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«اﯾﻦ روزا دﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮب ﺳﻮار ﺷﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ دزدا! اﯾﻦ روزا ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ ﺷﻐﻞ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻪ ﻣﮕﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺟﺎ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﻪ! اﯾﻦ روزا»…
ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﺮو ،ﺗﺎﮐﺴﯽ ،ﺻﻒ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و رﺳﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖﮐﺮدن از دﻧﯿﺎ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻏﺮ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و
ﻏﺮ ﻣﯽزﻧﯿﻢ؛ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ رؤﯾﺎی ﺑﺰرگﺷﺪن و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺷﺪن در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ و ﻣﺎ اﺻﻼً ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را ﻣﯽرﻧﺠﺎﻧﯿﻢ و ﭼﻘﺪر آﻧﻬﺎ را از آﯾﻨﺪهای
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮ زدن درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎی ﻋﺎدت دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن اﺳﺖ ،آﮔﺎه ﮐﻨﺪ.
ﭼﺸﻢ و ﻫﻢﭼﺸﻤﯽ ﻧﺎﯾﮏﭘﻮشﻫﺎ و آدﯾﺪاسﭘﻮشﻫﺎ
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻋﻠﯽﻗﺎرداﺷﯽ – رواﻧﺸﻨﺎس – در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻃﻮری
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ آن ﻫﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن در ﭼﺸﻢ و ﻫﻢﭼﺸﻤﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن و
ﮐﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﺎﯾﮏ و آدﯾﺪاس ﻫﺴﺘﻨﺪ».
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ «:درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻼً  ۰۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوز را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ارزشﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎی اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮق دارﻧﺪ .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻤﺎن را ﺧﺎﮐﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮد اﻣﺎ اﻻن ﻣﻌﯿﺎر زﻧﺪﮔﯽﻫﺎ ﭘﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺖ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻣﺪارس وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺣﻖ ﺧﻮردن ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ را در ﻣﺪارس ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎی اﻻن ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﻟﻮازم را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺰ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﮐﻮدﮐﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎ ﻧﺪارد.
ﺣﺘﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻣﺪارس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« زﻧﮓ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی »وﺟﻮد دارد و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻟﻮﮐﺲﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ».
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از روی ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی داﺋﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻘﺪر ﺑﭽﻪﻫﺎ را اﻓﺴﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ».
وﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻮل!
ﻋﻠﯽﻗﺎرداﺷﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ «:اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼً ﺑﭽﻪﻫﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﯿﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،داﺋﻢ در ﺣﺎل ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺐ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﺪارﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺟﻤﻊﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺸﺎر آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻼً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ از دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ را از
ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ».
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس در ﻫﻤﯿﻦﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ «:آدمﺑﺰرگﻫﺎ از رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع و رﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع و اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ از رﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻀﻢ آن را ﻧﺪارﻧﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ واﻟﺪﯾﻨﺶ را ﻧﺪارد».

ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻋﻠﯽﻗﺎرداﺷﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﭽﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ در ﺟﺎﻣﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
دارای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻮدک اﺣﺴﺎس
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻋﺎﯾﺪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪهاش ﺗﻼش
ﮐﻨﺪ».
ﻫﺮ ﭘﻮﻟﺪاری دزد اﺳﺖ؟
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ در ﮐﻮدک اﺳﺖ .ﺑﭽﻪای ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او اول اﺳﺒﺎبﺑﺎزی دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ دزدیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ از او ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ روی ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﺎﻻ ﺧﻂ ﺑﯿﻨﺪازد .ﭼﻮن ﻣﺎ آدم ﺑﺰرگﻫﺎ ﻣﺪام در ﮔﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آدم ﭘﻮﻟﺪاری ﯾﺎ دزد
اﺳﺖ ﯾﺎ از راﺑﻄﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﭼﻮن ﻣﺪام در ﮔﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﻨﯽ اﮔﺮ راﺑﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ
ﻧﻤﯽرﺳﯽ! او ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺮ آدم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی را دزد و راﻧﺖﺧﻮار ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮب را ﻧﺪارد».
ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
اﯾﻦ رواندرﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﯾﮏ اﺧﻼق ﺑﺪی ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻋﺬاب وﺟﺪان در ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن درﺧﻮاﺳﺘﯽ دارد ،ﺧﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺟﻮاب ﺑﺎ آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺧﻮدم ﮔﺬﺷﺘﻪام و از
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽام ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهام .ﯾﻌﻨﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ روﯾﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﭽﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬارد .اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار دادهاﯾﺪ».
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ «:ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺰوی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﭼﻮن ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ روی ﻣﯽآورﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪای ﺣﻘﻮق ﯾﮏ
ﻣﺎه ﭘﺪرش را دزدﯾﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻼس را ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاه ﺧﯿﻠﯽ ﭘﻮﻟﺪاری دارد .ﺑﭽﻪﻫﺎ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺸﺎن دادن واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺜﻼً ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﺎن ﭘﺮاﯾﺪ
اﺳﺖ».
ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ در آﻣﻮزشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ «:ﻣﺪارس و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎره آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺪارس از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮب و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻓﻘﻂ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮب ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ،داﻧﺶ و … ﻫﻢ ﺛﺮوت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ روی ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻢ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻨﺮ ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻫﻨﺮ ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﺮدن را! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در ﮔﺮو ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ از ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﺷﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺲاﻧﺪازﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺳﻮال ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﺟﻮاب ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺲ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﻪ او ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﭘﺲاﻧﺪازی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻪ او ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﺋﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﯾﺎ ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد».
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