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88498471سبك زندگي  و خانواده

كودك ما قرار است از رفتار ما و محيطي كه در   مليحه 
آن زندگي مي كنيم پيامي درباره »حرمت تن« قاسمي *

دريافت كند. پيام اين است كه بدن تو حرمت 
دارد و نبايد اجازه بدهي كس�ي آن را ببيند و 
لمس كند. كودك بايد ياد بگيرد كه حتي نبايد 
در حضور والدين خود لباسش را تعويض كند. در سنين پايين تر وقتي 
والدين وظيفه تعويض لباس كودك را به عهده دارند بايد با رفتارهاي 
خود نشان دهند كه از لمس يا نگاهي كه الزم نيست، خودداري مي كنند. 

    از تعويض پوشك تا تعويض لباس
اين آموزش ها از همان كودكي و زمان تعويض پوشك فرزندمان آغاز 
مي شود. اينكه هيچ وقت پوشك كودك را در حضور ديگران تعويض 
نكنيم يكي از اصول تربيتي در محيط طيب است. يا اينكه به كودك 
ياد بدهيم هنگام استحمام، بايد لباس هاي خود را در حمام دربياورد. 

همچنين شوخي هاي نامناسب با كودك نكنيم. 
اينكه والدين ب��ا كودك خود خوب و پااليش ش��ده صحبت كنند، 
لباس هاي خود را درحضور كودك تعويض نكنند، كودك مي بيند 
و ياد مي گيرد. البته اين كارها را بايد ب��ه صورت كاماًل عادي انجام 
داد. اگر نقش بازي كنيم مثاًل با صداي بلند بگوييم من دارم مي روم 

به اتاق تا لباس هايم را عوض كنم كسي داخل نيايد، كودك بيشتر 
حساس مي شود. 

اگر لباس يا پوشك كودك را در حضور ديگران تعويض كنيم، پيام 
مراقبت از بدن و اينكه بدن هركس حري��م دارد به كودك منتقل 
نمي شود. والدين بايد غيرمس��تقيم و بدون كالم در خانه شرايطي 
فراهم كنند تا كودك بداند تن او حرمت دارد. كودكي كه حرمت تن 

را ياد بگيرد در سن بلوغ معني خودمراقبتي را مي داند و حيا دارد. 
   كودك با حيا تربيت كنيم

مفهوم حيا بس��يار گسترده اس��ت و ش��امل چيزي كه مي بينيم، 
مي ش��نويم، مي خوري��م و حتي چيزي ك��ه به آن فك��ر مي كنيم 
هم مي ش��ود. مطلوب ما همين اس��ت كه فرزندمان در نوجواني و 
بزرگسالي به اين مرحله برسد، به همين دليل در خردسالي و كودكي 
بايد مفهوم »حريم« براي كودك نهادينه شود. درواقع زماني كه ما 
محيط طيب را براي كودك فراهم كنيم آموزش غيرمستقيم و البته 

مؤثر اتفاق مي افتد. 
انسان با حيا مراقب همه ورودي هايش است، زيرا مي داند هميشه 
ناظري هست)وجدان و خدا( و از هر امر نكوهيده اي دوري مي كند. 
براي مثال اگر دِر خانه اي باز باشد نگاه نمي كند، در حال جست وجو 
در فضاي مجازي اگر ناخواس��ته تصوير بدي بياي��د نگاه نمي كند، 

فالگوش نمي ايس��تد و حت��ي مراقب ورودي هاي ذهنش اس��ت و 
نمي گذارد هرچيزي به ذهنش برسد. 

انسان با حيا ارادي انتخاب مي كند كه نگاه نكند اما انسان خجالتي از 
روي خجالتش نگاه نمي كند. انسان با حيا از هر امر نكوهيده اي دوري 

مي كند اما انسان خجالتي از هر امري دوري مي كند. 
   عفت از حيا متولد مي شود

بعد از نهادينه شدن حيا، عفت كه نوعي خويشتن داري جنسي است 
به وجود مي آيد. عفت محصول حياس��ت. حالتي در نفس است كه 
باعث مي شود انسان بر شهوت غلبه كند. همانطور كه اميرالمؤمنين 
امام علي)ع( مي فرمايند: »عفت و پاكدامني به اندازه شرم و حياي 
انسان است« در واقع عفت بدون حيا ممكن نيست. حيا هم نسبت 
به پيشگيري از افعال زشت است، يعني مانعيت دارد و هم نسبت به 
بعد از عمل زشت است، يعني تا هنوز انسان مسخ نشده است خودش 
را سرزنش مي كند و متأثر مي شود، پس حيا يك مسئله بسيار مهم 

در كل تربيت و خاصه در تربيت جنسي كودك است. 
بي حيايي نطفه اي است كه اگر كاشته شود ممكن است در هرجايي 
از تربيت كودك بيرون بزند. كودكي كه بي حيا باشد پروسه تربيت 

او بسيار دشوار خواهد بود. 
*كارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي

سبك مراقبت

اين پر قو خطرناك است!
بگذاريد فرزندان نداشتن و نشدن را تجربه كنند

 اگر مدام فرزندتان را حمايت كنيد 
و در پر قو نگه داريد با اولين تنش اجتماعي خودش را خواهد باخت

پر قو يا چاله بزرگ؟!
 والدين فكر مي كنند با افراط در مراقبت، فرزند را در پر قو نگه مي دارند، ولي در واقع او را در يك 
چاله بزرگ خودبرتربيني و متوقعانه مي اندازند و هميشه دلشان مي خواهد يكي مثل مامان يا بابا 
خواسته هايش��ان را اجابت كند. هر چه اراده مي كنند به لطف مهر والدين صاحب مي شوند و هر 
كاري مي خواهند تجربه مي كنند. ولي در مدرسه همه دانش آموزان عزيز والدين خودشان هستند، 
بنابراين كسي به او بها نمي دهد و اولين سرخوردگي اش در س��نين پايين شكل مي گيرد. او ياد 
گرفته مدام در كانون توجهات باشد و هر كاري كرد  تش��ويق و تمجيدش كنند. هر كار كوچكي 
كرده بابا برايش دست زده و مامان برايش جايزه خريده است، ولي حاال در اجتماع مدرسه اوضاع 
فرق مي كند. كارهايي كه مي كند وظيفه است و كسي براي انجام وظيفه اش پاداش نمي گيرد. اگر 

سبك تربيت

از وقتي يادم مي آيد من سوگلي بابا بودم. خودش مي گفت   مرضيه 
خط قرمز! اگر كس��ي به من نگاه چپ مي كرد با بابا طرف باميري

بود. اگر هم مامان براي تربيت من گاهي خش��ونت نشان 
مي داد، ش��ب با هم دعوا مي كردند ك��ه با بچه من 

كاري نداش��ته باش هنوز بچه اس��ت. بزرگ 
مي شود ياد مي گيرد. هميشه پشتم بود. هر جا اشتباه كردم جورم را 

كشيد. اتاقم را كه مامان تشبيه  به زباله داني و الفاظ ديگر مي كرد، 
بابا تميز مي كرد و مي گفت دخترم خسته مي شود. اين بساط 
هميشگي خانه ما بود. اگر سر س��فره مامان مي گفت برو آب 
بياور يا فالن وس��ايل س��فره را ببر، بابا خودش دست به كار 
مي ش��د و به جاي من وظايفم را انجام مي داد. مي خواست 
دختر دردانه اش آب توي دلش تكان نخورد. به خيال خودش 
مي خواست پدري را در حقم تمام كند ولي پدرانه هاي من و 
بابا به همين جا ختم نمي شد. او خودش را موظف كرده بود 

مثل يك پدر نمونه رفتار كند و هر وقت هر چيزي اراده كردم 
برايم تهيه كن��د. از بچگي مي ديدم قس��ط ف��الن بانك عقب 

مي افتاد و مامان غر مي زد ولي بابا هرچه مي خواس��تم مي خريد. 
يادم است يك بار كالس دوم ابتدايي بودم. دوستم قمقمه آبش را تازه 

خريده و قشنگ تر از قمقمه من بود. عاشقش شدم و دلم خواست آن را 
داشته باشم. خانه آمدم و به مامان گفتم برايم بخرد ولي او دعوا كرد و گفت 

قمقمه خودت هم زيباست و هم سالم. يواش��كي زنگ زدم به بابا و با كمي گريه و 
غرولند و ناز كردن راضي شد برايم بخرد. درست همان شب !

وقتي خانه آمد س��اعت نزديك 11 بود. فكر كرد يادم رفته ولي من باز پافش��اري 
كردم و او براي فرار از ناآرامي خانه مرا برد و هر طور شده بود در سومين مغازه لوازم 
التحرير يك قمقمه خريد. غير از قمقمه، مثال هاي زيادي مي توانم بزنم كه من گريه 
مي كردم و بابا مي خريد. وقتي هنوز سنم كم بود برايم گوشي خريد. برايم لباس هاي 

غير تكراري و كيف هاي آنچناني مي خريد. مي گفت بچه ويترين زندگي است. بايد 
هميشه زيبا و كامل باشد. 

بيچاره مامان چقدر خون دل خورد به خاطر كارهاي بابا و البته به خاطر خواسته هاي 
من. چقدر دعوا كردند سر درس��ت و غلط تربيت من. مامان مي گفت كاري كه تو 

مي كني اس��مش پدري نيس��ت، ظلم اس��ت. او هم مي گفت من يك بچه دارم و 
مي خواهم همه چيز تمام باشد. خالصه از وقتي يادم است بين آنها دعوا بود و هميشه 
هم يك سر ماجرا من بودم. مامان مي گفت هر چه مي خواهد بگذار برايش صبر كند 
و انتظار بكشد. اينطوري قدر وسيله اش را بيشتر مي داند، ولي بابا مي گفت فرزندم 

اينطوري زجركش مي شود. خالصه هر چه هوس و  اراده مي كردم كه داشته باشم 
برايم مهيا بود و جلز و ولز مادرانه راه به جايي نمي برد. يكي از آنها فكر آينده ام بود 

و آن يكي فكر آسايشم. 
ميان آن كشمكش هاي هميشگي شان من نفهميدم چه زمانی بزرگ شدم و 
كي سر از دانشگاه در آوردم. نگراني هاي مامان داشت يكي يكي خودش 
را نشان مي داد و هيچ كس هم نمي توانست مثل بابا مرا راضي كند. 
هميشه توقع داشتم دوستانم برايم سنگ تمام بگذارند و به اندازه 

من ريخت و پاش كنند. توقع كادوهاي گران داشتم و... 
ولي دانشگاه هم گذشت و من سر از زندگي مشترك در آوردم. 
عشق يقه ام را بزنگاه گرفت و پايم را در يك كفش كردم كه 
يا اين آدم يا هيچ كس. اين بار بابا مي گفت پسر خوبي است 
ولي به درد تو نمي خورد. تو در ناز و نعمت بزرگ شدي توي 

پر قو ولي او... 
حرف هايش را نشنيدم. پاي س��فره عقد نشستم و به كسي 
كه دوستش داشتم قول دادم خوشبختش كنم و قول داد كه 

خوشبختم كند. 
ولي خوشبحتي از نگاه او با من فرق مي كرد. او مي خواست كنار 
هم به آرزوهايمان برسيم و با هم تأمين رفاه و آسايش را تجربه كنيم، 
ولي من صبر كردن نياموخته بودم. همه چيز را با هم و يكجا مي خواستم. 
تحمل مستأجر شدن نداشتم. تحمل نداشتن ماشين حتي براي چند ماه را 
نداشتم. به سفر دم دستي قانع نبودم. تازه دانستم چقدر ما با هم فرق داريم و چقدر 
بابا راست مي گفت. او اشكالي نداشت. كارها و اعتقادش نرمال بود. اين من بودم كه 
با صبر و تحمل و انتظار بيگانه بودم و هميشه لقمه ها را حاضر و آماده مي خواستم. 
در پر قو بودن مرا متوقع كرد و در مهم ترين نقطه از زندگي ام من را به زمين كوبيد. 
در يك روز سرد زمستان از دادگاه برگشتم در حالي كه ديگر او را نداشتم. به گمانم 

حاال مجبورم صبور باشم و براي خوب شدن حال افتضاحم منتظر بمانم.

بهترين يا شايد بدترين باباي دنيا

از وقتي يادم اس��ت بي��ن آنها دع��وا بود و 
هميشه هم يك س��ر ماجرا من بودم. مامان 
مي گفت هر چه مي خواهد بگذار برايش صبر 
كند و انتظار بكشد. اينطوري قدر وسيله اش 
را بيشتر مي داند، ولي بابا مي گفت فرزندم 

اينطوري زجركش مي شود

نگراني هاي مامان داشت يكي يكي خودش 
را نشان مي داد و هيچ كس هم نمي توانست 
مثل باب��ا مرا راض��ي كند. هميش��ه توقع 
داشتم دوستانم برايم سنگ تمام بگذارند 
و به اندازه من ريخت و پ��اش كنند. توقع 

كادوهاي گران داشتم و... 

قصه زندگي

 فرزندم 
تن تو حرمت دارد

والدين بايد غيرمستقيم و بدون كالم 
در خانه شرايطي فراهم كنند 
تا كودك بداند تن او حرمت دارد

نقش حيا در تربيت جنسي كودك

دانش آموز دبس��تاني در خانه داريد، حتماً به اين موضوع برخورد كرده ايد كه در مدرسه والديني 
هستند كه حتي سر اينكه فرزندشان پيش چه كسي بنشيند چانه مي زنند و مدام قبل از معلم در 
كالس هستند و براي همه تعيين تكليف مي كنند. همان بچه ها وقتي بزرگ تر مي شوند تو روي 

معلم مي ايستند و او را تهديد مي كنند كه اگر به پدرم بگويم فالن و بهمان مي كند. 
هميشه پشت فرزندتان نباشيد

والدين فكر مي كنند اينكه در هر حالتي پشت فرزندشان باش��ند كار درستي است. اينكه به آنها 
زورگويي و خودخواهي ياد بدهند درست است. اينكه به جاي منطق گفت وگو راه خشونت و ناسزا 
گفتن را برگزينند درست است، ولي نمي دانند آرام آرام شخصيت او را نابود مي كنند و باعث جدايي 

دوستانش از او مي شوند. كسي با او دوست نمي شود و قلدري او را برنمي تابد. 

همين فرد وقتي بزرگ مي شود، بايد پا به پاي ش��ريك زندگي اش تالش كند و صبور باشد، ولي 
بچه هاي بزرگ شده در پر قو صبور نيستند، انتظار كشيدن هم بلد نيستند. آنها تحمل نه شنيدن 
ندارند و با كوچك ترين چالش در زندگي شان به بن بست مي رسند. آنها معني نداري و نمي شود و 
نمي توانم را درك نمي كنند. چون پدر هميشه حامي او بوده و حاال بايد تابع قوانين زندگي جديد 
باشد. بايد با فردي از فرهنگ متفاوت زير يك سقف زندگي كند اما نمي تواند. سازگاري را نياموخته 
و ياد گرفته است حرف حرف خودش باشد و تمام! آن وقت بساطمان مي شود همين طالق هاي ريز 
و درشتي كه هر روز از در و همسايه مي شنويم. تازه آن وقت هم والدين به جاي وساطت در مسير 
آشتي و تعامل، سعي مي كنند از موضع قدرت وارد شوند و هر كس حق را به فرزند خودش بدهد. 

نه تنها دعواي آنها حل نمي شود، بلكه خانواده ها هم وارد فاز ارتباطي تازه و پر تنش مي شوند. 
با دانش روز تربيت كنيد

خب شايد بگوييد چاره چيست؟ مي ش��ود پدري نكرد يا مهر مادري را فراموش كرد؟ در پاسخ 
بايد گفت كافي است شما در برخورد با فرزندان خود همراه با علم روز پيش برويد. دنياي دهه 
هشتاد و نودي ها با گذشته فرق مي كند. نمي شود نسخه تربيتي دهه60 را برايشان پيچيد. بايد 
اطالعات روانشناسي و فرزندپروري خود را به روز رساني كنيد. حريم حمايتي خود را حفظ كنيد 
اما اجازه مستقل شدن هم به او بدهيد. اگر مدام او را حمايت كنيد و در پر قو نگه داريد با اولين 
تنش اجتماعي خودش را خواهد باخت. پس بگذاريد گاهي كنار ش��ما طعم شكست و نداشتن 

و نشدن را تجربه كند.

والدين فكر مي كنند با افراط در مراقبت، 
فرزند را در پر قو نگه مي دارند، ولي در 
واقع او را در يك چاله بزرگ خودبرتربيني 
و متوقعان��ه مي اندازن��د و هميش��ه 
دلش��ان مي خواهد يكي مثل مامان يا بابا 

خواسته هايشان را اجابت كند

والد شدن شيرين ترين اتفاق زندگي هر انسان است. گويا وقتي فرشته اي متولد مي شود دو نفر مسئول 
 مهسا 
مي شوند كه تمام وقت يعني به وسعت تمام عمرشان مراقب او باشند. به محض تولد فرزند تمام هم و غم مهاجر

هر دو مي شود نگه داشتن او در پر قو. يعني آرامش و آسايشي توصيف ناپذير و بي پايان. فداكاري مي شود 
تأمين نيازهاي كودك و نوجوان و جوان و... خالصه هميشه يكي هست كه جور آدم را بكشد. وقتي بچه 
است او را هنگام خسته شدن در آغوش بگيرد، دوچرخه اش را هل بدهد، در دعوا با دوستش ميانجيگري 
كند، هنگام ريختن غذا روي لباسش بگويد اشكالي ندارد، خودش اتاقش را جمع كند. بند كفش هايش را ببندد و حتي در پارك 
به جاي او در صف تاب و سرس�ره بماند. اينها كوچك ترين و ابتدايي ترين راه هاي سلب اس�تقالل و عزت نفس كودك است. 


