
رفاقت ناب و بی چشمداشتی که نمونه ای از آن را در این گوشه از جهان دیدید، در بسیاری از نقاط دیگر جهان هم می توان سراغ گرفت؛ چراکه رفاقت هیچ حدومرزی نمی شناسد و اینجا و آنجا ندارد. به عنوان نمونه، چندی پیش، بسیاری از خبرگزاري هاي مشهور ماجراي یک دوستي و 
عشق ناب را گزارش دادند که به موجب آن، یک پسربچه  ٧ ساله آمریكایي براي مداواي دوست صمیمي خود به هر دری زد و دست آخر درآمد 30 هزار دالري خودش را به او هدیه داد. این دوست بیمار، پسري ٧ ساله به نام یونس پورنظریان ساکن آمریكا بود که از یک بیماری سخت و 
صعب العالج کبدی رنج می برد. دیلن، دوست یونس، وقتی از رنج و بیماری دوستش باخبر شد، تصمیم گرفت برای کمک به درمان دوستش دست به هر کاری بزند. ابتدا پدر و مادر دیلن برای کمک به پسرشان به او پیشنهاد دادند با فروش لیموناد، درآمدی به دست آورد تا آنها هم به او 
کمک کنند و از این طریق هدیه  مالی مناسبی به خانواده یونس تقدیم کنند. اما وقتی این کار به درآمد دلخواه آنها منجر نشد، والدین دیلن به او کمک کردند تا کتابی از خاطراتش در این باره بنویسد و سهمی از درآمد فروش کتابش را به دوستش هدیه کند.کتاب نوشته و چاپ اینترنتی شد و 

هر نسخه از آن دست کم به مبلغ 20 دالر به فروش رفت و به این ترتیب، رفاقتی که بین دیلن و یونس شكل گرفت، عمیق تر و مشهورتر شد.
او تاکنون با کمک خانواده اش و از طریق فروش کتاب، برای دوست خود مبلغ 30 هزار دالر جمع آوری کرده است. دیلن می گوید امیدوار است با این کار و با لطف خدا، دوستش هرچه زودتر درمان شود.

3پرونده سالمت شماره ششصدویک  شنبه بیست آذر نودوپنج

)هوادار  محمد  دوستي  از  میثاقي  محمدحسین  گزارش 
نابیناي طرفدار تیم فوتبال نساجي قائمشهر( با عادل )رفیق 
شفیقي که زبانش را مهربانانه  چشمان محمد کرده بود(
مثال درخشاني از دوستي است. به بهانه رفاقت و مهري 
که محمد و عادل به رخمان کشیدند، یازده مالحظه در 

باب دوستي در پي مي آید:
يكم. ما با هم دوست مي شویم تا تصویري که از خود 
داریم را تصحیح کنیم. ودیعه دوستي، نگاهي است که از 
منظر دیگري به دست آورده ایم. بخش مهمي از تصویري 
که از خود داریم، نتیجه نگاهي است که دوستاِن روراست 

به ما مي کنند.
نثار دوست کرده اند، هوشیارترند  به لطفي که  دوم. مردمان در دوستي، 
تا به مهري که از او گرفته اند. خودخواهي، لذت دوستي را کم مي کند و 

انصاف را مي ستاند.
سوم. درخت دوستي زماني نشانده مي شود که دغدغه ها و سپس رازهایمان 
را به فرد دیگری بگوییم. وقتي جهان کسي را آن چنان فراخ مي بینیم که 
سفره دلمان را برایش پهن کنیم، پرچم سفید دوستي را باال گرفته ایم. البته 
اگر کسي بي محابا در هر مجالي سفره دل بگشاید و راز و رمز روزگارش 
را برمال کند، آسیب خواهد دید و اعتمادش را حتي به دوستان اصیل و 
اصلي اش از دست خواهد داد. از این ها مهمتر آن است  که چه در هواي 
دوستي و چه در غبار قهر، رازپوشي کنیم. بیشترین پشیماني عاید کساني 

است که راز دوست سابقشان را برمال کرده اند.
قطع و وصل مي شود،  روز  روزگار، هر  تالطم  در  که  رابطه اي  چهارم. 
دوستي نیست؛ بلكه تبادل خودخواهي افرادي است که مي خواهند یكدیگر 
را تصاحب کنند. دوستي، سرشتي نامشروط و بخشنده دارد. راز دوستي 
به تعبیر حافظ آن است که سررشته نگاه داشته شود. دوستي به خصوص 

در دوران ما سخت محتاج هوش هیجاني متناسب است.
پنجم. ارسطو بر این باور بود که آدمیان دوست مي شوند براي لذت، یا 

آنكه سودي ببرند یا آنكه رفاقت، آنها را به ساحل فضیلت بكشاند. ما 
متوسط ها انتظارمان از دوستي، شاید هر سه اینها باشد. گرچه که هر قدر 
سهم سود و لذت را به فضیلت بدهیم، دوستي پایدارتري خواهیم داشت.
ششم. الگوي آدم ها در دوستي به طرز غریبي به نحوه تعامل آنها با جهان 
و حتي خودشان وابسته است. کسي که حرمت خود را نگاه نمي دارد، 
دوستي را نیز حرمت نخواهد کرد. همچنین کسي که تمام روزگار را چرتكه 
مي اندازد، دوستانش را نیز با محاسبه، هر روز سبک و سنگین مي کند و 
در نهایت از دستشان خواهد داد. حواسمان باشد، نحوه دوستي کردنمان، 

آیینه اي از احواالت و خلقیات ماست.
هفتم. شرط دوستي پایدار و اصیل آن است که آدمي پیوسته خود را جاي 
دیگري بگذارد. به خصوص آن هنگام که کامال خودش را محق مي داند و 
دیگري را بي مروت و بي انصاف تلقي مي کند. حتي آن زمان که احساس 
دیگران  منظر  از  مدام  انسان  که  است  بزرگي  هنر  مي کند!  نارو خوردن 

خودش و جهان مشترکش با دوستش را نظاره کند.
هشتم. دوست آن باشد که از موفقیت دوستش چنان خشنود شود که انگار 

خودش آن را به دست آورده است. شهرت و ثروت و توفیق عملي و 
علمي ِ دوست، نه تنها حسرت برنمي انگیزد بلكه شادمانش مي کند و البته 

توقعي هم به بار نمي آورد.
یادي  تا سال  آنهایي اند که سال  توریستي و سوپرمارکتي،  نهم. دوستان 
نمي کنند و حضوري ندارند اما ناگهان سر بر مي آورند و به بهانه رسم 
دوستي متقاضي فالن چیزند. دوستي به خصوص در جهان جدید قرار 
نیست در دسترس بودن مدام باشد اما دوستان خوب و اصیل حتي اگر 

مدت ها نباشند مهرشان را بر ضمیر دیگري زده اند.
دهم. جهان جدید، آدم ها را پخش کرده است. دوستي هاي کنسروي و یک 
وعده اي، بیشتر از آنكه دوستي باشند، آشنایي اند. رفاقت دشواري حضور 

و پایداري بر پیمان است.
يازدهم. موالنا دوستي را پیوسته ترین چیز جهان مي دانست:

»دوستی در اندرون خود خدمتی پیوسته است
هیچ خدمت جز محبت در جهان پیوست نیست«

آرزو مي کنیم عادل و محمد رفاقتشان همواره پیوسته باشد.

روان شناسان معتقدند دوستی هسته اصلی اجتماعی شدن 
است. دوستی با همساالن در زندگی اجتماعی کودکان 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است. جالب است بدانید این 
موضوع حتی در مورد برخی جانوران نیز صدق می کند. 
هری هارلو در مطالعه ای که روی میمون ها انجام داد، متوجه شد، بچه 
میمون هایی که از ابتدای تولد تنها با مادرشان بزرگ شده بودند و هیچ 
ارتباطی با همساالنشان نداشتند، از نظر اجتماعی و جنسی ناهنجاری 
پیدا کردند و جالب تر اینكه میمون هایی که از وجود مادر محروم، اما 
با همساالنشان بزرگ شده بودند، الگوهای رفتاری بهنجارتری داشتند. 
دوستی گاهی 2 فرد را که در 2 قاره جدا زندگی می کنند به هم متصل 
نگه می دارد. گاهی 2 نسل یا 2 نژاد را به هم مرتبط می کند و البته در 
دنیای امروز دوستی هایی وجود دارند که 2 نفر فقط از طریق اینترنت 

و در دنیای مجازی به هم متصل شده اند.
دوستی چه فوایدی دارد؟

محققان برای اثبات این موضوع به 2  دوستی ما را قوی تر می کند – 
گروه از دانشجویان مطالبی ارائه کردند و به آنها گفتند باید در مقابل 
جمعیت به هر سوالی که درباره موضوع پرسیده می شود، پاسخ درست 
بدهند. این کار برای همه دانشجویان سخت و آنها را دچار استرس کرده 
بود، اما نهایتا یكی از گروه ها این کار را بهتر انجام داد و آن، گروهی 
بود که افرادش اجازه داشتند بهترین دوستشان هنگام مراحل کار، آنها 
را همراهی کند. این محققان با اندازه گیری هورمون های استرس )که 
کورتیزول مهم ترین آنهاست( متوجه شدند این هورمون ها در افرادی 
که همراه دوستشان بودند، پایین تر بود و این موضوع نشان می دهد آنها 
کمتر نگران بودند. تحقیقات دیگری نشان داد افراد باال رفتن از کوه یا 
پیاده روی در مسافت های طوالنی را کنار یک دوست آسان تر و کوتاه تر 

برآورد می کنند.
به  دوستان صمیمی  می کنند-  تصحیح  را  یكدیگر  رفتارهای  دوستان 
رفتارهای درست و نادرست یكدیگر واکنش نشان می دهند و از طریق 
تشویق رفتارهای درست و تنبیه رفتارهای نادرست، به الگوهای رفتاری 
یكدیگر بازخورد خواهندداد. درواقع، دوستان برای یكدیگر هنجاریابی 
می کنند. اینكه چطور باید لباس پوشید؟ در مدرسه چطور رفتار کرد؟ 
به چه موسیقی ای باید گوش داد و هنگام محاوره از چه کلماتی استفاده 
کرد؟ و... مسائلی هستند که هنجار یا ناهنجار بودن آنها را -مخصوصا 

در دوران نوجوانی- دوستان تعیین می کنند.
دوستان برای هم الگو می شوند- به این معنی که یادگیری مشاهده ای بین 
دوستان رواج بسیاری دارد و آنها در زمینه اخالق، تحصیل، نگرش های 
را  یكدیگر  نابهنجار،  رفتارهای  متاسفانه  حتی  و  سیاسی  و  اجتماعی 

مالک قرار می دهند.
چرا بعضی افراد راحت تر دوست پیدا می کنند؟

ویژگی های زیادی وجود دارد که در محبوبیت یا عدم محبوبیت افراد 
مخصوصا بین همساالن نقش دارند. معموال افرادی که در خانواده های 
قاطع و اطمینان بخش رشد یافته اند، دوستان خوبی می شوند. همان طور 
که می دانید 4 شیوه فرزندپروری وجود دارد؛ فرزندپروری مستبدانه، 

فرزندپروری آسانگیرانه، فرزندپروری بی اعتنا، فرزندپروری مقتدرانه
افرادی که با روش مستبدانه بزرگ شده اند، غالبا مضطرب و دمدمی مزاج اند 
و کمتر مورد مهرورزي و محبت قرار گرفته اند، بنابراین نمی توانند دوستان 
خوب و بامحبتی باشند. برعكس افرادی که با معیارهای آسانگیرانه بزرگ 
شده اند، قادر به درک متقابل افراد نیستند و متوقع و اهمال کارند و به 
خواسته های دیگران احترام نمی گذارند، بنابراین دوستان خوبی نخواهند 
بود. والدین بی اعتنا انرژی کمی برای فرزندانشان صرف می کنند و فقط به 
نیازهای پایه ای مثل خوراک، پوشاک و... توجه دارند، اما طرد کننده و سرد 

هستند، بنابراین فرزندانشان هرگز همدلی و مراقبت کردن که الزمه دوستی 
عمیق است، فرانمی گیرند، اما والدین مقتدر و مهربان، روابط نزدیكی با 
فرزندانشان دارند. آنها از روش های کنترل سازگارانه استفاده می کنند و 
شیوه های انضباطی آنها به جای تنبیهی بودن، حمایت کننده است. این 
افراد به تالش هاي کودک برای جلب حمایت و توجه پاسخ مي دهند و 
از تقویت هاي مثبت بیشتري استفاده مي کنند. به عالیق فردي کودک خود 
احترام می گذارند و ویژگي هاي خاص او را می شناسند. فردی که در 
چنین خانواده ای رشد یافته باشد، یاد گرفته که در عین گرم و صمیمي 
بودن، باثبات و مقتدر باشد. چنین فردی می تواند دوستی قابل اطمینان 

و تكیه گاهی محكم باشد و با هنجارهاي اجتماعي بهتر سازگار شود.
دوستی میان کودکان و نوجوانان چه تفاوت هایی با هم دارد؟

دوستی های دوران کودکی معموال کم عمق تر از دوران نوجوانی هستند. 
اطالعات  و  دارند  بیشتری  وفاداری  توقع  خود  دوستان  از  نوجوانان 
شخصی بیشتری را با آنها درمیان می گذارند. آنها رازداری و حساس 
بودن نسبت به دیدگاه دیگری را از ارزش های مهم دوستی می دانند. 
نوجوانان در سال های اولیه نوجوانی، افرادی را برای دوستی برمی گزینند 
که تا حدودی به آنها شباهت داشته باشند، اما به تدریج مالک ها تغییر 
می کنند و دوستانی صمیمی تر می شوند که از نظر نگرش ها، عالیق و 

ارزش ها شبیه تر هستند.
معموال دختران زودتر و عمیق تر از پسران دوستی می کنند. دختران به 
صورت گروه های 2 یا 3 نفری و پسران در گروه های وسیع تری دوست 
می شوند. دوستی دختران بین 14 تا 16 سالگی تحكیم می یابد و در موارد 
بسیاری از لحاظ عاطفی بسیار عمیق است. آنها افكار، احساسات و اسرار 
زندگی شان را با هم درمیان می گذارند. احساس مالكیت و حس حسادت 
و با کوچک ترین نشانی از بی وفایی، خشمگین شدن، میان دختران نوجوان 
رواج بسیاری دارد، اما شدت عواطف در پسران به اندازه دختران نیست. 
مبنای دوستی در آنها غالبا عالقه مندی به فعالیت های مشترک و همكاری 
گروهی است. پسرانی که با هم دوست هستند، اغلب ساعات زیادی را 
با هم سپری می کنند. دختران با دوستان نزدیک خود اطالعات بیشتری 
رد و بدل و با هم بیشتر صحبت می کنند، اما پسران اغلب با دوستانشان 

به فعالیت های اجتماعی و ورزشی می پردازند.
حساس  و  ظریف  فرآیندی  دوستی  کل،  در 
است و افراد برای کسب استقالل از والدین و 
هویت یابی به آن نیاز دارند، اما بسیاری از والدین 
از دوستی و گرایش شدید فرزندانشان به گروه 
همساالن، نگران می شوند و احساس می کنند 
دیگر نمی توانند کنترلی روی فرزندانشان داشته 
باشند. گروهی از محققان این موضوع را محور 
تحقیقات خود قرار دادند و به این نتیجه رسیدند 
که در مرحله ای از زندگی، وابستگی زیاد به 
همساالن، مرحله ای الزم در رشد خودمختاری 
نوجوانان محسوب می شود. نوجوانی که تالش 
می کند از والدینش مستقل شود، نیاز به حمایت 
و احساس امنیتی دارد که همساالنش برایش 
فراهم می کنند. پس اگر نوجوان با والدینش 
صمیمی و آنها را قبول داشته باشد و در عین 
حال با شیوه ای باثبات پرورش یافته باشد، 
ارزش های والدین را درونی سازی می کند 
و خودش می تواند همساالنش را به درستی 
محک بزند و هنگامی که مردد شود، حتما 

از والدینش کمک می گیرد.

نوع  در  دقت  کمی  با 
می توانیم  آدم  ها  روابط 
که  ببینیم  وضوح  به 
انگار دوستی های عمیق 
و ریشه دار می روند که به تاریخ بپیوندند. بین نوجوانان امروز کمتر 
می بینیم که کسی با توجه به خصوصیت منحصر به فرد یک نفر، دوستی 
عمیقی با او ایجاد کرده باشد و سال ها او را کنار خود نگه دارد. تفاوتی 
نگه داشتن  برای  بچه ها  باشد.  چه  دوست  این  جنسیت  نمی کند  هم 
هم  بلكه ضرورتی  نمی کنند،  تالش  نه تنها  دوست  یک  با  رابطه شان 
نمی بینند وقت بگذارند. وقت گذاشتن برای یک دوست، همدلی کردن 
و تالش برای ماندن در یک رابطه مهارت می خواهد. آنها چنین مهارتی 
را یاد نگرفته اند. شاید والدین ضرورتی ندیده اند که به کودک خود 
دوستیابی و حفظ دوستی ها را بیاموزند. بچه های ما از 3 سالگی تمایل 
دارند دوست پیدا کنند و با همبازی شان وقت بگذرانند. آنها با زبان 
شیرین کودکی، به راحتی به کودک دیگری که همجنس یا غیرهمجنس  
آنهاست، نزدیک می شوند و می گویند: »با من دوست می شی؟!« اگر 
پدر و مادرها آگاه باشند و زمینه این دیدار مجدد را در پارک، شهر 
کتاب و هر جایی فراهم کنند، بچه ها به راحتی دوست پیدا می کنند و 
با کمک این والدین تسهیل گر، ارتباط برقرار کردن را می آموزند. کم کم 
که دیدند از بین این دوستان کسی شباهت بیشتری به خودشان دارد و 
از بودن با او لذت می برند، دوست یا دوستان صمیمی خود را انتخاب 
می کنند و می آموزند دوستی های عمیقی ایجاد کنند. در یک دوره و با 
روند رشد طبیعی کودک این اتفاقات به سادگی می افتد، چنانكه برای 
ما و نسل های قبلی ما افتاد، اما چرا اکنون بچه های ما در دوستیابی 
نیست؟ چرا شیوه دوستی،  دارند؟ چرا دوستی هایشان عمیق  مشكل 
قوانین ارتباط با دوست و حتی طریقه صحبت کردن دوستان با هم 
با تغییر  عوض شده؟ اگر دوست دارید مشكل را ریشه یابی کنید و 
و اصالح شیوه فرزندپروری تان کمک کنید تا بچه ها از داشتن فواید 
بیشمار دوست در زندگی شان بهره مند شوند، این چند نكته را خوب 
به خاطر بسپارید. شاید بچه های نسل امروز که اغلب هم تک فرزند 
هستند، بیش از هر چیز به داشتن یک رابطه عمیق دوستی نیازمند هستند.

1( بچه ها را از دنیای مجازی به سمت تجربه دنیای واقعی سوق دهید. 
وقتی کودکتان مدام در شبكه های مجازی باشد و بازي هایش مجازی 
و حتی دوستانش مجازی، چطور از او انتظار دارید ارتباط با یک آدم 
واقعی و تجربه لطیف و پر از هیجان بازی با یک دوست و هم صحبتی 

با او را درک کند و هیچ چیز را معادل آن نداند؟
بچه هایی که از کودکی پای تبلت نشسته و »پو« بازی کرده و از یک 
موجود مجازی مراقبت کرده و به او غذا داده اند، جایزه گرفتن هایشان 
هم مجازی بوده، آنها چطور می خواهند روابط عاطفی واقعی را درک 
کنند؟ پس بچه های ما نیاز دارند وارد دنیای واقعی شوند. به سرعت آنها 
را با بازی های سنتی و قدیمی آشنا کنید و دسته جمعی در خانواده یا در 
پارک و کنار دوستان با آنها همبازی شوید. برای کودکتان گل بخرید و 
بخواهید مراقبت از آن را برعهده بگیرد. با او خاله بازی کنید تا واقعیت 
بازی را لمس کند چراکه آرایش کردن عروسک  باربی ها و لباس پوشاندن 
به آنها شباهتی به بازی جدی زندگی در خاله بازی ندارد. ظرف های 
بازی را بشویید و در آن خوراکی بریزید تا واقعا حس کند روی اجاق 
غذا می پزد. کودک در این شرایط برای همبازی و دوستش غذا می ریزد، 
با هم می خورند و بازی می کنند. در بازی های سنتی، همدلی، گذشت، 
تقسیم کردن و حتی مراقبت از هم گروهی ها وجود دارد. به خاطر دارید 
که وقتی در کودکی هفت سنگ بازی می کردیم، باید مراقب بودیم که 
هم گروهی مان آسیب نبیند، اما امروزه بچه ها در بازی  مجازی »کلش« 
مدام مترصد این هستند که دیگری را نابود کنند و تا کسی حواسش 
نیست، قلعه او را ویران کنند و جایزه هم بگیرند. شاید در نگاه شما 
این موضوع بسیار ساده و قابل اغماض باشد، اما همین بازی ها به مرور 
در ضمیر ناخودآگاه کودک تاثیر می گذارد و به او می آموزد برای کسب 
جایزه و امتیاز بیشتر تالش کن، حتی به قیمت نابودی هم گروهی و 
دوستت. فقط خودت را ببین و به هیچ کس فكر نكن. حاال خودتان پاسخ 
بدهید؛ کودکتان که همه سرگرمی اش بازی »کلش« است، می تواند با یک 
دوست واقعی در رابطه بماند؟ او مدام دوست های دختر یا پسر خود 
را عوض می کند. اصال برای شنیدن حرف یک دوست وقت نمی گذارد 
و تالشی نمی کند که رابطه ای را حفظ کند. همین بچه  وارد اجتماع 
می شود و ازدواج می کند. آیا او برای نگهداری رابطه خود مهارتی دارد؟ 
آیا تمام تالشش را برای حفظ آن می کند یا فقط به فكر عوض کردن 
آدم های اطراف خود است و برایش تفاتی نمی کند این یک 

دوست قدیمی است یا هر کسی دیگر؟

2( مورد دومی که باز هم به دلیل شیوه تربیتی ما و آموزشی 
که خواسته و ناخواسته به بچه ها داده ایم، ایجاد شده و سد 
راه دوستی های عمیق آنهاست، برمی گردد به اینكه به بچه  
می آموزیم: »حق خودت را بگیر، اگر یه دونه بهت زد، تو 
دوتا بزنش، تو کار خودت را انجام بده، اون مشكل خودشه.« 
در این شرایط ما نه تنها همدلی را به بچه ها یاد نمی دهیم، 
بلكه می گوییم: »حق خودت را بگیر ولو با تعرض به حقوق 
روی  پا  اینكه  قیمت  به  ولو  بكش  باال  را  دیگران. خودت 

شانه کسی بگذاری!«

3( مورد سوم هم نبود الگوی مناسب است. بچه هایی که در 
زندگی خانوادگی پدر و مادر خود را همدل با دیگران می بینند، 
ارزش گذاری والدین را برای آدم ها به خصوص دوستان قدیمی 
نظاره می کنند. این بچه ها در عمل می آموزند که دوست گوهر 
گرانبهایی است که باید برای به دست آوردن و از همه مهم تر 

حفظ او تالش کرد.
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