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  1- آيا من والِد مولد هستم؟
نكته اول اين است كه ما خ��ود بايد عامل به آن 
چيزي باشيم ك��ه مي خواهيم ب��ه كودك خود 
منتقل كني��م. ف��رض كنيد شم��ا مي خواهيد 
مديريت زمان را به ك��ودك خود بياموزيد چون 
نمي توان يك زندگي مولد داشت در عين حال به 
مهارت مديرتي زمان چيرگي نداشت اما آيا اگر 
شما نتوانسته باشيد مديريت زمان را در زندگي 
خود جاري و دروني كنيد آيا مي توانيد به كودك 
خود منتق��ل كنيد؟ اگر شم��ا ارزش زمان را در 
زندگي خود به حس��اب نمي آوريد آيا مي توانيد 
چنين ارزشي را ب��ه فرزند خود ي��ادآور شويد. 
بنابراين اگر مي خواهيد كودك خ��ود را مؤثر و 
مولد پرورش دهيد اول از همه بايد آن مفاهيم و 
ارزش ها در زندگي شما دروني شده باشد چون 
اولين و مؤثرترين الگ��وي رفتاري براي كودك، 

شما هستيد. 
2- س�ناريوهاي تولي�د را در ذهن كودك 

بسازيد
وقتي ك��ودك شما چي��زي مص��رف مي كند - 
از خوراكي ها ت��ا هر چيز ديگ��ري - سعي كنيد 
سناريويي در ذه��ن او بسازي��د و آن حلقه هاي 
توليد تا مص��رف را در ذه��ن او شفاف تر كنيد. 
فرض كنيد كه يك روز تعطيل سر سفره صبحانه 
نشسته  ايد و كودك شما عسل مي خورد. شيشه 
عسل را باال بگيري��د و از او بپرسيد به نظرت اين 
عسل از كجا آمده است؟ تا زمان��ي كه شما اين 
سؤال را طرح نكرده ايد احتماالً براي كودك شما 
بودِن شيشه عسل در آن جا يك امر بديهي باشد 
اما وقتي مي گوييد آن عسل از كجا آمده است؟ 
بديهي بودن آن شيشه عسل را زير سؤال مي بريد 
بنابراين او هم از خود خواهد پرسيد اين شيشه 
عسل از كجا آمده اس��ت؟ آن وقت مي توانيد به 
زبان ساده پديد آمدن يك شيشه عسل را توضيح 
دهيد كه مثاًل زنبورها مدام بين گل ها و كندوها 
در رفت و آمد هستند و شهد گل ها را مي خورند 
و در نهايت بعد از كلي تالش مقداري عسل توليد 
مي شود. مي توانيد حتي گاه��ي اگر امكان دارد 
كودكان را در متن طبيعت قرار دهيد يعني آن جا 
كه مايحتاج زندگي ما توليد مي شود. فرض كنيد 
به يك مزرعه برنج ببري��د و كشاورزاني را نشان 
دهيد كه سرسختانه تالش مي كنند تا ساقه هاي 
نورس برنج - شلتوك ها - كاشته ش��ود. به آنها 
توضيح دهي��د كه اين كشاورزه��ا با پشت هايي 
خميده مجبورند در اين شرايط دشوار كار كنند 
تا برنجي به دست آيد. در آن صورت وقتي كودك 
آن برنج را مي خورد متوجه مي شود كه تالش و 
كوششي پشت آن برنج به كار رفته است بنابراين 
شايد سعي كند حتي يك دانه برنج هم هدر نرود 
از آن سو اين ارتباط ميان حلقه توليد تا مصرف 
باعث مي شود كودك با خود بينديشد آيا من هم 

چيزي در زندگي توليد مي كنم؟
 3- استفاده از آفرين به مثابه اسكناس هاي 

بي پشتوانه
والدين م��ا گاهي مث��ل كشورهاي��ي كه بدون 
پشتوان��ه، اسكناس چ��اپ مي كنند و ب��ه بازار 
مي ريزن��د و به اين ترتيب در كش��ور خود تورم 
ايج��اد مي كنن��د ب��ه شك��ل افسارگسيخته و 
بي برنامه اي از سيستم هاي پاداش بهره مي برند 
و بدون پشتوان��ه فرزند خود را غ��رق در آفرين 
مي كنند. فرزند آنها مي خوابد مي گويند آفرين، 
فرزندشان نمي خوابد مي گويند آفرين بخواب. 
فرزند آنه��ا غذا مي خورد مي گوين��د آفرين كه 
غذايت را مي خوري، فرزندشان غذا نمي خورد 
مي گويند آفرين غذاي��ت را بخور. به اين ترتيب 
استفاده از سيستم هاي پ��اداش رنگ ابتذال به 

خود مي گي��رد و از اثر آن كاست��ه مي شود. در 
اين جا منظور اين نيست ك��ه ما كودك خود را 
تشويق نكنيم بلكه اتفاقاً كارآمد كردن سيستم 
تشويق مهم است. اينكه ما اين وهم را در ذهن 
كودك خود ايج��اد نكنيم ك��ه كوچك ترين و 
بي اهميت ترين كار او شايست��ه آفرين است در 
اين صورت چطور انتظار داري��م كه در آينده او 
بتواند چنين توقعي را در كارهاي خود از ديگران 

نداشته باشد؟
4- ك�م فرزندي، تربي�ت محافظه كارانه و 

اجازه ندادن براي تجربه
از وقتي تعداد فرزندان در خانواده ها كم و كمتر 
شده والدين درب��اره تجربه هاي كودكان خود با 
سختگيري بيشتري رفتار مي كنند، علت اين كار 
شايد به خاطر آن باشد كه والدين محافظه كارتر 
شده ان��د و مي دانند كه يك ي��ا دو فرزند بيشتر 
ندارند و بايد به شدت از آنها مراقبت كنند چون 
مثاًل وقتي كسي ي��ك فرزند داشت��ه باشد اگر 
همان يك فرزند را از دست دهد در واقع از پدر 
و مادري افتاده است تا پ��در و مادري كه پنج يا 
شش فرزند دارند. اين محافظه كاري اما از آن سو 
باعث مي شود كودكان ما دچار فقر تجربي شوند. 
مثاًل ما به آنها اجازه نمي دهيم كه با ابزارها كار 
كنند - اگرچه محدوديت هايي در اين باره وجود 
دارد و مثاًل به كودك دو يا سه ساله نبايد اشياي 
تيز داده شود - اما اين به آن معنا نيست كه اجازه 
هيچ تجربه اي در اين باره به كودك داده نشود 
چون او آرام آرام در اين باره شرطي خواهد شد و 
احتماالً وقتي هم بزرگ تر شد تمايل چنداني به 

كار با ابزارها نخواهد داشت. 
در گذشته تعداد باالي فرزندان در خانواده ها و 
ارتباط با همسايه ها باع��ث مي شد كه كودكان 
ما به ط��ور غري��زي و خودآموخت��ه در جريان 
ريزه كاري ه��اي موج��ود در يك ك��ار تيمي و 
گروهي قرار بگيرند و بدانند كه با انواع روحيه ها 
چطور رفتار كنن��د بنابراين آنها ب��دون آن كه 
كتاب هاي مديريتي خوانده باشند به طور تجربي 
مي توانستند از عهده مديريت خود و روابطشان 
برآيند، ام��ا اكنون كه شرايط ف��رق كرده است 
كودكان ما بيشتر در شرايط ايزوله قرار مي گيرند 

و بلوغ رفتاري آنها به تعويق مي افتد. 
5- »نه« نگفتن به كودك از ترس قضاوت 

شدن 
حتي اگر شرايط مالي شما بسيار خوب است بهتر 
اس��ت گاهي حس محروميت را به كودك خود 
بچشانيد و ميان تقاضا و اجابت تقاضاي او فاصله 
بيندازيد؛ اين كار سطح توقعات او را باال نخواهد 
برد چون وقتي بي��ن تقاضا و اجاب��ت آن هيچ 
فاصله اي نباشد اين انتظار در بزرگسالي ممكن 
است نتايج فاجعه باري را رقم بزند. تجربه نشان 
داده كودكان گاهي به ش��كل تكانش��ي چيزي 
مي خواهند و اگر شما آن چيز را نخريد كمتر از 
يك دقيقه از ذهن ك��ودك كاماًل بيرون مي رود 
بنابراين از اينكه به خواسته كودك »نه« بگوييد 
هراسي به خود راه ندهيد. گاهي والدين به خاطر 
ت��رس از قضاوت ش��دن به كودك خ��ود »نه« 
نمي گويند. فرض كنيد كودك شما در خانه بالل 
خورده است، حاال در پارك هستيد و مي دانيد كه 
كودك شما بالل خورده اما او به صورت تكانشي 
و هيجاني بالل مي خواهد. اين جا شما به خاطر 
اينكه مردم فكر نكنند كه پدر و مادر بد يا بي پولي 
هس��تيد براي او بالل مي خري��د در حالي كه او 
نيازي به آن بالل ندارد و صرفاً به صورت هيجاني 
و لحظه اي آن را خواسته است، پس بهتر است ما 
براي خود زندگي كنيم و از ترس قضاوت شدن 

به كودك خود خيانت نكنيم.

  آيدين تبريزي
يك ماهي آكواريومي را بينداز   يكهو وسط دريا ببين چه باليي سرش 
مي آيد؟! به دو ثانيه نمي رسد كه قورتش مي دهند و يك ليوان آب هم 
رويش. آيا انتظار ديگري در اين باره داريد؟ شما انتظار داريد مثاًل يك 
گل سرخ را كه از گل نازك تر به او چيزي نگفته اند ببريد در بيابان هاي 

لم يزرع زير دماي 50 درجه و گل سرخ مربوطه هم آخ نگويد؟! 
حاال به اين فكر كنيد ما چطور بچه هايمان را بزرگ مي كنيم؟ بچه بزرگ 
مي شود و 40 سال دارد يعني همه شواهد بيروني دارد نشان مي دهد 
اين بچه، دست كم 40 بار كيك تولدش را فوت كرده اما پدر و مادرش با 
او همان رفتاري را مي كنند كه با نوزادي كه نياز دارد پوشك مربوطه اش 
هر دو سه ساعت يك بار تعويض شود و هنوز يك بار هم كيك تولدش 

را فوت نكرده چون هنوز به يك سالگي هم نرسيده است.  حاال به هر 
كدام از ما بگويند ت�و ماهي آكواريومي هس�تي، بهمان برمي خورد و 
خودمان را به در و ديوار مي زنيم كه ثابت كنيم نه! من ماهي آكواريومي 
نيس�تم، اصاًل نه من كه تا هفت جدمان، ما هم�ه ماهي هاي اقيانوس 
آرام و منجمد ش�مالي و جنوب�ي بوده ايم.  خب همه ش�ما ماهي هاي 
اقيانوس، همه شما نهنگ - گرچه تناقضي اين وسط وجود دارد و آن 
اينكه از كي تا حاال نهنگ ها جيره غذايي روزانه دريافت مي كنند و به 
خودشان زحمت شكار يك فقره ماهي كيلكا را هم نمي دهند - من از 
خودم مثال مي زنم تا به كس�ي برنخورد. من اعت�راف مي كنم يكي از 
آن ماهي هاي صد در صد آكواريومي هستم، از آن ماهي هايي كه فقط 
بلدند اداي ماهي بودن را درآورند. كافي است اداره اي كه در آن جا كار 

مي كنم منحل شود، يعني يكي از كابوس هاي ثابت هميشگي ام انحالل 
اداره اي است كه در آن كار مي كنم. شب ها خواب مي بينم كه صبح شده 
و رفته ام اداره اما اداره بسته اس�ت و روي دِر ورودي كاغذي است كه 
نوشته شده: تا اطالع ثانوني تعطيل است. كوچك ترين ترديدي ندارم 
اگر در اداره مان تخته شود، مطمئناً ظرف 48 ساعت از گرسنگي كاماًل 
هالك ش�ده و در ادامه به طرز مس�المت آميزي خواهم ُمرد، حاال 24 
ساعت بيشتر يا كمتر توفير چنداني نمي كند به هر حال به آخر هفته 
نرسيده تلف خواهم شد. چرا؟ چون ياد نگرفته ام مهارت و هنر ديگري 
هم كسب كنم. ياد نگرفته ام همه تخم مرغ هايم را در يك سبد نگذارم. 
ياد نگرفته ام بازار مصرفي براي خودم دست و پا كنم و متناسب با آن 

بازار توليدي داشته باشم. 

پنج نكته در تربيت كودكان مولد

آفرين بي پشتوانه نثار فرزند خود نكنيد 

نگاه

 اعتراف مي كنم م�ن هم يك ماه�ي آكواريومي 
هستم

با كلي شرمندگي و تقاضاي شطرنجي شدن با مربع هاي 
درشت - براي اينكه بازسازي چهره ام خيلي سخت شود - 
من يك ماهي آكواريومي هستم چون نيازي نمي بينم كه 
بروم دنبال غ��ذا، نيازي به شكار و صي��د در خود احساس 
نمي كنم، چون در سيستم ه��اي دولتي به من آموخته اند 
و من هم شرطي ش��ده ام كه غذا به وقت��ش مي آيد و آب 
باريكه اي وجود دارد و نيازي به تقال و جنب و جوش نيست. 
اگر سيستم هاي اقتصادي، دانشگاهي، خانوادگي و فردي ما 
را نگاه كنيد مي بينيد نهايتاً چنين منطقي بر ذهن ما جاري 
است. مثاًل دانشگاه ما نيازي نمي بيند تقال كند و بودجه اي 
براي خود دست و پا كند، به فرض دست به درآمدزايي بزند 
اما از چه راهي؟ مثاًل رفتن به سمت نسل سوم دانشگاه ها 
يعني دانشگاه هاي كارآفرين، يا مثالً مدير ما نيازي نمي بيند 
تقال كن��د و درآمدزايي كن��د چون كم يا زي��اد بودجه اي 
مي رسد و دستي از آن باال جيره روزانه غذايي را در آكواريوم 

رها مي كند، بنابراين نيازي به تقال و پويش نيست. 
  فيزيك و رياضي براي نجات ي�ك زندگي كافي 

نيست
جامعه را يك اقيانوس بزرگ در نظر بگيريد، آن بچه اي كه 
به صورت آكواريومي بزرگ شده تا به خودش بجنبد قورتش 
مي دهند و يك ليوان آب هم روي��ش. چرا مديران دولتي 
ما خالق و ثروت آفرين نيستند؟ بسي��اري از متخصصان 
و چهره هاي دانشگاهي ما عم��اًل نمي توانند ثروت آفريني 
كنند و اگر حقوق و آب باريكه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي 
نباشد، در زندگي شان گره هاي اساسي مي افتد چون ما ياد 
نگرفته ايم در كف بازار و نياز جامعه حركت كنيم و ببينيم 
نيازها به چه سمتي مي روند؟ ياد نگرفته ايم تصوير و تصوري 
از بازارهاي محل��ي، ملي، منطق��ه اي و بين المللي داشته 
باشيم.  قبول دارم آدم وقت��ي مي خواهد زندگي كند يك 
جايي به رياضي هم نياز پيدا مي كند، به فيزيك هم نياز دارد، 
به زيست شناسي و شيمي هم همين طور اما به جز اينها به 
چه؟ مثالً وقتي مي خواهد با يك انسان ارتباط بگيرد همين 
كه بداند آن انسان در تك تك سلول هاي خود سيتوپالسم 
و غشاي سلولي دارد كافي است؟ همي��ن كه بداند با يك 
انسان واحد سر و كار دارد كافي است؟ يا مثاًل اگر آن انسان 
از ارتفاع پرت شود با شتاب 9/8 متر بر مجذور ثانيه به زمين 
اصابت مي كند چطور؟ آيا مثاًل توانايي حل يك معادله دو 
مجهولي مي تواند در اين ب��اره كارآيي داشته باشد يا مثاًل 
اگر بدانيم انواع پيوندهاي ملكولي وجود دارد؟ آيا دانستن 
انواع پيوندهاي ملكولي مي تواند به ما در ارتباط بهتر با يك 

موجود زنده كمك كند؟ چقدر مي تواند كمك كند؟ 
احتماالً همه ما تصدي��ق خواهيم ك��رد آن چيزي كه در 
آموزش و پرورش امروز و در متون و منابع درسي ما مي گذرد 
تأمين كننده يك زندگي سالم نيس��ت، چون اضالع يك 
زندگي سالم بسيار فراتر از دانش رياضي و فيزيك و شيمي 
است. اين مطلب نمي خواهد در برابر رياضي و فيزيك موضع 
بگيرد چون ما مرهون و مديون اي��ن دانش ها هستيم اما 
مي خواهد بگويد يك دانش آموز ممكن است نمره بااليي در 
رياضي بگيرد اما در درون استرس و افسردگي داشته باشد، 
دانش آموزي ممكن است نمره بااليي در فيزيك بياورد اما 
مشكالت رواني جدي اي داشته باشد كه متأسفانه بهايي به 
آنها داده نمي شود، يعني نه آموزش و پرورش ما و نه مدارس 

و نه خانواده در بحث مهارت و آموزش مهارت هاي زندگي 
سكوت كرده اند. مثاًل يك��ي از اتفاقاتي كه امروز در جامعه 
ما روي داده اين است كه كسي به درستي هزينه هاي يك 
زندگي را نمي داند و با آن رابطه برق��رار نمي كند. مثاًل ما 
سال ها به زندگي هاي سوبسيدي ع��ادت كرده ايم اما اگر 
اين سوبسيدها برداشته شود ما با چهره واقعي يك زندگي 
و هزينه  هايش روبه رو مي شويم. يعني اگر من نان و بنزين 
و قبض ها و حمل و نقل و آموزش و پرورش و هر چيزي كه 
در زندگي مصرف مي كنم را ب��دون يارانه دريافت كنم در 
آن صورت متوجه خواهم شد كه بودن من چه هزينه هايي 
دارد. از آن سو فرزندان ما هم در سايه و چتر وسيع حمايتي 
هزينه هاي بودن خود را چندان حس نمي كنند. مثاًل آنها 
نمي دانند يك ميليون تومان واقعاً چق��در است؟ چرا؟ به 
خاطر اينكه ما سال ها با يك رفتار من درآوردي و شبه علمي 
خواستيم تنش و استرس را مثاًل از خانواده و از سر فرزندان 
خود دور كنيم؛ بنابراين گفته ش��د پدر و مادر خوب پدر و 
مادري است كه فرزندان خود را بدون تنش هاي اقتصادي و 

پولي بزرگ كند و چيزي بر آنها تحميل نكند. 
  ما به حس برگزيده ش�دن ني�از داريم يا به حس 

تيم بودن؟
گاهي والدي��ن اوهام عجيبي درباره فرزن��دان خود دارند. 
چندي پيش مصاحبه اي با يك پدر و مادر در صدا و سيما 
صورت گرفت و متعاقب آن روزنامه ها هم به آن پرداختند. 
آن پدر و مادر مدع��ي بودند كه كودك آنه��ا توانايي هاي 
خارق العاده اي دارد چون مثاًل هفت، هشت ماهه بوده كه 
راه افتاده است و كلمات را مي تواند هجي كند. آنها با يك 
شعف عجيبي درباره كودك خود حرف زده و گفته بودند 
مي خواهند انيشتين ديگري بسازند. امروز البته در ميان 
والدين ايراني افراد زيادي هستند كه فرزند خود را به سمت 
چنين پرتگاه هايي هل مي دهند يعن��ي اين وهم را ايجاد 

مي كنند كه فرزند آنها خاص، عجيب و نابغه است. 
به نظر مي رسد بدتري��ن كاري ك��ه آدم مي تواند با فرزند 
خودش انجام دهد اين است كه به او القا كند خاص، عجيب 
و تافته جدابافته است. اين نشانه اي از تربيت آكواريومي و 
گلخانه اي است كه مي خواهد فرزن��د را از ديگران ممتاز و 
متمايز نشان دهد و اجازه ندهد او ارتباط سالمي با محيط 
واقعي اطراف خود برقرار كند بنابراين او را به سمت حس 
برگزيدگي، نخبگي و خودشيفتگي سوق مي دهد و آسيب 
پذيرش مي كند، چون در اين ص��ورت او خود را پادشاهي 

خواهد يافت كه وقتي وارد جايي مي شود ديگران بايد دور 
شوند و كور شوند چنان كه رسم قديم پادشاهان بود اما آيا 
چنين فرهنگي مي تواند ما را في المثل در كار تيمي كه يك 
ضرورت مهم اجتماعي و فرهنگي است جلو ببرد؟ آيا امروز 
در وضعيت اقتصادي كشور ما در ميان نونهاالن و كودكان 
و فرزندان خود به حس و دريافت كار تيمي و خود را عضو 
يك گروه ديدن نياز داريم يا به حس برگزيده و نخبه و ممتاز 

و نابغه بودن؟
  بخش خصوصي كه در اقيانوس هاي جهاني بلعيده 

مي شود
اگر بخواهيم در سطح كالن هم نگاه كنيم مي بينيم مثاًل 
بخش خصوصي ما در مقايسه با بخش خصوصي كشورهاي 
صنعتي حكم همان ماهي هاي آكواريومي را دارد. صنايع 
ما به خاط��ر حمايت هايي كه از آنها ص��ورت گرفته حكم 
ماهي هاي پرورش��ي و آكواريومي را يافت��ه و توليداتشان 
مزيت رقابتي ن��دارد بنابراين وقت��ي در بازارهاي جهاني 
حضور پيدا مي كنند به راحتي توسط رقباي خود بلعيده 
مي شوند. اينها صورت و سيماي ديگري از همان كودكان 
ما هستند كه در محيط هاي آكواريومي بزرگ شده اند و نه 

در محيط هاي واقعي. 
  خن�ده دار اس�ت اگ�ر يك م�رغ 30 س�ال روي 

جوجه هايش بخوابد 
شما وقتي در طبيعت نگ��اه مي كنيد مي بينيد هر چيزي 
در آغاز نياز به مراقبت دارد. نگاه كنيد وقتي پرندگان تخم 
مي گذارند آنها را در محيط طبيعي ب��ا آن دماي طبيعي 

قرار نمي دهند بلكه آنها را زير بال و پر مي گيرند و گرم نگه 
مي دارند و مي چرخانند تا آن جوجه هايي كه در زير آن اليه 
آهكي پوسته قرار گرفته اند يخ نزنن��د، اما آيا اين كار براي 
هميشه و با همين روند جلو مي رود؟ آيا خنده دار نيست كه 
مثاًل يك پرنده 20 سال يا 30 سال تمام روي جوجه هايش 
بخوابد و آنها را بچرخاند و  تر و خشك كند؟ ما به آن پرنده 
چه مي گوييم. چه صفتي به آن پرنده نسبت مي دهيم؟ آيا 
دادگاه علني برايش تشكيل نمي دهيم و در همان جلسه 
اول دادگاه محكومش نمي كنيم كه چرا داري وقت خودت و 
ديگران را تلف مي كني. اين چه كاري است كه تو مي كني؟ 
نمي گوييم كار تو خنده دار است و آدم براي هميشه روي 
تخم مرغ ها يا جوجه هايش نمي نشين��د و از يك جايي به 
بعد آنها را رها مي كند تا استقالل خود را بيايند و از عهده 
اداره خودشان برآيند. ما اينها را به آن پرنده مي گوييم اما به 
خودمان نگاه نمي كنيم كه دقيقاً همان كارها را مي كنيم. 
يعني 20 سال و 30 سال و گاه 40 سال و بيشتر چترمان را 
بر سر بچه ها باز مي كنيم و با سيستم آكواريومي، استقالل 
و هويت و كارايي را از آنها مي گيريم. اگر من بدانم هميشه 
پدري هست - در حوزه هاي فردي - يا هميشه دولتي هست 
- در حوزه هاي كالن تر - ك��ه از من حمايت بي قيد و شرط 

كند آيا من رشد خواهم كرد؟
 ما به آن م��رغ مي خنديم اما از كاري ك��ه انجام مي دهيم 
خنده مان نمي گيرد. موضوع اين است كه حمايت از يك 
جايي به بعد، رنگ و بوي خيانت را به خود مي گيرد. آنچه 
در طبيعت مي بينيم حمايت الزم است اما از يك جايي به 
بعد حمايت كنار مي كشد تا طرف خود مهارت را پيدا كند. 
مهارت جست و خيز، مهارت فرار از خطر، مهارت غذا پيدا 
كردن و ديگر و ديگر. گاهي ما بايد مستند هاي حيات وحش 
را بنشينيم و ببينيم و به خاطر آوريم كه حمايت تا كجا بايد 
صورت بگيرد. من وقتي بيش از حد حمايت كنم در واقع 
بخشي از استعداد كسي را ويران مي كن��م. اگر في المثل 
وقتي سوار خودرو مي شويم هميشه من باشم كه مسئوليت 
به خاطر سپردن نام تقاطع ها و خيابان ه��ا و بزرگراه ها را 
بپذيرم، در واق��ع نفر بغل دست��ي ام را در جهت يابي دچار 
مشكل مي كنم به گونه اي كه اگر من كنار او نباشم او نخواهد 
توانست مسيرها را پيدا كند. در زندگي خود مثال هايي از 
اين دست را تجربه كرده ايم كه وقتي حمايت، »به اندازه« و 
در »زمان مناسب« صورت نمي گيرد نه تنها نقش حامي را 
به خود نمي گيرد بلكه در نقش يك ويرانگر ظاهر مي شود. 

  بلوغ اقتصادي در ايران دير اتفاق مي افتد
امروز برخي از كارشناسان بر اين باورند كه بلوغ اقتصادي 
در ايران بسيار دير اتفاق مي افتد و گاهي ممكن است كسي 
هرگز به آن بلوغ اقتصادي نرسد. ما واقعاً آدم هايي را داريم 
كه هرگز به اين بل��وغ نرسند، يعني در ب��اد حمايت هاي 
خانواده، ارث و ميراث، دولت يا نهادهاي حمايتي بخوابند 
و به يك معنا افراد زي��ادي در سيستم هاي دولتي هستند 
كه اين بلوغ را تجربه نمي كنند چون مثاًل بودجه اي دست 
آنها مي رسد و آنها نهايتاً آن بودجه را به بخش هاي مختلف 
تخصيص مي دهند اما مدير بخش خصوصي اينطور نيست 
كه از جايي به او بودجه برسد، بلكه او خود بايد در بازار تقال 
كند و درآمدزايي داشته باشد و هر اندازه كه بخش خصوصي 
واقعي در يك كشوري ريشه دار و فربه باشد مي توان به اين 
نتيجه رسيد كه بلوغ اقتصادي در آن كشور بين افراد روي 

داده است. 

سبك تربيت 

بخش خصوص�ي ما در مقايس�ه با بخش 
خصوصي كشورهاي صنعتي حكم همان 
ماهي هاي آكواريوم�ي را دارد. صنايع ما 
به خاطر حمايت هايي ك�ه از آنها صورت 
گرفت�ه حك�م ماهي ه�اي پرورش�ي و 
آكواريومي را يافته و توليداتشان مزيت 
رقابتي ندارد بنابراين وقتي در بازارهاي 
جهاني حض�ور پيدا مي كنن�د به راحتي 
توسط رقباي خود بلعيده مي شوند. اينها 
صورت و سيماي ديگري از همان كودكان 
ما هس�تند كه در محيط هاي آكواريومي 
بزرگ ش�ده اند و نه در محيط هاي واقعي

 ما در اين اقيانوس بزرگ 
تربيت آكواريومی شده ايم

آدم هايي كه در باد حمايت خانواده و بودجه دولت خوابيده اند

فرزندان ما در سايه و چتر وسيع حمايتي 
هزينه ه�اي بودن خ�ود را چندان حس 
نمي كنن�د. مث�اًل آنه�ا نمي دانن�د يك 
ميليون تومان واقعًا چقدر اس�ت؟ چرا؟ 
به خاطر اينكه ما س�ال ها ب�ا يك رفتار 
من درآوردي و ش�به علمي خواس�تيم 
تن�ش و اس�ترس را مث�اًل از خان�واده 
و از س�ر فرزن�دان خ�ود دور كني�م

   محمد مهر
اگر مي خواهيم كودك مولد و غيروابسته تربيت كنيم دقيقاً چه كاري بايد انجام دهيم؟ 
فرض بگيريد كه شما 20 سال بيشتر پيش فرزند خود نيستيد كه البته با شرايط فعلي 
ازدواج ها به نظر مي رس�د فرض چندان دور از ذهن و اغراق شده اي نيست. احتماالً 
سال هاي همراهي والدين با كودك يا كودكان خود به همين رقم نزديك باشد. امروز 
ديگر اينطور نيس�ت كه ما نيم قرن و بيش�تر در كنار والدين خود زندگي كنيم چون 
فاصله سني ما با پدر و مادران خود ديگر 16 س�ال و 17 سال و 20 سال نيست، فاصله 
سني ما با پدران و مادران خود گاهي 40 سال و بيشتر حتي نيم قرن مي شود از آن سو 
سال هاي همراهي با والدين آب رفته اس�ت. با اين تفاصيل فرض كنيد شما 20 سال 
بيشتر كنار فرزند خود نيستيد بنابراين در اين 20 سال بايد او را آماده كنيد كه بتواند از 
عهده زندگي خود برآيد. از آن سو توجه كنيد كه گفته مي شود شالوده و شخصيت يك 
انسان از همان سه سالگي ريخته مي شود پس اگر ما مي خواهيم فرزند خود را متكي به 

توانايي هاي خود و مولد بار بياوريم از همان كودكي بايد آغاز كنيم. 


