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مهتاب نعمت اهلل زاده ماهاني، مشاور تربيتي در گفت وگو با »جوان« در رابطه با روش هاي 
تربيتي قناعت گونه مي گويد: جامعه ما از سبك هاي فرزند پروري غافل است و خانواده ها 
اطالعات كافي درباره آن ندارند، در نهايت بعد از سال ها و در پايان نوجواني گويا تازه تصميم 

به تربيت مي گيرند. 
وي معتقد است: سن 15سالگي سن مناس��بي براي آغاز تربيت نيست و در اين زمينه به 
سطح فرزندپروري در آموزه هاي اسالمي اشاره می كند و توضيح مي دهد: طبق آموزه هاي 

اسالمي، هفت سال اول دوره آزادي، هفت سال دوم تربيتي و هفت 
سال بعد مشاوره است. 

اين مشاور تربيتي در توضيح كامل سطوح فرزند پروري مي گويد: ما 
عمدتاً با دو سطح مهم محبت كردن و قانونمندي رو به رو هستيم، 
اما متأسفانه خانواده ها قادر به تنظيم مناسب هر دو سطح در سنين 
مختلف نيستند. در واقع از هر كدام اين سطوح كجروي بيش از 

اندازه دارند كه منتج به تربيت غلط مي شود. 
وي بهترين س��بك تربيت فرزند را مقتدرانه مي داند و درباره آن 
مي گويد: در تربيت مقتدرانه هم قانونمندي و هم محبت همزمان 
بايد وجود داشته باش��د و اگر والدين به سطوح رشد شخصيتي 
فرزندان خود آگاه باشند و بدانند در هر برهه سني چه شخصيتي 
خواهند داشت يا در هر مرحله رشد نيازمند چه مالك هاي رفتاري 

هستند، بهترين عملكرد را در پيش مي گيرند. 
نعمت اهلل زاده بيان مي كند: معموالً بچه ها تا يكي دو سالگي سبك 
دلبستگي دارند و در اين رده سني اگر چيزي مي خواهند بايد در 
اختيارشان گذاشته شود اما از اين سن به بعد بايد قناعت كردن 
و صبر كردن را ياد بدهيم، يعني دقيقاً دو تا سه سالگي كه از سن 

وابستگي فاصله گرفته و وارد سن استقالل مي شوند. 
وي درباره اصول تربيتي براي رفتار قناعت گونه در كودك مي گويد: 
در اين س��ن بايد صبر و تأمل و قناعت را به كودكان آموزش داد. 

چنانچه به محض طل��ب، آن را در اختيارش قرار ندهيم بلكه يا ديرتر يا با فراهم س��اختن 
شرايطي و موقعيت خاص آن را بدهيم. بايد بدانيم كه بچه ها در اين برهه سني خيلي زود 
قانع مي شوند و با كمترين توضيح نسبت به شرايط ويژه و خاص، از خواسته خود صرف نظر 

خواهند كرد. 
يكي ديگر از نكات مهم و مورد اشاره در اظهارات  نعمت اهلل زاده به همان داستان قديمي »پول 

تو جيبي« برمي گردد. 
به اعتقاد وي تعيين پول معين در بازه زماني مشخص، به كودكان 
و نوجوانان كمك خواهد كرد خواس��ته هاي خود را در چارچوب 
مش��خص پيش ببرند، مديريت مالي را فرا بگيرند و بيشتر از آن 
توقعي از والدين نداشته باشند. وي تصريح كرد: »پول تو جيبي« 

بچه را قانع بار خواهد آورد. 
نعمت اهلل زاده با تأكيد بر اينكه س��ن مؤثر تربيت دوران كودكي 
است، ادامه مي دهد: متأس��فانه در جامعه ما بسياري از والدين از 
15سالگي وارد چرخه تربيت مي شوند اما اگر اين تربيت در همان 
سن كم اعمال نشود، هرگز يك نوجوان 15ساله متوجه »نداشتن« 

و »توانستن« نمي شود. 
يكي ديگر از موضوع��ات مورد تأكي��د اين روانش��ناس رعايت 
قناعت پيشگي توسط خود والدين است. وي در اين باره مي گويد: 
پدر و مادرها بايد در بحث قناعت اول خودشان رعايت كنند چراكه 

اگر پدر و مادري قانع نباشند، بچه نيز قناعت پذير نمي شود. 
وي با بيان اينكه قناعت پيشگي در تربيت كودك و زندگي آينده 
او اثرگذار اس��ت، مي گويد: آموزه هاي كودكي در بحث قناعت 
باعث مي شود در آينده افراد در مقابل نداشته ها افسرده نشوند 
و احساس ضعف و شكست نكنند. زندگي آينده ساده تر مي شود 
و افراد به مسير خالف براي كس��ب درآمد و خواسته هاي خود 

روي نمي آورند. 

رضا مي گويد: فرزندان من بايد معاشرت با اقشار 
مختلف جامعه را ياد بگيرند و از آن مهم تر فقير و غني 

بدون دغدغه با بچه هاي من معاشرت كنند

اينكه »بتوانيم« و »داشته  نيره ساري 
باشيم« اما »قانع« باشيم 
ب�ا اينك�ه »مجب�ور« به 
قناعت باش�يم، زمين تا 
آسمان فرق دارد. هر دو 
قناعت اس�ت اما اولي به اختي�ار جامه قناعت 
پوشيده و دومي جامه ديگري جز قناعت ندارد 
كه بپوش�د. به قول بيدل دهلوي »به مجبوري 
گرفتارم مپرس از وضع مختارم«. فعاًل كاري با 
بخش دوم نداريم كه در ج�اي خود بايد درباره 
آن حرف زد و نوشت اما ماجراي امروز صفحه8 
كاشانه بررسي »س�بك زندگي« يك خانواده 
بس�يار متمول اس�ت. اينكه چرا ما دست روي 
ماج�راي قناع�ت گذاش�تيم، ب�ه موض�وع 
پرونده هاي هفتگي مان برمي گ�ردد اما اينكه 
چرا سراغ يك خانواده متمول و به قول معروف 
4 درصدي رفتي�م، مربوط مي ش�ود به تعاريف 
اطرافي�ان از خاكي ب�ودن و تواضع آق�ا رضا و 
خان�واده اش ك�ه باعث ش�ده س�بك زندگي 
متفاوت�ي از پولدارهاي تازه به دوران رس�يده 
داشته باشند؛ سبك زندگي خودساخته اي كه 
البته پيشينه اي ديرينه دارد و به نوعي نسل به 
نس�ل در حال انتقال بوده و اس�ت. وقتي پاي 
حرف هاي او نشس�تيم، خاطره هاي�ي از روش 
تربيتي خدابيامرز پدرش تعريف كرد كه نشان 
مي داد اين تربيت و سبك زندگي ريشه دار است 
و داشته هاي او نه مبتني بر ثروت پدر كه متكي 
بر تربيت پدر و تالش ش�بانه روزي خود او بوده 
است تا جايي كه رضا مي گويد اجازه پوشيدن 
كفش خاص و گران نداشته يا بايد تا حدي كفش 
را مي پوشيده كه ميخ آن بيرون مي زده و در اين 
س�بك تربيتي حتي بهترين رفقا و همكاران و 
تجار ش�هر ه�م ي�اراي مقابله ب�ا پ�در رضا را 

نداشتند. 

حاال رضا به ما مي گويد: »ما 8 ميليارد جمعيت داريم 
و تقريباً 8 ميليارد فكر و س��بك زندگي و در ايران هم 
بيش از 80 ميلي��ون جمعيت داريم ك��ه در اليه هاي 
مختلف مادي زندگ��ي مي كنند. به ق��ول امروزي ها 
4 درصد در س��طح حداكثري رفاه هس��تند. من جزو 
همان 4 درصدي هستم اما هم خودم و هم بچه ها بايد 
بتوانيم با اقشار مختلف جامعه معاشرت كنيم و از آن 
مهم تر فقير و غني هم با ما معاشرت داشته باشند و به 

خاطر وضعيت مادي، كنار ما معذب نشوند.«
با ما در قص��ه زندگي حاج رضاي نس��بتاً جوان كه به 
اصرار خودش نام فاميلي و عكس او را منتشر نكرده ايم، 

همراه ما باشيد. 
  

حاج رضاي تاجر كنار ما زندگي مي كند
رضا تاجر است. 44ساله و داراي سه فرزند در محدوده 
سني 14، 11 و پنج ساله است. خودش مي گويد فقط با 
يك تلفن در يك معامله،  ميليون ها تومان درآمد دارد. 
ديگران هم در مورد او مي گوين��د اين پول ها در واقع 

پول خرد ته حساب آقارضاست. 
به قول خود آقا رضا، مي تواند بهترين سفر را در بهترين 
هتل جهان تجرب��ه كند. مي توان��د بهترين برندهاي 
جهان را براي بچه هاي خود تهيه كن��د و در بهترين 
خانه نه تنها در شهر تهران بلكه در بهترين شهر جهان 
زندگي كند اما... رضا به همراه خانواده اش همين جا 
زير س��قف پايتخت و در ش��هر آبا و اجدادي خودش 
و البته كنار همه م��ا زندگي مي كن��د. در منطقه اي 
قديمي كه دارالمؤمنين تهران نام دارد، در كنار مادر 
و خال��ه، خواه��ر و خواهرزاده هايش. ت��ا همين چند 
س��ال پيش طبقه باالي منزل مادري خ��ود زندگي 
مي كرد تا اينك��ه خانه كلنگي كنار من��زل مادرش را 
خريد و كوبيد و روي هم ساخت. حاال او در يك خانه 
معمولي، ديوار به ديوار حياط خانه پدري اش در كنار 
مادرش زندگي مي كند؛ خانه اي كه ب��ه ميزباني او و 
خانواده اش دهه محرم پذيراي عزاداران حسيني است 

 و اعياد مختلف در آن به بهترين ش��كل ممكن جشن 
برگزار مي شود. 

  بچه مايه دار متواضع و خاكي!
نه كه ما به دليل سبك متمول بودن و ظواهر زندگي 
رضا س��راغ او برويم! اتفاقاً طوري زندگي مي كند كه 
كمتر كس��ي مي داند درآمد او دقيقاً چه ميزان است 
اما كارهاي عجيب زياد انجام مي دهد و همين باعث 
تمايز او از ساير 4 درصدي ها شده و رضا را براي همه 
اقوام عزيز كرده است. اطرافيان يك اعتقاد دارند: »رضا 
بچه مايه دار متواضع و خاكي است«؛ خصلتي كه تمام 
اعضاي خانواده او هم دارند و در واقع اين خصلت از پدر 
خدابيامرز آنها منتقل شده است. رضا خاطرات جالب 
و عجيبي از پ��درش نقل مي كند كه نش��ان مي دهد 
قناعت پيشگي به او آموزش داده شده و در واقع سواد 

و دانش زندگي قناعت گونه دارد. 
تعريف مي كند: »پدر م��ن از اول كارخانه دار و پولدار 
بود. آن زمان كه هنوز كسي ماشين نداشت، ماشين 
بي ام و در حي��اط قديمي خانه ما بود. پدرم س��واد به 
معناي امروزي و تحصيالت عاليه نداشت اما در تربيت، 
يك سر و گردن از همه باالتر بود. يك بار ماه رمضان از 
جلوي كبابي رد شديم. بوي كباب مستم كرد. به پدرم 
گفتم هوس كردم. سه ساعت بعد لحظه افطار كباب 
سر سفره بود. غذا كه تمام شد پدرم گفت خدا را شكر 
كه ما داش��تيم و كباب را گرفتيم ام��ا اين را فراموش 
نكنيد خيلي ها هستند كه از كنار اين بو با حسرت و آه 

رد مي شوند و توان خريد كباب را ندارند.«
  آنق�در كفش را مي پوش�يدم ت�ا ميخ كفش 

بيرون بزند
نقل ديگري از خاطرات رضا اين است: »آنقدر كفش 
را مي پوش��يدم تا ميخ كف��ش بيرون بزن��د. خاطرم 
هس��ت تقريباً 10س��اله بودم و يك روز دوست پدرم 
من را برد يك��ي از بهترين مغازه هاي ته��ران و برايم 
يك جفت كفش چرم خريد. آن زمان كه چرم همدان 
5هزارتوم��ان بود، كفش��ي كه دوس��ت پ��درم برايم 

خريد 40 هزار تومان شد. برگش��تيم و به پدرم گفتم 
بابا اين كف��ش را عمو قادر برايم خريده اس��ت. پدرم 
كفش را گرفت و گذاش��ت داخل ماشين و به رفيقش 
گفت: بچ��ه من اگر كف��ش 40 هزار تومان��ي پا كند، 
بعد از اين نمي تواند كفش 5 هزار توماني را بپوش��د، 
چون به همان كفش 40 ه��زار توماني عادت مي كند. 
من به خاطر احترام به خواس��ته تو، بچ��ه ام را خراب 

نمي كنم.«
امروز هم رضا ش��بيه پدرش براي فرزندان خود است. 
مي گويد: »اگر مادر همسرم براي بچه ها هديه سنگين 
بخرد، قبول نمي كنم و پس مي دهم و مي گويم صالح 

نمي دانم بچه من آن را استفاده كند.« 
  مي دانيم مي توانيم، اما انجام نمي دهيم

البته كه داستان اصول تربيتي رضا براي سه فرزند خود 
به همين ها معطوف نمي شود. رضا مخالف زندگي در 
رفاه نيست اما اعتقاد دارد بچه ها بايد ياد بگيرند تا به 
ضرورت خريد كنند و داشته باش��ند و بيشتر از آن را 
انفاق كنند. شعار جالبي در خانواده آنها رواج دارد كه 

»مي دانيم مي توانيم، اما انجام نمي دهيم.« 
وي مي گوي��د: »بچه ها باي��د بتوانند با همه قش��ري 
معاش��رت كنند و از آن مهم تر اقشار ديگر هم بتوانند 
كنار ما خوشحال باشند. اگر ما هميشه در سفر بهترين 
هتل برويم، قطعاً بعد از مدتي حلقه دوستان ضعيف تر 
از خود را از دس��ت مي دهيم و فاصله بين ما مي افتد، 
چون آنها ش��ايد توان حضور در آن هتل را نداش��ته 
باش��ند، در نتيجه بچه ها بايد طوري زندگي كنند كه 
در حلقه معاشرت و انتخاب همه افراد باشند و سايرين 
نسبت به ما احساس ضعف نداشته باشند و براي تفريح 

و معاشرت با ما معذب نباشند.« 
  نكات تربيتي آقا رضا براي بچه ها

يكي از س��بك هاي تربيتي رضا براي بچه ها، انفاق و 
شركت در امور خيريه است. وي مي گويد: »تابستان 
امسال بچه ها اصرار كردند به تركيه برويم. دو شب بعد 
در جمع خان��واده ماجراي يك خان��واده را كه درگير 

مش��كالت مادي بودند، تعريف كردم و گفتم بچه ها 
مي خواهم 100 ميلي��ون هزينه تركي��ه را براي اين 
خانواده بدهم. اگر موافقيد انجام بدهم. همه موافقت 
كردند. بعد از چند هفته به همراه همسرم و بچه ها به 
جاي ديگري چند روزي سفر كرديم و گفتم اين سفر 
جايزه تصميم جمعي ش��ما براي انفاق بود. با اين كار 
خواستم يك تير و چند نشان بزنم و به بچه ها بفهمانم 
كه انفاق، پاداش دنيوي هم خواهد داش��ت و خدا هم 

به ما رحمت دارد.«
خاطره جالب ديگر رضا با پسر 10ساله اش است. تعريف 
مي كند كه پسرش گويا چند ميليوني پس انداز داشته 
است و يك شب از پدرش مي خواهد اين مبلغ را در يك 
كار خير انفاق كند. چند روز بع��د رضا در يك جمعي 
ملكي را براي اضافه كردن به يكي از مساجد خريداري 
مي كند. ش��ب وقتي بر مي گردد به پس��رش مي گويد: 
»امروز يك ملك عالي باهم در بهشت خريديم. پسرش 
مي گويد مگر بهشت هم مي تواني خانه بخري؟!« و رضا 

ماجرا را براي او كامل توضيح مي دهد.«
رضا نكات ظريف و  ريزي را در تربيت بچه ها پياده مي كند، 
مثالً بچه ها را عادت داده تا از لفظ مستأجر استفاده نكنند 
و او را همسايه صدا كنند و اتفاقاً عصر به عصر در پاركينگ 

خانه با همان بچه  همسايه بازي كنند. 
از رضا درباره مدرسه بچه ها پرس��يدم و انگار در همه 
جواب ها منطق مشخصي داش��ت كه حتي از قبل به 
آن فكر كرده است. فرزندانش در حال حاضر مدرسه 
غيرانتفاعي مي روند. فرزند ارش��د و سوم رضا دختر 

هستند و فرزند دوم پسر است. 
رضا اينگونه توضيح داد: »پسرم را ابتدا مدرسه دولتي 
به س��ختي ثبت نام كردم، چون معتقد بودم پسر بايد 
بيشتر در تعامل با افراد عادي باشد و در نهايت بتواند 
در جامعه گليم خود را از آب بيرون بكش��د اما از يك 
جايي به بعد احس��اس كردم حضور پس��ر من در آن 
مدرسه دولتي براي بقيه آسيب زاست. بچه ها عمدتاً از 
طبقات ضعيف بودند و در بين آنها چند نفر بودند كه 
حتي س��ايه پدر و مادر باالي سرشان نبود. ناخواسته 
شنيدم كه با هم كالسي هايش راجع به ماشين و سفر 
صحبت مي كنند. اينج��ا بود كه نگران آس��يب هاي 

احتمالي كه توس��ط بچه من به بقيه وارد شود، شدم 
و هم��راه با جميع دالي��ل ديگر او را در يك مدرس��ه 
غيرانتفاعي متوسط ثبت نام كردم اما همين االن هم 
هزينه ناهار را به مدرس��ه نمي دهم و سرويس را هم 
يك طرفه دارند و صبح ها خودم يا همسرم بچه ها را به 

مدرسه مي بريم.«
رضا حتي گاهي بچه ها را با موتور يا وانت پارك شده 
در حياط منزل به مدرسه مي برد و در اين باره مي گويد: 
»يك روز دخترم را با وانت معمولي به مدرسه مي بردم. 
در راه مدير مدرسه را ديد. سرش را برد پايين. سرش 
را باال آوردم و در جا پياده شدم و با مدير سالم عليك 
كردم. بعدتر به دخترم توضيح دادم بنز با وانت نبايد 

در نگاه ديگران براي تو متفاوت باشد و اتفاقاً اگر با بنز 
بوديم، بايد س��رت را پايين مي انداختي، چون كارت 
س��خت تر مي ش��ود. تو با بنز راحت تر مي تواني فخر 
بفروشي و پول خرج كني و نگاه ديگران را بخري اما 

زندگي با اين ماشين سخت تر خواهد بود.«
  رفتار من براي بچه هايم الگو مي شود

از رضا پرسيدم بچه ها با اين سبك زندگي خوشحال 
و راضي هستند؟!

پاسخ داد: »گاهي س��ر برخي موضوعات به چالش و 
بحث مي افتيم. ما زياد باهم ح��رف مي زنيم اما كاماًل 
توجي��ه و قانع هس��تند كه اين س��بك زندگي باعث 
شده است با افراد راحت تر ارتباط برقرار كنند و اتفاقاً 
سايرين هم با آنها ارتباط بهتري برقرار مي كنند. حاال 
منظورم از س��ايرين افراد بس��يار ضعيف تر نيست اما 
بچه هاي من حتي كنار خانواده اي كه ماش��ين پرايد 
هم دارند، خوش��حال هس��تند و به راحتي معاشرت 

مي كنند.«
يكي از مهم ترين اعتقادات او اين اس��ت كه بچه ها به 
پدر و مادر خود نگاه مي كنند. وي مي گويد: »اگر من 
طوري زندگي كنم كه قناعت داشته باشم و اندازه نياز 
خرج كنم، قطعاً اين س��بك براي بچه ها الگو مي شود 
و توقع بيش��تري نخواهند داش��ت. بچه ها بايد عادي 
زندگي كنند و تمام افراد عادي را هم پذيرا باش��ند و 

افراد عادي هم با ما عادي زندگي كنند.«
  قناعت، انفاق و يك دنيا بركت

رضا درباره خود مي گويد: »براي پس��ند، تحس��ين و 
خوش��ايند ديگران ماشين خوب س��وار نمي شوم يا 
كفش و لباس خوب نمي پوش��م بلك��ه برعكس براي 
معامله با يكي از بزرگ ترين تج��ار صنف خود و يكي 
از 10ثروتمند اول ايران، پرايد را انتخاب مي كنم و با 

پرايد به كارخانه او مي روم.«
وي به برخي شيوه هاي تعامالت خود با افراد هم اشاره 
و در اين باره تعريف مي كند: »همين چند شب برفي، 
براي برف بازي بچه ها را به اتفاق يكي از دوس��تانم كه 
اتفاقاً كارمند معمولي است به پارك شمال شهر برديم. 
برادرم هم زنگ زد و همراه بچه ها آمدند و  آش رش��ته 
خانگي و ميوه و شيريني همراه خود آوردند. در همان 
پارك به اتفاق خورديم. يك ساعت بعد بحث شام پيش 
آمد. پيشنهاد شام را رد كردم و گفتم حداقل 2 ميليون 
هزينه شام خانواده ما مي شود و موافق نيستم. 2 ميليون 
براي من هيچي نيست ولي قطعه كوچك جهيزيه يك 
عروس است. بقيه هم به پيروي از اين تصميم به قول 

معروف كمي سبك تر راهي منزل شدند.« 
 از او پرسيدم اين رفتار خساست نيست؟ 

رضا گفت: »براي خرج كردن بايد پس انداز كرد. براي 
همان خرج و انف��اق بايد اول جمع ك��رد و در نهايت 
كار بزرگ انجام داد. در واقع كار خير ظرفيت س��ازي 

مي خواهد.«
يكي از نكات جال��ب توجه در س��بك تربيتي رضا و 
همسرش اين اس��ت كه جايگاه مادي خود را ناشي از 
زيركي و دانش خود نمي داند بلكه باور او به روزي مقرر 
خدا بوده كه در پس انفاق ه��اي او و البته دعاي خير 

مادر نهفته است. 
يكي از دوستان او در تعريف رضا مي گويد: »قبل تر ها 
اعتقاد داشت انفاق كه كند به همان اندازه به زندگي 
او همان مال برمي گردد اما جديداً معتقد است حتي 
قبل از انفاق آن پول به زندگي او وارد مي شود و وظيفه 

او بخشش است.«
وي مي گويد: »با خدا معامله كنيم، خدا جبران مي كند 

و اين را به بچه ها هم ياد مي دهم.«
او عين اين جمله را به ما گفت: »اين تربيت براي رضا 

نيست و نگاه و لطف خداست.«
  و اما يك نتيجه گيري

نباي��د از نظ��ر دور داش��ت صب��ر در لغت ب��ه معني 
خويشتنداري اس��ت و در اصطالح استقامت در برابر 
سختي هاست و صبر در موقعيت هاي مختلف تعابير 
متفاوتي دارد كه يكي از آنها در اسراف است. صبر در 
اسراف همان قناعت اس��ت. اگر روزي كم است بايد 
قناعت كرد و اگر زياد است، بايد انفاق كرد. امام جعفر 
صادق)ع( در بيان ارزش ه��اي واالي مؤمن 20گنج 
را ذكر كردند كه يكي از آنها اين اس��ت: »توانگري و 

بي نيازي را در قناعت پيدا كردم.« 

آق��ا رضا مي توان��د بهترين س��فر را 
در بهتري��ن هتل جه��ان تجربه كند. 
بهتري��ن برنده��اي جه��ان را ب��راي 
بچه هاي خودش تهيه كند و در بهترين 
خانه نه تنها در ش��هر تهران بلكه در 
بهترين شهر جهان زندگي كند، اما او 
در منطقه اي قديمي كه دارالمؤمنين 
تهران نام دارد، در يك خانه معمولي 

در كنار مادرش زندگي مي كند

قناعت پيشگي در تربيت كودك 
و زندگي آينده او اثرگذار 

است. آموزه هاي كودكي در 
بحث قناعت باعث مي شود در 

آينده افراد در مقابل نداشته ها 
افسرده نشوند و احساس 

ضعف و شكست نكنند

 يك مشاور تربيتي در گفت وگو با »جوان«:        

  پول تو جيبي بدهيد   
تا بچه ها قانع بار بيايند
 بهترين سن آموزش قناعت پيشگي 3 تا 7سالگي است

گفت وگو با يك پدر 4 درصدي كه خانواده اش با تمام 96 درصدي ها معاشرت دارند!

 من يك مولتي ميلياردر 
قناعت پيشه هستم

نيره ساری

پرونده
ت در آينه تربيت

قناع


