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 کودکان و اطفال بر فشار
 

ه ب درجوامع که اند ديروز اطفال امروز وافراد است ازافراد متشکل جوامع که نيست پوشيده کس برھيچ

 مستقل ،نفسه ب اعتماد دارای یاطفال جامعه يک در ما ھرگاه .باشند تاثيرگذارمی ويامنفی مثبت اشکال

توانيم  می صفات ھمينه ب ھم مردانی که نيست شک ؛بتوانيم کرده تربيت نيرومند و مند حوصله ،یأالر

 ،مادر ودامان طفوليت اززمان ھرگاه عکسه ب .دنکشانب وترقی لاستقال ۀجاد به را ما ۀجامع تا باشيمه داشت

 سوء تاثيرات شوند تربيه فکری استقالل بدون و ديگرانه ب متکی ،پسند خرافات ،اراده بی ،جبون اطفال

 باالتر که وروانی فشارجسمی اطفال باالی درکودکی فلھذاھرگاه .باشد ناپذيرمی جبران درجوامع نآ

 ناقص روانی ويا جسمی نگاه از و ايستند می باز خود طبيعی ازنموی شود وردهآ باشد شان ۀوحوصل ازقدرت
 .سوزند می اصطالحه ب و يندآ می بار

 نوبت در و کردند کارمی ھا فابريکه در بلوغ ترازسن پائين کودکان صنعتی ازانقالب قبل صنعتی درجوامع

 خواب مانع فزيکی وسائل با ھا باالبين و نھانگرا توسط کرد می غلبه شان باالی خواب وقتی شبانه ھای

 داده تشکيل را بشری حقوق اعظم قسمت اطفال حقوق مروز ااما .شدند می داشته نگه وبيدار گرديده شان

 دماغی درکارھای ھمچنين .دھند قرارمی ممنوع جدا شان قدرت از باالتر درکارھای را اطفال واشتراک
 دارند شوق خودشان که  ایرشته در و دارند خود اوالد موزشآ به شديدی ۀعالق که مادری و پدر ھرگاه

 .شوند می دلسرد وکودکان است منفی نتيجه ،سازند وادار باشد مادهآ شان دماغ که ينااز قبل را کودکان

ه ب را خود سوم صنف شامل کودک داشت عالقه بيدل اشعار به خودش که را جنابی يک ياددارمبه 

 .مد آبار گريز مکتب و شد دلسرد کودک نآ ۀدرنتيج که بود وادارساخته بيدل اشعار حفظ حتیو  خواندن

 است گرفتن رونق ودرحال بوجودامده کودکان دارالحفاظ که نينيم ھامی ودرتلويزيون اواخرميشنويم درين
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 نآقر نیسماآ يات آحفظ به و ورزند می اشتراک پسر و دختر از اعم سن خورد کودکان ھا دارالحفاظ ينادر و
 جاھل و کودک افراد که نيست کتابی وقران نآقر عالی ۀمرتب به است تنزيلی يک اين اوالً . پردازند می
 دارای نآقر سمانیآ يات آثانياً ، بپردازند نآ حفظ ه بيا و کنند ومفھوم معنی کسب ن آاز و بپردازند تالوت به

 ديگرفکری انکشافات ازتمامی کوچک انحافظ ثالثااين، صغيراست اطفال تحمل از بيشتر وزن و ثقلت
 استعداد وغيره وطب کيميا، فزيک ،رياضی به که باشد کسانی شان دربين شايد. مانند خودبازمی ودماغی

 می خفه نطفه در نھاآ استعدادھای واين. بتوانند نموده جامعه به قدری قابل خدمات يندهآدر و باشند داشته

 که شوند می کستی يک يعنی .کنند نمی درک نآ ازمعنای چيزی ھيچ که شوند می ياتیآ حافظ و شوند

 چھارم. توانيم می وردهآ دسته ب جا درھر را نھا آوبتر خو ھابھتر کست نوع ينااز وما کنند قرائت صرف
 باردوش ،خويش سائرين مانند باشد نآقر بودن حافظ تنھا شان تخصص و شوند داخل دراجتماع اينھا ھرگاه
 اين وارد را ديگری واگرتعداد وغيره ھا وچلی سائرمالھا مانند. طلبند می مفت نان ھميشه و شوند می جامعه
 معين ۀنيزرشت اکنون که ما بيکاران تعداد و شود می تر بد ازين ما ۀجامع واحوال حال خورکنيم مفت قشر

 .شود می بيشتر نيست معلوم کارگران وتخصصی

 چنانچه باشند واعما بوده یرعا بصارت ۀازحل که کنند تراکاش کسانی صرف ھا دارالحفاظ در نظرمنه ب

  .است بوده ھمچنين تاکنون ازسابق سنتی طوره ب

 

  


