
تكليفرابطهمان
بايدروشنميشد

قرار بود با هم ازدواج كنيم ولي نشد. چند ماه رابطه ما ادامه 
داشت تا يكديگر را بشناسيم، با خلق و خوي هم آشنا شويم 
و س��پس اگر مورد مناس��بي براي يكديگر بوديم به مقوله 
ازدواج فكر كنيم. هر روز با هم قرار مي گذاشتيم. هنگام غذا 

به هم پيام می داديم و خيلي وقت ها روز تعطيل را با هم كافه 
مي رفتيم. خيالمان هم از رابطه راحت بود. هم خانواده هايمان 
خبر داش��تند و هم ما راه را كج نمي رفتيم. دير يا زود محرم 
مي شديم و تمام آن با هم بودن ها تبديل به بخشي از خاطرات 
مشتركمان مي شد. هر روز بيشتر به او عادت مي كردم. دختر 
خوب و معصومي بود. هر بار براي��م از رؤياهايش مي گفت و 
صداي بچه هايي كه قرار بود در حياط خانه بپيچد.  از آپارتمان 
خوشش نمي آمد و قرار گذاش��ته بوديم يك خانه حياط دار 

نقلي بخريم و خودمان بازسازي كنيم. كلي ايده براي زندگي 
داشتيم. هر روز به رسيدن نزديك تر مي شديم و عالقه هاي 

مشتركمان بيشتر رخ مي نمود. ولي يك روز همه چيز 
به هم ريخت. براي اولين بار خانواده من به عروسي 
دخترخاله اش دعوت شدند. براي ما شانس بزرگي 

بود كه يكجا با آداب و رسوم و فرهنگ خانوادگي آنها 
آشنا شويم و والدين مان بيشتر به هم نزديك شوند ولي 

اين مهماني تكليف رابطه مان را يكسره كرد. روح عريان و 

وجود واقعي اش را ديدم. وقت��ي او را در ميانه ميدان در حال 
خوش و بش با پسرخاله ها ديدم دلم لرزيد. شبيه ما نبود. براي 
مادر و خواهر من كه مقيد و چادري بودند عين شوك بود. او را 
بي حجاب مي ديدند و بي پروا. فاصله  فرهنگ آنها با ما از زمين 
تا آسمان بود. شايد بپرسيد خب چرا در اين مدت نفهميديد 
كه با هم ف��رق داريد؟ تا آن موقع دوس��ت من موجه بيرون 
مي آمد و هميشه پوشش رسمي و كاماًل طبق عرف داشت. 
نهايت رابطه اي كه از او ديده بودم پس��رهاي هم دانشگاهي 
بود كه با آنها نيز مؤدب و محجوب بود ولي در مهماني خود 
واقعي اش را ديدم. شايد اگر حرف مي زديم اين تناقض حل 
مي شد ولي خدا مي داند از فرداي زندگي مان قرار بود سر چه 

مسائلي بايد جنگ و جدل راه مي انداختيم. 
كم كم سرد شدم. كمتر قرار گذاشتم و براي نديدنش مدام 
بهانه آوردم. خودش فهميد چيزي ميانمان درست نيست. 
برايش سخت بود ولي يك روز غرور را كنار گذاشت و از من 
علت سردي ام را پرسيد. من هم بي رودربايستي با لحني كه 
ناراحت نشود، گفتم من در اين مدت كه با هم بوديم شخصيت 
تو را ارزيابي كردم و به نظرم ما زوج خوبي براي هم نيستيم. 
شكستنش را ديدم و صداي بغض هاي مانده پشت حنجره اش 
را آهسته ش��نيدم ولي واقعاً كاري از دستم برنمي آمد. بايد 
كاماًل عاقالنه اين رابط��ه را تمام مي كردم. طاقت ناراحتي و 
اشك هايش را نداشتم. نمي شد مثل غريبه ها او را رها كنم 
و با يك خداحافظي براي هميش��ه گم و گور ش��وم. تحمل 

اشك هايش را نداشتم. لبخندي زدم، دستمالي دستش دادم 
و گفتم درسته ما آخرش به هم نمي رسيم و ازدواج نمي كنيم 
ولي قرار نيست براي هميشه همديگر را فراموش كنيم. ما 
هميشه براي هم دوس��ت خوب باقي مي مانيم. تو هر وقت 
هر جا به كمك نياز داشتي مي تواني روی كمك من حساب 
كني. بعد هم با كمي شوخي و خنده كه از مرگ بدتر بود سعي 
كردم از تلخي فضا بكاهم و او را كمي آرام كنم. از فرداي آن 
روز ما مدل دوست داشتنمان عوض شد. گاهي همديگر را 
مي ديديم و او گاهي مثالً خواهرانه احوالم را مي پرسيد. اينكه 
با پيام هايش حال خوبي داشت و به صبح بخير و احوالپرسي 

من قانع بود، كافي بود تا به اين دوستي ادامه دهم. 
ولي از جايي به بعد احس��اس كردم اين جواب هاي من او را 
دوباره وابسته كرده، انگار هنوز از پيام هاي من سيگنال اميد 
براي وصال دريافت مي كند. من در شرف ازدواج بودم و اين 
دوستي تقريباً يكطرفه داشت خطرناك مي شد. يك روز دل 
را به دريا زدم. با حس عذاب وجدان خودم كنار آمدم و  فكر 
كردم كه من به اين دختر آس��يبي نزدم. دوستي و نامزدي 
فلسفه اش همين است كه بفهميم به درد هم مي خوريم يا نه. 

پس كار گناهي نكرده ام. 
يك روز وقتي ب��ه بهانه كاري تماس گرف��ت كاماًل جدي و 
رسمي پاسخش را دادم. مثل هميشه باهوش بود. از همان 
تماس فهميد همه چيز تمام ش��ده و از آن وقت دو س��ال 

مي گذرد و من حتي اتفاقي او را سر راهم نديده ام. 
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ميآورد.
  

 به گفته مرحوم دكتر علي اكبر شعاري نژاد، صاحبنظر 
فقيد مس��ائل تربيت��ي، اگ��ر والدي��ن مي خواهند 
بچه هايشان نماز بخوانند، بايد خودشان نماز بخوانند 
و بگذارند  بچه ها اداي آنها را در بياورند. در اين مورد 
نبايد س��ختگيري كرد، زيرا  انعطاف مشكلي پيش 
نم��ي آورد. اگر والدي��ن بخواهند خودش��ان به اين 
موضوع نظام اجباري بدهند، ش��ايد در خردس��الي 
مش��كلي پيش نياورد، ولي در س��نين باالتر ايجاد 

مشكل مي كند. 
 توصيه كارشناسان تربيتي اين است كه پدر و مادر 
در هر ش��رايطي محبت و الفت را در رفتارهاي خود 
با فرزندان حفظ كنند. دس��تور و تحميل در رابطه 
با فرزندان كاري از پيش نمي ب��رد. فرزندان به ويژه 
كودكان تش��نه محبت هس��تند و از مهر و عطوفت 

مي توان همه چيز را به آنها آموخت. 
در آموزش مسائل و فرايض ديني به كودكان، به جاي 
برخوردهاي جبري بايد از تشويق استفاده كرد، زيرا 

در تربيت، تشويق بهترين راه است. 
به اعتقاد دكت��ر غالمعلي افروز تربي��ت آميزه اي از 
عشق، هنر و توانايي است و خانواده ها براي كسب اين 

عناصر، بايد آگاهي هاي الزم را به دست بياورند. 
 وي مي گويد: »عنصر هنر و زيبايي در تربيت ديني 
بس��يار مهم و اساسي اس��ت. پدر و مادر بايد طوري 
رفتار كنند كه بهترين و زيباترين لحظه هاي آن وقت 
نماز خواندن باشد. زيباترين و معطر ترين اماكني كه 

بچه ها مي روند، بايد نمازخانه ها باشد.«

 هديه ك��ردن مجموع��ه كامل و زيبا از س��جاده، 
جانماز، عطر و انگش��تري عقيق و تس��بيح، قرآن 
نفيس با ترجمه خوب در اعي��اد مقدس يا در روز 
تولد بچه ها به آنان، گرايش هاي مثبت ديني را در 
فرزندان ايجاد و تقويت مي كند. كارشناسان امور 
تربيتي، ارائه آموزه هاي ديني در دوران خردسالي و 
كودكي را منوط به رعايت موازين و مراحلي دانسته 

و موفقيت اين فرآيند را در گرو آن مي دانند. به اين 
ترتيب خانواده ها در روند تربيت ديني حداقل بايد 

به شش نكته زيباشناختي توجه كنند:

پرهيز از زياده روي و اجبار: زياده روي و  ايجاد الزام در انجام امور ديني بر كودك 1
تأثير منفي دارد. پدر و مادر بايد زمينه را 
ب��راي انجام فراي��ض ديني ب��ه صورت 
داوطلبانه فراهم و با تشويق مناسب موجبات تداوم 

آن را فراهم كنند. 

تدريج در آموزش: كودك را بايد آرام آرام  با مسائل ديني آش��نا كرد. از رفتارهاي 2
ديني بسيار ساده آغاز كرد و با رشد عقلي 
فرزند، مسائل پيچيده تر را به او آموخت 

در غير اين صورت نوعي بيزاري به دليل عدم درك و 
فهم مسائل در كودك ايجاد مي شود. 

حضور در مراس��م و مناس��ك مذهبي:  همراه بردن كودكان به مسجد، هرچند 3
در نماز جماعت شركت نكنند يا مراسم 
عزاداري در ماه محرم يا مناس��بت هاي 
مذهبي ديگر از قبيل ش��ركت در نم��از عيد فطر و 
جش��ن هاي مذهبي كه مورد عالقه كودكان است، 
براي پرورش عواط��ف ديني كودكان بس��يار مفيد 

است. 

جذب قبل از آموزش: احساس مذهبي  يكي از عميق ترين گرايش هاي فطري 4
در انس��ان اس��ت كه اگر زمين��ه براي 
شكوفايي آن فراهم باشد، به سرعت رشد 
مي كند از اين رو پيش از ارائه هر نوع آموزشي، بايد 
ش��رايط جذب كودك را فراهم س��اخت. اين امر با 
رفتار هاي محبت آميز و استفاده از عناصر زيبا عملي 
است. پدري كه براي بيدار كردن دختر تازه بالغ خود 
براي ادامه نماز صبح دستي به گيسوان او مي كشد و 
با نوازش و محبت او را از خواب شيرين صبحگاهي 
بيدار مي كند، انجام اين تكليف ديني را با شيريني 
محبت پدرانه خويش مي آمي��زد و عبادت را در كام 

فرزند خود شيرين مي كند. 

ساده س��ازي آموزه هاي ديني: درك و  برداش��ت كودك از مفاهي��م ديني با 5
بزرگساالن يكسان نيست. برداشتي كه 
يك ك��ودك از خ��دا، قيام��ت، مرگ، 
معجزه و امثال آن دارد، با آنچ��ه ما از اين مفاهيم 
مي فهميم، متفاوت است. بايد آموزه هاي ديني را 
براي ك��ودك ساده س��ازي و عيني س��ازي كرد و 
اس��تدالل هاي پيچيده تر را به سنين باالتر واگذار 

ساخت. 

هميشه براي انجام فرايض ديني از خود  اش��تياق نش��ان دهيم. هنگام عبادت 6
آراسته و خوشبو باش��يم. از زيباترين 
سجاده و تسبيح و از نفيس ترين قرآن 
استفاده كنيم تا كودك ما ببيند كه دين چقدر زيبا 
و دل انگيز است. معيار كودك ما »آن چيزي است 
كه مي بيند«، پس دين را براي او زيبا جلوه دهيم، 
آن وقت او مشتاق مي شود كه هنگام نماز كنار ما 
بايستد و كم كم خالق مهربان و زيباي هستي را در 

تمام وجود و ماهيت خويش جاي دهد.

كودكانگاهيازرويكنج�كاويرفتارهايياز
خودبروزميدهندي�اچيزهاييميگويندكهاز
نظرديگرانبيادبيتلقيميشود.بيترديداين
وظيفهوالديناستكهدراينزمينهحدوديرا
تعيينوفرزندخودرابامرزهايادبآشناكنند.
وبس�ايتتبيينتحليلمفيديدراينزمينه
ارائهدادهاستكهگزيدهايازآنبااندكيتغيير

درادامهميآيد.
  

كودكان طبيعتاً كنجكاو و ابرازكننده احساسات خود 
هستند، بنابراين سؤاالت يا نظراتي كه باعث خجالت 
والدين مي ش��ود از دهان آنها بيرون مي آيد. ولي شما 
نبايد در مقابل كودكي كه صادقانه نمي داند كه كاري 
را اشتباه انجام مي دهد عصباني شويد. بايد سعي كنيد 
او قوانين رفتاري را درك كند تا اين اشتباه را در آينده 
تكرار نكند. رفتارها چه فردي يا اجتماعي و گوناگون، 
بايد آموزش داده شود و اين وظيفه اي است كه بعضي از 
والدين از زير آن شانه خالي مي كنند. برخي مي گويند: 
بگذاريد رفتارها هر چه هس��ت بروز كند، در حالي كه 
گروهي درصدد هس��تند رفتارهاي ناخوش��ايند را رد 
كنند. برخي والدي��ن ترجيح مي دهن��د رفتارها را به 
صورت فلس��فه احترام متقابل و ن��كات ريز رفتارهاي 
معاشرتي دسته بندي كنند. آنچه بيشتر به نظر مي آيد 
اين است كه كودكاني كه با موضوعات رفتار اجتماعي 
آشنا نيستند در ارتباط با دوس��تان، فاميل و معلمان 
خود با مشكل مواجه مي ش��وند. اولين نكته مهم اين 
است كه با كودك طوري رفتار كنيد كه همان رفتار را از 
آنها انتظار داريد. كودكان معموالً در قالب مثال مطالب 
را ياد مي گيرند. شما نمي توانيد با خشونت عمل كنيد 
و بعد انتظار داشته باشيد آنها با ديگران مؤدبانه رفتار 
كنند. وقتي رفتارهاي اجتماعي را آموزش مي دهيد، 

مهم اس��ت كه رفتار خود را در مس��ير رفتاري كودك 
خود قرار دهي��د. موضوع ديگري كه كودك ش��ما در 
مورد رفتارهاي اوليه مي آموزد خلق و خوس��ت. شما 
مي توانيد به عنوان والدين موضوع را مش��كل تر كرده 
يا آن را بهبود دهيد اما نمي توانيد خصوصيات دروني 
را تغيير دهيد. وقتي كودك به طور احساس��ي رش��د 
مي كند، بايد در مورد احساسات ديگر افراد راهنمايي 
شود تا در مقابل رفتار آنان از خود انعطاف نشان دهد و 
رفتار و گفتاري غير اخالقي از خود بروز ندهد. بگذاريد 
آنها بدانند مي توانند با كلماتش��ان احساسات ديگران 
را جريحه دار كنند، بنابراين با اين رفتار آنها نسبت به 
همبازي ها و والدين خود بدرفتاري كرده اند و ممكن 
است دوباره به آن جمع دعوت نش��وند. آنها را تشويق 
كنيد تا با دوستانشان خوب و مؤدبانه برخورد كنند و 
بگويند »خيلي خوش آمديد« هن��گام خروج از خانه 
دوستانشان كه آنها را دعوت كرده اند، بگويند»از دعوت 

شما بسيار متشكرم.«
»ببخش��يد« نيز يكي از كلمات اصلي است كه كودك 
بايد بداند چه وقت و كجا از آن استفاده كند. يك معلم 
زماني را به ياد مي آورد كه كودكي در واحد آموزش��ي 
او ثبت نام شد و به همكالسي هاي خود گفت: »تكان 
بخور« بعد از اين اتفاق، معلم پرسيد: »آيا نمي توانستي 
اين را مؤدبانه تر بگويي؟« كودك براي لحظه اي تأمل 
كرد و گفت: »لطفاً حركت كنيد.« خانم معلم لحظه اي 
فكر كرد و گفت: »حاال كمي بهتر شد«، اما چطور است 
كه بگويي »ببخشيد« در نتيجه كودك جواب داد: »چرا 
بايد اين را بگويم؟« اين كودك صادقانه نمي دانست چرا 
بايد بگويد »ببخشيد« چون آموزش نديده بود. يادمان 
باشد با استمرار در رفتار و گفتار درست و مشوقانه ما، 
كودكان به مرور رفتار و گفتار درس��ت را مي آموزند و 

دروني  مي كنند.

6نكتهزيباشناختيدرتربيتدينيكودكان

مامان!خداخيليمهربونوقشنگه
سبك تربيتوالدانه

هنگام عبادت آراسته و خوش��بو باشيم. از زيباترين سجاده و تس��بيح و از نفيس ترين قرآن 
استفاده كنيم تا كودك ما ببيند كه دين چقدر زيبا و دل انگيز است. معيار كودك ما »آن چيزي 

است كه مي بيند« پس دين را براي او زيبا جلوه دهيم

كشماتشكر
آياكود

واهيميكند؟
وعذرخ

وقتيرابطهايكهقصدآنازدواجبودهوليبنابهداليليتمامميشوديعنييكجايكارشميلنگيدهوايراديدركارشبودهاست.حتماًطرفين
دليليبرايمناسبنبودندرقالبهمسرداشتهاند.وقتيرابطهايتمامش�د،دليلينداردخودراگولبزنيدوبايكعنوانجديدنوعرابطهرا

عوضكنيدوبهآنشكلوفرمجديدببخشيد.دوروايتزيرقصهچنينرابطههايياست.

دوست اجتماعي يا گول زَنك عاطفي؟!
رابطه هايي كه بايد تمام مي شد

مرضيهباميري

رابطه اي كه با انگيزه ازدواج شروع شده، تمام مي شود يعني يك جاي كارش مي لنگد. حتماً طرفين 
دليلي براي مناسب نبودن در قالب همسر داشته اند. پس دليلي ندارد وقتي رابطه اي تمام شد، با 

يك عنوان جديد نوع رابطه را عوض كنيد و به آن شكل و فرم جديد ببخشيد

فريبيبهنامدوستاجتماعي
احتماالً متوجه نكته اين دو روايت شده ايد. وقتي رابطه اي كه با انگيزه ازدواج شروع شده، تمام مي شود يعني 
يك جاي كارش مي لنگد و ايرادي در كار اس��ت. حتماً طرفين دليلي براي مناس��ب نبودن در قالب همسر 
داشته اند. پس دليلي ندارد وقتي رابطه اي تمام شد، با يك عنوان جديد نوع رابطه را عوض كنيد و 
به آن شكل و فرم جديد ببخشيد. اين دوستي هاي بعد از پايان، فقط يك سراب است كه شما را 
از رس��يدن به موقعيت هاي بهتر و جايگزين مناسب تر دور مي كند. اگر فاميل 
هس��تيد بعد از پايان رابطه فقط فاميل بمانيد و نه بيشتر. اگر رابطه اي را تمام 
كرديد به خاطر عذاب وجدان و حس نوعدوستي و ناراحت شدن طرف مقابل، 
دوباره س��راغ او نرويد و رابطه اي را كه ته ندارد دوباره مبهم نكنيد. اگر كسي كه 
دوستش داريد، آدم مهم يا موفقي است و به درد شما مي خورد، شما حق نداريد يا 
به صالحتان نيست كه به اسم دوستي او را در زندگي خود نگه داريد. اين رابطه دير يا 
زود به روح زندگي شما آسيب مي زند. با توجيه دوست اجتماعي كه اين روزها باب شده 

است، خودتان و ديگران را گول نزنيد!

ماخواهروبرادر
نيستيم!

خيلي دلم مي خواست او را به آرزويش برسانم و سر سفره 
عقد كنارش بنشينم و برق خوشحالي را در چشم هايش 
ببينم ولي باور كنيد ما ب��ه درد هم نمي خورديم. عالقه  
ما يكطرفه ب��ود و همين من را بيش��تر معذب مي كرد. 
آنقدر در مهماني ها نگاهش س��متم ب��ود و مرا بيش از 
بقيه تحويل مي گرفت كه هر بار خواستم بگويم دلم با 
تو نيست ترسيدم. از شكستن دلش ترسيدم و حرفم را 
قورت دادم ولي وقتي پاي يك دختر در ميان بود كه من 
هم دوستش داشتم و منتظر خواس��تگاري رفتنم بود، 
چاره اي نداش��تم جز اينكه همه چيز را بگويم. با او قرار 
گذاشتم. طفلي در دلش قند آب شده بود تا به من برسد. 
فكر كرده بود همان روز عاشقانه اي  است كه قرار است با 
يك حلقه از او در كافه خواستگاری كنم. قيافه جدي ام 
را كه ديد، مثل يخ وا رفت. پرسيد اتفاقي افتاده؟ و من 
پس از س��فارش يك قهوه ترك كه مي دانستم دوست 
دارد، آرام برايش ماجراي عش��قم ب��ه ديگري را گفتم. 
ترسيد. رنگش پريد و ضعف كرد. آنقدر كه مجبور شدم 
برايش يك نوشيدني شيرين بياورم تا فشارش باال برود. 
احساس عذاب وجدان داش��تم ولي بايد به او مي گفتم. 
اين جوانمردانه ترين كاري بود كه مي توانستم در حقش 
كنم. وقتي آرام ش��د به او گفتم من نمي توانم همس��ر 
خوبي برايت باشم ولي باور كن هنوز تو دخترخاله من 
هستي و هميش��ه در هر حال مي تواني روي كمك من 
حساب كني. ما عين خواهر و برادر هستيم. پس لزومي 
ندارد از اين جدايي ناراحت باش��ي. ما كنار هم هستيم 
فقط مدل رابطه م��ان فرق مي كند. احمقانه اس��ت كه 
خودم هم به حرف خودم ايمان نداشتم ولي بايد به زبان 
مي آوردم تا كمتر رنج بكشد. اين كمترين كاري بود كه 
مي توانستم براي آن عالقه پاك و معصومانه اش كنم. من 
ازدواج كردم ولي براي او هيچ وقت رابطه عادي نشد. هر 
بار من را مي ديد نگاه خاصش معذبم مي كرد. يا هر وقت 
اسم او مي آمد مراقب بودم تا همسرم به او و رفتارهايش 
حساس نش��ود. نبايد اين رابطه  غلط را به صرف فاميل 
بودن ادامه مي دادم. يك بار در مهماني وقتي ديس غذا 
را مستقيم س��مت من گرفت، خودم را به نشنيدن زدم 
و گذاشتم ظرف را همس��رم بگيرد. چند بار او را ناديده 
گرفتم و باالخره فهميد ما فقط يك دخترخاله پسر خاله 
معمولي هستيم. مي دانستم اين واقعيت درد دارد ولي 
گاهي درد كش��يدن مقدمه اي بر درمان اس��ت. او بايد 
بي من زيستن را از سر مي گرفت و به اين دوستي ها و اين 

حس و گول زنك »ما خواهر و برادريم« پايان مي داد. 


