
رابطة مادر و نوزاد، اوج ایمان است

اشاره
پیش رو  در  كه  گفت وگویي 
مي بینیــد مصاحبه با مركز  خانه 
بازي هاي  نحوة  كه  اســت  بازي 
مربیــان و دســت اندركاران با 
كودكان برایمــان جالب بود كه 
تصمیم گرفتیــم در این گزارش 

شما عزیزان هم سهیم باشید.

دكتر مفیــدي: ضمن تشــكر از 
دعوتي كــه در مركز خانــه بازي به 
عمل آورده اید. ابتدا اجازه دهيد كوتاه 
ســخني درباره مجله رشد، هدف ها و 
حوزه  فعاليت آن داشته باشم و سپس 
با مركز شــما و نحوه كار و اهداف آن 
بيشــتر آشنا شــویم و مخاطبان را با 
تالش هاي شــما و همكارانتان آشــنا 

كنيم.
این فصل نامه از سال 87 آغاز به کار 
کرد و اکنون شــمارة 33 آن در حال 
چاپ است. مخاطبان فصل نامه رضایت 

خود را از مطالب اعالم می کنند.

توجه به وقت، ســؤال هایي را 
مطرح كنيم كه شــما به هر صورت كه 

راحت هستيد پاسخگو باشيد. 

دكتر مفیدي: این مرکز با خانواده ها 
چگونــه ارتباط برقــرار می کند؟ 
سؤال من این است که برای حوزة 
پیش دبستانی چه توضیحاتی دارید. 
به نظر شما در سطح جامعه در این 

زمینه چه کمبودهایی است؟
ســلطانی: من دوازده سال مهندس 
تعميرات بــوده ام و تحصيالتم در حوزة 
کامپيوتر اســت. پس از بازخرید شدن، 
مغازة اسباب بازی فروشــی راه انداختم و 
چون با بچه ها ســروکار داشتم، شروع به 
مطالعه کردم. کم کم نتایج خوبی گرفتم. 
بعد از جنگ، به تهران آمدم و با مؤسسة 
پژوهش کودکان دنيا آشــنا شدم. آن ها 
بالکن مرکز را در اختيار من گذاشــتند 
و من در آنجا نمایشــگاه اسباب بازی به 
راه انداختم و بــرای والدین کالس بازی 
گذاشــتم. کار تدریس من از آنجا شروع 
شد. در هشت جلســه ای که در خدمت 
آقای یوســفی بودیم، این مسئله مطرح 
شد که ما چرا یک رویکرد بومی نداریم و 
همة رویکردهای ما وارداتی و ترجمه ای 
هســتند. این بحث ادامه داشت؛ تا اینکه 
کتابی به نــام »نگاهی بــه رویکردهای 
جهانی« توســط انتشارات سروش چاپ 
شــد. این کتــاب مکمل مطالــب آقای 

من هم سعی 
می کنــم در جلســاتی که 
داریم، برای هر شماره نگاهی بدهم که 
مطابق با خواســتة مخاطبان باشد. تا با 
اهدافی که فصل نامه دارد، هم بتوانيم با 
مخاطبان خود ارتباط برقرار کنيم و هم 
در ارتقای سطح آگاهی آن ها تالش کنيم. 
سعی کرده ایم در قسمت های مختلف با 
توجه به تنــوع اطالعاتی کــه می تواند 
داشته باشد، محتوایی را توليد کنيم که 
خودمان هم بتوانيم از آن یاد بگيریم. من 
در مقالة ســردبير هميشه مسائل روز و 
چالش ها و نگاه ها را نيز به  صورت خالصه 
مطرح می كنم. مطالب فصل نامه همگی 
دربارة پيش از دبستان است. به نظر من 
این مجله در کنار ســایر مجالت رشــد 
توانست جایگاه خوب و محکمی باز کند 
و اميدواریم حوزة فعاليت آن را به همين 
بتوانيم گســترش بدهيم. دليل  صورت 
حضور امروز ما در خدمت شــما نگاهی 
بود که در مجله به مراکز پيش دبستانی 

داریم. 
قبل از ایــن در شــماره های مختلف 
بازدیدها و گزارش هایی داشته ایم. هدف 
اساســی این حضور و تهية گزارش این 
اســت که چند ســؤال را مطرح کنيم و 
پاسخی بگيریم که برای مجله مفيد باشد. 
ضمن تشــكر به نظرم مي رســد كه با 
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یوسفی بود. چند رویکرد دیگر هم اضافه 
شــد. در حقيقت، هر رویکرد یک بينش 

دارد و یک روش. 
آنچــه در ایــران خيلی مطرح اســت، 
روش رویکردهاســت که ظاهراً خيلی با 
هم تفاوت دارند. من به دنبال بينش این 
رویکردها بودم. دیدم همة این رویکردها 
از یک بينش منشــعب می شــوند و آن 
بينشــی اســت که بر غرب حاکم است؛ 
یعنی بينش اومانيســم و سکوالریســم. 
در حالی که بينش مشــرق زمين بينش 
معنــوی مبتنی بر ادیان اســت. واقعيت 
این است که ما از نظر معنوی خيلی کار 
کرده ایم. ما بينشی وسيع و ادبياتی قوی 
داریــم. اتفاقًا در رابطه بــا تعليم وتربيت 
خيلی مســئله داریم ولی در روش، هيچ 
کاری نکرده ایم. وقتی ما روش را منتقل 
می کنيم، اگر توجه نداشته باشيم بينش 
هم با آن خواهد آمد. بينشــی که اکنون 
بر فضای پيش دبستانی ایران حاکم است، 
بينش صحيحی نيست. عواقب این مسئله 
در بزرگســالی بــروز پيــدا خواهد کرد. 
بينشی است که نه غربی است، نه شرقی، 
و پایة  مشخصی ندارد. االن حتی مدارسی 
که پایة دینی دارند، بينش معنوی ندارند. 
این موضــوع مرا به فکر فرو برد که ما به 

یک رویکرد دینی نياز داریم. 
در نتيجه، طی سال هایی که در خدمت 
دوســتانی مثل خانم مرادی بودیم، یک 
رویکرد بــر پایة هوش متعــادل تعریف 

کردیــم که در آن روی چهار جنبة 
رشــد خيلی تأکيد می شــود: جسمی، 
شناختی، عاطفی و اجتماعی. در جامعة 
ما هوش جنسی یا هوش اقتصادی بسيار 
پایين است. هوش معنوی را که به هوش 
شهودی برمی گردد تعریف کردیم. هوش 
معنوی در ایران تعریف درســتي نشده 
است. ما توانســتيم مجموعة این هوش 
را روی بچه ها اجرا کنيم و بر پایة این ها 
تعریف کنيم. مرحلة  متفاوتی  بازی های 
رشــد را هم از دوره جنيني گذاشــتيم، 
نه از تولد. مــا کالس مادر باردار داریم و 
کالس نوزاد. نوزاد از نظر ما از زمان تولد 
تا 18 ماهه  اســت. نقش مــادر در اینجا 
خيلی مهم است. برای این ها بازی تعریف 
کرده ایــم. گروه مادر و کــودک ما االن 
بازی هایی برای کودکان از شش ماهه تا 
سه ســاله دارند. ما یک کارشناس بازی 
نوزاد داریــم. ابزار کار ما بازی و محور ما 
هوش متعادل است. محور هوش متعادل 
هم هوش معنوی است. همة هوش ها در 
کنار هوش معنوی معنا می شــوند. شاید 
وجه تمایز ما این باشــد کــه بر مبنای 
هوش متعادل کار می کنيم و به خصوص 

بر پایة هوش معنوی.

دكتــر مفیدي: ممكن اســت در 
مورد شیوة کار و پرداختن به هوش 

معنوی توضیح بدهید.

ما شش مهارت اصلی تعریف 
کرده ایــم و شــش ارزش زندگــی. 

ارزش ها به صورت کاماًل نامحســوس در 
بــازی بچه ها وجود دارنــد. ما بازی ای با 
عنوان هوش معنوی نداریم، ولی معتقدیم 
که هوش معنوی درک عظمت و منشــأ 
است که بچه های ما ندارند. ما یک بازی 
داریم به نام »ساختنی ها«. بچه ها در این 
بازی خيلی از مفاهيم فلســفی و عرفانی 
را یاد می گيرند. ساختنی ها زیر مجموعة 
بازی های خالق اســت، ولی ما به عنوان 
بازی معنوی هم از آن استفاده می کنيم. 
چون بازی ها عمومًا چند بعدی هستند. 
بازی بــا روح کودک عجين می شــود. 
بچه  هــا در این بازی وفــور و دل کندن 
را درک می کنند. تعــداد تکه های بازی 
محاسبه شده اســت و بچه ها هيچ وقت 
کم نمی آورند. این بازی به آرامش کودک 
بســيار کمک می کند. اینجا همة بچه ها 
لباس فرم بسيار ساده ای دارند. صبحانه، 
ميان وعده و ناهار با اینجاست و همه یک 

چيز می  خورند. این وجه تمایز ماست. 
مــا در اینجا شــش ارزش پایــه را با 
بچه ها کار می کنيم: مســئوليت، احترام، 
سپاسگزاری، سادگی، صداقت و مهارت ها 
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هم همين طور. مهارت هایی مثل گفت وگو، 
مهارت های ادراکی و حرکتی، مهارت های 
استفاده از ابزار و... . مهارت ها پنج مرحله 
دارد: شکل گيری، بازســازی، شکوفایی، 
ترکيب و به کارگيری. ما در اینجا به سه 
مرحلة اول معتقدیم. شکوفایی مهارت و 

فعال سازی آن ها را کار می کنيم. 
دربارة آموزش مربيان، اواًل انتخاب مربی 
بسيار مهم است. ما مربی با تجربه قبلي 
استخدام نمی کنيم و خودمان مربيان را 
آموزش می دهيم. مسئله اصلی این است 
که بــه آن ها آمــوزش مي دهيم با توجه 
به اهــداف ما بتوانند با بچــه کار کنند. 
مسئله دوم بحث خانوادگی است. حتماً  
با خانوادة بچه ها ارتباط برقرار می کنيم. 
سن مربيان هم مهم نيست. برای مربيان 
دو نــوع آموزش داریــم: کالس آموزش 
بينــش و آمــوزش روش. بينش مبنای 
نــگاه اســت. روش را یک گــروه درس 

می دهند و مربوط 
بــه کار با کودک اســت. ما 
در اینجا از کودکان ســه تا شش ساله 
نگهــداری می کنيم. دو گــروه فعاليت 
پيش بينی کرده ایم؛ یــک گروه فعاليت 
موضوعی اســت. این ها با هم مرتبط اند. 
در فعاليت های موضوعی سعی می کنيم 
بچه ها با محيط زیســت آشنا شوند. 
آن هــا فرایند ها را نمی شناســند و 
مهارت   ندارنــد. طبيعت به عنوان 
منشأ و صنعت به عنوان فرآیند به  
آنان معرفی می شود. ما والدین را 
هم کم کم درگير می کنيم. برای 
برنامة مفصل تری  ســال آینده 
داریم. هر گروه یک سرپرســت 
دارد که کل بازی ها را می گوید و 
هر گروه برای گروه سنی خودش 
بازی طراحی می کند. والدین نيز 
فعاليت های  حوزه  این  همين طور. 
موضوعی است. یک سری بازی های 
آگاه هم داریم که بازی ادراکی حرکتی 
اســت و شــامل ســاختنی ها می شود؛ 
بازی های نمادین و بازی های فکری. این 
دو گروه با هم هســتند. به عالوه، ماهی 
یک بار یــک برنامة گردشــگری داریم 
کــه بچه ها را به همراه خانواده هایشــان 
می بریم؛ مثاًل دیروز باغ وحش بودیم. مادر 
یاد می گيرد که چگونه با بچه به باغ وحش 
برود. سعی می کنيم برای بچه ها فضاهای 
واقعی زندگی را به وجود آوریم و آن ها را 
از دنيای لوکــس و تجمالتی دور کنيم. 
این یک برنامة ســه ساله است که ما دو 
سال آن را طی کرده ایم. در پيش دبستانی 
کارهایی مثل دقت و تمرکز و بازی های 
فکری به برنامة بچه ها اضافه می شــود. 
اینجا مــا کتاب نداریم. اگر الزم باشــد 
صفحاتــی از یک یا چنــد کتاب را کپی 
می گيریم و در اختيار بچه ها می گذاریم. 
فقــط در این حد که وقتی به مدرســه 
می روند با کاغذ و قلم آشنا شوند. بچه ها 
در همة گروه ها ساعت کتاب خوانی دارند. 
یک بخش گفت وگو هم در آخر هر جلسه 
داریم تا بچه ها بتوانند حرف بزنند و خزانة 
لغاتشان زیاد شود و بتوانند احساساتشان 

را بيان کنند. بخشی از 
هوش هيجانی گفت وگوست. واژه آموزي 

و آواشناسی نيز داریم.
دربــارة آمــوزش خانواده برای ســال 
آینده تحول اساسی خواهيم داشت ولی 
در وضــع فعلی، خانواده یکــی از ارکان 
اصلی اســت. والدین ما خيلی مسئله دار 
هستند. نسل امروز والدین نسل جنگ اند 
که بســيار آســيب دیده اند و متأسفانه 
هيچ کس به فکر این آسيب ها نيست. به 
همين دليل، ما روی آموزش خانواده هم 
به صورت گروهــی و هم به صورت فردی 
بسيار کار می کنيم. بچه هایی که مسئله 
دارند، کاماًل زیر نظر هســتند. بچه هایی 
را که هيچ جا ثبت نام نمی شــوند، ما در 
اینجا ثبت نام می کنيم. ما حتی برای یک 
بچة خاص یک سال یک مربی جداگانه 

گذاشتيم.

را  تجربه هایتان  می توانید  شــما 
مکتوب کنید و ما نیز سعي مي كنیم 

در مجله به چاپ برسانیم.
بله حتمًا این کار را خواهيم کرد. االن 
بســياری از بچه ها به اشتباه بيش فعال 
خوانده می شــوند. اتيسم هم همين طور 
اســت. ما با تشــکيل انجمن و مدرسة 
اتيســم امکان خــوب شــدن را از این 
بچه هــا می گيریــم. من معتقــدم این 
بچه ها به راحتی و با بــازی قابل درمان 
هستند و بســياری از آن ها را به همين 
نحــو درمان کــرده ام. بســياری از این 
بچه ها »درخودماندگــی عاطفی« دارند 
کــه مــن اســم آن را »درخودماندگی 
معرفتی« گذاشــته ام. ما آگاهی داریم و 
دانایی. آگاهی بعد معنوی ماســت. پدر 
و مادر امروز نمی توانند نيازهای زیستی 
کــودک را تأمين کننــد. نمی توانند به 
کودک امنيت و دوســت داشتن بدهند. 
روی زیســت و احترام فشــار می آورند. 
این بچه ها احســاس ناامنی می کنند و 
خودشان را دوست داشــتنی نمی بينند. 
در دوســت داشــتن و دوســت داشته 
شدن مشکل دارند. بچه ها آگاهی ندارند 
و ایــن مانــع دانایی آن ها می شــود. در 
نتيجه، نمی توانند درس بخوانند. بعد ما 
می گویيم اتيسم دارند؛ در حالی که کافی 
اســت از غار تنهایی خود بيرون بيایند و 
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بتوانند با جمــع ارتباط برقرار کنند. کار 
خانواده برای ما خيلی مهم است. ما ماهی 
دو جلســة آموزشی برای والدین داریم و 
رفتــار با کــودک را آمــوزش می دهيم. 
جلسة پرسش و پاسخ داریم. از سال بعد 
آموزش هفتگی خواهيم داشــت. والدین 
خيلی استقبال می کنند. یکی از مسائل 
مهم مسئلة امنيت است. امنيت از ایمان 
می آید. امــروز چيزی کــه خانواده های 
ما را آزار می دهد نداشــتن ایمان است. 
زندگی ما از معنا تهی  شــده است. آنچه 
باید از دوران کودکی وارد زندگی بچه ها 
شود، معناگرایی اســت. ادبيات ما پر از 
معناگرایی اســت. مــن کالس آموزش 
والدین را معمواًل بــا غزلی از حافظ آغاز 

می کنم:
دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی گيرد
ز هــر در می دهــم پنــدش وليکــن 

درنمی گيرد
این شــعر کاماًل رابطة مادر و فرزند را 
می گویــد. مادرهای ما بایــد یاد بگيرند 
برای بچه خدایــی کنند. پدر و مادرهای 
ما خيلی متزلزل انــد. وقتی تکيه گاه من 
متزلزل باشد، من هم متزلزل خواهم بود. 
منتها در زیر شش سال والدین از ما قبول 
نمی کنند و این مسئله در ابتدایی خودش 

را نشان می دهد.
واقعًا مجلة خوبي  پيش دبستانی  مجلة 
اســت و من حتمــًا به والدیــن توصيه 
می کنم که آن را مطالعه کنند. بسيار مهم 
است که افراد چه تصوری از خود داشته 
باشند و این تصور در دوران کودکی شکل 
می گيرد. تالش ما در اینجا این است که 
بچه هــا با تصور مســئول از اینجا بيرون 
بروند و تصور مقصــر یا مظلوم یا قربانی 
نداشته باشند. وقتی من شرمنده ام، یعنی 
مقصرم و این تصور در ایران زیاد اســت. 
من ســعی کردم به صــورت خالصه به 

سؤال های شما جواب بدهم.

دكتر مفیدي: مطالب خوبي مطرح 
شد. در مورد میزان آزادي و قوانین 
و مقررات در مركز چه روشي اتخاذ 

شده است؟
ما اصاًل به آزادی بچه ها معتقد نيستيم. 
معتقدیــم بچه ها از یک ســالگی به بعد 
بایــد درک محدودیت را پيــدا کنند. تا 

یک سالگی 
نباید  هيــچ محدودیتی 

باشــد. از یک سالگی 
به  محدودیت  درک 
اخالقی  وجدان  ما 
می دهــد. بچه ای 
که »نه« نشنود، 
معتدلی  بچــة 
نيســت و اتفاقًا 
مضطرب  کامالً  
است. بچه ای هم 
کــه بيش از حد 

نه بشنود، مشکل 
خواهــد داشــت. 

رابطة ما بر پایة مهر 
و محبت اســت. برای 

مهــر و محبــت تعریف 
است که  اشتباه  این  داریم. 

گفته می شــود پدر و مادر باید 
به بچه محبت کننــد. محبت از پدر 

و مادر به کودک فاجعه اســت. محبت از 
ســر خالی بودن و نياز است. کوچک به 
بزرگ محبت دارد. جــواب محبت مهر 
است. مهر لغت فارسی است و عربی آن 

»رحم« است.
جواب محبت، مهر اســت و مهر از روی 
بی نيــازی و پر بودن اســت و از بزرگ به 
کوچک اســت. محبت شاگردی و عطش 
است. مهر اشتياق است. رابطه باید بر پایة 
مهر و محبت باشــد. االن رابطة والدین و 
فرزندان رابطة بردگی عاطفی است که باید به 
رابطة بندگی تبدیل شود. رابطة مادر و نوزاد 
اوج ایمان اســت. اگر مادر نتواند مهرورزی 
کند، بچة خود را قربانی می کند. بسياری 
از بچه های ما قربانی ظرف خالی مادرانشان 
هستند. بچه ها باید چارچوبی داشته باشند. 
اگر این چارچوب کوچک باشد، بچه قوی 
بار نمی آید و اگر بی  در و پيکر باشد، شکل 
نمی گيرد. تربيت و رشد باید متناسب با هم 
باشــند. ما در هوش متعادل به دنبال این 
هستيم که بچه ها خودکنترلی داشته باشند. 
من زمانی می توانم خودکنترل باشم که از 
کودکی محدودیت را درک کرده باشم. اآلن 

جوانان ما درکی از محدودیت ندارند.

سال هایی که شما با بچه ها سروکار 
دارید البته بسیار تأثیرگذارند. به نظر 

مي رســد براي كودكان و والدین و 
مربیان برنامه هاي ارزنده اي داشته اید. 
من ســؤال آخرم را مطرح می کنم. 
آیا شــما برای شادی بچه ها آموزش 

موسیقی هم دارید؟
موسيقی هنوز نداریم. از موسيقی استفاده 
می کنيم ولی این موسيقی از نظر من کافی 
نيست. من به دنبال موسيقی صحيح زنده 
برای بچه ها هستم که ساز را ببينند. گوش 
بچه ها سطل زباله نيســت. باید موسيقی 
فاخری را که استاد زده است، بشنوند. من 
به دنبال موسيقی ای هستم که هم شادمانی 
داشته باشد و هم استاد زده باشد و از آالت 
موسيقی باشد، که بچه ها بتوانند به صورت 
منظم یک موسيقی صحيح را بشنوند. یکی 
از غذاهای انســان غذاهای شنيداری است 
که این مبحث در طب ســنتی هم مطرح 
است. تمام سازهای ایرانی طبع گرم و تمام 
سازهای صنعتی طبع ســردی دارند. من 
بيشتر به دنبال آن هستم که بچه ها صدای 

گرم را تجربه کنند.

از شما برای حضور در این نشست 
امیدوارم  و  می کنم  سپاســگزاری 
خوانندگان ما ضمن آشنا شدن با این 
مركز از اطالعات داده شده نیز بهره 

گرفته باشند.
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