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  تلخيص: سيمين جم
»پدر و م�ادرم اه�ل س�فر نبودند. رس�توران 
نمي رفتند. آخر هفته ها خب�ري از تفريح نبود. 
چيزي هم نمي خريدند. ش�ايد تنها يك كار بود 
كه مشتاقانه انجامش مي دادند؛ پس اندازكردن. 
هميش�ه بنجل تري�ن اش�يا را مي خريدي�م و 
ارزان ترين نسخه هر چيزي نصيب مان مي شد. 
والدينم شعر و موس�يقي هم دوست نداشتند، 
حتي وقتي فهميدند آكس�فورد قبول ش�دم، 
چن�دان كي�ف نكردند، چ�ون نمي دانس�تند 
آكس�فورد كجاس�ت. اما م�ن از چي�ز ديگري 
رنج مي كش�يدم؛ اينكه نه خواهري داشتم و نه 
برادري، بچه لوسي بودم، يكه وتنها.«اين مطلب 
را جف داير از نويس�ندگان برجسته انگليسي 
نوش�ته و با عن�وان »وقتي  ك�ه تك فرزندي به 
فقر آغش�ته مي ش�ود« در پرونده هجدهمين 
شماره فصلنامه ترجمان علوم انساني با ترجمه 
عليرضا صالحي منتشر شده است. جف داير در 
اين نوش�ته از تك فرزندبودن و اوضاع اس�فبار 
كودكي اش مي گويد و اينكه تك فرزندي چگونه 
مي تواند به شخصيت و روند زندگي يك انسان 

آسيب بزند. 
   

ماللتكفرزندي
روزي كه پدر و مادرم آمدند مدرسه دنبالم و 
وسط صبح، من را از دبستان برداشتند- آن 
موقع هشت سالم بود- خيلي بهانه گير شده 
بودم، البته اين بهانه گيري به اين خاطر بود 
كه حال خوشي نداشتم. روزهاي زيادي بود كه مدرسه 
نمي رفتم ت��ا اينكه ناظم و مس��ئول حضوروغياب به 
خانه مان آمد تا ببيند ماجرا چيس��ت. آنچه در خانه 
مي گذشت اين بود كه من هميشه مريض احوال بودم. 
وقتي رفتم بيمارستان تا لوزه ها و لوزه سومم را جراحي 
كنم، پدر و م��ادرم هر روز برايم كت��اب مي آوردند. از 
اينكه خواهر و برادري نداش��تم دلم گرفته بود، ولي 
دوست نداش��تم اس��باب بازي هايم را با كسي ديگر 
ش��ريك ش��وم. تك فرزندبودن يك معناي ديگر هم 
داشت؛ هديه هاي بيشتري كه عيد و روز تولدم نصيبم 

مي شد. 
اين نازك نارنجي ب��ارآوردن من با ي��ك چيز به تعادل 
مي رسيد؛ اينكه پدر و مادرم كل عمرشان را به پس انداز 
گذرانده بودند. مادرم خدمتكار مدرسه بود، غذاي بچه ها 
را در غذاخوري مدرسه آماده مي كرد؛ مدرسه اي كه من 
تا هفت سالگي در آنجا بودم. بعدتر، پس از اينكه خانه را 
ترك كردم، خدمتكار بيمارستان شد. پدرم هم ورق كار 
بود. هميشه بيش از آنكه از درآمدشان پول دربياورند، با 
پس اندازكردن اين كار را مي كردند. هيچ وقت براي شان 
نمي ارزيد كسي را بياورند تا كاري انجام دهد. از طرفي، 
من بيشتر لوس مي شدم، چون دردانه بودم، الغرمردني 
و مريض احوال. از طرف ديگر، سفره زندگي كاًل كوچك 
بود، بايد قناعت و صرفه جويي مي كرديم و اين عادت مان 

شده بود. 
وقتي آدم بچه است، روزگار با تمام باال و پايين هايش 
بس��يار عادي به نظر مي رس��د. س��ال ها گذشت تا 
فهميدم كه داشتم در فقر نسبي بزرگ مي شدم. اگر 
براي چيزي كه مي خواستيم پول كافي داشتيم، فقط 
به اين دليل بود كه براي مان دروني شده بود اقتصادي 
زندگي  كنيم. همان طور كه هر چيزي در زندگي بچه 
از پدر و مادر اثر مي گيرد. اين سبك زندگي باالخره 
خودش را در رفت��ار من به دو ش��كل متناقض بروز 
داد. به  مح��ض اينكه خانه را ترك ك��ردم، بنا كردم 
به ولخرجي؛ اگر بسته شكالتي مي خريدم، به  جاي 
جيره بندي تكه هاي مربعي اش، يك دفعه كلكش را 
مي كندم. غذا را مز مزه نمي كردم، مي بلعيدمش، اما 
از طرف ديگر مي توانس��تم بدون اندكي جان كندن، 
با مبلغ بسيار كمي زندگي را بگذرانم. سپري كردن 
ايام، بدون داشتن چيزهايي كه هم سن وساالنم جزو 
ضروري زندگي شان حس��اب مي كردند، اصاًل برايم 
سخت نبود. سال ها با كمك هزينه بيكاري سر كردم 

و از اين بده بستان خوش��حال تر بودم؛ پول كمتر، در 
عوض كلي وقت بيشتر. 

انسيككودكبابيحوصلگي
ما در خانه هايي هم رديف و ديواربه ديوار با 
كلي خان��واده زندگي كرديم. هميش��ه 
بچه هاي زي��ادي آنج��ا مي پلكيدند كه 
مي شد با آنها در كوچه پشتي بازي كرد. 
كنار مدرس��ه ام-  كه پياده كمتر از 10دقيقه راه بود- 
زمين بازي داشت. مي ش��د در آن فوتبال بازي كرد يا 
صرفاً دورش دويد. حت��ي رفيق پايه هم داش��تم، اما 
هميشه به  خاطر يك چيز برمي گشتم خانه. برمي گشتم 
تا تنها باش��م. برمي گش��تم پيش پدر و م��ادرم. يك 
روزهايي، هيچ  كس��ي نبود با او بازي كن��م. فكرش را 

بكنيد، عجب بعدازظهرهاي مهيبي بود. براي يك بچه، 
ساعت ها كش مي آيند. وقتي پدرم از كارش بيكار شد، 
تا مدتي در يك كارخانه نايلون س��ازي ش��ب كار بود. 
بعدازظهرها وقتي هيچ هم ب��ازي اي در كار نبود، نبايد 
صدايي از م��ن درمي آمد، چ��ون پ��درم عصرها بايد 
مي خوابيد، حتي االن هم ك��ه به دوران كودكي ام فكر 
مي كنم، همين بعدازظهرها برايم تداعي مي شوند. انگار 
فقط ي��ك بعدازظهر وجود داش��ت؛ بعدازظهري پر از 
تنهايي و بي حوصلگي. هيچ وقت از شر اينكه مي خواستم 
حوصله ام س��ر ب��رود خالص نش��دم. در واق��ع، من با 
بي حوصلگي جوري انس گرفته بودم كه اصاًل آن قدرها 
هم اذيت��م نمي ك��رد. در قدوقامت يك بچ��ه، آن قدر 
حوصله ام س��ر مي رفت كه فكر مي كردم بي حوصلگي 

وضعيت اساسي عالم هستي است. 
زندگي اي كه ديگر از آن دست كشيده ام، همچنان به 
 ش��كلي مؤثر، آن بعدازظهرهايي را تداعي مي كند كه 
هيچ كس نبود ت��ا با او بازي كنم، هي��چ كاري نبود كه 
انجامش دهم و از اين  رو بايد س��ر خ��ودم را با چيزي 
گ��رم مي كردم. اين س��رگرمي براي ي��ك بچه، يعني 
نقاشي كش��يدن يا درس��ت كردن چي��زي، براي يك 
بزرگسال نيز يعني نوشتن چيزهايي مثل اين نوشته اي 

كه مي خوانيد. اگر بخواهم كاري كنم، نه كه عادت كرده 
باشم، بلكه نياز مبرم دارم به ساعت هاي خالي و آزادي 
كه هيچ چيز حواسم را پرت نكند و همچنان، هيچ گاه 
به نويسندگي بيشتر از هم بازي هايم و پارك رفتن هايم، 
عشق نورزيده ام. اگر شما اهل بازي باشيد، من هميشه 

براي تان وقت دارم. 

بيگانهبازندگيجمعي
 زندگي مان به  كلي خالي از فرهنگ بود، 
هم به  معناي خاصش مثل موسيقي و 
هنر و ادبيات، هم به معناي وسيع ترش. 
هيچ زندگي جمعي اي وجود نداش��ت. 
فقط مادرم بود و پدرم و من و تلويزيون. يك ضبط هم 
خريديم ولي بعد يك ماه ديگر پدرم هيچ كاستي نخريد. 
گاهي ب��ه دي��دن اق��وام مي رفتي��م. به  گمان��م اين 
ديدوبازديدها اولين چيزهايي بودند كه من مجبور به 
تحمل شان بودم. فقط يك پسرعمو داشتم كه هم سن 
من بود، خودش هم تك فرزند بود. الباقي، يعني اغلب 
آنهايي كه در جاهاي ديگر آن حومه زندگي مي كردند، 
سنش��ان خيلي بيش��تر از من بود. والدين��م هيچ گاه 
اجتماعي نبودند. ما هيچ وقت رس��توران نمي رفتيم. 
اساس��اً ديدوبازديدها را كنار بگذاري، ما هميشه خانه 
مي مانديم و پول پس انداز مي كرديم. من اصاًل عاشق 
اين بودم كه زمس��تان ها هوا زودتر تاريك شود تا در را 

قفل كنيم، پرده ها را بكشيم و در خانه بمانيم. 
پس، نه ب��رادري در كار بود و نه خواه��ري، فقط يك 
پسرعمو. نبود خواهر و برادر تأثير افتضاحي روي من 
گذاشته بود. از آنجا كه هيچ وقت اسباب بازي هايم را با 
هيچ خواهر و برادري شريك نشدم، تبديل شدم به آدمي 

جمع كننده. انواع و اقسام كارت ها، سربازهاي كوچك 
پالستيكي و مجله هاي كميك را جمع مي كردم. عشق 
مي كردم خنزرپنزرهايم را مرتب كنم و آنها را با نظم و 
ترتيب خاصي كنار هم بنشانم. هنوز هم عاشق اين كارم. 
كلي از وقتم را صرف درست كردن هواپيماهاي كاغذي 
و چيدن پازل مي كنم؛ كارهايي كه مي شود به تنهايي 
انجام داد. بگذاريد اعتراف كنم كه من تنها توانايي عادي 
دوران بچگي را طوري نشان دادم كه انگار زندگي غني 
و خالقانه اي داش��تم، اما از اين خبرها نبود، مگر اينكه 
يافتن راه هاي مختلف براي انجام انفرادي بازي هاي دو 

يا چندنفره را به پاي خالقيت بگذاريد. 

پناهبهمطالعهودرسخواندن
 چن��د س��ال بع��د از خطورك��ردن اين 
فعاليت هاي انفرادي به ذهنم، چيز ديگري 
كش��ف كردم؛ كتاب  خواندن. حدوداً در 
1۵سالگي، با تش��ويق هاي معلم ادبياتم، 
شروع كردم به خوش درخشيدن در مدرسه و زمان هاي 
بيشتر و بيشتري را صرف كتاب  خواندن مي كردم. همه 
امتحانات س��طح ع��ادي را ب��ا موفقيت گذران��دم و به 
آزمون هاي س��طح عالي رس��يدم. گفتنش باوركردني 

نيس��ت ولي درس و كتاب خأل بي حوصلگ��ي من را پر 
كردند؛ خالئي كه تا جايي كه يادم مي آيد هميشه همراه 

من بود، اما كتاب  خواندن من را پُر نكرد، خالي ام كرد. 
همان اوايل دوره پيش از س��طح عالي، مش��خص ش��د 
مي خواهم بروم دانشگاه. اولين كسي بودم كه در خانواده 
مي خواست مرتكب چنين كاري شود، البته اولين نفر هم 
بودم كه مدارك س��طح عالي يا معادل شان را مي گرفت. 
وقت��ي زمان امتح��ان نزديك مي ش��د، گرچ��ه اوضاعم 
به هم ريخته بود، كاشف به عمل آمد، نمرات بسيار خوبي 
گرفته ام. آنجا بود كه معلم ادبياتم س��فارش كرد عزمم را 
براي قبولي در آكسفورد جزم كنم. والدينم آكسفورد را فقط 
از روي مسابقه تلويزيوني »چالش دانشگاه« مي شناختند. 
صدالبته، فكر اينكه آقاپسرشان برود آكسفورد را دوست 
داشتند، اما چنان الم شنگه اي راه انداختند كه »پس چرا 
بقيه ننه باباها اجازه نميدن بچه شون مدرسه بمونن؟« ما 
دعوا و مرافعه هاي زيادي داشتيم كه من هم حين آنها از 
كوره درمي رفتم. در حيص وبيص يك��ي از آنها- كه يادم 
نيست ماجرا چه بود- من و پدرم دست به يقه شديم. مادرم 
خواس��ت جداي مان كند كه در اين گيرودار، آرنج پدرم 
ناخواسته خورد توي بيني مادرم. مادرم گفت »آي، دماغم 
رو شكس��ته كردي!« بالهت جمله چنان بود كه خش��م 
تمام وجودم را فرا گرفت. خشمم بي دليل و دور از انصاف 
بود، ولي هنوز كه هنوز اس��ت از دلم بيرون نرفته اس��ت. 
عصباني ام از اينكه پدر و مادرم آن  همه مظلوم بودند، اما تا 
حدي از دست خودشان عصباني ام، به اين خاطر كه آنها به 

مظلوميت شان خو گرفته بودند. 
بسياري از ارزش هاي من هم صدقه س��ر پدر و مادرم 
هس��تند؛ صداق��ت، معتمدب��ودن، انعطاف پذي��ري، 
ارزش هايي كه اصل كارند، اما من به ويژگي هاي ديگري 
هم عالقه مندم-  مثل س��رزندگي، جذبه، بلندنظري، 
خيرخواهي وقار و به  سرعت انجام دادن كارها - كه هيچ 

اثري از آنها در پدر و مادرم نبود، آنها مزيت بودند. 
وقتي آزمون آكسفورد را قبول ش��دم، اوضاع وخيم تر 
شد، فهميدم، افزون بر جهان پيچيده و روشنفكرانه اي 
كه به  كلي با آن دنيايي كه من در آن بزرگ شده بودم 
توفير داش��ت، جهاني واقعي و اجتماعي وجود دارد. از 
آن موقع تا حاال، شكاف بين من و پدر و مادرم عميق تر 
شده است. بالتكليفي پسري كه بورسيه مي گيرد اتفاق 
ريشه داري است و مي شود آن را در كلي از رمان ها ديد. 

ايكاشيكخواهرداشتم
همه اينها اصالً چه ربطي به تك فرزندبودن 
من دارد؟ همه اش ربط است. فرض كنيد 
يك خواهر كوچك تر داش��تم. شايد اين 
خواهر از من الگو مي گرف��ت و مي رفت 
دانشگاه و زندگي متفاوتي با آنچه ما انتظارش را داشتيم 
پيدا مي كرد، آن  وق��ت ديگر ما به  عن��وان يك خانواده 
ممكن بود باهم رشد كنيم يا مثاًل اگر من برادري داشتم 
كه زود مدرسه را رها كرده بود و زندگي اش سر از جايي 
درآورده بود كه يكي با سابقه من بعيد نبود به آنجا برسد، 
مي توانست من را خيلي به دنيايي كه مال آن بودم بيشتر 
گره بزند. ثبات ذهني ام بيشتر مي شد. به  هر حال، پاي 
يك واس��طه به ميان مي آمد. من اين ق��در در خانواده 
عجيب و غريب نمي ش��دم، يك اس��تثناي نفهميدني 
نمي ش��دم كه به  كلي س��ر از كارهاي��ش درنياورند يا 
حرف هايش را بي سروته بدانند. تا سال1۹۸۷ نمي دانستم 
نوش��تن داس��تاني تخيلي چقدر مي تواند آزادم كند. 
۲۹س��الم بود كه درباره زندگي خ��ودم و رفقايم كتاب 
نوشتم. آن موقع، خيلي درگير اين آرزو بودم كه  اي كاش 
در زندگي يك خواهر داشتم. من قباًل هم به اين آمال و 
آرزوها مبتال بودم، ولي نه به اين شدت. اين دلتنگي برايم 
در يك چشم برهم زدن رخ داد. مشخص است كه آنچه 
من، براي نخستين  بار و البته با تأخير، به كشفش نائل 
مي شدم براي ديگران، ساليان سال، امري واضح و مبرهن 
بود؛ اينكه اگر مي خواستم خواهري داشته باشم، يكي اش 

را براي خودم اختراع كنم!  به همين سادگي. 
* نقل و تلخيص از: وب سايت ترجمان/ نوشته: 
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ف�رض كني�د ي�ك خواه�ر كوچك تر 
داش�تم. ش�ايد اين خواهر از م�ن الگو 
مي گرفت و مي رفت دانش�گاه و زندگي 
متفاوتي با آنچه ما انتظارش را داشتيم 
پيدا مي كرد. آن وقت ديگر ما به عنوان 
يك خانواده ممكن بود باهم رشد كنيم

نه برادري در كار بود و نه خواهري، فقط 
يك پسرعمو. نبود خواهر و برادر تأثير 
افتضاحي روي من گذاشته بود. از آنجا 
كه هيچ وقت اسباب بازي هايم را با هيچ 
خواهر و برادري شريك نشدم، تبديل 
شدم به آدمي جمع كننده. انواع و اقسام 
كارت ها، سربازهاي كوچك پالستيكي 
و مجله هاي كمي�ك را جمع مي كردم

سبك انتخاب

فقط يك بچه! يعني درد و رنج
آسيب هاي تك فرزندي براي والدين و فرزندان

   نيره ساري
لطيفه اي باب شده بود كه تك فرزندي كمك بزرگي به بشريت اس�ت چراكه خواهرشوهر، جاري و 
باجناق نسلي منقرض شده خواهند بود! لطيفه اي كه در حقيقت توانسته است يكي از مهم ترين معايب 
تك فرزندي را بيان كند و عمدتاً نيز افراد به آن آگاه هستند. با پيش فرض قبول داليل تمايل برخي 
خانواده ها به تك فرزندي، شايد بهتر باش�د در كنار مزايا، معايب آن را هم بدانيد. در نهايت اين شما 
هستيد كه مخير به انتخاب هستيد كه كدام را به ديگري ترجيح بدهيد، چراكه تمام زندگي منتج به 
انتخاب هايي مي شود كه اثر آن به خود ما برمي گردد و تربيت فرزند يكي از همين موارد است. چه بسا 

كه تك فرزندي براي والدين نيز مخرب است. 

تكفرزنديدرآينهآمار
بر اساس پژوهش ها بيشترين تمايل به بي فرزندي در 
اس��تان تهران و تك فرزندي در مازندران است. نتايج 
افكارسنجي دانشجويان ايران )ايسپا( آمار 1۲ درصدي 
از اف��رادي مي دهد كه نداش��تن فرزن��د را مطلوب تر 
مي دانند. ۲0/۷ درص��د يك فرزن��د، 3۲/۷ درصد دو 
فرزند، 16 درصد سه فرزند، 11/6 درصد چهار فرزند، 
6/۵ درصد پنج فرزند و بيش��تر را ب��راي يك خانواده 

مطلوب دانسته اند. 
امروزه به داليل مختلف شاكله جامعه تمايل بيشتري 
به تك فرزندي دارد اما كمتر كسي از معايب آن براي 
فرزندان و والدين مطلع است. برخي علل تك فرزندي، 
باالرفتن س��ن ازدواج، ش��اغل بودن م��ادر، ترس از 
مسئوليت پذيري، شرايط اقتصادي حاكم بر خانواده ها 
و كوچك شدن محيط خانه در سال هاي اخير برشمرده 
شده است. با پيش فرض قبول شرايط موجود شايد بهتر 
باشد در كنار مزاياي تك فرزندي معايب آن را هم بدانيد. 
در نهايت اين شما هستيد كه بايد انتخاب كنيد كدام 

ادله قابل اهميت تر است. 

معايبتكفرزندي
تك فرزندي عالوه بر معايبي كه ب��راي فرزندان دارد، 
براي والدين هم دردسرساز خواهد شد. وابستگي شديد 
والدين به فرزند خود، انتظارات افراطي، ايجاد استرس 
افراطي به فرزندان، افزايش احتمال تعامالت تهاجمي 
با فرزند و نبود حامي و پشتيبان در كهنسالي از جمله 
اين موارد است. تك فرزندي داراي معايب فراواني براي 
فرزندان و مايه درد و رنج آنان است. برخي از مشكالت 

تك فرزندي عبارتند از:
1( توجه خاص و افراطي والدين: كودكان تك فرزند 
در مركز توجه والدين ق��رار مي گيرند و به اين صورت 
پرتوقع بار مي آيند كه در بسياري از موارد تصور مي كنند 
همه چيز بايد بر وفق مراد آنها باشد. در مركز توجه بودن 
س��بب مي ش��ود تك فرزندها در آينده براي به دست 
آوردن موقعيت هاي اجتماعي، شغلي و حتي ازدواج 
تالش زيادي نكنند و در زندگي با ناكامي هاي زيادي 
مواجه شوند، از سوي ديگر توجه زياد به تك فرزندها 

سبب مي شود اعتماد به نفس كاذب در آنها باال برود. 
2( كنترل و مديريت كمتر احساسات: بسياري از 
كودكان و نوجوانان روبه رو شدن با احساسات و مسائل 
مختلف را در زندگي از طريق ارتباط با خواهر و برادر 
مي آموزند، اما تك فرزندهايي كه بيشتر وقت خود را در 
خانه مي گذرانند و والدين شان تمايل به برقراري ارتباط 
با س��ايرين ندارند، معموالً لوس، مغرور و گوش��ه گير 
خواهند بود، قطعاً دوس��تان جايگزين خواهر و برادر 
نمي ش��وند اما به هر حال مي توانند همراه تك فرزند 
شما ساعات خوشي را بس��ازند و اين موضوع مي تواند 
به تقويت و پ��رورش مهارت ه��اي ارتباطي كودكان 

كمك كند. 
3( مهارت هاي ارتباطي ضعيف تر: بخش بيشتري از 
مهارت هاي ارتباطي كودكان در برخورد با محيط اطراف 
و به ويژه همساالن رخ مي دهد. ارتباط با خواهر و برادر 
كمك بهتري به يادگيري مي كند و اين در حالي است 

كه تك فرزندان مهارت ارتباطي ضعيف تري دارند. 
4( فشار رواني زياد: تك فرزندان فشار رواني زيادي 
در برخورد با انتظارات والدين خواهند داش��ت و براي 

جلب رضايت والدين اضطراب و اس��ترس فراواني به 
آنان وارد مي شود. 

5( وقت گير ب�ودن: برخ��الف تص��ور عمومي كه 
گمان مي كنند بچه ها وقت زياد و بيشتري از والدين 
مي گيرند، وجود بچه هاي زياد موجب مي شود والدين 
وقت كمتري را براي ب��ازي و توجه به بچه ها بگذارند. 
بهترين كس��اني كه وقت بچه ها را پر مي كنند، خود 
بچه ها هس��تند كه البته تعداد زياد بچه ها در صورتي 
مي تواند در وقت والدي��ن صرفه جويي كند كه فاصله 
سني آنها زياد نباشد. فاصله سني زياد موجب مي شود 
درك بچه ها از موقعيت سني يكديگر كم شود و نتوانند 

هم بازي شوند. 
6( وابس�تگي: فرزنداني كه خواهر يا ب��رادر ندارند 
وابس��تگي عجيبي به والدين خواهند داشت كه اين 
وابس��تگي عمدتاً حتي بعد از دوران ازدواج هم وجود 

خواهد داشت. 
7( تجربه تنهاي�ي: از ديگر معايب خواه��ر و برادر 
نداشتن مي توان به تجربه تنهايي اشاره كرد، براي مثال 
تصور كنيد كه والدين يك فرد تك فرزند از دنيا بروند. 
اين فرد پ��س از پدر و مادر خود هيچ نس��بت فاميلي 
بس��يار نزديك ديگري را تجربه نمي كن��د، حتي در 
بسياري موارد و شرايط خاص كه فرد به كمك شخص 
يا اشخاصي مانند خواهر و برادر در كنار خود نياز دارد، 

درمانده مي شود. 
8( بل�وغ زودرس: يك��ي از معايب خواه��ر و برادر 
نداشتن ارتباط دائمي كودك با پدر و مادر است كه او 
را در يك ارتباط هميشگي با بزرگساالن قرار مي دهد. 
تك فرزندان در اين شرايط به تقليد رفتار بزرگساالن 
روي مي آورند و دوران كودكي خود را با كودكي كردن 
واقعي س��پري نمي كند. در برخي موارد اين مس��ئله 
موجب بلوغ زودرس در آنها مي شود، زيرا به طور دائمي 
با افراد بزرگسال در ارتباط هستند و بنا بر نوع رفتار آنها 

رفتار مي كنند. 
9( كمال گرايي: يكي از مهم تري��ن معايب خواهر و 
برادر نداش��تن بروز كمال گرايي در تك فرزند خانواده 
است. عموماً زماني كه يك فرد تنها فرزند خانواده است، 
والدين او تالش مي كنند فرزند خود را به بهترين نمونه  
فرزندان تبديل كنند، به همين دليل به صورت دائمي 
او را در انواع كالس ها ثبت نام مي كنن��د يا از او انتظار 
دارند مايه افتخار و سربلندي باشد. همين برخورد باعث 
مي شود فرد با يك كمال گرايي دروني روبه رو شود و از 
اين نظر با مش��كالت زيادي در زندگي، كارها و حتي 

روابط خود مواجه شود. 

تكفرزنديومسائلمالي
مشكالت مالي از عمده داليل  تمايل نداشتن خانواده ها 
به فرزندآوري بيشتر است، اما جالب است بدانيد طبق 
آمار تك فرزندي در خانواده هاي با س��طح درآمد باال 
بيشتر ديده مي شود. اين نشان مي دهد عمدتاً مسائل 
مالي را بهانه اي براي تمايل نداش��تن ب��ه فرزندآوري 
مي دانند، هر چند بايد گفت اين موضوع قطعي نيست و 
به طور حتم شرايط اقتصادي فعلي سختي دوچنداني 
براي تربيت و رشد فرزندان در خانواده و اجتماع خواهد 
داش��ت اما باورهاي اعتق��ادي و دين��ي چيز ديگري 

مي گويد. 
بر اساس آموزه هاي دين اسالم آن كه دندان دهد، نان 
دهد و روزي دست خداست. شخصي نزد معصوم)ع( 
عرضه داش��ت من فرزن��د مي خواهم، ولي همس��رم 
مي گويد به دليل مس��ائل اقتصادي فرزن��د آوردن را 
عقب بيندازي��م، پيامبراك��رم)ص( فرمودند: »روزي 
فرزندان را خدا مي رساند، به همسرت بگو نگران اين 

موضوع نباشد.« 
بايد اين اعتقاد را داشت كه روزي دهنده خداست. طبق 
روايات معصومين)ع( يكي از مواردي كه خداوند روزي 
را زياد مي كند، فرزندآوري اس��ت. ش��خصي سومين 
دخترش كه به دنيا آمد با نگراني نزد پيامبر)ص( آمد، 
حضرت به او گفت نگران چه هس��تي، روزي اش را كه 
خدا مي دهد و براي خود تو هم خاصيت دارد، چون سه 

دختر داري، خدا بهشت را بر تو واجب كرده است. 

بخ�ش بيش�تري از مهارت ه�اي 
ارتباط�ي ك�ودكان در برخ�ورد ب�ا 
محيط اط�راف و به ويژه همس�االن 
رخ مي دهد. ارتب�اط با خواهر و برادر 
كمك بهتري ب�ه يادگيري مي كند و 
اين در حالي اس�ت كه تك فرزندان 
مهارت ارتباطي ضعيف ت�ري دارند

اگريكخواهريابرادرداشتمهمهچيزعوضميشد
روايتي از دنياي تلخ و خسته كننده تك فرزندي

سبك نگرش


