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نادر سليمانى: بچه ها پدرومادر مى خواهند، نه ماشين پولسازى!
خيلى از ما پدرها فكر مى كنيم و شايد هم بسيارى از مادرها فكر مى كنند بچه هاى خوشحالى دارند چون 
والدين تمام وقت در حال كار كردن و پول درآوردن هستند و تمام نيازهاى كودكان را با كشيدن كارت بانكى 
پرپول تامين مى كنند، در حالى كه بچه ها عابربانك و ماشين پولسازى نمى خواهند، پدر و مادر مى خواهند، 
دوست دارند برايشان وقت بگذاريد. شايد خيلى از ما ياد گرفتيم راه آسان تر را پيدا كنيم و برايمان مهم هم 
نيست اين كار چه بهايي دارد، اما من حس مى كنم در روابط انسانى بعضى باورهاى نادرست به قيمت دور 
زدن انسانيت تمام مى شود و روزى مى بينيم كه از بچه ها و همسرمان خيلى دور شديم و از رابطه ما فقط 
اسم والد بودن مانده است. ببينيد! پول توجيبى هومان من، شايد 
از خيلى ها در كالس كمتر باشد، اما در عوض من چيزى را به او 
مى دهم كه پدرم به من داده . من راه سخت تر را انتخاب كردم. يعني 
هومان هر وقت اراده كند با او هستم مثل رفيق. كنارش نشستم و 
به صحبت هايش گوش مى دهم. وقتم را، وجودم را با همه خستگى 
پايان روز، همراه با يك بغل عشق تقديم اش مى كنم. به نظر شايد 
ساده باشد اما خيلى سخت است. تا عاشق نباشى، نمى توانى بدن 
خسته و بى رمق خودت را جمع وجور كنى و با بچه ها كه پر از 
انرژى هستند وقت بگذرانى، اما كافى است كمى فكر كنيد كه اگر 
ما با بچه ها رفاقت نكنيم آنها در چه دام هايى خواهند افتاد و اين 
جان  و  فكر  موضوع  همين  كرد.  خواهند  تخليه  چطور  را  انرژى 

دوباره اى به آدم مى دهد.

يادتان مى آيد  آخرين بارى كه سنگ كاغذقيچى بازى كرديد، كى بوده؟

اول از همه دوست دارم به عنوان يك مادر و روان پزشك به 
خانواده جناب آقاى سليمانى تبريك بگويم كه توانسته اند در 
اين روزگار كه والدگرى سخت تر از گذشته ها شده، چنين 
اگر  باشند.  راضى  خودشان  عملكرد  از  و  كنند  عمل  موفق 
بخواهيم از منظر «آداب تربيت» به رفتار اين پدر و مادر با 

فرزندان نگاه كنيم، چند نكته قابل ذكر است:
۱) اينكه ما بارها و بارها از زن و شوهرها خواسته ايم قبل از 
اقدام به بچه دار شدن حتما رابطه خود را با هم اصالح كنند 
و اگر مشكل و كدورتى دارند آن را حل و فصل كنند، در 
اينجا نمود پيدا مى كند. اگر شما با همسرتان در تفاهم باشيد 
كنيد،  استادانه مسائل موجود را با گفت وگو حل  و بتوانيد 
قطعا اولين شرط پدر و مادر خوب بودن را داريد. برعكس، 
وقتى با هم مشكل داريد و بدتر از آن حاضر نيستيد مهارت 
حل مسائل زندگى را بياموزيد چطور مى توانيد نقش تكيه  گاه 
محكم و باثبات را براى بچه ها بازى كنيد. داشتن ثبات رفتارى 
آداب  پيش شرط  مادر  و  پدر  رفتار  و  گفتار  يكسان بودن  يا 

تربيت است.
۲) وقتى روابط همسران با هم خوب باشد، بچه ها در محيط 
آرام و مملو از محبت از همان دوران جنينى طعم آرامش را 
مى چشند. وقتى هم به دنيا مى آيند الگوى خوبى براى رفتار 
و گفتار دارند. حتى از همان كودكى بچه ها ارتباط با جنس 
مخالف را در رابطه اى كه والدين با هم دارند مى بينند، كه 
از اين منظر هم اين كودكان خوشبخت تامين خواهند بود. 

۳) نقش پررنگ و موثر «گوش دادن همدالنه» كه بارها در 
ستون «آداب تربيت» درباره آن در بهبود روابط با همسر و 
بچه ها صحبت كرديم در خانواده آقاى سليمانى ديده مى شود. 
وقتى پسر نوجوان از مدرسه مى گويد و از دوستانش؛ اطمينان 
دارد كه والدين فقط مى شنوند؛ بدون هيچ قضاوتى يا تغييرى 
هرگز  اتفاقات  كردن  بازگو  كه  مى داند  رفتار.  و  چهره  در 
لطمه اى به عشق و عالقه والدين او نسبت به خود نمى زند. 
قطعا اين بچه ها از والدين الگو گرفته اند چون نمى توان از 
بچه خواست سير تا پياز اتفاقات و روابط خود را خارج از 
خانه تعريف كند، در حالى كه ما روى تلفن همراهمان رمز 
مى گذاريم. پاى تلفن  رمزى با هم حرف مى زنيم و... والدينى 
كه مى خواهند از حريم خصوصى بچه ها سر دربياورند و بر 
آن نظارت كنند چاره اى ندارند كه خودشان هم در فضاى 

صداقت تا ته راه پيش بروند.
۴) نكته مثبت و مهم ديگرى كه در تربيت و رفتار اين پدر و 
مادر موفق ديديم، داشتن فعاليت هاى مشترك با بچه ها بود. ما در 
انواع تشويق اشاره كرديم كه بهترين نوع آن، كه مى تواند جايگزين 
خوبى براى هديه هاى رنگارنگ و مختلف و حتى گرانقيمت 
باشد، ايجاد زمينه فعاليت مشترك با بچه هاست. بازى با بچه ها، 
كتاب خواندن، قصه گفتن، نمايش بازى  و رفتن به پارك و سينما 
يا حتى تماشاى فيلم خنده دار در خانه و كنار هم نمونه هايى از 

اين نوع تشويق است كه گاهى هيچ هزينه اى ندارد.
۵) خيلى منظره تلخى است وقتى مى بينى هر يك از اعضاى 
مجازى  فضاى  در  غرق  و  خود  تلفن همراه  در  سر  خانواده 
كه  حالى  در  مى شود؛  شاد  و  مى خواند  خنده دارى  مطلب 
بچه ها بايد در فضاى واقعى  شادى را لمس كنند، وگرنه در 
اين گرداب ناشناخته مى افتند و روزى مى فهميد كه كارى از 

دستتان براى نجاتشان برنمى آيد.
۶) پرداختن به يك مشكل و طرح مساله قبل از اينكه ايجاد 
شود در واقع مجهز كردن بچه ها به سالح دانايى است. يعنى 
و  جنسى  آموزش  مورد  در  ما  كه  توصيه اى  همان  درست 
داريم.  پيش دبستان  سنين  از  بچه ها  با  اين باره  در  گفت وگو 
وقتى شما فرزند آگاهى تربيت مى كنيد، ديگر نگران ناامنى 
جامعه و رفقاى بد نيستيد زيرا او چاله هاى راه را مى شناسد. 
۷) اينكه از بچه عذرخواهى كرده و قبول كنيم ما هم يك 
خوب  خيلى  جايزالخطا  و  محدود  ظرفيت  با  هستيم  انسان 
است. در واقع، يادآور مى شويم ما عاشقانه او را دوست داريم 

با همه بدى و خوبى هايش.
۸) گاهى اوقات ما پدر و مادرها فكر مى كنيم اگر همرنگ 
احساس  يا  مى آيد  بار  عقده اى  فرزندمان  نشويم  جماعت 
زيبايى هاى  همه  بداند  بايد  او  كه  حالى  در  مى كند  كمبود 
دنيا در تفاوت هاست و خانواده او منحصر به فرد است. اينكه 
هومان نوجوان مانند خيلى از همساالنش ساعت ها سر در 
تلفن همراه ندارد، نشان مى دهد او آنقدر تامين شده كه دنبال 
لمس واقعى اين حس خوشايند در زندگى واقعى است. من 
خودم، مادرم و دخترم تا دوم دبيرستان تلفن همراه نداشتيم. 
دخترم هرگز هم احساس نقص و كمبود نمى كرد، اتفاقا چون 
ما به عنوان جايگزين، براى گپ زدن با دوستانش در فضاى 
مجازى، شرايطى فراهم مى كرديم كه دور هم جمع شوند و 
حاضر  بگويند،  درس  و  مدرسه  از  و  بگذرانند  وقت  هم  با 
نيست اين فعاليت لذت بخش كه با تكرار، مزه آن را چشيده، 

با چيزى كه مجازى است عوض كند.
۹) والدين ما بيشتر دنبال فرعيات مى روند و از اصل ماجرا جا 
مى مانند. گاهى آنقدر به بچه فشار مى آورند و نه نه مى گويند 
كه او تشخيص نمى دهد كى و كجا دستورات والدين پراهميت 
است. به همين دليل رنجيده مى شود و همه دستورات را ناديده 

مى گيرد، حتى به قيمت تنبيه شدن هاى مكرر.
۱۰) توصيه من به والدين، حتى والدين موفقى مانند خانواده 
سليمانى اين است كه حتما براى خودشان هم وقت شخصى 
بگذارند. مراقبت شخصى از خود و ساعتى وقت گذاشتن 
براى خودمان به نفع بچه هاست زيرا حس ناخوشايند اينكه 
تنها كار ما شده ارائه خدمت به بچه ها، به مرور آسيب زننده 

است و حس مى كنيم قربانى شده ايم.
در پايان بايد بگويم سرشت هومان و بارسين نشان مى دهد 
جزو بچه هاى خوش قلق (easy) هستند چون بعضى بچه هاى 
سخت خصوصا اگر زمينه ADHD داشته باشند، هيجان طلب 
هستند و تمايل به متفاوت بودن دارند، بنابراين والدين آنها بايد 

مهارت هاى خود را باال ببرند و كارشان كمى سخت تر است.

يك خانواده و 10 نكته

نگاه فوق تخصص روانپزشكى كودك و نوجوان
 دكتر ميترا حكيم شوشتري

عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران

خيلى درست است و به توصيه و توجه نياز 
نداريم، قطعا فردا دچار مشكل خواهيم شد. 
: شما چطور اين كار را مى كنيد؟

پرى صمدى: نه تنها در روابط خودمان دوتا، 
كه حتى در رابطه با بچه ها هم خيلى واضح و 
صريح اين سنجش را انجام مى دهيم. مى پرسيم: 
«هومان جان! به نظرت ما پدر و مادر خوبى 
بوديم تا االن؟ به نظرت اين كار ما يا تصميم مان 
راجع به تو خوب بود؟» گاهى پيش مى آيد 
بارسين را به دليل شيطنت دعواى لفظى مى كنم 
و بعد سراغش مى روم و عذرخواهى مى كنم و 
نظرش را مى پرسم. همين ايرادهايى كه بچه ها 
مى گيرند خيلى اوقات مشكالت به نظر بزرگ 

را حل مى كند. 
: شما در حرف هاى ابتدايى تان خيلى 
كوتاه اشاره كرديد به اينكه تالش مى كنيد 
مثل والدين خود باشيد اما مى دانيد كار شما 

سخت تر است. چرا؟
ناخواسته  يا  خواسته  چون  صمدى:  پرى 
تكنولوژى مرموزانه و نامحسوس شكاف هايى را 
در كانون خانواده و روابط ما ايجاد مى كند، اما 
مطمئن هستم ما خانواده هاى ايرانى اين توانايى 
را داريم با تكيه بر معجزه عشق، با كمى از 
خودگذشتگى، ترفندهايى اجرا كنيم كه طنازى 
تكنولوژى هم نتواند خودش را در دل ما جا 
كند. مثال مى شود 2 روز در هفته تكنولوژى 
را خاموش كرد. منظورم بيشتر تلفن همراه و 
شبكه هاى مجازى است. در اين 2 روز مى توانيم 
بچه ها را با اسطوره هاى ايرانى و تمدن 7 هزار 
ساله ايران، با عطار، فردوسى و... آشنا كنيم. 

چرا بچه هاى ما در اينترنت دنبال يافتن الگو 
و اسطوره در مدل هاى خارجى هستند؟معلوم 
است، وقتى ما آنها را رها مى كنيم جاى ما را چيزى 
پر مى كند كه قطعا به بچه ها صدمه خواهد زد. 
: ولى مادران شاغل خيلى برايشان 

سخت است براى بچه ها وقت بگذارند. 
پرى صمدى: تا اينجا صحبت ما اصال از مادر 
شاغل يا پدر بيكار و اينها نبود. اتفاقا كسى كه 
شاغل است برنامه ريزى دارد و اگر بخواهد، با 
عشق از ته دل بخواهد، وقت موثر و مفيد براى 
همسر و بچه هايش مى گذارد. با چند ساعت 
دور بودن از تلفن همراه و ساعت ها خاموش 
بودن واي فاي هيچ اتفاقى نمى افتد. من به عنوان 
مادرى كه اين تجربه را دارد عرض مى كنم. 

بسيار هم لذت بخش است. 
كه  مى ديدم  سليمانى!  آقاى   :
وقتى همسرتان صحبت مى كرد مدام تاييد 
مى كرديد. يعنى تا حاال نشده شما در مورد 

تربيت بچه ها اختالف نظر داشته باشيد؟

نادر سليمانى: روزى كه بچه ها ببينند يا اصال 
حس كنند حرف يا عقيده پدر و مادرشان با 
مشكالت  هما ن جا  از  نيست،  يكى  همديگر 
سردرگم  بچه  اين  كه  چرا  مى شود  شروع 
مى شود. ما آنقدر عاشق بچه ها يمان هستيم كه 
دلمان نمى خواهد اضطراب بگيرند و در تنش و 
بگومگوى ما گير كنند. بدترين چيزى كه خيلى 
از بچه هاى امروز تجربه مى كنند، نقطه فشار 
است؛ فشارهاى بى دليلى كه هيچ لزومى ندارد 
به آنها وارد شود، اما مى شود. يكى مى خواهد 
نقش پدر خوب بازى كند و بگويد ببين من 
خوبم، مادرت بد است يا برعكس ،ببين من 
فالن رفتار را مى پسندم و اجازه مى دهم ولى 
پدرت بد است و نمى گذارد. متاسفانه دود اين 
نگرش نادرست و اختالف هاي بزرگ ترها به 

چشم  بچه ها مى رود. 
كه  تربيتي اى  شيوه  درباره  كمي   :

داريد توضيح مي دهيد؟
نادر سليمانى: در مورد تربيت بچه ها من يك 
جمله بگويم كه ما سعى مى كنيم مانع ايجاد 
مشكل شويم. يعنى قبل از هر چيز، با طرح 
سوال درباره موضوع، حسابى همه جوانب آن 
را مى سنجيم و دست بچه ها، به خصوص هومان 
كه در دوره حساس بلوغ است را بازمى گذاريم 
تا خودش كار درست را انتخاب كند. بارها 
شده من هيچ تذكر و هشدارى ندادم اما هومان 
با توجه به اخالقياتى كه در او شكل گرفته راه 
مى كنم  دقت  وقتى  كرده.  انتخاب  را  درست 
مى بينم الگوبردارى آنها از من و مادرشان خيلى 

مهم بوده است. 
: يعنى هومان هم تا از مدرسه مى آيد 
مثل شما همه چيز حتى حرف هاى يواشكى 

با دوستانش را مى گويد؟
نادر سليمانى: دقيقا همين طور است. باورتان 
نمى شود اما بى پرده و بدون سانسور همه چيز 
را براى من و مادرش تعريف مى كند چون 
مى داند ما سراپا گوش مى دهيم و هرگز قضاوت 
نمى كنيم چون مى بيند من با همه خستگى ام 
وقتى به خانه مى آيم، تمام قد، با همه وجودم در 
خدمت آنها هستم. با هم شروع مى كنيم به بازى، 
صداى خنده هايمان تا آسمان باال مى رود. همين 
ديشب من و هومان و مادرش با توپ دست ساز 
او كه كاغذى است و صدا و مزاحمت ايجاد 
نمى كند با هم بازى مى كرديم. اگر او اين طور 
خودش را تخليه نكند، در خارج از خانه، با 

رفيق ناباب و... دم خور خواهد شد. 
مى آييد،  خانه  به  كه  هم  شما   :

تلفن همراه خاموش هستيد؟
نادر سليمانى: بله، جز موارد ضرورى، تقريبا 

تمام وقتم با خانواده ام مى گذرد. شايد كمتر از 
1 ساعت در كل 24 ساعت موبايل به دست 
باشم، اما داستان تلفن همراه و اينترنت اين 
روزها با آمدن تلگرام و گروه هاى مختلفش 

شبيه ويروسى شده كه كم كم دارد به عامل 
ناشناخته و بيمارى زايى تبديل مى شود كه 
بسيار وحشتناك و كشنده است و به جان 

خانواده ها افتاده.

لذت دورهم ميوه  خوردن و تلويزيون ديدن، تصوير تكرارى و دوست داشتتنى زندگى من

پرى صمدى: خيلي ها به تلفن همراه و تلگرام معتاد شده اند
اين تلفن همراه و تلگرام خيلى ها را به نظر من معتاد كرده و اين نزديكى هاى مجازى بسيار خطرناك است. 

شما به جاى نزديك شدن و گپ زدن با آدمى كه مى دانيد كيست، 
وقتتان را با كسى مى گذرانيد كه مجازى است. دقيقا به همان اندازه 
هم از همسر و بچه ها دور مي شويد. همين عامل به نظرم بچه ها را 

دچار بلوغ زودرس مى كند و آنها را در گرداب مى اندازد. 
من به همه خانواده  ها و دوستانم توصيه مى كنم با اينترنت و تلفن همراه 
و گروه هاى تلگرامى مثل اعتياد برخورد كنيد. باور كنيد آدم معتاد 
هم خودش قبول ندارد معتاد شده و حس مى كند هر وقت بخواهد 
اين مواد را كه براى سرگرمى مصرف مى كند كنار خواهد گذاشت، 

اما مى بينيد كه نمى تواند. 
را  خود  وايفاى  ساعت   1 روزى  شود  دير  اينكه  از  قبل  تا  بياييد 
خاموش كنيد و كم كم اين زمان را بيفزاييد. با همسر و بچه ها باشيد 

و براى آنها كتاب بخوانيد تا ببينيد چقدر زندگى تان شيرين مى شود.

بسيارى از مشكالتى كه اين روزها كودكان با آن 
درگيرند و از آن گله مى كنند، ناشى از اعتياد والدين به 
تلفن همراه و شبكه هاى اجتماعى و فضاهاى مجازى 
است. دانش آموزان از اين موضوع كه والدين وقت 
كافى براى آنها صرف نمى كنند و حتى هنگام ديكته 
گفتن مدام سرشان در تلفن همراهشان است و اگر كودك اعتراضى 
مى رود،   فرو  تلفنشان  در  سرشان  باز  و  مى زنند  او  به  تشرى  كند، 
ناراحتند. استفاده غيرمعمول و غيرمنطقى از فضاهاى مجازى عامل 
بسيارى از اختالفات ميان همسران و والدين و كودكان است. والدين 

بسيارى را مى بينيم كه به موبايل مثل مسواك به عنوان وسيله شخصى 
نگاه مى كنند و براى ورود به آن رمز و اثر انگشت مى گذارند. در 
حالى كه اين وسيله مى تواند مثل خميردندان وسيله اى براى استفاده 
خانوادگى باشد و هر فردى نياز به تماس داشت از آن استفاده كند. 
پنهان كردن آن از ديد، تنها كنجكاوى را برمى انگيزد و سبب تشديد 

اين نوع رفتارها در فرزندانمان مى شود.
اين نكته را فراموش نكنيم كه كودكان در سن رشد و تكاپو هستند. در 
دوره رشد فعاليت هاى ذهنى بايد با خالقيت توام باشد. هر يك ساعت كار 
با موبايل تا 3 ساعت از كودك انرژى مى گيرد و مانع از فعاليت خالقانه او 

مى شود. از سوى ديگر روابط عاطفى را تحت تاثير قرار مى دهد و مانع از 
اغناى عاطفى والد و فرزند است. جزيره اى شدن خانواده ها از پيامد هاى 
ناشى از استفاده بيش از حد از اين نوع تكنولوژى هاست. كودكانى كه 
در اين نوع خانواده ها پرورش مى يابند انحصارطلب و منفرد بار مى آيند 

و در نهايت به انجام كارهاى گروهى عالقه اى ندارند.

موبايل مسواك نيست خميردندان است!
 دكتر 

محمدرضا 
ايران دوست
مشاور علوم 

تربيتى

بيشتر بخوانيد

يادداشت هاى مرتبط با همين موضوع را در صفحات 9، 17 و 25 بخوانيد.


