ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

روانشنا پان )(۳

 -۱۴ﭘﴪﺗﺎن را ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﭘﴪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در متﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ا ّﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد و دﻟﺴﻮز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﯿﺸﱰی اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺪر ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،رﻫﱪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎ ﻓﺮدی در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺎص زودﺗﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺪران ﻫﻤﯿﺸﻪ منﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺧﺎص ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﭘﴪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺪر ﻣﺤﺮوم اﻧﺪ .ﭘﴪﻫﺎ از راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﻌﺘﱪ
ﮐﻪ متﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﴍﻃﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
از ﻧﻮع ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻧﺪارد.
 -۱۵ﺣﺲ ﻏﻤﺨﻮاری ﻣﺮداﻧﻪ در ﭘﴪﺗﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ :اﮔﺮ ﭘﴪﺗﺎن ﻏﺮﯾﺰه ﻏﻤﺨﻮاری را
ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﮑﺎﻣﻞ دﻫﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﯾﮏ رﻧﮕﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ
ﺧﻮد و راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آن ﻫﺎ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺳﻠﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ او اﺟﺎزه
دﻫﯿﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓنت اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ،ﻧﻮزادان و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس و اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان دﻟﺴﻮزی ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر آزاردﻫﻨﺪه او
را ﺗﺬﮐﺮ دﻫﯿﺪ و ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﴪاﻧﻪ اﺳﺖ.
 -۱۶ﻧﮕﺬارﯾﺪ داﺷنت ﺑﺪن ﻋﻀﻼﻧﯽ ﮐﻌﺒﻪ آﻣﺎل ﭘﴪﺗﺎن ﺷﻮد :ﺷﺎﯾﺪ داﺷنت اﻧﺪاﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﭘﻬﻦ و ﻋﻀﻼت درﻫﻢﭘﯿﭽﯿﺪه روﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﴪان ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ
ﻗﺪرت اﺟﺘامﻋﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪّت اﻫﻤﯿﺖ و ارزش دارﻧﺪ ﻧﻪ ﻫﯿﮑﻞ
و اﻧﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او آرزوﯾﺶ را دارد .در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ از ﻗﺪرت
ﺟﺴامﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای زورﮔﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ او ﺑﻔﻬامﻧﯿﺪ ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺶ
از ﻇﺎﻫﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 -۱۷وارد ﻣﺤﺪوده ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﭘﴪﺗﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ :اﻣﺮوزه ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ،ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﴪان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ
ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﴪﻫﺎ از دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺧﺎص دارﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﺎﻧﻊ ورود واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﻮت ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻨﺪ اﻧﺪرز واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ در آن ﻫﺎ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ
اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺗﻼش منﺎﯾﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﻬﺮ او را ﻗﻬﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﯿﺪ .در ﻋﻮض ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﴪﺗﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻪ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار ﺷﺪه
ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب و ﺟﺰواﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﴫف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ او را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﺪ .در ﺳﮑﻮت ﻣﺮاﻗﺐ او ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺣﻮاﺳﺘﺎن را روی ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ا از
ﻣﴫف دارﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۱۸ﺑﺮای ﭘﴪﺗﺎن اﻟﮕﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺣﱰام ﮔﺬاﺷنت ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﭘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺸﻖ و اﺣﱰام ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر آن ﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻋﺘﺒﺎر و ﻗﺪرت ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﱰام
ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای
اﺣﱰام ﮔﺬاﺷنت ﺑﻪ متﺎم زﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﴪﻫﺎ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ
ﻣﺮداﻧﻪ ﮐﻪ زﻧﺎن و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﺷامرد دوری ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻬﱰ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮی در اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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