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نکاتیآموزشیبرایپرهیزازتبعیضبینفرزندان

رویترازویمقایسه

نــرویــم

در بسیاری از تحقیقات کشورهای مختلف ،والدین و فرزندان به
صراحت درباره این تفاوت و تبعیض بین فرزندان اقرار کردهاند یا
حتی در روابط خانوادگی ،پدر و مادر در صحبتهایشان به
صراحت ،ویژگیهای یک فرزند را با موفقیتها و ویژگیهای
ظاهری و رفتاری عیان و از آن تعریف میکنند و در مقابل ،فرزند
دیگررامحدودوناموفقمیخوانندکههمیناظهارات،ازکودکی
درناخودآگاهاوبهعنوانیکنقصباقیمیماندوگاهممکناست

مقایسهممنوع!

مقایسه یک فرزند با فرزندان دیگر یا با فرزندان فامیل ،همسایه یا
همکالسیها به طور مستقیم منجر به ایجاد حس سرخوردگی و تنفر،
تضعیف اعتماد به نفس ،ترس و اضطراب در کودک میشود .فرزند شما
هراستعدادوتواناییکهداشتهیانداشتهباشد،نتیجهتربیتوتالشهای
شما برای بهبود زندگی او بوده است ،به همین دلیل توجه داشته باشید
کهمقایسهتخریبی،موجبایجادفاصلهبینشماوفرزندخودودرنتیجه
تیره شدن روابطتان میشود و کودک دیگر عالقهای به گفتوگو با شما
درباره دوستان و همکالسیهایش پیدا نمیکند.

مشعل برقراری عدالت در همه مراحل زندگی و در ارتباط با همه
افرادی که در زندگی ما هستند ،به عنوان اصلی اخالقی و انسانی
مورد تاکید قرار گرفته و از جمله اصلهایی است که ربطی به دین،
اعتقادات،نژاد،کشوروشهرمحلزندگیافرادنداردوهمهانسانها
درباره آن متفق القول هستند .رعایت عدالت ،شرط اساسي در هر
نوعرابطهایاستکهمیتواندعالوهبرحفظحقوقافراد،روابطآنها
را پایدار نگه دارد و به نظر یکی از مهمترین روابطی که باید حفظ
شود ،روابط بین اعضای خانواده ،یعنی فرزندان و والدین است.
شخصیت و ویژگیهای افراد و نیازهای آنها با هم یکسان نیست و
به همین ترتیب ،نوع ارتباط و برخورد با هر کدام از دو جنس زن و
مرد با هم تفاوت دارد ،اما برخی اصول رفتاری ،باید جدا از این
تفاوتها،موردتوجهقرارگیرند.مانندتفاوتهایشخصیتی،شرایط
رشدی و نیازهای متفاوت جسمی و روانی در دخترها و پسرها که
الزم است به هر کدام از این نیازها در جای خود پرداخته شود ،اما به
طورکلیآنچهبایدازآنپرهیزشود،آناستکهاينتفاوتدررفتار،
به تبعيض بين فرزندان و فرق گذاشتن بين آنها منجر شود ،چون
کودک در هر سنی که باشد ،احساس میکند در مرتبه و سطحی
پایینتریادورترقرارگرفتهوایناحساسممکناستباعثرنجش،
حسادت و پرخاشگری او میشود .این روند معموال یکباره رخ
نمیدهدوکودکبهدفعاتدررفتاروالدیننشانههاییازاینتفاوت
را مشاهده میکند و به مرور به یقین میرسد که والدینش توجه
بیشتری به برادر یا خواهر او دارند .مطالعات نشان داد ه است ،در
جریانچنینتبعیضیبینفرزندانباهردلیلیکهباشد،هردوفرزند
طرفتبعیضازلحاظسالمتروانآسیبخواهنددید.ازیکطرف
فرزندی که کمتر دوست داشتهشده ،دچار احساس خشم میشود
ت داشتهشده ،بهخاطر سطح
و از آنطرف ،فرزندی که بیشتر دوس 
باالی انتظارات پدر و مادر استرس میگیرد.

شاعرانهها

مشاورهرافراموشنکنید

ممکن است با آنکه شما رفتار مقایسهای بین فرزندانتان ندارید ،اما این
احساسبینآنهابهوجودبیایدوازیکرفتارشمااینگونهبرداشتکنند.
اگرچه چنین مواردی با محبت و گفتوگو بین والدین و فرزندان حل
میشود ،اما کمک گرفتن از مشاور خانواده و رعایت توصیههای آنها ،با
توجه به شناخت کودک ،مفید و موثر خواهد بود.

شماتنهاقربانیتبعیضنیستید

مهماستکهبدانیدایناتفاق،یعنیمقایسهشدنیاموردتبعیضقرارگرفتن
در خانواده ،اتفاقی معمولی است که در بیشتر خانوادهها رخ میدهد و شما
تنهاقربانیآننیستید.عالوهبرشماممکناستخواهریابرادرتانهمهمین
حس را به شکل دیگری داشته باشد .پس این موضوع را برای خودتان بزرگ
نکنید و جدی نگیرید و سعی کنید روابطتان با پدر و مادر و برادر و خواهر
سرشار از عشق باقی بماند.

چه بشنویم؟

پرده پندار

مــردان خـدا پــرده پـنـدار دريـدنـد	يـعني هـمه جـا غـيـر خـدا يـار نديدند
هـر نکتـه که گفتند همان نکته شنيدند
هـر دست که دادند از آن دست گرفتند
جـمعـي بـه در پـير خـرابـات خـرابـند قـومـي بـه بـر شـيخ مـناجات مـريدند
يـک جـمع نکوشيـده رسيدند به مقصد	يـک قـوم دويـدند و بـه مقصد نرسيدند
فــريـاد کــه در رهـگــذر آدم خـاکـي بـس دانـه فـشاندند و بسي دام تـنيدنـد
هـمت طـلـب از بـاطـن پيران سحرخيز زيـرا کـه يـکي را ز دو عـالم طلـبـيدنـد
زنـهار مــزن دسـت به دامـان گـروهـي کـز حـق بـبريـدنـد و به باطل گرويدند
مـرغان نـظــرباز سـبک سـير فـروغـي از دام گــه خــاک بر افــالک پريـدنـد
فروغی بسطامی

44

فرد از کودکی با احساساتی مثل حسادت
توجه داشته باشید که اگر کودکان شما این
باشند ،ممکن است در کودکی یا در هر
صحبت نکنند؛ اما این تبعیض برای همیش
ودرضمیرناخودآگاهشاناینفرضرادارند
به خواهر یا برادرشان احساسی متفاوت دارد
در بزرگسالی این موضوع را به خانواده و والد

چ

ساز و آواز خالقانه
دگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو  ...ضربی و آواز شهرام
ناظری با شعری از موالنا و در بیات زند هنوز هم شورانگیز است.
این آواز در آلبوم «شورانگیز» اجرا شد .فرم خاص قطعات و ریتم
پنج ضربی تصنیف «بیا ساقی» و ریتم هفت ضربی تصنیف
«بیایید بیایید» هنوز گوش و ذهن را نوازش میدهد و شورانگیز
را شنیدنی میکند .شورانگیز ،آلبومی است که محصول اجرای
سال  68حسین علیزاده با ترکیبی از گروههای عارف و شیدا
بود .قطعات خالقانه آن ،دوران اوج موسیقی ایرانی را به یاد
میآورد و ترکیب و تلفیق شعر و موسیقی و تک نوازیهای
نوآورانهاش را میتوان بارها و بارها شنید.

