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ﺗﻬﺮان – اﯾﺮﻧﺎ -ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺎﻛﺎﻣﯽ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آن ﻫﺎ را در
ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﺟﺒﺮان ﻛﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ از ﺳﻮی رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮان در ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ارادی ﻧﯿﺴﺖ و ﻛﺴﯽ آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﻠﻂ در وﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻓﻌﺎل و آﯾﻨﺪه ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن اوﻫﺎم ﺑﯽ رﯾﺸﻪ و اﺳﺎس
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺗﻠﺦ از ﯾﻚ ﺧﺎﻧﻮاده و رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻣﺪه اﯾﻢ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آروز ﻫﺎی دور و دراز واﻟﺪﯾﻨﺶ در ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﺤﻤﺪ–
 17ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر رای دادﮔﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه او رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺟﺮا را از زﺑﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻨﯿﺪم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﯾﮋه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اﻧﺠﻤﻦ
اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻜﺎن داﺷﺖ راﻫﻜﺎری ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
وﯾﺮان ﻛﻨﻨﺪه آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از واﻟﺪﯾﻦ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﻬﺮه اﯾﻦ ﺟﻮان ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﯾﻚ ﺟﻮان  17ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻻن ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺴﺮی رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﺎ ﻣﻮی ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﺪن
ﻧﺤﯿﻒ .در ﯾﻚ ﻛﻼم رﻧﮓ و رﺧﺴﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد از ﺳﺮ درون.
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد؛ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﻚ روز ﭘﺪرم ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﻣﺴﺎل در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی ﻛﺴﺐ ﻛﻨﯽ و راه آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﯽ
ﻛﻪ آرزوی ﻫﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری اﺳﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی ،ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﻢ ﯾﻚ ﺧﻮدروی ﻣﺪل ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻛﺮده و ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﭘﺎرﻛﯿﻨﮓ ﻣﻨﺰل ﻧﮕﻬﺪاری ﻛﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻛﻪ زدم ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﯽ و ﻗﻮل ﺑﺪﻫﯽ ﻛﻪ آرزوی ﻣﻦ را
ﺑﺮآورده ﺳﺎزی و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﯽ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را اﺳﺘﺮس ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺪام در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ رﻓﺖ و آراﻣﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﭘﺪر و ﻣﺎدرم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ را از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺼﻮرات ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی در ذﻫﻨﻢ ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﻫﺮ روز ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎﻧﻢ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻛﻪ ﭘﺪرم ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻛﺮدم ،ﺟﻤﻠﮕﯽ
ﻫﻤﻜﻼﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﺠﺐ ﺧﺎﻧﻮاده‘ ﺧﻔﻨﯽ داری’ ‘ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮدﯾﮕﻪ ﻛﯽ ﻫﺴﺘﯽ’ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻤﻼت و اوﻫﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺠﺎ آﺑﺎد ﺳﻮق
ﻣﯽ داد و ﻫﺮ روز ﺑﺠﺎی اﯾﻨﻜﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮم و درﺳﻢ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺖ ﭘﯿﺪاﻛﻨﻢ ،ﻓﻜﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ و
دﻛﺘﺮ ﺷﺪن ،از ذﻫﻨﻢ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﻢ و اﯾﻦ اﻓﻜﺎر ﻛﻢ ﻛﻢ داﺷﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ وارد ﻣﯽ ﻛﺮد و اﯾﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮم ﻫﻤﻪ آن
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻛﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﯿﺪه ﺷﺪه از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﻣﺤﻤﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﯾﻚ روز ﺳﯿﺎﻣﻚ از دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﻛﻪ از وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،در راه ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺲ از ﺣﺎل و
اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل و روزی ﻛﻪ داﺷﺘﻢ دﯾﺪم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای
آراﻣﺶ اﻓﻜﺎرم در اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ام را در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮاردادم.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻀﻮرش را در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ  17ﺳﺎﻟﻪ اش ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ ،ﺳﺮ از ﻛﺎﻧﻮن
اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ درآوردن ﻫﻤﺎﻧﺎ!
ﻣﺤﻤﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :در آن ﺷﺐ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮﻣﯽ آﻣﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎﯾﯽ رد و ﺑﺪل ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن و در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺳﺎزی ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .از ﻣﻦ ﺳﻮال ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻮ ﭼﻄﻮر؟ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد داری؟ وﻗﺘﯽ از ﻫﺪف ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﻛﻪ ﭘﺪرم ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﭘﺰﺷﻚ و ﻣﻬﻨﺪس در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺨﺘﻪ ،ول ﻛﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ را و از اﯾﻦ
ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ و ازآن ﯾﻜﯽ ﺑﻪ در ﻛﻦ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻪ آه و ﺗﺎﺳﻒ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،از اداﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ اﺻﺮار ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ :از آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮﻛﺮد و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺎل دﯾﺪم .وﻗﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در درس ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ آن ﭼﻨﺎن
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻢ ،ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﺣﺮف ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﺷﺪ و ﺗﺎﻛﯿﺪات ﭘﺪرم ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﻛﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﻗﺼﻮر ﻛﻨﯽ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﻮی ،ﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﭘﻮل ﺗﻮﺟﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﻚ و ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻧﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮده ام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﻛﺮدم دوﺳﺘﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﻦ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺪردی ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .ﭘﺪرم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮل ﻧﻤﯽ داد و اﺻﻼ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ را در ﺧﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ﺳﯿﺎﻣﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻦ
و ﻫﺮﭼﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﺮﺳﻢ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم.

ﻣﺤﻤﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﺳﯿﮕﺎر ﻛﺸﯿﺪن را در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻛﻢ ﻛﻢ از ﻛﺸﯿﺪن آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮدم .ﯾﻚ روز ﻛﻪ ﻋﺠﯿﺐ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﮕﺎر
ﺑﻮدم و ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ رﻓﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﻣﻚ و ﻗﺼﻪ ﻣﻮاد از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺣﺪود ﯾﻜﺴﺎل ﺑﻮد ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﻛﺮدم و ﭘﻮل ﺗﻮﺟﯿﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎل ﺧﻮدم ﺷﺪه ﺑﻮدم.ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم.
** ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ اﻓﺴﺮده ﺗﺮاﻧﺪ
ژﯾﻼ آﻫﻨﮕﺮزاده ﻣﺘﺨﺼﺺ رواﻧﺸﻨﺎس در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ درﺑﺎره ﺗﻮﻗﻌﺎت واﻟﺪﯾﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن در ﺑﺮآوردن آروزﻫﺎی دوران ﻛﻮدﻛﯽ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آن ﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن از دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ
ﻃﺮز ﻓﻜﺮ وﺟﻮد دارد.
وی اداﻣﻪ داد :اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﻚ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﮕﻮﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ آن ﺟﺎ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ را درك ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻓﺮادی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ و
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻛﺮدن دﯾﮕﺮان ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد دور ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺗﺼﻮر ﻛﺮد.
آﻫﻨﮕﺮزاده اﻓﺰود :ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ و ﻣﺘﻤﻮل ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎن از ﺑﺴﯿﺎری ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﺧﻄﺮ اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺸﻜﻼت دﯾﮕﺮ را در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﯿﺶ از  70ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در
دﻧﯿﺎ وﺿﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﻛﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻫﻨﮕﺮزاده اﻓﺰود :زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﺎدﯾﺎت ﯾﺎ آﯾﻨﺪه ﻣﺒﻬﻢ و دور از دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ
ﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎدی ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﻛﻤﺮﻧﮓ و
ﯾﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
**ﺟﻠﻮی رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ!
آﻫﻨﮕﺮزاده اﻓﺰود :ﻣﺎدر و ﭘﺪری ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ،دﻓﺎع از ﺟﻮاﺑﯽ ﻛﻪ در اﻣﺘﺤﺎن داده ﯾﺎ ﭘﺮﻛﺮدن
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﭘﺮ ﻣﯽ ﻛﺮد ،اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﭽﻪ را از ﭘﯿﺪا ﻛﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺮای
رﺷﺪش ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﺛﺮوت و رﻓﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و روان ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ و در واﻗﻊ
ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دارﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻧﺎﺷﺎدی و ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
اﯾﻦ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻛﺮد :ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﺎن ﺳﺮﺑﺮود .ﭼﺮا ﻛﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﻣﻌﻨﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺧﻨﺪﯾﺪن و ﺧﻮش ﺑﻮدن ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺷﺎم
اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﮔﺮ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ درﯾﻎ ﻛﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﻓﺖ ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺪام ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ رواﻧﺸﻨﺎس ﮔﻔﺖ :آن ﭼﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎر ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮد را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﺑﻪ
ﻛﻮدﻛﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی او دوﺳﺘﺶ دارﻧﺪ .ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻮدك ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ارزش او ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺧﻮد اوﺳﺖ.
آﻫﻨﮕﺮزاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻜﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺮﻓﻪ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در درس اﺳﺖ و اﮔﺮ او را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮدش دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻛﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺗﺎ اﻧﺪازه ای درﮔﯿﺮ ﺑﻮدن در درس ﺑﭽﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ
روﺣﯿﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺬارد .ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪور از ﻓﺸﺎر ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر اداره اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ و ﯾﺎ ﻏﻠﻂ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
ﮔﺰارش از ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ
اﯾﺮﻧﺎ

