
دكتر علي اصغر احمدي

یكي از مشــاهدات تأمل برانگیز من در طول دوران كاري ام مربوط 
به نوروز ســال 88 اســت؛ زماني كه نوة بزرگم دو ســاله بود. این 
مشاهده حاوي نكات بسیار مهمي در رابطه با چگونگي فعال شدن 
»خود« در كودك اســت. در نوروز آن سال، زماني كه صبا دقیقًا دو 
سالگي را تمام كرده و چند روزي بود كه وارد سه سالگي شده بود، 
براي بازدید یكي از روســتاهاي طالقان بــه آنجا رفته بودیم. بعد از 
توقف خودروها، مقداري از راه را باید پیاده طي مي كردیم؛ مسیري 
روستایي، شیب دار و ناهموار. من از ابتداي راه دوست داشتم صبا را 
همراهي كنم. با اینكه او نیز عالقه مند به همراهي من بود، از همان 
ابتدا اصرار بسیار زیادي داشت كه این مسیر را شخصًا و بدون كمك 
گرفتن از كســي طي كند. در مســیر، بارها به جاهایي رسیدیم كه 
او نمي توانســت به تنهایي از آن ها عبــور كند ولي با مقاومت تمام، 
براي انجام دادن كار توســط خودش پافشــاري مي كرد. در چنین 
موقعیت هایي، به او مي گفتم »دســتت را بــده تا كمكت كنم« اما 
او بــا اعتراض و اجتناب مي گفت: »َدبا اودش« )صبا خودش(. وقتي 
مي دیدم كه او نمي خواهد دســتش را بگیرم، پیشنهاد مي كردم كه 
دســتش را به من ندهد، بلكه انگشت مرا بگیرد و با اتكا به انگشت 
من مســیر را طي كند. او به این پیشنهاد من، لحظاتي مي اندیشید 
و ســپس با آن مخالفت مي كرد. معلوم بود كه نمي خواهد به هیچ 
وجه به یك انســان زنده تكیه كند. در مواردي كه هیچ چاره اي جز 
تكیه بر چیزي وجود نداشت، مرا به جلو مي كشید و تالش مي كرد 
از لباسم كمك بگیرد، نه از خودم. چند بار اشاره كرد كه به طرفش 

روانشناسی تربيتی

درسي از مكتب كودكان
كارزار»من«ها

مقدمه 
یكي از جدي تریــن، تأثيرگذار ترین، پيچيده ترین و در عين حال 
مغفو ل ترین عواملي كه كيفيت زندگي فردي و جمعي انسان را رقم 
مي زند، واقعيت روان شناختي »من« و »خود« است. انسان مي داند 
كــه آنچه مربوط به »من« و »خود« اوســت، تا چه حد وي را تحت 
تأثير قرار مي دهد و رفتارها و اعمالش را هدایت مي كند. انســان 
براي حفاظت و توسعة آنچه متعلق به خود اوست، تالش مي كند و با 
تمام توان در صدد مراقبت از آن ها برمي آید. او به راحتي نمي تواند 
»من« و »خوِد« دیگران را در مقابل »من«  و »خوِد« خود تحمل كند؛ 
لذا یكي از گسترده ترین عوامل منازعات و درگيري هاي انسان ها با 
یكدیگر، به همين حوزه مربوط اســت. انسان حضور دیگران را در 
جایگاه »خوِد خودشان« به سادگي نمي تواند تحمل كند و همين امر 
موجب درگيري و كشــمكش هاي طوالني بين او و دیگران مي شود. 
با توجه به اهميت این مفاهيم روان شــناختي، سعي مي كنم آن ها 
را در ميان ســاده ترین رفتارهاي كودك، بكاوم و تحولشــان را در 
فرایندهاي تربيتي، مورد تحليل قرار دهم. این بحث، یك پایة نظري 
روان شناختي دقيق و محض دارد لكن هدف اصلي من از این مقاله، 
رسيدن به راهبردهاي عملي دربارة نحوة مواجهه با كودك و نوجوان 

در طول دوران رشد و تربيت است.

كليدواژه ها: من، خود، خودمختاري، خودپیروي، دگرپیروي
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بروم و با پس زدن دست من، به شلوارم چنگ زد تا از نقطة سختي 
عبور كند. در نقاطي كه گرفتن شــلوار هم چاره ساز نبود، با همان 
زبان كودكانه از من مي خواســت كه بنشینم و با گرفتن بخشي از 
پیراهنم و در عین حال تكیه دادن نامحسوس به بدنم، از جایي باال 
برود یا پایین بیاید. باالخــره، وقتي با تمام مراقبت هایي كه انجام 
داد توانســت به مقصد برسد، با غروري وصف ناشدني خود را پیروز 
میدان نشــان داد و در مقابل همة اطرافیان شــروع به راه رفتن و 

خودنمایي و نوعي رجزخواني كرد.
این واقعه به لحاظ روان شناختي به تحلیلي احتیاج دارد تا از میان 

آن، بخشي از واقعیت مفهوم خود نمایان شود:
1. این رفتار از كودكي ســر مــي زد كه هنوز مفهوم »من« در او 
شــكل نگرفته بود. او خودش را به صورت سوم شخص، و به عنوان 
انعكاس دیدگاه بزرگ ترها در ذهن كودكانه اش، مي دید. نمي گفت 
»من خودم«، بلكه مي گفت »صبا خودش«. شاید ساده ترین تفسیر 
این كاربرد این باشــد كه او در طول دو سال زندگي اش، دیده بود 
كه بزرگ ترها براي هر چیــزي نامي به كار مي برند و آن چیز را با 
آن نام مشــخص مي كنند، و بنابراین، آموخته بود كه او نیز چون 
بزرگ ترها نام اشــیا را به كار ببرد كه یكي از این اشیا خودش بود. 
مي دید كه دیگران این موجود را »صبا« مي نامند و به این ترتیب، 
خودش را هماني مي نامید كه دیگران مي نامیدند. او هنوز نتوانسته 
بود تفاوت بین خودش و ســایر اشیا را به وضوح درك كند. با این 
حــال، براي خودش یك »خود« قائل بــود. در این نقطه مي توان 
به این نتیجه رســید كه بین »من« و »خود« تفاوتي وجود دارد و 
براي شناخت دنیاي روان شناختي انسان، توجه به این تفاوت بسیار 
ضروري و مهم است. ما به زودي به تفاوتي كه براي این دو مفهوم 

قائلیم، خواهیم رسید.
2. این خود، براي كودك منشأ نیرو و استقالل است و تحقق آن، 
مایة  احساس وجود و پیروزي مي شود. او با یك احساس شهودي، 
مي داند كه زماني مي تواند به خود ببالد و افتخار كند كه به تنهایي 
كاري را به ثمر برساند. این خود، كانوني است تپنده و توفنده 
و فعال؛ كانون تالش و كوشش و پيگيري هدف. اگر این كانون 
در طول زندگي آســیب نبیند، علي القاعده باید نیروبخش تمامي 

تالش ها و كوشش هاي انسان باشد.
3. كودك با نوعي علم غریزي و شهودي مي داند كه اعمال انسان 
زنده از »خود« او سرچشمه مي گیرد، لذا اگر به عمل دیگران تكیه 
كند، این شــبهه به وجود مي آید كه این خود او نیست كه كاري را 
انجام مي دهد بلكه خود دیگران اســت كــه كاري را براي او انجام 

مي دهنــد. او با انجام دادن این كار، مي خواهد موحدي تام و كامل 
باشد؛ شــریكي براي خود نمي پذیرد و مي خواهد كارش خالصانه 
و انحصاري از خودش سرچشــمه بگیــرد. از این رو نه تنها مداخلة 
عملي بزرگ تر را نمي پذیرد، بلكه تكیه بر بخشــي از اندام هاي او 
)همان انگشــتي كه به عنوان یك شیئي در اختیارش قرار مي دادم 
كه به آن تكیه كند و از آن كمك بگیرد( را نیز كه ممكن اســت با 
شبهة كمك گرفتن از خودي دیگر به میان بیاید، نمي تواند بپذیرد. 
چنین دركي نمي تواند حاصل یادگیري باشــد؛ هیچ گونه محتواي 
آموزشي براي كودكي دو ساله وجود ندارد كه بتواند با این عمق و 
به این گستردگي، تمایز بین خوِدخودش با خوِد دیگران را به او 

آموزش دهد و آن دو را از هم تفكیك كند.
4. توجه كودك به اندام هاي جان دار و اشیاي بي جان نیز از نكات 
مهم این مشاهده است. كودك تفاوت چیزهایي را كه فعلیتي دارند 
و چیزهایــي كه نقش فاعلي ندارند، عمیقاً   تشــخیص مي دهد. او 
تفاوت دست و انگشت انسان را از لبا س هاي او، كه جان دار نیستند، 
به خوبي تشــخیص مي دهد. اســتفاده از اشــیاي بي جان، ُشبهة 
برهم زنندگي اســتقالل خود كودك را ایجاد نمي كند ولي مداخلة 

بخش هاي جاندار، مي تواند تداخل خوِد دیگري در خوِد او باشد.
در اینجا الزم است مفهوم جاندارپنداري پیاژه، هم به جهت اساس 
و هــم از جهت نوع تعمیم مورد تأمل قرار گیرد. كودك در چنین 
مشــاهده اي نشان مي دهد كه تفاوت جان دار و بي جان را به خوبي 
تشخیص مي دهد یا بهتر اســت بگوییم كه كودك بین فاعلیت و 
انفعال، تشــخیص قائل اســت نه دقیقًا بین جان دار و بي جان. در 
حقیقت، آنچه جان دارپنداري1 نامیده مي شود، باید به فاعل پنداري 
تغییر نام دهد. امید است در جایي دیگر بتوانم این مفهوم را بیشتر 

مورد توجه و تحلیل قرار دهم.
قبل از ادامة بحث، الزم اســت تفاوت »مــن« و »خود« را مورد 
توجه قرار دهیم. همان گونه كه تا اینجا مشــخص شــد، »خود« 
یك كانون فعال، وحدت بخش و انحصارطلب است كه در 
عرصة ذهن و شــخصيت كودك حضور دارد. به رغم اینكه 
كودك با تكیه بر كلمة »خود«، اصــرار بر انجام دادن كارها دارد، 
به آن خودآگاهي ندارد؛ یعنــي »خود«، در ذهن كودك مفهومي 
روشــن  و خودآگاه نیســت. با این حال كه خود یك كانون فعال 
رواني است، براي كودك و شاید بسیاري از بزرگ ترها، قابل تجسم 
و فهم نیست. شــاید بتوانیم »خود« را در جایگاه آناتومي بدن به 
قلب تشبیه كنیم. قلب، به رغم تپش مستمر و داشتن نقش حیاتي 
در ارگانیزم، ضرورتًا توســط كودك و یا حتي برخي از بزرگ ترها 
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حس نمي شود. قلب با اینكه با تمام سلول هاي بدن در ارتباط است، 
مي تواند كاماًل خارج از حوزة خودآگاهي انسان عمل كند. »خود« 
نیز چون قلب، تپنده و فعال با تمامي عناصر روان شــناختي انسان 
ارتباط دارد ولي براي كودك و بسیاري از بزرگ ترها، پیوسته حالت 

ناهشیار خواهد داشت.
»من«، برعكس خود، كامالً  خودآگاه اســت یا بهتر است بگوییم 
كه اساسًا بخش ساختاري خودآگاه شخصیت انسان، »من« اوست. 
»من« با این حال كه بر حول محور »خود« شــكل مي گیرد، تنها 
شامل عناصري مي شود كه انسان آن را جزئي از خود یا متعلق به 
خود درك مي كند. دسِت من، پاي من، عروسك من، تختخواب ِ من، 
پدرمن، مادرمن و ... مجموعة »من« را مي ســازد. »من« به تدریج 
شكل مي گیرد و زماني كه براي كودك به عنوان یك مفهوم متمایز 
از ســایرین و سایر اشــیا در مي آید، با همین كلمه، یعني »من« 
مورد اســتفاده قرار مي گیرد. »من« به تدریج گسترده مي شود و 
قدرت مي یابد. »من« در كودكي دامنة بســیار محدود، شكننده و 
آســیب پذیري دارد؛ لذا كودك نیازمند پناهگاهي چون مادر است 
»مِن« توسعه یابنده، در مرحله اي مي تواند شامل »خود« نیز بشود 
و این حاصل پیشــرفت انسان در خودشناسي است. معرفت نفس، 
فرایندي اســت كه در آن به تدریج جنبه هاي ناهشــیار و پنهان 
شخصیت انسان، به »من« او ملحق مي شوند. براي این دو اصطالح 
بهتر است self را معادل »خود« و ego را معادلي براي »من« بگیریم.
نگاه یونگ به »خود« و »من« شباهت بسیار به همین توضیحي 
دارد كه ارائه شد. او خود یا سلف را مفهومي كهن2 مي داند كه اجداد 
انساني آن را كسب كرده و براي نسل هاي بعدي به ارث گذاشته اند. 
این مفهوم با كودك زاده مي شود ولي در ابتدا جنبة هشیار ندارد. 
یونگ معتقد اســت كه در ســال هاي قبل از میان سالي و پیش از 
جریان تفّرد3، »من« مركز شخصیت است. با فردیت یافتگي انسان، 
مركز شــخصیت از من به ســلف یا خود منتقل مي شود و در این 

مرحله است كه »خود«، جنبة خودآگاه پیدا مي كند.
در ادامة بحث مي خواهیم به ایــن نكته بپردازیم كه خود و من 
كودك در جریان زندگي كودكي و نوجواني، چه سرنوشــتي پیدا 
مي كنند. این دو جزء اساســي شخصیت انسان، وقتي وارد كارزار 
خودنمایي هاي »من« و »خود« دیگران مي شوند، چگونه به حضور 
خویش ادامه مي دهنــد؟ »من ها« و »خود«هــاي والدین، اولین 
حریفان »من« و »خود« كودك هستند و او را به مبارزه مي خوانند.

خودمختاري4 كودك، را كه به تعبیر اریكســون از یك ســالگي 
آغاز مي شود، ســایرین و پیش از همه والدین، نمي توانند همیشه 
و همــه جا تحمــل كنند. والدین با مالحظــات مختلف، از جمله 
محافظت كودك از خطرات گوناگون و نیز تربیت كودك و شــكل 
دادن یك شــخصیت مدني براي او، به اشكال گوناگون در مقابل 
وي مي ایســتند و او را وادار به عقب نشــیني از خواسته هاي خود 
مي كنند. كودك با گســترش روزافزون توانایي هایش، به كارهاي 
گســترده و خودمختارانة بیشتري دست مي زند. گستردگي دامنة 
فعالیت هــاي كودك مي تواند مزاحمت هاي گوناگوني براي والدین 
ایجاد كند؛ لذا والدین، گاه با نرمي و گاه با تندي و خشونت او را از 
انجام دادن برخي از این كارها باز مي دارند. بازداري و مقابلة والدین 
را كودك به سادگي نمي پذیرد و نسبت به آن ها عكس العمل نشان 
مي دهد. كودكي كه با دستور گرفتن از كانون تپندة شخصیت خود 
مي خواهد كاري را انجام دهد، رقیب و مانعي را نمي تواند در مقابل 
خود تحمل كند؛ لذا عكس العمل هایي از خود نشان مي دهد. اولین 
واكنش، مقاومت و اصرار بر كاري اســت كــه درصدد انجام دادن 
آن اســت. اگر بخواهند چیزي را از دستش بگیرند، در اولین گام 
آن را نگــه مي دارد و احتمااًل پا به فرار مي گذارد. اگر اصرار والدین 
شدیدتر باشد، او نیز واكنشــش را قوي تر مي كند؛ فریاد مي زند و 
گریه مي كند. اگر چیزي جانشــین آن خواســته نشود، كودك با 
تمام وجود گریه مي كند و با تمام بدنش واكنش نشــان مي دهد؛ 
خود را به زمین مي اندازد و حتي به والدین حمله ور مي شــود. این 
واكنش ها كه در قالب مقاومت و اعتراض تجلي پیدا مي كنند، تنها 
واكنش هاي ساده اي از این نوع را در بر نمي گیرند. آغاز واكنش هاي 
پیچیده تري را نیز در این مقابله و مقاومت مي توان مشاهده كرد كه 

نمونه اي از آن ها در مشاهدة5 زیر آمده است.
روزي دختر كوچكم هدي كه حدوداً یك ســال و نیمه بود، در 
كنار من نشسته بود و مادرش هم مشغول انداختن سفرة ناهار بود. 
همسرم در مرحله اي از كارش، سیني لیوان ها و بطري آب را آورد 
و در مقابل دخترم گذاشــت. او نیز به دلیل تشنگي، بطري آب را 
بلند كرد و براي نوشیدن، به طرف دهانش برد. من بسیار با آرامش 
و احتیاط و رعایت جوانب روان شناختي، بطري را از دستش گرفتم؛ 
مقداري آب در لیوان ریختــم و به او گفتم: »عزیزم، از لیوان، آب 
بخور«. او بدون اینكه به حرف من عمل كند، به چشــمانم زل زد؛ 
به آرامي پایش را به طرف لیوان دراز كرد و آن را برگرداند و آب را 

آیا پدران و مادران مي دانند كه با به دنيا آمدن اولين فرزندشان، 
یك مدعي خودمختار و انساني كه براي خود خواسته هایي دارد و 
به تدریج خواسته هایش را در مقابل خواسته هاي آنان قرار مي دهد، 
پا به عرصة زندگي گذاشته است؟ آیا مي دانند كه باید براي این فرد 

نوظهور، جایگاهي روان شناختي در نظر بگيرند؟
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به عقيـدة من، دورة  پيش دبسـتاني 
و نوجـواني هـر دو دورة خـودپيروي 
هسـتند؛ با این تفاوت كه كودك در 
دورة پيش دبستاني، قوانين و مقررات و 
نيز قواعد رفتارهاي جمعي را به خوبي 
نيامـوخته و لذا به نظر مي رسد فردي 
است ناپيرو؛ در حالي كه او از قواعـد 
خـودش پيروي مي كنـد و این گـونه 

نيست كه از هيچ چيز پيروي نكند

به زمین ریخت. این كار را او با آرامش تمام و در همان حالي كه به 
چشمان من زل زده بود، انجام داد؛ یعني بدون اینكه به لیوان نگاه 
كند، با ظرافتي به من نشان مي داد كه من نیستم كه چنین كاري 
را مي كنم بلكه  من مشــغول نگاه كردن به صورت تو هستم. من 
كه از این كار او خنده ام گرفته بود، پرسیدم: »چه كسي لیوان آب 
را برگرداند« و او در پاســخ گفت: »امیر«؛ یعني كسي كه چهارده 

كیلومتر از ما دور بود.
این نمونه هاي رفتاري، نشان دهندة آن است كه كودكان همیشه 
از واكنش هــاي تند و پرخاشــگرانه در مقابل ممانعت هاي والدین 
استفاده نمي كنند، بلكه آمادگي دارند واكنش هاي ظریف تر و گاه 
پیچیده تري را در مقابل جلوگیري از خودمختاري خویش نمایش 
دهند. شاید بتوانیم این گونه واكنش هاي ظریف را در میان دختران 
بیشتر مشاهده كنیم تا پسران. پسران بیشتر مستعد واكنش هاي 
آشــكار و پرخاشگرانه، و دختران مســتعد مخالفت هاي ظریف و 
ماهرانه ترنــد. در مثال فوق نه تنها شــاهد مقابلــة ظریف كودك 
با مخالفت  والدین هســتیم، بلكه اســتفادة او از مكانیزمي چون 
فرافكني6 را نیز مشــاهده مي كنیم. چنین وقایعي آغاز شكل گیري 
كارزار »خود« و »من« كودك با »خود« و »من« والدین است. این 
كارزار به كجا مي انجامد و چه سرنوشتي پیدا مي كند؟ باید داستان 
زندگي كودك را دنبال كنیم و سرنوشت این معركه را در سال هاي 

بعد جست وجو كنیم.
پیش از ادامة بحث، بهتر اســت اندكي به این موضوع بیندیشیم 

كه آیا جامعه، تصوري از این كارزار انساني دارد. آیا پدران و مادران 
مي دانند كه با به دنیا آمدن اولین فرزندشان، یك مدعي خودمختار 
و انساني كه براي خود خواسته هایي دارد و به تدریج خواسته هایش 
را در مقابل خواســته هاي آنان قرار مي دهــد، پا به عرصة زندگي 
گذاشته است؟ آیا مي دانند كه باید براي این فرد نوظهور، جایگاهي 
روان شــناختي در نظر بگیرند؟ نــه از آن نوعي كه مثاًل براي یك 
حیوان خانگي در نظــر مي گیرند. یك حیوان خانگي، جایي براي 
زیستن و نیازهایي از نوع فیزیولوژیك دارد ولي كودك انسان عالوه 
بر این نیازها، جایگاهي روان شــناختي را مطالبه مي كند كه یكي 
از شــاخص ترین مؤلفه هاي آن، تقاضاي جایگاهي براي »خود« و 
»من« اوست. بســیاري از والدین مي دانند كه كودك نیازهایي از 
نــوع محبت و توجه دارد ولي فقط تعــداد اندكي از آنان مي دانند 
كه جایگاهي براي »من« و »خود« او، از مهم ترین و اساســي ترین 
تقاضاهاي انساني وي است. توجه نداشتن به این جنبه از شخصیت 
كودك، مي تواند تأثیرات زیان بار و گاه جبران ناپذیري در شخصیت 
كودك و نوجوان بگذارد. این وضعیت وقتي كه میدان گسترده تري 
پیــدا مي كند و پاي مدرســه و بعد جامعه را به میــان مي آورد، 
مشكالت عمیق تري را در شخصیت انســان ایجاد مي كند. تصور 
كنیــم كه والدیني به نام تربیت، تمامي »خود« كودك را با اقتدار 
تمام ســركوب كنند و این كانون تپندة روانــي را از او بگیرند؛ در 
چنین وضعیتي، چه كســي را به عرصة جامعه خواهند فرســتاد؟ 
یك حیوان دســت آموز و حرف گوش كن و مطیع اوامر بزرگ ترها. 



در دورة نوجواني با احياي مجدد خود، اشكال گوناگوني 
حرف  شخصي،  تجربة  براي  تالش  استقالل جویي،  از 
خود را به كرسي نشاندن، و خود را هم ردیف بزرگ ترها 
دانسـتن،  بروز و ظهـور پيدا مي كنند. اگر اطرافيان 
نوجوان این تغيير مهم را دریابند و آن را مدیریت كنند، 
این مرحله از رشد به سالمت طي مي شود و نوجوان 
به تدریج به عنوان یك فرد مستقل، وارد چرخة زندگي 
مي گـردد. در غير این صـورت، با ادامة شـيوه مقابلة 
»مـن ها«، نوجـوان روش هایي را در پيش مي گيـرد كه 

استقالل خود را به اثبات برساند

همان گونه كه حیوانات، خودي براي عرضه به جامعه ندارند، چنین 
شخصي نیز به سرنوشتي چون آن ها دچار مي شود. از سوي دیگر 
نیز، كســاني كه نتوانسته باشند با اقتدار و تسلط، »من« و »خود« 
فرزندشــان را ســركوب و از میدان به در كنند، فردي ستیزه جو، 
لجوج و پیوســته آماده براي مقابله بــا محیط را به میدان زندگي 
تحویل مي دهند. این نكات به منظور اندیشــیدن بیشتر در مورد 
سرنوشت خود و من كودكان و نوجوانان در عرصة تربیت، در خانه، 
مدرسه و جامعه مطرح مي شوند. در سطور بعد، به ادامة بحث قبلي 
خــود باز مي گردیم و آن، كاوش در سرنوشــت تحولي »خود« در 

كودك و نوجوان است.
خودمختــاري كودك با گســترده شــدن دامنــة توانایي ها و 
مهارت هایش، تا حدود شش - هفت سالگي ادامه پیدا مي كند. این 

توانایي ها موجب مي شوند كه كودك به كارهاي سازمان یافته تر و 
هدف داري دست بزند كه اریكسون از آن ها به خالقیت تعبیر مي كند. 
كودك در ادامة خودمختاري هایش، به كارهایي دســت مي زند كه 
شباهت بیشــتري به كارهاي بزرگ ترها دارد؛ رفتار آن ها را تقلید 
مي كند و بدون اینكه تبعیت از خود را ترك كرده باشــد، به دنبال 
جایگاهي برتر در كارزار زندگي مي گردد. او حتي وقتي از بزرگ ترها 
كمــك مي خواهد، آنان را به خدمت مي گیــرد؛ نه اینكه خود در 
خدمت آنان باشد؛ به بزرگ ترها دستور مي دهد و از آنان مي خواهد 
كه بــا مقررات او بازي كنند. در مقــررات بازي ها، دخل و تصرف 
مي كند و به بزرگ ترها دستور مي دهد كه مطابق آن مقررات عمل 
كنند. گاه در میان بازي، قاعدة جدیدي وضع مي كند و از بزرگ ترها 
مي خواهــد كه مطابق ایــن قاعده هاي خلق الســاعه عمل كنند.
به هر حال، این  سال ها سپري مي شود و كودك به سنین دبستان 
مي رســد. در این ســال ها »خود« و »مــن« او از تپش و فعالیت 
عقب نشیني مي كند. كودك در طول دورة  دبستان، به طور موقت، 
تــا قبل از آغاز نوجواني، آمادة پذیــرش »من« دیگران در زندگي 
خود مي شــود؛ دوره اي كه مي تواند موجب فریب خوردن مربیان 
شود و آنان را به سمت یك خط مشي سلطه گرانه بكشاند. این دوره 
از دیدگاه هــاي مختلف، دوره اي آرام و همراه با پذیرش دیگران به 
عنوان مربي و راهنماست. در حدیث معروفي از پیامبر اكرم )ص(، 
این دوره »دورة عبودیت« نامیده شده است؛ یعني كودك در این 
مرحله، چون عبد در اختیار والدین و مربیان است. این دوره را پیاژه 
نیز دورة »دگرپیروي« نامیده است. او دورة پیش دبستاني را دورة 
»ناپیــروي« و دورة نوجواني را هم دورة »خودپیروي« مي نامد. به 
عقیدة من، دورة  پیش دبستاني و نوجواني هر دو دورة خودپیروي 
هســتند؛ با این تفاوت كه كودك در دورة پیش دبســتاني، قوانین 
و مقــررات و نیز قواعد رفتارهاي جمعــي را به خوبي نیاموخته و 
لذا به نظر مي رســد فردي اســت ناپیرو؛ در حالي كه او از قواعد 
خودش پیروي مي كند و این گونه نیســت كه از هیچ چیز پیروي 
نكند. فروید نیز دورة دبستان را دورة »كمون« مي نامد؛ دوره اي كه 
در آن رانه هاي7 كودك در حال غیرفعال و چون آتش زیرخاكستر، 
در وجود او نگه داري مي شوند. به هر حال، این دوره از دیدگاه هاي 
گوناگون، دوره اي همراه با آرامش است و این گونه است كه بسیاري 
از مربیان راهي اشتباه را در پیش مي گیرند و با كودك به گونه اي 
رفتار مي كنند كه »خوِد« او را تا حد سركوبي كامل پیش مي برند. 
عادت كردن به چنین روشي، موجب مي شود كه والدین و مربیان 
بــا همین روش وارد دورة نوجواني شــده، در مقابل احیاي مجدد 

»خود« او دچار سردرگمي شوند.
براي عیني ســازي این موضوع، باز باید به ســراغ یكي دیگر از 
مشــاهدات خودم بروم؛ یعني درس هایي كه از كودكان آموخته ام. 
مدتي پیش در كنار سفره، شاهد صحنه اي بودم كه ابتدا معني آن 
را درنیافتم و براي فهم آن از دخترم سؤال كردم. توضیحات او مرا 
متوجه معني صحنه اي كرد كه دیده بودم. از فاصلة حدوداً یك ونیم 
متري دیدم كه ثمینا، نوة هفت ســاله ام كه دانش آموز كالس اول 
اســت، در حالي كه بشقاب برنج در مقابلش بود، حدوداً پنج شش 
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تــا از برنج هاي بشــقاب را جدا كرد و در كنار بشــقاب قرار داد و 
از مادرش چیزي پرســید؛ مادرش جواب منفــي داد. این بار او دو 
عــدد از برنج هایي را كه جدا كرده بود، بــه جمع برنج هاي اصلي 
برگرداند و مجدداً از مادرش چیزي پرسید؛ باز مادر مخالفت كرد. 
ســپس دو عدد دیگر از برنج ها را به جاي اصلي شــان برگرداند و 
مجدداً از مادرش ســؤالي كرد؛ مادر باز مخالفت نمود. این بار آن 
یك برنج باقي مانده را نیز به ســر جایش برگرداند و مادرش تأیید 
كرد و او مشــغول غذا خوردن شد. از دخترم پرسیدم: »ثمینا چه 
مي گفت؟« او در جواب گفت كه من بشقاب برنجش را پر كردم و 
از او خواستم كه ناهارش را بخورد. او پنج برنج را جدا كرد و گفت 
این هــا را نخورم؛ من با این تقاضا مخالفت كردم. او دو تا از برنج ها 
را به برنج هاي اصلي برگرداند و گفت این ســه تا را نخورم؛ من باز 
مخالفت كردم و در پي آن با یكي هم مخالفت كردم و در نهایت او 
تسلیم شد كه تمامي برنج هایي را كه برایش، كشیده بودم بخورد. 
گفتم: »چرا مخالفت كردي؟« در جواب گفت كه ثمینا مي خواهد 
به اندازة همین پنج برنــج، ردپایي از خود در تصمیمات من برجا 

بگذارد و من نمي خواهم چنین اتفاقي بیفتد.
با دیدن این صحنه، كه علت اصلي نوشتن این مقاله بود، دریافتم 
كه كودك دبســتاني به اندازة پنج برنج از میان حدود هزار برنج، 
حق انتخاب ندارد. او با ویژگي اطاعت پذیري اش، به مادر و شــاید 
همة مربیانش این میدان را مي دهد كه آن »خوِد فعال« سال هاي 
قبل را تا این حد منفعل كنند كه اجازه نداشــته باشد نیم درصد 
هم در مورد خودش و غذایي كه مي خورد، تصمیم بگیرد. آیا عزل 
»خوِد« كودك در این دوره نمي تواند تبعات بسیار بدي در تربیت 

او داشته باشد؟
چنیــن روشــي در این دوره بــراي حذف »خــوِد« كودك در 
تصمیم هایش، شــاید به ظاهر اوضاع را پیش ببرد و كودك طبق 
خواســته هاي مربیانش عمل كنــد لكن آیا با ایــن وضعیت این 
احســاس را در كودك شــكل نخواهد داد كه دیگــران در تعامل 
بــا او، درصددند »خود« و »مــن« وي را از میدان بیرون كنند و 
»خود« و »من« خودشــان را بر او تحمیل كنند؟ با اندكي تأمل و 
به ویژه با پیدایش دورة نوجواني، مشخص مي شود كه چنین آسیب 
خطرناكي به فرایند تربیت خواهــد خورد. خطري كه ما آن را در 
میان ایرانیان به شــكل نپذیرفتن راهنمایي ها و تذكرات دیگران 
در سنین باالتر مشــاهده مي كنیم. وجود عباراتي مانند: »من هر 
جور دوســت داشته باشم رفتار مي كنم«؛ »من همینم كه هستم؛ 
مي خواهي بخــواه و نمي خواهي نخواه«؛ »به تو هیچ ربطي ندارد«؛ 
و ....، همگي داللت هایي هستند بر نپذیرفتن هر گونه مداخله، در 

فرایند تصمیم گیري هاي دیگران.
در دورة نوجوانــي با احیــاي مجدد خود، اشــكال گوناگوني از 
استقالل جویي، تالش براي تجربة شخصي، حرف خود را به كرسي 
نشــاندن، و خود را هم ردیف بزرگ ترها دانستن،  بروز و ظهور پیدا 
مي كنند. اگــر اطرافیان نوجوان این تغییر مهــم را دریابند و آن 
را مدیریت كنند، این مرحله از رشــد به ســالمت طي مي شود و 
نوجــوان به تدریج به عنوان یك فرد مســتقل، وارد چرخة زندگي 

مي گردد. در غیر این صورت، با ادامة شیوه مقابلة »من ها«، نوجوان 
روش هایي را در پیش مي گیرد كه استقالل خود را به اثبات برساند. 
وقتي نوجوان احســاس كند كه پدر و مادر و مربیان او در مقابلش 
صف آرایي كرده اند و مي خواهند به هر شــكل كه شده، او را مطیع 
و منقاد انتظارات خودشان كنند، او نیز در خود مقاومتي درون زاد 
مي یابد كه این صف را بشــكند و خود را به دیگران اثبات كند. لذا 
شیوه هایي را در پیش مي گیرد كه براساس آن ها این اثبات به نتیجه 
برســد. تغییرات ظاهري در مو، پوشــش، انتخاب دوست و به كار 
بردن كلمات و اصطالحات خاص پیش قراوالن این صف شــكني ها 
هســتند. مقاومت در مقابل  انتظارات معمــول والدین، از جمله 
اجتناب از تالش و كوشش كافي براي درس خواندن و سستي در 
انجام دادن تكالیف مدرســه اي و نیز مقاومت در مقابل انجام دادن 
كارهاي عبادي، نوع دیگري از عرض اندام در مقابل بزرگ ترهاست. 
به تدریج، انواع لجاجت ها و پنهان كاري ها، این مجموعه را تكمیل 
خواهد كرد. بــه این ترتیب، تغييــرات ظاهري، مقاومت در 
مقابل انتظارات، لجاجت و پنهان كاري، رفتارهاي مقابله اي 
نوجوان در مقابل تحميل »من« دیگران به او هستند. البته 
بزرگ ترها چند ســالي نیز به جنگ این تغییرات مي روند یا موفق 
مي شوند و فرزندشان را به عنوان یك بیمار رواني كه در كنج تنهایي 
خــود زنداني مي كنند و یا اینكه ناگزیر به عقب نشــیني تدریجي 
در مقابل خواسته هاي نوجوان مي شوند؛ نوجواني كه اینك به یك 

مبارز در عرصة روابط خانوادگي و اجتماعي تبدیل شده است.
اگر مربیان از همان دورة كودكي، به خصوص در دورة دبســتان، 
با كــودك به گونه اي رفتار كنند كه او احســاس نكند بزرگ ترها 
قصــد تحمیل دیدگاه هاي خود بر او را دارند و بلكه نشــان دهند 
براســاس ضرورت هایي چون رعایت بهداشــت و تأمین سالمتي، 
رشــد جنبه هاي مثبت اخالقي و اجتماعي، رشد علمي و مهارتي 
و سپاسگزاري از خداوند و طي كردن راه رشددهندة او در زندگي 
ناگزیرند كودك را هدایت و راهنمایي كنند و در این مسیر والدین و 
مربیان در كنار او و با او هستند نه در مقابل او، »مِن« مربیان در كنار 
»مِن« كودك قرار مي گیرد نه در مقابل »من« او كه وي را  مجبور 
كند براي پس زدن »مِن« دیگران شیوه هاي ستیزه جویانه در پیش 
گیرد. كسي كه با كودك و نوجوان سروكار دارد، باید این واقعیت را 
به خوبي تحلیل كند كه از حضور خود چه احساسي را در او ایجاد 
مي كند؛ احساِس »در مقابل بودن« یا »در كنار بودن«؟ زیاد شدن 
رفتارهــاي مقابله اي و پنهان كاري در كــودك و نوجوان مي تواند 
گواهي بر تقابل او باشــد. در مقابل، افزایش رضایت و شفافیت در 
رفتار او مي تواند گواه احساس همراهي والدین و مربیان با وي باشد.

پي نوشت ها
1. Animism
2. Archetype
3. Individuation
4. Autonomy
5. Observation
6. Projection
7. Drives
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