
  يكتانام ايزد  به 

  

هاي  نما يند كه حاصل آن بهتر از خانواده هاي رفتاري خرد و ريز، عرصه را آنچنان براي فرزندان تنگ مي گاهي والدين به علت توجهات عقيدتي و يا اخالقي افراطي خود،با شيوه

  :دو شيوه رفتاري آنان به شرح زير است. انگار نيست سهل

چه بسا بعضي از والدين بدون توجه به استعدادهاي ذهني و تحصيلي فرزند،تنها هرآنچه را براي آنان از لحاظ اجتماعي آبروي : ه افراطي به درس فرزندابراز تعصب و توج) ۱

  .دهند نمايند و حق هيچگونه ابراز نظري را نيز به فرزندان نمي كند؛ برفرزندان تحميل مي بيشتري جمع مي

شود كه آنچه براي والدين پسنديده است،تنها  مذهبي بر آنان حاكم است،گاه مشاهده ميخشك  ها كه جوي  در بعضي از خانواده: افراطي مذهبيابراز تعصب و توجهات ) ۲

رعايت ظاهر شرع بسنده نكرد ه خواهند فرزندانشان به هر قيمتي كه شده است؛ تنها ظاهر شرع را رعايت نمايند و برخي نيز پا فراتر نهاده و به  انجام تكاليف شرعي است و مي

آنان .اند هاي انتقال آن مفاهيم را به درستي به فرزندانشان نياموخته و راه را به اشتباه پيش روي آنان گذاشته را هم مي خواهند، حال آنكه پيش بايستهزوري بلكه دروني شدن 

معرفتي و علمي كافي ا ز يك سو و خواست اجراي آن مفاهيم از يك سوي ه اوقات به علت داشتن سرمايخواهان پيروي و فرمانبرداري بدون توجيه و منطق هستند و بسياري 

باشد و در اين حالت است  البته درك آگاهانه از ايمان، خواست شارع مقدس مي. نمايند باوري و سست اعتقادي متهم مي شوند و فرزندان را به بي ديگر از راه شدت عمل وارد مي

افتاد؛ و اينجاست كه پيامبر هاي ايمان به درختهاي پر ثمر  تنومندي تبديل خواهند شد كه هيچگاه وزش بادهاي مسموم اعتقادات ماديگرايانه، بر پيكرشان مؤثر نخواهد  كه جوانه

اي عكس  ياري اوقات، شدت عمل در زمينة اخالق و دين نتيجهالبته بس» .بر مردم آسان بگيريد؛ سختگير نباشيد. بشارت دهنده باشيد؛ متنفركننده نباشيد«: فرمايند مي )ص(اكرم

  رقبولي دهمچون (اند  اند و از آن فشار رهيده اند  تابع قوانين آن بوده و ليكن به محض اينكه فرصت يافته كم نيستند جوانان دختر و پسري كه تا در چارچوب خانواده بوده.دهد مي

بد بودن ارزشها نيست؛ بلكه بيان اين قانون  هاشتباه نشود اين وضعيت نتيج. آيند كنند و به قالبي ديگر در مي ارزشهاي تحميلي شك مي هبر هم ) دانشگاه و رفتن به شهري ديگر

  .بايد از راه درست انتقال يابند وگرنه به ضدارزش تبديل مي شوند است كه حتي ارزشها 
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