
تربيت دختر آسان تر است يا پسر؟
اگر از صرفاً عالقه مند بودن به داشتن فرزند پسر 
بگذريم، مي توانيم به پيش زمينه هاي ذهني پدر 
و مادر درباره فرزند پسر يا دختر هم اشاره كنيم. 
خيلي از باورهاي اجتماعي درباره دختران، پدر و 
مادر و خانواده ها را به داشتن فرزند پسر عالقه مند مي كند، 
باورهايي مانند اينكه تربيت دختران س��خت تر از پسران 
اس��ت، چون خطراتي كه دخت��ران را در اجتم��اع تهديد 
مي كند، بسيار بيش��تر از اتفاقات ناخوش��ايندي است كه 
ممكن است براي پسران پيش بيايد. شايد به همين خاطر 
هم هست كه پدر و مادرها به لباس پوشيدن، ظاهر و رفتار، 
روابط و رفت و آمدهاي دخترانش��ان نس��بت به پس��ران 
حساس ترند، گاهي آنها تصور مي كنند اگر پسرها تا نيمه 
شب هم بيرون از خانه باش��ند، خطر آنچناني تهديدشان 
نمي كند، اما همين ش��رايط براي دخترها مي تواند بسيار 
خطرناك و ترسناك باشد و شايد به همين خاطر باشد كه 
والدي��ن گاه��ي محدوديت هاي بي��ش از ح��دي را براي 
دخترانشان در نظر مي گيرند كه اتفاقاً افراط در آن پيامدهاي 
نامطلوبي هم به دنبال دارد. همه اين نگراني ها سبب مي شود 
كه پدر و م��ادر قب��ل از فرزنددار ش��دن با اي��ن تفكر كه 
بزرگ كردن پسرها بسيار كم دردسرتر از دخترهاست، تمايل 
به داشتن فرزند پسر داشته باشند، در حالي كه دكتر صالح 
غفوريان فوق تخصص روانشناسي در اين باره مي گويد: »اين 
تصور كه بزرگ كردن پسرها نسبت به دخترها آسان تر است، 
از گذشته وجود داش��ته اس��ت در صورتي كه اصاًل تصور 
صحيحي نيست و در جامعه همان خطراتي كه يك دختر را 
تهديد مي كند، مي تواند براي يك پسر هم خطرناك باشد. 
خانواده ها گاه با اين تصور كه فرزند پس��ر مي تواند آزادي 
داشته باشد و الزم نيست تحت كنترل باشد از يك سني به 
بعد خيلي حواسش��ان به فرزندشان نيس��ت و همين آزاد 
گذاشتن بيش از حد پس��رها باعث ايجاد مشكالتي مثل 
ارتباط با دوس��تان ناباب، اعتياد، بزه��كاري و الابالي گري 
پسرها مي ش��ود كه اتفاقاً هر روز بيش��تر از روز قبل پدر و 
مادرهايي را مي بينيم كه درگير چنين چالش��ي شده اند، 
گاهي آنها به ما مراجعه مي كنند و درخواست كمك دارند، 
ولي در بعضي موارد ديگر كار از كار گذش��ته و پسرشان يا 
دچار اعتياد شده يا به دردسر افتاده است. اينها به اين معنا 
نيست كه بزهكاري و اعتياد و از اين قبيل مسائل دختران 
جامعه را تهديد نمي كند كه اتفاقاً برعكس اين مش��كالت 
ممكن است گريبانگير دختران هم بش��ود، ولي چون در 
جامعه ما بيشتر كنترل ها روي دختر خانواده است، اين موارد 
در دختران كمتر مشاهده مي شود و دقيقاً به همين خاطر 
اس��ت كه ما از مراجعين مان ب��ه خاطر بي��ش از حد آزاد 
گذاشتن پسرشان و كنترل نكردن رفت و آمد و روابطشان 
گله مي كنيم. پس نمي توان گفت كه تربيت و بزرگ كردن 
پس��ر از دختر راحت تر اس��ت، چ��ون اگر پس��ري هم در 
خانواده اي باشد كه كنترل صحيح نشود و به حال خودش 
رها شود و بيش از حد آزاد باشد با مشكالتي مواجه مي شود 

كه هم گريبان خودش را مي گيرد و هم خانواده اش را.«

باورهايي كه هنوز هم زنده اند!
يكي از داليل پسر دوست بودن و عزيزبودن 
پس��ر در خانواده و جامعه به س��ال ها پيش 
برمي گردد. درگذشته پسر به دليل توانايي 
جسمي اش و اينكه مي تواند كمك حال پدر 
و خانواده اش باشد و به ش��كار و جنگ برود و از خانواده اش 
محافظت كند، به عنوان س��رمايه اي ب��راي خانواده ها به 
حساب مي آمد، ولي چون فرزند دختر توانايي شكار و جنگ 
را نداشت از تولدش خيلي هم خوشحال نمي شدند. در كنار 
اين در گذشته بيشتر درآمد خانواده از دامداري و كشاورزي 
بود و باز اين پس��رها بودند كه وقتي به سني مي رسيدند، 
مي توانس��تند با پدر همراه ش��وند به زمين ها مي رفتند و 

كشاورزي مي كردند، پس هر خانواده اي كه پسر بيشتري 
داشت، محصول و درآمد بيش��تري هم داشت و به همين 
دليل بود كه با به دنيا آمدن فرزند پس��ر همه خوش��حال 
مي شدند و جشن مي گرفتند، چون به پسرهايشان به چشم 
س��رمايه يا به اصطالح همان عصاي دست نگاه مي كردند. 
عالوه بر اينها در آن دوراني كه دائم جنگ پشت جنگ اتفاق 
مي افتاد، هميش��ه خانواده هايي كه تعداد بيشتري دختر 
داشتند، بيشتر آسيب مي ديدند و اسير مي دادند و اين هم 
دليل محكمي بود براي ترس از دختردار ش��دن! س��ال ها 
گذشت و اجتماعات كشاورزي تبديل به جوامع صنعتي شد، 
اما باور ارجحيت فرزند پسر به دختر در بسياري از جوامع و 
خانواده ها باقي ماند، امروز با اينكه در شهرهايي كه همچنان 
كشاورزي مي كنند دختران پا به پاي پسران كار مي كنند و 
با اينكه در بسياري از ش��هرها ديگر خبري از كشاورزي و 
دامداري نيست، ولي باز هم در خيلي از خانواده ها به محض 
شنيدن بارداري دختر يا عروسش��ان آرزو مي كنند كه  اي 
كاش فرزندش پسر باشد و مشخص هم نيست اين آرزو تا 

چند دهه بعد و تا چه زماني ادامه دار خواهد بود!

تبعيض هاي تربيتي و لطمه هاي جدي
هيچ پدر و مادري نمي خواهد به فرزندش 
آسيب بزند، ولي گاهي بعضي رفتارها باعث 
مي شود فرزند يك خانواده لطمه اي جدي 

ببيند و حتي آينده اش تباه شود. دكتر غفوريان در اين باره 
اين گونه توضيح مي دهد: »تبعيض هاي تربيتي كه گاهي 
پدر و مادرها انجام مي دهند پيامدهاي بسياري را به دنبال 
دارد كه ش��ايد خود پدر و مادر هم از آن بي اطالع باش��ند. 
زماني كه پ��در و مادر تنه��ا به دليل جنس��يت رفتارهاي 

متفاوتي را با فرزندانشان انجام مي دهند، فرزند دختر را دچار 
حس حقارت و كمبود اعتماد به نفس مي كنند و فرزند دختر 
اين خانواده ها در برقراري ارتباط با ديگران با مش��كالتي 
جدي روبه رو مي شوند، چون اعتماد به نفس الزم را ندارند. 
در كنار اينها تبعيض قايل ش��دن از س��وي والدين خشم 
فروخورده اي را در فرزندان ايج��اد مي كند كه مي تواند در 
روابط بين فردي و اجتماع��ي آنها و حتي بعدها در زندگي 
مشتركشان اثرات منفي بگذارد. گاهي فرزندان نمي توانند 
والدينش��ان را به خاطر آن همه تبعيضي كه تنها به خاطر 
جنسيت شان قائل شده اند، ببخشند و يك خشم دروني در 
آنها ايجاد مي  شود كه اين احساس خشم مي تواند در تمام 
طول زندگي شان با احس��اس ناامني همراه باشد و بهشان 
آسيب بزند. پس در واقع يك رفتار اشتباه و يك خطا و يك 
تبعيض مي تواند آين��ده فرزند يك خان��واده را تباه كند و 
مشكالت و بيماري هاي رواني برايش ايجاد كند. براي همين 
است كه ما هميشه به پدر و مادرها به ويژه آنهايي كه هنوز 
در دام اين تبعيض قائل شدن ها نيفتاده اند، توصيه مي كنيم 

كه رفتاري عادالنه با فرزندانشان داشته باشند.«

گاهي از آن طرف بوم مي افتيم
چند ماه پيش به مناسبت روز دختر به يكي 
از رستوران هايي كه به اين مناسبت جشني 
برپاكرده بود، رفته بوديم. بعد از شام آقايي از 

پشت ميكروفون روز دختر را به دختران و والدين دختردار 
تبريك گفت و براي دخترها آرزوي سعادتمندي كرد، اگر 
موضوع به همين جا ختم مي شد، خيلي هم كار زيبا و جالبي 
كرده بود، ولي بعد از تبريك ش��روع ك��رد از مزاياي دختر 
داشتن و بركتي كه بعد از تولد دختر به خانه سرازير مي شود، 
صحبت كردن كه البته باز تا اينجاي ماجرا هم مي ش��د با 
موضوع كنار آمد، اما حرف ها تمامي نداشت و بحث رسيد به 
جايي كه اگر پدري دختر نداشته باشد، انگار فرزند ندارد و 
پسر وفا ندارد و آخر دختر است كه براي پدر و مادر مي ماند 
و از اين حرف هاي افراط گونه كه ممكن است دل هر پدر و 

مادري را كه پسر دارد، بشكند!
 اين را گفتم كه بگويم بعضي هايمان از آن طرف بوم مي افتيم. 
در اين چند س��ال اخير نسبت به گذش��ته خيلي بيشتر 
به فرزندان دختر بها داده مي ش��ود! بعضي ها مي خواهند 
فرهنگسازي كنند، بعضي ها مي خواهند گذشته را جبران 
كنند و بعضي ها هم قلباً فرزند دختر را نسبت به فرزند پسر 
بيشتر دوست دارند، اما بعضي وقت ها مي بينيم كه در اين 
زمينه هم افراط مي ش��ود، يعني چه؟ يعن��ي اينكه گاهي 
بي توجه به فرزندان پسر حرف هايي در ستايش فرزند دختر 
زده مي شود كه ممكن است، فرزند پسر را برنجاند، هميشه 

هم اين حرف ها، تعريف و تمجيدها به خانه ختم نمي شود 
و گاهي در مهماني ها، جشن ها و دورهمي ها يا جايي شبيه 
همين رستوران ها به گونه اي راجع به دختر داشتن صحبت 
مي كنند كه انگار آنهايي كه پس��ردار هس��تند، بركتي در 
زندگي شان نيست! انگار قرار است همه پسرها وقتي بزرگ 
شدند بي توجه به زحمات پدر و مادرشان بي معرفتي كنند و 
بگذارند و بروند! بعضي از ما از اين طرف و بعضي هايمان از آن 
طرف بوم افتاده ايم و براي جبران گذشته گاهي آنقدر پسرها 
را مي كوبيم و از دختردارشدن و بركت وجودش و معرفتش 
مي گوييم كه انگار پسرداشتن فقر و نابودي مي آورد! البته 
شايد دليلش اين باشد كه هنوز هم از ته دلمان به اينكه دختر 
و پسر فرقي ندارد و وجود هردويش��ان بركت است ايمان 
نداريم، هنوز هم مي خواهيم از طريقي به پدر و مادرهايي كه 
دختردار شده اند، دلداري بدهيم كه خدا شما را ويژه دوست 
داشته كه بهتان دختر داده و پسر وفا ندارد و اگر امتياز دختر 
داشتن 10باشد، پس��ردارها امتيازش��ان 5 است. ما دچار 
سردرگمي شده ايم و چون بعد از اين همه سال كه از پسرها 
تمجيد كرده ايم و با تولد فرزند پسر مژدگاني داده ايم و بريز 
و بپاش كرده ايم حاال مي خواهيم از خوبي هاي دختر داشتن 

بگوييم، گاهي خيلي افراط مي كنيم.

فرزندان تان را بعد از ازدواج 
به حال خودشان بگذاريد

خيلي وقت ه��ا دخال��ت خانواده ها باعث 
مي شود كه يك زندگي از هم بپاشد و يكي از 
اين دخالت ها درباره جنس��يت نوه ش��ان 
است؛گاهي خود زن و شوهر دلشان فرزند 
دختر مي خواهد، ولي آنقدر تحت فشار حرف هاي خانواده 
قرار مي گيرند كه ته دلشان آشوب است و حتي نسبت به 
عاليق خودشان هم دودل مي  شوند! خانواده ها در اين زمينه 
نقش خيلي مهمي دارند، اگر آنها فرزندانشان را بعد از ازدواج 
به حال خود بگذارند و براي جنسيت فرزندي كه قرار است، 
نوه آينده شان باشد تصميم نگيرند و پيشاپيش با خريدن 
لباس هاي آبي و ماشين و تفنگ به پيشواز نوه پسر نروند، 
فرزندانشان هم مي توانند با خيالي آسوده از تولد كوچولوي 
تازه وارد خانواده لذت ببرند! گاهي در يك خانواده در طول 
زمان بارداري دختر يا عروسشان با كنايه و بي كنايه مي گويند 
كه منتظر تولد يك پسر هستند و بعد از تعيين جنسيت و 
دختر بودن نوه شان يا ناراحتي شان را نشان مي دهند يا در 
بهترين حالت حرفشان را عوض مي كنند و مي گويند »دختر 
خيلي خوب است، دختر بركت زندگي است و خدا دوستتان 
داشته كه بهتان دختر داده« و توقع هم دارند كه فرزندانشان 
اين حرف ه��ا را بپذيرند، ولي كاماًل مش��خص اس��ت كه 
فرزندانشان اين حرف ها را نمي پذيرند، معلوم است كه باور 
نمي كنند، چون آنها به خوبي مي دانند كه خانواده ها تنها 
براي دلداري دادن اين حرف ها را مي زنند پس لذت واقعي 
مادر و پدر شدن در آنها كمرنگ مي شود، به خصوص اگر مرد 

خودش هم دلش پسر بخواهد. 
پس آنچه كامالً واضح است اينكه گاهي با ناآگاهي خانواده ها 
بعد از بارداري عروسش��ان اختالفات ش��ديدي بين زن و 
شوهر به وجود مي آيد كه اگر درست مديريت نشود با ورود 
يك عضو جديد به خانواده به جاي اينكه پدر و مادر جوان 
خوشحال باشند و به مناسبت تولد دخترشان جشن و شادي 
برپا كنند هر روز دعوا و بحث دارند و دچار تنش هستند كه 
اتفاقاً اين تنش ها به فرزندشان هم منتقل مي شود!پس اگر 
خانواده ها فرزندانشان را دوست دارند و آرامش آنها برايشان 
مهم اس��ت بهترين كاري كه مي توانند بعد از ازدواجشان 
بكنند، اين است كه آنها را به حال خودشان رها كنند و اجازه 
دهند خودشان براي همه مراحل زندگي تصميم بگيرند و با 
هم كنار بيايند!خانواده ها بايد بدانند كه كنترل فرزندانشان 
بعد از ازدواج و دخالت در زندگيشان نه تنها كمكي به آنان 

نمي كند بلكه بسيار آسيب زننده و مخرب است. 
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نگاه

مقايسه هاي كشنده را 
از زندگي ات حذف كن!

خوشبختيوبدبختيازمسيرذهنتوميگذرد

نمي شود به طور كلي آدم ها را در دسته هاي مشخصي 
گروه بندي كرد، اما چيزي كه در همه انسان ها مشترك 
مي باشد، اين است كه آدمي مي تواند در شرايطي كه از 
نظر ديگران جزو بهترين و ايده آل ترين شرايط زندگي 
است، نااميد و افسرده و ناسپاس باشد و حتي به جايي 
برس��د كه ديگر به دس��ت آوردن هيچ چيزي برايش 
جذابيت نداشته باش��د و ارضايش نكند و هم مي تواند 
در بطن يك زندگي باشد كه شايد از نظر ديگران يك 
زندگي بسيار معمولي است، ولي آنقدر سپاسگزار باشد 
و آنقدر غرق در آرامش باش��د كه انگار تمام دنيا براي 
اوس��ت؛ همه اينها به نوع نگرش آدمي برمي گردد، به 
اينكه به اين درك برسد كه مهم ترين راه براي رسيدن 
به خوشبختي راضي بودن و سپاسگزاري است؛ البته 
نه راضي بودن به اين معنا كه براي شرايط بهتر تالش 
نكند، بلكه راضي بودن از شرايط موجود و لذت بردن 
از آن و در كنارش تالش براي رس��يدن به هدف هاي 
بزرگ تر! براي داش��تن آرامش فقط كافي  است به اين 
باور برس��يم كه در يك زندگي معمول��ي هم مي توان 
خوشبخت بود، مي توان آرامش داشت و از زندگي لذت 
برد!اگر در يك زندگي معمول��ي هم خوب نگاه كني و 
خوب بگردي مي بيني صدها دليل براي خوش��بختي 
و راضي بودن و ش��كرگزاري وج��ود دارد، داليلي كه 
مي توان حتي براي بعضي هايشان روزي هزاران بار از 

خدا سپاسگزاري كرد!
ان��گار از وقت��ي آدم��ي مقايس��ه ك��ردن را آموخت 
بدبختي هايش هم ش��روع ش��د! ش��ايد اگر مقايسه 
كردن جزو رفتارهايي نبود كه انس��ان آموخته، خيلي 
از ناراحتي ها، تنش ها، مش��كالت و حتي بيماري ها به 
وجود نمي آمد. اينكه بعضي ها آرام��ش ندارند و دائم 
از زندگي مي نالن��د و از هيچ چيز راضي نيس��تند، به 
خاطر مرض مقايسه اس��ت، مرضي كه اگر به جانمان 
بيفتد مش��كالت زياد و حتي جبران ناپذيري برايمان 
به وجود مي آورد، ما را پر از اس��ترس و تنش مي كند و 
به جسم مان صدمه مي زند و جانمان را مي گيرد! تصور 
كنيد صاحب يك شغل معمولي هستيد و در يك خانه 
معمولي زندگي مي كنيد و يك ماش��ين معمولي هم 
داريد، اينه��ا نيازهاي اوليه يك زندگي خوب اس��ت، 
تن تان سالم اس��ت و براي داش��تن يك زندگي بهتر 
تالش مي كنيد، ح��اال دو راه برايتان وج��ود دارد، هر 
روز كه از خواب بيدار مي ش��ويد براي داشتن شرايط 
موجود با تم��ام وجودتان سپاس��گزاري كنيد و براي 
داشتن يك روز خوب از جا برخيزيد و به آينده اي بهتر 
بينديشيد و امروزتان را با ديروز خودتان مقايسه كنيد 
و از پيش��رفت تان لذت ببريد يا اينكه ه��ر روز با ناله و 
نااميدي از خواب بيدار ش��ويد و به اي��ن فكر كنيد كه 

فالن دوستتان مي تواند روزي دو ساعت بيشتر بخوابد 
و بعد هم برود بنشيند پش��ت ميز مديريت و پا روي پا 
بيندازد و عصر سوار ماشين مدل بااليش شود و به خانه 
برگردد و با اين افكار ن��ه تنها روزتان بلكه تمام هفته و 
شايد ماه و سال هاي عمرتان را تباه كنيد! شما مي توانيد 
هر روز خودتان را با فالن فاميل و دوست و آشنا كه از 
ش��ما در س��طح باالتري قرار دارد، مقايسه كنيد و هر 
روز نااميدتر و خسته تر شويد و زندگي را به خودتان و 
گاهي خانواده تان زهر كنيد، اما يادتان باشد كه مقايسه 
فقط روزتان را خراب نمي كند، بلكه اگر ادامه پيدا كند 
تبديل به حسادت مي شود و به شما چه از لحاظ روحي 
و چه از لحاظ جسمي صدمات جبران ناپذيري مي زند، 
چون حسادت باعث استرس مي شود و ضربان قلب را 
تند مي كند و به مرور زمان بيماري هاي قلبي و گوارشي 
ايجاد مي كند!پس اگ��ر تصميم داريد بدني س��الم و 
روحيه اي آرام و شخصيتي شكرگزار داشته باشيد دور 
مقايس��ه كردن خودتان و زندگي تان با ديگري را يك 

خط قرمز بكشيد!
اينكه بگوييم فض��اي مجازي مقصر همه چيز اس��ت 
كم��ي بي انصافي كرده ايم؛ درس��ت اس��ت كه فضاي 
مجازي به خصوص اينستاگرام در بخش هايي تبديل 
به يك محيطي ش��ده براي به رخ كش��يدن زندگي ها 
و نمايش زندگي ه��اي مجلل، اما اينطور نيس��ت كه 
بتوانيم همه چيز را به اين فض��ا ربط بدهيم. خيلي ها 
تصور مي كنن��د از وقتي فضاي مج��ازي انقدر پررنگ 
شده مقايسه و حس��ادت ها برانگيخته شده است، در 
صورتي كه خصلت مقايس��ه كردن سال هاست كه در 
وجود آدمي رخنه كرده و شايد امروز كه فضاي مجازي 
نقش پررنگي در زندگي ها پيدا كرده اين ويژگي كمي 
نمايان تر شده باشد وگرنه اينطور نيست كه اين ويژگي 
به تازگي در ما به وجود آمده باشد! اما آنچه مهم است 
باز هم خود ما هس��تيم، اينكه اوالً بدانيم آنچه در اين 
فضا و در نوع زندگي ديگ��ران و به خصوص در زندگي 
بالگرهاي اينستاگرامي مي بينيم تنها برش كوچكي از 
زندگي آنهاست كه اتفاقاً خودش خواسته كه تنها اين 
بخش از زندگي اش به نمايش گذاش��ته شود و اينطور 
نيس��ت كه در طول ش��بانه روز همانقدر مرتب و آرام 
و شاد به نظر برس��د، دليلش هم كاماًل مشخص است 
چون يك بالگر هم يك انس��ان اس��ت مثل ما و شما، 
يك انس��اني كه گاهي بي دليل دلش مي گيرد، گاهي 
خسته و نااميد مي ش��ود، گاهي نامرتب است و گاهي 
حتي حوصله خودش را هم ندارد، ولي دليلي نمي بيند 
از لحظات نابسامان زندگي اش برايتان فيلم بگيرد. شما 
تنها لحظات ناب زندگي او را مشاهده مي كنيد و شايد 
اين تصور در شما به وجود بيايد كه چقدر زندگي تان 
نسبت به آنها در سطح پايين تري قرار دارد. تنها زماني 
دچار اين احساسات منفي نمي شويد كه ياد بگيريد و 
بلد باشيد در زندگي فقط خودتان را با خودتان مقايسه 
كنيد و فقط براي داشتن آرامش تان تالش كنيد، وقتي 
ويژگي مقايس��ه ك��ردن را از وجودتان ح��ذف كنيد، 
ديگر در هيچ شرايطي حس حس��ادت تان برانگيخته 
نمي شود و اتفاقاً از خوش��حالي ديگران لذت مي بريد 
و براي آرامش و خوش��بختي خودتان هم ش��كرگزار 
هستيد! اگر به اين باور برسيد كه اين شما هستيد كه 
در ذهنتان معيارهاي خوشبختي را تعيين مي كنيد و 
شايد اگر كمي اين معيارها و مالك هايي كه در ذهنتان 
نقش بسته اند را تغيير دهيد و دستكاري كنيد، متوجه 
مي شويد كه زندگي آنقدرها هم كه سخت گرفته ايد، 
دشوار نيست و اتفاقاً زندگي خيلي كوتاه تر از آن است 
كه بخواهيد آرامش��تان را با مقايسه كردن و حسادت 
برهم بزنيد و كام خودتان و ديگ��ران را تلخ كنيد. باور 
كنيد اگر بخواهيد مي توانيد در معمولي ترين زندگي ها 
هم دليل هاي زيادي براي احس��اس خوشبختي پيدا 

كنيد، دليل هايي بدون مقايسه با زندگي ديگران!
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