
  اثرات آن باالي روح و روان کودکانروابط خانواده گي و 

  نثارعلمی نثار

کودک يعني زمانيکه کودکان اول� قدم هاي محبت و نيک اندييش را از آغازين روز هاي آموزش و يادگ�ي انسان دوستي مهر، 

عزيز آموز گاران واقعي واصيل علم ومعرفت والدين زم� ميگذارند بايد در آنان پرورش داد. بر خود را آهسته آهسته و شمرده شده 

به مشام م�سد نبايد در نزد جدال و کشمکش هاي ميانتهي و بيهوده بوي ستيزه جويي،  از آن به ش�ر م�وند، کل�ت و جمالتيکه

ربا�، صميميت، پاکيزه همحبت، مبينا و زود رس کودک استفاده گردد. و به جاي آن بايد کل�ت و واژه هاي گوش شنوا و عقل 

با روش هاي مثبتي را در ذهن آنان زرق �ود، تا اطفال خانواده بتوانند در دوران خورد سايل گي، خلوص نيت، گفتار و کردار نيک 

غضب آلوده در نزد کودک نبايد قشات ا، تعصبات خشک و منشفاف آن  آرايش دهند ئینهخود را در آ  آينده که از والدين مي آموزند

رسيده در ذهن و روان آنها جا داده شود، بارها به مشاهده . همواره تالش گردد تا راه کار هاي اد� و س�ت اخالقي صورت گ�د

رفتار، کردار و حرکات بوده زيرا اطفال مقلدين  و خانواده ب� والدين و روابط نا مطلوب که لجاجت اطفال نايش از رويه نادرست

شخصيت والدين و محيط خويش اند. پدر و مادر و اند، به عباره ديگر اطفال انعکاس دهنده  مثبت و منفي والدين خويش

رعايت �ايند. تا باشد کودکان است جداً نزاکتهاي اجت�عي را که آينده ساز اطفال سعي �ايند،  مسوول� خانواده حتي املقدور

سفانه در رشايطي که ما در آن به رس اٌ رشيف انسا� گردد. متبا پ�وي از س�ت اخالقي و اد� خويش� ساز شده آراسته با قباي 

در �ام ما  دي، معنوي و مازندگي اجت�عي، فرهنگيبه اثر مداخالت فرهنگي، ديني، سيايس، جغرافيايي، اجانب ش�ازه ميربيم 

ميان اقشار مختلف جامعه رسزم� آتش ديده  رااختالفات و کشيده گي هاي � مورد  ،فقدان معنويتعرصه ها مترضر گرديده و 

را  ،زن ستيزي زندگي تعلمي و تربيتي و خاکسرت شده ما به ميان آورده است. کشمکش هاي خانواده گي و فامييل، عدالت گريزي،

. به مراتب ديده ميشود که چار تشويش و نا اميدي �وده استقرش آگاه و منور کشور را د  ساخته و خدشه دار خود نوبه به 

، به گونه مثال: نو عرويس که به بلکه خشونت زن عليه زن متاثر ساخته، تهديد مين�يدخانواده ها را تنها خشونت مرد عليه زن نه 

صميميت و عالقه مندي خود را ابراز مين�يد تا اين عروس تازه آمده را به خانه  خانه داماد م�ود طبيعيست که داماد به اين بانو

مزاوجت خ� مقدم گويد و عروس نيز عالقه نشان ميدهد تا با شوهر و فاميل آن همنوا بوده و آهسته آهسته او نيز نو با زبان خاص 

متاسفانه مادر پرس که خشوي عروس  را بيگانه احساس نکند،را در کنار اين خانواده پيدا �وده ديگر خود عالقه به دوام زندگي 

غ� و با تحريکات مغرضانه و تعصبات عبوسانه  ، حسود و کينه توز ميشود.است از اين رويه و اخالق پرس در برابر خا�ش خشن

منفي و غ� منطقي  موزشآ ، پرس را ترعيب به خشونت ميکند و دخرت اين خانواده يعني خواهر داماد از رويه زشت مادر مستقيم

را که براي تو ام با نقدهاي شخيص و سليقه وي در برابر عروس اختيار مين�يد و همه آرزوهاي اين بانو گرفته بر خورد نامناسب 

آشکار را به  عليه زنزن اينجاست که خشونت  ،و نا اميدي مبدل ميسازد یاسمي پروراند به ساختار يک زندگي نو در وجود خود 

مي اندازد الزم  هبه مخاطر اين پديده نا پسند که ش�ازه زندگي تعليمي و تربيتي اطفال مارا مشاهده م�سد. به منظور مهار کردن 

دست به دست هم  خويش ي نخبه، معليم� و اساتيد فرهيخته با درک رسالت و مسووليت هاي ديني و انسا�است انسان ها

   اوالد معارف را  بار روحيه نوع دوستي تربيت و آموزش دهنداز هم� اکنون داده 



ديني و و رسالت  وليتو مسبا درک  بايدآنرا جرباً چشيده اند والديني که چهار دهه جنگ را در کشور تجربه �وده و تلخي هاي 

آگاهانه  روان اوالد هاتلخ از مغز و خويش براي ريشه کن �ودن حسادت هاي خشک، تعصبات � مورد و خشونت هاي انسا� 

با لبخندي هاي لطيف و ظريف به طرز و گونه خاص در دهن خارج �ايند و بديل آنرا از راه هاي صميميت، مساملت و مال�ت 

و  �ندناز پرخاشگري هاي مخاطره آميز و سکوت فضاي تار خانواده که محروميت را در ذهن کودک زنده ميشان مستقر �ايند. 

زمينه بازي و . بهرت است براي امتياز دهي به کودک سعي شود از آموزه هاي نا مطلوب به ش�ر م�ود جداً بايد خود داري گردد

از کل�ت چون قوم، نژاد، مليت، عش�ه و قبيله و غ�ه که باعث و توجه شود  دتفريح را در حدود توان و امکان به او فراهم �اي

  ش و خشونت ميان آينده سازان اين کشور ميشود جلوگ�ي بعمل آيد.درز و ايجاد شکاف مده

به رصاحت و وضاحت مطرح �ايند و همواره به مقام درعوض مطالب و مقاصديکه جامعه را از لحاظ فکري و اخالقي پيوند دهد 

ته از ادب و رشافت را که جوهر اطفال از هم� حاال به نوع دوستي، س�ت وطنيت آميخواالي انسانيت ارج گذاشته شود. تا باشد 

     ديهيم ملکو� مزين گردند.ناب انسانيت است دريافته و با اين 


