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روزنامه

کشکول
هر چیزی که باید درباره استون هنج بدانید

جنوب  در  که  سالزبری  دشت های  در  هنج  استون  امروز-  گیالن 
انگلیس واقع شده، ساخته شده است. این بنا نه تنها یکی نمادین ترین 
بنا های انگلیس، بلکه یکی از نمادین ترین بنا های جهان نیز به شمار 
می رود؛ به طوریکه هر ساله فقط یک میلیون گردشگر از سراسر جهان 

را به خود جذب می کند که این تعداد رو به افزایش نیز هست.
همانطور که در عکس استون هنج می بینید، این بنا از چندین سنگ 
عظیم ساخته شده و باید به این موضوع فکر کرد که چگونه تمدنی 
که مدرن نبوده و هیچ وسیله پیشرفته ای نداشته )شاید حتی چرخ( 
بنا را ساخته و چرا ساخته؟ در طول سال ها و قرن ها،  این  چگونه 
تئوری های مختلفی درباره اینکه چرا این اثر ساخته شده مطرح شده 
است. یکی از این تئوری ها مربوط به جفری مانموث است که در سال 
۱۱۳۶ اظهار داشته که این سنگ ها به منظور یادبودی برای رهبران 

بزرگ انگلیس است که توسط دشمنان ساکسون ها به قتل رسیدند.
اولین مطالعه دقیق بر روی این سنگ ها در سال ۱۶۲۰ و توسط اینیگو 
جونز صورت گرفت و به این نتیجه رسید که ساخت این سنگ ها به 
آن  و  بنا گذاشتند  را  مکان  این  احتماال  و  نبوده  بریتانیایی ها  دست 
ویلیام  از  هم  دیگری  تئوری  دادند.  اختصاص  آپولو  برای  معبدی  را 
استوکلی وجود دارد که در سال ۱۷۴۰ آن را منتشر کرد. او اعتقاد 
داشت که این دایره سنگها، توسط روحانیون سلتیک و قبل از روم و 
برای کسانی که خورشید را پرستش می کردند ساخته شد. این طبق 
از حضرت  بوده در زمان قبل  به فنیقی ها  ادعا های استوکلی متعلق 

ابراهیم از دریای مدیترانه به انگلیس سفر کرده بودند.
جرالد هاوکینز هم در دهه ۱۹۶۰ و در کتاب رمزگشایی استون هنج 
که خودش نوشته بود، نوشت که این بنا برای پیش بینی دقیق وقایع 
البته اکثر تئوری های هاوکینز که  تاریخی بزرگ درست شده است. 
درباره استون هنج به عنوان رصد خانه بود، رد شده است و برای همین 

نمی توان به این تئوری او هم دل خوش کرد.
اولین تالش ها برای اینکه متوجه قدمت این سازه شوند، برمی گردد به 
دهه ۱۶۲۰ که طی دستور دوک باکینگهام انجام شد. طبق دستور او، 
حفاری در این منطقه انجام شد. در این حفاری ها دو گودال کشف شد 

که در این گودال ها شاخ گاو و زره های خورد شده یافت شد.
در سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۶ حفاری ها در قسمت جنوبی سایت در 
تا   ۱۹۵۰ سال های  در  حفاری  دیگر  کارزار  یک  بود.  پیگیری  حال 
۱۹۶۴ انجام شد که عالوه بر حفاری، قصد ترمیم بنا و احیای مجدد 
سنگ ها را هم داشتند. در سال ۲۰۰۸ هم دو کاوش باستانی کوچکتر، 
ولی هدفمندتر در داخل دایره صورت گرفت. تحقیق اول برای بررسی 

تاریخ، ماهیت و بررسی سنگ های کوچکتر داخلی بود.
تحقیقات دوم بیشتر بر روی مرگ و دفن و سوزاندن اجسام متمرکز 
بود. تحقیقات نشان داد که مردان، زنان و کودکان از دهه ۳۰۰۰ تا 

۲۵۰۰ قبل از میالد همه در این مکان دفن شده اند.
چه کسی استون هنج را ساخت؟

جفری مانموث در کتاب خودش که درباره شاه آرتور و روایت هایی 
انگلیس است گفته که استون هنج توسط جادوگیر عظیم  تاریخ  از 
مرلین ساخته شده. این داستان تا اواسط قرن پنجم ادامه دارد و در 
توسط ساکسون ها سر  انگلیسی  زاده  نجیب  قرن، صد ها  این  اواسط 

بریده می شوند و در دشت های سالزبری دفن می شوند.
پادشاه اورئولس آمبروسیاس برای اینکه یک یادبود مناسبی برای آن ها 
برپا کند، ارتشی را به سمت ایرلند فرستاد تا یک دایره سنگی به نام 
حلقه غول ها را بازیابی کنند. سربازان توانستند ایرلندی ها را شکست 
دهند؛ اما نتوانستند که این سنگ های عظیم الجثه را تکان دهند. ولی 
مرلین با استفاده از قدرتی که داشت توانست آن سنگ ها را جا به جا 
کند. بسیاری از مردم دیگر به داستان جفری ایمان آورده بودند و فکر 
می کردند که واقعا این اثر توسط مرلین ساخته شده و این در حالی بود 
که این بنای تاریخی چندین هزار سال قبل از مرلین ساخته شده بود. 
فرضیه های دیگری هم وجود دارد که ساخت این بنا را به ساکسون 
ها، رومی ها، دانمارکی ها، یونانی ها و مصری ها نسبت می دهند. تئوری 
اهالی  توسط  هنج  استون  می شود  گفته  که  دارد  وجود  هم  دیگری 

سلتیک ساخته شده.
اکنون اکثر باستان شناسان به این عقیده رسیدند که فقط یک قوم 
خاص در ساخت استون هنج دست نداشته، بلکه چندین قوم با هم 
این اثر ماندگار را ساختند. استخوان ها و ابزار هایی هم که در اکتشافات 

مختلف پیدا شده هم به واقعیت پیوستن این تئوری کمک می کند. 
هدف از ساخت استون هنج چه بوده؟

بسیاری از معماران معتقدند که استون هنج زیاد مورد توجه نبوده و 
فقط یک بنایی بوده که ساخته شده؛ ولی باستان شناسان اینگونه فکر 
نمی کنند. آن ها معتقدند که این مکان بیش از هزار سال برای مردمان 
انگلیس قابل اهمیت بوده و حتما دلیلی وجود داشته که آن ها را به 
دست سالزبری کشانده تا این بنای عظیم باستانی را بسازند؛ آن هم در 
آن زمانی که امکانات مدرن وجود نداشت. شواهد باستان نمایان گر این 
است که این مکان برای حداقل مدت زمانی طوالنی، محل دفن اجساد 
بوده؛ اما محققان معتقدند که استون هنج برای کار هایی غیر از دفن 
اجساد هم استفاده می شده. برای کار هایی مثل مراسمات تشریفاتی، 
مراسمات مذهبی، یادبودی برای یک فرد مهم و یا مراسماتی مانند 

ارتباط معنوی با اجداد و خدایان و …
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چرا ابرموفق های جوان در ما حس عشق- نفرت ایجاد می كنند؟
گیالن امروز- ابرموفق های جوان هم ما را شیفته می کنند و هم آشفته. 
این رابطه عشق-نفرت چیز هایی درباره فرهنگ و خودمان به ما می گوید. 
وقتی آماندا گورمن شعرش را در مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهور 
ایاالت متحده اجرا کرد، شور و هیجان رسانه ای را برانگیخت. بخشی از این 
شور و هیجان به علِت اثر قدرتمند و کوبنده او بود، اما یک عامل دیگر نیز 

نقش داشت و آن سن این شاعر بود.
آنکه در سن  از  بعد  از بی بی سی ورلد، گورمن  نقل  به  به گزارش فرادید 
سن  در  بود،  شده  آمریکا  در  ملی  فرهیخته  شاعر  جوان ترین  ۱۹ سالگی 
را  آمریکا  تحلیف  لقب جوان ترین شاعر مراسم  نیز موفق شد  ۲۲ سالگی 

او  تحسین برانگیز  اجرای  کند.  خود  آِن  از 
چند  عقد  مجازی،  میم های  به شکل گیری 
کتاب هایش  انتشار  برای  ناشرین  با  قرارداد 
و همینطور عقد قرارداد با شرکت مدیریت 

استعداد IMG Models انجامید.
ابرموفق های جوانی مانند  گورمن در دسته 
بازیکن سوئدی شطرنج، ماگنوس کارلسن که 
در سن ۱۳ سالگی استادبزرگ شطرنج شد؛ 
بازیکن فوتبال آرژانتینی، لیونل مسی که در 
بارسلونا  طرفداران  تیم  به  سالگی   ۱۷ سن 
مالله  پاکستانی،  آموزشی  فعال  و  پیوست 
یوسف زی که در سن ۱۷ سالگی جوان ترین 
قرار  شد،  نوبل  صلح  جایزه  دریافت کننده 

می گیرد.
که  شد  خواهد  ثبت  تاریخ  کتاب های  در 
در  که  بودند  بااستعدادی  آدم های  آن ها 
سنین بسیار کم به این موفقیت های بزرگ 
دست پیدا کردند. دراین میان فرهنگ غربی 
فقط از معروف ترین شگفتی سازان خود بت 
نمی سازد. ما از طریق جوایز رسانه ای مانند 

فهرست افراد زیر ۳۰ ساِل فوربز، جایزه زنان سال گالمور و جایزه اخیر کودک 
ساِل مجله تایم، موفقیت های جوان در سراسر جهان را ستایش می کنیم. 
این فهرست ها موفقیت های اثرگذار جوانان در عرصه های علم، تجارت و هنر 
را برجسته می کنند. بعضی از این موفقیت ها دامنه گسترده ای دارند.  واضح 
است که موفقیت در سنین جوانی ما را شگفت زده می کند. درحقیقت، در 
نظر ما موفقیت هایی که در سنین پایین کسب می شود با موفقیت هایی که 
افراد در سنین باالتر کسب می کنند، تفاوت دارد و آن هم به دلیل ادراک 
ما از استعداد ذاتی و کلیشه های مرتبط با سن و گزارش های مبالغه آمیِز 
رسانه ای است. با این حال، موفقیت های جوانی نه تنها برای ما شگفتی آور 
هستند بلکه احساس حسادت یا مقایسه منفی را در ما برمی انگیزند. اگر 
علت واکنش های خود به این استعداد های درخشان را بدانیم، بهتر می توانیم 
تعصب های خودمان را کنار بگذاریم و از الهامات این جوانان قدردانی کنیم.

نبوغ بی زحمت به دست می آید
استعدادها؛  بودِن  خدادادی  به  نسبت  نگرش ها  قبیِل  از  زیادی  دالیل 
هنجار های اجتماعی درباره نقطه عطف های زندگی و تغییر مداوم انتظارات 
فرهنگی وجود دارند که باعث می شوند ما تمایل داشته باشیم موفقیت هایی 
را به شکل متفاوتی ستایش کنیم.  یک  که در جوانی به دست می آید 
عامل کلیدِی مهم این تصور غلط است که استعداد ذاتی است نه حاصل 
سال ها تالش و زحمت. روان شناس، تانجا گابریل بادسون، که درباره نبوغ، 
کلیشه ها و شکل گیری هویت در آلمان تحقیق کرده است، می گوید: »یک 
اندیشه وجود دارد که می گوید نبوغ باید بی زحمت حاصل شود و سخت کار 
کردن ]برای رسیدن به موفقیت[از ارزشمندی یا شگفت انگیزِی ]موفقیت[
و  سوئدی  دانشجویان  توسط   ۲۰۱۴ سال  در  که  مطالعه ای  می کاهد.« 
بدون  داد که جوامع غربی موفقیت هایی که  نشان  انجام شد،  بریتانیایی 
تالش و زحمت به دست می آید را اغلب معادل »اصالت« یا »هوش« در نظر 
می گیرند؛ درحالیکه سخت کار کردن معادل چیزی »کسالت آور« یا نشانه ای 

از فقدان هوش دانسته می شود.
وقتی شخصی در عنفوان جوانی به موفقیتی دست پیدا می کند ما موفقیت 
او را ناشی از استعداد و ذوق ذاتی او می دانیم، زیرا استدالل می کنیم که 
او فرصت زیادی نداشته است. این درحالیست که همه آن ها برای رسیدن 
به موفقیت تالش کرده اند. برای مثال گورمن از اختالل شنوایی و گفتار 
فائق  اختالل  این  بر  باید  موفقیت  برای  و  می برده  رنج  کودکی  زمان  در 
می آمده؛ کارلسن شطرنج را در سن ۵ سالگی شروع کرده و مسی در سن 
۴ سالگی پا به توپ شده است. موفقیت های آن ها فقط نتیجه استعداد های 
طبیعی نیستند؛ بلکه نتیجه سال ها تمرین هستند. بادسون تأکید می کند: 

»موفقیت های چشمگیر در هر زمینه ای هم به تالش و کار سخت و هم به 
توانایی ذاتی بستگی دارند.«

درواقع ستاره شدن در دوران جوانی ادراک ما نسبت به مسیر سنتی زندگی 
از عواملی که باعث می شود ما فکر کنیم کسب  را درهم می ریزد و یکی 
موفقیت در دوران جوانی به تالش بستگی ندارد، همین ادراک است. هانا 
سوئیفت، استاد روان شناسی اجتماعی و سازمانی در دانشگاه کنت که درباره 
سن، برابری و محیط های کاری تحقیق می کند، می گوید: »ما تمایل داریم 
که برای جریان زندگی و مشاغل مراحلی را قائل شویم که هر کدام از این 
مراحل مجموعه ای از هنجار ها و نقاط عطف خودشان را دارند. وقتی که 

یکی از این نقاط عطف قبل از زمانی که هنجار های اجتماعی به ما دیکته 
می کنند، محقق می شود، به نظرمان می آید که اتفاقی خارق العاده رخ داده 

است.«
وقتی موفقیت ها در یک زمینه خاص در سنین بسیار کم حاصل می شوند 
این استدالل بسیار صدق می کند. جاناتان پالکر، استاد روان شناسی آموزشی 
و پرورش استعداد در دانشگاه جان هاپکینز و رئیس انجمن ملی آمریکا در 
تا دیدِن  امور کودکان مستعد، می گوید: »ما به اصطالح شرطی شده ایم 
درحالیکه  باشد،  عادی  برایمان  جوانی  سنین  در  ریاضی دان ها  و  شاعران 
معموالٌ چشممان به دیدِن رمان نویس ها، فالسفه و دانشمنداِن مسن عادت 
کرده است. ورزشکاران هم مثال های مشابهی دارند، در برخی از رشته های 
ورزشی فوق ستاره ها در سنین نوجوانی به موفقیت می رسند، درحالیکه در 

رشته های دیگر این یک پدیده استثنائی محسوب می شود.«
در جامعه امروز دست یافتن یک ابرموفِق جوان به درجات عالی رویدادی 
با ارزش خبری محسوب می شود. سوئیف می گوید: »علتش آن است که 
پلتفرم های رسانه ای جوان-محور هستند، دستاورد های جوانان را می توان 
آن  تحِت  که  می زند  دامن  چرخه ای  به  این  گرفت.  جشن  و  پیش برد 

موفقیت های افراد جوان تر کمتر بازنمایی می شود.«
در  تاریخ  استاد  ماینس،  ماری جو  است.  این چرخه، چرخه جدیدی  اما 
دانشگاه مینه سوتا، می گوید: »بسیاری از جوامع تاریخی خدمات و کار های 
افراد جوان را بدیهی می انگاشتند. از کودکان و نوجوانان - هم در جوامع 
از  گستره ای  که  می رفت  انتظار   - کارگری  جوامع  در  هم  و  کشاورزی 
فعالیت هایی که ما امروزه به عنوان فعالیت های فرد بزرگسال می شناسیم، 
را انجام دهند. این افراد جوان، برای جامعه شان ارزشمند بودند، اما هرگز به 
خاطر کاری که جامعه انتظار داشت که آن ها انجام دهند، شاخص یا نمونه 
نمی شدند.« اما با تکامل جوامع غربی ایده هایی که می گفتند ایده تمرکز 
کودکان بروی کار و مسئولیت به سمت تمرکز روی مدرسه و بازی تغییر 
جهت داد. ماینس می گوید: »ادراک جامعه مدرن غربی از دوران کودکی و 
رشد، به نحوی است که در آن جوانان آنقدر کودک شمرده می شوند که 
جامعه انتظارات بسیار پایینی از آن ها دارد. ما به این دلیل از موفقیت های 
داریم.«  آن ها  از  پایینی  بسیار  انتظارات  که  می شویم  شگفت زده  جوانان 
و در جهانی مملو از عناوین خبرِی منفی، برخی اوقات دیدن و شنیدن 
شجاعت، زیبایی و شگفتی آفرینِی یک جوان همان خبر خوشی است که 
همه به آن نیاز داریم. یافته های مطالعه ای که در سال ۲۰۱۶ انجام شد 
نشان داد گزارش های مثبت خبری - شامل آن هایی که درباره فائق آمدن 
افراد بر سختی ها و رسیدن به موفقیت است- خوانندگان را خوشحال تر 

می کند تا شنیدن اخبار منفی. پالکر می گوید: »این در ذات انسان است 
که مثال هایی از موفقیت های خارق العاده که خیلی زود - یا خیلی دیر - در 

زندگی اشخاص رخ می دهند، شگفت زده اش می کنند.«
بعد تاریک موفقیت های جوانی

پیروزی های جوانان همانقدر که احساس نیابتی پیروزی در مخاطبان ایجاد 
می کند، به انتقاد ها نیز دامن می زند. پالکر می گوید: »فکر می کنم بسیاری 
از افراد با موفقیت های زودهنگام رابطه عشق-نفرت دارند. در بسیاری از 
افراد را به دلیل موفقیت هایشان  جوامع غربی، ما عاشق این هستیم که 
تحسین کنیم، اما شاید به همان اندازه دوست داریم آن ها را پایین بکشیم.«
وقتی تایگر وودزِ ۲۱ ساله در سال ۱۹۹۷ در 
مسابقات مسترز ایاالت متحده آمریکا به پیروزی 
و  آمریکایی  جوانترین  اینکه  دلیل  به  رسید، 
به  بود که موفق  اولین آمریکایِی آفریقایی تبار 
بود،  شده  گلف  قهرمانی  معتبر  عنوان  کسب 
توانست شهرت باالیی کسب کند. اما وقتی در 
سال ۲۰۰۹ اخباری درباره خیانت های زناشویی 
او به بیرون درز کرد، وودز که در آن زمان ۳۳ 
سال داشت مورد شدیدترین انتقاد ها فرار گرفت 
و عنوان روزنامه ها از پرداختن به موفقیت ها به 
پرداختن به انتخاب های نامناسب او در زندگی 

شخصی، تغییر جهت داد.
اما فقط رسوایی های اخالقی نیستند که باعث 
شوند.  ناپدید  ناگهان  موفق  جوانان  می شوند 
جنیفر کاپریاتی در سن ۱۴ سالگی، جوان ترین 
زنی بود که در مسابقات تنیس ویبملدون برنده 
شد و در سن ۱۶ سالگی توانست مدال طالی 
المپیک را به دست آورد. اما در دهه های بعدی 
به  او  برایش سخت شد.  به موفقیت  دستیابی 
هرحال توانست در مسابقات گرند اسلم برنده 
شود و در پایان سال های ورزشی اش نیز توانست جایگاه رفیعی در رتبه بندی 
بازیکنان تنیس در جهان پیدا کند؛ با این حال بسیاری از روایت های رسانه ای 
به این موضوع می پرداختند که او نتوانست قولی که در جوانی داده بود را 

محقق کند.
شادنفروید

تماشای سقوط نوابغ جوان از نردبان های بلند ترقی باعث ایجاد احساسی در 
تماشاچیان می شود که در زبان آلمانی به آن »شادنفروید« گفته می شود. 
شادنفروید خوشحال شدن از مشاهده شکست دیگران است. پالکر می گوید: 
»ما عاشق این هستیم که موفقیت جوانان را ببینیم، اما در پس زمینه این 

احساس خوب احساس حسادت هم وجود دارد.«
او می گوید فراتر از حسادت، احساسات منفی نسبت به یک فرد موفق ممکن 
است ناشی از این احساس باشد که موفقیت های خوِد شما در مقایسه با 

موفقیت های آن فرد مورد توجه و تحسین قرار نگرفته است.
همان  با  مستعد  جواناِن  از شکست  رضایت  »احساس  می گوید:  بادسون 
ادراک غلط که آن ها به قدر کافی برای موفقیت خود تالش نکرده اند ارتباط 
مستقیم دارد. بر اساس چنین منطقی، سقوط آن ها ]جوانان موفق[در واقع 
تعادل و “باور به یک جهاِن عادل و شایسته ساالر که در آن افراد همان 

چیزی را به دست می آورند که الیقش هستند را احیا می کند”.«
از  فراتر  زیادی،  بسیار  عوامل  و  نیست  یا هیچ  یا همه  بازی  موفقیت  اما 
توانایی های ذاتی و کار سخت، مانند ویژگی های شخصیتی، محیط و حمایت 
سیستم هستند که به موفقیت یک فرد کمک می کنند. هر فردی در هر 
مرحله از سن، زندگی و سطح مهارت با چالش هایی متفاوت با دیگران مواجه 
می شود و موفقیت هایی که در هر کدام از این دوران ها به دست می آورد نیز 

با موفقیت های دیگران متفاوت است.
بادسون می گوید: »تعریف شما از موفقیت نباید متکی به تعاریف دیگران 
اگر دیگران  با شکست دیگران ما موفق تر نمی شویم و  باشد.  از موفقیت 
موفق شوند ما وضعیت مان وخیم تر نمی شود. مقایسه خودتان با اعجوبه ها به 
شما کمکی نمی کند. »منطقی تر آن است که محدوده ای مشخص از آنچه 
می خواهید به آن برسید را تعیین کنید و بعد روی پیشرفت شخصی تان 
متمرکز شوید.«  در ضمن، وقتی استعداد های جوان پا به عرصه می گذارند 
یا  داریم  نگه  ناممکن  استاندارد های  چارچوب  در  را  آن ها  آنکه  جای  به 
خودمان را با آن ها قضاوت کنیم و فکر کنیم ما به اندازه آن ها استثنائی 
نیستیم، می توانیم آن ها را به مثابه اخبار مثبتی که احساس مثبت ایجاد 
می کنند در نظر بگیریم. ستاره های جوان تا زمانیکه می درخشند می توانند 

جهان ما را روشن کنند و منبع الهام باشند.

نحوه برخورد با کودکی که فحش می دهد
اقوام  و  والدین  از  را  کلمات زشت  در صورتی که کودک  امروز-  گیالن 
خود  رفتاری  الگوی  در  باید  اطرافیان  حتماً  فراگرفته،  خود  درجه یک 
تجدیدنظر کنند و مراقب بحث و گفت وگوی خود به ویژه در زمان دعوای 

خانوادگی باشند.
فرزندان خود  کلمات زشت  از  استفاده  به  نسبت  والدین  که  در صورتی  
موضوع  این  از  کودک  کنند،  تنبیه  یا  و  تهدید  را  آن ها  و  حساس شده 
سوءاستفاده کرده و به ویژه در مکان هایی که والدین می خواهند کودکشان 

حفظ آبرو کند، این کلمات را به کار خواهند برد.
عمدتاً کودکان کلمات زشت و یا فحش را از والدین خود، اطرافیان، کودکان 
هم سن وسال در مهدکودک ها و یا هم بازی های خود شنیده و در رفتار و 

گفتار خود آن را پیاده می کنند.
لذا در صورتی که کودک کلمات زشت را از والدین و اقوام درجه یک خود 
فراگرفته، حتماً اطرافیان باید در الگوی رفتاری خود تجدیدنظر کنند و 

مراقب بحث و گفت وگوی خود به ویژه در زمان دعوای خانوادگی باشند.
اما به طورکلی در صورتی که کودک زیر ۶ سال کلمات زشتی را شنیده و 
تکرار کند، والدین بدون عصبانیت و حساس شدن در آن کلمه به راحتی 
باید از کنار این موضوع بگذرند که در این حالت کودک آن کلمه زشت را 

از خاطر خواهد برد.

اما درصورتی که والدین نسبت به استفاده از کلمات زشت فرزندان خود 
موضوع  این  از  کودک  کنند،  تنبیه  یا  و  تهدید  را  آن ها  و  حساس شده 
سوءاستفاده کرده و به ویژه در مکان هایی که والدین می خواهند کودکشان 
حفظ آبرو کند، این کلمات را به کار خواهند برد. باید پذیرفت کودکان 
زیر شش سال این کلمات زشت را خلق نکرده و حتی در بسیاری از موارد 
مفهوم این کلمات را نمی دانند بنابراین عکس العمل والدین می تواند منجر 

به ماندگاری و یا کمرنگ شدن این کلمات در ذهن کودک شود.
اما در مورد کودک باالی شش سال باید گفت این کودکان مفهوم کلمات 
زشت را می دانند بنابراین باید والدین عالوه بر تغییر در الگوی رفتاری خود 
با فرزندان خود صحبت کنند و مفهوم کلمات را برای آن ها توضیح دهند.

در این شرایط اقوام درجه یک و والدین باید هماهنگ با هم برخورد مناسبی 
به کودک  باید  انتخاب کنند.  را  والدین  یعنی روشی مشابه  نشان دهند 
فهماند که این الفاظ نامناسب است و نباید از آن ها استفاده کند. اگر با 

وجود تذکرات رفتار تکرار شد باید از روش های تنبیهی استفاده کرد.
حرفی  کودک  وقتی  والدین  مثاًل  است؛  محرومیت  نیز  تنبیه  از  منظور 
نامناسب زد، به ازای هر سال سن کودک یک دقیقه او را به اتاق دیگری 
و  کنند  بی توجهی  او  به  محرومیت  پایان  از  بعد  ساعت  نیم  و  بفرستند 
برای چند  را  موردعالقه اش  اسباب بازی  یا  اعالم کنند  را  نارضایتی خود 

ساعت از کودک بگیرند و بعد از آن بدون آنکه کودک متوجه شود، به 
اتاقش بفرستند یا مثاًل از بردن کودک به پارک یا جایی که دوست دارد، 

خودداری کنند.
باید پذیرفت کودکان زیر شش سال این کلمات زشت را خلق نکرده و حتی 
در بسیاری از موارد مفهوم این کلمات را نمی دانند بنابراین عکس العمل 
والدین می تواند منجر به ماندگاری و یا کمرنگ شدن این کلمات در ذهن 

کودک شود.
در زمان فحاشی کودک نیز این عبارات را باید به کار ببرید:

- می دانم که از رفتار دوستت عصبانی هستی اما ناسزا گفتن کار صحیحی 
نیست.

- اگر عصبانی هستی، نفس عمیقی بکش و بدون اینکه از الفاظ نامناسب 
استفاده کنی به کمک الفاظ درست و مناسب مشکلت را بیان کن.

- فحش دادن شخصیت تو را خراب می کند. اگر می خواهی به دوستانت 
نشان دهی از آن ها برتری، باید با آن ها موقر و باادب صحبت کنی.

مجاورت  در  فرزندتان  ندهید  اجازه  دارد  امکان  که  جای  تا  ضمناً 
موقعیت هایی قرار بگیرد که فحاشی در آن هست ضمن اینکه از اطرافیان 
خود هم کمک بگیرید تا در برابر فحاشی کودکتان رفتار مشابه شما داشته 

باشند تا فرزندتان به زشت بودن رفتار خود پی ببرد.


