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 م٢٠٠۶                       هايدلبرگ، می       محمد نادرنورزائی: نوشته
 

 خانواده و بهداشت روانی
  بخش دوم

 
 فصل ششم

 
 ترس و اضطراب دراطفال

 
ترس حالتی .  ترس و اضطراب را ازهم متمايز می نمائيم  اضطراب چيست ؟ درروانشناسی بالينی، ما امروز معموالً  

ن معلوم است، مانند ترس از حيوانات، تاريکی وصدا های آعلت  ی درارتباط است واست که به موضوع مشخص
اضطراب به آن حالتی می گوئيم که يک نوع ترس که منبع اش مبهم و نا معلوم است و همراه با تنش می باشد و        ! بلند

 .احساس وقوع امری راهمراه دارد  
 

 :مونه ها ی مهم آنهارا درذيل می آوریمنابع ترس و اضطراب در اطفال گوناگون اند، که ما ن  
برای آنها دوست نداشتنی بودن وترس از تنهائی  . بزرگترين ترس اطفال از تنهائی است: ترس از تنها ماندن -١

اطفال حتی اگر از مکتب به خانه  ! هرگز اوالد خود را تهديد به تنها گذاشتن آنها ننمائيد . بسيار وحشتناک است
در چنين شرايطی خوب است که به آنها بوسيله ای يک  . ا نبينند، به ترس می افتندبرگردند و والدين خود ر  

اگر طوری شود که از      . پيقامی که در پرزه کاغذ ی می نويسيد بگوئيد که به کجا ايد و چه وقت بر می گرديد      
يد که چرا بايد آنهارا اطفال خود برای مدتی بايد جدا شويد، بايد قبال آنها را آماده نمائيد و برای شان توضيح ده  

" فطری"دراينجا بهتر است به زبان  . آنها بهتر فشار جدائی را هضم می نمايند، اگرقبال آماده شوند    . تنها بگذاريد
مثال اگر مادر مدتی بايد درشفاخانه بماند، اين    . اطفال به آنها سخن گوئيم، و آن بازی و اسباب بازی است   

رميان بگذاريم و رفتن مادر به شفاخانه را بوسيله ای عروسک هائی که يکی  موضوع را می توانيم با طفل خود د
اين صحنه سازی اطفال را بهتر آماده ای جدائی از       . طفل و ديگری جای مادر را می گيرند به صحنه آوريم 

 .والدين می نمايد، تا شرح دادن موضوع تنها بوسيله ای حرف زدن با آنها  
ما خواهی نخواهی، دراطفال خود احساس گناه و شرم را بوجود     : ب می شوداحساس گناه که منجر به اضطرا -٢

. وقتی اطفال ما از قوانين و رفتار متعارف عدول می کنند، ما آنها را سرزنش می کنيم و می شرمانيم. می آوريم
 اضطراب   بترسانيم، درآنها احساس" بد"ولی اگر اطفال را از افکار    .  احساس گناه درتربيت جای خود را دارد  

واکنش درست در مقابل عدول ازرفتار متعارف آن است که متوجه موضوع اصلی باشيم  . مفرط بوجود می آيد
ما بايد مانند شخص حرفه ای که اگر وسيله ای را ترميم می . ونه که شخص طفل را درکل مورد سوال قراردهيم 
ر ما را ترميم کند، به ما نمی گويد چرا موتر  مثًال اگر موت. کند، صاحب اش را شرمنده نمی سازد رفتار نمائيم

او به صدا ها و تق تق های موتر دشنام نمی دهد، بلکه آنها را         . ات خراب شده، بلکه مشغول ترميم آن می شود   
اطفال بايد هميشه احساس کنند که والدين به آنها تفاهم دارند    . وسيله ای تشخيص خود از مرض موتر می سازد 

نظر . با اختالف نظر ها وسليقه ها بهتر است با تفاهم برخورد کنيم. اضطراب آنها می کاهد واين خود از سطح  
ما مجبور نيستيم که هميشه بوسيله ای اجماع و اقناع با اطفال  . خود رابيان کنيم و  به نظر طفل هم احترام نمائيم

 صورت بدون اينکه آنها را شرمنده      دراين . درسنين خورد سالی، آنها قادر به درک مسائلی نيستند    . رفتار کنيم
 .سازيم، می توانيم تصميم بگيريم و آنها را هدايت کنيم 

اگر ما اطفال را از خود مختاری و قبول مسئوليت کار     : اضطرابی که سرچشمه اش نفی خود مختاری طفل است  -٣
خشم می تواند منجر به  . نجندهائی که آنها قادر به انجام آن هستند، بازداريم، آنها خشمگين می شوند واز ما می ر 
اطفال خوردسال، کار های  . تخيل های انتقام جويانه گردد ويا به احساس گناه بيانجامد، که هردو نا سالم اند

التی، والدين   ادرچنين ح. روزانه را به کندی انجام می دهند و نمی توانند مثًال بند کفش خودرا با مهارت ببندند     
اين ابرازنظر گرچه ساده است، ولی اثری !". گره زدن بند کفش ساده نيست: "بگويندبايد شکيبا باشند و مثًال 

اگر او بند کفش را خوب بست، اعتماد به نفسش باال می رود، چون کاری مشکل را انجام داده     . مثبت و مهم دارد
می گويد که او   و اگر نتوانست به خوبی از عهده آن برآيد، باز عزت نفسش خفظ می شود، چون به خود   ! است

دراينجا درهرصورت او از احساس تفاهم و همدردی والدين برخورداراست          ! کار مشکلی را تنوانسته انجام دهد  
مهم اين است که ما روی کامل بودن و صددرصد درست انجام     . و عشق و محبت او به آنها عميق تر می شود 

 !دادن کاری تاکيد نکنيم 
 وقتی والدين در تنازع وکشمکش قرار دارند، اطفال احساس اضطراب و        :اصطکاک والدين و اضطراب دراطفال    -٤

.   آنها خود را مسئول تنازع والدين می دانند و از هم پاشی خانه و کاشانه مضطرب می شوند  . گناه می کنند
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اين جريان  . آنها يا با پدر و يا با مادر ائتالف می کنند   . درجريان جنگ والدين، اطفال بيطرف نمی مانند   
وقتی دختری مادرش را رد کند و يا پسری پدرش را، امکان همسان سازی و    . رهرصورت به نفع آنها نيستد

بدتر آن است که والدين برای جلب توجه اطفال به رقابت برخيزند و   . سرمشق گيری ديگر برای آنها ميسر نيست
ساس وفاداری اطفال درز برمی   درچنين شرايطی، اح! بوسايل رشوه، وعده ها، دروغ ها و تهمت ها دست زنند 

دراين  . داردواحساس دوسو گرائی درآنها رشد می کند و ممکن است آنها ازوالدين برضد همديگراستفاده نمايند          
 . حالت ممکن است به شخصيت طفل صدمه واردشود  

د تا ح. اطفال به حرکت ضرورت بيشتری دارند: جلوگيری از فعاليت بدنی می تواند منجر به اضطراب شود -٥
 .منع حرکت و جنبش می تواند به تراکم تنش دراطفال بيانجامد. ممکن نبايد از حرکت آنها جلوگيری نمود

آنها هميشه اين حقيقت را، که روزی مرگ به سراغ آنها می آيد،    ! انسانها از مرک هراس دارند: ترس از مرگ -٦
می توانند بفهمند که مرگ دائمی   اطفال خوردسال ن  . مرگ برای اطفال حکم يک رمزرادارد  . سرکوب می کنند

وقتی طفل ديد که مادرمرده اش دوباره باز نمی گردد، احساس تنهائی می کند و فکر می کند که مادرش     . است
آنها بايد آزاد باشند که مرگ نزديکان  . اطفال را نبايد از سوگواری جلو گيری کنيم ! اورا ديگر دوست ندارد  

با . اس انسانی و بشری آنهار را رشد می دهد وشخصيت آنها تعالی می يابد اين سوگواری احس . راسوگواری کنند
اطفال بايد آزادانه درباره ای مرگ نزديکان صحبت کنيم وبه آنها بگوئيم چه واقع شده، وگرنه، آنها درتخيل خود    

 .آنها می دانند به مسئله می پردازند که می تواند با اضطراب بيشتری همراه باشد ويا آنها خود را مسئول مرگ     
 

 فصل هفتم
 

 اطفال دشوار  
 

 !"برمزارکسان بگذر: "گفتند
 برخاکدان خلق گذرکردم

 با هرکه مرده بود سخن گفتم
 وزهرکه زنده بود حذرکردم

 جستم" پدر"درتيرگی مزار 
 کردم" پسر"با خيرگی حديث 

 !ولی گناه از او ديدم! ديدم
 !ولی سرشک هدرکردم! کردم

 ا سرزدچون ديدم اين گنه زکج
 نفرين به خوابگاه پدر کردم

 
 دوکتورمهدی حميدی شيرازی:  شعر از

 
آنها معلول اند،     . درمورد اطفال دشوار، معموال تجربه نشان داده است، که آنها قربانی محيط خانوادگی دشواری زا اند   

رض های درونی و بيرونی اطفالی که تعادل روانی آنها زياد مختل نشده، به مقابل فشار های روانی و تعا! نه علت
آنها از ترس ها و کابوس ها رنج می برند، ناخون می جوند، کج خلق اند و با برادران و          . واکنش نشان می دهند 

معموال اين اطفال والدينی اند که يا از آنها حمايت افراطی کرده اند، يا به آنها آزادی           . خواهران خود همساز نيستند   
گروه ديگری . اين اطفال ساده تر می توانند از کمک مسلکی بهره برند  .   ديکتاتوری نموده اندمفرط داده اند ويا بر آنها  

درذيل شرح مختصری از  . ازاطفال اختالل های شديد تری دارند که بايد به آنها کمک مسلکی و حرفه ای نمود 
 :درمانی دارند را می آورم  روانبهخواص اطفالی را که نياز 

.   اطفال به گونه ای افراطی خشن اند و ازخشونت خود احساس گناه و تقصير نمی کنند    اين: اطفال بسيار خشن -١
آنها ظاهرًا از حس همدری   . بعضی از اينها خيلی بی رحم اند بدون اينکه در آنها ترس و اضطراب ظاهرشود  

ا نيزآنها را متاثر  انتقاد و حتی درد و جز   . برخوردارنيستند و حقوق و رفاه ديگران را به آسانی پايمال می کنند    
 .نمی سازند

اطفالی که رقابت و حسادت ظاهرًا تمام شخصيت شان را دربرگرفته و     : رقابت شديد بين خواهران و برادران  -٢
توجه عام و تام را خواهان اند،هيچ چيز را نمی توانند با ديگران مشترک داشته باشند و همه چيز را تنها برای      

 ! دارندخود می خواهند، ضرورت به درمان 
احتماال اين . اطفالی که به طور منظم دست به دزدی می زنند، به کمک مسلکی ضرورت دارند: عادت به دزدی -٣

اطفالی که تنها درخانه  . رفتار واکنش به مقابل مراجع قدرت و تسلط است و عالمت خصومتی ريشه دار می باشد 
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انه ممکن است عالمت رنجيده گی و يا کوشش   دزدی درخ . دست به دزدی می زنند دراين قطار قرار نمی گيرند  
 !به عطف توجه بيشتر والدين باشد 

فاجعه های طبيعی و اجتماعی می توانند تعادل روانی بزرگساالن و اطفال را مختل  : فاجعه های اضطراب انگيز -٤
ت ها و توپ  اطفالی که شاهد کشته شدن پدرومادر و نزديکان خود بوده اند، بمباران وصدای وحشتناک راک    . کنند

" احساس " ها را شنيده اند، آتش سوزی ها و جنايات ديگررا مشاهده نموده اند، می توانند مضطرب، افسرده وبی            
جنگ ها، ويرانی ها و آدم کشی ها، مثله کردن و ديگر جنايات ضد بشری صدمه ای بزرگی به سالمت       . شوند

س انسانهای زيادی را درطعمه ای خود غرق   امروز افسرده گی و اضطراب وکابو  . روانی مردم ما زده است
درحاليکه بزرگساالن بوسيله قصه و حرف به اين فجايع می پردازند، اطفال بيشتر سکوت اختيار می  . کرده است

 ونقاشی وقايعی که   آنها با به صحنه در آوردن آنچه مشاهده نموده اند  . کنند ودرخاموشی به فاجعه می پردازند 
 . شش به هضم آن دارند  کومشاهده نموده اند،  

آنها عزلت گزين و    . گاهی اطفالی رامشاهده می کنيم که گويا جهانی برای خود دارند  : اطفال درخود فرورفته -٥
آنها نه با ديگران می آويزند و نه به توجه    . گوشه گير اند و مانند بيگانه ای درخانه ای والدين خود بسر می برند    

نه  لب خند می زنند و نه  آه غم از آنها بيرون می . ی مهری بی تفاوت اندبه لطف و ب! ديگران وقعی می گذارند
اين اطفال   . آنها ممکن است به مقابل درد بدنی جز خنده ای غير متعارف واکنش ديگری از خود نشان ندهند . آيد

 !اين اطفال به کمک مسلکی نياز دارند  . رفتار گوناگون نا متعارف را از خود نشان می دهند
 

هی از اطفال که به آسانی از کمک مسلکی مستفيد می شوند و تعادل آنها به شدت موارد باال نيست را درذيل می  گرو
 :آوريم

 
آنها هميشه  . گاهی به اطفالی برخورد می کنيم که بسيار منظم، سربراه و مطيع می باشند : اطفال بسيار سربراه -١

 راجع به خوشی و موفقيت آنها فکر می کنند وبسيار     . متوجه اند که رضای خاطر والدين خود را بدست آورند       
تمام نيروی آنها متوجه ارضای نياز های والدين  .  مشتاق اند که برادران و خواهران خوردسال خود را ياری دهند    

آنها درمکتب هم کوشش به ! می شود و برای خود هيچ وقت و نيروئی ندارند که مانند اطفال ديگر بازی کنند   
همسايه ها آنها را فرشته تصور ! خالصه آنها ظاهرًا مظهر خوبی اند.  هم صنفان خود می کنندارضای معلم و

اين فرسودگی احتماال عالمت خصومت شديدوسرکوفته   . اين اطفال از عالئم فرسودگی رنج می برند . می کنند
سرکوبی خصومت نيرو  چون . درآنهاست که بوسيله ای رفتار ظاهرا سربراه خود از بروز آن جلوگيری می کنند

رواندرمانی می تواند به اين اطفال کمک کند که اينقدر مطبع نباشند و  . می طلبد، آنها احساس خستگی می کنند
 شکسته نفسی ضرورت ندارند و می توانند     رآنها به اين قد . رفتار برده منشانه را رها کنند واظهار وجود نمايند   

 .معه باشند بدون اطاعت بی چون و چرا، عضو سالم جا  
اينها اطفالی اند که والدين آنها را ناز دانه بارآورده اند و هر نوع آزادی را برای شان داده اند    : اطفال رشد نيافته -٢

اين اطفال درجهان بيرونی به مشکالتی   .  و آنها را دائم کودک ديده اند و هيچ مسئوليتی برای آنها تعيين نکرده اند     
 آنها باعث می شود که به نياز ها و حقوق ديگران عالقه ای نشان ندهند و  خود محوری . برخورد خواهند کرد 

آنها قادر به تعويق انداختن آرزوهای خود نيستند و هر چه را ميل دارند، بايد    . کمتر قادر به زندگی اجتماعی اند
 .حل کنندآنها وابسته و غير مستقل اند و هميشه می خواهند ديگران مشکل آنها را    . فوری بدست آورند

آنها احساسات خود را    . اين اطفال بسيار محجوب، ترسو، آرام ، سرخورده  و مهار شده اند  : اطفال گوشه گير -٣
نشان نمی دهند، دوستانی ندارند، از گردهم آئی اجتماعی هراسان اند و به مشکل می توانند با ديگران جوش 

 !از آنها بپرسددرمکتب ترس آنها از اين است که مبادا معلم چيزی . خورند
 

 فصل هشتم
 

 والدين دشوار
 

 نه هرکس شد مسلمان، می توان گفتش که سلمان شد 
 پس اول بايدش سلمان شدو، وآنگه مسلمان شد    

 
اگر آنها خود قابليت تربيت سالم را نداشته باشند، . بدون شک والدين مهمترين نقش را در تربيت اطفال به عهده دارند   

 !!!ه وای برحال کودکان بی گنا 
 

مردان کهنسال می کنند که  "  عروس"درکشور ما افغانستان، به کثرت ديديم و شنيديم که پدران دختران جوان خود را    
امروز برای اينکه باغبان شويم، بايد باغبانی يادگيريم، ولی حتی   . رده گی و تن فروشی نيست  ب جزچيزی 
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آيا تربيت اطفال آسان تر و يا کم اهميت تراز  . جود ندارد  درکشورهای پيش رفته هم تا امروز جواز پدر و مادر شدن و
. تربيت گلها و درختان است ؟ تربيت دارای نقش اساسی و تعيين کننده درپرورش نيروی انسانی و شخصيت فرد است

عه   درجوامع پيشرفته، ال اقل طيف وسيعی از زنان و مردان قبل از مادروپدر شدن  راجع به تربيت اطفال کتابها مطال  
ولی درجامعه ما نه تنها اين مسائل مطرح نيستند، بلکه سنت    . می کنند و دراين باره با ديگران به صحبت می نشينند  

 !های منسوخ و عقب افتاده، فقط توليد مثل را بدون هيچ آمادگی قبلی، شايسته ای مقام واالی مادری و پدری می دانند  
 

 :ن را معرفی می کنم درذيل، نمونه هائی از خواص ناسالم دروالدي 
 
اين گروه از والدين به همه ای جزئيات زندگی اطفال خود عالقه         :  والدينی که حمايت افراطی از اطفال می کنند   -١

آنها هميشه دلهره دارند که آيا طفل شان اين و يا آن را به خوبی انجام           . نشان می دهند و آنها را کنترول می نمايند   
 از موش شتری درست می کنند و اموری را که ديگران ساده می گيرند، آنها      آنها به اصطالح . می دهد يا نه

آنها هميشه می ترسند که طفل شان به قدر کافی غذا نخورد، ويا نخوابد وبه        . بسيار قابل اهميت تصور می کنند
هيچ استقاللی   دراين شرايط ، اطفال وابسته با مادر می شوند و      ! مجرد تب خفيفی، به دنبال داکتر ودوا می روند   

اين ! از خود نشان نمی دهند، از احساسات خود بی خبر اند واز مهارت های الزم روزمره بی بهره می مانند
والدين به کمک مسلکی ضرورت دارند، تا اطفال شان بتوانند درفضائی سالم تر رشد کنند و عزت نفس الزم را         

 . بدست آورند
اطفال دراين شرايط بی . ا سر وصدای بلند وبا هيجان ابراز می دارند اين گروه همه چيز را ب: والدين احساساتی -٢

تا زمانيکه بين گروه خودی  . آنها بلند حرف می زنند و به ديگران گوش نمی دهند   . صبر، جنجالی و بد خوی اند 
 !باشند، کسی متوجه آنها نمی شود، ولی وقتی داخل جامعه شدند، سردردی برای ديگران اند  

اين اطفال شاهد تغير حال نا  .  اطفال والدين معتاد به الکل، به توفان های نا گهانی سروکاردارند:والدين الکلی -٣
آنها باوجوديکه اطفال شان را دوست دارند، نمی     .  گهانی وشديد والدين خود اند و خود را تنها احساس می کنند        

گی برای اطفال اند و اشد ضرورت به  والدين الکلی دشواری بزر   . توانند پدر و يا مادر خوبی برای شان باشند
خوشبختانه در کشور   . مشکل اعتياد به الکل درغرب بزرگترين مشکل اجتماعی و روانی است   .  درمان را دارند

 .اين حدث من است، چون آماری در اين باره دردست نداريم  . ما اعتياد به الکل درسطح جهان غرب نيست  
 جاده ها می گذارند،  رستند که اطفال خود را طرد می کنند و کنا گرچه گاهی والدينی ه : والدين طردکنننده -٤

طردعاطفی اشکال گوناگون دارد، مانند بی    . ولی طرد والدين اکثرًا شکل عاطفی دارد، تا بدنی   
اطفال طرد شده بصورت غير کالمی    . توجهی، انتقاد هميشه گی، انتظار کامل بودن از اطفال      

!". هرچه زودترکالن شووازخانه ای ما بيرون آ  "  می گوينداحساس می کنند که والدين به آنها 
اطفال برای اين والدين بار سنگينی بيش نيستند و هر کاری را به بی ميلی وبی رغبتی برای     

 .اطفال خود انجام می دهند  
جدائی والدين نها تنها برای آنها، بلکه برای اطفال شان نيز يک تجربه ای     : والدين از هم جدا -٥

.  برای اطفال ممکن است جدائی والدين احساس آخرالزمانی را بوجود آورد        .  است وحشتناک
بدترين رفتار،سوء استفاده از محبت     . دراين زمان، والدين بايد متوجه منافع اطفال خود باشند       

پدرو مادر جدا  ! هرگز اطفال خود را وسيله ای انتقام جوئی نکنيد    . اطفال به مقابل همديگر است   
در حد ممکن بايد از کشمکش های دردآور   .  اطفال از هم بد گوئی کنند   نبايد درحضور 

اگر والدين نتوانند به خصومت خود تسلط يابند      . پرهيزشود که برای اطفال اضطراب انگيزاست     
و اطفال را وسيله ای رقابت و انتقام جوئی قرار دادند، ضرورت به کمک مسلکی خواهند     

 .داشت
 

 : پايان سخن
سخن . اين نوشته را بيان کنيم، آن به قدرت و سحر حالل سخن  خالصه خواهد شد اگر چکيده ای 

 می تواند سرنوشت انسانی را تغير دهد، درد های  روحی اش را تسکين بخشد، از جنگ به   ،به جا 
سخن فصل مميز وبرترين امتياز انسان نسبت    . صلح بيانجامد ودرمانی برای اختالالت روانی باشد    

ما دراين نوشته ديديم، که چگونه طرزکلمات وگفتار ما می تواند روی رفتار   . به حيوانات است 
سخن درست درزمان و مکان معين و برای فردی معين می تواند معجزه آفرين  . اوالد ما موثر باشد
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من اين نوشته را به شعری از مولوی بلخی، عارف و بشردوست بزرگ ما، که درباره ای  . باشد
 .ه است خاتمه می دهم سحر حالل سخن سرود 

 
 آب حيوان خوان، مخوان اين را سخن

 روح نو بين درتن حرف کهن
 "دوا"ودرجائی " زهر"درمقامی 
 "روا"و درجائی " کفر"درمقامی 

 
 پايان

 


