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  مريم ترابي
يكي از خصلت هاي بارز انسان حرف زدن است. فكر كردن و صحبت 
كردن درباره موضوعي، يكي از ويژگي هاي انس�ان اس�ت كه او را از 
س�اير موجودات متمايز مي كند. آدم ها در طول شبانه روز كلمات و 
واژه هاي بسياري استفاده و به راحتي و بدون هيچ مشكلي با ديگران 
گفت وگو مي كنند، اما برخي از همين آدم ها در جايي كه بايد صحبت 

كنند و با كلمات تأثيرگذار خود تكليف موضوعي را مشخص كنند يا 
سرنوشتي را رقم بزنند نمي توانند؛ چرا؟ شايد به اين دليل كه برخي 
از ما انس�ان ها در طول زندگي خود ياد نگرفته اي�م كه چگونه بدون 
دخالت احس�اس و با منطق خود با ديگران صحبت كنيم. ش�ايد به 
اين دليل كه جسارت صحبت كردن را آموزش نديده ايم. خوب اين 
جس�ارت را از كجا بايد آموزش مي ديديم؟ اولين مكاني كه بايد اين 

جسارت را به ما آموزش مي داد خانواده اس�ت. خانواده بزرگ ترين 
آموزشگاه زندگي براي هر فردي است. تمام انسان ها با هر نژاد و رنگ 
پوستي كه هستند اساسي ترين آموخته هاي خود را از خانواده خود 
گرفته اند. بعد از خانواده مدرسه و بعد جامعه است كه افراد را به يك 
انسان كامل تبديل مي كند، ولي پايه تمام اين آموزش ها از خانواده 

شروع مي شود. 

   دومينوي آموزش در خانواده ها
ب��دون ش��ك والدي��ن مهم تري��ن نق��ش را در آموزش 
فرزندانش��ان بر عهده دارند، اما پرسش اينجاست كه آيا 
خود والدين آموزش هاي الزم را از خانواده و جامعه خود 
گرفته اند؟ آيا والدين چگونگي رفتار و تعامل با فرزندانشان 
را بلدند؟ آيا پدر و مادر همين والدين نيز از والدينش��ان 
آموزش هاي الزم را ديده اند؟ همينطور كه به عقب برويم 
مثل يك دومينو همه به هم وصل مي شوند و اگر يكي از 
اين ستون ها محكم و سالم نباش��د به ترتيب بقيه را هم 
خراب مي كند. اگر يكي از والدين در اين دومينو نتوانسته 
باش��د نقش خود را به خوبي ايفا كند، قطعاً به نسل هاي 
بعدي خود اين رفتار ناصحيح را انتقال داده است. البته در 
جامعه امروزي ما با پيشرفت علم و دانش و تغيير در روابط 
اجتماعي و همچنين حض��ور پررنگ تر زنان در جامعه و 
عوامل ديگر، برخي از والدين اگر هم از والدين خود اين 
رفتار صحيح با فرزندش��ان را آموزش نديده باشند سعي 
مي كنند با تكيه بر علم و تجربيات ديگران رفتار صحيح 
با فرزندشان را ياد بگيرند و به آنها آموزش هاي الزم را در 

قالب رفتار و گفتار صحيح انتقال دهند. 
  خوب شنيدن حرف هاي بچه ها

يكي از اي��ن آموزه هايي ك��ه والدين در ابت��دا بايد خود 
ياد گرفته باش��ند، روش صحيح صحبت كردن اس��ت. 
چگونه صحبت كنيم ك��ه فرزند ما به م��ا گوش دهد و 
ياد بگيرد با ما صحبت كند. اينكه بچه ه��ا با پدر و مادر 
خود حرف بزنند و به آنها اعتماد داش��ته باشند يكي از 

مهم ترين اصول تربيتي اس��ت. مي گويند والديني كه با 
نوزاد خود زياد حرف مي زنند آن نوزاد هم خيلي سريع 
حرف مي زند و هم خيلي شيرين صحبت مي كند، اما آيا 
حرف زدن به تنهايي كافي است؟ والدين مي گويند ما با 
فرزند خود خيلي صحبت مي كنيم و او هم گزارش تمام 
كارهايي كه در مهدكودك يا مدرسه انجام داده است را 
به ما مي دهد. خب اين خيلي عالي است ولي بايد والدين 
در همين مسير گفت وگو اعتماد فرزند خود را هم جلب 
كنند. مثاًل اگر در حين گزارش دادن فرزندتان به شما، 
به نكته اي برخورديد كه مي تواند خطرساز باشد سريع 
واكنش نش��ان ندهيد. خيلي آرام و با خونسردي بدون 
هيچ هيجان و شلوغ بازي، از جهات مختلف موضوع را از او 
بپرسيد. مثاًل در مهدكودك كودكي مدادرنگي خود را در 
دست كودك ديگري فرو مي كند، به نحوي كه دست آن 
كودك آسيب مي بيند. فرزند شما با هيجان اين موضوع 
را براي شما تعريف مي كند. شما با ابراز ناراحتي ولي در 
عين حال خونسرد از او بپرسيد مربي مهدكودك چه كار 
كرد؟ با كودك خاطي چه رفت��اري كردند؟ و بعد درباره 
اينكه اين كار خيلي خطرناك اس��ت و غيره با فرزندتان 
صحبت كني��د. در اين مذاك��ره آرام، هم ش��ما از رفتار 
كاركنان مهد آگاه ش��ده ايد و هم با هيجان بيش از حد 

فرزندتان را نترسانده ايد. 
   هميشه به بچه ها »نه« نگوييد

معم��والً والدين با خواس��ته هاي نامعقول فرزندانش��ان 
مخالفت مي كنند و در يك كالم محكم »نه« مي گويند. 

بي ش��ك به خواس��ته هاي نامعقول بايد پاسخ منفي داد 
ولي نه با لحني كه فرزند ش��ما احساس كند هيچوقت از 
طرف شما پذيرفته نمي شود. ما بزرگ تر ها وقتي درباره 
ايده يا كار جديدي كه مي خواهيم انجام بدهيم با ديگران 
صحبت مي كنيم اگر نظر مخالفي هم بشنويم زياد براي 
ما تخريب كننده نيست. قطعاً ما را به فكر فرو مي برد و كار 
صحيح و عاقالنه هم اين است كه از زاويه ديد جديدي به 
اين كار و ايده خود نگاه و بعد آن را اجرايي كنيم، ولي ما 
را از كار خود بازنمي دارد. يك كودك هنوز اين توانايي را 
ندارد كه بتواند مخالفت هاي ما را تفكيك كند و به انزواي 
خود پناه نبرد. اگر با منطق و صحبت كردن با كودك خود 
او را قانع نكنيم كه چرا با او مخالف هس��تيم، بدانيم كه 

اعتماد فرزندمان را از دست مي دهيم. 
صحبت هاي ما با فرزندانم��ان چراغ راه آنهاس��ت. قرار 
نيست ما به جاي آنها در مسير زندگي شان قدم برداريم 
و زندگي آنه��ا را ما زندگي كنيم. ما مس��ير زندگي خود 
را طي كرده ايم پس نبايد در مس��ير زندگي آنها دخالت 
كنيم. ما بايد با روش هاي صحيح تربيتي خود اين مسير 
را براي آنها هم��وار كنيم. اگر از هم��ان كودكي با فرزند 
خود به گونه اي صحيح رفتار كرده باش��يم در سال هاي 
بلوغ فرزندمان، با او كمتر دچار مش��كل مي ش��ويم. اگر 
اين حس اعتماد را در فرزند خود ايجاد كرده باشيم طي 
كردن اين مسير بسيار راحت و با كمترين مشكل براي ما 
و فرزندمان خواهد بود، اما اگر هر اتفاق و موضوع جديدي 
پيش مي آيد ما با هيجان بيش از حد با آن برخورد كنيم 

نه تنها با اين حساسيت هاي بيش از حد خود فرزندمان را 
مي ترسانيم بلكه او را از خود دور مي كنيم. وقتي اين اتفاق 
بيفتد فرزند ما به ما اعتماد ندارد و ديگر هر اتفاقي هم كه 
بيفتد به ما بازگو نمي كند. بدين ترتيب فرزند ما اگر از قبل 
آموزش هاي الزم را نديده باشد نمي داند در ابتدا چگونه 
خود را در برابر موضوعات و مش��كالت مختلف مديريت 

كند و در نهايت چگونه آنها را حل كند. 
   بزرگ ش�ويم و بزرگ ش�دن را ب�ه بچه ها ياد 

بدهيم
ما والدين تصور مي كنيم هميشه فرزند ما كودك است و 
نياز به مراقبت دارد. پس تا سن ازدواجشان فقط درگير 
آنها هستيم و به جاي آنها تصميم مي گيريم، به جاي آنها 
صحبت مي كنيم و در نهايت به جاي آنها زندگي مي كنيم. 
بزرگ ترين ظلمي ك��ه والدين به فرزن��د خود مي كنند 
محبت و دلسوزي بيش از حد نسبت به آنهاست. جامعه 
نيازي به زنان و مردان دست و پاچلفتي ندارد. جامعه نياز 
به افرادي دارد كه بتوانند در تصميم گيري ها راسخ باشند 
و در اجرا ثابت قدم. جامعه امروزي ما پر شده از دخترها 
و پسرهايي كه بلد نيس��تند با ديگران صحبت كنند. بلد 
نيستند نيازهاي خود را با يك ادبيات صحيح بيان كنند. 
بلد نيستند چگونه ارتباط بگيرند و در نهايت بلد نيستند 
چگونه زندگي كنند. بچه هايي كه فقط قد كشيده اند ولي 
هنوز كودك هستند و نمي دانند از زندگي خود چه چيزي 
مي خواهند. بايد بزرگ شدن را به آنها ياد بدهيم و قبل از 

آن، خودمان بزرگ شويم.

فرزنداني آزاد در چارچوب مقررات  حد و حدود آزادي بچه ها
 تا كجاست؟

  كسري محمديان
همه افراد در هر سن و جايگاهي كه باشند انسان هاي 
آزادي هستند، اما اين آزادي اگر در چارچوب و حد 
و حدود مشخصي نباشد جامعه را به سمت انحطاط 
و نابودي مي كش�اند. تمام جوامع دنيا، براي آزادي 
افراد خود قوانيني را تصويب و در واقع مي توان گفت 
براي آزادي افراد حد و ح�دودي را تعريف كرده اند. 
همانطور كه قانون گذارها براي كنترل جامعه قوانيني 
را تصويب و آنها را اجرا مي كنند والدين نيز براي خانه 
و فرزندان خود بايد قوانيني را تصويب و آنها را اجرا 
كنند، زيرا كودكان براي درك بهتر آزادي و اختيارات 
خود از بهترين الگوي خود كه همان والدين هستند، 
تقليد مي كنند. پدر و مادري ك�ه حدود آزادي خود 
را بدانن�د و آن را در عم�ل و رفتار خ�ود بروز دهند 
مناسب ترين الگو براي فرزندان خود هستند. دكتر 
علي قائمي اميري جامعه ش�ناس در كت�اب خود با 
عنوان »ح�دود آزادي در تربي�ت« از آزادي و حد و 

مرزهاي آن صحبت مي كند. 
  مرزهاي آزادي در 3 دوره 7 ساله

دكتر قائمي، عمر انس��ان را به س��ه دوره تقسيم مي كند و 
آزادي و محدودي��ت را در اين مراحل مورد بررس��ي قرار 
مي دهد؛ فصل اول در مورد هفت سال اول زندگي و مرزهاي 
آزادي در آن اس��ت كه از آن به دوران سيادت ياد مي كند. 
فصل دوم در مورد دوران كودكي يعني هفت سال دوم عمر 
است كه در سال آخر آن دوران نوجواني است. فصل سوم در 
مورد نوجواني و جواني يعني هفت سال سوم عمر است كه 
در آن نيز پس از ذكر ويژگي هاي اين سن از نيازهايشان در 
اين مرحله و اصول و ضوابط كنترل و منع و اعطاي آزادي 

صحبت مي كند. 
  7 سال نخست، كودك را آزاد بگذاريم

هفت سال اول زندگي مهم ترين سال ها براي تربيت كودكان 
است. در واقع خش��ت هاي زندگي هر فردي در اين سال ها 
گذاشته مي شود. با هفت سال اول دوران زندگي بهتر است 
بس��يار آزادانه برخورد كنيم تا كودكان بتوانند توانايي هاي 

خود را بروز دهند. كودك در عين ح��ال كه آزادانه زندگي 
مي كند بايد در كنارش محدوديت هايي هم قائل شويم كه 
باعث رشد او شود البته نه اينكه انزوا و سرخوردگي براي او 
ايجاد كند. هفت س��ال اول از نظر پايه گذاري دوران مهمي 
اس��ت و مداخله ها سبب مي شوند كه اس��تقالل وجودي و 
اعتماد به نفس در طفل كشته شود يا رشد پيدا نكند. كودك 
در هفت سال اول بايد آزاد باشد كه ابراز احساسات كند. خود 
و ساخته ها و انديشه هايش را به نمايش بگذارد، شعر بخواند، 
براي خود خانه بسازد، بازي كند و... اما به اين معني نيست 
كه او را به صورتي مطلق به خود رها كنيم. آزاد باشد ولي نه 
به گونه اي بي بند و بار كه اگر ب��ه اين نوع آزادي عادت كند 
انساني غيرقابل تحمل بار مي آيد. به كودكان به ميزاني كه 
توان و لياقت و درك آن را دارند بايد آزادي داد. اگر كودك را 
از چيزي محروم مي كنيم در امر ديگري بايد آزادش بگذاريم. 
ميزان آزادي ها در مراحل مختلف سني بايد متفاوت باشد به 
گونه اي كه او ظرفيت قبول و توان جذب آن را داشته باشد. 
در منع ها از منطق و استدالل اس��تفاده كنيم كه به مراتب 
مؤثرتر است. گاهي منع ها به قصد تفريح و براي خنده است 

اما فراموش نكنيم كه كودك شوخي ما را جدي مي گيرد. 

  7 سال دوم، دوران فراگيري و اجتماعي شدن
هفت سال دوم دوره فراگيري است. در اين دوران كودكان 
اجتماعي ش��دن را ياد مي گيرند و با دقت و توجه بس��يار 
مي توانيم تمام نكات تربيتي كه در دوران قبل از مدرسه به 
كودك آموزش داده ايم در اي��ن دوران آنها را تثبيت كنيم. 
سن هشت سالگي دوران تفكر منطقي كودك است كه البته 
محدود كردن او بسيار هم دشوار است. سن 10 سالگي سن 
برهان پذيري اس��ت و دليل امري را مي پذيرد بدون اينكه 
خودش بتواند ب��راي ديگران دليل و برهاني بياورد. س��ن 
11 س��الگي به بعد دوران بيداري اوست كه بسيار اصرار به 
آزادي خواهي دارد و دوست دارد بيرون برود و خودش براي 
خودش خريد كند و به نوعي دوست دارد مستقل باشد. در 
اين سنين آزادي ها و محدوديت ها بايد با حساسيت بيشتر و 
با دقت و تأمل بيشتري اعمال شود. زيرا افراط و تفريط در هر 

كدام مي تواند فرزند ما را از مسير درستش خارج كند. 
خواسته ها و عملكردهاي كودك در اين سن اگرچه نشانه 
رشد اوست ولي بايد با احتياط و مراقبت باشد، چراكه اين 
سن بس��يار خطرناكي اس��ت و گاهي ممكن است كودك 
خودش ب��راي خ��ودش خطري ايج��اد كند. بهتر اس��ت 

آموزش ها و امر و نهي ها بس��يار عادي و صميمانه باش��د و 
مسائل و دشواري ها بسيار دوستانه و منطقي و بدون اعمال 
زور و قدرت حل شود. اعمال محدوديت ها را با خواست او 
بايد منطبق كرد و تصميم گيري ها را به خود او واگذار كنيد و 

والدين و مربيان فقط در نقش ناظر و هدايت گر باشند. 
 7 سال سوم، باور كنيم كودكانمان بزرگ شده اند 

دوره سوم زندگي دوران نوجواني و جواني فرزندان ما است. 
در اين دوران هر چه را كه در هفت سال اول كاشته ايم و در 
هفت سال دوم پرورش داده ايم در اين دوران آن را برداشت 
مي كنيم. اگر هفت س��ال اول را دوره پايه گ��ذاري تربيت 
بدانيم، هفت س��ال دوم دوران تش��كل و هفت سال سوم 
دوران قوام اس��ت. در اين دوران با دوران پرماجراي جواني 
روبه رو هستيم. بسيار متفاوت از هر دوره اي است. نوجوان 
و جوان ما محدوديت پذير نيستند و خطرات بسياري آنها را 
تهديد مي كند. آنان در اين سن بسيار عاطفي و احساسي و 
بسيار مغرور هستند و امر و نهي ها را نمي پذيرند و وابسته 
دوستان خود هستند. اين دوران س��ن تخريب و تهاجم و 
آزادي خواهي است. برخي از والدين و مربيان هنوز با تصور 
اينكه او هنوز جاهل است و درك كافي ندارد او را به حساب 
نمي آورند درحاليكه اين خطاي بسيار بزرگي است. فرزند 
ما در اين دوران نياز به تمرين مسئوليت پذيري دارد زيرا كه 
از همين سن به ويژه در آينده او عضوي از جامعه اي است كه 
در آن زندگي خواهد كرد. در محيط كاماًل محدود كنترل 
شده رش��د و مس��ئوليت صورت خواهد گرفت و عواطف و 
احساس��ات با جنبه هاي تعقلي درخواهد آميخت. كنترل 
بايد غيرمستقيم باش��د زيرا بس��يار مغرورند و اگر متوجه 
شوند كنترل مي شوند از خود عكس العمل نشان مي دهند. 
به پدر و مادرها بايد حق داد ك��ه در ازاي رنج و زحمتي كه 
براي فرزندان خود متحمل ش��ده اند از آن��ان توقع زيادي 
داشته باشند ولي اگر قصد اصالح فرزندان است بايد توقعات 
را ناديده بگيرند و راهي را در پيش بگيرند كه دست نوجوان 
و جوان آنها به دامانشان وصل باشد. اگر اين وصل از والدين 
جدا گردد به س��وي چه كس��اني روي خواهد آورد؟ آيا آن 

كسان دلسوزتر ازپدر و مادرها خواهند بود؟

سبك تربيت

 با حيرت اين صحنه ها را ن��گاه مي كردم و 
فقط يك س��ؤال ذهنم را درگير كرده بود؛ 
آيا اين 3 هزار تومان اخت��الف، آنقدر براي 
اين همكار زياد اس��ت كه اينط��وري رفتار 
مي كند؟ آيا اي��ن 3 هزار توم��ان مي تواند 
كسي را گدا يا كس��ي را ثروتمند كند؟ من 
خبر دارم كه همين هم��كار چه خرج ها و 
چه بري��ز و بپاش هايي كه ن��دارد. پس چرا 
براي اين 3 هزار تومان تا م��رز تحقير مرد 
بيچاره مي رود؟ آيا 3 هزار تومان ارزش اين 
رفتارها را دارد؟ با دي��دن رفتار همكارم به 
ياد اين ضرب المثل افتادم كه »از س��وراخ 
سوزن رد ميشه اما از در دروازه رد نميشه!« 
كه مصداق اين همكار من و برخي از مردم 
است كه وقتي به يك فرد ضعيف مي رسند 
احساس قدرت مي كنند و فكر مي كنند اگر 
چانه بزنن��د و تخفيف بگيرن��د يا اصاًل حق 
واقعي آن فرد را نپردازند بسيار كار بزرگي 
انجام داده اند و احس��اس پيروزي و قدرت 
مي كنند، در حاليكه همين افراد در خيلي 
مواقع پول ه��اي هنگفتي باب��ت چيزهاي 
غيرض��روري و فانتزي مي پردازن��د. نكته 
جالب و قابل توجه در اينجاست كه پرداخت 
پول هاي هنگفت را نشانه كالس و نپرداختن 

حق ضعيف را هم حق خود مي دانند. 
به عنوان مثال مد جدي��دي كه در اين چند 
سال اخير بس��يار در بين مردم به خصوص 
قشر مرفه باب شده اس��ت صبحانه  خوردن 
به سبك انگليس��ي و فرانسوي و ايتاليايي و 
يوناني و... است. وقتي اس��م هر كدام از اين 
س��بك صبحانه خوري ها به مي��ان مي آيد 
تصور ذهني ك��ه براي آدم ايجاد مي ش��ود 
يك فضاي انگليس��ي به سبك همان دوران 
 دور اختراع ماشين است! تصور مي كنيم كه 
هر كدام از اين س��بك صبحانه ها بايد چيز 
خاصي داشته باش��ند كه ما تا به حال آن را 
نديده باشيم. در حاليكه اصاًل اينطور نيست. 
همان نان و پنير و خيار و گوجه و تخم مرغ 
نيمرو است كه در كنارشان يك پر كالباس 
و دو تا زيتون هم ديده مي ش��ود. هيچ چيز 
خاص ديگري وجود ندارد كه آن را بخواهيم 
از صبحانه ايران��ي خودمان متمايزش كنيم 
و تنها وجه تمايز اين س��بك صبحانه همان 
مبلغ آن اس��ت كه براي همين سيني يك 
نفره صبحانه به سبك فالن كشور بايد مبلغ 
50 هزار تومان پرداخت كنيد. آدم عاقل در 
ش��رايط اقتصادي فعلي، اگر پيش خودش 
يك حس��اب سرانگش��تي دو دوت��ا چهارتا 
 كند، مي بيند بهتر اس��ت ك��ه در خانه خود 
همان نان و پنير را بخ��ورد و 50 هزار تومان 

را نيز در جيبش بگذارد. اما جماعتي از اين 
مردم هستند كه 50 هزار تومان براي همان 
نان و پنير س��اده اما با عن��وان اروپايي را به 
خاطر چشم و همچشمي و كالس پرداخت 
مي كنن��د و آن را با عكس ه��اي مختلف در 
اينستاگرام و فيسبوكشان پست مي كنند تا 
هزاران اليك بگيرند و به همه نشان دهند كه 
آدم هاي باكالسي هستند ولي براي پرداخت 
حق يك كارگر ساده زحمتكش دچار بيماري 
زورگويي مي شوند. مثال ديگر مواقعي است 
ك��ه مي خواهيم از يك دس��تفروش چيزي 
بخريم. خيلي خوب مي دانيم كه بر فرض اين 
دسته گلي كه يك دستفروش سر چهارراه 
مي فروش��د نصف قيمت مغازه است، با اين 
حال اصرار داريم از او ارزان تر بخريم، ولي اگر 
در مغازه باشيم بدون چانه پول را مي دهيم و 

كاال را مي خريم. 
اين خصل��ت قدرت نگ��ري و ت��ن دادن به 
قدرت در برابر آدم قوي تر از سويي و متقاباًل 
ابراز ق��درت در برابر آدم ه��اي ضعيف تر از 
س��وي ديگر، موجب بروز رفتارهايي در ما 
مي شود كه از اخالق انس��اني به دور است. 
انگار در وجود همه انس��ان ها ي��ك نيروي 
قدرت و زورگويي وج��ود دارد كه هر جايي 
نمي تواند آن را خرج كند و فقط اين قدرت 
و زور را مي تواند در مواجهه با افراد ضعيف تر 
از خودش ب��روز دهد. در ه��ر جايگاهي كه 
باشند به همان نسبت اين حس قدرت طلبي 
خود را ارض��ا مي كند. اين ح��س زورگويي 
و حق كش��ي همان تحقيرهايي اس��ت كه 
انس��ان ها در مقاطع مختل��ف زندگي خود 
ديده اند. اين تحقيرها به مرور در وجود انسان 
به عقده تبديل مي ش��ود. عقده هايي كه در 
زمان ها و موقعيت هاي مختلف خود را نشان 
مي دهد. عقده هايي كه به دليل كاستي ها و 
كمبودهايي كه فرد در زندگي داشته است 
به صورت تظاهرات مختلف عيان مي شود. 
به ضعيف تر از خود زور مي گويد. به ديگران 
فخر مي فروش��د و البته به قوي ت��ر از خود 

احترام مي گذارد. 
اما يك سؤال؛ آيا در اين زورگويي و حق كشي 
لذتي فرازميني وجود دارد كه در دستگيري 
و كمك كردن اين لذت وجود ندارد؟ شمايي 
كه اين حس را تجربه كرده ايد براي لحظه اي 
پيش خود دو حس زور گفتن و كمك كردن 
را تداعي كنيد؛ كداميك بهتر است؟ آيا لذتي 
كه در دستگيري از نيازمندان است فراتر از 

لذت زورگويي نيست؟ 
اين نكته را نباي��د فراموش كنيم كه زندگي 
هميشه درس هاي خودش را به ما مي دهد. 
زندگي به ما هيچ ارفاق��ي نمي كند. زندگي 
هيچ يك از كارهاي ما را فراموش نمي كند. 
هم��ان اندازه كه پ��اداش كاره��اي خوب و 
مثبت ما را مي دهد ج��زاي كارهاي بد ما را 
هم مي ده��د. فقط بايد چش��م هاي خود را 
روي حقيقت ها هميشه باز كنيم. حقيقت ها 
را همانطور كه هس��ت ببينيم. همين آقاي 
همكار ما صبح وقتي با مرد پيك س��وار آن 
رفتار را كرد عصر همان روز از يك فرد ديگري 
همان رفتار را نس��بت به خود ديد. هميشه 
روزگار اين را به ما گفته است از همان دستي 
كه بدهيد از همان دس��ت ه��م مي گيريد. 
3 هزار تومان در ش��رايط ام��روزي جامعه 
اصاًل ارزش آن همه س��ر و صدا و قيل و قال 
را نداشت. آيا ما مي توانيم با حق كشي هاي 
خود و چانه زني با قشر ضعيف جلوي گراني 
را بگيري��م؟ ما اگر زورمان مي رس��د جلوي 
زورگوها بايس��تيم. حق يك كارگر ساده را 

ندادن هيچ لذتي ندارد.

رفتار دوگانه ما در هزينه كردن به خاطر چيست؟

شما از حق كارگر بزنيد، شايد ارزاني  شود!

سبك رفتار

دسته گلي كه يك دستفروش سر 
چهارراه مي فروش�د نصف قيمت 
مغازه اس�ت، ب�ا اين ح�ال اصرار 
داري�م از او ارزان ت�ر بخريم، ولي 
اگر در مغازه باش�يم ب�دون چانه 
پول را مي دهيم و كاال را مي خريم. 
اي�ن خصل�ت قدرت نگ�ري و 
ت�ن دادن ب�ه ق�درت در براب�ر 
آدم قوي ت�ر از س�ويي و متقاب�اً 
اب�راز ق�درت در براب�ر آدم هاي 
ضعيف تر از س�وي ديگر، موجب 
ب�روز رفتارهايي در ما مي ش�ود 
كه از اخاق انس�اني به دور است

   حسين گل محمدي
مرد ميانسالي با ظاهري خسته و در كسوت پيك موتوري از در شركت وارد مي شود. 
اسم يكي از همكارها را مي برد و بسته اي را به دست او مي دهد. همكار محترم بسته 
را تحويل مي گيرد و وجه پرداختي را مي پرسد. مرد ميانسال مبلغ 15 هزار تومان را 
عنوان مي كند. مرد همكار با صداي بلند به نش�انه اعتراض مي گوي�د اين مبلغ زياد 
است و با لحني آميخته به تمسخر مي گويد من با 12 هزار تومان از اينجا با موتورهاي 
پيكي تا ته تهران مي روم حاال براي اين مسافت كوتاه 15 هزار تومان پرداخت كنم؟! 
مرد پيك سوار مي گويد دست من نيست و اين مبلغ را شركت داده است. آقاي همكار 
با كمي بحث و جدل زير بار پرداخت اين مبلغ نمي رود. به رغم اعتراض مرد پيك سوار، 
فقط مبلغ 12 هزار تومان را پرداخت مي كند و مي گويد: »همين ش�ماها هس�تيد كه 
قيمت ها را باال مي بريد! بايد جلوي شماها ايستاد تا فكر نكنيد مي توانيد همينطوري 
براي خودت�ان گراني ايج�اد كنيد!« آن مرد كم�ي فكر مي كند و س�پس به همكارم 

مي گويد: »شما از حق من بزنيد شايد ارزاني شود!«

سبك آموزش

مهارت هاي گفت وگو و ارتباط را به فرزندانمان بياموزيم

بچه ها بزرگ نمي شوند اگرما بزرگ نشويم

ما والدين تصور مي كنيم هميشه فرزند ما 
كودك است و نياز به مراقبت دارد. پس تا 
سن ازدواجشان فقط درگير آنها هستيم 
و به جاي آنها تصمي�م مي گيريم، به جاي 
آنها صحبت مي كنيم و در نهايت به جاي 
آنها زندگي مي كني�م. بزرگ ترين ظلمي 
كه والدين به فرزند خود مي كنند محبت 
و دلسوزي بيش از حد نسبت به آنهاست


