
تثبيت هويت هرچه زودتر بهتر
گفت وگو با شهربانو مشک بید حقیقی، مربی سه دهة کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  محمدحسین دیزجی

گاهی تجربه آن قدر گران بهاست که شما هر مالک و معیار 
دیگری را برای انتخاب در رتبه های بعدی قرار می دهید. همین 
چند روز قبل با مهندس جوانی در آبادان صحبت می کردم که در 
دوران کودکی، عضو کتابخانة کانون پرورش فکری در شهر رشت، 
مرکز استان گیالن بود و از مربی آن روز خود به نیکی یاد می کرد. 
می گفت آن قدر با تجربه است که االن بعد از این همه سال، هر 
بار به مشاوره برای فرزندانم نیاز دارم، باز هم به او، یعنی بانو  
شهربانو مشک بید حقیقی زنگ می زنم و مشورت می گیرم. 
کسی که صدها کودک و نوجوان، یعنی سه نسل در طول سه 
دهه از او آموختند و هنوز هم از آموزش وپرورش تا بهزیستی و 
کتابخانه های گوناگون با مشاورة او گام برمی دارند. بانو مشک بید 
حقیقی اینک در کنار ما نشسته تا درخصوص »هویت نوجوانان 

در هزارة سوم« از تجربه هایش برایمان صحبت کند. 

شما حدود 30 ســال در کتابخانه های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان کار کرده اید و تا امروز به 
نوعی با چند نسل در ارتباط بوده اید. اگر امکان داشته 
باشد، ویژگی ها و صفات اخالقی و هویتی بچه ها را در 

طول این سه نسل با هم مقایسة بفرمایید. 
ما با دو واژة »نوجوان« و »هویت« روبه رو هستیم. نوجوانی پر از 
معنا و هویت معنادار است و مجموعه ای  از ویژگی های جسمانی، 
عاطفی، اعتقادی، اخالقی و عقالنی را درون خود دارد. من در 
سال ۱۳۶۲ با مدرک دیپلم به  عنوان مربی هنر نمایش  وارد کانون 
شدم. کانون اعتقاد داشت که مربی جوان اگر جسور، فعال و تشنة 
یادگیری باشد، در کارش موفق می شود. من هم که آن زمان در 
صدا و سیما شاغل بودم، وارد این خانوادة بزرگ شدم.کانون مربی 
را در  دوره های فشرده تربیت می کرد. بعد او را در بافت سازمانی 
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یک مرکز فرهنگی هنری به همراه یک مربی با سابقه قرار می داد. 
دو سال بعد با بررسی پروندة کاری اش، یا او را دوباره آموزش 
می داد یا از مجموعه خارج می کرد که من ماندم و مربی فرهنگی 
شدم. یعنی مربی در فضایی کاماًل رقابتی و با تجربه رشد می کرد. 
با بافت کاماًل دوگانه. یک  منطقة کاری من در محله ای بود 
گروه در کنار پارک شهر رشت بود، با مردمی دارای معیشت و 
شغل خوب، و محلة دیگری که پشت کتابخانه بود و ساکنان 
آن کاماًل مهاجر و پدر و مادر اغلب بی کار بودند. ما باید با این 
دو گروه هم زمان کار می کردیم و در کنارش به کار پرورشی هم 
می پرداختیم. خب تازه انقالب اسالمی پیروز شده بود و تحول 
بزرگی در کشور روی داده بود؛ تحولی اعتقادی. فکر کنید من 
خودم به عنوان یک نوجوان تازه شاهد تحول اجتماعی و انقالب 
در جامعه و در حال تجربه بودم و آمده بودم با بچه هایی کار کنم 
که تازه می خواستند یاد بگیرند  و رفتارهای اجتماعی را بیاموزند. 
اندیشه های غربی حاکم بر جامعه باید تفکیک و حذف می شدند. 
ما باید یاد می گرفتیم که با توجه به اصول، مبانی و ارزش های 
یادم می آید  بروز بحران های هویتی پیشگیری کنیم.  از  دینی 
استادمان می گفت: بچه های نوجوان را با رفتارهای اجتماعی و 
مشاغل گوناگون آشنا کنید. با روش های غیرمستقیم، مثل  بحث 
آزاد، از مسائل اخالقی صحبت کنید. خب به قول استاد نوعی 
هویت سالم با عنوان فعال و موفق وجود دارد که او برخی از 
ارزش های جامعه را قبول کرده، اما برخی را نپذیرفته است. اما آن 
دسته از ارزش های پذیرفته شده را نه از روی ترس یا اجبار، بلکه 
به خواست خود و با کشف خود و از روی آگاهی پذیرفته است. او 
قادر به برقراری روابط صمیمانه با دیگران است. در این راه، من 
نوجوانان دهه های 1350، 1360 و 1370 را حضوری دیدم و با 
نوجوانان دهة 1380 از طریق مکاتبه بیشتر و کمتر حضوری آشنا 
شدم. چون وارد کتابخانة پستی شدم و کتابخانة پستی محل کار 

با نوجوانان روستایی بود. 
خب من همان مربی هستم که حاال به دهة 1390 رسیده ام. 
االن شاهـد یک شکاف اجتمـاعی هستم. جامعـه یک جامعة 
نیمه سنتی و نیمه مدرن با شکاف های فرهنگی، قومی، زبانی و 
نابرابری اجتماعی است. به عقب برمی گردیم. در دهة 1360 همه 
در حال مطالعه و تحقیق در جامعه بودند؛ جامعه ای که در حال 

گذار بود و با یک هدف خاص در حال تالش. حاال در دهة 1390 
چقدر بچه ها در یافتن هویتشان به یک الگوی مناسب رسیده اند؟ 
چقدر آموزش وپرورش و یا واحدهای آموزشی دیگر توانسته اند به 

حل این بحران کمک کنند؟
یکـی از محققان در مشاهـدات بالینـی نوجوانان نسل فعلـی 
گفته است: آن ها از نظـر هویتـی سـردرگم تر از گذاشتـه شده اند. 
بی هویتی در همة ابعاد ایدئولوژیکی، فرهنگی، جنسی، تحصیلی، 
شغلی و مالک انتخاب همسر دیده می شود. بزرگ ترین مشکل 
قابل مشاهده این است که بحران هویت در برابر بی هویتی یک 
بحران طبیعی در سن ۱۲ تا 20 سالگی است )براساس نظریة 
اریکسون(. یعنی بحران باید در ۱۲ سالگی آغاز شود و در 20 
سالگی به شکل مؤثر و فعال برسد. اما به دلیل شرایط حاکم 
بر نظام تعلیم وتربیت کشور و به طور عام به دلیل فقدان برنامة 
رسمی برای خودآگاه کردن بحران برای نوجوانان، فقدان منابع و 
محدودبودن منابع برای کسب اطالعات، به نظر می رسد با یک 
تأخیر هشت ساله در نوجوانان نسل فعلی آغاز و احتمااًل در ۲۷ 
سالگی تا حدودی حل شود. برنامه  هایی که در برخی جوامع با 
عنوان »هفتة معرفی مشاغل«، »هفتة معرفی دانشگاه« یا »هفتة 
کمک  نوجوانان  به  فقط  می شوند،  برگزار  زندگی«  جهت یابی 

می کنند هویت شغلی فعال تری داشته باشند. 
نوعی هویت ناسالم »هویت دیررس« است. در این هویت فرد 
میان سال همانند نوجوانان برای هویت یابی کنجکاوی و اضطراب 
همسر  انتخاب  مالک های  می پرسد  سالگی  در 35  مثاًل  دارد. 
چیست. هنوز تکلیفش با انتخاب هایش مشخص نشده است. در 
حالی که »هویت زودرس« را زیر 20 سالگی فرد مشاهده می کنیم. 
یا شغلش تصمیم های  مثاًل در 16 سالگی در مورد همسرش 
قطعی گرفته است. این افراد تمام ارزش های والدین و جامعه را 

فقط برای به دست آوردن تأیید آن ها رعایت می کنند.
فرد دارای »هویت بی قیدوبند« از هیچ یک از ارزش های جامعه و 
والدین پیروی نمی کند و ستیز گسترده ای با بزرگ ساالن دارد. در 
واقع او آماده ترین شخصیت برای ارتکاب بزهکاری اجتماعی است. 
او ترکیبی از ارزش های گوناگون است که این ارزش ها تناسبی با 
هم ندارند. مثاًل نوجوانی را می بینیم که در هیئت عزاداری زنجیر 

می زند، درحالی که ممکن است اقلیت مذهبی باشد.

نسل  نوجوانان  مهم ترین دغدغه های  نظر شــما  به 
امروز چیست؟ 

به سؤال قبل و تحقیقات مطرح شده و بحران های  با توجه 
موجود، نخستین اقدام در عصر جدید، رسیدن به تعادل عاطفی 
است و باید روی هویت یابی فردی و اجتماعی کار کنیم. یادم 
هست در دوره ای موج تماشای فیلم های هندی بسیار زیاد بود. 
در آن ایام روزی در کالس نمایش روی صداسازی کار می کردم  
که متوجه شدم، یکی از بچه ها صدای مورد نظر را براساس یکی 
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از همـان ترانـه ها تکرار می کند. این به خاطر کشـش و جذابیـت 
فراگیری فیلـم های هنـدی بود. بعد از مدتی فیلـم های کره ای 

فراگیر شدند. 
در مقـاله ای می خـواندم که خـانواده ها در حـال مقـایسة دائـم 
به سمت   نوجوان  این کار  با  با دیگران هستند.  نوجوانان خود 

»هویت های القاشده« سوق می یابد. 
اجتمـاعی  و  تحصیـلی  هـدایت  رسـالت  آمـوزش وپـرورش 
دانش آموزان را برعهده دارد. با پایان یافتن این دوره، سازمان و 
نهاد حمایتی مستقلی برای این منظور در نظر گرفته نشده است. 
برای نوجوانان سخت می شود، چرا که هنوز  بدین ترتیب کار 

استقالل الزم را به دست نیاورده اند. 
نوجوانان با تأثیرپذیری از نظام ها و شبکه های مجازی که گاهی 
خارج از قواعد استاندارد رسمی هستند، در برابر چالش های بسیار 
قرار می گیرند که اگر برنامة مدون هدفمند و راهبردی مشخصی 

برای آنان تعریف نشود، آسیب رسان خواهد بود.
خودباوری نوجوانان در دورة نوجوانی با تثبیت هویت وجودی 
 و اجتماعی میسر خواهد بود. مطالبه گری در این برهه از زندگی، 
به  توجه  میان  این  در  می کند.  بروز  فردیت،  اثبات  منظور  به 
نیازهای روحی و روانی بچه ها خیلی اهمیت دارد. لذا باید همواره 
دنبال راهکاری مؤثر برای ایمن سازی آنان در برابر انواع انحراف ها 

و ناهنجاری ها باشیم. 

به نظر می رســد نوجوانان نســل امروز تا حدودی 
سردرگمی  این  علت های  دارند.  سردرگمی  احساس 
از نظر شما کدام اند و چطور می توان آنان را راهنمایی 
کرد؟ اگر می خواهیم نوجوانان به هویت فعال و موفق 
برسند، شیوة مناسب برای حل بحران هویت چیست؟
استادان این فن می گویند: آموزش در جامعه باید دارای این 

مشخصه ها باشد: 
 معتدل باشد. 

 همه جانبه باشد، یعنی استاد خودش عماًل خالف آنچه مطرح 
می کند رفتار نکند. 

الگوهای متنوع هنری  از   مبتنی بر منابع غنی باشد، یعنی 
روان شناختی و زیباشناسی، مثل تئاتر، سینما و ... برای جذب 

نوجوانان  استفاده کنیم. 
  منظم باشد و دچار پراکندگی نباشد.

نوجوانان چیست  امروز  نســل  گم شدة  بزرگ ترین 
و چرا با وجود این همه دسترســی به امکانات، این 

گم شدگی وجود دارد؟ 
این سؤال خیلی کلی است، اما می توان این طور گفت که داشتن 
آگاهی می تواند خیلی مهم باشد. خیلی از اولیا به دلیل فاصله 
گرفتن از دوران نوجوانی و نداشتن مشاور و راهنما نمی توانند 
به نوجوانان خود کمک زیادی کنند. تعداد زیادی از نوجوانان 
به خاطر اینکه رابطة خوبی با والدین خود ندارند، دچار خطا و 
اشتباهاتی می شوند. برای مثال آنان به دلیل اینکه نیاز دارند به 
گروه خاصی تعلق پیدا کنند، در معاشرت ها و دوستی ها گیر 
می کند. خیلی از آنان در مرحلة نوجوانی تحت تأثیر قرار می گیرند 
و به دلیل نگرانی بزرگ ترها و اولیایشان در قیدوبند قرار می گیرند.

صمیمی شدن با دوستان چیز خطرناکی نیست، اما خانواده ها 
شناخت بسیار کمی از هم دارند و به همین دلیل اجازة چنین 
صمیمیتی را نمی دهند. نوجوانان به دلیل دریافت پول توجیبی 
کم دوست دارند کار کنند. دوست دارند هرچه زودتر جایگاهی در 
جامعه به دست آورند. از سوی دیگر، بازی، تفریح و خوش گذرانی 
را دوست دارد. دوران بلوغ دوران تغییرات جسمی و روانی است. 
آن ها در بحـران های مختلـف نـوجوانی گیر می کند.  هویت یـابی، 
تحصیالت و مشکالت تحصیلی، سرزنش دائمی بزرگتر ها، انتظار  
بیش از حد از  خود، عدم اطمینان بزرگ ترها، نیافتن استقالل، 
پیدانکردن محیطی مناسب برای رشد، نیافتن آزادی های فردی 
... از جملة این موارد هستند. تعدادی از محققان می گویند  و 
نوجوانی از 10 سالگی شروع و در 24سالگی تمام می شود و هویت 

حلقة گمشدة این دوران است.

شــما در طول این ســه دهه فعالیت بــا نکته ها و 
نوجوانــان در فضای کاری خود  بحران های هویتی 
روبه رو شده اید. لطفًا مثال هایی بزنید که آن بحران ها 
چه مواردی بوده اند و شما چگونه آن ها را راهنمایی 

کردید تا بر این بحران هایی غلبه کنند؟ 
کانون پرورش فکری فضایی راحت و آزاد برای بروز احساسات 
و گفت وگو با مربی است. لحظه هایی که مربی با بچه هاست، در 

اختیار آنان قرار دارد. 
رنـج  خود  هم نوعان  با  رابطه  نداشتن  از  منزوی  نـوجوانان 
مـی برنـد. کـالس های بحـث آزاد فرصـت خوبـی بود بـرای 
ایجـاد رابطه هستند. در این کالس هـا قوانین بحـث را روی 
تابلو می نویسیم و موضوعی از هفته های قبل مطرح می شود. 
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کتـاب هـایی هم برای شـرکـت در این گفـت وگـوها معرفی 
می کنیم. بعد بچه ها گاهی گروهی و گاهی به انتخاب مربی در 

این بحث ها شرکت می کنند.
بچه ها  و  می کردیم  دعوت  کارشناسی  یا  مهمان  گاهی 
ترتیب  این  به  می کردند.  گفت وگو  او  با  سؤال  مطرح کردن  با 
بچه ها وقت زیادی را با هم صرف می کردند و در گروه هم ساالن 
سعی می کردند به همانندسازی با هم ساالن بپردازند. البته در 
دهه های بعدی کار، همواره دختران مشکالت بیشتری نسبت 
به پسران داشتند. مواجهه با جنس  مخالف و کشش و اشتیاق 
برای ارتباط همیشه در دل نوشته هایشان وجود داشت. در این 
نام  به  اجرا می کردم  را  مادران طرحی  به  برای کمک  زمینه، 
»آفرین مادر« و به بهانة اینکه شما اولیایی حمایتگر هستید، 

کتاب هایی را  برای این مادران ارسال می کردیم.
یا مثاًل در کالس های روخوانی و بحث دربارة کتاب نوجوانان 
گوشه گیر و خجالتی هم حضور داشتند که به مرور زمان متوجه 
مشارکت  یا  و  باشند  پاسخ گو  نمی توانند  دلیلی  به  می شدیم، 
کنند. مشکالتی مثل لکنت زبان داشتند که با ارجاع ایشان به 

گفتاردرمانی تا حدودی مشکلشان حل می شد.

یک نکتة جالب در مورد شــما این است که بعد از 
گذشــت ســه دهه هنوز اعضای کتابخانه های شما 
که بزرگ شــده اند و صاحب فرزند هســتند نیز با 
شــما ارتباط دارند. حتی برای فرزندان خود از شما 
راهنمایی و مشاوره می گیرند. راز این ارتباط شما در 
نگه می دارید  به روز  را  چیست؟ شما چطور خودتان 
تا بتوانید پاســخگوی نیازهای روحی و روانی افراد 

باشید؟ 
نوجوانان ما همواره نیازمند شنیدن کلمات تحسین برانگیز، 
 تشنة آزادی، مسئولیت پذیری و... هستند. استاد نادر ابراهیمی
تابلـو  روی   1363 سال  در  مربیان  ورود  بدو  کالس های  در 
نـوشت: »اگر کودک مـربی را دوست نداشتـه باشد، حـرف ها 
و تدریس او را هم دوست نخواهد داشت.« من معتقـدم این 
بچه ها هستند که مرا به روز می کنند. مـن باید مطالعه کنم. 
بایـد در سمینارهـا و گـفت وگـوها در کـالس درس استـادان 
بنشینم. باید به قول مادرم همیشه مطالعه کنم. یادم هست 
هر وقت بی کار بودیم، کتاب به دستمان می داد. هر بار نزدیک 
خواب به ما می گفت: »هر نیک و بدی که در کتاب است بر 

هم بزنید که وقت خواب است.« 
امیدوارم دوستانم همواره مرا یاری کنند و ما در گفت وگوها از 

هم بیاموزیم.

یکی از ســؤاالت در دوره نوجوانی این است که من 
کیستم ؟ این سؤال، قرن هاست ذهن بشر را به خود 

مشغول کرده و موضوع اشــعار، داستان ها و زندگی 
نامه های بی شماری بوده اســت. این سؤال در دوره 
نوجوانی، می تواند به درک هویت نوجوان کمک کند. 

 هویت انسان در نوجوانی شکل می گیرد. در این دوره، نوجوان 
سؤاالتی از خود می پرسد مثل اینکه من کیستم؟ به کجا می روم 
این سؤاالت، در رشد  به  و چه هدفی دارم؟ نحوه جواب گویی 
هویت نوجوان تأثیر می گذارد. اگر او بتواند به این سؤاالت پاسخ 
اضطراب  دچار  می کند، وگرنه  آرامش  احساس  بدهد،  مناسب 
مسئله ای حاد می شود.  هویت یابی  نوجوانی،  دوره  در   می شود. 
به طوری که نوجوان روز به روز برای دستیابی به هویت مشخص، 
تغییر جهت می دهد. در دوران نوجوانی، انسان با مجموعه ای از 
تغییرات شناختیـ  روانی و احساسی روبه روست. نوجوان به این 
 موضوع اهمیت می دهد که در نزد دیگران چگونه جلوه می کند. 
نوجوان درتالش است تا بین تصوری که از خود دارد و تصوری که 
دیگران از او دارند، هماهنگی ایجاد کند. گاهی اوقات طرد شدن از 
سوی اجتماع و یا اطرافیان، ممکن است باعث شود که نوجوان از 
هیچ راهی نتواند احساس هویت کند. البته دستیابی به احساس 
 هویت فردی تا حدی به مهارت های شناختی نیز بستگی دارد. 
در مجموع باید گفت که برخی از نوجوانان در شناخت و درك 
در  می خورند.  شکست  دیگر  برخی  و  می شوند  موفق  خود، 
هویت یابی، مسائلی از قبیل روابط میان والدین و فرزندان، مسائل 

فرهنگی و یا تغییرات اجتماعی دخالت دارد.
در جوامع ساده و ابتدایی که تغییرات اجتماعی به کندی رخ 
مـی دهد، شکل گیری هویت نسبتًا ساده است، اما در جوامـع 
پیچیده که تغییرات اجتماعی پی درپی است، هویت یابی ممکن 
است فرایندي مشکل و طوالنی داشته باشد. زیرا در این جوامع، 

نوجوان با الگوهای فکری و رفتاری متعددی روبه رو می شود.

سخن آخر...
گمراه  و  گردم  گمراه  مبادا  اینکه  از  می برم  پناه  تو  به  خدایا 

گردانم، بلغزم و یا بلغزانم ... .
سپاس فراوان از حضور شما. 
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