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تربیت دین�ی کودک در گف�ت  وگو با 

خانم دکترعصمت دانش
گفت وگو از: روح اهلل شاهمرادیان 

بیوگراف�ی: خان��م دکت��ر عصمت دان��ش دارای 
مدرک دکترای روان شناس��ی از دانش��گاه تربیت 
مدرس تهران، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه 
شهید بهشتی تهران و عضو گروه تخصصی انجمن 
روان شناس��ی ایران اس��ت. ده ها کتاب و مقاالت 

علمی با موضوعات تربیت،  به ویژه مسائل خانواده، از جمله فعالیت ها و خدمات ایشان 
در عرصه علمی و فرهنگی کشور است. در ذیل به گفت وگو با ایشان با موضوع تربیت 

دینی کودک پرداخته شده است.
 آیا اسالم  دربارۀ تربیت کودک سخن ویژه ای دارد؟ اگر دارد توضیح بفرمایید.

دکتردانش: من می خواهم این س��ؤال ش��ما را با این سؤال پاسخ بدهم. آیا چیزی در 
زندگی بشر هست که اسالم دربارۀ آن صحبتی نکرده باشد؟

 نه!
دکتردانش: پس دربارۀ کودک که تبدیل به یک انس��ان بالغ می شود، حتماً دستورات 
بس��یار مفصلی خواهد داش��ت، منتها بس��تگی به این دارد که به این دستورات چقدر 
توجه و چگونه در زندگی و در ش��یوه های فرزند پروری-مان از آن ها اس��تفاده بکنیم. 
بنده روان شناسی اسالمی نخوانده ام، اّما کتب اسالمی زیادی مطالعه کردم؛ مثاًل خود 
قرآن در مورد خیلی از مس��ائل به صورت مفصل توضیح داده اس��ت؛ به طور مثال در 
احادیث مختلف به بچه می گوید که چگونه وارد اتاق والدین ش��ود و یا به چه ترتیب 
صحبت کند. حدیثی از حضرت علی اس��ت که می فرماید: »در تنبیه بچه چند بار 
ابر ش��وید و یک بار ببار«، یعنی به این صورت نیس��ت که اگر بچه یک کار اش��تباهی 
کرد، شما او را کتک بزنید یا سرزنش و تنبیه جسمی کنید. حّتی چگونه بعد از تولد، 
اذان و اقامه گفتن آثار تربیتی دارد. امروزه ثابت شده است، حتی جنین در شکم مادر 



118

یاد می گی��رد و می آموزد. ما در احادیث داریم حضرت فاطمه در هنگام بارداری 
قرآن تالوت می فرمودند، یا بعد از تولد اذان و اقامه گفتن، نحوه  شیر دادن، چطور مادر 
شیرده پاک باشد و با چه عشقی بچه را بغل بگیرد و چگونه به آن نگاه کند و نوازش 
کند از جمله مواردی اس��ت که در اسالم  به طور مفصل آمده است. امروزه ثابت شده 

که هر کدام از اینها دچار خدشه شود بچه دچار مشکل می-شود.
• آیا غرب هم به این مطالب رسیده یا فقط در آموزه های اسالمی آمده است؟

دکتردانش: ببینید من می خو اهم این را بگویم شاید یک اصل کلی باشد که خداوندی  
که انس��ان را آفرید یک سری قوانین را هم برای بهزیستی آن گذاشته که این قوانین 
الیتغیر است. خداوند این قوانین را خلق کرده و ما انسان ها آن را کشف می کنیم، حاال 
ممکن اس��ت این انسان آمریکایی باشد یا ایرانی، شرقی باشد یا غربی. مهم این است 

که این قوانین هست، پس انسان ها کاشفند و خالق نیستند.
 آیا کسی درزمینۀ تربیت اسالمی کودک کار کرده است؟ 

دکتردانش: از روان شناسان ما؟
 بله، روان شناسان یا کسانی که در مورد روان شناسی کودک کار کرده باشند.

دکتردانش: ببینید یک نکته ای هس��ت که اگر روان ش��ناس اسالمی بخواهد کارکند، 
اولین ایرادی که از آن ها گرفته می ش��ود � من قبال یادم هس��ت در برنامۀای رادیویی 
وقتی می خواس��تم یک آیه ای را در ارتباط با یک مس��ئله ای عنوان کنم بعد از برنامه 
به من گفتند که ش��ما بهتر اس��ت از این آیات استفاده نکنید، چون شما روا ن شناس 
هس��تید- اسالم شناس که نیس��تید. من فکر نمی کنم که ما باید حد و مرز بین اینها 

بگذاریم یا اینها را از هم جدا کنیم.
 شما از بعد روان شناسی داشتید به آن نگاه می کردید؟

دکتردان�ش: بله من از بعد روان ش��ناختی به آن نگاه می ک��ردم، خب نه تنها در آنجا 
در جاه��ای دیگر هم دیده ش��ده مثاًل در مورد طرح من � یک طرحی داش��تم راجع 
ب��ه روش ه��ای درمان زوج ها بود، س��عی کردم با توجه به خودشناس��ی که پایۀ همه 
موفقیت های بشر است تا به تعالی و به خدای خودش برسد، در درمان استفاده کنم؛ 
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اّم��ا من خیلی مورد س��ؤال قرار گرفتم که ش��ما چطور می-توانید راجع به اس��الم و 
خودشناسی صحبت کنید، رشته شما که روان شناسی است. درحالی که منابع اسالمی 
زیاد داریم هر کس��ی هم می تواند این منابع را مطالعه کند و بنابر فهمش مطالبی را 
دریافت کند، اگر با آن علم روان شناس��ی هم آن ها را تألیف کند، می تواند چیز خوبی 

از کار در بیاید.
 ی��ک بحث دیگ��ر اینکه چگونه می توانیم از دانش ه��ا و پژوهش های روز در زمینه 

تربیت اسالمی کودک استفاده کنیم؟
دکتردانش: منظورتان از دانش و پژوهش روز چه جور دانشی است؟

 ت��ا آنج��ا که ما می دانیم غ��رب در این زمینه کار کرده، س��ؤال اول این بود که آیا 
کس��ی در زمینه تربیت اس��المی کودک در کشور ما یا کش��ورهای  اسالمی دیگر کار 

کرده است.
دکتردان�ش: ببینید ما کار می کنیم منتها اس��مش اس��المی نیس��ت، ولی ماهیتش 
اسالمی هست، اسالم یعنی انسان. من نظرم اینست، ممکن است که شما به من ایراد 
بگیرید. ولی قوانینی که خداوند گذاش��ته، برای کی گذاشته؟ برای انسان، حاال ممکن 
است که ما این را تحت اسالم بگوییم  یا تحت روان شناسی غرب بگوییم وقتی که ما 
پی به این قانون بردیم، آن قانون انسانیت است؛ مثاًل راجع به تنبیه و یا تشویق، یک 
روان شناس آمریکایی به نام اسکینر، وقتی که پژوهش هایی را که انجام داده  بخوانیم، 
می گوید: »هر رفتاری که تقویت بش��ود، افزایش می یابد«. آیا این را در دین خودمان 

نداریم که بشارت می دهد به افرادی که کارهای خوب می کنند؟
 نه! ببینید یک وقتی مطالب را داریم، ولی س��اختار یافته نیس��ت؛ یعنی تبدیل به 
علم نشده، آیا پژوهش هایی هست که به شکل  پایان نامه، مقاله، کتاب راجع به تربیت 

اسالمی کودک درآمده  باشد؟
دکتردان�ش: من زیاد نمی دانم و نمی توانم به ش��ما جواب قاط��ع بدهم، من معتقدم 
شما که پژوهشکده باقرالعلوم هستید، در هر حال روی گروه های مختلف متمرکز 

می شود؟ 
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 بله گروه های مختلف دارد، از جمله اخالق و عرفان، حقوق و....
 از منابع اسالمی و غربی در زمینه تربیت کودک چیزی در خاطرتان هست؟

دکتردانش: نه االن چیزی در ذهنم نیست. من فکر می کنم هر چیزی که گفته شده 
و االن بدست آوردیم باید از حالت بنیادی در بیاوریم و کاربردی کنیم.

 بله سعی ما هم همین است که کاربردی کنیم.
دکتر دانش:  کش��ورهای دیگر دارند آن چیزهایی را که بدست آوردن، عمل می کنند 
� من تابس��تان ها هر بار یک مقاله ای دارم  و به کش��وری سفر می کنم، مثال تابستان 
گذش��ته نروژ رفته بودم و دو س��ال پیش مالزی � ببینید یکی از چیزهایی که باید به 
بچه آموزش داد، نظافت خودش اس��ت، آن ها مسلمان بودند و این آموزش را داشتند 
و چق��در هم مرتب بودند؛ در حالی که ما در اس��الم داری��م »النظافه من االیمان« اما 
م��ا چقدر خودمون رعایت می کنیم، مالزی بس��یار تمیز بود یا مثال نروژ، همین باعث 
شادابی می شود. ببینید نظافت و بوی خوش خود طبیعت، بارانی که می آید. به خاطر 
همین شما به این کشورها که می روید، می بینیند مردم شان شاد و خوشحال هستند. 
من پیش��نهادم این اس��ت که ما با توجه به آموزه هایی که داریم باید روی عمل کردن 

به آن ها تمرکز کنیم.
 چالش هایی که کودکان در قرن 21 با آن مواجه هستند کدامند؟

دکتردانش: چه در کشور ما چه در کشورهای دیگر چالش ها خیلی زیادتر شده، یعنی 
بچه های ما امروزه با یک مسائلی روبرو هستند که ده سال قبل یا 20 یا 30 سال قبل 
روبه رو نبودند؛ یکی از این مسائل اینترنت و کامپیوتر است؛ به ویژه اینترنت. االن کمتر 

خانه ای است که کامپیوتر و امکان استفاده از اینترنت نداشته باشد.
آیا آموزش های الزم را در این زمینه به بچه ها می دهیم؟ به ویژه نوجوانان، این نیازهای 
لذت طلبی و خوش گذرانی. که می دانید یک نیاز اصلی اس��ت. درواقع خداوند انس��ان 
را برای آرامش و لذت آفریده، یعنی هدف از آفرینش ش��اد زیس��تن است، آخرش هم 
می گوید آن نفس مطمئنه ای که راضیۀ مرضیۀ است، یعنی تو خودت از خودت راضی 
هس��تی من هم از تو راضی هستم. یعنی االن روان شناسان به یک نتیجه رسیدند که 
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هدف از آفرینش خلقت ش��اد زیس��تن اس��ت. حاال ما اگر این اینترنت را که یکی از 
چالش ها اس��ت که می روند یک چیز هایی را می بینند که ش��اید بزرگ ترها هنوز خبر 
ندارند؛ س��ؤال هایی را مطرح می کنند که پدر و مادر و معلم شان هم نمی توانند پاسخ 
دهد. آیا نباید از لحاظ اس��المی آموزش داشته باش��یم؟ببینید اینکه فقط جلویش را 
بگیریم، جریمه کنیم، ماهواره نداش��ته باش��یم، دیدیم طرح موفقی نبود چون انسان 
حریص اس��ت به آن چیزی که منع می شود. باید آموزش داد، ما به اندازه کافی شیوه 

و روش داریم و باید از مدرسه شروع کرد.
  به نظر شما آیا این آموزش هادر منابع لحاظ شده است؟ 

دکتر دانش: بله من فکر می کنم خیلی جدی گرفته نمی ش��ود، فقط اینکه حسابت را 
درس��ت بنویس و دیکته ات حتما باید بیست شود؛ ولی مسائلی دینی! من موردهایی 
دارم که مثاًل  وقتی می گویی درس هایی را که دوس��ت داری نام ببر، آن ها می شمرد؛ 
ول��ی وقتی می گویی از چی خوش��ت نمی آید، اولین چیز،  درس دینی اس��ت. نباید 
این طور باش��د شما فکر نمی کنید اش��کال از معلم باشد؟ ممکن است از معلم باشد یا 
از کتاب. اینها را باید بررسی کرد. آیا حفظ کردن آیه کمک می کند به عمل کردنش، 
اگر کمک می-کند ما بچه  ها را مجبور کنیم. ش��اید امنوا وعملوالصالحات باشد، یعنی 
اگر فقط آن را حفظ کند و عمل صالح نداش��ته باش��د، خداوند آن را قبول ندارد و آن 
عمل صالح مهم تر است. نمی گویم حفظ نکند، می گویم با عالقه و عشق حفظ کند و 

وقتی اجرا کرد پاداش بهش داده شود.
 آیا روشی داریم که چگونه حفظ شود، آیا این سیکل روش دارد؟

دکتر دانش: بله مثال من با زبان خودمان – فارسی - با شما حرف می زنم، شما چقدر 
راحتید و دچار اس��ترس نمی شوید، من هم همین طور، حاال اگر من بیایم با یک زبان 
دیگر با ش��ما صحبت کنیم، بعد معنی اش را هم نگویم، شما درست دارید آن را حفظ 

کنید، اما این یادگیری طوطی وار می شود.
 به نظر شما آیا مادران و همسران طالب، پیش رو برای تربیت کودک شرایط خاصی 

باید داشته باشند، از لحاظ تحصیلی عرض می-کنم یا نه لزومی ندارد؟
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دکتر دانش: نه، من فکر نمی کنم، اگر انگیزه  داش��ته باش��ند، یعنی انگیزه هایی ما در 
آن ه��ا ایجاد کنیم که بیایند این آموزش ها را ببینند، مرحله به مرحله و گام به گام و 

این ها را در زندگی به کار بگیرند.
 پس لزومی ندارد تحصیالت خاصی داشته باشند؟

دکت�ر دان�ش: نه، بعد نتیج��ه اش را جاهایی که گیر کردند و ب��ه مانع برخورد کردند 
وچیزی به ذهن شان نرسید، آن ها را باید به بحث و تبادل نظر گذاشت.

 آن وقت بحث کارش��ناس و اس��اتید این دوره ها هست که  خانم باشد بهتر است یا 
آقا یا ترکیب؟  اینها سؤالی است که در کارورزی مطرح است.

دکتر دانش: ببینید بهتر است ما این حساسیت را که حتما خانم باشد یا آقا را نداشته 
باشیم، مهم اینست که چقدر این فرد تخصص دارد، چقدر عالقه دارد و چقدر متعهد 
اس��ت که ای��ن آموزش-ها را بده��د.  البته من نمی خواهم به جای همس��ران طالب 
تصمیم بگیرم، می توانیم کالس های مختلف، داشته باشیم با اساتید مختلف چون اگر 
خودتان را محدود کنید به خانم ها یا آقایان ممکن است از یک سری موهبت ها یعنی 
از علم این اس��اتید متخصص خودمان را محروم  کنیم. بحث انتخاب برای وقتی است 
که اساتید زیادی داشته باشیم، اساتیدی که عالقه مند و متخصص هستند. از خانم و 
آقا، در حالی که ما االن اصال نمی دانیم و باید بررسی شود چه کسانی می خواهند این 

تدریس را داشته باشند.
 بهتر اس��ت کودکان در چه رده س��نی آموزش داشته باشند؟ چون نظرات، مختلف 

است؛ بعضی گفتند هفت سال اول باشد و بعضی گفتند هفت سال دوم. 
دکت�ر دانش: منظورتان آموزش��ی که دیگران غیر از پدر و مادر روی کودک داش��ته 

باشند است؟
 بله.

دکتر دانش: ببینید س��ن بچه دو س��الش که تمام می ش��ود و وارد س��ومین س��ال 
زندگی اش می شود ثابت شده که سن تشخص طلبی است و سن اجتماعی اوست؛ لذا 
االن مشخص شده بهترین سن برای مهد کودک رفتن آغاز سومین سال زندگی است. 
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پس اگر ما می خواهیم پایه-های خوب و س��المی را بگذاریم و به شکل درست برگزار 
کنیم از همین سن باید آغاز کنیم.

من فکر می کنم این پژهش��کده ش��ما باید همۀ ابعاد جامع��ه را در نظر بگیرد، یعنی 
اینکه آموزش از کجا ش��روع ش��ود، اول خانه و بعد از خانه مهدکودک و بعد مدرس��ه 
و همین طور بیاید تا باال تا س��طح دانش��گاه. فکر نکنید  وقتی رسید به دانشگاه، دیگر 
تمام ش��ده، خوب آن دو س��ال اول که بر عهده مادر اس��ت، خیلی مهم است. ببینید 
م��ن راجع به اش��تغال زنان یک پژوهش داش��تم که چقدر خوب اس��ت و چقدر بد، 
چه حس��ن هایی وچه ضررهایی دارد. االن بیش��ترین مسئله اش��تغال زنان، در تربیت 
بچه هایش��ان اس��ت، چون خانم های ش��اغل بعد از بارداری به جای اینکه بچه را شیر 
بدهند و تربیتش کنند، مجبورند س��رکار بروند. باز تحقیقات من نش��ان می دهد که 
در کش��ورهایی مثل انگلستان دو س��ال به خانم شاغل مرخصی می دهند با 5/ 1برابر 
حقوق، چرا؟ چون تحقیقات ش��ان نش��ان می دهد که مادر با عش��ق بچه اش را تربیت 
می کند، ولی یک پرستار را باید پول بهش  بدهی و معلوم نیست که چه می کند. لذا 
بزهکاری ها و معضالتی برای بچه هایی که مادرش��ان ش��اغل است، این قدر زیاد است 
که اگر هزینه یک و نیم برابر به مادرش��ان بدهند، بازهم به نفع شان است. ببینید چه 

تحقیقاتی انجام شده است؟
  به عبارتی با این کار دولت از نظر هزینه ای نیز، کار به صرفه ای کرده است.

دکتر دانش: شما مثال یک فرد را در نظر بگیرید وقتی دچار مشکل روانی بشود، دچار 
مشکالت روان شناختی بش��ود، درس نمی-تواند بخواند، سربار جامعه است یا بزهکار 
می شود و به جامعه آسیب می زند، پس بهتر است از پایه شروع کنیم. آموزش ما برای 
تربیت بچه ها حتی قبل از ازدواج باید ش��روع ش��ود. آیا ما برای دختران و پسرانی که 
ازدواج می کنن��د و روابط زناش��ویی دارند آموزش ه��ای الزم را داریم؟ لذا ما باید  این 

آموزش ها و مهارت-ها را به ویژه در دوران راهنمایی به بچه ها یاد بدهیم. 
 اخیرا هم یکی از معضالتی که باعث طالق می ش��ود، همین عدم آگاهی نس��بت به 

مسائل زناشویی است.
دکتر دانش: اصاًل یکی از موردهای من گفت: وقتی که نشستیم و روابط زن و شوهری 
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که اختالف داش��تند را بررس��ی کردیم، گفتند احترام پایه اول زندگی زناشویی است 
و اگ��ر این برود مهم ترین پایه زندگی زناش��ویی از بی��ن رفته، بعد چند تا آموزه دیگر 
داشتیم. گفت واقعاَ چرا من قبل از اینکه ازدواج کنم اینها را نمی دانستم. چرا باید به 

مشکل برخورد کنم و بعد برای درمان بیایم. 
 ما هم روی نقطه حس��اس، یعنی کودک دس��ت گذاشته ایم. آیا دختر یا پسر بودن 

برای راحت برگزار شدن این دوره تأثیر دارد؟ یعنی جنسیت تأثیر دارد یا نه؟
دکتر دانش: در چه سنی؟ 

 در کودکي. 
دانش: ببینید جامعه ش��کل طبیعی دارد کالس هم باید ش��کل طبیعی-اش را داشته 
باش��د، یعنی ببینید وقتی ما فردی را محروم می-کنیم که چگونه با جنس مخالفش 
برخورد کند و چقدر پرده های عفت و حرمت را نگه دارد، توی ذهنش ممکن باش��د، 
ولی در عمل یاد نگرفته باشد. بهتر نیست که ما از اول  یاد بدهیم؟ توی کالس هایی 
ک��ه به ویژه م��ا می خواهیم آموزش بدهیم بچه ها یاد بگیرن��د، چطوری با هم برخورد 
کنن��د. لذا من تفکی��ک را الزم نمی-دانم، البته این نظر من اس��ت. باید عمل کرد و 

نتیجه گرفت.
 به نظر شما چه  موانعی  برای برگزاری این گونه دوره ها ممکن است باشد چیست؟

دانش: ببینید دو تا چیز است که ما برای برگزاری دوره می-خواهیم و اگر نباشد مانع 
هس��تند یکی آن ها امکانات است، از فضا بگیرید، مثل فضای فیزیکی و تجهیزاتی که 
الزم اس��ت و باید به روز باش��د و . . .  دیگر با کلمه صحبت کردن کافی نیس��ت می-

توانیم از چیزهای تصویری و نمایش فیلم و س��ایر ابزارها برای تدریس استفاده کنیم. 
مرحله دیگر توانایی اس��ت، یعنی نیروهای متخصص ش��ما چقدر توانایی دارند، چقدر 

تخصص و عالقه دارند که این آموزش ها را اجرا کنند. 
  آیا ما  برای کارورزی تربیت اسالمی کودک در کشور تجهیزات به روز داریم؟

دکتر دانش: اآلن من دانشگاه خودمان را مثال می زنم، نه نداریم. من در دانشگاه های 
دیگ��ر ه��م تدریس می کنم. االن دانش��گاه ما � در این مدتی که من اینجا هس��تم و 
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مسئولیت دارم � سعی کردم از تجهیزات روز، تلویزیون های مداربسته و دوربین داشته 
باش��یم تا بتوانیم دوباره مس��ائل را بررسی کنیم، ولی کمتر دانشگاهی است که از این 

امکانات استفاده می کند. 
 آیا مدرک دادن برای  پایان این دوره کاروزی به همسران طالب خوب است یا نه؟
دکتر دانش: من فکر می کنم خوب است و می تواند ایجاد انگیزه بکند و می تواند این 
م��درک را به عنوان پایه یک کاری قرار بدهیم به عنوان س��طح اول که می تواند وارد 
س��طح دوم بشود یا س��طح دومی که می تواند وارد سطح سوم بشود. ولی این مدرک 
نبای��د همین طوری به همه داده ش��ود. می دانید چرا؟ چون ببینیم آیا این س��طح را 
بدس��ت آورده آیا از آزمون ش��فاهی، عملی و کاربردی برمی آی��د؟ بچه و خانواده اش 
را ببینیم و ببینیم چه کار کرده و چقدر توانس��ته  مس��ائلش را حل کند. من یک بار 
آموزش خانواده در مدرس��ه شاهد کرج  داش��تم. از والدین، بیشتر مادرها می آمدند و 
پدرها کمتر، این هم باید یک فکری بش��ود که چرا آقایان نمی آیند، چرا این انگیزه را 
ندارند؟ موسسه شما باید این آگاهی را بدهد که نقش پدر هم به اندازه مادر در تربیت 
بچه مهم اس��ت، چون اگر قرار بود یک نفر بچه را تربیت کند خوب خداوند آن یکی 

دیگر را نمی گذاشت و همین یک نفر کافی بود. 
 نکته خوبی فرمودید.

دکتر دانش: خوب سؤال شما چی بود؟

  بحث مدرک دادن بود، چون بعضی ها گفته اند مدرک گرایی  یکی از آس��یب های 
این دوره است.

دکتر دانش: بله مدرک گرایی نباش��د، ولی وقتی که این مسئله اش را عنوان می کند � 
من آن آموزش را که داشتم آن ها می آمدند و مشکالت شان را می گفتند و اصال مسئله 
م��درک نب��ود � ولی من می گویم اگر  می خواهیم به اینه��ا مدرک بدهیم به آن هایی 
که واقعا کار کردند بدهیم که چگونه این مس��ئله را پیش بردند، یا حداقل به صورت 
شفاهی این مسئله را یاد گرفتند و منتقل کردند، ولی باز بستگی دارد به برنامه هایی 

که شما در نظر گرفته اید. 
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 به نظر شما طول این دوره چقدر باشد؟
دکتر دانش: طول این دوره ها برای هر خانواده بس��تگی به هوش و س��ن و سال آن ها 
دارد. یک وقت یک س��ری افراد تحصیل کرده، لیس��انس و فوق لیس��انس هستند که 
ش��ما می خواهید به آن ها درس دهید و گاهی هم س��طح تحصیلي آن ها پایین است،  
لذا همه جور آدمی هم هست، چون در آموزش خانواده من همه جور آدمی بودند، لذا 

طول این دوره را طبقه بندی کنید. 
 ولی شما گفتید تحصیالت عالی لزومی ندارد.

دکتر دانش: نه، شما گفتید جنس که راجع به بچه ها می پرسیدید. اوالً تعداد افرادی 
که می خواهید آموزش بدهید، در برنامه تان مش��خص ش��ود. اگر تعداد زیاد اس��ت با 
سنین و تحصیالت مختلف بهتر است که طبقه بندی کنید تا باعث حوصله سر رفتن 
بعضی ه��ا نش��ود یا آنقدر تند نروید که اصال متوجه نش��وند که چ��ی می گویید. حاال 
توی اون مدرس��ه افرادی ش��رکت می کردند و من می دیدم که افرادی که س��ن باال و 

تحصیالت کمتری دارند، انگیره شان سریع افت می کرد.
 یک س��ؤال دیگر اینکه سرفصل های این دوره کارورزی تربیت اسالمی کودک چه 

چیزهایي باید باشد؟
دکت�ر دانش: من فکر می کنم برای مهم ترین س��رفصل ها بیایی��م طبیعت و ماهیت، 
خواس��ته ها و نیازهای بچه را در هر س��نی در نظر بگیریم، مثال دو س��ال اول را و بعد 
بیاییم س��رفصل های بعدی را بنویسیم تا باال. یعنی بر اساس نیازهای کودک، ببینید 
اگ��ر ای��ن نیازهای  عاطفی، ذهنی و اجتماعی در نظر گرفته نش��ود، چیز ناقصی ارائه 

می شود. 
 یعنی ما در س��رفصل های مان بحث نیازها را مطرح کنیم، بعدش برای طرح تربیت 

کاربردی چطور یعنی سرفصل های بعدی چي باشند؟
دکت�ر دانش: ببینید ش��ناخت موجودی به ن��ام کودک، از لح��اظ عاطفی، اخالقی و 
اجتماعی چه نیازی دارد؟ وقتی این کودک شناخته شد � روان شناسی رشد � می تواند 
برای تعیین سرفصل های بعد به ما بسیار کمک کند بعد، ببینیم این کودک از دیدگاه 
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اسالم چگونه دیده می شود؟ از دیدگاه یک روان شناس غربی مثل فروید چطور؟ چون 
قرار است به آن ها آموزش کامل داده شود تا اگر با فردی با دیدگاه مخالف روبه رو شد 

در نماند و بداند چه کار باید بکند. 
 آیا صرف مهارت آموزی و آموزش و دانش افزایی مادران کافی اس��ت، اگر نه پس 

چه می خواهند؟
دکتر دانش: نه کافی نیست. تکرار و تمرین مادران خیلی مهم است. آن ها در زندگی 

باید اینها را به کار گیرند. 
 آی��ا فقط مادرانی که بچه دارند را تحت تعلیم قرار دهیم، یعنی مادرانی که بالفعل 

هستند؟
دکتر دانش: نه! ما اگر بخواهیم پیش گیری کنیم، مادرانی که بچه ندارند، نمونه هدف 

ما هستند. عالج واقعه را قبل از وقوع انجام می دهیم. 
آن هایی بچه دارند کار ما را سخت تر می کنند. چون یک سری الگوهای عادتی به کار 
می برند که باید بگوییم آن ها را فراموش کنند؛ لذا باید دو کار انجام دهیم، عادت های 
قب��ل را فراموش و عادت های جدید را ایجاد کنیم؛ ولی مادرانی که بجه ندارند، هنوز 

ذهن شان پاک است.
 ع��الوه بر آموزش تمرین بدهیم؟ یعنی بروند مادران تمرین بدهند؟ بعد ما چگونه 

این کاربرد عملی را در بچه ببینیم؟ 
دکت�ر دانش: بله هم در بچه ببینید و هم در خود فرد. مثال امروز پدری داش��تیم که 
به محض اینکه عصبانی شد؟ بچه نوجوانش را سرزنش می کرد و کتک می زد. و توی 
س��رش می زد. حاال ما بهش می-گوییم توی س��ر زدن بچه توی این س��ال ها به شما 
کمکی کرد؟ می-گوید نه می گوییم: خوب. پس باید آموزشش بدهیم، خودش را جای 
بچه می گذاریم که درک کند وقتی تحقیر می ش��ود و کتک می خورد چه احساس��ی 
به آن بچه دس��ت می دهد. روش مناس��ب را آموزش می دهیم، دفعه بعد که آمد به او 
می گوییم در این هفته عصبانی شدی؟ بعد او توضیح می دهد، شما خودتان از روحیه 
بچه هم متوجه می-ش��وی، آن دفعه که س��رش پایین بود. غمگین بود، ولی اآلن طی 
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دو س��ه هفته آینده که مادر و پدرش کتکش نمی زنند، مسئولیت را خودش بر عهده 
می گیرد. هم بچه س��رحال تر ش��ده و هم پدر، اگر ما اینه��ا را چک نکنیم که متوجه 
نمی شویم در خانه چه کار می کنند. از طرفی ما باید یادمان هم باشد بسیاری از پدرها 
و مادرها که عصبی هستند در خانه در حد یک عصبانی زودگذر نیست و گاهی تبدیل 
به بیماری ش��ده اس��ت. یعنی خود پدر و مادر باید تحت درمان قرار بگیرند تا بتوانند 
خودش��ان کنترل کنند. مثاًل می-گویند من می دونم ولی دست خودم نیست � دست 
خودم نیس��ت � یعن��ی منتهای بیماری، یعنی من کنترل خ��ودم را ندارم. بعدش هم 
می گوید من می نش��ینم گریه می کنم، پشیمون می شوم و بعد دوباره کتک می زند و 
همون غصه ها و پش��یمانی و ... پس ما باید این فرد را درمان کنیم و به او یاد بدهیم 

که روشی که به کار می برد هم به خودش ضرر می زند و هم به بچه اش.
 به نظر ش��ما اولویت های پژوهش��ی که در تربیت اس��المی بخواهیم داشته باشیم، 

چیست؟
دکتر دانش: اولویت های شما کدام است که من انتخاب کنم؟

 همان تربیت اسالمی کودک.
دکتر دانش: آموزش، اولویت اول را دارد، البته شما قبل از آموزش باید آسیب شناسي 
کنیم و ببینیم  مش��کالت ما چیه؟ یعنی بدونیم که چه خانواده هایی هس��تند که نیاز 

به آموزش دارند، لذا برنامه ریزی مشکالت ما در چه حد است.
 یعنی مشکل شناسی و آسیب شناسی کنیم؟

دکتر دانش: آموزش می دهیم به معنای پیش گیری و بعد درمان می-کنیم به معنای 
پیش گیری ثانویه.

 این آسیب شناس��ی در صورتی معنا دارد که خانواده داشته باشیم و مادران بالفعل 
داشته باش��یم. ولی در مورد آن هایی که فرزند ندارند، خانواده را آسیب شناسی کنیم 

یا کودک را؟
دکتر دانش: هردو.

 هر دو در تربیت کودک تأثیر دارد؟
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دکتر دانش: هر کس��ی که در کانون خانواده هست. لذا ما نیاز داریم ببینیم که چقدر 
مشکل داریم و چقدر سالمند؟ پس آسیب-شناسی ومشکل شناسي  باید اول از همه 
قرار بگیرند. برای س��الم ها پیش گیری س��طح اول را انجام می دهی��م و برای افرادی 
که دچارش هس��تند، پیش گیری س��طح دوم، درمان و آموزش داریم در واقع درمان 

آموزشی.
 این پیش گیری سطح دو که فرمودید چه جور درمانی هست؟ باز هم آموزشی؟

دکتر دانش: آموزش��ی اس��ت، ولی آموزش خاص، آن مش��کالتی اس��ت که آن افراد 
دچارش شدند.

 پس سطح یک عمومی است.
دکتر دانش: بله، جامعه آماری تان می تواند 100 الی 300 نفر باشد؛ ولی در سطح دو 
بیش��تر از 10 الی 15 نفر نمی توان برگزار کرد با توجه به  مشکالت ش��ان، زیرا درمان 

کار پرهزینه  و سخت تر است.
 آیا این کارورزی ها و آموزش های ما ماهیت اسالمی دارد و خودمون کار نکردیم یا 

اینکه غربی است و باید تطبیق کنیم؟
دکتر دانش: این علم، اصال علم الهی اس��ت که ما انس��ان ها کشفش می کنیم و خلق 
نمی کنیم »و اوتیوا من العلم اال قلیال« لذا من تمایزی بین علم اس��المی و علم غربی 
نمی بینم، ما نباید مسائل فرهنگی را با علم قاطی کنیم. مسائل دقیق علمی را هر جا 
که آزمایش کنید به همان نتیجه می رس��ید. مثال ما برای حجاب ارزش قائل هس��تیم 
ولی ممکنه یک کش��ور دیگر نداشته باش��د، ما باید اینها را از هم مجزا کنیم. لذا من 

ماهیت انسانی را در هر کجای دنیا که اعمال شود، اسالمی می دانم.
 به نظر شما اصول تحقیق در این زمینه چیست؟

دکتر دانش: یعنی به نظر شما طرح های تحقیقی و پروپوزال در این زمینه با تحقیقات 
دیگر فرق می کند؟

 من نظر شما را می خواهم بدانم؟ 
دکتر دانش: باز هم از مسئله شروع می شود ، مجهول شما چیست که پاسخی برایش 



130

نیس��ت؟ بعد فرضیه دارید و بعد متدلوژی، بعد ابزار ها و مانند س��ایر مسائل باید این 
فرآیندها طی شود و یک تحقیق قابل ارائه و قابل بحث و بررسی باشد

 آیا کارورزی این چنین دوره هایی را ضروری می بینید؟
دکتر دانش: بله خیلی ضروری است.

 آیا کار شده؟
دکتر دانش: بله کارشده، ولی به صورت جسته گریخته، مثال یک طرح هایی دادند که 
اجرا شده ولی نصفه کاره رها شده و پیگیری نشده. � راستی یک مسئله همین است 

که این طرح ها حتما درقانون گذاری و در سیاست گذاری مورد استفاده قرار بگیرد.
 اتفاق��اً عن��وان این مجموعه پژوهش��کده علمی � کاربردی اس��ت و بحث کاربردي 

موضوع گفت وگو است و روی کاربردی بودن حساسیت فوق العاده ای  وجود دارد.
دکت�ر دانش: ش��ما اص��ال می توانید یک خط مش��ی به کل جامعه بدهید، ش��ما این 

تحقیقات را روی بخش خاصی اجرا کردید) همسران طالب پیشرو(.
 فعاًل، شروعش را این گونه آغاز کردیم.

دکتر دانش: ان شاءاهلل 

 از اینکه وقت شریف تان را در اختیار ما قرار دادید، نهایت تشکر را دارم.


