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  مترجم یدیباچه

غات از حاکم و تبلی یئتهدر ایران امروز  ، نوشته بود کهاز فیلسوفی دیدم یامقاله ۹۵فروردین 

را  هانآ توانمینمسخنان وی را رد کنم و از سوی دیگر  توانمینم. تغییر جهت داده است زهد به لذت

  .کنم تائید

که گویی بر خالف جریان  امداشتهجالب است ولی در همین ایران امروز من با افرادی دیدار 

الی که . در حکنندمی غالب روزمره ایرانیان امروز به تعهدات خود وفادار بوده و به راستی صادقانه کار

ببرد.  اشخانوادهنان حالل برای  خواهدمیصادقانه  ،مشغول دودره کردن استدر کنارش همکارش 

 را زاهد خطاب هاآن توانمینمآورد.  گیرتمیزی  چیزبعید است که بتوان از منجالب چه امید واهی، 

حفظ  کاله خود را خواهندمیتنها  هاشدهاین تسلیم تقدیر زیاد نیست ولی هستند.  هاآنکنم. تعداد 

  دریغ شود و فرزندان صالحی داشته باشد تا در پیری دستشان را بگیرد! هاآناز  کرده مبادا بهشت هم

ه که گفته ملت ایران یک دوره حکومت ب کنندمیبسیاری این سخن مرحوم کسروی را تکرار 

بودن  بر فرض بدهکار آخوندها بدهکار هستند! من هنوز هم نفهمیدم چه وقت این وام به گردن ما افتاد.

کدام بدهکاری؟ بدهکاری  سال چاپیدن و غارت باز چرا بدهکاریم؟ ۱۴۰۰بعد از  که فهممنمیهنوز هم 

  .دالور بوده و هست اندیشروشنحماقت و دوست را از دشمن نشناختن؟ مشکل ما نداشتن یک طبقه 

پرورش کودکان دالور آزاداندیش بدون نگاهی به اصول برای  کاربردیاین کتاب راهنمای 

ای مانند این بتوان کودکانی تربیت کرد که ج هایکتابامیدوارم با کمک این کتاب و  .ستمذهبی ا

  در ایران پر کنند.را  پردلان اندیشروشناین 

برای بحث و گفتگو و هر گونه انتقاد و پیشنهاد درباره این کتاب به تاالر گفتگوی 

www.daftarche.com .مراجعه نمایید  
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قی، اخالکودکان با مالحظه تربیت فارغ از اصول مذهبی: پرورش ) ٢٠٠٧(آوریل  ١٣٨۶در فروردین 

منتشر گشت. این کتاب به عنوان نخستین کتاب جامع برای پدر و مادران بدون دین  ١دینبدون 
داد. یی گسترده و متنوع ارائه مچهارچوب اصلی فلسفی را برای پرورش غیردینی در یک پهنه

برآورده ساخته بلکه  دین راکتاب نه تنها خواسته مقدماتی خود یعنی پشتیبانی و تشویق والدین بی
 ن هم یکی از تعهدها بود) شامل پیشنهادهای کاربردی دراین باره نیز بود.(البته ای

ربیت تشنوید آوای گام گذاشتن در راه دیگری است. آوایی که با باز کردن این کتاب می

وش این آوایی است که به گ اصول مذهبیآزاداندیشان: راهنمای کاربردی پرورش کودکان فارغ از 
 ها و افکار ژرفی را خواهیدراهنمای کاربردی. شما در این کتاب نه تنها اندیشه –رسد شما می

د یافت که خواهیرا های کلی و صدها فعالیت و منابعی های ویژه برای پرسشیافت بلکه پاسخ
 بخشد.ها، کاربردی روزانه میبه این اندیشه

ودک پیرامون پرورش ک ترهای بزرگدر راستای این هدف ما هم چنین به برخی از پرسش
ایم که شامل نخستین و غیردینی که پس از انتشار کتاب به وجود آمده پاسخ داده

 ها نیز هست یعنی: پرورش غیردینی به طور دقیق به چه معناست؟برانگیزترین آنبحث

                                                 
1. Parenting Beyond Belief: On Raising Ethical, Caring Kids Without Religion 
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 های مشترکباد زمینههم چنین زنده -باد تفاوت زنده

یحی نگذشته بود که ایمیلی از یک مساز اصول مذهبی  تربیت فارغزمان درازی از انتشار کتاب 
لیبرال دریافت کردم. خانم فرستنده ایمیل یکی از خوانندگان منظم بالگ سکوالر پرورش 

 بود و به اندازه کافی در این باره اطالعات داشت. ١کودکان من به نام معنای زندگی

دهم؟ آیا مرز قرار می» ردینیتربیت غی«و » تربیت دینی«این خانم پرسید، چرا من میان 
گاه -ی تربیتی که من هوادار آن هستم این شیوه بینی از دانش، جهان یپرس و جو بدون مرز، آ

اوت ، توسعه قض»های گناه آمیزاندیشه«بر پایه مدارک، به چالش کشیدن مرجعیت، رد آموزه 
ر نیست؟ آیا من د» بتربیت درست و خو «درست همان  -پیروی ساده از قانون یجابهاخالقی 
 تواند این مسائل را به کودکان بیاموزد؟گویم تربیت دینی نمیواقع می

که پدر و مادری سکوالر بتواند انجام دهد و پدران  کاری نیستپاسخ من چنین بود که 
و مادران مذهبی به طور قطعی نتوانند انجام دهند درست همان طوری که هیچ چیزی نیست که 

 .نتوانیمهبی به آن دست پیدا کنند و ما پدر و مادر مذ

 پس اگر این گونه تربیت شباهت و» «پس چرا در کل تمایز بگذاریم؟«خانم پرسید 
عریف و ت» تربیت غیردینی«همانندی فراوانی با تربیت خوب دینی دارد چرا چیزی را به نام 

 »تشریح کنیم؟

رسیم های همانند و مشابهی بآماج پاسخ این است: حتا اگر ما بتوانیم و اغلب در پایان به
و زمینه های ژرفی در این د. تفاوتنیستباز هم تربیت دینی و غیردینی به راستی همانند هم 

 دهد.وجود دارد، منظور فضایی است که تربیت دینی و تربیت غیردینی در آن رخ می

ه برای نند کتوانند کودکانی تربیت کهم پدر و مادران سکوالر و هم والدین مذهبی می
پرسشگری بدون ترس و واهمه، اندیشیدن انتقادی، زیر پرسش کشیدن مرجعیت، رد اندیشه گناه 
و هم چنین رد بد شمردن شک ارزش قائل باشند. ولی بنیادهای اصلی آزاداندیشی مشوق این 

نفی  هایی رای اصلی دین چنین ارزشکند در حالی ریشهها پشتیبانی میها بوده و از آنارزش

                                                 
1. Meming of Life 
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داند؛ دیگری با ابروهای در هم کشیده مخالف آن نماید. یکی خودش را بر آن استوار میمی
 است.

دارم که شک بدون مرز، پرس و جوی من به احترام پدر و مادران مذهبی کالهم را برمی
کنند. من اراده آنان در اختالف عقیده از اکثریت بدون ترس و رد توسل به مرجع را تشویق می

تر کنم. با توجه به رشد بنیادگرایی مسیحیت با صرف و تحلیل رفتن بیشعه خود را ستایش میجام
انون کنند. در قلب و کرو، چنین والدینی مانند ماهی آزاد بر ضد جریان نیرومندتر شنا میمیانه
ای نباید ههای ویژ های یکتاپرستی سنتی این اندیشه وجود دارد که شک بد است، پرسشدین
از  دارای درجاتیسرشتین و درونی  طوربهیده شود و از سوی دیگر مذهب و متون مقدس پرس

 اطاعت بدون چون و چرای است.خواست 

ها به ها و هم بدون دینترین پیام در ایمیل این خانم پیامی بود که هم مذهبیولی مهم
های ینهرو دین زمکنند: این واقعیت که پیروان پیشیک صورت به فراوانی آن را فراموش می

ذهب های هم مکارتر و سلفیمسلکان محافظهها دارند تا با هممشترک فراوانی با بدون دین
ی کشیم باید کوششکار مذهبی مرزی میخویش. هر بار که ما میان خودمان و فعاالن محافظه

 ام دهیم.جهای مشترک واقعی با این افراد پیشرو انمتناسب و برابر با آن برای تشخیص زمینه

خواهی تواند بدون نیاز به پوزشیکی از نقاط قوت تربیت غیردینی این هست که می
ها در هراس هایی که دین به طور سنتی از آنارزش بست،چندین ارزش انسانی کلیدی را به کار 

گرا جنسهم-ها به پدران و مادران ها را سرکوب کرده است. پذیرش با میل این ارزشبوده و آن
دهد که از ناسازگاری درون دینی دوری اجازه می -یا عادی، مجرد یا دارای شریک زندگی

ی اش کرده و به عنوان باالترین رسالت انسانکرده، در پرتو دانش همراه با کودکان خویش کنک
 از پرسیدن و شک کردن لذت برده و تنها با محبت و عاشقانه رقابت کنند.

 

 و همین طور یافتن ما -دریافت صدای ما 

میالدی) با اندیشه یک کتاب  ٢٠٠٣خورشیدی ( ١٣٨٢هنگامی که من نخستین بار در سال 
ن اطالع ها رفتم، با کمال اطمینان به مزاران و انتشاراتیدرباره تربیت غیرمذهبی به دیدار کارگ
دی چگونه پدر یا مادری یھوهایی با عنوان ای ندارد. کتابدادند که چنین کتابی هیچ خواننده
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درصد جمعیت یهودی امریکا نوشته شده بود؛ عنوان دیگری  ۵/٢وجود داشت که برای  ١باشیم
برای کسانی که مسلمان بودند؛ حتا کتابی با عنوان  وجود داشت ٢تربیت مؤثر اسالمیبه نام 

درصدی از کل جمعیت  ٠٠۴/٠که برای یک برش  ٣پرورش جادوگر: آموزش دین ویکن به کودکان
متحده که به عنوان بدون دین شناخته درصد از جمعیت ایاالت ١/١۴امریکا نوشته شده بود. ولی 

 کردند.ها باز نمیبی روی آن) کمابیش تا چند سال پیش در هیچ جا حسا١شده (

به نام  ۴) زمانی شکست که کتاب سام هریس٢٠٠۵(اکتبر  ١٣٨۴این وضعیت در مهر 
رسید. شش ماه بعد پیدا کردن انتشاراتی  ۶تایمزنیویورکباالترین فروش  ۴به رده  ۵پایان باور قلبی

ان والدین دسته در میدیگر سخت نبود. این کتاب  تربیت فارغ از اصول اعتقادیبرای چاپ کتاب 
زده بزرگی از شنوندگان و آماده شنیدن را جذب کرده که کمابیش همیشه خرسند و شگفت

 دیدند.شدند چون خویش را تنها نمیمی

ز زمان است. ا» رنسانس تربیت سکوالر«اند دوره ما یک دوره ام که گفتهحتا شنیده
) در شهرهایی مانند نیویورک، ٢٠٠٧(آوریل  ١٣٨۶در فروردین  تربیت فارغ از اصول مذهبیانتشار 

دو لند (اورگان)، پالو آلتو (کالیفرنیا)، آستین، البوکرکی و کلراواشنگتن دی سی، رالی، پورت
های ها و گروهها منبع پیرامون تربیت غیردینی نوین شامل تاالرهای گفتگو، بالگده، اسپرینگ

 .تربیتی غیردینی به وجود آمده است

بیت و تر -واژه درستی نیست. رنسانس یعنی تولدی دوبارهدر واقع » انسرنس«ولی 
غیردینی با هیچ تعریفی دوباره زاده نشده است. این درواقع تولد جنبش تربیتی غیردینی است که 
ما شاهد آن هستیم نه تولدی دوباره. البته این گفته به این معنای نیست که تربیت غیردینی چیز 
                                                 
1. How to Be a Jewish Parent 

2. Effective Islamic Parenting 

3. Raising Witches: Teaching the Wiccan Faith to Children 

4. Sam Harris 

5. The End of Faith 

6. New York Times 
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تنها به این معناست که ما تازه همدیگر را یافته و جنبش و انجمنی را تشکیل است بلکه  یاتازه
گیریم که در همسایگی ما و در شهرهایی محل سکونت ما مملو از پدر و مادرانی داده و یاد می

تر، ای دست به گریبان هستند که ما نیز  طالب آن هستیم. حتا بهاست که به طور دقیق با خواسته
 ایم.هایی را به دست آوردهاعی درباره چگونگی بهترین پاسخ به چنین پرسشما وفاق اجتم

 

 کاربردی» بھترین الگوی«

کند. ولی پیرامون موضوعات تربیتی یکی پس از هایی را فراهم میها برای والدین پاسخدین
رشد اخالقی، جنسیت، برخورد با مرگ، نظم در کودکان، پرهیز از سوءمصرف مواد  -دیگری 

های خدهد که پاسیک بخش پژوهشی رو به رشد در چندین رشته دانشگاهی نشان می -غیره  و
نادیده  -ست ین» رویکردهای متفاوت«سنتی مذهبی به راستی نادرست و اشتباه است. این تنها 

ایه ی مذهبی اغلب مکارانهها به خاطر روندهای محافظهدانش ما انساناز  شگرفتن بهترین بخ
) نرخ بارداری برابر یا بیشتر در ٣های رفتاری بیشتر () اختالل٢ی به رشد اخالقی (رسانآسیب

) و سوءمصرف باالتر یا برابر الکل و مواد ۵تر در برابر مرگ () برخورد مغشوش۴سن نوجوانی (
گاهانه۶( رو در این کتاب یک الگوی میانه -انجامد ی سکوالر می) نسبت به رویکرد آ

 گیرد.می موردبررسی قرار

بنابراین جای شگفتی و تعجب ندارد که بسیاری از پدر و مادران مذهبی و غیرمذهبی به 
های بد شوند. ولی حتا اگر پاسخبخش دور میهای تربیتی مذهبی زیانیک صورت از اندیشه

هایی با استواری در روبرو ما گسترده شده است. افزون بر هم دور انداخته شود باز چنین پرسش
ر روی ها، والدین بدون دین به هم دیگستجو برای پی بردن به بهترین نگرش بر پایه پژوهشج

گاهانه و پیوسته مورد آزمایش از بهترین شیوه برای تربیت غیردینی را بر پا  آورده تا اجماعی آ
 سازند.

ای است که اثبات شود در یک حوزه فرضی مؤثرترین شیوه است. شیوه» بهترین شیوه«
ده غنی شهای شخصی ود مرجعی یگانه، پدر و مادران بدون دین مجموعه از بهترین روشدر نب

 دهند.گرفته را توسعه میهای خودشان شکلبا تجربه که )علمی(های دانشیک پژوهشبا 
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موعه ها نباشد بلکه مجشده بر سنگهای کندهتر از همه، شاید بهترین شیوه فرمانمهم
که پیوسته به دست کسانی که  ٧یک جور ویکی فرهنگ -ه باشد از رهنمودهای فرگشت یافت

 د.شو کنند ویرایش و باز ویرایش میی ماجراهای روزانه آزمایش میفرضیات آن را در بوته

پس از کمابیش نزدیک به سه سال پژوهش، مسافرت، آموزش و گفتگو من فهرست 
 نم.کینی را پیشنهاد میهای تربیت غیرد فرگشت یافته زیر از نه تا از بهترین روش

 
گرایی و انواع بینی، نژاد، ملی. جهانتشویق گسترش دایره همدردی -١

دین سازد. پدر و مادر بیها دور میدیگر شوونیسم ما را از همدردی با بیشتر انسان
 باید کودکان خویش را به فراتر رفتن از این مرزهای ساختگی تشویق کنند.

 توانند و باید با درک دالیل چراییکودکان می. تشویق رشد اخالقی فعال -٢
 خوب بودن و کردار نیک برای رشد استدالل اخالقی فعال تشویق شوند.

لید ناپذیر و فعال ک. کنجکاوی سیریناپذیرترویج کنجکاوی سیری -٣
 یادگیری و موتور یک زندگی خالق است.

اهد ما خو های خود همیشه با . دین در برخی از شکلآموزش تعهد همزیستی -٤
بود. وظیفه ما پرورش کودکان برای همزیستی با مردم مذهبی است درحالی که با 

شده  ترها را به چالش کشیده تا پیامد کارهای آنان انسانیهواداران آن درگیر و آن
 تر شدن کار ما نیز بشود.و به نوبه خود سبب انسانی -

گ. کودکان بدون تلقین دینی باید درتشویق سواد دینی -٥  اه بشوند.باره دین آ

امیدن بر ن» بیخدا«یا » مسیحی«. یک کودک را به کودکان برچسب نزنید -٦
خالف تشویق به آزاداندیشی خالق است. این کار به همان اندازه نادرست و 

یا » انقالبی«بینی پیچیده مانند فریبکارانه است که به کودکی برچسب یک جهان
 بزنیم.» مارکسیست«
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امل . از محافظت شدید کودکان به طور کآشنا معرفی کنیممرگ را طبیعی و  -٧
در ها را آن یسالبزرگدر چون از اندیشیدن درباره مرگ باید دست برداریم 

وضعیت بسیار دشوارتر و اختالل بسیار بیشتری در رابطه با فانی بودن قرار خواهیم 
 داد.

ون . در کانفراخوانی برای به پرسش کشیدن اقتدار و مرجعیت -٨
. کودکان را برای وجود دارداز سوی مراجع  شدهانجامهای زاداندیشی رد استداللآ

 ها تشویق کنید.پرسیدن از دالیل پشت قوانین و دالیل پس زمینه پاسخ

در و تر از این نیست که پ. هیچ کار بزرگناباوری را طبیعی نشان دهید -٩
ر یش بتواند انجام دهند مگمادران غیردینی برای آینده کودکان خود به عنوان آزاداند

 ای غیر استثنایی در فرهنگ ما نشان دهند.اینکه ناباوری دینی را طبیعی، گزینه

 
ای که ریشه سفهگرایی، فلفلسفه انسان -ها نیاز به یک راهنمایی فلسفی نیز دارد این شیوه
ان داده اسل نشای عشق و خردورزی داشته و به زیبای بسیار در سخن برتراند ر در اصول دوگانه

زندگی «گوید شده و در آغاز کتاب تربیت فارغ از اصول مذهبی آمده است. برتراند راسل می
ها شده خیلی وقت» شود.خوب، زندگی است که با عشق الهام گرفته و با دانش راهنمایی می
ه ک ای استنماید. این نقطهکه آزاداندیش در طلب دانش اصول عشق و مهربانی را فراموش می

شود. بدون ترحم و دلسوزی و همدردی ژرف و عمیق، میان دانش و خرد بی امنیت و بیگانه می
ای ما آید چنان که شاید هیچ خوبی بر اصول آزاداندیشی ما و انسانیت ما شکاف بزرگی پدید می

 نداشته باشد.

شماری های بیکند باز هم پرسشها را تأیید میحتا پدر یا مادری که خوبی این شیوه
ای توانم به فرزندانم بیاموزم با دین به گونهها را دارد: چگونه میدرباره چگونه رسیدن به آن

توانم ها یادم دهم بدون اینکه تلقین کنم؟ چگونه میتوانم به آنخالقانه درگیر شوند؟ چگونه می
مرزهای  آرام سازم،ها را در برخورد با مرگ ناپذیر داشته باشم، آنهایی با کنجکاوی سیریبچه

های پرسش دیگر پایه ١٠٠ها و بیش از ها گسترش دهم؟ این پرسشدرک احساس دیگران را در آن
ش و پرس«اند. هر بخش با معرفی چهارچوب موضوع بخش آغازشده و با این کتاب را ساخته
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دران اهای کلی پرسیده شده توسط پدر و مهای بسیاری از پرسشادامه یافته که جنبه» پاسخ
دکان یا ای در رابطه با کو گوید. سپس در پایان هر بخش با فعالیت ویژهغیردینی را پاسخ می

شریک زندگی شما برای درگیر شدن در موضوع بخش آمده و سرانجام یک فهرست به دقت 
 های بیشتر آمده است.از منابع برای کاوش شدهدهیبرگز 

 

 حامیان

 دانستم که همکاری نتیجه بسیار بهتری خواهدمی مذهبیتربیت فارغ از اصول بعد از کتاب 
ه نویسنده های بسیار من از سها و مشورتداشت تا اینکه تنها به خودم متکی باشم. پس از بررسی

همکار با دانش ژرف و تجربه بسیار در آموزش کاربردی آزاداندیشی دعوت نمودم. هر یک از 
های انگیز بوده و هر یک نقاط قوت و دیدگاهتاین سه تن نویسندگان و اندیشمندانی شگف

همتایی را به این پروژه آوردند. برای به پایان رساندن این کتاب بهترین تصمیمی که گرفتم بی
 این سه تن بودند، مولین، آماندا و جن:

 
ای بیش ای با سابقهگرا و نویسنده، یک فعال انسانخانم مولین ماتسومارا

رهای وی عبارت است دفاع از آزادی تولیدمثل، جدایی از بیست سال است. کا
های خود را به گرایان. او نوشتهجنسدین و دولت، آموزش فرگشت و ازدواج هم

های زارشگرا، گگرای نو (انگلستان)، یھودیت انسان، انساندیقیبپرس و جوی 
ین سپارد. خانم مولو هم چنین به نشریات دیگر می ٨کانون ملی آموزش دانش

بوده و این روزها در استخدام هیئت  ٩مدیر پروژه برای کانون ملی آموزش دانش
آموزی سکوالر و اتحادیه آمریکایی جدایی دین از سیاست مشاورین اتحادیه دانش
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نویسد؛ برخی از را می ١٠دلیل دلچسبگرا، ای انساناست. وی ستون مشاوره
 www.sweetreason.orgانی توانید در نشهای پیشین این ستون را مینوشته

گرا سایت نهاد مطالعات انسانیا در بخش تربیت وب
)www.humaniststudies.org.بیابید ( 

 
-www.campمدیر اجرایی نهاد کمپ کوئیست ( خانم آماندا متسکاز

quest.org میالدی) یکی از اولیای امور کمپ  ٢٠٠٣( ١٣٨٢) است. آماندا از
کرده فعالیت میآنجا مدیره میالدی) در هیئت ٢٠٠۴( ١٣٨٣کوئیست بوده و از 

است. وی در سمت رایزن کمپ کوئیست اوهایو، کمپ کوئیست میشیگان، 
کمپ کوئیست غرب، کمپ کوئیست اسموکی مونتاین و کمپ کوئیست مینه 

های آموزش گر فعالیتده است. در زمان حضور در کمپ آماندا هدایتسوتا بو 
است. در  الملل و جهانیپیرامون اندیشیدن انتقادی، بحث و گفتگو و ارتباط بین

طول بقیه سال مشغول تنظیم برنامه و ترویج کمپ کوئیست است که در دفتر وی 
شود. آماندا دارای گرا انجام میدر ستاد کمپ کوئیست در نهاد مطالعات انسان

مدرک کارشناسی علوم انسانی از دانشگاه براون در روابط جهانی و روانشناسی و 
وی به  هایکارشناسی ارشد در علوم سیاسی از دانشگاه استانی اوهایو است. مقاله

عنوان نویسنده همکار پیرامون کمپ کوئیست در تربیت فارغ از اصول دین آمده 
 است.

 
از دانشگاه  ارشدای مدرک کارشناسی و کارشناسی دار  خانم جن دور

آموزگار مدرسه راهنمایی بوده و سپس هفده سال میشیگان است. او برای سیزده 
 گرایهای مذهب جهاندر گردهمایی سالی به عنوان مدیر آموزش مذهبی
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 وفعالیت داشته  ١١سوتا، ماساچوست و میناپلیس در مینهدتوحیدگرا در کنکور 
است. خانم جن دارای مدرک  گرایاستخدام نخستین جامعه جهان راکنون نیز د

گرای توحیدگرا بوده و تراز کارشناسی ارشد در آموزش مذهبی از انجمن جهانهم
همکار آموزشی کالس در کارشناسی ارشد در دانشکده متحده حوزه علمیه 

وتا د الهیات در نظریه آموزش دینی، فلسفه و فعالیت عملی است. جن و شوهرش
 اند.توحیدگرا بزرگ کرده گرایی آزاداندیش جهانبچه

 
ساله استاد میالدی) یک دوره پانزده ٢٠٠۶( ١٣٨۵در سال  گاوندیل مک

وقت بپردازد. افزون بر ویرایش و دانشگاهی را رها کرد تا به نویسندگی تمام
معنای  سکوالر، ینویسنده همکار در تربیت فارغ از اصول دین او بالگ تربیت

زندگی را دارد و در سمینارهای آموزش تربیت غیردینی در گوشه و کنار امریکا 
شناسی فیزیکی و نظریه موسیقی از کند. او دارای مدرک در انسانفعالیت می

دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و هم چنین درجه دکتری در آهنگسازی از دانشگاه 
ا و سه کودکشان نزدیک جورجیا در آتالنتا کسوتا است. دیل با همسرش بهمینه

 کند.زندگی می

 
ایم ولی در درجه هایی را برای سراسر کتاب فراهم کردهاگرچه هر یک از ما مواد و داده

نخست مسئولیت دو بخش بر دوش هر یک از ماست که در فهرست اشاره شده است. اشاره به 
به نویسنده همان بخش داشته باشد. ولی  تواند به طور کلی اشارهاول شخص در هر بخشی می

 داده شود. تواند به من نسبتی اشتباهات میبدون هیچ شکی به عنوان ویرایشگر کل کتاب همه

 

 سخنان خود را در دل نگه ندارید!

یم دین بودن. ما دارای منابع بیشتر هم هستانگیزی است پدر یا مادر بیی شگفتچنان هنگامه
های بهتری برای سهیم شدن در افکار دیگران عضویت در انجمن و راهداشتن حس قابل لمس 
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) بزنید و به تاالر www.ParentingBeyondBelief.comحتا بیش از پیش. سری به (
گفتگوی تربیت فارغ از اصول مذهبی بپیوندید و پیکارهای تربیتی مرا پیرامون معنای زندگی 

مان با زیت بدون دین همگام شوید. امیدواریم همدنبال کرده و با آخرین خبرهای در جهان ترب
ی پیشروی ما در این حوزه هر کسی برای کشف، نوآوری و شکل دادن به پشته انباشته ادامه

گاهی ما از بهترین شیوه برای پرورش کودکان خالق، اخالقی، کنجکاو و شاد بدون  شده آ
 دین، نظرات خود را ارائه نماید.

 
 گاوندیل مک

dale@ParentingBeyondBelief.com 
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 مالین ماتسومارا

ستون مشورتی بهترین شیوه آماده شدن برای » دلیل دلچسب«غیر از مادر بودن، نوشتن 
 Matt Cherryهای خود را به ترین سپاسهمکاری در نوشتن این کتاب بود. بنابراین ژرف

شناسند. ما را می ،کنم؛ گاهی دوستان بهتر از خودمانبرای دعوت من به نوشتن آن تقدیم می
Elaine Friedman and Ruth Geller  ویرایشگران اندیشمند و دوست بودند هم

 های فراوانی کشید.که زحمت Duncan Craryچنین 

Jone Johnson-Lewis, Don Montagna, and Lois Kellerman 
 Jone and Lois؛ »Steps to Seeking Forgiveness«برای دادن مجوز استفاده از 

که مجوز  Kate Loveladyنظرهای آموزنده. برای فراهم ساختن پشتیبانی و هم چنین 
 Arthur Dobrinجامعه اخالقی سنت لوئیس را گرفت،  » های بنیادیارزش«استفاده از 

 Chrisهایی بزرگی را از کتاب خودش اعطا نمود، قولسخاوتمندانه مجوز نقل

Lindstrom, Susan Rose, Bobbie Kirkhart, Cleo Kocol, John “The” 
King  .و افراد بسیار دیگری که یار و یاور بودندTim Madigan  که پژوهش تچان را به

 ها پیوسته مشوق من بوده است.من شناساند و در طول سال
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 Elly Matsumura, Maja Marjanovic, Janelle Ishid`a, Adiاز 

Wise, Robyn Gregg, and Caitlin Nye توانم از روی تجربه می -سپاسگزارم
 های ما بهترین آموزگاران ما هستند.که بچه بگویم

تا چه اندازه یاور و  Ken Matsumuraکه تا یک نویسنده هم از بیان این
 بخش بوده عاجز است.الهام

 
 

 جن دور

گرایی توحیدگرا سپاسگزاری کنم که موقعیتی را برای خواهم از مذهب جهانوسیله میبدین
ه هایی برای بلعیدن همه ارائد فراهم آورده و پاسخپرسشگرانی که درباره دین پرسش دارن

ها موقعیتی را فراهم کرده که پذیرش و احترام به عنوان راهنمایی برای زندگان کند. آننمی
گرا مانند بهشت است جایگاهی شود. آنجا برای من ندانمدر جهان متنوع ما آموزش داده می

یافتن دوستانی برای یاری در سفری که ما آن  ام در اجتماع وبرای پرورش و تربیت خانواده
 نامیم.را زندگانی می

اش برای الهام بخشی و دوستی Kendyl Gibbonsاز سرکار خانم دکتر و روحانی 
هایم که باعث وسعت نظر من شده و شوهرم که این جهان را معنادار، عاشقانه و پر از با بچه

 خوشی ساخته، سپاسگزارم.

 

 آماندا متسکاز

ی طبعی و فرزانگگاون سپاسگزارم که مرا به این پروژه جالب دعوت نمود. شوخز دیل مکا
 بخش ساخت.کار بر روی این کتاب را لذت وی

ی پدر و مادران، داوطلبان و برپاکنندگان کمپ کوئیست سپاسگزارم. من از همه
 هستم.بیشتر سهم خودم را در اینجا مدیون کار کردن و یادگرفتن از یکایک شما 

سپاسگزارم. زمان درازی من یک  August E. Brunsman IVاز شوهرم، 
یا یافتن انجمنی آگاه نبودم. برای از کتاب انجیل  گرا بودم ولی پیش از مالقاتنسانا



 
 
 

 هاسپاسگزاری

 

 

راهنمایی در هنگام سردرگمی و برای پشتیبانی از من، به خاطر بینش و تشویقی که در این 
 مسیر از من کردی، سپاسگزارم.

تر از همه از والدینم سپاسگزارم که علیرغم پیامدها مرا یک آزاداندیش در پایان و مهم
که  طلبیدای را میبار آوردند. اراده شما برای بحث و گفتگو به جای طلب ساده، حوصله

 ام.مطمئن هستم من تازه در آغاز درک آن قرارگرفته

 
 

 گاوندیل مک

پدر و مادر بی دینی در گوشه و کنار جهان سپاسگزارم  نخست و پیش از هر چیز دیگر از صدها
که این کتاب از میان آن سر برآورده است. سپاس  دادهرا پیشنهاد یی هاپاسخپرسند و که می
ای به هر بازدیدکننده از تاالر گفتگوی تربیت فارغ از اصول مذهبی، خوانندگان ویژه

کنندگان در تور سمینار تربیت فارغ از اصول های بالگ معنای زندگی و مشارکتیادداشت
 مذهبی. این برای شماست.

و  Christina Parisiسگزارم هم چنین از سپا Uwe Stenderاز کارگزار خودم 
Kama Timbrell  درAMACOM .که همیشه رفتارهای ناجور مرا تحمل کردند 

برای گذشت عالی و عاقالنه از صمیم دل  Molleen, Jan, and Amandaاز 
در  Louise Meadبرای هر گونه همکاری در آینده هموار ساختید. از  راه راسپاسگزارم. 

National Center for Science Education  نیز سپاسگزارم؛ ازMatt Cherry 
 Nica Lalli, Susanسپاسگزارم؛ و از  Institute for Humanist Studiesدر 

Wurzer  وChris Lindstrom  درCamp Quest West. 

برای پرورش  Davidو  Carolهای من تقدیم پدر و مادرم ترین سپاسژرف
 ,Becca, Erinرا برای من نیز ساده و هموار ساخت. سرانجام  آزاداندیشان که همان کار

Delaney  وConnor های همسر و پدر شما بودن فشارم. از بهرهرا صمیمانه در آغوش می
 ام. از بزرگ به کوچک.هر چه بگویم کم گفته
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ها و آمارهای منتخب در سراسر این کتاب هم چنین پیشگفتار انتخاب نقل و قول
طور کامل توسط من انجام گرفته است. هر گونه نقص داوری یا اشتباهی در این کمابیش به 

موارد باید به پای من گذاشته شود. هم چنین باید گفته شود که هر شخصی که ما چهار تن 
را در پدید آوردن این کتاب یاری رسانده هیچ مسئولیت پیرامون اشتباهات آن ندارد چون 

 یده است.همه به اطالع سرپرست تیم رس



 

 

 
 

 
 
 

  
 

	ذهن پرسشگر

 گاوندیل مک

 
 
 

 دهد؟یک گاو قرمز شیر سفید می گونهچ
 افتد؟چرا خورشید نمی

 کند؟ریزد ولی پرش نمیها به دریا میچرا این همه رودخانه
 
یک متن  ١که بعید نیست این روزها از هر کودکی شنیده شود، برگرفته از ریگ ودا هااین پرسش

 ترهنکو  نهم دیری از اینو بدون شک شگفتی و پرسشگری  -ساله است  ٣٠٠٠کهن هندوی 
ی من ای همانند عمه) که از ظرفیت جمجمه٢اولیه (هومو ساپینس اندیشمنداست. انسان 

پرسیده است. از سوی دیگر های میسال پیش چنین پرسش ١٢۵،٠٠٠) نزدیک به ١مند بوده (بهره
ها پیشرفت نمود هنگامی که زبان گفتاری به اندازه کافی برای سهیم کردن دیگران در این اندیشه
  دادند.ها، پاسخ میوالدین یا دیگر اطرافیان کودک ناچار به صورتی باید به جریان بی پایان پرسش

                                                 
1. Rig Veda 

2. Homo sapiens 

١بخش
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زده شده و بپرسند و سرانجام این شگفتی و پرسش مایه به که شگفتهاست این سرشت انسان
دو راه متفاوت برای پاسخ به چالشی یکسان: یک پیشرفت  ،وجود آمدن دین و دانش گشت

 ی دانستن.تشنه ١طوالنی مدت نئوکورتکس

کنونی  های تربیتهنگام آماده شدن برای نوشتن این کتاب من ادبیات مربوط به شیوه
شد. برخی های تربیتی مذهبی هم میهای گوناگونی بررسی کردم که شامل کتابدیدگاهرا از 
برخی  .درباره تربیت مسیحی ٢ها بسیاری خوب بودند مانند کار بنیه دار دکتر ویلیام سیرساز آن

که در خدمت چندین نهاد مشاوره والدین بود  ٣برای خودش معجونی بود مانند جمیز دابسون
های جنسیت و ب من) دارای اشتیاق شدیدی برای تنبیه بدنی، کلیشه(در کمال تعج

 خواه هراسی نیز بود.جنسهم

ولی اگر با میزان فروش کتاب و شهرت عمومی سنجیده شود یک نویسنده مسائل تربیتی 
بیش از هر نویسنده دیگری درباره پرسشگری و زندگی ذهنی مطلب برای گفتن دارد: نویسنده 

آوردگاه ذهن: پیروزی ی کتابی به نام یر نویسنده. مای۴یرزیونی خانم جویس مایو روحانی تلوی

تواند است که بیش از یک میلیون نسخه آن به فروش رفته است و این بند می ۵در نبرد ذهن خود
 ی آن دیده شود:به عنوان خالصه

 
به «هام شد زمانی من از خدا خواستم چرا بسیاری از مردم سردرگم هستند و به من ال

ها بگو برای سر درآوردن از هر چیزی زور نزنند و دیگر سردرگم و گیج نخواهند آن
 گیو آشفت خردورزی و من دریافتم که این سخن به طور کامل درست است.» بود.

                                                 
1. Neocortex 

2. Dr. William Sears 

3. James Dobson 

4. Joyce Meyer 

5. Battlefield of the Mind: Winning the Battle in Your Mind 
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سردرگمی دست در دست هم و 
 دارند.گام برمی

 
میالدی) کتابی به نام  ٢٠٠۶( ١٣٨۵در سال 

برای نوجوانان منتشر ساخت که  آوردگاه ذهن
 بندهایی مانند بند زیر در آن وجود داشت:

 
من به طور کامل گیج شده بودم، از 

آوردم و سردر نمی یزیچچیه
دانستم چرا. یک موردی که نمی

د کر سردرگمی مرا بسیار بدتر می
خردورزی و استدالل بیش از اندازه 

 بود.

 
های وی این آیات بارها و بارها در نصیحت

ها کتاب و در شود در میلیونتکرار می
، فکر بهگاه هیچپراکنی وی: امپراتوری سخن

د دردسرسازترین مور  .فکر کردن هم نیفتید
طوری ممکن این است که کودکان را 

 -از فکر خود بهراسند راهنمایی کنید که 
د تا ندرست در سنی که باید بجنگند و بپرس

 اینکه یک آدم بالغ مستقل بشوند.

 

 

شناسان دانشگاه تگزاس که جامعههنگامی«
ها ده ٢و کریستوفر الیسون ١جان بارتکواسکی

ی های تربیتکتاب تربیت سکوالر و آیین نامه
کار را با هم مقایسه کرده های محافظهپروتستان

تفسیری خشک از صالحدیدهای  دریافتند که
 های مقدس بهپرورش کودک برگرفته از کتاب

طور مستقیم به صورت سرسپردگی به مرجع در 
گذارد این های زندگی انسانی اثر میهمه جنبه

شود... هم اثرگذاری شامل سیاست نیز می
چنین پی بردند که رهبران روحانی تعلیم و 

ور ط کار کمابیش بهتربیت بشارتی محافظه
کامل در هر موردی با همتایان جریان اصلی 

های این دو مخالف هستند. بر طبق بررسی
شناس مشاوران تربیت سکوالر مبتنی بر جامعه

دانش بر سازگاری شخصیت، همدردی، 
طلبی همکاری، خالقیت، کنجکاوی، مساوات

در روابط میان والدین، نظم بدون خشونت و 
کید دارند. از س وی دیگر خودفرمانی تأ

کار بر یک ساختار سفت های محافظهپروتستان
مراتب خانوادگی و تقسیم و محکم سلسله

کید بر پدری  کید کرده با تأ جنسیتی نیروی کار تأ
با پشتیبان مالی در رأس هرم و کودکان در 

 مراتب.ی سلسلهترین ردهپایین

 

                                                 
1. John P. Bartkowski 

2. Christopher G. Ellison 
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) ١WWJTمداوم از خود بپرسید (
[خدا ممکن است به چه بیندیشد؟] 
باید خاطرنشان شود اگر او درباره 

کند، شما هم نباید در چیزی فکر نمی
 آن باره بیندیشید... با مراقبت پیوسته

توان خاطرجمع های خود میاز اندیشه
آور ی زیانشد که هیچ اندیشه

خزد. (نقل ای به ذهن نمیدشمنانه
قول از کتاب آوردگاه ذهن برای 

 )٢نوجوانان

 
 

، ویراستار ۵جرمی آدام اسمیت -
 )٢( ۶ی گریتر گودارشد، مجله

 
 -نمایدترس وادار به باور کردن می

شجاعت و دالوری به شک. ترسو به سجده افتاده 
دالور سینه را سپر کرده و  -خواندو نماز می

 -گری است اندیشد. ترس نشانه وحشیمی
ی تمدن. ترس جادوگری را باور شجاعت نشانه

کند به شیطان و روح باور دارد. ترس یعنی دین، می

 » شجاعت یعنی دانش.

 
 رابرت اینگرسل -

 آمریکاییسخنور سده نوزدهم 

 

یر خشمگین هستند. ولی حتا کسانی از مای» ٧اندیشه ترس«بسیاری از والدین مذهبی پیشرو از رویکرد 
گاهانه این جور اندیشیدن را به کار میما انسان  -د گیرند بایستی مستقیم با آن روبرو شونها که غیر آ

ی ایم که تا حدودهایی پرورش یافتههای فرهنگ ماست. بسیاری از ما در خانهزیرا مانند خون در رگ
انگیز را در تربیت خود اعمال های این ایدئولوژی هراسماندههم ته مذهبی بوده و بسیار از ما هنوز

ما به پرسشگری و رشد اخالقی بیش از اندازه حاوی  نگاهدین دار باشیم خواه بیکنیم. خواه دینمی
که  یاهنشدهای نهفته دلواپسی و عدم اطمینان است، احساس سربسته و آشکار خی از الیهبر

                                                 
1. What Would Jesus Think? 

2. Battlefield of the Mind for Teens 

5. Jeremy Adam Smith 

6. Greater Good magazine 

7. fearthought  
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ه درست ک یاکنندهگمراههای پوچ وان پدر یا مادر جلوگیری از اندیشهوظیفه نخست ما به عن
 اند.در پشت سیمای کودکان ما کمین کرده

در این بخش من یعنی دیل امیدوارم که روشن کنم که این دیدگاه ترسناک پیرامون 
کز ر ی برخاستن پرسش تمشود. ما بر لحظهها با اطالعات درجه یک ما تأیید نمیسرشت انسان

ای که بنیاد تربیت آزاداندیشی بوده و تشویق رویکردی که هیچ پرسش و هیچ کنیم لحظهمی
 شمارد.ای را بیرون از دایره دست یازیدن نمیاندیشه

هایی که به تواند بد و ترسناک باشد زیرا پاسخام که پرسیدن میمن خواستار این اندیشه
خواهم تا ناجوری مسخره این اندیشه آن داده شود شاید کودکان مرا سردرگم سازد. من می

ه تواند پیگیری شود چه برسد بهای مشخصی از اندیشه نمیگوید سرنخفهمیده شود که می
نمونه  است. براینیازمند به مقدار مشخصی از نظم و انضباط والدین نیز  وعاین موضفهمیدن. 

زنید به سیم نهم رحم دارند،  هامونیمآیا  پرسیدای پنج ساله بچه اگردارد که نیاز به این توانایی 
های بزرگی دارند یا وقتی مرد چه کسی، پوست لبپرسد چرا افراد سیاهآخر یا زمانی که می

ام ها در هنگام ناهار یا شبدی آن این است که همه این پرسش –آورد پتویش را در قبر برایش می
ت که نتوان یسشود. این شیوه نیاز به این باور استوار دارد که هیچ سنگی نخوردن پرسیدن می

عید نیست ب گاهچیهالبته ها گذشته ی اینزیر آن را دید هر چند شاید چیزی زیر آن باشد. از همه
 باشد.چیزی که زیر سنگ 

ن را به پیش ی پرسیدخوب اجازه بدهید با سخنی درباره شگفتی و کنجکاوی که انگیزه
 دن لذت ببریم.راند آغاز کنیم سپس در هنر و دانش شیرجه زده و از پرسیمی

 
 پرسش و پاسخ

 
ام، دورانی پر از شگفتی بود، ولی اکنون گاهی نگرانم پرسش: من به یاد دارم که دوران کودکی

توانم احساس شگفتی را در که نکند کودکان من این حالت را نداشته باشند. چگونه می
 کودکانم القا کنم؟
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در حالتی آرمانی و ایدئال این چیزی نیست که از بیرون القا بشود. تنها کاری که والدین  پاسخ:
 ن است.های طبیعت با کنار زدن موانع سر راه آتوانند بکنند به سادگی، آسان ساختن شگفتیمی

تمایل و گرایش به سوی شگفتی از پیش در وجود کودکان هست. ولی مانند بسیاری از 
های اییمانند، زبان، توان -ی کودکی به طور کامل باز است ر توسعه که در دورههای دیگپنجره

حس شگفتی در گذر زمان کاهش یافته تا جایی که ما دیگر به جای دیدن  -موسیقایی و غیره 
اتی ها را مانند اشیا و موضوعهای چیزهایی مانند تارعنکبوت، تلفن و بدن خودمان آنشگفتی

 بینیم.ادی میپیش پا افتاده و ع

ها چند تا داشتن یک حس شگفتی نیاز به زمان، موقعیت و تمرین دارد. اینرشد و نگه
 پیشنهاد است:

 
. بسیاری از مردم امروزه قربانی اجازه داشتن وقت بدون برنامه و آزاد -١

ساختارهای همه جانبه هستند. شگفتی، خالقیت، استقالل و شمار دیگری از 
 هایی به طور کامل بدون برنامه دارد. یعنینیاز به فرصتهای مثبت مرتب ویژگی

ید) ی نمایشی (به استثنای شاید سیمای خورشوقتی بدون هیچ دستوری، هیچ صفحه
 سناریویی.و هیچ 

گرفته و  های ثابت خواید و کودکان شما به برنامهاگر شما دیر به فکر افتاده
در آغاز به یک اعتراض خانوادگی های ای از فرماناند، نبود مجموعهعادت کرده

ها را جلوی تلویزیون نبرید یا به آن» ام سر رفته!حوصله«انجامد: می درنگیبو 
رید. ها را از ساختمان بیرون ببهای گروهی دیگر هدایت نکنید بلکه آنسوی بازی

ا توانید یک بسته گچ مخصوص نوشتن روی آسفالت یبسته به سن کودکتان می
وپ، بین، میکروسکوپ، تلسکجعبه ماسه، یک بسته چوب، یک ذرهسیمان، یک 

کواریوم به آن ها به کنار آبگیرهای سنگی یا آن دیکناشارهها داده یا به آسمان آ
همه این کارها دعوتی برای کودکان برای درگیر شدن با خالقیت،  -ساحلی ببرید

 اندیشیدن و شگفتی خودشان است.
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 ای کنجکاوی بدون برنامه مسافرت خانوادگی باها بر یکی از بهترین فرصت
ا ر  دی پلیرویدیزده شدن و کنجکاو شدن، خودرو است. به خاطر شگفت

ام شناسم خیره شدن به بیرون در هنگ! یکی از فیلسوفانی که مینکنیدروشن 
مسافرت طوالنی با خودرو را به عنوان نخستین محرک برای کنجکاوی فلسفی 

کید کرده ا  ست.خودش تأ

های خانوادگی تلقین کننده شگفتی و کنجکاوی را فعالیت -٢
کواریوم، موزه دانش، افالک. فرصت طالیی رفتن به باغبرگزینید نما یا وحش، آ

بک و همتا برای بررسی و ستواند فرصتی بیحتا به سادگی قدم زدن در جنگل می
ها، این مکان آید.سنگین کردن موضوعاتی را پدید آورد که هر روز به دست نمی

 گیرند جهان را به طور کامل متفاوت ببینند.جاهایی است که کودکان یاد می

. کودکان را یاری دهید تا چیزهای آشنا را نا آشنا و غریبه جلوه دهید -٣
های آشنا، با تغییر یک یا بیشتر نقاط ارجاعی در حس کنندهخویش را از شر بی

به چیزهای آشنای پیش پا افتاده روزمره فضا و زمان آزاد سازند. با میکروسکوپ 
کواریوم با  خیره شوید، تبدیل نمک به سنگ و چکیدن یک قطره آب در یک آ
موجود زنده را تماشا کنید. با گوگل ارت یا از روی سقف خانه با یک تلسکوپ یا 

» مانمرور ز«و » حرکت کند«های با دوربین دوچشمی به فضا خیره شوید. عبارت
ب جستجو کرده تا ببینید چگونه تغییر شتاب زمان فرایندهای طبیعت را در یوتیو 

 سازد.شگرفی را در پیرامون ما آشکار می

هر روز به یک شگفتی   -۴
. ناچار نیستید اشاره کنید

ربه ها را تجبرای اینکه شگفتی
رفته  ۶کنید به کنار گراندکانیون

یا چتربازی کنید. ناچار نیستید 

 

توانم با شک و عدم قطعیت و من می«
ندانستن زندگی کنم. من گمان کنم که 

ست تر ازیستن بدون دانستن بسیار جالب
شاید  چونها را بدانم تا همه جواب

ی من ریبنادرست و اشتباه باشد. به طور تق

                                                 
6. Grand Canyon 
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ا یک یتا میکروسکوپی بردارید 
کند. هر چه بیشتر  -دوربین دور

ده و یاد بگیرید خواهید نگاه کر 
یزهای پیش پا افتاده چدید که 

 بیش از پیش به طور شگفت
شود. یک انگیزی عجیب می

 مرغ مگس را هنگام خوردن

خوراک ببینید. برای دیدن 
بارش شهابی تا دیرهنگام بیدار 

خوار بمانید. یک گیاه حشره
هایی مانند تهیه کنید. مجله

و  ٧نشنال جغرافیا کودکان
و  ٨نواهایی مانند برنامه
  ٩کانال دیسکاوری هایبرنامه

دانم و دارای ها را میپاسخبرخی از 
و درجات ناهمگنی از پذیرفتنی اعتقادات 

، هستم قطعیت درباره چیزهای مختلف
نداشته و  ییقین کاملبه هیچ رو ولی 

چیزهای بسیاری است که اصًال چیزی 
ها دانم مانند چرا انسانها نمیدرباره آن

تصور را که آن  یاجنبهاز هر وجود دارند، 
کنیم. من ناچار نیستم پاسخ آن را بدانم. 

کنم، از من از ندانستن احساس ترس نمی
بودن در جهانی بسیار بزرگ پر راز و رمز 
بدون داشتن هدفی احساس ترس ندارم و 

توانم این حداکثر چیزی است که می

 »ترساند.بگویم. این مرا نمی
 

 ریچارد فینمن -

 برنده نوبل فیزیک

ها را از جهان طبیعی کنار بزند. برای افزودن اطالعاتی که موجب پرده تواندمی
شود فرصت را غنیمت شمارید تا هر لحظه از هر روز را. یک غروب شگفتی می

فتن بنامید یا به کودکان پیش از بیرون ر » چرخش زیبای زمین«زیبا به عنوان یک 
دهنده باشد. د تکانتوانبگویید تا عینک آفتابی زده چون درخشش ستارگان می

در هنگام نگریستن به آسمان شب گوشزد کنید که برای رسیدن نور از ماه به 
سال  ۴ترین ستاره بیش از چشم ما یک ثانیه از خورشید هشت دقیقه و از نزدیک

کید بر اصل زمان می برد. جانور خانگی ما یک سگ است و خانواده من برای تأ

                                                 
7. National Geographic Kids 

8. Nova 

9. Discovery Channel 
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وانده و اصل خودمان یعنی میمون را هم خ» گرگ«خودمان گاهی این سگ را 
 یاهروزمر هایی برای دگرگون ساختن ها راهکنند. همگی این روشفراموش نمی

 است.

 

شود، زده میرقم یاروزمرهی کنجکاوی را چشید تازه نابودی زمانی که کودک مزه
دهند. ولی والدین برای ها راهکار را ارائه میخود بچه -ها نیازی نیستیک ذره هم تحریک آن

و  زمان، فرصت -ها به آن نیاز دارند ها بدهند که بچهچرخاندن این چرخ باید سه چیز را به آن
 تمرین.

 
 ده کنم؟ناپذیر را در کودکانم زنتوانم کنجکاوی سیریپرسش: چگونه می

 

ای است به کنجکاوی مانندی پیوندی میان شگفتی و درک نگاه کنید. شگفتی لحظه پاسخ:
ا ها ر اوووه ستاره«شود: شنیده می» دهان انسان از تعجب باز مانده و صدایی مانند اووه«که 

 – کنجکاوی گام بعدی است» پرست ببین چطور رنگش را عوض کرد!وای آفتاب» «ببین!
اره چند تا ست» «شوند؟سوزند و تمام نمیچطوری ستارگان هی می«نای فهمیدن: خواهش و تم

 »پرست رنگش را تغییر داد؟چطور آفتاب» «داریم؟

 

اگر کنجکاوی آن چیزی است که در پی آن 
هستید آماج اصلی شما هنگام پاسخ یک 
پرسش نباید دادن پاسخ باشد. در برخی موارد 

 یه خاموشیتواند حتا مادرنگ میپاسخ بی
کنجکاوی شود. خواست شما این است که 

های همیشه ادامه داشته باشد روزها از پرسش
ها از پی هم. برای رسیدن به این پی هم، سال

 ترین کار دادن این هدف نخستین و مهم

 

هیچ شکی ندارم که در واقعیت آینده بسیار «
توانم آورتر از هر چیزی است که میشگفت

ن ظن من این است که گیتی تصور کنم. اکنو
برانگیز است بلکه بیش از آن نه تنها پرسش

 » توانیم تصور کنیم.ببرانگیز که پرسش
 

 جان برتون ساندرسون هالدین -

های احتمالی از مجموعه مقاالت جهان
 میالدی) ١٩٢٧ –خورشیدی  ١٣٠۶(
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ب وتاکمی آبخود جالب و دارای پاداش است.خودیاحساس به کودک است که پرسش به 
ما کند که شاین سخن برای کودک روشن می -» عجب پرسش و سؤال عالی!« -به آن بدهید 

 دانید.عمل پرسیدن را کاری ماهرانه و عالی می

د! با این دانم بدانیدانید، آن را فرصت بسیار خوبی برای گفتن نمیاگر پاسخ را نمی
 ملحق شوید و در هر گام از این جستجو برایتوانید برای یافتن پاسخ به کودک اعالم شما می

کنجکاوی او نمونه و الگوسازی کنید. به دختر کوچولو بگویید که شما هم دوست دارید 
د پیش از توانزند و آیا میخودتان پاسخ را بدانید. از او بپرسید که آیا حدسی در این باره نمی

 آنکه شما در پی پاسخ بروید چیزی بگوید.

ماهی  دانمنمی«سازی کنید: این است که شما نیز کنجکاوی خود را نمونه بهتر از همه
ن خواهم بدانم جهان از بیرو می» «دانم شتاب نور بیشتر است یا صوت.نمی» «خوابد یا نه.می

مهم نیست، خواه شما پاسخ را بدانید یا مهم نیست حتا اگر پاسخی » رسد.چه شکلی به نظر می
ها باشد. تنها بگذارید کودکان کنجکاوی شما را بفهمند بدون شک آن نداشتهبرای آن وجود 

این خط را دنبال خواهند کرد. (بنگرید به کتاب کار این بخش برای بررسی برخی از 
 های ویژه کنجکاوی.)کنندهتقویت

خواهم فرزندانم را تشویق به پرسش: می
ن ای انتقادی کنم نه اینکه بدبیداشتن اندیشه

میان شک گرایی سالم و بدبینی  زمر باشند. 
 مرضی کجاست؟

 

ک شنویم که شها حتا میبیشتر زمان پاسخ:
ش شود که چیزی بیگرایی سالم نیز متهم می

ی منف تازه به دوران رسیدگانچرندیات «از 
آن  ١نیست همان گونه که اسپیرو اگنو» باف

را بیان کرده، کودکان باید یاد بگیرند که 

 

ممارست من به عنوان یک دانشمند، «
بیخدایی است. به عبارت دیگر زمانی که من 

شوم فرض آماده برای انجام آزمایشی می
فرشته و شیطانی نیست که کنم که خدا، می

در مسیر این کار دخالت کند؛ و این فرض با 
هایی تأیید گشته که من در زندگی موفقیت
ام. بنابراین از لحاظ ایم به دست آوردهحرفه

منطقی و عقالنی اگر در امور این جهان نیز 

 » بیخدا نباشم، باید شیاد باشم.

                                                 
1. Spiro Agnew 
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بیشتر مواقع به این مورد متهم خواهند شد به 
های مورد ویژه از سوی کسانی که آموزه

ا بین و تیزبینی دست و پذرهی آنان زیر عالقه
 زند.می

 
 جان برتون ساندرسون هالدین -

 ١٩٣۴-خورشیدی  ١٣١٣ایمان (واقعیت و 
 میالدی)

خوبی  -از پذیرش یک مطلبدرخواست ساده برای منطق یا مدرک پیش  –شک گرایی 
نی و بدگمانی باشد. ولی بدبیکودکان ما می یلهیوسبه شمردنو گرامی  ارزشمندبرای ، و فضیلتی

بیند یرست و عادی مهای منفی را د) چیزی به طور کامل متفاوت است. دیدگاه بدگمان فرض٣(
یر انتقادی بین غنه هم چون نتیجه به دست آمده از شواهد، بنابراین بدگمانی همانند باورمند خوش

ر دو این کند. هپذیرید؛ دیگری بدون اندیشیدن رد میکند. یکی بدون اندیشیدن میعمل می
 رد.طور جدی پرهیز ک های سدی بر سر راه اندیشه انتقادی است و باید از هر دو حالت بهحالت

کلید پرهیز از بدگمانی آموختن ارزش اندیشیدن و تفکر انتقادی از سنین بسیار پایین 
ه کار گرفته شده تواند باست. اگر شما بتوانید یک الگو بدگمانی ناعاقالنه را ببینید این ارزش می

 تا توسعه کندوکاو در کودکان را در مسیر درست به جریان اندازد.

ای با شنیدید که ایده و اندیشههرگاه 
شود، اطمینان بسیار و لحن پر سوءظنی رد می

سرسختانه از آن دفاع کرده، بهترین استدالل 
طرف مقابل را پیکربندی کنید یا از 
کودکانتان بخواهید چنین کاری را انجام 
دهند. اگر کسی خویش را برای شنیدن 
بهترین استدالل طرف مقابل به رنج و زحمت 

ای تواند با اطمینان خانهندازد به آسانی مینی
پوشالی یا بسیار سست بسازد. (ما همگی یک 

ر ایم، مگوقتی در یکی از این دو طرف بوده
طور نیست؟) جستجو و کنکاش پیرامون این

 

به طور روند پذیرش [یک ایده و اندیشه نو] «
 دارای چهار گام است:معمول 

) این ٢ارزش است؛ (بی یاتیاین چرند )١(
کننده است، سخن جالبی است ولی گمراه

) درست است ولی به ٣جور دیدگاه است؛ (یک
) من همیشه ٤طور کامل بدون هیچ اهمیتی؛ (

 ».امهمین سخن را گفته

 
 جان برتون ساندرسون هالدین - 

 –خورشیدی  ١٣۴٢ی ژنتیک (در مجله 
 میالدی) ١٩۶٣
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ت آوردن برای به دس» هابهترین تمرین«و دیدگاه طرف مقابل یکی از  گاهنظرترین خردمندانه
  اندیشه و تفکر انتقادی است.

های دزدانه روزگار بچگی به آینه را فراموش کنیم. اگر نام اوه بله درست است نباید نگاه
شما به دلیل حالت عادی سوءظن و بدگمانی بد در رفته پس نباید تعجب کنید که کودکان همان 

 روش را به بوته آزمایش بگذارند.

 
کرده  ها را باطلپرسش: دوست دارم کودکانم پژوهشگرانی بدون ترس بوده بخواهند که فرض

ها و باورها را در مسیر جستجوی خویش برای رسیدن به حقیقت به چالش بکشند. و آرمان
چگونه کمک کنم تا دو تا موضوع در اینجا وجود دارد که انگار در تضاد با هم قرار دارد. 

 کودکانم یاد بگیرند که میان جستجوی حقیقت و ضرورت احترام به دیگران تعادل برقرار کنند؟
 

به  –مسئله احترام چیز دیگریست که مستقیم در میان قلب اندیشیدن انتقادی قرار گرفته پاسخ:
اوت از محترم فویژه زمانی که موضوع مربوط به دین باشد. کلید آن تشخیص میان چند دسته مت

ها به طور کامل متفاوت است و باشد. احترام برای افراد و احترام به اعتقادات آنشمردن می
 بایستی جدا دیده شود.

ها به طور ذاتی و سرشتی به عنوان موجود انسانی سزاوار احترام هستند و هیچ کسی انسان
مود. ترامی به اشخاص سرزنش ناحتوان برای بیرون انداختن شخصی دیگری به خاطر بیرا نمی

ه بخواهم کنم کعقاید فردی موضوع دیگری است. من برای احترام بیش از آن احساس احترام می
 ای اعطا کنم.آن را به طور خودکار به هر اندیشه

حتا اگر من با دیدگاهی موافق هم نباشم اگر بر پایه موردی معنادار مانند استدالل عقلی 
رار دقیق باشد، جای احترام دارد. شاید این شخص اطالعات را جور دیگری یا مشاهدات قابل تک
ای که او در این باره پیش گرفته باز هم برای من جای احترام دارد. فرض تفسیر کند ولی شیوه
کنند ای کار میدر رخت شورخانه ٣در فارگو ٢گوید الویس و جان اف کندیکنید شخصی می

                                                 
2. Elvis and JFK       بازیگران یک فیلم کمدی ترسناک آمريکايی 

3. Fargo 
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تواند یآورد. این ادعا مبینی را شاهد میکه دیده یا برگ چایی یا کفو به عنوان مدرک خوابی را 
 . نه باگذارم، بشوداحترام میی من به این نظر در جمله» احترام«ی سبب بی معنا ساختن کلمه

آن موافق هستم و نه احترامی برای آن قائل 
و ایرادی هم ندارد. ضرورتی ندارد که  هستم

آن شخص را خوار و خفیف کنم. من 
 یاحترامقابلهای دوست داشتنی و آدم

شناسم که دارای یکی یا جورواجوری را می
 بدون شک –دو تا عقاید غیرمنطقی هستند 

و گمان  -ها هستمخودم هم یکی از آن
ها کنم که قضاوت درباره این عقاید آننمی

 نماید.م را سزاوار احترام کمتری مییا خود

 

من به ارزش دو چیز باور  سونیااز بلوغ به «
دارم: مهربانی و شفاف اندیشیدن. در نگاه 

ها تا حدودی متفاوت به نگر نخست این
رسند؛ زمانی که حس پیروزی و موفقیت می

 اشتهداندیشیدن واضح  به یبیشتر اعتقادداشتم 
 و در حالت متضاد بیشتر به مهربانی باور دارم.

«  
 

 فیلسوف برتراند راسل -

 وی یوگرافیاتو باز 

تا  به عنوان یک رفتار فعال رشد کند الزم استباید اگر در کودکان شما اندیشه انتقادی 
ها بایستی این تفاوت را یاد گرفته و تمرین کنند و هم چنین باید قادر باشند آن را برای دیگران آن

تر سانهای مسیر مسئله احترام آوخمنیز تشریح نمایند. این کار برای اندیشمند انتقادی از پیچ
 شود.ور کامل هموار نمیهر چند هرگز به ط –گشاید گره می

 
 وجود دارد؟» مقدسی«پرسش: در عرصه و میدان تحقیق آزاد آیا چیز 

 

 هایی این جور بیزار باشید؟بله و نخیر. آیا حق ندارید از پاسخ پاسخ:

دارای دو معنای اصلی متفاوت است. مقدس برای ویژه خوانده شدن » مقدس«ی واژه
ار انگیز، دارای حرمت یا سزاوار احترام به کبرچسب شگفترفته، برای زدن چیزی به کار می

عیبی و زندگانی، بی -رفته است. در این حالت نخست، افراد بدون دین چیزهای فراوانی را می
انند. دمقدس می -تندرستی، دانش، عشق، حس معنا، آزادی شعور و بسیاری از چیزهای دیگر

ا با معنای دوم مقدس بداند: چیزی که ایمن، شاید شخص هم پیدا شود که رد کردن مقدس ر 
 آید.غیر قابل پرسش و در برابر چالش ایمن به شمار می
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این مفهوم در اصل به عنوان  -این معنای دوم از مقدس بسیار همانند مفهوم جهنم است 
ای با موتور آزاداندیشی برای آن هیچ یک سد و مانع برای اندیشیدن است. از این رو در خانه

ایگاهی وجود ندارد. یکی از اصول آزاداندیشی بسیار مقدس (بنا بر تعریف یک) این هست ج
و بدون محابا به  اپرو یبکه هیچ پرسشی نباید ناپرسیده بماند. تشویق کودکان به پرس و جوی 

 با معنای دوم است.» مقدس«معنای با خنده بیرون انداختن مستقیم 

دیگر باید روشن باشد که من این را وظیفه مقدسی با فرض درک دوگانه از معنای مقدس 
 را مقدس نشمارم. یزیچچیهدانم که می

 
ویق به گزیدی تا کودکان با شنیدن آن تشپرسش: اگر شما باید داستانی از ادبیات کودکان برمی

 اندیشیدن مستقل شوند، آن داستان چه بود؟
 

یا هلکبری  ۵نیروی اهریمنی اوبا کتاب  ۴فیلپ پالمن -های فراوانی وجود دارد داستان پاسخ:
باس لشود که بتواند رو دست قوت و پیام ولی به سختی داستانی یافت می -برای نمونه  ۶فین

را بیاورد. چندان بعید نیست که به راحتی توجه به  ٨آندرسن نیستیکر از هانس  ٧جدید امپراتور
 :از دست برود بنابراین ارزش یادآوری دوباره دارد شدهشناختهنیروی بی همتای داستانی بسیار 

امپراتوری که به شدت درباره پوشاک و لباس وسواس داشت دو دوزنده یا خیاط را 
ش آماده ای از پارچه جادویی برایتوان تصور کرد با تاقهای که میاستخدام کرده تا بهترین جامه

افراد بی یا  ادعا کرده که احمق -بودن  ردارکه در واقع یک زوج کالهب -ها سازند. دوزنده
 د. در حالی که اصًال هیچ لباسی در کار نبود.ند لباس را ببیننتواننمیلیاقت 

                                                 
4. Philip Pullman 

5. His Dark Materials 

6. Huck Finn 

7. The Emperor’s New Clothes 

8. Hans Christian Andersen 
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گی فرستاد تا از پیشرفت کار دوزند امپراتور مالزمان دربارش را یکی پس از دیگری می
ن ترسیده ولی چنا دیدنداطالع پیدا کند. هیچ یک از مالزمان چیزی روی دستگاه بافندگی نمی

لیاقتی خود سخنی در این باره بر زبان نرانده و نزد که از ترس آشکار ساختن حماقت یا بی
ا به نزد آماده شده ر «ها پوشاک کردند. سرانجام دوزندهامپراتور تعریف فراوانی از زیبایی آن می

ند) برای بود دیدهتان توانست به ندیدن اعتراف کند چون زیردسامپراتور آوردند و او (که نمی
جماعت از زیبایی لباس خود را  کهیدرحالآن را بر تن کرده  درنگیبنمایش لباس در شهر 

که زبان  هاییی کوچکی، بدون توجه به یاوهدادند. ناگهان بچهزده نشان میشگفتی و حیرت
مردم در » ت!سولی هیچ لباسی به تنش نی«اختیار از زبانش پرید ساالن را بسته بود بیبزرگ

 کودک را تأیید کرده، پوزخندها امپراتور عریان را به قصرش بازگرداند. ییگو راستادراک خود 

 نفسهاعتمادبداستان به کوتاهی در چند برگ تکبر، قدرت، همرنگی با جماعت، عدم 
 هو زودباوری انسان را هجو کرده در حالی که به ستایش از مدرک، دالوری و دگراندیشی صادقان

ی بپردازد های آزاداندیشپردازد. اگر شما داستانی پیدا کردید که بهتر از این داستان به ارزشمی
 کنم.من اسمم را عوض می

 
های یک ذهن پرسشگر چیست و یک ذهن پرسشگر چگونه پرورش پیدا پرسش: ویژگی

  کند؟می
 

) کنجکاوی ٢) اعتماد به نفس (١به نظر من یک ذهن پرسشگر سه پیش نیاز اصلی دارد: ( پاسخ:
 ) عشق بدون شرط به حقیقت.٣و (

. بهترین راه دمیدن اعتماد در افراد تشویق به استقالل است. ما نفساعتمادبه -١
های ناکامی، پدرها و مادران اغلب برای شرمنده نساختن کودکان خود در لحظه

های کنیم. نوزادی که در میان پایهازاندازه مداخله مییت یا شکست بیشعدم قطع
 کند چطور بیرون رود.رود و ناگهان شک میمی زیخنهیسصندلی اتاق ناهارخوری 

سال به تندی بلند شده و بچه را بر روی اپن بچه آغاز به گریه کرده و بزرگ
بابایی،  -کند نی تقال میگذارد. یک بچه کالس اولی برای بستن کمربند ایممی
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ثانیه کلنجار رفتن با یک  ٣٠بندد. یک بچه راهنمایی بعد از تلق، تندی برایش می
 سد.ر کند و کمک برایش میمسئله ریاضی تسلیم شده و درخواست کمک می

اکامی کودک هر لحظه ن بنابراینها انباشته شده و ها و نجات یافتناین کمک
دوزد. چه ه و برای رسیدن کمک چشم به این و آن میرا هم چون کوهی بلند دید

فرصت کلنجار رفتن، عرق ریختن  گاهچیهتواند او را سرزنش کند چون کسی می
 و زور زدن برای رد شدن از موانع با اتکا به خودش به او داده نشده است؟

پرسشگری، کنش ذهن خودگردان مطمئن به خود است. پرسشگری کنش 
سدهای میان نادانی و دانش را بشکند. اگر  تواندمیدارد  شخصی است که باور

و  -دیپرورش دهدر وی نفس را د باید اعتمادبهیخواهمیو محققی کودک کاوشگر 
 گردد.نفس با استقالل آغاز میاعتماد به

. در جای دیگری از این بخش به ارزش کنجکاوی اشاره شده ولی کنجکاوی -٢
کید گردد. اگر برای شخصی  مهم است که در اینجا بر پیوند آن با ذهن پرسشگر تأ

 . یکسیدپر پاسخ مهم نباشد و برای دانستن آن کنجکاو نباشد پرسشی هم نخواهد 

بار والدین یک پسر کوچولوی با کنجکاوی 
تعریف کردند که برای من  ریناپذیریس

 ریناپذانیپاهای مادربزرگ پسر از پرسش
کودک خشمگین شده و ناگهان گفته بود 

ا بله گاهی ب» را بدانی! هر چیزیتو نباید «
حوصله ماندن و پاسخ گفتن سخت است 

 با این ولی شاید نخواهید احساسات خود را

 

 به هر چیزی شک کن. بینش خود را بیاب.«
« 

 
 ١گوتاما بوداآخرین سخنان  -

  ٢در سنت ترواده

شود. کنجکاوی ها چیره میعالقگی به تندی بر ما انسانتفاوتی و بیلحن زننده بیان کنید. بی
 گسیخته است.را پرورش دهید تا زمانی که طبیعی و لگام

                                                 
1. Gautama Bud 

2. Theravada tradition 
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. دلبستگی مشروط به حقیقت هنگامی نقش عشق بدون شرط به حقیقت -٣

کشیده، فرهیخته در چشمان من نگاه دارد که یک شخص تندرست، گرسنگی ن
بدون خدا زندگی بدون امید، بدون هدف، خالی از هدف و بدون «کرده و بگوید، 

لیل من تنها به این د «گوید هرگاه من بشنوم که شخصی می» هیچ زیبایی است.
خواهد یک دلم می...» اگرتحمل است زندگی قابل«یا ...» چونخوشحالم 

به  بزنم وسط صورتش و به نام حقیقت او را ،برداشتهرا  می سفیدکاردستکش سوار 
 دوئل دعوت کنم.

هایم گیتی را جایی جالب و پر از شگفتی بینند ولی مهم نیست دوست دارم بچه
خدا وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، خواه ما روحی ابدی داشته باشیم یا نه. من 

 بودن، کنجکاو و شگفتی زده بودنبه زندههایم عشقی بدون قید و شرط خواهم بچهمی
ها لذت ببرند. مانند عشقی آتشین به هر چیزی یک عشق بدون قید به داشته و از آن

سوی  ناپذیر برای تجربه مستقیم آن، برای رفتن بهواقعیت مایه پرورش گرسنگی سیری
 آن است به هر کجا که شخص را بکشاند.

 مراه عشق و سیر ناشدنی هستند در برابر هیچکودکانی که دارای این اشتیاق به ه
ها برای درکی ناب تشنه سدی که در راه این روشنی باشد بازنخواهند ایستاد. ذهن آن

هاست. اگر توانیم بکنیم قرار نگرفتن سر راه آنترها میشده و بهترین کاری که ما بزرگ
تی دکانی با چنین سرشسازد، کو های دینی واقعیت را روشن میبه نظر برسد که آموزه

های دینی واقعیت را هایی را با آغوش باز خواهند پذیرفت. ولی اگر آموزهچنین آموزه
 تحریف سازد کودک عاشق و تشنه واقعیت چیزهای نادرست را دور خواهد انداخت.

 
یرا دوست دارد » عجیب«یا » ناهماهنگ«پسر من را به عنوان  ،پرسش: مربیان توصیف کرده ز

 االنسهمهایی متفاوت با ها دارای دیدگاههای متداول بیندیشد و بیشتر زمانز قالبخارج ا
ترسم که او دلسرد شود. آیا کار باشد. من دوست دارم کودکم چنین باشد ولی میخودش می

 درستی که باز هم او را تشویق کنم یا بهتر است که در این باره سخت بگیرم؟
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ها را علیل ها، آنبرای آسان ساختن زندگی بچه«در جایی گفته  ٣الینرابرت هاین پاسخ:
 .مرتکب آن می شوند والدینکه  استگاهی آسان ساختن کارها، کنش نادرستی » نسازید.

ن شکند زیر فشار گذاشتترین فشارهایی که روان کودکان را در هم مییکی از عمومی
یالت ی سخن گفتن، تما، نگرش، شیوهآنان برای همرنگی با جماعت است. روش پوشیدن جامه

از . شودمی ولوردهلهشوند انگار همه چیز او خود می ساالنهموقتی که کودکان هماهنگ با  -
ها نه تنها از سیمای روانی ناراحت بوده بلکه خطرناک نیز هستند. از آدم یدستهین سوی دیگر ا

ها مسائل بدون شک این -ی جنسی را به میان بکشم خواهم در اینجا پای خطر مواد یا رابطهنمی
تواند برای مقاومت در برابر این فشارها نیز کمک کند. ولی مهمی است و یک روان ناهمساز می

ندگانی بدل به شیوه ز » مانیممتحد باشیم، استوار می«رسد و ه بزرگسالی میزمانی که کودک ب
 شود.تری وارد میجدی بیو آسگزند  تربزرگشود در مقیاس می

نا برای دگراندیش و  ۵تاینوشته کاس سانس ۴دلیل نیاز جوامع به دگراندیشکتاب 
ی آورد. از نظر تاریخفراهم میبه عنوان یک دارایی ناب چهارچوب یک دفاع ثابت را  شیاندهم

هایی بیشتر احتمال پیشرفت داشته که پذیرای دگراندیشان بوده و باز بودن را ها و ملتسازمان
ن های خوب و بد اکثریت بدو کردند. هنگامی که دگراندیشی خاموش شود اندیشهترویج می

ر شود این احتمال بیشتماند. ولی زمانی که به دگراندیشی اجازه رشد داده میچالش باقی می
 ها و افکار بد پیدا شده و نابود گردد.شود که آموزهمی

در یک آزمایش ساده  (که ۶، هم چنین مطالعات سلیمان اشهاپژوهششماری از 
را نادیده  اهد روشنینادرست، شو برای همرنگی با اکثریت  شوندگانشیآزمااز بسیاری  یکادر ا

، دهیرسیماگر دستور از سوی یک شخصیت مافوق (که  ٧میلگرامگرفته) و آزمایش ترسناک 
                                                 
3. Robert Heinlein 

4. Why Societies Need Dissent 

5. Cass Sunstein 

6. Solomon Asch 

7. Milgram 
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ن نشان داده) با نیرومندی نشا ارادیتمایل گناهی مردمان عادی برای آزار حتا تا مرگ شخص بی
 همرنگی با جماعت دارد. هآمیز برای عشق باز یک پیامد فاجعه

 بر اساس مطالعات اش درس بزرگی درباره دگراندیشی گرفتهشکلالگوهای گوناگونی 
هایی با اندازه مختلف انجام شده است. در هر گروه یکی دهد. مطالعات یکسانی در گروهمی

که با شناختن درست مسیر بر ضد دوازده تن  کارکردهاز همکاران به عنوان یک مخالف منزوی 
موارد حضور مخالف منزوی نرخ اشتباه دهند. در این کند و پاسخ نادرست میدیگر کار می

اگر درصد کاهش داد. این فهم و درکی بسیار حیاتی است:  ٧۵افراد مورد آزمایش را تا 
خالف باشند یک م قرارگرفتهگروهی از افراد در مسیر کنش نامبارک و بدی 

منزوی با تقویت اعضای مردد به جای پیروی از اکثریت برای پیوستن به 
 .اند مایه چرخش مسیر کنش افراد از مسیر نادرست بشودتودگراندیش می

بیندیشید و  ١٠هابیندیشید. به ماجرای خلیج خوک ٩دوازده مرد خشمگیندر فیلم  ٨به هنری فوندا
 دستاوردی که با تنها یک مخالف به دست آمد.

ها، خطر بدون چون و با کودکان خود درباره ارزش ناهمرنگی با جماعت/تنوع اندیشه
همرنگی با جماعت، اهمیت دگراندیشی سخن بگویید. افراد الگوی ناهمرنگ با جماعت  چرای

را مثال بزنید. هم چنین از عیسا برای  ١١مانند، کوپرنیک، ماندال، داروین، گاندی و کینگ
» ١٢وچکهای کجعبه«ناهمرنگی سخن بگویید. برای رساندن بار از راهی دیگر به مقصد ترانه 

 ا مانند الالیی بخوانید.ر  ١٣مالوینا رینولدز

 

                                                 
8. Henry Fonda 

9. Twelve Angry Men 

10. Bay of Pigs 

11. Copernicus, Mandela, Darwin, Gandhi, and King 

12. Little Boxes 

13. Malvina Reynolds 
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خواهم دخترم را تشویق به پرسیدن کنم، آن هم نه یکی دوتا ولی راهی برای پرسش: من می
د! شو دهم و تمام میپرسد و من پاسخ میرسیدن به این هدف ندارم. دخترم یک پرسشی می

 توانم او را به سوی پرسشگری مداوم و بی پایان برانم؟چگونه می
 

رسد که بهترین کار هنگام مورد پرسش قرار گرفتن دادن بدون شک بدیهی به نظر می پاسخ:
پاسخ باشد. ولی پاسخ دادن برای مشوق بودن برای کاوش و جستجو در واقع آخرین ابزار تقویت 

 صدکی» «مامان، خورشید چقدر دور است؟«توانند آن را به کار گیرند: ای که والدین میکننده
ته شد! پایان! دریچه جستجو بس» یلیون ششصد هزار کیلومتر (نودوسه میلیون مایل)ونه مو چهل

 !دخترم از اتاق بیرون رفت

با شتاب هر د خواستنها گفتگو داشته گویا میبسیاری از والدین بدون دینی که من با آن
وه در اهای درست پر کنند تا شاید دیگر جایی برای یمغز کودکان خود را با پاسخچه بیشتر 

ها با اشیای بدون اشتباه پر شده، متأسفم، بروید سراغ بچه هقفسی همه«باالخانه پیدا نشود: 
 »بعدی.

در این اندیشه نباشیم که مانند جعبه، کودکان را با پاسخ پر کنیم بلکه خود پرسیدن را 
به وجود  جوو رسپیک کردار خوشایند بسازیم. شما به طور عملی با تمرکز بر مثبت ساختن روند 

 آمدن پرسش بعدی را تضمین خواهید کرد و پرسش بعدی و پرسش بعدی.

 
 پرسش: پس اگر بنا نیست پاسخ دخترم را بدهم قرار است چکار کنم؟

 

پیش از هر چیز دیگر باید گفته شود که دادن پاسخ مستقیم در بیشتر موارد ایرادی ندارد،  پاسخ:
 زیر آمیخته سازید:تنها باید پاسخ را با برخی از موارد 

 
 باشید طالب حدس زدن

 »خورشید چقدر دور است؟«کودک: 

 »زنی؟تو چه حدس می«مامان: 

 »کیلومتر! ١٠٠«کودک: 
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ها حدس خوبی بود! مردم خیلی وقت پیش این حدس را داشتند. آن«مامان: 
نیم دامی کیلومتر دورتر از زمین نصب شده است ولی ما ١٠٠اندیشیدند که خورشید در آسمان می

 ١٠٠٠ای است که در فضا قرار گرفته. بسیار خوب حاال. خانه مادربزرگ که خورشید ستاره
 »ی مادربزرگ است؟تر از خانهکنی که خورشید نزدیککیلومتر دور است. آیا فکر می

 
 بیا با هم پیدایش کنیم

 »خورشید چقدر دور است؟«بچه: 

 »بینیم چند متر دور است!دانم. بیا یک متر نواری برداریم و بنمی«

 »بابایی! تو هیچی حالیت نیست.«

 »توانیم فاصله را پیدا کنیم، بچه هوشنگ؟خوب، پس چطور می«

 »با گوگل!«

 فهم این افراد بدون متر نواری چطوری توانستهمن که نمی«(پس از جستجو با گوگل...)
 »این فاصله را اندازه بگیرند؟

 
 دارشاخدروغ 

 »قدر دور است؟خورشید چ«بچه: 

 »متری باید باشد.ده، بیست«

 »نه نیست!«

 »وزیادمن کمابیش مطمئنم، شاید یک متر کم«

 »نه خیلی خیلی بیشتر است!«

 »کنی چقدر باید دورتر باشدخوب، گمان می«

 
 پاسخ با اضافه کردن کمیت

 »خورشید چقدر دور است؟«بچه: 

 »میلیون مایل) دوسهنو ونه میلیون ششصد هزار کیلومتر (یکصد و چهل«

 »اوه خیلی دور است!«
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ترین اند؟ این جالبدانی چطور این مسافت را حساب کردهخواهی پیاده بروی. میمی«
 )٤»(داستانی...

 
 سین، جیم

 پرسد:سرانجام کودک خودش متوجه روند شده و پرسش بعدی را می

 »خورشید چقدر دور است؟«بچه: 

 »ونه میلیون ششصد هزار کیلومتر (نودوسه میلیون مایل)و چهل صدکی«

 »اند؟چطور این مسافت را به دست آوردهاوه خیلی دور است! «

 »ترین داستانی...دانی، این جالبمی«

 
ولی  -پرسشی که یک پاسخ قابل تأیید تک دارد -من در اینجا یک پرسش تجربی مطرح کردم 

 نیز کاربرد دارد.» ارزشی«های های غیرتجربی یا پرسشرسشهمین فن برای ادامه یافتن پ

اشتباهی که  ترینخواهید کودکی را تشویق کنید که به پرسیدن ادامه دهد تنها و بزرگاگر می
ده. اگر گیری ناخوانافتند: غلطشاید انجام دهید، کاری که پدر و مادران آزاداندیش بسیار به دام آن می

ت ی درست کردن آن مقاومشود در برابر وسوسهنادرستی زد تا جایی که میای حدس سالهکودک شش
یک پاسخ نادرست را بدون چالش رها کنیم؟! «آزارد: کنید. این اندرز بسیاری از آزاداندیشان را می

 »؟وقت چهجا قفل شد و جلوتر نرفت، آنولی، ولی، ولی... خوب اگر همان

پیوسته در  گیریپرسیدن کنشی خوشایند باشد و غلط خواهیدسخت نگیرید. یادتان باشد می
رسد. اگر شما در حال آموزش دادن انتقادی اندیشیدن به عنوان یک ارزش سنین پایین به این هدف نمی

 گیرد.شده و از شما نیز کمک می ١٤به کودک هستید به زودی خواستار خوداصالحی

 یک گفتگوی ساده با یک کودک شش ساله

 تواند فکر مرا بخواند.کنم مرورگر میکودک: من فکر 

 بابا: هان؟ چرا این فکر را داری؟

 نوشتم و تا فکر کردم یک عالمه برایم نوشته آورد!کودک: من تازه داشتم یک ذره برایش می

                                                 
14. self-correct 
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ند تا کگیری ما شروع به داغ شدن می(به طور کلی این هنگامی است که ماشین غلط
 وضیح غیرمتعارفی وجود ندارد. مقاومت کنید!)داند که تمطمئن شویم که کودک می

 های خودمان باشیم!بابا: آهان. خوب پس بهتر است که مراقب اندیشه

 

غلط و  یاکنم. این پدر نگفت که این درست است ! من به این پدر افتخار میبابای خوب
کودک هم (هنوز) از شما نپرسیده است. پدر این کودک تنها اجازه داد که فرزندش احساس خوبی 

 هنگام اندیشیدن و حدس زدن و پرس وجو پیرامون جهان داشته باشد.

یابد شما ارزشی برای یک سال) که کودک درمی ١٠تا  ٨رسد (به طور کلی در سن زمانی می
 خواهد که به آن وزنی بدهید:ا میفرضیه قائل نیستید و از شم

 
 های خودمان باشیم!بابا: آهان. خوب پس بهتر است که مراقب اندیشه

 تواند فکر ما را بخواند؟کنی او میکودک: پس راستی راستی گمان می

 های او بیرون بکشید...)(اینک به جای رقصیدن به ساز کودک، اندیشه

 رسد؟ه ذهنت میدانم... آیا توضیح دیگری ببابا: نمی

 
عی از پی یک بخش طبی -ایستد به طور کلی کودک از دعوت شما بازمی یسالگزدهیسنزدیک 

بردن به هویت خودشان. ولی اگر شما به جای پدری با خط قرمزهای فراوان، خویش را هم چون 
راهی در مها گذشته اجازه هی اینگشای مسائل فکری نشان داده باشید، بعید نیست که از همهگره

 ها به شما داده شود.کاوش

 
 سخت است. هرگز نباید به کودکان دروغ گفت.» دارشاخدروغ «پرسش: برای من گفتن 

 
کید را من همیشه با صدای خفه مناجات گونه پاسخ: ای از بسیاری از پدر و مادران بدون دین این تأ

ن ام صدایی که کمابیش همیشه احکام مقدس با آشنیده» هرگز نباید به کودکان دروغ بگویم«یعنی 
 شود.تالوت می

ش را در خوی ،یکپارچگی و تمامیت عالی شیستاقابلبسیاری از والدین بدون دین، زیر نام 
 جهاننه) در خواه دهند. از سوی دیگر (خواه دوست داشته باشید ناپذیر قرار میجای مرجعی لغزش

خواه ما نخستین و نیرومندترین شخصیت مقتدر هستیم و تغییر موضع ما به ندایی نیکچون کودکان 
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یشتر ترجیح ر نمایند. من خودم بتفاوت رفتابیاموزد که در برابر احکام مراجع بی هاآنتواند به حقیقت می
ها را تشویق کرده که هر چه من تر و با حالت تفریح پیوسته آندهم در جایگاهی با اهمیت کممی
 گویم شنیده و با متر مزخرف سنجی اندازه بگیرند.می

ها نگاهی به من کرده و کمابیش همیشه آن» طرف ترستمتر آن ٢٠خورشید «گویم که می
 دیگرسفج«گویم پرسند شام چی داریم، میزمانی که می» هیچی حالیت نیست!!بابایی! تو «

زمانی که دخترم چهارم بودم و در حال نوشتن تکالیف مدرسه » میمون، بروید دستتان را بشورید.
زیرا او (الف) خودش دیگر باید بداند و به همان  ٤٧گفتم شود، میچند می ٧در  ٧پرسید و می

 ام شنیدن پاسخ اشتباه، آن را بشناسد.نسبت مهم (ب) هنگ

 هنشوم که سرانجام پاسخ درست را بفهمند ولی ، اگر موضوع مهم باشد مطمئن میبله
کشند. ولی گاه گاهی غلغلک دادن کودکان هم فال است کنم. من را میهمیشه این کار را نمی

ها آماده و مهیا گوید بعید نیست که آنمی وپالپرتو هم تماشا. دانستن اینکه حتا بابا هم گاهی 
و  ساالن، روحانیونبرای روبرو شدن و به چالش کشیدن چرندیاتی کوچکی نماید که از هم

گاهانه و عمدی یا به صورتروسای جمهور می  های دیگر.شنوند، آ

 
دهیم  به کودکان اجازه یساز پاکپیوسته اصالحات و انجام گویید که به جای پرسش: شما می

خواهم کودکم های مذهبی چطور؟ من نمیشوند. ولی درباره پرسش» ها همراهبا اندیشه«
کنم که در این حوزه باید کمی حس می از سوی دیگروادار به پذیرش موضع من شود ولی 

د، های مذهبی همراه شو توانم خموش بنشینم و دخترم با برخی از آموزهتر باشم. من نمیفعال
 آید اگر چنین شود؟میمشکلی پیش ن

 

کوشید تا های درست کنید یا میکوشید تا کله او را پر از پاسخبستگی دارد. آیا شما می پاسخ:
ن شک و پیرامو «بار یک شخصی گفته یک اندیشمند خودمختار پر زور را پرورش دهید؟ یک

رای کنید، بهای مذهبی شما سه راه دارید: درستی آن را برای کودک تأیید و تصدیق شبهه
 )۵» (یا ماهیگیری را به کودک یاد بدهید. -کودک بی ارزش آن را تصدیق کنید 

ها دارای هیچ نیروی جادویی نیستند تا کودکان ما را بفریبند. بله درست است دین دین
تواند نیروی خرد را گمراه کند ولی پاسخ مناسب شود که میهای احساسی همراه میبا کشش
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های احساسی نیست بلکه نیرومند ساختن نیروی خرد با ساختن کردن کششو درخور پنهان 
 گیری احساسی مغز از دستمهارت اندیشیدن انتقادی است. دین نیروی خود را برای گروگان

شود. اگر یک کودک در دوران پرورش دهد زمانی که از حالت تکی خارج شده و چند تا میمی
نمونه اسالم، ارتدوکس یا یهودی خاسیدیم یا مسیحیت برای  -تنها درباره یک دین بشنود 

ودک اجازه شود. ولی اگر به کاحساسی بسیار شدید میگیری توان دین برای گروگان -بشارتی
داده شود که چندین احتمال متفاوت را بدون ترس بررسی کند همگی هر گونه انحصار احساسی 

 آورد.روی می ها به خردرا از دست داده و کودک برای تنظیم آن

واهند های بسیاری را بررسی خدر این مسیر، البته در شرایط مطلوب و آرمانی کودکان دین
یجه به این نت سالگی به من اعالم کرد که سرانجام برای خودش ۴دختر من در سن  ١۵کرد. دلینی

سا همه برد، عیمینام » چیزهای خدایی و عیسایی«ها به نام رسیده که از میان چیزهایی که از آن
 چیزهای خوب این جهان را ساخته و خدا همه چیزهای ترسناک جهان را ساخته است.

د، ای را بدهنشمار اندکی از والدین مذهبی قادر هستند اجازه رسیدن به چنین نتیجه
سوی  هاست. ازی بدیاجازه بدهند کودکشان بر این فرضیه آرام گیرد که خدا خاستگاه همه

نه، نخیر «ند گویری از پدر و مادران بدون دین نیز کمی بهتر هستند هنگامی که میدیگر بسیا
ی خودکار در این روند هر دو دسته والدین اقتدار خود را جانشین اندیشه» خدا وجود ندارد. -

دهم تا اندیشه مستقل کودک را پرورش داده و بگذارم سازند. همیشه من ترجیح میکودکان می
من هرگز » «چه جالب.«همراهی کند. این تمرین خوبی است. من به دلینی گفتم کودک با آن 

 »به این فکر نکرده بودم.

اخته و ها سخدا چیزها را برای بزرگ«هفته بعد دخترم یک الهیات نو داشت: او گفت 
سازد. مثال مورد عالقه من: خدا قسمت پایانی ژرف استخر ساخته ها میعیسا چیزها را برای بچه

 و عیسا قسمت کم ژرف را برای او ساخته است.

 »پس خدا برای من و عیسا برای تو، بله؟«من دخترم را بغل کردم. 

 »کنم.زنم. هنوز هم دارم فکر میمن مطمئن نیستم، حدس می«او گفت، 

                                                 
15. Delaney 
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خواستم. به تازگی دخترم کوشیده تا جهان را از پشت این همه چیزی بود که من می
آزمودن  های خود برایکوالر بنگرد ولی من در کل منتظرم او به کوششگرایی سعینک انسان

های گوناگون ادامه داده، باال و پایین، جلو و عقب رفته تا زمانی که همدمی را بیابد که دیدگاه
دارای بیشترین منطق برای وی باشد. پس اجازه دهید کودکان بدون ترس و بدون محدودیت 

 ها حتا در مورد دین.ند، در همه زمینهکن یسازهیفرضدرباره جهان 

 
پرسش: هنوز هم درباره سرشت و طبیعت زودباور کودکان نگران هستم که سرانجام زهر 
یزد و کودک من سرانجام به جایی برسد که نتواند خیاالت را از واقعیت تشخیص  خودش را بر

 بدهد مگر اینکه من هوشیار باشم.
 

م ولی های خوش بدانیپردازیلوحانی با خیالاین بسیار معمول است که کودکان را ساده پاسخ:
شواهد روزافزون نیرومندی وجود دارد که نیاز نیست والدین بسیار نگران باشند. یک مطالعه در 

کرد کودکان به انتشار رسید که اعالم می ١۶ی رشد کودکمیالدی) در نشریه ٢٠٠۶( ١٣٨۵سال 
چند بدون شک تأثیرپذیر هستند ولی کمتر از ترسی که والدین دارند زودباور و گول کوچک هر 

 باشند.خور می

گیری در سالگی کودکان زمینه و شرایط منسجم و بی تناقض را برای تصمیم ۴در سن 
باشد  احتمال دارد واقعیت آمدهدستبهگیرند که آیا یک قطعه اطالعات تازه این باره به کار می

ساله اطالعاتی با اصطالحات دانشیک و علمی  ۶تا  ٣یالی. در سه مطالعه مجزا به کودکان یا خ
ها از پری(«های خیالی مانند یا با عبارت») سازنددارو می ١٧هادکترها از سومیت(«داده شد 

 یریارگکبهتوانایی کودکان در »). کنندبرای ساختن گرد و پودر پری استفاده می ١٨هرک
درباره درستی احتمالی یک عبارت فرضی بیش از آن است  یریگمیتصمطی برای اشارات محی

 یابد.افزایش می یسالگپنجتا  ٣تر تصور شده و در که پیش
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استاد دانشگاه تگزاس نویسنده مسئول این مطالعه آن را به این صورت  ١٩ژاکلین وولی
نوند شهای کوچک هر چیزی را که میشود که بچهاز مطالعات حاضر روشن می«کند: بیان می
توانند شرایطی و محیط پیرامونی یک صورت ها میشود که آنکنند هم چنین روشن میباور نمی

 یریگجهیتنر گرفته و درباره واقعیت یا سرشت خیالی این ماهیت ای را به کاذهنی ماهیت تازه
 )۶» (کنند.

ی های دیناین خبر خوبی برای والدین است که آرزو دارند کودکان خود را از تلقین
ی ترین ادعاهای دینها الزم دیده حتا جذابمحافظت کرده و شاید کمی روشن سازد که چرا دین

ن ت نمایند. در برخورد با توانایی طبیعی کودک برای به کار گرفترا با همراهی تهدید آتش تقوی
ن حفاظ و های مذهبی باید چندیزمینه و شرایط برای فرق گذاشتن میان واقعیت و تخیلی تلقین

 هایی ایجاد کند که در کودک وجود دارد.مانع در برابر مهارت

 
رگشت را ی فتا اندیشه ی جهان طبیعت است. کوشیدممن شیفته یسالهششپرسش: دختر 

انسان  ها تبدیل بهای بسیار دور، میموندر گذشته«گویم به وی معرفی کن ولی هنگامی که می
کند. چگونه را تصور می دارخندهکه او چیزی تا حدی  دانمیمو من  -کند اخم می» شدند
 ، آهسته و طوالنی فرگشت کمک کنم؟کنندهمبهوتتوانم در درک فرآیند، می

 
 ها:های کوتاه در گذر سالبا گام - دادهرخای که با آموزش فرگشت به شیوه پاسخ:

زنی : اگر من با دخترم به جنگل بروم و گو توجه او را به سازگاری جلب کنید -١
یست! دیدنش راحت هم ن -ببین«گویم آمیزی حفاظتی ببینم. اغلب میرا با رنگ

چه؟  وقتبرای خوردن پیدا کنم، آن خواستم گوزنی رااگر من جانوری بودم که می
های آن نیز همین رنگ پیدا کردن این یکی چندان راحت نیست. هم چنین بچه

 »های آن نیز راحت نباشد.بندم که پیدا کردن بچهاست پس شرط می

رنگ مخوب اگر صورتی ک. «یک سازگاری ضعیف را تصویرسازی کنید -٢
وزن صورتی را برای شام بخورم، چی؟ بعید نبود که هر شب یک گ وقتآنبود، 

                                                 
19. Jacqueline Woolley 
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ارم گذمن پا روی یک شاخه کوچک می» پیدا کردن این رنگ خیلی ساده است.
هر  بندم کهاوه خیلی پرسرعت بود! من شرط می«رود. و گوزن مانند گلوله در می

به «دهم سپس ادامه می» سرعت را بخورم.های کمرنگشب یکی از صورتی
 »ام!شود چون همه را من خوردهت صورتی پیدا نمیسرعزودی دیگر یک گوزن کم

ی غیر از انسان و یک مقیاس زمانی کوتاه شده به موضوع با نمونه -٣
 . فرگشت به خودی خود نیاز به گذر هزاران نسل وگزینش طبیعی بپردازید

ولکول ما تر از میک مقیاس زمانی بسیار بزرگ دارد بنابراین در تراز و سطح بزرگ
ه توانیم گزینش طبیعی را بررسی کرده کدر عمل آن را ببینیم. ولی می توانیمنمی

 دهد. هنگامی کهسازوکار و مکانیسمی است که فرگشت به وسیله آن رخ می
ست. در گذر زمان ا ریناپذاجتنابگزینش طبیعی درک شد فرگشت یک پیامد 

ود ر نوبت خافزون بر این یکی از انواع جانوران به ویژه هم اکنون در صف منتظ
است اگر بخواهیم با استعاره فرایند گزینش طبیعی را به کودکان خود روشن کنیم: 

کار این بخش تا بیشتر درباره شاپرک  کتاب) بنگرید به ٧های فلفلی. (شاپرک
 فلفلی بدانید و بعد هنگام رفتن به جنگل در این باره با کودکان خود گفتگو کنید.

آموزش مقیاس زمانی به کاربرید که در غیر مثال و مقایسه را برای  -٤
ودکان ها برای ک. بدون شک مقایسه و مثالاین صورت قابل تصور نیست

بسیار کوچک دشوار است ولی هنگامی که کودک توانست وارد این مرحله از 
وجود  درکساختن چیزهای غیرقابل  درکانتزاع گردد هیچ راه بهتری برای قابل 

میلیون زمین درون خورشید جا گیرد خوب است ولی با  ندارد. گفتن اینکه یک
اگر خورشید به یک اندازه توپ فوتبال بود، زمین به اندازه یک دانه فلفل «گفتن 
نتیجه خواهد داد که آهان حاال فهمیدم. همین موضوع در مورد زمان نیز  -»بود

زمان را به  ای فضایی ساگان یا مقایسه طول بازو داوکینز بدرست است. با سالنامه
 کار برید که هر دو در کتاب کار این بخش توضیح داده شده است.
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فرزندم را پاسخ دهم ولی اغلب  زیانگشگفتهای جالب و ی پرسشپرسش: دوست دارم همه
که دلیلی برای  دانمیمدانم چرا آسمان آبی است ولی دانش من به آن اندازه نیست. من نمی

د های مورد پسنآن وجود دارد! آیا منبع خوبی برای پدر و مادرانی مانند من وجود دارد که پاسخ
 ها را داشته باشد؟کودکان به این پرسش

 

 -ها در قسمت منابع این بخش آمده است بله چنین منابعی وجود دارد و چند تا از آن پاسخ:
نیست. هنگامی که موضوع تشویق کنجکاوی و پرسشگری جایگاه نخست ولی این موضوع در 

ی برای والدین ترین اهمیت کیفدر کودکان باشد به یاد داشته باشید که داشتن پاسخ دارای پایین
 د.باشتر از خود پاسخ میبیشتر به روند بسیار مهم توجهبه پاسخ و حتا  توجهاست. 

اگر بایستی «کند: رت بیان میآن را به این صو  ٢حس شگفتیدر کتاب  ١راشل کارسن
سال گنشین بزر حس شگفتی مادرزادی کودکی نگه داشته شود الزم است دست کم یک هم

یستگاهمان ز  ده و پیچیدگی جهانشهیجان در این شگفتی سهیم  و با لذت کرده،بتواند همراهی 
 ای بابا، من هم«من از صمیم قلب برای کودکی که هرگز نشنود » را دوباره کشف کند.

آب هم دستش باشد زمین گذاشته و برود برای اگر سپس از هیجان فهمیدن » دانم!نمی
کنم. این هدیه را به کودک خودتان بدهید تا بفهمد که دانش یادگرفتن، احساس تأسف می

ابا و مامان هم دانش کاملی ندارند و اینکه یک کنجکاوی سیری شود حتا بگاه کامل نمیهیچ
 ناپذیر هست که همیشه مانند یک پرنده پرشور باید تغذیه شود.

 

 
 »ترس از اندیشیدن«رها ساختن کودکان از 

به یک دوره کوتاه وارد شد زمانی که به معنای واقعی  یسالگهشتدر سن  ٣دخترم ارین
ر خواست درباره آن گفتگو کند. دریخت ولی نمیهنگام خوابیدن باید اشک می کلمه در

                                                 
1. Rachel Carson 

2. The Sense of Wonder 

3. Erin 
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ای ما هر دو روی ترمبولین لمیده و به آسمان یک بامداد پس از چنین حالت شبانه
ش ی چیزی که آزار خواهد دربارهنگریستیم در اینجا بود که من از او پرسیدم که نمیمی
 دهد با من گفتگویی داشته باشد.می

های را در آیا کاری کردی که احساس بدی داشته باشی یا احساسات بچه«پرسیدم، 
دانی که همیشه راهی برای درست کردن این چیزها ای؟ خودت میکرده یدارحهیجر مدرسه 
 »هست.

 »ام.نه، من کاری نکرده«دخترم گفت، 

 »یکی دیگه کاری کرده؟ آیا کسی احساسات تو را به درد آورده؟«

ای به ابرها خیره شده، یک سکوت طوالنی میان ما حاکم شد. من برای لحظه» نه«
 دانستم که گفتگو ادامه پیدا خواهد کرد.می

نه من کاری نکردم. یک چیزی «دست آخر دخترم سر گفتگو را دوباره باز کرد. 
 .»منفکر  درهست... 

 بود. من به سوی او چرخیده و به او نگاه کردم. او باز هم در حال گریه

 »چیزی که فکر کردی؟ چیست عزیزم؟«

 »خواهم که بگویممن نمی«

ایرادی ندارد، مجبور نیستی که بگویی. ولی مشکل این اندیشیدن درباره آن «
 »چیست؟

ار بد. بیش از یک چیز است. اندیشه و افک«به من نگاه کرده و با نگرانی پیشاپیش 
 »اندیشم، مثل...میمن درباره گفتن چیزهای بد، یا انجام کارهایی 

 منتظر ماندم.

 »مانند کلمات بد. این چیزاست.«

 »خواهی کلمات بد به کسی بگویی؟تو می«

توانم مغز را وادار کنم که در باره این خواهم!! ولی نمینه، نه نمی«او با ترس گفت، 
کلمات فکر نکند که در مدرسه شنیدم. این یک کلمه زشت بود و من دوست ندارم. ولی 
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کند که در حال انجام چه کاری باشم و باعث آید فرق هم نمیک ریز جلوی چشمم میی
 »شود که من احساس واقعًا، واقعًا بدی پیدا کنم!!می

ارین به من گوش کن. تو «گریه دخترم شدیدتر شد و من او را در آغوش گرفتم. 
 »کنی.هیچ وقت، هرگز بد نیستی چون به چیزی فکر می

ی بد گفته شود پس فکر کردن به آن هم ر بد است که یک کلمهچی؟ ولی... اگ«
 »بد است.

توانی درباره این کلمه تصمیم بگیری که آیا بد است یا نه اگر حتا به ولی چطور می«
 »خود اجازه فکر کردن درباره آن را ندهی؟

 گریه کشید و به ابروهای خود چین انداخت. هقهقدخترم آهی میان 

 »دارد به چیزهای بد فکر کنیم؟پس... اشکالی ن«

یک  به ویژه -داری توانی مغز را از فکر کردن نگهنه، ایرادی ندارد. ارین، تو نمی«
ها گذشته اگر حتا بکوشی این کار را بکنی خودت را مغز بزرگی مانند مغز خودت را. از این

 »کنی.دیوانه می

 »کنم!کنم خودم را دیوانه میمن همین کار را می«

خوب نکن. خوب حاال به من گوش کن، هیچ «م را به سرش چسبانده و گفتم، سر 
س از این جهان بیندیشی. پ ازهر موردی  دربارهوقت بد نیست که فکر کنی. تو اجازه داری 

ندازیم. این یا دور بی میدار نگهدرباره این است که آیا این اندیشه را  یریگمیتصماندیشیدن 
 هایشود. در بسیاری از موارد درست نیست که بر اساس اندیشهکار داوری نامیده می

ها گاه، هرگز اشتباه نیست که به خودت اجازه دهی درباره آنمشخصی عمل کنیم ولی هیچ
 »دادگاه تو اینجاست و خودت قاضی هستی.«سپس به سر او اشاره کردم. » فکر کنی.

زده بیدار شده و تندی به گردنم آویخت. او گفت از د بامداد دخترم هیجانروز بع
 خود ناپدید شده است. او واقعًا آرامهنگامی که اجازه فکر کردن به کلمات بد را داده خودبه

 شده بود.
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تصور کنید به جای این برخورد من اندیشه سنتی حفاظت فکر را به وی تحمیل 
یعنی  -یدتوانید آن را کنترل کنکننده گناه برای آنچه نمیه فلجکردم یعنی رسم نابخردانمی

 افکار خودتان. در عوض من به وی آموختم معنای واقعی آزاداندیشی چیست.

کند. وی ها پس از آن روز باز هم ارین کمابیش بارها از آن لحظه یاد میسال
نین لحظاتی م. مانند بیشتر چتوانستم برای وی انجام دهگوید این بهترین کاری بود که میمی

ن زمان کنم. آکردم که کاری بیشتر از آن لحظه برای وی میمن در آن هنگام هیچ فکر نمی
خواستم او دست از گریه کردن بردارد برای اینکه خودش را نخورد. ولی در این من تنها می

 رویداد آن گونه که پیداست من او را به طور کامل آزاد ساختم.
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 کتاب کار

  

 
ست. من ا شدهپخششمار فراوانی فعالیت برای پرورش کنجکاوی، شگفتی و پرسشگری چاپ و 

ن پدر و مادران بدون دی یبستگدلرا برگزیده که به ویژه مورد  منتشرشدههای شماری از فعالیت
 شدهشیآزمااست شامل برخی از مواردی که در کمپ کوئیست و جاهای دیگر بر کودکان 

 های،هایی است که باز هم سرشار از فعالیتدر برگیرنده کتاب و سایت منابعاست. بخش 
 ها و منابع بیشتری در این زمینه است.اندیشه

 
 

 ی کیھانی: سالنامه١تمثیل 

 ال و بیشترسن هشت س

 
بار دیگری که کودک شما با پرسش درباره دایناسورها یا درباره سن زمین یا مهبانگ سردرگم بود یا 

 این فعالیت ساده و خوشایند را آزمایش کنید. -تکلیفی داشت که درباره زمان بسیار کهن بود 
 

زیر رایگان  ی سفید برای هر کودک (آن را از سایتماهه ١٢: یک سالنامه موردنیازمواد 
 www.office.microsoft.com >templates دانلود کنید،

>calendars( 

 
های بزرگ زمانی را دریابد. کارل ساگان پیشینه کند تا مقیاسها به کودک کمک میمقایسه

 ١ی سفید، مهبانگ را در ) بر روی یک سالنامه٨گیتی تا امروز را با یک سال مقایسه کرده است. (
 اسفند عالمت بزنید. ٢٩ی پایین روز زده و امروز را در گوشه نوروز عالمت

ی اتفاقات. از کودکان است. در واقع همه دادهرخدر میان مهبانگ و امروز رویدادهایی 
 ی فشرده کی باید رویدادهای زیر را قرار دهند:بخواهید تخمین بزنند که در روی این سالنامه

 نخستین دایناسور 
 نخستین گیاه 
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 دی دایناسورهانابو 
 تشکیل کهکشان راه شیری 
 نخستین انسان 
 امپراتوری روم 
 تشکیل زمین 
 تشکیل اکسیژن در جو کره زمین 
 سفر کریستف کلمب 

 
ها را بدون ترتیب بپرسید تا کودکان درباره کدامیک نخست بوده و سپس بعدی و این پرسش

ورها شیری پیش از زمین، دایناس بعدی نیز فرصت فکر کردن داشته باشند (برای نمونه کهکشان راه
 ها آمده و نابود شده، گیاهان پیش از اکسیژن).پیش از انسان

زمانی که بچه بودم شاید راه شیری را در ماه دوم سال، زمین را در ماه سوم، دایناسورها را در 
های با پاسخالبته شاید به این ترتیب. یک بچه  -دادم قرار می -ماه چهارم، انسان را در ماه پنجم 

 شود:واقعی شوکه می
 روز نخست ماه پنجم تشکیل کهکشان راه شیری

 چهاردهم ماه نهم سال تشکیل زمین
 دوازدهم ماه یازدهم نخستین گیاه (با قابلیت فتوسنتز)

 روز نخست ماه دوازدهم تشکیل اکسیژن در جو
 بیست و چهارم ماه دوازدهم دایناسورها

 و هشتم ماه دوازدهم بیست انقراض دایناسورها
 بعدازظهر ١٠:٣٠ماه دوازدهم ساعت  ٢٩روز  نخستین انسان
 چهار ثانیه پیش امپراتوری روم

 یک ثانیه پیش سفر کریستف کلمب
 

 : فراخنای زندگانی یا حیات٢تمثیل 

 سن هشت سال و بیشتر

 



 
 
 

 بخش نخست: ذهن پرسشگر

 
 

٣٥

ی تمرکز آخر تاریخ گیتریچارد داوکینز تمثیل جالب دیگری برای درک زمانی ساخته که بر یک چهارم 
 ی زندگانی بر روی زمینکند: پیشینهمی

 
 مواد مور نیاز: بازوهای (یک انسان)

 
های خود را در دو طرف بدن به صورت کشیده قرار دهید تا نمایشگر محدوده یا دست

 دست چپ شما تا میان پیکر شما و تا بعد از شانه راست ناخنفراخنای حیات بر روی زمین باشد. از 
کل ترین ششود. با رسیدن به مچ راست شما پیچیدهشما از حیات چیزی غیر از باکتری دیده نمی

اند. دایناسورها در میانه کف دست راست شما پدیدار شده و نزدیک ها بودهزندگانی روی زمین کرم
ک ناخن یشوند. کل جریان انسان هوشمند به پهنای بریده بند آخر انگشت از میان رفته و منقرض می

 است.

 های مصر، یونان و روم باستان،ها و فرعونها، بابلیسومری -در رابطه با تاریخ نگاشته شده 
این افراد و همه کسانی که از آغاز تاریخ نوشته  - ۵و بریتانی اسپرز ۴هاعیسا، ناپلئون و هیتلر، بیتل

 ود.شسوهان ناخن از آن جدا می ای زندگی کرده که با یک بار کشیدنشده زندگی کرده بر روی گرده

گاهی که  ی گیتی پیش از به صحنه آمدن گونه ما درصد پیشینه ٩٨/٩٩به عبارت ساده این آ
 به آن برسیم. میاتوانستهبزرگترین دیدگاه خفت باری است که تا کنون  دادهرخ

 ها هست...ولی بیش از این حرف

 
 ی خورشیدی: اندازه سامانه٣تمثیل 

 بیشتر سال و ۶سن 

 
ی نخود چند تا سوزن ته گرد، یک توپ پینگ : یک توپ فوتبال، چندین دانهموردنیازمواد 

 پونگ، یک تیله و یک زمین باز

 
هایی که خویش را در جهانی با محوریت انسانی این سخن گفته شده و درست هم هست که انسان

) حتا بدون محاسبات ٩» (به نسبت ناتوانی خود به گستردگی قادر به انجام محاسبات هستند.«ببینند 

                                                 
4. Beatles 

5. Britney Spears 



 
 
 

 فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 

 

 ٣٦

ه اندازه ب توان راه درازی را پیمود. درک پهناوری فضا بسیار دشوار است ولیفراوان با مقایسه نیز می
ام دهد. تواند کوششی برای درک آن انجزمان انتزاعی نیست بنابراین حتا یک بچه کودکستانی نیز می

توان به کودکان کمک کرد تا درکی از اندازه گیتی و ناچیزی جایگاه ما است که می یشماریبهای راه
 ام:ل مذهبی آوردهدر آن را به دست آورند. من مثال زیر را در کتاب تربیت فارغ از اصو

به یک فضای باز بزرگ بروید. یک توپ فوتبال را وسط آن قرار دهید که نمایشگر خورشید 
. این سیاره تیر (عطارد) است. نه گام دیفروکناست. ده گام از آن دور شوید یک سوزن را در زمین 

 فت گام دیگر بردارید یکنخود به عنوان ناهید (زهره) را روی زمین بیندازید ه دانهکیدیگر بردارید 
نخود دیگر روی زمین بیندازید، این زمین خودمان است. نزدیک دو سانت و نیم دورتر یک سوزن 

ی نخود دوم به زمین بزنید این ماه است و به یاد داشته باشید که این دو سانت و نیم نزدیک دانه
ک ارد. پس چهارده گام دیگر، یدورترین جایی است که تا کنون انسان توانسته است بر آن گام بگذ
گام دیگر برداشته توپ پینگ  ٩۵نخود کوچک دیگر بیندازید این در واقع بهرام (مریخ) است سپس 

گام دورتر یک تیله بزرگ برای کیوان  ١١٢پونگ را روی زمین قرار دهید این هرمزد (مشتری) است. 
گرد  یک سوزن ته اندازهو پلوتو که شاید  (زحل) قرار دهید. اورانوس و نپتون هنوز دورتر قرار گرفته

کوچک و نزدیک به یک کیلومتر دورتر (نیم مایل) از توپ فوتبال است که به تازگی تنزل رتبه داده شده 
 است.

ترین ، نزدیک۶خوب چقدر دیگر باید راه بروید تا یک نخود دیگر برای پروکسیما قنطورس
های خوب خودتان را پا کنید باید حاالحاالها راه کفشی خورشیدی ما قرار دهید؟ ستاره به سامانه

مایل) یعنی از تهران تا شانگهای چین (یا از نیویورک تا  ۴٠٠٠کیلومتر ( ۶۴٣٧بیش از  -بروید 
بود. خوب نزدیک یک هزار میلیارد از این ستاره  ستاره نیترکینزد) تازه این ١٠برلین) فاصله است. (

میلیارد کهکشان در طول میلیاردها سال  صدکیرد و به طور کلی در کهکشان راه شیری وجود دا
 اند.ها پخش شدهنوری در همه جهت

همچنین بنگرید به: یک فایل تصویری در یوتیوب که اندازه نسبی سیارت و ستارگان را مقایسه 
(یا جستجو کنید عبارت  www.youtube.com/watch?v=Tfs1t-2rrOMنماید: می

 »)اراتاندازه نسبی سی«

 

 : اندازه کھکشان و گیتی۴تمثیل 

                                                 
6. Proxima Centauri 



 
 
 

 بخش نخست: ذهن پرسشگر
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 بدون محدودیت سنی

 
 یا یک قوه تخیل قوی -اینچ)  ٢٠( متریسانت ۵٠: یک جعبه شن با قطر موردنیازمواد 

 
زمین در خورشید جا  ونیلیمکیی کهکشان راه شیری چقدر است؟ نخست به یادآورید که اندازه
متر سانتی ۶٠٠ای شکل بسیار بزرگ تصور کنید با قطر نزدیک گیرد. اکنون یک جعبه شنی دایرهمی

فوت). اگر خورشید ما یک دانه ماسه در این جعبه ماسه باشد  ١متر (فوت) و بلندی سی سانتی ٢٠(
انه ماسه در این جعبه جا گرفته جعبه شن در واقع کهکشان راه شیری است و کمابیش همان اندازه که د

 ستاره در این کهکشان وجود دارد.

ن در های شراه شیری را به اندازه یک دانه شن بگیرید. اینک شمار دانه کهکشاناکنون کل 
 ها موجود در جهان هستی است.این جعبه شن نمایشگر کهکشان

ار . این کار را چندین بها بکشیددرون جعبه شن نشسته و انگشتان خود را در میان کهکشان
 تکرار کنید.

یی هاترین عکسمهم«ها را همچنین بنگرید به: تصاویر با عمق میدان هابل که بسیاری آن
نیروی پرسروصدای:  -نامیده برای پارادیم» شده تاکنونگرفته

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2004/07 بازدید) /
 ).٢٠٠٨می  ٨-١٣٨٧ت اردیبهش ١٩شده در 

 
 : سفر خیالی۵تمثیل 

 +۶سن 

 
 بینی کوچک مقیاس را نادیده نگیریمجهان ذره

 
 : هیچموردنیازمواد 

 
ه توپ ای نزدیک بهای آن شاید اندازهاگر یک توپ گلف بتواند به اندازه کل زمین شود، بیشتر اتم«

 )١١» (گلف پیدا کند.



 
 
 

 فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 

 

 ٣٨

ها فراگرفته یک هسته که گرداگرد آن را الکترون -بیشتر یک اتم از فضای خالی تشکیل شده 
کنند. اگر یک اتم به اندازه یک استادیوم بزرگ شود هسته در خط ای گرد هسته گردش میکه با فاصله

 یارد شاید به اندازه یک حبه انگور برسد. ۵٠یا خط  آمریکاییمیانه زمین بازی فوتبال 

» ٧ای: زندگانی نهفته یک سلولتصور یاخته: «اهی سریع و ویژه به جهان میکرونگ
ساخته شده و در سراسر اینترنت قابل  ٨وا انیمیشن ساینتیفکویپویانمایی کوتاهی است که ایکس

را گوگلی » The Inner Life of a Cell«یا » Cellular Visions«دسترسی است. عبارت 
 +۶کنید. سن 

 

گاه ت  لفنکارآ

 + برای شش یا تعداد بیشتری بازیکن٧سن 

 
 : کارت شاخصموردنیازمواد 

 
گاه تلفن (نام یک بازی است)  ٩یپراکنعهیشاهای چینی، رسوایی روسی یا های دیگر آن شایعهکارآ
های شاخص کمک تحریف کردن است. یک نقطه کوچک روی یکی از کارته قدیمی تلفن ب

ی بازیکنان تقسیم کنید. یک شخص، به عنوان منبع برگزیده شده ها را میان همهبگذارید. کارت
کند که به صورت درگوشی از یک شخص به شخص دیگر به ی بازیکنان آغاز میپیامی را در حلقه

یاد داده شده که پیام را کمی تغییر دهد. سپس منبع (فرد  دارنقطهارت افتد. به بازیکن با کجریان می
 کند تا روشن کند که کجا پیام تغییر کرده است.هایی مطرح مینخست در حلقه) پرسش

های خود را بگویند. هنگامی که منبع پرسش دروغیک مشکل: شاید اعضای حلقه بازی 
کند بازیکنان باید به شخصی اشاره کند که گمان میپرسید (حداکثر) یک پرسش در ازای هر تن از 

دهد. اگر عالمتی روی شاخص عالمت زده شده است. فرد متهم کارت خود را نشان می تدارای کار

                                                 
7. Cellular Visions: The Inner Life of a Cell 

8. XVIVO Scientific Animation 

9. Chinese whispers, Russian Scandal, or Grapevine 



 
 
 

 بخش نخست: ذهن پرسشگر

 
 

٣٩

آن وجود نداشت منبع باخته است. اگر عالمت روی کارت شخص مورد اشاره قرار داشت او باخته 
 است.

انی که کند تا زمره از سر گرفته شده و ادامه پیدا میبازی با یک تن دیگر به عنوان منبع دوبا
 دو برنده باقی بمانند.

 
 (کمپ کوئیست) ١٠ژئومیتولوژی

 ٨-١۴سنین 

 
 ها برای کودکان با ذهن خالق و دانشیک یا علمیای در مهمانییک بازی معرکه

 
 : چندین کیت مدل اسکلت دایناسورها، کاغذ نقاشی، مداد رنگیموردنیازمواد 

 
 ١١سشیر و سایکالپ-مانند اژدها، عقاب -ای های باستانی درباره هیوالهای افسانهبسیاری از داستان

های فسیل شده نزدیک ها با فرهنگ دوره برنز برای توضیح درباره استخوانبا کوشش انسان -
استانی های ب) این فعالیت کودکان را به جای انسان١٢ها به وجود آمده است. (آن یهاگاهسکونت
ای درست مثال و نمونه -های یافت شده توجیه ای پیدا کند کوشیده برای سنگوارهدهد که میقرار می

 کشاند.که انسان را به سوی فهمیدن می

ها را از جعبه خارج سازید. قطعات را مخلوط ساخته که نمونه یک محل با کیت -١
ها یا دستور روی جعبه ها نباید تصویرهای مخلوط باشد. بچههای سنگوارهرسوب
 ها را ببینند!کیت

ها های منتخب مخلوط شده را بدهید. به آنها یک دسته از استخوانبه هر کدام از بچه -٢
ا کمال هاستخوان گاهچیهها را یافته کمابیش ها این سنگوارهبگویید هنگامی که انسان
ا تنها ای یسنگوارهها سخت است که گفته شود در یک سایت نبوده است. بیشتر زمان

 یک جانور وجود دارد یا چندین جانور.

 ها با قطعات خود یک جانور یا چندین جانور را بسازند.هر یک از گروه -٣

                                                 
10. Geomythology بررسی ارجاعات بدون مدرک به رویدادهای زمینشناسی در اسطورهها 

11. Cyclops          (یونان باستان) غولهایی با یک چشم در میان پیشانی 



 
 
 

 فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 

 

 ٤٠

از کودک یا گروه بخواهید تا شکل جانور یا جانوران زنده مربوط به خودش را بکشد. آیا  -٤
 نداشته است؟پولک داشته است؟ مو داشته است؟ خرطوم داشته؟ گردن درازی 

های خودش را نشان داده و درباره جانور یا های اسکلتی و نقاشیهر بچه یا گروه مدل -٥
 جانوران را توضیح دهد.

ی ها ریشه در کوشش برای روشنگرها تولید قوه تخیل نیست. بسیاری از افسانهی افسانههمه
ها دقیق هم زمانی که این افسانهها بوده است. حتا شواهد به دست آمده از طریق حواس ما انسان

ها برخاسته در آن زمان دالیل خوبی برای باور به ها این افسانهی آننبوده مردمی که از میان جامعه
اند. از سوی دیگر این فعالیت به کودکان نگرشی به درون دانش هم چون یک روند از به ها داشتهآن

رین دهد، بهتین روشنگری و توضیح را ارائه میکارگیری مدارک در دسترس برای رسیدن به بهتر
ا های ما را دگرگون ساخت متوانیم به آن برسیم. اگر مدارک و شواهد بعدی دانستهتوضیحی که ما می

 کنیم.های خویش تجدید نظر میدر توضیح

 
 

 حقیقت در بیرون نھفته است (کمپ کوئیست)

 ٨-١۴سنین 

 
 تالیجیدور خانگی، دوربین بدردنخ یازهیرخرده: موردنیازمواد 

 
های با استفاده از دوربین» ١٢تصویربرداری یوفو«ی ممکن را برای کودکان بهترین صحنه

های پالستیکی بازی، تشتک کیک، فویل آلومینیمی و غیره) دیجیتال و اشیای معمولی (دیسک
 بیارایند.

 
 

 نامریی (کمپ کوئیست) شاختک

 بدون محدودیت سنی

 
 : مهارت اندیشه انتقادیموردنیازمواد 

 
                                                 
12. UFO 



 
 
 

 بخش نخست: ذهن پرسشگر
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نامریی را رد کنند که  دارشاخخواهد تا وجود دو اسب این چالش اندیشه انتقادی از افراد کمپ می
دالری برای شخصی قرار داده که نخستین  ١٠٠کند. کمپ یک جایزه در کمپ کوئیست زندگی می

 این جایزه هنوز بعد از دوازده سال برنده -وجود ندارد شاختککسی باشد که بتواند اثبات کند اسب 
بات گیرند چرا بار اثنداشته و رقابت هنوز هم ادامه دارد. با کوشش برای اثبات منفی کودکان یاد می

 باید بر دوش مدعیان ادعاهای نامتعارف باشد.

 

 ١٣پره گردیشب

 بدون محدودیت سنی

 
حالت آن در عصرها هنگام گام برداشتن در میان این فعالیت یک داستان است و بهترین 

 هاست ...پرهجنگل درست زمان پدیدار شدن شب

 
 دارای درخت یداشتندوست: یک ناحیه کوچک موردنیازمواد 

 
شد. پره فلفلی نامیده میهایی در انگلستان وجود داشت که شبپرهدویست سال پیش شب

ای در سراسر پیکر خود بود. انگار که شخصی و قهوه های سیاهپره خاکستری روشن با لکهاین شب
 ها را با پوست درختاین شمایل آن -ها خوب بودپرهها فلفل پاشیده که برای شبپرهروی این شب

. ولی شمار اندکی از ساختبرای پرندگان دشوار میها را آنیافتن و خوردن یکسان ساخته و کار 
ها به طور پرههای فلفلی نداشتند. این شبپرهاهتی به بقیه شبهای فلفلی بودند که هیچ شبپرهشب

های سیاه به طور کلی به پرهها اندک بود. شاید حدس بزنید چرا: شبکامل سیاه بوده ولی شمار آن
 کردند. پس اگر یکها فراهم میشده بنابراین پرندگان شام خود را از آنخوبی با محیط همرنگ نمی

کارچی باشد البته که زادوولد زیادی هم نخواهد داشت. افزون بر این چون گونه شام هر شب ش
 شد.های سیاه زیادی هم زاده نمیپرهگاه بچه شبشد هیچهای سیاه بیشتر خورده میپرهشب

 هاپرههای بزرگی در شهر نزدیک جنگل شبزمان گذشت و اتفاقی جالب رخ داد. کارخانه
آسا به بیرون تنوره کشیده و هوای نزدیک شهر را های غولاز دودکشای ساخته شد. دود سیاه تیره

ول کامل ها به طپرهها پوسته درختان جنگل شببسیار کثیف ساخت. در واقع از کثیفی دود کارخانه
 به رنگ سیاه در آمد.

                                                 
13. Mothwalk 
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؟ کنید چه چیزی تفاوت کردها کمی متفاوت ساخت. فکر میپرهاین کار شرایط را برای شب
رنگ کمابیش به طور کامل نامرئی بوده های درختان سیاههای سیاه بر روی شاخهپرهدیگر شباینک 
شد. خوب شاید بتوانید حدس بزنید چه رخ های فلفلی با رنگ روشن به آسانی دیده میپرهو شب

رست خورد؟ دپره را میپیدا کند، پس حاال کدام شب توانستیمخورد که داد. پرنده تنها چیزی را می
های سیاه کمی از این موضوع خوشحال پرههایی با رنگ روشن! بعید نیست که شبپرهاست: شب

 رنگهای سیاهتوانست از تخم در آید و روی شاخهها میهای بیشتری همرنگ آنبشوند: اینک بچه
 درختان از چشم پرندگان پنهان بماند.

اه های در جنگل سیپرهی شبیک به دویست سال بعد مردم متوجه بودند که کمابیش همهنزد
ه ی تغییر کرده بود تنها به این دلیل کپرهها خاکستری روشن است. شببوده و تنها شمار اندکی از آن

 ها دگرگون شده بود.محیط آن

 )١٣اصول مذهبی. ( در تربیت فارغ از ٢۴١-٢۴٣در برگ » استتار شکار تخم«مکمل با: 

اوانی های فرهای جالب با فعالیتسایتهای وب(بنگرید به بخش منابع در زیر برای لینک
 پیرامون ذهن کاوش گر.)
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 منابع

 اجتماعی/فرهنگی

 های جهان خردمندسپاه صلح/آموزشگاه

www.peacecorps.gov/wws 
محیطی، درک سائل زیستها و طرح درس در دانش، هنر، میک منبع شگرف غنی از فعالیت

 +٩المللی. سن همگی با ویژگی جهان و بین -ها و غیره میان فرهنگ

 
 نشنال جغرافیا کودکان

www.kids.nationalgeographic.com 
 +٨دریایی بی انتها از لذت. سن 

 
 برنج رایگان

www.freerice.com 
 

اشتیاق پایان جهان همزمان! هایی بسیار عالی. به رخ کشیدن دایره لغات و مفاهیم و اندیشه
 +١٠سن 

 
 اندیشیدن جانبی و معماهای ذهنی

زرنگ باش: راهنمای خانواده برای ثروتمند شدن، آموزش غیرعادی  ١۴پری، سوزان کی.
یت، فری اسپر انتشاراتسوتا: (میناپلیس، مینه شدهاصالح، ویرایش ١۵۴-١۴هایی برای سن فعالیت
نشانی ). اینک در سایت نویسنده به ٢٠٠١

www.bunnyape.com/other_books.htm  در دسترس است. در این رابطه بنگرید به
 . یک کتاب بدون شک جالب.۵تر در منابع بخش یک مرور طوالنی

 

                                                 
14. Perry, Susan K. 

15. Playing Smart: The Family Guide to Enriching, Offbeat Learning Activities for Ages 4–

14, revised ed. 
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 آزمون ناممکن

 هایی برای اندیشیدن واگرا. در بسیاریپر از فرصت زیانگشگفت آوریشادیک آزمون آنالین 
سپس کار و بار سخت  -را گوگلی کنید» ١۶آزمون ناممکن«ها قابل دسترسی است. عبارت از سایت

 +١٠خود را برای امروز رها کنید.. سن 

 
 مغز سرخوش

www.funbrain.com 
 
 »گاران.سال و آموز ٨سایت آموزشی درجه یک اینترنتی برای کودکان یک تا «

 
 میدان تمرین جعبه ابزار همه کاره مغز و میدان چیستان

www.smart-kit.com 
ی های فلش. موارد مورد عالقههای بسیار عالی متنوع شامل انیمیشنبازهای و چیستان

 ای، اگر توانستید این بازی را ول کنید.شخصی: یورش توده

 
 آموزش مغز یهادهندهسرعتکشف 

www.discoveryeducation.com > School Resources > Brain 
Boosters 

 در برگیرنده بخش بزرگی پیرامون اندیشیدن جانبی. یذهنچیستان و معمای  ٢٠٠بیش از 

 
 نهایی هایمرز

 های وابستهناسا و سایت

 www.nasa.govناسا 

 www.education.nasa.govآموزش ناسا 

 www.jpl.nasa.govآزمایشگاه پیشرانه جت 

 

                                                 
16. The Impossible Quiz 
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 شود!ثمر دالرهای پرداخت شده به عنوان مالیات مردم امریکا به خوبی در این کار دیده می
سه سایت متفاوت جالب و ترکیبی. مقاله، بازی، چیستان، اخبار دانش، ویدئو، فعالیت و غیره. 

 و برای کودکان را کلیک کنید. آموزدانشهایی با عنوان آموزش، لینک

 ر ناسا از گیتیهم چنین بنگرید به: تصاوی

http://imagine.gsfc.nasa.gov/index.html > Teacher’s Corner 
 افیدیپ» موارد ویژه بری دانش آموزان دبیرستانی: پیوند کیهانی شما با عناصر چیست؟

 قابل دانلود در گوشه منحصر آموزگاران.

 
 کیژنتفرگشت و 

 ی چارلیتماشاخانه

www.charliesplayhouse.com 
ان سازد و به کودکهای هوشمندانه میو بازی یبازاسبابکننده جدید که  جییتهت یک شرک

های فوتی) از شکل ٣٠متری ( ١٠دهد از یک نمودار خط زمان نزدیک درباره فرگشت آموزش می
ی را به گزینش طبیع کار کردنای که شیوه تخته یآوریشادهای جالب و حیاتی مورد گفتگو تا بازی

 ارد.گذنمایش می

 
 روز داوری: طراحی هوشمند در دادگاه

www.pbs.org/wgbh/nova/id/ 

پردازد، می ١٨بر علیه دوور ١٧برنامه عالی پی بی اس که به شرح تفصیلی دادگاه کیتزمیلر
ترین ضربه سهمگین را به علم آفرینش وارد نمود. رود و جدیعطفی به شمار می نقطهدادگاهی که 

 مل بر خط ببینید یا از منابع آموزشی عالی بهره ببرید.این برنامه را به طور کا

 
 پروژه ژنوگرافیک نشنال ژئوگرافیک

www.nationalgeographic.com/genographic 
برای همکاری در پژوهشی پیشگام در الگوهای مهاجرت  همتایبیک فرصت منحصربه فرد و 

) را به سایت داده از برش دهنده ساده گونه DNAای (انها. سفارش یک کیت آزمایش دیانسان

                                                 
17. Kitzmiller 

18. Dover 
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اهم ای ژنوگرافیک فرای که برای پروژهها را در لولههای خود استفاده کرده سپس آنبرای کندن سلول
های جهش در ژنوم شما، نیای شده قرار داده و برای آزمایش بفرستید. آزمایشگاه با بررسی از نشانه

دهد. یر و زمانی که این نیاکان دور از افریقا خارج شده را نشان میبسیار دور شما را ردیابی کرده مس
این پروژه را برای  تیساوبدالر در هنگام نوشتن این کتاب) دارد.  ٩٩به خوبی ارزش بهای آن را (
 بررسی کنید. زیانگشگفتاطالعات تفصیلی این پروژه 

 
 دانش متفرقه

 خبرهای دانشیک و علمی برای کودکان

www.sciencenewsforkids.org 
 یک وبسایت طالیی. بازدید کنید یا عضو شوید.

 
 اکسپراتاریوم

www.exploratorium.edu 
 های ویژه:رابطه

treats: www.exploratorium.edu/brain_explorer (puzzles, illusions, 
memory games, and more) and 
www.exploratorium.edu/ronh/solar_system/all_bodies.html 

ای را برای قطر خورشید در آن وارد کرده و قطر پیکرهای دیگر سامانه خورشیدی و شعاع هر اندازه
توانید این فعالیت را با خورشیدی با هر قطری انجام مدارهای دور خورشید را ببینید، بنابراین شما می

 ندازه بقیه پیکرهای سامانه خورشیدی را دریافت کنید.داده و فاصله و ا

 
 فلسفه/عمومی

 ی سقراطکلوب فلسفه/ کافه

www.philosopher.org 
 

 لینک برای فعالیت کودکان کلیک کنید.» Philosopher’s Club«بر روی 

 
Calkins, Lucy. Raising Lifelong Learners (New York: Da Capo, 
1998). 

 ریناپذیریسیکی از منابع به راستی بزرگ برای پدر و مادرانی که آرزو دارند کودکانی با کنجکاوی 
 تربیت کرده و قصد پرورش و حفظ آن را در سراسر زندگانی دارند.
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Zahler,Kathy. 50 Simple Things You Can Do to Raise a Child 
Who Loves to Read (New York: Arco, 1997). 

 یوست کاربردی عالی برای کتاب کالکینز، ارزش بررسی دارد.یک پ

 
Galens, Judy and Nancy Pear. The Handy Answer Book for Kids 
(and Parents) (Canton, MI: Visible Ink, 2002). 

های عمومی برای هر پرسش کودکان دارد. کتابی به هایی مرجعی که پاسخیکی از بهترین کتاب
شده، جذاب و سودمند و با قابلیت جستجو برای ارجاع خاص. هر چیزی از  یبندسازمانخوبی 

سن زمین چقدر «دهد؟ بوی گند می آمریکاییچرا راسوی » «چیست؟ اهچالهیس(«دانش تجربی 
 ییگراجنسهم(«های اجتماعی های درست و صحیح) گرفته تا دانشبه همراه پاسخ -است؟ 
ی وقت(«هراسی) و پرسش بزرگ  گراجنسهم –شامل یک تودهنی عالی به هوموفوبیا  -» چیست؟

 شتریو بسال  ١٠سن »). خدا کیست؟» «روم؟بمیرم کجا می

 
 منابع دیگر

 ها و بررسی ویدئوهای زیر در تربیت فارغ از اصول مذهبی:هم چنین بنگرید به کتاب

McNulty, Faith. How Whales Walked into the Sea (New York: 
Scholastic Press, 1999). Ages 6–12. 
 
McCutcheon,Marc. The Beast in You!–Activities & Questions to 
Explore Evolution (Charlotte, VT:Williamson, 1999). Ages 8–12. 
 
Lawson, Kristan.Darwin and Evolution for Kids–His Life and 
Ideas with 21 Activities (Chicago: Chicago Review Press, 2003). 
Age 12+. 
 
Peters, Lisa Westerberg. Our Family Tree: An Evolution Story 
(New York: Harcourt Children’s, 2003). Ages 4–9. 
 
Gamlin, Linda. Eyewitness: Evolution (New York: DK Children, 
2000). Ages 10–14. 
 
Pfeffer,Wendy. A Log’s Life (New York: Simon and Schuster 
Children’s, 1997). Ages 4–8. 
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Couper,Heather,with Nigel Henbest. Big Bang–The Story of the 
Universe (New York: Dorling Kindersley, 1997). Ages 12–18. 
 
Bailey, Jacqui. The Birth of the Earth fromThe Cartoon History of 
the Earth series (Tonawanda, NY: Kids Can Press, 2001). Ages 
9–12. 
 
Walking with Cavemen (London: BBC, 2003). Age 8+. 
 
Walking with Dinosaurs (London: BBC, 1999). Age 10+. 
 
Intimate Universe: The Human Body (London: BBC Warner, 
1998). Age 6+. 
 
Evolution, PBS series (Boston: Clear Blue Sky Productions, 
2001). Age 12+. 
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اخالقی بودن و آموزش اخالق 
	در خانواده

 مالین ماتسومارا

 
 
 

 
بوده، بپرسید زمانی که او  ٢که برای مدت درازی رهبر فرهنگ اخالقی ١تا از لوئیس کلرمن

سی ک«ای داشت، خواهد گفت برنامه آموزش اخالق برای کودکان را به راه انداخت چه اندیشه
سازد او فرهنگی را می -دهد بیش از یک کالس آموزشی به راه انداخته که این کار را انجام می

ت مایه و باعث تفاو ترین جزییات کند. حتا کوچکهای انسانی را تغذیه میکه رشد ارزش
ما به دو دلیل کودکان  ٣گرا در پلو آلتوشود. برای نمونه در آموزشگاه یکشنبه انجمن انسانمی

و مؤثری است که کودکان را از  زوری کنیم: این روشی غیررا وادار به از پا در آوردن کفش می
ن ینی باز داشته و هم چنیهای ویژه آیدویدن به این سو و آن سو و آسیب رساندن به خود در زمان

روه است. آمریکایی در گ -این کار درآمیخته ساختن کرداری آشنا برای بسیاری از کودکان آسیا
مین نکته ه» سازد ناچار خواهد بود آن را نگه دارد.البته هنگامی که کسی چهارچوبی را برپا می

 شود.ها نیز تصدیق میدرباره خانواده

                                                 
1. Lois Kellerman 

2. Ethical Culture 

3. Palo Alto 

٢بخش
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امیدوارند کودکانی را تربیت کنند که اندیشمندان  نهایتدر پدر و مادران آزاداندیش 
رورش خواهم کودکانی پبدون شک می«کنند، ها کمابیش همیشه اعالم میمستقلی باشند. آن

هرحال هر آموزشی به» ها را شستشو دهم.خواهم که مغز آندهم که بااخالق باشند، ولی نمی
زیست که کودک از سوی والدین نیازمند آن شستشوی مغزی نیست و آموزش درست، همان چی

های رایشها و گاست. خانه جایی است که کودکان پیش از نخستین روز رفتن به مدرسه مهارت
د. گیرنرا تا حدودی فرامی -های اجتماعی از زبان گرفته تا محافظت از خود و مهارت -مهم 

های ان ما هم زمان با یادگیری مهارتتنها به یاد بسپارید که آموزش (ارائه راهنمایی به کودک
ها در مغز آنان بدون نیتی برای به چالش کشیدن انتقادی) زندگی) با تلقین (ریختن اندیشه

 متفاوت است.

های فراوان تأیید کرده که شیوه تربیت به شدت بر رشد اخالقی کودکان مؤثر آزمایش
ماتی بسیار با انتظارات بیان شده با کلگر) که مسئولیت را است. تربیت مقتدر (در مقابل سلطه

 )١آمیزد بیشترین موفقیت را داشته است. (دقیق و روشن به هم می

از  یک تصویر پایدار«پژوهشگران دریافته 
اثرات پرورش کودک... [] والدینی که 
گرایش به اقتدار خشن و دلبخواه بدون چون 
و چرا یا قدرت قاطع دارند... احتمال 
موفقیت کمتری نسبت به پدر و مادرانی 

کیدهای واقعی بر استقرا و دارند  که تأ
رای ب هم چنین شاید داشتهخردورزی 
 ی و درک دیدگاه کودکانپاسخگوی

 )٢.» (کوشندیم

کودکان این دین را داشته یا آن دین را یا حتا اگر «
هیچ دینی نداشته باشند درکی یکسانی از اخالق 
دارند. ولی اگر برای راحتی تلقین شود بدتر از این 
است که هیچ عملی انجام نشود. در این صورت در 

 » .کندمیمداخله رشد اخالقی روند 

 
 لری نوچی، مدیر -

ی مطالعات رشد اخالق، اداره
 دانشگاه ایلینوی
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 ١دوستوعنشخصیت ی تربیت در رشد اخالقی در کتاب یک نمونه قوی از تأثیر شیوه
مصاحبه با  ٧٠٠ها بیش از -نرشود. اویلیافت می ٢نری پژوهشگران ساموئل و پیرل اویلنوشته

های (کسانی که فعاالنه قربانی» بخشاننجات«هم  -ها بازماندگان اروپای اشغالی توسط نازی
) (کسانی در برابر آزار دیگران منفعل بوده بخشاننجاتغیر «های نازی را نجات داده) و شکنجه

های و اجرا کردند. این مطالعه تفاوت یزیر برنامهرا  -یا به طور فعال در این آزارها شرکت داشتند)
ادران هایی که پدر و مدر هر دو مورد زبان و فعالیت -ژرفی در تربیت دو دسته را آشکار ساخت 

 های خود به کار گرفته بودند.برای آموزش ارزش

ها در ساالن بازتاب آموزش اخالق آننباشد که اخالق بزرگ انگیزشگفتشاید چیز 
کند باورهای سنتی فرضی درباره آموزش آنچه برخی را دچار شگفتی می زمان بچگی باشد.

 انجامد.اخالقی، این است که کدام نوع از آموزش اخالق به کدام نتیجه می

در  شبخنجاتدرصد بیشتر از افراد  کیو ستیبنجاتبخش به احتمال -افراد غیر
کید کرده  ییهاخانواده دون ها تحمیل و اطاعت بقوانین به آن -پرورش یافته که بر اطاعت تأ

 هابخشنجات ریغسه برابر بیشتر از  بخشنجاتدر حالی که افراد  -چون و چرا خواسته شده 
اند. نویسندگان اعالم کرده که را هم چون یکی از عناصر آموزش خود دانسته» خردورزی«
ام توصیف هنگ» بخشنجاتی بیشتر افراد عبارت مورد عالقه» «املروشن ساختن و توضیح ک«

 )٣کردار والدین خود در منتقل ساختن مفاهیم اخالقی و قوانین بود. (

های میان فرهنگی اداره مطالعات رشد اخالقی در دانشگاه ایلینوی، شیکاگو در پژوهش
د اخالقی خود داشته، مورد تأیی ها و هم نقش کانونی که خود کودکان در رشد-نرهم نتایج اویل

ای عطفی ههای سراسر جهان کودکان گرایش به رسیدن به نقطهقرار گرفته است. در فرهنگ
ام لری های پژوهشگر پیشگقابل اتکایی در رشد اخالق در زمان مناسب داشته و بر طبق گفته

ان کودک«گوید، چی میدهند، ربطی ندارد. نو دهند یا نمینوچی به آنچه پدر و مادر انجام می
 »این دین را داشته یا آن دین را یا حتا اگر هیچ دینی نداشته باشند درکی یکسانی از اخالق دارند.

                                                 
1. The Altruistic Personality 

2. Samuel and Pearl Oliner 
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تنها یک استثنای بزرگ در این میان وجود دارد راهی که والدین در واقع رشد اخالقی 
ود، بدتر و تلقین شاگر ساده گرفته شده «گوید: اندازند، وی میکودکان خود را به تعویق می

 )۴» (کند.از این است که هیچ کاری نکنیم. این روش در رشد اخالقی مداخله می

ر آن را د کهدینی  کارمحافظه یهاآموزهدر پافشاری شده ی روشن گشته که شیوه
از قوانین  یوچراچونیعنی آموزش اطاعت بدون  -دندانآموزش اخالق بسیاری حیاتی می

توانیم برای رشد اخالقی کودکان ها میترین نوع خالقیت است که ما انسانپست -»مطلق«
 انجام دهیم.

 یردهند تشویق کودکان برای درگ متوانند انجادر عوض بهترین کاری که پدر و مادر می
یافتی های در با پرسیدن پرسش، به زیر پرسش کشیدن پاسخ-شدن فعال در رشد اخالق خودشان 

استاد آموزش  ٣است. ماروین برکوویتس -خوب بودن دلیلبرای درک  یکوشسختو 
ش سودمندترین شکل آموز «شخصیت در دانشگاه میزوری به روشنی آن را چنین بیان کرده: 

 )۵»(شخصیت تشویق کودکان به اندیشیدن مستقل است.

ا در ت خویش ر که ریشه در مهربانی و روشنگری دارد موفقی» مقتدر«شیوه تربیت 
ار تواند بیشتر با فرهنگ خانواده سازگپرورش کودکان با اخالق نشان داده است. چه چیزی می

 گرایی عشق و خرد؟باشد غیر از اصول انسان

 
 پرسش و پاسخ

 
 چیست؟ ییگراانسانپرسش: اخالق 

 
گرا بر دو پایه اصلی و عمده بنا شده: خرد و مهربانی. ضرورت دارد که اخالق انسان پاسخ:

ره روزمو امور ها را در کاروبار را تهیه کرده که خانواده آن ییهاپدر و مادران فهرستی از ارزش
ه کند. برای نمونه ما بو به کودکان در رشد به یک انسان اخالقی کمک می هراهنمایی کرد

دهیم که نوبت را رعایت کنند زیرا برای ما منصف بودن ارزشمند است (نه چون یاد می کودکان
                                                 
3. Marvin Berkowitz 
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را به  هاها را بسیار مؤثرتر آموزش دهد اگر آنتواند ارزشاست). هر کسی می» این یک قانون«
های خود در آورده و برای خودش تصمیم بگیرد کدام یک دارای اهمیت بیشتری صورت گفته

 است.

 ۴نهاد اخالق جهانی سختهای کلی مورد قبول آغاز کنیم. پس از پژوهشی با ارزش
گوشه و کنار جهان، فهرست کوتاه زیر برای در های مورد ستایش جوامع پیرامون ارزش

 های اساسی انسانی به دست آمده:ارزش

 راستگویی و صداقت 

 احترام 

 مسئولیت 

 انصاف 

 ) ۶همدردی( 

 
رای تواند به هر کسی بها میهایی پیرامون این فهرست وجود دارد که پرسیدن آنپرسش

ست یا اولیای امور ا مختصگرایی کمک کند. برای نمونه: آیا احترام اصول ویژه انسان افزودن
شامل صداقت و » ییگو راستصداقت و «شود؟ آیا ی افراد خانواده و جامعه میشامل همه

 )٧شود؟ (نیز می ذهنی ییگو راست

ه سنت های یکشنبجامعه اخالقی از آموزشگاه» های کانونیارزش«از زیر ها گزیده
 گراست:انسان ه) نمایشگر اندیش٨لوییس (

 
  همتاستیبهر شخصی مهم و. 

 توانم از هر شخصی یاد بگیرم.من می 

 .من بخشی از زمین هستم 

  گیرم.منطق، عقل و حواس از جهان پیرامون خودم یاد می کار گرفتنمن با به 

                                                 
4. Institute for Global Ethics 
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 .من عضوی از جامعه جهان هستم 

 خواهم بپرسم.آزادم که هر چه می 

 .من آزادم اعتقادات خویش را برگزینم 

 پذیرم.های خود را میمن مسئولیت انتخاب و کنش 

 
خواهم می آزادم که هر چه«و » من آزادم اعتقادات خویش را برگزینم،«های عبارت

ها رخی ارزشمقایسه کنید. شاید بخواهید ب ،اندیشیدن غیر سنتی گناه دانستنبا آموزه را » بپرسم،
ک گرایی و ش«یا » فروتنی«های دیگری بیفزایید، مانند را با کلمات دیگری نوشته یا ارزش

کید کرده  یاخانوادهشاید » اندیشیدن مستقل. خانواده  کهیدرحالبخواهد بر زیستن پایدار تأ
کید میدیگری بر فعالیت کند. نتیجه یک نگرش اخالقی جور شده برای های اجتماعی تأ

گاهانخانواده شما خواهد بود که به گستردگی در مفاهیم اخالق انسان ه و گرا سهیم بوده ولی آ
این ه ک» های خانوادگیارزش«ای از مجموعه -گیرد به وسیله خود شما به طور انفرادی نیرو می

هم چنانکه کودکان شما رشد  هاسالیست در گذر ندهد. بعید می یگام را معنای شخصی ناب
 گیرید این نگرش با ظرافت دگرگون شود.کرده و در کنار هم دیگر یاد می

باره های دیگر نیست بلکه دریک یادآوری مهم: اخالق تنها پیرامون رفتار شما با انسان
 به نفس در کودکتان حمایت کرده و کمک احترامان نیز هست. از رفتار شما در رابطه با خودت

 یستن است.ز  بارکیها حس کنند که اشتیاق و لذت بهترین رویکرد برای این تنها کنید تا آن

 
کمابیش سیاه یا سفید بوده است. این مورد حتا برای اخالق  حوزه درپرسش: تربیت من 

سا و هر چیزی برحسب تقلید از عیست هبدتر نیز مذهبی  یهاخانوادهپرورش یافته در دوستان 
توانید به من درک بهتری از چگونگی کارکرد و شود. آیا میو پرهیز از نفوذ شیطان. دیده می

 چیزی که جای سفید و سیاه را بگیرد؟ -کنش رشد اخالقی بدهید 

 

ودک های مادرزادی کتوانید از تواناییوجود دارد. شما مینیز بدون شک رویکرد بهتری  پاسخ:
به  یاریگی بساین امر وابستالبته کنید.  یبرداربهرهبرای رشد وی به یک شخص اخالقی 

که کودک در رشد اخالقی به آن رسیده است. یکی از سودمندترین دارد ای مرحله
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) ترس ٩است. ( ۵رنس کلبرگای ال قی برای والدین مدل شش مرحلههای رشد اخالچهارچوب
 ٢تر از ککند. کودکان کوچاز کیفر و تنبیه در گام نخست که با امید به پاداش ادامه پیدا می

 ند.هایی هستسال به ندرت توانایی به کارگرفتن منطق اخالقی باالتر از چنین انگیزه

پذیرفته شدن  هبگذارند: گرایش اجتماعی بیشتر کودکان به تندی به مرحله سوم گام می
ی و پرهیز از پذیرفته نشدن به ویژه از سوی پدر و مادران خود. این دلیل آن است که چرا بچه

 شود.مامانش از کار او بسیار سراسیمه و گیج میناراحتی  کودکستانی به طور کلی هنگام

قا دوم دبستانی و آ یهاپراکنعهیشای چهارم تشخیص ارزش قانون و قواعد است. مرحله
شود ی که قوانین رعایت میدر این مرحله هستند، مرحله یهای چهارم دبستانی به طور ژرفاجازه

واعد ق«، مرحله هرگز از این مرحله به مرحله پنجمساالن زیرا قانون است. بسیاری از بزرگ
لی و وجود دارد  یبستگدلقوانین و قواعد به نخواهند گذاشت که در آن هنوز گام » اجتماعی
 ساخته شده و در صورت دگرگونی ییهمگراها به دلیل نظرات اکثریت و شود که آندرک می

 کند.ها نیز تغییر میهمرایی و وفاق عمومی آن

آید که یک فرد با اصول جهانی ی ششم از رشد اخالقی هنگامی به دست میمرحله
یک جامعه یا چهارچوب فرهنگی فراتر  یعنی اصول اخالقی که از -داشته باشد پیوند اخالق 

و گاهی تمایل دفاع از این اصول با به جان خطر خریدن کیفر و تنبیه، نارضایتی یا حتا  -رود می
 مرگ وجود دارد.

هنگام اندیشیدن پیرامون این شش مرحله سه مورد را در ذهن داشته باشید. نخست 
گاهی با دیگر گونه زمانهماستدالل اخالقی   کند. یک مطالعه روشنو استدالل رشد میهای آ

تواند کنند که شخص دیگری میدرک نمیسال  ۵تا  ٣ نسمیان  یامرحله تاساخته که کودکان 
) تا زمانی که کودکان به این نقطه ١٠داند. (اعتقاداتی داشته باشد که کودک آن را نادرست می

 ها دروغ بگوید.که امکان دارد شخصی به آن ابندییدرنمنرسند به طور کامل 

                                                 
5. Lawrence Kohlberg 
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دوم، کودکان توانایی خود را برای درک احساسات و احتیاط درباره احساسات دیگران 
کوشد تا دوست گریان ای که میساله ٢دهند. همان کودک گسترش می زمانهمبه طور را 

 ریان سازد.خویش را آرام سازد شاید ده دقیقه بعد کاری کند که همان دوست را گ

م کودکان خواهیاین مراحل دگرگون پذیر و در برابر نفوذ باز است. ما میآخر سوم و نکته 
خص بر ای شبه مرحله بعد تشویق کرده ولی بعید نیست که در هر مرحله رسیدنخود را برای 

د کنبرای نمونه شخصی که کمابیش همیشه بر پایه اصول رفتار می .پایه مرحله دیگری کنش کند
عید نیست د. بهای دیگران برگزینر اساس اندیشههای دیگر شاید شیوه رفتاری خود را بدر زمان

ته در و نوجوانان فرهیخواکنش کند پاداش و تنبیه هنوز هم در برابر که شخص پیروی اصول 
تأیید نکرده حتا اگر این در آن زمان اخالقی وی را  یوهیشپدر و مادرش چون ی پنجم مرحله
شاید هنوز احساس درد شدیدی و ناگهانی خود را نداشته باشد، باز هم توان بالقوه آن زمان عامل 

 .داشته باشدرا گناه آن از 

 
 گرا دارد؟های انضباطی بیشترین سازگاری را با اخالق انسانپرسش: کدام روش

 

اشد. این ب» روشی برای آموزش«یا » طاعتروشی برای ا«تواند به معنای می» انضباط: «پاسخ
تفاوت مهم است: روش انضباطی هر شخصی عالمت نیرومندی درباره چگونه کنش شخص 

که  یهر کارکنیم که ما فراموش میزدگی شتابو فرستد. در جریان عادی زندگی روزمره می
یادت نرود که پسماند را بیرون «ها هستیم. برای نمونه گفتن کنیم در حال آموزش ارزشمی
ه هر کند کیک جور یادآوری برای انجام مسئولیت بوده و این موضوع را یادآوری می» ببری

 یک از اعضای خانواده نقش مهمی در این میان دارد.

 ت:اسآمده زیر  درگرایی انسانانضباط  ۶پنج گام

 
بار کند. شنیدن یک، مدل رفتاری که شخص آن را تشویق میمثال زدن

بسیار مؤثرتر از هزار بار یادآوری برای سپاسگزاری از دیگران » سپاسگزارم«

                                                 
6. Five Es در زبان انگلیسی حرف نخست همهی این مراحل با ایی انگلیسی آغاز میگردد 
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تنظیم یک مثال یا نمونه  ،های تازههای کوچک یا فعالیتاست. در مورد بچه
دهد. میز را با کمک هم تنظیم کنید تا روشن شود بیش از دستور دادن یاد می
توانند در این وظیفه مشارکت شود؛ بعد کودکان میاین کار چطور انجام می

ها داشته یا به نوبه خود آن را انجام دهد. برای مثال هنگام صبحانه یکی از بچه
 کند و همین طور تا آخر.نان برشته می چیند، یکیمیز را می

از مرجع  برداریدهد که به جای تنها فرمان: توضیح به کودکان آموزش میتوضیح
 ها آغاز به ارائه دلیل برایچشم به راه دلیل برای قوانین باشند. در همین زمان آن

در زمان  قول توضیح نیستکنند. زمانی که وقت برای توضیح کردار خویش می
؛ نگه داشتن وعده مایه اعتماد شده و بر ارزش داشتن یک شودیمداده گری دی

کید می  کند: از خیلی کوچکیدلیل برای کنش انجام شده از سوی کسی تأ
 باشد.می» داغ است -نه «آغاز کنید یک توضیح گاهی به سادگی 

خواهید است. ستودن آنچه را شما از کودک میمتفاوت : تشویق با ستایش تشویق
تواند باعث دلسردی از رفتار قابل ستایش شود. تشویق از تأیید کرده ولی می
کند. ستایش اغلب یک ارزیابی شما قدردانی می کودکانهای اهداف و کوشش

عجب ورزشکاری هستی! من به «) عبارت ١١کلی است تشویق موردی است. (
هایی تو خودشان را در اینجا ی تمرینهمه!	وای ده دور«را با » کنم!تو افتخار می

ه مشکالتی دیگری که ب جزبهمقایسه کنید. عبارت نخست » واقعًا نشان داده
 آیا اگر روزی بیرون باشم«آورد شاید مایه سردرگمی کودک شما شود، وجود می

ه انجام وششی کعبارت دوم پشتیبانی را از ک» باز هم به من افتخار خواهد کرد؟
 کند.شده اعالم کرده و این تغییر نمی

آورد شامل های کودک شما را به میدان می: همدلی احساسات و اندیشههمدلی
ها انتظار داشت. برای نمونه زمانی توان در این سن از آنهمه چیزهایی که می

من یک عروسک سرامیکی را شکست این کار وی نه از بی  یسالهسهکودک 
گاهی بود. فکر کرده بود که فلزی است. هنگامی که دقت ی بلکه از روی ناآ
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از  پس» شما که هر کاری دلتان خواست کردید!«زند، فریاد می سالهدهای بچه
یادآوری کارهای روزمره، از جنگ لفظی پرهیز کرده و ندا بدهید که احساسات 

ام باید انجکار ن انگار موفق نشدی و خالصه اینکه ای«اید: وی را درک کرده
 »بشود هنگام که نقاشی خودت را تمام کردی.

در  سازید، از انجام کار تفریحیدرگیر های خانوادگی تصمیمدر : کودکان را تعهد
 ها گفتگو و مهارت تصمیمآخر هفته تا تصور پیامدهای رفتاری نادرست. آن

ها آن کگرفتن را خواهند آموخت و احترام بیشتری برای تصمیمی که با کم
 گرفته شده خواهند داشت.

 
پرسش: این پنج مرحله بسیار خوب است ولی گاهی بهترین رویکرد همان رویکرد کهن پاداش 

 نیست؟ طورنیاو تنبیه است...
 

روی های خود را چیزهایی مانند زیادهآید تا باالترین آرمانها پیش میبارها برای ما انسان پاسخ:
در تجمالت در آب و هوایی بهشتی دیده و با سخت شدن اوضاع از آن دست بکشیم. آزادی 

نه در زمان جنگ. استدالل  -گیرد بیان به طور کامل خوب است ولی خرد و عقل نتیجه می
ر مگر اینکه او خارج از کنترل باشد د -توضیح دادن برای بچه عالی است «وید، گهمانندی می

 »کند.ای که تنها یک کتک زدن خوب کارها را راست و ریس مینقطه

های خویش آن هم در خود است. مگر اینکه عمدی بخواهیم بر اساس آرمانبی
ا در یک زمان خوب. برانگیزترین هنگام کنش کنیم، ارزش پافشاری را ندارد حتچالش

 ها تعهد داریم.شدنی است که ما به آنقدر که سخت و انجامخوشبختانه اصول همان

کاربردهای عملی از » پنج گام«این 
گراست. زیستن بر پایه این های انسانآرمان
خطرترین روش برای تربیت ها کمآرمان

کودکانی است که نه تنها در همان لحظه 

        

باالترین وظیفه اخالقی دور کمابیش همیشه «
انداختن رفتارهای اخالقی منسوخ مربوط به 

 » است.هگذشته

 کورلیس المونت -
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پایه این اصول زندگی بلکه در درازمدت بر 
 خواهند کرد.

 گرافیلسوف انسان

کنیم. ولی در رشد اخالق پاداش و تنبیه مینزندگی  یبدون شک در جهانی مطلوب
ابزارهایی کمتر کارآمدی است زیرا تمرکز آن بر نیروی و توانمندی شخصی است که از او صادر 

 کند. بهتر است که برها را با پاداش یا عذاب ابدی کنترل میشود، مانند خدا که انسانمی
ه کودکان کمک خود ببهاخالقی متکی تجربیاتی تمرکز شود که برای تبدیل شدن به یک انسان

ها شود. بچهیها گفته مکند تا اینکه تنها رفتار خوبی داشته باشند با انجام کاری که به آنمی
 آورند.مثبت و منفی کردار خود به دست می پیامدهایبهترین یادگیری را از تجربه کردن 

ست. شایان پنج گام نی برایی کمک به یادگیری کودکان از پیامدهای رفتار خویش معادل
پیامدها یک ابزار است و پنج گام بنیادهای آن است. این نکته مهم است  -دوباره گفتن است 

که اهداف خویش را برای کودکان توضیح داده و کودکان خود را درگیر فرایند رسیدن به آن 
ولی با  کودکان است ها نمایید. برای نمونه دلیل خاموشی شبانه دلواپسی شما برای سالمتآماج

 شود.بزرگ شدن کودکان زمان و شرایط آن قابل گفتگو می

که همیشه هم ( دلبخواهسوای مثبت یا منفی بودن پیامدها شاید پیامدها طبیعی، منطقی یا 
ه بازی را از روی خشم یا بی دقتی با زدن بنیست) باشد. اگر کودک شما یک اسباب یزیبد چ

ردن آن با تأخیر آن یا امتناع از جایگزین ک ییعی آن شاید جایگزیندیوار شکست، یک پیامد طب
تر به وجود آمده باشد). راهی دیگری نیز هست و آن باشد (به ویژه اگر وضعیت همانندی پیش

 گفتگو با کودک برای همکاری در تعمیر آن است.

ها را بازیرخ دهد. اگر کودک شما اسباب» پیامد طبیعی«دهیم که گاهی اجازه نمی
ود به ها آسیب ببیند، ناچار خواهید بها رها کرده که شاید شخصی با پا گذشتن روی آنروی پله

یامد گذارد، یک پها را روی پله جا میبازییک کردار بازدارنده دست بزنید. اگر اغلب اسباب
ها باشد تن آنشدایابید و نگهها میبازی است که شما روی پلهتواند برداشتن هر اسبابمنطقی می

 کم کوششی برای تغییر خود کرده است.تا زمانی که دلیلی بیابید که کودک دست
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یک پیامد دلخواه هیچ ارتباط منطقی یا طبیعی با کنش که باعث آن شده ندارد. اگر 
ده به نظر نرسد. کننپیامدی منفی باشد شاید به نگر نامنصفانه رسیده و به اندازه انضباط کمک

برای نمونه محروم کردن نوجوان از تلویزیون، اینترنت و زندانی کردن در اتاقش چون از مهمانی 
دیر بازگشته یک پیامد منطقی است (هر چند که شاید وحدت و همرایی در مدت  دو ساعت

زمان طول دادن آن وجود نداشته نباشد). ولی محروم کردن نوجوان از تلویزیون، اینترنت و 
زندانی کردن در اتاقش برای پرداختن بیش از اندازه به یک بازی و فراموشی چیدن میز سر وقت 

واند افزودن تت. پیامدهای منطقی (که البته جای گفتگو هم دارد) مییک افراط غیرمنطقی اس
تا زمانی که  کنندهمختلها یا گرفتن موقت بازی یا جایگزینی وظیفه دیگری مانند شستن بشقاب

 در این روند شما دو طرف موافقت کنید که کارهای روزمره را سر وقت انجام گیرد.

ها را برای خودمان ساالن آنب است. ما بزرگگاهی پیامد مثبت دلخواه مناسب و خو 
من زحمت سیگار نکشیدن خود را با گرفتن یک سی دی برای هر «بریم؛ مثال، نیز به کار می

یاد  چرا این شیوه را به کودکان» کنم.کنم که آن هفته را بدون سیگار سر میای آغاز میهفته
 وشایند یا بدون پاداش انگیزه بدهند؟ندهیم که به خویش برای انجام کاری ضروری ولی ناخ

تواند انسان را به قلمروهای دشواری بکشاند. فرض کنید کودک شما پیامدهای مثبت می
ن ای را یاد بگیرد برای نمونه بهتر گرفتن راکت یا یاد گرفتکند تا مهارت تازهسخت تمرین می

تی یا به برای استادی در مهار  یک قطعه سخت پیانو. پیامدهای مثبت طبیعی شاید همراه با غرور
از خشنودی در انجام کاری با کوشش کمتری همراه باشد (در بخش پنج » تچان«صورت 

ده شدن هایی مانند برگزیدرباره تچان جزییات بیشتری آمده است). شاید پیامد منطقی پاداش
در مهمانی  نبرای تیم مسابقات، برنده شدن یک بورس تحصیلی یا رسیدن درخواستی برای نواخت

ک تجربه یبا تواند میدهد که چگونه استدالل پاداش دوستان را دربرگیرد. نمونه آخر نشان می
آمیخته شود. بدون شک شخص نباید موسیقی را به طور نامتعارفی خوب بنوازد تا بتواند با درهم

 کمک به دوستی برای داشتن چند ساعت خوب لذت ببرد.

که کودک حس کند شرط خوب نواختن تأیید والدین بخش دشوار قضیه زمانی است 
یا پذیرش دوستانش است. احساس به خود بالیدن زمانی که کودک شما موفق است به طور 
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کند ولی پشتیبان از کودک زمانی که او کوشش کرده ولی ناپذیری طبیعی جلوه میاجتناب
 .همان اندازه اهمیت داردرفته درست پیش نرفته نیز درست به کاروبار آن طور که امید می

 
 حس همدردی کمک کنم؟رشد کودکم برای داشتن بیشترین  بهتوانم پرسش: چگونه می

 

تشخیص، ابراز، احترام و پاسخ به  -» ٧سواد هیجانی«نخست به کودک در رشد  پاسخ:
های کوچک احساسات را نام کمک کنید. به همراه بچه -های دیگراحساسات خود و انسان

ها را نها آهای داستان و افرادی که بچهها، خودتان یا احساسات شخصیتاحساسات آنببرید: 
ا ام ر توانم جلوی خندهمن خیلی خوشحالم، نمی» «رسی.غمگین به نظر می(«شناسند. می

نابراین ای از احساسات روبرو شویم ببعید نیست که با آمیخته») کشد.گویا درد می» «بگیرم.
 اسات به هم آمیخته نیز گفتگو کنید.درباره این احس

بعید  چهاگر خود بد نیست خودیدرباره احساسات قضاوت نکنید. برای نمونه، خشم به
شوند ای باشد. همان گونه که کودکان بزرگ مینیست که در زمان آشکار شدن مهمان ناخوانده

نباشد که  و احساسی د که آشکارترین هیجان شاید تنها هیجانندرک کنتا ها کمک کنید به آن
دار شدن احساسات باشد. ای از جریحهآلود شاید نشانهشخص دارد. برای نمونه کردار خشم

 سازد.پذیر میتر را امکاندادن پاسخ مناسب ،دانستن این موضوع

 
 رو اخالقپیاده

ام را تماشا ساله ۵دختر  ام دلینیدر یکی از روزهای تابستان (ژوئن) من از ایوان جلوی خانه
ان را ها بسیاری فیلسوفکردم که درسی اخالقی گرفت درسی که موضوع آن برای سدهمی

ه یک پسر یازد -ها. کانر برادرش سردرگم و حیران ساخته است: له و لورده کردن مورچه
ل و او را دید که به شدت مشغ -ساله و به شدت و به معنای واقعی کلمه مخالف سقط جنین 

 رو جلوی خانه است.ها در پیادهپا کوفتن در مسیر مورچه

 »لنی، نکن نه!«فریاد کشید، 

                                                 
7. Emotional literacy 



 
 
 

  فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 

 

 ٦٤

 »چرا نکنم؟«پرسید ، دیکوبیمکه پا  طورهماندخترم 

 »موجودات دیگری غیر از تو نیز وجود دارند«بریده زیر لب گفت برادرش بریده
 شد. پای خودش را باال آوردهاش پدیدار سپس نیش خندی مطابق بهترین نمونه آن در چهره

 هم یی دیگرهاکوچولو  دختر، زیر پاهات خوب، اینجا«و به کف کفش اشاره کرد. 
 »هستند!

رای ها فریاد هو شود این طور تصور کرد: مورچهدلینی جیغ کشید و فرار کرد. می
این های کشیده و میمونی که پای خود را به سوی میمون دیگر نشانه رفته بود وارد اسطوره

 کلنی مورچه شد.

پسرم با استفاده از منطق معیوب حریف یک فن بزرگ انتقادی اندیشیدن را به کار 
ر دار بسازد. من بیرون گود سرگردان بودم که آیا توانسته مؤثگرفته تا یک نمونه خالف خنده

 و کارا باشد.

های اثاثیه را برای حرکت بار کرده پاسخ خودم را چند روز بعد که من آخرین جعبه
ی بی زد و مانند یک بچهگرفتم. لنی در حالی که سرش پایین بود، بدون هدف کش می

د تا رفتن و له کردن چن«برای رفت سپس قصد خودش را حوصله در وسط تابستان راه می
 اعالم کرد.» مورچه

 »آهان.«گفتم 

 »بله؟«ایستاد. دختر 

 »رسد یا نه؟دانم. آیا کار خوبی به نظر میخوب، نمی«و سپس ادامه داد 

 هایش را باال انداخت.دخترم شانه

یک دقیقه در این باره بیندیش و بعد تصمیم «من گفتم و ادامه دادم، » دانیمی«
 »خودت را به من بگو.

 او آغاز به راه رفتن و اندیشیدن کرد.» باشد،«

از  داند. مانند بسیاریدانستم که دلینی پاسخ را دارد. هر انسانی پاسخ آن را میمی
ه به تندی هایی کسر نقطهتا بر د یآقی، هنگامی که پای شما باال میهای ابتدایی اخالپرسش
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 دانستن چه چیزی درست است بخش سخت قضیه ، فرود بیایدندنکرو حرکت میروی پیاده
 دانستی درست است. افزون بر این بهترین بنیاد برای اینکاری بود که می نبود. چالش انجام

 کنش درست توانایی گفتن این است که چرا چیزی درست است.

از  یدهد به صورتی که دفاع کاملنشناختن درست از نادرست بسیار به ندرت رخ می
اجز بماند. ن دو ععیار باشد که در تشخیص تفاوت ای. شخص باید دیوانه تمامباشدجنایت 

هم چنین بسیار به ندرت چنین دفاع نادری رأی برائت بگیرد. پس چرا این خیال واهی در ما 
ین تقویت تحمیل فهرستی از قوانبا شایع است که رشد اخالقی کودکان در بهترین حالت تنها 

 شود؟می

م مرتبط هما باید کودکان را برای کشف و به » تو نباید«به جای اینکه فهرست کنیم 
رسیم چرا ها بپدانند، تشویق کرده، سپس از آناز پیش میرا که درستی آن  ییهاساختن چیز 

ی منفعل تلقین قوانین بلکه این شیوه است که مایه رشد داوری این کار درست است. نه شیوه
ها به طور اخالقی اندیشیده و عمل کنند گردد، چیزی که اجازه خواهد داد آناخالقی می

 ها نیست.تی که آقا باالسر در کنار آنوق

»رد.ای را له نخواهم کمن دیگر هیچ مورچه«دلینی پس دو دقیقه برگشت و گفت، 
 »اوه، چرا این تصمیم را گرفتی؟«

 »مثل من.«؛ گفت سپس» ها باید زندگی خودشان را داشته باشند،چون آن«

 همان اصل دوسویه قدیمی. کاری بهتر از این نیست.

 ک گاون، از بالگ معنای زندگانیدیل م -

 
 
ند به طور کدرست و صحیح است. با اینکه کودکی که تازه تاتی می» آغاز از کوچک«

دهد یک کودک پیش از درک اینکه احساسات های هیجانی پاسخ میطبیعی به برخی از نشانه
تواند یسالگی برسد. شخص مباید به سه کمدستهای دیگر متفاوت است او از احساسات انسان

جویی گریه «های کودک بر دیگران به این روند کمک کند: با توضیح چگونگی تأثیر کنش
 »بازی او را برداشتی.کند. او ناراحت است چون شما اسبابمی
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هم چنین درست و خوب است که نخست کودک همدردی را درباره گروه کوچکی 
تاریخ  ها در طول بیشتری زندگانی انسانهای خودش. این شیوهه یا همبازییاد گیرد مانند خانواد

ی بشریت است. درست هم گونه که کوهنوردان نیاز به یک کمپ اصلی برای حمایت و پیشینه
های مورد اعتماد و خانواده نیز برای کودکان هم چنان که افراد از اکتشافات خویش دارند گروه

 کنند.نند پشتیبانی و حمایت احساسی و امنیتی فراهم میبیتازه و مختلف را می

وع گردد که زیر لوای تنهای میان اشخاص آغاز میآشنایی کودکان با تنوع با تفاوت
های های کوچک، تفاوتهای بچهمانند تفاوت در قد و قواره و توانایی -گیرد اجتماعی جا نمی

 و همسایگان سالخورده. های پوست کودکانای یا تفاوت در ویژگیسلیقه

های شما و به ویژه اگر پس در صورت وجود تنوع اجتماعی و اقتصادی در مدارس بچه
در  توانید این موضوع راشماری وجود دارد که شما میهای بیتفاوتی هم وجود نداشته باشد راه

انی های داستها نشان دهید. تنوع در شبکه دوستان خود، با خواندن مجموعهزندگی آن
 است. هاراهاز جمله این  ،های دیگر و دیدار با همسایگان از نژاد دیگرفرهنگ

 و ستیز همما هم چنین باید درباره تنوع دینی آموزش دهیم. اگر ما بخواهیم جهانی 
کم ذهبی دستهای مهمیار بسازیم حتا افرادی که دین ندارند باید قادر باشند تا با افراد با انگیزه

 همدردی داشته باشند.در درجاتی 

این مهم است که به کودکان خود کمک کنیم که راهی را برای به کار گرفتن همدردی 
د تواند آن چنان دردناک باشد که فر رسانی میو مهربانی پیدا کنند؛ احساس ناتوانی در کمک

 های اساسی کوچک آغاز کنید. ازبا کنش یادآوری دوباره،حس همدردی سازد.  الیخیبرا 
توانی از می«کودک برای آوردن یک لیوان آب در هنگام بیماری خود تشکر کنید یا بگویید، 

برنامه فوق های درسیتر در فعالیتبه بچه بزرگ» کنم؟کنی تا شام را آماده میداری میبچه نگه
ر د را دشود. خانواده خو ای روبرو میکمک کنید چون که با دوستان متفاوتی از دوستان مدرسه

های داوطلبانه مشارکت داده یا اگر خود فرصت کافی ندارید کودکان را تشویق به فعالیت
 های داوطلبانه بکنید.مشارکت در فعالیت
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به مرحله عمل درآوردن مهربانی و 
همدردی یک تجربه قوی است: کودکان 

کنند شما زندگانی خود را با یادگیری غنی می
ه جایگاتوانند جهان را و بدین ترتیب می

  بهتری سازند.

 
در پرخاش انگار کودکان من گاهی پرسش: 

شوند. ور میپایانی غوطهو دلخوری بی
ها ارزش گذشت کردن را چگونه من به آن

 بیاموزم؟

 

 

داروینیسم نوین به خوبی روشن ساخته که «
 رهبرانرحمانه که بسیاری از رفتارهای کمتر بی

همیشه آن را نه ولی ها گاهی اربابو  غارتگر
دوستی، خرد عمومی، نوع -اندستایش کرده

تواند کلید نجات یافتن حیات ما می -همدردی

 »باشد.

 
 کارل ساگان -

درست است: زندگی خانوادگی پر از دعواست به ویژه زمانی که بیش از یک بچه در  پاسخ:
اهمیت های بیخوریبه عنوان داور دل ی،تربزرگفرد هزار بار به شما یا  شکیبخانه باشد و 
یا » ببخش و فراموش کن«انگیز است که به کودکان خود بگویید شود. وسوسهمراجعه می

ولی این کار را نکنید. ادامه دادن بدون روشن کردن مشکل اصلی تنها به » ایرادی ندارد.«
ه قربانی ک شودیمآشکارتر انجامد. این موضوع درست هنگامی میبسته  حلقهچرخیدن در یک 

 اند.دهدیدرگیر آسیب  افرادی قابل تشخیصی وجود ندارد زیرا همه

اند تهرا به کار گرف» بخشش«ی کلمهاین موضوع ها در مورد ها و نوشتهبیشتر پژوهش
ولی مشکالتی در به کار گرفتن چنین واژه سنگین مذهبی وجود دارد. به عنوان مثال این واژه 

 یک شخص به دلیلو بخشش رها شدن  -کند را تداعی می» شدنآمرزیده «کمابیش همیشه 
تواند نمی است. ولی هیچ چیزیبوده آسیبی که به دیگری زده از گناهی که به کنش او وابسته 

 ران جب ،چه باید انجام شودآنرا به کرداری درست دگرگون سازد. در عوض  یکردار نادرست
 به عنوان یک خوبی» بخشش«ی دیگر آموزه . از سویاست وارد شده در صورت امکان آسیب

ها ه اینگذارد. از همی قربانی میبر گردهای به طور نامنصفانهرا  هاتیمسئول یهمهو فضیلت 
گاهی مایه سردرگمی میان دو کنش بسیار » بخشش«ی گذشته و دست آخر به کار بردن واژه

 »مصالحه.«و » پذیرش«گردد: متفاوت و ناهمسان می
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پر رمز بخشش... یک آموزه واال و «گفته است،  ٩نخستی شناس ٨فرانس دی والآقای 
) درست ١٢» (مسیحیت باشیم. -یدوره یهود یهزارسالهدار چند نیست که ما آن را وامو راز 
 بدون اهمیت ،ی بخشش بدون شرطها آموزهولی نفوذ مسیحیت در فرهنگ ما غربی -است 

اصالح  وانگیز ساخته است که همه مسئولیت بهبودی ستایش جوریدادن به آسیب وارد شده را 
 گذارد.را بر دوش قربانی میزیان وارده 

یعنی  -نظر از خشم یا دلخوری فرساینده است تصمیم به چشم پوشیدن و صرف ،پذیرفتن
واقعی  ها به احساسات بسیارکه پژوهشاست پذیرش واقعیت شرایط و وضعیت. هم چنین چیزی 

 )١٣کند. (فیزیکی آن اشاره میو سودهای 

انایی یا تو و زیان  بآسی یواردکننده پذیرش به ویژه هنگامی سودمند است که شخص
ادامه دهند  ناچار باید به زندگی با همبه اراده اصالح را نداشته و حتا بیشتر زمانی که افراد درگیر 

 حتا اگر به توافقی هم نتوان رسید. -مانند اعضای خانواده  -

فع راهی را برای بهبود و ر  رسانبیآسدی است که در آن قربانی و شخص فراین ،شتیآ
ر اختیار د یبرای رویکردی بهتررا  یدهند. آشتی کلیداشتباه یافته و به رابطه خود ادامه می

ال ولی آقای دی و  نگرندبرخی افراد به آن هم چون یک آموزه مطلق دینی می اگرچه. گذاردیم
دیده  های جانوری نیزحتا در میان سایر گونه -داندیمتر از ادیان های ژرفریشه باآن را فرایندی 

ان جویی را از خود نشها همگی رفتار آشتیها و انسانها، کپیشود: این واقعیت که میمونمی
) اگر ١۴» (دارد...میلیون سال قدمت  ٣٠نزدیک جویی آشتیدهند به این معناست که می

وانند کمی افرادی بتکه توانیم. بعید نیست توانند با هم آشتی کنند پس ما هم میها میمیمون
ا کک د که دست کم از کودکان خواسته نشده تنبه طور مثال بگویو شوخی به این فرایند افزوده 

 ها یکدیگر را بجویند.و شپش

                                                 
8. Frans de Waal 

9. Primatologist 
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ک ها بستگی به در ولی هر یک از این راهبیش از یک راه برای آشتی کردن وجود دارد 
یک پیشنهاد جالب در این زمینه دارد که به کودکان برای رشد  ١٠دوطرفه دارد. الفی کان
دقیق بگو چی شد و خودت را جای «پس از فرونشستن خشم «کند: همدردی نیز کمک می

) این ١۵»» (رسیده استبرادرت بگذار و توضیح بده که اوضاع از نظر او چگونه به نظر می
موردی  -ارد آمده غیرعمدی بوده است برخورد بعید نیست به این کشف بینجامد که آسیب و 

سیب تر باشد احتمال غیرعمدی بودن آکند. هر چه بچه کوچکتر میکه بخشیدن را بسیار آسان
 وارد آمده بیشتر است.

تالف اخیک  چاره » متأسفم«های دردآوری هست که تند زیر لب گفتن به عالوه زمان
گونه دانند که چاهی شما را دیده بنابراین میخو کند. کودکان شما پوزشنمینبوده و آن را حل 

 ٢با جزییات در پیوست » های طلب بخششگام«باید این روند را آغاز کنند. این چهارچوب 
نها به تواند بارها به کار گرفته شود این روند نه تآمده که راهنمایی برای فرایند آشتی است که می

توانند در آموزد که میها مهارتی را میکه به آنکند تا بهتر تا کنند بلکودکان شما کمک می
 سراسر عمر یک رابطه از آن بهره ببرند

 
 اعتراف به کار نادرست -١

 آور استروشن کنید که چرا فالن کردار زیان 

 پیش خود و دیگران اعتراف کنید که این رفتار یک اشتباه بوده است 

 یددیده منتقل کننتأسف ناب خود را به همه کسانی که در اشتباه شما زیا 

 اشتباه را رفع کنید -٢

  یک احساس نیرومند و قوی از تعهد به خویش و به دیگر اعضا را به نمایش
 بگذارید.

 »خود را بیابید.» خشم«برابر با » رویدادی 

 .رفع اشتباهی مناسب با شرایط انجام دهید 

                                                 
10. Alfie Kohn 
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 تغییر دهید -٣

 بدهید.رسان تعهدی واقعی و بی غل و غش برای تغییر الگوهای آسیب 

  عمل کنید تعهدساس ابر  یپوشپردهآشکار و بدون 

 .روند تغییر را رعایت کنید 

 
توانم به کودکانم کمک کنم که بر اساس اصول کنش کنند نه اینکه تنها از پرسش: چگونه می
 قوانین پیروی کنند؟

 

یک روز جادویی نداریم که در آن روز کودکان ناگهان از پیروی صرف قوانین به  پاسخ:
های قوانین ها تعالی پیدا کنند. یادگرفتن و پیروی از بسیاری از مجموعهاندیشیدن درباره آن

دستاورد بزرگی است: قواعدی که از سوی منابع بهداشتی متفاوتی وضع شده، قواعد متفاوت در 
ت. ها... این فهرست بسیار بلند اسنواده، قواعد بیشتری در مدرسه، قواعد بازیعالم دوستی، خا

ت تا خوب نیز اس داری دارد و هم چنین نیازمند حافظه و داوریپیروی از قواعد نیاز به خویشتن
 ها را بنا کنید.بدانیم که قانون و قاعده در چه زمانی اجرا شود. به آهستگی این مهارت

ان شما یاد که کودکدرحالی
هایی نیز خبر گیرند با قوانین زندگی کنند می

گامی هند. بیشتر سیخواهید رشما به گوش 
و  قرار گرفتهدر موقعیت تازه کودکی  که

با  برای نمونه -داند درباره قوانین نمیچیزی 
 ناشاگرداز سوی   -رفتن به یک مدرسه نو

که  .ردیگیممورد سوءاستفاده قرار قدیمی 
ه ک گونههماننیست؛  بدهم  هاقدر اینالبته 

رشد اخالقی «اشاره کرده،  ١آرتور دوبرین
 [کودکان] به وسیله افراد دیگر تحریک 

 

ای ایثارگر و ازخود گذشته اگر کودکی در خانواده«
 یازخودگذشتگبرای اجتماع، در فرهنگی با ارزش 

قرار گیرد و پدر و مادری باشند که به خوبی درباره 
 یریگرهبه هدکان بدانند، کودک گرایش بتربیت کو

 خواهد شد. ینیکوکار و خوبی از آن داشته و فرد
« 

 
 ماروین برکوویتس -

استاد آموزش شخصیت، دانشگاه 
 )١٧میزوری (

                                                 
1. Arthur Dobrin 
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خردمندانه ) تا زمانی که قوانین منطقی و ١۶» (است... ترشرفتهیپها کمی شود که پختگی آنمی
د بچه با اندازند، تنها مطمئن شویدیگر بچه شما را به دردسر میباشد و به نظر نرسد که کودکان 

 شود.یاد گرفتن راه و چاه وضعیتش بهتر می

در همین حال دالیل قوانین را توضیح دهید. برای نمونه زمانی که شما پشت چراغ 
 کند. زمانیایستید توضیح دهید که رنگ آن به رانندگان در رعایت نوبت کمک میراهنمایی می

ولی چرا «های قوانین اختیاری است (یعنی بپرسد، که کودک شما دریافت که برخی از جنبه
فهمید که کودک به قوانین با مالحظه بیشتری نگاه شما می») ایست با رنگ قرمز است؟

 کند.می

 ی اصالح و تصویب قوانین ببرید.تر به روند مرحلهتر و کاملکودکان خود را پخته
اگر « ،یرندتصمیم بگ یکمتراحتمال با شود که کودکان ایه آن میمن یانو قن تدویمشارکت در 

 »توانم قوانین خودم را بسازم.سازند من هم میقوانین را مردم می

به  ای کهنخستین گام در این راه اصالح قوانین در هنگامی که امکان دارد به شیوه
بشقاب «قانون  ند. مثال جایگزین کردنکودکان شما انتخاب بیشتر و مسئولیت بیشتری واگذار ک

را در  های خودپس اگر کودک نخواست هویج» تر.خوردن خوراکی سالم«با یک قانون » تمیز
) فراوانی دارد؛ یک برش طالبی بردار یا Aخوب، هویج ویتامین ای («شام شب بخورد بگویید، 

لیت برای کار به کودک مسئو (از سوی دیگر چنین رویکردی » کلم برکلی با ماکروویو تهیه کن.
 .)است شدهآن درگیر تازه که دهد میاضافی 

سالگی بردارند برقراری قوانین برای  ١٠توانند در سن گامی که برخی از کودکان می
برده  شناسند، پیهای کاربردی قوانین که میها به شماری از جنبههای محدود است. آنموقعیت

یک بهترین کارایی را دارد. برای نمونه توانید حدس بزنید کدامها میو شما با همراهی با آن
بعید نیست یکی از  »چگونه برای تفریحات تعطیالت خود تصمیم بگیریم؟«ید بپرسید، توانمی

 »کنیم. یریگیرأتوانیم هر روز ما می«کودکان شما بگوید 

 
 تواند در رشد اخالقی کودک من تأثیر داشته باشد؟پرسش: چگونه کتاب و فیلم می
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 -شماریم اجازه دهید که با چیزی آغاز کنیم که بسیاری از ما آن را کم اهمیت می پاسخ:
دانید که خواندن کتاب نه تنها در بستر خواب بلکه های هنگام خواب. بدون شک میداستان

. آورددر هر زمانی از روز کمابیش همیشه احساسی از آرامش و صمیمیت در روز را به همراه می
 اخالق چیست؟ولی ربط آن به 

نکته: هیچ کسی دور از اجتماع و در خأل اخالقی نیست. پشتیبانی دوستان و عزیزان 
تواند به ما نیروی انجام کردار اخالقی را بدهد. ی انجام کار نادرست میعلیرغم فشار یا وسوسه

د که کناحتمال آن را بیشتر می میدار یبرمهر گامی که برای تقویت پیوندهای خود با کودکان 
توانند در ها میها ادامه داده و کسی باشیم که آنبتوانیم به پشتیبانی و تقویت رشد اخالقی آن

 زمان روبرو شدن با معضالت و معماهای اخالقی با وی گفتگو کنند.

هنگامی که کودکان ما یاد گرفتند که خودشان بخوانند و فیلم را پخش کنند ما باز هم 
ی خوبی یوهها را بخوانیم. این شماشای فیلم پرداخته یا بخشی از همان کتابها به تتوانیم با آنمی

 برای صمیمی ماندن و ادامه گفتگو درباره موضوعات مهم است.

دهد حتا هر داستانی که به خوبی تعریف شود مصالحی برای یادگیری اخالقی ارائه می
 :کند. در زیر یک فهرست جزئی آمده استهنگامی که نصیحت نمی

سازی کرده یا برای مشکالتشان احساس توانیم با آن همسانهایی که میشخصیت
 دهد. برای مثال خواندن درباره شخصیتیرا یاد می همدرد بودنها داشته باشیم به ما همدردی با آن

یک ه ببرای داشتن درک بهتری نسبت تواند به کودک شما که مورد زورگویی قرار گرفته می
راهش دهند. » خواهدتنها می«و » مادرزاد بازنده بوده«کند که گویا کمک میهمکالسی 

بیند) شاید با دیدن این موضوع در خواند (یا فیلم آن را میرا می ١خاکسترهای آنجالنوجوانی که 
 نوشد برایهای مردم و نومیدی، میداوریاین داستان که پدر برای راحت شدن از نیش پیش

ی هاها در برابر چالشاس دلسوزی کند. هم چنین برخوردهایی که انسانافراد الکلی احس
انی ها شخصیتی داستبخش باشد، خواه این انسانتواند برای ما الهامدهد میزندگانی انجام می
 )١٨های واقعی باشند. (بوده خواه انسان

                                                 
1. Angela’s Ashes 
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 در درک کندتا کردن با همان مهربانی و درکی که با دوست رفتار می - رحم به خود
هایی شود. خواندن درباره انسانیاد گرفته و عمل نمی یآسانبه همیشه  -کمبودهای خود شخص

ارد تر کند. امکان دواقعی یا داستانی که دارای همان مشکل هستند شاید رحم به خود را آسان
خصیتی های شکه نگرش نویسنده از یک شخصیت برای خواننده نیز بینشی درباره ویژگی

اند بگوید، تو خواند میفراهم کند. هم چنین پدر یا مادری که برای کودکش کتابی را میخودش 
 »رسد؟آیا آشنا به نظر نمی«

ی خوانید (برای نمونه نگرانزمانی که درباره شخصی با مشکل و دشواری مشابه ای می
کند که شا میبا رفتن به مدرسه تازه) حتا اگر به رحم به خود منجر نشود باز هم این احساس ر 

ها دیگر احساس غریبی کمتر حس پیوند داشتن با انسان» فقط من این مشکل را در جهان دارم.«
 کند که اساس کردار اخالقی است.را تقویت می

خواندن کتاب هم چنین قابلیت کودکان برای اندیشیدن اخالقی را تحریک کرده و رشد 
خورد مستقیم در تشریح معضالت اخالقی را دوست هایی با بر دهد. برخی از خانواده از کتابمی

ا در بخش هتوانند پیرامون آن گفتگو کنند. برخی از این کتابی خانواده میداشته زیرا همه
د. زندگی نگران آن نباشیشده ولی اگر شیوه شما جوری دیگری نیز هست باز هم دلمنابع توصیه

ها بحثرای ب یارزشبا های وجود آمدن پرسش که سبب بهاست هایی و ادبیات سرشار از موقعیت
های بسیاری وجود دارد که شخصیت اصلی داستان . برای نمونه فیلمشودیمو تفکرهای جدی 

این  های پنهانهای مختلف کارگردان ما را به گوشهاست؛ به شیوه» فرومایه پرجاذبه«یک 
ومیت کوشد از محکت میای یک جنایها کشیده که پس از انجام حرفهشخصیت یا شخصیت

ما از  تا ههای این فیلم چه کار کردتواند چنین باشد؛ نویسنده و کارگردانها میبگریزد. پرسش
 این شخصیت خوشمان بیاید؟ در رابطه با این سوءاستفاده چه احساسی دارید؟

های دیگر و با خواندن پیرامون گروه اقتصادی اجتماعی با خواندن درباره مردم با فرهنگ
آوریم که برای رشد و توسعه عدم تعصب حیاتی است چون به دست می دانش و درکیمتفاوت ما 

 طلب به شدت به آن نیازمندیم.برای گسترش یک فرهنگ جهانی دموکراتیک و صلح
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ودکان های جن و پری برای کهای افسانهدیشان با گرفتن کتابسرانجام بسیاری از آزادان
ها و ها این است که کودکان همانندی و شباهت میان این داستانبرند و دلیل آنلذت می

 کنند.های آسمانی مختلف را درک میکتاب

ها و ولی اجازه دهید دلیل دیگری را نیز برای خواندن اسطوره -این دالیل درست است 
ها راه دیگری برای نشان دادن این های آنمایههای جن و پری بررسی کنیم. در کل بننهافسا

های فراوانی با یکدیگر هستند. برای نمونه های مختلف انسانی دارای اشتراکاست که گروه
های در افسانه ٢لوکی -شود های فرهنگی دیده میدر بسیاری از زمینه» شیاد«شخصیت 

های آفریقایی، در فرهنگ ۴در فرهنگ بومیان امریکا، انانسی عنکبوت ٣وتاسکاندیناوی، کای
ها هم چنین یک شیوه تمثیلی و نمادین برای ی اروپاییان. اسطورهدر فرهنگ عامه ۵رینارد روباه

کنند مانند رقابت برادران. خود را از های زندگی واقعی را فراهم میسخن گفتن از دشواری
برای بهترین داوری بر ضد مالنقطی اندیشیدن، برای تمرینی  -ه نکنید و بهر ها بیخواندن آن

تشویق  های خودشانکودکان را به ساختن افسانه -تخیلی و تنها برای تفریحی بدون دردسر 
 کنید.

                                                 
2. Loki 

3. Coyote 

4. Anansi the spider 

5. Reynard the Fox 



 
 
 

 بخش دوم: اخالقی بودن و آموزش اخالق در خانواده

 ٧٥

 
 

 کتاب کار

  

 
ویق طور کلی برای تشکه به را خواهید یافت هایی های ویژه در این بخش شما راهافزون بر فعالیت

های ها و برای اندیشیدن و شیوههای گفتگو درباره آنرشد اخالقی و اندیشه، برای گفتگو و شیوه
 .باشدیم هااندیشیدن درباره آن

 
 ها را بنویسماگر من قانون

 بدون محدودیت سنی

 
نیم: کزندگی می های اخالقیهایی از قوانین، حقوق و مسئولیتما در جهانی پر سروصدا با فهرست

های چهارگانه فرانکلین روزولت، کردار از بودائیسم، پیمان شرافت، آزادی» راه اصیل هشتگانه«
کند این سیاهه همین طور ادامه پیدا می -حقوق شهروندی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد 

رمان سته سخنانی درباره ده فهایی در این باره). افزون بر این البته پیوبرای مثال ٢(بنگرید به پیوست 
کم چند تا قانون کمابیش خوب وجود دارد. ها دستی این فهرستموسا می شنیم. در همه

ها نباید های دیگر نیز هست که بعید نیست کودکان شما بیندیشند که قوانین موجود در آنفهرست
 جا داشته باشند.های اخالقی شخصی ترین اندیشهشامل ده تای باالی فهرست در میان مهم

قرار  موردبحثها را به وجود آورده و ها آنچگونه این قوانین به وجود آمده است؟ انسان
اعضای هر یک تواند مزه این تجربه را بچشند. از اند، در این شکی نیست و کودکان شما میداده

که دست باال دارای ده قانون برای عالی ساختن  فراهم نمایدخودش برای  یفهرستبخواهید خانواده 
 ها زندگی کند.جهان بوده و خودش دوست داشته باشد در سایه آن

ها را مقایسه کنید. در چه مواردی با هم موافق و مخالف است و چرا؟ این کار سپس فهرست
د را ات خومنطق اخالقی هر شخص را گسترش داده و حتا شاید باعث شود شما نیز برخی از فرضی

 به زیر پرسش بکشید.
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ین باره گیری در ا: بکوشید تا فهرست خود را تنها به پنج قانون محدود کنید. تصمیم١پاداش 
های بزرگ در منطق اخالق تر است یکی دیگر از تمرینکه کدام یک از قوانین مهم

 توانید آن را به سه تا کاهش دهید؟ به یک قانون چطور؟است. آیا می

خواهید با آن زندگی کنید، با سخن گفتن : هنگامی که شما قوانینی را یافتید که می٢پاداش 
ها را وادار به پیروی نمود گفتگو را بهتر کنید. آیا توان بقیه انساندرباره چگونه می

طور؟ کنند؟ پاداش چباید کیفر و مجازاتی برای کسانی در نظر گرفت که پیروی نمی
ی رشد اخالقی کلبرگ (با زبان کودکانه) و آن را لهبا به کار گرفتن شش مرح

 چهارچوب بندی کنید:

 
 : ترس از مجازات١گام 

 : امید به پاداش٢گام 

 : خواست تأیید شدن توسط اجتماعی٣گام 

 مرز بد و خوب است: قوانین ۴گام 

 ها قابل تغییر است: داشتن قانون خوب است ولی آن۵گام 

 : پیروی از اصول جهانی۶گام 

 
جازات؟ شکنان با مآیا باید از باال و توسل به اصول جهانی آغاز کرد یا از پایین با تهدید قانون

 چرا؟

 
 خوب این کار را کردید تمام شد، اکنون چکتیم؟

 +۶سن 

 
 های ایندکسمواد مورد نیاز: کارت

 
ا تای روی هر کارت ایندکس بنویسید برخی زشت و برخی خوب، چند یک سناریوی یک جمله

 اخالقی، چند غیراخالقی. مثال:

 گذارید و او با مشت به دماغ یکی دیگر یک قورباغه را زیر یک همشاگردی پرزور می
 کوبد.می

 نویسید.درباره یکی از نارفیقان خود سخنان زشتی روی دیوار توالت می 
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 .قبول کردن سخنان یاوه فرد دیگری 

 پدر شخصی در زندان است. به راه انداختن یک شایعه نادرست درباره اینکه 

 افتید.زنید و گیر هم نمیتر کپی میشما از روی تکالیف برادر بزرگ 

 کنید.آورید ولی تقلب هم نمیدر آزمون نمره خوبی نمی 

  اید.دانید که تقلب کردهو می دیکندریافت می یازهیجایک مسابقه  دنبرای برشما 

 ن و اکنون همه شما را خبرچی دوستی اشاره کردهبه نبات از فروشگاه رای بلند کردن آبب
 نامند.می

 ی برافروخته آتش بیرون پنجره از وان بیرون پریده و لخت به سوی با دیدن یک زبانه
 کنید.دار مییها را بور همسایه دویده و درست به موقع آنی شعلهخانه

 برای کودکان بیخانمان را به پایان  ۶درآمدزا یروادهیپتوانید پای شما پیچ خورده و نمی
 کنید.برسانید ولی به حامی دروغ گفته و پولی را برای این مورد جور می

 
خوب پس از نوشتن سناریوها هر یک از بازیکنان به نوبت به عنوان گزارشگر برگزیده شده 

ن د سناریو بدیدهد. شایی داغی را انجام که با هر شخص بر اساس کارتی که به او رسیده مصاحبه
خوب ما در پیشگاه خانم ماری هستیم که روزی کمابیش خوب و جالبی را «صورت پیش برود: 

ای را پخش کرده که پدر سم در زندان سپری کرده است. ماری، ما فهمیدیم که امروز شما شایعه
احبه مص» اید؟دهکنید که این کار خوبی بوده که انجام دااست. چرا شما این کار کردید و آیا گمان می

 دیگویمیا پرداخته توجیه کنش به شود) همان هنگام یا داند کدام سناریو به او داده میشونده (که نمی
آیا این کار را تکرار خواهید («چرا باید آرزوی چنین کاری را داشته باشد. شاید گزارشگر ادامه دهد 

 »).مل کنید؟آیا موردی هست که شما بار دیگر جور دیگری ع«یا » کرد؟

شونده به طور عملی با تصور احساس در یک است. مصاحبه-این تمرین یک بازی دو
یرد، گو درگیر شد در منطق اخالقی برای توضیح هر رویکردی که می» کار بد را کرده«شخصی که 

 کند.همدردی را تمرین می

های اجتماعی و اخالقی مواردی آمیخته از الزامرا با خود  یاز کودکان بخواهید که سناریوهای
. سازندب ی تأیید یا رد اجتماع، مجازات یا پاداش، اصول و غیره)(درست در تضاد با نادرست به اضافه

)١٩( 

                                                 
6. Walk-a-thon 
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 ساختن دیدگاهی خانوادگی

 برای والدین

 
اگر شما والد تک هستید یک نگرش فرهنگی از خانواده خود بسازید.  ،یا به تنهایی با شریک تربیتی

این کار را پیش از تشکیل خانواده انجام داده یا در هر زمانی پس از ازدواج تنها برای اینکه متوجه 
 یا نه. شوید با همسرتان توافق دارید

...» انواده من، مادر خ«هر یک از والدین یک برگه کاغذ برداشته و پنج جمله بنویسید که با 
ا این بی«گوید میاز ما وقتی که یکی «... ؛ »حسابی تفریح کردیم«... آغاز شده و پایان آن شاید 

که  جوی را ایجاد کنیم«... ؛ »میرویمهر کار دیگر را ول کرده و » انگیز را ببینتارعنکبوت شگفت
 »همه احساس امنیت کنند.

کل ها در کجا شدرباره آن با هم گفتگو کنید. همپوشانیها را به همدیگر نشان دهید و نوشته
 های خود را ادغام کنید؟ بعید استتوانید نوشتهگرفته است؟ آیا هیچ عدم توافقی وجود دارد؟ آیا می

ر خواهد تکه فهرستی با بیش از ده گزاره بخواهید زیرا هر چه تعداد بیشتر باشد یادآوری آن سخت
آیا آنچه را که در حال انجام «ها نگاه کرده و از خود بپرسید، انید به فهرستتوبود. ولی در آینده می

 »آن هستید بازتاب فرهنگ خانواده شماست؟

تر شدند این کار را به یک بازی خانوادگی تبدیل کرده که مطالب زمانی که کودکان شما بزرگ
 اید.ی خود پرداختههافراوانی در این باره خواهید فهمید که چقدر خوب به ترویج ارزش

 
 هاکاوش برای رسیدن به ریشه

 برای والدین

 
گاه از والدین خود تقلید خواهد کرد  در هر موردی خواه  -دیر یا زود هر پدر یا مادری به طور ناخودآ

تواند در پایان کار بسیار سودمند دوست داشته باشد یا نه. اندیشیدن زودتر از موعد دراین باره می
رست از سه رفتاری که دوست دارید سرمشق گرفته و سه مورد که دوست دارید کنار باشد. یک فه

ای بودم که بابا/مامان من عاشق لحظه«بگذارید را برای هر یک از والدین تهیه کنید: برای نمونه، 
 »ترسیدم.من از انفجار خشم بابا/مامان به راستی می«یا » سرحال بود،
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در میان بگذارید. در این باره که دوست دارید چگونه خود این فهرست را با شریک تربیتی 
ید، آیا زنها هی نق میبا این موارد برخورد کنید گفتگو کنید. برای مثال اگر روزی سر یکی از بچه

ا واقعًا آی«خواهید شریک تربیتی طرف شما را بگیرد و یک چیزی بگوید برای نمونه بگوید، می
گاه هیچ توانیآید درباره احساسی گفتی که انگار نمیی؟ من یادم میخواهی به تام سختگیری کنمی

 »با معیارهای والدینت زندگی کنی.

اگر یک والد تک هستید هرازگاهی سر به فهرست خود بزنید تا ببینید اگر سازگاری آسانی 
 های تربیتی شما و واقعیت وجود داردمیان آرمان

 
 اخالق خانواده خود را روشن کنید

 ی والدینبرا

 
ها یک زمان خوب برای آغاز روشنگری درباره اخالق پیش از زاده شدن کودکان است. هنگامی که آن

 های نوین روبرو ساخت شما پیوستهپا به جهان هستی گذاشته و زندگانی پیوسته شما را با چالش
اره تغییر نکند همو های شماگاه دست از این کار برندارید. حتا اگر ارزشروشنگری کرده و شاید هیچ

 ها تازه وجود دارد.پرسش درباره چگونگی اعمال کردن در موقعیت

های متفاوت دارد. های شما کارایی بهتری برای انسانرویکردهای متفاوت در تعریف ارزش
خش به هایی که در این بشاید دوست داشته باشید که با ارزش (یا شرکا) شریک تربیتی شماشما و 

های به صورت گزاره که در بخش منابع فهرست ها اشاره شده، آغاز کنید یا شاید هم با توصیفآن
شده است. از سوی دیگر شاید دوست داشته باشید با توصیف موردی که شما را به این ارزش رسانده 

کنید کار را آغاز کنید. گاهی های دیگر آن را ستایش میدر انسان یا توصیف آنچه دوست داشته و
تر داشتنی شما، به گفتگوهای مفصل و ژرفشاید پی ببرید که موضوعات مورد عالقه و دوست

هایی را دوست دارم که متواضع و خالی از تکلف هستند؛ اگر کمی انجامد. برای نمونه من انسانمی
 شوم که شیوه دیگری برای بیان آن بدین صورت است که من گمانمتوجه می بیشتر دراین باره بیندیشم

 کنم که در میان مردم این مهم است که با یکدیگر به طور برابر رفتار کنند.می

تایی از اصولی را تهیه کنید که با آن موافق هستید، درباره بکوشید تا یک فهرست هشت تا ده
 ها گفتگو کنید.معنای کاربردی آن

مهم به ویژه برای آزاداندیشان: هم چنان که کودکان شما با دیگران در مدرسه و جامعه با 
کنید تا ها کمک میدیگران بر هم کنش دارند (و شاید در خانواده گسترده شما) چگونه شما به آن
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» امپاسداری از اعتقادات ش«و » های دیگرهای انساناحترام گذاشتن به دیدگاه«تعادلی میان ارزش 
 برقرار سازند؟

 
 تشویق منطق و خردورزی اخالق در مراحل متفاوت

 بدون محدودیت سنی

 
یا (برای  ٨نوشته دکتر جورج استوک ٧های کودکانمواد مورد نیاز: کتاب پرسش

اخالق «(ستون برای  ٩تایمزی یکشنبه نیویورکتر) چند مورد از مجلهکودکان بزرگ
 )١٠»شناس

 
ای، یک کتاب جورج استوک را بردارید که شامل ای یک سفر جادهمرتبه دیگر که رفتید بر

 ها:های کوتاه و ساده برای گفتگو است. نمونهمورد از پرسش ٢۵٠

 
  آیا بیشتر دوست دارید که بسیار فقیر باشید ولی پدر و مادری داشته باشید که شما و

مادر شما هیچ توجه  ای بوده ولی پدر وهمدیگر را دوست دارند یا دارای ثروتی افسانه
 ای به شما نداشته و مدام با همدیگر دعوا کنند؟

 وجه آید ولی مسئولیت بیشتری متسال کار بیشتری از دستشان میدر جامعه افراد بزرگ
ه چکار رسد کتوانند بازی کنند ولی به کودکان دستور میهاست. کودکان بیشتر میآن

 ساالن؟ر است یا بزرگکنید وضعیت کودکان بهتکنند. آیا فکر می

  ،اگر در کالس شما همه را بکشند مگر اینکه شما موافقت کنید زندگی خود را فدا کنید
کسی نداند شما زندگی خود را برای آیا این کار را خواهید کرد؟ آیا مهم است اگر هیچ

 اید؟دیگران داده

                                                 
7. The Kids’ Book of Questions 

8. Gregory Stock, PhD 

9. New York Times Sunday Magazine 

10. For “The Ethicist” 
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 ه دردسر آید خود را بمیتوانید کاری را بکنید که از پس آن برنگاه با گفتن اینکه میهیچ
 اید؟انداخته

ت کنند این کار درسها بپرسید چرا فکر میبا موضع گرفتن کودکان در یکسو قضیه از آن
 است. اگر دیدگاه متفاوتی دارید آن را بازگو کنید.

خوانید ابعاد اخالقی را به زندگی روزمره خود نیز مطابقت دهید. زمانی که کتاب داستانی می
های داستانی مشکالت اخالقی خود را حل کرده، گفتگو هایی که شخصیتبینید درباره راهمییا فیلم 

ها هستند؟ چرا؟ اگر شخصیت داستان حس کرد که ی عملکرد آنکنید. آیا کودکان شما موافق شیوه
 راهی برای او وجود ندارد، آیا به راستی راهی نیست؟

کان به مشکالتی که میان آن و دوستان وجود زمانی که در خانواده شما دعوا هست یا کود
ول ها درباره اصکنند هنگام گفتگو در مورد حل آنکنند یا به مشکالت مدرسه اشاره میدارد اشاره می

های ابتدایی اخالق (انصاف، رابطه متقابل، درستکاری، بی اخالقی مرتبط نیز اشاره کنید. واژه
 هایی برای رشد مفاهیم داده باشید.ودکان واژهتناقضی و غیره) را تعریف کنید تا به ک

 
 نمایید.ردیابی خود را های خانوادگی ارزش های اجتماعیدر برنامه
  
نمانید. جزوات والدین که به  خبریبهای کودکان آموزشگاه» ١١آموزش شخصیت«های از برنامه

شود را مطالعه کنید؛ جزوات مربوط به کودکان را نیز مطالعه کنید؛ به گردهمایی خانه فرستاده می
ها کارایی کمتری نسبت به برنامه دیگر داشته و برخی شاید به ترویج والدین بروید. برخی از برنامه

شود موافق باشید . خواه با آنچه آموزش داده میهای مورد نظر شما بپردازدهایی غیر از ارزشارزش
ها با کودک خود گفتگو کنید. اگر شما مخالف باشید بعید نیست که با والدین خواه مخالف، درباره آن

-دیگر رایزنی کرده تا آن برنامه را تغییر دهید. اگر دارای زمان برای داوطلب شدن در انجمن والد
ت مدرسه شاید بتوانید تشویق کنید که برخی از منابعی که در این آموزگار هستید یا در انجمن سای
 های با ارزش دیگری به کار بگیرید.کتاب معرفی شده یا در برنامه

 

                                                 
11. Character education  یک اصطالح گسترده که برای توصیف برنامههای آموزش کرداری به کودکان

به کار میرود که به آنها در رشدهای مختلفی مانند اخالق، فرد متمدن، خوب بودن، منظم بودن و غیره 

 کمک میکند
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 در عمل» پنج گام«گرایی: نامه انسانآیین

 برای والدین

 
گاهانه با درخواست از کودکان برای کمک به خود درست کنید. نمونه: نمونه اگر  مثال،ای از تغییر آ

خواهید وزن کم کنید از کودکان بخواهید که در رستوران هنگام آوردن منوی دسر برای شما هشدار می
 »اصًال نگاهش هم نکن!«دهند 

کم در روز پی یک فرصت باشید تا کنش خود را های خیلی کوچک: دستتوضیح: با بچه
ب حاال خو«ه پایان رساند، بگویید برای بچه توضیح دهید. مثال، زمانی که کودک نقاشی خود را ب

ها خواهیم میز را برای شام آماده کنیم نیازی به آناین مداد شمعی را کنار بگذار. زمانی که ما می
 »شود.چون مدادها گم نمی«یا » نداریم.

و کرده و توضیح ها گفتگتر: پیش از معرفی قوانین تازه با شریک تربیتی درباره آنکودکان بزرگ
وید یا ها با کودکان سخن بگدر این مورد گفتگو کنید که آیا پسندیده است که درباره جایگزیندهید. 

 نه.

نوشته  ١٢»»فرینآ«پنج دلیل برای نگفتن «تشویق: با همدیگر یعنی با شریک تربیتی کتاب 
چگونه «) را بخوانید یا فیلم www.alfiekohn.org/parenting/gj.htm( ١٣الفی کوهن

را ببینید » دستایش قرار دهیمها را موربچه
)www.greatergood.berkeley.edu/half_full/?p=55 درباره کارهایی .(

ها شایسته تشویق هستند. برای آنچه به کودکان بیندیشید که کودکان شما انجام داده و به خاطر آن
شما  هخواهید گفت نقش بازی کنید. تشویق کردن یکدیگر را نیز تمرین کنید! احساس خوبی ب

 یک از واژه به راستی تشویق کننده بوده به هم بازخورد بدهید.توانید درباره کدامدهد و میمی

» ،خواهیدوادار ساختن کودکان به انجام آنچه می«به مانند را مشارکت: خواه شما به انضباط 
ج و ابزار ها در انتخاب آمانگاه کنید مشارکت دادن آن» های زندگی به کودکآموزش مهارت«یا 

 تواند باشد.رسیدن به این آماج بهترین امید شما برای موفقیت می

 

                                                 
12. Five Reasons to Stop Saying ‘Good Job!’ 

13. Alfie Kohn 
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 گسترش دایره همدردی

 بدون محدودیت سنی

 
د گراست. هر چنارزش کانونی اخالق انسان هاپذیرش و قدردانی از تفاوتتوان زد که مثالی خوب می

با جزییات فراوانی مورد  ٨ش بخ» هابنیادگذاری و برپاساختن انجمن«این موضوع در زیر بخش 
ها کاوش قرارگرفته ولی در اینجا نیز چند راه برای برجسته ساختن و بزرگداشت تفاوت برای خانواده

 آمده است.

 
در روابط اجتماعی ما، همدردی بر پایه این احساس  ؟انی هستندچه کس شما انسفرهم

گاهیم که  -استوار است که ما با دیگران در برخی چیزها مشترک هستیم  ک ما با هم دیگر ی«از این آ
هایی مانند جنسیت، نژاد یا دین با این حال هوشیاری فرهنگی ما را در گروه» ایم.کشتی نشسته

 شود با هم درگیر هستند. گاهی یعنی زمانیابیش همیشه فرض میهایی که کمگروه -بندی کرده دسته
نژادی  شنوند یک تبعیضبرای نمونه کودکان شما می -که نتایج به صورت طبیعی خود پدیدار شود 

 -ندکی متعصبانه یک سیاستمدار را گزارش میخوانید گفتهای که مییا روزنامه دادهرخدر مدرسه 
 این بازی را انجام دهید:

دقیقه را  ۵را معین کنید و  مدت زمانیی اعضای خانواده را با قلم و کاغذ گرد آورید، همه
کند به آن تعلق دارد را فهرست برای هر تن از اعضای مشخص کرده تا هر گروهی را که گمان می

ر در گهای خود را با همدیها را مقایسه کرده و حدسکند. زمانی که پنج دقیقه به پایان رسید فهرست
ی ها شاید بمثًال سی مورد. برخی از این گروه -میان گذارید و فهرست بلند خوبی به دست آورید 

 هایی با ناتوانیانسان(«یا جدی ») ها بنفش استهایی که رنگ مورد عالقه آنانسان(«اهمیت باشد 
). این بازی شما »دستچپ(«یا غیر داوطلبانه ») مند به وزش هاکیعالقه(«داوطلبانه ») یادگیری

های فراوانی که هر یک ما دارای ها پیچیده بوده و راهسازد که چقدر انسانرا برای این گفتگو آماده می
 )٢٠چیزی مشترک با هر شخص دیگری هستیم. (

های دیگر اسباب تفریح بوده و قدردانی ای چه چیزهایی نهفته است؟ بررسی زباندر هر واژه
های گوناگون کمابیش همیشه دهد تا حدودی به این دلیل که زبانزش میاز تنوع فرهنگی را آمو

داند های متفاوتی از اندیشه است. اگر شما یا شریک تربیتی شما بیش از یک زبان میبازتاب شیوه
دست کم در خانه گاهی از اوقات با دو زبان سخن بگویید. در غیر این صورت از فرهنگ لغت دو 

های مهم را یاد ها و عبارتا با استفاده از اینترنت پنج راه مختلف برای گفتن واژهزبان استفاده کرده ی
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ند گزینیا هر چیزی که کودکان شما برمی» ساده» «دور،» «سپاسگزارم،» «لطفًا،«بگیرید مانند 
کلمات موضوعی مانند اصطالحات ورزشی یا نام » کلمه برای هفته«یک » یک کلمه برای روز(«

 هر چیزی که خانواده شما دوست دارند). -پرندگان 

 
تنها در روزهای ویژه مانند سال نوی اینکه ، از همسایگان نژادی دیدن کنید. نه در و همسایه

بیرون بروید بلکه در طول سال نیز از مراکز فرهنگی همسایگان نژادی،  ١۴ها یا سینکو دی مایوچینی
 -های دیگر کنیدهای زبانق در اصوات و نشانهها و غیره دیدن کنید خویش را غرخواروبارفروشی

شاید هم خوراکی جدیدی را به خانه آورده و از آن استفاده کنید. (اگر در یک جامعه کمابیش یکدست 
 ها به کار ببندید.)کنید این فکر را در زمان تعطیالت و مرخصیزندگی می

انگیز است به ویژه وسه. همیشه شر و شیطانی نشان دادن طرف مقابل وسدرک طرف مقابل
م باید ها موافق هم نباشیهنگامی که کردار آنان قابل نکوهش باشد. ولی حتا اگر پیوسته با دیدگاه آن

را تماشا  ١۵اردوگاه عیساها فیلم ها نیز انسان هستند. ارزش آن را دارد که با بچهمتوجه باشیم که آن
ه ویژه اگر ب -گیردروحانیون بر اساس آن شکل می هایکنید تا با نفوذ و تأثیری آشنا شوید که کنش

ته ای را جستجو کنید که به کودکان در اردوگاه گفکودکان شما افراد جانماز آبکشی را بشناسند. صحنه
هستند و در این باره که چرا » منافق«به سرشان خطور کند » ناپاک«های شود حتا اگر اندیشهمی

 کنند بحث کنید.کودکان گریه می

های البته مهم است که اشاره کنید افرادی که در فیلم اردوگاه عیسا هستند نمایشگر همه سنخ
ها های مشترک فراوان با بدون دینهایی هستند که زمینهها دارای ارزشمذهبی نبوده بسیاری از آن
 جنینی سقطسایت هواداران آزادتوانید از وبتر مذهبی. برای نمونه میدارند تا با افراد افراطی

گویند یا درباره چگونه مراتب مذهبی خود سخن میها دیدن کنید که بر ضد سلسلهکاتولیک
کنند و یا درباره کسانی که خواهان حمایت می جنسهمهای مذهب از حقوق هایی از فرقهبخش

 آورند.به شمار نمی» کافر«افراد غیر همدین خود را 

 
 گفتن از اخالقبھره بردن از ادبیات برای سخن 

                                                 
14. Cinco de Mayo  جشنی که در امریکا و مکزیک در پنجم می برگزار میشود روز پیروزی مکزیک در

 جنگ با فرانسه
15. Jesus Camp 
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 بدون محدودیت سنی

 
های توانید با کودکان خود درباره پیامهایی باشید که میحواس خود را جمع کرده و مواظب فرصتی

اده احتیاط نبوده و از هر فرصتی برای پیش کشیدن آن استفها گفتگو کنید. بیاخالقی کتاب یا فیلم
ود احساس نیرو کرده و در برابر پرسش کودکان خ نکنید بلکه زمانی این موضوعات را پیش بکشید که

ه ها بپرسید که درباره این گفته نویسنده یا کنش بازیگر چپذیر باشید. از بچهپاسخگو و مسئولیت
 اندیشند. در زیر چندین نمونه و مثال آورده شده است:می

سفر خود  را بخوانید. در یک بخش از داستان شازده ١۶کتاب محبوب کودکان شازده کوچولو
یابد که شغل او روشن ها شازده مردی را میکند. در یکی از سیارههای خیالی توصیف میرا به سیاره
توان برای کی درس آید که میاست (در اینجا شانسی وجود میدر شب ی روستا زهای گاکردن چراغ

غ گازی به چرا کنندهنروشکوتاه تاریخی به کار گرفته شود!). این روستا اینک متروک شده بود ولی 
. از کندبود. شازده این ویژگی او را ستایش و تحسین می» وظیفه او«داد زیرا این کار خود ادامه می

 »آیا قبول داری؟«کودک خود بپرسید 

را با خانواده تماشا کنید. در این داستان دختر کوچکی  ١٧نسخه جدید فیلم کارتنک شارلوت
نامد. سرانجام عنکبوتی به کند و او را ویلبر میآموز میدنی را دستبه نام فرن بچه خوک الغر و مر

ر دهد. شخصیت دیگر دکند زندگی ویلبر را نجات مینام شارلوت که با ویلبر در طویله زندگی می
 ییهاپرسشین چنشما شاید این داستان یک موش صحرایی خیلی خودخواه به نام تمپلتن است. 

 بپرسید:

 خواهد ویلبر را قصابی کند، فرن جلوی او را گرفته و فرن می هنگامی که بابای
کوشد تا عهد پدر می» ام او را حفظ کنم.من به ویلبر قول داده«کند که اصرار می

ه در این بار» ام، نه به تو.من به ویلبر قول داده«گوید، را سست کند ولی فرن می
بار تعهدی که به کس دیگری  را از زیرتواند شخص دیگری چی؟ آیا شخصی می

 داده، آزاد کند؟

  زمانی که ویلبر در نمایشگاه شهرستان بوده فرن توجه کمی به او داشته و در عوض
ست؟ وفایی اکند. آیا این بیاش سپری میکالسیبیشتر وقت خود را با دوست هم

                                                 
16. The Little Prince 

17. Charlotte’s Web 
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کرده ولی جالب است که بفهمید کودک شما (بدون شک نویسنده چنین فکر نمی
 گویند.)تر از جانب نویسنده میهای بزرگبه ویژه آنچه بچه –کند ه فکری میچ

 را برای شارلوت و ویلبر  -گاهی خطرناک –های گوناگونی تمپلتون موش مأموریت
ن آیا تمپلتو«ها بپرسید کند ولی هنگامی که به او رشوه داده شود. از بچهاجرا می

 »آید؟یک دوست واقعی به شمار می

 تند را می» چه خوکی«که شارلوت در تار خود در توصیف ویلبر عبارت  زمانی
خوانند. این موضوع چه چیزی درباره معجزات به ما می» معجزه«مردم آن را یک 

 گوید؟می

ایت سها کم سن به وبها با بچهبرای ایده گرفتن پیرامون چگونگی بحث درباره داستان
مراجعه  www.teachingchildrenphilosophy.comدر » آموزش فلسفه به کودکان«

های های فلسفی در داستانفلسفه کودکان: پرسش«کنید. (در زمان نوشتن این کتاب این سایت 
نامیده شده و در نشانی » کودکان

www.mtholyoke.edu/omc/kidsphil/stories.html  قرار گرفته است ولی طرحی
لدین باشد. برای واترنتی دیگری در دست اجرا میبرای تغییر مکان این سایت به یک نشانی این

اطالعات بسیاری در دست است که شامل گفتگوهای بسیار ویژه پیرامون موضوعات فلسفی 
ها دارای موضوعات اخالقی نبوده ی آنهای کودکان است که به حق محبوب نیز هستند (همهکتاب

های داشته باشید که باید همه پرسشها ارزش خواندن دارند). این احساس را نی آنولی همه
 د!خورد و باالتر از همه، تفریح کنیمجموعه را به کار ببرید. چیزی را در نظر بگیرید که بدرد شما می
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 منابع

 درک رشد اخالقی

 
Dobrin, Arthur. Ethical People and How They Get to Be That Way (in press). 

در دسترس خواهد بود. برای بررسی در  ١٨گرای اخالقی النگ آیلندانساناین کتاب از طریق جامعه 
مراجعه کنید. دوبرین موضوعات  www.ehsli.org/pubs/index.phpدسترس بودن آن به سایت 

دهد و هم چنین بیش از آموزش می ١٩گوناگونی و هم چنین آموزش اخالق را در دانشگاه هافسترا
حنی لبا . این کتاب داشته استاخالقی النگ آیلند را در دست گرای سی سال سکان جامعه انسان

پژوهش پیرامون خردورزی اخالقی، همدرد  مانند دانشگاهی و فلسفی بررسی ژرف از موضوعاتی
و هم چنین دارای بخشی درباره موارد اجتماعی است که بر رشد اخالقی مؤثر و کارگر  شتهداکودکان 

توانید یچهل کاری که م«گستره این کتاب به دست آورید بنگرید به شود. برای اینکه احساسی از می
 در پیوست یک این کتاب.» برای تربیت کودکان اخالقی انجام دهید

 
Faber, Adele, and Elaine Mazlish. How to Talk So Kids Will Listen & Listen 
So Kids Will Talk (New York: Avon Books, 1999) 

بخش هر چند قدیمی ولی با این حال کارا و مؤثر درباره چگونه سخن دی، لذتیک کتاب کاربر
ها را در یک تیم قرار داده که با هم مشکالت را حل ارتباط را آموزش داده و والدین و بچهکه گفتن 
 یهکند تا در مسیر درست قرار گرفته و به بقکنند. این کتاب به افراد تازه پدر یا مادر شده کمک میمی

ها بسیاری در آن های عملی و داستانهای بدردنخور را تغییر دهند. تمرینکند که شیوهکمک می
دهد. بهترین بخش شاید بخشی باشد که های تازه به پرسش خوانندگان پاسخ میوجود دارد؛ بخش

 کند تا قوانین کهن را کنار بگذارند.به کودکان کمک می

 
 »گ نیمه پربال«گاه برکلی،) تر (در دانشکانون دانش خوب بزرگ

http://greatergood.berkeley.edu/half_full/ 

                                                 
18. Ethical Humanist Society of Long Island 

19. Hofstra University 
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 »... برای والدینی که آرزوی تربیت کودکان به معنای واقعی کلمه احساساتی و شاد دارند.یوسایل«
ا گرفته ت» چگونه ستایش کنیم«یک فهرست در حال رشد از مقاالت و ویدئوها درباره هر چیز از 

لی این کتاب شامل فهرست کام» ...برای جایگزینی کردار ناشایست با کردار نیک.کمک به کودک«
 است. -ها به اصطالحات کاربردی قابل درکو برگردان آن –از ارجاع به منابع پژوهش 

 
 گرایانمنابع تربیتی نهاد مطالعات انسان

www.HumanistParenting.org 
دی، بازی ویگرا؛ نقد و بررسی کتاب، دیو مادران انسان گرا و برای پدرمقاالتی نوشته والدین انسان

وتحلیل پژوهش و ادعاهای تربیتی و های دیگر؛ اطالعات پیرامون مراسم سکوالر؛ تجزیهو فرآورده
 گرا.های انسانرشد کودکان؛ و پیوند به منابع دیگر برای خانواده

 
Kohn, Alfie. Unconditional Parenting: Moving From Rewards 
and Punishments to Love and Reason (New York: Atria Books, 
2005). 

چیز است. این کتاب یک کتاب تربیتی عمومی نیست بلکه بحثی پژوهشی پیرامون عنوان آن گویا همه
ر دهد چرا این روش بیشتهای گوشمالی و پاداش (بله، درست شنیدید) است و توضیح میکاستی

 دن تا اینکه حمایت از کودکان باشد.برای کنترل کر

 
 Beyond the Golden Rule: A Parent’s Guide to Preventing“مقاله 

and Responding to Prejudice” at www.tolerance.org 
 
 

 های تربیتیای بر شیوهدیباچه

 
Berkowitz, M.W., and J.H. Grych. “Fostering Goodness: 
Teaching Parents to Facilitate Children’s Moral Development.” 
Journal of Moral Education, 27(3) (1998), 371–391. Available 
online at 
http://parenthood.library.wisc.edu/Berkowitz/Berkowitz.html 

»: یمتغیرهای منتخب تربیت«با » نتایج رشد خالقی کودکان«این مقاله شامل یک جدول همبستگی 
 دوستی و استدالل اخالقی همبستگی دارد.با همدردی، وجدان، نوع» استقرا«برای نمونه: 
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Crosser, Sandra.“Helping Young Children to Develop Character.” 
Early Childhood News 
(www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.asp
x?ArticleID=246). 

سخن بچه را بشنوید...به طور واقعی خود را به سطح کودکان «کاربردی مانند  شامل رهنمودهای
ها و مذاکره برای حل و پند و راهنمای برای برقراری چهارچوب» برسانید...پرسش بپرسید...

 مشکالت است.

 
 گراییبررسی اخالق انسان

 »هشت مسئولیت فرهنگ اخالقی«اتحادیه آمریکایی اخالق، 

http://aeu.org/library/display_article.php?article_id=3 
 

Bennett, Helen. Humanism, What’s That? A Book for Curious 
Kids (New York: Prometheus, 2005). 

ساله و باالتر ولی شاید برای سن چهارده سال بسیار ساده به نظر برسد. فضایی که برای برای سنین ده
د ولی رسشده غیر واقعی به نظر میبرخی از دانش آموزان وی ترسیمگرا با گفتگوی آموزگار انسان
های شما از همساالن خویش شنیده و در پرسند که احتمال دارد بچههایی را میدانش آموزان پرسش

ه فقط ها بحث کنید؛ نه اینکهای آموزگار قابل فهم و روشن است. درباره این کتاب با بچهکتاب پاسخ
یت توانید پر کنید. فعالها را شما میها بدهید. کتاب یک دید کلی دارد و شکافآنکتاب را به دست 
 های سنی متفاوتی مناسب است و پیوند روشنها آمیخته به حدسیات که برای گروهو گفتگو پرسش

 و صریحی با متن ندارد.

 
Pearson, Beth. “The Art of Creating Ethics Man.” Originally 
appearing in The Herald of Scotland in January 2006 

ها در رشد اخالقی را ارائه نموده که به طور کامل در ای از آخرین پژوهشاین مقاله عالی خالصه
سایت انجمن دار است. گزیده بلندی از این مقاله در وبمقابل با دیدگاه متعارف افراد دین

گرایان انگلستان به نشانی انسان
www.humanism.org.uk/site/cms/contentViewArticle.asp?article

 . در دسترس است.2134=

 
Grayling, A.C.Meditations for the Humanist: Ethics for a Secular 
Age (London: Oxford University Press, 2003). 
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یعی بر حیط طبهای مگرایان با توجه به بازتابیکی از بهترین عناوینی که به بررسی اخالق انسان
 ها دارد.زندگانی انسان

 
 

 های خردمندانهقولنقل

www.wisdomquotes.com 
 

International Humanist and Ethical Union (IHEU). “Statement of 
Fundamental Principles.” http://iheu.org/amsterdamdeclaration. 
A shorter version is at http://iheu.org/resolutions. 
 
Jone Johnson-Lewis, leader of the Northern Virginia Ethical 
Society has selected eloquent, thought-provoking quotations. 
Categories include “Humanism,”“Ethics,” “Compassion.” 

 
 های کودکانکتاب

 کودکانای به از انجمن خدمات کتابخانه» شدههای توصیهفهرست کتاب«

www.ala.org/ala/alsc/alscresources/booklists/booklists.htm 
یار و موضوعات بس» تنوع و گوناگونی» «رشد با گردش به دور زمین،» «تعطیالت،«عناوین آن شامل 

 دیگر.

 
Barker, Dan.Maybe Right,Maybe Wrong (Amherst, NY: 
Prometheus, 1992).A classic and a winner. Ages 6–10. 

 
Dobrin, Arthur. Love Your Neighbor: Stories of Values and 
Virtues (New York: Scholastic, 1999). 

ه پرمایی آن های قصهآفرین را بارها و بارها بخوانند. همهها دوست دارند این کتاب مصور شادیبچه
های برای نمونه خانوادهاست: در هریک بسیار بیش از ارزش پرسش مطرح شده وجود دارد. 

 ٢٠کسکس(«ها باعث تحریک کنجکاوی است ها و شخصیتجورواجوری تصور شده و زمینه
همیشه  رسد کههر داستان با یک پرسش اندیشمندانه به پایان می»). تاشکند کجاست؟» «چیست؟

                                                 
20. Cuscus 
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مهدکودک  ،۶١ی ی آموزشی فرهنگ اخالقی در برگهتر در برنامهنیست. پیش» اخالق«هم مربوط به 
 شد.سالگی توصیف می ۶تا 

 
Gordon, Sol. All Families Are Different (Amherst, NY: 
Prometheus, 2000). 

کید بر اینکه آنچه به راستی مهم است ای از انواع خانوادهطرفانهتوصیف ساده، بی » شما«ها با تأ
 سال. ۴-٨(خواننده) هستید که دوستتان دارند. سن 

 
Humphrey, Sandra McLeod. It’s Up to You... What Do You Do? 
(ages 9–12) and More If You Had to Choose What Would You 
Do? (ages 7+) (Amherst, NY: Prometheus, 1999 and 2003). If 
You Had to Choose 

 ارای همانهای به شما بستگی دارد ددر تربیت فارغ از اصول مذهبی بررسی شده است و داستان
ها گفت و شنودهایی است که فراتر از داستان است. وضعیت ها و نقطه قوت است. آناندازه ضعف
 اند. گاهی پرسشها رشد نکردهکنند واقعی بوده ولی شخصیتها توصیف میکه آنرا و درگیرهایی 

های شتوانند پرسها میگذارد ولی خواننده و بچهپایانی داستان بر موضوع بدیهی اخالقی انگشت می
 خود را داشته باشند.

 
Clegg, Luther B., et al. “How to Choose the Best Multicultural 
Books” in Scholastic Books Parents’ Resources, 
http://content.scholastic.com/browse/article.jsp?id=3757. 

 ک گروه نژادی.هر ده کتاب از ی –مقاله شامل بررسی پنجاه کتاب کودک 

 
Cohen, Randy. The Good, the Bad, and the Difference: How to 
Tell Right from Wrong in Everyday Situations (New York: 
Doubleday, 2002). Reprints of the New York Times Magazine 
column “The Ethicist.” 

به همراه پاسخ به انتقادهای خوانندگان. » یلیزندگی تحص«و » زندگی خانوادگی«ها آن شامل بخش
پردازد که چگونه کوهن پس از به که به توصیف این می» گیرممن سخنم را پس می«از دست ندهید 

دهد که افراد چگونه شاید به طور دست آوردن اطالعات بیشتر ذهنیت خود را تغییر داده و نشان می
ه قدر خاکی کها آن هم ایناسخ شوخ طبعانه به پرسشپذیری ذهنیت خود را تغییر دهند. پتوجیه

 سال و بیشتر. ١۴ای در بخش تولید چاپ کند. سن فروشنده سر محله ما مقاله
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 هایی درباره اخالق برای کودکانکمک به پدر و مادران برای یافتن کتاب

 
Council on Interracial Books for Children. “10 Quick Ways to 
Analyze Children’sBooks,” 
www.birchlane.davis.ca.us/library/10quick.htm. 
 
Linville, Darla. “Queer & Questioning Teens.” 
www.nypl.org/branch/features/index2.cfm?PFID=160. Reviews 
of twelve novels and story collections with gay teen characters. 
 
Roberts, Lisen C., and Heather T. Hill. “Children’s Books That 
Break Gender Role Stereotypes”(National Association for the 
Education of Young Children, 

 
 مواد درسی آموزش اخالق

 
Lassen, Veronica, and Debbie Grieb. “Heart Talk for Kids” 
curriculum. “Our community has tried the ‘Heart Talk’ 
curriculum,” says Jone Johnson-Lewis, Leader of the Northern 
Virginia Ethical Society. “It’s based on the principles of Non-
Violent Communication and is wonderfully humanistic. The 
teachers tell me it’s one of the best they’ve worked with, for 
detailed instructions that help them feel confident about teaching. 
They only needed to make a couple of minor adaptations. Parents 
are using words like ‘transformed’ about how it’s impacted their 
families.” The curriculum has different modules for different age 
groups. 

گذاری برنامه آموزش اخالقی طراحی شده است. افراد این مواد آموزشی برای استفاده در پایه
توانند آن را به سرپرست گروه آموزشی یا استفاده در گروه تربیتی پیشنهاد داده و دست کم برای دو می

 سال کاربرد خواهد داشت.

ها در چهارچوب، اطالعات سفارش دادن و نمونه درس
www.uucards.org/lassen0807.php. 
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Religious Education Committee of the American Ethical Union. 
“Love Your Neighbor: An Exploration of Values”—preschool 
through elementary age. Free download from American Ethical 
Union at 
ttp://64.118.87.15/~aeuorg/library/articles/Love_Your_Neighbor
_exploration.pdf. 

ات را دوست بدار آرتور دوبرین است (که هر درس آن بر پایه یک داستان از کتاب همسایه
های های و ایدههای دیگری پیرامون استدالل اخالقی بررسی شده است) به همراه فعالیتبا کتاب

کوچک و حتا با یک بچه آن را به کار گیرند. چیزی که در باره های توانند در گروهفراوان که والدین می
دهد چگونه داستان را به زندگی خود یا کودکان این مواد آموزشی مهم است این است که نشان می

 انجامد.های دیگر یکپارچه ساخته و به ژرف اندیشیدن میآورده و با تجربه

 
 بخشش

Spring, Janis A. How Can I Forgive You? The Courage to 
Forgive, the Freedom Not to (New York:HarperCollins, 2004). 

 
کید دارد ولی هم های بزرگها و موضوعات در این کتاب بر روابط و تجربهمثال ساالن تأ

 »هایی در جستجو بخششگام«پردازد که در پیوست در بخش چنین به جزییات اصول و روالی می
ای با والدین خود است این کتاب شاید ن اگر شخصی دارای مشکالت حل نشدهآمده است. هم چنی

 گذارد.کمکی کند تا از بر این مشکل چیره شود که در غیر این صورت بر روابط با کودکان تأثیر می

 
Greater Good magazine. Symposium on forgiveness, including an 
article on how to apologize. 
http://peacecenter.berkeley.edu/greatergood/archive/2004fallwint
er/ 

 
 تجربه و ارزیابی مثبت از تنوع

 برای کودکان یضیتبع ریغهای برنامهفوق

 
4-H clubs serve 6.5 million urban and rural youth nationwide, with 

programs in science, engineering and technology, healthy 
living, and citizenship. 4-H groups are sponsored by extension 
programs at public universities and cannot discriminate on the 
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basis of religion. Find a nearby club at 
www.FourHCouncil.edu/find4H.aspx. 

 
Camp Fire USA now serves both boys and girls. Camp Fire is 

“inclusive, open to every person in the communities we serve, 
welcoming children, youth and adults regardless of race, 
religion, or other aspect of diversity. [Our] programs are 
designed... to reduce... stereotypes and to foster positive 
intercultural relationships.” Use the “Council Locator” at 
www.campfire.org to find a group near you. 

 
The National Camp Association (NCA) provides a free summer 

camp referral service online, offering personalized guidance 
and referrals for parents selecting a residential “sleepaway.” 
All camps recommended by NCA “are accredited in 
accordance with government regulations and have received a 
positive evaluation from NCA and from parents. ”NCA does 
not accredit camps that have discriminatory policies. 
www.summercamp.org 

 
The Sierra Club Inner City Outings program provides low-

income, innercity youth with trips to the wilderness. “Is 
moving towards its longterm commitment to give every child 
in America an opportunity to have an outdoor experience.” So 
far this program has developed activities in only a few states. 
www.sierraclub.org/ico 

 
 های آموزش و عمل اخالقبرنامه

 روبرو شدن با تاریخ و خود

www.facinghistory.org/campus/reslib.nsf 
 

با آموزش درباره رویدادهای تاریخی مانند هولوکاست و این سازمان غیرانتفاعی برای آموزگاران 
های سفر (به همراه راهنمای مطالعه)، گفتگوی آموزش، توسعه منابع درسی، نمایشگاهجداسازی 

کند. این سایت را بازدید رائه میهای دیگری برای ترویج مدارا و مشارکت مدنی اگروهی و برنامه
 های آن را به مدارس کودکان یا جامعه خود بیاورید.توانید برنامهکرده تا دریابید چگونه می
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موزان بگویید که ماجرای دانش آ» تغییر باش«سایت به بچه راهنمایی و دبیرستانی درباره وب
 اند.هایی یافتهرا در گوشه و کنار حکایت کرده که برای متفاوت بودن راه

www.facinghistory.org/Campus/bethechange.nsf/home?OpenForm 
 
 

Tolerance.org 
www.tolerance.org 

 

است. این سایت با صفحاتی  ٢١این سایت که برنده جایزه نیز شده پروژه کانون حقوقی فقر جنوب
برای والدین، آموزگاران، نوجوانان و کودکان لبریز از منابع برای مدارا، مقابله با زورگویی و دیدگاه 

های عدالت اجتماعی در جامعه خود جستجو مثبت نسبت به تنوع است. نقشه را برای یافتن گروه
 کنید

(www.tolerance.org/maps/social_justice/index.html). Beyond the 
Golden Rule: A Parent’s Guide to Preventing and Responding to 
Prejudice is a 31-page handbook with age-specific advice, 
downloadable by clicking the book-cover icon at 
www.tolerance.org/parents/index.jsp. 

 
 )٢١اون هون، اوچان ایدس (

Perry, Susan K. Playing Smart: The Family Guide to Enriching, 
Offbeat Learning Activities (Minneapolis: Free Spirit Publishing, 
2001). Chapter 12, “Cultural Diversity: It’s All Relative” is jam-
packed with fascinating activities and information, including body 
language in different cultures and “Global Game-Playing.” Order 
online at www.BunnyApe.com. 
 
 

 هایادداشت

 
1. Darling, Nancy. “Parenting Style and Its Correlates.” 
Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education 

                                                 
21. Southern Poverty Law Center 



 
 
 

  فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 

 

 ٩٦

EDO-PS-99-3, March 1999. Accessed May 2, 2008, from 
www.athealth.com/Practitioner/ceduc/parentingstyles.html 
 
2. Grusec, J.E., and J. J. Goodnow, “Impact of Parental Discipline 
on the Child’s Internalization of Values: A Reconceptualization 
of Current Points of View,” Developmental Psychology, 30 
(1994). Cited in Dobrin, Arthur, Ethical People and How They 
Get to Be That Way (in press), chapter 5. 
 
3. Oliner, pp. 181–182. 
 
4. Quoted in Pearson, Beth, “The Art of Creating Ethics Man,” 
The Herald (Scotland), January 23, 2006. 
 
5. Pearson, ibid. 
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19. Adapted from the Camp Quest ethics curriculum. Used by 
permission. 
 
20. This suggestion is inspired by Sen, Amartya, Identity and 
Violence: The Illusion of Destiny (New York:W.W.Norton, 
2007). The book is really an extended essay; it’s 240 pages but 
they’re small pages.Written by a humanist and Nobel-winning 
economist, it might be worth reading with some highschool-age 
children.An argument against a worldview that divides people 
into “boxes” defined by religion, it also includes some very 
interesting personal anecdotes and discussions of cultural history. 
Some people might find it too repetitive, so you might prefer to 
try finding it at the library. 
 
21. That’s Spanish for “one,” Japanese for “book,” Russian for 
“many,” and French for “ideas.” 



 

 

 
  

  
  
  

  
  

  خانواده سکوالر،
  جهان مذهبی

  جن دور
  

  
  

  
به تندی در حال دگرگون شدن است. تا همین چند سال پیش  متحدهایاالتمذهبی  اندازچشم

میالدی) از هر ده تن شهروند امریکا نه تن وابستگی خود را به پروتستان یا  ١٩٩٠( ١٣۶٩در سال 
درصد اعالم  ٣درصد و ادیان غیر مسیحی  ٨ هانید کاتولیک اعالم کرده در حالی که بدون 

ا به نمایش ر از عقاید  تریغنبسیار دورنمای  آمریکاییمعیار جامعه بعد . درست یک نسل شدیم
ی از ده یک شناخته شدهمسیحی به عنوان سه تن  متحدهایاالتاز هر چهار تن ساکن . گذاردیم

  تن دینی غیر از مسیحیت دارد و یکی از هر شش تن هیچ دینی ندارد.
هر چند درصد افراد بدون مذهب به رشد 

ولی از سوی دیگر روشن است  دهدیمادامه 
بسیار  یهاشکلکه دین به ریخت و 

 همواره با ما خواهد ماند. یگوناگون
در  هاآندین و کودکان  یب یهاانسان

ر کار، در سیاست، در ، در سهاآموزشگاه

  هاآمریکاییاعتقادات 
  درصد ٨۶  معتقد به خدا

  درصد ٨١  به بهشتمعتقد 
  درصد ٧٠  معتقد به شیطان
  درصد ۶٩  معتقد به جهتم

آیا کتاب آسمانی به معنای 
واقعی کلمه سخنان 

  خداست

  درصد ٣١

٣بخش
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با افرادی با مذاهب بسیار  عتماورزش و در اج
 خواهند کنشبرهمگوناگون روبرو شده و 

پلورائیسم در دانشگاه  یپروژهداشت. 
در «که  دینمایمهاروارد این نکته را گوشزد 

چهل سال گذشته، مهاجرت به شیوه بسیار 
مذهبی امریکا را  اندازچشمچشمگیری 

صفحه اصلی  )١» (دگرگون ساخته است.
تنوعی جالب از تصاویر پروژه پلورائیسم 

پیرامون انجام امور مذاهب گوناگون در 
که در این میانه  دهدیمنشان را  متحدهایاالت

سیک  ،تیحیمس، سمیبودائبه هندو،  توانیم
که  شودیمو اسالم اشاره نمود. برآورد 

میلیون مسلمان در امریکا زندگی  ٢امروزه 
معبد هندو نیز در  ٧٠٠) و هم چنین ۵کرده (

  )۶این کشور وجود دارد. (

کتاب آسمانی را خدا 
  وحی کرده

  درصد ۴٧

خدا راهنمای فرگشت 
  انسان بوده

  درصد ٣٨

  درصد ١٣  دادهرخفرگشت بدون خدا 
به  یکلمهاعتقاد کلمه 
  داستان آفرینش

  درصد ۶١

به  یکلمهاعتقاد کلمه 
  داستان نوح و کشتی

  درصد ۶٠

 یاستارهاصول طالع بینی 
  حقیقت دارد

  درصد ٢۵

  
 آمریکایی ساالنبزرگتعیین هویت مذهبی 

  (برآورد)
  ٢٠٠٨  ٢٠٠١  ١٩٩٠  

  %٧٠  %٧٧  %٨٨  مسیحی
  %١٨  %١۴  %٨  بدون دین

    %١٢  %٩  %۴  غیر مسیحی

  
و هم  تریآتش زمانهمدر امریکا مسیحت در مقایسه با دیگر کشورهای جهان پیشرفته 

فرهیختگی دینی، آنچه هر در کتاب خودش به نام  ١است. استفان پروتر »فرهیخته«کمتر چنین 

 انیاروپائخداپرستانه که  یهاآموزهبسیاری از «که  کندیماشاره  ٢ داندینمباید بداند و  آمریکایی
یار هنوز از سوی اکثریت بس -شیطان جهنم و مانند بهشت  -به عنوان افسانه کنار گذاشته 

نفر به  ٩ز بیش ا متحدهایاالتدر  سالبزرگاست. از هر ده فرد  دییتأمورد  انیکائیآمر گسترده 

                                                 
1. Stephen Prothero 

2. Religious Literacy, What Every American Should Know and Doesn’t 



 
 
 

  خانواده سکوالر، جهان مذهبیوم: سبخش 

 ١٠١

وده دارای اهمیت ب هاآندین به طور شخصی برای  ندیگو یمخدا باور دارند، بیش از هشت نفر 
  )٧.» (کنندیم نیایشخدا را روزانه  ندیگو یمبیش از هفت نفر و 

با افراد دیدار  ،یل دینی دارای پوشاک متفاوتی بودهکه به دال  نندیبیمرا  ییهاآدمکودکان 
 متفاوتی یهانمازخانهبرای نمازهای روزانه در آموزشگاه و مدرسه به دنبال  که کنندیم
برای  نندتواینم، کسانی که نماز خود را گرد پرچم خوانده و کسانی که شب شنبه گردندیم

  حتا کودکان گردی یهاکنشدر اثر برهم و در نتیجه زیرا روز سبت است.  ندیآبازی فوتبال بیرون 
ای دار  ینیرد یغ یهاخانوادهدر پرورش یافته 

 هاآن. شوندیم یدینی بسیار یهاپرسش
سا که به کلی نندیبیمکودکان دیگری را 

که چرا خودشان  کنندیمو تعجب  روندیم
یا  دبکه کلیسا (مع پرسندیمو  روندینم

 هامکانمسجد) چیست و چرا مردم به این 
  پیشی مرحلهدر  هابچهزمانی که . روندیم

به هر استنباطی که درباره واقعیت وجود «
خدا برسیم پیشینه این اندیشه بایستی نکته 

تی درباره ذهن انسان و طبیعت پراهمی

  ».را روشن سازدآرزوهای ما 
  

 کارن آمسترانگ -

  خدا ینهیشیپ
  .وندشیمبرو رو» خدا کیست؟«مانند  ییهاپرسشدین با والدین بدون دبستانی هستند 

شنیده خواهد شد که مستقیم به ناباوری مربوط است. باید برای  ییهاپرسشهم چنین 
مانند  رندیپذینمکه افراد بدون مذهب را به عضویت  ییهاسازمانو  هایمشخطکودکان پیرامون 

. شوندیمملحق  هاآنکه دوستان خودشان به  نندیبیم، توضیح داده شود چون ٣امریکا انپیشاهنگ
اید و ش پرسیده خواهد شد نید یبخانواده بار آمده در کودکان اصول اعتقادی از بدون شک 

 هاآناز تان دوسدینی به همراه  یهاییگردهماآسمانی یا  یهاکتاببرای رفتن به کلیسا، مطالعه 
  دعوت بشود.

از سوی دیگر با تماشا اخبار کودکان به زودی به این نتیجه خواهند رسید که بیشتر 
 بر دوش پدر و یافهیوظغوغاهای جهان برخاسته از اصول اعتقادات مذهبی است. این دیگر 

                                                 
3. Boy Scouts of America 
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ذ به کودکان انتقال داده تا نفو خود را  یهاشهیاندو  هاتیواقعاست که اطالعات،  نید یبمادران 
  معنادار بشود. هاآندین در جهان چه خوب و چه بد برای 

ا با های دوستانه گذاشته یقرار با افراد دیگر  هاخانوادهاعضا امروزه بیش از هر زمان دیگر 
به خودشان را تجر» پلورائسیم یهاپروژه« و کردهازدواجمتفاوت مذهبی  یهانهیزمافرادی با 

 پیروان یک سنت دینی خواستگاری و ازدواج اعضای یتکهنه محدود  یهانامهنییآ. کنندیم
  هم و شرکای زندگی میان دینی پدیدار شدن هم این امر یثمرهکمتر و کمتر عمومیت دارد. 

بدون دین و با دین آمدن شرکای  گردچنین 
کار دل کرد  شودیمچه  است.در کنار هم 

شما در چنین وضعیت است! خوب، اگر 
قرار بگیرید چگونه با آن کنار  زناشویی

خویشاوندی  یهاتفاوتبا  ؟خواهید آمد
؟ شودیمچه برخوردی سببی در خانواده 

چگونه یک فرد بدون دین با یک شریک 
؟ با آمدن کندیمزندگی مذهبی زندگی 

این بخش  وغمهمچه رخ خواهد داد؟  هابچه
مشخص  یهاپرسشکمک پیرامون این 

  است.

  
  »١روح جھانی«اثر 

میالدی) زمانی  ٢٠٠٧( ١٣٨۶در سال «
به پرسش آیا به  گالوپ ینظرسنجکه در 

 انییکایآمردرصد از  ٨۶خدا باور دارند 
. ولی هنگامی که »آری«، دادند پاسخ

» روح جهانی باور دارممن به یک «عبارت 
 روح«درصد با برگزیدن  ١۴به آن اضافه شد 

درصد سقوط  ٧٨باور به خدا به » جهان

  »کرد.

در امریکا پدر یا مادر بی دین بودن یعنی برگزیدن راهی که کمتر در آن رفت و شد 
 . هیچخودن به کودکا ینید یبپذیرش مسئولیت آموزش دین و یعنی . به عبارت دیگر گرددیم

این ه ندهید. و دیگر ادام» میندار  قبول ما«گاه کافی و بسنده نیست که به کودک گفته شود، 
ا نه اروپا و امریک. دینمایمفرهنگی و اجتماعی  یهابیآسرا دچار  سر در برف کردن کودکان

دین و داشتن  اعتقاد بهدرجه برعکس هم هستند:  ١٨٠در یک سیما بلکه در دو سیما مذهبی 
یان سواد دینی را در م نیتر نییپاهم دین دارانی مشتاق بوده و هم  هاآمریکایی دین.اطالعات از 

                                                 
1. Universal spirit 
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یرامون پهستیم ولی  دارنید با اشتیاق فراوان  هاآمریکاییکشورهای پیشرفته جهان دارد. ما 
ول درباره خاستگاه، پیشینه و عناصر اص یدانش بسیار کم پیشکشاعتقادات همسایگان که 

 سازندیم پدیدارباورهای مذهبی را اندکی از  یهانشانهعقاید خود داریم. از سوی دیگر اروپاییان 
گاهدارای  هاآموزشگاهبه لطف آموزش رسمی دینی در ) ولی ٨( ین د  ازژرفی کمابیش  یهایآ

  هستند.
اط هستند، آموزش اصول دین تدر آموزش دین مح آمریکاییس و مدار  هاآموزشگاهچون 

وزش ارائه از امتیاز آم توانندیموالدین. والدین مذهبی  بدون استثنا همه -به گردن والدین است 
است. اه یک دیدگ یت وجود تنهامحدود آن  و نقص استیکشده در کلیساها بهره بگیرند ولی 

مسئولیت آموزش دینی به کودکان در  - را معکوس ساخته این تضاد پدر و مادران بدون دین
ه عمل ممانعتی از آن بسازمان یافته،  آموزشیک  با توجه بهولی  هاستآندرجه نخست بر دوش 

گاه برای چندین دید  شنیدنبرای  یتربزرگدارای فرصتی چون این فکر وجود دارد که  دیآینم
نداریم. کودکانی که در عنصر دین نادان هستند  هم یاچاره. افزون بر این میشو یم متقابلدرک 

گرفتن تصمیمی آزادانه و مستقل خواهند  برای برای تعصبات مذهبی بوده و یاسادههدف 
  نادانی ضعف است، دانش قدرت. لنگید.

 اب نشکبرهمباید آماده شمار بزرگی از موضوعات دینی با  خورددر بر  نید یبوالدین 
 مرزها از عدم زیر پا گذاشتناطمینان برای ورت دارد که کودکان بدانند باشند. ضر فرزندان خود 

القانه خ یهاواکنشآماده . کودکان باید کندیمنظارت جدایی دین از دولت در مدارس قانون بر 
در باشند. پمذهبی ، اعضای تیم خود، همسایگان و خویشاوندان دور هایهمکالسبا  و سودمند

 ینهیشیپدرباره گستره و  هاآنمطمئن باشند که کودکان  بایدو مادران بدون دین هم چنین 
گاهی  فارغ از الهیات یهاشهیاند و  ییگراانانسگرایی گرفته تا از بیخدایی و ندانم ابندییمآ

  در کل.آزاداندیشی 
های مورد عالقه در رابطه با پیوند یهاموضوعکلی و  یهاپرسشپرداختن به این بخش با 

 نید یببدون دین و جهان مذهبی پیرامون به پدر و مادران  یهاخانوادهمیان و واسطه میانجی 
در اثر  که میکنیمارائه  ییهاپاسخ هاپرسش نیتر یکلرای برخی از کمک خواهد کرد. ما ب
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ه وجود آمده بغیردینی  هاتیفعال یبدنهدر  دینی یسنتاعمال بسیاری از دوباره چهارچوب بندی 
اه خواهیم نیز نگ ینیرد یغ یوهیشبزرگداشت بسیاری از مراحل زندگی به دیگر به  از سویو 

جایگزین  ییهاسازمانو  یهاکلوپکشف  ،. این بخش با منابعی برای بهبود ادبیات دینیداشت
  .ندینمایمفراهم  در رابطه با موضوع دین و سیاست ییهاکمککه  رسدیمبه پایان  ینیرد یغ

  
  پرسش و پاسخ

  
  من مهم است که سواد دینی داشته باشند؟ یهابچهپرسش: چرا برای 

  
 - ایمان داشتن و مقابل دانش دینی درست در روبرو -به چهار دلیل عمده سواد دینی  پاسخ:

  حیاتی و مهم است:
  
مذهب زده است. بخش کمرشکنی از  جهان ما جهانی .برای درک جهان -١

شامل پزشکی، سیاست، قوانین، نظامی و اخبار مربوط به آموزش و  -اخبار 
ه کوجود دارد مذهب است. هم چنین این واقعیت از  یدارای اجزای بزرگ -شر پرو 
ویشتن از جهان را با کلماتی مذهبی بیان خعادی خود و درک  یهاانساندرصد  ٩٠

گاهی کودکان ما نسبت به دین مایه و سبب بریده  گرددیمروشن  پسکرده  که ناآ
 شودیم ایندرک در جهان و  دادهرخاز رویدادهای از رسیدن به درکی  هاآنشدن 

 .دهدیمکه چرا این رویدادها رخ 

میالدی)  ٢٠٠۴( ١٣٨٣انتخابات . در شدن اریاختصاحببرای نیرومند و   -٢
که کتاب ایوب کتاب مورد عالقه  گفت امریکانامزد ریاست جمهوری  ١دینهاوارد 

 یهاابکتکتاب ایوب از  .ولی آن را به اشتباه به عهد جدید منسوب کرد وی است
ز ا بسیاری از ما بود. ولی برای طیف بزرگی برایی مکاهمیت دارای عهد عتیق 

                                                 
1. Howard Dean 
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آقای دین روشن کرده بود که کمابیش نبوده و  گونهنیادهندگان مذهبی  یرأ
گاهی  ندارد. برای این افراد آقای دین  هاآنروایت کانونی زندگی  درستی دربارهآ

صدای کودکان ما  میخواهیمو بدردنخور گشت. چون ما  ارزشیبدرجا موردی 
 اهمیت فراوانی دارد هاآندینی شنیده شود برای  یهامؤلفهدر بسیاری از موارد با 

گاهی خود را به نمایش ب  گذارند.که درباره این موارد آ

ی . پدر و مادر بدون دین که مدعبرای داشتن دیدگاهی به راستی آگاهانه -٣
کان کود  گاهچیهن درباره دین آزاد هستند ولی در اندیشید هاآنهستند کودکان 

اقرار شده  یهاارزش دهندینمدینی قرار  یهاشهیاندخود را در معرض دین یا 
ن . کودکان برای داشتانددادهخویش را زیر پا گذشته و کودکان خویش را فریب 

گاهانه راستین درباره دین باید به آن دسترسی داشته باشند.  داوری آ

 
  ١فرصتی را بخرم خواهمیم

به مدرسه او رفتم. یک مجموعه » ٢ددز ان دنوتز«مایی هبا دلینی به گرد پیشچند وقت 
کردیم  جمع شدنسالن ژیمناستیک کمی زود آغاز به و در  هرا خورد هایخوراکخوب. ما 

کالس آمده  به ترشیپبه آهستگی به سوی کالس کودکستان برگشتیم. چند تا از باباها  سپس
ا گرفت و ما ر . لنی دست مکشاندندیم طرفآنو  طرفنیادر کالس  هاآن هابچهو  بودند

  به این صف رقصان پیوستیم.
ه و این وایت برده. این کر » «هست. هاکتاب یهمهاین جایی است که «لنی گفت، 

  »میز من است!«لحن او پر غرور شده و ادامه داد  »عروسک.... و این هانیازمین است و 
ر د شده بودم کهوایت برد  هنوز میخمن چند کلمه آخر را درست نشنیدم چون من 

ده و زیر آن یک صلیب با شکوه درخشان دی - »این هفته!!«میان آن با خط تیتر نوشته بود 
  .شدیم

                                                 
1. Buy a Consonant 

2. Dads ’n’ Donuts 
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اگر نه به خاطر  !شدیمدر آن دیده  کماننیرنگ یهارنگ یهمه !صلیبیعجب و 
هزاران تاج گل به پایش  زیر آوازیازده، دوازده مالحظات دیگر نبود زده بودم 

  .١بریزید
هفته شده بود که ما به آتالنتا نقل مکان کرده بودیم و اینجا من در کالس تازه چهار 

  دم.رشور گیر کرده بو پدر آغوشی شده و  دولت و دین میخ ،مدرسه دولتی دخترم ایستاده
ز ااز این حالت هم بیرون بیایم. زمان  خواستمینمبه طور کامل یخ زده بودم و انگار 

که  ستمدانیمو سپس راه خود را رفت.  کردیممن نگاه حرکت ایستاده بود، با تمسخر به 
صلیب! تاج « زنمیمو نعره  کردهاشارهو  ستمیایمروی یک صندلی  پرمیماگر پایش بیفتد 

در  ١٢٩۴ نامهمانیپبیخدا در  یهاآشامخون یهانامهنییآراه چاره دیگری نداشتم؛ در » گل!!
  شده بود. همه برخوردها حکم به اشاره و فریاد

 وارد جهان تخیلی کردیمدختری کوچک دیگری که پدرش را با دست راهنمایی 
  »و این چیزی بود که برای این هفته یاد گرفتیم!«من شد. او با اشاره به صلیب گفت، 

 بزرگ مکثی کرد سپس با دقتی معلمی فضل تأثیریدخترک برای به وجود آوردن 
  »صلیب با حروف کوچک!«فروش گفت 

  
  دیل مک گاون، از بالگ معنای زندگانی -

 
  

عتماد به با هویت، ا کشمکش »بینش ناگهانی نوجوانی.«برای پرهیز از  -۴
نوجوانی است. گاهی این  یهاسالاز  یاپارهنفس و موارد بی شمار دیگر بخشی و 

واقعی شخصی افزوده شده که در این نقطه  یهابحرانبه  تواندیمتک و تقالها 
ی چیز: «کنندیمهمساالن مذهبی خیرخواه کمابیش همیشه یک پرسش مطرح 

 شودیممشکالت عرضه  یهمهخدا به عنوان پاسخی به » ؟دیدانیمدرباره خدا 

                                                 
1. Crown Him with Many Crowns 
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حتا مشکالت برطرف نشدنی. کودکی که در معرض مذهب قرار نگرفته یا بسیار 
شخصی دچار یک گروگان  یهابحرانکم با آن برخورد داشته است در هنگام 

 نکهیاگر چیزی نیست م هازمان. نتیجه این گفتگو بیشتر شودیمگیری احساسی 
تا  شودیمدرباره دین سبب  یدانشاندک حتا  .شودیمبه بنیادگرای بشارتی ختم 

ی که بهتر است جا داندیمو  -» دانمیمبله درباره خدا چیزهایی «نوجوان بگوید، 
 دیگری در پی پاسخ قابل اطمینان برای مشکالت شخصی بگردد.

 
کودکان باید چه چیزهایی بدانند تا  .مختلفی از سواد وجود دارد یهادرجه: به نظر من پرسش

  سواد دینی داشته باشند؟
  

ت نیست. تنها سواد مسیحی ،دینیاز سواد  پیش از هر چیز به یاد داشته باشید که منظور پاسخ:
 یکقین فکری دانش گسترده و تلداشتن میان  یتفاوتدینی،  هاتیروابسیاری از تطبیقی دیدگاه 

  دیدگاه یکتاست.
  د:بدانن هاآندر زیر مواردی فهرست شده که کودکان سرانجام باید چیزهایی درباره 

 آسمانی (به پایین نگاهی بیندازید). یهاکتاباصلی  یهاتیشخصو  یهاداستان 

  اسالم، مسیحیت و هندو) سمیبودائآغاز پنج دین عمده (یهود، از  یاسادهداستان ،
 در آنجا به طور کلی رایج است. هانید و کشورهای اصلی که این 

 ندارد. کیکداماز این ادیان به خدایی بزرگ ایمان داشته و  کیکدام 

 ید بر یا ندار شما و آنچه شما در عمل باور داشته و  مذهبی خانواده گسترده نهیشیپ
 خالف خویشاوندان خود.

  
 وخروشجوشبا  نکهیااین مسائل باید به عنوان اطالعات به کودکان داده شود نه  یهمه

ردن کو انتخاب جدا  ،شود. کودکان حق یریگموضعگوناگون  یهاینیبجهانیا علیه  لهبر 
ت شما اطمینان یافتن از این است که کودکان دسترسی به منابع یرا داشته ولی مسئول هاتیواقع

  دینی دارند.
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یشتر جزییات بحتا کمی (ما) است  چون مسیحیت نمایشگر دین غالب در فرهنگ غرب
زیر را  یهاداستانباید کودکان  در فرهنگ غرب. دست کم رساندیمبه کودکان یاری خوبی 

  بدانند:
 .داستان آفرینش با آدم و حوا 

 .نوح و کشتی 

 موسا و ده فرمان 

 .خروج یهود از مصر 

  ددهندهیتعمیحیا 

 زندگی و مرگ عیسا 

  
ه را بدانند. باید بدانند ک دیجدعهد و  میعهد قد یهاکتابباید تفاوت میان کودکان 

در حکومت روم عیسا را در دادگاه  ١یک یهودی تربیت شد و مردی به نام پیالطس مانندعیسا 
  محکوم به مرگ نمود.

  
تلقین  ریأثتتحت  اینکهکودکانم را با ادبیات مذهبی آشنا نمایم بدون  توانمیمپرسش: چگونه 

  قرار گیرند؟
  

از  ترسخت ولی در واقع تلقین کردن ،میکنیمنگاه تلقین به عنوان یک پیش فرض ما به  پاسخ:
یری از است. تلقین کار سختی است. جلوگو گشوده اندیشه باز ساختن یک و ساختن فرهیخته 

ن آ یهاضرورتدیگر و رد حق پرسیدن و شک کردن از  یهادگاهید  دربارهرسیدن اطالعات 
را در نقشه باسواد ساختن مذهبی  یبسیار یهاسنتو  هافرهنگرامون است. اطالعات پی

ر سفر تلقین است. این کار را انجام دهید و د تزیآنتو شک  پرسشبه و به ویژه تشویق گنجانده 
  اکتشافی به راستی صادقانه خود به سالمت ره بسپارید.

                                                 
1. Pilate 
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ت کوچکی در گذر زمان به دس یهابستهسواد دینی نیز مانند سوادهای دیگر به صورت 
 یانقشه -. سواد دینی این نیست که با کودکان یکجا نشسته و کتاب آسمانی را بخوانید دیآیم

  سواد زیر را آزمایش کنید: یهادهندهشتاب. در عوض کندینمخوب عمل  گاهچیهکه 
در کتاب  ٢که لوسی کالکینز گونههمان. سخن، سخن، سخن بگویید -١

، هر آموزشی با زبان شفاهی آغاز کندیماشاره  ٣ریناپذیخستگدانشجویان  تربیت
دانش دینی را جا خوشایند از  یتکهدر گفتگوهای روزمره خانواده ) ٩(. گرددیم

ساله شما به گنبد زیبای طالیی  ۴و کودک  دیگذار یماگر از کنار مسجدی بدهید. 
نید: کودک استفاده ک یهادانستهاز این فرصت برای اندوختن به  کندیمآن اشاره 

روز  مردم هر .ندیگو یمقشنگ نیست؟ این یک جور کلیساست و به آن مسجد «
رو به شهری در  نمازخواندنهنگام  پنج بار برای نماز خواندن اینجا آمده و همگی

ضرورتی هم ندارد که پنج اصل اسالم بپردازید. چند ماه .» ستندیایم هادوردست
را در خیابان ببینید و آن را به اطالعات پیشین پیوند دهید:  حجابیبعد شاید زن با 

ور این شکلی به آن ج یهاآدممسجد را یادت هست، همان کلیسا با گنبد طالیی؟ «
 .»روندیمکلیساها 

 -ید ارائه کن یتردهیچیپاطالعات  شوندیم تربزرگهمان طور که کودکان 
وتر لمارتین  دربارههیچ گفتگویی  همه جور اطالعاتی یعنی خوب، بد و زشت.

اشاره کنیم او یک روحانی باپیستی  اینکهمگر  شودینمکامل  ۴جونیور نگیک
الب هیچ گفتگویی درباره انقبوده و دین برایش مهم نبوده است. به همین صورت 

گرایان اکثریت بنیادگذاران امریکا شک اینکهگفتن  بدون امریکا کامل نیست
ن سخبودند. درباره اجزای مذهبی رویدادهای خبری مختلف  یهافیطاز و دینی 

                                                 
2. Lucy Calkins 

3. Raising Lifelong Learners 

4. Martin Luther King, Jr. 
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ته تا و گرمایش جهانی گرفبنیادی  یهااختهیجروبحث درباره پژوهش از بگویید 
  تروریسم و هواداری از عدم خشونت.

 یهااسطوره گوناگون را بخوانید. یهاتیروا، هااسطورهدرباره  -٢
گوشه و کنار از آفرینش  یهااسطورهعالی برای زمان خواب است. با  یهاداستان

یونان،  -دیگر برسید  یهاسنتدر  بسیار غنی یهاتیرواجهان آغاز کنید، سپس به 
، جزایر اقیانوس آرام، افریقا، آسیا و غیره. آمریکاییرومی، اسکاندیناوی، بومیان 

 یهااسطورهرا در کنار  هاآنمسیحی فراموش نشود. -یهودی یهاداستانهم چنین 
کتزیینی و  یهابخشدیگر بازگو کرده،  یهاسنت را حذف  اهآنمشترک  یدهایتأ
 کنید.

به همراه خویشاوندان مورد اعتماد به کلیسا  ییهافرصتدر  -٣
وری به طور ضر  -واجب است که کودکان داخل یک کلیسا را ببینند  بروید.

نیازی نیست که هر یکشنبه ولی چندین بار. جلوگیری کامل از اندوختن این تجربه 
که در صحن آنجا چیزی  دهدیممعرض این ادعا قرار در بدون دفاع کودکان را 

ادعای پرزوری  ،احساسی یریپذبیآسجادویی وجود دارد که در واقع در هنگام 
ید ر ای بسپخودتان نروید کودکان را به خویشاوند دیدهیماست. اگر هم ترجیح 

در زمینه عدم تبلیغ مذهبی درباره رعایت دیدگاه شما و و  رودیمکه به کلیسا 
 .به او اطمینان کرد توانیم

ن و همراه آنا -را گرفتند، بله را بگویید  هاآندعوت ، هابچهاگر دوستان 
اسر نقشه پربارترین گفتگو در سر شاید  دهدیمبروید. گفتگویی که بعد از آن رخ 

  شما بشود.آموزش مذهبی 
یکی از نیرومندترین و کاراترین ابزارهای رسیدن بدون دردسر به سواد  :هالمیف -۴

اهزاده شخیلی کوچک شاید  یهابچهبا عناصر دینی است. برای  ییهالمیفدینی 

 یهابچه. برای باشد ۵بامپشتروی  نوازندهک، کریکو و جادوگر و چمصری، بودای کو

                                                 
5. Prince of Egypt, Little Buddha, Kirikou and the Sorceress, and Fiddler on the Roof 
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 هابچهاست.  ۶ها، گاندی، بروس قدرتمند، کوندانجیسون و آرگوناتمدرسه راهنمایی 
سال در  مسیح، هفت یوسوسهآخرین پر مغزی مانند  یهالمیف توانندیمدر دبیرستان 

را دیده و لذت ببرند. یک  ٧، فھرست شیندلر، کمپ عیسا و میراث بادتبت، رومرو
ی این فهرست لو  دیکنیمرا در پیوست پایان کتاب پیدا  هالمیففهرست پربارتر از 

و مثبت دین  منفی تأثیراتمذهبی و هشت دستگاه مختلف کوتاه به تنهایی بچه را 
 .سازدیمآشنا  در تاریخ

  
را فراموش  ٨سوپراستار عیسامسیح دیکنیم: هر کاری که کیدرجهفیلمی 

 و حتا با فکر دیدن این فیلم هم ناراحت شوندوالدین بدون دین نکنید بعید نیست 
دوباره از آخرین روز زندگی عیسا چه اندازه ویرانگر و بیان فراموش کنند این 

لیب کشیدن بلکه با به صرستاخیز عیسا  معجزهنه با داستان  برانگیزنده اندیشه است.
رای بعیسا  کندیماست که اصرار ؛ و یهودای قهرمان داستان ابدییمعیسا پایان 

خصی تبدیل به یک فرقه شآن را روحانیون  همان گونه که نیست فراموش کردن فقرا
  شد! خود قرار دهید. پیشمان نخواهید ٩. این فیلم را در فهرست نت فیلکساندکرده

  
را  و من نیز بچه او کندیمنگهداری مرا  یسالهششدختر  شوهرمیکبار خواهر  یاهفتهپرسش: 

. من از کمک او سپاسگزارم ولی هنگامی که دخترم به کنمیمدر خانه نگهداری  بارکیهفته 
دینی پر شده است.  یهاشهیاندآسمانی و  یهاکتاب یهاداستانذهنش از  گرددیبرمخانه 

 که خواهرشوهرم حتا کنمیم. من احساس نندیبیممذهبی  یهالمیف هاآنروشن شد که هر بار 

                                                 
6. Jason and the Argonauts, Gandhi, Bruce Almighty, Evan Almighty, and Kundun 

7. The Last Temptation of Christ, Seven Years in Tibet, Romero, Schindler’s List, Jesus 

Camp, and Inherit the Wind 

8. Jesus Christ Superstar 

9. Netflix 
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یمباز هم اگر هم نیت پاکی داشته باشد  یر پا گذاشته است. برای حفاظت از دخترم حر ز ا را ز
  انجام دهم؟ توانمیمین و البته بدون بی ادبی چه قتل
  

گاه است. ش شماکه خواهرشوهر از مواضع  یدنخست باید مطمئن شو  پاسخ: اید نسبت به دین آ
باشد ولی این یک گام الزم بوده و کمابیش همیشه نسبت  آلودوهماین موضوع دارای دورنمایی 

گاهی از دیآیموضعیت بهتری به وجود  شودیمبه آنچه گمان  . شاید خواهرشوهر شما بدون آ
ن اگر بر حق دیدن و سخن گفت. دهدیمچنین موضوعاتی را نمایش  با ییهالمیفناراحتی شما 

کیددرباره هر چیز دلخواه خود  خص آنگاه باید انتخاب کنید: ترتیب یافتن یک ش نمودقطعی  تأ
کرده و گو آغاز به گفتدیگر برای نگهداری را بدهید یا با کودک خود درباره گوناگونی باورها 

شما  سخن بگویید. بسته به کودک خواهدیمانتخاب هر باوری که  گیریتصمیماز حق او برای 
ا فرصتی برای تمرین اولیه با درگیر شدن ب -شاید کار خواهرشوهر شما به هیچ وجه بد نباشد 

  متنوع. یهاشهیاند
  
 - مذهبی یهایهمکالسبه کودکان خود برای روبرو شدن با فشار  توانمیمچگونه پرسش: 

  یاری رسانم؟ -»باید خدا را قبول داشته باشی«تا » شما جهنمی هستید«سخنانی مانند 
  

ف از طر  یهاشهیانده نخستین برخورد کودکان شما با چنین اجازه دهید ک نباید پاسخ:
نخست از زبان شما درباره جهنم بشنوند. ایمن ساختن  هابچهباشد. مهم است که  هایهمکالس

اندیشه ترس نه تنها اشتباه است بلکه به همان اندازه احمقانه است.  شدن از داشتهنگهدور با  هاآن
  »؟اندازدیمخوب را تنها به دلیل باور نداشتن به او به جهنم  هاانسانآیا به راستی خدا «

یام را باید کوتاه بوده و پ هاپاسخبدهید.  یاژهیو زبان  هاآنبه سازی در خانه الگو  بادوم، 
ی قبول دارم که عیسا آدم خوب» «من که این را قبول ندارم.«به آرامی و با اطمینان منتقل کند. 

یست که مشکلی ن» «به چیزهای گوناگونی باور داشته باشند. هاانسانایرادی ندارد که » «بود.
بان مردم را به دلیل شکاکی یک خدای مهر» «را عوض کنم اگر بخواهم. امدهیعقهزار بار هم 

  .»کندینممنصفانه مجازات 
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از سوی دیگر مهم است که واکنش خودتان را متعادل کنید. ما پدر و مادران بیشتر از 
  کودکان دلواپس چنین چیزهایی هستیم.

  
. هر هفته ما برای شام شنبه در خانه کنندیمپرسش: خانواده گسترده ما در این ناحیه زندگی 

. پیش از خوردن شام یک دعای دراز خوانده شده و در این مییآیمیکی از خویشاوندان گرد 
که  همخواینممن نه تنها  .کنمیمدوخته تا ببینند با این دعا چه چشم هنگام کودکانم به من 

یاکار به نظر برسم بلکه  ودمند س یهاسنتدر احترام گذاشتن به ی و الگوینمونه  خواهمیمر
اید به و چه پیشنهادی ب -بهترین روش با برخورد با این وضعیت چیست  دیگران نیز باشم.
  کودکانم بدهم؟

  
ست اتصمیم بگیرید که چه کردار مناسب زمانی  زودتر و به موقع دیکنیمهر کاری که  پاسخ:
گو . در این باره با کودکان گفتدیرو یمپیش از شام با رسم دعای افراد دیگری  یخانهکه به 

اره بهترین انتخاب درب گیریتصمیمبنابراین بتوانند درگیر گم نبوده و ر کنید تا هنگام عمل سرد
به طور کامل  نیم؟یکنیم؟ بگوییم آمین؟ ساکت بنشکه باید سجده  دیکنیمفکر . برای خود بشوند

رک و سرراست سخن بگویید تا کودکان احساس آرامش داشته باشند. ضرورتی ندارد که همه 
سطح راحتی خودشان را پیدا کنند. درباره  هاآنیک جور برخورد کنند: اجازه بدهید تا  یهابچه

گفتگو کنید (عدم تناقض درونی در برابر احترام به  دیابودهاین موارد صریح که آغازگر آن 
  دیگران).

و بی ودمند س یهارسماز احترام برای  یانشانهرا به عنوان  تعظیم بیشتر والدین بدون دین
ون این واژه به معنای چ رندیگیمپایانی » آمین«. بسیاری نیز تصمیم به نگفتن نندیگز یبرمزیان 

وجود ندارد و  یاگانهی فردمنحصربههیچ راه است. » من موافقم«واقعی کلمه به معنای 
  است. هاآنکودکان در این مورد تمرین بزرگی برای  یهاکوشش

  
پرسش: اگر خویشاوندان به خانه به طور کامل سکوالر ما آمدند آنگاه چکنیم؟ احساس 

شام کار متفاوتی در این خانه انجام که ما هنگام را ابراز کنم که باید ترجیحات خودم  کنمیم
  باشد؟ تواندیممن چه  یهانهیگز . میدهیم
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ت درس ،انجام شود دیدانیمحق با شماست: در خانه شما باید کاری که شما مناسب  پاسخ:

با سرافکنده نشان دادن خود  صورت نیادارید. در غیر  هاآنهمان برخوردی که شما در خانه 
ن . اگر ایدیادادهقرار  یارزشیبدر معرض خطر را  هاآن ،ییهادگاهید و  هاارزشاز داشتن چنین 

 دیانخو ینمکار به معنای آن است که شما به همراه این خانواده گسترده دعای پیش از شام را 
دن برای به سالمتی آشپز نوشیدن یا هورا کشی -جایگزین ییهاوهیشکه  کنمیمپس من پیشنهاد 

آمدن سخنی بگوید، یک لحظه سکوت  گرد همآشپز، یک مراسمی که هرکسی درباره قدر 
ردن را برای آغاز شام خو  -دیدانیمبرای اندیشیدن یا یک دعای سکوالر که مناسب خانواده خود 

 به طور مخصوصخانه خود بسازید. با شوق و شور کامل به اطالع برساند که شما این را در 
  .دیاساختهبرای گردهمایی خویشاوندان در خانه خود 

 درنگیببهتر است این اعالن پیش پیشنهاد یا خواسته شخص دیگری برای انجام گیرد. 
ده خود ت بکنید و برنامه آماده شدر هنگام قرار گرفتن مردم در سر میز تقاضای یک دقیقه سکو 
پس س دیکنیمچون کار خوبی را اجرا کنید. این کار را با اطمینانی خوشایند انجام دهید 

هارچوب چسور را ادامه دهید. اگر سخنانی منفی زده شد پاسخ خود را به طور منصفانه  درنگیب
این روش را در خانه خودتان پیاده کنید من هم در خانه شما با روش  دیتوانیمبندی کنید: شما 

  !رسدیمبه خوبی به پایان  زیچهمهشما رفتار خواهم کرد و 
 بر خالف انتظارپدر و مادران بدون دین در گوشه و کنار مملکت گزارش داده که 

اغلب واکنش خویشاوندان به طور کامل مثبت حتا و  بوده هانیاواکنش خویشاوندان بهتر از 
» بود! این کارت خیلی قشنگ -یا خدا «مانند  یآورشگفتبسیار  ییهاپاسخشامل  -بوده است 

وسط هم ا خد جالب بود که پایو « دیآینمکه به زبان  وجود داردپهنانی  یاشهیاندافزون بر این 

  !»کشیده نشد
 داشتیبرنماز اصرار به برپایی دعایی گروهی دست  هنوزیکی از خویشاوندان  اگر

ل کل بیان کنید که شما احترام بسیاری برای سخنان عیسا قائاعتراض خود را به این ش دیتوانیم
مانند ریاکاران مباش زیرا خوش  یکنیمو چون عبادت «که اجازه انجام آن را بدهید: هستید 

کوچه ایستاده نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند... لیکن  یهاگوشهدارند که در کنایس و 
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، پدر (اصل و ریشه) خود را در خود داخل شو و در را بسته یحجرهبه  یکنیمچون تو عبادت 
  ).۵:۶-۶(کتاب متا » نهان عبادت نما

 به شما یک سیمای خوب از سواد و - رساندیمرا پایان  جروبحث هازماناین کار بیشتر 
  !دهدیمدینی 

شبانه را پذیرفته که دارای همان شام مراسم  جورکیسکوالر  یهاخانوادهبسیاری از 
گاه شدن -است  دعا خواندنهدف احساسی مانند  بدون بار مذهبی  -آرام شدن، اندیشیدن، آ

  آورید. دست به ییهادهیاآن. بنگرید به بخش فعالیت در پایان همین بخش تا 
  

یوستن برای پمدام از او  پسرمدوستان است و » شب کلیسا« شبچهارشنبهپرسش: در شهر ما 
یقی است و کلی موس» خیلی باحال«که  شدهگفتهبه فرزندم  .شودیمبه گروه نوجوانان دعوت 

 کندیماست! این موضوع در تابستان هم ادامه پیدا » خیلی خوب«و سرپرست  کنندیمپخش 
یرا  محتوی سراسر مذهبی دارد. باید چه کنم؟ آیا اجازه بدهم که  روندیم ییاردو به » همگی«ز

  برود؟ هاتیفعالاو به این 
  

و  هاتجربه آوردن به دستعدم حفاظت کودکان از  -دیادآور یبه در آغاز اهداف خود را  پاسخ:
در روند  ن، چونحساسی شداز هدف گروگان ا هاآناطالعات مذهبی ولی حفاظت 

و  تا حدود زیادی بستگی به سطح بلوغدخالت کند. این موضوع  هاآنخردمندانه  گیریتصمیم
اندیشه و  یبندطبقه دربالغ شده که  قدرآنکودک دارد. آیا این از لحاظ ذهنی  یشهیاندتوسعه 

آیا ؟ اشدبرای خودش ب گیریتصمیمآماده  تسلیم شدن در برابر فشار همساالناحساسات بدون 
  ید؟رویداد بتوانید درباره آن گفتگو کنارتباط شما با کودکان به صورتی است که پس از 

درباره برنامه مورد نظر بدانید اهمیت دارد. آیا کودکان شما بیشتر هر چه هم چنین 
متنبه کردن « برای یذکرقابل طرح کرده و موافق نباشند؟ آیا هیچ کوشش  ییهاپرسش توانندیم

هر چه باشد به طور کلی یکی از والدین با  هاپاسخاست؟  دادهرخ» افراد برای ایمان آوردن
که از همراهی یکی از والدین  یابرنامههر باید همراه باشند.  ترکوچکساله و  ١٢کودکان 
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هدف ژه به طور وی - درست است هاآنکه البته این موضوع در مورد بسیاری از  -جلوگیری کند 
  تبلیغ مذهبی بر روی کودکان را داشته و باید رد شود.

ه والدین بعدم اطمینان از  یانشانه عنوانبهت همراهی را ساز سوی دیگر نوجوانان درخوا
حتا اگر برنامه یا رویدادی باشد که به راستی همین وضعیت را داشته باشد. در کل  نندیبیمخود 

گفتگو  هانآو سپس در باره این تجربه با که به فرزندان خود اجازه دهید رفته است  ترخردمندانه
در گذر  اگر شما ی کنید.فمعر » میوه ممنوعه«گروه نوجوانان را به عنوان یک  اینکهکنید تا 

د به باشید او بایبه نوجوان خود آموخته را هم سواد دینی و هم مهارت اندیشیدن انتقادی  هاسال
و حتا داشتن دستاوردهای بزرگی از آن خواهد  هاتجربهطور کامل قادر به کار کردن بر چنین 

  بود.
ذهبی خفیف م یهانیگز یجاموارد جالب و خوشایند سکوالر یا  دیتوانیمشما هم چنین 
انه کوئیست نخستین اردوی تابستانی شب کمپ. بیابیدنوجوان  یهاگروهدر اردوهای مذهبی و 

ر ددارای شش مکان در امریکای شمالی بوده و  نید یبروزی برای کودکان با پدر و مادران 
دارای اردوی  ١٠توحیدگراگرایجهاناست. فرقه  برنامه تازه آغاز شدهیک انگلستان نیز 

حلی بی شمار م یهاسازمانجوانان برای نوجوانان و  یهاگروه یهابرنامهو  یافرقه ریغخانوادگی 
. (برای دیدن جزییات بیشتر درباره شودیمنیز  یرمذهبیغکه شامل اجزای است جوانان 
  ».)انداختن انجمن به راهو  یادگذاریبن«، ٩سکوالر جایگزین بنگرید به بخش  یهاانجمن

  
ود. خوب به کلیسا بر  خواهدیمکه مانند بیشتر دوستانش  دیگو یم امسالههشتپرسش: دختر 

  اکنون چکار کنم؟
  

د آن را در مورد خو  میتوانیمفشار نیرومند همساالن. ما به عنوان پدر و مادر  این یعنی پاسخ:
و  هیرومند بوددوستان نی با مانندهریم ولی خواست کودکان برای رفتن به کلیسا و ینادیده بگ

  باید به طور مستقیم با آن برخورد شود. چندین گزینه وجود دارد:

                                                 
10. Unitarian Universalist 
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ام جدر روز یکشنبه به عنوان یک خانواده ان دیخواهیمبه کودک چیزی بگویید که  -١
دهید (حتا به سادگی رفتن به پارک یا یک صبحانه بزرگ در صبح یکشنبه همگی 

 با هم).

رهنگ یا انجمن ف گراانسان، یهودیت توحیدگراگرایجهانیک مذهب لیبرال مانند  -٢
ما را برای کودکان ش یعالقهمورد اجتماعی  تواندیماخالقی را بیابید که همگی 

 .هاآنفراهم کند بدون تلقین تعصب به 

ه بکمک کنید تا سودهای بی شمار نرفتن به کلیسا در روزهای یکشنبه را  هاآنبه  -٣
 طور روشن و گویا بشناسند.

گفتگو که معنا و اندیشیدن در تارو پود زندگی روزمره ما  هاآنبا  یهاوهیشدرباره  -۴
نیاز به یک مکان و زمان خاص و ویژه  هاآنو هم چنین بگویید که  - شودیمتنیده 

 ندارد.

ود به کودکان اجازه دهید که با دوستان خ دیتوانیمهمان گونه که در باال گفته شد شما 
. شته باشیددااحساس بدی ن هاآنشما از برنامه مورد نظر یا رفتن با  اینکهبه کلیسا بروند با فرض 

ا کنار ر مقدس  یهامکانرفتن به کشش به خودی خود ین کار کمابیش همیشه انجام تنها هم
  .گذاردیم

  
ایمان دارد. چگونه باید با این موضوع  مهدکودک بچه به من گفته که به خدا پرسش: مربی
  برخورد کنم؟

  
د. بسته به بسیار کم پیدا خواهد ش برخورد نداشتهمربی مهدکودکی که با باورهای متنوعی  پاسخ:

 -را شاید کافی باشد یا شاید بپرسید چ» جالب است«سن و بلوغ بچه یک سخن کوتاه مانند، 
  ت.داده اسنیز امتحانش را پس البته  است که برای بسیاری از گفتگوهای عالی یآغاز

عاهای اد قاطعانهیا  ییگراشکبپرید به در این هنگام نکنید که ضرورت دارد احساس 
و  در این سن عشق به پرسشگری ناست که کودکا ترمهمدروغین را افشا کنید. این بسیار 

اجازه  هانآراهنمایی شوند. به » پاسخ درست«به سوی  اینکهرا گسترش داده تا  یسازهیفرض
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ین گوناگون را بچشند. این کارها تمر  یهاشهیانددهید موضع بگیرند، تغییر موضع داده، طعم 
  خوبی است.

ند بپرسید هشما خوا یهاشهیاندهنگامی که کودکان آماده شوند به سوی شما برگشته و از 
روشن کنید. از این سخن بپرهیزید،  هاآنباورهای خود را برای  تواندیمدر این زمان شما 

خانواده ایمان ندارد؛ افراد ایمان دارند. به جای این چون » خانواده ما به خدا ایمان ندارند.«
من به این چیزها باور دارم ولی بسیار از مردم باورهای دیگری دارند و « گفت شودیمسخن 

  »ایرادی هم ندارد.
همچنین بد نیست که به کودکان اجازه تغییر ذهنیت داده شود. به کودکان یادآوری 

هر چقدر که دوست دارند ه دارند ز اجا هاآنتجربیات و مدارک نو با یافتن و درک کنید که 
بیشتری العات اطبا بزرگ شدن دینی اندیشیده،  یهاپرسشباید درباره  هاآن. تغییر عقیده بدهند

آنان برای شما جالب خواهد  یهاشهیاند. همیشه دهندینماندوخته و ذهن باز خود را از دست 
پیرامون باورمندی یا ناباوری  یهایوراجماند! این وظیفه والدین است که ذهن خود را برای 

کودکان باز نگه دارند. از این شاخه به آن شاخه پریدن کودکان خود ناراحت نشوید. کشف 
  .سازدیمبنیادی استوار  ،گوناگون هاشهیندا

  
پرسش: مشکل تربیت مستقیم کودکان به عنوان بیخدا چیست؟ چرا باید وانمود کنم که من 

  معتبری نیز باشد؟ یهاپاسخدارای  هانیدشاید  کنمیمفکر 
  

  اجازه دهید نخست به پرسش دوم بپردازیم.دو پرسش متفاوت است.  هانیا پاسخ:
. به طور کامل نقش بازی کنیدخود  یهاشهیاندندارد که پیرامون  ضرورت گاهچیه
د ین را ندار که به راستی آ یادهیعقوانمود به داشتن  ،اگر با صداقتی واقعی نگاه شود برعکس:

رش بر گست. شما برای والدین غیرممکن است یادهیعقهیچ  به نداشتنیا بدتر وانمود  -
تلقین دو چیز  گذاشتن و ریتأثداشته و باید هم داشته باشید ولی  ریتأث بینی کودکان خودجهان

  گذاشتن خوب است. ریتأثمختلف است. تنها 
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ت اندیشیدن به برداش هامدتو پس از  ینگردرون، بررسی، وشنودگفتمن در نتیجه 
خودم از پرسش اصلی زندگی رسیدم. من از رفتن به سوی آن با کوشش خودم احساس غرور 

نه  .سازدیممرا بخش ارزشمند و ژرفی از وجودم  ینیبجهانین همان کوششی است که دارم. ا
به آن باور دارم، زیرا من در هر گام این مسیر  چرا دانمیملکه ب -به چه باور دارم دانمیمتنها 

ن است. خوب با ایموضوع درست بدون شک برای شما نیز همین  .امدهیکوشحضور داشته و 
نادار را بسیار مع هاآنکودکان را از سفری که انتخاب نهایی  دیخواهیماوصاف آیا به راستی 

  محروم گردانید؟ سازدیم
کودک بنشانند. ناچارید  یرأخود را به جای  یرأهست که والدین باید  ییهازمانباری 

زها را به جای شام انتخاب خوبی است یا نه. ناچارید مر  پسیچتصمیم بگیرید که آیا یک بسته 
 ییگو استر تعیین کرده و تحمیل کنید، مسئولیت خانگی را تعریف کرده و بر منصف بودن و 

کید ن تصمیماتی بیشتر و بیشتر در چنی هاآن دیدهیمشدن کودکان ترجیح  تربزرگنمایید. با  تأ
درخور و مناسب وظیفه مورد نظر باشد والدین بایستی  هاآنولی تا زمانی که خرد شرکت کرده 

  بگیرند. یاژهیو تصمیمات  کودک به جای
ولی آیا انتخاب اصول عقاید یکی این تصمیمات است؟ اگر ضرورت داشت که کودکان 

اعالم کنند والدین در واقع ناچار به انتخاب آن  یسالگپنجشخصی خود را در سن  بینیجهان
است که هزاران سال اعمال شده است:  یاوهیشگذشته این  هانیاالبته از  برای کودک بودند.

ین سال واکنش چند که او مسیحی یا هندو یا غیره است. شدیمبه سادگی به یک کودک اعالم 
که سه کودک در نمایش تولد  ١١گاردین یروزنامهپیش ریچارد داوکینز به عنوان یک عکس در 

یک کودک سیک، کودک مسلمان و «عیسا در هنگام کریسمس ارجاع شده بودند به عنوان 
 یهایسخنرانوی در یکی از  .گذاردیماین موضوع را به طور عالی به نمایش » کودک مسیحی

شده  هولی تنها تصور کنید که در عنوان نوشت.» «کندینمکسی تعجب «، کندیمخودش اشاره 
پیدا  است! کسی دارخنده، کودک کنزی یک کودک مارکسیست. گراپولبود یک کودک 

  )١٠» (که به این نخندد. شودینم

                                                 
11. The Guardian 
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ر جهان د برای یافتن جایگاه خویشتا  هکافی بالغ شد اندازهبه انکودک کهیهنگام
تا جایی  که برچسبیدرباره دشوار است تا دارای برچسب  کودکبرای جستجو را آغاز نمایند 

ودک تصمیم . اگر کبوده، به طور واقعی بیندیشد در برگرفته، مانند شنلی او را دیآیمکه یادش 
اری بر چیزی که انک شودیمبه کنار گذاشتن آن بگیرد به یک یورش احساسی سرپیچی تبدیل 

ای تمایز ر افزون بر این در برخی از موارد اشتیاق سرکش طبیعی نوجوانان ب است. شدهدادهبه او 
  .انددادهپدر و مادر آن را به او  زیرااو را به دور انداختن آن بکشاند  تواندیمداشتن از والدین 

داشته باشد بدون شک که ممکن است وجود در مرام آزاداندیشی واالترین ارزشی 
شخصی  یبینجهانو چیزی به اندازه  -بایستی آزادی شخص برای اندیشیدن به جای خود باشد 

  .گرددیمو همه جانبه بایستی پرمعنا و همیشگی باشد زمانی که آزادانه برگزیده 
به کودکان خود مدارا، اندیشیدن انتقادی، همدلی و عشق به حقیقت را بیاموزید سپس 

حاضرم  اطمینان داشته باشید. ردیگیم هاارزشبه این  ییهاارزشبرای افزودن او به تصمیمی که 
و ایمان دارد  دیگو یمچه  داندینمکه  شوندینم نینشهمبا شخصی ین کودکانی شرط ببندم چن

 متنفر است. بعید نیست که این کودکان انیگراجنسهمکه عیسا در نان مقدس ظاهر شده و از 
 یک لیبرال با مذهب انگلیس برای مثال یا یک-به کسی که دارای تظاهرات سودمندتر مذهبی 

 ییگراانسان یهاارزش. یا ممکن است ونددیبپ -١٣گرا یا کواکر ، جهان١٢ایستکنگرگیشن
یرامون وی پرا فضایی تا شما به کودکان خود مدیون هستید ر هر صورت دسکوالر را بپذیرند. 

برای  گریشخص دی یهاشهیانداز  برای بده و بستانبدون اجبار و مستقل  گیریتصمیمبرای 
  این شخص دیگر پدر و مادر دوست داشتنی وی باشند.حتا اگر  -انتخاب درست فراهم کنید 

  
  ا بیاموزم؟ر  انتقادی بدون تلقین دیدگاه خودم به کودکانم اندیشیدن توانمیمپرسش: چگونه 

  

                                                 
12. Congregationalist 

13. Quaker 



 
 
 

  خانواده سکوالر، جهان مذهبیوم: سبخش 

 ١٢١

روشن  .درباره ادیان بشوندانتقادی به شیوه در واقع کودکان باید دعوت به اندیشیدن  پاسخ:
سازید که ادعاهای مبتنی بر واقعیت دین و دانش به یکسان فرضیه بوده و هر فرضیه با توجه به 

بلکه با  -ت . این تلقین نیسستدیایمریزد یا در برابر موشکافی شدید یا فرومی شیهاتیقابل
 که به طور سنتی دین خواستار آن گذاردیمبیرون  شدهمحافظتزحمت کم دین را از طبقه 

  است.
  :وجود داردبرای یک خانه خالی از تلقین  سازندهعنصر  در زیر سه این موارد به جز

 .کوشش جدی برای به وجود آمدن کردار منصفانه داشته باشید -١
ارای دکه دین  برشمرد توانیمرا  ییهازمانداشته آشکاری که  یهاانیز بر افزون 

دین یک بچه با وال آنکهنفوذ مثبتی بر مردم و رویدادها بوده است. درست مانند 
وش کند دین گ آورزیان تأثیراتاحتمال کمی دارد که به سخنانی پیرامون مسیحی 

دین کمابیش در محیطی به طور کامل در جهت مخالف کودکی با پدر و مادر بدون 
گاهانه از  ا ت ضرورت دارد نید یبسوی والدین آن تربیت شده است. کوششی آ

 یبرقراربرای  - دهدیماجازه  صداقتبه همان اندازه که درستکاری و  یبازنیزم
 یهاخوانروضهو  جمهورسیرئدعاهای  ازغرولند سر میز شام  به جایتعادل 

ارجاع به سخنانی از مارتین لوتر کینگ جونیور، را برای  ییهافرصت ،تلویزیونی
که به وجود آورید  ١۴کاری تن بومماهاتما گاندی، الیزابت فرای، گوتاما بودا و 

 فتند.را به طور مثبت به کار گر  هاآندینی نیرو گرفته و  یهاشهیاندهمگی از دین و 

اندیشیدن انتقادی ناب در شیوه چنین کوششی انجام شود؟ زیرا باید چرا 
جود و  هواداران هر دو طرف مسئله یهااستداللبهترین برای یافتن و شنیدن کوششی 

. اگر انتقادی اندیشیدن یک ارزش ناب برای شما به عنوان یک والد باشد دادن دارد
  .دیآیمچیزهای دین یک مورد بسیار بدیهی به شمار فرصت برابر به بهترین 

. آیا دوستی دییدینی فراهم نما یهاشهیاندبه دسترسی بدون فیلتر  -٢
 هاآنیا خویشاوندی مذهبی یا چندین خویشاوند و دوست مذهبی دارید؟ یکی از 

                                                 
14. Corrie ten Boom 
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قاتی را را یافته و مالم اعتقادی ندارد) اعتماد دارید (یعنی کسی که به جهنکه به او 
 اشیداعتقادرباره اصول  ییهاپرسشتنظیم کنید تا کودکان از این خانم یا آقا 

رید! خالصه را بب هاآن دیگو یمکودکان خواستند تا ببینند مذهب چه بپرسند. اگر 
 هاآنرد به کارب هنگاماندیشیدن انتقادی آنان را برپا کنید سپس  یهامهارت اینکه

 اطمینان داشته باشید.

 شما شک یهایریگجهینتبخواهید که درباره  هاآنبه ویژه از  -٣
اورها که ب دهمینم. من به خودم اجازه کرده و آن را به زیر پرسش بکشند

و اعتقادات خودم را با اصطالحات مبهم و ناروشن بیان کنم. ولی به ویژه از 
مرا به چالش کشیده هر فکری که  یهاشهیاندو  هادهیاتوقع دارم تا  مکودکان

ررسی هنگام ب موافق نبوده و هاآنبا  ،من داشته باشند یهاشهیانددر باره  خواهندیم
شتر ترجیح که بی امگفته هاآنبه  تغییر دهند.هر چقدر که خواستند فکر خود را  هاآن
رای ب امدادهکه من برای آنان توضیح  ییهاشهیاندبه جای شریک بودن در  دهمیم

 خودشان فکر کرده و با من موافق نباشند.

ودکان ساختن دستاورد کمی نیست. شک همان توانی است که را آشنا کشک 
 دسمقخشکهمذهبی  یهاسنتاین دلیلی است که چرا در . دییجو یمدر واقع شما آن را 

 نیر تبزرگو چرا ما باید قدر و ارج آن را به عنوان  - شودیمشک گناه بزرگی شمرده 
ود را کودکان خ کوشندیموالدین که با صداقت در این راه  فضیلت خردمندی بدانیم.

الدینی سپاس چنین و  اینکه ترتیپراهم. موضوع دهندیمقرار  ریتأثبدون تلقین کردن زیر 
 هاآنبا دادن مجوز به ذهن  آورندیمو قدردانی کودکان خود را در درازمدت به دست 

  که در حال رشد کردن آزادانه تنفس کند.
  

. ما امهکردبه تازگی با یک پیرو لوتری ازدواج  وسکوالر هستم  یگراانسانپرسش: من یک 
انواده یک خ میتوانیمعقیدتی چگونه  یهاتفاوتشویم. با چنین  داربچهبه زودی  میخواهیم

باشیم درست مانند یک  جورکیی داشته باشیم؟ آیا ضرورت دارد که از لحاظ دینی منسجم
  ؟وجود دارد راهکارهاییجور بودن در نظم و انضباط؟ آیا برای برخورد با این خواسته 
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ه پدر و مادر بسیار مهم است ک -نظم و انضباط برای مثال– یتربیت یهاجنبهدر بسیاری از  پاسخ:

 مختلف یاهدگاهید با  یاخانوادهکودکان در  ولی هیچ بعید نیست که هماهنگی داشته باشند.
بنیاد ه است کی وانینمعیار و ق برقراریضروری است  یاخانوادههر پرورش یابند. آنچه در  یدین

فعال  یاوندهشو قانون نخست: تبلیغ مذهبی ممنوع! هنر خوب ارتباط  .شوداستوار زندگی بر آن 
تباط بخش شفاهی در این ار » من« یواژه. به کار گرفتن باشدبدون عیب و نقصی بودن باید 

 دیگر را نیز به عرض اندام دعوت یهادگاهید انگار که ») من به بهشت باور و ایمان دارم(«است 
  »).دارد دیگریولی پدر شما اعتقاد (« کندیم

باید بر یک طرح آموزشی مذهبی 
توافق شود. والدین شاید بخواهند برای 
کمک به یک کارشناس مراجعه کرده تا 
درباره مواردی که پیرامون این موضوع وجود 

 برای داشتن بینشی ازدارد گفتگو شود. (
در خانواده با تنوع پسرشان تربیت  مراحل

 با آن روبرو بودهپیت و همسرش که مذهبی 
اصول  تربیت فارغ ازدر  کیورن تیپ یمقالهبه 

  .)مراجعه کنید مذهبی

خوب بسیاری را  هایانسانمن «
 ولی هرگز که خدا را قبول ندارند. شناسممی

که خوب باشد و به  امندیدهانسانی را 

  »اعتقاد نداشته باشد. هاانسان
  
-١٩۴٢وی الیوت (وججان ال  -

١٨۶٨( 

  اخالق فرهنگیرهبر جامعه 

  
ر دوران دکوچک خودم را به کلیسا ببرم. رفتن به کلیسا  یهابچهپرسش: من تصمیم گرفته که 

شوهر من یک  .رفتمینمبه کلیسا  سالبزرگولی به عنوان یک  برای من بودتجربه مثبتی رشد 
د نارضایتی را با وجو  هابچهبه کلیسا را تحمل کند. آیا باید  هابچهرفتن  تواندینمو  بیخدا است

  شوهرم به کلیسا ببرم؟
  

ه یک یکی از والدین ب عدم موافقتخوب البته که نه، عجبا هرگز بچه (ها) را در صورت  پاسخ:
 جدی در اعتماد و احترام ایجاد کند. اگر این یارخنه تواندیمچنین کنشی  مکان مذهبی نبرید.
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 نزاعی میان شما و شوهر شما بشود رفتن به کلیسا دیگر تجربه مثبتی برای کودکان ینقطهموضوع 
  اشد.ب تواندیملب نخواهد بود و مهم هم نیست که رفتن به کلیسا به خودی خود چقدر جا

. به جای آن بهتر است که در نیز خوب نیستبرای شما عدم حضور وی از سوی دیگر 
گفتگو کنید. شوهر شما به طور دقیق امید به دوری از چه چیزی داشته  گریکدیبا مورد موضوع 

به طور » میرو یمبه کلیسا «به چه برسد؟ به جای به طور مختصر و ساده تنها گفتن  خواهدیمو 
دارد که برنامه  . احتمالکنندیمگفتگو کنید که کودکان در آن شرکت  ییهابرنامهروشن درباره 

 یریپذملتحبه سازشی  کمدستیا  –شما را راضی کند یا فرقه مذهبی را بیایید که هر دو تن 
 هکسازشی پدیدار نبود با یک کارشناس مشورت کنید. ضرورتی ندارد هیچ احتمال برسید. اگر 

و  هایناسازگار چگونگیواجب است که در باره  والدین دارای یک نوع اصول عقاید باشند ولی
  توافق وجود داشته باشد.اصلی بر اساس اصول  یهابچهدرباره برخورد با دین و 

  
پیش  تات از من خواس هاتانیکاپپرسش: پسرم عضو تیم بسکتبال است و هنگامی که یکی از 

من شوکه شدم. مربی با آن موافقت کرده است. من به او بدهم را خواندن ازه دعا اجاز بازی 
  چگونه برخورد کنم؟

  
به  - اتخاذ کند یموضعچنین پسر شما به اندازه کافی بزرگ شده تا بتواند  اینکهبا فرض  :پاسخ

ه به تصمیم بچه احترام گذاشته ن بهترین حالت این است که -سال و باالتر ١٢طور کلی سن 
 تواندیم واهد دادخرخ وضعیتی ین چندانستن که کنید. پیشاپیش  تحمیلتصمیم خود را  اینکه

همیتی نداده برخی از کودکان ا کار کنید.در این باره با بچه بر چند سناریو به شما کمک کند تا 
 ؤدبانهمموقعیت همانندی فرزند خود من . در برخورد با مانندیمبا احترام نشسته و ساکت  تنها

. افراد دیگری هم هستند که شاید رویکرد کردینمتنها بیرون از حلقه ایستاده و مشارکت 
  را برگزینند. یترفعال

ر غیر ن را بررسی کنید. اگر چند بازیکن دیگبعید نیست بخواهید تنوع ادیان اعضای دی
الم کنید به مربی اع دیتوانیم کنندینماز پسر شما در تیم هستند که در خواندن نماز مشارکت 

چندین تن از بازیکنان تیم با نیایش راحت نیستند. شاید او آن اندازه حساسیت داشته باشد که 
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باشد  که شاید پسر شما حتا اگر یکتا هم دیآیمکه با کاپیتان صحبت کند. مواردی هم پیش 
کاپیتان مقاومت کند. اگر چنین اتفاقی افتاد فرصت به دست آمده را  یخواستهبخواهد در برابر 

 برای ستایش اراده وی در دفاع از اصول از دست ندهید سپس به او کمک کنید تا رویکردی
  و خوبی به موضوع داشته باشد. خردمندانه

انونی بودن نمازخواندن؛ بسته به اینکه کجا و چگونه آغاز شود. نهادهای با توجه به ق
 دولتی نباید مربی یا آموزگاری یهامیتهرگاه خواستند آن را انجام دهند.  توانندیمخصوصی 

داشته که پیشنهاد خواندن ادعیه یا اجرای آن را بر عهده بگیرد ولی اعضای تیم اجازه برگزاری 
  طور مستقل دارند. مراسم مذهبی را به

  
هنگام صبحگاه در کنار پرچم به که  شودیمپرسش: در آموزشگاه همواره از دخترم خواسته 

به او کمک کنم که جلوی این خواسته ایستاده  توانمیمهمراه دوستان خود دعا بخواند. چگونه 
  اجتماعی طرد نشود؟ یهاگروهو باز هم از 

  
 ؤدبانهمولی اگر دختر شما  برای عدم پذیرش آن کافی است. مؤدبانهیک درخواست  پاسخ:

درخواست عدم شرکت در صبحگاه پرچم را داشته و هنوز از او برای شرکت در آن درخواست 
زار و اذیت آبه  گروهآتش اشتیاق شدت و  درخواست از او یاوهیشبر اساس بعید نیست  شودیم

ک مشارکت اصیل و خوب ی هاآن رو تنها منظو  کنندیم. اگر دوستان دختر شما اصرار بینجامد
شده و به  یسپاسگزاربه دلیل نیت خوب  هاآنعضو گروه است باید بدون سخت کردن کار از 

  نیست. ریپذبرگشتاطالع آنان رسانده شود که تصمیم دختر شما برای عدم شرکت نهایی بوده و 
بر  هانآبا شاید بخواهد  کندیم اگر دختر شما از بودن در گروه دوستان احساس راحتی

ر این . اگکندینمشرکت  هاآن در جمعبحث کند که چرا برای خواندن ادعیه روی این پرسش 
 استر اسب او نیست و بهتندعوت دوستان یک ابزار تبلیغی است من معتقدم که این گروه م

 یهاروهگبرای یافتن دوستان دیگری بکوشد. بپیوستن به یک تیم ورزشی، گروه خوانندگان، 
ا مشاور در تغییر گروه کمک کند. گفتگو ب تواندیمکه دیگری  برنامهفوقیا هر  ینگارروزنامه

درباره برخورد با این موضوع و هم چنین کشف  ییهاحلراهمدرسه شاید مایه به وجود آمدن 
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بشود. از سوی دیگر این موضوع از احساسات دانش  هاآنمختلفی برای پیوستن به  یهاگروه
  .دهدیم هیئت امنا هباطالعاتی  ،هاتیفعالآموزان پیرامون این 

  
ن گماپرسش: پسر من دوست دارد که مانند دوستان دیگرش پیشاهنگ شود. من و همسرم 

 مارگونهیبهراسی  یگراجنسهممذهبی هستند که نسبت  انیگرانخبه هاشاهنگیپکه  میکنیم
 یهاگروهپیشاهنگ شود. باید به پسرم چه بگوییم و آیا  میخواهینمداشته و بدون شک 

  جایگزین به جای پیشاهنگی وجود دارد؟
  

خوبی است که کودکان را در تصمیمات اخالقی مشارکت دهیم که بر  ینقشه اگرچه پاسخ:
 سرشار از مواردی کوچک یهابچهبرای درک مهم  یهامیتصمبرخی از ولی  گذاردیماثر  هاآن

ش هزینه اخالقی بشوند. سنج بانیگر بهدستبا آن بوده که بخواهند بسیار پیشرفته یا پیچیده 
ه اجتماعی وضعیتی است که پدر و مادران بایستی ب زیانگنفرتعضویت در گروهی با مواضع 

ست یکوچک خود تصمیم گرفته و بهر حال پیوستن به پیشاهنگی یکی از موارد  یهابچهجای 
اره نخست دبستان از ما درب یهاسال. هنگامی که پسر کوچک ما در دارد یبسیار که عمومیت

پیوستن به پیشاهنگی پرسید ما در خانواده خود نیز با این وضعیت روبرو شدیم. در همان زمان به 
سادگی گفتیم که با تعدادی از مواضع گروه پیشاهنگ امریکا موافق نیستیم و به همین دلیل او 

که  یاژهیو  یهااستیسرخی از پایانی دبستان درباره ب یهاسالنباید عضو این گروه شود. در 
از نگرش اخالقی نادرست است مانند جلوگیری از  میکرد یمگرفته و ما فکر  هاشاهنگیپ

  .هاآناعضای و رهبران با توان بالقوه تنها به دلیل باورها یا ترجیح جنسی 
خوشبختانه چندین جایگزین برای پیشاهنگی وجود دارد. پیشاهنگ پژوهش فضایی یا 

ر اساس الگو ب ببینید) یا خودتان ینترنتیانشانی زمین بر خط (بخش منابع را برای  پیشاهنگ
  )١١تهیه و اجرا کنید. ( یابرنامهگروه جلوی پیشاهنگ انگلیس  یبرنامه
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 امیمذهبکه آیا باید برای مادر بسیار  دانمینمما در راه است و من  یبچهپرسش: نخستین 
یم وبچه را با تربیت بدون دین بار بیا میخواهیمتوضیح دهم که ما  دن زمان یا باید تا رسی -ر
  ممکن صبر کنم؟

  
مورد عدم تربیت کودک با اصول دین ویژه  دربا مادر خود شما ناچار خواهید شد تا  پاسخ:

رخواست غسل . دشودیمزودی پیش کشیده  ر بلکه بهضوع نه خیلی دیو فتگو کنید و این مگ
ما و ش دهدیمتعمید (یا خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد) کمابیش بی درنگ خود را نشان 

  خود بازی کنید. یهاکارتناچارید در این هنگام با  هرحالبه
  

. بهترین روش این کار شومیمپرسش: بسیار خوب در این مورد من با مادرم وارد گفتگو 
  چیست؟

  
 -ویژه برای این کار بگذارید. با شخص دیدار داشته باشید اگر ممکن است  خریتایک  پاسخ:

  و تحت هیچ شرایطی با ایمیل این کار را نکنید!
سرپیچی و بی  به دلیلبیشتر دعواهای خانوادگی درباره عدم موافقت نیست بلکه بیشتر 

گو نشسته با گفتهمدیگر پای  یهاینگرانبا قصد شنیدن و احترام گذاشتن به احترامی است. 
گاهیاین  که شاید به راستی موافقت میان شما به دست نیاید. نخست به سخنان طرف مقابل  آ

مادر خویش را با زبان خود دوباره مرور کرده و روشن سازید که  یهاینگرانگوش کنید سپس 
» لیو « یواژهبا  ییهاعبارت. از نکوهش بپرهیزید، از بکار بردن دیاکردهمادر خود را درک 

مشترک میان خود و مادرتان  یهانهیزمو ») که مذهب مهم است ولی... دانمیم(«پرهیز کنید 
  )١٢را پیدا کنید. (

 یهاتسنشما کودک خود را بر اساس  اگرچهبه مادر خود اطمینان بدهید که  برای مثال
 دیگذار ینم دینی یهاشهیاندبا این حال از زندگی بچه را خالی از  دیکنینمیک دین ویژه تربیت 

ازه کافی زمانی که به اندسپس از ادیان تکیه کرده  یترگستردهیعنی شما در واقع بر آموزش  -
  خودش تصمیم بگیرد.به او اجازه داده تا برای بزرگ و بالغ شد 
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این است که مادر را تشویق به کمک در این کوشش کنید. اجازه  ترمهماز همه چیز 
خودش را با بچه در میان بگذارد البته تا  یهاسنتدهید که بداند او دعوت شده تا باورها و 

ترم برای خودش مح گیریتصمیمزمانی که حق بچه را برای پرسیدن پرسش، شک کردن و 
صد شما ق اینکهان خودش را برای بچه توضیح داده و ایم تواندیم. مادر با دانستن اینکه بماند

استن گام بلندی در جهت ک دیاگرفتهو اصول اخالقی است که یاد  هاارزشتربیت کودکی با 
  تنش و حفاظت از روابط میان شماست.

  
چرا مردم به این همه چیزهای مختلف در ادیان ایمان داشته و  پرسندیممن  یهابچهپرسش: 

  چه بگویم؟ هاآنکدام درست است و کدام نادرست. به 
  

ود دارد. مختلفی برای این نوع پرسش وج یهاپاسخ ،شما یبچهبسته به سطح پیشرفت  پاسخ:
. دینیبیمکوچکی است شاید تنها بپرسد که شما دین را چگونه  یبچهزمانی که کودک هنوز 

آخر دبستان هستند و نگران درست و نادرست و انصاف شاید پاسخ  یهاسالزمانی که در 
دین درست است به این دلیل  اینکهخواهند گفت  هاآدمتعدادی از «کاربردی مناسب باشد: 

. شما ندکیماست که دین شما را تبدیل به یک شخص بردبار، متواضع و یک شخص خوب 
به  توانندیموالدین  شوندیم تربزرگ هاآنهم چنان که » باید خودت ببینی و تصمیم بگیری.

ه د (برای نمونرا اثبات کر  هاآندروغ بودن و نادرستی  توانیمادعاهای مذهبی بپردازند که 
بات اث تواندیم هاآناهایی که درست بودن آسمانی) هم چنین ادع یهاکتابتاریخی در ادعاهای 
ولی  مورد چالش قرار گیرد. تواندیماست و همیشه  یرتجربیغیی که به طور کامل هااعشود و اد

کیدممکن بر این واقعیت  یوهیشدر هر گام و مرحله با هر   کنید که او حق انتخاب برای تأ
  خودش را دارد.

  
که نوزاد خودمان را ختنه نکنیم و والدین یهودی من در واقع بسیار  میاگرفتهپرسش: ما تصمیم 

  ه این موضوع را حل کنم؟نناراحت هستند. چگو 
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پذیرش عدم ختنه بچه برای پدر و مادربزرگ یهودی بسیار دشوار است. شما باید با پدر  پاسخ:
شانس تشریح دیدگاه خود را پیدا کرده و شما نیز بتوانید  هاآنو مادر خود وارد گفتگو شده تا 

توافقی بدست  ینکهاخود را تشریح کنید. احتمال آن بیشتر است که به توافق برسید تا  یهادگاهید 
انجمن امور دانشیک و علمی، نیرومند دارید:  زنمشتنیاید ولی شما در طرف خود چندین 

و چندین سازمان همانند و مشابه در گوشه و کنار جهان که  آمریکاییانجمن پزشکی 
صالح «صادر کرده که عمل ختنه کردن را به دلیل خطرات ناشی از آن  ییهانامهنییآ

) امریکا تنها کشوری پیشرفته جهان است که در آن ختنه کردن هنوز عمومیت ١٣(.» اندندانسته
  .ددهنینمآن را پوشش  آمریکاییبیمه پزشکی  یهاصندوقدارد. با این حال بسیاری از 

  
 هاآن که امدهیشنولی به تازگی  میاآوردهخودمان را بدون اصول دینی بار  یهابچهپرسش: ما 

ن سخ هاآنبرای افرادی با باورهای دینی احترام قائل نیستند. در این مورد چطور باید با 
  بگویم؟

  
ا نژادهای ب مختلف یهاانسانبه  هاآنبگویید که به همان دلیلی که خانواده  هاآنباید به  پاسخ:

مین نیز باید ه هاآن کنندینماهانت  هاآنتلف احترام گذاشته و به مخ یهاییتوانامختلف و 
با ادیان مختلف گسترش دهند. مهم است که شخص خودش آدم  یهاانسانرا به  مؤدبانهرفتار 

شوید. هر  تمایز قائل هاشهیاندمیان احترام به افراد و احترام به  دیتوانیمخوبی باشد. هم چنین 
  د.ته احترام هستنبه طور ذاتی شایس هاانسانباید احترام را به دست آورند  یهاشهیاندچند 

بیان) با  وهیاز شبتوان نزدیک شد (البته با پوزش  دیگر که شاید به این موضوع یوهیش
دعوت از کسی که گناهی ندارد تا نخستین سنگ را برای سنگسار گناهکار پرتاب کند. یکی 

من «ه بود : پسر گفتکردیماز تکبر پسر زیر سیزده سال خود را توصیف  یالحظهاز دوستانم 
  »که مردم چرا به این همه چیزها احمقانه باور دارند. فهممینم

 یتوانیم میگو یمآهان بله، «اندیشیده بود و سپس گفته بود  یالحظهدوست من برای 
  »من بیاوری؟سودا برای  ییک بطر نیرزمیز از بروی 
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رده بود ک پتهتتهپسرک کمی » من... ولی..«
  »تنهایی به زیرزمین بروم. توانمینممن «
  »؟یتوانینمچرا «
  !»توانمینممن... من «

یا این اوه و آ«دوست من با مهربانی گفته بود، 
  »منطقی است؟

دارای  همگی هاانساننکته گفته شده بود: ما 
  غیرمنطقی هستیم. یهاترسباورها و 

این بخشی از انسان بودن است. 
 یهابهانهسپس دوست من برخی از 
  میان غیرمنطقی خودش را با پسرش در

من احساس نیازی برای دین دیگری «
ندارم. من  هاانسانبه جز ایمان به خوبی 

چنان غرق در شگفتی زمین و زندگی بر 
روی آن هستم که جایی برای اندیشیدن 

  »ندارم. هافرشتهبه بهشت و 
  

 ١(پرل باک) پرل کامفورت باک -

فعال حقوق بشر و برنده نوبل 
  ادبیات

زندگی  یاشهیش خانهکیچون همگی در ولی هیچ مشکلی ندارد  انتقاد خردمندانهبود. گذاشته 
ق بر خرد خود دقیتکیه قدر که مهم نیست چ بدانیمسنگی ناچاریم پرتاب هر پیش از  میکنیم

ری نتواند دیگ زیچچیه. ولی بدون شک این موضوع به طور کامل بد نیست. اگر داشته باشیم
  .تواندیممایه فروتنی ما شود این موضوع 

درباره ایمان مذهبی  آنچهاز پدر و مادران بخواهم که بررسی دقیقی از  خواهمیممن 
کمابیش همیشه از کردار پدر و مادران تقلید کرده و آموزش  هابچهمردم گفته داشته باشند. 

  .دگردیمچگونگی رفتار با دیگران از خانه آغاز 
   

                                                 
1. Pearl S. Buck 
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 کتاب کار

  

  
  

  اندیشیدن
  بدون محدودیت سنی

  
بدون دین خود دوباره چھارچوب  یهانمونهاندیشه خواندن ادعیه را برای جور شدن با 

از  خود را پیش یهاقولالزم است که («شاید با به کار گرفتن اصطالح قول  بندی کنید

این ادعیه سکوالر  توحیدگراگرایجھاناز پیروان  ٢کاتلین کارپنتر»). خوابیدن مرور کنید
  :دهدیمرا پیشنھاد 
  برای بودن هم چون گھواره  مییگویمسپاس تو را  هاخوراکای زمین برای این

ما و همه چیزهای خوب، برای باد و باران و خورشیدی که آن باالست  یخانهو 
 .دارمیمرا دوست  هاآنولی بیشتر آن برای کسانی باشد که 

  در نور این عشق و در گرمای این خانواده ما در جستجوی ادامه یافتن و تقسیم
 هستیم.

 یهادستهم چنین شاید برای لذت بردن از نیم دقیقه سکوت در کنار هم گرفتن 
) بخواهید که این زمان را برای درون ترهابزرگ(و  هابچههمدیگر را در نظر داشته باشید. از 

درباره روزی که گذشت، امیدی  - شندیندیبنگری استفاده کرده و درباره آرزوهای خود 
که برای فردا دارند آرزوی خوب برای فرد بیماری یا به هیچ چیز نیندیشند. هم چنین 

  به درگاه خدا دعا کند. تواندیمروشن کنید که اگر کسی دوست دارد 
خصوصی است. آن را با و کته آن در اینجاست: این یک لحظه شخصی ولی ن

چون که به تندی به یک اعتراض بیانی از سوی کسی  یکسان نپنداریدپس از آن  یشیاندهم
؟ کردمیمداشتم به چی فکر  دیدانیم(« شودیمکه واالترین اندیشیدن را داشته دگرگون 

نخست آن را آزمایش خواهند کرد. تنھا  هابچه.») دمیشیاندیم خانمانیبمن به کودکان 

                                                 
2. Kathleen Carpenter 
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 مشخص هاآنتکان داده و موضوع را عوض کنید. سرانجام برای  دییتأسر خود را به عالمت 
  .کندیمخواهد شد که یک لحظه خصوصی است که طبیعت آن تغییر 

کسی بتواند خواندن ادعیه را پیشنھاد  آنکههنگامی که مھمان داشتید (پیش از 
 میکنیمما شام خود را با یک لحظه اندیشیدن در سکوت آغاز بگویید که  ون تعارفبددهد) 

هر جور که میل  نشست،دعا خواند، تمرکز کرد یا تنھا خاموش  توانیمکه در طول آن 
  خودتان هست.

  

  کتاب درباره وشنودگفت
  بدون محدودیت سنی

  
کودکان  یارکل خانواده یا ب برایآمده در بخش منابع  یهاکتابپس از خواندن برخی از 

. شما چه اعتقادی دارید؟ داستان خود از داستان گفتگو کنید یهاشهیاندو تعبیر درباره 
را بازی کرده و نشان ») شایعه چینی«چه چیزی برای گفتن داشت؟ بازی تلفن (یعنی 

درباره  . داستانشودیمآمیخته  دهید که چگونه مسائل با انتقال از شخصی به شخص دیگر
تقاد بدون باور به خدا به این اصول اع میتوانیم؟ آیا کندیماز اصول انسانی گفتگو  کیکدام

  داشته باشیم؟
  

  خود دربارهنوشتن 
  سال و بیشتر ۶

  
را  ۴نوشته دوبای و تام بریدزآی ٣سخنان کودکان پیرامون ایمان آنچه من باور دارمکتاب 

کوتاه درباره آنچه اعتقاد داشته و  یهابخشخانواده بخواهید که اعضای از بخوانید. 
  در انتخاب در زندگانی بنویسند. هاآنراهنمای 

  

  خدمت بودن آماده به
  بدون محدودیت سنی

                                                 
3. What I Believe, Kids Talk About Faith 

4. Debbie and Tom Birdseye 
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 براییک اندیشه  پیرامونو کمابیش همیشه  توانندیمجھان سکوالر و جھان مذهبی 

 دهدیماجازه  هاخانوادهجھان همگام باشند. جایی را در جامعه خود بیابید که به به خدمت 
شام درست کند. با کمک همدیگر  هاخانمانیبکارهای خوبی انجام دهند. برای پناهگاه 

وانان وسایل نظافت برای نوج بسازد. برای صلح رژه برود. هاانسانیک زیستگاه برای جایگاه 
ساخته یا برای  هاپناهگاهتولد برای کودکان کم سن در  یهابستهفراری فراهم کند. 

  و پخش خوراک در انبار خوراک یا قفسه خوراکی کمک کند. یبندبسته
  

  تشریفات زمان خواب
  بدون محدودیت سنی

  
اب، همه خوردند، بریان و کب«الالیی ما این بود الالیی بسرایید که خانواده از آن لذت ببرد. 

 »دارم، شب بخیر. تبخیر به من بده. تا صبح خواب خوش ببین. دوستیک بوس شب 
خدا  نباید بر حتماً ایمنی تکرار شده با یک دعای هنگام خواب را دوست دارند ولی کودکان 

  تمرکز داشته باشد.
  

  بررسی رویدادهای کنونی
  ٧-١٨سنین 

  
به کودک تکلیف داده شد تا گزارشی از رویداد روز تھیه کند آنالین شده و زمانی که 

ی را پیشاهنگ تبعیضی یهاوهیشدین یا -درباره موضوعات کنونی سیاست ییهاگزارش
سوی دیگر درباره  زگفتگو کنید. ا هاآندرباره  انوادهرا خوانده و با خ هاداستانبیابید. 

نیز با خانواده گفتگو کنید  هاآناسپیرال اسکات نیز تحقیق کرده و درباره اصول اولیه 
)www.SpiralScouts.org.(  

به  یبه موارد دین ینگاهمینبا گوناگون پرمایه  یهابرنامهخط نخست،  یهابرنامه
. بنگرید به آوردیدرمنمایش 

www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion.  
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بر  حقوقی پنسیلوانیا که شماری از والدینپرونده  برای تحقیق نوجوانان دبیرستانی

تا طراحی هوشمند  کردندیمشکایت کردند کسانی مبارزه  ۵علیه مدرسه دولتی دوور
فیلم مستند  کبرچسب باور دینی بخورد و بنابراین از برنامه درسی حذف شود. ی

ه نگاه به پشت صحن» روز داوری: طراحی هوشمند در دادگاه«در نوا که به نام  زیانگشگفت
پرونده حقوقی در تاریخ آموزش علوم آموزشگاه و  نیترمھمکه شاید  اندازدیم یاپرونده

باشد. کل برنامه را برخط در  متحدهایاالتمدارس دولتی در 
www.pbs.org/wgbh/nova/id/program.html .تماشا کنید  

  

گاه گاه شونده مسائ دهندهیآ   ل آموزشی ناحیه خود باشیدو آ
  والدین

  
مشکل و دشواری پیش آید که نیاز به گفتگو درباره جدایی دین و سیاست  اینکهپیش از 

  آموزشی ناحیه یا با رئیس مدرسه دیدار کنید. ئتیه سیرئپیش آید با مدیر مدرسه، 
  

  ند مذهبی برپاسازیداز شرکا چیک گروه گفتگو 
  والدین

  
مذهبی و غیرمذهبی  یهادگاهیدهمسر/شرکایی با  گروهی از دوستان تشکیل دهید که

ایی یک گردهم درباره موارد دیداری در هر ماه ترتیب دهید. نظرتبادلدارند. برای گفتگو و 

 ۶ستیگزلیکرترتیب دهید در  www.Meetup.comبرای موضوع در شھر خود در 
گھی دهید یا  گھی نصب کنید. یکتابخانهدر سوپرمارکت یا  ترسادهآ   محله آ

  
  

  آمیخته یهاازدواجانجمن سخن برای 
  والدین

                                                 
5. Dover public schools 

6. Craigslist 
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و درباره معنای آن برای خود و شریک خود با وی گفتگو  فراهم کردهاز کلمات را  یفھرست
) چه کلماتی را ١بر ( دیتوانیمکنید. توافق میان خود و شریک خود را بررسی کنید که آیا 

) کدام یک برای کاربرد سنگین هستند و ٢با کودکان خود به کار ببرید، ( دیتوانیمهر دو 
 ن،یمحراب، آمنمونه:  یهاواژهمعنای خانواده خود را بسازید.  دیتوانیم کیکدام) شما با ٣(
آسمانی، آمرزش، دعای خیر، توبه، عیسا، جماعت، دین،  یهاکتاب ،دیتعمغسل، بتیه

کر، ش بیعت، به صلیب کشیدن، شیطان، الھی، روشنگری، شر، ایمان، خدا، انجیل، اعتراف،
، معجزه، راز، گناه خداوندهوه، عیسا، ، روح مقدس، یالقدسروحالھی،  عرش، جھنم،

 ،وگندس ،یوحقدر، روحانی، نبوت، رسول، رستگاری، رستخیز،  قضا ونخست، نیایش، نماز، 
  کتاب عھد جدید.منجی، گناه، پسر خدا، روح، معنوی، معنویت، معبد،  مقدس، نجات،

  

  توحید گرا گرایجھانبررسی 
  بدون محدودیت سنی

  
 یهاسنترا در نظر بگیرید جایی که همه  توحیدگراگرایجھانشرکت جستن در فرقه 

سنت خودش را آغاز  تواندیماعتقادی مورد تکریم و احترام قرار گرفته و خانواده شما حتا 
برای کردار اجتماعی و  هاانسانتا  دهدیمکند. این فرقه بدون اصول عقاید است و اجازه 

اندیشیدن درباره زندگی و زیستن اخالقی در انجمن گرد هم آیند. این دین بر احساس 
  یر آمده استفت هدف و اصل بر پایه شده که در زه

 هر شخص شأنو  احترام ذاتی 

 ،هاانسانبرابری و همدردی در روابط  دادگری. 

  خودمان. یهاجماعتپذیرش همدیگر و تشویق رشد روحی در 

  حقیقت و معنا. ریپذتیمسئولجستجو بدون قید و بند و 

 و در  هاجماعتبسیار گسترده در ه و استفاده از روند دمکراتیک نافحق منص
 جامعه.

 هدف نھایی جامعه جھانی با صلح، آزادی و برابری 

  نیز بخشی از آن  هاانسانموجودات که ما  یهمهاحترام برای شبکه مستقل
 هستیم.
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  : مشغول شدن در موارد حساس با خویشاوندان مذهبی.١ نیآفرنقشبازی 
  والدین

  
جد ، نرفتن به کلیسا یا کنیسه یا مسدیتعمغسلپیش از مشغول شدن در موضوعاتی مانند 

، با شریک خود لی مذهبی در میان خانواده گستردهو موارد حساس دیگری در خطوط اص
انجام دهید. کدام رویکرد گویا به طور  ینیآفرنقشبرای چیزهایی که باید بگویید بازی 

ته بھترین پاسخ را نوش ؟کاهدیماز ژرفای تنش  کیکداماحتمالی مایه افزایش تنش شده و 
اندیشیده باشید، هنگام پرسیده شدن  هاپاسخاگر پیشاپیش به و آن را تمرین کنید. 

  بیشتری خواهید داشت. احساس راحتی بسیار هاپرسش
  

حساس از طرف کودکان را داشته  یهاپرسش: انتظار پرسیده شدن ٢بازی نقش 
  باشید

  پدران و مادران
  

. برای شودیمبدون هشدار از سوی کودکان پرسیده  هاپرسش نیترمھمو  نیتربزرگ
  انجام دهید: ینیآفرنقشکه بدون شک کودکان خواهند پرسید بازی  ییهاپرسش

  
 ؟ستیخدا چ 

  ؟میروینمچرا ما به مسجد/کنیسه/کلیسا 

  خوب مردم«؟ (الزم نیست گفته شود، میرویمبه جھنم  میروینمچون به مسجد 
ایی برای منجمد ھآموزه وجود جھنم به تن.» میرویمکه ما به جھنم  کنندیمفکر 

کردن اندیشه بس است. چون یک اندیشه احمقانه انسانی ساخت است آن را 
 .)کندینمفراموش کنید چون یک خدای خوب هرگز چنین کاری 

 چرا به خدا باور ندارید؟ 

 چه اعتقادی داری؟ 
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ازی باز سوی دیگر را نوشته و آن را تمرین کنید.  هاپرسشبه این  هاپاسخبھترین 
میان شرکای تربیتی را آشکار سازد که شاید به گفتگوهای  یهاتفاوت تواندیم رینیآفنقش

  سازنده میان شما دو تن بینجامد!
  

و تفسیرها که خواهند  هاپرسشدر آماده شدن برای  هابچه: به ٣ آفرینینقشبازی 
  شنید، کمک کنید

  سن هفت سال و بیشتر
  

شکی نیست که کودکان نیز پرسش و تفسیرهایی درباره اعتقادات مذهبی خواهند شنید. 
؟ باید اعتقاد داشته باشی وگرنه به جھنم دیروینمآیا به خدا باور دارید؟ چرا به مسجد 

 یهابچهاز  فراوان دیگری. یهاگفتهبدون خدا خوب باشی و  یتوانینمخواهی رفت! 
ا شبیه باال ی یهاپرسشمانند  ییهاپرسشبا اگر بدهند  توانندیمچه پاسخی بخواهید که 

  .به آن روبرو شدند
  

  بازرسی دوباره گذشته مذهبی خود
  والدین

  
رفتن  درباره با هابچهبا  از مسجد یا زیارتگاه مذهب سنتی دوران کودکی خود بازدید کنید.

. این دیآیمچه چیزی را دوست دارید و از چه چیزی بدتان گفتگو کرده و بگویید  آنجابه 
  در گذر هفته یا با حضور در یک مراسم انجام دهید. تواندیمکار را 

  

  دینی یشناسانسانجلب توجه در 
  و باالتر یسالگهفتسن 

  
مذهبی آنان گفتگو  یهامراسمگوناگون شھر برده و درباره مذهب و  مجالسرا به  هابچه

سیک، یک کلیسا مورمون، یک معبد  ٧اردواراگاز دیداری کنید. مرزها را گسترش داده و 

                                                 
7. Sikh gurdwara 
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فرهنگی، روبرو ساختن کودکان خود با  یشناسانسانبه آن هم چون  داشته باشید. هندو
  تنوع گونه انسان نگاه کنید.

که از کنار هر معبد یا  طورهمانو  دیرانیمسو و آن سو  در حالی که در شھر به این
 اینکهو  –درباره اعتقادات مردم آن پرستشگاه سخن بگویید  هابچهبا  دیگذاریمپرستشگاهی 

  چرا شما به آن اعتقاد ندارید. هنگام رانندگی زمان عالی برای گفتگو بدون راه فرار است!
  

  جشنواره فیلم تنوع مذهبی
  بدون محدودیت سنی

  
تند. مذهبی گوناگونی هس یهانهیزمبنشینید که دارای  ییهالمیفبا هم دیگر به تماشای 
لکه ب دارندیوامسنگینی نیست که در برابر مذهب شل  یهالمیفالبته سخن ما درباره 

ن که ژرفای جوهر اصلی دی مییگویمروشنگر و تفریحی سخن  یهالمیفدرباره بسیاری از 
نظر  هابچهکه  طورهمان منفی. یهاجنبهمثبت و هم  یهاجنبههم  – کاوندیمو فرهنگ را 

  گفتگویی را آغاز کرد. توانیم کنندیمدینی فیلم را اعالم  یهاشهیاندخودشان درباره 
  :کندیمکه دین را بررسی  ییهالمیف ازچند پیشنھاد 

  ٨دیگر صبر کنند کمکیحاال خدا و پیغمبر )PG یک فیلم طنز درباره :(
که این یک اشتباه بوده. سن  کندیمو ادعا  ردیمیمبازیکن فوتبالی که 
 هفت سال و بیشتر

 ٩ای، خدا !)PG:( در نقش خدا. یک  ١٠یک فیلم طنز با بازی جورج برنز
خدا با او سخن گفته است. سن هفت سال  کندیمرئیس سوپرمارکت ادعا 

 و بیشتر.

  بودای کوچک)PG:(  روحانیون تبتی باور دارند که بودا در یک پسر
برای  سمیبودائرستاخیز خواهد کرد. معرفی خوبی برای  آمریکایی

 سال و بیشتر. ٧ابتدایی. سن  یهابچه

                                                 
8. Heaven Can Wait 

9. Oh, God 

10. George Burns 
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  ابرستاره عیسامسیح)G:(  درباره داستان موزیکال بنیادبرافکن یک فیلم
یا رستاخیزی نشان داده نشده و یھودا قھرمان است!  یامعجزهعیسا: هیچ 

 سن هفت سال و بیشتر.

  بامنوازنده روی )G:(  یک فیلم موزیکال درباره یک خانواده یھودی روسی
 و دردسرهای آنان. بدون محدودیت سنی هاسنتو زندگانی، 

  ده فرمان)G:( د آمدنالبته تاریخ دارد ولی یک فیلم عالی درباره به وجو 
به دست فرشته ابر مانند که نوزادان  یاصحنهده فرمان است. به دلیل 

این فیلم  یبنددرجهبسیاری از والدین درباره  شودیممرگ کشته 
 سال و بیشتر. ١١. سن پرسندیم

 بروس قادرمطلق )PG-13 :( بروس قادرمطلق توهم خدا را از میان برده و
 سال و بیشتر. ١١سن  .کندیمبا آنچه الھی است مبارزه 

 ) رومروPG-13 سال و بیشتر. ١١): زندگی یک فعال روحانی. سن 

 یگاند )PG:(  سال و بیشتر.  ١١رهبری بزرگ. سن  یزمانهرندگی و
 (بیشتر به خاطر طوالنی بودن فیلم.)

 اردوگاه عیسا )PG-13 رار قتلقین  ریتأثتحت چگونگی ): نگاهی آشفته به
کودکان کم سن در یک اردوگاه تابستانی به وسیله یک گروه از دادن 

 سال و بیشتر. ١٢روحانیون. سن 

 ) فھرست شیندلرR :(یک مرد برای نجات گروهی از یھودیان  یهاکوشش
سال و  ١۴و جوانان. سن  تربزرگ یهابچهدر زمان هولوکاست. برای 

 بیشتر.

  
رید به بنگ بردیمکه سواد دینی را باالتر  ییهالمیفاز  تربزرگ(برای یک فھرست 

  .)١پیوست 
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Needs to Know— and Doesn’t (New York:HarperCollins, 2007). 

. بھترین کتاب برای دهدیمواضحی از اصطالحات دینی به دست  بخش شش تعاریف
  والدین برای به دست آوردن درک روشنی از مفاهیم برای انتقال به کودکان.

  
McGowan, Dale, et al. Parenting Beyond Belief (New York: 
AMACOM, 2007). 

  پی بی بی یک منبع عالی برای تعاریف اصطالحات دینی است. نامهواژه

  ١١و تعادل در آموزش دینی) ییگراواقع(دقت،  باتراوی
www.teachingaboutreligion.org  

. ندکیماطالعات عالی و رهنمودهایی برای آموزش درباره دین در مدارس دولتی ارائه  باتراوی
طرح درس و رهنمودهایی برای یادگرفتن درباره دین به جای آموزشی دینی وجود دارد. هم چنین 

کل خوب  درمذهبی که  یهاجشنتفاوت مهمی را میان یادگرفتن درباره  باتراویاز سوی دیگر 
ایت . یک سسازدیممذهبی که شایسته نیست، برقرار  یهاجشنوارهاست و جشن گرفتن 

و مادران و افراد عادی و همین طور سایت سودمندی برای آموزگاران  سودمند برای پدر
  است.

  
  

  توحیدگراگرایجھان
www.uua.org  

پیشروی بدون اصول عقاید است که به  یافرقه) یک انجمن UUتوحیدگرا ( یگراجھان
جمن . اندانندیم گراانسانطور کلی شامل کسانی است که باالتر از هر چیز دیگر خود را 

جوانان هست که شاید نیاز به تجربه اندوختن  یهابرنامه) دارای UU(گرای توحیدگرا جھان

دارد، یک  ١٢نوجوانان را پر کند. این فرقه یک برنامه جنسی یک ساله به نام کل زندگی ما
نوجوان که بر موارد عدالت اجتماعی تمرکز دارند. تک  یهاگروهبرای تکلیف دارد و برنامه 

                                                 
11. OABITAR (Objectivity, Accuracy, and Balance In Teaching About Religion) 

12. Our Whole Lives 
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ن نوجوامایه گرفتن دل است و با اکثریت افراد مذهبی  یاجامعهآن هم در میان یک بودن 
  نیز دوست دارد با گروه به اردو برود.

به نام  یابرنامهدارای  )UU(توحیدگرا  گرایجھانعدالت اجتماعی  یتهیکم
ا به ت آوردیمفراهم  تربزرگو  سالهشانزدهدارد که فرصتی برای افراد جوان کارهای سزاوار 

پرداخته و به یاری کسانی بپردازند که  متحدهایاالتسفرهای عدالت اجتماعی در سراسر 
  justworks@uusc.comنیاز به کمک دارند. برای جزییات بیشتر ایمیل بزنید به 

  
  جدایی دین از سیاست
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هنگام گفتگو با کودکان خویش پیرامون مسائل  نیدیبچه  دارنیدبسیاری از والدین، چه 
 ییهاپرسش اگرچهکنند. جسمی از جمله موارد مربوط به رابطه جنسی احساس راحتی نمی

طه جنسی دارند شاید متفاوت از سؤاالت والدین مذهبی که پدر و مادران سکوالر درباره راب
فاوت است مت هازمانند بیشتر هایی که پدر و مادران سکوالر در پی آن هستولی پاسخ نباشد
 .تکیه دارند یاصول متفاوتبر  چون

ها بر آن تکیه های سرسری که برخی از مذهبیچون پدر و مادران سکوالر به پاسخ
به  ، پاسخدهندینماهمیتی  -»خواهدیمتا زمان ازدواج صبر کن چون که خدا « -دارند 

 .گرددمیتر رابطه جنسی به کودکان گفته شود پیچیده پرسش سخنانی که باید پیرامون

های اخالقی یا در مقیاس بدیهی است که بدون دین بودن به طور کلی به معنای رد ارزش
و کارآمد  قصارگفتار کمبود به  توجهولی با  –ابط جنسی نیست وریات در رد اخالقکوچک 

، سازدیم رتروشنپرتو افکنده و آن را  ما یهامیتصمبر هایی که ارزشدقیق چنین بیان  مؤثر
. برخی از والدین بدون دینی چون در محیطی با اخالق جنسی مذهبی پرورش است ترسخت

نکه . برخی دیگر با ایکنندیمیافته این اصول اخالقی را در راستای پوشش مذهبی آن رد 

۴بخش



 
 
 

 چهارم: خود فیزیکی بخش

 ١۴۵

کردار  ط بامرتبها ین پیامهای اخالقی یا همه ااصول دین را کنار گذاشته باز هم بخشی از پیام
 .اندداشتهنگه موخته هنوز نیز آ که در بچگیرا جنسی 

 

 گناه یآموزهاز  ییرها
د را دوست دار اشبندهدو چیز به من یاد داد: یکی اینکه خدا  ١تگزاس زندگی در لوبک

سی جن یرابطهدر جھنم خواهد سوزاند. موضوع دیگر این است که از سوی دیگر او را و 
بدترین چیز کثیف روی زمین است و باید این رابطه را تنھا با کسی برقرار کرد که دوستش 

 دارید.

  ، ترانه سرای و خواننده کانتری٢بوچ هنکوک -

 

که هنگام بحث درباره مسائل جنسی بسیاری از ما در وجود خود موانع روانی ندارد  یتعجب
. بعید نیست که پدر و مادران ما هرگز پیرامون این موضوع با ما سخنی میکنیماحساس 

ند. گذر از را رسانده باش جنسی یرابطهو کثیف بودن آور شرمنگفته باشند یا شاید مفهوم 
 تررراستستواند سخت بوده تا بتوانیم با کودکان خود موانع تربیتی و رفتن به ورای آن می

 به این موضوع بپردازیم.

 ورابطه جنسی  پیرامونام نخست به لرزه درآوردن مفاهیم مذهبی بدردنخور گ
هیچ به  نه تنها. رابطه جنسی گراستعتیطبابط با اصالحات ورگونه چهارچوب بندی این 

نی و حیات زندگا تداوماصل اساسی  درواقعست بلکه نی» بدترین چیز کثیف روی زمین« رو
را ئوس زسپس شکر رابطه جنسی برقرار کرده و  فردیهر  پیشینهاست. نیاکان ما انسان

. اینکه باشد هبعید نبود که این کتاب یک خواننده کمتر داشت این صورتدر غیر  وبجا آورده 
ثال میک  جلوه دهد یآورشرم یمسئلهضرورت اصلی زندگانی روی زمین را  توانستهدین 

های از اندیشهبجا مانده میراث  نیترشدهفیتحرترین و لجوجانهنشان دادن خوب برای 
یاق شده چون اشت یریناپذگرفتار خجالتی تسلی  یشماریب یهاپسربچه. استدینی 

                                                 
1. Lubbock, Texas 

2. Butch Hancock 
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ویر شده تص» جلق زنی«یا » خودارضایی«طبیعی در برابر استمنا به عنوان  ریناپذمقاومت
ینوایی و بها تن را در جلوگیری از آبستنی و تنظیم خانواده میلیون ازاست. مخالفت مذهب 

 ادهسوءاستفروحانیون به اجبار مجرد مانده را به سوی  در حالی که داشتهنگهفقر شدید 
وارد تنها . اشاره به این مکشانده است -افشاکمترین احتمال  با ضوعیمو -جنسی از کودکان 

 هایمینهخواه برخاسته از زاین موضوع برای نقد دین نیست بلکه برای اشاره به این است که 
بسیاری از این دین  یما باشد، حتا پدر و مادران ب ٣مذهبی باشد خواه از فرهنگ پیوریتنی

ش پیرامون روابط جنسی را در زندگی و شیوه تربیتی خوی ختهیفره ریغهای تحریفات و اندیشه
 دهند.دخالت می

 های نادرست مذهبی پیرامون مسائل جنسی راه خویش راها و اندیشهامروزه این پیام
ثریت کودکانی کرده اک دییتأبررسی و مطالعاتی که  رغمیعل. اندکردهنیز پیدا به سیاست ملی 

 یرابطهاری هنگام برقرتعهد خود ناکام مانده  قسم و داشتننگهدر و  بستهکه پیمان باکرگی 
فظت نشده رابطه جنسی محا برقراریبرای بیشتری احتمال گاران نسبت به غیر پرهیزجنسی 

 ندهست های آمیزشیبیماریبرای دچار شدن به احتمال برابری هر دو گروه دارای داشته و 
 گشته ۴جنسی خارج از ازدواج یرابطهاز پرهیز میلیون دالر تنها صرف ترویج  ١٧۶بیش از 
 )١. (است

اه مبهم گن یهاآموزهاندیشه و  پیرامون وسواس داشتنبه جای  نیدیبپدر و مادران 
ز اخردمندانه های های جنسی خود را بر پایه نگرانیتواند ارزششیطانی می یهاوسوسهو 

پیامدهای آن بگذارند. هنگامی باید از رابطه جنسی پرهیز شود که پیامدهای خطرناک آن 
بد  یک پیامد جانبی بسیار ،در زمان نوجوانی کمابیش با هر معیاری باشد و بارداری بزرگ

و  هاهیرماسنرخ ترک تحصیل، امکان درآمد پایین، کاهش شدید باالتر رفتن  سبببوده که 
در حال کاهش  اننوجواندر ) خوشبختانه بارداری ٢. (همراه استافزایش خطر برای کودکان 

                                                 
3. Puritanism  گروهی از پروتستانهای مذهبی سده شانزدهم در انگلستان که به دنبال اصالحاتی دینی

 با اجرای دقیق احکام آن بودند.

4. Promotion of abstinence-only sex education 
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نرخ  ١میالدی) بنیاد گات ماچر ٢٠٠۶خورشیدی ( ١٣٨۵است. بر طبق گزارش سال 
آمده و به  نییپادرصد  ٣۶میالدی)  ١٩٩٠خورشیدی ( ١٣۶٩آبستنی نوجوانان از سال 

ه کاهش مربوط ب کلدرصد از  چهارده نرخ خود در سی سال اخیر رسیده است. نیترنییپا
درصد در نتیجه  ٨۶انتظار بیشتر نوجوانان برای داشتن رابطه جنسی عنوان شده؛ بقیه 

 )٣استفاده بهتری از وسایل جلوگیری است. (

 
 

 
 
 

 %٣۶ میالدی) ٢٠٠٢و  ١٩٩٠( ١٣٨١و  ١٣۶٩نوجوانان میان  درصد کاهش آبستنی
 %١۴ درصد کاهش به علت برقراری دیرتر رابطه جنسی یا داشتن رابطه جنسی کمتر:

 %٨۶ درصد کاهش آبستنی به علت افزایش استفاده از وسایل جلوگیری:
 ٢٠٠۶( ١٣٨۵آموزش خودداری از رابطه جنسی در سال  یبرنامهکل صرف شده برای  یهزینه

 میالدی)
 میلیون دالر ١٧۶

 دالر ٠ برنامه دولت فدرال برای ترویج فراگیر آموزش رابطه جنسی شامل آموزش وسایل جلوگیری
 در برنامه آموزشی تنها دیدهآموزشمیانگین سنی نخستین رابطه جنسی در میان دانش آموزان 

 از ازدواج پرهیز جنسی خارج
 سال ٩/١۴

ه تنها آموزش برنام یبرنامهمیانگین سنی نخستین رابطه جنسی در میان دانش آموزان بیرون از 
 پرهیز جنسی خارج از ازدواج

 )۵( سال ٩/١۴

برنامه آموزشی تنها پرهیز جنسی خارج از ازدواج در سال  درصد نوجوانان آمریکایی که در
 میالدی) ١٩٩۵خورشیدی ( ١٣٧۴

٩% 

برنامه آموزشی تنها پرهیز جنسی خارج از ازدواج در سال  درصد نوجوانان آمریکایی که در
 میالدی) ٢٠٠٢خورشیدی ( ١٣٨١

٢۴-٢١% )۶( 

برنامه آموزشی تنها پرهیز جنسی خارج از ازدواج در  آموزگاران مسائل جنسی آمریکایی که در
 میالدی) ١٩٨٨خورشیدی ( ١٣۶٧سال 

 ۵٠تن برای  ١
 آموزدانش

برنامه آموزشی تنها پرهیز جنسی خارج از ازدواج در  آموزگاران مسائل جنسی آمریکایی که در
 میالدی) ١٩٩٩خورشیدی ( ١٣٧٨سال 

 ۴تن برای  ١
 )٧( آموزدانش

نسبت آموزگاران مسائل جنسی که اعتقاد دارند باید به دانش آموزان درباره وسایل جلوگیری 
 آموزش داد

 تن ١٠تن از  ٩

 )٨تن ( ۴تن از هر  ١ نسبت منع شدن با قانون از انجام این کار

                                                 
1. Guttmacher Institute 
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مروز هیچ ا تاکه روشن گشته  یشناسروشدر مطالعات موشکاف «: کندهپوستخالصه و 

مان تا زاز رابطه جنسی برنامه آموزشی پرهیز  واجد شرایط گاریبرنامه آموزشی پرهیز
تأثیر مثبتی بر کردار جنسی هیچ  ،فدرالمیلیون دالر دولت  ١٧۶تنخواه با ازدواج 

های آموزش جامع مسائل جنسی بازنگری . اکثریت مهمی از برنامهنوجوانان نداشته است
ایج مؤثر بوده است. نت –هیچ تنخواهی از دولت فدرال دریافت نکرده  و –و بازبینی شده 

رکای عداد شاهش تکشامل تأخیر آغاز رابطه جنسی، کاهش تعداد رابطه جنسی،  مثبت
 »م یا وسایل جلوگیری بوده است.وجنسی و افزایش استفاده از کاند

از کمپین ملی جلوگیری ای مطالعه» ٢٠٠٧١ امرجینگ انسرز«از  - 
 از آبستنی ناخواسته و آبستنی نوجوانان

 
  

 
ساله افزون بر عدم آمادگی کافی برای تبدیل شدن به والد کمابیش  ١۵یک بچه 

همیشه آمادگی کافی برای برخورد با مسائل عاطفی و پیچیدگی مسائل اجتماعی رابطه جنسی 
 آموزش گرتیهداباید است که واقعی پیامدهای درباره  ییهاینگراناین چنین را ندارد. 

جیب های علذتپندارهای غیرقابل اعتماد درباره برخی نه مسائل جنسی کودکان ما باشد 
 دیدگاهی که میان بیشتر مربیان مسائل جنسی و سالمت مشترک است. –جسمی 

صویر پیرامون ت تریکلمسائل  یهاافتیرهافزون بر مسائل جنسی والدین باید در 
جسمی، سالمت، هویت جنسی، تمایل جنسی و استفاده از مواد به کودکان کمک کنند. این 

 ها و منابع برای گفتگو با کودکان درباره بسیاری از موضوعاتبخش پرسش و پاسخ، فعالیت
موضوعات باید در یک  . در حالی که هر یک از اینرا دربرداردفیزیکی  -مربوط به خود

 خواهدیمهایی نیز هست) این بخش مل مورد بررسی قرار گیرد (و در این باره کتابکتاب کا
تواند پدر و مادران سکوالر را به سوی برخی دیگر که میباشد  یبر موارد یاباچهیدبه عنوان 

                                                 
1. Emerging Answers 2007 
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ها به سکوالر و رویکرد آن یهاباارزشاز منابع خارجی راهنمایی کند که سازگاری بیشتری 
 رد.تربیت کودک دا

اره درب ییهاپرسشست. نیآمده به طور ضروری چنین این کتاب که در  هر موضوع
ن درباره ، چگونگی سخن گفتندیآیمها چگونگی پاسخ به پرسش کودکان درباره از کجا بچه

ها زمانی که در حال تجربه کردن بلوغ هستند و برای نمونه چگونه تغییرات جسمی آن
چون تا حدودی به این  تغذیه و درمان آن در اینجا نیامدههای یک اختالل تشخیص نشانه

دلیل که بسیاری از منابع بیرونی عالی در این رابطه به سادگی قابل دسترسی است. تمرکز 
ما در رابطه با این موارد بر این اساس است که رویکرد تربیت دینی و سکوالر شاید متفاوت 

 باشد.

ای مجزای اخالقی جیه و نیازی برای مجموعهتوتنها نه مسائل جنسی در رابطه با 
 گیریتصمیمای از اصول مجزا برای راهنمایی مجموعهبلکه نیازی و توجیه ای به دارد نوجود 

بر  دیگر زندگی حاکم است شئون. اصولی یکسانی که در وجود ندارد درباره مسائل جنسی
و  تصداقعمل،  یجهینتیعنی بر محور مسئولیت،  کندیماین موضوع نیز فرمانروایی 

مایی راهن تواند به ما درگرایانه میانساندیگر  یهالتیفضها و خوبی و انسجام. این ارزش
 کودکان به سوی درک شایسته و سالم از خود فیزیکی و مسئولیت در برابر آن کمک کند.

 
  پرسش و پاسخ

 
  در رابطه با تن و جسم کدام است؟ گراییانسانپرسش: اصول بنیادی 

 
 داد که در خانه ما هیچزمانی که در حال بلوغ و رشد بودم بابام همیشه توضیح می پاسخ:

مصالحه و گذشتی پیرامون مسائل ایمنی یا سالمت پذیرفته نیست ولی هر مورد دیگری قابل 
 چیزی نیست که ماما  یهابدنکرد که . وی هم چنین اشاره میباشدمیمذاکره و گفتگو 

ناچار احساس ناراحتی کرده یا از آن شرمسار باشیم بلکه بدن ما طبیعی و زیبا است. شاید 
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ه با در رابط گراییانسانولی من گمان کنم او به دو اصل بنیادی  دانستینمآن زمان هنوز 
 :کردیمبدن انسان اشاره 

 سالمت و ایمنی مقدم است. -١

 است.بدن ما خوب و زیبا  -٢

ر دارند ولی این به معنای ههای طبیعی و رابطه جنسی را گرامی میلذت انیگراانسان
درکی از  به ریپذتیمسئولرفتار  انیگراانسانچه پیش آید و به هر بهایی نیست. برای 

 .رسدیمو دیگران  خود شخصپیامدهای عمل برای 

ت کشد. بررسی جزییاهای پدرم سرک میگفته یالالبهبدین صورت این اصول از 
 .باشدمیها دارای اهمیت بیشتری درباره آن

. بدیهی است که هر کنشی که داردسالمت و ایمنی در جایگاه نخست اهمیت قرار 
دهیم دارای درجاتی از خطر بوده و این نکته به این معنا نیست که باید در زندگانی انجام می

طرناکی را از محیط کودک خود حذف کنید. نخست روشن است که بکوشید تا هر عنصر خ
این کار امکان ندارد. دوم احتمال دارد هنگامی که کودک فرصتی بیابد بر ضد این خواسته 

در حالی که این  هگرفتنیاد  ١سئولیت کنترل ریسکیزی درباره مچو  کردهوالدین شورش 
 است.بوده یادگیری برای کودک ضروری 

ادن ایمنی و سالمت در باالی فهرست در گام نخست به این معناست اصل قرار د
ها به را ارزیابی کنیم که در اثر انجام کنش و فعالیت هاسکیرکه ما باید به طور خردمندانه 

وجود آمده و در صورت امکان به طور خردمندانه ابزارهای مناسبی برای کاهش خطر به کار 
متفاوت هستند ولی به عنوان یک  تا حدودیاین موارد  بگیریم. افراد خردمند در برآورد

کودک خود به کار  سواریدوچرخهشما این اصل را برای ممنوعیت توان گفت می نمونه
نید که ک تأکیدبرید تا گیرید چون ممکن است به خود آسیب زند ولی آن را به کار مینمی

 کاله ایمنی بر سر بگذارد. سواریدوچرخهباید هنگام 

                                                 
1. Managing risks responsibly 
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جه نخواهد هیچ و به یشخصاگر حتا  استارائه دلیل  وابسته بهچون تربیت سکوالر 
ها بخواهد با کودکان خود در این زمینههم هنوز شاید  کوتاه آید ولیدر موارد سالمت و ایمنی 

باره توان درمیهم چنین کاری را انجام داد. باید  چراایمنی و سالمت  برایسخن بگوید که 
ا دور کاهش ی یهیمابرداشتن گامی که درباره خردمندانه بودن و ریسک ن دی بودجبزرگی 

ر این های منطقی دانسان بعید نیست اگرچه. داشت گفتگوییشود،  یسککردن خطر و ر
 یاالحهمصباره موافق نباشند ولی هنگامی که پای ایمنی و سالمت در میان است جای هیچ 

قدر بزرگ نیست که شما که خطر این مورد آن دهدتوضیح  شما را وجود ندارد ولی اگر بچه
یا روشی حفاظتی برای ایمنی و سالمت هنگام فعالیت دلخواه خویش پیدا کرده  دیپنداریم

 باز هم شاید به این نتیجه برسید که عقیده خود را تغییر دهید.

هم بیماری  برای مثال -زیبا نیست ، ا و طبیعی است. ولی هر چیز طبیعیپیکر ما زیب
یبا کند که پیکر ما هم زمی روشناصل این و به همین دلیل  -گرددمیبه طور طبیعی ایجاد 

ها یک موجود مادی، جانورانی فرگشت یافته هم طبیعی است. ما اعتقاد داریم که انسان و
که  مهستیما  شکل مادی . ایناست خانه کرده مادی پوستهیک  در میانکه نه روحی  بوده

م چنین ه» ها گناهکار بوده و باید رستگار شوند.انسان«. ما اعتقاد نداریم استبسیار مهم 
ها مادی است. در بدن ما باور نداریم انسان اشرف مخلوقات است. خاستگاه انسان

هستیم که همگی نتیجه فرایندهای  ییهاشهیاندما دارای احساسات و  بوده فعالها هورمون
سازد که هستیم. این موارد شامل نقاط قوت و نقاط میطبیعی و مادی بوده و ما را چیزی 

 .سازدیمسرشت انسانی ما را  و بودهضعف ما نیز 

رابطه جنسی یک بخش طبیعی از یک موجود مادی بوده و (اگر به شیوه درست انجام 
وار پست یا بد، خ یامسئلههای مادی نباید به عنوان و سالم است. لذت بخشلذتگیرد) 

و این  – درواقعانسان است. نام های مادی یک بخش مهم از موجودی به شمرده شود. لذت
ها یک بخش الزم و ضروری هستند. رابطه جنسی به دالیل فرگشتی آن –درکی حیاتی است 

در طول دوران است. این  هاگونهاست. لذت از رابطه جنسی دلیل ادامه یافتن  بخشلذت
گذاریم. ن بهرهیبز درک کامل از مسائل جنسی است که ما باید کودکان خود را از آن بخشی ا
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مساعد  کند و هنگامی که اوضاعاین شیطان نیست بلکه فرگشت است که آتش آن را تند می
باشد مشارکت در لذت جنسی مشارکت در انسانیت است. از سوی دیگر اگر خوشایند نبود 

 د داشت یا به احتمال بیشتر انسانی وجود نداشت.های بسیار کمتری وجوانسان

 

گاه سازم از ارزشآن ازکوشم کودکم را هایی رابطه جنسی که میپرسش: چگونه ارزش ی هاها آ
  همساالن مذهبی وی متفاوت است؟

 
باره مسائل آنچه در بعید نیست که به عنوان پدر یا مادری سکوالر دلواپس باشید که پاسخ:

بسیار متفاوت از چیزی باشد که والدین دیگر به کودکان  دیآموزیمجنسی به کودکان خود 
. زیرا این مورد از جنبه احساسی برای والدین بسیار پر هزینه است شاید نگران آموزندیمخود 

نوان ع تربیتی را رفتار کودک شما را به وهیش دیشاباشید که والدین دوستان کودک شما 
 تأثیر بدی بر کودکان شما داشته باشند. وغیراخالقی ارزیابی کرده 

به طور در این موضوع های والدین مذهبی های شما از ارزشی تفاوت ارزشدرجه
تر مسیحیت بخش گراهای بنیادشکل اگرچه. است به والدین مذهبیوابسته  کامل

 شیوه و شکل پیرامونهوم پرهوادار ای را از آن خود کرده و مفرسانه مالحظاتچشمگیری از 
وع تن ازبزرگی  یگستره واقع در چنگ آنان است، ولی در متحدهاالتیامذهبی بودن در 

رد. باری بعید نیست که وجود داوالدین مذهبی در های پیرامون مسائل جنسی دیدگاه
شخص سکوالری در ناحیه خودش در آمریکا بسیاری از والدین مذهبی را بیابد که دارای 

 د.نهای خودش باشبا دیدگاهمشابه ها و دیدگاه بسیار ارزش

را  هاانوادهخها آن اتمسیحی از جمله منابعی که تولید کارمحافظهحتا منابع تربیتی 
ارهایی پیشنهاد کنند که شما یا شخص سکوالری با آن موافق شاید راهک گرفتهیمهدف 

وی ای ویژه از سهدیه شانیهابدنآموزد که د. تمرکز بر مشاوره خانواده به کودکان مییباش
آموزد دهد که پیکر انسانی پیکر خوبی است از سوی دیگر میها یاد میاین آموزش –خداست 

ت. به جای آنکه مسائل جنسی به عنوان گناه که بدن بیش از آنکه مادی باشد مقدس اس
ها این پیام را در در گذشته بوده این آموزش کارمحافظههای نکوهش شود چون راهکار گروه
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ارزشمند است و لذت جنسی چیزی است که باید مختص همسران » پاکی«خود دارد که 
بی های مذهپیام یرگوندگاز ) علیرغم وجود چنین موارد احتمالی از عدم توافق که ٩باشد. (

آور هایی که مسائل جنسی را کثیف و شرمپیام ،ایمآموخته در گذشتهکه بسیاری از ما است 
از مسائل جنسی در این منابع نیز به درجاتی رسوخ  یترمثبت نگاهکند به یک معرفی می

ا ما مذهبی نیز ب کارمحافظهکرده است. در مورد مسائل مرتبط با ایمنی و سالمت، والدین 
ای ایمن و سالم و دیدگاه مثبتی از مسائل جنسی خود در ارزش این خواسته که کودکان تجربه

در این تی متفاو یهایریگجهینتهای کلی اغلب به قرارداداین که داشته باشند. روشن است 
دو ، زن خواهجنسهممرد،  خواهجنسهمافراد مانند آموزش فراگیر جنسی و پذیرش باره 
 .انجامدیم) GLBT –گرایی و تراجنسیتی (دگرباشان جنسی  جنس

شده  ناییکایآمردر جامعه ما  یهایدگرگون متوجهمذهبی  روانهیمهای بسیاری از گروه
شود و نیاز به نوعی اخالق جنسی فراتر که شامل بلوغ جنسی زودرس و ازدواج دیرتر نیز می

 )١٠. (اندبردهپی » صبر کنتا زمان ازدواج «ی لوحانهاز دستور ساده

سالم و  یهاشیگرامذهبی هوادار  یهاگروهاز افراد و  یبرجستههای یکی از نمونه
 ١اخالقی مربوط به مسائل جنسی نهاد دینی اخالق جنسی، عدالت و سالمت است

)titute.orgwww.religiousinsروحانی، مدیر این نهاد دوازده سال  ٢) خانم دبرا هافنر
 )SIECUS( ٣متحدهایاالتبه عنوان مدیرعامل انجمن اطالعات و آموزش مسائل جنسی 

 ارشد یمدرک کارشناس یخدمت کرده دارا
ه و شدتوحیدگرا گرایجهان یروحان ات،یاله
از  است که در باال یمذهب ادیبن ادگذاریبن

 آن نام برده شد.

امروزه » انتظار برای ازدواج««
 ١٣٣٩نزدیک به دو برابر سال 

میالدی) به دراز  ١٩۶٠خورشیدی (
 .کشدمی

                                                 
1. Religious Institute on Sexual Morality, Justice, and Healing 

2. Rev. Debra Haffner 

3. Sexuality Information and Education Council of the United States 
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کتاب و مقاله در رابطه با رشد  نیچند هانفر
 یدورهدر  یمسائل جنس و یجنس لیم

عبارت  هاآناز  یکینوشته که  ینوجوان
مبالغه: راهنمای پدر و مادران  ورایاست از، 

از  –برای تربیت میل جنسی سالم در نوجوان 
 راهنمایی تا دبیرستان و بعد از یمدرسه

 که با کندیم هیتوص ی. و۴و باالتر رستانیدب
 و کودک خود گرد آمده دوستان نیوالد

 ییهاچهارچوب یبکوشید تا به مجموعه
 انندم یبا مسائلبرسید که  مورد توافقی

آغاز بلوغ جنسی در حال  اینکهبا 
کاهش بوده میانگین سنی افراد در 

ازدواج در حال افزایش  هنگام نخستین
 ١٩۶٠خورشیدی ( ١٣٣٩است. در 

میالدی) این دو مرحله (با توجه به 
افراد و شماری دیگری از جنسیت 

 ٩تا  ٨فاکتورها) یا میانگین نزدیک به 
سال از هم فاصله داشت. در سال 

میالدی)  ٢٠٠٨خورشیدی ( ١٣٨٧
 سال ١۶این فاصله به طور میانگین به 

 » )١١رسیده است (

ار سر و کو دیگر مواردی  زیانگوسوسه، آرایش و لباس هایپارتمالقات، نظارت در  یهاوعده
هر شخصی در هنگام بلوغ جنسی کودکش و ورود به مدرسه راهنمایی با آن روبرو  ودارد 

میان شما به عنوان یک طرف قضیه با والدینی با که  یبه توافقخواهد شد. بعید نیست 
باشد.  جبمایه شگفتی و تع دیآیمبه دست  عملیاین مسائل پیرامون دیدگاه متفاوت مذهبی 

تواند برای شما یا هر شخصی به عنوان پدر یا مادر چندین چنین توافقات شگفتی سازی می
وا مامانی، مامان کیت اجازه «نخست اگر بچه بگوید  –بهره و فایده به همراه داشته باشد 

گوید یا نه. اگر والدین به معیارهای مشابه و همانندی دانید راست میشما می» داده که..،
کودک بتواند استداللی را به کار گیرد که با جمله  ده باشند به ندرت احتمال دارد کهرسی

ر است تگردد و هنگامی هم که معیارها متفاوت باشد برای والدین بسیار راحتباال آغاز می
که در خانواده ما مجاز نیست. از سوی  دادهتا توضیح دهند چرا خانواده کیت اجازه کاری را 

کنید که معیارها و ارزش خود را برای والدین همتای خویش توضیح ی پیدا میصتردیگر شما ف

                                                 
4. Beyond the Big Talk: Every Parent’s Guide to Raising Sexually Healthy Teens—From 

Middle School to High School and Beyond 
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 هانآبگویند که کودکان شما اجازه کاری را دارند که  هاآنکودکان که  یداده بنابراین زمان
ه بر چخانوادگی شما  یهاارزشبنیادهای بدانند ها احتمال بیشتری دارد که آنندارند، 

 مواردی استوار است.

 

  یست؟چحاکم بر روابط و مسائل جنسی  گراییانسانپرسش: اصول 
 

گردد ولی تعداد اندک مربوط به بدن در اینجا نیز اعمال می گراییانساندو اصل  پاسخ:
ای جنسی پ یرابطهنیز در این رابطه نقش دارد زیرا ارتباط و  گراانساندیگری از اصول 

 .کشدیمدیگران را نیز به میان 

ما خوب و طبیعی  یهابدننخست قرار دارد و  پلهاین اصول که ایمنی و سالمت در 
وید . مطمئن شدهدیمهای رابطه و ارتباط جنسی را پوشش های بزرگی از زمینهاست بخش

دانند این اصول پذیرفته شده شماست و چند نمونه و مثال بزنید تا بدانند که کودکان می
 ها بایدپوشی کرد این است که آنتوان از آن چشمکه نمی ها چیست. موردیکاربرد آن

های آمیزشی و هم در جلوگیری از آبستنی مناسب را هم برای جلوگیری از بیماری یهاحفاظ
ها بدانند رابطه جنسی به همراه به کار گیرند. افزون بر این بسیار مهم است که بچه

هستند. اطمینان  هاها موتور آنورموناحساسات نیرومندی است که تا اندازه و حدودی ه
رار گرفته و قاهمیت جایگاه نخست ت بر ها متوجه هستند که ایمنی و سالمپیدا کنید که آن

جنسی قادر است عواطف  یرابطه. شودیمشامل مراقبت از سالمت عاطفی شخص نیز 
، مادروابطی اعتر دکه  اطمینان پیدا کردهنیرومندی میان شرکا به وجود آورد و افراد باید 

 .شودیمشامل رفتار جنسی نیز  و این شتهوجود دادوطرفه  ییگوراستاحترام و 

باشد. اجازه دهید  بخشلذتچون بدن ما خوب و طبیعی است رابطه جنسی باید 
کودکان این را دانسته و هم چنین بدانند که این سخن به معنای آن است که هیچ شخصی 

نداشته  و خوبیکه احساس راحتی کاری بکند خودش پیکر و بدن  باخواه زن خواه مرد نباید 
د را کنترل کنند. حق دارن دهدیمرخ رویدادهایی که بر بدنشان  ها حق دارند تاباشد. انسان
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. استکه اعتقادات خویش را تغییر دهند. این موضوع دوم به ویژه دارای اهمیت باالیی 
مس پا لشخصی را بوسیده یا اجازه  فقطها درک کرده که چون کنید که بچهپیدا اطمینان 

ت اس یاوهیشجنسی  یرابطهت. به معنای الزامی برای کارهای دیگر نیس ادهرا دعریان خود 
 احساس شگرفیدارای شوند و باید ها در صمیمیت خود با هم دیگر شریک میکه انسان

 .نیاورد دلیل خوبی است که این کردار انجام نشوداحساس خوبی به وجود پس اگر . باشد

بی گاون هفت فضیلت و خو، نویسنده دیل مکمذهبیتربیت فارغ از اصول در کتاب 
یدن اندیشبرای آن  با چرخاندن . هر چند فهرست جامعی نیست ولیشماردیبرمسکوالر را 

 مسائل یحوزه. هر چند در جامعه ما شودیمدرباره رابطه و ارتباط جنسی فهرست خوبی 
فکری و اشاراتی گنگ است ولی همان اصول اخالفی که در  یهاوسواسجنسی آکنده از 

ر زیر ت. داس کار گرفتنزندگی کاربرد دارد در این زمینه نیز قابل به  یهاحوزهبیشتر 
گفتگو  هنگاماین اصول در نقش توضیحات کوتاهی به آن افزوده شده تا  وفهرست دیل آمده 

 با کودکان روشن گردد:مسائل و روابط جنسی  درباره

روابط  یربارهدهمه چیز را  هیچ کسی چونبگیرید  : فروتنی داشته باشد تا یادفروتنی
. این موضوع هم در رابطه با والدین و هم برای بچه داندینمو رابطه جنسی 

ید دانها پنهان نکنید که همه چیز را درباره این مسائل نمیآن از صادق است.
 ها نیز اشکالی ندارد که هر چیزی را بلد نباشند. این دلیل اهمیتو برای آن

 د پاسخ،توانیگفتگو با دیگران را برای شما روشن ساخته و بدین وسیله می
 دانید.را بیابید که نمی ییهاپرسش

ها کمک جنسی است. به بچه یرابطهاس در روابط و ای اس: همدلی نکتههمدلی
ا درک ها رکوشد احساسات آنکنید که بفهمند الیق شریکی هستند که می

ا ب مالحظاتها نیز با همین کرده و به آنان احترام بگذارد و ضرورت دارد آن
ر روابط تواند دشریک خویش رفتار کنند. برای الگوسازی در این زمینه فرد می

ریک و هم چنین در کردار تربیتی خود همدردی نشان داده یا کودکان را با ش
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تشویق به غمخواری از اعضای خانواده، دوستان و افراد دیگری نماید که در 
 زندگی آنان نقش دارند.

: این خوبی یا فضیلت برای مقاومت در فشار دیگران و هنگام دالوری و شجاعت
 داند. بها درست و صحیح میکند که شخص آن رانجام کاری کمک می

کودکان بفهمانید که در رابطه جنسی و روابط باید شجاعت ایستادن بر سر 
داشته باشند. هیچ کسی نباید به دلیل فشار شریک  راخطوط قرمزی خود 

 هاآنکرده و در این رابطه خواست جنسی برقرار  یرابطه ساالنهمجنسی یا 
. از سوی دیگر شاید بخواهید درباره دل و را به خواست خود ترجیح دهد

 که آزار دیده یا به علت دگرباش گفتگو کردهایستادن در کنار افرادی  جرئت
های دیگری در رابطه مورد تبعیض قرار گرفته یا به صورت بودنجنسی 

 جنسی یا هویت جنسی خود متفاوت هستند.

ست که دارند سزاوار نی : کودکان باید بدانند که در روابطیو صداقت ییگوراست
ها نیز سزاوار دانستن حقیقت است. ها دروغ گفته شود و شریک آنکه به آن

تواند پیامدهای جدی برای ایمنی و ای است که میجنسی رابطه یرابطهچون 
های بهدرباره تجر گریکدیسالمت داشته باشد بسیار مهم است که شرکا با 

ه ای بودگذشته خویش روراست بوده و هم چنین در حال حاضر آیا تک رابطه
ود خات کنند. صداقت داشتن در احساسیا افراد دیگری را نیز مالقات می

 در این صورت چونمهم است  هرابطاین از  اتشخص دیگر و توقع نسبت به
ک که بر اساس دررد تصمیم بگیتواند درباره رفتار جنسی خود شخص می
که او یا شریک او این رابطه را چقدر جدی به شمار است  این صادقانه از

ی درست نیست که برای داشتن نزدیک گاهچیهها باید بدانند که . بچهآورندیم
وند ها باید آگاه شبه شریک خود دروغ بگویند خواه پسر باشد یا دختر. بچه

ها باید بررسی کنند که آیا با گوید آنها دروغ میکه اگر شریک جنسی به آن
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بر  هاشود یا نه و آیا رابطه آنها به صورتی که سزاوار آن هستند رفتار میآن
 .جنسی شوند یرابطهدرگیر  سپسان کامل بنا شده اساس اطمین

ها : فکر باز به معنای بی خیالی نیست. فکر باز به معنا آن است که اندیشهفکر باز
متفاوت است و این موضوع ایرادی ندارد. به  یادامنهو رفتار انسان دارای 

 کودکان کمک کنید تا بفهمند مرزها کجا است (ایمنی و سالمت، احترام به
ه ت کودکان شما تصمیم بگیرند کخود و شریک) ولی بدانید که بعید نیس

گران با دی ارتباطشما از رابطه جنسی و آرمانی  یهاشهیاندکرداری متفاوت از 
ها د. تا زمانی که بچهها توقع و چشمداشت داریکه شما از آنداشته باشند 

 –خطوط ارتباطی است  داشتنباز نگهموضوع مهم  اندنشکستهمرزها را 
گذارید. وی احترام ب گیریتصمیمهای خود را بیان کرده ولی به توانایی تفاوت

 یطهرابتوانند پیرامون ها این آگاهی را بدهید که میبه همین صورت به بچه
 مسئلهن خود بگیرند. ای ساالنهمجنسی و ارتباط تصمیم متفاوتی نسبت به 

و  اهاشتبدار درستی دارد و دیگری کرداری به این معنا نیست که یکی کر
خود را (اگر با بر ضد ایمنی و  ساالنهمکودکان آزاد هستند که انتخاب 

د بدانند ها بای. بچهرندیبپذسالمت نباشد) بدون اجبار به انجام کاری مشابه 
ها باید پذیرشی به همان گستردگی و احترام که دوستان و شرکای جنسی آن

 ل باشند.برای آنان قائ

سالم برای هم سخاوتمند  یرابطهدر یک  هاانسان :و سخاوت یدستگشاده
 .دکننینمها از پشت به هم دیگر خنجر نزده و هم دیگر را نابود هستند. آن

ها مراقب شریک جنسی خود بوده و نیازها و احساسات یک رابطه سالم آدم در
شما و شریک جنسی شما الگویی است  ارتباط گیرند.را سرسری نمی همدیگر

آموزد. هم چنین و سخاوت را در روابط به کودکان شما می یدستگشادهکه 
لسوزانه د یاوهیششوید بچه شما رفتار سخاوتمندانه یا به زمانی که متوجه می

خود برخورد کرده زمان مناسبی است که نظر  پسردوستیا  دختردوستبا 
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ردار او ابراز کنید. به همین صورت زمانی که کاری مساعد خود را نسبت به ک
به شریک جنسی  یزیآمشیستاسخاوتمندانه در حق بچه شما کرده سخن 

 نیازی دو ،ها را آگاه سازید که سخاوت در یک رابطهبچه خود بگویید. بچه
است و هیچ یک از شرکای جنسی به تنهایی نباید پیوسته و مداوم  طرفه

 ک بدهد.فداکاری کرده یا کم

پاسخی مناسب به سخاوتمندی در روابط است.  یشناسحق: قدردانی و یشناسحق
ار ک، سپاسگزاری از کندیمزمانی که شریک جنسی شما در حق شما مهربانی 

جور خوبی و فضیلت دیگری است که . ابن یکمندانه حق اوستسخاوت
 کنید. یالگوسازها توان با روابط خودتان برای بچهمی

همگی بازتابی از قانون طالیی (برای دیگران  ییهالتیفضها و از یک سو چنین خوبی
(با دیگران چنان کردار نکن که  یانقره) و قانون یپسندیمهمان را بپسند که برای خود 

تار ها باید رف. نهایت امر این است که در یک رابطه با بچهاست برای خودت دوست نداری)
 ها نیز با شرکا جنسی خود کرداری نیک داشته باشند.به نوبه خود آنخوبی انجام گیرد و 

جنسی اخالق وجود داشته باشد  یرابطهفهرست خوبی از مواردی که باید در یک 
) فراهم شده: SIECUS( متحدهایاالتتوسط انجمن اطالعات و آموزش مسائل جنسی 

رابر برای دو طرف و در ب بخشتلذ، صادقانه، یکشبهرهروابط باید با رضایت طرفین، غیر 
 )١٢باشد. ( شدهمحافظتها و بارداری ناخواسته بیماری

 

ها کمک کنم تا خطرات رابطه جنسی زودهنگام را درک کنند توانم به بچهپرسش: چگونه می
  ؟در رابطه با امور جنسی وجود دارد» کثیفی«ها تلقین کنم که چیز بدی یا بدون اینکه به آن

 
 که پیرامون امور جنسی ییهاگنالیسها و از اطمینان یافتن درباره پیام یبخش پاسخ:

ررسی و درک ب گرویدر  دیچسبانینمفرستید انگ نادرست بودن یا کثیف بودن را به آن می
های خود و وسواس فکری درباره رابطه جنسی است. در رابطه با امور جنسی چگونه اندیشه
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؟ آیا آمدیم؟ آیا اصًال سخنی در این باره میان شما پیش کردندیمپدر و مادر با شما گفتگو 
 کردند؟نگاه می یآورشرمجنسی مانند چیز کثیف و  یرابطهها به آن

ه موضوعی ک رسندیمرابطه جنسی  کثیف بودنها به این نتیجه بیشتر زمانی بچه
ه این موضوع ک دادهان نش رفتاربا ها از سخن گفتن پیرامون آن ترسان بوده یا باشد والدین آن

واکنش  رسند که والدینها هنگامی به چنین برداشتی میتگو است. هم چنین بچهفخارج از گ
د بسیار وانت. گفتگو میشنوندیمدهند که در این مورد دیده یا شدیدی به چیزی نشان می

چه انجام داده ه بببینید یا بشنوید کرا چیزی به عنوان یک والد باشد که  رویدادیتر از آسان
ها نزدیک ه آنآرامش بتوانید با شوکه کند. نفسی بکشد و تا جایی که میشما را  وگوید یا می

ا را هها سخن بگویید آنتوانید با آرامش درباره ماجرا با آنشوید. اگر در همان لحظه نمی
اید ام داده یا شنیدهاید روی رایانه انجخواهید در باره آنچه دیدهمطلع و آگاه سازید که می

 ید.گفتگو کن در فرصتی مناسب با آنان، اندگفتهیمدرباره آن سخن  که با دوستان

 ها در بارهخواهید بچهمسائلی که نمیبه نام  ۵کتاب جاستین ریچاردسون و مارک شوستر

 کندیمهمانندی را گزارش  یهاوهیشفن و  ۶پرسند)ها میامور جنسی بدانند (ولی بدبختانه آن
انجام برقراری رابطه جنسی بچه همبستگی داشته همان طور که خانم دبرا هانفر  ریتأخکه با 

» یت مقتدرانهترب«گفتگو کرده است. نخستین روش کلی تربیتی به نام  هاآننیز پیرامون 
 یاجموعهم هاوهیشدو ویژگی مهم است: این  یرندهیدربرگ. تربیت مقتدرانه شودیمنامیده 

عیارهای سطح باال را برای رفتار کودکان در نظر گرفته و از لحاظ عاطفی پشتیبان کودکان از م
والدین « یوهیش. این شیوه قابل تشخیص از کنندیمآنان گوش  یهاگفتهخود بوده، به 

است که معیارهای سطح باال برای کودکان در نگر گرفته ولی نه به کودک گوش » مقتدر
ن کرده و قوانین را تعیی هاآندر حقیقت  – کنندیمپشتیبانی  هاآنکرده و نه از نظر عاطفی از 

                                                 
5. Justin Richardson and Mark A. Schuster 

6. Everything You Never Wanted Your Kids to Know About Sex (but Were Afraid They’d 

Ask) 
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 هپیروی کنند. از سوی دیگر شیوه تربیت مقتدرانه از شیو هاآناز کودکان انتظار دارند از 
کرده و به  یبانیپشتقابل تشخیص است که از لحاظ عاطفی از کودکان  ریگآسانتربیت 

ولی برای کردار کودکان معیارها و استانداردهای سطح باالیی  کنندیمسخنان آنان گوش 
وده و تا با فرزندان خویش دوست ب کوشندیم ریگآسانوالدین تربیت  – کنندینمتعیین 

 کنند که پدر و مادران باید برای کودکان برقرار کنند.ل نمیهایی را اعمامحدودیت

از  ای از رویکرد تربیتی است که در تربیت فارغتربیت مقتدرانه بسیار همانند گونه
 . کودکان خویش را آگاه سازید که شما انتظاراتشودیماصول دین و سراسر این کتاب ترویج 

ارائه  یهویشکنید ولی با د شما قوانین را وضع میها بداننها دارید بگذارید آنبزرگی از آن
دلیل را به عنوان راهی برای توضیح و راهی احتمالی برای اصالح این قوانین به کار بگیرید. 

خویش کمک کنید تا دریابند چرا خانواده شما دارای قوانین مشخصی بوده و اگر کودکان به 
 اصالح شود آن را تغییر دهید.ها شما را قانع کردند که قانونی باید آن

سی رابطه جن یبرقرارها احتمال بیشتری دارد که در هایی که در کودکان در آنخانواده
ها پدر و مادر خویش را با زندگی کودکان هایی هستند که در آنتأخیر داشته باشند خانواده

ت راه این هس نینخست :ردیگیم. این روش دو شکل یا ریخت به خود زندیآمیمخود در هم 
رابطه  یربارهدبا کودکان  که ارتباط با کودکان را باز کنید. بر خالف باورهای عمومی گفتگو

ها زودتر به فکر برقراری رابطه جنسی بیفتند. بر شود که آنجنسی مایه و سبب آن نمی
ه بشود کودکان هایی که پیرامون امور جنسی گفتگو میخالف باورهای عمومی، در خانواده

 کنند.یشه پ یبیشترطور آماری احتمال بیشتری دارد که برای داشتن رابطه جنسی صبر 

ود گوید باید مطمئن شتر از امور جنسی سخن میزمانی که شخص با کودکان کم سن
های بدن کدام است و چگونه کار ، نام بخشکندیمهایی در باره بدن اشاره که به واقعیت

ه ها به احساسات نیز اشار، افزون بر واقعیتشودیمتر ن بزرگ. هم چنان که کودکاکندیم
یگر ده ولی از سوی دها منتقل کرکه نیاز دارند به آنرا نمایید. مطمئن شوید که اطالعاتی 

 گیریمتصمیدرباره ارزش و اخالق خانواده خود نیز گفتگو کرده و هنگام سرو کله زدن برای 
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ش از د. بهتر است که پیهایی ممکن است پیدا کنناحساسدرباره روابط و رابطه جنسی چه 
 .ها بدانند که چه چیز منتظرشان استای درباره آن گفتگو شود تا آنورود کودکان به مرحله

طه گفتگو کنید که در برقراری راب ییهاسکیرخواهید با کودکان درباره زمانی که می
قی به گرا و حقیرویکردی واقع -خواستهبیمارهای آمیزشی و بارداری نا –جنسی نهفته است 

کان . اگر بکوشید تا کوددیکنپرهیز  آورهراسموضوع داشته و از تحویل هزاران پند اخالقی 
را با ترساندن با بازگو کردن مداوم خطرات از برقراری رابطه جنسی دور کنید احتمال دارد 

 مارآورد کنند. ولی اگر در عوض شهای شما را نادیده گرفته و خطر را کمتر از واقعیت بگفته
عتبار ها ارائه نمایید ارابطه جنسی اطالعات دقیقی به آن دردرباره خطرات و پیامدهای نهفته 

 ها بیشتر است.خویش را باال برده و احتمال گوش دادن آن

د برقراری رابطه جنسی را در کودکان به تأخیر نتواندومین راه که پدر و مادران می
اکنون از طریق نظارت است. نظارت به معنای دانستن این است که کودکان شما هم بیندازند

ها مراقبت کنید. برای نمونه اگر نوجوان شما به مهمانی رفته در کجا حضور داشته و از آن
ها در محل به معنا در محل حضور دارند. حضور آن خانهصاحبمطمئن شوید که پدر و مادر 

ر ها زنگ بزنید. اگر بناست کودک شما دانید به طور مستقیم به آنتواین است که شما می
گشت  یادورهشود به طور خانه مهمانی برگزار کند در کنار اتاقی که مهمانی در آن برقرار می

می دشوار تواند کساده یا یک لقمه حاضری ببرید. نظارت می یعصرانهبزنید، چای ببرید، 
و  ها نیز به حریم خصوصی. آنکندیم تأکیدقالل خویش باشد. جوان رشد کرده و بر است
ت که دارند ولی این به معنای آن نیسنیاز های کم سن تر استقالل بیشتری نسبت به بچه

ر این دهستند. نظارت خیلی بسته  یسالبزرگتصمیمات  نها به طور مستقل آماده گرفتآن
که  شودنیز شاید باعث شورش جوان و دست یازیدن به کرداری با خطرات بیشتر باره 
 ند. این شاید تا حدودی دلیلی برای اینتواند مهار و کنترل آن را بیشتر به درازا بکشامی

ت به احتمال بیشتری در برقراری رابطه جنسی نسب ادگرایبنباشد که پسر نوجوان با مادرانی 
 )١٣(خود دارند.  ساالنهم
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 راهی میانه را انتخاب کرده به نوجوان و جوان خود حریم خصوصی و آزادی بیشتری
بدهید و هم زمان به برقراری و اجرای قانون ادامه دهید. حتا امکان گفتگوی مستقیم با 

ها وجود دارد. اگر دختر است او را آگاه کنید که به او اطمینان دارید نوجوان در باره این تنش
ری شود نیاز به آزادی بیشتتر میدانید هر چقدر بزرگباید آگاه شود که شما می و هم چنین

 دارد ولی شما نیز معیارهای مشخصی دارید و ناچارید بدانید که او در سالمت و ایمنی است.

ارها را تعیین کرده ولی هم چنین دوستدار و یک پدر و مادر درگیر و گرفتار که معی
ماده بودن آ کند تا کودکان تا زمانکه کمک میپشتیبان عاطفی هستند بهترین راهی است 

انوادگی را های خ. خط ارتباطی را کور نکنید. ارزشمنتظر بمانندبرای برقراری رابطه جنسی 
ود درباره های خدرباره اندیشه پیرامون مسائل جنسی منتقل کرده و هنگامی که کودکان شما

وقت آن  کنند بی توجهی نکنید. زمانی کهدرباره امور جنسی با شما گفتگو می گیریتصمیم
ها ها ناچار خواهند بود بدون وجود شما و با اتکا به خویش تصمیم بگیرند. به آنبرسد آن

انند کرده تا بتو جنسی صحبت یرابطههای خود درباره روابط و کمک کنید تا از اندیشه
ها یک مایه آن شود که نخستین تجربه آن این کارد گزینش سالمی داشته باشند. احتمال دار

 انگیزگفتشای جنسی را تجربه یرابطهکه  این فرصت را بیابندها آنو تجربه مثبت باشد 
  .داید باشبکه  آن را درک کنند به صورتیتجربه خصوصی و آن را به صورت یک  بخشلذت

 

پرسش: دبیرستان ما یک برنامه آموزشی پرهیز از رابطه جنسی دارد که بیشتر بر اساس حقوق 
 درباره یدیگر  یهانهیگز مسیحیت در شهر ما تنظیم شده است. من احساس قوی دارم که 

ن گوید که اگر من برای چنینیز باید آموزش داده شود. به هر حال دختر من می آبستنیکنترل 
  وی خواهم بود. چه باید بکنم؟» سرافکندگی و شرمساری«موضوعی به آموزشگاه بروم مایه 

 
 یابطهرنخستین موضوعی که باید در ذهن شما باشد این است که دختر شما آموزش  پاسخ:

ن دانید که در آموزشگاه کنونی وی ایاز طرف دیگر چون می جنسی کارآمد و صحیحی ببیند.
اط با دیگر، خانه یا با ارتب یهاطیمحامر انجام نخواهد گرفت باید اطمینان پیدا کنید که در 

 ها فراگرفته شود.این آموزش یامدرسهیک برنامه آموزش امور جنسی غیر 



 
 
 

 تربیت آزاداندیشان: راهنمای کاربردی پرورش کودکان فارغ از اصول مذهبی

 

 ١۶۴

 یجنس امورت که آیا باید در این آموزشگاه این مشکل در آموزش پرسش بعدی این اس
تربیت در  ٧کنم مقاله استو تان کوئیستمن توصیه می نه. پیش از هر چیز را مطرح کنید یا

را بخوانید. در این مقاله استو چهارچوب » خود یجبههانتخاب «به نام  دینیفارغ از اصول 
سازد که هنگام تصمیم برای به چالش کشیدن یک امر اجباری فهرستی را مشخص می

ها دولتی باید در نظر گرفته شود. باید درباره اثری اندیشیده در مدرسه نامناسبمذهبی 
ص نیستید بلکه شخ ها گذشته این شمااز همه این –گذارد شود که کنش بر بچه شما می

ا مطرح بدختر شماست که باید در محیط این آموزشگاه روزگاری را بگذارند. از دختر بپرسید 
ود. شچگونه سرافکنده میاست و  واکنشیاین موضوع در آموزشگاه وی منتظر چه کردن 

ه ساین اطالعات را به کار گرفته و با کمک دخترتان راهی را بیابید که اگر مشکل را در مدر
 شد.وی مطرح کردید او فکر نکند که سرافکنده خواهد 

بعید نیست دختر شما گمان کند که با مطرح شدن این موضوع توسط شما استادان 
ند. رف هستط »هرزه«با یک  ون کنم که او کشته و مرده رابطه جنسی بوده و شاگردان گما

ای او والدین را جلو انداخته تا به جکنند که آن باشد که بقیه گمان  دلواپسدختر شما شاید 
را  را مطرح کنید دبیران او مسئلهرا مطرح کنند. شاید دلواپس باشد که اگر شما  مسئله

ها درست است و بسته به اینکه نگرانی دختر شما کدام باشد این نگرانی یهمهنشان کنند. 
ه شما باید بداند که شما بتر از هر چیز دختر چند مورد را باید در نظر بگیرید. نخست مهم

خبر نخواهید گذاشت. و او را بی هکردنکاری دهید و بدون نظر او های او اهمیت مینگرانی
 دوم باید هزینه و سود انجام این کنش را بسنجید.

اگر راهی هست که بتوان بدون به وجود آمدن اثرات منفی برای بچه خود به آن هدف 
د به سازمانی مانندرباره این مشکل توانید ورت تمایل میبرسید، آن راه را بروید. در ص

) SIECUS( متحدهایاالتیا انجمن اطالعات و آموزش مسائل جنسی  ٨تربیت با برنامه
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به طور ناشناس با آموزشگاه آن را مطرح کرده و خانواده  هاسازمانتماس گرفته سپس این 
 شما نشان نخواهد شد.

گفتگو پربار میان شما و دخترتان او عقیده خود را  بعید نیست که پس از انجام یک
تغییر داده و از مداخله شما پشتیبانی کند. شاید تمایل پیدا کند که این موضوع را با برخی 

خود در میان گذارد. ولی آماده باشید چون شاید که از دخالت شما در این  یهاکالسهماز 
 در این مورد دختر شما هنوز احساس راحتی کار ناراحت باشد. اگر پس از یک گفتگو حسابی

 از آن باشد. نظرصرفنکند شاید بهترین کار 

اندیشه نخست که باید در ذهن باشد: هیچ اهمیتی ندارد که در مدرسه آنان چه 
های به طور دقیق و کارآمدی از امور جنسی در گذرد فقط اطمینان حاصل کنید که بچهمی

 .نندیبیمخانه یا جاهای دیگر آموزش 

اندیشه دوم که باید در ذهن باشد: نگذارید که یک دعوای اجتماعی به روابط میان 
را  را ادامه دهید بچه مسئلههای شما آسیب وارد کند. اگر تصمیم گرفتید که شما و بچه

او را جدی بگیرید و بکوشید که با هم دیگر راهی برای  یهایدلواپسبیرون از حلقه نگذارید 
به این مشکل بیابید. به طور خالقانه بیندیشید تا راهی پیدا کنید که هر دو  نزدیک شدن

  بتوانید با آن کنار بیایید.

 
ر من دخت مؤنثدوستان  یهمهطور که پیداست پدران بنیادگرای مسیحی دست پرسش: این

یعنی با این انگشتر قول گرفته که تا زمان ازدواج باکره بمانند. بدون  کرده »٩انگشتر باکرگی«
 سوی دیگر با عدم انجام زا دست دخترمان نخواهیم کرد ولی اشک در خانه ما این انگشتر ر 

این کار او در میان امت مانند دختری َشلخته و ولنگار به نظر خواهید رسید. در این مورد چه 
  توانیم بکنیم؟می
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انوادگی خ یهاارزشاین موضوع فرصتی عالی برای سخن گفتن با دخترتان درباره  :پاسخ
مربوط به امور جنسی فراهم کرده است. اطمینان پیدا کنید که بچه شما فهمیده که چون 
خانواده شما هیچ قانون خاصی برای پرهیز از رابطه جنسی تا هنگام ازواج ندارد این به آن 

و آرمانی در زندگی شما وجود ندارد. به او کمک کنید تا به  معنا نیست که هیچ ارزشی
به جای انداختن خود به و توجه کند سالمت و ایمنی، احترام به خویش و شریک جنسی 

. زمانی که شما در باره این چیزها سخن گفتید بماند منتظرآمادگی  برای پیدا کردنزحمت 
خانوادگی با دوستان خود  یهاارزشدر یک گفتگو پیرامون  تا کردهکمک  خودبه دختر 

 خود مشکلی نداشت در نتیجه به یهاارزشکند. اگر او برای توضیح درباره  آفرینینقش
رگی و کنایه او را به دلیل نداشتن حلقه باک ایماپاسخ هر کسی را بدهد که با  تواندیمراحتی 

 متهم به ولنگار بودن کند.

ر شما حس کند که او مراسمی را که همه ولی از سوی دیگر احتمال دارد که دخت
. شاید بخواهید مسیر مجزایی خود برگزار کرده محروم مانده است یهاخانوادهدختران با 

یک قطعه  اتبخواهید  در اصلدختر شما بالغ شده را طی کنید. شاید  نکهیابرای نشان دادن 
که  . در این حالت زمانیزنیدپیوند و ویژه این مراسم به خصوص  بهویژه را  یبهاگرانسنگ 

ودش دختر شما نیز نشان خ گذارندیمدوستان وی انگشترهای باکرگی خویش را به نمایش 
الغ او ب دانندیممراقب او بوده، به او اعتماد داشته و  شوالدین به رخ کشیده که ورا دارد 

  شده است.
 

دخترم را به صورتی بار بیاورم که از وضع خود دفاع کرده و اگر زمانی  توانمیمپرسش: چطور 
  جنسی کنند؟ یرابطهکه هنوز آمادگی نداشت نتوانند او را ناچار به برقراری 

 
پسران یا دختران  رایب ضروریمجهز ساختن بچه به اطالعات درست یک بخش  پاسخ:

االن و فراوانی درباره همس یهاداستان. است تا از قرار گرفتن در تنگنا و فشار پرهیز کنند
شرکای جنسی وجود دارد که کوشیده تا شخصی دیگری را مجبور به برقراری رابطه جنسی 

. ولی آمار چیز دیگری کنندیماین کار را » همه«ممکن است ادعا کنند  هاآننمایند. 
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میالدی) نزدیک نیمی از دانش آموزان  ١٩٩٩( ١٣٧٨در سال  یامطالعه در :دیگویم
تر از که البته به این معناست که بیش – اندداشتهدبیرستانی گزارش داده که رابطه جنسی 

را آگاه  هابچه) این درصد بزرگ ١۴. (اندنداشتهجنسی  یرابطهنیمی از دانش آموزان 
ی قرار کوچکی از افراد اجتماع یدستههیچ رو در که اگر منتظر ماندن را برگزینند به  سازدیم

 .اندنگرفته

این ادعا که  -» ١٠آبی یهاضهیب«مانند  ییهاافسانهک جنسی از ریبعید نیست که ش
جنسی برقرار نکند، عذاب دردناکی  یرابطهاگر  شدهکیتحرمردی که از لحاظ جنسی 

ودکان کنند. آگاه کردن ک تسلیمتا شریک جنسی را وادار به استفاده کرده  -خواهد کشید 
 که چنین دردی وجود ندارد آغاز بزرگی برای کمک به آنان است که بر این فشار غلبه کنند.

اشاره کنید که شرکای آنان گزینه استمنا را برای کاستن از فشار  دیتوانیمهم چنین حتا 
 جنسی دارند.

صحیح و  دانندیماری که نجام کادرباره  هابچهبه اطالعات درست دادن افزون بر 
د. هم چنین الزم نیز هستن نیاز به ارزشمند حس کردن خود و شجاعت هاآن، درست است

لکه یا اجبار ب یکشبهرهنه  -سالم جنسی مستلزم چیست  یرابطهاست درک کنند که 
جنسی. گفتگو درباره سناریوهای محتمل راهی برای  یرابطهرضایت طرفین به برقراری 

 است. گیریتصمیمبرای توسعه توان  هابچهکمک به 

درباره امور  یگیرتصمیمگفتگو بی پرده پیرامون داشتن را برای  هابچه هانیاعالوه بر 
جنسی با شرکای جنسی خود تشویق نمایید. چه دختر چه پسر الزم است بداند که چگونه 

شریک  ند که با نه گفتننه بگوید و پای آن بایستد و هم دختران و هم پسران باید درک کن
یل و مکه مسائل فراتر از  رسدیمی هنگامی آشنای یهاتماسجنسی، دست نگه دارند. در 

گاهی تنها به این دلیل که شرکا به روشنی مسائل را مطرح نکرده  رودیمیکی از شرکا  خواست
گو برای گفت هابچهد. رهنمود خوبی برای تشویق که تا کجا مجاز و چه چیز غیرمجاز باش
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 هانآدرباره امور جنسی با شرکای جنسی خود این است که اگر گفتگو در این مورد برای 
  که نباید رابطه جنسی با شریک خود برقرار کنند. شودیمسخت است روشن 

  

سالگی است، سنی که پسران اغلب دست  ١٢پرسش: من پسری دارم که در حال وارد شدن به 
 رمآویم. من خودم احساسات شدید گناه و شرمساری در این دوره را به یاد زنندیمبه استمنا 

  چگونه در این باره با پسرم سخن بگویم؟
 

گفتگو  بود و عدم. در صورت نمیگویممن به دلیل درک این ضرورت به شما تبریک  پاسخ:
بدون هیچ شکی احساس شدید و غیر الزمی از شرم و گناهکاری ها بچهدر این باره پسر

 د:کاری کند کارستان. ساده است تنها پسرک باید بدان تواندیم. چند تا جمله کوتاه کنندیم

 استمنا چیست. 

  در مقطعی هاانسان یهمهاستمنا کاری طبیعی و عادی است که کمابیش 
 .دهندیمانجام 

 یهاتیفعالت که بدن در حال آماده شدن برای اس یانشانهاشاره و  استمنا 
 جنسی و تولیدمثل است.

 که درباره پیامدهای ناگوار استمنا وجود دارد به طور  ییهاداستان یهمه
 کامل چرند است.

  نیست بلکه یک امر خصوصی است. آورشرمهم چنین استمنا 

 

پرسش: آیا احتمال دارد که والدین هم سن و ساالن پسرم معیارهای متفاوتی درباره استمنا 
  ند؟داشته باش

 
 یهایریگاز جهت  نظرصرفبله و بهترین کار این است که پسر شما از آن آگاه باشد.  پاسخ:

احتمال بسیار دارد که هم سن و ساالن پسر شما از پدر و مادران خود  هاخانوادهمذهبی 
نا گمراهی و شنیده که استم حتماً چیزی درباره استمنا نشنیده باشند. ولی اگر مذهبی باشند 
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با  غیرعادی وسنتی به طور آشکار و اغلب به صورتی  یهانیداست. اکثریت  آلودگناه
 .اندکردهاستمنا را گناه اعالم  انگیزشگفتشرایطی 

 و به شدت به خودی خودکنشی «ضیح المسائل مذهب کاتولیک استمنا را تو
نوزدهم میالدی  یسده) یکی از الهیات دانان یهودی پر هوادار ١۵ت. (خوانده اس» بیمارگونه

موزش مورمون آمذهب ) ١۶خوانده است (» از هر گناه دیگر در تورات تربزرگ یگناه«آن را 
م در حالی که اسال.» بردیمکه روح را به یغما است  استمنا رفتاری گناه آمیز«که  دهدیم

این فرقه (و داماد محمد) امام علی را  ادگذاریبنکرده گفته  غدغنشیعی به طور کامل آن را 
ن کسی که استمنا شود مرتکب گناهی برابر با هشتاد بار کشتن م«که گفته  کنندیمبازگو 

 !) چه خبره بابا!١٧» (شده است.

اعالمی از پشتیبانی برای یک رویکرد  کارمحافظهمذهبی فرد ولی دست کم یک 
ان خود قرار و سخت مورد انتقاد پیرو -به استمنا نشان داده است  گراعتیطبتربیتی بیشتر 

زیر نقل قول گفتگویی است که او هنگام بچگی با پدر روحانی خود داشته  نوشته ست.گرفته ا
  است:

 

جیم، زمانی که هم « ما سوار بر خودرو و در حال راندن بودیم که پدرم گفت:
ز یک چی واقعاً سن و سال تو بودم خیلی نگران استمنا بودم. این موضوع 

خدا برای کاری که  کردمیمترسناک برای من شده بود زیرا گمان 
و . پس من حاال این را به تکندیمجلویش را بگیرم، مرا لعنت  توانستمینم
رسیدی ضرورتی برای  ینوجوانهر چند که امیدوارم وقتی به سن  میگویم

زیاد نگران آن  خواهدینمانجام این عمل حس نکنی ولی اگر دچار آن شدی 
که این کار ربط چندانی به رابطه تو با خدا داشته  کنمینمباشی. من فکر 

 )١٨آن شب در آن ماشین پدرم چقدر دلسوز من بود. (» باشد.
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و آوردن نام خدا » امیدوارم ضرورتی برای انجام این عمل حس نکنی«غیر از جمله 
یر غ آن را بازگو نمایند و این جمله از کسی توانندیمپیامی است که پدر و مادران بدون دین 

 نیست. ١١از جمیز دابسون

که پسران در هنگام این عمل  دیگویمالبته او هنوز این کنش را با حماقت گره زده و 
ویسنده ن.» شندیاندیمخویش » همسر احتمالی«به هیچ دختری فکر نکرده بلکه تنها به 

رای بکه پسران نخست دعا خوانده از خدا  دیگویمکمی جلوتر رفته  ١٢مسیحی هربرت مایلز
(که  شندیندایمعنایت نعمت جنسی تشکر کرده سپس در زمان رسیدن به ارگاسم تنها به او 

). در نظر گرفت» اوه، خدا!«اگر این جور باشد بدون شک باید معنای جدیدی برای عبارت 
) ولی چون هر دو پیام اصلی را به درستی انتقال داده و بدین وسیله از شمار کودکان در ١٩(

اجازه دهید برای هر دو  اندکاستهجنسی  یهاسرکوفتبا حس بیزاری از خود و حال رشد 
 اعتباری قائل شویم.

روزهایی که مهاجر  ،میاگذاشتهپشت سر زائران را  یروزها ،آن روزهادست کم ما 
و  ییگراجنسهمکفر گفتن، «برای  ١۴، کانتیکات١٣نیوهیون نشینان پیروان آیین پورتین در

  )٢٠! (دندیبریمحکم مرگ » استمنا

 

من شانزده ساله است و گفتگو بی پرده درباره امور جنسی موردی ندارد. من  یبچهپرسش: 
 ،است خشبلذتجنسی با ایمنی برقرار شود امری طبیعی و  یرابطهکه اگر  امگفتهپیوسته 

حتمًا احترام خودت و شریک جنسی خود را نگه داشته و تا زمانی که آمادگی پذیرش مسئولیت 
به  پسسصبر کنید. نوجوان من چند ماهی با شخصی ارتباط برقرار کرده و  دیانکردهآن را پیدا 

 که آمادگی آن را کنندیممن گفت که او و دوستش درباره امور جنسی گفتگو کرده و فکر 

                                                 
11. James Dobson 

12. Herbert J. Miles 

13. New Haven 

14. Connecticut 



 
 
 

 چهارم: خود فیزیکی بخش

 ١٧١

کرده در حالی که خط ارتباطی کنونی خودم را  برطرفنگرانی خود را  توانمیمدارند. چگونه 
که انتخاب خوبی کرده ولی باز  کنمیممن به دخترم اعتماد دارم و گمان  اگرچه؟ دارمنگهباز 

  هم برایم سخت است که او این گام را بردارد.
 

رد باید موا یاخانوادهدارد ولی هر هر چند که این پرسش تنها یک پاسخ صحیح ن پاسخ:
 شیوه تربیتیمانند هر  گذشته هانیا یهمهاز شته باشد. اصلی یکسانی را در نظر دا

 .ندیآیماصل به شمار آن  یپیامدها گراعتیطب

 یهاالتیاسن قانونی موافقت برای آمیزش جنسی در  پیامدهای قانونی:
سال است  ١٨و  ١۶مختلف امریکا متفاوت است ولی به طور کلی میان 

موارد  یدر برخسال  ١٣(تنسی و پنسیلوانیا سن رضایت برای نزدیکی را تا 
). در بیشتر موارد تفاوت سنی میان شرکای جنسی تعیین آورندیمپایین 
ه بقانونی بودن عمل است (یعنی آیا تماس جنسی طبق قانون تجاوز  یکننده
سال است بررسی دقیق قوانین  ١٨شما زیر  یبچهیا نه). اگر  دیآیمشمار 

 ایالت شما باید مقدم بر هر گفتگویی باشد.

یک رابطه جنسی سالم فارغ از سن باید با رضایت کامل دو  پیامدهای شخصی:
خود را به طور حتم آگاه کنید که آمیزش جنسی هرگز  یهابچهطرف باشد. 

دل کسی به کار گرفته شده و هیچ یک از دو » دست آوردن به«نباید برای 
طرف به هیچ صورت نباید مجبور به آن شود. یک قاعده خوب: اگر مطمئن 

 یبازعشقو  - دییآینمنیستید، چه آماده باشی چه نباشی، آماده به حساب 
 با شریک جنسی که مجبور یا تهدید شده ارزش ندارد.

 عقب :وجود دارد برای انجام آمیزش جنسی یشماریببد  یهالیدل
 کندیم، چون فکر اندکردهجنسی برقرار  یرابطهنیفتادن از دوستان چون 

است، چون دوستش او را وادار  کردهیمبرقرار » رابطه جنسی«تا حاال » باید«
 نه بگوید. ترسدیمیا چون شخص  کندیم
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ابراز عشق و کاستن  دیگری را برای یهانهیگزاز بچه خود بخواهید تا 
 .شودیماز تنش طبیعی جنسی امتحان کند که همراه با بلوغ جنسی پدیدار 

: مهم نیست که چه اقدام احتیاطی صورت گیرد آمیزش دو پیامدهای فیزیکی
 به بارداری بینجامد تواندیمهمیشه باید به صورت کنشی که  جنسناهم

دیده شود. اگر این پیامد غیر قابل تصور است، آمیزش جنسی نیز نباید قابل 
-صد یهاوهیش«داستان  داندیمتصور باشد. اطمینان حاصل کنید که بچه 

 یهاتیموقعدرست با ادعا جلوگیری از بارداری (نزدیکی منقطع، » درصد
 و چرند است.ویژه، آمیزش بار نخست و غیره) همگی یاوه 

اطمینان حاصل کنید که دختر و شریک جنسی وی طرح به موقع درست 
آمیزشی و بارداری دارند. این موضوع مهمی برای  هایماریببرای جلوگیری از 

ر سحتا او را تشویق به عدم انجام آن کرده باشید زیرا شما  اگرچهگفتگو بوده 
ن گفتگویی چنی دیتوانیم. نیستید آنجابچه  گیریتصمیمو در هنگام  بزنگاه
اگر تصمیم گرفتید که جلو «چهارچوب بندی کنید مانند  ییهاعبارترا در 

ممکن است » برای جلوگیری و حفاظت خودتان دارید؟ یانقشهبروید چه 
زنان برای دختر خود  یهایماریبکه بخواهید وقت مالقات با یک متخصص 

تا درباره  )دنیبیمرا وی که مادر نباشد بگیرید (به احتمال بسیار همان دکتری 
نند. آمیزشی گفتگو ک یهایماریبحفاظت از  یهانهیگزجلوگیری از بارداری و 
 است تا با یک متخصص پزشکی درباره یک ترراحتگاهی نوجوان خیلی 

را با والدین در میان بگذارد و موضوع روش جلوگیری سخن بگوید تا همان 
ن اطالعاتی دارد که شاید شما نداشته باشید. از سوی دیگر متخصص زنا

با  جنسی است بهتر است یرابطهاعالم کنید که چون دختر نگران  دیتوانیم
وست او تصمیم گرفته با د نکهیامتخصص زنان گفتگو کند بدون توجه به 

جنسی برقرار کند یا نه و دیدن متخصص زنان به هیچ رو به  یرابطهخود 
 معنای این نیست که دختر شما بناست این راه را برود.
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و بلوغ بچه خود اطمینان دارید این رهنمودها باید کافی باشد  گیریتصمیمبه  اگر
 که مطمئن شوید او همه فاکتورها را در این موضوع بررسی کرده و تصمیم گیری او همان

  نیز هست.اندازه که احساسی است منطقی 
 

) شود ولی GLBTباشان جنسی (باشگاه هواداران دگر  عضو خواهدیمپرسش: دختر من 
موقعیت چه این . برای کمک به او در نامندیم ١۵مدرسه دختر مرا یک لزبین یهابچهبرخی از 

  بگویم؟ توانمیم
 

 کشاندیمبه دخترتان گوشزد کنی که دلیلی که او را به سوی عضویت در این باشگاه  پاسخ:
چه مرد وجود ندارد.  بودن چه زن و گراجنسهمهیچ چیز نادرستی در  داندیماین است که 

ن . آیا یک توهیاندخوانده گراجنسهماو را  هابچهکه  دهدیماز او بپرسید چه فکری او را آزار 
که این شایعه پسرها را از او دور کند؟ آیا موضوع دیگری او را پریشان  ترسدیم است؟ آیا

 ؟سازدیمخاطر 

جذابیت عضویت در این باشگاه شده را تحسین  سببزی وی را که شجاعت و دلسو
ه به ک کنندیمد. از او بپرسید که دوستان وی چه فکری درباره افرادی کرده و بستایی

یشترین چه کسانی برایش ب یهادگاهید. از دخترتان بپرسید ندیآیمعضویت این باشگاه در 
اهمیت را داشته و نظر آنان درباره این باشگاه چیست. وی را متوجه سازید به او افتخار 

حقوق شهروندی زمانه ما ایستاده  نیترتیاهمچون که در طرف درست یکی از پر  دیکنیم
 کنید. دییتأشگاه را و شما نیز به طور کامل عضویت در این با

 تا بر ارزش دگراندیشی آوردیماز سوی دیگر این موضوع فرصت مناسبی را پیش 
قوق ح مانند همه موارد دیگرپیرامون آن گفتگو کردیم. گردد که در بخش یک  تأکید
متفاوت  خواهندیمبه معنای ایستادن بر سر حقوق اشخاصی است که  خواهانجنسهم

 .متفاوت بودن مایه آسیب و زیان نشود آنکهبه شرط باشند 

                                                 
15. Lesbian 
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از تمایل جنسی دختر خود پرسش نموده و دریابید  دیتوانیمگذشته  هانیا یهمهاز 
که آیا لزبین خوانده شدن وی او را عصبی ساخته زیرا درباره تمایل جنسی خود اطمینان 

نسی جه به تمایل جکاملی ندارد. این زمان خوبی است که بچه متوجه شود شما او را بدون تو
اشد که این ب تواندیمآن  یرکانهیز. یک راه برای انجام دیکنیمدوست داشته و از او حمایت 

و  او را لزبین نامیده انگار که چیز بد هابچهبه دخترتان بگویید که چقدر احمقانه است که 
نیست. وی را آگاه  یگراجنسهماست در حالی که هیچ چیز نادرستی در زن  یآورشرم

را فراری دهد. تمایل جنسی  هاآن یهمه تواندیم» چی؟ اگر بودمخوب «سازید که با گفتن 
رمگین بودن بودن چیزی برای ش خواهجنسهمکه زن  داندیمباشد او  خواهدیماو هر چه 
  .اندنشدهمتوجه موضوع گویا  چونبگوید  ییهایکالسهماین را به  تواندیمنداشته و 
 

باشد. چگونه بدون قرار دادن وی در حالت  خواهجنسهممن  یبچه کنمیمپرسش: من فکر 
  ؟کندیمنبیجا به وی بگویم که این موضوع مرا ناراحت  یهافرضدفاعی یا پیش کشیده شدن 

 
مذهبی  نیدوالدین در این حالت شما یک برتری نسبت به  یبی به عنوان پدر یا مادر پاسخ:

 (یا متفاوت بودن) به یخواهجنسهمکه بدی  دیااوردهیندارید زیرا شما بچه خود جوری بار 
طور کلی به وی تلقین شده باشد. با این حال بعید نیست که باز هم بچه شما فرض کند که 
 شما از گی بودن وی ناخشنود بوده و او را طرد کنید. کاری که شما باید انجام دهید آزمایش

زن و مرد و تقویت بینش و دانش  خواهانجنسهمخودتان درباره  یهاشهیاندبررسی  و
راحت نبوده و  یخواهجنسون دین نیز گاهی در برابر همبد یهاانسانخودتان است. حتا 

وی خوب برای جستج کجایغلبه کنند.  هاآنوجود دارد که باید بر  هاآندر ذهن  ییهاشهیکل
) هستند که یک PFLAGزن یا مرد ( خواهانجنسهمده و دوستان منابع والدین، خانوا

). روی گزینه www.pflag.orgعالی ( یتیساوبحمایتی محلی و  یهاگروهسازمان با 
»Family and Friends « تمایل جنسی فرزند روشن شدن کلیک کنید و درباره روندی

 د.دیگر خود را نیز بیابی یهاپرسشپاسخ  دیتوانیمو هم چنین  خود یاد گرفتهدلبند 
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 گی ش، خواه گمان کند که فرزندآن را انجام دهد تواندیم یپدر و مادر رکه ه کاری
 افراد گی و لزبین پذیرفته شده و دهدیمنشان هست یا نیست برخوردی در خانه است که 

ی و گ. بچه شما چه گی باشد چه نباشد طرز برخوردی شما با رندیگینمبیرون از دایره قرار 
 جنسهمرا در برابر  ها بسیار مهم است زیرا برخوردها شما برخوردهای بچه شمالزبین

 نسجهم. هم چنین به نمایش گذاردن حالتی که پذیرشگر دهدیمخواهان زن یا مرد شکل 
 نهنگام آماده و روشن شد درکه  کندیمخواهان زن و مرد باشد، به استقرار محیطی کمک 

 .کندیماحساس راحتی دادن خود  بروزبرای بچه شما بودن،  یگ

 تریعیبطبرقراری محیط پذیرا کوشش برای به کار گرفتن یک زبان  یهاراهیکی از 
ست آیا دو«جنسیت درباره روابط آینده بچه با دوستانش است. به جای این پرسش که 

ر خود به دخت نکهیابه جای » آیا با کسی آشنا شدی؟«بپرسید  دیتوانیم» دختر داری؟
ی را بیابی امیدوارم که شریک«بگویید  دیتوانیمبگویید که امیدواری مرد خوبی را پیدا کند 

گرا گرجنسداگر شما زبانی را به کار ببرید که پیش فرض » که به راستی مناسب تو باشد.
ست اگر ین یامسئلهکه برای شما  دیافرستاده هابچهدر آن وجود نداشته باشد عالمتی را به 

 پسر یا دختر شما دگر جنس خواه نباشد.

شما  مهم است چون هاآنبا  روابطاگر یکی از دوستان یا اقوام شما گی یا لزبین است 
 یهاچهبو واکنش عادی با این دوستان و اقوام به د نخوشایهستید. پذیرش  هابچهالگوی 

نخواهد شد اگر بفهمید که بچه  وارد یالطمه هاآنو شما نشان خواهد داد که به روابط شما 
اشند که برا داشته  کسانی نقش توانندیماست. هم چنین این دوستان یا اقوام  خواهجنسهم

با  شایجنسچه شما درباره گرایش مراجعه کرده و ب هاآنبرای راهنمایی به  دیتوانیمشما 
دین لجنسی برای واگفتگو کند. از آنان درباره چگونگی و زمان روشن شدن تمایل  هاآن

 .ترآسانساخته یا  ترمشکلرا  این موضوعپرسیده و رفتار والدین 

با  ترمیمستقبرسید که بخواهید این موضوع را  یانقطهممکن است که شما به 
خود در میان گذارید. بکوشید که آغاز عادی برای این گفتگو پیدا کنید. اگر ناگهانی  یهابچه

 گفتگوی خوبی خواهد شد. شاید بچه شما درباره دوستی بگوید که یا اجباری باشد به سختی
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به والدین خودش بگوید. بعید نیست که شما تلویزیون  ترسدیماست ولی  خواهجنسهم
تماشا کرده یا فیلمی ببینید که کشمکش شخص برای آشکار ساختن گرایش جنسی خود به 

 هابچهه دربار یداورشیپتصویر کشیده شده است. این فرصت خوبی است که بدون این 
ضوعی مهمی اگر مو دوارمیام«ند مان یاجملهبرسانید. حتا شاید بتوانید  هاآنپیام مثبتی به 

ه تو بدانی که من ب خواهمیمداشته باشی  اتیزندگدر  مینیبیممانند همین موضوعی که 
در این هنگام بعید » و قبولت دارم، مهم هم نیست که چه موردی باشد. دهمیمگوش 

را نگرفته  حثآن ب یدنبالهنیست که بچه موضوع گفتگو را تغییر دهد؛ اگر این اتفاق افتاد 
ستفاده احقیقت برای گفتن فرصت  ولی ادامه دهید. تنها به این دلیل که بچه شما از این

 به این معنا نیست که حرف شما را نگرفته است. کندینم

ها در د بچهخواهیمسائلی که نمیدر کتاب جاستین ریچاردسون و مارک شوستر به نام 

یک بخش  که در بخش منابع بررسی شده پرسند)ها میآنباره امور جنسی بدانند (ولی بدبختانه 
  ) نوجوان دارد.GLBTعالی درباره دگر باشان جنسی (

 

 اذبهجمن کمک کند تا در برابر  یبچهبه  تواندیم گراییانسان یهاآموزهپرسش: کدام یک از 
  ؟کندیمد که سالمتی را تهدید مخدر و دیگر کردارهایی مقاومت کنمواد 

 
هم در کتاب تربیت فارغ از اصول دینی و هم در کتاب تربیت آزاداندیشان از ارائه  پاسخ:

بد است  مواد«اندیشه تربیت خوب دفاع شده است. به جای گفتن  یهاهیپادلیل به عنوان 
با اطالعات در این  میخواهیممانند آقای ماکی در پارک جنوبی » خوب، طرف مواد نرو -

 باشد، پر شویم. آورانیزبرای سالمت و ایمنی فرد  تواندیمباره که چگونه مواد 

دیگری گفتگو درباره مواد نباید ناگهانی آغاز گردد. از  یدهیچیپمانند هر موضوع 
جالب است. این  هاآنآغازین عمر کودکان باید آگاه شوند که چقدر مغز و بدن  یهاسال

ردن و با خو داشتهو بدن خود رفتار خوبی تا با مغز  داردیوامرا  هاآنآگاهی به طور طبیعی 
سالم، مایعات فراوان و غیره) و پرهیز از چیزهای بد  یهاخوراکخوب ( یهاخوراک

را قبراق و آماده به کار نگه دارند. این امر به نوبه  هاآنناسالم، سموم و غیره)  یهاخوراک(
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. ردآویمحساس برای گفتگوهای آتی درباره مواد و رفتارهای پر خطر فراهم  یانهیزمخود 
الکل مربوط  که در آغاز این بخش آمده به خوبی به موضوع مواد و گراییانساناصول 

 .گرددمی

مهم  بودن هم که شده مؤثربرای اعتبار و  دیشویمزمانی که درگیر بحث مواد و الکل 
اطالعات تجهیز سازید. هشدارهای کلی و تاکتیک ترساندن است که خود را به خوبی با 

ن پیرامو یهاشهیانداطالعات و  هابچهکمتری از اطالعات دقیق و ویژه است.  ریتأثدارای 
با  اهبچه. کوشش برای ترساندن آورندیممواد را از منابع گوناگون و متنوعی به دست 

ه اده در پیرامون آنان سازگار نیست آنان را بترسناکی که با رویدادهای اتفاق افت یهاداستان
که به سخنان شما در رابطه با مواد بی اعتنا شوند. در عوض اگر با  رساندیماین نتیجه 

ویت را با ابزارهایی تق هاآن گفتگو کرده و هابچهاطالعات واقعی از خطرات و پیامدهای مواد با 
 هاچهبکنید که برای مقاومت در برابر رفتار پر خطر الزم است احتمال بیشتری دارد که 

 تصمیم خوبی بگیرند.

 ١۶اد و الکلدرباره مو هابچهبگو: گفتگو با  یدانیمتنھا آنچه را توصیه شدید من کتاب 
است. نویسندگان این اثر  ١٧سینتا کوهان، اسکات اسوارتزوالدر و ویکی ویلسون ینوشته

لحن . اشدبمیکاربردی و  مایهآنان در این باره پر بوده و گفتگوی  داربچههمگی دانشمند و 
عاتی را مجهزی به اطال هابچهفنی بلکه با زبان  نیستاخالقی از لحاظ نگران افراد لحن  هاآن

  .دنکنیم درست گیریتصمیمبرای 

 
که سر میز شام جرعه کوچکی مشروب یا  میدهیمشوهرم به کودکانمان اجازه من و پرسش: 

من که در ضمن باپیتست هم هست از خارج از شهر به دیدار ما  خواهرشوهرآبجو بخورند. 
آمده و با دیدن این وضع به شدت عصبانی شد. او هشدار داد که ما برای کودکان یک زندگی 

                                                 
16. Just Say Know: Talking with Kids About Drugs and Alcohol 

17. Cynthia Kuhn, Scott Swartzwelder, and Wilkie Wilson 
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ر زور پ یانکتهآمد ولی آیا  دارخنده. این به نظر من میآور یمالکلیسم و مرگ زودهنگام به بار 
  و قوی وجود دارد که به عنوان پاسخ بدهم؟

 
اگر ست. هاگذشتهمربوط به  خواهرشوهراطالعات که  سازدیمروشن  هاپژوهش پاسخ:

 هادغنغدسته در  جنسی، مرگ و غیره) یرابطهدیگر (دین،  یزهایچبسیار از الکل نیز مانند 
وردن با رو آ هابچهدارد که ی بیشتراحتمال ده شود دی ساالنبزرگویژه  کرداریو به عنوان 

 پیدا کنند. پرخطرکردار و پنداری ناروا و به آن 

که آموزش مسئولیت  دهدیمبهترین شواهد نشان «، دیگویم ١٨پال اشتیانبرگ دکتر
پیشین مشاوره در  رئیسوی » بهتر از غدغن کردن کامل آن است، هابچهنوشیدن به 

ا را ب هابچه دیخواهیماصل این است شما « دهدیمدانشگاه جورج تاون بود. سپس ادامه 
الکل آشنا کرده و به این نکته برسید که این ماده برای لذت بردن است نه برای 

 )٢١.» (سوءمصرف

به  ١٩هاروارد دکتر جورج ایمن وایالنت پزشکوانر یبلندآوازهدر مطالعه مشهور و 
میالدی) دریافت که افرادی تربیت شده  ١٩٨٣( ١٣۶٢در سال  ٢٠تاریخ طبیعی الکلیسمنام 
الکل غیر از سر میز هستند هفت بار بیشتر از افرادی گرفتار  کنندهمصرفکه  ییهاخانوادهدر 

که شراب با خوراک سرو شده ولی با بدمستی  شدهتیترب ییهاخانوادهکه در  شوندیمالکل 
 .شودینممدارا 

شتری فراوانی بسیار بی ،هم چنین وایالنت با بررسی اطالعات میان فرهنگی دریافت
که نوشیدن در میان کودکان غدغن شده  شودیمدیده  ییهافرهنگاز سو مصرف الکل در 

ودکان د) ولی در کشورهایی که به ک(مانند ایرلن شودیم یپوشچشم ساالنبزرگولی از مستی 
خورد بر سالبزرگبه طور موردی شراب یا آبجو را چشیده ولی با مستی  شودیماجازه داده 

                                                 
18. Paul Steinberg 

19. Dr. George E.Vaillant 

20. The Natural History of Alcoholism 
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به  روانهیمالکل به طور نسبی پایین است. نمایش  سوءمصرف(مانند ایتالیا) فراوانی  شودیم
 بالغ اساسی است. سالبزرگهمراه الگوی 

که باید به نوجوانان اجازه داده شود در هنگام خوراک خوردن  ردیگیموایالنت نتیجه 
این  تروش آموختن مسئولی«با خانواده از مشروب بی بهره نمانند. به تازگی وی گفته است 

 )٢٢.» (را بدهند درست و بجاتفاده اساجازه پدر و مادر است که 

د. ود آگاه پیدا کنیط به آن در ایالت خواز قوانین مرب طلبدیماست که  یاحوزهاین 
قانون به پدر و مادر اجازه داده تا به همراه کودکان الکل بر سر میز بیاورند  هاالتیادر بیشتر 
قانون  هاالتیاسال باشد هم چنین در بسیاری از  ٢١سن نباید کمتر از  هابهیغرولی برای 

ان را برای رانندگخون سطح صفر الکل در قانونی  تیمحدودوجود دارد که » حتا یک قطره«
 دیروقتاست که باید فعالیتی حال انجام اگر نوجوان شما در  ووضع کرده  سال ٢١زیر 

  .باید از آن آگاه باشید ،رانندگی کند
 

کمک ا خدایمان دارند که «افسردگی است. خانواده او  گرفتارپرسش: یکی از دوستان فرزندم 
تا او از شر این بیماری راحت بشود. تماشاگر این موضوع بودن برای من و پسرم بسیار » کندیم

نوجوانان باید در این موضوع دخالت کنند (اگر دخالت مجاز است) چگونه دشوار است. 
و به دلیل باورهای مذهبی خانواده به او کمکی  کشدیمکه رنج  نندیبیمزمانی که دوستی را 

  ؟شودینم
 

 سردگیاف درباره زیبرانگپرسشبسیار  پیشنهادهایمذهبی  یهاخانواده کمابیش پاسخ:
ماید که شاید ن اعتراف نکهیپیش از ایکی از روان شناسان برجسته مسیحی  .کنندیمدریافت 

همان گونه که در عهد جدید در رساله به عبرانیان «برای رسیدن آرامش  ،مدیتیشن نیاز باشد
ا بها از اعضای خانواده »هایدرک برکت خدا در سخت«کوشش برای  و هم چنین» آمده ۴آیه 

افسردگی «آیا  و ببینند ردهبررسی کرا خانواده  یخچهیتارتا دچار افسردگی خواسته افراد 
 )٢٣» (.داردن گذشته در معصیتیریشه در گناهی اعتراف نشده یا مورد نظر 
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فرو کرده و عملی انجام  هاشندوست فرزند شما سر خود را داخل  یخانوادهاگر 
 کمک به افرادی که دچار اصل .شودیماهمیت دخالت پسر شما بسیار بیشتر  دهندینم

و  هاینگران) به ٢) افسردگی فرد جدی گرفته شود، (١افسردگی شده عبارت است از: (
) شخص را برای دریافت کمک به یک ٣احساسات فرد مورد نظر باید گوش داده شده و (

 (سکوالر) معرفی نمایند. درمانگرصص متخ

که افسردگی یک بیماری قابل تشخیص و  دانندینمافسرده  یهاانسانبسیاری از 
یاری و مساعدت فرزند شما به  نیتربزرگهم چنین قابل درمان است. بعید نیست که 

ص دوستش نزد یک پزشک یا متخص نکهیاسادگی تنها اعالم این رهنمودها و پافشاری برای 
فراوانی وجود دارد که نوجوان افسرده از  یهاگزارشروانی و همراهی با وی باشد.  هایماریب

دوستی به وی پیشنهاد همراهی را داده است. خواست  نکهیارفتن برای درمان سر باز زده تا 
 ندگی دوستش را نجاتبزرگی ز یاندازهتا  تواندیمپسر شما برای مداخله در این موضوع 

 دهد.

   



 
 
 

 چهارم: خود فیزیکی بخش

 ١٨١

 
 کتاب کار

  

 
 نیآفرنقشبرخورد 

 سال و بیشتر ١٢سن 

 
که در آن کودکان شما دارای انتخاب برای فعال یا منفعل بودن در هنگام  آفرینینقش یهاتیموقع

زمانی که در ناهارخوری با  ندیگویمبپرسید که چه  هابچهاست. از  ٢١شنیدن سخنان هموفوبیا
یا در سرویس مدرسه زمانی یکی » ای است!پیت ابنه« دیگویمیکی  حضور کودکان زمانی که

 .»خوردیم گراهاجنسهماین ژاکت بدرد « دیگویم

 
 تولد دوباره

  سال و بیشتر ١٢سن 

 

  سانتی، طبل ١۵واتی، ریسمان  ٢۵ رنگسرخمواد الزم: مالفه، المپ 
 

همیشه روند تولد کودک برای کودکانی جالب است که خواهر یا برادری در راه یا کمابیش 
و با ریسمانی  مادر بارداری دارند. این روند را انداختن مالفه بر روی کودکی (زهدان، رحم)

ا بصورت المپ کم وات قرمز رنگ و در غیر این بسته شده به کمرش (بند ناف) و یک 
ل شبیه آرامی بر روی طب یهاضربهرا با  کنید. تپش قلب مادر بازآفرینیاتاق ک کردن یتار

و در این  کرد یسازهیشبسازی کنید. کودک را (به آرامی) فشار دهید تا انقباض عضالت را 
 هامپال. با بیرون آمدن بچه از زیر مالفه ابدییمهنگام تپش قلب و ضربات بر طبل افزایش 

                                                 
21. Homophobic 
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... کوتاهی بکشد. آماده باشید که این کار را تکرار کنیدرا روشن کنید. بچه با خوشحالی جیغ 
 و بازهم تکرار کنید... و بازهم تکرار کنید.

 بدن یا واقعیت دربارهافسانه 

 سال و بیشتر ١٢سن 

 
راع که اخت یاصفحهتاس یا یک بازی  تواندیمخالی (ایندکس مواد الزم: کارت 

 خودتان است)

کارت  ۴٠- ٣٠روی هر یک  بیخود از بدن/جنسیت یا واقعیتی از بدن/جنسیت شایعهیک 
 مشخص کنید که الکی است یا واقعیت. مثال: هاکارتدیگر  ایندکس بنویسید. در روی

  نتیجه آموزش امور جنسی به کودکان برقراری رابطه جنسی زودهنگام در
 . (شایعه بیخود)شودیم هابچه

  سالگی  ١٧رابطه جنسی در امریکا برای دختران میانگین نخستین برقراری
 است. (واقعیت)

  (شایعه بیخود)پردازندیمبیشتر نوجوانان فعاالنه به امور جنسی . 

  خود). (شایعه بیدیشوینمجنسی باردار  یرابطهدر نخستین بار برقراری 

  هیچ حسی نداشته باشید. (شایعه  شودیمدر هنگام نزدیکی کاندوم باعث
 بیخود)

  (شایعه بیخود)یشویماگر استمنا کنی، کور . 

 (واقعیت)کنندیمدرصد پسران خودارضایی  ٩٨ . 

 
افسانه یا واقعیت داشتن در  یکنندهمشخص) منبع PBSاس (بی(در سایت پی

) به نشانی IN THE MIXبخش این د میکس (
www.pbs.org/inthemix/educators/lessons/sex1/myths.html  و آزمون
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به نشانی  ١امور جنسی لیوساینس
www.livescience.com/php/trivia/?quiz=sex 

خانواده یا گروه را به دو دسته تقسیم کنید. یک شایعه یا واقعیت را درباره امور جنسی 
 بخواهید که پاسخ درست را بدهند. هاگروهبخوانید و از 

 

 واژن ییگوتک

 سال و بیشتر ١۵سن 

را به همراه بچه دبیرستانی خودتان  ٢واژن یهاییگوتک یهاقسمتیکی از  وطر بسپارید ابه خ
) ٣دی -(یا وی نیولنتادر روزها نزدیک به روز  هادانشکدهخودتان تماشا کنید. بسیاری از 

 هاشنامهینمامخالف با خشونت علیه زنان در محوطه خود این  یهاسازمانبرای حمایت از 
. گفتگوهای پیرامون این نمایشنامه را خوانده و تصمیم بگیرید کدام گذارندیمرا به اجرا 
دیگر: فیلمی کرایه کنید که درباره هویت جنسی و فشارهای  یهانهیگزاست.  ترمناسب

میالدی)،  ٢٠٠٠ - ١٣٧٩پیش از رسیدن شب ( دیریبگرا در نظر  هالمیفاجتماعی باشد. این 
 ٢٠٠۵ -١٣٨۴بک (ی) یا کوهستان بروکمیالد ١٩٩٣ -خورشیدی ١٣٧٢فیالدلفیا (
 میالدی).

 

 فیلم و گپ زدن

  سال و بیشتر ١۵سن 

 

) برای گپی هنگام خوردن پیتزا R-ratedآر ( یبنددرجهبا نوجوان خود به تماشای یک فیلم با 
 دبرا هافنر.) یهاهیتوصپس از آن بروید. (با توجه به 

                                                 
1. LiveScience 

2. The Vagina Monologues 

3. V-Day 
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 مرجع درباره امور جنسی و بدن ایجاد کنید یکتابخانهیک 

  سال و بیشتر ١٣سن 

 

درست کنید که پیرامون موضوعات گوناگون امور جنسی،  ییهاکتابکوچکی از  یکتابخانه
خش خصوصی را در یک ب هاکتاب. این کنندیمتصویر بدن، پیشرفت و هویت جنسی گفتگو 

 بنمایید. هاآنفاده از خانه درست کرده و نوجوان خود را تشویق به است

 
 

 منابع
 اطالعات درباره امور جنسی

 )SIECUS( متحدهایاالتانجمن اطالعات و آموزش مسائل جنسی 

www.siecus.org 

 یک هوادار رده نخست برای آموزش علمی قابل درک.

 نهاد مذهبی درباره اخالق جنسی، عدالت و سالمت

www.religiousinstitute.org 

 مذهبی با توجه به مسائل جنسی کارمحافظهیک مخالف بسیار عالی اصول جزمی 

 )Planned Parenthoodهود (پرنت اندپل

www.plannedparenthood.org 

 منبع عالی از اطالعات و منابع مربوط به تولیدمثل سالم.

 )PFLAGزن و مرد ( انیگراجنسهم یخانوادهوالدین، دوستان و 

www.pflag.org 

والدین، دوستان و « عضو. ٢٠٠،٠٠٠غیرانتفاعی با بیش از ملی سازمان  یک
زن و  انیگراجنسهم) بهزیستی و سالمت PFLAGزن و مرد ( انیگراجنسهم یخانواده

دن بو پاسخگو رد با:بها را باال میو افراد تراجنس و خانواده و دوستان آن هاجنسمرد، دو 
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بی اطالع؛ و هواداری  یعامهوزش برای روشن ساختن مردم ای مخالف؛ آمدر برابر جامعه
 »ی.برای به پایان رساندن تبعیض و برای جا انداختن حقوق برابر مدن

یک منبع عالی از  www.anyoneandeveryone.com هم چنین بنگرید به:
 ها.اطالعات و هوادار والدین شدن گی و لزبین

 مرز) کولیج (فرزندان والدین گی و لزبین بدون

www.colage.org 

زن،  اگرجنسهمبا والد یا والدینی  سالبزرگیک جنبش ملی از فرزندان، جوانان و «
 »مرد، دوجنسه، تراجنسیت و یا نامتعارف. گراجنسهم

 ، عشق و نزدیکییبازعشقگفتگوی بی پرده درباره  - ١دکتر مارتی کلوین

www.sexed.org 
Richardson, Justin, and Mark Schuster. Everything You Never Wanted 
Your Kids to Know About Sex (but Were Afraid They’d Ask): The 
Secrets to Surviving Your Child’s Sexual Development from Birth to 
the Teens (New York: Crown Publishers, 2003). 

ی مانند با تمایالت جنس نکهیابه جای یک منبع درجه یک است. نویسندگان در این کتاب 
 رشد جنسی را از هنگام تولد شودیمچیزی برخورد کنند که به طور ناگهانی در بلوغ ظاهر 

و اطالعات واقعی بنا شده و نویسندگان  هادادهبر اساس  هاآن یهاهیتوص. کنندیمبررسی 
هنگام ارائه پیشنهاد و دیدگاه به دقت خواننده را از محدودیت یا عدم قطعیت اطالعات آگاه 

برخورد کرده و  بخشلذتطبیعی و  یادهیپدبا رشد جنسی به صورت  هاآن. سازندیم
 یلحنا بهم کرده البته نه ناخواسته فرا یهایباردارو آمیزشی  یهایماریباطالعاتی درباره 

هر  کرده که تأکید هاآنن. در پایان بلکه با لحن اطالع رسا باردیماز آن هراس اخالقی که 
خود  یهاارزش خواهدیمدارد و سی روابط جن ینهیزممتفاوتی در  یهاارزشپدر یا مادری 

رد به صورتی ارائه کرده تا برای فرا  خود یهاهیتوصنویسندگان و  دهدبه فرزندان انتقال را 
 باشد. رسانکمکسالم  یاوهیشبه خود برای رساندن پیام شخص 

                                                 
1. Dr. Marty Klein 
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واقعی و فرضی از  یهارگهاست و شامل  یدسترسقابلنمایشی آن  ینسخه
تربیتی در سراسر کتاب است. هم چنین دارای یک بخش عالی پیرامون  یهاتیموقع
 جنسی کودکان است. یهاشیگرا

Haffner, Debra. Beyond the Big Talk: Every Parent’s Guide to 
Raising Sexually Healthy Teens—From Middle School to High 
School and Beyond (New York: Newmarket Press, 2001). 

ت مدیری یهاسالنر دستاوردهای خویش را بر اساس تجربیاتی خویش در گذر هاف
) هم چنین تجربه SIECUS( متحدهایاالتات و آموزش مسائل جنسی بر انجمن اطالع

شخصی از تربیت کودکان خویش به تصویر کشیده است. دیباچه توسط دختر وی نوشته 
بر » ییگوگزافه«ساله بوده است. تمرکز وی به جای  ١۵شده که در زمان نشر کتاب 

بوده که به راستی منطقی و قابل حس است. کتاب قابل دسترسی بوده » لحظات آموزنده«
در رابطه با رابطه جنسی برای والدین فراهم  هاارزشو ابزارهای سودمندی برای سنجش 
 دکان و در کمک به کودکانبه کو هاارزشاین  رساندنساخته و هم چنین بینشی را در روند 

ی از . این کتاب کار پیشین وکندیمدر رابطه جنسی فراهم  گیریصمیمتبرای رشد مهارت 
مدرسه راهنمایی تا ورود به دانشگاه را در برگرفته  ازرا ادامه داده و  ١قنداق تا وعده عاشقانه

 آغازین زندگی تمرکز دارد. یهاسالدر حالی که کتاب از قنداق تا وعده عاشقانه بر 

Krasny Brown, Laura, and Marc Brown. What’s the Big Secret? 
Talking About Sex with Girls and Boys (New York: Little, Brown 
Young Readers, 2000). 

 سال. ۴-٨نخستین کتاب عالی درباره مسائل جنسی. سن 

 ویدئو:

Abstinence Comes to Albuquerque (2006) 
ه را وادار ب وپرورشآموزشاه فدرال را بنیاد که تنخو –داستان جذاب از سازمانی دین 

پرهیز از رابطه جنسی در مدارس دولتی آلبوکرکی نمایند. به طور کامل در گوگل  –آموزش 
 دقیقه. دیدن آن ضرورت دارد. ٢٧ویدئو () قابل دسترسی است. 

                                                 
1. From Diapers to Dating 
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مختلف سنی به نام  یهاگروه ییک برنامه آموزشی براتوحیدگرا گرایجهانمذهب 
K(،-6–1( ١-کا یهادرجهتهیه کرده است. این فیلم در  ١از الف تا یای هاسانانزندگی ما 

ادامه هم ساخته و در هنگام تحصیل  دراست. برنامه  ساالنبزرگ، دبیرستان و 9-7، 4
 .استراهنمایی یک مجموعه یک ساعته در طول سال  مدرسهنوجوان در 

 هاارزشبررسی  -الف

 آگاهی از تن و جنسیت -ب

 جنسیت و تنوع -پ

 جنسی و هویت جنسیت یهاشیگرا -ت

 ارتباطات -ث

 و نزدیکی یبازعشق -ج

 آمادگی برای پدر یا مادر شدن -چ

 رفتار جنسی یریپذتیمسئول -ح

 آمیزشی یهایماریب -خ

 جنسی سوءاستفاده -د

 اجازهو  شودیمجنسی آموزش داده  دهیدآموزشتوسط یک فرد  هابرنامه یهمه
 والدین نیز ضرورت دارد.

 
 موارد مربوط به بهداشت عمومی و فردی

Kuhn, Cynthia, Scott Swartzwelder, and Wilkie Wilson. Just Say 
Know: Talking with Kids About Drugs and Alcohol (New 
York:W.W. Norton, 2002). 

خدر. دکان درباره مواد میک راهنما ساده و با این حال بسیار علمی برای گفتگو با کو
با پرهیز از نوشتن با لحنی از هراس اخالقی و به جای آن به دادن اطالعات دقیق به کودکان 

ونده بوده و بیشتر شن روگرداندرباره اثرات مواد پرداخته و بدین ترتیب کودکان کمتر 

                                                 
1. Our Whole Lives 
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 انداختهسشن . نویسندگان دید کلی خوبی از چگونگی کارکرد مغز را فراهم آورده و روهستند
هم چنین نگرشی کوتاه از موارد قانونی مربوطه ارائه  گذاردیماثر  هاآنچگونه مواد مخدر بر 

پرداخته آمار  هاآن راتیتأثاز مواد و  یاژهیو یهاگونه. چند بخش آخر به پوشش دهندیم
که هسته اصلی گفتگو با کودکان درباره هر  سازدیمده و مشخص نرخ مصرف را ارائه کر

. نویسندگان کافئین و داروهای تجویز شده را در باالی لیست قرار چه باشدباید گونه مواد 
 جوانایارمبه  بخش مربوط. پردازندیمداده سپس به الکل، تنباکو و مواد مخدر غیر قانونی 

. کندیمبرای پرهیز از آن ارائه  یادهکننقانعبخش خوبی است زیرا بدون اغراق کردن، دالیل 
این کتاب یک مرجع کوتاه ولی جامع است که بر ارائه اطالعات ضروری مورد نیاز برای 

 .کندیمنگفتگو با کودکان فراهم ساخته و در همان حال بیش از نیاز در جزییات فنی گیر 

Mayle, Peter. Where Did I Come From? (Fort Lee, NJ: Lyle Stuart, 
2000). 
شرحی واقعی و قابل فهم برای کودکان پیرامون چگونگی به وجود آمدن بچه. تصاویر متحرک 

 .۴-٨. سنین کندیمآناتومی به توضیح فرایند کمک 

Schaefer, Valorie Lee. The Care and Keeping of You: The Body 
Book for Girls (Middleton, WI: American Girl, 1998). 

 .تربزرگیک منبع دقیق، دوستانه، خواندنی و بی همتا برای دختران ده ساله و 

Harris, Robie, and Michael Emberley. It’s So Amazing! A Book 
About Eggs, Sperm, Birth, Babies, and Families (Cambridge, 
MA: Candlewick, 2004, ages 7–12) and It’s Perfectly Normal: 
Changing Bodies, Growing Up, Sex, and Sexual Health 
(Cambridge, MA: Candlewick, 2004, ages 9–12). 

ه به ک گراعتیطب سرشار از شگفتی یکردیرو عنوان کتاب روشنگر موضوع آن است.
 .پردازدیمموضوعات پیرامون تولیدمثل، بلوغ و رابطه جنسی 

 
 هاتفاوتبزرگداشت 

Gillespie, Peggy, and Gigi Kaeser. Love Makes a Family: Portraits 
of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Parents and Their 
Families (Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 
1999). Age 14+. 
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Mills, Andy, Becky Osborn, and Erica Neitz. Shapesville 
(Carlsbad, CA: Gurze Books, 2003). 

ال شهری است وی. شیپیک معرفی ابتدایی به گرایش سالم با توجه به تصویر بدن و تنوع
ی گوناگون با یکدیگر گفتگو کرده و چیز یهامهارتکه در آن دوستان با شکل، اندازه، رنگ و 

 .٢-۵. سنین سازدیمکه هریک را بی همتا  کنندیمرا ستایش 

Huegel, Kelly. GLBTQ: The Survival Guide for Queer and 
Questioning Teens (Minneapolis: Free Spirit Publishing, 2003). 

، نوجوانانی که درباره جنسیت خود پرسش گراجنسهمیک منبع بی همتا برای نوجوانان 
 و بیشتر. ١٢اطالعات بیشتری داشته باشند. سن  خواهندیمدارند یا کسانی که تنها 

 
 ویدئو:

Let’s Get Real (2004). 
جنسی،  یهاشیگرامستند کوتاهی که دست انداختن و زورگویی را به دلیل مسائل نژادی، 

رگو . فیلم شامل دیدگاه افراد زوکندیمدینی، آزارهای جنسی و موارد دیگر بررسی  یهاتفاوت
) سنین www.womedia.org( در یدسترسقابلرا بداند.  هاآننیز هست تا دلیل رفتار 

 و بیشتر. ١٢

The Point! (original 1971, remake 1986, re-released in 2004). 
یار. این و بیننده بس ییزاتوهم یهاشهیرغیرمعمول تلویزیونی با  یاافسانهیک فیلم ویژه 

بر  ٢حکایت شده، باز تعریفی آن توسط رینگو استار ١داستان در اصل توسط داستین هوفمن
 کندیمزندگی  ۵، پسری که در سرزمین پوینت۴. اوبلیو٣از هاری نیلسون یاترانهاساس 

                                                 
1. Dustin Hoffman 

2. Ringo Starr 

3. Harry Nilsson 

4. Oblio 

5. Point 



 
 
 

 تربیت آزاداندیشان: راهنمای کاربردی پرورش کودکان فارغ از اصول مذهبی

 

 ١٩٠

. آیا باید همرنگ جماعت شود یا خودش کنندیمشده و اطرافیان او را طرد » ۶پونت لس«
 سال. ۴-١٠و چند جای دیگر. سن  وبیوتیباشد؟ در دسترس در نت فلیکس، 

That’s a Family (2000). 
) در دسترس www.womedia.orgو در ( یاپروژهترام برای هر ساخته شده توسط اح

 یهاختیراست که شکل و  کنندهسرگرماست. این یک خانواده است یک فیلم قابل توجه و 
 سال. ۵ -١٠. سن کندیمرا بررسی  یداشتندوستمختلف خانواده 

It’s Elementary (2008). 

راهم با ف پردازدیم انیگراجنسهمضد  یهایداورشیپنخستین فیلم در نوع خود که به «
.. فیلم .خواهجنسهمعملی درباره چگونگی گفتگو با کودکان درباره افراد  یهادرسکردن 

جنگیده  هاشهیکلکه کودکان مشتاق و توانا آن را دارند که با  دهدیماین بدیهی است نشان 
زن چه معنایی  خواهجنسهممرد یا  خواهجنسهمکنند که  جذبنو در این باره  یهاتیواقعو 

 تیساوب) و در The Respect for All Project( یلهیوسبه شدهساخته» دارد.
)www.womedia.org.در دسترس است (  

 

 دسترسی به منابع دیگر

شاید شما به عنوان شخصی با مهارت اندیشیدن انتقادی دارای مهارت مورد نیاز برای 
آموزشی را ارزیابی  باشید یا بتوانید مواد یفروشکتابیا  کتابخانهارزیابی منابع قفسه تربیتی 

 یابیارزم . هنگارودیمکنید که در مدرسه به وسیله مربی برنامه آموزش رابطه جنسی به کار 
ی این یا سازمان یانتشاراتکدام  –مواد درسی نگاهی سریع به چند چیز الزم است  کتاب یا

اطالعات را منتشر ساخته، چه سالی منتشر ساخته و صالحیت نویسندگان چقدر است. تنها 
به این دلیل که سازمانی دارای نام وزین است به معنای این نیست که اطالعات دقیقی 

در واقع » ٧بنیاد پزشکی سالمت رابطه جنسی«مانی به نام . یک مثال: سازسازدیممنتشر 

                                                 
6. Point-less 

7. The Medical Institute for Sexual Health 
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یک سازمان کامل هوادار پرهیزگاری جنسی بوده و علیرغم وجود مدارک علمی و دانشیک 
خودشان را  یهانامهنییآکه به طور انحصاری  سازدیممخالف، اطالعات و آماری را منتشر 

ری جلوگی یهاوهیش) برای شخصی که در جستجوی اطالعات فنی، مانند ٢۴. (کندیم دییتأ
اطالعات به روز شده و  هاپژوهشاست تاریخ چاپ به ویژه مهم است چون با پیشرفت 

 .ردیگیمنوینی در دسترس قرار  یهاوهیش
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عناصر یک زندگی با 
	ارزش

 مولین ماتسومورا

 
 

 
 

یچ ه رسیدن جهان،منطقی به نظر برای هستیم که  هماواهمگی  گرایانانسانبسیار خوب. ما 
در عوض کشف بنابراین ، هیچ طرح عظیمی و هیچ طراح بزرگی وجود ندارد. ١قانون کارما

با وظیفه ساختن زندگانی معناداری برای خودمان روبرو هستیم. هم ما در واقع » معنای زندگانی«
همگی موافق هستیم که شادی نه در جای تخیلی پس از مرگ بلکه در  گرایانانسانچنین ما 

 اید به دست آید.همین جا و در همین جهان ب

ولی چگونه کودکان خود را آماده کنیم تا شادی را پیدا کنند؟ این پرسش برای کسانی 
(به ویژه  به نگر برسد زتریبرانگچالشکه دین اجدادی خود را کنار گذاشته شاید  هاانساناز ما 
از هر ن ما را کودکاکمر بسته تا  قاطعانهو متعصب بوده) یا کسانی که  شیاندخشک هاآناگر 

 غیر ارادی را دوست نداریم یهاپاسخ. هیچ یک از ما محافظت کنند» مغزی یشستشو «گونه 
اد ش«که چوب جادویی نیست که روی سر کودکان تکان داده و فرمان بدهیم  دانیممیو 

 »باشید.

                                                 
1. Karmic law 

۵بخش
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یا  -آوریم که هر شخص که در سن یکی از والدین  ادیبه تا  کندیماین موضوع کمک 
ان نرسانده را به پای اشیزندگباشد هنوز هم داستان  -مادربزرگبه همان دلیل در سن پدربزرگ یا 

. ما . اصل هم نیز همین استکندیمتغییر آن معنا هر تجربه نوینی به دست آوردن که با چون 
 هابچهرای زندگانی را ب یهاپرسش یهمه هاپاسخناچار نیستیم دست به کارهای ناممکن بزنیم و 

 را نیز در ماجراجویی خود در یافتن معنای هاآن میتوانیمبه دست آوریم. به جای چنین کارهایی 
برای  چونکمک کرده  هاآنبه  هیجانی و عقلی یهامهارتزندگانی شریک ساخته و در توسعه 
 است.یک عمر یک روز و دو روز نبوده بلکه برای 

پی برده که هیچ معنای حقیقی در زندگانی وجود  گرایانانسانکه  گونه درست همان
ی گوناگونی برای شاد یهاسرچشمهندارد همین موضوع نیز برای تعریف شادی درست است. 

ما  تر از بقیه است. ولیو قابل دسترس معناتردی با وجود دارد؛ برای هر شخصی یک جور شا
 یهاتجربهاز با دست یابیم که همس ییهاشهیاندبشر به  یشدهانباشتهبا تکیه بر دانش  میتوانیم

 یهاهیمانب ساختن ، به روشنهاقولسرسری در میان نقل یباشد. حتا جستجوی کودکانمانما و 

 یهافیتعر  هاانسان. کندمیکمک  اصلی
 :دهندیمرائه ازیر را از شادی 

: آنگاه شادمانی را مدح کردم لذت
زیرا که برای انسان زیر آسمان چیزی 
بهتر از این نیست که بخورد و بنوشد 

 )١» (و شادی نماید...

برای زندگانی  شمولجهانیک معنای «
به  هاانسانهر یک از ما بلکه وجود ندارد، 

یک معنای  ،بخشیممیمعنا زندگانی خود 
فردی، یک طرح فردی مانند داستان فردی 

 ».است، کتابی برای هر شخص
 

 سراداستان، ١آناییز نین -

کامل از  یمندبهرهبا  آوردیمشادی که به راستی خشنودی آن : «کار پر ارزش
شادی... در ) «٢.»(، همراه استزیستگاهمان و سرشار از درک جهان هاییتوانا

 )٣» (کوشش خالق آرمیده است.لذت موفقیت و شوق 

                                                 
1. Anais Nin 
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تنها یک شادی در زندگانی وجود دارد، دوست بداری و دوستت : «یوندپعشق و 
 )۴» (بدارند.

ه شادی را: «از خود تربزرگبرای چیزی  یازخودگذشتگیا  یدوستنوع
 یشهیاندبسیاری از مردم ) «۵» (کوشش برای شاد کردن شخص دیگری است.

نیست  یتنافیدستنادرستی از بناگر شادی دارند. شادی با کامروا ساختن خویشتن 
  )۶.» (دیآیمبلکه با پایمردی در راه هدفی ارزشمند به دست 

 
ه نیز به دست آمده ک گرامثبت یشناسروان یحوزهبا پژوهش در  ییهاهیمابنچنین 

مند ارزش حسی که مایه دهدیم دستبه موضوعاتی را  پیرامون فراوانیچشمگیر و اطالعات 
ت بنیادی اس یهاشهیاند) این بخش دربرگیرنده برخی از ٧. (شودیم هاانسانبودن زندگانی برای 

 توانیمکه  ودشیمرا به کار بسته و سپس با منابعی همراهی  هاآنبدون هیچ تغییری  توانیمکه 
وجود  یترفراوانشخص خود به کار گرفت. ولی چون اطالعات بسیار  یهاتجربهبرای  هاآن

دارد که بتوان در یک کتاب به رشته تحریر در آورد یک بخش که جای خود دارد تنها بر 
کیدموضوعاتی   گراست.خواهد شد که به ویژه مورد نظر والدین انسان تأ

وسعه ت و کسبدرک و  که من از پژوهشگران وام خواهم گرفت این است که یاشهیاند
 سودمند است. بخشتیرضازندگانی یک متفاوت از فراوان و اجزای 

 
  پرسش و پاسخ

 
به طور طبیعی از برخی دیگر شادتر نیستند؟ از یک پدر یا مادر  هاانسانپرسش: آیا برخی از 

  را داشت؟ یطبیع حالتیدرباره انجام چه کاری انتظار  توانیم
 

ز برخی ا ترنانهیبخوشدرست است، شواهدی در دست است که برخی از مردم شادتر یا  پاسخ:
ندارد.  شیمی بدن را بر روحیه در نظر بگیرید جای شگفتی ریتأث. اگر گذارندیمدیگر پا به جهان 

 بزرگ در این میان نهفته است:» اما و اگر«ولی... خوب البته دو تا 
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 فاکتورهایی را در نظر گرفت که بر یهمهنیست که  یاسادهنخست، به هیچ وجه کار 
ش از شام پی شما درست یهابچه. برای نمونه اگر یکی از گذاردیم ریتأثحالت و روحیه شخص 

نگی است. شاید گرس یخلقکج یبچهبه این معنا نیست که او  اصالً را آغاز کند  شیهانقنق
ظر گرفت دیگری را به این صورت در ن ینمونهان بیشتری بر حالت این بچه دارد. شاید بتو  ریتأث

و  ردیپذیمدرمانده شده و شکست را  یاژهیو در انجام وظیفه  ترآسان سیارکه ب یابچهکه اگر 
به  در واقع و دیآیمبه نظر بدخلقی که حالتی که  سازدیمروبرو  چالشاین پدر و مادر را با 

 گیچگون و ساخته هدرماندموردی که بچه را تصور به  سپسراستی درماندگی و استیصال است 
  غلبه بر آن کمک کنند.

به معنای کمتر خلق خوش داشتن دوم، 
 و به زیستن هاانسانخودکار محکومیت 

یاد  ندتوانیم. این افراد نیستناشاد  زندگانی
 رشاد بودن را به حداکثبگیرند که ظرفیت 

معنای زندگانی چیزی نیست که با آن «
بلکه چیزیست که با آن به  کنیدمیآغاز 

 » .رسانیدمیپایان 

 ، نویسنده١پیتر البو -

والدین  ویژه خود بوده و یهایتوانمندو منابع دیگری از رضایت را بیابند که بر بنیاد  هرساند
او کنند. برای نمونه کودکی که همیشه کنجکیاری برای یاد گرفتن چگونگی انجام آن را  هاآن

فراوانی دارد شاید خشنودی خود را در دانشمند یا کاشف شدن بیابد. کودک  یهاپرسشاست و 
اعی هوادار پرشور عدالت اجتمتبدیل شود که سخت  سالیبزرگسخاوتمند مراقبت شاید به 

  .است

 
ش ماه ش -شودیمشگرفی ترسیم  یهاتجربهجستجوی معنا هم چون  هازمانپرسش: بیشتر 

به صورت  توانیم چگونه کوه باال رفتن، عبور از بیابانی با پای برهنه.در غار بسر بردن، به 
  به زندگانی با معنایی دست یافت؟ یتر متعارفبا لذت  ترساده

 

                                                 
1. Peter Elbow 
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 امالهسدر یکی از روزهای پاییزی گمان کنم حدود بیست سال پیش من با دختر سه  پاسخ:
یک  را به نباتآب یهاتکه دندانخاللبا کمک  کهیدرحال. میساختیم نباتآباز  یاحلقه
 مزهرا  هانباتآبو هر رنگی از  میخندیم، میزد یم، گپ میکرد یممتصل  یارهیداپایه 

 .میکرد یم

 ذت بخشیلدخترم آهی کشید و به طور  دیرسیمهنگامی که کمابیش کار به پایان خود 
 »زندگی خوب است!«گفت، 

. ما رسدیماست که در نگاه نخست به نظر از چیزی  تردهیچیپ بسیاراین لذت ساده 
 بر روی یک پایه بودیم و همبا اندازه مختلف  نباتآب یهاتکهمانند پازل در حال جور کردن 

 یک جریان پنهان گرم مهربانی وجود داشت. میکرد یمچنان که با هم کار 

ولی بدون شک لذت حسی مهم است و از سوی دیگر ساده: به تندی قاپ زدن ده تا 
به اندازه طول دادن این تجربه لذت داشته باشد یعنی به  تواندینممختلف  یهاطعمبا  نباتآب

به دخترم درس مهمی از چشیدن  یانقشههیچ  با هم. بدون هامزهآهستگی مزه کردن و مقایسه 
 »اگر صبر کنی از غوره حلوا سازی« پندآموز المثلضرباز  یاسادهاین مثال لذتی ساده دادم. 

  است.

 
یالیسم و مات ییگرالذتفراوانی (برخی هم معتبر) از بیش از حد بودن  یهاتیشکاپرسش: ما  ر

 شودیمقوی نیز در فرهنگ ما یافت  یمقدسخشکهاز  ییهارگهولی  میشنو یمدر زندگی روزمره 
نه بیندیشید. چگو » آلودگناهخوشمزه «درباره عبارت  یالحظهکه با لذت مخالف است. تنها 

  دور نگه دارم؟ هایمقدسخشکهکودکان خود را از گرفتاری در چنگ برخی از این  توانمیم
 

ه چند نمونه نگاهی ب دییایب .میادهیشنرا  ییهاگفتهچنین  طرفآنما از این طرف یا  یهمه پاسخ:
 بیندازیم:

حاال چون یک بخش از » بپرهیزید از لذات مبادا دچار افراط شوید.«
به  میتوانیم! به آسانی بیندازیم دورکه کل آن را  شودینمآن خراب است دلیل 
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مطمئنی که یک قاچ دیگر کیک «را بیاموزیم. برای نمونه،  یروانهیمکودکان 
 »گرفتی. درددل؟ آخرین بار یخواهیم

البته بعید نیست؛ ولی اگر  »لذت جویان خودخواه و خودمحور هستند.«
خودخواهانه نیست. از دیگر  آنگاهبا هیچ تعهد و الزامی همراه نباشد  ییجو لذت

سوی دیگر لذت اغلب هنگامی خوشایندتر است که مشترک و با همکاری باشد. 
رمان ، یکی باید پشت فکندیمی در حالی که یک تن اسک -مانند اسکی روی آب 

 باشد.

همگی اینجا بودند و این موسیقی را  خواستیمدلم «هر گاه سخنی مانند 
بگویید شما در حال ارائه الگوی لذت سهیم ساختن دیگران در خوشی » ،دندیشنیم

 یمهههستید. به عبارت دیگر شما طالبید به کودکان کمک کرده تا درک کنند که 
یده د  و بستانیک جور بده  هازمان. بیشتر برندینمافراد از چیز یکسان لذت 

 ، در عوض تو هم مرا مجبورکنمینمتو را وادار به بازی اسکروبل با خودم « :شودیم
 .»برای قدم زدنبرویم بیرون نکن 

به دردسر را برای آن  خویشتنچون لذت ابدی نیست نباید «
این خط اندیشه ریشه در ژرفای اخالق مذهب پروتستان و دیگر  .»انداخت

مادی، زودگذر و  یهالذتدینی زاهدانه دارد، این گفته در واقع تضاد  یهاسنت
. هم چنین این سخن پیوند سازدیمابدی فرضی برجسته » خوب«را با لذت » بد«

گمان  اگر: «دشو یمافراد بدون دین پرسیده  نزدیکی با پرسشی دارد که اغلب از
چرا حتا بامداد رنج برخاستن از خواب را به خود  دیشو یمکه روزی نابود  دیکنیم
 »؟دیدهیم

آن  دیدن بهاگرانبا آن  گراانسانکوتاه است و برخورد  خودیخودبهبله عمر 
ساختن زندگان ما به آن چیزی بها  دارارزشاست. در کوتاهی درست به همین دلیل 

 چیزی از زیبایی تارعنکبوت. سستی سازدیمکه زندگانی را خوب  میدهیم
 .کاهدینمدرخشش قطرات شبنم روی آن 
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اگر ما درک کنیم که لذت حسی تنها یک بخش از زندگانی خوب است، همین 
به  میتوانیم. هم چنین بودنش خوب استکافی است که بدانیم لذت تا هنگام 

 هانآکمک کنیم که بیشترین لذت را به  ییهاتیفعالکودکان برای شناسایی 
 کمک کنیم تا از انجام تجربیات تازه لذت ببرند. هاآنهم چنین به  بخشدیم

بوده  بخشیشاد خودیخودبه هاآنلذت نمک مهمانی بزرگ زندگانی است. 
و کمابیش همیشه منبعی از انرژی در دسترس است ولی از سوی دیگر ما نیازی 

به طور ه انی است کجهی یتجربهیک » تچان«خشنودی نیز داریم.  به منبع تریواقع
  .سازدیمبودن زندگانی را قابل لمس  معناداراحساس  یتریقو مندتر و نیرو

 
  چیست و چگونه در ارزشمند ساختن زندگانی نقش دارد؟» تچان«پرسش: 

 
به طور  هانانسابسیاری از ما  اگرچه. میکنیمما آن را تجربه  یهمهتچان حالتی است که  پاسخ:

که در مطالعات علمی و دانشیک درباره آن  دانیممیالزامی برای آن نامی نداریم یا چیزهایی را 
» شادی«نسبت به  یترژهیو  یبنددسته. پژوهشگران با تشخیص احساسات مثبت در میاگرفتهیاد 

» تچان«چیزی که  ،گوناگون یهاتیفعالهنگام انجام  در هاانساناحساسات  تجربهو بررسی 
» چانت«. چند نمونه آشنا از زندگی روزمره درک توصیف ماهیت انددادهرا شرح  شودیمنامیده 

 :سازدیم ترآسانرا 

 کندیمدانی که درست پیش از کنسرت تمرین موسیقی. 

  کندیمکودک نوپایی که برای یادگیری تاتی کردن دقت. 

 است.» کارش روی غلتک افتاده«که  ییسراداستان 

  کندیمکه برای سر هم کردن پازل دقت فراوان  یمندعالقهفرد. 

 رودیمکه در گفتگوهای سخت از میان  ییهایدوست. 

دانست. تچان در واقع عبارت است پی به » شاد بودن«تچان را به سادگی  توانینم
تی است توجه کامل به فعالیبلکه حال بردن، نه در اندیشه فردا و نه گذشته بودن است  یلحظه
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که به آن مشغول هستیم. شخصی که به راحتی خوشحال است شاید بسیار آرامش داشته باشد 
 .طلبدیمدر حالی که تچان تمرکز را 

 
 زمان بگذاریم ،برای چشیدن مزه زندگی

نقطه قوتی که در هزاران انسان اندازه  وچهارستیباز  ١شخصیت نهاد یهاپژوهشبر طبق 
، خوش یدرشناسقگیری کرده پنج تا برای رضایت از زندگی بیشترین اهمیت را داشته است: 

 بینی، نشاط، کنجکاوی و دوست داشتن و دوست داشته شدن.

زی قدرشناسی ویژه از چیشایان توجه است که کسی ناچار به » قدرشناسی«درباره 
الزم است توانایی سپاسگزاری یا لذت بردن از گوهرهایی است که  آنچه یا از کسی نیست؛
 تزیین شده است. هاآنزندگی روزمره با 

 هرچند مکردینممن بیست سال پیش در یک روز زمستانی بارانی در این باره فکر 
رپا دیدم. یک هزا امیزندگبرای نخستین بار در  رفتمیمخانه باال  یهاپلهدر آن روز وقتی از 

ه چیز جالب ک دانستمیمنقطه قوت نشنیده بودم. فقط  وچهارستیبتا آن زمان چیزی درباره 
. آن روز سی تا پله را دویدم تا به درب خانه رسیده و به خانواده گفتم امدهید و زیبایی را 

 »یک چیزی آنجاست که باید ببینید!«

ببریم.  لذت یداشتندوستدویدم تا از دیدن این حشره  هاپلههمگی به طرف پایین 
روی آن خزید سپس به آرامی برگ را باال آورده به صورتی  من برگی جلوی آن گذاشتم که

 بخش آخر بدنش را دقیق ببینیم. میتوانستکه دست آخر 

فاع خوشبختانه ارت –این دوست تازه ما از روی برگ سقوط کرده و روی پشت افتاد 
 زمانهمخود را  یپاهاجفتبلندی نداشت و آسیبی ندید. هم چنان که تعداد اندکی از 

پس که با وقار به سوی شکم خود پیچیده و س میکرد یمبا شگفتی به آن نگاه  دادیمحرکت 
 .م. پس از تماشای هزارپا به خانه برگشتیم و شام خوردیگرفتیمسفر خود را در طول پله پی 

                                                 
1. Institute on Character 
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هترین در خانواده ما بود. ب زیانگشگفت یلحظهیافتن این هزارپا تنها یکی از هزاران 
دگانی ارزش زنما سخنی درباره  گاهچیهگفت این هست که  توانیمکه در این باره  کالمی

تا همه » ،بینیدبباید این را «بگوید  ما فقط آماده بودیم که کسی -میگفتینم قدردانی از آنو 
 سو بدویم. به آن

 . از میاننوشتیم یادانشکدهبرای پذیرش در  یامقالهچندین سال بعد دخترم 
فهرستی از موضوعات مورد پذیرش دخترم موضوع توصیف شام در خانه برای یک دوست را 

 وی را در خاطر دارم: یمقالهبرگزید. آغاز 

 »شام شما کجاست؟ دیدانیمساعت هفت است؛ «

غژغژ صندلی مادرم به گوشم رسید چون از پشت میز کارش  ندیناخوشاصدای «
فره رفتن ط گرفتن[البته من مشغول یاد » برخاست تا واکنشی به فریاد شاد من نشان دهد...

یک  تجربه تچان بهتفسیر اهمیت ختن در حال آمو هم چنین و  حال تچان بودمنبودم، من در 
 مواد الزم برای رشد برای بچه خودم.] مانند فراهم کردن –کافی خوب بودم به طور دلیل 

دن به میز شام که تا رسی شدیمسپس مقاله دخترم با توصیف موارد دیگری پی گرفته 
را  زیانگدلباید بیایی و این غروب آفتاب «، دیگو یممانند سخنی که به من  -داشت  ادامه

 »عالی! تارعنکبوتنگاه کنید! یک « زدیما پدرش که صدا  »ببینی!

مقاله با توصیف شادی از گفتگوهای گوناگون سر میز شام پایان یافت و خوب البته 
سازمان دم عاز گرسنگی نمرد. ولی دخترم دلیل دیگری در اهمیت دخترم است که پر واضح 

اال تچان ب در. انعطاف نه تنها شانس ما را برای پیروزی است افتهیزمان خود  یهمهبندی 
 کندیمکوچکی برای ما فراهم  یهاتجربهبلکه وقت و زمانی را برای لذت بردن از  - بردیم

 .سازدیمیک شادی بزرگ را  هاآنکه مجموع 

مولین ماتسومورا -
 

 
در طی تچان یک شخص، به طور کامل بر فعالیت انتخاب شده تمرکز کرده بنابراین با 

یا خیس شدن با باران هنگام راه رفتن حواسش  آمدوشدپس زمینه مانند صدای  یهاتیفعال
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که آهنگ گذر زمان را فراموش  دهدیم. برای چنین شخصی به فراوانی رخ شودینمپریشان 
ناگهان و  شدهیا گفتگویی طوالنی شده  و گیرا پرجاذبهک پروژه مشغول یکند. زمانی که 

 .دیابودهشما در واقع در تچان » چقدر زود گذشت؟«که  دیشو یم زدهشگفت

. شوندیماست که مردم تنها به خاطر خودش پیگیر آن  یفعالیتنیز مانند شادی، تچان 
دت ارزش دارد؛ شاید طوالنی م کندیمص گمان خکه ش گرددیمتجربه تچان با فعالیتی آغاز 

باشد ولی تنها  آن انجامچیزی باشد که فرد ناچار به  تواندیمنباشد حتا  داوطلبانهیا به طور کامل 
که کاری بهتری برای انجام دادن وجود ندارد. به عبارت دیگر به  شودینمبه این دلیل انجام 
 نیست.» یکشوقت«زیرا برای آن ارزش قائل هستیم یعنی تنها  میپرداز یمانجام تجربه تچان 

الیتی که آسان میان فع یل یافتن تعادل درستشام از سوی دیگر یافتن موضوعی برای تچان
نگامی هباشد. بیهوده نیست که دشوار هم  هم چنین آن قدراست ولی  کنندهکسل بوده ولین

شخص را به  یهامهارت یهمهبود تا  زیبرانگچالشکه تعادل را یافتید و کنشی به اندازه کافی 
بیشتری  احتمال -و شاید با خود چیزهای برای پیشرفت و یادگیری به همراه آورد  -کار گیرد 

  )٨. (رخ دهد رکز ذهنی و جسمیمتجربه تکه دارد 

 
یافتم ولی چگونه با تربیت پیوند » تچان«پرسش: من منظور شما را از    ؟خوردیمدر

 
م پدر و به آن دست پیدا کنی میتوانیمچیزهایی است که  نیبامعناتر تچان در میان  چون پاسخ:
از  ترژرف یاتجربهبه کودکان کمک کرده تا با یافتن و درگیر شدن در تچان،  توانندیممادران 

 کنترلی جداول ناتعداد فراو دشمنان تچان  نیتر عیشادست آورند. هم چنین یکی از  زندگانی به
 است.والدین  از سوی

فعالیت یا که درست همان زمانی 
ردن به ککنشی به راستی جالب شده و تجر

است که درستی  زمان گرددیمان آغاز چت
ه ، بمهدکودکنید، بروید به یمیز را بچ

ر دژیمناستیک بپردازید. کمبودهای زمان 

 

تچان با هر چه شاید رخ دهد و بگذارید ذهن «
شما آزاد باشد. در مرکز بودن بمانید با پذیرش هر 

  ». این نهایت است.دیکنیمکاری که 
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 سبب ندیدن این شود که تواندیمشخصی 
 گامهنبلکه در آن لج نکرده  هیچ روبچه به 

چو انگتسی، فیلسوف چینی  -
 پیش از میالد) ٣٨٩ -٢٨۶(

اسب منو اوقات زمان دست کشیدن از  از سوی دیگر شاید .ندارد افکارش بریده شوددوست 
 باشد. زیبرانگچالش گسترده آن هم نه یک بار و دوبار بلکه بارهاتمرکز 

ستند. پرمایه و معنادار نی کنندیمکه زمینه تجربه نمودن تچان را فراهم  ییهاکنش یهمه
ای دار  هایبازجذاب هستند: این  هاآنچرا برخی از  دیدانیم بی شک. یاانهیرا یهایبازمثال 

ر د«که بازی را بوده انتخاب سطح مهارت  یهانهیگز و  درنگبیاهداف روشن، بازخوردی 
هیچ بدی ندارد، در این شکی ندارم.  خودیخودبه و داردیمنگه » به اندازه کافی دشوار یسطح

ر نیز گفت. دیگ کنندهسرگرمتفریحی و  یهاتیفعالدرباره بسیاری از  توانیمهمین موضوع را 
چیره  معناترپر ترژرف یهافرصتاجازه ندهیم تا بر  ترهیماکم یهاتیفعالاصل این است که به 

 را به عقب هل بدهند. هاآنشده و 

ین و که از یک سو به طور سرشتیاری رسانیم تچان  یهاتجربهبه کودکان برای داشتن 
بسته به بته و ال سازدیمپرمایه بوده و از سوی دیگر سیماهای دیگر زندگانی را  ارضاکنندهذاتی 

 خواهد بود. تمرین چیز خوبی است، ولی تمرین سخت کودکانتعیین و شناسایی توانایی ویژه 
یک فعالیت ویژه مانند نواختن پیانو یا بسکتبال ارزش بیشتری خواهد داشت البته نه  ینهیزمدر 

کی ضرورت دارد که کود  به راستیتا بدانیم آیا  طلبدیمدر هر کودکی. مشاهدات دقیقی را 
 کوشیده یا باید به کار متفاوتی بپردازد. ترسختکمی 

 
به کودکان خود  میتوانیم چگونه پرسش:
بدهیم به صورتی که  معنادار یهایدلگرم

و  باالبردهرشد، هویت و استعداد آنان را 
 ارتقا بدهیم؟

 

معنا بخشیدن به  ،وظیفه اخالقی ما«
زندگانی است و در انجام این وظیفه ما باید بر 

  »چیره شویم. تفاوتیبنافعال  گیه روزمر
 

 نوبل صلح یبرنده، ١الی ویزل -

                                                 
1. Elie Wiesel 
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که تاتی  مکردیمکودکی نوپایی را تماشا  بارکی(عذر من)  یتجربگیبزمان جوانی و  پاسخ:
و  زدمیممن دست  رفتیمدست خود را به جایی بگیرد کمی راه  نکهیا. وقتی بدون کردیم

دست زدن و هورا بیشتر. پس از مدتی از سر شانه خود  - رفتیم. بیشتر راه دمیکشیمهورا 
نگاه کرده، لبخند زده و منتظر هورای من ماند... سپس به عقب افتاد. این اتفاق یک مثال عالی 

 .نکنیمتشویق را  و رشدادگیری کودکان در حال ی چرابرای اینکه 

ه . یک کودک نوپا برانگیختگذارندیمپا به جهان یادگیری برای  گیآماد با  هابچه
باب و اثاثیه تنها چند اس -که راه رفتن را یاد بگیرد. هیچ نیازی به هورا یا ریشخند نیست  شودیم

که دست بچه را بگیرد. یک بچه کوچک پس از  سالبزرگخانه برای دست گذاشتن یا یک 
. روز بعد، دکنیمسپس از نو آغاز  -زمین خوردن شاید گریه کرده یا نیاز به دلداری داشته باشد 

ا هنگامی ت دهدیمبچه به تمرین ادامه » ولی اگر افتادم آن وقت چی؟« پرسدینمهم  یابچههیچ 
شاید باال رفتن  این بار - گذاردیمدیگری  زیانگچالشکه راه رفتن را یاد بگیرد سپس گام به راه 

 .هاپلهاز 

فرآیند یادگیری شباهت فراوانی به روش کار برای تچان دارد هنگام تمرکز شخص را به 
. زمانی که شاگرد یا کارآموزی آماج خود را برگزید یا بردیمپیشین خود  یهاتیمحدود ورای 
دوست  ودخ ینیست یادگیری به تچان انجامیده و به خودخود را یافت بعید  یهاارزش کمدست

هم چنین کمک کردن به کودکان برای به دست آوردن مهارتی که به آن ارزش  -داشته شود 
شان شوق و اشتیاق کمتری به یادگیری ن تربزرگ یهابچهانگار  متأسفانه. با این حال دهندیم
 .دهندیم

وذ ما ولی بیرون از نف -این دشواری و مشکل بیرون از کنترل ماست  یهاجنبهبرخی از 
 هایدوست میتوانیمبکاهند.  هاآناز اشتیاق یادگیری  یهابچهنیست. بعید نیست برخی از دوستان 

 هابچهدن ، هر چند با بالغ شکنندیمکنیم که دیگران ر ا در هیجان یادگیری خود شریک  دییتأرا 
 یستاده و به کودکان اجازه داد تا مشکل را خودشان حل نمایند.گاهی باید عقب ا

 یهاتیعالفکمک کنیم تا باالترین بهره را از آموزشگاه و  هابچهبه  میتوانیمهم چنین 
 میتوانیمنمونه  است. برای دکنندهینومرک و پوست کننده بگویم گاهی  اگرچهداشته  برنامهفوق
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موضوعاتی را یادآوری کنیم که اهمیتش برای آنان آشکار نیست یا  یمطالعهارزش  هابچهبرای 
 کنار آید. ٢کمک کنیم تا با آموزگار یا مربی کمال طلب فلسفی

 میتوانیم ما :ماستدر حوزه قدرت  دیآیبرمما  که از دستکاری  نیتر مهمخوشبختانه، 
. پژوهشگران و مشاوران شودیمشناخته » ٣ذهنیت رشد«چیزی را تقویت کنیم که برای ما به نام 

. اگر شخصی دارای ذهنیت ایستا گذارندیم» ذهنیت رشد«را در برابر » ۴ذهنیت ایستا«تربیتی 
 ایو تازه وخود را غیرقابل تغییر دیده و شاید حتا میلی برای یادگیری فعالیت ن یهاییتواناباشد 

 برده توانایی خویش را با کوشش باال تواندیمباور دارد که  صد شخشنداشته باشد. با ذهنیت ر 
 به خطر کردن دارد.ارادی گرایش به عنوان بخشی از یادگیری به طور ارادی و 

تی به دو متفاو  یهاپاداشبرخی از مطالعاتی که پیرامون ذهنیت انجام گرفته شامل دادن 
شما «شده بود  هگفت . به برخی از کودکاناندبودههمانند موفق  یافهیوظکه در  بوده هابچهگروه 

بسیار سخت  شما باید«در حالی به گروه دیگر گفته شده بود که » باید بسیار زیرک باشید،
گروه دوم به طور چشمگیری نسبت به گروه نخست تمایل بیشتری برای آزمودن » بکوشید.
در حالی  ایدبوده و ش زیبرانگچالشگفته شده بسیار  هاآنداشته که درباره  ایو تازه وظایف نو

 )٩چیزهایی یاد بگیرند. ( کوشندیمبرای حل آن 

نشان داده که توضیحاتی با نیت خوب که کودکان را با  ییهاپژوهشدر حالی که چنین 
واقع  در» دارای استعدادی طبیعی هستی«یا » شما زیرک هستی«اصطالحات ثابتی مانند 

یک «مانند  اگر شکست بخورد ارزشیبه نتایج منفی بینجامد: یک کودک شاید بترسد  تواندیم
را  هانآاگر این بار «را نداشته باشد؛ یا شاید احساسی مانند این داشته باشد، » کودک زیرک

 »د؟شقدرها هم با استعداد نیستم چه خواهد  آندریابند من  سرانجامقرار دهد ولی  ریتأثتحت 

کیدکه بر یادگیری  یاخانوادهدر جو  ضروری  یهاکوشش، والدین گرایش به شودیم تأ
 هانآکه عاطفه  کنندیمروشن  دستاوردها را تشخیص داده در حالی هاآن. کنندیمرا ستایش 

                                                 
2. Perfectionist 

3. Growth mindset 

4. Fixed mindsets 
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نویی را به همراه کودکان خویش آزموده و هم چنین  یهاتیفعال هاآنندارد.  یریتأثبر موفقیت 
دیگر  از سویف شناخته شده بوده و که برای هر دو طر  کنندیمسهیم  ییهالذتهم دیگر را در 

  .اندگرفتهکه از اشتباهات خودشان یاد  ندیگو یمبا حسن نیت درباره چیزهایی سخن 

 
پرسش: یکی از سیماهای تربیتی که پیوسته برای من جالب بوده و مرا با چالش روبرو ساخته 

را  هاآنهر یک از  یهاقوتنقطه  توانمیممن از هم دیگر بوده است. چگونه  یهابچهتفاوت 
  را در آن زمینه تشویق نمایم؟ هاآنتشخیص داده و 

 
پسر یکی از دوستان من برای چند روز به دیدار ایشان آمده بوده و در این دیدار به مادر  پاسخ:

پیشنهاد کمک در خرید یک خودرو را داده بود. ولی مدت زمان دیدار پسر به پایان رسیده و 
ت شده . پسر ناراحخواهدیمسته بود تصمیم بگیرد که خودرو را برای چه مادر هنوز حتا نتوان

 یاادهسبه طور نسبی  یریگمیتصمکه او و مادرش زمان بسیاری را صرف  کردهیمچون احساس 
که پیش از یک خرید بزرگ نیاز به  کردیم. ولی دوست من و مادر ایشان تصور اندکرده

 .»لج من را درآورد خواهدیم کردمیمفکر «اطالعات بیشتری دارد. بعد توضیح داد که 

در حوزه سالمت کار در داستان این افراد جالب است این است که هر دو  آنچه
 یروژهپ رئیسآغاز کرده و اینک  یبخشتوان. مادر شغل خویش را به عنوان پرستار کردندیم

برنامه توسعه آموزش سالمت است. نخستین شغل وی نیاز بیشتر به صبر و حوصله داشته و 
کوچکی از پیشرفت. برای شغل کنونی او نیاز به اطالعات دقیق فراوانی  یهانشانهحساسیت به 
درباره هر موضوعی ناچار به باید وی و  وجود داشتیک پروژه  یاندازراهبرای توجیه 

ناچار  وکه ممکن بود در طی انجام پروژه پیش آید. پسر او پزشک اورژانس بوده  دیشیاندیم
بود اطالعات درست را به سرعت گردآوری کرده و اغلب زمان کافی و بسنده برای گردآوری 

رامون گرفتن پی هاآن. تنش میان نداشتپیش از گرفتن تصمیمات حیاتی مورد نیاز  همه اطالعات
 و هر یک نیز جداگانه به خوبی شدیمناشی  هاآنخصیت شنقاط قوت  یهاتفاوتتصمیم از 

هر دو آن اندازه خوش اقبال بوده تا محیطی را بیابند و بتوانند از نقاط  هاآن. بردیمبهره  هاآناز 
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که به طور احتمالی به افزایش روزانه تجربه تچان  ییهاطیمح -قوت خاص خود بهره ببرند
 .دیانجامیم

 یفعال پژوهش یهاحوزهی از یک هاآنو چگونگی پرورش ط قوت شخصیت درک نقا
 یوهیشبه تا  کندیمکمک روش یا الگوی رفتاری است که » نقطه قوت شخصیت«است. 
دان . بسیاری از پژوهش گران در این میبر رویدادهای زندگانی کنار بیاییم ارضاکنندهو سازنده 

 هارزشابر روی بیست و چهار نقطه قوت تمرکز کرده که به طور کامل متفاوت است؛ برای نمونه 
 ،خصیت دربرگیرنده پشتکار، مهربانیش یهایخوبنقاط قوت و  یبندطبقه، VIA[۵در عمل [
 )١٠. (یطبعشوخقدردانی و 

ایش به هر شخصی گر  کهیدرحالغیرقابل تغییر نیست؛  ییهایژگیو  هاقوتاین نقطه 
قطه قوتی توان و ن تواندیم داشته باشدارادی دارد اگر کوششی  یاژهیو  یحوزهدر  اییداشتن توان

یک مطالعه  : درانجام گیرد اتیین بعید نیست که در گذر زمان نیز تغییر ن. هم چرا افزایش دهد
اوتی را نشان نقاط قوت متف سالیبزرگام گکه به طور میانگین افراد در نوجوانی و هن میاافتهیدر 
 )١١( .دهندیم

  :را به کار گرفته تا درک کنند که ییهاشهیاندبرای والدین مهم است که چنین 

 

است. » نداشتن آن«یا » داشتن آن«] فراتر از VIAدر عمل [ هاارزش... درک 
 یهاتفاوت از ایهعو جمم«نه تنها شخصیت هر این پژوهشگران دریافتند که 

از  یاجموعهمی با افراد» دارد.بلکه... توانایی تغییر  نیستکلی  و داریپافردی 
 گونهچیهکه ... و قابل پرورش دیده شده ییشناساقابلنقاط قوت شخصیتی 

ندارند  »شخصیت خوب«از  ترجیرابا یک مفهوم مناسب همگان  یمسانه
از شش ویژگی یا  یامجموعهباید کودکان  یهمهاز این مفاهیم،  یانمونه(

که هر شخص دارای  دهدیم] نشان VIAدر عمل [ هاارزش) ،خصلت باشند
 )١٢( مثبت مربوط به خود است.... یهایژگیو از ای نمایه

 
                                                 
5. VIA [Values in Action] 
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وجود  ییهاپژوهشاز دیگری است » بهتر«گفت که یک نقطه قوت  توانینم کهیدرحال
) ١٣رضایت از زندگی دارد. ( نیرومندتری با یرابطهبرخی از نقاط قوت  دهدیمدارد که نشان 

)١۴( 

 :کندیمکمک  هاآندرک نقاط قوت کودکان به چندین صورت به والدین 

  اه . برای نمونه کودکی که در ر هابچهمتفاوت درباره رفتار  یهادگاهید با دادن
یا در حالی که با شما برای انجام  کندیممدرسه ولگردی کرده یا وقت تلف 

ه از به جا ماند یانقرهخط را آهسته کند تا به  هاگامکاری بیرون است شاید 
خود را نشان دهد  کنجکاویکند،  رد شده توجهبرگی روی حلزونی که از رد 

 .ودشذوق زده  هاآناز زیبایی  ترسادهیا  اندشدهآنجا پیدا  هاحلزونکه چگونه 

  با کمک به ما برای تشویق کودکانمان برای به کار گرفتن نقاط خودشان که
از پیامدهای  یاسرچشمهبوده و هم  بخشلذتهم به طور ذاتی و سرشتین 

دانشیک و علمی با کودکان  یهاشیآزمامثبت است. (برای نمونه انجام 
ا ر  هاآنتشویق کرده و اطالعات  هاآنکنجکاوی و اندیشیدن انتقادی را در 

 .)سازدیمدرباره جهان طبیعت گسترده 

  به  ظاهری در واقع نقطه قوتی است که نیاز» شکست«با کمک به ما تا ببینیم
شتکاری پ واندتیم» لج«دوباره دارد. برای نمونه  یبسترسازمتعادل ساختن یا 

باشد که با یافتن راهی متفاوت برای رسیدن به هدفی نیاز به بستری سازی 
 دوباره دارد.

  میان  یهااوتتفکمک کنیم تا درباره  هابچهکه به  یاوهیشبا آشنا ساختن ما با
 بیندیشند. افراد

  یهاتیفعالدر  کهیدرحالتا  هاخانوادهبرای  آشنا یهاراهبا فراهم ساختن 
دهای پیون سازدیمرا نیرومندتر  هاآندرگیر هستند که توانایی و نقاط قوت 

 کنمیمق تشوی ییهاراه یافتنخود را نیز استوارتر سازند. (من برای  یشاوندیخو 
ی اشاره زمانی که به یک توانای؛ ازدس ییهاتیفعالچنین درگیر را  کل خانوادهکه 
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. رسیدبه نظر ب نومید و سرخوردهپرهیز کنید که از بچه خطر این از  دیکنیم
پیام این است که جا برای رشد همه  کنندیمزمانی که کل خانواده با هم کار 

 وجود دارد.)

  
نگران  هاآن ساالنهمو رسیدن به سن نوجوانی من از افزایش نفوذ  هابچهپرسش: با رشد 

 باالترین درک از این تغییر را به دست آورم؟ توانیم. چگونه امشده
  

 تا نشان دهد که این شدهنوشتهجانورانی اجتماعی هستیم. هزاران صفحه  هاانسانما  پاسخ:
 - انیمدمیاز چیزهایی که  بسیاریموضوع در هر جنبه از زندگانی ما چه معنایی دارد. هم چنین 

بدون ، هاخانوادهدرباره  -مراقبان خود  اب ارتباطدر کودکان بودن  خاطرجمع اهمیتبرای نمونه 
ت اطالعات مربوط به کلیا نیز درست است. بیشتر به جای تکرار توجه به اعتقادات آنان

 مهم است. گراانساندرباره چیزی گفتگو کنم که به ویژه برای والدین  خواهمیم

مثبتی  ریأثترا برگزیده که دارای  یاستهیشا یدوستان هابچهوالدین امیدوار هستند که 
نوجوانی ن آغازی یهاسالبه  هابچهامریکا زمانی که اینجا یعنی در  کمدست از سوی دیگرباشند. 

ن هم چنی . پدر و مادرانشوندیمنگران » ساالنهمفشار «والدین به ویژه درباره  رسندیمخود 
ویژه برای والدین  دشوارینوجوانی نگران هستند. » ۶گروهک«تماعی جا یهاگروهدرباره 

آزاداندیش این است که شاید بیشتر از میانگین جامعه درباره اندیشیدن مستقل و توانایی 
 نگران هستند.» همرنگ جماعت نشدن«

درباره  هاینگرانکه به چه شباهت دارد  میشیاندیم ساالنبزرگ رفاقتزمانی که درباره 
. حتا کسانی که از گردهمایی و یادگیری از افراد شودیمی با جماعت متفاوت همنوایی و همرنگ

ال برای مث و افراد همرنگ خود دارند. برای دوستانویژه  حریم برندیملذت  خودمتفاوت از 
ی سطوح باال . در کنندیمابراز » افراد هم عقیده«بیخدایان بارها خواسته خود را برای دیدار 

 دانیممیلکه ب میکنیماحساس راحتی بیشتری در کنار افراد هم عقیده  هاانسانرفاقت نه تنها ما 

                                                 
6. Cliquishness 
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در موقع (ضروری) رهنمودهایی ارائه نموده که با  چونحساب کرده  هاآنبر روی  میتوانیمکه 
داشته، ما را به چالش کشیده تا از معیارها خود در زندگی منحرف نشده،  یخوانهمما  یهاارزش

طوح که تراز و س میکنیم. هم چنین درک کنندیمو روحیه ما را بدون توضیحات طوالنی درک 
متفاوتی از رفاقت وجود دارد. برای نمونه هم بازی گلف شما شاید کسی نباشد که با او درباره 

 شاید هم باشد. دیکنیمگو مشکالت احساسی خود گفت

چیزهای مشابه ای را  هاآنبرای نوجوانان نیز رفاقت سیمای بسیار متفاوتی ندارد. 
این موارد است، ) نوجوانان ما در حال یادگیری ١۵فقط با شور و هیجان بیشتر. ( خواهندیم

 هنچگو  و دوستیادامه یافتن  چگونگی، واقعی همرنگچگونگی برگزیدن دوستان به طور 
خش ب هامهارت. دست یافتن به این دهنددوستی را تشخیص در اجبارها و محدودیت وفاداری 

هم چنین در رشد استقالل آنان از  هایریادگیاست. این  سالبزرگمهمی از تبدیل شدن به 
فراهم  هاچهبوالدین مهم است. والدین برای ابد زنده نیستند تا پشتیبانی عاطفی و عقلی برای 

 کنند. کودکان ما باید یاد بگیرند دست رفاقت به سوی چه کسی دراز کرده و چگونه.

وستی د یرابطهشادترین لحظات بلوغ دخترم هنگامی بود که با من درباره  ازیکی 
دوست «م، که با شکیبایی منتظر است بپرس دانستمیمآن زمان دیگر  تا .کردیمدشواری گفتگو 

که  دادمیممن با دلسوزی به او گوش » ؟یخواهیم حلراهکنم یا  داری با تو همدردی
خواهم پرسید. همیشه این خانم  ٧که این کار را خواهم کرد! من از آدی دانمیم«، گفتیم

 توانستمیم یاکاریر دوستان دختر من بود و بدون  نیتر میقدآدی یکی از » نظرات خوبی دارد.
نظرات آدی خوب بود و این خوبی دختر من بود که از شخص » فکر خوبی است!«بگویم 

ادی در انتظار که آینده ش دادیمدرستی نظر بگیرد و سپس نظر را به کار گیرد که به من اطمینان 
 او خواهد بود.

به جرگه  خود را ساالنهمزمانی که که نوجوانان سخن این نیست که نباید نگران باشیم 
. بهترین حالت این زمینه هستند رسانبیآسچقدر ، اندازندیمرا دست  هاآنخود راه نداده یا 

که عدم  است؛ بدترین حالت زمانی دهدیمدست پا چلفتی بودن هنگام یادگیری مهارت نو رخ 
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. این موضوع بسیار مهم است شودیم ساالنبزرگخواست دخالت در تحمل و زورگویی باعث 
کمتری  چیز هاآنکه ما کودکان خودمان را مورد احترام و محبتی بدون شرط قرار دهیم بنابراین 

 هم از دوستان خود نخواهند خواست.

خود را جدی بگیریم؛ زمان  یهابچههم چنین مهم است که فراز و فرودهای دوستی 
ه کبود و هر چقدر  مؤثرو مدها چه اندازه نیرومند نوجوانی خود را به یاد آورید که این پیشا

است  یاوهیشپشتیبان نوجوان خود باشید. به ویژه زمانی که کودک در حال توصیف  دیتوانیم
اید جلوی این طع گردد یا بقکه آیا شخصی با او رفتار کرده به این معناست که این دوستی باید 

رض مهم است. (بله این ف سالیبزرگدوست درآمد. چنین تصمیماتی در آمادگی برای زندگی 
که کورکورانه راه خویش  دهندیمترجیح  هاآننظر شما را بخواهند. اغلب  هاآنوجود دارد که 
 را پیدا کنند).

ی فتید مراقب باشید بنوجوانی گر  »ادب کردن«تصمیم به  در نهایتدست آخر اگر 
دیگر ما  زهامرو  به آن نگاه کنید:گدار به آب نزنید، خواه دختر باشد خواه پسر. به این صورت 

که فرستادن یک کودک بدکردار به رختخواب بدون خوردن شام، کار درستی  میکنینمگمان 
ر دجوانان باشد زیرا او برای رشد خود به مواد مغذی نیاز دارد. به همین صورت بیشتر نو 

نیاز به مواد عاطفی دارند. اگر گروهی از دوستان همگی به طور جدی دارای خود  یهایدوست
احمقانه یا مستی هنگام رانندگی) باید بر زمان  یهایشوخکردار نادرستی بودند (برای نمونه، 

ردار به طور کلی بیشتر ک یابچهکنار هم بودن آنان نظارت شده و شاید محدود گردد. ولی اگر 
جود و او  کردن ادب ، دلیل خوبی برایزندیممتعارف دارد و کردار نادرستی کمتری از او سر 

  ندارد.

 
 هاانانسکه ما  پندارمیمدارم. من  یبافالیخپرسش: من احساسات بد و خوب فراوانی درباره 

یم. به  یجابه یبایی در واقعیت بیشتر گرایش به چسبیدن به چیزهای خیالی را دار جستجوی ز
یان و اژدها بود؛ من به آن جور  عبارت دیگر مطالعات من در زمان کودکی همگی درباره پر

. به عنوان یک والد کردمینم قاتیولی هرگز آن را با جهان واقعیت  دمیورز یمعشق  هاداستان
یم رها کنم میهابچههان ج و تصورات در یبافالیخچقدر برای  باید گراانسان   ؟حر
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 هستند.و تصور  یبافالیخبسیار نزدیک به کانون این جهان  هابچه پاسخ:

نوشته است،  ٩روزانه کشتی از دریای کورتز یهاادداشتیکتاب  یمقدمهدر  ٨بکجان استاین
 شخصی دیگری را به استخرهای سنگی فرستدیمکه شخصی را به سوی شاعری  یازهیانگ«

» بدهد.ه را ارائ آنجاطبیعی ساحلی خواهد فرستاد تا به ناچار گزارشی از چیزهای یافت شده در 
در قلمرو ای ندهنویس و نویسداستان اکتشافبگوید این گفته چنین اطمینان  از سرشخصی شاید 
این گفته، سخنی ژرف درباره سرشت انسان است: هم هنر و هم دانش از باری  است. دانش

کاوی کنجو برای  جوشدیمگرایش انسان در جستجوی الگوها در جهان پیرامون ما به بیرون 
 »....؟اگر شودیمچه «درباره 

 گرانسانابک دارای پیام نیرومندی برای پدر و مادران استاین یساده کنندهگمراهگفته 
 یهاشیاگر و  بافیخیالدرست به همان اندازه که تشویق کودکان به  دیگو یمدرواقع  است.

 هنری مهم است به همان اندازه نیز تشویق توانایی خردورزی و عشق برای دانش مهم است.

ر دو هنرمندی را  بافیخیالبه اندازه والدین دیگر  گراانسانبدون شک پدر و مادران 
 یا دلواپسب هایمندعالقهعمومی این  یهابحث. ولی در گفتگو و کنندیمکودکان خود تشویق 

داشت . این وضعیت به این بر ردیگیمدرباره نفوذ خرافات و تعصب در فرهنگ ما در سایه قرار 
توهم  داشتننگه یهانهیگز که این انتخابی اجباری است. در واقع ما تنها  انجامدیمنادرست 

شدن تسلیم  بیش ازگاهی تنها چیزی فراطبیعت یا پذیرش یک واقعیت خش سرد را نداشته که 
 رای انتخاب داریم.بیشتری ب یهانهیگز بدترین چیزها در زندگانی نیست بلکه به راستی در برابر 

گناه  یموزهآکنار گذاشتن  هابچهبیشتر به  یهانهیگز کردن برای ارزانی اساسی راهکار 
 ذاشتنبه جای کنار گولی  کندیم. طبل و شیپور سربازان را به جنگ تحریک تداعی استا ب

را برای آوازهای عاشقانه و  هاآن میتوانیم، استدر جنگ دارای کاربردی موسیقی زیرا 
که ست ااز رخدادها و تجربیات  یسازمفهومتوانایی  – بافیخیالشاد به کار بگیریم.  یهاجشن

                                                 
8. John Steinbeck 

9. The Log from the Sea of Cortez 
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ظالمانه و بنیادهای مذهبی گشته و اغلب  یهااستیسبه  یرسانخدمتناچار به  –وجود ندارند 
 میتوانیم بافیخیالبه جای دور انداختن  هانیا یهمه. ولی با رندیگیمقرار  سوءاستفادهمورد 

 آن را به عنوان ثروتی فردی هدایت کنیم.

عنوان  به بافیخیال یهایخوبدرباره  اندیشانهروشنهای اظهار نیست که  یکار سخت
د هم خواه قتیحق. چنین سخنانی داشته باشیمعملی  یهاینوآورسرچشمه هنر، ادبیات و 

را توجیه  یبافخیال کاربردکه ناچاریم  میاگفتهداشت ولی اگر ته سخن این باشد در واقع ما 
م دو ت و پرورش دست که است بزرگداشگرایانانسان ترمشخصکنیم. رهیافتی که به طور 

کاربرد از خیال است: خیال به عنوان ابزاری که بچه برای کنار آمدن با جهان به کار برده و خیال 
 به عنوان منبعی از لذت.

 یهاالیخ گرید است که از سوی  بافیخیالکودکی  یهالذت نیتر بزرگیکی از 
متنوع و گوناگون است. تماشای بازی خیال جالب است و والدین نباید  تینهایبکودکانه 

رانی مذهبی با همس گراانساناحساس ناراحتی در پیوستن به این بازی داشته باشند. پدر و مادران 
ست تکراری شاید دلواپس شوند؛ بعید نی یهااسطورهبا آمدن بچه از آموزش یکشنبه به خانه با 

 هانآجن و پری به شیوه گذشته باعث شود دختر  یهاافسانهن شوند که نگرا ستینیفموالدین 
را درک  یاوهیشاحساس بی ارزش کرده یا پسر آنان را گستاخ بار بیاورد. ولی اگر ما یاد بگیریم 

برای  ابزاری نیرومند و خوشایندی تواندیم رندیگیمرا به کار  یپردازالیخکنیم که کودکان 
 ارتباط باشد.

را بازی  یدبرفیسفنیم ساعتی را صرف تماشای دو دختر کوچکی کردم که  بارکی
ه ک شدمینمشاید متوجه  کردندینمبه صدای بلند داستان را تکرار  هاآن. اگر کردندیم

 کردندیمتنها یک صحنه را بارها و بارها تکرار  هاآنداستان مورد نظر آنان است چون  یدبرفیسف
، کردیم دلواپسرا  ترهابزرگجزییاتی که  یهمهاز  هابچه. یدبرفیفسصحنه زنده شدن  -

و  خودشان نبود یداشتندوستر به هیچ رو مانند مادر و مادری شر اکرده بودند: ن یپوشچشم
سیاری از . ولی مانند بکردندیمژولیده نداشت که با هم بازی  ییهاپسربچهشاهزاده شباهتی با 

 اختسیماحساسی را آشکار  هاآنچهارساله درباره مرگ چیزهایی یاد گرفته و بازی  یهابچه
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ورتی را صهر آرزوی وارونه ساختن مرگ به چون شریک بودند  یساالنبزرگکه با بسیاری از 
 داشتند.

 یانهدمن و دخترم داستان بودا و ار شدیم، و رخ داد و ما سوگمرگی که در خانواده بعدها 
خردل را بازی کردیم؛ در هنگام دیگری ما داستان خودمان را درباره تناسخ سرودیم. خانواده 

 گزیند:ندگی پس از مرگ را بر ز متفاوتی از  یهادگاهید درباره  ییهاداستاندیگری شاید خواندن 

 ١١با بهشت مسیحیان متفاوت است. کسان دیگری شاید گفتن داستان دیمتر و پرسفون ١٠والهاال
برگزینند. از سوی دیگر کودک چه دختر چه پسر با شنیدن این داستان روزی میان این داستان را 

را  و گفتن داستان هر دو کودکان ییسراداستانو داستان ابراهیم و اسحاق مقایسه خواهد کرد. 
ک فعالیت ی بافیخیال چون کندیمتشویق خود و ارتباط  یپردازالیخبرای به کار گرفتن 

ه تمثیلی را در نظر بگیرید؛ کودکی ک یهاداستانهم افسانه و هم از سوی دیگر ارزشمند است. 
بازی کرده سپس دوستان خیالی را از دست داده و درباره ارواح خیالی در فرهنگ  هاافسانهبا این 
 دارند. هاگانهیبدر برابر فرشته یا کمتری  یریپذبیآس خواندیمدیگر 

ست ادر جستجوی شکل جانوران کودکی که در ابرها و در قطعات شکوفه (پاپ کورن) 
وی که مریم را در ر  کنندیمدر حال آماده شدن برای درک این هستند که چگونه افرادی تصور 

ح باالیی تصاویر هنرمندانه سط بخشالهامکه بعید نیست  -بر نان ذرت دیده  یاشدهنقاط برشته 
 نیز بشود.

که گمان  . کودکانیگذاردیم ریتأثاست که بر واقعیت  یپردازالیخاز  ینوع دیگر آرزو
 .دهندیمعمر شکل  یهمهرا برای  ییهایدوستبرادر یا خواهر هم هستند اغلب  کنندیم

 هاالیخ. گاهی این میدهیمروزمره ادامه  یهاالیخو  ایرؤ ما نیز به  سالبزرگبه عنوان 
تنها خوشی ماست و تا هنگامی که حواس ما را از فعالیت برای بهتر ساختن وضعیت ما پرت 

اشتیاق  و خیالی که مهار نشده (مانند ایرؤ یک کنش روانی برگشتی است. با این حال  ایرؤ نکرده 
گذشته  از همه این .شودیمشدید سیاسی و شفا) به طور کلی به عنوان بچگی کنار گذاشته 

                                                 
10. Valhalla 

11. Demeter and Persephone 
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 یپردازالیخ هاآندرباره  هاانساناست و چیزهایی که ما  بخشلذتخودی خود خیال به 
ارزشمند انسانی که توسط  یهالذت -است  یبازعشققدرت، ثروت، عشق و  میکنیم

 است. قرارگرفتهدینی مورد هجوم  یظالمانه یهاسنت

ان ظرفیت امید است. امید بسیار متفاوت از ایم یکنندههیتغذ یپردازالیخاز سوی دیگر 
است. امیدوارم بودن به معنای این نیست که وضعیت بهتر خواهد شد بلکه نداشتن حس بی 

ردن است. با داشتن ک و بر طبق آن عملرو به بهبود رفته وضعیت شاید که  منطقثباتی بوده با این 
 که ما را نه تنها برای سازگار شدن با محیط بلکه جستجو، میکنیمامید ما لحظاتی را شناسایی 

 خواند.فرامی ییرو به دست آوردن فرصتی برای تغ صیتشخ

یکاری است که تنها با اراده و پ تخیلجستجوی فرصت به معنای آغاز کردن با کنشی از 
 .به سرانجام برسد تواندیم تلفیق همه نیروهای بالقوه انسانیمنطقی با آمیختن و 

 دهدیمچه روی  اینکهبا دیدن  لذت ببریدخود نمانید.  یهابچهپس منتظر درخواست 
 .»که د تصور کنیمیاییخوب ب«وقتی که بگویید، 
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 کتاب کار

  
 و چیزی نیست -سراسر زندگانی است  درطلبی نه موضوعی چند روزه بلکه آفریدن زندگانی پرمعنا 

گری دی شماریبکلی  یهاراهکه یک بعدازظھر بارانی ناگھانی وارد زندگانی شخص بشود. از سوی دیگر 
اشاعه بدهیم. را کارآفرینی خالق به همراه معنادار بودن خود  یدر خانواده میتوانیموجود دارد که 

ه دار بمعنا یهاتیفعالبرای ساختن که  کشدیمپیش را  ییهاحدسو این بخش شمار اندکی از اندیشه 
 کاربرد دارد.خانوادگی  از زندگانی ریناپذییجداعنوان بخش 

 
 لذتی ساده

  بدون محدودیت سنی
 
دم زدنی پرنده، ق یهاتیکا: هاستتیفعال نیترسادهاغلب  هاتیفعالو درگیرسازترین  نیپرمعناتر

کواردر جنگل، رفتن به تماشای   یهاامهبرنساده زندگی  یهایخوشمانع بر سر راه  نیتربزرگ. ومیآ
 در جدول یزیربرنامهبدون  یهازمانروزمره عادی بکاهید.  یهاتیفعالاست. از  رانهیگسخت

انتظار را به زمان بازی با کلمات، بازی  یهازمانهفتگی خود قرار دهید. کار را به بازی تبدیل کرده و 
 تبدیل کنید. ییگوداستان، هاشباهتیافتن 

زیرکانه بازی به نام  ١٢بخش یک از کتاب سوزان پری :انتظارمنابع بزرگ برای بازهای زمان 

 .١٣سال ۴-١۴غیرعادی برای سنین  هیپرما یآموزنده هایفعالیتکنید: راهنمای خانواده به 

 یهاحس - ردیگیمرا به کار  هاآن یهاحسکنید که همه  ییهاتیفعالخود را درگیر  یهابچه
حسی که  -سنتی المسه، چشایی، بویایی، بینایی و شنوایی هم چنین جنبشی (موقعیت بدن در فضا

). از هر دو حالت وضعیت فعال و وضعیت سازدیم بخشلذترا  واررهیداشنا کردن یا تنها دویدن 
 برای نمونه گوش کردن به موسیقی یا ترانه خواندن. -منفعل لذت ببرید 

نید: زیرکانه بازی کبخش سوم از کتاب سوزان پری به نام  ع بزرگ برای بازی حواس:منب

 .سال ۴-١۴غیرعادی برای سنین  هیپرما یآموزنده هایفعالیتراهنمای خانواده به 
                                                 
12. Susan Perry 

13. Playing Smart: The Family Guide to Enriching, Offbeat Learning Activities for Ages 4–

14 
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 نو هستند چیزهای یهاتیفعالبوده و آماده آزمودن  یپرانرژبا انتخاب زمانی که کودکان شما 
یی را نو یحسآشنا و تازه را با هم بیاموزید. این را سنت خانواده ساخته که دست کم هفته یک بار 

. این کارها دیادهینچش، کاروکه، یک میوه ناشناخته که تا کنون مزه آن را یاتورینیمگلف  -بیازمایند 
بنا کنید. برای نمونه یک فرد کودکان خود  یهانداشتندوستو  هاداشتنرا بر اساس دوست 

از مزه مزه کردن با چشمان بسته لذت ببرد. آیا کودکان شما به راستی تفاوت  تواندیم» بدخوراک«
را چشیده است؟ تفاوت مزه پوره هویج  ١۴شکالتی کوچک یهانباتآبمتفاوت  یهارنگمزه میان 

کودکی ماهر در گفتار کمک کند تا به همراه هم شاید به  آواز خواندنبا هویج کوبیده را چطور؟ 
 ترالبجکلمات طنزآمیز با لحن آشنا بسازد یا دادن ابزار و آالت موسیقی به کودکی که ملودی برایش 

 است شاید به تشویق به نواختن موسیقی تازه بشود.

 
 تچان یهاتیفعالتشویق به 

  بدون محدودیت سنی
 

تچان گفتگو کرده تا ارزش آن را درک کرده و  دربارهبرای کودکان به زبان عامیانه و ساده 
 شودیمر اگ«که یکی از اعضای خانواده بگوید  دیآیمتشخیص دهند. برای نمونه بارها پیش 

لذت بردن از  الگو دیتوانیمافزون بر این شما » بعد صحبت کنیم؟ اکنون در حال تمرکز هستم.
ردن تعادل تا برقرار ک دمیکوشیمجالب بود! من باید به سختی «مانند،  ییهاگفتهچالش را با 

از زیرکانه بازی  ۴-١منابع بزرگ برای تشویق به تچان: برگه » روی یک چرخ را تصور کنم.
 کنیم.

 
 تشویق مثبت به گرایش به سوی رشد و یادگیری

  پدر و مادران
 

آن به نشانی  تیساوب) را در Half Fullچندین ویدئو تربیتی هاف فول (
)http://peacecenter.berkeley.edu/tools.html مانند (»Effort, Not 

                                                 
14. M&Ms 
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Achievement»«Embracing Kids’ Failure « و»Fostering Growth 

Mindsets«  باهمد. با شریک تربیتی خود گفتگو کنی هالمیفاین  یهاآموزهرا ببینید. درباره 
شد و چه موقع به فرصتی برای ر  عنوانبهکنش اشتباه بچه باید  به توافق برسید که چه موقع یک

 معنای نیاز کودک به یاری شدن است.

 .دییری بساز یادگآن برای ز اصادقانه و همیشگی  الگوییک  دیکنیم یزمانی که اشتباه
ریختم.  مویلآبپه، شکر را بیرون از لیوان «مثال،  یبرا چنین موقعیتی طنز یا درس بیابید.در 

 اینکهس از یا پ» دفعه دیگر باید با لیموترش امتحان کنم؟ دیکنیمگمان  بچه چقدر گیجی؟
 یورکیخوب تعجب ندارد که صندلی «اسباب خانه را به وسیله یک جعبه ابزار سر هم کردید، 

شده است. من دستورات صفحه شش را ندیدم. دفعه بعد پیش از اجرای یک پروژه نخست به 
 .»کنمیمدستور عمل آن نگاه 

 
 نیرومندی و قدرت یپرسشنامه دییتأ

  سال ١٠-١٨ سنین
 
یشتر اطالعات ب ارائهکه برای  برندیملذت  یاپرسشنامهاز  هانوجوانو  سالهزدهیسزیر  یهابچه

 تیساوب» شادی واقعی«را تشویق به پر کردن پرسشنامه  هاآن. باشد شدهیطراحاز خودشان 
 یهاشپرسنماید. بعید نیست که گفتگو پیرامون ) Signature Strengths(» امضای قدرت«

را با هم  هاادداشتیرا با هم یکجا گرد آورده و  هاآنبرای شما نیز جالب بوده یا حتا  هابچهآن با 
ش شاید ترجیح دهند با همساالن خوی هانوجوانب باشید که بسیاری از ظمقایسه کنید ولی موا

ری هر جور . باردیگیماین دیگر در محدوده نوجوان بودن قرار  -درباره آن گفتگو داشته باشد
 .کندیمکه پیش رود پر کردن پرسشنامه درها را برای اندیشیدن باز 

نیرومندی بر روی شخصیت و روابط شما باز  یاپرسشنامه جینتاکه  یاچهیدر درباره 
! دیپرسیمچرا مداوم از من پرسش  هابچهتعجب ندارد که شما «کرده گفتگو کنید: برای نمونه، 

 »کلیدی شماست. یهاقدرتاز  یکنجکاوی یک
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ی آن بر رویک ماه  و دهرا برگزیو نیرومندی  به عنوان یک خانواده یک ویژگی قدرت
را  ١۵؟کنیدمیاز چه هدفی دفاع کتاب » مواظبت«در بخش  یهانیتمر . برای نمونه دیکارکن

چیز  سه«انجام دهید. یا با کنار گذاشتن زمانی از روز برای هر یک از اعضای خانواده و درباره 
گفتگو کرده و بدین صورت سپاس و قدردانی خوب از چیزهای » دادهرخخوبی که برای من 

که  ییهاانسانپژوهشی است که  یهاافتهیخوب زندگی را افزایش دهید. (این تمرین بر اساس 
.) دهندیم، سپاس و شادی خود از زندگی را افزایش سپارندیمرا به یاد » خاطرات سپاسگزاری«

راهنمایی برای  ؟کنیدمیاز چه هدفی دفاع ، ١۶یسباربارا لوئ یک پرسشنامه عالی دیگر:
 ).٧کودکان در ساختن شخصیت (برگه 

 
 اندیشیدن درباره دوستی

  کوچک یهابچه
 

درباره خودشان و دیگران کمک کنید. از » هوش هیجانی«به کودکان خود برای رشد 
جویی «پیرامون خود به صورت داستان گفتگو کنی.  یهاتیشخصاحساسات آشکار افراد و 

در  نظر خود را» ؟خنددیمچرا ماریا  یکنیمگمان » «؛ حتمًا دلش گرفته است.کندیمگریه 
برابر احساسات کودک ابراز کرده و بچه را تشویق کنید که احساس خودش را ابراز کند. برای 

 یسالههس؛ برای نمونه، زمانی که دختر دیببر کار ساده را به  یهاواژهتوضیح احساسات پیچیده 
هم  شده است.» قاتیاحساسات «که گویا  گفتمیممن به او  کردیم یادو جنبهمن احساس 

. و را باز نگه داریدباب گفتگه، که در پشت گفتار یا کردار خوابیدچنین با تفسیر از احساساتی 
 »ی؟اووه، تو عاشق من هستی، نیست«دهید پاسخ » از تو نفرت دارم!«برای مثال اگر بچه گفت 

رده و بپرسید ک گوگفتنکند کند یا بازی دوست دارد با چه کسی  اینکه دربارهبا بچه 
با بچه دیگری بازی کند شاید مشکلی در میان باشد که شما  خواهدینمچرا. زمانی که بچه 

                                                 
15. What Do You Stand For? 

16. Barbara Lewis 
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ه و باید به بود هابچهناهماهنگ با بقیه  یراستبه هابچهبتوانید آن را حل کنید. ولی برخی از 
لف مخت یهاوهیشبه  هابچهآنان تا جای ممکن احترام گذاشت. گاهی  یهاانتخابو  هادهیگز 

تا  یستندن بزرگ قدرآن هاآنکه  کشدیمو این تا زمانی طول  کنندیمبا دوستان متفاوت بازی 
احساس  شما شاید یبچهبرای نمونه ( باشنددوستان داشته همه  یستیز همتصوری از بتوانند 

بیاورد که دقیق  همکنار را با دوستی  کندیمو ترتیب بازی  نظمیبناراحتی کند که دوستی که 
  .گذاردیم ریتأثاین موارد بر رشد حس هویت کودک  یهمهمانند داستان بازی کند). 

 
 مدرسه راهنمایی

شدن تحریک  دییتأبشدت با فشار برای  هابچهکه  ترسندیماین زمانی است که بسیاری از والدین 
تا  هابچه. نیز نیست هایسادگشده باشند. کمابیش همیشه این موضوع درست است ولی به این 

اشند ب خواهندیمتا هویت خود یا چیزی را تصور کرده که  کنندیمحدودی دوستی را انتخاب 
ه است. دانستن توان ویژه کودک به والدین توان شدن از خانواد ترمستقلو به عنوان روند از 

نیز هم چنین کنجکاو یا  هاآنکه  دهدیمکمک کردن به کودک برای انتخاب دوستانی را 
مهربان یا عاشق یادگیری باشند. به عبارت دیگر اگر افراد بسیار متفاوت برای بچه جالب هستند 

 یاازهتیا بچه در حال اکتشاف احتماالت تا کشف شود که آ خواهدیمتوجه ای با حساسیت باال 
که والدین پشتیبان او باشند یا در واقع تسلیم فشارهای ناسالم اجتماعی شده  یاوهیشاست که به 

 است.

 
 اواخر راهنمایی و دبیرستان

با توان  کمک کنید که مطابق برنامهفوق یهاتیفعالبه نوجوان خود برای برگزیدن و انتخاب 
برای نمونه اردوی دانش اندیشمندان انتقادی کنجکاو یا کارهای مناسب  -ویژه شخصی اوست 

 مهربان. بازودلدستبرای یک بچه  داوطلبانه

 
 خالقیت و تخیل را تشویق کنید

 بدون محدودیت سنی
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را تشویق کنید که تفریحی  هاآندر کنار کودکان خود از هنر لذت برده و هم چنین 
ن از هنر لذت ببرید یعنی چه با خواند درهرصورتخود داشته باشند. چه فعال و چه منفعل  برای

یا نواختن و چه در جایگاه شنونده به هر صورت از آن لذت ببرید؛ هنرهای تجسمی و نقاشی 
ان درست نیز داست لذت ببرید. داستان بخوانید و خودتان یگرکوزهو از  یزیآمرنگکشیدن، 
هنری دارای  یهاتیفعالبا  یدبستانشیپ یهاکتاباز مواد تفریح کنید؛  ادگرفتنیکنید. با 

با  ونچیک تفریح ساخته را » شمعی«صابون حمام کردن با  خوب فراوان هستند. یهاشهیاند
با  ابلمهق؛ اثر انگشت با مخلوط پودینگ؛ طبل زدن بر دیگ و شودیمپاک از روی وان شستشو 
 .چوبی یهاقاشق

 خواهندیم. برخی از کودکان به دقت بیندیشیدو جدی پیش از دادن یک درس رسمی 
بدون داشتن دستوری لذت ببرند در حالی که برخی دیگر دوست دارند به عنوان شیوه برای یاد 

 گرفتن فن و مهارت تازه درس بگیرند.

 یک کنش ترسناکانجام کودکان را برای یافتن دل  تواندیم نیآفر نقش یهایباز
ساله  ۵یا  ۴یاد بدهد. برای نمونه، اطمینان به کودکی  هاآنکمک کرده یا یک مهارت تازه را به 

کار را انجام  است. با طرح این زیانگجانیهدر مسئولیت پاسخ دادن به تلفن، برای کودک بسیار 
 دهید:

 !نگیز  یکی از والدین: زینگ!

 بچه: آلو. کیه؟

 یکی از والدین: خانم ماتسومارا هست؟

 بگوید کی هستید؟ شودیم. مینیبیمبچه: االن 

کودکان الهام بگیرید. برای نمونه در کتاب اوی  یهاداستان دارخنده یهایبافالیخاز 
را توسط شاهی » O«پیامدهای غدغن ساختن استفاده از کلمه او  ١٨، جمیز توربر١٧زیانگشگفت

ور این است اوفلیا اولی هاآنکه یکی از  دیآیمموارد بسیاری به وجود  - کشدیمبه تصویر 

                                                 
17. The Wonderful O 

18. James Thurber 
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)Ophelia Oliver (اگر شاه تصمیم  افتادیمنام خودش را بشنود! چه اتفاقی  خواهدینم
انند و بت هاانسانبگذارد؟ اگر رودخانه به عقب برگردد؟ اگر  ررا کنا» A«حرف ای  گرفتیم

 )؟سردارندمانند مگس روی سقف راه بروند (به ویژه زمانی که کاله بر 

کمابیش همیشه متمایز ساختن واقعیت از خیال یک نگرانی عمومی در میان پدر و 
دفی گام نخست به سوی ه تواندیمست. به یاد داشته باشید که تخیل جدی گراانسانمادران 
دن با کودک خود درباره تفاوت میان تصور شیوه ساختن ش تواندیمباشد. شخص  زیانگشگفت

 ییهانسانا یدربارهبسیاری  یهاافسانهگفتگو کند. واقعی ساختن همان چیز چیزی و روشی 
د. پس از نبا تقلید از بال پرندگان پرواز کنکوشیده که با تکان دادن بازوها پرواز کرده یا است 

 سرانجام به اختراع هواپیما انجامیده و حتا پرواز با قدرت داستان تجربیاتی است که هاقصهاین 
به نمایش گذاشته  ٢٠اصلی در بنیاد اسمیتسونین» ١٩مار کاندورگوس«و در حال حاضر (انسانی 
 دی درباره آن وجود دارد.)ویو دی هاکتابشده و 

وش گراهی برای یادگیری درباره احساسات آنان به عنوان کودکان  یهایبافالیخبه 
برای نمونه، در حالی که داشتن یک دوست خیالی شاید تنها یک بازی جذاب باشد از دهید. 

سوی دیگر شاید به معنای این است که کودک شما در جستجوی احتمال بیشتری برای بازی 
 کردن با کودکان دیگر است.

  
 

 منابع
 شادی و تچان

 ٢١شادی واقعی

www.authentichappiness.com 

                                                 
19. Gossamer Condor 

20. Smithsonian Institution 

21. Authentic Happiness 
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ی افتاده و نگهدار به راه ایلوانیپنسدانشگاه  ٢٢گرامثبت یشناسروانکه به وسیله کانون  یتیساوب
 تصیارزیابی هم چون بررسی قدرت شخ-مواردی مانند ابزارهای خود تیساوب، این شودیم

مک به تعیین برای ک ترو بزرگ سالهدهبرای کودکان  ترکوتاه یهاپرسشنامهو  ساالنبزرگبرای 
د. شون نامثبتسال باید توسط والدین  ١٣از  ترکوچک یهابچهتوان شخصیت فردی آنان است. 

اهی بعید نیست بخواهید هر از گ شودیمجالب پژوهشی در این سایت انباشته  یهاگزارشچون 
روژه پژوهشی پ سری به آن بزنید. حدس بزنید چه اندازه سودمند خواهد بود که بدانید نتیجه یک

دانش آموزان نهم چیست. جنبه ویژه: مقاالت نوشته شده از بن  گرامثبت یشناسرواندرباره 
در خبرنامه آموزشی  ٢۴»درستی«و » ثبات قدم» «عشق یادگیری،» «ذهنیت باز،«درباره  ٢٣دین

 شادی واقعی.

 تربیت کودکان شاد دانش :تربزرگکانون دانش خوب 

www.greatergoodscience.org سپس بر < FOR PARENTS  کلیک
 کنید.

از منابع  یافتنیدست یانهیگنجوابسته به دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، این یک سایت پربار، متنوع و 
درک دانشیک و علمی شادی و مهربانی افراد، «. این سایت بر باشدیمبرای پدران و مادران 

» پرمهین«متمرکز است. ویدئوهای تربیتی، » دوستانهنوعقوت پیوندهای اجتماعی و کردارهای 
شمار اندکی از هدایای سودمند این سایت است. جنبه  تربزرگخوبی  یمجلهبالگ تربیتی و 

 پیرامون تربیت کودکان شاد. نانهیبواقعویژه: ویدئوهای جالب، جذاب 

Seligman, Martin. Authentic Happiness: Using the New Positive 
Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment 
(New York: Free Press, 2004). 

شامل  ازدسیمبه راستی مردم را شاد  آنچهیک بررسی کوتاه از پژوهش دانشیک و علمی درباره 
کوتاه و ابزارهای کاربردی برای استفاده در زندگی روزمره، خوش بودن با  یهاییخودآزما

                                                 
22. Positive psychology 

23. Ben Dean 

24. “Open-Mindedness,” “Love of Learning,” “Persistence,” and “Integrity” 
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عادی. یک بخش درباره تربیت وجود دارد بنابراین شاید ترجیح روزمره و داستان رویدادهای 
 ساالنزرگبهای مناسب ر ابگیرید (هر چند که بسیاری از ابز دهید که این کتاب را از کتابخانه 

 به کودکان پیشنهاد کرد.) توانیمرا 

Carter, Christine.“The Childhood Roots of Adult Happiness,” a 
research report for the Greater Good Science Center at the 
University of California, Berkeley. 
http://peacecenter.berkeley.edu/research_families_carter.html. 

ن مقاله کرده و ای گیرینتیجه گرامثبت شناسیروانمیدانی  یهاپژوهشاین بخش بر اساس 
ه شده . چون برای والدین نوشتکندیمآن را به طور کوتاه و فشرده بیان  یهاافتهیاز  ییهابخش

 کندیمطبیعت و عوامل محیطی کمک کرده و پژوهشی را به طور خالصه بیان  یبنددستهبه 
کمک  ییهامهارتشاد با  سالیبزرگبه کودکانمان برای تبدیل شدن به  میتوانیمکه چگونه 

 سازد.راضی ز زندگی کنیم که او را ا

Csikszentmihalyi, Mihaly. Finding Flow: The Psychology of 
Engagement with Everyday Life (New York: Basic Books, 1998). 

 پژوهش دقیق در رابطه با شادی.

 خالقیت

 نوشتن با نویسندگان

www.teacher.scholastic.com/writewit 

ای نوشتن بسیاری بر  یهادهیاآموزشی بوده و شامل اندیشه و  یهاکتابوابسته به  تیساوباین 
 یهاوشتهناست که  یتیساوبتوصیفی، افسانه) و  یهانوشتهاست (برای مثال، زندگینامه، 

افسانه.  برای نوشتن» ماشین توفان مغزی« کی :ویژه یهاجنبه. سازدیمکودکان را منتشر 
کلیک  Myth Brainstorming Machineسپس  WRITING MYTHSبر روی 

 کنید.

Perry, Susan K. Playing Smart: The Family Guide to Enriching, 
Offbeat Learning Activities for Ages 4–14, revised ed. 
(Minneapolis: Free Spirit Publishing, 2001). 

رس در دست www.bunnyape.com/other_books.htmاکنون در سایت نویسنده 
است. من آرزو داشتم که در زمان بچگی کودکانم این کتب را داشتم؛ البته کاری  قرارگرفته
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کتابی  دیتوانیمدیگر  کجا قرار گیرد. میهانوهخواهم کرد که بدون شک در دسترس والدین 
لو، دیوید مامت، (مایا آنگ سالبزرگپیدا کنید که فهرستی از چندین کتاب از نویسندگان مشهور 

برای تفریح در آشپزخانه،  ییهابخش) برای کودکان آمده باشد و ٢۵زاک باشیویس سینگرای
 شناسیوانر بخشی درباره چگونگی یادگیری کودکان از  حیاط خلوت، در آرامستان و گورستان،

 .ندکیمافراد دیگر. بدون شک کتابی است که زندگی را پربارتر  شناسیروانخود و 

Gould, Roberta. The Kids Multicultural Craft Book: 35 Crafts 
from Around the World (Charlotte, VT: Williamson Publishing, 
2004). 

هنری و کاردستی وجود دارد؟  یهاکتاباز  یشماریبچرا این کتاب، آن هم وقتی که تعداد 
آن  هاچهبه باشد به حضور داشت سالیبزرگدقیق و روشن بوده و اگر باید در سر کار  هاآموزش

تفاده و مورد اس تواندیمتشریح شده در آن در واقعیت  یهاپروژه؛ بسیاری از دینمایمرا گوشزد 
بازیافت مواد به خوبی بررسی شده تا برای  یهاآموزهقرار خواهد گرفت (مانند لوازم موسیقی)؛ 

 هانیابر  باشد؛ افزون بخشمالها هابچهبه یافتن کاربردهای بیشتر لوازم روزمره زندگی برای 
توسط خانم نویسنده پیرامون چگونگی  شدهافزوده یهاداستانجالیی از هیجان و انگیزه با 

فرهنگی  ینهیمزو هم چنین توضیحاتی پیرامون  شدهاضافهمختلف به آن  یهایکاردستیادگیری 
اضافی محل پیدایش کاردستی را  یانقشه یاپروژهنویسنده نیز در آن وجود دارد. (در آغاز هر 

 .)دهدیمدر روی نقشه قاره اصلی نشان 

 
 شخصیت، اندیشه و چیزهای دیگر

Lewis, Barbara A. What Do You Stand For? A Kid’s Guide to 
Building Character (Minneapolis: Free Spirit Publishing, 1998). 

 هاشیمایپاطالعات عمومی و  یهاآزموندادن  از هانوجوانسال و  ١٣از  ترکوچک یهابچه
کتاب  ٧خود را بهتر بشناسند. پیمایش آمده در برگه  کندیمکمک  هاآنچون به  برندیملذت 

کمک  هاچهبلوئیس باربارا در تشخیص قدرت اخالقی کنونی و به جایی که خواهند رسید به 

                                                 
25. Maya Angelou, David Mamet, Isaac Bashevis Singer 
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 کاربردی را برای کمک به یهانیتمر کاوشی و  یهاپرسشبعدی  یهابخش. سپس کندیم
 باشند. خواهندیمکه  کشدیمپیش  ییهاانسانکودکان برای رسیدن به 

Comte-Sponville, Andre. The Little Book of Atheist Spirituality 
(New York: Viking Adult, 2007). 

افراد انی جه هایاننگر  نیتر جیرامحرک اندیشیدن که به توضیح  انگیزشگفتیک کتاب جدید 
 .پردازدیم نید یب

Grayling, A.C. The Meaning of Things: Applying Philosophy to 
Life (London: Phoenix, New Ed edition, 2002). 

 .پردازدیمیی اگر انساندر این کتاب یکی از نویسندگان بزرگ زنده به اکتشاف معنا از دیدگاه 

 
Winell, Marlene. Leaving the Fold: A Guide for Former 
Fundamentalists and Others Leaving Their Religion (Berkeley: 
Apocryphile Press, 2006). 
این کتاب به عنوان راهنمایی برای افرادی که از بنیادگرایی دینی دست کشیده و در حال گذر از 

 خواهندیمرانی است که تغییرات بزرگ احساسی هستند و هم چنین برای کمک به پدر و ماد
 هانیمر تمتفاوت از پرورش خود، بار بیاورند. این کتاب دارای  یاوهیشکودکان خویش را به 

ه والدینی به اشخاص برای تبدیل شدن ب تواندیمبرای اندیشیدن است که  ییهافرصتکاربردی و 
 باشند یا به کودکان رهنمودهای سودمندی ارائه نماید. خواهندیمکمک کند که 

 مربوط به لذت یهاقسمت(به ویژه » اکنون زندگی کن« ١٣معنا و هدف: بخش  یژهیو 
 ».گزینش و خالقیت« ١۵؛ و بخش »به جای خود بیندیش« ١۴)؛ بخش یطبعشوخو 

 
 هاادداشتی

1. Ecclesiastes 8:15 (King James version). 
اشاره  ای! جای شگفتی ندارد که مفسرانگرایانهواقعًا همین طور است! چه گفته انسانبله 

 کتاب مقدس است. یهابخشکرده که کتاب جامعه بسیار متفاوت از بقیه 

2. Russell, Bertrand. Quoted at www.wisdomquotes.com (WQ), a 
reliable source maintained by Ethical Culture Leader Jone 
Johnson. Accessed March 4, 2008. 
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3. Roosevelt, Franklin D. First Inaugural Address. 
Saturday,March 4, 1933. 

4. George Sand. 
5. Ingersoll, Robert G., in the course of a discussion on The Limits 

of Toleration (1888). For the full text of this statement by the 
“Great Agnostic” of the 19th century, www.secularweb.org. 
Accessed March 4, 2008. 

6. Helen Keller. Wisdom Quotes. www.wisdomquotes.com 
) که در آن هر یک از ESM(٢۶تجربه  یریگنمونهروشی که این پژوهشگران در روش  -٧

و حالت خود  هاتیفعالنگه داشته که در آن  آزمایش شوندگان یک دفترچه یادداشتی با خود
ارد توسط پژوهشگران و  شدههیته اتییپر جز در فهرستی  هاتیفعالرا در هنگام انجام آن 

ود که به نوبه خ اندداشتهچنین مطالعاتی شرکت  انجامهزار تن از مردم در  هاده. کردندیم
 گشته است. یشماریبدانشیک و علمی  یهاپژوهش یهاهیپاتبدیل به 

8. Csikszentmihalyi,Mihaly. Finding Flow: The Psychology of 
Engagement with Everyday Life (New York: Basic Books, 
1998), pp. 28–29. Other aspects of this discussion have been 
taken from pp. 23–34. See also “Flow vs. its opposite” 
(www.daddy-dialectic.blogspot.com/2007/01/flow-vs-its-
opposite.html) and “Outside Room 15” 
(www.greatergoodscience.blogspot.com/2007/01/outside-
room-15-chocolate-ice-cream-vs.html#links) for two brilliant 
blog excursions on flow. Both sites accessed April 28, 2008. 

9. For example, Dweck, C.S., & Kamins, M.L. Person versus 
process, praise and criticism: Implications for contingent self-
worth and coping, Developmental Psychology, 35(3) (1999), 
835–847; and Dweck, C.S., & Kamins, M.L. Praise for 
intelligence can undermine children’s motivation and 
performance, Journal of Personality and Social Psychology, 
75(1) (1998), 41. These and similar research results are 
described at http://greatergood.berkeley.edu/half_full/?p=49. 
Accessed April 28, 2008. 

                                                 
26. The Experience-Sampling Method (ESM) 
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10. Peterson, C., and Seligman, M., Character Strengths and 
Virtues, A Handbook and Classification (New York: Oxford 
University Press, 2004). This is the academic text. A list of the 
“twenty-four strengths” is at www.viastrengths.org, along with 
a brief summary of how the classification was developed and 
how it is used in research. Accessed May 4, 2008. 

11. Park, N., Peterson, C., & Seligman, M.E.P., Strengths of 
character and wellbeing among youth.Unpublished 
manuscript,University of Rhode Island,2005.Abstract accessed 
May 4, 2008, from 
www.viastrengths.org/Research/Abstracts/tabid/63/Default.as
px 

12. “History of the [VIA] Classification and Survey.” Accessed 
May 4, 2008, from 
www.viastrengths.org/AboutVIA/ClassificationOverview/tabi
d/66/Default.aspx 

13. According to a research overview at 
www.viastrengths.org/Research/tabid/57/Default.aspx, “Much 
of the early research... [on] the association between character 
strengths and life... point[s] in particular to the strengths of 
love, hope, gratitude, curiosity, and zest as robust contributors.” 
(This overview includes citations of scholarly literature). Site 
accessed May 4, 2008. 

 -آزمایش شونده روشن ساخت که پنج نقطه اصلی قوت  ۴٠٠٠یک پژوهش با بیش از « -١۴
 -قدردانی، خوش بینی، شور و اشتیاق، کنجکاوی و توان عشق ورزیدن و معشوق بودن

 »ی دارد.و همبستگی پایدارتری با رضایت از زندگ ترکینزد دیگر رابطه  نسبت به نقاط قوت

Dean, Ben, PhD, “The Five Key Strengths” adapted from the 
Authentic Happiness Newsletter, 2(7), and posted at www 
iastrengths.org/VIAClassification/MoreOnStrengths/FiveKeyStr
engths/tabid/116/Default.aspx.Note that these lists of key 
strengths are overlapping, but not identical. Accessed May 4, 
2008. 
15. Csikszentmihalyi points out that, “The most positive 

experiences people report are usually those with friends. This 
is especially true for adolescents...” (p. 81). He continues on pp. 
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85–88 to discuss how friendship has become an important part 
of modern family life, and how friendships within the family 
work differently from friendships outside the family. 



 

 

 
 

 
 
 

  
 

	یانبزرگداشت زندگ
 دور جن

 
 

 
 

های بد و بر خلبریز از امور بسیار جدی است.  گویا همیشه میکنیمجهانی که ما در آن زندگی 
در مرکز خرید از جلوی چشمم دور نشوی وگرنه دزد («ناخوشایند، قوانین خشن برای کودکان 

 ویندگمیعبوس. آموزگاران، والدین و مربیان پیوسته به کودکان  یهاچهرهو !») بردتیم
ر جدی، کارگ آموزیدانشباید  شودیمهر شخصی که انگشت بر او گذاشته » جدی باش!«

 کند. رفتجدی یا ورزشکاری جدی باشد تا بتواند پیش دانییقیموسجدی، 

گرفته  یعدالتیباقتصادی و خشونت و  یهاینگراناز  :در واقع مسائل فراوانی وجود دارد
تا مشکالت فقر، قحطی و جنگ که گویا غیرقابل مهار است. دلیل درگیر شدن افراد بدون دین 

ونی و که کوشش کن میاافتهیدر در بسیاری از مسائل اجتماعی و شهروندی نیز همین است: ما 
ی هست . کارهای بسیارشودیماین جهانی ما تیری است که برای بهتر ساختن این جهان پرتاب 

اری کار شود، مسائل بسی هاآنباید انجام شود، موضوعات بسیاری هست که باید بر روی که 
 بیندیشیم و گفتگو کنیم. هاآنهست که باید درباره 

، خواه ناخواه کودکان ما نیز تنها میچشینمولی چون ما بیش از یک بار طعم زندگی را 
خشن و جدی مسائل  یچهرهیم است که بگذار  آورعذابپس کودکی دارند.  یدوره باریک 
ودکان از جهان تجربیات ک میتوانیمزنده بودن را نابود کند. بنابراین چگونه  انگیزدل یهایخوش

۶بخش
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از امید، شادی و هیجان بدهیم، احساسی که بزرگ  ییهاجرقه هاآنکنیم؟ چگونه به  بارسبکرا 
واده احساسی از خان هاآنبه  توانمیم؟ چگونه است بارسبکو بوده شدن ماجراجویی پر از معنا 

بسیار کارآمد از طریق مراسم، جشن و روزهای تعطیلی  یوهیشو پیوستگی زمان بدهم؟ یکی از 
 است.

. مراسم احساسی از ادامه یافتن را برای دیکنیممراسم چیزی است که شما بارها تکرار 
 توانیمی برگزاری پارتی است! . اعیاد فرصتی براآوردیمخانواده شما و زندگانی شما فراهم 

مراسم و جشن را با هم آمیخت، حرفی در این نیست. جشن تولد یک نمونه عالی برای مثال زدن 
صر سنتی برخی از عنا یرندهیدربرگاست. مراسم از سالی به سال دیگر متفاوت است ولی اغلب 

ز سر که آن را ا دهدیمطالیی هر جشن منفردی را با کسانی پیوند  یهارشتهمانند  ونیز بوده 
. بعید نیست که والدین به دلخواه شعرهایی را درباره تولد شخص بخوانند که خود گذارندیم

 کنید.خاله مگی سر  خانه. شاید هم آخرین روز مدرسه را در اندسروده

رخ  بیش سالی یک مرتبهفرهنگی مذهبی هستند که کما یهاجشنعید  یهایلیتعط
 هایلیتعطچند وقت است! این  یاو اغلب به معنای دور بودن از مدرسه برای از یک روز  -دهندیم

 هم چنین تعطیالت مذهبی شودیمهم شامل تعطیالت مذهبی و هم شامل تعطیالت غیرمذهبی 
 سمس.شده سکوالر مانند عید پاک و کری یدادهبه طور کامل شکل  یهاتاببا آب و 

یشه . اندکشاندیم خودبه کانون ما را  نید یبوالدین موضوع است که به عنوان  همین
کردن تجربه  برایکلیدی برای افراد بدون دین  بیتعطیالت مذههم راستا با  یسکوالر یهانشانه
که  ییهاآنمذهبی دارد حتا  یهاشهیر موضوع که بیشتر تعطیالت  نیا مذهبی است. یهاجشن

ود چون نباید مایه شگفتی ش میکنیمما به آن به طور کامل هم چون تعطیالتی سکوالر نگاه 
 یهمهاست. از  کردهیمبسیاری کنترل  یهاسدهسال را برای  آهنگضربمذهب سالنامه و 
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امامان  یدارروزهدر اصل روزهای  ٢و هم روز حضرت پاتریک ١نیولنتاگذشته هم روز  هانیا
 ؟بشود ٣یگذرانخوشمانعی برای تجربه کردن ما از عشق و باید بوده است. آیا این 

کنار  دیگری بایستی با تعطیالت مذهبی یهاروشبه این طریق یا به  دینبیپدر و مادران 
دوست ندارند که احساس ناهمرنگی با اکثریت دوستان خود داشته باشند که جشن  هابچهبیایند. 

ناچار  را هابچهمانند عید پاک یا کریسمس. پدر و مادری نباشید که  ییهاجشن، رندیگیم
عطیالت به جای به رسیمت نشناختن ت» بهار مبارک.«بگویند » عید پاک مبارک«سازید به جای 

سایی حتا بدانیم عی آنکهآن را از آن خود کنید. بسیاری از ما در زمان کودکی پیش از  ،مذهبی
رید به مذهبی هر جشنی بنگ یهاشالوده! به فراتر از میگرفتیمکریسمس را جشن در کار است 

. سخاوت، ندساز یمبرآورده  هاجشنمعنای انسانی که آن را در برگرفته به نیازهای انسانی که این 
ن است که منحصر به دی ییهاارزش هانیا -بودن هر بچه  همتایبمهربانی، صلح در روی زمین، 

 نیست!

، خمیره و رشو  یهاجنبه یهمهکه  ۴به نام کاریسمس انگیزیشگفتش نوین جنب
وی تکیه دارد. بسیاری از  یدستگشادهو  ۵کریس (کارینگل) شیرینی کریسمس را دارد ولی بر

مری «با فریادهای یافته و سکوالر آن را راهکاری عالی برای این جشن ویژه  یهاخانواده
 .کنندیمخجسته بودن آن را آرزو  دوستان و همسایگاناز صمیم دل برای » کاریسمس

 هاشنجفراوانی پیرامون چگونگی چهارچوب بندی دوباره  یهاپیشنهاداین بخش شامل 
تیر) روز زمین و روز  ١٣مانند چهارم جوالی ( ییهاجشنبا نگاهی سکوالرتر است. هم چنین 

در زیر ز هنو که است خوبی برای دعوت خویشاوندان مذهبی به جشنی  یهافرصتشکرگزاری 
 کوهی از توقعات مذهبی دفن نشده است.

                                                 
1. Valentine’s Day 

2. St. Patrick’s Day 

3. Irishness 

4. Krismas 

5. Kris (Kringle) 
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دن بالغ ش و اعالم معناداری برای پذیرش یهاراهو یادبود تکلیف  ینوآورانه یهاجشن
 دکودکمه -حرکت میان سطوح مدرسه باشد  دییتأ تواندیم ییهامراسمچنین  کودکان است.

 .تهدرگذش یا راهی برای یادآوری شخص -غیره به کودکستان، راهنمایی به دبیرستان و 

 
 ۶شناسیبابانوئل

 »برای دولینی، از طرف بابانوئل!«مادربزرگ: آه نگاه کنید یکی دیگر هم هست: 

نو!! با عکس  ژامهیپ یاکهیاهه! (صدای مالیمی در آورد)  هههه ،یا ساله): ۵دولینی (
 !!سگتوله

 عوض کرد. من قبض رسیدش را دارم. شودیممادربزرگ: خوب حاال اگر اندازه نبود 

: منظورتان چیه که رسیدش را دارید؟ رسیدش دست شما دهیکشدرهمدولینی، با ابروهای 
 ؟کندیمچکار 

 .... خوب بابانوئل رسیدها را کنار کادوها گذاشته بودممادربزرگ: خوب، منظور 

 : آهان.دهیکشدرهمدولینی، با همان ابروها 

ساله): لینی مواظب باش. اگر به بابانوئل اعتقاد نداشته باشی حتا برای یک دقیقه،  ١١کانر (
 .دیآیمگیرت  زغالبه جدای هدیه کریسمس 

 دولینی: نه، این طور نیست.

 کانر: خوب، بهتر که شک نکنی فقط برای احتیاط شاید درست باشد!

ه او اعتقاد داشته ب نکهیانی: من فکر کنم برای بابانوئل بیشتر خوب بودن من مهم است تا دولی
 باشم.

 »خدا«. آن را دوباره بخوانید انجام گرفتثانیه  ١۵تاریخ دین در سراسر گفتگوی  یهمهاین 
د. را جایگزین کنی» سوختن در جهنم» «زغال«بگذارید و به جای » بابانوئل«را به جای 

 حس بهتری از آن کانر را با بلیز پاسکال و دولینی را با ولتر جایگزین کنید.برای 

 گاون، از وبالگ معنای زندگانیدیل مک -

                                                 
6. Santatheology 



 
 
 

 پنجم: عناصر یک زندگی باارزش بخش

 ٢٣۵

 

پدر  برخی از کهیدرحالبلوغ یک دختر را آغاز قاعدگی وی دانسته  خواهندیمبرخی از مادران 
 .ندر یگیموز تولد را به عنوان این نشانه در نظر ر و مادران دیگر پانزده یا شانزدهمین سال 

عنادار تنها یک امر م - دیده شود کار دشواری ،نباید برپایی یک مراسم جشن تکلیف
مهمی در زندگی بچه است.  رخدادبه رسمیت شناختن  جورکینیاز است  آنچه یهمهاست! 

کنش بدون شک واشود، شخصی  هاآنی را برای کوشش به خرج دهید تا چنین مراسم اگر کمی
که در  ییمناسب و بجاشخصی سخنی . به مراسم تکلیف شما را نومید نخواهد ساخت هابچه

 سازدستکودکان شما خواهد ماند. یک هدیه در یاد برای همیشه برای این مراسم گفته شود 
چه . تهیه شام مورد عالقه بداشته است اهمیتو  دقتچقدر برپایی این مراسم که  دهدیمنشان 

! به کندیمو چند کلمه سخن یک شام خانوادگی را به یک مراسم ساده جشن تکلیف تبدیل 
 داده شده. یهاهیهدمهم است نه  پیشرفترسمیت شناختن این 

ید در کمک کند که شا هاتیموقعاین بخش به شما در یافتن رهیافتی برای برخی از 
و تعطیالت در جامعه و شاید خویشاوندان از لحاظ مذهبی متنوع ما پیش آید. این بخش  هاجشن

ش یالت معنادار خویطو تع هاجشنتا مراسم،  کندیمفراهم  دینبی یهاخانوادهمنابعی را برای 
ره و بدون دین خاط یهاخانوادهبرای  تواندیمکه  کندیمرا پیشنهاد  ییهاتیفعالرا ساخته و 

رار ساختن برقبسیاری برای  یهافرصتبدون دین دارای  یهاخانواده و تفریح فراهم کند. یباز
 خویش هستند. یهاخانوادهویژه با معنای ویژه برای  یهازمان

 

  پرسش و پاسخ

 
کریسمس و عید پاک را دوست داشتم ولی امروزه به  حال و هوایپرسش: زمانی که بچه بودم 

 مسیحیت یهاآموزهپیرامون  هاجشنکه برای کودکان من این  خواهمینم سالبزرگعنوان یک 
را برگزار کرده و هم چنین  هاآنمذهبی  یمعنابه باشد. آیا راهی است که بتوان بدون توجه 

  تبدیل به جشنی سوداگرانه شود؟ اینکهبدون 
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 ٢٣۶

 هاآنشتر بی است ولی پاک دیعبرای بزرگداشت روزهای کریسمس و  یشماریب یهاراه پاسخ:
شن گرفتن ج ردیگیمدر جایی میان تشریفات مذهبی زاهدانه و فقط مصرف غیر قابل تحمل قرار 

 هانساناو عید پاک به عنوان تازه شدن روحیه  یابچهکریسمس به عنوان احتمال وجود هر برای 
 ت.غیرمذهبی اس یاوهیشبرای چهارچوب بندی این تعطیالت به  یکارراهو زمین بدون شک 

 و کریسمس را با عنوان کاریسمسجشن گرفتن  پیشنهادجالبی وجود دارد که  سایتوب
اره را از . اطالعات بیشتر در این بکندیمعطیالت آن را نزدیک جشن کریس کرینگل تنظیم ت

 آورید. به دست http://krismas.orgنشانی 

د در خوشاین یهاتیفعالدن امید و با توجه به گرمای روحیه و اجتماع انسانی، تازه ش
. یمکنیم به شیوه سکوالر برگزار گام نخستاز را ها این جشنبسیاری از ما ی چنین روز

فهرستی از دوازده روز کریسمس سکوالر را ارائه داده  www.tetrakatus.org سایتوب
کس، ب انقالب زمستانی، نور انسان، کاریسمس، تردی، هفته جهان، روز شاملاست. این روزها 

ای خرگوش بر «مانند  ییهابخشدربرگیرنده  تربیت فارغ از اصول دین. کتاب ٧زا و نوروزهاکوان
اید بابانوئل سکوالر ب یهاخانوادهآیا  -پرس بابانوئل«و » عید پاک یا نه برای خرگوش عید پاک؟

 هادهکه س پردازدیم یبحثبه تنظیم دلیل یا خالف آن برای که است » را کنار بگذارند یا نه؟
 دارد.ادامه 

که بشود به طور گروهی در کریسمس یا بامداد عید پاک انجام  دیگرد یمبه دنبال کاری 
دهای مذهبی لیبرال مانند عالی است یا نها یانهیگز  توحیدگراگرایجهان یهاجماعتداد؟ 

ان بنیادگرایشرم و دلخوری در کمال  از طرف دیگرجامعه فرهنگ اخالقی را امتحان کنید. 
بسیار سکوالر در چنین روزهایی وجود  یهاخانواده یهاجشنهیچ کمبودی در  کهاشاره کرده 

                                                 
7. Winter Solstice,Human Light, Krismas, Crispness,World Week, Boxing Day, Kwanzaa, 

and New Years 
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و شکار  ٨مرغتخماسکی روی یخ در بامداد کریسمس گرفته تا قل دادن  یهابزمندارد از 
  اتاق بازرگانی را بررسی کنید. سایتوب. روزنامه محلی یا ٩مرغتخم

 

یفات خانوادگی  توانمیمپرسش: چگونه    ازم؟دی) را بس-برای ماه دسامبر (آذر شخصیتشر
 

. چه دهدیمارائه ی گبرای تشریفات خانواد  احتمالی فراوانی یهافرصتماه دسامبر ماه  پاسخ:
 یارهیزنجچیز برای شما کشش و جاذبه دارد؟ شام خانوادگی در زیر نور شمع؟ شاید هم ساختن 

تزیینی از کاغذ که هر روز یک دانه از آن کم شود تا بامداد کریسمس برسد یا به انقالب زمستانی 
ندن ابنگرید به کتاب کار این بخش. آواز خو  تانبرسد؟ درباره ساختن تاج گل ظهور ویژه خود

راه جالبی برای شادی بخشیدن به یک غروب تیره است. آیا دستور پختی در اختیار دارید که 
بتوانید نگه دارید و تنها در ماه دسامبر آن را بپزید؟ خودرو را بردارید و با خانواده برای تماشای 

 کندیم چراغانی جشن بروید. نیازی نیست که تشریفات بسیار پیچیده باشد. کاری که تشریفات
ا آن ر  دو بارهر زمانی که بخواهید رخ دهد.  تواندیمگردآمدن خانواده برای یک هدف بوده و 

  !شودیمانجام دهید و تبدیل به یک سنت 
 

 یخانهمن با کوشش و تقال همراه است. ما به  یخانوادهشب کریسمس همیشه در  :پرسش
ی دیمقبه کلیسای  یجمعدستهکه برای مراسم نیایش  کنندیماصرار  هاآنوالدینم رفته و 

 نجاآ دارم که برایم چندان خوشایند نیست و از رفتن به خاطرات  آنجاخانوادگی برویم. من از 
ین تظاهر که باید به ا دیکنیمبیزارم ولی رفتنم تنها به خاطر خشنودی والدینم است. آیا گمان 

  ادامه بدهم؟
 

 -و عشای ربانی  دیتعمغسلبرای نمونه -مذهبی  یهامراسمهمکاری در برخی از  پاسخ:
خاستگاه موضوعات جدی درباره همرنگی با جماعت بوده و این پیام را آشکار سازد  تواندیم

                                                 
8. Easter egg rolls 

9. Egg hunts 
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 طورنیا کهیدرحال دیکنیم دییتأ) را ١٠مذهبی (مانند گناه نخستین یژهیو  یهاشهیاندکه شما 
. ولی رفتن به کلیسای خانوادگی در شب کریسمس به سادگی دارای همان وزن نیست. نیست

است  گویا این موضوعخوبی شما پیش از این عدم مشارکت در دین خانواده را برگزیده که به 
که دین برای شما دارای اعتبار و ارزشی نیست. پس ناچار نیستید که با رد همراهی با خانواده 

کیدبرای رفتن به کلیسا دوباره بر این موضوع  احترامی  ینشانهوان نه به عن تواندیمنماید و رفتن  تأ
 برای مذهب بلکه نشانه احترام شما به خانواده باشد.

این  یهاآموزهدر حالی که من با : «دادمیمبه این روش برای کودکانم توضیح  شایدمن 
که این مذهب برای پدربزرگ و  رمیگیمرا در نظر  موضوعمذهب موافق نیستم در واقع این 
 درباره آن و میتوانیم. پس از انجام مراسم نیایش رومیم هاآنمادربزرگ مهم است و به خاطر 

یا سر خم  زانوزدهرابطه گفتگو کنیم. من توقع ندارم که در هنگام نماز شما احساس شما در این 
 از ما نان و شراب عشای ربانی را کدامچیهخودتان دوست داشته باشد ولی  اینکهکنید مگر 

چون به معنای این است که ما عضو این مذهب هستیم. من توقع دارم که آرام نشسته  میدار یبرنم
  »را نگه دارید. اندآمده آنجاو احترام مردمی که 

 

تبریک و هدایای بسیار مذهبی در تولدها و  یهاکارتفرستادن  برای شاوندانیخو  پرسش:
 دهکننناراحت. این موضوع به راستی برای من کنندیممن پافشاری  یهابچهبرای  هاجشن
ون بیر  یابچهرا از دستان  یتازهبا حرکتی خشن کتاب  خواهدینم یکسچیهولی  -است 

  بکشد یا آن را نخواند! چگونه با این وضعیت کنار بیایم؟
 

ندن ، مهم است. منتظر ماهاآنگفتگو کردن درباره هدایای مذهبی پیش از رسیدن زمان  پاسخ:
را  یتیربتیبتا زمان باز شدن یک هدیه مذهبی و سپس سخن ناساز زدن به سادگی درشتی و 

گفتگو کرده و بخواهم به خاطر  هاهیهد یآورندهاشخاص  اب تا دهمیم. من ترجیح آموزدیم
. اگر شخص موافقت بدهندهدیه با سرشت سکوالر  یاهیهدموقعیت این از همه لذت بردن 

                                                 
10. Original sin گناه که باعث اخراج آدم و حوا از بهشت شد 
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و ار خود افکدرباره ها با بچهپیش از رسیدن موعود جشن  یمگر گفتگو  ماندینم ینکرد راه
 کنمیمن. به همین ترتیب هرگز فراموش مچگونه با این موضوع برخورد کن مخیال دار  هم چنین

نین اسباب . اجازه داشتن چهدیه گرفتبزرگ  یبازاسبابکه پسرم برای کریسمس یک تفنگ 
 مامان تو این چیزها را دوست«در خانه ما وجود ندارد. پسرم به آن نگاه کرد و گفت،  ییهایباز

را از دستان او خارج کنم  یبازاسبابدر حالی که ناچار نبودم که » نداری؟ دوست داری؟
دور ریخته نشده و این موضوع شانسی برای گفتگو میان  میهاارزشاحساس اطمینان کردم که 

  رم دو روزی با آن بازی کرد و سپس آن را کنار گذاشت و فراموشش کرد!)ما پیش آورد. (پس

 

 دختر من این برای مراسم عشای ربانی دختر برادرم دعوت شد. به چشمخانواده ما پرسش: 
بداند که نخستین عشای ربانی او کی خواهد بود! چه  خواهدیمیک مهمانی بزرگ بود و او 

  بکنم تا دخترم نیز احساس ویژه بودن داشته باشد؟ توانمیمکار 
 

ذهبی که احساس حسادت به مراسم م ییهابچهاین شیوه درستی برای بیان پرسش است.  پاسخ:
چیزی که به هیچ  - شوندیمنیز خود دارند اغلب طالب همان احساسات ویژه بودن  ساالنهم

. کندیمنوجه ضرورتی برای عهد وفاداری بستن با خدا یا حفظ آیات کتاب آسمانی را ایجاد 
سن «است که مذهب کاتولیک آن را  یامرحلهنخستین عشای ربانی نمایشگر رسیدن بچه به 

ه بچه به انداز که  معتقدند وسال است  ٨. به طور سنتی نزدیک نامدیم» ١١تمیز بد و خوب
 مادگی داردآارتباط با عیسا  درک کرده، برایتا سرشت نان و شراب مقدس را  شدهبزرگکافی 

 است.مسئولیت شخصی برای گناهان خودش آماده بر عهده گرفتن و 

ی پدر و الهیات یهانکتهاست) این  زیبرانگشکبدون جر و بحث درباره (چون به شدت 
گام ور جیک  -سازند برپا  برای کودکرا ی همانندی گرایانهانسان هایرویداد توانندیممادران 

 سالگی. ١٣تکلیف سنتی  سن نخست یا مقدمه رسیدن به

                                                 
11. age of reason 
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 یانهخدوستان و خانواده خود را دعوت کنید تا برای یک رویداد به رسمیت شناختن در 
را به  هاتوجهتهیه کنید که  -یاقهیدق ١٠برای نمونه  -شما آماده شوند. سخنرانی کوتاهی 

چگونگی رشد سریع و خوب دخترتان جلب کند. تعداد اندکی از اسالیدهای روزهای آغاز 
بخواهید هر یک درباره  گزندگی وی نشان دهید. از یک دوست، یکی از والدین و پدربزر 

ویژه دختر چند کلمه کوتاه بر زبان آورند. از دخترتان بخواهید شعری را از بر بخواند  یهاارزش
(یا دستاوردهای مشابه دیگری برای نشان شدن آن روز). با یک آواز به پایان ببرید سپس شام 

 بیاورید!

 ١٣یا  ١٢در تکلیف سن انجام مراسم رای بده و را اقتباس کر همانندی  یشهیاند توانیم
ون بد انگیزشگفت. در هر صورت شما مراسم ، مراسمی مناسب این سنین ساختسالگی
  که بچه شما همیشه به یاد خواهد آورد. دیاساختهمقدس و سخن گفتن درباره گناه  یهاکتاب

 

پرسش: آیا هیچ گونه مراسم سن تکلیف سکوالری وجود دارد که بتوانم به عنوان الگو و مدل 
  آن را بررسی کنم؟

 
وجود دارد. جامعه اخالقی مکان خوبی برای آغاز است. جامعه اخالقی در واقع  ،بله پاسخ:

هشت  همدرسه یکشنب یهاکالسدارد.  پیشرفتهیک برنامه تکلیف  ١٢یسوریمسنت لوییس در 
. یم شده استتنظ سالیبزرگگذر به سن تکلیف از کودکی به به طور کامل مانند  هاآن یاهیپا
 گفتگو درباره وجود( .پردازندیم» کی هستم و چه باوری دارم؟«مانند  ییهاپرسشه ب هاآن

از کجا «خدا، گفتگو درباره واقعیت مرگ، واقعیت رنج و موضوعات دیگری در همین رابطه)، 
در ساختن انجمن و  جنسهمو والد غیر  آموزدانش(کوششی مشترک میان » آغاز کنیم؟

 نوجوان که بر مسئولیت-(کارگاه گفتمان والد» د؟چه بر سر من خواهد آم«همکاری کردن)، 
 »مایه به وجود آمدن تفاوت شوم؟ توانمیمچگونه «رابطه جنسی و آشنایی متمرکز است) 

                                                 
12. St. Louis,Missouri 
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انی برای سخنر  آموزدانشبه جامعه) که با فرصتی برای هر  یرسانخدمت(همکاری گروهی در 
 .رسدیمدر گردهمایی به پایان 

جای شگفت ندارد که اروپا در این رابطه بسیار جلوتر از امریکا قرار دارد. انجمن ملی 
ن تکلیف سنگینی برای س یهابرنامهدر انگلستان، آلمان و در سراسر اسکاندیناوی  گراییانسان

کوتاه توضیحات . شودیماشاره » ١٣تنفیذ شهروندی«با نام  هاآنتهیه و فراهم کرده که گاهی به 
به نشانی  ایپدیکیو برای اطالعات بیشتر است در پیوندهایی عالی از این موارد که شامل  شده

www.en.wikipedia.org/wiki/Secular_coming_of_age_ceremony  قابل
  دسترسی است.

 

که  دهدینماست و اجازه  معصیتپرسش: خواهرزن من معتقد است که جشن هالوین 
 یهیماوی در این جشن کاری انجام دهند. این موضوع به راستی برای کودکان من  یهابچه

  وی هیچ پایه مشروعی دارد؟ یهاگفتهشده است. آیا  یسردرگم
 

به هالوین  یآلودستر  یهاواکنشبیشتر مسیحیان با اتکا بر اعتبار خویش در برابر چنین  پاسخ:
از  یاونهگبه این جشن به چشم  ولی برخی از پیروان این دین هستند که شوندیم زدهشگفت

د که ادعا شده هالوین جشن تول امدهیشن. خود من کنندیمتجسم یا بزرگداشت شیطان نگاه 
و  چون اهریمن/شیطان در اصل فرشته است زیبرانگتعجبیک اندیشه به ویژه  -شیطان است 

 !باشد شدهدهیآفر باید لکه بنابراین نباید زاده شده باشد ب

اه عمومیت دارد که خاستگ کارمحافظههم چنین این اندیشه نادرست در میان مسیحیان 
غیر از مشکالت بسیاری » ها است.خدای مرگ سلت ١۴سوون«برای ستایش در اصل هالوین 

لتی سدیگری که در ارتباط با این عقیده وجود دارد یکی هم این است که هیچ یک از خدایان 
 به نام سوون نبوده است.

                                                 
13. Civil confirmations 

14. Samhain 



 
 
 

  فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 

 

 ٢۴٢

: تابستان (زندگی) و زمستان (مرگ). سوون اندکردهدو نوع فصل را مشخص  ١۵هاسلت
ق است) نام ماهی است که مطاب» پایان تابستان«تلفظ شده و به معنای » sow-en«ان -(که سو

آبان) پایان تابستان و آخرین برداشت  ٩اکتبر ( ٣١در » سوون یروزه«آذر) است. -با نوامبر (آبان
سلت این به طور نمادین به عنوان مرگ یک  یشناساسطوره. در دینمایممحصول را مشخص 

 ٣٠و  ٢٩ -می ١ -آوریل  ٣٠( ١۶خدا است که شش ماه بعد رستاخیز کرده و جشن بلتن
 ه خدای مرگ نیست بلکه درباره مرگ. بنابراین سوون دربار کندیماردیبهشت) آن را مشخص 

یحیان مسعید پاک  یکسانی با یااسطوره یهانهیزمریشه در ) از این رو هالوین ٢یک خداست. (
 دارد.

سوون نیز به رسمیت شناختن پیوند و ارتباط میان زندگانی  هایکیمکز مانند روز مردگان 
با همانند و برابر شمردن مرگ با شر، خویش را از آن دور  کارمحافظهو مرگ است. مسیحیان 

 ساخته و از آن واهمه دارند.

با پذیرش مرگ به عنوان بخش طبیعی از چرخه زندگانی،  دینبیدر عوض پدر و مادران 
 عتقد بودهمی باستانی هاسلت. ابندییم یشماریب یهاتیجذابدر خاستگاه این جشن کشش و 

ه ک کردندیمشده و هم چنین گمان  ترنازکسوون مرز میان جهان زندگان و مردگان روز که در 
از این مرز گذشته و به میان زندگان بیایند. برای این ارواح  توانندیم هاآنارواح نیاکان عزیز 
 )٣. (شدیمقرار داده  هایخوراک هاخانهسفرکرده در آستانه 

که  یو رفتن خانه به خانه برای رفتار مانندارواح  یسنت یهاجامه شپوشدیدن  از هابچه
 ،به یاد داشتن و به خاطر آوردن افراد عزیز مرحوم شده برایی باستانی هاسلتاین اندیشه  تجسم

  شیفته خواهند شد.

 

                                                 
15. Celts 

16. Beltane 
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که ارتباط ما با سیاره بیش از همیشه اهمیت یافته و دوست دارم  کنمیمپرسش: من احساس 
گاهی را به درون  که بیشتر به  ییهاطرحبیاورم. برخی از  امخانواده یهامراسمتا این آ

  در آن همکاری کنیم کدامست؟ میتوانیمو ما  پردازدیمبزرگداشت زمین 
 

اردیبهشت) از هنگامی که  ٣ -آوریل  ٢٢روز زمین ( یالمللنیبجشنواره ملی و جهانی یا  پاسخ:
. شودیمدرباره گرمایش جنبه عمومی پیدا کرد اهمیت بیشتری برای آن در نظر گرفته  هاینگران

محیطی در روز زمین اجرا کنند.  یهاجشنوارهو  یهاپروژهامروزه عمومیت دارد که جوامع 
مین روز ز یهاتیفعالایان این بخش را برای در پفهرست شده  یهاسایتوبروزنامه محلی یا 

 چک کنید.

بلکه چهار  کردهینمخورشیدی را برگزار  یچرخهجشن  ۴هم چنین جوامع کافر تنها 
بارت است ع هاجشنوارهکشاورزی است. این  یچرخهدیگری نیز داشته که مرتبط با  یجشنواره

 ١٢-١٠می ( ١ -آوریل  ٣٠ ١٨بهمن)، بلتان ١۴-١٢از یکم تا سوم فوریه ( ١٧ایمبلک یا اویمل
گوست ( ٣جوالی تا  ٣١ ١٩اردیبهشت)، المس ) ۴آبان). ( ٩اکتبر ( ٣١مرداد) و سوون  ١٢-٩آ

بیشتر به گزارش بنیاد کافر به  یهاجنبهبرای اطالع یافتن از اخبار کافران، ابزار فعاالن و 
www.paganinstitute.org/PIR/contents.shtml .مراجعه کنید  

 

 تندخواسیم هاآننزدیک بود.  هاآنکسی را از دست داده که به  هابچهپرسش: پس از مرگ پدرم 
وده و مذهبی ب یهاامیپمراسم پر از  که این دانستمیم یحضور یابند ول یسپار خاکر مراسم د

ینی را برای جایگز  یوهیش دیتوانیمرا به مراسم ببرم؟ آیا  هابچهرا بترساند. آیا باید  هاآنشاید 
  بزرگداشت پدربزرگ مرحوم پیشنهاد بدهید؟

 

                                                 
17. Imbolc or Oimele 

18. Beltane 

19. Lammas 
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یک تصمیم خانوادگی است که در صورت امکان  یسپارخاکبه مراسم  هابچهبردن  پاسخ:
 هاچهبرا نیز شامل بشود. هیچ محدودیت سنی در نظر گرفته نشده که پیش آن  هابچهباید نظرات 

در واقع برخی از روان شناسان رشد به احتمال نقص  -حاضر شوند  یسپارخاکنباید در مراسم 
دکان شما . اگر کو کنندیمنرفته، اشاره  یسپارخاکاندیشه فرجام در کودکانی که به مراسم 

ه کولی درباره چیزهایی  -را به مراسم ببرید  هاآن، کنندیمخواست خود را برای رفتن ابراز 
ز به گفتگو کنید. بیشتر از هر چی هاآناین مراسم برای چیست، پیشاپیش با  خواهند دید و

شخص مرده گوش دهید و درباره خودتان نیز  درباره مرگ، از دست رفتن و هاآناحساسات 
 گفتگو کنید.

ک بچه د. ییباش رومی رومیا  زنگی زنگداشته باشید که اجباری نیست که  ادیبه 
ر از نیایش شرکت کرده یا آن را بیازماید و اگ یاژهیو  یهابخشتصمیم بگیرد که در  تواندیم

 داشته باشید. یاآماده ینقشهاز پیش  دیتوانیمبچه احساس ناراحتی کرد 

انه برگزار مراسم در خ جورکی دیتوانیمبه مراسم نیایند  هابچهاگر تصمیم گرفتید که 
بتوانند  هابچهکنید. جایگاهی در خانه بسازید که تصاویری از شخص مرحوم نمایش داده شده و 

ی خوشایندی را تعریف کرده یا شاید برا یهاداستانسخن گفته  مرحومدرباره خاطرات شیرین 
یتی که خته یا فعالخوراک مورد عالقه مرحوم را پ دیتوانیمشمعی روشن نمایند.  ویبزرگداشت 
 را انجام دهید. بردهیماز آن لذت 

زمان خوبی برای معرفی جشنواره روز مردگان باشد که هر  تواندیمهم چنین این زمان 
. این جشنواره بر یادآوری شودیمآبان) در مکزیک برگزار  ٢۵تا  ١٠سال در نیمه نخست نوامبر (

مردگان، تمیز کردن آرامگاه مردگان، قرار دادن خوراک مورد عالقه مرحوم و آراستن آرامگاه با 
ود فراوانی بسیاری درباره این سنت وج یهاکتابهمیشه بهار متمرکز است.  رنگارنگ یهاگل

 ع آمده است.بدارد که فهرست برخی در بخش منا

از او تجلیل کرده و زنده نگه  دیآور یممرحوم را به یاد  گاههر توضیح دهید که شما 
 داشتن یاد او در خاطر یک راه بسیار معنادار برای همراهی او در سراسر زندگانی است.
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 مرگ و«روز مردگان بنگرید به بخش هفت،  از ترقیدقاطالعات (هم چنین برای 
مرگ در عین بزرگداشت زندگانی پیرامون رویکردهای به  مالحظاتهم چنین برای ». زندگی

 کتاب در ٢١نوشته کیندیل گیبسون» ٢٠برخورد با مرگ در خانواده سکوالر«بنگرید به مقاله 
  .)مذهبیتربیت فارغ از اصول 

 

ی غیرمذهبی برا یهارسمپرسش: ما نزدیک به زمان داشتن نخستین فرزندمان هستیم. آیا 
  وجود دارد؟ نوزاداستقبال از 

 
رای ب بسیار فراوانی انگیزشگفت یهاراه. دیکنیم ی! عجب حالمیگو یمشادباش  پاسخ:

 بدون ارجاع به هر گونه خدایی هاآنکودک به این جهان وجود دارد و بسیاری از ورود استقبال از 
 ولی شما نیز به دهدیماست. کتاب کار این بخش برخی از نظرهای مشخص و ویژه را ارائه 

ز این است چی نیتر لمسمراسم ویژه خود را داشته باشید. گمان کنم که قابل  دیتوانیمآسانی 
پیامی برای کودک خود بنویسید، درباره احساسی که در آن روز در روز زاده شدن  دیتوانیمکه 

پیام را نوشته و آن را در جایگاه امنی گذاشته و در مراسم روز تکلیف،  یاژهیو کاغذ  بردارید. 
هستید  سرارانهتسالگرد تولد یا در زمان ویژه دیگری آن را به فرزندتان بدهید. اگر  در شانزدهمین

 بسراید. زاده شدن یک بچه یک رویداد شخصی یاژهیو بسراید؛ اگر شاعر هستید شعر  یاترانه
نیت  دیتوانیمبسیار بزرگ است و برای بزرگداشت آن باید دقت و اندیشه بسیار به کار گرفت. 

 یبرای او کرده که در هر جشن تولدی خوانده شود. بگذارید خیال خودتان راهنما یاژهیو خوب 
 باشد. شما

تصاص اخاین موضوع  بهتشریفات پرمعنا و گرمی را  توحیدگراگرایجهان یهاجماعت
خالی «ه گفت ک توانیمولی با اطمینان بوده این مراسم بسیار متنوع  یهایسخنران. داده است
به عنوان نمادی از آشکار شدن  توحیدگراگرایجهاناست. بسیاری از سرپرستان » از خدا

                                                 
20. Dealing with Death in the Secular Family 

21. Kendyl Gibbons 
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ا در هنگام . بعدهکنندیمبالقوه کودک از گل سرخی با خارهای تراشیده شده استفاده  یهاتوان
با خار به بچه بالغ شده داد که به رسمیت شناختن آن است که  یسرخگل توانیمجشن تکلیف 

 زندگی را خود کنار زند!» خارها« تواندیماکنون 

، نقش بر روی راز و رمز زندگی توحیدگراگرایجهانبه طور کلی سخنرانی افتتاح مراسم 
ودن کودکان بوالدین در تربیت به همراه احترام و عشق تمرکز داشته و برای الگو ساختن چگونه 

 است. با عشق و دقت هاآندر جهان، برای دقیق گوش سپردن به سرشت کودکان و پرداختن به 

 یذارگنام یهاسنت انگیزشگفتنگاهی به مراسم روبه رشد و  دیتوانیمهم چنین 
) و هم www.humanism.org.uk( ٢٢انگلستان یگراانسانبیندازید. هم انجمن  گراانسان

 یزیر برنامه) منابعی را برای www.humaniststudies.org( ٢٣گراانسان بنیاد مطالعات
) حتا شامل IHS( گراانسانبنیاد مطالعات  سایتوب. کنندیمارائه  یگذارنام یهامراسمچنین 

در هر  تواندیم یگذارناماست. یک مراسم استقبال یا  یگذارناممتن کامل نمونه یک مراسم 
سالگی بیشترین  ٢جایی و در هر سنی رخ دهد با این حال برگزاری چنین مراسمی از تولد تا 

نمادین دربرگیرنده خواندن کتاب (هر چیزی از کتاب مایا آنجلو تا  یهابخشعمومیت را دارد. 
کتاب دکتر سوس)، ترانه، داستان، توضیح درباره خاستگاه نام کودک و اهمیت خانوادگی آن 

ولی به جای والدین روحانی  -ویژه در زندگی بچه  ساالنبزرگیک یا دو تن از  یگذارنام و
تا از بچه در زندگانی حمایت کرده و او را  بندندیمکه پیمان  - شوندیمخوانده » مرشد«اغلب 

 .کندتشویق به درگیر شدن با زندگانی و وارد شدن به جوامع 

تا حدودی پدر و مادربزرگ مذهبی  توانندیم هامراسم: اغلب این یک نکته دیگر
ین در ابیعتی مذهبی و وفاداری به دین  هرچندرا خشنود سازد.  هانوه دیتعمغسلخواستار 
د مذهبی شگفتی خوشاین یهامادربزرگبسیاری از پدر و  حالنیبااجایی ندارد ولی  هامراسم

                                                 
22. British Humanist Association 

23. Institute for Humanist Studies 
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غیر  یاختصاصیا تشریفات  یگذارنام یداشتندوست، زیبا و رپر شو این مراسم خویش را از 
 .اندکردهمذهبی ابراز 
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 کتاب کار

  

 جشن تولد: کمک به بقیه برادران و خواهران برای استقبال از نوزاد

  تشک و لحافی  جاماندهبهاز مواد  هابچهو کوچک: با کمک  یسادهساختن لحاف و تشک

 ٢نوشته جف بروم بیو ١کتاب هدیه لحاف سازها هابچهبا همراهی  برای نوزاد بدوزید.
به دیگران کمک  هنگامدر  هاانسانچقدر که باره این  بخوانید و دررا  )٢٠٠٠(ارکید بوکس 

این  .بخشند، گفتگو کنیدببه جای گرفتن، که  ترندخوشحالچقدر و بوده  ترخوشحال
کمک  هاآنبرای داشتن نقش یاور به  تربزرگ یهابچهدر آماده ساختن  تواندیمموضوع 

 ).٢٠٠١(نیویورک: عالءالدین،  لحاف محافظ ٣کند. هم چنین بنگرید به: پلوکا، پاتریک

 را برای ٢٠٠١(نیویورک: هایپرکولینز،  ۵نوشته شارلین کوستانزو ۴کتاب دوازده هدیه تولد (
: نیرومندی، شودیمداده  یابچهدر لحظه تولد به هر  بخوانید. این دوازده هدیه هابچه

تخیل، تکریم، خردمندی، عشق و  زیبایی، شجاعت، همدردی، امید، خوشی، استعداد،
 چرا نیاز به هابچهکه گفتگو کنید اره این بایمان به (بدون مشخص شدن هدف ایمان). در

دیگری وجود دارد که  یهایژگیودارند. آیا  هایژگیونیرو، زیبایی، خردمندی و دیگر 
لی داشته و هاآنکه بچه برای به دوش کشیدن بار زندگی نیاز به  کنندیمکودکان شما گمان 

 در این فھرست نیامده است؟
  اده موضعی بسازد. یک راه س سرپناهبه افتخار نوزاد، پتو ساده بدوزید که از پشم ساخته و

پشمی بریده از هر طرف سه  یاارچهپبرای ساختن پتو دو قطعه چھارگوش هم اندازه از 
بریده را روی هم گذاشته و سپس هر بخش قرنیه را با هم محکم  یهابخشاینچ بریده، 

 نند!باید این پروژه را اجرا ک هابچهکرده تا این دو تکه پارچه را تبدیل به یک پتو نمایید! 

                                                 
1. The Quiltmaker’s Gift 

2. Jeff Brumbeau 

3. Polacco, Patricia 

4. The Twelve Gifts of Birth 

5. Charlene Costanzo 
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  م ا یادگار بماند. از نابرای نوزاد بسرایید. بر روی کاغذ مخصوصی بنویسید ت یاژهیوشعر
 یبنمایید. شاید بخواهید قاب یاژهیونوزاد استفاده کرده و برای هر حرف نام او آرزویی 

 و آن را بیارایید. ردهبرای آن درست ک
  برای جشن پذیرش فرزندخواندگی از کشور دیگر، رنگی را با معنای ویژه از زادگاه بچه در

 نمونه قرمز رنگ شادی در چین است.جامه مخصوص آن روز قرار دهید. برای 

 

 هم نباید در روز زمین باشد! حتماً  -بزرگداشت زمین
  ینیزمبادام. کافی است کمی کره ۶کاجی یدهندهساختن خوراک 

روی میوه کاج مالیده و در دانه پرندگان غلت دهید سپس با بندی آن را آویزان 
آهنربای پرندگان خواهید شد! درخت بکارید،  یککنید و بدین ترتیب دارای 

 گل بکارید یا یک باغچه سبزی.

 ) نگاهی به کبوس بیندازیدhttp://holidays.kaboose.com تا (
 جالب مربوط به زمین را بررسی کنید! یهاتیفعال

  هاآنبه همراهی کودکان خود. از  ٧شدهتیهداانجام مدیتیشن 
ر را به سفری در سراس هاآنبخواهید که آرام شده و چشمان خود را بسته سپس 

بخواهید تا تصور کنند که در جهانی که  هاآنجهان بدون طبیعت ببرید. از 
تنها سیمان، شیشه و آجر دارند بیدار شده با بیرون رفتن از خانه نه درختی 

خواهد بود؟ سایه  کجا هاآننه گلی نه چمن سبزی. جای بازی  نندیبیم
د که بپرسی هاآن؟ خاستگاه الهام زیبایی کجاست؟ از شودینمدرختی پیدا 

 چگونه جهان طبیعت را بازسازی خواهند کرد.

 :ب تو نباید پسماند در آ« ده فرمان نوینی برای زمین صادر کنید
 »رهیو غبریزی؛ تو باید تا جایی که ممکن است دوچرخه برانی؛ 

                                                 
6. Pinecone bird feeders 

7. Guided meditation 
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 ٢۵٠

 تن با پخمحیطی منطقه  یهاپروژهی اجرای گردآوردن پول برا
 محلی. یکشقرعهو یا  زیر خردهفروش  یدهسازمانو فروش کلوچه یا 

  کنید. یسازپاکو مسیر را از پسماندها  بزنید بیرونهمه خانواده 

  گلدن، کو،  ٩نوشته مایکل کدیوتا ٨زمین از سراسر جهان یهاافسانهکتاب)
گفتگو کنید که در آن  یپندارها) و درباره بسیاری از ١٩٩٧، ١٠کرومفال

 اجازه هابچهمتفاوت درباره چگونگی آغاز جهان وجود دارد. به  یهافرهنگ
 بدهید که داستان آفرینش خودشان را بسازند!

  گلدن،  ١١مایکل کدیوتا و جوزف بروچاک ینوشتهکتاب پاسداران زمین)
 یهاافسانه) را بگیرید. این کتاب بزرگی است که ١٩٨٨کروم،کو، فال

محیطی آمیخته است. پس از خواندن یکی از  یهاپروژهآفرینش را با 
شنهاد را برای انجام پی ییهاتیفعالو  ییهاپرسشآفرینش، کتاب  یهاافسانه

 کرده تا در درک افسانه مورد نظر کمک برساند.

  
 

 سال: انقالب زمستانی آهنگضربجشنواره 
انقالب زمستانی رسیدن نقاط متضاد به هم است: روز و شب، تاریکی و روشنایی، گرما و سرما. 

را بیابید که این تضادها را نشان داده و شما را دوباره با زمان گذشته پیوند دهد  ییهاتیفعال
ظه سال لح نیسردتر و  نیتر کیتار به جدیت در برگشت آرام خورشید در  هاانسانزمانی که 

 .گرفتندیمکرده و جشن  یشمارلحظه

                                                 
8. Earth Tales from Around the World 

9. Michael J. Caduto 

10. Golden, CO: Fulcrum 

11. Joseph Bruchac 
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  اثری  هاطرحرا رنگ نمایید. از آن  هاآننمادهای مختلفی از خورشید ساخته و
 .متحرک بسازید

  وضوع تا با م کرده یسیبازنوو شعرهای آشنا را  هاترانه یغنائاشعار
گاهی از  انقالب تابستانی یا زمستانی، دربرگیرنده برگشت روشنایی، فرار شب یا آ

 جایگاه پست ما در طبیعت جور در آید.

  در حیاط خانه خود با برف باردیمبرف  هازمستانهستید که  یامنطقهاگر در ،
یس خوراکی برای آراستن تند یهارنگبسازید. از  تندیس بزرگی از خورشید

 روشن استفاده کنید. یهارنگبا 

 بر روی پرتقال  دندانخاللبا قرار دادن یک  مفهوم فصل را توضیح دهید
دیگر در زیر پرتقال. در اتاقی تاریک پرتوی نوری را  دندانخالل(زمین) و یک 

شمال را  قطب دندانخالل(خورشید) روشن کنید که مستقیم به میان پرتقال بتابد. 
ا کرده و گوشزد کنید که بیشترین تابش نور به باالی پرتقال ی کجکمی به سوی نور 

 و داشتههنگرا با زاویه یکسانی  هاقطبزمین در طول تابستان نیمکره شمالی است. 
را رتقال پنور دوباره چراغ چرخانیده و نور را نیز بچرخانید تا  پشت پرتقال (زمین) را به

ن وضعیت زمی –. در این هنگام قطب شمال کمی از نور منحرف شده است روشن کند
شمالی که نور کمتری از نیمکره جنوبی دریافت  مکرهیندر هنگام انقالب زمستان 

ارای فصول د کنندیمتوا زندگی سکه در نزدیکی ا ییهاانسان. توجه کنید که کندیم
واقعی نیستند زیرا مقدار نور و گرمایی کمابیش در طول سال اختالف چندانی پیدا 

 .کندینم

 

 یک جشنواره ظھور سکوالر
یست جشن بهتر ن رسدیمکه به تولد عیسا  ییهاهفتهدر دسامبر (آذر و دی) به جای انتظار برای 

 یهاشنجکنیم؟ به جای  یدهشکل ظهوری گرفته و آن را به صورت سیستم ارزشی خود دوباره
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کنید. در هر ایجاد چهار جا سوراخ در باالی آن در !) و ١٢ظهور یک کنده بردارید (کنده یول
 هاشمع هر یک ازبر روی یک شمعی قرار دهید، هر شمع برای یک هفته ماه دسامبر. با یک قلم 

دوست دارید در آن هفته بر آن تمرکز کنید. خانواده من کاری را نوشته یا عالمت بزنید که 
ام فته دسامبر در هنگام شهگذاشتند. در نخستین  هاشمععشق، امید، صلح و لذت را بر  هاواژه

به جهان  واندتیمما نخستین شمع را روشن کرده و در این باره گفتگو کردیم که چگونه عشق 
ی چه امیدهای اینکهمع دوم را روشن کرده و درباره و این خانواده کمک کند. هفته بعد ما ش

وجه مورد ت یهاواژه تواندیمداریم و همین طور تا چهار هفته دسامبر به پایان رسید. هر کسی 
خودش را بگیرد (برای نمونه خرد، شوخی، مهربانی و خوشی) و یک تعطیالت ظهوری 

دلخواه هر شخص تغییر کند که بر به  تواندیمنیز  هاشمعمخصوص خود را آغاز کند. رنگ 
 دیگو یم ١۴ام ج رایان ١٣. در کتاب دلی قدرشناس دیدهیم هاآناساس معنایی است که به 

، یشانسوشخ، سبز برای سالمتی، رونق و سفید برای روح حقیقت و تصفیه شدن خانوادگی«
 )۵سرخ برای سالمت تن و بنیه و زرد برای گیرایی و اطمینان. (

 
 شدهاقتباسدیگر ظھور  یهاتیفعال

 روزهای دسامبر بسازید. در هر روز این  در ١۵مهربانی. یک سالنامه ظهور یسالنامه
 یهاتیاولو که شما به عنوان ابراز کار و کنش پرمحبت را بنویسید یک  ماه

را  هاتیفعال. برای یک عضو خانواده انجام خواهید داد، گرایانه خانوادهانسان
با  که هر روز بمانند زدهشگفتخانواده را تا افراد  نگه داریدو مخفی سرپوشیده 

 خودش چه خواهد آورد.

                                                 
12. Yule Log 

13. A Grateful Heart 

14. M.J. Ryan 

15. Advent Calendar یک سالنامه ویژه که برای بزرگداشت روزهای پیش از کریسمس استفاده میشود. 
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 یسالنامه) ۶یلز). (ای متمو دوستانه تی گرایانسانپیدایش کیهانی (از  یسالنامه 
که پشت هر  داردکوچکی برای هر روز ماه دسامبر  یهاپنجره ١۶من ینوجوان شیدایپ

یا تکه کوچکی از شکالتی کهنه قرار گرفته بود. به جای سالنامه  یبازاسبابیک 
! نخست داشته باشیدبزرگ فرگشت  یهانشانه چشمی به یگوشهپیدایش کیهانی 

) که کل ١، کتاب کار، تمثیل ١(دربخش  ١٧کیهانی کارل ساگان یسالنامهدرباره 
ات آوردن این اطالع به دست. بعد از سازدیمگیتی را در یک سال فشرده  یخچهیتار 

 Cosmicکیهانی ( یسالنامه«ماه دسامبر در گوگل  برای یافتن جزییات روزانه

Calendar «( .یهامگاکیهانی » یهاماه«ن به صورت چنی تنظیمرا جستجو کنید 
 اندافتهیدسامبر فرگشت  ١۶برابر با  زمانیدر  هاکرمفرگشتی است.  ینهیشیپدر  بزرگ

چسبناک در روز شانزدهم دسامبر تصور  یهاکرمخوب فقط یک سالنامه پیدایش با  –
گرد چسبناک را در روز نوزدهم قرار دهید سپس یک شکالت  یهایماهکنید! 
 یاهمونیمسوز در بیست و هشتم،  -دایناسور سنگشهابرا برای نمایش  ١٨گازدار
 ١٩حجرعصر تو دلبرو و  مؤنث یهانیتامیو مایل به قرمز را در بیست و نهم... و  یاقهوه

دسامبر قرار دهید! (خوب باید کمی سر و سامان به آن داد. بنابراین دوباره  ٣١را در روز 
آن را بازسازی کنید و یک امیل به دیل بزنید به 

dale@parentingbeyondbelief.com(. 

  شخص دلخواه برای چیزی که در خانه دارید پول اهدا کرده و سپس این پول را به
احسان کنید. مثال: روز یکم برای هر تلویزیونی که در خانه دارید یک دالر در قلک 

سنت کنار  ۵که در خانه دارید  یخورسوپبیندازید؛ روز دوم برای هر دست 
 و همین طور تا آخر در سراسر ماه. -بگذارید

                                                 
16. My youth 

17. Carl Sagan 

18. Pop Rocks 

19. Flintstones vitamins 
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  را  یلیعطتخانوادگی  یهاارزشبسازید که  ییهاکیتبر با کمک کودکان خود کارت
ه مربوط ک گراانساندیگر  یهاارزشبه صلح، مهربانی یا  دیتوانیمبه نمایش بگذارد. 

التی رسیده یا تعطی یهاکارتبه تعطیالت دسامبر توجه کنید. به یاد داشته باشید که 
خود را  هاکارترا برش داده و  هاآن تواندیمچون  دیدار نگهکاغذهای کادو را 

 بسازید.

  اشته و احساس راحتی د هابچهدرباره تعطیالت اصلی جوری گفتگو کنید که خود و
ه فرهنگی احساس نکنند: کریسمس = هدی یهاسنتسختی زیادی برای پیوستن به 

 طبیعت و یچرخه؛ عید پاک = شگفتی شودیمکه زاده  یابچهتولد و نوید هر 
تانی تابستانی و زمس یهاانقالبنور معجزه است؛ زندگانی؛ حنوکا = این اندیشه که 

 طبیعت و زندگانی. یهاچرخه= 

 
 دسامبرماه دیگر  یهارسمبررسی 

خود درباره  یهابچهتهیه کرده و با  ٢٠به عنوان یک خانواده دستوری خوراکی از مراسم کاونزا
: شودیمگفتگو کنید که در این جشن پیش کشیده که سبب به وجود آمدن آن شده اصول 

اتحاد، خودمختاری، کار همگانی و مسئولیت، اقتصاد مشترک، هدف، خالقیت و ایمان. ببینید 
 ییکایآمر که  دیکنیمچرا شما فکر  کنندیماین مفاهیم را درک کرده و درک  هابچهآیا 
ندگانی چه اصولی باید در ز  کنندیم؟ خانواده شما فکر اندکردهاین اصول را انتخاب  هاییقایآفر 

  خانواده شما آورده شود.

 

 تعطیالت کیھانی

در رابطه با ایده سالنامه پیدایش کیهانی در باال: چرا نباید گذاشت که سالنامه کارل ساگان هم 
 انه شود؟ در این سال فشرده کیهانی، راه شیریگرایانسانچنین مایه برخی از تعطیالت با حال 

م! این روز را به عنوان روز راه شیری جشن بگیری بنابراین –دیبهشت) پدیدار شده ار  ١١در یکم می (

                                                 
20. Kwanzaa 
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 ١٠شهریور) روز خورشید است که خوب دلیل آن هم معلوم است. یکم نوامبر ( ١٨نهم سپتامبر (
میلیارد سال پیش فرگشت یافت). ستایش دوباره  ٢٫۵جنسی در  دمثلیتولآبان) روز جنس است (

 یلز برای این موضوع.ای متمو دوستانه تی ییگراانساننثار 

 
 بزرگداشت صلح

ی انه دارد. دو تا از تعطیالت جهانگرایانسان یهاارزشبا  نزدیکی بسیاری خشونتح و عدم صل
 ٣٠ –سپتامبر  ٢١(٢١: روز جهانی صلحکشدیم هاارزشرا به سوی این  یاژهیو توجه  یالمللنیبیا 

مهرماه، روز تولد گاندی). چند روش که  ١٠ –اکتبر  ٢شهریور) و روز جهانی عدم خشونت (
 این تعطیالت را بررسی و جشن بگیرد: تواندیمخانواده شما 

  از خواسته خود برای صلح در بخشی از جهان بنویسید. یانامهبه رهبر کشور خود 

 رگزار کنید.پیک نیکی برای صلح با همسایگان ب 

 .بنر یا پوستر را تهیه کرده و در چمن جلوی خانه نصب کنید 

  گویندمیویدئو بسازید که در آن مردم از امید خود به صلح سخن. 

 .شمعی را روشن کرده و هنگام شام روی میز قرار دهید 

 .کارت صلح برای خانواده و دوستان بفرسید 

 بخرید  ٢٣اوراق صلح ٢٢برای پشتیبانی از نیروی صلح عدم خشونت
)www.nonviolentpeaceforce.org.( 

  گراانساندر بنیاد مطالعات » ٢۴یک نسل ایمن«از سایت 
)www.humanistparenting.org > One Safe Generation دیدن (

 الهام بگیرید. یامرحلهکنید و برای حفاظت کودکان از خشونت در هر 

                                                 
21. United Nations Peace Day 

22. Nonviolent Peaceforce 

23. Peace Bonds 

24. One Safe Generation 
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را با منابع برای بزرگداشت و ترویج عدم خشونت و صلح  هاسایتوب(بخش منابع 
 .)ببینید

 
 بزرگداشت چرخه زندگانی و مرگ: روز مردگان

که . روز مردگان راهی معر بردیمگاهی رد شدن از نفرت و بیزاری سنتی ما از مرگ یک کم کار 
 ز شخصبرای این کار است. محرابی در خانه خود بسازید. تعدادی شمع و گل و تصاویر ا

م دارید سخن بگوید و درباره و مرحوم روی آن قرار دهید. درباره خاطرات خوبی که از مرح
وشزد این موضوع برای گ دیتوانیمبه عنوان یک شخص مانند چه کسی بوده گفتگو کنید.  اینکه

در این محراب قرار دهید. با گوگل شیوه تهیه جمجمه  یانهیآ میر یمیمما  یهمهکه روزی 
را جستجو کنید! یک اسکلت چوبی از فروشگاه صنایع دستی محل خریداری کرده  ٢۵شکری

و آن را به صورت شخص مرده بیاراید و درباره خاطراتی که از آن شخص دارید گفتگو کنید. 
 –د را وجین کنی هاسبزهدیدار کرده و آن را جارو زده، تیز کرده و  یارفتهاز مزار عزیز از دست 

  تعریف کنید. دیدانیمرا که  ییهاستانداو درباره شخص 

 

 : جشن تکلیفشدن بزرگداشت تکلیف

ه تصور کرد ک ینگرندهیآکمی خالقیت و با خرج  توانیماست که  ییهازمان از این مواقع
خواهند ه نظر چگونه ب شوندیمکه تبدیل به نوجوان یا نوجوانانی که تبدیل به جوان  یکودکان

 نظیمتهر جشن تکلیفی وجود دارد به صورت یک اصل کلی در  منگمان به چیزی که  .دیرس
است که در زندگانی کودک یا جوان حضور  یساالنبزرگیا  سالبزرگبرای یک  یاژهیو وقت 

برای یک شام با تنها نوجوان یا یک سفر اردوگاهی راهی برای گفتن این  یاژهیو دارند. طرح 
ه این رابط در و کودک در حال رشد کردن است. میفهمیمنکته است که ما گذشت زمان را 

رسید و نت هامراسمولی از بزرگی این  شودیمدینی اجرا  یهاسنتبزرگی در برخی از  یهاجشن
اب به سادگی یک شام در خانه با کت تواندیمپرمعنا و آرام  وقتدست روی دست بگذارید! یک 

                                                 
25. Sugar skulls 
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 هایخواندن و هاقولنقلاز شعرها،  یانهیگنججشن تکلیف، ویژه باشد. کتاب  یهایشعرخوانو 

که توسط ادوارد سیریل گردآوری شده یک منبع بزرگ برای داشتن چنین  ٢۶هنگام بالغ شدن
 است. ییهایخواندن

 بودن صادق یبلوغ به معنا ی،شخصهر برای «هستم:  ٢٧فرمن عاشق این گفته ماری پی
گاهی درونی، فرض و روراست بودن با خوداست، تصمیم گرفتن بر اساس  فرایندهای خودآ

مسئولیت برای تصمیمات خودش، دارا بودن روابط سالم با دیگران و توسعه دادن استعدادهای 
تعیین  ای خود وجخویش. این موضوع شامل اندیشیدن درباره محیط خودش و تصمیم گرفتن ب

یارایید و بقابی د برای کودک خو .» بپذیرد خواهدینمخواهد پذیرفت یا که است  ییهاشهیاند
یا سخن دیگری پیرامون بالیدن و بالغ شدن که با احساسات شما جور است را در  قولنقلاین 

 قاب قرار دهید.

ود به اعضای خانواده واگذار ش یاژهیو جشن تکلیف هنگام مناسبی است تا یادگارهای 
 یک عبارت درست در این باره که بالغ شدن افراد جوان نمایشگر آینده است. –

داشته  هااننوجو جشن تکلیف برای  یهابرنامه توحیدگراگرایجهان یهافرقهبسیاری از 
آن را  ش. ارز کنندیمپرسش بزرگ زندگانی آغاز به شناخت خود نوجوانان  هابرنامهاین در  که

 بیندازید. هاآننگاهی به نوجوان خود تجربه گروهی  برای دارد که

 یاهدربار ی برای نوشتن نامه به کودک در حال رشد خود است بهم چنین هنگام مناس
 را در ییهاارزشکه چقدر برای شما ارزشمند است، امیدهای شما برای آینده و امیدوارید چه 

ه چه راهی را پیموده و چقدر را اینکهزندگی پیاده کند. هم چنین زمانی است که باید درباره 
و  دیارفتهگگفتگو کنید که از زندگی  ییهادرسمانده، سخنانی گفته شود! با بچه خود درباره 

وصی صدر پاکت مخ یاژهیو شاید در مسیر زندگانی به او نیز کمک کند. این نامه را در زمان 
 به او اهدا کنید.

 

                                                 
26. Coming of Age A Treasury of Poems, Quotations and Readings on Growing 

27. Mary Pipher 
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 موجود یهامراسمپذیرفتن 

ا تکلیف انتخابی ر  جشن مکزیکی را انتخاب کنید. ٢٨راسرینمراسم جشن تکلیفی مانند کواین
 و نمادهای خود به جای عناصر سنتی مال خود کنید. هاارزشبا جایگزین کردن 

بزرگ با موضوع وابسته به جشن تکلیف و موارد  یهالمیف(هم چنین برای فهرست از 
 .)هاوستیپدیگر در رابطه با یافتن هویت فردی بنگرید به 

 
 بھار بزرگداشت تولد دوباره:

ید. پالستیکی پر شده با مبالغ مختلف پول ترتیب بده یهامرغتخم، با مرغتخمبازی جستجوی 
اب و کتابی کرده و مبلغی کل جمع شده را جمع کرده حس هامرغتخم یهمه هابچهزمانی که 

 را شمارش کرده و سپس تصمیم بگیرد برای چه کار نیکی این پول را هزینه خواهید کرد.

را  هاچهبیک هفته پیش از عید پاک عیدپاک  مرغتخمجستجوی مراسم سنتی به جای 
در بامداد عید  هاآناین کنسروها و اهدا  یبندسازمانسرو از همسایگان و نگردآوری ک برای

 کنسرو کنید.» شکار«وادار به را  هاآنفرستاده و  ی نیکهاکار  انواعپاک برای 

بامداد عید را بروید قدم بزنید و بنگرید کدام گیاهان آغاز به جوانه زدن و تولد دوباره 
 .اندآمدهرفته و ببینید چه جانورانی به دنیا  یامزرعهکرده، یا به 

                                                 
28. Quinceanera 
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 منابع
 عمومی –برای بزرگداشت نقشه کشیدن 

Lang,Virginia, and Louise Nayer.How to Bury a Goldfish and 
Other Ceremonies and Celebrations for Everyday Life (Boston: 
Skinner House, 2007). 

آیین  ١٠٠نو برای بزرگداشت یک لحظه ویژه و رویداد بزرگ زندگی. بیش از  یهامراسم
 ر موضوع مربوط به زندگانی از تعطیالت و تولد گرفته تا نخستین شغل نوجوانتشریفاتی برای ه

 و دگرگون زنان در نیمه راه زندگانی. مربوط به هم سنین.

Cox,Meg. The Book of New Family Traditions: How to Create 
Great Rituals for Holidays and Everyday (Philadelphia: Running 
Press, 2003). 

خانوادگی.  یهابزرگداشتجورواجور درباره مراسم و  یهاخانوادهبا  هامصاحبهاز  یامجموعه
 .ساالنبزرگبرای 

 
 تشریفات تکلیف

Wall,Kathleen.Rites of Passage: Celebrating Life’s Changes 
(Hillsboro, OR: Beyond Words Publishing, 1998). 

ت. تن مراسم یا تشریفات مواقع مختلف زندگانی آورده استوصیفات خوبی درباره چگونگی ساخ
د ارتباط، درباره مواردی همانن ییهانگرشبخش درباره تشریفات برای خانواده سالم در برگیرنده 

 .نساالبزرگطیف.  »معنوی ولی نه مذهبی«وقت خوراک و تعطیالت. بدون شک در طرف 

Searl, Edward. A Treasury of Poems, Quotations and Readings on 
Growing Up (Boston: Skinner House, 2007). 

تهیه نمود  توحیدگراگرایجهان یفروشکتاباز  توانیماین کتاب را 
)uua.org/bookstore پیرامون  یهایخواندن). در این کتاب کوچک شعرها، سخنان و

 از گوشه و کنار جهان آمده است. سالیبزرگرشد و رفتن از نوجوانانی به سوی 

مربوط به موضوع بلوغ، بنگرید به پیوست  یهالمیف(برای یک فهرست بزرگ از 
 نخست.)
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 رویدادهای ویژه

Seaburg, Carl. Great Occasions: Readings for the Celebration of 
Birth, Coming of Age, Marriage and Death (Boston: Skinner 
House Press, 2003). 

یت تکلیف در زندگی که شامل مسیح یهاجشنبرای بزرگداشت  هاسنتسخنانی از بسیاری از 
 . همه سنین.شودیمنیز 

 انقالب زمستانی و انقالب تابستانی

Pfeffer,Wendy. The Shortest Day (New York: Dutton Juvenile, 
2003).Ages 4–10. 
Shragg,Karen. A Solstice Tree for Jenny (Amherst,NY: 
Prometheus, 2001).Ages 4–8. 

 در تربیت فارغ از اصول مذهبی بررسی شده است.) هاکتابهر دو این (

 
Martin, Jacqueline Briggs. Snowflake Bentley (New York: 
Houghton Mifflin Company, 1998). 

 نیدورب ه ازکن بنتلی است برنده مدال کالدکت، این کتاب یک داستان واقعی درباره ویلسو 
مانند  کیچیهبرف  یهادانهبرف نشان داد که  یهایشگفتمیکروسکوپی با گرفتن عکس از 

 سال. ۴-٨هم دیگری نیست. سنین 

 سربلندی طبیعت، در بخش روز زمین، در زیر) انگیزشگفت(هم چنین بنگرید به کتاب 

 
 ابراز قدرشناسی

Wood, Douglas. The Secret of Saying Thanks (New York: Simon 
and Schuster, 2005). 

 .۴-٨یک دیدگاه غیر دین درباره چگونه سپاسگزار بودن بدون در نظر داشتن خدا. سن 

London, Jonathan. Giving Thanks (Cambridge, MA: Candlewick 
Press, 2005). 

ته است. ه پیرامون ما قرار گرفبدون دین برای سپاسگزار بودن از محیط ک نا ثابتیک رویکرد 
 سال. ۴-٨سنین 

 
 کریسمس
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Waldron, Jan. Angel Pig and the Hidden Christmas (London: 
Puffin Books, 2000). 

 سال. ۴-٨. سنین دهدیملذت دور شدن از بازار و بازاریان و ساختن هدایا خود را نشان 

Robinson, Jo, and Jean Staehel. Unplug the Christmas Machine 
(New York: William Morrow Publishing, 1991). 

رسیده است) به روشی غیرسودآور ساختن  امیسکتاب عالی برای والدین (اکنون به چاپ 
 .ساالنبزرگدارد.  هانید به بدون  یاژهیو  توجه کریسمس برای بازاریان.

Elliot, Jock. Inventing Christmas: How Our Holiday Came to Be 
(New York: Harry N. Abrams, 2002). 

دون آن. ب یهاسنتو  سمسیکر یک کتاب بزرگ و ساده با نگاهی تاریخی به آغاز جشن 
 محدودیت سنی.

 http://krismas.org :٢٩مسکاریس

 www.tetrakatus.org دوازده روز کریسمس:

EvolveFISH.com  بی همتا و جالب  یهاجشنتبریک شماری چند از  یهاکارتدارای
. شودیمکله شق بازی تا الهام بخش بگیر تا شر و خوب را شامل  یهاجشناز  است وسکوالر 

گزینش کارت مناسب و درست شاید یک مایه و فرصتی برای یک گفتگو جالب توجه در 
 خانواده شما شود.

 
 روز زمین

Brisson, Pat. Wanda’s Roses (Homesdale, PA: Boyds Mills Press, 
1994). 

به وجود  را به باغ و یامخروبهداستان دختر کوچکی که هم زمان خیال و امید تبدیل گورستان 
 را دارد. یاجامعهآوردن 

Montley, Patricia. In Nature’s Honor, Myths and Rituals 
Celebrating the Earth (Boston: Skinner House Books, 2005). 

                                                 
29. Krismas 
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بولک، تطهیر و عید شمع، اعتدال بهاری، بلتن و روز می، زمستانی، ام اطالعاتی از انقالب
و روز  رواحاانقالب تابستانی و میانه تابستان، لوگناسا و لوماس، اعتدال پاییزی و سوون، روز همه 

 ییاهراهو  هایخواندنمعاصر،  یهاجشنداده و هم چنین توضیحاتی پیرامون  به دستمردگان 
 .کندیم ارائه هاخانوادهبرای افراد و  هاجشنو بزرگداشت این برای برپا ساختن 

 
 تولد/ پذیرش فرزندخوانده

Costanzo, Charlene. The Twelve Gifts of Birth (New 
York:HarperCollins, 2001). 

به یک کودک تازه بدهد مانند دلگرمی، امید و  تواندیمبررسی ساده هدایایی که شخصی 
 زیبایی.

Searl, Edward. Bless This Child: A Treasury of Poems, 
Quotations, and Readings to Celebrate Birth (Boston: Skinner 
Publishing, 2007). 
Kranz, Linda. Only One You (New York: Rising Moon Publishers, 
2006).“There is only one you in this great big world.Make it a 
better place.” 

 
 

 و طلب آمرزششام میز افکار 

Ryan, M. J. A Grateful Heart: Daily Blessings for the Evening 
Meal from Buddha to the Beatles (Newburyport, MA: Conari 
Press, 2002). 

 گوناگون و مدیتیشن از منابع گوناگون هم دینی و هم غیردینی. یهاشهیانداز  همتایبمنبعی 

 
 عید پاک

Berenstain, Stan and Jan. The Berenstain Bears and the Real 
Easter Eggs (New York: Random House, 2002). 

ن که زندگانی تو پیام واقعی عید پاک است. سنی دهدیمنشان  هابچهعید پاک به  مرغتخمشکار 
 سال. ۴-٨

Barth, Edna. Lilies, Rabbits, and Painted Eggs: The Story of the 
Easter Symbols (New York: Clarion Books, 2001). 
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یک منبع بزرگ برای عید پاک با توضیحات روشن از بسیاری از رسوم و نمادهای آن. سنین 
 سال. ٩-١٢

 صلح و عدم خشونت

Munson, Derek. Enemy Pie (San Francisco: Chronicle Books, 
2000). 

 .شودیمخردمندانه والدین به دوست تبدیل  یهاواکنشدشمنی با 

Rice, David. Because Brian Hugged His Mother (Nevada City, 
CA: Dawn, 1999). 

 .شودیمیک کردار خوب بازتابی برای کردارهای خوب در سراسر روز 

Pearson, Emily. Ordinary Mary’s Extraordinary Deed (Layton, 
UT: Gibbs Smith, 2002). 

 .شودیمدیگر  یهایخوبچگونه نیت خوبی مایه 

MacLean, Kerry Lee. Peaceful Piggy Meditation (Morton Grove, 
IL: Albert Whitman and Co., 2004). 

 
 بزرگداشت و ترویج صلح و عدم خشونت هاسایتوب

www.internationaldayofpeace.org 
www.peaceoneday.org 

 
 منابع متفرقه

Pagan Institute Report (نهاد گزارش کفار) 
www.paganinstitute.org/PIR/contents.shtml 
British Humanist Association ( انگلستان یگراانسانانجمن  ) 

www.humanism.org.uk 
Institute for Humanist Studies ( انهگرایانسان یهاپژوهشنهاد  ) 

www.humaniststudies.org 
Secular Seasons (موسم سکوالر) 
www.secularseasons.org 

 
 هاادداشتی
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1. In 2005, violent crime in the United States across the board 
reached its lowest level ever—yet our hysteria about violent crime 
has never been more extreme (U.S. Bureau of Justice Statistics, 
www.ojp.usdoj.gov/bjs/glance/viort.htm). 
2. See Robinson, B.A. “The Myth of Samhain.” Accessed 
February 11, 2008, from www.religioustolerance.org 
3. Danaher, Kevin. The Year in Ireland: Irish Calendar Customs 
(New York: Mercier, 1972); O’Driscoll, Robert (Ed.), The Celtic 
Consciousness (New York: Braziller, 1981). 
4. Landon, Christa. The Pagan Institute (www.paganinstitute.org) 
5. The Grateful Heart, p. 62. Full citation in Resources. 
6. Visit Friendly Humanist Timothy Mills at 
www.friendlyhumanist.blogspot.com. Accessed August 17, 2008. 



 

 

 
 

 
 
 

  
 

	مرگ و زندگی

 گاوندیل مک

 
 

 
 

 هاآنکی از ی امآوردهگزارشگران و حضار گرد  از صدها پرسش پیرامون تربیت غیرمذهبی که از
، مشغول و سرگشته ساختن من یک سر و گردن باالتر از بقیه ایستاده: زدهشگفتبه دلیل توان 

 »؟دیکنیمرا برای کنار آمدن با مرگ تربیت  هابچهبدون پاداش اخروی چگونه «

 کمدست .آن را شنیده باشم چند بارکه به این پرسش عادت کنم مهم نیست  توانمینم
سه درک نادرست شایع که برای درک  -کلمات این پرسش خوابیده است یال البهسه قصه 

نیم  به این سه افسانه انداخته هم چنین ینگاهمینرا از سر راه برداریم. بیایید  هاآنموضوع باید 
 یهاچهبدرباره مرگ برای  نید یبنگاه دیگری به دو تعهد و اجباری بیندازیم که پدر و مادران 

 .خود بر دوش دارند

 
 سه قصه، دو تعھد

  : دین داروی ترس از مرگ است١قصه 
 

 که داللت بر درمان ترس از مرگ شنومیمآن را  هرگاهبا وجود مدارکی سنگین بر ضد این ادعا، 
ه ک شناسمیمرا  مقدسخشکه یهاانسان. بسیاری از شومیمبه وسیله دین دارد، سر در گم 

 هنگام عبور از خیابان به دقت هاآنعقب بیندازند. را تا مرگ خویش  تقال کردهسخت همگی 

٧ بخش
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خود را بررسی کرده دستورات دکترها را موبه مو اجرا کرده و  هایخوراک. با دقت کنندیمنگاه 
خود  ، برای بهبود دوستگذارندیمقدم جلو سختی در پیش دارند با ترس  یانهیمعازمانی که 

ز دست دادن عزیزی به صورتی غیرقابل کنترلی مانند از بیماری خطرناک دعا کرده و در هنگام ا
نیز  هانآ امیناراضکه من از وضعیت روزگار  یااندازه. به همان کنندیمگریه  هاانسانبیشتر 

 ناراضی هستند.

لواپس که در حدی دیوانگی د  شناسمیماگر بیشتر ناراضی نباشند. هم چنین کسانی را 
 ز مرگ شوهرا که پس شناسمیمبه بهشت را دارند یا نه. زنی را هستند که آیا پیش نیازهای ورود 

جه نتوانسته بود بخوابد چون به این نتی هاهفته
زن و  کاهشافراط در ه دلیل رسیده بود که ب

 به جهنم رفته است.

 برخی آسوده هستند.

زمانی که نوبت آرامش دادن به 
 درسیمکودکان برای روبرو شدن با مرگ 

به  دست غالبجریان کارشناسان تربیتی 
دامان خدا شدن را در بهترین حالت دارای 

 . در کتابابندییمفراوانی  یهایدشوار

اگر عمر جاویدان داشتیم این یک واقعیت «
و اصل طبیعی بود و چنین اصلی هیچ گونه 

آسمانی، خدایان،  هایکتابپیوند و ربطی به 
روحانیون یا عقاید نداشت. اصول عقاید 

اصل برخاسته از جهان طبیعت را  تواندنمی

  ».خنثی سازد
 
 اندسخنرابرت گرین اینگرسل،  -

 »بزرگگرای ندانم« 

خدا «مانند  یآورچندشبر ضد عبارت  ٢سیلور، جمیز و ماری آن ام١راهنمایی کودکان در فاجعه
هشدار  یلبه دالی» یا خدا بابا را برده تا در کنارش باشد،«یا » مامان را برده چون خیلی خوب بود

نگیرید.  به کار بخشآرامشخدا یا دین را به عنوان . «به هیچ رو ندانسته و پنهان نیستداده که 
ان مرگ را به عنو « گویندمی در ادامه هاآن.» هیچ دردی را دوا نخواهد کرد باال به احتمال بسیار

غیر از این نویسندگان بیشتر  امروزه) ١» (پاداش یا کیفری از جانب خدا توصیف نکنید.

                                                 
1. Guiding Your Child Through Grief 

2. James and Mary Ann Emswiler 
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ب نخ نما و یگانه برتری فرضی مذه نیتر بزرگکارشناسان رشد کودک به همین نتیجه رسیده، 
 شده است.

یک جور درمان ترس از  . آماج ما به عنوان والدینمیاساختهآماده  تریمنطق یاصحنهما 
  مرگ نیست بلکه نگه داشتن ترس طبیعی و غیر قابل پرهیز آن از مداخله در تجربه زندگی است.

 
 برای اندیشیدن درباره مرگ دارند ساالنبزرگ: کودکان توان کمتری از ٢قصه 

ر هنگام دکه در جایگاهی هستیم که  میکنیمبا این حدس خود را راضی  ساالنبزرگما 
باید برای کودکان آرامش ایجاد کنیم. اگر موردی هم باشد درست ورد و اندیشیدن به مرگ برخ

 یترنییپادر مقایسه با پدر و مادران خود درک بسیار  هابچهو برعکس آن درست است.  وارونه
در کتاب برجسته  ۴اموری دانشگاهاز  ٣ملوین کانر شناسروان از مرگ دارند. همان طور که

 دانندیم ریپذبازگشتآن را  هابچهسالگی  ۵تا  ٣از سن «اشاره کرده  ۵در هم پیچیدهبال خود، 
 رندآو یمسالگی آن را چون یک واقعیت زندگانی به شمار  ۶مانند یک مسافرت یا خواب. پس از 

نرخ رشد تصوری متنوع است با این حال کانر نخستین  اگرچه) ٣» (ولی واقعیت بسیار دور.
سرآغاز  درکی که شامل نخستین - داندیم یسالگده نزدیکدرک از پایان و فراگیر بودن مرگ را 

گاهی ژرف است که مرگ به سراغ   نیز خواهد آمد. هاآناین آ

که پدر و  رندیگیمدرباره مرگ فرض  هابچهمنتقدان رویکرد مستقیم گفتگو مستقیم با 
تقاد این یک ان» برای خودت حلش کن.«، گویندمیمادران بدون دین در واقع به کودکان خود 

به همان اندازه والدین مذهبی  یاجنبهاز هر  دینبیجاهالنه است. پدر و مادران به طور عمد 
به  نهات هاآندلواپس شادی و آرامش کودکان خویش هستند. چندان دشوار نیست که دیده شود 

این درک رسیده که درگیری طبیعی زودهنگام با این موضوع کنار آمدن با دشوارترین واقعیت 
 .سازدیم ترآسانبلکه  ترسختزندگانی انسانی را نه 

                                                 
3. Melvin Konner 

4. Emory University 

5. The Tangled Wing, 
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ندارند  راکامل مرگ » درک« آمادگیزندگی  یهاسالاین اصل که کودکان در نخستین 
از سوی ی ول - بخواهنداز آن باشد اگر  ترسختعبور از خیابان نباید  -در حال سرنگونی است 

با  توانندیم هابچهاست که در گذر آن  ییهاسالنیز هست. این سنین،  یباالتر وجهدارای دیگر 
خواهند  الیسبزرگدر که  برخوردیراحتی و متانت بیشتری با موضوع مرگ برخورد کنند تا 

رک به ساختن بنیادی برای د تواندیم. از سوی دیگر چنین برخوردهای زودهنگامی تنها اشتد
 راحتی و اطالع از روبرو شدن آینده با این واقعیت بسیار ژرف انسان بودنکه بینجامد و آشنایی 

 .را در پی خواهد داشت

 
 یا باید با اندیشه مرگ راحت باشیم. میتوانیمقصه سوم: ما 

 یهمه. از هاستانسانما  یهاترس نیتر سالمو  نیتر یخواستنترس از مرگ یکی از 
ای و دلیل خوبی هم برای آن دارد. تصور کنید که دو نی بودهگذشته فرگشت خاستگاه آن  هانیا

. یکی به طور ژنتیکی دارای ترس از مرگ است و دیگر هستند ۶در حال گذر از ساواناپیشین 
ر به سرعت در حال دویدن است. اگ هاآنمسیر  تفاوت است. یک شکارچی درنسبت به آن بی 

 ماندیمشرایط دیگر یکسان باشد کدام یک از افراد با توجه به گرایش خود به مرگ زنده  یهمه
 برسد؟این راه به پایان  تا

ه این باجتماعی سودمند نیز هست. چندین مفسر  کنندهمیتنظخواست زنده ماندن یک 
را  ترس ساده و طبیعی مرگ، پس از مرگپرآب و تاب وعده زندگی تنها  که کردهاشارهنکته 

) عضویت در رده کسانی که ٣. (نموده است ریپذامکانرا سپتامبر  ١١ یورشسرکوب کرده و 
داشته آن را  آرزوباید روبرو شدن با مرگ ندارند چیزی نیست که برای کودکان خویش  ازترسی 
 باشیم.

باید مرگ را  ترس از در برابرکودکان  مصون ساختنباشیم که  صداهمتوانیم پس شاید ب
با توجه به ابدی نبودن چه وظایفی در  هانیاحذف کنیم. ولی گذشته از  هدف یهانهیگز از 

                                                 
6. Savannah 
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امشی ما دو وظیفه داریم: فراهم کردن آر  میگو یم؟ من کندیمبرابر کودکان بر دوش ما سنگینی 
 منطقی و تشویق به درگیر شدن اندیشمندانه.

 
 : فراهم کردن آرامش١وظیفه 

زیر  ماجازه ندهیترس از مرگ را در کودکان درمان کنیم ولی مهم است که  میتوانینم اگرچه
 بار آن خرد شوند.

 برای کودکان موضوع دشواریزیان خسارت و حتا هنگامی که پای مرگ در میان نباشد 
مرکز بازی تبه طور دقیق  است به ویژه در چند سال نخست زندگی. برای نوزادان بازی دالی

یک جور رستاخیز کوچک که به  - شودیمپدیدار دوباره مادر محو شده و  یازیرا پدر است 
مایه  شودیمو زیر گهواره ناپدید  چرخدیمکه  بازیاسباب. ارزدیمجیغی از روی شادی 

و  هاتجربهاست. تنها پس از  ٧که الیق بیوه ایرلندی شودیمبرخاستن صدای زاری شدیدی 
ینایی خارج ب یمحدودهکه چیزهایی که از  رندیگیمتازه یاد  هابچه پیشرفت کمابیش فراوان

 دیده شود. باز شایدو  -باز هم وجود داشته  شوندیم

اشد. ب رحمانهیببا مرگ آشوب  هابچهرخورد ندارد که نخستین ب تعجبچندان جای 
پس از دروانی طوالنی و با به سختی دور شدن از درک نادرست خود درباره از دست رفتن کسی 

برنخواهد گشت.  گاهچیهاز دست رفته و  ٨تلز، همسترکه آقای اسکی فهمدیمناگهان بچه 
امن و شادی را برای عزیزان و  یهاگاهیجاجای شگفتی بسیاری ندارد که ما در خیاالت خود 

 تا بیرون از دایره قرار نگیرند. میساز یمافراد مرحوم 

وجود دارد تا به کودکان کمک کنیم که  یاهوشمندانه بخشآرامش یهاراهخوشبختانه 
 ورات واهیتصالبته بدون نیاز به  -هم برای خود و هم درباره دیگران – ببینندمرگ  اه رار پایان 

برای فراهم  هاراهبرای بررسی بیشتر چندین  یزندگی پس از مرگ. این بخش افزون برای منابع
 .کندیمساختن آرامشی صادقانه ارائه 

 

                                                 
7. Irish widow تئاتری از دیوید گریگ 

8. Mr. Skittles the hamster 
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 خردل یدانهبودا و 

 یسالهنجپو ترسناکی برای بچه  کنندهناراحتزمان سقط شد به دلیل بارداری خارج رحمی  امبچهکه  زمانی
. میساختیمبرای استقبال خانواده از نوزاد  یاترانهپیش بود که ما با شادی  یهفتهدیگر من بود. تنها چند 

ولی پس از آن بود که مادر برای عمل جراحی سه روز را در بیمارستان به سر برد. زمانی که به خانه برگشتم 
و خودم هم بیش از آن ناراحت بودم که دخترم در کار نخواهد بود  یابچهکه  گفتمیمناچار باید به دخترم 

 را بغل کرده و به او آرامش بدهم.

به آغوش هم پناه ببریم و چند روز بعد همان گونه که نزدیک هم روی  میتوانستیمهنوز  اگرچه
»؟امردهکداستان بودا و دانه خردل را برایت تعریف تا حاال «ناگهان از دخترم پرسیدم، نشسته بودیم، کاناپه 

او  روزگاری آموزگار بزرگی بود که به«سرش را به عالمت منفی تکان داد گفتم که،  پس از این که
 یهبچمعجزه کند. بامداد یک روز مادری در حالی که  کردندیمگمان  هاانسان. برخی از گفتندیمبودا 
ه مرا معجزه کنی. آیا بچ یتوانیمکه تو  گویندمیمردم «روی دستش بود به دیدن او آمد. زن گفت  اشمرده

 »زنده خواهی کرد؟ قلبم شکسته است.

خردلی بیاوری که کسی در آن نمرده باشد، آن را در پایان روز  یدانه ،یاخانهاگر از «بودا گفت 
 »برای من بیاور تا بچه را با آن زنده کنم.

و من گمان  زنمیمجرا کنیم. روی دیوار بقیه ماجرای داستان را ا میتوانیم«سپس به دخترم گفتم، 
 »که اگر دانه خردل دارم آن را به تو بدهم. یخواهیمو از من  یشو یمو تو مادر  کنمیمدر را باز  کنمیم

بودا  اگر بتوانم برای«او پاسخ داد » بله؟«باز کردن در را گرفته و گفتم،  یافهیقدخترم در زد. من 
ار من به ک یبچهرا ببرم که کسی در آن نمرده باشد، او آن را برای زنده کردن  یاخانهخردل از  یدانهیک 

پیش پدربزرگ من مرد.  یهفتهکمک کنم ولی همین  خواستیم، دل متأسفم«من گفتم، » خواهد برد.
 »هر چند پیر بود و دیگر وقتش رسیده بود ولی باز هم برای از دست دادن وی غمگینم.

ار بود این بار داستانی که گفتم از این قر » دیگری را بزنیم. یخانهبیا در  خوب حاال«سپس گفتم، 
 کمک میتوانستیماگر  ،مرد ،گاو کشکه درست یک ماه پیش شوهرم در اثر تصادف با یک گاری 

 من گفتم که دو تا خانم چند دقیقه با هم گفتگو کرده و همدیگر را تسلی دادند..» میکردیم

ر دیگری را تصور کردیم. یک بار نقش مردی را بازی کردم که در پاسخ گفت، ما تعداد اندک دیدا
 . میل دارید که کمی استراحت کنی و لیوانی آبیرسیم. به نظر که خسته و تشنه دیامودهیپراه درازی را «

 »بنوشی؟

 خوب« ،در پایان روز، زن به نزد بودا رفت و گفت«دست آخر داستان را این گونه به پایان رساندم، 
 »کودک به زن کمک کرد. سپاریخاکو بودا برای » دانمیمدیگر 
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چندین روز پس از آن ما این داستان را باز هم بازسازی کردیم، گاهی با ماجراهای متفاوتی در 
امروز جای مادر بچه باش و در «. سپس یک روز دخترم گفت، میکردیمرا خیال  هاآنزندگانی مردمی که 

 »بزن.

دانه  میتوانینمما «همین کار را کردیم و زمانی که ماجرای خودمان را تعریف کردم، دخترم گفت، 
شوند  داربچهدوباره  خواهندیمولی بچه مرد. ولی بابا و مامان  میشدیم داربچهخردل بدهیم زیرا ما داشتیم 

 »شوید. داربچهو شاید شما هم بتوانی دوباره 

س دخترم سپ» سپاسگزارم که این را به من گفتید.«گفتم و ادامه دادم  این را» فکر خوبی است،«
 را در آغوش گرفتم.

ندی ارزشم یهادرسبچه دیگری پیدا نکردم. ولی دخترم  گاهچیهاین طور که بعد روشن شد من 
ستن این نآورد. او یاد گرفت که این درد ما، تنها نیست و دا به دستدرباره آفریدن معنا از تجربیات دردآور 

در تنگنا و درد با حمایت و تسلی به همدیگر آرامش  هاانسانموضوع مایه تسلی است. یاد گرفت چگونه 
» ماما«مرا  هاآناز دوستان را ساخته که مانند خواهر و برادر هستند. حتا برخی از  یاشبکه. دخترم دهندیم

 !از یک دانه کوچک خردل است اتتغذیه فراوان احساس داستان. این زنندیمصدا 

 مولین ماتسومورا -

 
 

 مفھوم نیترژرف: کمک به کودکان برای پرداختن به ٢وظیفه 

روی ت که ما پایان یافتن اس بودنزندهموضوع  نیتر ژرفو  نیتر مهمیکی یک وقتی گفته که 
) یکی از ایرادات من به اندیشه زندگی پس از مرگ این هست ۴. (آن استواقعیت آغاز دیگر 

ا این ب شودیمکه این اندیشه مایه گمراهی و انحراف ما از نگرانی ژرف و صادقانه میرا بودن 
 !میرو ینمآخرش واقعًا ما از میان  باباگمان که 

ومند از ب نیر برای کمک به کودکان خود برای آغاز عمری با بازتا دینبیپدر و مادران 
تا اندیشه در موقعیتی یک یهاانیجر  نیتر یغنو  نیتر ژرفبا غوطه خوردن در  ،مرگ و زندگی

از جهان  تجربه کودکان خود میخواهیمهستند. میرا بودن همیشه آسان نیست ولی آیا به راستی 
ه این ب هنوز گذشت این همه سالمحدود کنیم؟ آیا با » همیشه راحت« یهاتیموقعرا تنها به 

 ؟شودیمنیز  هاچالش، شامل زندگیکه پرمعناترین مشغولیات  میادهینرسدرک 

 سخن را کوتاه کنم.
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فیلسوف مورد عالقه من  ١میشل دو مونتین
 تنادگرفیفلسفیدن یعنی «که  دیگو یم

از سوی دیگر مونتین تنها » چگونه مردن.
گ پیرامون مر  یشیاندژرفکسی نیست که 

. به دهدیمرا در کانون جهان عقالنی ما قرار 
که  یییااهد نیتر بزرگعنوان والدین یکی از 

به کودکان بدهیم آغاز درستی از  میتوانیم
 یاهشیاند نیتر بزرگدرگیری صادقانه با 

است که در سراسر زندگانی با آن روبرو 
گذشته انتخاب ما میان  هانیاخواهند شد. از 

کمک به کودکان برای روبرو شدن با مرگ 
 هاآنو کمک برای پرهیز از مردن نیست. 

افزون بر این درست مانند رابطه خواهند مرد. 
 الکل، دین، مواد و هر چیز دیگری جنسی،

تا  کنیممیما لختی درنگ  یهمه«
پرسیده شده توسط بقیه  هایپرسشی
بپرسیم، پرسشی که باز هم را  هاانسان

چرا من «یک انسان چیست:  کندمیروشن 
» مرگ چیست؟» «این اینجا هستم؟

 هااین» امروز چگونه باید زندگی کنم؟«
برخاسته از ذهن بیمار نیست؛ این 

قرار کانون توجه زندگانی را در  هاپرسش
برای زندگی  ی. اگر ما هزار سالدهدمی

 هاسشپرفرصت داشتیم شاید پاسخ به این 
این  زیآمهیکناچندان اضطراری نبود. به طور 

چگونه زندگی  آموزدمیمرگ است که به ما 

  »کنیم.
 

 ٢ایکنات ایشواران -

 نویسنده هندی و استاد ادبیات انگلیسی 

خت انجام دهیم کوشش س میتوانیبدترین کاری که م شوندیروبرو مبا آن  هابچهکه سرانجام 
یدن از اندیش هاآنکودکان از موضوع تا جای ممکن است. هر چه بیشتر  داشتننگهبرای دور 

 شوند سرانجام در هنگام روبرو شدن با آن آشفتگی بیشتری داشتهنگهدرباره این موضوعات دور 
. با مرگ از راه دور نیست» کنار آمدن«را تجربه خواهند کرد. این گفته به معنای رویکردی 

ی رک، صادقانه و دلسوزانه درباره مرگ بهترین راه حفاظت و برعکس و به وارونه: گفتگو 
 د آمد.خواه هاآنناگهانی است که بعدها در زندگانی به سراغ  یپاسداری از کودکان برای رنج

پر ارزش و  یوهیشمرگ و پیرامون  یشیاندژرفبرای  تربیت فارغ از اصول مذهبیکتاب 
. سازدیم، بنیادی را برای بررسی سالم فراهم بخشدیمزندگانی ما به که مرگ  یچهارچوب دار

                                                 
1. Michel de Montaigne 

2. Eknath Easwaran 
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 برای و کرده برگردانیکپارچه عملی  یهاشهیانددر این بخش امیدواریم که اندیشه فلسفی را به 
به پایان  ماستی روزی ه زیرابه کار بگیریم  زیانگشگفت راستیناین واقعیت و پذیرش  کردیرو 
 بودن که ما نخست فرصتی برایوجود دارد  زیانگشگفتاین واقعیت  از سوی دیگرو  – رسدیم

  داریم.
 

  پرسش و پاسخ
 

 اندتو یمپرسش: چگونه یک فرد بدون دین 
ز ادلخراش  یضربهرا که دستخوش  یابچه

  آرام سازد؟ ،شده دست دادن کسی
 

اغلب درباره  دینبیپدر و مادران  پاسخ:
سخن  یادهیفایبچیزهای پرمعنا ولی 

که در هنگام از دست دادن  گویندمی
خویشاوندی نزدیکی در زمان کودکی به 

که مامان در  دانمیممن «گفته شده:  هاآن
خدا او را برد چون » «بهشت کنار خداست.

خوب دیگر بچه خوبی » («خیلی خوب بود.
 »)را بخور. بتیسباش و 

یک کارشناس  توانیمبه سختی 
ام گاندوه از جریان اصلی را یافت که در هن

 دهید بتیمصتسلی دادن به کودکی 
 مذهبی را سودمند یا حتا قابل یهامشاوره

زندگی است. به عنوان در  یمرگ واقعیت«
ما این را  یهمهمنطقی  سالیبزرگ

. ولی به عنوان پدر و مادری نگران میدانیم
آن را رد کنیم و  خواهیممیاز سوی دیگر 

کودکان خود را در برابر واقعیت دردناک 
محافظت نماییم، به ویژه هنگامی که 

آخر عمرش باشد یا  هاآنآشنای نزدیکی 
بمیرد. ولی همان گونه که از موارد سو 
مدیریت شده در برابر کودکان مانند رابطه 
جنسی، ترس و پرهیز از موضوع مرموز که 

ه یا ترسناک به طور احساسی تحریک شد
ترس و نگرانی غیرضروری، کردار  تواندمی

را تغذیه  روانی هایضربهناشایست و 

  »نماید.
 

جین برودی، ستون سالمت  -
 مزیتاورکیو ینشخصی، 

 ١٩٨٧ اوت ١٢

ور کلی به طفراوان که در زیر آمده، چنین کارشناسانی  یهاراهتوصیه بداند. پس از پیشنهاد 
مذهبی  یهاسنتچیزی مانند، با توجه به  – ندیافزایممرثیه پایانی به سخنان خود یک جور 
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واست بدهید مانند خ هابچهخانوادگی خودتان شاید بخواهید توضیحی درباره مرگ شخص به 
پهلوی  هخواستیماو «از این دست  ییهاعبارتخدا یا زندگی پس از مرگ. ولی متوجه باشید که 

وی خدا او را پهل«به احساس سردرگمی و بی قیدی بینجامد در حالی که  ندتوایم» خدا برود
) ۵.» (انجامدیمبه احساس خشم منجر شده که به احساس گناه و ترس  تواندیمخود برده 

، هم اکنون تو باید خوشحالی باشی(«بدترین سخن این گفته است که بچه نباید غمگین باشد 
 .کندیمی کودک را نفی و غیرمعتبر زیرا ناراحتی طبیع») پیش خداست!

این چیزی است که نباید گفته و انجام شود. خوب پس کارشناس اندوه چه پیشنهادهایی 
 ؟دهندیم

 .گمان نکنید که چیز کمتر از بدترین رویداد زندگی بچه  صادق باشید
و رنج او را معتبر بدانید. به کودک بگوید که تنها  یناراحتاست.  دادهرخ

نیست: خوب هم هست. سوگواری وی مایه افتخار » درست«ناراحت بودن 
 داشتهیمکه او چقدر زیاد مادرش را دوست  دهدیممادرش است چون نشان 

 .کندیمدر درون خود احساس واقعی را آشکار  داشتننگهو به جای 

  خودداری در هنگام بودن  ریک شوید.شطرف مقابل در احساسات
ی خود . سوگوارکندینم، هیچ کمکی به کودک سوگوار وجهچیهبه هابچهبا 

 یا بهتر است آن را به نمایش بگذارید. -را با بچه در میان بگذارید

 .برای تاختن به روند اندوه وجود یمؤثرهیچ شیوه سالم یا  صبور باشید 
تنها باید از خود شخص » رسیده وزمان گذاشتن ا«ندارد. این صالحدید که 

 سوگوار صادر شود نه از بیرون.

 .از کودک بخواهید که اگر مایل است احساس خود را بازگو  گوش بدهید
اوت ضق گونهچیهنماید. اگر نخواست، به سکوت وی احترام بگذارید. بدون 

 داوری به سخنان بچه گوش کنید.و 

  پدر یا مادر مرده  تواندیمه ن یکسچیه .بارهنیچندقوت قلب دادن
وانمود کند که به سفر به جای دیگری رفته است.  تواندیمرا زنده کرده نه 
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و باید هر کار ممکنی را انجام دهد که بچه به طور شخصی  تواندیمولی 
 احساس امنیت کرده، احساس کند که دوستش دارند و مواظب او هستند.

 .رگ م فاجعهعنصر  نیتر دردناکپدر یا مادر  فقدان رک سخن بگویید
 رافراد است. پرهیز از بردن نام مرحوم یا گفتگو از پدر یا مادر مرحوم بیشت

. از خاطرات سازدیمو شدیدتر  تردردناکاس فقدان شخص را احس هازمان
مامان «خود درباره شخص سخن گفته و نام مرحوم را به کار ببرید یا بگویید 

ناراحتی  شید: هدف پرهیز ازااگر نتیجه آن به گریه انجامید به یاد داشته ب» تو.
تم او اندوه نیست بلکه کمک به کودک برای گذر کردن از این سوگ و م

 بودن دردناکشخصی باشد که در صورت آن شدید است. اجازه دهید بچه 
 بگوید. شما هبآن را  ،شدید گفتگو

 (نیویورک: ۴گفتگو با کودکان پیرامون مرگ نزدیکان. ٣منبع بسیار عالی: تروزی، ماریا
  ).١٩٩٩، ۵ترید یجیپر 

 
چه؟ دوست من یک مادر بدون دین است و  آنگاهپرسش: اگر رویدادی برعکسی اتفاق افتد، 

ور رنجی را تص توانمینمبه تازگی دختر خود را در اثر سرطان خون از دست داده است. من حتا 
بکنم دور کردن این رنج از او است. آیا  خواهمیم. تنها کاری که کندیمکنم که او احساس 

  بدون نوید بهشت این کار حتا ممکن است؟
 

نه بدون نوید بهشت. حتا افراد مذهبی که داغ  –نه با نوید بهشت ممکن است این کار  پاسخ:
. شوندیمزرگی بپریشانی آشفتگی دستخوش در دل داشته و  یبزرگ اندازهیبفرزند دیده رنجی 
بلکه  اردو بدارند هم چنان که نه یک بار یا  ،احساس گناهکار بودن یزدگغمبرخی حتا در اوج 

 حس بهتری ندارند.باز هم که همه چیز در بهشت عالیست ولی  آورندیمبارها به یاد 

                                                 
3. Trozzi, Maria 

4. Talking with Children About Loss 

5. New York: Perigee Trade 



 
 
 

 فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 

 

 ٢٧۶

اب ترین نوع رنج و عذمن قبول دارم که مرگ فرزند بدون چون و چرا باید غیرقابل درک
وع انجام داد تصدیق و اعتراف به این موض دیتوانیمممکن باشد. یکی از بهترین کارهایی که 

بدون شک احساس شخص داغ دیده .» کنمیممن احساس شما را درک «است. هرگز نگویید 
. تا جایی که روشن است بهتر است آن را به صورت این عبارت بیان کنید: دیکنینمرا درک 

 »درد و رنج شما را تصور کنم. توانمینممن حتا «

 دیتوانیم هست که ییهاراهرنج شخص را بکاهید یا از میان ببرید ولی  دیتوانینم اگرچه
 برای گذر و عبور از میان رنج به دوست خود کمک کنید:

 .ر کند را پ رفتهازدستجای بچه  تواندینمحضور شما  در کنار وی باشید
کمابیش همیشه گفته که حضور دیگران مایه درهم  دارداغولی پدر و مادران 

را در آغوش  دارداغتا زمانی که تنها هستند. شخص  هاستآننشکستن 
را بر زبان  »متأسفممن بسیار «بگیرید، گفتگو کنید و عبارت بسیار ساده 

 او گوش کنید. از هر گونه قضاوتی پرهیز کنید. درد دلبیاورید. به 

 .منتظر نمانید تا از شما خواسته شود. صورتحساب  کاستن از فشار روزانه
دیگر را به  یهابچهرا پرداخت کرده، کارهای روزمره خانه را انجام دهید، 

تا هنگامی که چنین  –مدرسه یا باشگاه برده، کارهای محوله را انجام دهید 
 کارهایی مایه تنها جدا ماندن پدر یا مادر نشود.

 بازمانده داشته باشید، توجه مخصوص به خواهر و برادر 
اندوه خود را سرکوب کرده تا بر پدر یا مادر فشار بیشتری وارد  هاآنبسیاری از 

 را بجا بدانید. هاآننشود. با آنان گفتگو کنید و سوگواری 

 .مانند مورد مرگ والدین، پرهیز از اشاره به  درباره بچه سخن بگویید
 تر نشان دهد.جای خالی شخص را بیش تواندیمنام مرحوم 

 .غ دیده شرایط هیچ گاه مانند پیشابرای پدر و مادر د در دسترس بمانید 
نخواهد شد. فرض نکنید که برگشتن به سر کار یا گذاشتن چند روز یا هفته یا 

 )۶ماه به معنای پایان نیاز برای همدردی و غمخواری است. (
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: دوستان همدرد دارداغسازمانی عالی برای پدر و مادران 
)www.compassionatefriends.org،(  هوادار «شعبه در امریکا و انگلیس.  ۶٠٠با بیش از

  »هیچ دین یا فلسفی ویژه نیست.

 
ا . در این باره بیشتر توضیح دهید؟ آیامدهیشنپرسش: من درباره جشنواره روز مردگان مکزیک 

اعث شوند کودکانشان درباره مرگ روش خوبی باشد که پدر و مادران سکوالر ب تواندیم
  بیندیشند؟

 
 یهانمونه) یکی از شودیمنوامبر جشن گرفته  ٢و  ١ -روز مردگان (که دهم و یازدهم آبان  پاسخ:

. اعمال اندهبوداست که در گذشته مستعمره  ییهافرهنگجالب از تلفیق عقاید در بسیاری از 
و اعتقادات فرهنگ مهاجم (در این مورد کاتولیک اسپانیایی) با اعمال و اعتقادات محلی در هم 

و محافظ  نیرزمیز باستانی آزتک، ملکه  ۶سوهالتتاکلمکآمیخته شده (در این مورد جشنواره 
 )٧. (سازدیمرا  یاتازهمردگان) و سنت 

که تابستان  کندیمرا مشخص  یالحظهمردگان  ) روز٨ها (مانند جشنواره سوون سلت
حالت خود  نیتر کینزد به عنوان زمانی که جهان مردگان و زندگان در  کندیمبه زمستان تغییر 

است. مردم محراب ساخته و آن را پر از گل و خوراک محبوب شخص مرده ساخته  قرارگرفته
 تا عزیزان مرده را برای دیدار جلب کنند.

با مردگان ارتباط برقرار کنند. در شهرها رژه رقص مردگان با شرکت  مردم به مزار رفته تا
 مانند اسکلت پوشیده یا پوشاکی به سبک خویشاوند ییهاجامهکه یا  گرددیمافرادی برگزار 
 .اندکردهمرحوم بر تن 

روز مردگان را برگزار  یجشنواره آمریکایی یهاگروهو  هاانجمنامروزه بسیاری از 
طن جالی و  یهایکیمکز که دارای جمعیت بزرگی از  ییهاگروه، به ویژه انجمن و ندینمایم

و جای  شودیمکرده است. هر چند که این روزها زنی که در جشنواره به او ارجاع 
کوالر س یهاخانوادهرا گرفته، مریم مقدس است ولی با این حال بسیاری از  سوهالتتاکلمک

                                                 
6. Mictecacihuatl 
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زش تا مرگ و ار  برندیمگرفته، از آن لذت برده و آن را به کار عناصر فراوانی از این جشن را 
 زندگانی بر روی زمین بازتاب و منعکس کنند.

بزرگداشت «بخش  ۶(برای جزییات بیشتر درباره روز مردگان بنگرید به بخش 
  »)زندگانی.

 
ادربزرگ که پدر یا م شنودیمپرسش: من یک پسر پیش دبستانی دام که دائم از دوستان خودش 

خود را خواهند دید. پس من  جدوآبادهم  هابچهپس از فوت به بهشت رفته و پس از مرگ 
ا از او ر  توانمیمبه این نتیجه رسید که این سخنان راست و درست است. چگونه  آخردست

  دور کنم؟ یا آیا باید او را متوجه کنم؟ یر یگجهینتاین 

 
 
بازی کودک با اعتقادات به عنوان  به :پاسخ

ه نگا» رسیدن به نتیجه درست بودن آن«
نکنید. باید توقع داشته باشید که کودک شما 

را  مختلفی یهانید در مسیر بالغ شدن کاله 
آزمایش کند، اعالم همبستگی با این عقیده 

را کرده و سپس هفته بعد یکی  یکیآنیا 
الم س سراسردیگر. این بخشی از یک روند 

 یهاپرسشبرای ساختن ذهن شخص درباره 
 مذهبی است. به سادگی:

  اجازه دهید بداند شما چه باوری
 دارید و چرا.

  پرسش کردن از عقاید خود و
دیگران را تشویق کنید از جمله 

 باورهای خودتان را.

من به مرگ و مراسم  یهرازگاه«
. سپس از اندیشممیخودم  سپاریخاک

دوست دارم چه «، پرسممیخویش 
من هیچ یک از  اجلاگر در روز » بگویم؟

شما در آن اطراف بود، من مراسم 
. هم چنین خوانمنمیطوالنی  سپاریخاک

اگر شخصی را برای مداحی مجلس ختم 
 طولرا  سخنرانی همن آورید بگویید ک

... بگویید که اشاره نکند که من جایزه دهدن
ارد. ون اهمیتی ند، چامبردهصلح نوبل 

شان ن چهارصدد سیصد یا بگویید که نگوی
هم مهم نیست... دوست  هاایندیگر دارم، 

دارم در آن روز یکی بگوید مارتین لوتر 
با دادن جان  کوشیدمیکینگ جونیور 

خویش، جان دیگران را حفظ کند. دوست 
دارم کسی باشد که در هنگام اجل من 
بگوید مارتین لوتر کینگ جونیور کسی را 

 خواهممیدوست داشته باشد.  کوشیدمی
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  اشاره  ٣همان گونه که در بخش
شد به طور گسترده به وضعیت 

 آموزش دینی بپردازید،

  باید بداند که به هر تعداد باری بچه
اصول عقاید  تواندیمکه خواست 

 )ترمهمخود را تغییر دهد و (از همه 
به  و –تصمیم نهایی با خودش است 

 این تعهد خود عمل کنید.

 
 ١٠و  ٨و  ۶من (با سن  یهابچهپرسش: آیا 

 سپاریخاکسال) باید در مراسم به 
  مادربزرگ شرکت داده شوند؟

 
ه این موضوع بستگی بسیاری ب هرچند پاسخ:

هیجان و احساساتی دارد که کودکان دارند 
ولی توصیه اکید من این است که به هر 

که دوست دارد به مراسم  یابچه
بیاید اجازه حضور داده شود.  سپاریخاک

 افزون بر

آن روز بدون تعارف بتوانید بگویید که من 
گرسنگان را سیر کنم...  کوشیدممی
بگویید کوشیدم تا به انسانیت  خواهممی

عشق ورزیده و در خدمتش باشم. بله اگر 
ما رهبر دسته معرفی کنید  خواهیدمی

 خواهعدالتبگویید که من رهبر دسته 
که من رهبر دسته گرفتن حق  بودم؛ بگویید

دیگر،  هیماکمبودم. خوب بقیه چیزهای 
ارزش نخواهد داشت. من پولی ندارم که 
ماترک من باشد. من کاالهای تجملی و 
خوبی برای باقی گذاردن ندارم. ولی تنها 

زندگی متعهد خودم را پشت سر  خواهممی

  »رها سازم.
 

 دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور -

زر در کلیسای باپتیست البن از سخنرانی
 )١٩۶٨فوریه  ۴( ١٣۴۶بهمن  ١۵در 

خانواده و گروهی از مردم را  هفرصت دیدن و مشاهد هابچه ،فرجاماحساسی دانستن  یهابهره
 هاچهبدر روند سوگواری و بدرود گفتن خواهند یافت و خود نیز بخشی از این روند خواهند بود. 

به  وکسانی او را دوست داشته  نندیبیمدرباره مادربزرگ خود را خواهند شنید و  ییسراحهیمد
 ابندییم پرسشی را نیتر ژرفپیرامون  یشیاندژرفیاد او هستند و فرصتی برای آغاز یک عمر 

 که زندگانی و مرگ را احاطه کرده است.
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تا  خلوتاطیحدر  یاپرندهاز مرگ  ،گفتگو درباره مرگ هاسال باشما  به طور نظری
ر سراسر این که د ییگراعتیطبو سازگار با اصول  یراجباریغ یاوهیشبه  ،قدم زدن در گورستان

 پاریسخاکاین آمادگی، مراسم فرض . با ساختخواهید آماده را  هاآنبخش از آن گفتگو شده 
یکی از عزیزان گامی خوب و طبیعی به جلو در روند سبک و سنگین کردن موضوعی غیر قابل 

  سنجش است.
 

پرسش: به تازگی یکی از دوستان خانوادگی ما مرده و اکنون دخترم به راستی از مرگ من یا 
یم چه بر سرش خواهد آمد. چگونه به  پرسدیم. او پیوسته از ما ترسدیمپدرش  که اگر ما بمیر

  پاسخ بدهم که هم واقعیت را تحریف نکرده و هم دلگرم شود؟
 

سایه  هابچهو بر ترس مرگ خود  مقدم بودهپدر و مادر کمابیش همیشه  از مرگترس  پاسخ:
میان ما و مرگ قرار  تربزرگگذشته این حس وجود دارد که نسل  هانیاخواهد انداخت. از 

یعنی تا زمانی که پدر و مادر هنوز زنده هستند سدی در راه رسیدن مرگ به بچه قرار  –دارند 
 )٩دارد. (

فراوانی هست که شما مراقب زندگانی خود بوده و از هم  یهاراهبگویید که  هابچهبه 
ص یک حفاظت بدون نق هاراه. ضرورتی ندارد که وانمود شود این دیکنیمدیگر نیز مراقبت 

 عواقب چنین اتفاقی نگراندلکه بچه از هم اکنون  کندیمروشن  شاست. در واقع این پرس
است. زمان بگذارید و برای این احتمال خودتان نقشه بکشید، قیمی یا چند قیم را برگزیده و به 

رار مانده و برق هاآنبگویید که حتا درباره این احتمال بعید با دقت اندیشیده و امنیت  هابچه
  باشد. هاآنکسی هست که مراقب 

 
یم که اگر اتفاقی برای ما رخ داد چه کسی باید از کودک ما  پرسش: ما ناچار باید تصمیم بگیر
مراقبت نماید ولی این تصمیم آسانی نیست. والدین و خواهر و برادران ما بسیار مذهبی بوده، 

. کنندیمدر استان دیگری زندگی هم چنین با دیدگاه ما دارند و  یدیدگاه تربیتی بسیار متفاوت
  انجام دهیم؟ میتوانیمگرفتن این تصمیم چه کاری  برای
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 و مادری باید برای آناین تصمیمی سخت ولی مهم است، تصمیمی است که هر پدر  پاسخ:
 د.زمان بگذار 

. به باشدیمفرضی تا حد امکان  یهاتیموقعبرای پیشروی در آن بررسی  هاراهیکی از بهترین 
هانی از دست داده و گو به طور نا یهشدارفرض کودک هر دو والدین خود را بدون هیچ 

ظه . دو مالحردیگیمرنگ و بوی دیگری  هاآن. همه مسائل برای پاشدیمجهانش ناگهان از هم 
نمونه شما ی ت دیگر برا. به عبار باشدیممهم و بزرگ در این مورد امنیت و استمرار یا پیوستگی 

اسی) ها را (فیزیکی و احسکودکان دست آخر زیر دست کسانی باشند که امنیت آن دیخواهیم
 تغییر کمترین تکان را داشته باشد. کرده تا این نیتأم

 

 
غرق در دریای سوسی بودیم. برای سه هفته، هر داستانی که موقع خواب گفته شد  ما هیچ شکی نیست:

بودیم که با  ١دکتر سوس بود. سپس یک شب در میانه کتاب اوه جاهایی که خواهی رفت! یهادهیآفر از 
 سر رفتیم در دل فناپذیری.

 ): هنوز زنده است؟ساله ٩( نیآر 
 من (یعنی بابا): کی؟

 .٢: دکتر سوسنیآر 

 بابا: ای بابا، نه گمان کنم نزدیک پانزده سال پیش مرد. ولی زندگی طوالنی خوبی داشت.
 ساله) به گریه افتاده است. ۶ناگهان فهمیدم که دولینی (
 بابا: ای بابا، عزیزم چی شده؟

 دولینی: آیا کسی جای او را گرفته؟
 بابا: منظورت چی بود، نازنین؟

را گرفته است؟ (و زد زیر گریه.) خوب من  شیهاکتابدولینی: آیا کسی جای دکتر سوس برای نوشتن 
 هیچ وقت تمام بشود! خواهمینمرا خیلی خیلی دوست دارم و  هاآن

 –باورنکردنی که توانستم به یاد بیاورم را گفتم  یجملهاو را محکم در آغوش فشرده و هر 
 است.» هستم که او در بهشت در حال نوشتن انتقام لورکسمن مطمئن «هر چیزی غیر از 

                                                 
1. Oh, The Places You’ll Go! 

2. Dr. Seuss 
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سوس پشت جلد کتاب انداختم. سپس به آرامی گفتم  یهاکتابمن نگاهی به فهرست 
 !میانخواندهاو را هم  یهاکتابنیمی از  ما هنوز» «؟خبر نداریاوه «

را خواهیم خواند! و خوب باالخره  هاآن یهمهولی باالخره «دختر با صدای بلند پاسخ داد، 
 .کردیمنکرد جابجا کردن هدف بود که مشکل را به هیچ رو حل  شدیم! تنها کاری که شودیمتمام 

نویسنده شود. من هم این موضوع را قاپیده به او گفتم  خواستیمنی) یلنی (خودمانی دل
ا به پایان شش آمد و ما کتاب ر که بعید نیست دکتر سوس بعدی خودش باشد. دخترم از این فکر خو 

دختری بود  که درباره کردیمکار » باشم؟ مندعالقهبه چه باید «رساندیم. روز بعد بر داستانی به نام 
 حرف نزده بود. گاهچیهکه صدای خودش را دوست نداشت چون 

ه ب -به ویژه گریه عمیق واقعی از روی ناراحتی – کردیممن گریه  یهابچهیکی از  هرگاه
ی چیزی را رو نکهیارا شاد کنم. گاهی کاری خاصی نبود مگر  هاآنکه  خواستمیمطور غریزی 
این  هاچهبشدن  تربزرگ. با گرفتیمکه بی درنگ خنده جای گریه را  –هر چیزی  –سرم گذاشته 

ت اس موردعالقهافراد  ریوممرگو ناراحتی محدود بودن که نشانه آن  شودیم ترسختکار کمی 
 .ردیگیمجای زانوی خراشیده را 

 هدف درستی است؟» هابچهشاد ساختن دوباره «ولی آیا 

م چنین گمان کن. سازدیم ترارزشزندگانی را پر  اگرچهاست  کنندهناراحت تینهایبمرگ 
دوه مرگ روبرو کودکان من با انهر باری که  با استعداد باشم تاخیلی که . بنابراین نیازی نیست باشد

 یجملهد که معنای ن. سد راه اندیشیدن نشوید تا بیندیشببینیم ییایرؤ ، فکر بکری بردارم یا شوندیم
 شقلبه راستی بهنگامی که ، یگریستن از ته دلبا چنین رسید چیست و حتا خط دکتر سوس به پایان 

 .شکسته باشد

 
مذهبی به طور چشمگیری متفاوت است بنابراین ضرورت بسیاری دارد تا  یهاعبارت

ن از . حرکت کودکارندیگیمبررسی کنید که اعضای خانواده شما در کجای این طیف قرار 
 هابچهبرای  دتوانیم تینخوش یهانگهبانخانه آزاداندیشی به منزل مذهبی بنیادگرا حتا با وجود 

ی ثبات دارند با آشفتگی بسیار همراه باشد. به عبارت دیگر اگر محیط درست در زمانی که نیاز به
پیشرفته مذهبی باشد به طور کامل احتمال دارد که بتوان درباره یک جابجایی  یریگجهتبا 

باثبات و بدون آشفتگی سخن گفت. افراد مذهبی لیبرال فراوانی وجود دارند که به طور بی کم 
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ورد نظر م. از فردی دارند رحوم را در یک محیط آزاد پرسشگرو کاستی نیت پرورش کودکان م
ببینید که با پرسش درباره دین، مراجع و درباره مرزهای پژوهش چگونه برخورد بپرسید تا  خود
 .کندیم

توصیه  امکانحد تا را دیگری  یهاکنندهمختلهواداران رفاه کودکان هم چنین کاستن از 
 تغییر مدرسه. و یا استان دیگر مانند جابجایی به شهر کنندیم

ربیتی و کسی که شیوه ت دیشناسیماگر دارای دوستی خانوادگی هستید که به خوبی 
باورهای وی بهتر با شما سازگار بوده در ناحیه شما زندگی کرده و نیت گرفتن مسئولیت را دارد 

اگرهای  اما و باری. دادو ترجیح برتری روابط خانوادگی بر و باید  توانیمرا  یمالحظاتچنین 
ارزش سنجش دارد. افزون بر این زمانی که در مورد بهترین وضعیت  هاآنفراوانی وجود دارد ولی 

نید. شخص مورد نظر رساندید)، آن را مستند ک دییتأبرای کودکان تصمیم گرفتید (و آن را به 
  ید.اجعه کنبه یک مشاور حقوقی مر  نامهمانیپبرای گرفتن توصیه برای نوشتن یک 

 
پیشاپیش برای مرگ خود موافق نیستیم. او  یزیر برنامهو شوهرم درباره اهمیت  من پرسش:

نوشته شود ولی برای من اهمیت ندارد. اگر من مردم! مرا به  هابرنامهکه جزییات  خواهدیم
ید نخواستید بسوزانید، یا به فضا پرتاب کنید هر چه که  یا من متوجه ! آدیخواهیمخاک بسپار

  ؟امنشدهموضوع 
 

کار دارد تا  بیشتر با مرده سپاریخاکنادرست که مراسم  فرضشیپالبته که بله. این  پاسخ:
 زندگان.

راسم مکه تا جایی که مورد نظر ماست شاید در واقع هیچ اهمیت برای ما نداشته باشد 
. ولی کمی به بازماندگان بیندیشید کسانی که شما را دوست باشدخودمان چگونه  سپاریخاک

گاه بودند. بازماندگان با مسائل بسیاری دست به گریبان  داشته و از اصول عقاید و باورهای شما آ
خویش را به طور کامل روشن ساخته یا به عبارت دیگر روشن  یهاخواسته نکهیاخواهند شد مگر 

آیا  آیا باید روحانی برای مراسم بیاورند؟که  دانندینم هاآندارد. سازید که هیچ اهمیت برای شما ن

الدیس را خون خاله گ یهاچشمباید مراسم در پرستشگاه انجام گیرد یا مناسب نیست؟ آیا جلوی 
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برای خواندن زیادی مذهبی » ٣آو موریا«اگر تصویری از آندرودما به صلیب آویخته شود؟ آیا آواز  ردیگیم
 است؟

تری برای حتا دارای مسئولیت بیش دینبیاینک شما دریافتید که مشکل کجاست. افراد 
 هانآرا برای بازماندگان  هاوهیشد زیرا هیچ نهاد و سازمانی وجود ندارد که این نرک بودن دار 

مذهبی دارای عناصر بنیادی قابل جایگزین مراسم  یهاعبارتتشریح کند. بسیاری از 
 دیخواهیمشود. اگر  یزیر برنامهبوده ولی یک مراسم بدون دین باید از آغاز  سپاریخاک

خود را  یهاتیوصبخش منابع را به کار گرفته و  یهاکتابمراسمی فارغ از دین داشته باشید 
برای نواختن موسیقی و آواز خواندن روشن کنید. از سوی دیگر اگر به راستی هیچ اهمیتی برای 

را از کشمکش،  هاآنوضوع را به طور کامل برای وراث خود روشن ساخته و شما ندارد این م
  احساس گناه و بی اطمینانی نجات دهید.

 
ساله) هرگز مرگ کسی را ندیده ولی چند خویشاوند  ۶و  ٣من ( یهابچهپرسش: هیچ یک از 

را  کودکان خود توانمیمنزدیک است. چگونه  هاآنبسیار نزدیک دارند که بسیار مسن و مرگ 
  به بهترین وجه برای نخستین برخورد با مرگ آماده سازم؟

 
ما  .گرددیمنخستین راه طبیعی و متعارف نشان دادن مرگ از زمان بسیار زود آغاز پاسخ: 
دارای کمابیش توانایی بی نهایتی برای پذیرش هستیم حتا چیزهای بسیار عجیب و غریب  هاانسان

ته اگر چنین چیزهایی از آغاز برای ما طبیعی و متعارف نشان داده بلو بسیار دشوار و سخت ا
شود. بار بعدی که با مادر خود دیدار داشتید این اندیشه در ذهن شما بدرخشد که شما از بدن 

وز (البته غیر از افرادی که هن ولی چون –نیست  تربیعج. مرگ دیاگذاشتهاو پا به این جهان 
ه ما ب ،) موضوعی دائمی و همیشگی برای ماستآورندیم هالکلکنوزادها را  کنندیمفکر 

 یاانهآستانگار او شخص دیگری در جهان است نه  مییگو یمسخن  یاوهیشسادگی با او به 
زیرا هیچ  میر یپذیمعجیب را به عنوان طبیعی  یزیانگشگفتبرای آغاز ما. ما چیزی به طور 

                                                 
3. Ave Maria 
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که فردی بی همتاست این موضوع را به خوبی  ۴الس آدامز. داگوقت جور دیگری نبوده است
که با  یاارهیسقوی، بر  یاین واقعیت که ما در ته یک چاه گرانش«در گفته خود آورده است: 

میلیون کیلومتر  ١۴۴نزدیک به  یافاصلهبا  یاهستهگاز احاطه شده و به گرد یک گوی آتشین 
 طبیعی است یک جور اشاره به این است کهم، و گمان کنی نیمکیمگردش  میلیون مایل) ٩٠(

 )١٠» (ما گرایش به انحراف دارد. یهادگاهید چقدر 

گاهی بزرگ هابچهدرباره فناپذیر بودن گفت. اگر  توانیمهمین سخن را  شوند  با این آ
عی و یکه این موضوع طب شودیمثبت  هاآنکه هیچ انسانی با عمر جاودانه وجود ندارد در ذهن 

 هانآو حتا شاید آسان هم نباشد ولی احتمال بیشتری دارد که نیست  زیانگجانیهعادی است. 
ه با درک آن به کارهای عادی زندگی روزمر  هاآندر واقع کنند  آغازاگر با آن واقعیت را پذیرفته و 

ا ر حتا متوجه شوند که چگونه فناپذیر بودن هر لحظه از زندگانی  یهابچهد. بعید نیست نبپرداز 
رقابل . بنابراین هرگز به مرگ چون موضوع غیسازدیم بهاترگران یزیانگشگفتبه طور بسیار 

آن را بررسی کنید. هر چه بیشتر شناخته شود کمتر ترسناک  یاجنبهلمسی نپردازید. از هر 
ای کنار آمدن با مرگ است ولی کودکان ما همه آینده را خواهد بود. این چالشی پیوسته بر 

 یهانقشهزدودن بهشت و جهنم از  زمان و توان خود را برایتا خواهند داشت اگر ناچار نباشند 
 مفهومی خود صرف کنند.

برای آموزش عمری درباره فناپذیری بعید نیست پای جانوران خانگی نیز به  هرحالبه
را تجربه  تا کودکان مرگ میخر ینمما جانوران خانگی  اگرچهبه میان کشیده شود.  یتصادفطور 

کواریوم، با عرض پوزش!) ولی بیشتر جانوران خانگی البته به  نمایند (البته به استثنای احتمالی آ
زودتر از صاحب خود خواهند مرد. مرگ انواع  ۵خشکی زی کریپغول یهاپشتالکاستثنای 
نخستین آشنایی من با  داشتمیمکه من نگه  ییهاخرگوشگ، ماهی و ، سیهندخوکچه
ن هم یاد گرفتم که چگونه سوگواری کنم و هم چنی هاآنغیرقابل برگشت بود. با مرگ  یهامرگ

ژرفای عشقی را فهمیدم که قادر به احساس آن بودم. افزون بر این من شکی ندارم که مرگ 

                                                 
4. Douglas Adams 

5. Giant land tortoise 
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دن نه مرحوم ش هاآنبرای مرگ ناگهانی پدرم آماده بشوم. دیدن مرگ  تابه من کمک نمود  هاآن
ی ، اندوهی که هنوز هم با آن زندگساخت ترکوتاهکرد نه سوگواری مرا  ترآسانپدرم را راحت یا 

پدرم  وتف اگرسازد  ریگنیزممرا به طور کامل  توانستیمسوگ و اندوه رسیده . ولی کنمیم
  .کردمیمخستین مرگی بود که تجربه ن

 
 به آماده ساختن بچه برای تواندیمدرک کنم که تجربه مرگ جانور خانگی  توانمیمپرسش: 

م به کودک توانمیمونه گکه برایش رخ خواهد داد، ولی چ کندیماندوه بارتری کمک  یهامرگ
که برای مرگ جانور دست آموزش آماده شود؟ ما یک سگ پیر بسیار مورد محبت  کمک کنم

یم و من نگران  خواهد داشت. چه باید  میهابچهشدیدی هستم که مرگ جانور بر  ریتأثدار
سالم پیرامون اداره کردن احساسات و  یاتجربه خواهمیمبگویم؟ با جنازه سگ چکار کنم؟ 

  اشد.ب امخانوادهجزییات برای همه 
 

مرگ یک از اعضای خانواده برای  اندازهبهکمابیش شاید  آموزدستمرگ یک جانور  پاسخ:
ه ک کننده باشد. اولویت نخست تشخیص آن و اطمینان از آن است آشفتهو  هیک کودک گزند

. برای نمونه در زیر چندین راهنمایی است دیاگرفتهشما نیز مردن جانور را به همان اندازه جدی 
 هستند: هم عقیده هاآنکه کارشناسان رشد درباره 

 .رای گفتگو درباره این واقعیت که سگ شما ب چاه را پیشاپیش بکنید
بیشترین  ماندهیباقکمک کند تا از زمان  هابچهبه  تواندیم کندینمابد زندگی 
. از جانور اندگفتهرا کرده و احساس کنند که به طور مناسبی بدرود  استفاده

 اجازه دهید برای جانور هنوز خواهندیم هابچهلیم و عکس تهیه کنید. اگر یف
 زنده، نامه نوشته و عشق خود را ابراز کنند.

 .درست مانند مرگ یک انسان در این مورد نیز مهم است که  صادق باشید
برخورد کنید. نگویید سگ ما رفته مسافرت یا (ِاهه) خوابید  صادقانه با موضوع

واقعیت  به آرامی نکهیاو بیدار نشد. با این فرصت دست باال را گرفته برای 
 چیزهایکه  دیساز یممرگ را پیش کشیده در حالی که کودک را دلگرم 

 بسیاری برای کمک به ما برای گذر از سوگواری وجود دارد. یدهندهیتسل
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  برای به  ینقشهاگر شما  .حدیتا یک  –کودک را مشغول سازید
 قابل پذیرش بود یانهیگز خاک سپردن جانور مرده را دارید (خوب بله، این 

) به کودک گزینه شرکت در مراسم را پیشنهاد دادیماجازه اینجا اگر شهرداری 
ه ب واندتیمانجام عمل اعالم که جانور به خاک سپرده شد پس از این دهید. 

مانع احساس صمیمیت ، اخالل روبرو سازد اطور جدی روند سوگواری را ب
 ره ازدر کنار مقبره . را با خطر روبرو سازد و اطمینان کودک به شما شده

به تربیت بخواهید داستانی درباره جانور خانگی تعریف کند، آواز کسی 
 یریگمیتصمدر ی در قبر بگذارید، خداحافظی کنید. زبخوانید، اسبابی با

 را یابچهپسندیده نیست که  به هیچ روجانور خانگی  ۶یدلسوزانهبرای کشتن 
شرکت دهید. چنین تصمیم اخالقی پیچیده و چند الیه حتا برای یک 

کنده از رنج است. در بیشترین موارد نیز توصیه  سالبزرگ که  شودیمنیز آ
 اگرچهباشند، ن حاضر ٧کوچک هنگام کشتن از روی دلسوزی یهابچه

شاید بخواهند که خود در این باره تصمیم بگیرند. دیدن جانور پس  هانوجوان
از کشتن دلسوزانه برای یک بار دیگر شاید در روند سوگواری برای کودکان 

بدون شک دل هر کسی را به درد  هاست ک یالحظهباشد. این  کنندهکمک
که روند ختم بدون دیدار  انددادهخواهد آورد ولی بسیاری از والدین گزارش 

 بوده است. ترسختآخر بسیار 

  ارج و اعتبار داده و آنان را برای اندیشیدن  هابچهبه اندوه
در سوگ جانور خانگی، مانند  هابچهواقعی دیدن اندوه  تشویق کنید.
برای اشک ریختن و اجازه  هاآناجازه دادن به  مهم استمرگ یک انسان 

احساسات شما مهم است. جوری برخورد  دربارهدادن به مشاهده و شنیدن 
 هارسشپخود را پرسیده و به آرامی و با صداقت به  یهاپرسش هابچهکرده که 

                                                 
6. Euthanize 

7. Euthanasia 
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مرگ یک جانور خانگی نخستین برخورد کودکان  هازمانپاسخ دهید. بیشتر 
روند را با حضور در مراسم گرامی بدارید  اینزندگانی است.  جستارشما با این 

 به روند اجرایی آن اعتبار ببخشید.

به معنای واقعی کلمه به کودکان چگونه سوگواری کردن  تواندیماین تجربه زودهنگام 
چیزهای  دتواننیمدر این روند  هابچهزندگی است.  ریناپذییجدابخشی  هر چه باشد – بیاموزدرا 

ش خوی یهاشهیانددر و از سوی دیگر فراوانی درباره خویش و هیجانات خویش یاد گرفته 
  ند.ن، پیشرفت کزنده یزهر چمردن درباره واقعیت 

 
. در حالی خودم به کندیممن به تازگی ترس از مرگ خودش را تجربه  یساله ٧پرسش: دختر 

  به او آرامش بدهم؟ توانمیمجهان آخرت ایمان ندارم چگونه 
 

 تربالغ یهاذهنفیلسوفان در گذر دوران با اندیشه مرگ دست به گریبان بوده و برای  پاسخ:
 زیر گفتگو شده است. برای در هاآنساخته که درباره چند مورد  یانوآورانه یهایتسلگاهی 
 بسیار کوچک دو راه اصلی برای کاهش سریع ترس وجود دارد: یهابچه

ولی  درسیمبه نظر  کم ارزشستی داین موضوع مانند یک تر  زمانی. یفاصله -١
عمر بسیار طوالنی به طور از داشتن کوچک  یهابچهمطمئن ساختن  ساده است

برای نخستین بار  یسالگهفتدر سن  ٨نیآر است. زمانی که دخترم  مؤثرکامل 
ت که منظور  دانمیم«من پاسخی ساده دادم، گفتم » بمیرم خواهمینممن «گفت 

عمر خواهی  صدسالبمیرم! ولی تو پیش از هر چیز  خواهمینمچیست. من هم 
کرد. تو از مامان هم پیرتر خواهی شد حتا پیش از تمام شدن عمرت از مادربزرگ 

 قدرآن »پیرتر از مادربزرگ«، سنی سالههفتیک بچه برای » هم پیرتر خواهی شد!
را  و ترس از مرگ قرارگرفتهنزدیک مرز فناناپذیری  زیاد است که کمابیش در

 .)یسالانیم یهاتا هنگام بحران کمدست(، دهدیمتسکین 

                                                 
8. Erin 
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زمانی که خود من بچه  درباره مرگ را درست کنید. یهاسوءتفاهم -٢
بودم کوشیدم تا مرگ را بدون آخرت درک کنم تصویری به راستی ترسناک نصیبم 

ن در مقایسه با آ» شناور در سیاهی برای ابد.« –آن را این طور توصیف کنم  –شد 
بهشت) عدم وجود واقعی یکسره  یآورمالل(و در مقایسه با ترسناکی جهنم و 

 است. یداشتندوست

 
آن برای درک کردن ؟ من دوران سختی را دیکنیمخوب چگونه نبودن را درک پرسش: 

  .گذرانمیم
 

گاه هستید. نسبت  توانمیم؟ پس نه ای، داین کار را کردی پاسخ: حدس بزنم که موجودی خودآ
گاه دشوارتر از  یزیچچیه اریناهشبه یک ناموجود  ا ن عدم وجوددرک برای یک موجود خودآ

، تجربه این عدمچون  باشدیم. این موضوع به طور کامل بیرون از دایره تجربه ما نیست آگاهانه
  است. درکیک عدم 

ی بود. در گام نخست بایستی تاریک» شناور بودنم در سیاهی برای ابد«این نقصی در 
درک شده باشد. در عوض ناچارید نیستی را درک کنید و یک راه بزرگ برای این کار وجود 

و زمان بسیار طوالنی هم به این صورت  -دیانداشتهوجود « بودنپیش از  نکهیا دییتأدارد: 
 گذشت.

ترتیب «مختلف به لوکرتیوس و اپیکور فیلسوف نسبت داده  یهاوهیشاین اندیشه که به 
نامیده شده است. زندگانی هر شخصی تنها با یک مرز نیستی مشخص نشده بلکه با » ٩متقارن

 یاچهبپس از مرگ. اگر  یدورهپیش از متولد شدن و  یدوره: شودیمدو کرانه نیستی مشخص 
 ترس خود را از آموزه مرگ را آشکار سازد بپرسید آیا یک سده -یا بزرگی سالی به دلیلی مشابه –

ه که نه! البت«، دهدیماست. زمانی که شخص خندیده و پاسخ  دهیترسیمپیش نیز  صدسالیا 
که زمانی که زندگی وی به پایان رسید به طور دقیق یکسان خواهد توضیح دهید !» امنبودهمن 

  بود. به معنای واقعی کلمه هیچ تفاوتی وجود ندارد. در این موضوع تسلی واقعی وجود دارد.

                                                 
9. Symmetry argument 
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  بدهد؟ دینبیبه افراد  تواندیمدیگری  یهایتسلپرسش: در برخورد با مرگ فلسفه و دانش چه 

 
بررسی  متفاوت یهاگامبلکه در  افتهتسلی را نییکسانی  یهاآموزهدر  هاانسان یهمه پاسخ:

 . در زیر سه شیوه دیگری برای آزمودن بزرگی آمده است:ابندییمفناپذیری 

د بای«مفسر رادیو ملی دولتی در گفتاری به نام  ١٠من: آرون فریکارمحافظه -١
 سخنی درباره دید نوینی» شما سخنرانی کند سپاریخاکدر مراسم  یدانکیز یف

 :این سخنرانیاز  یادهیگز . کشدیمتسلی آمیزی را پیش 

 

انی شما سخنرانی کند. باید فیزیکد سپاریخاکدر مراسم  یدانکیز یفباید 
در میان خانواده داغدار شما پیرامون پایستگی انرژی سخن بگوید به این 

ین ابخواهید که . رودینمما از میان ترتیب درک خواهند کرد که انرژی ش
فیزیکدان قانون نخست ترمودینامیک را به مادر شما گوشزد کند؛ بگوید که 

. بخواهید شودینمو هیچ انرژی نیز نابود  دیآینمدر جهان انرژی به وجود 
انرژی شما... هر موجی از ذراتی که وجود  یهمهتا مادر شما بداند که 

در این جهان باقی خواهد  ویهمراه  ساختهیمرا او  یداشتندوستکودک 
 ماند...

ن شاید اندک کسانی باشند که خویشت سخنرانی فیزیکدانهنگام در 
خواهد گفت که  هاآنرا با چیزهایی سرگرم سازند. افزون بر این وی به 

گرمایی که در دوران عمر در دوران شما جاری بوده هنوز هم هست، هنوز 
است حتا هم چنان که سوگواریم با آن چرخ زندگانی هم بخشی از کل ما 

 .میکنیمچرخانده و گرم خویش را 

باید بخواهید که فیزیکدان برای کسانی که شما را  از سوی دیگر
دوست داشته توضیح دهند که نیاز به داشتن ایمان ندارند... دانش کارآمد 

                                                 
10. Aaron Freeman 
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است... بر طبق قانون بقا یا پایستگی انرژی یک ذره از وجود مرحوم از میان 
  )١١. آمین. (دهدیم؛ تنها نظم موجود را از دست رودینم

 

 ندولی هستو بدون هیچ تسلی خواهند یافت،  ربطیببرخی بقای ماده را 
ن از سهم ما در ای یتربزرگ پیشرفتبه  یاروزنههم چون ین قاعده را اکسانی که 

. هر اتمی از پیکر من و شما از من هم از این دسته هستم وببینند  دارادامهگیتی 
آغاز گیتی وجود داشته و تا پایان زمان باقی خواهد ماند. این  یهالحظهنخستین 

برای لحظه کوتاهی به هم پیوسته تا پیکر ما را بسازند، هم  هااتمموضوع که این 
از میان  »من و شما« کهنکته  نیااست. هم چنین  کنندهمبهوتهم و  زیانگشگفت

ارزش  است که یانکته ،میکنیمادامه پیدا  ترنظمیباگرچه با آرایشی بسیار  میرو ینم
 اندیشیدن را دارد.

ما به این اندیشه گرایش داریم که  وارونگی و معکوسی مرگ و زندگی. -٢
زندگی را مانند شرایط طبیعی خود دانسته و مرگ را یک جور وضعیت متضاد و 

. ولی رصد زندگانی خویشتن در نندیبیمچنین شرایط طبیعی  زیانگچالش
 . از سویسازدیمچنین دیدگاهی را در ذهن شخص وارونه  ترگسترده یاندازچشم

همیشه در کنار ما بوده و همیشه  سازدیمدیگر چون چنین قطعاتی که ذهنیت ما را 
هم چون شرایط طبیعی و نرمال دیده شود، البته به  تواندیمهم خواهند ماند، نبودن 
. یک همین –ترق، تورق  -بسیار گسترده عدم وجود یپهنهجز چشمکی کوتاه در 

گاهی به پاگذردیمعمر  . این دیدگاه به جای دیدن مرگ به رسدیمیان ، یک آ
تا مرگ را به عنوان هنجار و  دهدیمعنوان وضعیتی بد و وحشیانه به ما اجازه 

 زندگانی را هم چون استثنایی بوالهوسانه بنگریم.

رای ب مأخذگمان کنم دو : «کندیمآرتور دوبرین به این صورت آن را بیان 
ه راز بزرگ مرگ نیست کتشخیص این نخست  آرامش افراد سوگوار وجود دارد.

بلکه راز  تهرفازدستبلکه پا گذاشتن به جهان هستی است، این نیست که عزیزی 
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) با درک واقعی از این ١٢» (بزرگ این است که این عزیز در این جهان بوده است.
 به قدردانی از زندگانی تبدیل گردد. تواندیموارونه افسوس ما از مرگ  اندازچشم

 موضوعی بسیار چقدر احتمال زاده شدن یک شخص کم بوده است. -٣
نزدیک با موضوع باال اندیشیدن ژرف پیرامون احتمال بسیار اندک برای وجود هر 

انبوهی از  –. برای میلیاردها سال هر انسانی موادی ساده هاستانسانیک از ما 
بی  -درصد آن ٩٩٫٩٩٩٩٩٩ –بوده است. بخش بزرگ گیتی  -سستهگعناصر 

گاه و بی کنش است. البته ما  . میابوده شانسخوش هاانسانحس و هوش، ناخودآ
) و DNAای (انها احتمال ترکیبی از عناصر و دیبا وجود بیش از کوآدریلیون

 نیاکان مستقیم هر شخصی را از توانستهیماز مواردی که  تینهایبعلیرغم شمار 
درست در ( نکهیاهم دیگر را جذاب بیابند، از  نکهیامحروم سازد، از  گریکدیدیدار 

رشد هر  از توانستهیمکه  یتینهایبمواردی  رغمیعلکنند و  نزدیکیزمان دقیق) 
این  یهمهعلیرغم  –جلوگیری نماید  سالیبزرگشخص و ورودش به جهان 

 نکردنی، بفرمایید ما اینجاییم. مبارک باشد.باور  یهاناممکن

در پرتوی این بخت و اقبال بلند، گله و شکایت از این واقعیت که چرا زندگانی 
، این رسدیمبسیار کثیف و آزمندانه به نظر  میمانینمابدی نیست و ما برای ابد زنده 

 ؟دیکنینمطور فکر 

 
 . افرادی دیگر هستند که چنین تسلیامدهید را پرمعنا  هاآنوجود دارد که من  ییهایتسل

ما هم . شیاافسانهبرخی هم در تصورات  – اندافتهیرا در هنر، در موسیقی در شعرهای متعالی 
 انتخاب کنید.

 
 توانمیمنه گو چداشتم که به تازگی با خودرو تصادف کرده و کشته شد.  یاسالهپرسش: نوه ده 

  به کودکانم کمک کنم تا با مرگ ناگهانی این بچه آن هم با این سن کم کنار بیایند؟
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که  ودشیمکه مایه احساسی  –هیچ شکی وجود ندارد که مرگ شخصی در چنین سنی  پاسخ:
. کندیمدرد جانکاه بیشتری را به سوگواران تحمیل  –گویا نظم و ترتیب طبیعت به هم ریخته 

هنگامی که فرزند یا دوست هم سن و سال بچه «گفته است که  ١گیبسون روحانی دکتر کندیل
و  و رخدادی گیج ساالنبزرگرخدادی ناگوار و شدیدتر برای  هازمان، بیشتر ردیمیمفردی 

) ١٣( »که چنین رویدادی رخ دهد.» فرض نیست«حیران کننده تر برای کودکان است زیرا 
 ییهاتیوقعمتشریح شد کودکان در چنین » تریعاد«اران که برای سوگو  ییهایتسلافزون بر همه 

در نتیجه این مصیبت در معرض  هاآنباید به طور ویژه دوباره اطمینان خاطر داده شده که 
 یهاوهیشکه بر  شمرده شودریسک و خطر بیشتری نیستند. هم چنین هم زمان نباید ناپسند 

کامنیتی  خویش مطمئن  از ایمنی توانندیم هابچهکنید (احتیاط، کمربند ایمنی و غیره) که  دیتأ
 یانهیگز  یاحرفه یمشاورهگذاشته  یاژهیو  ریتأثشوند. اگر چنین مرگ دردناکی بر کودکی 

 است که ارزش بررسی دارد.

ی نعرضه شده دی ییهایتسلپدر و مادران بدون دین به  ییهاتیموقعدر چنین  اگرچه
ظیفه بسیار و  این دینبیدسترسی ندارند ولی دارای یک برتری قابل توجه هستند: پدر و مادران 

که یک خدای رحمان و رحیم و توضیح دهند در این باره را بر دوش ندارند که ناخوشایند 
 که چنین رویدادهایی رخ دهد. دهدیمقادرمطلق چگونه اجازه 

 
 »که دیگر هرگز تو را نبینم زنمیمحدس «

 یا ژرفای ماتم را وارونه و معکوس هااشکتناسب  دهیدداغموفقیت ما به عنوان پدر یا مادر کودکی 
بدون ترس  رویکردی که – هاستآن ترینصادقانه هازمانرویکرد بیشتر  نیتر یداشتندوستسازیم. 

غم  دهیدداغکرده و اجازه دهیم فرد  تأییددر چشم مرگ خیره شود، وجود اندوه را معتبر دانسته و 
 خویش را ابراز کند.

                                                 
1. Rev. Dr. Kendyl Gibbons 
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این  ٣چهارساله سخن گفتن درباره مرگ را آغاز کرده پدر وی آندرو ٢هنگامی که لوکاس
و  را جدی بگیرد. نتیجه آن انگیزه شیهاپرسشقدر او را دوست داشت و برایش ارزش قائل بود تا 

برخوردش با فناپذیری بود که با مرگ یک جانور خانگی دلیلی احساسی پسر آندرو در نخستین 
 ) در تاالر گفتگوی٢٠٠٨آوریل  ٣٠( ١٣٨٧اردیبهشت  ١١رویداده بود. این رویداد برای بار نخست در 

www.AtheistParents.org .پست شده است 

 یهاهیکلساله بود و  ١٧گربه ما جان خودش را تسلیم کرد. او یک گربه نر  ۴مورامروز سی
 وی از کار افتاد.

پس از مرگ او من به همراه لوکاس بیرون رفته قبری برایش آماده کردیم. لوکاس به خاطر 
بود. همین هیجان را در گورستان و آرامگاه نیز داشت. کمی به این  زدهجانیهکندن قبر بسیار 

 پیرامون شیهانادانستهرا دوست داشت و تاحدودی هم به دلیل » چیزهای ترسناک«خاطر که 
 یادهزنهر چیز «به او گفتم  من او درباره مرگ آغاز شد. یهاپرسشمرگ. نزدیک به پنج ماه پیش 

پرسید که این خانم پیری که در تلویزیون برنامه دارد خواهد مرد. پاسخ دادم،  شبی» خواهد مرد.
 »من هم خواهم مرد؟«سپس پرسید » باالخره روزی خواهد مرد. یازندههر چیز «

 »روزی خواهد مرد. یازندههر موجود «گفتم،  یاشدهحسابن با لحن م
با  خواهمیمهمیشه باشم!  خواهمیم«سپس ادامه داد » بمیرم خواهمینممن «او گفت، 

م! نبرم! هر چی کتاب هست بخوا هارستوران یهمهبازی کنم! به  هانیماشاین  یهمه
 ریختن گویا آرام شد. اشکپس از کمی تعریف و کمی » بمیرم! خواهمینم

، او داشت. سپس یهایباز نقش بیشتری در  هاگورستانو » ترسناک یزهایچ«از آن روز 
 مور هم مرد.سی

من، هر دو راه افتاده و به سوی آرامگاه  یهایتسلآوریل به خانه برگشت و پس از دلداری و 
ه جسد ک میخواهیم قبری کندیم و«. کردیم یلیلمحقر رفتیم. لوکاس جلوتر از همه، کمابیش 

ما جسد گربه را در سوراخ قرار داده و هنگامی که نخستین بیل خاک  »مور را در آن قرار دهیم.سی
لوکاس با صدای بریده یکی دو بار غیرارادی خندید. دومین  میختیر یمرا روی گربه مرحوم خودمان 

 ساخت. اشکپسرک را غرق  یچهرهبیل خاک 

                                                 
2. Lucas 

3. Andrew 

4. Seymour 
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بتواند  نکهیاو پیش از » فکر کنم هرگز دیگر تو را نبینم،«سپس ادامه داد » ور.مبدرود سی«
 حرفش را خورد.» دوستت دارم«بگوید 

و را من هم ا«وحشی و قاصد را چیده و بر روی تل خاک گذاشت.  یبنفشهلوکاس چند تا 
که بلوک کاس یک تلو » خیلی دوست داشتم. امیدوارم خاطرات روزهای سالم بودنش را به یاد بیاورم.
لوکاس  مامانی و بابا و«بزرگ سیاه رنگ را در یک سوی چاله گذاشت و از آوریل خواست که بنویسد 

 »مور را دوست داشتند.سی

  
 
 
  

 
 کتاب کار

  
  

 سوت زدن در گورستان
  بدون محدودیت سنی

 
والنی با . هیچ سفر طامداشته هاگورستانرا در  میهابچهگفتگوها با  نیترژرفچندتا از پرمعناترین و 

کنار جاده  یهاآرامگاهبرای درکردن خستگی پاهایمان در  نکهیاخودرو در خانواده ما رخ نداده مگر 
 پرداختیم که در حال حاضر در آن قرار داریم. یزیانگدلو به تخیل پیرامون موقعیت  میاستادهیا

هترین مختلف ب یقبرهاسنگصدساله با  کمدست -کنید انتخاب درستی قبرستان
که هرگز درباره مرگ چیزی نشنیده باشد یا  یابچهنیست. نیازی  سناریوانتخاب است. به 

رباره د درنگیبشده  داشتهنگهاست یا در غیر این صورت از این درگیری سالم دور » بیمار«
 ١٩ جوانی – دهدیمنیز  ییهافاجعهخبر از  قبرهاسنگاین کشف آغاز به ابراز آن خواهد کرد. 

میالدی) مرده است که بعید نیست سرباز بوده؛ زنی که  ١٩۴۴خورشیدی ( ١٣٢٣ساله که در 
را وداع گفته؛ مردی که به همراه پسر هفت  یدار فانپس از یک هفته از پی شوهر مرحومش 

کم سن و سال؛ سی چهل تنی که در  یهابچهدر همان روز مرحوم شده است؛ نوزاد و  اشهسال
ن شده باشد. ولی گذشته از ای هاآن، شاید یک بیماری واگیر باعث مرگ اندمردهیک زمستان 
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ه نام نیز دیده شود ک چندسالهو  صدکیبانوی بزرگ خاندان با قدمتی  قبرسنگموارد شاید 
ام او گرفته شده است، تجلی عشق خانوادگی و مدرکی دیگر در میان مدارک بی شهرک نیز از ن

 .اندستهیز  خوبکه  افرادیپیرامون شمار 

اندیش، هنرمند و دور  عزیز مادر، -مانند  یاهیمرثاگر در گورستانی آرامگاهی یافتید که 
ودتان که خ اعالم کنیدبلند با آوایی و  دیشیندیب -را شاد ساخت و...  هاانساناو بسیاری از 

ما کوتاهی پیرامون مجموع زندگانی ش یجمله. کدام دسته قرار داشته باشیدکدام در  دیخواهیم
کنده  یهاهیمرثبرای جور دیدن  هابچهبه یاد آورده شوید؟  ،وجود دارد که امیدوارید به خاطر آن

نیاز به هیچ  -یا برای حدس که شما به راستی چگونه باید باشید - یشبا خو  قبرهاسنگشده بر 
 محرکی ندارند!

لیدی است بدسیرتی و پ ییهاتیفعالاگر ناگهان به این اندیشه رسیدید که انجام چنین 
سریع این فکر را دور بیندازید، یک بار هم که شده قدمی در گورستان بزنید سپس ایمیلی به من 

 .دیکنیمزده و تشکر 

 
 موضوعات مرتبط دیگر برای گفتگو:

 دیترسیمدرباره شما چه بگویند؟  دیخواهیمخود را تصور کنید.  سپاریخاکمراسم به 
 ند؟تغییر ک» نامهلمیف«بکنید که  دیتوانیمدرباره شما چه گفته شود؟ هم اکنون چه 

 
 

 »۵حق مردن«گفتگو درباره موارد 
  سال و بیشتر ٨سن 

 
بپردازد.  »حق مردن«مورد که به بیابید  یخبر یدربارهبرای گفتگو  هابچهراهی مناسب سن 

گاهپایان زندگانی  یهادرمانکودکان را از آرزوهای مربوط به  ساخته و در جای قابل  خودآ
 دسترسی آن را بنویسید.

 
                                                 
5. Right-to-Die 
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 موارد دیگر پایان زندگانی

 سال و بیشتر ۶سن 
  

و غیره) سخن  سپاریخاکخود درباره (سوزانده شدن،  یهاخواستبه طور اتفاقی پیرامون 
گفته و درباره جایی که دوست دارید به خاک سپرده شوید، یا خاکستر شما پخش شود و غیره 

 هابچه. از کندیمبه کودکان کمک  ییهابحثنیز گفتگو کنید. الگویی راحت بودن در چنین 
دیگر  پخش شود. یک بار هاآنبپرسید که دوست دارند کجا به خاک سپرده شده یا خاکستر 

ز دوباره این با دیخور یمبهتر است گوشزد شود: اگر شما از این طرح چنین گفتگوهایی یکه 
با این مسائل  یتریواقعگرایش به برخورد  ساالنبزرگبخش را بخوانید. کودکان در مقایسه با 

 دارند.

 
 خردل یدانهبودا و 
 سال ۴-٨سنین 

  
به آن را  جعبه مربوط -این فعالیت (که در آغاز این بخش توسط مالین ماتسومارا توصیف شده

 یانهد. ماجرای بودا و دهدیمببینید.) به ویژه هنگامی سودمند است که مرگی در خانواده رخ 
را  اشبچهکه  خواهدیمخردل را بازی کنید. زنی به دیدار آموزگار بزرگ (بودا) رفته و از او 

خردل بیاورد ولی از خانه که در آن بچه،  یدانهکه  دیگو یمزنده کند. آموزگار بزرگ به زن 
ن روز برای یافتن چنی یهمههمسر، پدر یا مادری یا دوستی نمرده باشد. پس از سپری کردن 

دیگر فهمیده که مرگ و سوگ در همه جهان  آنگاه، زن با دستان خالی بازگشته ولی یاانهخ
 وجود دارد.

بر روی میز یا دیوار ادای در زدن را در آورده با زدن بگویید که  هابچهبرای این بازی به 
دربزرگ پ«و تقاضای دانه خردل بکنند هر بار داستانی درباره مرگی در آن خانه بسازید مانند 

هر بار  »سگم دوید وسط خیابان و تصادف کرد.«یا » من خیلی خیلی پیر بود و هفته پیش مرد،
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ا گفتگو ب (برای نمونه، انددادهگر را دلداری نیز یادآوری کنید که این افراد به صورتی هم دی
 یانهخاینک مادر در «کردن یا تعارف خوراکی). سرانجام باز هم روی دیوار، در زده و بگوید، 

 هابچه هکیدرحال. دهندیمبگویید تا وانمود کنند که به در زدن پاسخ  هابچهبه  .»زندیمما را 
و نقش مادر داغدار را خود بردارید بوده انواده در حال شرح ماجرای از دست رفتن عضو خ

که  ییهاوهیشسته ساختن ج. این فعالیت با بر آنچه را که در حال انجام آن هستید توضیح دهید
اعالم  فته ورا در برگر به هم یاری برسانند پیامی باالتر از پیام داستان اصلی  توانندیم هاانسان

 .دیآیممرگ به سراغ همه  که کندیم
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 شمع خاطره
 بدون محدودیت سنی

  
ساعته خاطره  ٢۴در روز تولد یکی از آشنایان مرحوم، یا در سالروز فوت شخص یک شمع 

). هم چنان که شمع در حال سوختن است شما داستان و یاشهیشبرافروزید (البته در محافظ 
خاطرات شخص را برای دیگران تعریف کنید. توجه به شعله شمع فضای خوشایندی را برای 

و ناپدید شدن تدریجی شمع هم چون یادآوری تلخی از چرخه  کندیمتوجه به شخص فراهم 
 دیده شود. تواندیمزندگانی و نیروی خاطرات 

جو  ینوشته ٧در مجموعه هری پاتر» ۶روز مرگ«اندیشه بزرگداشت  عموم مردم با
، ٩آشنا شدند ولی این اندیشه توسط او اختراع نشده است. سنت یهودی مانند یهریزیت ٨رولینگ

ساعته  ٢۴ یهاشمعرا جستجو کرده تا » شمع یهریزیت«است. بر خط  همانند آنبه طور دقیق 
 عزاداری را بیابید.

 
 )١۴مرگ شما را نخواهد کشت ( گفتگو درباره

 بدون محدودیت سنی
  

از طرفی گرداگرد ما را زندگان و حیات فرا گرفته و از سوی دیگر مرگ نیز ما را محاصره کرده 
گرایش به عدم توجه و ندیدن پرنده مرده افتاده در حیاط خلوت یا مگسی  ساالنبزرگاست. 

ر و تفسیجاده را دارند. از امتیاز توانایی مشاهده  مرده در کنار ١٠مرده روی لبه پنجره، یا صاریغی
                                                 
6. Deathday 

7. Harry Potter 

8. J.K. Rowling 

9. Yahrzeit 

10. Opossum 
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رسید: . برای مثال، بپرا درگیر کنید هاآنجالب  یهاپرسشکودکان استفاده کرده و با طرح 
 فکر ؟دیآیمدیگر دردش  اآلن یکنیمچطور این اتفاق برایش افتاده؟ آیا فکر  یکنیمگمان 

بدن این  یهالمولکو بیفتند؟  ده سالچه اتفاقی برای پیکر پرنده در یک هفته، سال،  یکنیم
 پرنده هزار سال دیگر کجا هستند؟

اگر حیوان خانگی کوچکی بمیرد، اگر حیاط دارید، با همکاری هم حیوان خانگی خود 
 یهاوتهبا را خاک کرده (یا خاکستر آن را پخش کنید). بدن جانور را زیر درخت کوچک میوه ی

دن به معنای واقعی کلمه تجربه تبدیل ش هابچهگل خاک کرده یا بر روی مزار آن گل بکارید؛ 
 به چیز دیگری را کسب خواهند کرد.

 
 روز مردگان

  بدون محدودیت سنی
 

 هانآبا  یارفتهساخته و از خاطراتی عزیز از دسته  نیک محراب روز مردگا هابچهبا کمک 
 مراجعه کنید.) ٣روز مردگان به بخش  یهاتیفعالیات بیشتر درباره زیکنید. (برای ج گفتگو

 
 فھرست افسوس

 بدون محدودیت سنی
یک  –انجام دهند، تهیه کنید  خواهندیمدن ر با کودکان خود فهرستی از کارهایی که پیش از م

 »زندگانی بدون افسوس و دریغ.«فهرست 

 
 
 
 منابع
 یرمذهبیغ/یادبود سپاریخاکبرای مراسم  یزیر برنامه

 
York, Sarah. Remembering Well: Rituals for Celebrating Life and 
Mourning Death (San Francisco: Jossey-Bass, 2000). 
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وده دارای تجربه بسوگواری در گرای توحیدگراست بدون شک هم نویسنده که روحانی جهان
 یردینی است. منبعی بسیار عالی.توجه به داغداران غمو هم 

 
Bennett,Amanda, and Terence Foley. In Memoriam: A Practical 
Guide to Planning a Memorial Service (New York: Fireside, 
1997). 

 .باشدیمپیشنهادی است که بسیاری غیرمذهبی  یهایخواندنشامل بیش از هشتاد صفحه از 

 
Munro, Eleanor. Readings for Remembrance (New York: 
Penguin, 2000). 

در فلسفه، داستان، خطابه و شعر از  زیانگشگفتغیرمعمول  یهایخواندنشامل بسیاری از 
اندیشمندی مانند جویس، هومر، الئو تسه، اوید، تولستوی و دانته و از منابع جورواجوری مانند 

 .سمیفرامدرنها و بودئیسم، آزتک

 
Willson, Jane Wynne. Funerals Without God (Amherst,NY: 
Prometheus Books, 1991). 

 آخرین سخن در آخرین سخنان

 
 

 دهید داغکودک 

Silverman, Janis. Help Me Say Goodbye: Activities for Helping 
Kids Cope When a Special Person Dies (Hudson, NY: Fairview, 
1999). 

 
 .۴-٨. سنین دهید داغبرای کودکان  ییهاتیفعالبا  یر درمانهنیک کتاب 

 
Dennison, Amy, Allie, and David. Our Dad Died: The True Story 
of Three Kids Whose Lives Changed (Minneapolis: Free Spirit, 
2003). 

ساله) داشته  ۴و  ٨،٨( ییهابچه. مادر (در آن زمان) ردیمیمآریتمی قلب  اثرپدر هنگام خواب بر 
یک خانواده یهودی بوده ولی  خانواده. هر چند این کندیمبرای دو سال رویدادها را یادداشت 
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است.  ییهمتایبدینی در آن وجود دارد. بسیار ساده کتاب  یهاشهیاندارجاع و اتکا ناچیز به 
 نیرومند، پویا، محرک. سن هشت سال و بیشتر.

 
Romain, Trevor. What on Earth Do You Do When Someone Dies? 
(Minneapolis: Free Spirit, 1999). 

 سال. ٩-١٢صادق، دردآشنا، ناب. توصیه اصلی درمانگران اندوه. سنین 

 
 در هنگام مرگ یک جانور خانگی

Rogers, Fred. When a Pet Dies (New York: Putnam Juvenile, 
1998). Ages 3–6. 

 (که در ضمن یک گماشته روحانی پریزبیتاری نیبروشنه خاطر این روان ب هایخوبسپاس بر 
 است.)

Wilhelm, Hans. I’ll Always Love You (Albuquerque: Dragonfly, 
1988). 

درباره مردن یک جانور خانگی و ادامه یافتن عشق به آن. سنین  آوراشکیک کتاب بی نظیر 
 سال. ۴-٨

 
Viorst, Judith. The Tenth Good Thing About Barney (New York: 
Aladdin, 1987). 

. ولی پس ندکیم، بارنی که جمعه گذشته مرده فکر اشگربهپسرک کوچکی به نه چیز خوب 
که پدر و  زیانگشگفتو  گراعتیطبیک مورد  – کندیم، او به ده چیز خوب فر یسپارخاکاز 

 سال. ۴-٨مادران بدون مذهب آن را مناسب خواهند یافت. سنین 

 
 .دهید داغبرای نوجوانان 

Fitzgerald, Helen. The Grieving Teen: A Guide for Teenagers and 
Their Friends (New York: Fireside, 2000). 
 
Gootman,Marilyn, and Pamela Espeland. When a Friend Dies: A 
Book for Teens About Grieving and Healing (Minneapolis: Free 
Spirit, 2005). 
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Dougy Center. Helping Teens Cope with Death (Portland, OR: 
Dougy Center, 1999). 

 
 پدر و مادران سوگوار

 
Mitchell, Ellen, et al. Beyond Tears: Living After Losing a Child 
(New York: St. Martin’s Griffin, 2005). 

همکار این راهنمای قوی برای نجات  گاننویسند  دادهازدستخود را  یهابچهمادری که ) ٩(نه 
 .ساالنبزرگهستند. و اندوه غم  نیتر سختاین از 

 
 دوستان همدرد

www.compassionatefriends.org 

ت عدم حمای. «هاآن کنندگانتیحماو  دهید داغجهانی برای والدین  کنندهتیحمایک سازمان 
 »از هیچ دین یا ایدئولوژی فلسفی ویژه.

 
 کمک به کودکان برای اندیشیدن به مرگ

Hill, Frances. The Bug Cemetery (New York: Holt, 2002). 
سپس  رندآو یممسخره را در  سپاریخاککودکانی یک کفشدوزک مرده را یافته و ادای یک به 

حشرات در محله. این کارها همگی بازی و جالب است تا  یهمهیکی دیگر و همین طور برای 
. شودیمدیگر غم و اندوه به واقعیت تبدیل  آنگاهگربه بیلی با ماشین تصادف کرده و  نکهیا

نیست ولی چرخش آن را حتا نیرومندتر نیز  The Dead Bird همانند کتاب عالی وایز براون
 سال. ۴-٨. سنین سازدیم

 
Brown, Laurie Krasny, and Marc Brown. When Dinosaurs Die: A 
Guide to Understanding Death (New York: Little, Brown Young 
Readers, 1998). 

 تواندیم، ولی مرگ عزیزی برای کودکان به ویژه کندینمبه راستی هیچ کسی مرگ را درک «
چرا «»به چه معناست؟ بودنزنده« یهابخششامل » باشد. سازمشکلو  پردردسرو  کنندهجیگ

ه پس مرگ چ» «هاسنت داشتننگه»«بدرود گفتن» «مردن یعنی چه؟»«؟ردیمیمشخصی 
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من  خانواده«، دیگو یمکتاب  یهاتیشخصیکی از ». به یاد آوردن افراد یهاراه«و » ؟شودیم
 »ولی من مطمئن نیستم.« دهدیمسپس ادامه » که روح مامان پیش خداست. کنندیمگمان 

 سال. ۴-٨برای آزاداندیشان چه توصیه بهتری از این یک عبارت وجود دارد. سنین 

 
Buscaglia, Leo. The Fall of Freddie the Leaf: 20th Anniversary 
Edition (Thorofare, NJ: Slack, 2002). 

اییز ول بهار و تابستان تا پطه بزرگ عالی، فردی یک برگ را در مورد عالق یهاکتابیکی از 
ین واقعیت که ا ابدییدرم، کندیمنگاه  زندیر یمکه  ییهابرگ. هم چنان که او به کندیمدنبال 

 سال. ۶-١٢نیز برای او رخ خواهد داد. سنین 

 
Schweibert, Pat, and Chuck DeKlyen. Tear Soup, 3rd ed. 
(Portland, OR: Grief Watch, 2005). 

ر کرد. و زیبا از سوگواری را غیر از این کتاب تصو  کنندهقانعاعترافی مستند،  توانیمبه سختی 
 سال. ۴-٨عالی است. سنین  یسادگبه

 
 پردازندیمکه به بررسی مرگ و از دست دادن  ییهالمیف

رید به و درجه شایستگی بنگ یبندردهه پیشنهادی به همرا یهالمیفبرای یک فهرست کامل از 
 .١پیوست 

 
 سه تا بهترین کارها ادبیات کودکان در بررسی موضوع مرگ

White, E. B. Charlotte’s Web (New York: HarperCollins, 1952, 
renewed 1980). Ages 6–12. 
Babbitt, Natalie. Tuck Everlasting (New York: Farrar, Straus, & 
Giroux, 1985). Ages 6–12. 
Paterson, Katherine. Bridge to Terabithia (New York: HarperTeen, 
2004). Age 9+. 

 
 ساالنبزرگو  ساالنانیماندیشیدن برای 

Dobrin, Arthur. Love Is Stronger Than Death (1986). 
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ولی بر خط به نشانی  شودینم، که امروزه دیگر چاپ ایک کار اندیشمندانه، محرک زیب
www.ethicalunion.org/loveis/index.html .در دسترس است 

 
Willson, Harry. Myth and Mortality—Testing the Stories 
(Albuquerque: Amador, 2007). 

ته و مرگ پرداخ اآموزه و اعتقاد در برخورد ب ودویسبه  توجهجالباین کتاب اندیشمندانه و 
ن . ویلسون یک روحانی مبلغ پیشیکندیمفناپذیری بررسی  را در روبرو شدن با هاآنکمک 

 .باشدیمسکوالر فعال عدالت اجتماعی  یگراانساناست و اکنون یک 

 
Wilson, Robert Anton. “Cheerful Reflections on Death and 
Dying.” Google it, or brave the long URL: 
www.deepleafproductions.com/wilsonlibrary/texts/raw-
dying.html 
 
Morris, Virginia. Talking About Death Won’t Kill You (New York: 
Workman, September 10, 2001). 
کتابی با نگاهی بی طرف و کامل به مرگ که هم چنین به گرایش ما به پرهیز از این موضوع 

 ص را جلب نماید.ختوجه ش. تنها تاریخ چاپ آن کافی است تا پردازدیم

 
Montross, Christine. Body ofWork: Meditations on Mortality 
from the Human Anatomy Lab (New York: Penguin Press, 2007). 
این کتاب برای همه نوشته نشده بلکه برای کسانی است که دیدی بسیار (بسیار) مستقیم به 

 ، ارزش نگاه کردن را دارد.دهندیم فناپذیری با عینک فیزیکی را ترجیح

 
Enright, D.J. (Ed.). The Oxford Book of Death (London: Oxford 
University Press, 2002). 

 مجموعه مهمی از مقاالت پیرامون مرگ و مردن.

 
Nuland, Sherwin. How We Die: Reflections on Life’s Final 
Chapter (New York: Vintage, 1995). 

 یک هدیه عالی و مهم به ادبیات از دیدگاه یک پزشک با دلی روشن.
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Byock, Ira, M.D.Dying Well (New York: Riverhead Trade, 1998). 

 یوگذارگشت Dying Wellخودش. کتاب » گرایانهجوهر انسان«برای  شدهشیستاکتابی 
نده اس تجربه شخصی نویسدر روند پیری و مرگ است که بر اس نانهیبروشناندیشمندانه و 

 است. گرفتهشکلپیرامون مرگ پدرش 

 
 :نگاه کنید دینزیر در تربیت فارغ از اصول  یهایبررسهم چنین به 
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و برپاسازی  بنیادگذاری
	هاانجمن
 ازکسآماندا مت

 
 

 
 

میالدی) هنگام گشایش تاالر گفتگوی تربیتی در  ٢٠٠٧خورشیدی (فوریه  ١٣٨۵ ماهبهمندر 
ته گوناگونی پیوس یهاوهیشیک گفته و نظر به  ParentingBeyondBelief.comسایت 
بسیار خوب است تا با پدر و مادران سکوالر پیرامون برخورد با موارد مشابه گفتگو « :شدیمپست 
و نیاز  -این نظر کمابیش همیشه با تعریف رویدادهایی از تنهایی، احساس عدم اطمینان » شود.

 .شدیمادامه داده به وجود انجمنی 

جود غیرمذهبی و  یهادگاهید خانواده با  هاونیلیمبه معنای واقعی کلمه  متحدهایاالتدر 
 یهانوادهخاکه تنها هستند. ولی در روی دیگر برای  کنندیمحس  هاآندارد ولی بیشتر مواقع 

ه، یکشنب یهاآموزشمذهبی اغلب پرستشگاهی در نزدیکی دارای انجمنی است که دارای 
ر این افزون ب هانیا یهمه و -شده است  یبندسازمانخانوادگی  یهاگردشتربیتی و  یهاگروه

 یهایدسترسسکوالر به ندرت دارای چنین  یهاخانواده) ١تگی است. (فخدمات نیایشی ه
با  ود راخ یهاشهیانددر کنار آن بتوانند گردهمایی داشته،  تاهستند  ییهاانجمنبسامانی به 

اید . این موضوع شندسازخود را به کودکان خویش منتقل  یهاارزشگذاشته و  انیدر مدیگران 
کشیده شدن افراد به سوی  دو عامل اصلی هابچهبتواند روشن سازد که چرا ازدواج و داشتن 

٨بخش
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حاضر و آماده، بخشی است که  یهاانجمن) شاید با اطمینان بتوان گفت که ٢مذهب است. (
 نی دارای برتری واقعی است.تربیت دی

 
 

 هاانجمنهشداری برای سازندگان 
در کوشش برای ساختن و استفاده از یک انجمن نکته مهمی باید مورد توجه قرار گیرد. یک 

» ما«تبدیل به یک قلمرو بسته مجزا بدل گردد، تبدیل به  تواندیمانجمن به سادگی و سرعت 
را جدا از خود دانسته و حتا از » هاآن«بلکه  آوردیمگرد هم را گردد که نه تنها اعضای خود 

قرار  »ما«کسانی هستند که بیرون از دیوارهای تعریف شده » هاآن« -یک دیو بسازد» هاآن«
 .رندیگیم

. اغلب اوقات میکنیمزندگانی  مرکزهم یهارهیدابه طور طبیعی ما در محیطی از 
دایره، خویشاوندان نزدیک مانند پدر، مادر، خواهر و برادران ما کسانی هستند که ما  نیتر یدرون

دارد که  وجود تریبزرگداریم. پیرامون این دایره، دایره  هاآنبیشتر احساس وابستگی را با 
، فرهنگی یاهیناح یهاگروهوابسته دیگر مانند  یهاگروهو با  ردیگیبرمخانواده گسترده را در 

ما؛ حتا گونه ما. هر یک از این  هاینیبجهان؛ هاملت؛ نژادها، مناطق و خوردیمزبانی پیوند یا 
ه دارای ک دهدیمیک انجمن یا جامعه را تعریف کرده که ما را با کسانی پیوند  مرکزهم ریدوا

 وجه اشتراک مهمی هستیم.

کن مم -افرادی با هویت و عضویت منقطع وجود دارد  ،مرکزهم یهاحلقهافزون بر این 
ت باشد. متفاو  هاجنبهبا افرادی همانند و مشابه بوده و در برخی  هاجنبهاست شخصی از برخی 

دیگر  یهاجنبهباشد و در  یاحرفه) برای نمونه شاید یک خانم دکتر عضو جامعه درمانگران ٣(
د. بعید از اعضای دیگر متفاوت باش یبسپاردیگر با  یهایژگیو مذهبی یا  یهادگاهید مانند نژاد، 

مذهبی یا  یهااهدگید بوده ولی پیرامون  آمریکایی-نیست عضو گروه توانمندسازی زنان افریقایی
 هویت شغلی خویش با بسیاری از اعضای دیگر متفاوت باشد.

 ویاحساس پیوند، دلسوزی که در وجود ما هست و احساس همدلی ما با رفتن به س
 یهاصشاخما با افرادی که در  یهاکنشبرهماجتماعی یا در  مرکزهم ریدوابیرونی این  یهالبه
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طیف «که ما آن را  دهدیمرخ  یاگسترهاین جنبه در  دیآیممهم با ما متفاوت هستند پایین 
. گرایش ما چنین است که باالترین احساس امنیت و پیوستگی را در کنار مینامیم» ١همدلی

ا ما شباهت دیگری ب یهاجنبهخویشاوندی نزدیک داشته یا از  هاآنکسانی داشته باشیم که با 
ی کرده که در نزدیکی ما زندگ رسدیمو سپس نوبت به افرادی  -گزینش طبیعی در عمل -دارند

ی با ما دارند. از سوی دیگر ما از کسانی که در فواصل دوری از ولی همانندی و شباهت کمتر
 با ما متفاوت هستند احساس نزدیکی کمتری یاوهیشیا کسانی که به هر  کنندیمما زندگی 

با بیماری داشته و گرایش به همدردی کمتری داریم. احساس همدردی با کودک همسایه 
از داشتن احساس همدردی با کودکی در سرزمین دور با شرایط مشابه  ترآسانبسیار سرطان خون 

 است.

متفاوت، همیشه مایه افزایش همدردی و  یهاانسانبا کوتاهی تنها سپری کردن مدت 
میالدی) در  ١٩۵۴خورشیدی ( ١٣٣٣در سال  ٢گونه که مظفر شریف همان .شودینمدرک 

 واندتیمسپری کردن زمان با دیگران  ،یافته» ٣آزمایش غار روبرس«آزمایش مشهور خودش به نام 
. در این آزمایش دو گروه از پسران در اردوگاه کندکمک فراوانی به داشتن هدف مشترک 

پسرها در کنار  دآوردنگر کوشیدن تا با  کنندگانشیآزمارقیب تقسیم شدند.  یهامیتتابستانی به 
در خوراک سرا با همدیگر  هاآنقیب بکاهند ولی به جای کاهش ر  یهاگروههم دشمنی را میان 

روه که هر دو گ آمدیم. هنگامی دشمنی روبه کاهش گذاشت که شرایطی پیش کردندیم دعوا
ان تا به چیزی دسترسی یافته که همه افراد دو گروه خواه کردندیمباید برای موفقیت با هم کار 

 مانند هنگامی که باید چادرهای کمپ دیطلبیمدو گروه را آن بودند. این شرایط نیروی کار هر 
 .شدیمبرپا 

شده  نشان داده) برای نمونه ۵به نتایج مشابه ای رسیده است. (نیز  ترتازهچندین مطالعه 
هویت  ،منابع یگذاراشتراکدر هنگام محدودیت منابع و اجبار افراد به تخصیص و به  که

                                                 
1. Empathy gradient 

2. Muzafer Sherif 

3. Robbers Cave Experiment 
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و نتایج  رتگستردهبه همکاری هر دو  مشترک یهاتیهو و  ییشناساقابلاختصاصی اجتماعی 
 )۶. (انجامدیمدشوار اجتماعی  یهاتیموقعدر  ترطرفانهیب

لکه داخلی اجتماعی باشد ب یهاحلقه، هدف ما نباید تنها ساختن گراانسانبه عنوان یک 
داندیشان اگسترش احساس پیوستگی به بیرون از هر گونه مرز تا جای ممکن است. انجمن آز 

بهترین «ه . این یکی از نمیدانیمباید تنها یکی از چندین انجمنی باشد که ما خود را بخشی از آن 
 نیتر گستردهبه  قیتشو  برای تربیت غیرمذهبی است که در پیشگفتار گفته شده است:» کنش

، میکنیمانجمن و جامعه خود را تعریف  نیتر کینزد حلقه همدلی ممکن. همان گونه که ما 
یش به سوی پکه هم اینک ما بخشی از آن هستیم نیز مهم است؛  ییهاانجمنبازشناسی و تقویت 

 جامعه زنده روی زمین است.که حلقه بیرونی:  نیتر گسترده

ه گراها و آزاداندیشان دانشگاه الینویز تقلید کرده که باز کنش بیخدایان، ندانم میتوانیم
برای مسیح به مسافرتی برای خدمات اجتماعی  یاانشکدهدهمراه اعضای مدرسه گروه پیکار 

 ییهانجمنادر تعطیالت بهاری برای بازسازی نیو اورلئان رفتند. همان گونه که ما پیگیر تشکیل 
ه تا انجمن دیگر به هم پیوست یهاگروهو باید با  میتوانیمآزاداندیش هستیم  یهاخانوادهبا دیگر 

 ان بهتری سازیم.یا جامعه گسترده خویش را مک

 
 

 ) انجمن انسانی برای چیستبه راستی(

 یهاانجمنآزاداندیش و اشخاص آزاداندیش در گوشه و کنار کشور برای ساختن  یهاگروه
ت و به درجاتی از موفقیت نیز دس - کنندیمکوشش  یچند نسلموفق و بادوام، ارضاکننده و 

یانه گراانسان یهابرنامهشکل داده حتا  هاخانواده. برخی ارتباطاتی را با نسل جوان و اندافتهی
هستند که  ییهاگروه هرحالبهتربیتی پشتیبانی هستند.  یهاگروهدارای  کودکان را آغاز کرده و

 ی سن اعضای آننبه همان شکل آغازین و ابتدایی بافی مانده و منح هاسالاعضای آن پس از 
. چه چیزی یک انجمن شکوفای در حال رشد را از کندیمبه آهستگی به سوی باال حرکت 

 ؟سازدیمانجمنی راکد متفاوت 
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یت ضو ولی ع هیدخانواده خود را برگز  دیتوانینم شما پاسخ در درک جامعه نهفته است.
است. به یک شخص چیزی را که دوست دارد بدهید و  به طور کامل دلبخواه یانجمندر هر 

بدهید و به جای دیگری خواهد  خواهدیماز چیزی که سپس او بعید است که نماند. کمتر 
 رفت. موضوع به همین سادگی است.

که به اندازه کافی برای درک  ستدیایبازمآزاداندیشی زمانی از جنبش  یهاانجمن
طلب رای ب یاهیرمایخمآن نیاز انسانی که در نخستین گام انگیزه و  -مردم نکوشد یهاخواسته

آزاداندیشی آماج خویش را بسیار تنگ  یهاانجمن. بسیاری از شودیمهمانندی  و خواست
 یااعض هداف پیرامون کاوش، منطق، جستجوی حقیقت و رد دین است.ا. این انددهید نظرانه 
 ییهانجمناگرایشی برای رفتن به پرستشگاه ندارند زیرا تمایلی به عضویت در  ییهاگروهچنین 

 است.ندارند که خدا و الهیات محور آن 

 روندیم هاشگاهپرستدریابند این است که برای بیشتر کسانی که به  توانندینم هاآنآنچه 
بیزاری ود وجدیگر دارای اهمیت کمتری است. در بسیاری از موارد با  یهابهرهالهیات نسبت به 

 به رفتن به پرستشگاه را دارند.و تمایل گرایش باز هم از الهیات 

در نظرسنجی گالوپ در سال  آمریکاییدرصد از پاسخگویان  ٢٧که تنها  شودیمگفته 
از  طرفانهیبمیالدی) در هنگام پاسخ پیرامون دلیل اصلی رفتن به کلیسا به طور  ٢٠٠٧( ١٣٨۶

) بسیاری از افراد برای رشد شخصی، برای گرفتن راهنمایی در مسیر ٧. (اندبردهخدا نام 
یا به دلیل همرنگی  - رفتندیمبودن به کلیسا  بخشالهامبه دلیل  زندگانی، برای انگیزه گرفتن،

 هاتشگاهپرسکه در  هاستانسان، غیر از پرستیدن، نیازهای اولیه هانیابا جماعت و بقیه مردم. 
 .شودیمبرآورده 

خود به فراتر از مرزهای  عضویت بردن نمودارآزاداندیش آرزوی  یهاانجمناگر 
که را دارند خورشیدی)  ١٣۴٩-١٣٣٩میالدی ( ۶٠مردان سفیدپوست دهه  یشناستیجمع

م به مرد کشیده شدن) باید به دالیل واقعی !را بیامرزد شانهمه(خدا  گذشته شاندورهامروزه 
ه مورد . نکته آن خدا نیست. نکته آن در تعلق داشتن نهفته است. نکتتوجه کنندسوی پرستشگاه 
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مه، بر نیازهایی . باالتر از هباشدیم یگرمپشتپشتیبانی دو طرفه و  پذیرش بودن است. نکته در
 .شودیمو به درون احساسات و هیجان کشیده  بودهمنطق  ورایکه  گذاردیمانگشت 

 هاآنآزاداندیشی به وسیله  یهاانجمنکه  دهدیماین بخش چندین راه حل ویژه ارائه  
 سانانربهگ یهاگلهآزاداندیشان با  یدهسازمانبا این نیازها برخورد کنند.  ترسرراست تواندیم

 ، بدونهانیامقایسه شده است و در این استعاره نکات خوب و بدی وجود دارد. با وجود همه 
و  یادگذاریبنهستند. این بخش برای  ییهاانجمن یبرپا سازپیگیر  نید یب یهاخانوادهشک 
 .کندیمآزاداندیش کمک  یهاخانوادهدلخواه به  ییهاانجمنیافتن 

 
 پرسش و پاسخ

  
پرسش: من و شریکم مذهبی نیستیم ولی اکنون دیگر دارای فرزندانی شده و به راستی به وجود 

آموزش داده شده در خانه را تقویت نماید.  ییهاارزشتا  میکنیماحساس نیاز  ییهاانجمن
گزینی جای حلراه. آیا میاکردهبنابراین ما گفتگویی را برای برگشتن به مذهب در خانه آغاز 

  وجود دارد؟
 

وجود دارد و این راهکارهای جایگزین هم از لحاظ تعداد و هم  کارراهدر واقع چندین پاسخ: 
 یبندسازمانبرای  ییهاتیساوباز تنوع در حال افزایش است. قسمت منابع این بخش شامل 

 هانآگردهمایی و اجتماعات محلی است که برخی شاید با خانواده شما جور و هماهنگ باشد. 
ارند ولی به د هاخانوادهبرای کودکان و  یبیشتر یهابرنامهبرنامه نداشته و برخی  یانهیزمهر  در

ست که ا شده سیتأس یهاانجمننخست برای پیگیری و یافتن  هر حال این بخش در واقع گام
 شخص بتواند به عضویت آن در آید.

ای بسیار متفاوتی هستند. برخی الگوه یهاانجمنبدون دین پیگیر یافتن  یهاخانواده
تماعی و روانی را بدون ادعاهای دگم و جا یهابهرههیئتی را دوست دارند که بسیاری از 

جا طیف  یپایانآمده که در بخش  یهائتیهدرباره  ینهیگز . در زیر سه کندیمفراطبیعت ارائه 
 دارند:
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 رای توحیدگراگانجمن جھان

به معنای عدم نیاز به ابراز هیچ اندیشه  و اینهستند » بدون اصول عقاید«گرا جهان یهاانجمن
اعتقادی این فرقه بر اساس هفت  یهاآموزهمتعصبانه، آموزه یا باورهای مذهبی است. به جای 

ثریت است. اک (این اصول در پیوست آمده) گردیده یادگذاریبن گرای توحیدگراجهاناصل 
 ٩١یروان (از پ یترگستردههستند و حتا درصد  گراندانمبیخدا و  گرای توحیدگراجهاناعضای 
 یهاجماعت) ٨. (آورندیمبه شمار را به عنوان هویت خویش » ییگراانسان«درصد) 
آموزشی گسترده خوب برای کودکان است که بر دین  یبرنامهدارای یک  توحیدگراگرای جهان

ط سطح باالیی پیرامون برنامه آموزش رواب حظاتمالو اخالق تطبیقی تمرکز داشته و هم چنین 
انجمن دارد بنابراین  ١٠۴٠بیش از  گرای توحیدگراجهانجنسی دارد. امروزه در امریکای شمالی 

 را در ناحیه زندگی خود بیابد. هاآنیکی از  هر کسیبعید نیست که 

) وابسته به UU( گرای توحیدگراجهانتنوع گسترده رویکرد و فضای حاکم بر پیروان 
دارد. برخی هنوز زبان و نمادهای مسیحیت را به کار گونه جماعت  یو ساختار کشیشی بوده

گرای هانجدر حالی که دارای جوی به طور کامل غیر الهیاتی هستند. اگر بیش از یک  رندیگیم
هترین ب کیکدامرا مقایسه کرده تا دریابید  هاآن) در ناحیه شما فعالیت داشت UU( توحیدگرا

مناسب شما نیست  هاآنشده توسط حالت هماهنگی را با خانواده شما دارند. اگر خدمات ارائه 
 دیگری داشته باشند که بدرد شما بخورد. یهابرنامهباز هم شاید هنوز 

در  توانیمرا  یهاپرسشبسیاری از  یهاپاسخ، یهاجماعتافزون بر دیدار از 
www.uufaq.com .یافت 

 

 اخالقیجامعه 

 یهدسازمانبا اصول فرهنگ اخالقی  متحدهایاالتجامعه اخالقی در  وپنجستیباین روزها 
ه جامع« تیساوبکه دارای جامعه اخالقی محلی نیست یک  ییهامکانشده هم چنین برای 
اتحادیه  یهاگفتهشده است. بر طبق  یاندازراه) www.eswow.org» (اخالقی بدون مرز
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رمان الهام گرفته از این آو  گراانسانفرهنگ اخالقی جنبشی آموزشی و دینی « ۴اخالق آمریکایی
) ٩» (ت.اس تریانسان یجامعهاست که هدف واالی زندگانی انسانی کوشیدن برای داشتن یک 

گوناگون و باورهای  هانید ) که افراد دارای UU( گرای توحیدگراجهان یهاجماعتبر خالف 
فرهنگ اخالقی دارای یک دسته از باورها و اصول اعتقادات محوری  یهاگروههستند  ینیرد یغ

هستند، بسیاری از اعضای این جنبش فرهنگ اخالقی را مذهب  یاتیاله ریغهستند. هر چند 
آموزش دینی را از سن کودکی تا دانشجویان  یهابرنامه. فرهنگ اخالقی آورندیمخود به شمار 
 یهاهبچبرای  یاساالنهاخالق هم چنین گردهمایی  آمریکایی. اتحادیه دهدیمدانشگاه ارائه 

. منابع فراوانی از دروس آموزشی برای کندیمراهنمایی، دبیرستانی و دانشجویان برگزار 
 وجود دارد. www.aeu.orgبه نشانی  هاآن تیساوبکودکان فرهنگ اخالقی در  یهابرنامه

 

 ۵ی یھودگراانسان یهاجماعت

آن  یهاسنتبرای کسانی که خداپرست نبوده ولی به همان فرهنگ و هویت نژادی یهود و 
دارند.  گراسانان یتکه ماهیتی یهود  برپا شدهجماعت در امریکای شمالی  ونهستیبپایبند مانده 
فارغ از عناصر  یاوهیشیهودیت را به  یهاسنتو  هاجشن گراانسانیهودیت  یهاجماعت

برای کودکان ارائه کرده و جامعه یهودیت  ییهابرنامه هاجماعت. این دارندیمفراطبیعت برپا 
 .سازدیمگردهمایی جوانان را برپا  گراانسان

گاهی از  مراجعه کنید. هم چنین  www.shj.orgجوانان به  یهابرنامهبرای آ
ودیان یه یهاسازمانه وابسته به کنگره فرهنگی و سکوالر یهودی وجود دارد ک ییهاگروه

دیگری  یهابرنامهدارای مدارس و  هاگروه) بوده و برخی از این www.csjo.org( ۶سکوالر
 برای کودکان هستند.

                                                 
4. The American Ethical Union 

5. Humanistic Jewish 

6. The Congress of Secular Jewish Organizations 
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با  در اجتماعی» هاجماعت«برای پدر و مادران غیرمذهبی که تمایلی چندانی به گزینه 
آزاداندیش بتواند کاربرد داشته باشد. چنین  یهاگروهمشترک ندارند شاید الگو  یهاارزش
عیت با ولی این وض اندداشته هاخانوادهبرای کودکان و  ییهابرنامهتا کنون به ندرت  ییهاگروه

یک برنامه  ٨در کالیفرنیا ٧در پالو آلتو گراانسانشتاب و به سرعت در حال تغییر است. انجمن 
 ٩تایم یجلهمخالق پرداخته و شرح کوتاهی از آن در مدرسه یکشنبه برپا ساخته که به آموزش ا

کوئرکو، در فونیکس، البو  گراانسان یهاگروهمشابه دیگری به وسیله  یهابرنامه. شودیمارائه 
 در حال آغاز به کار است. ١٠کلرادو اسپرینگ و پورتلند

ه ک ییهاانجمنبرای پی بردن به وجود  ،محلی همیشگی یهافرصتافزون بر این 
ت سیکوئدیگری مانند کمپ  یهافرصتخانواده آزاداندیش شما را منتقل سازد  یهاارزش

)www.camp-quest.orgی اردوگاهی تابستان یهابرنامهست ی) نیز وجود دارد. کمپ کوئ
 یرانقیاقسنتی تابستان مانند شنا، هنر و هنرهای دستی و  یهاتیفعالکه  کندیمهفتگی را ارائه 

بر اخالق سکوالر، اندیشیدن انتقادی، دالوران  و زدیآمیمآموزشی در هم  یهاتیفعالرا با 
ر از تا با کودکان دیگ ابندییمفرصتی  هابچهعلمی متمرکز است.  یهاکاوشآزاداندیش و 

مابیش ک شودیمبرقرار  هااردوگاهکه در این  ییهایدوستآزاداندیش برخورد داشته و  یهاخانواده
همیشه پایدار و دائمی است. برای بسیاری از کودکان برخوردهایی که در این اردوگاه پیش 

رتباط و ا کنشبرهمبرای تنها نبوده و فرصتی  هاآنکه خانواده  سازدیمرا متوجه  هاآن دیآیم
ا ت دکنیمکمک  هاآنبه و  دیآیممتقابل میان کودکان هم سن درباره این موضوعات پیش 

 خود را توسعه دهند. یهاارزشباورها و 

 

                                                 
7. Palo Alto 

8. California 

9. TIME 

10. Phoenix, Albuquerque, Colorado Springs, and Portland 
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پرسش: من و شریکم در نخستین روزهای دیدار با یکدیگر در گروه آزاداندیش محلی در این 
ردیم کشهر عضو بودیم. ولی زمانی که دارای فرزندانی شدیم دیگر در گردهمایی آن شرکت ن

یرا هیچ برنامه یا فعالیتی برای کودکان ارائه  ر در هنگام حضور د میخواستینمما و  هکردنز
گردهمایی ناچار به استخدام پرستار بچه شویم. برای خانواده پسندتر ساختن گروه آزاداندیش 

 انجام دهیم؟ میتوانیممنطقه خویش چه کاری 
 

بسیاری از بیخدایان، آزاداندیشان و  رسدیمزمانی که نوبت به خدمات خانوادگی  پاسخ:
 یانامهبر  هاگروه. این شوندیم» بود یا مرغ مرغتخماول «گرفتار مشکل  گراانسان یهاگروه
 یاخانوادهنیست و هیچ  هاآنزند عضو ر دارای ف یخانوادهزیرا هیچ  دهندینمارائه  هابچهبرای 

 برای کودکان ندارند. یابرنامهنیست زیرا  هاآنعضو 

وشش کنید تا ک کنمیمپیش گرفته و از گروه ببرید من توصیه  راه خود را آنکهپیش از 
برای کودکان برپا و دایر سازید. از سازمان دهندگان گروه  یابرنامهدر گردهمایی گروه محلی 

سانی گروه ر  نامهفهرستاز گروه وجود دارند که در  نیشیپجویا شوید که آیا اعضای کنونی یا 
اصلی گروه شما را خواهند  یهسته. این افراد شوندینمقرار داشته و در گردهمایی حاضر 

برای  یابرنامهساخت! با چنین افرادی تماس برقرار سازید. از این افراد جویا شوید که اگر 
با گردهمایی برپا شود خواهان برگشت به گروه هستند یا نه. اگر از سوی این  زمانهمکودکان 
گاهی سازمان دهندگان گروه رسانده و از تمایالتی دیدید اطالعات آ هاخانواده  اهآنن را به آ

 بخواهید تا این فکر و اندیشه را به مرحله عمل درآورند.

گاهی از   رسانی نداشته فهرستی برای نامهفهرستدر  یاخانوادهاگر گروه هیچ خبر و آ
سایت  در دینتوایمگرفتن امضا در محل دیدار والدین قرار دهید. هم چنین جویا شوید که آیا 

ودکان برای ک یابرنامهگروه اعالم کنید و هم چنین در نامه خبری گروه از افراد خواستار ایجاد 
و  www.craigslist.com یهاتیساوببخواهید به شما ایمیل بزنند. در 

www.meetup.com .گهی بدهید  آ

هنگامی که چند همراه خواهان و صمیمی یافتید و از پشتیبانی مدیریت گروه خاطر جمع 
گشتید، آنگاه هنگام آن رسیده تا برای برنامه نقشه راه را تهیه کنید. یک اشتباه کلی که افراد در 
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ه در زمان کوتاو زیاد  فراوانهای کار انجام  برای کوشش دهندیماین مرحله به فراوانی انجام 
رادی بسیار هستید اف مندعالقهدیگری که به این گروه  یهاخانواده. به احتمال بسیار شما و ستا

را  اتییپر جز مشغولی بوده و زمانی برای نوشتن کل دروس آموزشی روز تعطیلی یا رویدادهای 
از راه در آغ ییهابرنامهنخواهید داشت. حتا شاید هیچ درخواست سختی برای ارزیابی چنین 

 د نداشته باشد.وجو 

 ساده و کوچک است. اگر یهاگامبه طور کلی بهترین راه، آغاز کردن یک برنامه در 
مانند  یابرنامهکوچک و کم سن و سال هستند با  یهابچهدارای  مندعالقه یهاخانوادهبیشتر 

ن نخست ساخت یهاگامو شعرهای ساده آغاز کنید. آماج  یزیآمرنگداستان خوانی، نقاشی و 
گاه ساختن افراد از وجود یک برنامه برای کودکان است و هم چنین وادار  عزم نیرومندتر و آ

به این  دمنعالقه داربچهو والدین به آشنا شدن با همدیگر است. اگر سه خانواده  هابچهساختن 
آن را اجرا  کرده و یزیر برنامهبتواند برای یکی از مراحل  یهاخانوادهبرنامه هستند شاید هر یک 

کند. این وضعیت، خبر را پخش کرده و (با همان اهمیت) انجمنی را بر پا خواهد ساخت که 
 والدین را درگیر خواهد ساخت. یهمه

 
ه ما کنم؟ در منطق یانداز راهگروه تربیتی بدون دین را در منطقه خود  توانمیمپرسش: چگونه 

فراوانی وجود نداشته و گروهایی نیز که وجود دارد در واقع کاری  افتهیسازمانسکوالر  یهاگروه
  .دنکنینمبرای ما 

 
تربیتی غیرمذهبی در سطح ملی آغاز به شکل  یهاگروهاخیر شماری از  یهاسال در پاسخ:
یک گروه  ذهبیم. به فاصله اندکی پس از انتشار کتاب تربیت فارغ از اصول ه استکردگرفتن 

سه ماه  پس ازافتاد.  به راه ١با نام همانندی در رالی در کارولینای شمالی» گردهمایی رسمی«
) CFI(١) مرکز کاوش ٢٠٠٨آغازین  یهاماه( ١٣٨٧پایانی  یهاماهعضو شد. در  ۵٠گروه دارای 

                                                 
1. Raleigh,North Carolina 
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١)CFI و پروتلند  ٢مانند آستین ییتربیتی غیرمذهبی در شهرها یهاگروه یدهسازمان) آغاز به
که آغاز  یرال برای پدر و مادران سکو » تی دشوارتربی یحلقه«نمود، به طور کامل همانند یک 

روه خود را گ یاندازراه. اگر شما نقشه ه بودنددر شهر نیویورک کرد ییهاییگردهمابه برپایی 
موجود برای الگوبرداری  یهاگروهدارید، شما در دسته خوبی قرار گرفته و دارای شماری از 

 هستید.

رآورده ازید که امیدوارید گروه آن را برا روشن و مشخص س ینخست آماج یا اهداف
 یهاشهیاندد. آیا خواستار یافتن پدر و مادران سکوالر و شریک شدن در صالحدیدها و ساز 
ر با گ؟ آیا در جستجوی برقرار ساختن ارتباط میان کودک خود و کودکان دیهستید هاآن
ر کودکان شما د دیخواهیماعتقادی مشترک هستید؟ یا موضوعاتی وجود دارد که  یهانهیزم

  را فراگیرند مانند اخالق؟ هاآناز خانواده  تربزرگگروهی 

تصمیم گرفتن پیرامون آماج گروه و گام برداشتن صادقانه در مسیر آن هدف، برای 
بعید نیست که چنین آماجی در گذر زمان حیاتی است. بدون شک ، پایداریادی نموفقیت ب

 ولی این مهم است که هماهنگ با هم باشد. شود دستخوش دگردیسی

 اببرای کودکان خود به همراه کودکان دیگری  یبازنیزماگر تنها در جستجوی 
 ،دیشناسیماز پدر و مادران سکوالر همرای و هم نظر را  تنو چند  هستیدهمانندی  یهاشهیاند
گاه ساخته و  هاآن ن داشته باشید شاید بهترین گزینه شما راه انداخت نظرتبادلرا از این اندیشه آ

 یدهسازمان یزیر برنامه باشد. اگر هدف شما موردی به این سادگی باشد، یررسمیغموردی 
 باشد. یرضروریغپرمسئولیت و  تواندیم تریرسمیک گروه 

که افراد نام  دهندیمع خود اغلب اجازه مناب یهابخشبرخط سکوالر در  یهاانجمن
ی را یا خصوص دارهدف یهاامیپی برای فرستادن هایکار ن خود را اعالم کرده و راهشهر یا استا

. چند خانواده سکوالر ساکن در ناحیه زندگانی خود با کودکان هم سن را یافته و کنندیمارائه 
، استخر شنا، پارک یا جاهای نزدیک دیگری را بدهید که برای وحشباغپیشنهاد رفتن به موزه، 
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جذاب است. با والدین و کودکان دیدار کرده و اگر اوضاع بر وفق مراد پیش رفت،  هاخانواده
منظم در هر تعطیلی یا دیدارهای هفتگی منظم خانوادگی والدین را پیشنهاد دهید. در دیدارهای 

و  ، تبلیغ و برپا ساختن سازمانی با کارمندتیساوب یاندازهراچنین مواردی نیاز نیست که با 
 کنید. ترسختبودجه زندگی خویش را 

گروهی است که بیش از یک گردش آموزشی  یاندازراهاز سوی دیگر اگر هدف شما 
مانند آموزش اخالق، اندیشیدن انتقادی، مقایسه دینی، تاریخ  -رسمی بیرون از خانه باشد 

 دیخواهیمآنگاه در واقع شما گروهی  -قیق و کاوش دانشیک یا علمی و غیرهآزاداندیشی، تح
در واقع به چنین گروهی نیز نیاز است. بعید نیست که با مهارت و استادی  بوده و تریجدکه 

ن منابع و تجهیزاتی را خریداری کنید بنابرای هادرسکرده و برای این  یزیر برنامهرا  ییهاآموزش
اشد نیاز ب دیشا بدانید چند تن بچه در هنگام آغاز در سر کالس حاضر خواهند شد. دیخواهیم

کار کرده و اگر در این مسیر پرتالش افتادید بعید نیست برای  ترخاصبا یک گروه سنی 
 ساختن گروه خود تبلیغاتی نیز داشته باشید. ترگسترده

مان آغاز کرده و با گذشت ز کوچک یابرنامهولی بهتر است که با  این هدفی واال است
 یهابچه بازی یهاجلسه. با دیدار در بیرون از خانه و گسترش دهیدخود را  یهابرنامهو  هاتیفعال

 دیگر آغاز کرده و پدر و مادران مندعالقهکرده، با والدین  ریزیبرنامهکوچک که والدین آن را 
زاداندیشی کالس آ«دیگر را بشناسید. دریابید که آیا دیگران برای کار کردن بر پروژه یک 

دارند. بفهمید که والدین  ییهاآموزشموافق هستند و چه تصوری از چنین » ١روزهای تعطیل
دارند. تقسیم  ییهارتمهابرای این پروژه کار کنند و چه  توانندیمهمرای با شما چه مدت 

در حال اجرا مهم است تا همه بار بر دوش شما نباشد و بنابراین  یهابرنامهپیرامون  هاتیفعال
سخت خود را رایگان اهدا  یهاکوششکرده و  یگذارهیسرمادیگر در برنامه  یهاخانواده
 نکنید.

ازه نبرید. اج دلیل اصلی تشکیل گروه را از یاد کندیمهم چنان که گروه شما رشد 
یعنی ساختن یک انجمن  -گروه در سر راه هدف اصلی  ریزیبرنامهو  یدهسازمانندهید که 
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ترس و  باشد نه چیزی که مایه کنندهسرگرمآموزشی باید  هاتیفعالقرار گیرد.  -برای خانواده 
قشه تنها بار ن نکهیارا مجبور و ناچار به توجه سازد. گروه به جای  هاآنهراس کودکان شده و 

انی باید پدر و مادران را پشتیب یابهرهرساندن هیچ  بدونکشیدن را بر دوش والدین بگذارد و 
 .نمایدعرضه  هاآنبه سودمندی  یهاشهیاندده و ر ک

که برای گروه بزرگی از کودکان مناسب است بنگرید به کتاب کار.  یهاتیفعالبرای 
 بخش منابع.به بنگرید آموزشی  یهابرنامه یهاشهیاندبرای ایده و 

 
ا ب متناسبمحلی در ناحیه ما  یهاگروهگروهی در ناحیه ما فعالیت ندارد (یا  چیه پرسش:
را  یاتازهگذشته من وقت ندارم که گروهی  هانیایا وظایف خانوادگی ما نیستند) و از  هازمان

ید؟   به راه اندازم. چه پیشنهادهایی برای من دار
 

حتا اگر در ناحیه شما گروهی نیز وجود نداشته باشد باز هم چندین راه دیگر برای یافتن پاسخ: 
 .دارید اریدر اختیک انجمن آزاداندیش متناسب با خانواده خود 

برای نمونه تربیت فارغ از اصول  -آزاداندیش منابع برخط وجود دارد  یهاخانوادهبرای 
) به همراه تاالر www.ParentingBeyondBelief.com( یتیساوبدارای  مذهبی

ادل رویدادها درباره موارد تربیتی سکوالر گفتگو کرده، به تب توانندیمگفتگویی است که والدین 
 پرداخته و ایده گرفته یا مورد حمایت قرار گیرند.

توحیدگرا گرای جهان) و مذهب www.eswow.org( ١جامعه اخالقی بدون مرز
)UU( ترگستردهمعیت ) از جhttp://clf.uua.org دارای مواد درسی مذهبی هستند که (
گرای جهانفرهنگ اخالقی و  یهاگروهبهره ببرید. (البته در  هاآنبرای خانواده از  دیتوانیم

» آسمانی یهاکتابمطالعات «به هیچ وجه به معنای » آموزش مذهبی«) عبارت UU( توحیدگرا
دارای یک بخش تربیتی در تارنمای جهانی به نشانی  گراانساننهاد مطالعات  نیست.)

)www.humaniststudies.org/parenting با منابعی جالب برای پدر و مادران (/
 و آزاداندیش است. گراانسان
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لی و  ودهنب مذهببدون  آشکاراباشد که وجود داشته شما  یمحلهدر  ییهاگروهشاید 
آزاداندیش را  یهاخانوادهو  هستند که در وجود شما نیز هستکردن مدارا دارای همان ارزش 

ای علمی کودکان را هدایت کرده یا دار  یهاتیفعال. گروهی را جستجو کنید که شوندیمپذیرا 
 یهارصتفکنجکاو و یا خوش استعداد بوده یا هوشمندانه برای کودکان باشند که  ییهابرنامه

. یک گروه پذیرا که بر همدلی، خالقیت و اندیشیدن کنندیممهیا  هاخانوادهرا برای  یاداوطلبانه
ی آن زمینه عضاانواده شماست مهم نیست که اکثریت انتقادی تکیه دارد جای بزرگی برای خا

برای  بهترین مکان تواندیماز این دست  ییهاطیمحدینی داشته باشند یا غیردینی. در واقع 
 باشد. در یک محیط غیر تلقین گر هاینیبجهانو تنوع اکتشاف کودکان پیرامون گوناگونی 

شما  یهابچه تواندیمشامگاهی و اردوهای تابستانی  یهابرنامه ساالنه، یهاییگردهما
 اباز آزاداندیشان روبرو سازد. هر چند این گزینه برای شما یک انجمن محلی  یاجامعهرا با 

برای موارد در دسترس مکملی  توانندیم هاآنولی  سازدینممنظم در طول سال  یهاییگردهما
در ناحیه شما باشند. کمپ کوئیست در چندین نقطه امریکای شمالی اردوهای تابستانی هفتگی 

 .کندیمبرگزار 

که مناسب نوجوانان است:  دهندیمرا ارائه  ییهاییگردهما هاسازمانشمار اندکی از 
ای نوجوانان در مقاطع راهنمایی، دبیرستان و دانشگاهی اخالق گردهمایی بر  آمریکاییاتحادیه 

) گردهمایی www.secularstudents.org(١آموزان سکوالر کند. مجمع دانشبرگزار می
که در درجه نخست ویژه دانشجویان است هر چند برخی از دانش آموزان  کندیمرا برگزار 

 مقطع دبیرستان نیز در آن شرکت دارند.

غیر رسمی خانوادگی نیز سر  یهاشگاهیآساو  یهااردوگاهدر گوشه و کنار تعدادی 
جوالی) و با مشارکت نهاد  ۴تیرماه ( ١٣که هر ساله در  ٢. مراسم دریاچه هایپاتیااندبرآورده
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 شودیم/) بر پا www.ffrf.org/lakehypatia( ٢و بنیاد آزادی از دین ١آزاداندیش آالباما
در . زدیآمیمکه مراسم جالبی از آزاداندیشی را با کنفرانس و اردو در هم چون  را بررسی کنید

برگزار یز نها گراندانمبیخدایان با  سافتبالبرخی مسابقات عجیب مانند مسابقه  رخداداین 
 .گرددیم

 
حیط م ریتأثآزاداندیش دیگر مهم است یا آیا  یهاخانوادهبرای کودکان شناختن  ایآ پرسش:

  آزاداندیشی بسنده و کافی نیست؟ یهاشهیاندخانوادگی برای عرضه و آشکار ساختن 
 

هر چند که مطمئن هستم که کودکان شما در هر دو صورت به خوبی تربیت خواهند شد  پاسخ:
 بسیار مهمی قادر به کمک است. یهاوهیشآزاداندیش به  یهاخانوادهولی اجتماعی از 

توضیح داده  مذهبیکتاب تربیت فارغ از اصول در  ٣اتهککیر همان گونه که بابی 
» عضو بودن«آزاداندیش که شاید گرایش و تمایل به  ساالنبزرگکودکان بر خالف بسیاری از 

ود برای متعلق بودن هستند. از سوی دیگر این احتمال وج هاوهیشکمابیش همیشه به دنبال  ندارند
 ردهکمشترک سرانجام راهی برای خود پیدا  یهاارزشاعی با تعلق به اجتمدارد که کودکان بدون 

بنیاد  زیآممخاطره یهاکنششوند که بر محور » گروه اجتماعی«و بعید نیست دست آخر عضو 
 باشد. هشد گرفته

و این مهم است که در محیط خود با  رندیگیمچیزهای بسیاری از هم دیگر یاد  هابچه
ویند. از خود سخن بگ ینیبجهانبتوانند از دیدگاه و  تاهم سن و سال تماس داشته باشند  افراد

باشند  شیآزاداند یهاخانوادهضروری نباید همگی تربیت شده  طوربهسوی دیگر این کودکان 
 یهادگاهید بتوانند اندیشه خود را با کودکانی با  هاآندر واقع این بهترین حالت است اگر  -

گوناگون  یاهجنبهپیرامون با دوستان خود را د من گفتگوهایی گوناگون در میان بگذارند. خو 
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تا  ددنیکوشیمولی . هر چند بیشتر دوستان من پدر و مادران مسیحی داشتند آورمیمیاد  هب یدین
. (البته کردمیمدرست همان کاری که من  بکشندر یتصو به  دنیشیاندیمآنچه را درباره جهان 

گاهی پیدا کردند چندان هم احساس شور و  هاآنپدر و مادر  هنگامی که درباره این گفتگوها آ
 ).کردندینمشوق 

 یهاشارز آزاداندیش هر چند که در جستجوی انجمن یا اجتماعاتی با  یهاخانوادهبیشتر 
گاه و بی خبر نگذاشت یهادگاهید را از وجود  هابچهمشترک هستند   کوشندیمه ولی دیگر ناآ

ر د تواندیماخالقی آموزش داده شده در خانه را تقویت کنند. در حالی که هر کسی  یهادرس
مانند همدلی و اندیشیدن انتقادی انجام دهد با  ییهاارزشخانه کارهای بسیاری برای آموزش 

 هاچهبکرد. اگر دیگر مقایسه خواهند  یهاخانوادهخانواده خود را با  هابچهاین حال بدون شک 
گو همانندی بوده و درباره این موضوعات گفت ینیبجهاندیگر را بشناسند که دارای  ییهاخانواده

 .شودیمارائه شده در خانه دارای اعتبار بیشتری  یهاآموزشکنند 

یک دلیل دیگر برای پیگیری یافتن انجمن و اجتماعات آزاداندیش غیر از خانواده: بسته 
ممکن است باورها و اصول عقاید شما در میان والدین  دیکنیمدر کدام ناحیه زندگی  نکهیابه 

نا قرار برای در تنگ هابچهباشد. در مدرسه برخی از  زیانگبحثبچه شما  ساالنهمهم کالسی و 
گرفتن و آزار رساندن مورد کم محلی واقع شده، خائن، اهریمنی خوانده شده و وعده آتش 

ت به دلیل عدم شرک هاسرگروهو آموزگاران یا  هایمرب. دیده شده که شودیمداده  هاآندوزخ به 
به انجام » سیهر ک« هاآنرا تنبیه کرده که به گفته  هابچهمذهبی  یهاتیفعالدر نماز و نیایش یا 

 این شوندیمکه به دلیل باورها با نظر منفی و تعصب یا زورگویی روبرو  ییهابچه. پردازدیمآن 
حضور داشته باشند.  هاآناز آزاداندیشان دیگر در زندگانی  یامجموعهبسیار مهم است که 

به  تواندیموجود دارد  هاآنو خانواده  هاآندانستن این موضوع که کسانی دیگری همانند 
کودکان در درک تنها نبودن کمک کرده و در صورت تصمیم به مقاومت در سنگر باورهای 

 هاآندهد که  آنان یاد یهاکالسهمو پشتیبان کنش کرده و به  کنندهدلگرمخود به عنوان منبعی 
 .شندیاندیمچه کسی هستند و چگونه 
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اگرانه نامدار  یهادگاهیدگویا  پرسش: پیشاهنگی یکی از اجتماعات بزرگ در رشد من بود ولی
یکا ( یمشخطبه طور دقیق  دیتوانیم. آیا اندداشتهاخیر  یهاسالای در  ) BSAپیشاهنگان امر

» و نگو نپرس«پیرامون دین را توضیح دهید؟ آیا بیخدایان به طور عملی منع شده یا سیاست 
 حاکم است؟

 
الزامی  هانآاین هست که اعتقاد به دین برای  هاآن مشیخطپاسخ برای ابراز  نیتر قیدق پاسخ:
د. ولی را بپذیرن» برچسب«بیخدایان منع شده ولی بعید نیست کودک بدون  اگرچهاست. 

کا . در اعالمیه پیشاهنگی امریداندیمسازمان پیشاهنگی پسران اعالم باورهای مذهبی را الزامی 
 درباره اصول دین آمده است:

 
یک  به درجه تواندینمرسیده که هیچ عضوی  پیشاهنگی به این نتیجه
ناخت خدا . شگردن نهاده باشدبندگی خدا به  نکهیاشهروند عالی برسد مگر 

و توجه وی برای بهترین  هانعمتبه عنوان نیرو و حاکم گیتی و شکر 
شهروندان الزامی بوده و قواعدی درست و سالم در آموزش اعضای در حال 

 است. رشد و در حال بالیده شدن

 
 .»کوشمیمبا افتخار با باالترین توان خود در راه خدا و کشورم «سوگند پیشاهنگی با 

سوگندی در حد حرف نیست. ضرورت دارد که پیشاهنگ  شودیمهمان گونه که دیده 
کیدپیوسته و به طور عملی بر اعتقاد به خدا   نماید. تأ

 
نگ پیشاه خواهدیمدوستان پسرم پیشاهنگ شده و او نیز  یهمه هانیا یهمهپرسش: علیرغم 

  شود. آیا باید به او اجازه این کار را بدهم؟
 

در اصل این یک پرسش اخالقی است و پرسشی هست که باید با پسر خود در این باره  پاسخ:
 یریگمیتصمدر نهایت  شودیمسالگی دیده  ٨به گفتگو بپردازید. ولی چون این مورد در سن 

 آن به عنوان والدین به شما بستگی دارد.
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) را از انیگراجنسهمملی است که بیخدایان (و  مشیخطپیشاهنگی امریکا دارای یک 
نند را به طور دقیق پیاده نک مشیخطشاید این  هاآن یهادستهعضویت منع کرده است. برخی از 

ر ایمان خویش م سوگند پیشاهنگی بکه در باال گفته شد) اعضای بایستی در هنگا گونههمانولی (
کید و توجه  -که ایمان ندارند  ی. پیشاهنگاندهدیمکنند و این موضوع به طور پیوسته رخ  تأ

یم که هنوز درباره مسئله ایمان تصم شودیمنیز » بدون برچسب«داشته باشید که شامل بچه 
خواهد رهبر دسته ب نکهیاناچار به دروغ گفتن هستند مگر  خوردنزمان سوگند  -نگرفته 

 .مینامیمسوگندنامه را تغییر دهد. بنابراین ما آن را مورد اخالقی یکم 

اگر اجباری هم باشد ناگزیر به قرار گرفتن در یک  مشیخطمورد اخالقی دوم: چنین 
رچسب عدم انتخاب ب» کنش عالی«که گاهی به طور مستقیم مخالف با  - کندیمسنگر دین 

 برای کودکان است.

ه گرو  مشیخط دییتأدر یک سازمان داللت بر یک حد ویژه از  تیعضو  مورد سوم:
پیشاهنگ شدن (یا اجازه به فرزند برای عضویت در  کنندیمدارد. برخی از افراد حس 
اورهای دینی و که بر پایه ب آوردیمبه ارمغان را ماد در برابر تبعیض پیشاهنگی) پشتیبانی و اعت
 .گرایش جنسی نهفته است

. هر پدر و مادری شاید به شودینمدر مجموع با یک تصمیم راحت و سریع جمع  هانیا
طور منطقی به نتایج مختلفی برای پیوستن یا نپیوستن به پیشاهنگی برسند. اگر با اطمینان 

ت تصمیم بگیری با سرپرست دسته پیشاهنگی گفتگویی داشته باشید چون بچه را دس دیتوانینم
د. درباره نگرانی خود توضیح داده و واکنش او را بررسی کنید. مواد آموزشی را او خواهید سپر 

و تمایل رایش رست دسته این گبررسی کنید که پسر شما استفاده خواهد کرد و دریابید که سرپ
و  تسنیرا بخواند که خدا در آن  یشما نسخه متفاوتی از سوگندازه دهد پسر جرا دارد که ا

وده بنرا برای نشان شایستگی انجام دهد که دارای اجزای مذهبی  یاشدهاصالح یهاتیفعال
. به سرپرست دسته توضیح دهید که شما متعهد هستید تا فرزندان شودیممایه ناراحتی شما  چون

 دیخواهیمرا آزاد گذاشته تا هنگامی که بالغ شد راه خودش را درباره دین را انتخاب کرده ولی 
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ین دارای اد بدون د ر نگیرد که (آشکارا یا به طور ضمنی) آموزش ببینید که افر در محیطی قرا
 .هستند ترپستو  ترنییپااخالقی نبوده یا به هر صورت از افراد متدین  یهاارزش

بداند و ببینید  پیشاهنگی مشیخطهم چنین با پسر خود نیز گفتگو کنید. او باید درباره 
ستدالل اخالقی از یک ا ترنیسنگنظر او چیست. در این سن جذابیت رفتن با پیشاهنگان بسیار 

است. اگر پس از گفتگو باز هم خواست به اردوی پیشاهنگی بپیوندد به او بگویید که در زمانی 
که  داندیمچه یدا کنید که بکه با پیشاهنگان هست باز هم باید در این باره فکر کند. اطمینان پ

درباره  تواندیمالزم نیست در سوگند یا فعالیتی مشارکت کند که با آن مخالف است و همیشه 
با شما گفتگو کند. از سوی دیگر اگر در نهایت شما از  ردیگیممشکالتی که در سر راه قرار 

و کمک کنید تا در و به ا پیوستن به پیشاهنگان نگران هستید برای پسرتان توضیح دهید که چرا
 دیگری شرکت کند. یهاتیفعال

 
 منابع بیشتر

  اب در کت» آموزش کودکان برای ایستادن بر سر اصول«مقاله مارگات دونی
 .مذهبتربیت فارغ از اصول 

 ) پیشاهنگی برای همهwww.scoutingforall.org سازمانی که کمر (
الح را به یک سازمان غیر تبعیضی اص آمریکاییبسته تا پیشاهنگی پسران 

 نماید.

 
پرسش: پیشاهنگی دختران برای دختر من جذابیت فراوانی دارد. آیا پیشاهنگی دختران نیز 

 همانندی است؟ یهاضیتبعدارای 
  

عهد و در ت» خدا« یواژهرا ندارد. علیرغم حضور  هاضیتبعنه، پیشاهنگی دختران این  پاسخ:
پیمان پیشاهنگی سازمان پیشاهنگی دختران (که به طور کامل سوا و مستقل از سازمان پیشاهنگ 

عالی نیست  است. نتیجه آن گذاشتهغیر تبعیضی  مشیخطیک  یهیپارا بر پسران است) راه خود 
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ر ولی د -بر خالف اصول سازمانی وجود دارد زیآمضیتبع یهاکنشمحلی از  ییهاگزارش -
 دور از انتظار باشد. تواندینمگروهی با این گستردگی این موارد 

 یریگیأر این ویژگی پیشاهنگ دختران امریکا درباره باورهای دینی در پیروزی بزرگ 
میالدی) به نتیجه رسید و این سازمان معیاری را پذیرفت که  ١٩٩٣خورشیدی ( ١٣٧٢سال 

» خدا«در پیمان پیشاهنگی دختران واژه یا عبارت دیگری را جایگزین واژه  توانندیمعضای آن ا
آنچه ما از آن دفاع «میالدی) با عنوان  ٢٠٠٣( ١٣٨٢کنند. یک اعالمیه منتشر شده در سال 

 این بند بسیار واضح و روشن است: یرندهیدربرگ» میکنیم

 
و  دییأتویژه و خاص یا باور دینی را  یهفلسفسازمان دختران پیشاهنگ هیچ گونه 

. جنبش ما یک جنبش سکوالر بوده و ریشه در اصول دموکراتیک کندینمترویج 
 )١١دارد اصل آزادی دین. ( آمریکایی

 
گرایش جنسی را  مشیخطمیالدی) هم چنین  ١٩٩١( ١٣٧٠در سال  نامهنییآیک 

 روشن ساخته است.

 
ی هر و باروها هاارزشعنوان یک سازمان خصوصی، دختران پیشاهنگ امریکا به  به

. دکشینمعضو خود احترام گذاشته و پای موضوعات شخصی افراد را به میان 
بر اساس گرایش و سلیقه جنسی انتخاب به هیچ رو عضویت  مشیخطبنابراین 

 )١٢. (شودینم

 
  پیشاهنگی سنتی وجود دارد؟ یهاسازمانپرسش: آیا جایگزینی در برابر 

 
 پیشاهنگی پسران امریکا و موضوعات زیآمضیتبع یهااستیستا حدودی در نتیجه  پاسخ:

کیددیگری پیرامون پیشاهنگی سنتی (شامل تقویت نقش جنسیت،  بری و موارد دیگر) بر فرمان تأ
 به تازگی چندین جایگزین دیگر گسترش یافته است که شامل:



 
 
 

 فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 

 

 ٣٣٠

 ١پیشاهنگان زمین )www.earthscouts.org» :( پیشاهنگان زمین یک
کمختلط پسران و دختران است... [که فراگیر برنامه پیشاهنگی  بر]  دشیتأ

 )١٣» (و عدم خشونت است. ی، برابربودن داریپا

 ٢اسپیرال اسکاتز )www.spiralscouts.org» :( ... اسپیرال اسکاتز بر
شخصی و پرورش بوم مدارا مذهبی و همکاری میان مذاهب، مسئولیت 

ل شدن ...به به کودکان ما در تبدی متمرکز بوده تاشناختی و گفتگو رشد یافته 
) اسپیرال اسکاتز از یک سنت مذهبی ١۴» (یک شهروند جهانی کمک کند.

 هانآو برخی از اصطالحاتی به کار رفته از سوی  شده اقتباسغیر مسیحی 
 شدبایم هاسنتبازتاب آن  این گروه یهادسته در» هاقلب«و » هارهیدا«مانند 
 تیساوب. استتنظیم شده با هر سنتی  یابچهبرای هر  هاآن یهاتیفعالولی 
به  نزدیک یهاحلقهاطالعات بیشتری را ارائه کرده و راهی برای یافتن  هاآن

 محل شما ارائه کرده است.

 
از جامعه آزاداندیشان باشند ولی از سوی دیگر  یعضوپرسش: من دوست دارم کودکانم 

شانسی و فرصتی برای غور کردن در اندیشه خود داشته باشند  نکهیاپیش از  خواهمینم
زده شود. چگونه بدون خوردن برچسب یا مورد تلقین قرار گرفتن  هاآنبرچسب بیخدا به 

  را با اجتماعی از آزاد اندیشان روبرو سازم؟ هاآن توانمیم
 

. این همرایی و وفاق میان آزاداندیشان وجود دارد که دیاافتهیدر شما درست اصل کالم را  پاسخ:
در  بودن) را برگزیده و هم چنین یرمذهبیغکودکان باید خود راه خویش برای مذهبی بودن (یا 

. شودیمپیرامون برچسب و تلقین بسیار جدی گرفته  هایمشغولدلو  هاینگرانچنین اجتماعاتی 
یده به باورهای خود رس یشیاندژرفآزاداندیشان بنا بر تعریف بر اساس خرد ورزیدن، مطالعه و 

 همین حق را دارند. بسیاری از آزاداندیشان هاآنکه کودکان  دانندیمو بیشتر از هر کس دیگری 
                                                 
1. Earth Scouts 

2. Spiral Scouts 
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راه برای رین که بهت اندکردهمذهبی داشته و درک  یهانیتلقدر بچگی تجربیات ناخوشایندی از 
 است. به زور خوراندن آن -یاآموزههر  -دور کردن یک کودک از یک آموزه 

 ١اصلی بنیاد خرد و دانش ریچارد داوکینز یهاآماجیکی از 
)www.richarddawkinsfoundation.org گاهی پیرامون مشکل ) باال بردن آ

بر اساس باورها و اعتقادات پدر و مادران است. هم  هابچهبرچسب زدن دینی (یا غیردینی) به 
ی پایگاه تا دکوشیمو در عوض  زکردهیپرهچنین کمپ کوئیست نیز از برچسب زدن به کودکان 

و متضاد  منفی یهاشهیکلرها از خودشان را در حال رشد  هاینیبجهانباشد که کودکان بتوانند 
 .ز میان برودا خانواده به دلیل باورهای والدین نزدشاید با برگشت با خانه البته که  کشف کرده

اکثریت آزاداندیشان دراین باره نظر یکسانی دارند ولی همه نیز با آن موافق  اگرچهالبته 
 دیکنیمدیگر بچه خود را بررسی  یهاتیفعالنیستند. درست با همان وسواس و شدتی که 

یت را نیز وارسی کنید. با سرپرست فعال شودیمآزاداندیشی که بچه به آن مشغول  یهاتیفعال
 درباره مسائل مورد توجه خود گفتگو کنید.

رهای تا از برچسب زدن به کودکان بر اساس باو  کوشندیمدر حالی که بیشتر آزاداندیشان 
پدر و مادران خودداری کنند ولی احتمال دارد که برچسب از سوی اعضای دیگر اجتماع به بچه 

آماده داشته  ییاهپاسخین باره با کودک خود گفتگو کنید و به او کمک کنید تا داده شود. در ا
چون پدر و مادر من به چیزی اعتقاد دارند من هم همان اعتقاد را  دیکنیمچرا فکر «باشد مانند 

به کودک خود » دارم؟ هر چه پدر و مادر شما قبول دارند بدون استثنا شما هم قبول دارید؟
که آزاد است باورهای خود را هر چند مرتبه خواست تغییر دهد و هم چنین یادآوری کنید 

یادآوری کنید که هر اعتقادی پیدا کند شما خواهید پذیرفت هر چند ممکن است گاهی 
آن را فراموش کنند. زمانی که بزرگساالن دیگر بر اساس باورهای شما به بچه  بزرگساالن دیگر

خوب این اعتقادات من است ولی «با مالیمت درست کنید:  را هاآن، اشتباه زنندیمبرچسب 
گاه شوید باید از خودش بپرسید. دیخواهیماگر   »از اعتقادات پسر من آ

                                                 
1. The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science 
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(نفرستادن بچه  ١خانگی کودکان وپرورشآموزشمادری بدون دین از ایالت اوهایو پاسخی به 
 داده است. هانید یببه مدرسه) توسط 

 
 وپرورشآموزشپرسش: چرا به جای فرستادن بچه به مدرسه تصمیم به 

  خانگی گرفتید؟

 

ه . البته وی با مدرسگذشتیمدر پایه دوم بود و خیلی به وی سخت  ٢پاسخ: دختر من آلیسن
یا آموزگار خویش مشکل نداشت بلکه تنها به دلیل نپرستیدن خدا مورد آزار و فشار قرار 

ودند که گیر کشیده و به او گفته ب ییدستشو از  یاگوشهر او را در . دو دختر دیگگرفتیم
جهنم خواهد رفت. ماجراهای فراوانی از این دست رخ داد. من  هچون به خدا اعتقاد ندارد ب

با آموزگار و مدیر گفتگو کردم. ولی چون دانش آموزان به میل خود چنین کرده بودند مدرسه 
از مداخله خودداری کرد. اولیای مدرسه اعالم کردند که حکم به توقف به معنای زیر پا 

ت. من به جای رفتن به سوی کارزاری طوالنی گذاشتن حق آزادی بیان آن دانش آموزان اس
 تصمیم گرفتم دخترم را در خانه آموزش دهم.

 
خانگی به طور کامل ویژه و مخصوص  وپرورشآموزشپرسش: آیا 

  دینی نیست؟ انیادگرایبن

 

انگی خ وپرورشآموزشامریکا به  متحدهایاالتپاسخ: نزدیک به سه چهارم از افرادی که در 
 از سوی دیگر شمار فراوانی از افراد غیر الهیاتی از مسیحیان انجیلی هستند ولی آورندیمروی 

است!  ترسختکمی  هایاتیالهخانگی وجود دارند. تنها پیدا کردن ما غیر  وپرورشآموزشبا 
ونیک . راه اصلی ما برای ارتباط نامه الکتر میاافتاده هازبانهر چند که این روزها بیشتر بر سر 

                                                 
1. Homeschooling 

2. Allison 
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ست (بنگرید به بخش منابع). ما از هم دیگر حمایت و پشتیبانی کرده و در یافتن گروهی ا
 .میکنیم یرسانکمکمواد درسی سکوالر برای مدارس 

 
خانگی وجود  وپرورشآموزشپرسش: بنابراین تعداد فراوانی دوره 

  دارد؟

 
ران مذهبی به شباشیم. بیشتر نا میکنیممتوجه کارهایی که باید ما به راستی  -پاسخ: بله 

کیدکرده و  رکارهای خویش افتخا رخی سکوالر نیست. ولی ب هاآنکه کارهای  کنندیم تأ
رو  خانگی وپرورشآموزش. زمانی که من نخستین بار به کنندیمنیز دزدانه کار  هاآناز 

آنان را به کار گرفته و تنها از روی جمالت و  یهاکتاب توانمیمکه  کردنیمآوردم گمان 
من  ینیبجهانبا  هاآن ینیبجهاندینی رد شوم ولی به تندی دریافتم که کل  یهاعبارت

ی به خانگ وپرورشآموزشمواد آموزشی  کنندهنیتأم یهاشرکتمتفاوت است. بسیاری از 
 مواد آموزشی سکوالر را نیز به فروش هاآنطور آشکار و رسمی مسیحی هستند ولی برخی از 

ناشر  که هشداری را بر کتابی بینیم که ناشر کتاب یک خرمیم. من وقتی کتابی را رسانندیم
 سکوالر بوده و شاید خوشایند نباشد!

 
  ؟دیکنیمپرسش: منابع سکوالر را از کجاها تهیه 

 

انجام دهید  خانگی وپرورشآموزشپاسخ: اگر یک جستجوی اینترنتی درباره منابع سکوالر 
پیوندهای بسیاری خواهید یافت. افرادی هم هستند که مواد آموزشی را مورد بازبینی و پژوهش 

لتی دو  مدارسدرسی  یهاکتاب. من به تازگی اندآوردهرا به وجود  ییهافهرستقرار داده و 
 ت. هر چندسکوالر اس هاآن یهمه. بررسی من به این سرانجام رسید که امدادهرا سفارش 

چاپ  یهاکتاب) eBayبای (در سایت ای دیتوانیمگران است. هم چنین  هاکتابکه این 
یز کتاب من از انگلستان ن هانیابزرگ خریداری کنید. افزون بر  یهافیتخفرا با  تریمیقد

 .امبودهبسیار راضی و خشنود  هاآنو از  امدهیخر 
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  سخنی دارید؟پرسش: درباره فرایند اجتماعی شدن 

 

خانگی کمابیش بیش از هر پرسش  وپرورشآموزشاین پرسشی است که مجریان پاسخ: 
. بعید نیست که اجتماعی شدن فرایندی دشوار به ویژه برای افراد غیرمذهبی شنوندیمدیگری 

فردی  من کردهیمکه افراد فرض  امکردهحضور پیدا  هاییگردهماباشد. من در بسیاری از 
ایه و بودن، که به طور احتمالی م گراانسانانتخاب کنم: اعالم  توانستمیممذهبی هستم. من 

نخست خاموش مانده و بعد اعالم کنم.  توانستمیمباعث طرد من و دخترم از گروه شده یا 
 انگی راخ وپرورشآموزش. ما تازه داشتمیمبود من زبانم را نگه  ترکوچکزمانی که آلیسن 

 .کردیمآغاز کرده بودیم و دخترم نیاز به هر هم بازی داشت که پیدا 

 تربزرگ. از سوی دیگر چون آلیسن کنمیمبرخورد  ترراستاین روزها من رک و 
با دوستانش دارد. خوشبختانه یک خانم بسیار خوب در  یتررکشده او هم نیز برخوردی 

 رشوپرو آموزشخانگی راه اندازه کرده است. ما گروه  وپرورشآموزشهمین شهر یک گروه 
هستیم. ما سرانجام وضعیتی مناسب با حال خود را یافتیم شرایط  ١اوهایو دیسکوالرمخانگی 

که به طور کامل ساخته خود ما است! گاهی گفتگوهای ما به مواد آموزشی سکوالر کشیده 
احتی . اکنون آلیسن احساس ر میشو یمشده ولی بیشتر ما برای رابطه دوستی و حمایت جمع 

یگر را هم د  هابچهسخن بگوید. بودن با آزادی درباره غیرمذهبی  تواندیمفراوانی دارد چون 
. هم چنین برای کنار آمدن با کنندیمتشویق به پایداری و مقاومت در راه آزاداندیشی 

 .کنندیممشکالت زندگی به هم کمک 

 

  خانگی چیست؟ وپرورشآموزشپرسش: نقاط ضعف و قوت 

 

خانگی در شیوه زندگانی است. ما آزادیم و در  وپرورشآموزشپاسخ: برای ما باالترین سود 
دیوارهای مدرسه دربند نیستیم و در هر مکان و زمانی تجربه یادگیری را داشته  یمحدوده

 میکوشیمست! ما مدرسه نی یهاکالسبه نام  یایواریچهارد تنها محدود به  یریادگی باشیم.

                                                 
1. Mid Ohio Secular Homeschoolers 
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کان را خانگی این ام وپرورشآموزشها را به عنوان شهروندان جهانی تربیت کنیم و تا آلیسن
. ما مواد میرو یم. با پرداخت نرخ پایین در فصل تعطیل تا حد ممکن به سفر دهدیمبه ما 

. از سوی دیگر به کسی به آلیسن زور مینیگز یبرمدرسی و شیوه یادگیری را خودمان 
 است. گراانسانچون  دیگو ینم

اصلی اجبار برای به طور فعال پیگیری تجربه اجتماعی است. آلیسن » نقطه ضعف«
 رفتیمدور و برش بودند و گاهی یک روز کامل دلتنگ شد و  هابچهعاشق وقتی بود که 

شبانه  زیرا بیشتر میکرد یمات هم را تلخ . به ندرت گاهی اوقکردیمرا نگه  هاکالساز دور 
ما  .ارتباطی دو طرفه در این باره داشتیم و تنها یکی سخنگو نبودروز را در کنار هم بودیم. ما 

 یهاهارتمکه یادگرفتن برای موفق بودن و گفتگو درباره مسائل یکی از  میکنیماحساس 
 میزد یم سروکلهمهم زندگی برای کودکان است از سوی دیگر ما ناچار باید با این کلیشه 

 هاانانس. ما دوست داریم ذهن شمردیمخانگی را تنها مذهبی  وپرورشآموزشکه  یاشهیکل
 .شودیمخانگی پیدا  وپرورشآموزشرا باز کرده تا بدانند همه جور انسانی در 

خانگی بازدارد. ما  وپرورشآموزشا بودن شما را از اجازه ندهید که بدون خد
پشتیبان هم بوده و صدای خود را رساتر سازیم. همان طور که شمار افراد  میتوانیم

، ناشران این نیاز بازار را در خواهند یافت و مواد شودیمخانگی افزوده  وپرورشآموزش
 آموزشی بیشتری برای ما منتشر خواهند ساخت.

تین باشد. در نخس آوردلهرهخانگی شاید تصمیمی  وپرورشآموزشصمیم به انجام ت
روزها آغاز این کار من به راستی عصبی بودم ولی اینک به طور کامل مطمئن هستم که این 

 بوده است. امخانوادهتصمیم درستی برای 

 خانگی مید اوهایو، وپرورشآموزشامی پیج،  -

 ohiohomeschoolhumanist@yahoo.com 
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 کتاب کار

  
 ییهادهیاانداختن و کشف  به راهبرای بنیادگذاری،  ییهاشهیاند یرندهیدربرگاین بخش کتاب کار 

 .باشدیم هاانجمنبرای 

 
 ™ ١آزمون بلیف او ماتیک

www.beliefnet.com برای بلیف او ماتیک 

 ١٢سن +
 

را  www.beliefnet.comاز دوستان و خانواده بخواهید تا آزمون بلیف او ماتیک به نشانی 
درباره باورهای خود را پاسخ داده و سپس فهرستی از  یانهیچندگز انجام دهند. بیست پرسش 

اختن س هنگام ابجذاصول عقاید و درصد جور بودن با هر کدام را دریافت کنید. یک تمرین 
 .اشتراک در میان اصول عقاید یهاشهیر  حانجمن و در تشری

 
 آزاداندیش یهاگروهزدن به جاده برای یافتن 

  بدون محدودیت سنی
 
یا جامعه اخالقی دیدن کنید.  گرای توحیدگراجهان یهاجماعتآزاداندیش محلی،  یهاگروهاز 

در  توانندیمرا بررسی کنید که خانواده شما  ییهاراهه داشته و ئدریابید که چه چیزهایی برای ارا
 مشغول شوند. هاآن

 
 گراانسانآزاداندیشان مشھور، قھرمانان 

 بدون محدودیت سنی

                                                 
1. The Belief-O-Matic™ Quiz 
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گاهی از  نکهیابدون  شوندیمبیشتر کودکان بزرگ  شته باشند فراوانی دا یهاکمککمترین آ

ارتین لوتر خداپرستانه م بینیجهانانجام گرفته است. درست همان گونه که  هانید یبکه توسط 
 یاتیاله ریغ یهاارزشکینگ و ماهاتما گاندی شناخته شده و روشن است، همان طور هم 

 برجسته مانند جان استورات میل، سوزان یهاتیشخصگرایانه زندگانی و کارهای چنین انسان
راد دیگر. دفعه از اف یشماریببرت اینشتین، توماس ادیسون و تعداد برونول آنتونی، جین آدامز، آل

بعد که بچه شما برای گزارش درسی یا پروژه، شخص مشهوری را برگزید چرا یک آزاداندیش 
به سایت  گراندانماز صدها بیخدا و  ی؟ برای دیدن فهرسترا پیشنهاد نکنید

www.celebatheists.com  مراجعه کرده و چند تن را که برای بچه شما یادگرفتن در باره
 ید.جالب است برگزین هاآن

 
 نقاشی دیواری انجمن
 بدون محدودیت سنی

  
 مواد: کاغذ کلفت و مداد شمعی، مارکر یا رنگ

که انجمن چیست، راه بیندازید. به در رابطه با این ٢همه افراد را جمع کرده و یک توفان مغزی
و  یهارزشاکودکان کمک کنید تا بتوان فراتر از مرزهای فیزیکی جامعه رفته و متوجه مفهوم 

را وادار کنید تا از تصور خود از جامعه نقاشی دیواری رسم  هابچهمشترک بشوند.  یهاسنت
بخواهید که تصاویری از افراد را نیز در نقاشی بیاورند که در حال انجام  هاآنکرده یا بکشند. از 

از  حمایتی از همدیگر و یهاراه. سپس درباره دهدیمکارهایی هستند که جامعه را به هم پیوند 
 هم نپاشیدن جامعه گفتگو را ادامه دهید.

 
 )Guru2Goگو (-تو-گرو

 یهاروهگدوازده تنی یا بیشتر، به طور نسبی در  یهاگروه(بھترین حالت در ، بدون محدودیت سنی

                                                 
2. Brainstorm 
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 سن پایین)
که  ییهابچه –هستید » مرشد» «گرو« ۴به کودکان بگویید که شما در جستجوی  -١
. (برای درک یاد بدهندبه شخص دیگری دقیقه  ۴یا  ٣در  خود را یهادانسته توانندیم

 دیدانیما ؟ آیدیابودهکمک کنید: آیا در کشور دیگری  هابچهتوفان مغزی به  یهاشهیاند
شید را توضیح دهید چگونه درختان تور خور  دیتوانیم؟ آیا اندشدهستارگان چگونه تشکیل 

 ؟)کنندیمبه مواد مغذی تبدیل 

 یید.سه تنی تقسیم نما یهاگروهرا به  هابچهچهار گرو را در اتاق پخش کنید. بقیه  -٢

ران، به . فراگیدهدیمرا که بلد به وی یاد  آنچهیکی نزد گرو برود و گرو  از هر گروه -٣
 .دارندیبرمخود را پرسیده و یادداشت  یهاپرسشسخنان گرو گوش داده، 

 .دهندیمخود را به گروه یاد  یهاآموختهخود برگشته و  یهاگروهفراگیران به  -۴

 جدید ادامه دهید. یگروهااین کار را با  -۵

 
 مشترک یهارشته

 هر چه بیشتر بھتر –هشت تنی یا بیشتر  یهاگروه، بدون محدودیت سنی
  

  ، مداد، کاغذ کلفت، مارکرسینو چرکمواد الزم، کاغذ 

 

 تقسیم کنید.دوتایی  یهاگروه بهکودکان را  -١

اعضای هر گروه با یکدیگر گفتگو کرده و نقاط مشترک را پیدا کنند (یک عالقه،  -٢
 استعداد، تجربه و غیره) سپس آن را بنویسند.ترجیح، 

سپس هر جفت با گروه دو تایی دیگر را انتخاب کنند. سپس کودکان مورد مشترک  -٣
 در میان هر چهار تن را پیدا کرده و آن را بنویسند.

دیگر را یافته و موردی را تشخیص دهند که در میان  ییچهارتاگروه  ،ییچهارتاهر گروه  -۴
 هر هشت تن مشترک باشد.

 ادامه دهید. هابچه یهمهتا پایان یافتن  -۵

 هر سطح از اجتماع را بکشید. کنندهروشنیک نقاشی دیواری  -۶
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 دوستان و همسایگان من یهمه

 با هم این بازی را بازی کنند. توانندیمبزرگسال و بچه  ،بدون محدودیت سنی
 

مواد الزم: یک میدان بزرگ یا فضای بزرگ و تعداد صندلی کافی به اندازه گروه 
 بازیکنان منهای یک.

 
 .دشیماین بازی در کمپ کوئیست برای کمک به افراد برای شناختن همدیگر انجام 

یکنان از تعداد باز را به شکل دایره قرار دهید در حالی که یک صندلی کمتر  هایصندل
 دیگو یمدر میانه ایستاده و حقیقتی را درباره خودش  کندیماست. شخصی که بازی را آغاز 
 یهمه«مثال: ». دوستان و همسایگان من... یهمه« شودیمکه گفته او با این عبارت آغاز 

دوستان و همسایگان من درس ریاضی را بیشتر از هر چیز دیگر دوست دارند. افراد نشسته در 
 یاازهتنیز درست است و شخص گوینده دویده و یک صندلی  هاآندایره که این عبارت درباره 

(اغلب اوقات بازیکنان اجازه ندارند از صندلی نزدیک به  کنندیماز حلقه پیدا  یاتازهدر جای 
ا درباره حلقه رفته و حقیقتی ر  یانهیمد استفاده کنند). شخصی که بدون صندلی مانده به خو 

ا هر وقت که ت» همه دوستان و همسایگان بافتنی بافتن را بلد هستند.«مانند،  دیگو یمخودش 
 آمادگی دارید، این بازی را ادامه دهید.

یزی بپردازید. بازیکنان چقابل مشاهده  یهایژگیو راهنمایی: سعی کنید که تنها به 
همه دوستان و همسایگان ما «اگر در همه دورها گفته شود  رندیگینمزیادی از همدیگر یاد 

تشویق کنید که مراقب باشند که با هم برخورد نداشته یا افراد را  .»پوشندیمشلوار جین آبی 
به میان  و بازندیمپشت سر هم  ترکوچک یهابچهد. اگر راهنمایی کنی اندنشستهزمانی که 

در پیدا کردن صندلی کمک کنید یا با کسی که تا کنون به میان نیامده جایش  هاآنبه  ندیآیم
 را تعویض کنید.

 
 »چرا، ولی...«
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 را میان چند گروه هانآبیشتر هستند  کنندگانشرکتدو تا هشت گروه. اگر ، هشت ساله و باالتر سن
  تقسیم کنید.

 
  موضوعاتی برای بحث مناسب گروه سنی.مواد الزم: 

 
این فعالیتی است که در کمپ کوئیست برای تشویق کودکان برای اندیشیدن مستقل و تشویق به 

» ٣یره بحثزنج«. این از فعالیتی به نام رفتیماستدالل به سود هر دو سوی یک قضیه به کار 
گرفته و اصالح شده است که به عنوان پیش تمرین در دستور کار تیم بحث و گفتگوی دبیرستان 

ساله و بزرگتر فعالیت خوبی  ٨ یهابچهکوچک از  یهاگروه. این فعالیت برای رودیمبه کار 
روه و در گبه عنوان روشی برای از میان بردن ناهماهنگی  تواندیماست. هم چنین این فعالیت 

. تچند طرفه بودن موضوع اس نجایادر و نکته آن است. درس موضوع ه بحث گذاشتن بشیوه 
درک استدالل افرادی که با شخص موافق نیستند کمک به بهتر ساختن استدالل برای دفاع از 

، دیکنیمیا شاید به تغییر ذهن و اندیشه فرد بینجامد. زمانی که با گروه کار  – دینمایمموضع خود 
 راهی را برای گفتگو درباره موضوع پیدا کرده و با هم بر روی دیتوانیمموافق نباشید ولی  شاید

 آن کار کنید.

 .ندینشیمگروه در یک دایره  -١

یک موضوع را آغاز کرده و هر شخص باید به  دیخواهیمتوضیح دهید که شما  -٢
پاسخ دهد. باید بگویید که مهم نیست که اعتقادات  اشیدستاستدالل شخص کنار 

 شخصی فرد چیست باید بر ضد نکته که شخص قبلی استدالل نماید.

 هابچه«، ، بگوییدهموضوعی را آغاز کنید. برای نمون با ارائه یک دیدگاه و ارائه دلیل، -٣
ستند که خانواده نیناچار به رقابت با هم  هابچهباید در مدرسه یونیفرم بپوشند زیرا دیگر 

 »ترین طرح پوشاک را داشته باشد.باحال تواندیم کیکدام

شند مدرسه را بپو  یهافرمیونینباید  هابچه«، برای مثال، دهدیمشخص بعدی پاسخ  -۴
تا فردیتی خویش را ابراز  دهدیماجازه  هاآنزیرا پوشیدن پوشاک شخصی خود به 

                                                 
3. Chain Debate 



 
 
 

 هاو برپاسازی انجمن یادگذاریبنشتم: بخش ه

 ٣۴١

 »این کار را انجام دهند. توانندیمنیز  متیقارزانکنند که بدون شک با پوشاک 

رت . گفتن این نکته ضرو کندیمشخص بعدی بر ضد شخص پیش از خود استدالل  -۵
ه سخنان دوباره ب نکهیادارد که این شخص باید به این استدالل تازه پاسخ گوید نه 

یگری یوه د به ش تواندیمفردیت «بگوید،  تواندیمشخص نخست بپردازد. برای نمونه 
در مدرسه ابراز شود و چون مدرسه باید محیطی باشد که کودکان بر فراگیری تمرکز 

رف با پوشاک منح هاآنباید یونیفرم مدرسه را پوشیده تا حواس  هاآنداشته باشند 
 »نشود.

 یهاگروهنوبتش بشود. در  بارکی کمدستاین کار را ادامه داده تا هر شخص  -۶
جام گیرد. ان بارکیشاید بخواهید استدالل کردن در مورد مشخصی بیش از  ترکوچک

اگر تعداد بازیکنان در دایره فرد است در دور دوم هر شخص باید مخالف بار نخست 
انجام شود اگر مجری نوبت  تواندیماستدالل نماید. این مورد حتا با تعداد زوج هم 

 خود را به شخص بعدی پاس دهد.

 
، مناسب و دیکنیمکار  هاآنانتخاب موضوعاتی که برای گروه سنی کودکانی که با  راهنمایی:

بارت است، پیشنهادی ع یهاحدس. کندیمقابل دسترسی باشد موفقیت این فعالیت را تضمین 
، ساعت خاموشی، کارهای روزمره در خانه، مشق شب. موضوعی را انتخاب مدارسیونیفرم 

عی بتوانند درباره آن دلیل آورند و موضو  وبه اندازه کافی دانسته کنید که کودکان درباره آن 
، تربزرگنان . برای بازیکطور برابر قابل دفاع باشد و به نظریاشد که به روشنی دارای دو جنبه ب

موضوعاتی برگزیده شود که بیشتر انتزاعی و پیچیده باشد. از پیش از آغاز این فعالیت چندین 
 اگر موضوعی به خوبی جلب توجه نکرد آن را عوض نمایید.موضوع را بنویسید و 

 
 گروه داستان

 کنندهشرکتبدون محدودیت سنی، با هر تعداد 
  

 از کاغذ، قلم یا مارکر استفاده کرد توانیممواد الزم: چیزی الزم نیست؛ 



 
 
 

 فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 

 

 ٣۴٢

  
گاهی همه برسانید که شما  عریف را ت ییهاداستان دیخواهیمافراد را گرد هم جمع کرده و به آ

 همدیگر خواهیدکمک را با  داستانوجود دارد: شما  ی در آنشرطکرده (یا بنویسید). ولی 
تشکیل بدهید. نخستین فرد در دایره یک کلمه خواهد گفت تا داستان آغاز  یارهیداگفت. 

باید از  شدهافزوده. کلمه دیافزایمشود. هر شخص در نوبت خودش تنها یک کلمه به داستان 
. تا هنگامی باشد تواندیمغیر از این مورد هر چه  –ه دستور زبان با کلمات پیشین جور باشد جنب

 که داستان به یک نقطه پایان طبیعی برسد ادامه دهید.

 باشد و به هر کسی» استاد«: به جای دور زدن در یک دایره یک تن به عنوان ١روش جایگزین 
 اشاره کرده تا آن شخص کلمه بعدی را اضافه کند. خواهدیمکه 

به  خواهدیمرا که  یاکلمه: یک کاغذ را دست به دست داده و هر شخص ٢روش جایگزین 
این نوشته بیفزاید پس در پایان شخصی باید داستان را به طور کامل با آوای بلند بخواند. در این 

و کاغذ به دست ا نکهیاتا  شودینممشخص  روش روند رویدادهای داستان برای افراد روشن و
 .داندینمرسیده و تا پایان هیچ شخصی داستان را به طور کامل 

مات لومی از کل: به جای افزودن یک کلمه از بازیکنان بخواهید که تعداد مع٣روش جایگزین 
 ان بیفزایند.تیا یک جمله به داس

 
 )Blob Tag( گرگی

 یا بیشتر کنندهشرکتبدون محدودیت سنی: بھترین حالت با ده تن 
  

  مواد مورد نیاز: یک میدان باز و ایمن برای دویدن
 

به  صزمانی که دست شخ تا دیگران را لمس کند. کوشدیمرا آغاز کرده و » آن«یک شخص 
یرند. تا افراد دیگری را بگ کوشندیم. با کمک هم رودیمکسی خورد به کمک شخص قبلی 

 همه افراد گرفته شوند. اینکهتا  کندیمادامه پیدا  این

 تاسیم کرده قرا به دودسته ت هاآن دیتوانیمجایگزین: اگر با شمار بسیاری روبرو هستید  کارراه



 
 
 

 هاو برپاسازی انجمن یادگذاریبنشتم: بخش ه

 ٣۴٣

 به یک تعداد مشخص برسید.

 
 تیمی روح

 تایی و بیشتر ٣ یهاگروهبرای ، بدون محدودیت سنی
  

 ، مداد یا خودکارسینو چرکمواد الزم: کاغذ بزرگ، مارکر، کاغذ 

  
زرگ که در . یک فعالیت بسازندیمیم را تدر این فعالیت کودکان نام تیم، سرود تیم و لوگوی 

که این گروه برای مدتی با هم هستند یا بارها با هم  شودیمنخستین دیدار یک گروه استفاده 
ا یک تیم ت کارکردهشاید همه کودکان را وادار کنید با هم  تعداددیدار خواهند کرد. بسته به 
را به چند گروه مجزا تقسیم کرده و هر گروه را وادار سازید  هابچهیکسان را پدید آورند یا شاید 

راوانی دارای تعداد فخوب باشد اگر  تواندیمبه ویژه  ترکوچک یهاگروهتا هویتی را بسازد. 
تیمی  یهایزبابرای را  ییهامیتانتخاب کرده یا  هاتیفعاله نوبت از میان ب دیخواهیمستید و ه

شماره تصادفی بدهید یا از  هاگروه. اگر چندین تیم درست کردید، به یدساز آماده بعدی 
و افراد نیز به  دهشلیتشکبخواهید که گروه را تشکیل داده تا گروه از افراد مختلفی  ترهابزرگ

 خوبی با همدیگر آشنا نباشند.

بدهید. به هر گروه پانزده دقیقه فرصت  سینو چرکبه هر گروه مداد یا قلم و کمی کاغذ  -١
ا هر روش ب توانندیم هاآنیادآوری کنید که  هاگروهبرای توافق بر سر نام گروه بدهید. به 

دلخواهی بر سر نام گروه به توافق برسند ولی باید بر سر روش آن توافق داشته باشند (برای 
روه ) و نام گروه باید چیزی باشد که افراد گیکشقرعه، عقیده اکثریت، یا یریگیرأ نمونه:

 از آن بدشان نیاید.

گروه وقت  آن برای سرود یا هورا بهزمانی که گروه بر سر نام به توافق رسید ده دقیقه دیگر به  -٢
گاه نمایید که سرود باید  دهید. اعضای گروه  باشد نه چیزی که گروه را بی آوریشادرا آ

 حال نماید.

پانزده دقیقه وقت دیگر برای رسیدن به توافق بر سر لوگو تیم بدهید که  هاگروهسپس به  -٣
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 ٣۴۴

 ید.کاغذ چرکنویس را برای کار بر روی طرح به کار بگیر 

داده  هاآنطرح لوگوی خود را تهیه کرد، مارکر و کاغذهای بزرگ را به  هاگروههنگامی که  -۴
در  تواندیمبتوانند لوگوی خود را کشیده و آن را رنگ نمایند. لوگوها  هامیتتا هر یک از 

اتاق مشترک گردهمایی استفاده شده یا مکان هر تیم را اتاق مشخص کرده تا اعضا گرد آن 
 مع شوند.ج

رفی دیگر به مع یهاگروهبخواهید نام، سرود یا هورا و لوگو خود را برای  هاگروهدر پایان از  -۵
 .را به رهبر گروه اهدا کنند هاآنکنند. اگر تنها یک گروه وجود دارد از اعضا بخواهید که 

فاده تغییر داده و مدت است هاگروهبخواهید که زمان این مراحل را بر اساس اندازه  دیشا راهنمایی:
ه نام کرده و تنها ب نظرصرفرا اصالح کنید. اگر بخواهید می تون از بخش لوگو را  هاگروهاز 

 دیگر بپردازید. یهاتیفعالو سرود پرداخته و سپس به 

 
 گره انسانی

ن با چندین گروه با چنی تواندیمتنی. هم چنین  ١۵تا  ٨بدون محدودیت سنی، بھترین حالت با گروه 
 اندازه انجام شود.

  
  مواد مورد نیاز: یک میدان یا فضای باز

 
از اعضای گروه بخواهید که روبروی هم شانه به شانه هم در یک دایره، بسیار نزدیک هم  -١

 بایستند.

 .ردیگیمخود را دراز کرده و با هر دست، دست شخص دیگری را  یهادستهر شخص  -٢
 دو دست یک شخص را بگیرد. تواندینمخص کناری خود را گرفته و نباید دست ش

از هم  هادست اینکهبه صورت دایره پیدا کنند بدون  یادوبارهتا آرایش  کوشدیمگروه  -٣
ا ر  شانیهادستجدا شود و به صورتی که در پایان هر شخص در میان دو شخصی که 

گرفته قرار گیرد. توجه کنید که در این دایره آخری به وجود آمده برخی از افراد به سوی 
 به سوی بیرون است. هاآنبیرون چرخیده و صورت 
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 ٣۴۵

 یمههساختن این فعالیت، در حین اجرا به برخی از افراد یا  دشوارترجایگزین: برای  یهاروش
 اعضای گروه اجازه سخن گفتن ندهید.
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 ٣۴۶

 
 منابع
 موجود در ناحیه خود یاتیاله ریغ یهاانجمنیافتن 

 هاشعبهیی فهرست گراانسان آمریکاییانجمن 

www.americanhumanist.org/chapters/ 

 
 آمریکایییخدایان ب یهاشعبهفهرست 

www.atheists.org/affiliation/ 

 
 جهانی اتحادیه بیخدایان یهاگروهاعضای 

www.atheistalliance.org/aai/members.php 

 
 

 اخالقی آمریکاییاخالقی اتحادیه  یهاانجمن

www.aeu.org/index.php?case=members 

 
 گراانسانیهودیت  یهاجماعتجامعه 

www.shj.org/CongList.htm 
 سازمان کنگره یهودیان سکوالر یهاشعبه

www.csjo.org/pages/affiliates.htm 

 
 گرای توحیدگراجهان یهاجماعت

www.uua.org/aboutus/findcongregation/index.php 

 
 کاوش یهاانجمنکانون 

www.centerforinquiry.net/about/communities 

 
 دانشگاهی اتحادیه دانش آموزان سکوالر یهاشعبه

www.secularstudents.org/affiliates 
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 ٣۴٧

 هاسرزندهمحلی  هواداران

www.the-brights.net/community/blc/list.html 

 کمپ کوئیست

www.camp-quest.org 

 
 با گردهمایی رسمی یهاگروه

 www.atheists.meetup.com بیخدایان:

 www.humanism.meetup.com یان:گراانسان

 www.humanism.meetup.com :هاسرزنده

 www.parenting.meetup.comتربیتی: 

 
ود ندارد. وج هاآنبنیاد رهایی از دین دارای چندین شعبه محلی نیز هست ولی فهرست برخطی از 

 www.ffrf.orgبرای اطالعات بیشتر بروید به، 

 
 
 پیشاهنگی سنتی یهانیگز یجا

 
 )Earth Scoutsپیشاهنگان زمین (

www.earthscouts.org 

 
 

 )Spiral Scouts( پیشاهنگان اسپیرال

www.spiralscouts.org 

 
 آموزشی یهابرنامه

 
 اخالق آمریکاییاتحادیه 

 آموزشی نمونه: یهابرنامه
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 ٣۴٨

http://64.118.87.15/~aeuorg/library/articles/Love_Your_Neigh-
bor_exploration.pdf 

 
ش خود تیساوباخالق برخی از مواد آموزشی دینی برای کودکان را در  آمریکاییاتحادیه 

را دوست بدار مواد آموزشی اخالقی و ارزش آن  اتهیهمساآموزشی  هبرنامشر ساخته است. تمن
ی ارا بر  یابرنامه خواهدیمنخست دبستان است. اگر شخصی  یهاسالتا  یدبستانشیپبرای 

پایی نیز سودمند بیابد. اگر شخصی اندیشه بر  هاتیفعالو  هاداستانکودکان آغاز کند شاید این 
از برنامه  یانمونهیک انجمن اخالقی را در نظر داشته باشد بعید نیست که مواد آموزشی به عنوان 

 کودکان جالب توجه باشد.

 
 و تعادل در آموزش دینی) ییگراواقع(دقت،  ۴باتراوی

های مختلف: مواد آموزشی نوازندگان طبل
www.teachingaboutreligion.com/new_dd.htm 

 
وزشی پیرامون نقش آزاداندیشان در تاریخ است که میک ماده آ ،گوناگون یهاطبلنوازندگان 
باتر تهیه شده است. این ماده آموزشی که برای کاربرد در مدارس دولتی تهیه شده بر توسط اوی

. دندیشیاندیمکه بر خالف جریان اصلی اندیشه جامعه  کندیمنقش اجتماعی مهم افراد تکیه 
این ماده  یهابخشانداختن یک برنامه برای کودکان هستید شاید برخی از  به راهاگر در اندیشه 

درسی کمک باشد. هم چنین شاید بخواهید این ماده آموزشی را به آموزشگاه بچه خود پیشنهاد 
یا همرنگی  برای مسیحیت یادیبنکمک به بازسازی  کنید به ویژه اگر در جستجوی روشی برای

 در کالس درس هستید.

 
 جامعه اخالقی بدون مرز

www.eswow.org 

 
 فرهنگ اخالقی

                                                 
4. OABITAR (Objectivity, Accuracy, and Balance In Teaching About Religion) 
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 ٣۴٩

www.aeu.org 

 
 گراانسانانجمن یهودیان 

www.shj.org 

 
 سازمان یهودیت سکوالر کنگره

www.csjo.org 

 
 اگرای توحیدگر جهان اعتقادات یانجمن درمانی آموزش

www.uua.org/religiouseducation/curricula/tapestryfaith/in-
dex.shtml 

 
آن  یهابخشاز  یبرخ این مواد آموزشی برخط در دسترس هستند. یهادرسبرخی از داستان و 

 برای برنامه سکوالر کودکان مناسب است.

 
 خانگی سکوالر وپرورشآموزشمنابع برای 

 
 صفحات تربیتی آموزش خانگی سکوالر

www.geocities.com/hs_hopeful/personal_pages/Secular.html 

 
 خانگی سکوالر وپرورشآموزش

www.atheistview.com/secular_homeschool.htm 

 
 خانگی وپرورشآموزشاطالعات عمومی درباره 

http://homeschooling.about.com 

 
 دانشگاه کالیفرنیا برکلی از مهدکودک تا دبیرستان مواد آموزشی تاالر علوم الرنس، مرکز عمومی

وده خانگی ب وپرورشآموزشعلوم، مواد آموزشی ریاضی تهیه کرده است که برخی به منظور 
 www.lhs.berkeley.eduاست. 

 
خانگی آزاداندیشان (کل اعضای در مجموع همان اعضای  وپرورشآموزشیاهو گروپ برای 
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 ٣۵٠

 است) ٢٠٠٨می 

 
 عضو) ١۵٢٠خانگی سکوالر ( وپرورشآموزشگروه 

www.groups.yahoo.com/group/secular_homeschoolers 

 
 عضو) ٧٢٩خانگی بیخدایان ( وپرورشآموزشگروه 

www.groups.yahoo.com/group/homeschool_atheists 

 
 عضو) ٩٩۵توحیدگرا ( یگراخانگی جهان وپرورشآموزشگروه 

www.groups.yahoo.com/group/UUHomeschoolers 

 
 عضو) ٢٧٠خانگی آزاداندیشان ( وپرورشآموزشگروه 

www.groups.yahoo.com/group/FreeThinking-
HomeEducators 
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www.groups.yahoo.com/group/freethinking_unschoolers 

 
فراوانی هستند برخی در سطح استان و برخی در سطح شهر. در سایت  ترکوچک یهاگروه

www.groups.yahoo.com  ،عبارت مناسب را جستجو کنید (مانندsecular 

homeschool Georgia.( 

 
 متفرقه

Pollack, Stanley, and Mary Fusoni. Moving Beyond Icebreakers 
(Boston: Center for Teen Empowerment, 2005). 

و گردهمایی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن. دارای  هاگروهیک منبع عالی برای سازمان دادن به 
الف بسیاری دیگر از منابع راهکارهای سودمندی درباره چرا تمرین است ولی بر خ ٣٠٠بیش از 

ای اعض یهامقاومت، هماهنگ ساختن و چیره شدن بر را یکپارچه ساخت هاتیفعالاین باید 
ای به چگونگی انتخاب بهترین فعالیت که به خوبی با اعض مالحظهه به اضافه راهنمایی با گرو 
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 گروه و اهداف شما هماهنگ باشد.

اندازند  را به راه یاتازهگروه  کوشندیماین کتاب برای کسانی سودمند خواهد بود که 
 دگانکننمشارکت یهاخانوادهخواه آماج این گروه کودکان، نوجوانان بزرگساالن یا به همراه 

ستگی و احساس همب کوشندیمابزار سودمندی برای کسانی باشد که  تواندیمباشد. هم چنین 
پویایی گروهی را بهتر سازند. اگر گروه آزاداندیشان در ناحیه شما دارای یک برنامه ماهیانه 

پیرامون  ینگرشب سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ است و سپس همگی ناپدید شده این کتا
ارائه  هاییگردهماساختن  ترجذاباختن یک انجمن نیرومندتر در گروه شما با چگونگی س

نوجوان  توانمند ساختن. این کتاب از سوی یک سازمان غیرانتفاعی به نام کندیم
)www.teenempowerment.org یفروشکتابو هم در  تیساوب) منتشر شده و در 

 ترس است.مورد ترجیح شما در دس

 
. هم اکنون www.uufaq.comگرای توحیدگرا: کلی درباره جهان یهاپرسش

ویکی «چندین منبع تازه جالب برای والدین بدون دین در حال گسترش است که شامل یک 
ت که مربوط به اندیشیدن انتقادی، اخالق، معنا و کاوشگری اس ییهاتیفعالاز » تربیتی سکوالر

گاهی . بگراانسان آمریکاییاز انجمن  گراانسانو هم چنین مواد آموزشی آموزشگاه یکشنبه  رای آ
ارغ از اصول تربیت ف تیساوبپیوسته منابع برای پدر و مادران بدون دیدن از  یهایروزرسانبهاز 

 دیدار کنید. www.parentingbeyondbelief.comاعتقادی در 

 
 
 هاادداشتی

کلیسا و مدرسه یکشنبه اصطالحاتی است که اکثریت مسیحیان جوامع دینی در  -١
. امدهبر . من این اصطالحات را برای راحتی به کار برندیمآن را به کار  متحدهایاالت
. برندیمهمانندی به کار  یهامراسممذهبی دیگر اصطالحات متفاوتی را برای  یهاگروه

 هاآن یهابچهکنیسه یا معبد هستند و به لق عیهودی اغلب مت یهاخانوادهبرای مثال 
 .کنندیمرا در مدرسه عبری سپری  هاشنبه

2. From a study conducted by W. Bradford Wilcox, reported by 
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	هگنج
 گاوندیل مک

 
 

 
 

این  -هنکوچک بود. و مرتب  ،به طور کامل معلوم یبستهخیلی عالی بود اگر زندگی یک 
بزم از  . بنابراین این بخش یکشدیموحشتناک بد و هم نیست. اگر این طور بود بسیار  جورها
، هاگفته، هاقولنقل، آمار، هاپاسخ، هاپرسش، جایی برای مطرح شدن هاینظمیباین  یهمه

دارای  کتابدیگر  یهابخش یهاموضوعمنابع و گلچینی از چیزهای دیگر که بدون شک با 
ز نظم حذف شده و در کوشش خود را به کار بردم تا هر تظاهری ا یهمه. من استهماهنگ 

 بی ربط نیز به نظر برسد، لذت ببرید.شاید  برخی موارد حتا

 

 خوردیمدوازده بالگی که بدرد ما 
 مادری بدون سانسور

www.motherhooduncensored.typepad.com 
 

٩بخش 
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 خوشددهن، بدبین و رک گو دو تا بچه است که بویی از ادب و یک مادر ب ١کریستین کیز
. او نیز مانند من یک کنمیم. من وی را ستایش را نبرده استمیان مردم  برخوردی مرسوم در

 رفته است. ٢استاد موسیقی است که به تازگی به دیپ ساوت

 
 بیخدایی دوستانه

www.friendlyatheist.com 

 ینید یباگر شخصی به استدالل، هوش و تفسیرهای دوستانه ولی استوار درباره جهان دین و 
 همانت متا نگردد، در غیر این صورت تشریف بیاورید. حساسیت دارد گرد بالگ

 
 گوالفارین

www.scienceblogs.com/pharyngula 

 نیتر دانههوشمندانشگاه مینه سوتا، موریس است و نویسنده  شناسستیز یکی  ٣پل زکری مایرز 
 بالگ دانش روی زمین است. نیتر کنندهسرگرمو 

 
 بد آسترونومی

www.badastronomy.com 

 هاسوءتفاهمدرباره  شناسستاره)، نویسنده/١)(اشیواقع(نزدیک به نام  ۴فیل پالیت
 است. چیزهای دیگرو  هاحقه، یشناسستاره

 
 اخالق شناس بیخدا

www.atheistethicist.blogspot.com 

                                                 
1. Kristen Chase 

2. Deep South 

3. P.Z. Myers 

4. Phil Plait 
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 ، برای ژرف اندیشیدن ما.۵فیفلسفی النزو فای-بالگ اخالق 

 
 دوستانه گراییانسان

www.friendlyhumanist.blogspot.com 

کی از کانادایی در اسکاتلند است. ی گراییانسانیک  یدوستانهاین بالگ هوشمندانه و (البته) 
 های مورد عالقه من برای اندیشیدن ژرف.بالگ

 
 و خردورزی ییسرااوهی

http://blog.thehumanist.com/ 

 »پیرامون خبرهای داغ فوری و سیاست گراانسان یهادگاهید «

  پرمهینگ بال

http://greatergood.berkeley.edu/half_full/ 

 است. بهتر از این جایی را پیدا نخواهید کرد.» دانش تربیت کودکان شاد«زیر عنوان آن 

 
 نوین گرایانسان

http://blog.newhumanist.org.uk/ 

 انگلیسی به همین نام. یمجلهبالگ یک 

 
 معنای زندگی

www.ParentingBeyondBelief.com/blog 

یتی که سخنی از بالگ ترب امشدهشما بدون شک صادقانه گمان کردید که من این قدر فروتن 
 .دینامیمسکوالر خودم به میان نیاورم. تازه خودتان را هم منطقی 

 
 بیبلیگ

www.bligbi.com 

                                                 
5. Alonzo Fyfe 



 
 
 

 گنجه: نهم بخش

 ٣۵٧

 »بیخدا مهاجم ینظامشبهیک مامان  یهایوراج«

 
 بابایی کیالکتید 

www.daddy-dialectic.blogspot.com 
سکوالر جرمی آدام اسمیت و ویراستار گریتر گود که بابا هم هست البته با  ینوشتهیک بالگ 

 ه چی؟است. خوب ک تررکانهیز کمک چند نویسنده دیگر که از هر جنبه از بالگ من بهتر و 

 
  شما مذهبی شد چه واکنشی خواهید داشت؟ یهابچهپرسش: اگر یکی از 

 

خ سمن این پرسش را از هر چهار تن نویسنده همکار این کتاب پرسیدم و خواستم که یک پا
  ) به این پرسش کلی بدهند. نتیجه این شد:یاکلمه ١۵٠کوتاه (

 

» در«محلی  یهادستهکه نوجوان من تنها از  کنمیمنخست اطمینان پیدا  :ان دورج
چنین  که چرا او پرسمیم. به مالیمت کندینمنوجوانان پیروی  یهابرنامهاجتماعات مذهبی یا 

 یاشهیندا. بعید نیست که بچه بداند شما درباره دین چه شنومیمتصمیمی گرفته و پاسخ وی را 
 داشته و رغبت و میلی به این گفتگو نداشته باشد.

یا خطاهایی در اندیشه وی بشوید. ولی انگشت  هاضعفبعید نیست که شما متوجه 
این  درگذاشتن بر این خطاها راه درستی نیست. اجازه دهید بچه خط سیر فکری خودش را 

 .ادامه دهد حوزه

گوی رک و زمان گفتپیرامون الهیات آن دین مطالعه کرده و در گذر  دیتوانیمببینید که 
ید حتا با او د. شاید بتواندر این جماعت داشته باشی هاکنشو  هایریادگیراستی با بچه پیرامون 

 شرکت کنید. هامراسمدر یکی از 

یاز به اندوختن تجربه پیرامون هر چیزی از هر چیز، آرام بمانید. نوجوانان اغلب ن ترمهم
 ت.. این موارد اکتشافی در دین نادر نیسکنند یبنددسته هاآنات خود را پیرامون دارند تا احساس

 
که باید انجام شود بستگی به دلیل دلبستگی کودک و ژرفای  یعمل :اارسومتمولین ما

این دلبستگی دارد. دالیل فروانی برای کاوش و بررسی دین وجود دارد که الزم نیست درباره 
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بدون شک آن اندازه مهم نیست که نیازی به جنگیدن  -ترسی به دل راه داد  هاآنهیچ کدام از 
 باشد. هاآنبا 

ه ویژه شده باشد ب مندعالقهخود به دین  یهاشهیر بعید نیست که کودک برای کشف 
اگر خانواده وی برخاسته از یک اقلیت دینی یا نژادی باشد. بنابراین به طور الزامی به معنای آن 

 توانیمکه  نباشد بهترین کاری نیست که کودک یک اصول اعتقادی را پذیرفته و اگر چنین هم
دیگر است: برای نمونه، مطالعه زبان نیاکان یا پختن  یهاراهجام داد تشویق دلبستگی به ان

 ویژه نژاد با هم دیگر. یهاخوراک

که اعضا دارای همرایی و وفاق درباره دین نیستند شاید کودک بکوشد  ییهاخانوادهدر 
اقب باشید به نیایشگاه؛ مر  رفتن برایتا پیوندی را برقرار سازد برای نمونه با همراهی مادربزرگ 

که فرض نکنید که او طرف کسی را گرفته است. دیدن این ماجرا به عنوان یک آزمون وفاداری 
 .شودیمتنها مایه و باعث فاصله افتادن میان شما 

 
باید به بچه اطمینان داده شود که والدین او را از صمیم قلب دوست دارند و  :زآماندا متسکا

 بچه اهمیت داده شده و جدی یهاشهیانداین دوست داشتن به اعتقادات او بستگی ندارد. به 
است یا تنها  »یامرحلهحال طی کردن «گرفته شود. رفتار کردن با بچه به صورتی که انگار در 

و  تنها به روابط والدین و فرزند آسیب رسانده کندیمص دیگری را تکرار اندیشه شخ واریطوط
 .کندیمارتباط را سرکوب 

بپرسید.  ییهاپرسشکودک را تشویق کنید که به اکتشافات خود ادامه داده و خود نیز  
شتاق وقتی متبریک بگوید هم چنین بگویید که  به بچه برای جدیتی که در این مورد داشته،

بخشی  هاشهینداهستید که در این باره با هم گفتگو داشته باشید. به یاد داشته باشید که اکتشاف 
 .هاستانسانمهمی از رشد ما 

مورد قبول بچه شما متناقض  یهاارزششما و  یهاارزشکه با  یاآموزههر اندیشه و 
 است به چالش و زیر پرسش بکشید.

 یهارمانداگر بچه شما به دینی پیوست که برای مثال دارای فتواهایی پردردسری درباره 
 یاحرفه یرهمشاو موقعیت متفاوت است. گفتگو با یک  -پزشکی یا منزوی کردن اعضا است
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که او را به  دادهرخدریابید که آیا چیزی در رندگی بچه را در دستور کار قرار دهید. بکوشید تا 
 .تن به این دین رانده استسوی پیوس

 
که وندند یبپ یادهیعقهر تعداد باور و به که  کنمیممن کودکانم را تشویق : گاوندیل مک

به سوی دیگری تمایل پیدا کرد باورهای خود را عوض کرده  هاآناحساس  هرگاهدوست دارند و 
گاهی بهتری پیرامون هویت که سرانجام  هاآن. و آن را تجربه کنند  واهندبر خدر نهایت به آ

گاهی بهتری از   دارند که کنار خواهند گذاشت. ییهاآنگزید رسیده و هم چنین آ

را  اتهیهمسا«. آیا دین شودیمنیز » مذهب«از سوی دیگر واکنش من وابسته به معنای 
ت اس» داالیی الما«است؟ دین » ت داردنفر  انیگراجنسهمخدا از «است یا دین » دوست بدار

 ؟»سپتامبر ١١هواپیماربایان «یا دین 

 یهاارزشچیزی باشد که  رداحتمال دابرگزینند،  دینی را یهانشانهمن اگر کودکان 
. شاید بشود اندشدهکه در چنین محیطی نیز تربیت چون  آشکار سازدهمدردی و خرد را 

بسیار بیشتری از یک جهان کواکر لیبرال ببریم. به جای آن اگر یک از کودکان من با  یهابهره
پیامدهای  است بلکه» دین«یکسان پنداری کنند آنگاه نه این واقعیت که  تربدخواهیک دین 

 گذشته عشق من به کودکانم به طور هانیا یهمهمنفی این باورها را به چالش خواهم کشید. از 
 ابل تغییر خواهد ماند.کامل غیر ق

 

 
 دهندیمشش کاری که افراد مذهبی (به طور کلی) (بسیار) بهتر از افراد بدون دین انجام 

اصلی تربیت فارغ از اصول دین و تربیت آزاداندیشان این هست که  یهاامیپیکی از 
مزایا مذهبی وجود دارد. این درست است. این قدر  یهمهسکوالر برای به دست آوردن  یهاراه

. زمان آن رسیده که بگذاریم دهمیمکه بگویم من کار بهتری نیز انجام  امداشتهجسارت 
ر امریکا مسیحیت د متحدهاالتیاماجرای دیگری پیش آید. در زیر شش چیزی است که در 

  جلوتر از غیر مذهب است: هاآن
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ر تعداد بودن ب داوطلبشمار افراد بدون دین در  رچهاگ بخشش سخاوتمندانه. -١
)، ٢( انددانستهرا باطل  یداوطلباین » دستکاری مذهب«با و افراد مذهبی غلبه دارد 

 ، هیچ جوریرسدیمولی زمانی که نوبت به بخشش و دهش واقعی با پول واقعی 
ری . نسبت به سکوالرها احتمال بیشتدارندبر ما غلبه  هایمذهبانکار کرد:  توانینم

 ۶١درصد به  ٩١پول ببخشند. ( روندیمدارد که افرادی که به طور منظم به کلیسا 
سه تا از چهار  -) روشن است که استثناهای قابل ذکری وجود دارد٣( درصد).

کلی دهش و بخشش  ولی تصور -) ۴گرا هستند (خیرخواه در جهان بیخدا یا ندانم
 ر باید بهتر بشود.افراد سکوال 

بخش از راهکار به سامان و منظم کردن بخشش است. آن بشقاب نذورات 
د کیف شل کننده بر بن یریتأث شودیمکه به طور منظم جلوی شکم افراد گرفته 

 دارد..

همان گونه که در باال  پیوند دادن کارهای خوب به اصول اعتقادات. -٢
، کنندیمبسیار خوب عمل  یداوطلبگفته شد افراد بدون دین برای آستین باال زدن و 

 یهاشارز نیک بازتاب  یهاکنشنکوشیده تا روشن سازد که این  یکسچیهولی 
نیک  یهاکنشدر هنگام انجام  نا باوران. در نتیجه حضور باشدیمگرایانه ما انسان

 . درست به همین دلیل پس از فاجعه دانشگاهشودیمنادیده گرفته کمابیش همیشه 
بیخدایان کجا «دراز و خسته کننده  یامقاله تواندیم ٧دنش دسوزا ۶ویرجینیا تک

و  دهندهنجات) ناباورمندان حضور داشته و به عنوان مشاور، ۵را بنویسد. (» بودند؟
ز و واحدی معاف ا با نام هاآنپزشکی فعال بودند ولی چون  یهاتیفور تکنسین 
ن . ما باید در روشخوردینمبه چشم  هاآن ینیبجهاننشده بودند  یدهسازمانمالیات 

نه به  میدهیمکردار نیک انجام  هاانسانساختن این موضوع بهتر عمل کنیم که ما 
 دلیل باور و اعتقادات بلکه به خاطر خود کردار نیک.

                                                 
6. Virginia Tech 

7. Dinesh D’Souza 
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یار بد معتبر بس یهاگروهدر تشکیل  هانید تا امروز نیز بدون  ساختن انجمن. -٣
 تریطقمن. ما بیشتر دلواپس و نگران نیازهای و مسائل اضطراری برای اندکردهعمل 

بودن جهان بوده و به طور کامل نیازهای اولیه انسانی مانند پذیرش بدون قید و شرط 
 هاآن - روندینم پرستشگاهناسی به برای خداش هاانسان. بیشتر میر یگیمرا نادیده 

تا در  روندیمبه پرستشگاه  هاآنجایی و گروهی تعلق داشته باشند. تا به  روندیم
مردمی  ،کنندیمتا  هاآنلبخند زده و با خوبی با  هاآنمحاصره افرادی باشند که به 

نوز ه خوب شد یا کردیمرا پرسیده و شاید بپرسند کمرت که درد  هابچهکه حال 
آن  که دلیل -آمدن مردم را نشناسیم  گرد همدستت بند است. تا زمانی که دلیل 

ن و انجمدر برپا ساختن  شیآزاداند یهاگروه -نیست» سرباز خرد و منطق بودن«
 از مذهب خواهند بود. ترعقب نگباز هم هزاران فرسگروه 

فراوان الهیاتی وجود  یهاعبارت. واژه و الهیاتی یهاعبارتبه کار بردن  -۴
. عبارت مترداف سکوالری شودینمدارد که معادل خوب سکوالر برای آن یافت 

وجود ندارد. اگر دوست داشته باشم معادلی هم باشد باز هم » آمرزش«برای 
. خواهمیم» مقدس«به جای  یاواژه. هم چنین رسدینمبه پای آن » خوشبخت«
بگویم بدون این بار پنهانی خدا در آن وجود » ملکوت«بتوانم چیزی مانند  خواهمیم

خودم سخن بگویم البته به صورت سراسر » روح«از  خواهمیمداشته باشد. 
ست این فهر  -پیش بیاید. معجزه، معنویت یسوءتفاهم خواهمینمو  گراعتیطب

طرح نمود مولین نکته همانندی را م ٨بسیار دراز است. [زمانی که سلمان رشدی
یک استدالل مخالف اندیشمندانه مطرح ساخت. بروید به  راماتسوما

www.humaniststudies.org/podcast  برای ١٩و بروید به شماره #
 نسخه پادکست.]

هم دیگر  مردم در هنگام نیاز از یبانیپشت در زمان نیاز پشتیبان هم باشید. -۵
کار قشنگ و خوشایندی است، بدون توجه به مرام شخص. باز هم هنگام پذیرش 

                                                 
8. Salman Rushdie 



 
 
 

 فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 

 

 ٣۶٢

 بهتر از هر انجمن و اریبسبدون قید و شرط یک اجتماع یا انجمن، دین این کار را 
ری است بیشت د. بله، دین دارای تعداامدهید تا جایی که من  کندیماجتماع غیردینی 

از چون این نی کنمیمرا ستایش  هاآنولی من  –دارای ساختار نیز هستند  هاآنو بله 
 )۶( را شناخته و تمایل به برآورده ساختن آن دارند.

. درست است، برای فرد مذهبی بسیار آسان است ینیبجهانبه  هاآناعتراف  -۶
ما هم  خوب –زیرا همه جا هستند. حدس بزنید » آفتابی شود«خود  ینیبجهانکه با 

را در دسته  متحدهاالتیادرصد از جمعیت  ١٨همه جا هستیم. برآوردهای کنونی 
 قاییآفری دینبیبیشتر از افراد  آمریکایی. افراد بدون دین دهدیمجا  هانید یب

 بینیهانجز پستو و اعتراف به آمدن ا رونیبهستند. در این باره بیندیشید.  آمریکایی
 . خوب پس معطل نکنید.سازدیم ترآسانخود، کار را برای شخص بعدی 

بیندیشید. من دوست دارم کودکانم  هابچه؟ به دیخواهیمانگیزه بیشتری 
وست باشد هم چنین د هاآنرا برگزیند که به بهترین صورت مناسب حال  بینیجهان
 نیبیجهانباشد. این  هاآنسکوالر نیز یکی از موارد مورد توجه  گرایانساندارم 

بخت بهتری  د شانس وسهرچه بیشتر به چشم بخورد و هر چه بیشتر متعارف به نظر بر 
ویش را یک خبیشتر کردار ن اگر با بلندنظریدارد. ولی  هاآن بر جاذبهاعمال برای 

را  متعالی یهاعبارت، بر زبان آوردن به باورهایمان پیوند دهیم، اجتماعاتی برپا کنیم
زمان نیاز را  از هم دیگر در یبانیپشتبهتری برای  یجمعدستهیاد بگیریم و توانایی 

 .کمکی برای آن باشد تواندیمگسترش بدهیم 

 

 
  
  

پرسش: چون بنا است پسر ما در سال دیگر به مدرسه راهنمایی برود من و همسرم با یک 
. سیستم مدرسه دولتی ناحیه ما به طور چشمگیری میاشدهدشواری و مشکل سختی روبرو 

یم. ما تصمیم گرفتیم  کادمیک است که ما انتظار و توقعی دار فاقد استانداردهای محیطی و آ
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مدارس خصوصی در این  یهمهکه وی را در مدرسه خصوصی محلی ثبت نام نماییم ولی 
یم یک مدرسه  یامدرسهمذهبی دارند.  یهاهیپاناحیه مبنا و  که ما بیشتر از همه آن را دوست دار

. من از اندیشه ادبیات شودیمکه هر روز کتاب مقدس در آن خوانده » یافرقهچند «مسیحی 
  . آیا نباید نگران باشم؟ترسمیمولی از تلقین دین  دیآینممذهبی بدم 

 

  
  سوگند پرچمپرسش درباره 

  »معنی آزادی یعنی چه؟«) در هنگام میان وعده بعد از مدرسه پرسید ۶دلینی (
ر دیگر باز هم د بارکیو  پرسدیممتوجه شدم که چرا او این پرسش را  درنگیب

معنای  یارهبکه تا اواسط راهنمایی در  کنمینمگمان  مقایسه خودم با کودکانم شرمنده شدم.
آی «زمانی که در سن او بودم بدون شک فکر کرده بودم که  تعهد وفاداری اندیشیده باشم.

 شک بدون» .هی، به پرچم نگاه کن«است با معنایی مانند  یاکلمه» پل جالی جنس
  که به چیزی وفادار باشم. میبندیممان که سر جان پی میدانستینم

آزادی یعنی رهایی. یعنی آزادی که تا وقتی به شخص دیگری زیان و آسیب «گفتم، 
  »نرسد هر کاری خواستی بکنی.

  »خوب عدالت یعنی چه؟«مکث کرد.  »اوه، بله.«
عدالت یعنی انصاف. اگر عدالت وجود داشته باشد به معنای این است که با هر «

  .»گرددیمکسی برخورد منصفانه انجام 
یعنی هر شخصی » با آزادی و انصاف برای همه« مییگو یمخوب! پس وقتی ما «

  »آزاد باشد و هر شخصی باید منصف باشد.باید 
  »همین طور است.«

  »دارم.اوهوم، دوستش «دختر گفت 
هم چنین من این فکر را دوست  من هم آن را دوست دارم. یک ایده بسیار خوب.

اره اطالعات بیشتر داشته باشد که درب خواهدیمدارم که بار دیگر که لنی (دلینی) تعهد را 
  .بنددیمچه چیزی تعهد و پیمان 
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 دشمنی سرسخت ونام  در هنگامی که از ما خواسته شده بود که بر ضد [ یایمیل
 گشتیممتحد باشیم برای مدت طوالنی دست به دست ] در این کروشه بگذاریدلجوج را 

میالدی)  ١٩۶٩خورشیدی ( ١٣۴٨بازیگر کمدی در سال  ١متنی از سخنرانی اسکلت قرمز –
که  . گویا این طور بودهکردیمکه از سخنان یکی از نخستین آموزگاران خویش را بازگو 

که  ردیگیمسوگند پرچم را خوانده و تصمیمی  واریطوطکرده که شاگردان  توجه آموزگار
  کلمه به کلمه معنای آن را بازگو نماید.

بوده  خوبی یشهیاند، ندیگو یمکودکان درک کنند چه  خواستهیماین فکر که 
» ر سایه خدازی«حل کرد. البته عبارت این یکی از چهار مشکل مرا با سوگند تابعیت  است.

  ولی این آخرین مشکل من بود. –وجود داشت 
انون، یا یا ق شودیمحکم و دستور داده این است که به صورت  خیلی بدترواقعیت 

 کهیرد نباید در موقعیتی قرار گهر سنی  درفشار اجتماعی. هیچ شخصی  لهیوسبهسیاست یا 
  دیگر. یهاروشناچار به تعهد سرسپردگی شود چه با زور یا حیله یا 

نگران آن نبودم تا هنگامی که روحانی  گاهچیهچیزی که  هانیاهنوز بدتر از همه 
مرا متوجه  ٢ندیل گیبسونکخانم تربیت فارغ از اصول مذهبی  و همکار گرای توحیدگراجهان

ر چرا دیگ«عالی به نام  یمقالهدر یک در آغاز آخرین جنگ عراق ) این نوشتهآن کرد (در 
که همبستگی چه اندازه برای  دیگو یمدر بخشی این خانم  .»خورمینمسوگند شهروندی 

  اهمیت دارد: گراییانسان
آن بزرگ  با گراانسانوظایفی که من به عنوان یک  نیتر یاصولیکی از 

خودم باشم.  یهامانیپو  یهاقولاستحکام شدم این بود که از مراقب 
از  یاشدهکسی و چیزی که به عنوان یک انسان هستم تابع نقش داده 

سوی یک آفریدگار فراطبیعت نیست... بلکه من چیزی هستم که خودم 
، ستمیایمکه بر سر آن  ییهاقول، میگو یم؛ صداقتی که خودم میگو یم

                                                 
1. Red Skelton 

2. Kendyl Gibbons 
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سپردن  .رمیپذیمکه در زندگی  ییهانییآ، کنمیم دییتأکه  ییهاارزش
و  بی فکرانه یعنی دور ریختن یکپارچگی یهاالزامتعهدها،  یسبکسرانه

عنوان  تا به کندیم، چیزی که کمک کندیمتمامیتی که مرا تعریف 
خودم به عنوان یک شخص  شأنیک کل زندگی کنم و ارزش بی همتا و 

 مییگو یمآشکارا و رسمی  آنچهبه  یترقیدقباید توجه گرامی بدارم... را 
  باشیم. ، داشتهمیکنیم دییتأو 

 هاارزشیا  اصول که باید به است تعهد به یک پرچم -از سوی دیگر، نکته اصلی آن 
بسیار  هاارزشباشد. کسی شاید امیدوار باشد که پرچم در راه این چیزها باشد ولی اصول و 

 . در آیین باستانی بودا وگردندیمآسان و راحت کژ شده و در پشت نمادی ناپدید 
و چهل  ٣٠هندو صلیب شکسته نماد هماهنگی جهان است ولی در آلمان دهه  یهاسیتند

ه بهتر است پیمان وفاداری ب .گرددیمسراسر متفاوت تبدیل  یمیالدی ناگهان به چیز
  هماهنگی جهانی ابراز شود تا به صلیب شکسته که به بیراه کشیده شده است.

 :دیو گیمدرست است. باز هم کندیل  -هر پرچمی -با پرچم در رابطهوع همین موض
من به هیچ پرچمی پیمان وفاداری نخواهم بست... من مرتکب اشتباه 
گرفتن پرچم با ملت نخواهم شد یا مرتکب اشتباه گرفتن ملت با 

 یهاآرماناز نمایشگر یک  هم چون... وفاداری من به کشورم هاآرمان
  آن است.

صادقانه به جمهوری، که پرچم ما برای آن ایستاده، که  جاییتا 
ولی .، من به آن وفادارم..شده برای آن پایبند است یادگذاریبن یهامانیپ

 باشد که من ییهاآرماندر صورتی که این یک ابراز ناقص و محدود از 
 ، در صورتی که به گودال فریبخورمیمدر نهایت سوگند وفاداری به آن 

و خودگول زدن بلغزد، به درون تکبر و زورگویی و خشونت بیفتد، به 
و معیارهای دوگانه عدالت برود، در این  خودپرستی یکارنهانجاده 
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حالت وفاداری من باید شکل اعتراض به خود بگیرد و فداکاری من باید 
  )٧باشد. ( یشیاندنا همنمایشگر 
وز هم منبع نهم چنین ه. امدهیشنسخنرانی بوده که تا کنون من  این شیواترین

من برای پرورش کودکان شده که کورکورانه سوگند وفاداری نخورده  بخشالهام
چیزی که وفاداری نهایی آنان را بدون  - خورندیمبلکه سوگند وفاداری مشروط 

  .سازدیمشک پرمعناتر 
  دیل مک گاون، از وبالگ معنای زندگی -

 
  

 قدرنیامن یک پشتیبان پرشور مدارس دولتی هستم ولی اگر این مدارس در ناحیه شما  پاسخ:
بد است درست نیست که بچه خود را در راه چنین اصولی شهید کنید. بعید نیست که یک بچه 

هترین بمذهبی و یک محیط خانگی آزاداندیش در  (به راستی) پیشرو یامدرسهدر یک محیط 
 حالت برای آزاداندیشی واقعی قرار گیرد. سه پرسشی که باید بپرسید:

 یریپذنعطافااست؟ یک ویژگی فراگیر نیاز به اندازه معینی  یافرقهآیا به راستی چند  -١
دارد وگرنه شرایط مانند بدتر از جهنم پدید خواهد آمد. ولی بسیاری از مدارس تنها 

 لهیوسهبچنین ادعایی را مطرح کرده در حالی خود  یهاامنثبتبرای باال بردن میزان 
دینی دانش آموزان را  یرابطهست. آمار گردیده ا یادگذاریبنیک گروه غالب 

یا کاتولیک  توابستگی به باپتیس یانشانهبخواهید. اختالط هر چه بیشتر، بهتر. اگر 
یچ ه شودیم واقعی دیدید، از آن مدرسه دور شوید. زمانی که نوبت به بررسی آزاد

 هانآو تغییر به خود نداده تا این افتخار نصیب دگرگون هیچ یک از این دو فرقه 
 شود.

گان بیشتر نمایند  ئتیه یهاگفتهباز و شک دینی چگونه است؟  یهاپرسشبرخورد با  -٢
ت موضوعا تواندیم. گفتگویی با مدیر سازدیممواقع نگرش رسمی را آشکار 

 بیشتری را آشکار سازد.
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استاندارد علوم بیندازید و به هر طریقی کتاب علوم پایه هشتم  یهاسرفصلنگاهی به  -٣
سال برای زمین کرده بود به  ١٠،٠٠٠را بررسی کنید. اگر اشاره به عمری کمتر از 

 .آن هم رد نشوید یلومتریصد کهیچ وجه از 

خوبی به شما داده شد با توجه به وابستگی، بازی و آموزش علوم من شرط  یهاپاسخاگر 
ر معرض قرار گرفتن د خطریبکه اوضاع بر وفق مراد شما خواهد بود. به صورت مالیم و  بندمیم

. دهدیمدینی ادبیات فرهنگی را تقویت کرده و به کودکان جواز اندیشیدن مستقل را  یهاآموزه
 ه تقویت کنید.این نیرو را در خان

 

 
 

 کنندهسرگرم یهاافتهی
Godchecker.com – راهنمای شما به سوی خدایان 

www.godchecker.com/ 

اره بیش از درب ،انصادقانه از خدای زیانگشگفت وتابچیپپر اطالعاتی یک بایگانی 
 شده است. یبنددستهخدا که بر اساس منطقه و فرهنگ  ٢٨٠٠

 
 بازی -کفرگویی

www.blasphemythegame.com 
 

، به دقت مطالعه شده و به ساختخوش یاتختهیک بازی  ٣بالسفمی (نشانه تجاری)
طور جالبی هوشمندانه است که تنظیم شده تا همزمان هم افراد را با ادبیات دینی آشنا ساخته و 

مسیح  نوانهم به مقدسات سیخ بزند. در روزگار باستان در یهودیه بیش از یک مدعی برای ع
وجود داشته است. هر بازیکن برای مسیح بودن در شش مرحله زندگانی عیسا مانورهایی انجام 

. هر کسی بتواند در اردن کفرگویی را به دست آورد در بیابان در برابر شیطان مقاومت دهدیم

                                                 
3. Blasphemy™ 
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 اعتباریب را انجام دهد رقیبان را هامعجزه نیمؤثرتر سخنرانی را داشته باشد،  نیتر بزرگکرده، 
وانش) بازهای نوج یبچهسازد و زودتر از بقیه به صلیب برسد برنده بازی است. اگر شخصی (یا 

این بازی را هم دوست نخواهد  کشدیمچند الیه پیچیده را دوست ندارد که تا بوق سگ طول 
داشت. به عبارت دیگر اگر این جمله آخری آب دهان شما راه انداخت و گاو مقدس را یک 

 .١٣این بازی برای شما ساخته شده است. سن + دیدانیمسیخ کباب عالی 

 

 
مراسم فراغت از  هاآنپرسش: مدرسه دختر من بسیار کوچک است و تاالر سخنرانی ندارد. 

یا پیشنهادی یا . آکنندیمتحصیل کودکستان را در کلیسا باپپیتست در روبروی مدرسه برگزار 
ید؟   فکری ندار

 
مورد ا موضوع ود: آیسیاست باید با این تک پرسش آغاز ش-دینرامون ینگرانی پ ر گونهه پاسخ:
زادی اعتقاد منفی بر آ ریتأث» حقیقت و درست«با تحمیل تنها یک اصول عقاید به عنوان بحث 

؟ استفاده از ساختمانی (به ویژه زمانی که شما جای دیگری ندارید) به طور یا نه کودکان دارددر 
 آموزانشداحتمالی با این معیار تضادی ندارد. مشکل بسیار بدتر توسل به خدا است که هزاران 

. چیز دیگری هم هست که بدون دکننیممرداد) برپا -دبیرستانی هر سال در ماه ژوئن (خرداد
ن . (په) اگر اولیای این کودکستامیاکردهما عبارات مذهبی را بر روی پول چاپ  دیدانیمشک 

موضوع  نندگنجایمدر جشن پایان کودکستان نیایشی یا مواد آشکار دیگر مذهبی را در برنامه 
درباره مرز دین و سیاست بسیار جدی برخورد خواهم کرد. طبق  هاآنو من با  شودیممتفاوت 

آزادی  به عنوان بلکه» اهانت«اجتناب از ه عنوان نه بمورد این نگرانی خود را در گونه معمول هر 
 .. در قانون اساسی مورد نخست تضمین شده است؛ دومی نهنیدکهمگان ابراز برای عقیده 

 
ا با او ر  تواندیممن پیشنهادی کرده که  یسالهششپرسش: یکی از همسایگان من به پسر 

 این همسایه خانم خوبی» دیگر باشد. یهابچه در کنار«خودش به آموزش یکشنبه ببرد تا 
  کلکی در کار باشد. آیا چیزی باید بگویم؟ کنمیماست ولی گمان 
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دوق پستی، از صن هانامهبله. در دیدار بعدی، هنگام بردن پسماند بیرون از خانه، برداشتن  پاسخ:
 مستقیم به خانه همسایه مراجعه نکنید. به سادگی، با مالیمت -و غیره از موقعیت استفاده کنید

به پدر و  یشگاهپرستهر گونه برای رفتن به  یریگمیتصمولی به طور کامل رسمی، بگوید که 
کنند و دادن چنین  یریگمیتصمدراین باره  توانندینمو همسایگان  شودیمدر مربوط ما

ست. یک آدم نی شان درو بدون اطالع والدین  سالهششپیشنهادی به طور مستقیم به یک بچه 
 دیواهخیمو خالص. اگر خانم همسایه خودش نیز دارای فرزندی است و  نباتآبغریبه با یک 

شما به  دینشیماین نکته را به خوبی حالی وی کنید بپرسید آیا ممکن بود خوشحال شود که 
خندی . دست آخر لبدیداد یمان محلی را گرایانسانبچه او پیشنهاد رفتن به گردهمایی انجمن 

 یهالگاطلسی شما دوباره  یهاگلکه  نمیبیم«تحویل همسایه داده و موضوع را عوض کنید: 
 »اده است!قشنگی د

 

 
 

 دینبیتاالرهای گفتگوی تربیتی افراد 
  

 www.ParentingBeyondBelief.com/forumتاالر تربیت فارغ از اصول دین 

 www.AtheistParents.org پدر و مادران بیخدا

 http://messageboards.ivillage.com/iv-ppatheist تربیت بیخدا/ندانم گرا

 
از  گاهچیهپرسش: بهترین شیوه برای بهبود فضای مذهبی خانواده گسترده من چیست؟ ما 

بر هر جنبه و سیمایی از کنش و کردار  هاآنبا این حال  میآور ینمایمان و اعتقاد حرفی به میان 
  .گذاردیم ریتأثخانواده ما 

 

ک و در اولویت نخست، عقیده خود را ابراز کرده و پنهان نشوید. امکان دانستن وجود ی پاسخ:
در میان خانواده یگانه مشارکت نیرومندانه  یداشتندوستیک شخص بدون دین به طور عالی 

 برای بهبود فضای دینی خانواده به کار برید. دیتوانیماست که شما 
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وع طبیعی متعارف جلوه دهید. این کار را به دوم، اصول اعتقادی و باورها را یک موض
سادگی با پیش کشیدن موضوعات اعتقادی در گفتگوها انجام دهید. شاید موضوعی در رابطه 

یا بودئیسم ) ٨() FLDS(یا مذهب بنیادگرای عیسا مسیح قدیسان آخر زمان  ۴با انجمن آمیش
یکس وای ست که این افراد به االب اجاین خیلی «در خبرها بیاید. گفتن چنین سخنی  هایتبت

حکم منخست جا پای خود را یک گفتگو پربار شود. البته،  یهیما تواندیم» اعتقاد دارندزد 
 .کنید

ن یک ایباری . بکوشید یاخانوادهتنوع اعتقادی موجود در هر  پدیدار شدنسوم، برای 
ی مانند با قبیله باپتیست جنوباحاطه شده از هر سو  سکوالر یارهیجز مانند ود را توهم است که خ

آرامش و اقعی و . همیشه تنوعی در اندیشه آزاد، در اعتقادات ببینید یپرستگانهیدریایی از مذهب 
م خویشان و اقوا در دیدار بعدی یا گردهمایی شکرگزاری. بخشی متفاوت بودن وجود دارد

 شویدجالب  ییگفتگو مشغول و هستند نی را بیابید که مذهبی بوده ولی دارای اندیشه باز کسا
که انتقادی نیست بل یهاچالشهنگام  هازمان. این باشیدباورهای مذهبی  شنوندهو به آسانی 

 بنگرید. باورها زیانگشگفتبه پرده پر نقش و نگار  گشوده وعالقه را با چشمان 

 تیساوبرا به نشانی  ۵ماتیک-او-لیفسرانجام، که مورد عالقه من نیز هست: آزمون ب
www.beliefnet.com  گفتگو کرده و از اعضای  دیر یگیم آنانجام داده، پیرامون نتیجه

 یاهنیچندگز دیگر خانواده بخواهید که این آزمون را انجام دهند. این آزمون بیست پرسش 
پرسیده سپس فهرستی از اصول عقاید و باورهای و درصد هم پوشانی باورهای  بینیجهانپیرامون 

درصد  ٩٢سکوالر،  گرایانساندرصد  ١٠٠. من سازدیماصول عقاید را مشخص شما با آن 
درصد) کمتر از سه سال  ١٨هستم. امسال ( ۶تراودا یبودائدرصد  ٧۶گرای توحیدگرا و جهان

 ١۶درصد نسبت به  ١٨( امشدهدرصد) یهودی هستم ولی یک کم بیشتر کاتولیک  ٣٨پیش (
: ن ایدهبهتریکه این آغازگر گفتگوی جالب و مفرحی نباشد.  شودیم. خوب مگر )درصد

                                                 
4. Amish community یک فرقه مسیحی 

5. Belief-o-Matic Quiz 

6. Theravada Buddhist 
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قلب  یهاقرصپیش از دیدوبازدید بعدی این لینک را به همه اعضای خانواده ایمیل بزنید. 
مادربزرگ ایمان آورده را دم دست بگذارید چون ممکن است بفهمد که هفتاد درصد 

واهند ت که مسیحیان بنیادگرا به دست خاس یاجهینت. البته این نمره نزدیک به گراستاسالم
ماتیک -او-و در منوی باالی صفحه بر روی بلیف www.beliefnet.comآورد. بروید به 

ن بسیار مایل م انداختهکلیک کنید. اگر این آزمون گفتگویی را در میان خویشاوندان شما به راه 
 dale@ParentingBeyondBelief.comهستم که بشنوم با ایمیل برای من به نشانی 

 بنویسد.

 

 
 

 قاعده، بریتانیا!
 معتقددرصد از ساکن انگلستان خود را  ٣٨اروپایی امروزه تنها  یهاارزشبر طبق مطالعه 

تان شاخص انگلس یهاچهرهاساس برخی برآوردها، درست نیمی از  بر .کنندیمبه دین معرفی 
خن ی خویش آشکارا سدینبی(سیاستمداران، هنرمندان، دانشگاهیان و افراد شاخص دیگر) از 

 ی از انگلیس قدیم:دینبیاز دیدگاه  یامزهبویی و . ندیگو یم

 
 انگلیس گرایانسانانجمن 

www.humanism.org.uk 
 

 پربار و سودمند. یتیساوبگسترده و فعال با  گراانسانیک سازمان ملی 

 
گهسرویس   )BHAانگلیس ( گرایانسانعمومی انجمن  یهایآ

www.youtube.com/watch?v=0OY3y_fBpAs 

 گراانانسطنزآمیز باشکوه درباره دیدگاه  یاقهیدق ٢حسرت شبیه و مانند این لب کالم  توانیمتنها 
 را در امریکا خورد.

 
 کمدی بدون خدای پت کاندل
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www.patcondell.net 

ست طبعانه (ضد) دینی را دو و شوخ ریناپذیآشتاگر تفسیرهای پرهیجان هوشمندانه، گویا، 
دارید، نیازی نیست به جای دیگر مگر به سایت پت کاندل سر بزنید. البته برای افراد کم دل 

آوری ) گردDVDدی (وینیست. تا هنگام نوشتن این کتاب پت چهل تفسیر کوتاه و یک دی
در دسترس است. (بنگرید به  تشیساوبکرده که از طریق 

www.youtube.com/patcondell( 

 

 جھان نگران
www.thoughtfortheworld.org 

پیرامون » روز یشهیاند«) اجازه حضور اندیشمندان بدون دین را در برنامه BBC( یسیبیب
اسکاتلند در برابر آن یک پادکست عالی از  گرایانسان. انجمن دهدینمشخصی  یهاشهیاند

اندیشمندانی مانند استفان ال، تیم میلز، نیگل واربورتون، آنتونی کلیفورد گریلینگ و کیت 
 .تهیه کرده است )نه، آن که نظر شماست نه( ٧هودسون

 

 
 

اشتیاق  جسمی یهاهیتنبو  که بنیادگرایان مذهبی به طور کلی درباره کیفر دانمیمپرسش: 
یرامون درستی پ گیریموضعآیا  رسدیمدارند. زمانی که نوبت به تربیت آزاداندیش  فراوانی

چه  جایی ندارد در عوض کودکان برای نظم وچود دارد؟ و اگر تنبیه بدنی به طور کلی هاهیتنب
 وجود دارد؟ یانهیگز 
 

دستور  تنبیه بدنی و اغلب بهحق با شماست: بنیادگرایان دینی گرایش به هواداری از  پاسخ:
. کنندیممقدس استناد  یهاکتاب» کند،کسی که چوب را باز دارد، از پسر خویش نفرت می«

مقدس وجود دارد. چیز  یهاکتابدر متوسل شدن به متون  یدارخندهاز دو جهت چیزی 
ر (به طور یک شع -منبع واقعی آن است ٢ دارخندهیک، این متون مقدس نیست. مورد  دارخنده

                                                 
7. Stephen Law, Tim Mills, Nigel Warburton, A.C. Grayling, and Kate Hudson 
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سیخونکی به بنیادگرایان زمان  خواهدیمکه  ٨کامل) هزل سروده شده به وسیله سموئیل باتلر
بنیادگرایی دینی  دلیل خودداری از تنبیه بدنی تنهابرای های انگلیسی، بزند. ولی خودش، پیورتین

 .استدالل – دارم یزیانگوسوسههمان نیست بلکه من چیز بهتر و به 

. این امردهکازه دهید اعتراف کنم که کودکانم را تنبیه بدنی جافشاگری افقط به خاطر 
ی کنونی را دیدگاه واالی تربیت آنکهماجرایی اتفاقی و مربوط به خیلی وقت پیش است پیش از 

داشته باشم. هنوز هم اعتراف آن مایه سرافکندگی و شرمساری من است. هر بار شکستی را در 
را در اطمینان  هدوگان. این موضوع بیش از هر چیز دیگر شکستی سازدیمتربیت کردن من پدیدار 

 .دهدیممن به منطق نمایش 

که  دیگو یمدر واقع  کندیمبلند  یابچهخود را بر روی هر بار که پدر یا مادری دست 
ینی قابل که زور جانش ردیگیم. در این روند کودک یاد موضوع را با منطق پیش ببرد تواندینم

 که بابا و مامان به زور اطمینان بیشتری نسبت آموزدیمقبول برای خرد و منطق بوده و هم چنین 
 به خرد دارند.

برای تشخیص و نام دادن  هاآنتا رفتار نادرست را با درخواست از  کوشمیماینک من 
ست سگ ممکن ا یهاگوشچرا کشیدن «را با » گوش سگ را نکش«به مشکل اصالح کنم. 

اعت کنند. فقط اط نکهیادلیل بیاورند نه  خواهمیم هاآنو از  کنمیم نیگز یجا» فکر بدی باشد؟
 تمرین خوبی است.

دومین شکست کمابیش به همان اندازه شکست نخست ویرانگر بود. تنبیه بدنی کاری 
ازمان خردورزی س«با نام  هم چنین –مطالعه  .نیز کردبدتر از پیش نبرد. حتا در واقع اوضاع را 

 یهاهینبتمطالعه  هشتادوهشت. یک فراتحلیل از کندیمتحمیل  -شودیمنیز شناخته » ٩یافته
گردآوری شده بود نشان داد  ١١توسط الیزابت تامپسون گرشوف ١٠جسمی که در دانشگاه کلمبیا

                                                 
8. Samuel Butler 

9. Systematic reason 

10. Columbia University 

11. Elizabeth Thompson Gershoff 
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دیدن رابطه  به آسیب توانیم هاآنکه ده پیامد منفی با تنبیه بدنی همبستگی دارد که از میان 
کودک، افزوده شدن کردار ضداجتماعی و پرخاشگرانه و افزودن شدن احتمال  –والدین 
 )٩فیزیکی به فرزندانش توسط بچه تنبیه شده. ( یهاخشونت

 .درنگیب اطاعت این پژوهش تنها همبستگی را در یک مورد مثبت نشان داد:

را به همان  هانآدیگر وجود دارد که توجه  خوشبختانه غیر از تنبیه بدنی چیزهای بسیاری
طرح  اشد. یکمنفی جانبی داشته ب راتیتأثچنین  نکهیاخوبی یا بهتر به سوی خود کشیده بدون 

 در یگیمنظم و انضباطی که از یک سو از عشق الهام گرفته و هم چنین از دانش رهنمود 
 است. بیه بدنی در هر دو مورد نادرستکه کاری خواهد بود. تن ابدییمرا  یانهیگز خوشایندترین 

وط را مشر  هاآنبه جای آن فهرستی از امتیازات روانی مورد عالقه کودک تهیه کرده و 
به کردار نیک نمایید. اگر بنا باشد میان یک تنبیه بدنی سریع یا یک هفته زود به رختخواب رفتن 

بد. مسکن  . خیلینندیگز یبرممن ترکه و تا شدن را  یهابچهانتخابی صورت گیرد بدون شک 
 .آوردینمرا به ارمغان  یانهیگز سریع 

 هابچه. اگر شودیمتا پایان راه دنبال باید برنامه انضباطی رمز موفقیت هر گونه البته 
 .شودیمنقش بر آب  هانقشهبفهمند که تهدیدها توخالی است همه 

 یهاتیتقو با عشق، امید و  منفی باید یهاتیتقو این  یهمهامیدوارم روشن باشد که 
 یهاکنشهر از گاهی هنگام انجام  .شکنندهدرهمو باشد  خراشندهنه  –آماده و مهیا شود مثبت

نتیجه  گرفتاررا  هاآن نکهیارا دریابید و ضرورت  هاآننیک و زمانی که برخوردی خوبی دارند 
 منطقی دارد. یاهیپا. این موضوع ابدییمکاهش کنید،  کنش

در درازمدت اگر آماج نهایی ما تربیت افراد بالغ خودکار است ما تنها نباید کودکانی با 
من  انضباط باشند. بنابراین اگر شیوه تربیتی شما مانند روش-انضباط بار آوریم بلکه باید خود

 رایب یاندهیآای ر ب هاانسانما  یهمه. بسیار خوب بر خرد استوار باشد بی خیال تنبیه بدنی باشید
 یذارگهیسرماضداجتماعی  یهایماریبکاسته شدن پرخاش، خشونت و هر گونه دیگری از 

دیگر و  پیش از هر چیز. شودیمشناخته  این مشکالتکه تنبیه بدنی موجب و باعث  میاکرده
گذشته  هانیاتقویت مثبت کنید. از  گفتگوی منطقی داشته باشید. هابچهدر گام نخست با 
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به  -رسدیمشکست به  راهیو بدون شک، گاهی هر  -زمانی که همه موارد به شکست رسید
از و . هنگام ضرورت امتیو کارای تنبیه غیر بدنی پیامدهای کردار بروید مؤثرسراغ دسته 

برخورداری را از بچه گرفته و سلب کنید. مهلت بدهید یک ابراز روشن عدم رضایت بیشتر 
 .شودیمز حد دست کم گرفته مواقع زیاده ا

پیرامون نارضایتی و ناخشنودی خود را  یاسادهافزون بر این نیرومندی و قدرت گفته 
 .دیکنیمنارضایتی والدین بیش از آن اهمیت دارد که شما گمان  هابچهفراموش نکنید. برای 

 

 تنبیه بدنی یهانیگزیجا
کادمی   پزشکی کودکان آمریکاییآ

www.aap.org/publiced/BR_Discipline.htm 

 بهترین شیوه برای منضبط کردن کودکم کدام است؟

 
 مرکز انضباط کارآمد

www.stophitting.com :سپس بر اینک کلیک کرده Discipline at 

Home :سپس ParentSupport 

 هابچهو کارآمد برای  مؤثرو انضباط  نظمبرای  رهنمودده 

 
 تربیت مثبت

www.positiveparenting.com/resources/articles.html  سپس: نه
 کاری که به جای حرف زدن باید انجام داد

مراجعه  www.HumanistParenting.orgبدنی به  یهاهیتنببرای اطالعات بیشتر درباره 
 Corporalکلیک کرده و سپس بروید:  One Safe Generationکرده و بر لینک 

Punishment 
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 یک نسل قابل اعتماد

www.HumanistParenting.org  :سپس لینکOne Safe Generation 

 :تیساوب یهانوشتهاز 

، ترینساناانه برای ساختن جهانی گرایانسانیک ابتکار عمل  یک نسل قابل اعتماد
اج ما به ترس و خشونت است. آم یارهیزنج، با شکستن میراث رتریپذتیمسئولو  تریاخالق

وجود آوردن این امکان برای یک نسل است که بتواند رها از خشونت بالیده و رشد کند. در 
، ما در این ابتکار عمل پیشگام شده تا »one safe generation«حمایت از این هدف 

 .جنگ، در اجتماع و در خانه مبارزه کنیم یهادانیمدر  هابچهبا خشونت بر ضد 

 .کندیمبه شدت ناقص عمل  هاانسانداوری و اخالق ما  یقوهدر هنگام ترس خرد، 
که در زیر نفوذ ترس بیمارگونه اندیشه و کرداری  ییهاملتو  هاگروهاز افراد،  یهانمونه

 نادرستی داشته بیرون از شمارش است.

 یهایبانقرزیرا  کندیماز نسلی به نسل دیگر تداوم پیدا  یهاینابهنجارخشونت و 
بدنی  یهاهیتنبخشونت در کودکی احتمال دست زدن به خشونت بر ضد نسل بعد دارد. از 

و کم محلی به فرد تا خدمت اجباری سربازی کودکان و قربانی شدن نامتناسب کودکان در 
جنگ، هر نسل بالغ و فعال دارای انتخابی برای به میراث گذاشتن سنت خشونت ترس است 

 این ماترک را از میان ببرد. تواندیمیا  –

خشن  یهایریدرگاز  –کردارهای نابهنجار اجتماعی  یهمهبا این تشخیص که 
رد همگی بدون برو و برگردد ریشه در ترس دا –مذهبی تا سرکوبی آزادی بیان  انیادگرایبن

توان و انرژی ما را بر روی این ریشه متمرکز ساخته تا همزمان با کار  تواندیم گراییانسان
 گوناگون آن را بشناسیم. یهاجنبه یلهیوسوارد آمده به  ییهابیآسکردن بر روی آن 

یک نسل آزاد شده از چنگال خشونت و ترس شاید بیشتر خردمند، بیشتر دردآشنا، 
با خشونت  خود یهابچهدارد که با  یترکمسیار دارای ایمان بیشتری به خود بوده و احتمال ب

برخورد کند. با فراهم کردن وسایل تا تنها یک نسل با امنیت رشد کند، ترس سنتی به میراث 
 مانده شاید خورد شده و آینده از نو ساخته شود.
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و منابع معتبری را در یک نقطه قابل  هاپژوهش، نهاد یک نسل قابل اعتماد
؛ با ندکیمآورده است؛ با هواداران خشونت در تاالرهای عمومی مبازره  دسترسی منفرد گرد

برای  هابانیتپشو ترغیب  ؛و وضع قانون هاروزنامهشخصی مقابل سردبیر در  یهادگاهید انتشار 
پیشرو عمومی پیرامون موضوعات مربوط در  یهااستیسو هواداران موجود از  یهاسازمان

اجتماعی  یهااستیس) هواداری از ٢) تربیت بدون خشونت؛ (١: (کندیمسه جبهه حمایت 
 .جنگ راتیتأث) حفاظت از کودکان از ٣پیشرو برای کودکان؛ (

 موضوع مهم درباره یاهیانیبشناساندن ترس به عنوان دشمن، در  ١فرانکلین روزولت
ع . برای اطالعات و منابصادر کردمورد شناخت خود  از موضوعات دیگر تربزرگهمیشگی 

آن را هم  یایؤ راز کودکان بدون ترس و با امید بیشتر که نیاکان حتا  ینسلبیشتر برای تربیت 
 One Safe Generationنداشتند، بروید به 

 
 

 آزاداندیش یهاخانوادهوقت رفتن به رختخواب برای عالی  یهاترانه

 
Imagine (John Lennon)—the anthem of idealism 
Little Boxes (Malvina Reynolds)—in praise of nonconformity 
Questions (Tom Chapin)—a hat-tip to the inquiring mind of 
childhood 
Cat’s in the Cradle (Harry Chapin)—a heartbreaking wakeup for 
busy parents 
The Galaxy Song (Eric Idle/Monty Python)—for that cosmic 
perspective! 

 
 آزاداندیش یهانوجوانپیشرفته برای  یهایخواندن

                                                 
1. Franklin Roosevelt 
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براین  تیم فریس، فیزیک یشناسستارهمواد تاریک او وجود دارد،  یگانهسهنیز  نجایابله در 
هریس، داوکینز و دنت. ولی در زیر سه کتابی که اغلب کمتر از  زیانگبحثگرینه و بیخدایی 

 برای نوجوانان آزاداندیش: شودیم قولنقلفهرست خوانندگان عالی 

 

 داستانی
Haddon,Mark. The Curious Incident of the Dog in the Night-time 
(London: Jonathan Cape, 2003) 
Foer, Jonathan Safron. Extremely Loud and Incredibly Close 
(New York: Houghton Mifflin, 2005) 

گوشزد  زیانگشگفتبسیاری را میان این دو داستان  شباهتبسیاری از مفسران همانندی و 
 عالی و با ذهنیت دانشیک و علمی پسربچهاز زبان یک  هاداستان. هر یک از این اندکرده

افتن برای یدر موقعیتی  تربزرگرا از دست داده و در جهان مادرش  یاکه پدر  شودیمتعریف 
این هست که هر دو تن راوی  گرددیمبیان  ترکم. موردی که است قرارگرفتهرازی  حلراه

یرامون مرگ، پ یادوگانهژرف  یاشهیاند. نتیجه آن کنندیمخویش را به عنوان غیر الهیاتی معرفی 
، معنا و نیروی اراده شخص که باید در بیشتر آزاداندیشان تشدید شود. هر زانیعز از دست دادن 

در دسترس  www.audible.comبه صورت صوتی در سایت به نشانی  هاداستاندو این 
ه و چون دارای یک دیدگاه یگان کنمیماست. (من به ویژه کتاب برخورد کنجکاو را توصیه 

 و به ویژه فایل صوتی آن.) –ست منحصر به فرد درباره یک راوی اوتیسم ا

 

 غیر داستانی
Hitchens, Christopher. Letters to a Young Contrarian (New York: 
Basic Books, 2001) 

بگذارید عدالت اجرا شود حتا اگر عرش « -تا، روات کاکوم ، قیتا جوستیدیگو یمهیچنز 
هیچنز به یک دانشجوی نظری است که از  یهانامهاز  یامجموعه همتایباین کتاب .» فروافتد

اختالف عقیده به عنوان یک ارزش واال هواداری کرده و دگراندیش را به عنوان یک نیروی 
. هیچنز به صورت همیشگی خودش با آمیختن منطق سوزنده و پرهیز شماردیبرماخالقی حیاتی 

ک آغازگر کارا خدمت کرده هم چون ی تواندیم. معارض جوان هاواژهله کردن و نابود ساختن 
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و اعترافی نیرومند برای شخص جوان برای ورود به زندگانی بزرگسالی که دگراندیشی دالورانه 
 نقشی در آن دارد.

 

 
 درباره ترس

است. ولی  هاچهببر کاهش تهدیدهای واقعی با امنیت فیزیکی  یک نسل قابل اعتمادتمرکز 
 شین کوشتربیت باالتر  یهاکتابو حتا بسیاری از  اینترنت یهالعاب، رنگ و یارسانهپوشش 

ایسه است که حتا در مقکرده خود را برای منحرف و گمراه ساختن توجه به تهدیدهایی معطوف 
 به طور آماری بزرگ نیست.

س نیمی از پ کندیمفروش روزنامه شده و ترافیک آنالین را هدایت  ترس مایه باال رفتن
 ١٣۶١بچه دزدی از سال «و » شودیمثانیه یک بچه دزدیده  ۴٠هر «شایعات شهری که 

همیشه بازگو نشده و پیوسته ادامه » درصد افزوده شده ۴۴۴میالدی) تا کنون  ١٩٨٢خورشیدی (
 مصادرهویش سود ختربیتی مسیحی کمابیش همیشه این فرصت را به  یهاکتاب. کندیمپیدا 

 که بزهکاری دمندیم. در بوق آورندیدرممرعوب بودن را به صدا » ارزش«وق هشدار کرده و ب
یش ما بیش از پ فرزندان ختن است.فروریاز کنترل و مهار خارج شده است. اخالقیات در حال 

خشن هستند. به پدر و  یهامرگبزرگ بارداری نوجوانان، بچه دزدی و بسیار در معرض خطر 
 خدا. – شودیمری پیشنهاد مادران ترسیده راهکا

ولی آیا این ادعاهای ترسناک به راستی درست است؟ آیا کودکان ما دارای ایمنی کمتر 
 آمارهای زیر را بررسی کنید:؟ کنندیماز گذشته اخالقیات را رعایت  ترکمبوده و 

 
  در سراسر کشور از سال یهاتیجنابر آمارهای اداره دادگستری امریکا، نرخ 

 ١٣٨۴میالدی) به طور پیوسته در حال کاهش بوده و در سال  ١٩٩۴( ١٣٧٣
 )١٠حد خود رسیده است. ( نیتر نییپامیالدی) به  ٢٠٠۵(
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  ٢٠٠۶( ١٣٨۵بارداری در نوجوانان در حال کاهش است. بر طبق گزارش سال 
میالدی) بارداری  ١٩٩٠خورشیدی ( ١٣۶٩از سال  ٢مچرمیالدی) نهاد گات

 در طول این سی سالنرخ  نیتر نییپادرصد کاهش یافته که  ٣۶در نوجوانان 
 )١١است. (

  ه کاهش پیوسته رو ب -که کمابیش همیشه بسیار کوچک بوده –نرخ بچه دزدی
درصد از سال  ۵٠آزار و خشونت با کودکان نزدیک به  یکاربزهاست. نرخ 

حد  نیتر نییپابه  هابچه) کاهش یافته است. نرخ قتل ١٩٧٣خورشیدی ( ١٣۵٢
 ۵٠) یک بچه فرضی نزدیک به ١٢خود در چهل سال گذشته رسیده است. (

بیشتر دارد که در هر لحظه از سال بمیرد از برخورد یک شهاب ل درصد احتما
) و با پایان دادن جهان بمیرد تا به وسیله ٢٠،٠٠٠به  ١سنگ یا پیکر آسمانی (

 )١٣یک غربیه دزدیده شود (یک در یک میلیون). (

؟ میر یگیمرا نادیده  تربزرگو خطرات بسیار  میترسیموب چرا از چیزهای غیرمحتمل خ
 کرده است: یبندجمعاین پژوهش روانی را  ٣در ساینفیک امریکن مایند یامقاله

  که تاریخ موروثی ما آماده برای  میترسیمما از چیزهایی
، مانند محبوس شدن، ارتفاعات، مار، عنکبوت ترسیدن آن کرده است

 دیگر. یهالهیقبمتعلق به  یهاانسانو 

  یم، را کنترل کن هاآن میتوانینمکه  میترسیمما از چیزهایی
خودروها امنیت کمتری از هواپیما دارند ولی فرمان خودرو در دست ما قرار 

 دارد نه هواپیما.

 یرامون ما هستند) بیش از که پ ییهابهیغر ( ما از چیزهای نزدیک
 (گرمایش زمین). میترسیماحتماالت درازمدت 

                                                 
2. Guttmacher Institute 

3. Scientific American Mind 



 
 
 

 گنجه: نهم بخش

 ٣٨١

  هر سقوط هواپیما، میترسیم هاخاطرهما از تهدیدهای حاضر در .
دارد و به  هارسانهپوشش خبری در  یاخانههر بچه دزدی، هر تهاجمی به هر 

 )١۴(. شودیمطور چشمگیری بسیار بیشتر از تهدیدات واقعی به آن پرداخته 

هترین ب مانیهابچهت به صورت خردمندانه برای ر ابا برآورد و ارزیابی خس میتوانیمما 
دمنده  و امنیت و محیطی با کمترین ترس را فراهم آورده و در برابر کاسبکارهای فرشنده ترس

 در بوق هشدارهای اخالقی تسلیم نشویم.

 
آیا دور از توجه بودن به سود بچه  والدین بدون دین اهمیت دارد؟» آفتابی شدن«پرسش: چرا 
  من نیست؟

 
اصلی ما به عنوان پدر و مادر باید ساختن جهان خردمندانه برای کودکان  یهاآماجیکی از  پاسخ:
اختن سوجود دارد با  دینبیپدر و مادران انجام آن بری که برای  ییهاراه. یکی از بهترین باشد

ه فرهنگ ن -. البته این هدف استتلقی نشودع مهمی موضو در آن جهانی است که ناباوری دینی 
 از نقشه حذف شود بلکه به سادگی ناباوری یک موضوع عادی بشود. هانید مسلط، نه اینکه 

ری پیشرو پیشین یاد بگیریم. حمایت و هوادا ییهاجنبشچیزهای فراوانی از  میتوانیمما 
که شخص فردی را از نژاد دیگری بشناسد و عاشق او شود.  شودیماز نژادپرستی هنگامی دشوار 

 یگراجنسهم ،گراستجنسهمص بداند که در همسایگی یا کودک خودش خزمانی که ش
. همین موضوع در رابطه با ناباوری دینی نیز درست است. امروزه پیرامون رودیمهراسی از میان 

تا  کندیمکمک افراد مذهبی  هباین موضوع مریی فراگرفته است. افراد مذهبی را ناباوران نا
، بارونخبسیار دور، با چشمان » هارونیبآن «به عنوان شخصی  هانید از بدون  یدارخندهتصویر 
دختر ، سوزان فهمیدند که هاآند. در عوض زمانی که ، بیگانه و تهدیدآمیز داشته باشنزیانگنفرت
معمولی خودشان خدا را قبول ندارد برای سازگار شدن با اطالعات جدید  و یداشتندوستعمو 

 آورند.باید یک تغییر نیرومند به وجود 

ر چشم د هاآناری و خخفت و تغییر مایه  این کنندیمبسیاری از افراد بدون دین گمان 
. ولی من پس از گفتگو با صدها تن از ناباوران، به راستی با صدها تن گفتگو شودیمدیگران 



 
 
 

 فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 

 

 ٣٨٢

رت اعالم کنم که در کل به صو  توانمیمخود با خوشحالی » آشکار کردن«کردم درباره تجربه 
دوستان و خویشاوندان، بیشتر افراد  چشمبرعکس پیش خواهد رفت: به جای خار شدن در 

. با قرار ودشیم، البته نه خیلی زیاد، بهتر دهندیماوران را ارتقا کلی خود از ناب دگاهید مذهبی 
 .ودشیم تررنگکم  هاآنذهنی  دارخندهگرفتن صورت شخص آشنا و عزیزان خود تصویر 

اگر هر شخص بدون دینی باورها و اعتقادات خویش را برای اطرافیان خویش آشکار 
بی ه گرایش فرهنگی مسلط درباره ناباوری مذهسازد، با آرامی و با لبخند، بعید نیست یک شب

ی شاید نخواهد خورد ول دییتأبه شدت دستخوش تغییر شود. به هیچ رو ترس و عدم اطمینان مهر 
ترسیم  ترقیقد، با ظرافت بیشتر و تردهیچیپبه طور ضروری  هانید از بدون  انگارانهسادهتصویر 

هم چنین  و برخورد خواهد شد هاشهیاندآشکار کردن با  دیکنیمگمان  آنچههمیشه بهتر از د. شو 
بلندی برای اجازه به کودکان به سوی اندیشیدن آزادانه و به طور مستقل به  اریبساین کار گام 

 چالش کشیدن باورهای دینی است.
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 بافیلم های پیشنهادی  
	دسته بندی

 
 

 
فیلم های پیشنهادی با موضوعاتی مربوط به سواد دینی، بلوغ و بررسی مرگ است. چکیده 

یا بانک اینترنتی فیلم  )www.netflix.comفیلکس (و نقد آن ها در نت
)www.imdb.com.موجود است ( 

 
 فیلم های مربوط به سواد دینی

 نام فیلم ٧-۴سن  ١١-٧ ١۴-١٨١١-١۴

  * * Prince of Egypt (G)

  * * Joseph, King of Dreams (G)   

 * * * Kirikou and the Sorceress (NR)   

* * * * Jesus Christ Superstar (G)     

* * * * Fiddler on the Roof (G)     

* * *  Little Buddha (PG)    

* * *  Heaven Can Wait (PG)    

* * *  Oh, God! (PG)    

* * *  The Mission (PG)    

١پیوست
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 فیلم های مربوط به سواد دینی

 نام فیلم ٧-۴سن  ١١-١۴٧-١٨١١-١۴

* * *  The Message (PG)    

* * *  The Nativity Story (PG)    

* * *  Jason and the Argonauts (NR)    

* *   Inherit the Wind (NR)   

* *   Gandhi (PG) 

* *   Jesus Camp (PG-13)   

* *   The 10 Commandments (G)   

* *   Saved (PG-13)   

* *   Seven Years in Tibet (PG-13)   

* *   Kundun (PG-13)   

* *   Bruce Almighty (PG-13)   

* *   Evan Almighty (PG-13)   

*    Romero (PG-13)  

*    Dogma (R)  

*    Jesus of Montreal (R)  

*    Schindler’s List (R)  

*    Black Robe (R)  

*    Agnes of God (R) 
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 فیلم های بررسی موارد مربوط به بلوغ

 نام فیلم ١١-١۴٧-١٨١١-١۴

* * * To Kill a Mockingbird (NR)    

* * * Remember the Titans (PG)    

* * * Stand and Deliver (PG)    

* * * Believe in Me (PG)    

* * * Coyote Summer (G)    

* * * Hairspray (PG)    

* * * October Sky (PG)    

* * * Searching for Bobbie Fisher (PG)    

* *  Dead Poet’s Society (PG)   

* *  Son of Rambow (PG-13)   

* *  Sixteen Candles (PG)  *

* *  Lean on Me (PG-13)   

* *  Mean Girls (PG-13)   

* *  Odd Girl Out (PG-13)   

* *  Dirty Dancing (PG-13) 

* *  Double Happiness PG-13   

* *  Forrest Gump (PG-13)   

* *  Pretty in Pink   

* *  Bend It Like Beckham (PG-13)   

* *  Mask (PG-13)   

* *  Hoop Dreams (PG-13)   

* *  Whale Rider (PG-13)   

* *  Real Women Have Curves (PG-13)   

*   Juno (PG-13)  
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 فیلم های بررسی موارد مربوط به بلوغ (ادامه)

 نام فیلم ١١-١۴٧-١٨١١-١۴

*   Stand by Me (R)  

*   Good Will Hunting (R)  

*   Boyz N the Hood (R)  

*   Into the Wild (R)  

*   Billy Elliot (R)  

*   Thirteen (R)  

*   Muriel’s Wedding (R)  

*   Mystic Pizza (R) 

 
 
 

 فیلم های مربوط مرگ و از دست دادن عزیزان

 نام فیلم ٧-۴سن  ١١-٧ ١۴-١٨١١-١۴

  * * Charlotte’s Web (G)   

 * * * Mr.Magorium’s Wonder 
Emporium (G)    

  * * Bambi (G)   

* * *  Brian’s Song (G)    

 * *  Tuck Everlasting (PG)   

* * *  On Golden Pond (PG)    

 * *  My Girl (PG)   

* * *  Big Fish (PG-13)    

* * *  Edward Scissorhands (PG-13)    

* *   Defending Your Life (PG) 
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 فیلم های مربوط مرگ و از دست دادن عزیزان (ادامه)

 نام فیلم ٧-۴سن  ١١-٧ ١۴-١٨١١-١۴

* *   Dead Poet’s Society (PG)   

* *   Stepmom (PG-13)   

* *   What Dreams May Come (PG-
13)   

* *   Life Is Beautiful (PG-13)   

*    Philadelphia (PG-13)  

*    My Life as a Dog (PG-13)  

*    Harold and Maude (PG)  

*    Wit (PG-13)  

*    Kolya (PG-13)  

*    Dead Man Walking (R)  

*    The Green Mile (R)  

*    The Meaning of Life (R)  

*    One True Thing (R)  

*    Ponette (NR)  

*    Schindler’s List (R) 

 
) رتبه بندی شد. PG-13شانزده شمعدان درست چند هفته پیش از ساخته شدن رتبه ( -*

 ) را خواهد آورد.PG-13اگر امروز دوباره رتبه بندی شود بدون شک رتبه (



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 فهرست اصول
 
 

 
 

 اشاره شده است: هاآنکه در این کتاب به  ییهاآرمانو  هاارزش، هانامهنییآفهرست اصول، 

 
 گرای توحیدگراهفت اصل جھان
 یم:و ترویج کن دییتأکه  میبندیمگرای توحیدگرا پیمان انجمن جهانما اعضای جماعت 

 
 را هاانسانارزش و کرامت ذاتی هر یک از  •

 برابری، عدالت و همدردی در روابط انسانی •

 پذیرش همدیگر و تشویق برای رشد روحی در جماعت خودمان •

 برای حقیقت و معنا. تیبا مسئولکاوش آزادانه و  •

 روند دموکراتیک بدون محدودیت در جامعه ما استفاده ازحق آزادی عقیده و  •

 ه به همراه صلح، آزادی و عدالت است.آماج ما برای جهانی یکپارچ •

یز ن هاانسانما  که میگذاریماحترام موجودات  یهمهر هم تنیده از این شبکه دبه  •
 م.بخشی از آن هستی

 
  طلب بخشش یهاگام

٢پیوست 



 
 
 

 فارغ از اصول مذهبی پرورش کودکان کاربردیتربیت آزاداندیشان: راهنمای 
 

 ٣٩٠

ار شامل ساختن زندگانی. نویسندگان همکو مفید  دردخوربهبه کار گرفتن فلسفه اخالق برای 
 .١لوئیس کلرمن، دون مونتاگونا و جون جانسون لوئیس

 
 به کردار نادرست و اشتباه اعتراف :١مرحله 

بدون درک اثرات  است. رسانبیآس یاژهیومشخص کنید که چرا کردار  •
رفتار خود، تغییر دشوار خواهد بود. کوشش برای درک درد و رنج از دیدگاه  آورانیز

 و تالش برای درک اثرات این درد و رنج بر خود. دهیدبیآسشخص 

 اگر بناست اعتراف نزد خود و دیگران به نادرست و اشتباه بودن کردار. •
ین گام مهم تتوان اعتراف زبانی به کردار نادرست و اشتباه نخس ،روابط بهبود یابد

 است.

تار این رف یحوزهکسانی که در  یهمهخود به  تأسفابراز واقعی و راستین  •
. زمانی که اثرات نامطلوب رفتار درک شد و توانایی ابراز اندگرفتهنادرست قرار 

 راستین پیش آمد شاید شخص آماده تغییر و بهتر شدن باشد. تأسف

 
 : جبران٢مرحله 
 .افراد درگیر ساختن خود و برای سرافراز احساسات ژرفایاز کوشش  •

که با  خواهدیم. دل را به نمایش نگذارید حالتی از دفاع ضعیف یهانشانه
 یهاکوششرسانده روبرو شد. نخستین گام به سوی بهبود روابط را با  هابیآس

 خود برای آشتی بردارید. انهیگراعملسخاوتمندانه و 

ما باشد. ش» اشتباه و خطا«باشید که برابر با » کنش و عملی«در جستجوی  •
م ارز و هکار مثبتی بکوشید  ود یانجام ده دهیدانیزاین کار را با تقاضا از افراد 

کنش در نهایت تنها به صورت نمادین  . اینرا انجام دهید تعادل با موارد منفیم

                                                 
1. Lois Kellerman, Don Montagna, and Jone Johnson Lewis 



 
 
 

  : فهرست اصول٢پیوست 
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گذشته را از میان ببرد. با این حال این  یهاانیز تواندینماست زیرا هیچ شخصی 
 ضروری از نیت خوب و پیشمانی واقعی است. ینشانه

 هازخمهر چه بیشتر درنگ کنید،  جبران را در بجا و به موقع انجام دهید. •
. بنابراین با سرعتی کنش و عمل کنید که روند احساسات شما کندیمبیشتر چرک 

 ،دهدیم اجازه

  
  : برای تغییر متعهد شوید٣ یمرحله
 خود آورانیزپیمان و تعهد روشن و واضح برای تغییر الگوهای رفتاری  •

واکنش مخرب و ویرانگر  یماشهشاید باید روشن شود که چه رخدادهایی بدهید. 
برای پرهیز از قرار گرفتن در چنین  ییهاراهو در جستجوی  اندازدیمشما را به کار 

 تمرین کنید.برآمده یا برای واکنش و پاسخ متفاوتی  هاتیموقع

باید ها . تغییر نه تنبه صورت آشکار و مرئی بر اساس تعهد خویش عمل کنید •
اسب، من یهایزنیرابه سخن باشد بلکه باید در عمل هم انجام شود مانند مشاوره و 

وهای تشخیص الگ هرای کمک بتغییر در مسیر مهارت ارتباط، تقاضای آشکار ب
 چنین اعمالی.بر اساس واکنش و حمایت از شخص نه  گزندآور

اعتراف پیش خود و دیگران که تغییر کردن احترام گذاشتن به روند تغییر.  •
سخت است و کرداری که ریشه در ژرفای وجود انسان یافته است به تندی ناپدید 

بودن  آورانیزاز  . خود را به دلیل اشتباه و لغزش سرزنش نکنید وشودینم
ی به شمار نیاورید. به جا تیاهمکمرا  هاآننکرده و یا  یپوشچشمپیشین  یهاروش

 آن واقعیت را بدون فراموشی آرمان بپذیرید.

 
 دوازده ارزش اساسی مدرسه یکشنبه جامعه اخالقی سنت لوئیس

 اخالق دین من است. •

 و مهم است. همتایب خودیخودبههر شخص  •
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 انجام شود. یمهربانبا حق هر شخص است که با او رفتاری منصفانه و  •

 به من چیزی یاد دهد. تواندیم یهرکس •

 من بخشی از زمین هستم؛ سراسر زمین و زندگانی روی آن برای من گرامی است. •

 .آموزمیممن از جهان پیرامون با استفاده از حواس، ذهن و احساسات  •

 برای هاانسانهستم که به همکاری همه  یالمللنیبمن عضوی از جامعه جهانی و  •
 صلح و عدالت وابسته است.

 از گذشته برای ساختن آینده یاد گرفت. توانیم •

 پرسیدن برای من آزاد است. •

 من آزادم هر چه آنچه را برگزینم که باور دارم. •

 خودم را دارم کردارمن مسئولیت انتخاب و  •

 .را فعال نگه دارم میهاارزش کوشمیم •

 
 اصول هیانیب :گراانساناعالمیه 

 )www.secularhumanism.orgسکوالر ( یگراانساناز انجمن 

 خرد و دانش را به هاانسانما متعهدیم برای درک گیتی و حل دشواری و مشکالت  •
 کار گیریم.

ساختن خرد انسانی، رفتن در پی توضیحات جهان با  اعتباریبما تالش برای  •
 .میکنیماصطالحات فراطبیعت و یافتن راه نجات بیرون از جهان را محکوم 

نقش  هاانساندر بهبود زندگی  تواندیمدانش و فناوری  یهاافتهیما باور داریم که  •
 داشته باشد.

اور داریم که دموکراسی باز و پلورالیست باور داریم و هم چنین ب یاجامعهما به  •
و اکثریت  خواهتیتمامبهترین تضمین پاسداری و حفاظت از حقوق بشر از نخبگان 

 سرکوبگر است.

 ما متعهد به اصل جدایی دین و دولت هستیم. •
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ما هنر مصالحه و مذاکره را به عنوان ابزاری برای حل اختالف و رسیدن به درک  •
 .میکنیمدوطرفه ترویج 

صرف امنیت دادن به عدالت و انصاف در جامعه نموده هم چنین ما توان خود را  •
 تا تبعیض و تعصب را از میان ببریم. میکوشیم

ه ببتوانند  هاآنکه داریم  اعتقاد به صورتیمحرومان و معلوالن ما به حمایت از  •
 روی پای خود بایستند.

ت، فکرانه بر اساس نژاد، دین، جنسیفاداری به تقسیمات کوتهوتا از  میکوشیمما  •
ا یکدیگر و برای کار ب هایی یافتهریتی جنسی یا قوم هاشیگراملیت، عقاید، کالس، 

 .میکنیمتکاپو  هاانسانبرای یک هدف خوب برای 

تا برای  میببراز زمین حفاظت کرده و آن را به سوی پیشرفت  میخواهیمما  •
پرهیز  دیگر یهاگونهآینده حفظ شده و هم چنین از تحمیل رنج بیهوده به  یهانسل

 کنیم.

و باید استعدادهای  بهره و لذت بردما باور داریم که باید هم اکنون و از این جهان  •
 خالقانه خود را به حداکثر رشد رساند.

 اخالقی اطمینان داریم. یهالتیفضما به ترویج  •

باید  سالبزرگبالغ  یهاانسانما به حق داشتن حریم خصوصی احترام گذاشته،  •
ش جنسی خوی یهاشیگرااجازه داشته باشند که دلخواه خویش را برآورده ساخته، 

را ابراز کرده، تولیدمثل آزادانه را انجام داده، به بهداشت درست و جامع دسترسی 
 داشته و با احترام زندگی را بدرود گویند.

، راستی، درستی، صداقت، یدوستنوع :ما به معرفت مشترک اخالقی باور داریم •
در برابر راهنمایی انتقادی خردمندانه، پاسخگو و  گراانسانمسئولیت. اخالق 

 هاآنبا همکاری  هاانساناست. معیارهای اصولی وجود دارد که ما  ریپذتیمسئول
 .شودیمسنجیده  . اصول اخالقی با پیامدهای خودمیاافتهیرا 
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خرد و  میخواهیمما به شدت متوجه آموزش اخالقی به کودکان خود هستیم. ما  •
 پرورش یابد. هاآنمهربانی در درون 

 هنر نیز هستیم. مشغولدلما به اندازه دانش  •

که هنوز باید در گیتی انجام گیرد سر  یاتیکشفهان هستیم و از جشهروندان ما  •
 .میریگیمشوق آمده و انگیزه 

ر ذهن ما ب لیو اریمندباور دانش  قلمروبه ادعاهای غیرقابل آزمایش افزودن  بهما  •
اندیشیدن خویش  برای یاتازه یهاسرنخنو باز است و ما  یهاشهیاندروی 

 .مییجویم

به عنوان جایگزین واقعی برای الهیات نومیدی و  ییگراانسانکه  میکنیم دیتأکما  •
به عنوان منبع غنی از اهمیت شخصی و رضایت واقعی ولوژی خشونت بوده و ئاید

 .در خدمت به دیگران است

اعتقاد داریم، به جای نومیدی به امید، به جای  ینیبخوشما به جای بدبینی به  •
 ، حقیقت به جای نادانی، شادمانی بهمیافزایمتعصب و دگم ما به دانش خویش 

نفرت، همدردی  ق به جایاحساس گناه و معصیت، مدارا به جای ترس، عشجای 
 به جای خودخواهی، زیبایی به جای زشتی و خرد به جای ایمان قلبی یا نابخردی.

 هاکنش نیترشرافتمندانهبهترین و از  درک کاملیگنجایش  انسانباور داریم که ما  •
 را دارد.

 
 برای تربیت یک کودک بااخالق انجام داد. توانیمچھل کاری که 

. ٢به این درجه رسیدند نوشته آرتور ب. دوبرین هاآناخالقی و چگونه  یهاانساناز کتاب 
 با کسب اجازه برای چاپ.

 
 احساسات

                                                 
2. Arthur B. Dobrin 
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 اخالق است.اساسی پایه  هاجانیه

 با احساسات کودکتان هماهنگ باشید.

 احساسات خویش را توضیح دهید.

 درباره گمان خود از احساسات احتمالی دیگران سخن بگویید.

 بخوانید. پردازانهالیخ یهاداستان

 خود آواز بخوانید. یهابچهبرای 

 
 خرد

 احساسات باید با خرد راهنمایی شوند

 دلیل بیاورید که چرا از کردار کودک خود ناراحت یا خشنود هستید.

 از قانونی پیروی کنند. دیخواهیمدلیل بیاورید که چرا شما 

 مختلفی سنی بکنید. یهاگروهکودک خود را تشویق به بازی با 

 خالقانه کودکان را در گفتگوهای اندیشمندانه شرکت دهید. یهاپرسشبا 

 اندیشیدن مستقل را ترویج دهید.

 
 نفسعزت
 کردار اخالقی است ازینشیپ نفسعزت

 با احترام با کودک خود رفتار کنید.

 کودک ابراز کنید. یاهایرؤو  هاپروژه، هاتیفعالدلبستگی خویش را به 

 به گزینش آماج و اهداف کودک کمک کرده و او را تشویق به دیدن پایان راه کنید.

 به خوبی انجام شده را ستایش کنید. یافهیوظ

با جمعیت به طور زبانی و احساسی از کودک شدن  هنگام روبرولزوم  صورتدر 
 .پشتیبانی کنید

 
 نظم
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 رفتار و کردار داری پیامدهایی استهر 

 باشید. ریپذانعطافولی  -نه بوالهوس -در انضباط و نظم درخواستی خود

 تهدید نکنید؛ هرگز مسخره نکنید.

 شمالی باید با بدی کنش بد هماهنگ باشد.وشدت کیفر و گ

 انضباط به همراه توضیحات.

 انتقاد در خلوت و خصوصی.

 
 یداورشیپ

 بنیاد اخالق است هاانسانبا همه به طور برابر رفتار منصفانه 

 خویش را بررسی کنید. یهاشیگرا

 .است اجتماعجمعی و  یهایداورشیپرفتاری را ارائه کنید که بر خالف  یهانمونه

 یا تفسیرهای کورکورانه بدون چالش نگذرید. یداورشیپاز سر هیچ 

، هگوناگونی با هم بازی کرد یهاانسان دهدیمبدهید که نشان  یهاکتاببه کودکان 
 .کنندیمکار کرده و با هم زندگی 

 .گفتگو کنید ولی به طور طبیعی نه با شگفتی هاانسانمیان  یهاتفاوتدرباره 
 
 هاارزش

 دیگر هستند یهاارزشاز برخی  ترمهم هاارزشبرخی از 

 و چرا. دیکنیمبه کودکان خود بگویید چه کسانی را ستایش 

 شما زندگی کنند. یهابچهجوری زندگی کنید که دوست دارید 

 اهمیت حفاظت از ضعیف و بی پناه را نشان دهید.

کودکان باید بدانند که غم و اندوه دارای ارزش مهمی  -نظری درباره دلسوزی بگوید
 است.

 .دیدهیمبه کودکان خود بگویید به چه چیزی ارزش داده و چرا به آن ارزش 
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 هاعادت

 شودیمو عمل فراگرفته  مشاهدهاخالق از راه 

 به وجود آورید.را  ییهافرصتبرای کمک کودکانتان به دیگران 

 .انجام دهید واکنش مثبت زبانید خوب افرا درباره

 همکاری کنید. داوطلبانه یرسانخدمتبا کودکان خود در اجتماع و 

 .نیت خوب را در کودکان تشویق کرده و توقع داشته باشید

 عمل کنند.خود  یهامانیپو  هاقولبه  تابه کودکان خویش کمک کنید 

 
 اجتماع

 دیگر است یهاانسانوجود اخالق مستلزم 

یا  نندیبیمکه کودکان شما  ییهالمیفتلویزیونی، موسیقی و  یهابرنامهدرباره 
 گفتگو کنید. شنوندیم

 .کودکان درگیر شوید وپرورشآموزشدر 

 تبدیل کنید.خوراک خوردن خانوادگی را به یک فرصت مهم و منظم 

 .دداریوامشما را با دیگران به همکاری  هابچهرا تشویق کنید که  ییهاتیفعال

 باشید. مندعالقهبه جهان بیرون از خانه 
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