ﺗﺎﺑﻮی ﻣﺤﺮمآﻣﯿﺰی و ﺧﻄﺮ ﻧﺎاﻣﻨﯽ رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان

ﻋﮑﺲ :ﻗﺎﻧﻮن
از دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﮑﺎوی دو ﻧﻮع واﻟﺪ )ﻣﺎدر( وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ واﻟﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدک راﺑﻄﻪ ژﻧﯽ دارد و او را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده ،دوم واﻟﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدک دارد.
ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر -ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ازدواج ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺮاضﻫﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﻟﺰام را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻮدک
آن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺎﻧﻮاده واﻗﻌﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدن ﻗﺪاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻮدک ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻫﻤﻮاره ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻠﻖ
واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.ﻟﯿﻼ ارﺷﺪ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮ و ﻫﻢ
ﻓﺮزﻧﺪ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻫﻮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪاﻧﺪ.
ازدواج ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدک اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻗﯿﺐ
ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ واﻟﺪی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮد در آﯾﻨﺪه ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
راﺑﻄﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ واﻟﺪ و ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
ﻣﯽﺷﻮد .ارﺷﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎد آور ﻣﯽﺷﻮد :ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ،اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و
ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ از دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﺮدم از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و راه را ﺑﺮای آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻗﺒﺎل ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ارﺷﺪ ﯾﺎد آور ﻣﯽﺷﻮد اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۰۷ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻢ و ﺑﺮ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻫﺪاف ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ روح اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺎرض
اﺳﺖ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎﺑﻮی ﻣﺤﺮمآﻣﯿﺰی از دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﮑﺎوی
ﺣﺴﺎم ﻓﯿﺮوزی ،روان درﻣﺎﻧﮕﺮ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان و ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از دﯾﺪﮔﺎه رواﻧﮑﺎوی دو
ﻧﻮع واﻟﺪ )ﻣﺎدر( وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ واﻟﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدک راﺑﻄﻪ ژﻧﯽ دارد و او را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده ،دوم واﻟﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدک دارد .اﯾﻦ واﻟﺪ دوم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدک راﺑﻄﻪ ژﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :در ﻣﺘﻮن
رواﻧﮑﺎوی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ رﻧﺞ ،زﺣﻤﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺮورش ﮐﻮدک ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس واﻟﺪ و ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ

ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن .در واﻗﻊ ﻣﺎدر اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﮐﻮدک ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻮد را در ﻣﺎهﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﺎرداری ﺳﻘﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه آن
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﮐﻮدک و داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ او ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻦ اول ﻫﯿﭻﮔﺎه آن ﮐﻮدک را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻮن راﺑﻄﻪ واﻟﺪ و ﻓﺮزﻧﺪی
ﻫﻨﻮز ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺤﻤﻞ آن آﺳﺎنﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﯿﺮوزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق دارد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮔﺎﻫﯽ
اوﻗﺎت ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﭘﺮورش و ﻏﺬا داده ،رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
راﺑﻄﻪ واﻟﺪ و ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ﻏﺬا داده ﺷﺪهاﻧﺪ را دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺎدراﻧﻪ را در او ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن ﯾﮏ ﻧﻮزاد دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺣﺴﺎس واﻟﺪ و ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﻔﻆ ﭘﺪر و ﻣﺎدر واﻗﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد را ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﭘﺮورش دادهاﻧﺪ ،اﺻﻠﯽ و واﻗﻌﯽ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ..
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در اﻧﺴﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ
« ﺑﺎﻟﺒﯽ و اﯾﻨﺰورث »دو روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ را اراﺋﻪ دادﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﺎﻫﺸﯿﺎر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ وﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ رواﺑﻂ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻌﺪی ﻓﺮد داﺷﺘﻨﺪ.
آنﻫﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﻦ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎدر -ﮐﻮدک ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺷﺪ را درک ﮐﺮد .ﻓﯿﺮوزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻟﺒﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ را در  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﯿﺶ از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ )واﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان؛ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ۳
ﻣﺎﻫﮕﯽ( ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در آﻏﺎز واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻧﻮزادان ﺧﻨﺪهﻫﺎی
ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ دارﻧﺪ ،آنﻫﺎ ﺻﺪا و ﺑﻮی ﻣﺎدر را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ وی دﻟﺒﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎآﺷﻨﺎ واﮐﻨﺸﯽ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی )ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ؛  ۳ﺗﺎ  ۶ﻣﺎﻫﮕﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻣﺮاﻗﺐ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ واﮐﻨﺶ اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .وی
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ واﺿﺢ )ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﯽ ﻓﻌﺎل؛  ۶ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﮕﯽ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﻟﺒﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻫﺪف ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻣﻮﺿﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ )ﻣﺎدر ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه( را
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺪود  ۸ﻣﺎﻫﮕﯽ اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﯾﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ واﺿﺢ ،راﺑﻄﻪ ﮐﻮدک و ﻣﺮاﻗﺐ از ﻃﺮف
ﮐﻮدک «،واﺑﺴﺘﮕﯽ »و از ﻃﺮف ﻣﺎدر «،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ »اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺻﻮرت« دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ »در ﻣﯽآﯾﺪ
و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ .وی درﺑﺎره ﻣﺤﻮرﻫﺎی راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ :راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮدی ﯾﺎ اﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻮرﻋﻤﻮدی ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
)راﺑﻄﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان( و ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﻠﻨﺪ )ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ و دﺧﺘﺮ
ﻋﻤﻮ و…( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺗﺮﯾﻦ وﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﻈﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎﺑﻮی
ﻣﺤﺮم آﻣﯿﺰی اﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻮی ﻣﺤﺮم آﻣﯿﺰی در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ؛ ﻣﻨﻊ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان( از داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﯿﺮوزی از ﻧﻈﺮ
ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻮد ﻟﻮی – اﺷﺘﺮاس ) (Claude Lévi-Straussﺗﺎﺑﻮی ﻣﺤﺮم آﻣﯿﺰی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ
آن ﺑﺸﺮ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺬر ﮐﺮده وارد ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪی آن را از ﺟﺎﻧﻮران ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬار از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده در
ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﻨﯿﺎد ،دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻧﺴﻞ )ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ( ﺗﺎﺑﻮی ﻣﺤﺮم آﻣﯿﺰی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ
ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻮی ﻣﺤﺮم آﻣﯿﺰی ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺎﺑﻮی ﻣﺤﺮم آﻣﯿﺰی ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان
ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد و ﻧﻪ ﺣﺪودش ﺑﻪ آن ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ازدواج ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ و در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ داﻣﻨﻪ ﻫﻢ ﻧﺴﻼﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻣﻮﺟﻮد در اروﭘﺎ ﺗﺎﺑﻮی ﻣﺤﺮمآﻣﯿﺰی ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ
دو ﺑﺮادر و ﯾﺎ دو ﺧﻮاﻫﺮ و ﯾﺎ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ازدواج در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ازدواج ﻣﯿﺎن ﻣﺜﻼ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ و دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ رواندرﻣﺎﻧﮕﺮ ﮐﻮدک در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ
ﺣﺘﯽ واژهای ﺑﺮای ﻣﺤﺮم آﻣﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد و روﺑﺮت دوﻟﯿﮋ ) ،(Robert Deliègeﻣﺮدمﺷﻨﺎس ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮد واژهای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ« ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ[ ﻣﺤﺮم آﻣﯿﺰی ]اﻣﺮی اﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪاً ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﯾﺎ
آﻧﻘﺪر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﻗﻮﻋﺶ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﻫﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ» .ﻓﯿﺮوزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻓﺮوﯾﺪ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب
ﺗﻮﺗﻢ و ﺗﺎﺑﻮ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ« زﻧﺎن ﭘﺪر »ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺮﻣﺴﺎری و ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﭘﺪرﮐﺸﯽ ﺷﺪﻧﺪ و زﻧﺎن ﭘﺪر را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺴﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.

ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
ﻓﯿﺮوزی درﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی آن و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن از دﯾﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﺑﭽﻪای را ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی و ﺣﺘﯽ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻦ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دوران ﻧﻮزادی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دردﺳﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ را ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ واﻟﺪﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ اﺟﺰای ﭼﻬﺮه آن ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮد را از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد در ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ ﻗﺪردان زﺣﻤﺎت واﻟﺪﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :دوﻣﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آنﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردهاﯾﺪ ﻣﻮﻇﻒاﯾﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺰرگ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ و
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ رخ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻟﻄﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ را ارج ﻣﯽﻧﻬﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪردان زﺣﻤﺎت واﻟﺪ ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .وی
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺣﺲ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و رﺿﺎﯾﺖ آنﻫﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای واﻟﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎور دارد ﭼﻪ
ﻗﺪر دوﺳﺖاش دارﻧﺪو در راه رﺷﺪ او از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ؟ اﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﮐﻮدک و ﻗﺒﻮل
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او آداب و ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/H332MV:

