دفتر اول  :زندگي با طعم دخترانه

#دختر_است_دیگر

تکیه کالم همه شان همین است :دختر است دیگر .جک می سازند ،عکسها و فیلم هایی می گذارند از بی دست و پا
بودن دخترها .بعد هم هشتگ می زنند دختر است دیگر .باید روی همه شان را کم کنم.
شلوار شش جیب کتانی ام را می پوشم و روی آن کاپشن ورزشی بلندم را که دیگر به مانتو احتیاج نداشته باشم .کفش
ورزشی را جلوی در می پوشم و فرز از پله ها می دوم پایین .مثل همیشه چهارپله پله مانده به پارکینگ با یک پرش
بلند می پرم.
دبستان که بودیم پسرهای فامیل و همسایه ها را می اوردم توی راه پله .مسابقه می گذاشتیم کدام یک می توانیم از
سه تا پله بپریم پایین .نیمی شان که می ترسیدند و بقیه هم که جرات به خرج می دادند و می پریدند می افتادند زمین
و گریه شان می رفت هوا .من اینطور پریدن را از فواد یاد گرفته بودم که سه سال از من بزرگ تر بود و آن روزها -11
 11سالش بود.
من هم اولین بار که از روی پله سوم پریدم افتادم زمین و دستم هم درد گرفت .اما وقتی دیدم مهراب پسر عفت خانم
دارد نگاهم می کند گریه ام را قورت دادم .بلند شدم و تند دویدم توی کوچه .مهراب بعدها به عفت خانم گفته بود
فیروزه از خیلی از پسرها هم شجاع تر است.
حاال کجایش را دیده اند .به همه شان نشان می دهم ما دخترها چه کارهایی از دست مان برمی آید.
انگار که ما دخترها موجودات اضافی روی این کره خاکی باشیم .حاال نه که یک روز و دو روز باشد .از وقتی من یادم
می آمده یک عده مردم عشق این را داشته اند که بزنند توی سر ما دخترها .انگار که ما جای شان را تنگ کرده باشیم.
باالخره هر روز و هر وقتی هم یک بهانه ای پیدا می کنند که دخترها را تحقیر کنند.
دوچرخه فواد را برمی دارم و می روم توی کوچه .تا سر کوچه را پیاده می روم و بعد با هیجان سوار دوچرخه می شوم.
ضربان قلبم تند می شود و انگار می خواهد از سینه ام بزند بیرون.
فواد وقتی بفهمد دوچرخه اش را برداشته ام کمی غرغر می کند ولی مهم نیست .از همان وقت که چشم باز کردم و
معنی محبت را فهمیدم ،متوجه شدم آقا فواد اولین پسر و نوه فامیل شوکت پور گل سر سبد خاندان است .همیشه و
همه جا یک آقا فواد می گفتند و صدها آقا فواد از چشم و چارشان بیرون می زد .اما من فقط فیروزه بودم .توی هدیه و
عیدی هم فواد همیشه یک سهم اضافه داشت .وای از روزی که دست یا پایش زخمی می شد .خانم جان لپش را می
کشید که « بمیرم ننه »...بعد بلن د می شد و خودش صدقه می گذاشت .می دانست که بابا گوشش به این حرف ها
بدهکار نیست «.این یک ذره خش که صدقه نمی خواهد خانم جان ...مرده ...باید زخم و زیل بشه تا بزرگ بشه»
بخصوص از وقتی فواد رفت کالس کاراته .خانم جان بیشتر حرص می خورد که چرا بیخود این پسر بیچاره را می دهید
دم کتک .اما بابا اصرار می کرد که فواد باید محکم شود .این شد که سال بعد گیر دادم من هم باید بروم کاراته .بابا
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اولش فکر کرد یک هوس زودگذر است .شاید هم بود .شاید هم چندان جدی نبود .تا روزی که توی تمرین یکی از
انگشت هایم در رفت .از درد داشتم می مردم اما گریه نکردم .حتی دکتر اورژانس هم مانده بود که یک دختر دوازده
ساله چطور اینقدر محکم است .اما وقتی برگشتیم خانه خانم جان فقط گفت «:امان از دست شما دخترهای این دوره و
زمانه ...خب ننه این کارها چیه شما می کنید؟ ...این کارها مال این پسربچه هاست ...خب بنشینید توی خانه یک ذره»
تازه آن موقع بود که درد انگشت امانم را برید و رفتم توی یک اتاق دیگر تا خوب گریه کنم .مامان آمد بغلم کرد و
قربان صدقه ام رفت .گفت اگر سختم است دیگر کاراته را ادامه ندهم .اما وقتی فواد آمد و مسخره ام کرد فهمیدم که
نباید کاراته ام تعطیل شود .فهمیدم باید روی فواد را کم کنم .باید توی کاراته از فواد جلو می زدم تا زبانش بند بیاید.
از کوچه مان که می پیچم توی بولوار سرعت رکاب زدنم را زیادتر می کنم .عاشق این لحظه ام که باد با سرعت می
پیچد توی سر وصورتم و چشم هایم را می خواهد به زور ببندد .اما من نمی بندم شان .چشم هایم را باز می گذارم تا
ببینم چگونه از همه دوچرخه سوارهای کنار خیابان جلو می زنم و رد می شوم.
خیلی زود خانه مان شد میدان تمرین و با فواد می زدیم همدیگر را سیاه و کبود می کردیم.
حاال دیگر نه فقط فواد ،که همه پسرهای فامیل از من حساب می بردند .می دانستند حتی خواهرهای شان را هم نباید
اذیت کنند .چون می ایند به من می گویند و من اگر بخواهم انتقام آنها را بگیرم کسی نمی تواند با من طرف شود.
سرعت دوچرخه را کم می کنم تا نفس تازه کنم .اینطوری می توانم مغازه های خیابان را هم نگاهی بیندازم .باید یک
بلوز قشنگ پیدا کنم برای تولد زیبا که هفته بعد است .زیبا رنگ های روشن و دخترانه دوست دارد .یکی نیست بپرسد
صورتی یا گل بهی هم شد رنگ؟
دوتا دوچرخه سوار از دو طرفم رد می شوند .یکی شان جلویم یک خط ترمز می کشد و آن یکی فریاد می کشد :هوی
شاهزاده خانم ...خیابان را چرا بستی؟ ...برو عروسک بازی ات را بکن...
می خواهم نشنیده بگیرم .می خواهم بی خیال رد شوم .اما نمی شود .نمی شود جواب شان را ندهی و آنها فکر کنند
دردانه های عالمند و کوچه و خیابان و همه جای شهر ارث پدری شان است .فکر کنند ما باید میدان را خالی کنیم تا
انها از هر طرف دل شان خواست مانور بدهند.
سرعت رکاب زدنم را زیاد می کنم .دوچرخه جان می گیرد انگار .می شود از کنارشان که رد می شوم با یک نوک پا
بیندازم شان توی جوی آب کنار خیابان .اما احتیاجی به این کارها نیست .همینقدر که از آنها جلو بزنم و بروم دود از
سرشان بلند می ش ود .سرم را کمی خم می کنم که باد نخورد به صورتم و با سه بار چرخش رکاب از کنارشان رد می
شوم .پسرها که تازه متوجه من شده اند تالش می کنند سرعت بگیرند تا دوباره از من رد شوند .اما بی فایده است .من
یک بار دیگر به دوچرخه دنده می دهم و رکاب ها را که حاال به کندی می خواهند بچرخند را فشار می دهم پایین .نرم
نرم دردی مالیم دارد توی پاها و ران هایم شروع می شود .یعنی اینکه نهایتا چند دقیقه دیگر می توانم اینطوری رکاب
بزنم و بعد دیگر خستگی امانم نمی دهد.
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اینقدر از پسرها دور شده ام که احتماال دیگر از فکر رقابت با من خارج شده اند .فشششش .چیزی از توی پیاده رو می
دود توی خیابان .یک بچه گربه خاکستری با چشم های براق که انگار از ماشین های توی خیابان ترسیده و زل زده به
من .نمی داند برگردد یا ادامه بدهد .یکهو مغزم قفل می کند .ترمز می گیرم اما فرمان دوچرخه بی اختیار به راست می
پیچد و دوچرخه را نمی توانم کنترل کنم .دوچرخه می خورد به لبه جدول و پخش زمین می شوم.
باید زود بلند شوم .باید قبل از رسیدن پسرها بلند شوم .دست و پایم ذوق ذوق می کند .زودتر از آنچه که فکر می کردم
پسرها می رسند .یکی شان با خنده ای کریه رد می شود و می رود .اما آن یکی کمی جلوتر می ایستد .دور می زند و
می آید کنارم .چرخش را می گذارد روی جک و دوچرخه را از روی پایم برمی دارد .زیرلب تشکری می کنم و دوچرخه
را از دستش می کشم .گفت زنجیرش افتاده خانم ،بگذارید برای تان درستش کنم .ولو شدن یک دختر  11ساله کف
خیابان احتماال می شود تصویر صفحه های شخصی شان که به اشتراک می گذارند .دختر است دیگر...
بغض گلویم را گرفته است اما بجایش بغضم را فریاد می کنم سر پسرجوان و میگویم :الزم نکرده ...برسید به تفریح
تان ...خودم از پس کار خودم برمیام.
پسر شانه باال می اندازد و می رود.
هوا دارد غروب می کند و تا چند دقیقه دیگر هوا تاریک می شود .از اینجا تا خانه با این وضع شاید یک ساعت طول
بکشد .آن هم نه با این پایی که از مچ تا زانو دارد آتش می گیرد از سوزش .پاچه شلوارم هم پاره شده و با این وضع راه
رفتن توی خیابان باعث آبروریزی می شود .بابا و مامان هم دیگر متوجه شده اند من نیستم و حاال نگران اند.
نگاه می کنم به خیابان .کمی باالتر خانه زیبا است .بهتر است بروم خانه شان .مامان با رضوان خانم آشناست و احتماال
کمتر نگران می شود .از انجا زنگ می زنم به خانه مان .دوچرخه را هم می گذارم خانه شان تا فواد بیاید دنبالم.
زیبا با دیدن من چشم هایش گرد میشود .هم خنده اش گرفته است و هم ترسیده .می گویم نمی گذاری بیایم تو؟
توی اتاق می پرسد :تصادف کردی؟
برایش تعریف می کنم و کلی می خندد .می گوید :خدا رحم کرده
می گویم :به من یا بچه گربه؟
می گوید :هر دوتای تان.
عاشق این روحیه زیبام .از همه چیز کیف می کند و برای همه چیز می خندد .رضوان خانم از آشپزخانه می اید پیش
مان و زیبا با خنده برایش از دسته گل من می گوید .رضوان خانم اول احوال مامان را می پرسد و بعد یادم می اندازد
که هنوز زنگ نزده ام خانه .می رویم کنار تلفن و زنگ می زنم خانه .از الو گفتن مامان می فهمم بدجور نگران است.
برایش توضیح می دهم .مامان اول عصبی می شود و می توپد بهم .می گوید از بس نگران بوده زنگ زده بابا و فواد.
بابا که امشب کرمان بوده و تازه دارد برمی گردد .اتوبوسش صبح می رسد تهران .فواد هم امشب بازی دارند و دیر به
خانه برمی گردد .بعد که آرام می شود می گوید به فواد خبر می دهد بعد از مسابقه شان بیاید دنبالم.
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زیبا از اتاقش یک لباس راحتی می اورد .یکی از لباس های خودش .همانطور که فکر می کردم یک بلوز صورتی است
با دامن طوسی خوشرنگ که با هم ست اند .می گوید چند ساعتی تا امدن بابایش وقت هست و بهتر است فعال کمی
راحت باشم.
لباس خودش هم دخترانه است .مثل اتاقش که همه در و دیوارش یاسی اند و لیمویی .با گلدان های کوچک رنگی
پنگی .یک ساعت رومیزی لیمویی و چندتایی تابلوی کوچک از خودش توی سنین مختلف .از برادرش در حالیکه زیبا
داشت صورت برادرش را با رنگ انگشتی نقاشی می کرد .یک عکس هم بود که با پدرو مادرش بود .چشم های زیبا
برقی از هیجان و نشاط داشت و دست انداخته بود گردن پدر و مادرش .با موهایی که دم خرگوشی بسته شده بود و
چهره اش را ناز کرده بود و ملوس .پدر و مادرش هم معلوم بود از کارهای اوست که خنده شان گرفته.
توی این لباس دخترانه حس عجیبی دارم .عادت به پوشیدن چنین لباس هایی ندارم .حس خوب و بامزه ای است که
تا به حال کمتر تجربه اش کرده ام.
نشسته ایم با زیبا توی سالن و داریم آلب وم عکس هایش را می بینیم .از درس و مشق مان ناله می کنیم و زیبا توی
عکس ها فامیل هایش را برایم معرفی می کند.

با صدای زنگ هر دوی مان می دویم اتاق زیبا .من یکی از مانتو وشلوارهای زیبا را می پوشم و او هم بجای دامنش،
شلوار می پوشد با یک بلوز پوشیده تر.
با شنیدن صدای یک جوان زیبا هیجان زده می شود :آخ جان این صدای سروشه...
آلبوم عکس های زیبا را که می دیدیم حس کردم روابطش با سروش از همه بهتر است .دوتا خواهر دیگر هم داشت که
ازدواج کرده بودند و سروش هم سرباز بود.
زیبا جلوتر از من می دود بیرون .با پدرش و برادرش روبوسی می کند .از خوشحالی روی پایش بند نیست و اصال من را
یادش می رود.
زیبا کمک مامانش میز شام را می چیند و نمی گذارد من دست به چیزی بزنم .اصال ارام و قرار ندارد و با همه بگو و
بخند می کند .بیشتر از همه با سروش که با اشتیاق و نشاط به زیبا نگاه می کند .خوب معلوم است که دلتنگ همدیگر
بوده اند و حاال چقدر خوشحالند از اینکه می توانند با هم حرف های خواهر – برادری داشته باشند.
زیبا یک ساعت قبل خیلی از سروش تعریف می کرد .اینکه سروش توی همه کارها و برنامه هایش از او حمایت می
کند و هرجا کمکی بخواهد سروش به دادش می رسد.
بعد از شام سروش می گوید دلش برای چایی های زیبا تنگ شده و همه مشکالت پادگان به یک طرف محروم بودن
از چایی های زیبا یک طرف دیگر .بعد می خندد که بعد از ازدواج زیبا باید یک فکر جدی برای چایی کرد وگرنه این
خانه هم دیگر جای ماندن نیست.
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زیبا به بهانه آوردن سینی چ ایی می رود توی آشپزخانه .نمی دانم از من خجالت می کشد یا از پدرو برادرش .آقای
صرامی هاج و واج می پرسد :حاال کو خواستگار؟...کو آدمی که دختر دسته گل مان را بدهیم بهش؟
رضوان خانم می گوید :اگر دلت نمیاد دخترت را شوهر بدهی ،می توانی ترشی اش بیندازی .همیشه پیشت می ماند.
سروش این بار جدی می گوید :بدون زیبا این خانه سوت و کور میشه.
آقای صرامی انگار با خودش حرف بزند می گوید :آدم این بچه آخری ها را فکر می کند همیشه کوچکند .انگار متوجه
بزرگ شدن شان نمی شویم.
همه شان به زیبا نگاه می کنند که با سینی چایی دارد از آشپزخانه بیرون می آید .توی نگاه آقای صرامی ،رضوان خانم
و سروش محبتی است عمیق و دوست داشتنی.
فکر می کنم چقدر خانواده خوب و بانشاطی دارند .قشنگ معلوم است بخشی مهم و جدی از این محبت و نشاط خانواده
بر دوش زیباست.
یکهو انگار دلم برای همه چیز تنگ می شود .برای بابا ،برای فواد و برای مامان .برای تمام احساس های دخترانه ام و
بیشتر از همه برای آن لباس دخترانه ای که توی کمدم افتاده و خیلی وقت قبل مامان برایم خریده بود .انگار که بخواهد
با این لباس چیزی رایا حسی را به من یاداوری کند.
وقتی فواد می اید دنبالم برای چرخش که خراب شده از او عذرخواهی می کنم .فواد با تعجب نگاهم می کند .انگار که
توی دلش بگوید دختره سرش به جایی خورده.
روز بعد توی مدرسه حرف های زیادی برای گفتن با زیبا دارم .حرف هایی که شب قبل تا صبح توی ذهنم رژه میرفتند.
حرف های مان از جایی شروع می شود که به زیبا می گویم :تو چقدر دختری زیبا؟ ...تا به حال اینقدر کنار کسی حس
دخترانه نداشته ام ...خیلی مسخره است.
زیبا می خندد و می گوید :عاشق این حسم فیروزه ...به نظر من حس های دخترانه از قشنگ ترین حس های عالمند.
حرف زیبا قشنگ است اما نمی توانم قبول کنم .زیبا می گوید :وقتی با سروش بیرون می رود انگار اعتماد به نفس
بیشتری دارد ،بیشتر احساس امنیت می کند .به نظر زیبا دخترها مثل موسیقی بودند .یک موسیقی بانشاط و آرامش
بخش  .لطیف و سبک .می گویم...:
همجوشی و هماندیشی
شما به عنوان يك دختر دوست داري جاي زيبا باشي يا فيروزه؟ دليل انتخاب خود را براي دوستان خود بيان كنيد.
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هر دختري در زندگي اش ،دوست دارد به جايگاه و نقش مناسبي كه در ذهنش براي خود ترسيم كرده است برسد؛ جايگاهي
كه احساس مي كند با رسيدن به آن به نقطه مطلوب و زندگي ايده آلش دست يافته است .مثال برخي دخترها جايگاه
مطلوب خود را در شخصيت يك هنرپيشه مي بينند ،برخي دختران نقشهاي مردانه براي خود انتخاب ميكنند ،برخي ها
هم دوست دارند نقش و جايگاه خود را از درون خود و بر اساس ويژگيهاي دروني خود ترسيم كنند ،يعني خودشان
باشند و داشته ها و سرمايههاي دروني خود را شكوفا كنند.
جداي از نقش هايي كه يك دختر مي تواند در اجتماع داشته باشد به نظر شما دختران در خانواده چگونه نقشي را مي توانند
براي خود در نظر بگيرند؟
ویژگی هاي دخترانه
اولين جايي كه هر كس ،نه فقط يك دختر ،ميتواند درباره خصوصيات خودش چيزي بداند خانواده است .پدر ،مادر ،خواهر
و برادر هر كدام قضاوت خاصي از دختران دارند؛ قضاوتهايي كه هر از چندگاهي البه الي گاليههاي مادرانه ،يا نصيحت
هاي پدرانه و يا بگو و مگو كردنهاي برادرانه و خواهرانه خود را نشان مي دهند:
[تصويرگري :چهار قضاوت ذيل كه از زبان مادر ،پدر و خواهر و برادر مطرح شده است در قالب اينفوگراف يا نمودار مطرح
مي شود .يعني تصوير يك دختر در وسط صفحه و در چهار سوي آن چهار قضاوت قرار مي گيرد]
حدس بزن
حدس بزن صحبت هاي زير حرف كدام يك از اعضاي خانواده در خصوص دختران است؛
هر كدام از اين موارد كه در مورد شما صدق مي كند با عالمت مشخص كنيد.
اگر پدر ،مادر ،خواهر يا برادر قضاوت هاي ديگري نيز در مورد شما دارند ،در شاخه هاي خالي پركنيد.
[

تصوير يك
دختر

[ این قسمت داخل یكی از دایره هاي شكل باال قرار می گيرد]
 از وابستگيهاي دختران ميگويند .اين كه دختران حاضر نيستند روي پاي خودشان بايستند و دربارۀ زندگي و
كارهايشان ،تصميم بگيرند.
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 از عاطفي بودن و دلنازک بودن آنها ميگويند .اين كه اگر مادر گريه كند ،دختر هم به دنبالش گريه ميكند.
 گاهي از لجبازي دخترها و قبول نكردن حرف بزرگترها ميگويند.

 و گاهي از هنرمندي و ذوق آنها كه به تغيير چيدمان خانه يا تزئين خانه منجر ميشود،سخن مي گويند.

 ا لبته گاهي هم تنبلي دخترها موضوع سخن آنهاست و از اين كه دختران دست به سياه و سفيد نميزنند گاليه
ميكنند.
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

[ این قسمت داخل یكی از دایره هاي شكل باال قرار می گيرد]
 مي گويند گاهي دختران از خودشان ضعف نشان ميدهند و با هر حرفي كه از والدين ميشنوند عصباني ميشوند
و پرخاشگري ميكنند.

 مي گويند دخترها بابايي هستند و وابسته به پدرانشان.
 توقّعات بيجاي برخي دختران و خواستههاي نامتناسب با سن و سال هم از گاليههاي آنهاست
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

[ این قسمت داخل یكی از دایره هاي شكل باال قرار می گيرد]
 از ترسو بودن دخترها و بعضاً احساساتي بودن آنها حرف ميزنند.

 البته مهربان بودن دختران هم از ويژگيهايي است كه آنان كم و بيش به آن اشاره ميكنند.

 پرحرفي و وابسته بودن دخترها هم از ويژگيهاي ديگري است كه معموالً مورد اشارۀآنهاست!
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

[ این قسمت داخل یكی از دایره هاي شكل باال قرار می گيرد]
 معموالً او را يك دوست مهربان و دلسوز ميدانند ،دوستي كه ميتوانند با او همۀ حرفهاي دلشان را بگويند.

 البته گاهي هم به هم حسودي ميكنند و اين حسودي باعث مشاجرههايي ميشود و در خانه دعوا درست ميكند!
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

اين ها همه ويژگي هايي است كه خصوصيات دختران را بر اساس قضاوت هاي اعضاي خانواده بيان مي كند؛ قضاوتي كه
به دليل نزديكي و انس آنها ميتواند تا حدود نسبتا زيادي به واقعيت نزديك باشد .اما بهتر است براي شناخت بهتر ويژگي

1

هاي دخترانه ،پاي سخن پيشوايان دين بنشينيم و ببينيم از منظر آن بزرگواران كه علمشان برگرفته از علم الهي است ،دختران
چه ويژگي هايي دارند:
وقتي به پيامبر ميگفتند كسي دختردار شده با نگاهي پدرانه و سرشار از لبخند شادي ،مي فرمودند« :نِعمَ الوَلدُ البَنات» ،يعني
دختران چه فرزندان خوبي هستند.
و بعد اين چنين به توصيف دختران ميپرداختند:
 دختران" ،مُلَطّفات" هستند ،سرشار از لطف؛ "مُجَهَزاتاند" ،آماده كمك به پدر و مادر؛ "مونساتاند" ،با پدر و مادر اُنس ميگيرند( .حتي وقتي بزرگ شوند و به خانه شوهر بروند ،باز هم با پدر ومادرشان انس دارند).
 "مُباركاتاند" ،باعث بركت." -مُفلَياتاند" ،ريز بين و هنرمند و ظريفكار.

1

و در جاي ديگر ميفرمايند:
 دختران"مُمَرضاتاند" ،پرستار خانواده." -مُبدياتاند" ،پيشقدم در محبت و اُنس به پدر و مادر.

2

تعبير لطيف ديگري نيز از قول پيامبر (ص) نقل شده كه فرمودند« :خداوند متعال به خانمها مهربان تر است ،پس شما نيز
با آنها مهربانتر باشيد».

3

دختر در نگاه پيامبر(ص) همچون گل خوشبويي است كه پدر را سرمست ميكند؛ دختراني بابركت و البته دوستداشتني.
هم جوشی و هم اندیشی
امير المؤمنين علي عليه السالم مي فرمايد " :ألمَرأه ريحانه لَيسَت بِقَهرمانه"  1زن گل بهاري است نه پيشكار و خدمتگذار
شما.
اگر به اين حديث دقت كنيد حضرت علي عليه السالم خطاب به مردان مي گويد كه زنان در خانه هاي شما گلي لطيف
اند كه بايد نسبت به آنها با كمال دقت و ظرافت رفتار كرد .زن پيشكار و خدمتگذار شما نيست كه خيال كنيد كه كارهاي
سنگين را بايد به او محول كرد.

5

با توجه به اين حديث چند نمونه از نقش هايي كه زنان در دنياي امروز در خانواده و جامعه دارند و منطبق با پيام اين
حديث نيست را بيان كنيد.

 1فضل اهلل بن علی راوندی کاشانی ،النوادر ،ج ,1ص .1کافی ،ج ،6ص.5
 2المستدرک ،ج ،15ص.115
 1مستدرک الوسائل ،ج ،1ص.1
 1علی بن محمد لیثی واسطی ،عیون الحکم و المواعظ ،ج,1ص.1
 . 5برگرفته از بیانات رهبر معظم انقالب در جمع زنان شهر ارومیه در تاریخ .15/6/28
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سخنان و نوع نگاه پيشوايان دين ،همگي برگرفته از تعاليم قرآن كريم است .اين كتاب آسماني نيز به مناسبت هاي مختلف،
در رابطه با دختران سخن گفته است:
 .1خداونددر سوره ي تكوير بعد از بيان جمالت متعدد در زمينه ي وقوع قيامت ،از بين ظلمهايي كه در تاريخ رخ داده
است ،ظلم به دختران را مورد سوال و بازخواست قرار داده است.
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 :2در زماني كه دختر مورد بي مهري بود ،همه او را ناديده ميگرفتند ،و به عنوان جنس دوم حساب ميكردند ،خدا به پيامبر
خودش ،حضرت فاطمه(س) را هديه كرد .پيامبر(ص) عاشق دخترش بود .او را مي بوسيد و ميبوييد .هيچ كس برايش
مثل او نبود .خداوند متعال با نزول سورهي كوثر به پيامبر ،نسل پرخيري را بشارت داد" .إنّا أعَطيناکَ الكُوثَر" .كوثر يعني
«خير كثير» يعني «جوشان و ماندگار» .اين نسل پرخير ،از حضرت فاطمه (س) بود .و اين گونه حضرت فاطمه (س) "
كوثر" پيامبر شدند .از او خواسته شد براي اين هديه نيكو قرباني بدهد و چيزي را نذرش كند" .فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر".
 :3در داستان والدت حضرت مريم(س) نيز كه در قرآن آمده است مادر آن حضرت به خدا گفت:
من نذر كرده بودم او را براي كارگزاري به حرم تو بفرستم  .اما او يك دختر است!
ندا آمد :من بهتر مي دانم تو چه به دنيا آورده اي"ليس الذكر كاالُنثي": 7
هيچ كدام از مردان روزگار شما يا پسري كه تو در نظر داشتي ،به پاي اين دختر نمي رسد .او سرور زنان عصر خود خواهد
بود .تو چيزي از ما خواسته بودي و ما بهتر از آن را به تو داديم .پسري خواسته بودي كه خادم حرم كني! ما دختري به تو
داديم كه دردانه حرم شد.
مهربانی دخترانه[ عكس مرتبط در خصوص رابطه دختر و خانواده]
دختر بودن براي خودش عالَمي دارد كه هيچ حسي به پاي آن نميرسد .لذتش را هم بيشتر از همه ،در كنار خانواده ميتوان
فهميد .ويژگي بارز دختران ،مهرباني آنهاست .همان طور كه خوانديم پيامبر (ص) از دختران تعبير به «ملطّفات» مي كنند كه
به معني سرشار بودن از مهرباني و لطافت است .دختر است كه با مهرباني هاي خودش ،مي تواند از ناراحتي ها بكاهد و
اختالفات خانه را كاهش دهد.
دختران هستند كه به خانه رنگ و بوي ديگري مي دهند؛ با همه مهربانند ،مثل گل به خانه طراوت و شادابي مي دهند .در
دل همه نفوذ ميكنند؛ طوري كه اگر در خانه نباشند ،همه انگار چيزي را گم كردهاند .شايد شما فكر كنيد اين تصوير يك
دختر ايدهآل  ،يا يك زندگي ايدهآل است؛ دختري كه هيچ مشكلي در خانه اش نيست! پدرش خيلي دوستش دارد و زيادي
مهربان است!
ولي خيلي وقت ها اين طور نيست! مگر مي شود در خانهاي غم نباشد يا همه چيز سر جاي خودش باشد .قطعاً در همه
خانهها مشكالتي هست.
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اما در واقع اين دختر است كه به شكل ديگري با همه چيز رفتار مي كند .او دلش ميخواهد از استعدادي كه خدا به او داده
است ،خوب استفاده كند؛
مهر و عطوفت ،استعدادي است كه خدا به دختر داده است تا هر وقت دوست داشت ،از آن استفاده كند .مهرباني ابزاري
است كه دختر با آن مي تواند جاي خيلي چيز ها را در زندگي پر كند .انرژي مثبت دادن هنر يك دختر است .ويتامين شادي
و خوشي در خانه بودن ،كار يك دختر است .دختر با وجود اين اخالق ميتواند مشكالتي كه در خانه براي هر كدام از
برادر و خواهرهايش يا حتي پدر و مادرش پيش مي آيد را از بين ببرد.
به برخي از نمونه هاي حل كردن مشكالت خانواده توسط دختران توجه كنيد:
[از اين جا به بعد نيز در قالب اينفوگراف يا نمودار بيان مي شود ،يعني شيوه حل مشكل توسط دختر در رابطه با برادر،
خواهر  ،مادر و پدر به صورت اينفوگرافي مطرح مي شود]
.1وقتي پسري سر يك مسئله با پدرش حرفش شده و حاضر نيست كوتاه بيايد؛ و نزديك است كه ديگر قهر كند و از خانه
بگذارد و برود؛ ورود مهربانانه دختر خانواده به عنوان يك خواهر دلسوز تاثير زيادي دارد .البته شايد خودش هم قبالً با
برادرش دعوا كرده باشد و دل پُري از او داشته باشد؛ اما اينجا جاي تالفي نيست؛ چون تنها عشق زندگي دختر بعد از پدر
و مادر ،برادرش است.
.2اگر دختري از دست حرفهاي مادر يا پدرش يا حتي برادرش خسته شده و مدام با آنها لج ميكند؛ يا ميگويد اين ها
خيلي به من گير ميدهند؛ چه كسي بهتر از خواهرش ميتواند با گرفتن دستهاي او در دستهاي خود يا حتي بغل كردن
او ،آرامَش كند؟ اين همان معجزۀ خواهر بودن است!
.3وقتي پدر و مادر سر يك مسئله با هم حرفشان شده وظيفه دختر ،طرفداري كردن از يكي و رها كردن ديگري نيست.
حتي اگر بداند حق با يكي از آنهاست ،نبايد طرف او را بگيرد .اين وسط نقش دختر ،نقش كم كننده فاصله هاست نه
قضاوت كردن بين آن ها يا بيشتر كردن دعواي آنها .در اين شرايط ،وقتي پيش پدر و مادر مي رود ،بايد از عشق هميشگي
خود به آنها حرف بزند .بوسيدن پدر و مادر از طرف دخترشان ،ميتواند بهترين آب براي خاموشي آتش بين آنها باشد.
وقتي براي آنها يك ليوان آب ببرد و از خوبيهاي هر دوي آنها بگويد؛ وقتي از نياز خود و بقيه به آنها بگويد ،اين همان
معجون مهر دختر در قلب آنهاست .يعني ،همان سرمايه محبتي كه خدا به دختر داده و دختر را نشانه رحمتش قرار داده
است.
 .4وقتي پدري مشكالت مالي و اقتصادي دارد ،يا اين كه اخالقش تند و خشن است  ،اين دختر است كه مي تواند حال و
هواي او را عوض كند.
يك لبخندي كه دختر به صورت پدر مي زند ،تمام خستگي كار و زندگي را از تن او بيرون مي كند.
نگو كه اين كار دختر لوس هاست .اگر مي دانستي وقتي دختري به طرف پدرش مي رود تا هر چه خريده را از دستش
بگيرد ،چه حسي به او دست مي دهد؛ اين كار را جزو برنامههاي هميشگي خودت قرار مي دادي .اگر بداني چقدر از بابا
گفتن تو لذت مي برد! اين واژه براي او از دلنشينترين كلماتي است كه در عمرش ميشنود .پس هميشه با لفظ «باباي
خوبم» يا «باباي عزيزم» او را صدا بزن .او هم با اين اسم احساس محبت ميكند.
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مهرباني تو و تشكر تو از او بابت همه چيز؛ بابت بودنش ،بابت دست هاي گرمش ،بابت  ...خستگي را از دلش ميبرد! قند
در دلش آب ميشود كه دخترش او را مي فهمد و قَدرش را مي داند! حتي اگر پدر به روي خودش نياورد!
نگاه به روي پدر و مادر از روي مهر ومحبت ،عبادت محسوب مي شود و هيچ فرزند صالحي به والدينش نظر پر مهر و
رأفت نميافكند مگر آن كه خداوند براي او در برابر هر نگاه ،هر چند كه روزي صدها بار تكرار شود ،ثواب و پاداش يك
حج پذيرفته شده مي دهد.
خاطره گویی
اگر خاطره اي از خود يا يكي از دوستان خود داريد كه در شرايط نگراني و اضطرار مادرتان توانسته ايد شادي را به وي برگردانيد ،براي
همكالسي هاي خود بيان كنيد.
اين خاطره مي تواند درباره ي يكي از حاالت زير باشد
وقتي باري از دوش مادر برداشته ايم
راه حلي پيش پايش گذاشته ايم
با همدلي با وي پشتوانه اي براي او بوده ايم
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شروع جلسه دوم
مسئوليت پذیري در امور خانه
ادامه ي داستان در نگاه شما
با مروري بر داستان جلسه گذشته ادامه داستان را در قالب گفت و گوي فيروزه و زيبا بنابر نظر خود ادامه دهيد.

فكر مي كني تو جزو كدام دسته از دختران هستي؟
[در كنار هريك از اين سه قسمت تصوير دختري متناسب با حاالت وي بيايد]
الف)آنهايي كه براي انجام هر كاري بهانه ميآورند و خود را به راهي ديگر ميزنند .انگار تافته جدا بافته از خانواده هستند
و هر اتفاقي افتاد به آنها ربطي ندارد .فقط و فقط به خودشان و سر وضع خودشان اهميت مي دهند .اما بقيه به آنها چه؟
از اول تكليفشان را با همه چيز و همه كس روشن مي كنند ،كار نمي كنند تا نخواهند تا آخرش بروند .خودشان را مشغول
آيينه و تيپ شان مي كنند كه صبح چطوري از خانه بيرون بروند؟ كدام مانتو با كدام روسري يا مقنعه به هم مي آيد؟ چه
تيپي بزنند كه چشم دوستانشان از حدقه در بيايد؟ اين دنياي آنها و هدف آنها مي شود.
ب) يا جزء آن دسته دختراني هستي كه اگر يك روز در خانه باشند و در كارها كمك كنند و يا فقط يك كار كوچك در
خانه انجام بدهند سر همه منت مي گذارند؟ انگار كوه كندهاند! اين ها فقط دوست دارند همه چيز تميز باشد و زيبا .هر
چيزي در جاي خودش قرار داشته باشد .با همه هم مدام دعوا دارند كه چرا اين جا كثيف است و يا چرا اين جا تميز
نيست؟ چرا همه چيز به هم ريخته است؟ حاال اين به كنار؛ هميشه توقع دارند مادرشان همه كارها را بكند و آنها گاهي
كمكي كنند .آنها مدام در حال ايراد گرفتن به همه هستند! ديگر همه آنها را شناخته اند! دختر غُرغُرو!
ج)يا اين كه توجزء تو جزو آن دسته دختراني هستي كه اگر روزي مهمان داشته باشيد ،خيال مادرت راحت است چرا كه
مي داند با وجود تو كارها برايش راحت تر خواهد بود؟ وقتي كه نگاه مي كند خانه از تميزي برق مي زند ،در دل ميگويد:
دخترم براي خودش خانمي شده است .ميدانستي وقتي كه مادر نيست ،وظيفه دختر سنگينتر مي شود .وقتي به مسافرت
مي رود يا مي خواهد برود ،دوست دارد خاطرش جمع باشد ،او دختر كدبانويي دارد كه بيشتر از هميشه خيالش راحت
است و ديگر نيازي نيست كه به خاله يا مادربزرگ بگويد پيشِ بچه هايش بمانند تا برگردد.
گاهي اين طور شده است كه وقتي از مدرسه به خانه مي آيي به استقبالت بيايد و بگويد :مادر خوب شد آمدي! چقدر به
كمك تو احتياج داشتم! او خيالش راحت است؛ چون دختري دارد كه كمك حال اوست نه مايه زحمتش .پس تا آن جا كه
مي تواني سعي كن گاهي تو غذا بپزي .حتي گاهي اوقات غذايي من در آوردي هم بپز.
فكر نكن اين يك دختر ايدهآل است كه در افسانه ها يافت ميشود ،نه! اين يك دختر مسئوليت پذير خانه است .درست
است كه بعضي وقت ها درس داري يا خسته اي؛ اما درس خواندن تنها وظيفه تو نيست.نمي شود كه همه زحمات خانه بر
دوش مادر باشد و تو فقط يك مصرف كنندۀ خدمات باشي .باالخره وظايفي هم در خانه بر عهده فرزندان است .همه چيز
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به عهده مادر يا پدر نيست .اگر مادر فقط به كارهاي خودش بپردازد و وظيفه مادري خود را در قبال تو انجام ندهد ،چقدر
شاكي مي شوي؟ چقدر او را به بي خيالي متهم ميكني؟
تميز كردن خانه ،نظم بخشيدن به وسايل ،نقش هايي است كه فرزندان هم مي توانند بر عهده بگيرند .روح تو روح ذوق
و هنر است .روح تو روح ياري بخشي به مادر است .شايد بهترين راه حل براي تو اين باشد كه به مادرت پيشنهاد بدهي
بعضي كارهاي خانه را با تو تقسيم كند؛ مثال تو ظرف ها را بشويي و او غذا درست كند يا تو جارو كني و او ظرف ها را
بشويد و يا هر كاري كه خودت ميداني باري از دوش مادر كم مي كند و در عين حال به درس خواندن تو لطمه نمي زند.
فقط كافي است به همكاري و همدلي فكر كني نه به چيز ديگري .تا هم دل او را به دست بياوري و هم خودت خيالت
راحت باشد كه بي خيال نبودهاي.البته كمك در كارهاي خانه فقط وظيفه دختران نيست بلكه پسران نيز در اين زمينه وظايفي
دارند كه در كتاب ويژه پسران براي آنان بيان شده است.
خلوتی با خود
فكر مي كني كدام يك از ويژگي هاي هر يك از اين سه دسته در تو نيز وجود دارد؟

حقوق متقابل دختر و والدین
حق دختر بر والدین:

پدر و مادر مسئول تربيت فرزند و راهنمايي او به سوي خدا هستند و مساعدت و ياريِ فرزند در طريق بندگي و فرمانبرداري
از خداوند به عهدۀ والدين است 8.بنا به فرمودۀ رسول خدا(ص) ،والدين بايد نامي نيكو بر فرزند خود بگذارند و به او
نوشتن بياموزند و چون به حدّ بلوغ رسيد او را همسر دهند 9.عالوه بر اين ،در روايات حقوقي مختصّ دختران ذكر شده
است؛ از جمله اين كه هنگامي كه براي فرزندان هديهاي تهيه ميشود ،هديه را اوّل به دختر بدهند.
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حق والدین بر دختر:

در طرف مقابل ،والدين نيز حقوقي بر گردن فرزندان دارند.
در قرآن كريم احسان به والدين از تأكيد به توحيد آمده و همگان به آن سفارش شدهاند 11.از آن جمله:
حق مادر يكي از واجب ترين و الزم ترين حقوق است كه اداي آن بر عهده فرزندان است؛ زيرا مادر فرزند خود را مدت
ها حمل مي كند كه هيچ كس بر ديگري چنين نميكند و فرزندش را با گوش و چشم و تمام وجودش و با كمال ميل و
رغبت از گزند حوادث حفظ مي كند .او در راه كودک خويش متحمل زحمات و ناراحتي هايي ميشود كه هيچ كس نسبت
 8رساله حقوق امام سجّاد(ع)
 9روضة الواعظین /ترجمه مهدوى دامغانى588 /
 11وسایل الشیعه ،ج  ،ص 221
 11به عنوان نمونه :سوره بقره ،آیه 81؛ سوره نساء ،آیه .16
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به ديگري آن زحمات را متحمل نمي شود .او راضي ميشود كه خودش گرسنه باشد ،اما فرزندش سير بخوابد ،تشنه باشد
اما فرزندش سيراب شود .او حاضر است خودش در آفتاب باشد ،ولي كودكش در سايه بيارامد .بايد از او در مقابل اين همه
فداكاري و از خود گذشتگي سپاسگزاري و خوش رفتاري نمود .گرچه شما توانايي جبران حداقل زحمات وي را نداريد؛
مگر اين كه خداوند ياري تان كند.
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مردي از حضرت رسول دربارۀ حق پدر بر فرزند پرسيد؟ حضرت فرمودند« :پدرش را با اسم صدا نزند .از سوء ادب آن
است كه پدر و مادرت را به نام بخواني .حتي اگر كافر باشند ،بايد خطاب پدر و مادر به آن ها شود.
 مريض كه مي شوي چه كسي بيشتر از همه نگران توست؟ يا چه كسي به فكر سالمتي توست؟ خودت خوب مي دانيمادرت بيشتر از همه اين حس را دارد .حاال اگر مادر يا پدرت مريض شوند ،چه كسي به فكر آنهاست .تو حواست به
مريضي آن ها هست؟ يا اين كه اگر شده الاقل با يك ليوان آب يا حتي با يك احوالپرسي دخترانهات دل آنها را شاد كني!
اين ها همه معناي مونس بودن و غمخواري با پدر و مادر است .معناي درک موقعيت است.
صرفاً جهت اطالع
احترام بي پايان حضرت زهرا (س) نسبت به پيامبر (ص)
ادب ايشان نسبت به پدرشان به اندازهاي بود كه هر گاه پيامبر (ص) نزد حضرت ميرفتند ،حضرت زهرا (س) تمام قد
براي پدرشان از جا بلند مي شدند و به استقبال ايشان مي رفتند .بر دست پدر بوسه مي زدند و عبا از دوش ايشان
برميداشتند و كفشهاي پدر را به كناري ميگذاشتند و دوباره در جاي خود و روبروي ايشان مي نشستند .هر گاه پدر
ايشان را مي خواند ،نداي پدر را با:
"لبيك ،لبيك" بفرماييد ،بفرماييد؛
پاسخ مي دادند .حضرت فاطمه (س) هميشه و در همه حال پيامبر (ص) را پدر جان (يا أبت) مي خواندند .هميشه رضايت
آن حضرت را بر خشنودي خود مقدم مي داشتند.
اختالفات و دلنگرانیها
به خاطر داري چند بار برايت اين اتفاق افتاده كه با پدرت حَرفَت شده باشد؟ در اين گونه مواقع چه مي كني؟
صحبت با يك مشاور امين ،بهترين كار در اين موارد است  .البته ممكن است شما دسترسي به چنين مشاوري نداشته باشيد
اما يكي از خوبي هاي فضاي مجازي اين است كه مي تواند شما را به يكي از اين مشاوران متصل كند.اكنون پاسخ يكي از
اين مشاوران را كه در يكي از سايت هاي مشاوره در پاسخ به يكي از دختران بيان شده است ،مشاهده مي كنيد.
[ متن زير در قالب يك نامه مي آيد]
دختر عزيزم! نگران نباش از اين اتفاقات براي فرزندان نسبت به پدر و مادرشان ميافتد .منتها بايد ببيني تو چه نتيجهاي از آن خواهي گرفت
و چه برخوردي خواهي كرد! تو چه فكري در مورد پدرت مي كني؟ و او در چه فكري است؟ تا به حال به دستها و چشم هاي خسته او نگاه
 . 12حدیث امام رضا
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كرده اي؟ چه ديدي؟ اصال ديدي؟ يا خواستي ببيني؟ تا به حال سعي كرده اي خودت را جاي او بگذاري؟معلوم است كه نمي شود! آيا از دست
او عصباني ميشوي و پدرت را متهم خواهي كرد؟ آيا به اين حد جسارت رسيده اي كه بر سر او داد بكشي و جلوي او عرض اندام كني و
حرف خودت را به كرسي بنشاني؟ يا اين كه فوراً قهر مي كني و تا چند روز با او حرف نمي زني ،تا اين كه خود او پا پيش بگذارد؟
سكوت بهترين راه حل است؛ چرا كه پدر بعد از مدتي آرام ميشود و عطوفت پدرانهاش او را به سمت تو مي كشد و از طرفي ممكن است در
عصبانيت حرف هايي بزني كه بعد پشيمان شوي و آب رفته به جوي باز نگردد .اين جور دختران به اتاق خود ميروند و عليرغم اين كه خيلي
ناراحت هستند ،سعي مي كنند ،زود قضاوت نكنند و به جاي اين كه مدام بخواهند پدر خود را متهم كنند و در آن جايي كه شيطان به ذهن آن
ها هجوم مي آورد و رفتارهاي پدر را مرور مي كند ،آن ها سعي مي كنند به رفتارهاي خوب پدر فكر كنند .البته به رفتارهاي خودشان هم فكر
مي كنند اما حتماً اين ها زمان خواهد برد.13
درست است كه بابا هميشه سر كار است اما او اين همه زحمت را براي آينده دخترش مي كشد .براي اين كه او راحت باشد .باالخره يك زمان
هايي هم او بر اثر خستگي و فشار كاري عصباني مي شود! حاال در اين حالت خستگي ممكن است با دخترش كَل كَل كند! و اين چيز عجيبي
نيست! پس بهتر است مثل دختران موقعيت شناس باشي و بداني در چه شرايطي چه چيزي را با او در ميان بگذاري .خودت خوب ميداني
پشت اين چهره عصباني ،خسته و خواب آلود ،پدر مهرباني است .پدري كه از ته وجودش بچه خود را دوست دارد؛ حتي اگر به هر دليلي از
دست تو ناراحت باشد.
اين را بدان؛ پدرت تو را دوست دارد و اگر به خانه بيايد و تو را نبيند ،انگار چيزي را گم كرده است .همان طور كه دوست نداري تو را با
ديگران مقايسه كنند تو هم سعي كن پدرت را با پدران ديگر مقا يسه نكني ،او را همان طور كه هست دوست داشته باشي .شايد اين توقع بي
جايي باشد ،اما اين كار سبب مي شود آرامش داشته باشي و در موقعيت هاي مختلف درست تصميم گيري كني.

امام سجاد (ع) در خصوص احترام به والدين مي فرمايند :اگر خداي ناكرده پدر و مادرت در حق تو بدي كرده باشند،
چون ريشه و اصل تو هستند بايد رعايت آنان را بكني حتي اگر فاسق باشند .چند چيز در اسالم است كه در آن ها استثناء
وجود ندارد و احسان به پدر و مادر از آن جمله است.
"حق پدرت بر تو آن است كه بداني او اصل و ريشه توست و تو فرع و شاخه او هستي و اگر او نبود تو نبودي .هرگاه در
خودت چيزي مي بيني كه باعث غرور در تو شد ،متوجه باش كه پدرت اصل و اساس آن نعمت است" .
دختر غمخوار پدر و مادر است ،در زمان تنهايي براي آنها مونس خوبي است .غمخواري يعني كسي را در سختيها درک
كردن و در ناراحتي ها مرهم دل كسي بودن.

خود ارزیابی
با مطالعه موارد زير ميزان مشابهت هر يك از اين رفتارها را با رفتارهاي خود بيان كنيد

 11در حديث داريم كه وقتي ناراحت هستيد اگر نشسته ايد بايستيد ،اگر ايستاده ايد بنشينيد ،خالصه موقعيت خودتان را تغيير بدهيد .يك كاري بكنيد كه از آن حال و هوا
بيرون بياييد و بعد كه آرام شُديد ،خوب به ماجرا فكر كنيد[ .انتقال از متن به پاورقي]
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 موقعيت الف  :به پول نياز داري تا با دوستت يا مثالً دختر خالهات به خريد بروي؟ يا كسي از هم سن و ساالن خودتچيزي خريده (مانتو ،لباس،موبايل و  )...و تو آن را نداري! در همين حال از مادرت شنيده اي كه پدرت شرايط مالي
خوبي ندارد؛
 رفتار  :1بي خيال وضع پدرم و خانواده مي شوم و صدايم را بلند مي كنم يا شروع به گريه مي كنم كه:-

فالني ،فالن چيز را دارد ،من هم مي خواهم!

 به من ارتباط ندارد شما پول نداريد! شما اصال من را درک نمي كنيد! هميشه به فكر خودتان هستيد! ببينيد مردم براي دخترهاي خودشان چه كارها كه نمي كنند! شما براي من چه كار كرديد؟ چرا وقتي نوبت من مي شود هميشه مي گوييد پول نداريم؟ و ...ميزان مشابهت اين رفتار به رفتارهاي شما:
زياد
متوسط
كم
اصالً
 رفتار :2درباره موقعيت پولي پدرم كمي فكر مي كنم و سعي مي كنم با آن ها همدردي كنم ،خودم را باري بر خرجهاي آن ها قرار نمي دهم ،از چيزهايي كه دوست داشتم بخرم صرف نظر مي كنم ،تا بتوانم در خانه سهمي مهم به عهده
داشته باشم.
 ميزان مشابهت اين رفتار به رفتارهاي شما: زياد متوسط كم اصالً موقعيت ب :وقتي به خانه مي آيي و مي بيني مادرت ،همان مادر روز قبل نيست؛ حوصله تو را ندارد؛ يا فكرشمشغول است؛
 رفتار  :1رفتن و تنها گذاشتن مادر؛ چون فكر مي كنم نمي توانم تأثيري در تغيير حالت او داشته باشم! ميزان مشابهت اين رفتار به رفتارهاي شما:16

 زياد متوسط كم اصالً رفتار  :2سريع از مادرم مي پرسم :امروز چه شده؟ چرا اينقدر بيحوصله ايد؟ ميزان مشابهت اين رفتار به رفتارهاي شما: زياد متوسط كم اصالً رفتار  :3برايم اهميتي ندارد و بي خيال از كنار اين قضيه رد ميشوم زيرا بارها با مادرم سر مسائل مختلف حَرفَم شدهبود ،و اكنون نوبت من است كه تالفي كنم!
 ميزان مشابهت اين رفتار به رفتارهاي شما: زياد متوسط كم اصالً رفتار :4ترجيح ميدهم بعد از عوض كردن لباسهايم بيايم و صورت مادرم را ببوسم ،بعد با مهرباني دخترانه ،اول مادرمرا بخندانم! بعد بپرسم مادر خوبم امروز چه اتفاقي افتاده است كه دختر نازت را نديدي؟ بعد هر جور كه مي توانم او
را از اين وضعيت خارج مي كنم! و به حرف ها و درد دل او گوش ميدهم!
 ميزان مشابهت اين رفتار به رفتارهاي شما زياد متوسط كم -اصالً
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صرفاً جهت اطالع
پيامبر فرمودند " :كسي كه پدر و مادرش از او راضي باشند ،من از او راضي هستم و كسي كه پدر و مادرش بر او
خشمگين و غضبناک باشند ،من بر او خشم مي گيرم".پس مراقب باش! "صدايت را بيشتر از صداي آنان باال نبري و
دستت را باالتر از دست آنان قرار ندهي"اگر در مواردي حق با تو است ،در برابر سخنان و گفته هاي آنان سكوت كن و
به آن ها احترام بگذار .اگر كاري كردند كه موافق ميل تو نبود ،آنها را سرزنش نكن.
ابراهيم مهزم مي گويد :روزي از نزد امام صادق عليه السالم بيرون آمدم و در مدينه به خانه ام رفتم ،مادرم با من زندگي
مي كرد .در خانه به خاطر موضوعي با مادرم مجادله كرده و سخن درشت و ناهنجار به او گفتم .فرداي آن روز بعد از
اداي نماز صبح دوباره به محضر امام صادق (ع) مشرف شدم .هنگام ورود بدون آن كه حرفي زده باشم امام به من فرمود:
اي پسر مهزم! شب گذشته با مادرت تند و خشن صحبت كردي .آيا نمي داني شكم او مدت ها منزل و آغوشش گهواره
و سينه اش ظرف غذاي تو بوده است(او هستي اش را در اختيار ت نهاده بود) چرا با او به تندي سخن گفتي؟ ديگر
چنين مكن!
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