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 یکتا فراهانی

گریه به نوعی زبان کودکان 
قلمداد می شود. درواقع تا 
زمانی که کودکان نمی توانند 
حرف بزنند با گریه کردن یا 
جیغ زدن نشان می دهند مشکلی دارند. البته گریه 
هم مانند هر بیان احساسی دیگرحتما درجای 
خود الزم است و برای نوزادان کامال طبیعی 
است که درخواست های خود را با این روش 
بیان کنند. اغلب مادران بعد از مدتی متوجه 
علت گریه فرزندشان می شوند، مثال متوجه 
می شوند او گرسنه است، دلش درد می کند یا... 
اما مهم ترین موضوع در مورد گریه کودکان 
توجه به این نکته است که اجازه ندهیم آنها به 
مرور از گریه به عنوان حربه ای برای به کرسی 
نشاندن و رسیدن به خواسته هایشان استفاده کنند. 
متاسفانه بسیاری از کودکان برای دستیابی به آنچه 
می خواهند گریه کردن را بهانه ای قرار می دهند 
تا بتوانند به این وسیله عواطف بزرگ ترها را 
تحت تاثیر قرار دهند. به همین دلیل والدین 
حتما باید به این موارد دقت کنند تا با فرزندان 

خود دچار چنین مشکالتی نشوند. 
با  درست  رویارویی  برای  مادرها  و  پدر 
واکنش های مختلف کودک باید قبل از تولد 
او آگاهی کافی در این زمینه داشته باشند؛ 
درست مانند کسی که قبل از رانندگی برای 
درست راندن باید با آیین نامه و قوانین رانندگی 
آشنایی کافی داشته باشد، اما چرا اغلب ما 
در برابر ابراز احساساتی مانند گریه کردن از 
خود ضعف نشان می دهیم و نمی توانیم رفتار 
منصفانه ای داشته باشیم؟ چرا وقتی کودکی 
گریه می کند معموال طرف مقابل را مقصر 
می دانیم و واکنش های هیجانی و سریعی از خود 
نشان می دهیم؟ ریشه مشکالت مختلف ما در 
برابر گریه کردن چیست؟ در این زمینه با دکتر 
کتایون رازجویان، فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت وگو کرده ایم. 

: در بدو تولد واکنش درست والدین 
در برابر گریه نوزادان چگونه باید باشد؟

گریه کردن کودکان با عوامل زیادی از جمله 
سیر رشد آنها در ارتباط است؛ یعنی تنها راه 
برقراری ارتباط کودک از بدو تولد تا 1/5سال 
بعد از آن، گریه کردن یا خندیدن است. کودک 
نیاز خود به توجه و رسیدگی را با گریه به 
دیگران اعالم می کند و مراقبان اصلی هم باید 
آنقدر تیزهوش باشند که به مرور متوجه علت 
گریه کردن فرزندشان بشوند بنابراین بسیار مهم 
است در یکی- دو سال نخست تولد که دلبستگی 
بین مراقب و کودک در حال شکل گیری است 
به کودک این احساس منتقل شود که منبع امن 
و مطمئنی وجود دارد که از او حمایت می کند 
و عالوه بر اینکه حواسش به او هست می تواند 

نیازهایش را هم برطرف کند. پاسخ دهی و توجه 
به موقع به گریه و درخواست کودک موضوع 
بسیار مهمی است که حتما باید در نظر گرفته 
شود. هر چه این توجه بیشتر باشد کودک هم 

احساس امنیت بیشتری خواهد کرد. 
: گریه کودک اغلب چه پیامی به 

دنبال دارد؟
کودک به مرور زمان کالم و اشاراتی را پیدا خواهد 
کرد و یاد می گیرد به جای گریه کردن نیازهای 
خود را با این کلمات و اشارات به والدین بفهماند 
ولی هنگامی که نتواند منظورش را به این طریق 
به دیگران بفهماند ناامید می شود و گریه می کند، 
کاری که بزرگساالن هم هنگام ناامیدی از درست 
متوجه نشدن احساس واقعی دیگران دست به 
انجام آن می زنند بنابراین گریه همیشه هم به 
معنای بداخالقی، لجبازی و زورگویی نیست. 
می توان گفت گریه با توجه به شرایط مختلف 
معنای متفاوتی هم پیدا می کند و برای آن چاره 
خاصی باید اندیشید. با توجه به اینکه والدین 
به مرور متوجه علت گریه فرزندشان می شوند 
می توانند بر اساس نیازهای او به گونه ای رفتار 
کنند که اعتماد و اطمینان خاطر کودک جلب شود. 
گاهی سرعت انجام کارهای کودک با بزرگ تر ها 
هماهنگ نیست و دچار استرس و اضطراب 
می شود، درنتیجه نمایش بروز این نگرانی و 
ترس را با گریه نشان می دهد. در صورتی که 
اگر والدین به دلیل عجله و اضطراب و شتابی 
که برای انجام کارهای خود دارند کودک را 
تحت فشار قرار ندهند، او هم می تواند از آرامش 
بیشتری برخوردار شود. درواقع یکی از مهم ترین 

نکته هایی که والدین باید به آن توجه داشته باشند 
حفظ آرامش و اطمینان برای فرزندشان است. 
توقع نداشته باشید کودک بتواند ساعت ها به 
حرف های شما گوش دهد. به همین دلیل خیلی 
کوتاه، با محبت و صمیمیت حتی هنگام بازی 
آنچه که الزم است به او بگویید و آموزش دهید. 
: چطور می توانیم در مقابل گریه کودک 

ضعف نشان ندهیم و تسلیم نشویم؟
نخستین موردی که والدین باید به آن توجه 
داشته باشند این است که قبل از تولد کودک، 
آگاهی های خود را برای شناخت بیشتر تمام 
رفتارهای فرزندشان از جمله گریه های او آماده 
کنند. این درست است که کودک در بدو تولد 
برای بیان خواسته هایش باید گریه کند ولی اگر 
این گریه ها همچنان ادامه داشته باشند کودک 
به تدریج یاد می گیرد با گریه می تواند به هر چیزی 
که می خواهد برسد. به همین دلیل نباید برای 
اینکه فرزندتان گریه نکند دائم کوتاه بیایید. اگر 
با درخواست فرزندتان مخالفت می کنید و او 
همچنان گریه می کند نباید به گریه او توجه نشان 
دهید و تصمیم تان را تغییر دهید چون این کار 
باعث تقویت گریه کردن های بی مورد او می شود.
به خاطر  که  است  این  کار  بدترین  واقع  در 
گریه فرزندتان کوتاه بیایید. او به این ترتیب 
متوجه ضعف شما در برابر گریه اش می شود 
و نتیجه می گیرد که می تواند با گریه و داد و 
بیداد و بدخلقی کردن نظر شما را عوض کند 

و به هدفش برسد. فراموش نکنید این کوتاه 
آمدن ها نشانه مهربانی کردن شما با 

کودک نیست چون منجر به 

خراب شدن و لوس شدن او خواهد شد. اگر 
فرزند شما چنین رفتارهایی دارد و می خواهد 
با گریه و جیغ و داد و عصبانیت، حرفش را به 
کرسی بنشاند تا زمانی که آسیبی متوجه او نیست 
کامال به رفتارش بی توجه باشید. در این هنگام 
نصیحت کردن، در آغوش گرفتن و کوتاه آمدن 

هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. 
تنها نتیجه ای که به این طریق حاصل خواهد 
شد این است که کودک متوجه می شود قدرت 
در دست اوست. در این هنگام وساطت یا پا 
در میانی اعضای دیگر خانواده برای کوتاه آمدن 
شما هم کار را بیشتر خراب خواهد کرد بنابراین 
هماهنگی والدین در این خصوص بسیار مهم 
است. ضمن اینکه باید از دیگران هم بخواهید 
اجازه بدهند به شیوه خود رفتار کنید. وقتی 
قاطعانه، بدون ترس و استرس و دل رحمی های 
بیجا سر حرف خود بمانید، کودک هم احترام 
بیشتری برای شما قائل خواهد شد و هم به مرور 
متوجه می شود نمی تواند با گریه و شلوغ کاری 

به آنچه می خواهد دست یابد. 
برابر گریه  در  مادر  و  پدر  نقش   :

کودکان چیست؟
مهم ترین کاری که والدین باید خیلی زود متوجه 
آن شوند تشخیص علت گریه فرزندشان است؛ 
اینکه آیا او خسته است، خوابش می آید، گرسنه 
است یا... اگر گریه کودک به خاطر زورگویی 
و لجبازی است نباید به آن توجه شود. البته 
تا 2سالگی بالفاصله باید به 
گریه کودک توجه 
و پاسخ درست 

نشان داده شود تا او بتواند »دلبستگی ایمن« پیدا 
کند اما وقتی کودک بزرگ تر شد کم کم باید بین 
گریه کودک و پاسخ والدین فاصله ایجاد شود. 
ترک باورهای غلط در شیوه فرزندپروری بسیار 
مهم است، مثل این باور که »بغل کردن زیاد بچه 
او را بغلی می کند« در صورتی که هرچه کودک 
بیشتر احساس امنیت کند زودتر هم می تواند از 
آغوش والدین فاصله بگیرد و اضطراب کمتری 

را تجربه کند. 
باور غلط دیگری که والدین به فرزندان خود 
می دهند این است که »مرد گریه نمی کند«، در 
صورتی که گریه نوعی بیان احساس درونی است 
که زن و مرد نمی شناسد. دادن اطالعات غلط، 
آینده کودک را تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
وقتی کودک گریه می کند می توانیم به او بگوییم 
که اگر بخواهد می تواند در مورد مشکلش با ما 
حرف بزند. درواقع والدین باید بدانند در شرایطی 
که کودک مشکلی دارد چطور باید با او ارتباط 
برقرار کنند. به این ترتیب کودک از گریه خود 
شرمسار نمی شود. ضمن اینکه می تواند به راحتی 
با والدین خود در مورد احساساتش صحبت و 

راه حلی برای حل مشکلش پیدا کند. 
نشانه  را  گریه  افراد  اغلب  چرا   :

ضعف می دانند؟
اینکه گریه را نشانه ضعف بدانیم و به همین 
دلیل به پسربچه ها بگوییم: »مرد گریه نمی کند« 
باور غلطی است که به دالیل مختلف در ذهن 
افراد شکل گرفته است. توجه داشته باشیم گریه 
کردن نوعی احساس و عاطفه است که کنار خنده، 
شادی، لبخند، اضطراب و... معنا پیدا می کند. ما 
آمیزه ای از تمام این احساسات هستیم اما باور 
غلطی به ما القا کرده که چون گریه کردن نشانه 
ضعف است باید مانع از آن شویم، در حالی که 
گریه کردن ربطی به جنسیت افراد ندارد. بعضی 
افراد خیلی زود و زیاد گریه می کنند که بهتر است 
دلیل آن شناسایی شود. گریه کردن در بسیاری 
موارد باعث می شود فرد سبک تر و آرام تر شود 
اما اگر کسی گریه نکند و جلوی آن را بگیرد این 
احساس تبدیل به احساس خشم و مشکالت 

درونی، رفتاری و حتی جسمانی بیشتری می شود 
که عواقب خطرناک و آسیب رسان بیشتری به 

دنبال خواهد داشت. 
همه ما زمانی گریه می کنیم یا شاد می شویم ولی 
اینکه کجا، چطور و چه زمان هایی گریه سراغ ما 
بیاید موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. 
درواقع نباید بگذاریم بیان احساسات ما به هر 
گونه ای زندگی اجتماعی و نوع رفتار دیگران را با 
ما تحت تاثیر قرار دهد. قضاوت و تصمیم گیری 
افراد نباید بر اساس نوع بیان احساسات شان باشد؛ 
اینکه مثال حق را به کسی بدهیم که گریه می کند 
یا طرف مقابل را مقصر بدانیم چون گریه نمی کند 
یا داد و بیداد راه نمی اندازد. این ضعف ما در 
برابر نوع بیان احساس افراد است که اشتباه و 
مشکل آفرین است، نه بیان احساساتی مانند گریه 
کردن. ضمن اینکه توجه داشته باشیم نه فردی با 
گریه کردن زن می شود و نه با گریه نکردن مرد!

درست  تربیت  برای  والدین   :
فرزندشان چه باید بکنند؟

والدین باید آگاهی و شناخت کافی از کودک و 
خواسته های او داشته باشند. آنها باید برای والد 
شدن آمادگی الزم را داشته باشند. کتاب های 
زیادی در این زمینه می تواند به آنها کمک کند 
تا از قبل بدانند که باید منتظر چه باشند. والدین 
باید با سختی ها و شیرنی های واقعی در این زمینه 
آشنا باشند تا بتوانند در مواجهه با آنها هم رفتار 

درستی داشته باشند.
کودک در بدو تولد نیازهای فیزیکی زیادی دارد 
که والدین حتما باید از قبل با آن آشنایی داشته 
باشند. پدر و مادرها باید وظایف خود را تقسیم 
کنند تا به یک نفر بیش از حد فشار وارد نشود. 
هر چقدر والدین بیشتر با جسم و روان کودک 
آشنا باشند رفتارشان هم با فرزندشان راحت تر 

و همراه با آرامش بیشتری خواهد بود.
مادر و پدرها باید بدانند بعضی بچه ها از بدو 
تولد بچه های سختی هستند که این موضوع به 
عوامل مختلفی از جمله ژنتیک، شرایط دوران 
جنینی و... بستگی دارد، در صورتی که بعضی 
بچه ها بسیار آرام و راحت هستند. از این رو، 
بزرگ کردن شان هم راحت تر خواهد بود. درواقع 
کودکان با هم متفاوت هستند و نباید آنها را با 
هم مقایسه یا خوب و بد تلقی کرد. فراموش 
نکنیم »فرزندپروری« علمی است که آگاهی از آن 
کمک زیادی به پرورش بهتر کودکان خواهد کرد.
کسب کمک از دیگران و شنیدن تجربه هایشان 
هم خوب است ولی ممکن است خیلی از آنها 
علمی و درست نباشند. به همین دلیل در پیش 
گرفتن روش درست و داشتن آمادگی های الزم 
قبل از تولد کودک و به روز کردن اطالعات 
والدین همزمان با رشد کودک موضوع بسیار 
مهمی است که والدین حتما باید از آن آگاه 
باشند. گرفتن مشاوره از متخصصان هم می تواند 

در این زمینه موثر واقع شود.

وقتی کودک برای تمام خواسته هایش گریه می کند چه باید کرد؟

اشک های کودکانه
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باور غلطی که والدین 
به فرزندان خود 

می دهند این است که 
»مرد گریه نمی کند«، 

در صورتی که گریه 
نوعی بیان احساس درونی است که 

زن و مرد نمی شناسد. دادن اطالعات 
غلط، آینده کودک را تحت الشعاع 

قرار خواهد داد. وقتی کودک گریه 
می کند می توانیم به او بگوییم 

که اگر بخواهد می تواند در مورد 
مشکلش با ما حرف بزند

طعم  ما  از  بسیاری 
را  مهاجرت  خاص 
چشیده ایم. مهاجرت 
از روستا به شهر، از 
شهرهای کوچک به 
این روزها  به کشور دیگر و در  از کشوری  بزرگ و  شهرهای 
دارای  بزرگ  شهر  یک  از  مهاجرت  یعنی  معکوس؛  مهاجرت 
امکانات بسیار به شهری کوچک یا به شهرک های اطراف یا حتی 

مجبور شدن به حاشیه نشینی.
در این روزها که تب وتاب افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه دارد، 
بسیاری از افراد به ویژه اجاره نشین ها بیشتر در معرض چنین پدیده هایی 
هستند. چند روز پیش با نوجوانی صحبت می کردم که از آمدن کرونا 
و مشکالت عدم امکان ارتباط نزدیک بسیار راضی بود. او می گفت 
سال گذشته به شهرکی نقل مکان کرده اند و او نمی تواند با بچه های آنجا 
راحت باشد زیرا فکر می کند با بچه های آنجا از دو فرهنگ متفاوت 
هستند. می گفت من همچنان از طریق گوشی دوستان قدیمی خودم را 
دارم و در مدرسه قبلی ام ثبت نام کرده ام و دوست ندارم آنها بفهمند که 
مشکالت مالی مملکت چه بالیی به روزگار من و خانواده ام آورده است. 
همه ما –حتی اگر خودمان مهاجرت نکرده باشیم– کمابیش می دانیم 
که مهاجرت با استرس همراه است؛ استرس ناشی از ابهام آینده، 
استرس های مالی، استرس رویارویی با محیطی جدید و ناشناخته. قاعدتا 
این استرس ها وقتی از کشوری به کشور دیگر می رویم پیچیده تر است 
و نیاز است به آن پرداخته شود اما یکی از مهم ترین زمینه های استرس 

که معموال آن را چندان جدی نمی گیریم، استرس فرهنگی است.
وقتی وارد محیطی با قواعد و شرایط و مقررات متفاوت می شویم، 
این قسم از استرس می تواند بسیار به ما و فرزندان مان آسیب برساند. 
درحقیقت وقتی مهاجرت می کنیم باید به پدیده فرهنگ پذیری توجه 

کنیم. اگر بخواهیم فرهنگ پذیری را تعریف 
کنیم ابتدا باید به واژه فرهنگ بپردازیم. 

 فرهنگ به بیان ساده به معنی روش زندگی 
و مسیر حیات است. فرهنگ به این معنی 

است که روش ها و دالیل خاصی وجود دارد 
که برمبنای آنها افراد صحبت می کنند، رفتار می کنند، 

تعطیالت را جشن می گیرند و سیستم های اعتقادی شان را بیان 
می کنند. پس فرهنگ پذیری فرایندهای تغییر در مصنوعات، آداب 
و رسوم و باورهاست که از تماس بین دو یا چند فرهنگ حاصل 
می شود. بدیهی است هر چه دو فرهنگ با هم متفاوت تر باشند 
فرهنگ پذیری دشوارتر می شود. مشکالت فرهنگ پذیری عبارتند 
از تعارضات فرهنگی، اعتقادی، احساس تبعیض یا تعصب داشتن 
در فرهنگ جدید. در ادامه مدل جان بری، فرهنگ شناس را به طور 
مختصر بررسی می کنیم که مدل جالبی از فرهنگ پذیری ارائه کرده 
است. بر اساس این مدل پاسخ به این دو سوال اساسی می تواند منجر 
به نتیجه مشخصی در فرهنگ پذیری شود. این دو پرسش عبارتند از:

1. آیا باید با فرهنگ جامعه میزبان ارتباط برقرار کنیم؟
2. آیا باید فرهنگ جامعه اولیه خود را حفظ کنیم؟

دو  هر  به  پاسخ  اگر 
سوال مثبت باشد نتیجه 
که  است  »یکپارچگی« 

بهترین پیامد است.
اگر پاسخ به هر دو سوال منفی 
باشد نتیجه »حاشیه نشینی« 
است که منفی ترین پیامد است.

اگر فرد با فرهنگ جامعه میزبان 
ارتباط برقرار کند ولی فرهنگ جامعه 
اولیه خود را حفظ نکند نتیجه »همانندی« است، 
چیزی که معموال در فرزندان نسل دوم به بعد مهاجران 
دیده می شود و نهایتا اگر فرد فرهنگ جامعه  اولیه خود را حفظ کند 
ولی با فرهنگ جامعه میزبان ارتباط برقرار نکند نتیجه »جدایی« است 
که باز هم پیامدی نامطلوب است. تطبیق پیدا کردن با یک محیط تازه، 
کار ساده ای نیست و می تواند استرس بسیار زیادی ایجاد کند. نکته ای 
که برخی از ما در تصمیم ها و انتخاب های خود )به خصوص انتخاب 
مقصد مهاجرت( کمتر به آن توجه می کنیم. در سال های اخیر که وضعیت 
اقتصادی دشوارتر از گذشته شده، بسیاری از خانواده ها به مهاجرت به 
عنوان یک راه حل نگاه می کنند، بدون اینکه به شرایط خود و اعضای 
خانواده فکر کنند. در بسیاری از موارد در کلینیک افرادی را دیده ام که 
10 روز دیگر قرار است عازم شوند و االن برای حل مشکالت عدم 
کنترل خشم و تحریک پذیری نوجوان شان مراجعه کرده اند و متاسفانه 

ما دم مسیحایی نداریم که بتوانیم در این موارد کمکی کنیم.
یکی از مسائلی که در این فرایند باید به آن توجه کنیم این است 
که استرس این جابجایی می تواند موجب ایجاد یا تشدید مشکالت 
روان پزشکی مانند اضطراب و افسردگی شود. اخیرا نوجوانی را می بینم 
که به دنبال مشکالت زیاد در پیدا کردن دوستان صمیمی و به قول 
خودش »دوست جون جونی« از نوع ایرانی اش بعد از یک سال پدر را 
وادار به بازگشت به ایران کرده است. ناگفته نماند که به نظر می رسد 
منبع اصلی عاطفی و دلبستگی او در کودکی مادربزرگ مادری اش بوده 

و پس از خودکشی مادر که متاسفانه به مرگ وی منجر می شود، او 
در دامن مادربزرگ پرورش پیدا کرده است. برای او امکانات بیشتر و 
موفقیت های تحصیلی آن چنانی در یک دانشگاه خوب که وعده های 
پدر هستند، همگی یک کابوسند. او می گوید: »باورتان نمی شود اما 
من حتی در مراسم  عزاداری که در اینجا برگزار می شود حس بهتری 
دارم تا در جشن کریسمس آنها و پدرم می گوید اینها را مادربزرگت 
توی کله ات کرده ولی من حس می کنم تفاوت من با آنها بسیار است.« 
باالخره او با تهدید به خودکشی پدر را ناچار به بازگشت کرده است.
وقتی از پدر پرسیدم چرا آنجا دنبال مشاوره گرفتن نبودید، او پاسخی 
می دهد مشابه چیزی که از بسیاری از افراد در این شرایط شنیده ام؛ 
»برای مشاوره باید با کسی حرف بزنی که معنی غم و دلشوره برای 

اون هم مثل تو باشه.« 
در پایان شعر زیبایی از شاعر تاجیک »رستم عجمی« را تقدیم شما 

می کنم که با بحث ما بی ارتباط نیست.
من که غریبم، چرا بهانه نسازم؟

مثل غریبان چرا ترانه نسازم؟
آه... چگونه؟ پرندگان مهاجر!
شعر غمینی به یاد خانه نسازم
خانه من! سنگ ها زدند به بالم

تا سر بام تو آشیانه نسازم
میل کشیدند چشم بی گنهم را

تا پس از این، شعر عاشقانه نسازم
بال گشودم به آسمان بلندت

تا ز تو تنها به آب و دانه نسازم
بال نبندم، به خستگی ننشینم
تا ز تو تقدیر جاودانه نسازم

شادی، پیکی به سوی من نفرستد
تا دل خود را سویت روانه نسازم
گرچه تو محتاج شعر نیستی…اما
بر سر دوَشت نگو که النه نسازم

فرهنگ به بیان ساده به معنی روش زندگی و مسیر حیات است. 
فرهنگ به این معنی است که روش ها و دالیل خاصی وجود دارد 

که برمبنای آنها افراد صحبت می کنند، رفتار می کنند، تعطیالت 
را جشن می گیرند و سیستم های اعتقادی شان را بیان می کنند. 

پس فرهنگ پذیری فرایندهای تغییر در مصنوعات، آداب و 
رسوم و باورهاست که از تماس بین دو یا چند فرهنگ حاصل 

می شود. بدیهی است هر چه دو فرهنگ با هم متفاوت تر باشند 
فرهنگ پذیری دشوارتر می شود

 دکتر میترا حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی 

کودک و نوجوان

آیا شما هم به مهاجرت فکر می کنید؟ 


