
دختران و سالمت تن و روان
گزارشی از کتاب »با دخترم«

نوشته علی احمد پناهی و داوود حسینی

//// ثمین وحدانی



شاید مربّیان مدارس بهتر از هر کسی بدانند که 
ــاده ای  برقراری ارتباط با دختران نوجوان کار س
ــب اعتماد آنان  ــعی وافر و جل ــت و نیاز به س نیس
دارد. دختران ذاتًا موجوداتی خویشتن دار هستند 
و تا زمانی که احساس آرامش و امنیت نکنند، با 
ــدا نمی  کنند. از طرفی  هیچ بزرگ تری تعامل پی
ترس از سرزنش  ها، تأدیب  ها و نصایح وعظ انگیز 
ــکات خویش  ــان را ترغیب می  کند تا مش نیز آن
ــال راه چاره  ــد و به دنب ــی بازگو نکنن ــرای کس را ب
نباشند. امری که به ضرر خودشان خواهد بود و 

آثار زیان بارتری در آینده  جامعه می  گذارد.
و  ــا  دلهره  ه ــرداب  گ از  ــد  نتوان ــه  ک ــری  دخت  
ــربلند بیرون بیاید، قطعًا نخواهد  مشکاتش س
ــت فرزندان  ــرای تربی ــادری ایده آل ب ــت م توانس
سالم باشد. او نخواهد توانست همسر و شریکی 
مناسب برای مرد آینده اش باشد و به طور کلی از 
عهده مسئولیتی که بعدها به عهده  اش گذاشته 
ــود، برنمی  آید و نتیجه، جامعه  ای ناکارآمد  می  ش
ــالم خواهد بود. پس روا است که مسئوالن  و ناس
ــئوالن فرهنگیـ  اهتمامی خاص در  ـ به ویژه مس
ــته باشند. البته  ــد و تعالی دختران داش مورد رش
تعالی دختران به معنای در مرکز توجه قرار دادن 
ــب دوری از  ــن امر موج ــرا که ای ــت؛ چ زنان نیس
تکامل راستین زن می شود. توجهاتی که امروزه 
ــود، ممکن است خوشایند بعضی  به زنان  می  ش
ــت دادن هویت  ــد؛ اما نهایتًا منجر به از دس باش
ــی در پی ندارد.  ــود و چیزی جز تباه زنانه می  ش

ــد، امروزه  ــین بودن ــته زنان پستونش اگر در گذش
کاالهای در دسترس  اند. واضح است که با وجود 
تمام پیشرفت  ها هنوز هم نیازهای زنان شناخته 
شده نیست و حتی خودشان هم آگاهی درستی 
از خواسته  هایشان ندارند؛ زیرا از ابتدا تحت تعلیم 
آموزه  های اشتباه و حتی انحرافی قرار گرفته  اند. 
ــت و  ــیار نوش ــرای مقابله با این معضل باید بس ب
ــظ باید طرحی نو  ــاخت و به قول حاف ــت و س گف

درانداخت.
ــاب با دخترم به قلم علی احمد  کت
ــوی  ــینی از س پناهی و داوود حس
و  ــی  آموزش ــه  مؤسس ــارات  انتش
ــی امام خمینی1 منتشر  پژوهش
ــی در ده فصل  ــت. کتاب ــده اس ش
ــای والدین و  ــد راه گش که می  توان
مربیان دختران نوجوان باشد؛ زیرا 
ــیاری از مباحثی ا ست  ــامل بس ش
که یک دانش آموز دختر در سنین 
ــد.  نوجوانی با آن روبه رو خواهد ش
ــته کتاب  ــن برجس یکی از محاس

بیان نکات تربیتی و روانشناسی در کنار مفاهیم 
دینی است؛ چیزی که معمواًل کمتر در یک متن 
ــاب در بیان  ــاب آغازین کت ــود. ب گنجانده می  ش
ــت. انتخاب  ــنین نوجوانی و بلوغ اس اهمیت س
این مبحث برای سخن ابتدایی بسیار بجا است؛ 

چون بلوغ، آغاز چالش های نوجوانی است.
در فصل بعدی عوامل و راهکارهای موفقیت یک 

موجوداتی   
ً
ذات��ا دختران 

تا  و  هستند  خویشتن دار 
زم��ان��ی ک��ه اح��س��اس 
آرامش و امنیت نکنند، با 
هیچ بزرگ تری تعامل پیدا 
نمی  کنند. از طرفی ترس 
از سرزنش  ها، تأدیب  ها و 
نیز  وع��ظ  انگیز  نصایح 
تا  می  کند  ترغیب  را  آنان 
مشکالت خویش را برای 
به  و  نکنند  بازگو  کسی 

دنبال راه چاره نباشند.

77



دوست  مادر  و  پدر  اگر  امروز 
فرزندان خود نباشند و آنان را 
دوست خود ندانند، نمی  توانند 
برقرار  آنان  با  مناسبی  ارتباط 
کنند و با توجه به آگاهی های 
استقالل  و  نوجوانان  زی��اد 
به  روابطشان  آن��ان،  تقریبی 

سردی خواهد گرایید.

ــتکار، دوری از گناه و یاد  نوجوان همچون اعتماد به نفس، اراده، پش
ــنده به صرف نام  بردن اکتفا نکرده و  ــده است. اما نویس خدا بیان ش
ــده است؛  زمینه  ها، آثار و راهکارهایی برای تقویت هر کدام متذکر ش

مثًا یاد خدا را عامل آرامش و امید و نشاط معنوی معرفی می  کند.
ــای دوران  ــی  ترین دغدغه  ه ــر گیرنده یکی از اساس ــوم در ب فصل س
ــندگان با یادآوری اهمیت  ــتی  ها. نویس ــت؛ یعنی دوس نوجوانی اس
ــاخصه  های  ــار و کردار افراد، ش ــر آن در رفت ــی و تأثی ــت در زندگ دوس
ــتی های مخّرب را بیان  ــتان خوب و همچنین آسیب  های دوس دوس
ــئله  ــه از عنوان فصل هم انتظار می  رود، مس ــد. همان طور ک کرده  ان
ــی در این بخش  ــراری چنین روابط ــر و چرایی برق ــط دختر و پس رواب
گنجانده و تبیین شده است. با توجه به اینکه این دست روابط شدت 
ــت تفصیل بیشتری می  یافت و تأثیر  یافته  اند، فصل مذکور می  بایس
ــانه بررسی و راهکارهایی تربیتی ارائه  ــه، جامعه و رس خانواده، مدرس

می  شد. آنچه بیان شده یکی از بسیارها است.
ــد سیر مناسبی برای بیان مباحث گزینش شده است.  به نظر می  رس
ــن و روان« به  ــامت ت ــت، س ــل چهارم با عنوان»دختران؛ بهداش فص
ــا و دلهره های  ــت، نگرانی ه ــه، ورزش، بهداش ــون تغذی ــی چ مباحث
نوجوانی پرداخته است. جالب است که بعد از این، فصلی به صورت 
ــده  ــت این دوران در نظر گرفته ش ــزا دربارۀ ایام قاعدگی و بهداش مج
ــه الزامًا  ــه مخاطب - ک ــت که ب ــوان حدس زد هدف این اس ــه می  ت ک
ــود. معمواًل حجب و حیای  ــئله القا ش اولیا و مربیان  اند - اهمیت مس
ــری مشکات و آثار این ایام است. از طرفی  دخترانه مانع بیان یک س
ــه در مورد چنین مسائلی وجود دارد که مانع  خطوطی نامرئی همیش
ــان در این باره  ــًا والدینش ــوان با خصوص ــران نوج ــری دخت ارتباط گی
می  شود. تجربه بارها نشان داده عدم رعایت بهداشت فردی و روحی 
ــت؛ از  ــب با نوجوان، آثار زیان باری به وجود آورده اس و عدم رفتار مناس
جمله انزواطلبی، از دست دادن آرامش و کاهش اعتماد به نفس و بدتر 
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از همه، نوعی انزجار از خود و فوبیای شخصیتی. 
بنابراین این فصل نیز دارای اهمیت خاص است.

ــیب هایی  ــه ویژه دختران با آس ــتر نوجوانان ب بیش
ــانی  ــان به آس ــوند که نباید از کنارش ــه رو می  ش روب
گذشت؛ آسیب  هایی مثل اضطراب، پرخاشگری، 
کم رویی و خطرهایی مانند اعتیاد، یأس و ناامیدی. 
کم و بیش عوامل و راه  های درمان و پیشگیری آن 
نیز بیان شده است که می  تواند مورد استفاده قرار 
گیرد. البته به علت ظرفیت این کتاب، این مبحث 

به صورت کامل تبیین نشده است.
ــی« را مطرح  ــائل جنس ــل هفتم کتاب، »مس فص
کرده و بیداری غریزه جنسی، انحرافات جنسی و 

انواع آن را بررسی کرده است.
و اما می  رسیم به بحث محوری »والدین و فرزندان« 
ــی گنجانده  ــول ابتدای ــث باید در فص ــه این بح ک
ــدان خود  ــت فرزن ــن فقط سرپرس ــد. والدی می ش
نیستند؛ بلکه الگو، مورد عاقه و محور زندگی  آنان 
هستند. این فصل به تشریح وظایف والدین و روابط 
ــندگان در این  ــدان با والدین می پردازد. نویس فرزن
مبحث به صورت مستقیم نتیجه  گیری می  کنند و 
ابراز می دارند که والدین می  توانند با انعطاف پذیری 
بیشتر، سازگار شدن با تغییرات نوجوانان، کنترل 
ــت عدالت و ارائه  ــط فرزندان در خانواده، رعای رواب
دیدگاه  های مشاوره ای به نوجوانان، ارتباط عمیق 
و گرمی در خانواده برقرار کنند. والدین امروز نباید 
ــد و مرتب  ــان را تکرار کنن ــتباه والدین دیروزش اش
جماتی همچون ما بچه بودیم، شما هم بچه این! 

ــر پامونو دراز  ــوی بزرگ ت ــتیم جل یا ما جرئت نداش
کنیم، حاال شماها خودتون رو عقل کل می دونین 

و هی اظهارنظر می کنید. 
ــت فرزندان خود نباشند  امروز اگر پدر و مادر دوس
ــد، نمی  توانند ارتباط  ــت خود ندانن و آنان را دوس
مناسبی با آنان برقرار کنند و با توجه به آگاهی های 
زیاد نوجوانان و استقال تقریبی آنان، روابطشان 

به سردی خواهد گرایید.
 فصل نهم با عنوان »نوجوان و تحصیل« به مسائل 
ــرفت  ــن تعّلم، پیش ــه تحصیل مثل حس مربوط ب
تحصیلی، روش های مطالعه و یادگیری، شکست 
ــی پرداخته  ــته تحصیل ــل و انتخاب رش در تحصی
است. خوشبختانه در  این یک مورد بسیار گفته و 

نوشته شده است. 
ــژه و نویی جالب  ــرگاه وی ــا دهم از نظ ــل آخر ی فص
ــد  ــت. این بار در کتابی که به نظر می رس توجه اس
ظاهر یک کتاب تئوریک و روان شناسانه را دارد، به 
موضوعات اعتقادی و شرعی پرداخته شده است. 
ــائل شرعی مهم و مورد نیاز والدین و نوجوانان  مس
ــده و این  طبق فتاوای مراجع معظم تقلید بیان ش
خود نکته  در خور توجهی است. این مطلب بیانگر 
ــه و رعایت تمام جوانب، باز  ــت که با مطالع این اس

هم رجوع به عالمان دینی ضروری است. 
ــاب با دخترم  ــاّص بودن کت ــن و خ با وجود محاس
فقط پیشنهاد مطالعۀ آن کافی نیست؛ بلکه باید بر 

الزام مطالعۀ این دست کتاب ها تأکید شود.
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