باسمه تعالی
شخصیت محوری(چهارم)
چگونه میتوان شخصیت اهل بیت؟مهع؟ را در محور زندگی کودکان قرار داد؟

در قسهت سوم از این بحث ،وقتی به اههحت رفتار والدین پیش
نق

از وولید و

لقهۀ حرام در دور شدن فرزندان از اهی یشیت؟ اشیار ریردین ،در اصی

بحث چگونگی را آغاز رردین؛ اما از این قسهت به صورت خاص به این سؤال
میپردازین.
ههان طور ریه در ل ید اول و دوم از رتیاب «مین دیگیر میا» گفتیهایین ،یییی از
اص یورین عجاصر وأثحرگذار در وریشت رودک ،گزار های وصویری و گیزار هیای
رفتییاری اسییت .گییزار هییای وصییویری بییه پشییامهییای گفتییه میییشییود رییه رییودک از
رفتارهای مری با دنحای اطراف خودش دریافت میرجد .گزار های رفتاری هن
نوعی گزارۀ وصویری است ،با این وفاوت ره در این گزار ها ،مخاطب از رفتیار
ّ
مری با خود ،وصویریرداری میرجد.
وقتی والدین وصهحن میگحرند نوع یرخوردشان را با مسائ مخت ف زنیدگی
و ه یین چج ییحن رفتارش ییان را ب ییا ر ییودک ،مط ییایا ب ییا آنچ ییه در ر یییم و س ییحرۀ اهی ی
یشت؟ آمد  ،مدیریت رججد ،یزرگورین رار را یرای قرار گرفتن ایین یزرگیواران
در محور زندگی رودرانشان انجام داد اند.
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مییا در آیجیید در بییارۀ قصییه و نقی

آن در وثجحییت شخصییحت محییوری سییخن

خییواهحن گفییت .وقتییی رییه رییودک رفتییار والییدین خییود را مطییایا بییا چحزهییای
مییشجد ره از پدر و مادر در بارۀ اه یشت؟ شجحد  ،متوله میشیود والیدین
وحییت وییأثحر رییم و سییحرۀ ایشییان اییین گونییه یرخییورد میییرججیید .در نتحجیه گییرای
عاطفی شدیدی نسجت به اه یشت؟ پشدا میرجد ،اما ا گر چحزی ره از آنها
در بییارۀ اه ی یشییت؟ میییشییجود ،بییا آنچییه والییدین در عه ی انجییام میییدهجیید
متفاوت باشد ،در دور شدن فرزندان از معصومحن؟ وأثحر بسحار زیادی دارد.
الاز بدهحد چجد مثال یزنن:
مثیال اول :رییودک میییشجیید ریه پییدر و مییادر ییرای رهییب بیه فقییرا و نحازمجییدان
دغدغه داشته و در صورت ووان دریغ نهیرججد .رهب به نحازمجدان ،محجیوب
فطری ههۀ ماست .ما به صورت فطری احساس نحاز میرجحن ره به نحازمجدان
رهب رجحن .رودران هن ره فطرت پاری دارند ،هن رهیب بیه نحازمجیدان و هین
رسییی رییه بییه آنهییا رهییب میییرجیید را دوسییت دارنیید .رهییی رییه یییزرگو یر میییشییود،
داستانهیا و سیخجان متعیددی از معصیومحن؟میشیجود ریه مع یوم مییشیود
این ووصحه و سحرۀ اه یشت؟ است ره والدین او را به این رار وشو یا ررد
است .ههحن مسأله گرای

رودک به اه یشت؟ را یش

از گذشته میرجد.

مث ییال دوم :ر ییودک رابط ییۀ ص ییهحهی و محترمان ییهای مح ییان پ ییدر و م ییادرش
مییییشجیید رییه یییرای او امجحییت روانییی و یی ای را ایجییاد ریرد اسییت .او وقتییی پییای
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سخجان اه یشیت؟ و قصیۀ زنیدگی آن یزرگیواران میینشیحجد ،مع یوم میشیود
مع یین اصیی ی پییدر و مییادر ،اهیی یشییت؟ هسییتجد .در نتحجییه امجحییت روانییی
خییودش را مییدیون ایشییان مییییشجیید و بییاز هیین گییرای

او بییه اییین یزرگییواران یییش

از

گذشته میشود.
مثیال سییوم :رییودک نحازمجیید بییه بییازی اسییت و دوسییت دارد بییا پییدر و مییادرش
بییازی رجیید و ههچجییحن دوسییت دارد والییدیج

در بییازی بییا او خودشییان را مث ی

بچییههییا رججیید .پییدر و مییادر هیین اییین رییار را انجییام میییدهجیید؛ ولییی بعیید از مییدوی
رییودک ،قصییۀ بییازی اهیی یشییت؟ بییا بچییههییا را میییشییجود و دسییتورات اییین
یزرگواران در بارۀ بچه شدن در هجگام بازی با رودران هن بیه گیوش او مییرسید.
دیگر مع وم است ره چه حسی یرای او ایجاد میشود.
مثییال چهییارم :رییودک نحازمجیید بییه محجییت اسییت .او بجییدۀ رسییی اسییت رییه
یششتر به او محجت میرجد .در انسانهای اطراف رودک ،رسی یششیتر از پیدر و
مییادر بیه او محجییت نهیییرجیید .پییدر و مییادر او را نییوازش میییرججیید ،مییییوسییجد ،در
آغییوش میییگحرنیید و  . ...رییودک میییفههیید رییه اه ی یشییت؟ چییه انسییانهییای
مهربانی هستجد ره به والدین او دستور داد اند با او این قدر با محجیت یرخیورد
رججد.
شییها میییووانحیید مثییالهییای ز یییاد دیگییری را وصییور رجحیید .مثییالهییای رییه بییا
وحقا آن در زندگی رودک ،خانه را به یهشتی ییرای او بیدل مییرجید و او زنیدگی
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در این یهشت را مدیون رسانی میداند ره در فطرو

با آنهیا آشجاسیت؛ یعجیی

اه یشت؟.
حییا شییها ههییۀ اییین مثییالهییا را مجفییی رجحیید .پییدر و مییادری رییه دم از اه ی
یشت؟ میزنجد؛ اما دغدغهای یرای رهب به فقرا ندارند ،با یییدیگر دائین در
حال دعوا و وج

هستجد ،با رودرشان بازی نهیرججید و او را از محجیت پدرانیه

و مادرانه محروم میرججد .نتحجۀ این نوع یرخورد ،نحازی به ووضحح ندارد.
پدر و میادری ریه وصیهحن مییگحرنید رفتارشیان را بیا دنحیای اطیراف و بیه و یی
رودرشان متجاسب با آنچه اه یشت؟ گفتهاند مدیریت رججد ،باید بدانجید
نتحجۀ این وصهحن را وجها در وریشیت رودرشیان نخواهجید دیید .ایجهیا بیه ویوفحقی
یرای دسیتحای بیه ب جیدورین ق یههیای رهیال دسیت یافتیهانید ریه ههیان ف سیفۀ
آفریج

آنهاست.
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