ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

روانشنا پان )(۲

 -۷اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﭘﴪﺗﺎن را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ :اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠامن اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﺑﺎی ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﺪاری ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری را ﴍوع ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ آن ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد او ﯾﮏ آدم ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و در آﯾﻨﺪه از آن ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺧﻮاه ﮐﺮد و ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ارزﺷﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﴪان ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪا وارد ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﯽ ﻧﱪﻧﺪ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای ﻋﻘﺪه ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﺑﺮاز وﺟﻮد ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﭘﺮ زرق
وﺑﺮق ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺘﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ او در درون ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
»ﻣﺮد« ﺑﻮدن را ﻧﺪارد.
ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﴪان منﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ از ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﺪران در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ از ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﺑﻪ او
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺪﻫﯿﺪ ،در ﮐﺎر او دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ
درس ﺑﮕﯿﺮد.
 -۸ﺑﺮای ﭘﴪﺗﺎن وﻗﺖ وﯾﮋﻩ ﺑﮕﺬارﯾﺪ :ﺑﺮای ﺑﻮدن ﺑﺎ او وﻗﺖ ﴏف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ او اﺟﺎزه
دﻫﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺷام ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ او را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاﻗﺐ او ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﺑﺮاز ﮐﻨﯿﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺳﻔﺮه دﻟﺶ را ﭘﯿﺶ
ﺷام ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
ﭘﴪان ﭘﺪران ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ،ﭘﺪرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﱰ دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺣﱰام
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﴪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺪار و ﺛﺮومتﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺪاﮐﺎری
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﯿﺸﱰی از ﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﴪ
ﺧﻮد ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 -۹ﺧﻮد را ﺟﺎی ﭘﴪﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ :ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﭘﺎﻓﺸﺎری ﭘﴪﺗﺎن ﺑﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد آﺷﻔﺘﻪ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷام ﺟﻮان ﺑﻮدﯾﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ارزانﻗﯿﻤﺘﯽ داﺷﺘﯿﺪ .ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﮕﺬارﯾﺪ .او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷام را
آن ﻗﺪر ﭘﻮﻟﺪار ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎدر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ و او را
ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﴪﺗﺎن را ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺧﻮدﺗﺎن در  ۲۰ﯾﺎ  ۳۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﻦ او ﺑﻮدﯾﺪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﴍاﯾﻂ ﻓﺮق ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷام ﺑﺮای ﭘﺪران ﺣﺮﻣﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﴍاﯾﻂ اﺟﺘامﻋﯽ آن زﻣﺎن ﺑﻮد .ﺷام اﺳﺘﺪﻻل منﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﺮﺳﺸﯽ
ﴍاﯾﻂ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﴪ ﺷام در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز رﺷﺪ ﮐﺮده

اﺳﺖ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﴫ اﻃﻼﻋﺎت ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ.
ﭘﴪ ﺷام اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﺷام ﮐﻪ در ﻣﻮرد ارزش ﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﴎ درﮔﻢ ﺑﻮدﯾﺪ،
ﮔﯿﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد او ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ او ﺑﺎﻫﻮش اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت او
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﯿﺶ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷامﺳﺖ .ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ
در ﻣﻮرد او داوری ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 -۱۰از ﭘﴪﺗﺎن اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد
را ﺑﺎ وﺳﻊ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﻋﻼﻗﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد او ﻫامﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ آن ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﯿﺮواﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ دوش او ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺜﻼً ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ :ﭘﴪهی ﺑﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭼﺮا  ۱۶ﺷﺪهای؟ ﺑﺎ اﯾﻦ منﺮهﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﯿﭽﯽ منﯽﺷﯽ؟!
 -۱۱ﺗﻠﺨﯽ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﺮای ﭘﴪﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ د
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﴍﮐﺖ ﮐﺮدن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻫامن
اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ اش ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻣﯿﺰ،
ﯾﮏ ﻧﻮازش ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻣﯿﺰ از ﺳﻮی ﺷام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﺮای او ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
 -۱۲ﺑﻪ ﭘﴪﺗﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  ۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ )ﻋﺸﻖ،
اﻧﻀﺒﺎط ،اﺣﱰام ،ﺳﺎزﮔﺎری( را ﺑﻪ ﭘﴪﺗﺎن آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را درک ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
 ٪۷۰ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در آﯾﻨﺪه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۱۳ﭘﴪﺗﺎن را ﺣامﯾﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ :ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﴏﯾﺢ و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﴪﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺪﻫﺎ ﻏﻢ و رﻧﺞ او در آﯾﻨﺪه ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎی ﭘﴪﺗﺎن »ﻧﻪ« ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺘّﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﭘﴪﺗﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ متﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی او را در ﮐﻮدﮐﯽ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ!
واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﴪﺷﺎن وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن را آﻣﻮزش منﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﴪی ﮐﻪ آن وﻇﺎﯾﻒ
را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻘﴫﻧﺪ! ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ ﺑﺎ ﭘﴪﺗﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی و ﺧﻼﻗﯿﺖ او ﺷﻮد.
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