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 11/8/1399 –جلسه دوم استاد ریحانی 

ی پیش نوجوانی صحبت کردیم و به این مسأله اشاره ی پیش کالً در مورد بحث نوجوانی و دورهما جلسه

. ی ثباتی متحولی است بین دو دورهشود در واقع دورهکردیم، در بحث بلوغ که دوران بحران بلوغ هم از آن یاد می

و ما بین این دو دوره، یک داالنی هست ما در واقع یک دوره ثبات در کودکی داریم و یک دوره ثبات در بزرگسالی 

نکاتی در آن هست مثل اصطالح  .تان خوردهبه گوش "ی بلوغدوره"که نام آن بیشتر هست  "داالن نوجوانی"که آن، 

که شاید بیشترین تغییراتی که انسان در  است بلکه به این معنیبحران بلوغ که آن را نباید به معنای منفی برداشت کنید 

ی تغییرات را ما در دوران بلوغ داریم. یعنی در همین چند سال بین کودکی و و بیشترین دامنه کل عمرش دارد

 انزده سالگی به سن بلوغبزرگسالی که گفتیم در دختران حدود ده الی یازده سالگی و پسران حدود دوازده الی پ

 کنیم، ممکن است کمی زودتر یا دیرتر از این سن هم باشد. رسند و چون ما داریم در مورد انسان صحبت میمی

افتد و بعد از این مرحله دیگر تغییرات جسمی و ای است که آن تغییرات اتفاق میبلوغ آخرین مرحله 

 انسان شدتِ این دوره را ندارد. هورمونی روی 

آن  .بحث رشد جسمی و جنسی و آن احساس هویت شخص نوجوان استی بلوغ، یکی از نکات در دوره 

در اینجا از سازد. نگرش و تلقی والدین و افراد نزدیک خانواده و فامیل نسبت به فرد است که نگرش خود فرد را می

ی هویت فرد شود آن شاکلهرافیان مطرح مینظر اطرافیان فوق العاده مهم است چون القائاتی که نسبت به نوجوان از اط

 سازد. را می

شود منتها با فرهنگ و نقش فرهنگ روی این بحث بلوغ از یک تغییرات جسمانی و فیزیولوژیک شروع می 

 کند. رسد و ادامه پیدا میمسأله به پایان می

مان روی ت سازی و نقشالعاده روی آن حساس شویم به عنوان والدین، بحث هویباید فوقچیزی که ما  

العاده در این مسأله جای خودش را در مجامع علمی اش فوقشناسانی که نظریهیکی از روان) اریکسون. است هویت

یعنی فهم یک انسان بزرگسال را دارد اما استنباطش کودکانه اعتقاد دارد که فهم نوجوان بزرگساالنه است  (باز کرده

بینید فهمد اما هنوز استنباط و استداللش کودکانه است. در اینجا شما میاست. یعنی مسائل پیچیده را خیلی خوب می

الن کند که مسائل بزرگسابینید یک مسائلی را مطرح میشوید، چون مییکدفعه در برخوردها به چالش کشیده می

تواند مسائل را درست حالجی کند به همین خاطر اگر که که نمیبینید شوید، میاست اما وقتی با او وارد بحث می

کنند پرسد: چرا با من اینگونه برخورد میشود و از خودش میالقائات اطرافیان درست نباشد دچار تعارضات درونی می

 ها را حل کند. فهمم و عمالً شاید نتواند این تعارضنجوری میگویند؟ ولی من ایطور مینچرا پدر یا مادرم ای

نظر اریکسون این است. می گوید اگر به نوجوان بتوانیم کمک کنیم و کنارش باشیم می تواند آرام آرام  

یم یا هویت واقعی خودش را به دست بیاورد و اگر زیاد به او امر و نهی بشود و نتوانیم به او به چشم یک وزیر نگاه کن

این نگاهی که در روایات هم داریم که ها را حل کند. تواند این تعارضبه عنوان یک مشاور با او برخورد کنیم نمی

گویند بچه سیّد است، هفت سال دوم عبد است و هفت سال تقسیم کردند؛ هفت سال اول را می 7این دوران را به سه 
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ی امر و نهی بیرون آمده و قیقاً همین است. چون از آن مرحلهدکنند سال سوم بحث وزیری و وزارت را مطرح می

یعنی ثقل و اش پیداست و همانطور که از واژهشود یک وزیر همیشه در کنارِ حاکم است، بحث وزیری که مطرح می

ر او همیشه دست راست حاکم است، اینجا اگدهند. و نقش وزیر را به او می گذارندمیکارهای سنگین را به دوشش 

یابی نوجوان کند نقش هویتی بین والدین و فرزندان کمک میحاکم را والدین و وزیر را بچه بدانیم ارتباط دو سویه

کامل شود. یعنی فهمش فهم بزرگسالی است ولی استنباطش، استنباط یک بچه است آرام آرام اینجا حاکم است که 

دهد، های بزرگسالی او را بازی مید به او کمک کند، یعنی در نقشگیرد و از او میدههایی که به او میباید به مشاوره

 اش را حل کند تا هویتش بتواند به درستی شکل بگیرد. تواند مسائلوس میاینجا به صورت آرام آرام و نامحس

طغیانی ی شناسان یک نظر خاصی در این مسأله دارند از جمله فروید که این مرحله را مرحلههر کدام از روان 

گذارد. فروید دالیل خاص خودش را دارد نام میی بحران هویت ، مرحلهرا داند، اما اریکسون این مرحلهجنسی می

سالگی نوجوانان تقریباً  12)در فرهنگ غرب چون از حدود  چیز دیگری است اما نظر اریکسون نسبت به این مسأله

کنند( به خاطر همین نامگذاری فروید برای این دوران در ایجاد میخواهند در جامعه ای را که میآزاد هستند و رابطه

توانیم در این دوره خیلی از مسائل را کنترل و ی غربی به عنوان طغیان جنسی کامالً طبیعی است. اما ما میجامعه

فاوت دارد؛ ی غلیان جنسی هست اما غلیان با طغیان از دیدگاه ما تدرست است که این دوره، دوره .مدیریت کنیم

شود، دیگر قابل توانیم آن را مدیریت کنیم. ولی وقتی بحث طغیان مطرح مییعنی در واقع غلیان جنسی را داریم و می

 کنترل نیست. 

برابر یک فرد عادی در بدنش هورمون جنسی وجود دارد،  5به لحاظ فیزیک یک نوجوان در این سن تقریباً  

ها است لذا وقتی در این سن قرار ترین تغییرات در بدن نقش هورمونمهمو و چون بدن در حال رشد کردن است 

 شود.ها چندین برابر میین هورمونهای جنسی در افراد شکل بگیرد به خاطر هماست که اندام

های فردی، تغییرپذیری و آن اصل تأثیر و تأثر متقابل در رشد ای تداوم رشد، تفاوتگفتیم که اصل پایه 

مستقیم دارد. این از یک طرف و از طرفی، با تفاوت جسمی ارتباط افراد حتی تفاوت روحی افراد  جسمی تفاوت

ی خود گذارد و این امر به نوبههای عاطفی نوجوانان تأثیر مستقیم میگفتیم رشد و نمو جسمی افراد روی واکنش

 تقریباً تأثیر اصلی خودش را داشته باشد. بیانجامد و گیری و تغییرات احساسِ خود در نوجوان به شکلتواند می

وقتی دارد، های حرکتی خوبی را به عنوان مثال، نوجوانی که قد کشیده و دارای اندام مناسبی هست و مهارت 

در روابط اجتماعی او با همساالن و  . این امردارداحساس بهتری از خودش تواند موفق شود های ورزشی میدر رقابت

با احساس و برداشتی که از خودش دارد ارتباط مستقیم دارد  فردفیزیک و رشد جسمی گذارد. تأثیر میدقیقاً دیگران 

کند تلقی افراد از آن فردی است که در حال رشد است و القاء مفاهیمی که نسبت به او تر میو چیزی که این را کامل

سازد؟ عنوان هویت مطرح کنیم، با چه مالتی می خواهیم بهتعریف از خودش را که مییعنی در واقع نوجوان دارند. 

 مالتش آن تعاریفی است که دیگران از نوجوان دارند. 
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داشته باشد. توضیح دادیم یا بهداشتی تواند دالیل ژنتیک تفاوت و انحرافات هنجارهای سنّی قد و وزن می 

ها به آن این است که نهایت تالش را داشته باشند که بچه سن نوجوانیهایشان در ترین نقشکه والدین یکی از مهم

های طولی ما ی سنّی هست که صفحات رشد که اطراف استخوانچون در این محدودهحد متعادل رشدشان برسند. 

شوند. به همین دلیل است که توجه به تغذیه، ورزش، در حال فعالیت هستند و بعد از بلوغ اینها متوقف میقرار دارند 

 اش دارد. و عوامل محیطی و بهداشت فردی یک نوجوان تأثیر مستقیمی در رشد بدنی

شود که فرد احساس خوبی از خودش گفتیم هر چه قدر این رشد بدنی به آن حد متعادل برسد باعث می

بگیرید  )شما اگر هویت را یک پازلی در نظر شکل بگیرد های هویتشود که مؤلفهداشته باشد و همین امر باعث می

هویت یعنی آن برداشتی که فرد از کند( گوییم یک گوشه از این پازل را کامل میهر کدام از این چیزهایی که می

داشته باشد و این پازلی که در ذهن اوست،  "امام و من چیمن کی"خواهد پاسخی در برابر سؤال میخودش دارد. 

 ه کمک خواهد کرد. ها، القائات اطرافیان به این مسألتعاریف، تلقی

ای شان را به بهداشت فردی، تغذیهترین نقش، نقشی است که والدین توجه اساسیمهم فعالً  پس بنابراین اینجا 

 و عوامل محیطی که بر آن تأثیر دارد داشته باشند.

فراد )قد ی قد کودکان اثر مهمی بر چگونگی رفتار همساالن و بزرگساالن با آنها دارد. در واقع قد ااندازه

. افرادی که ارتباط مستقیم دارد شایستگی بیشتر و کارایی و مدیریت باالتری شان دربارهبا تلقی شان(بلند و عضالنی

کنند. در کارهای خیلی اساسی زیاد به بازی ترند در واقع والدین بیشتر از اینها مراقبت میقد کوتاه دارند و ظریف

اینجا این نکته خیلی مهم است که روانشناسی رشد نوجوانان در به آنها دارند. شوند، و نگاه کودکانه گرفته نمی

های فردی که تفاوت درتشخیص وضعیت و خصوصیات گوناگون افراد نباید نسبت به این مسائل بی توجه باشد. ما 

چنین است و تلقی داریم بعضی از افراد قد کوتاهند و برخی قد بلندند؛ ولی این که گفتیم شاید به صورت عرف این

ترند مهم است که به صورت طبیعی افرادی که بلندقدتر و عضالنی خودشان خیلیبرای  بوده وافراد روی این مسأله 

شود رشد جسمی نوجوان ای که جای دلگرمی دارد این است که تصور میشود. ولی نکتهخیلی رویشان حساب می

که حاال با های اخیر هم انجام شده شاید هنوز عوارضش مشخص نیست تغییر ناپذیر است، این کارهایی که در سال

این ی نقایص رشدشان است برای کودکان که برطرف کنندهکنند دهند یا تجویز میداروهای هورمونی که می آن

 افتد. اتفاقات می

یک راه حل دیگر هم این است که ما بیاییم و طرز تلقی و رفتارمان را نسبت به این مسأله درست کنیم که 

تر است؟ نه؛ واقعاً ما باید این تغییر دیدگاه را ی که قدکوتاهکس ازتر است حاال حتماً کسی که قدبلندتر است الیق

واقع آن رشد اجتماعی و در  باشد که اگر هر فرد با هر ویژگی بدنی وقتی تحت تعلیم و تربیت صحیحداشته باشیم 

به او بسپاریم به عنوان فردی که الیق است کار را  اوما به قابلیت این را دارد که برایش اتفاق بیافتد  فرهنگی صحیح

 تمرکز را روی این مسأله بیاوریم. بکنیم. ما در اینجا نیاز به یک تغییر دید و بینش فرهنگی داریم که  نگاه



4 
 

تغییرات سن بلوغ در پسران بیشتر از دختران است و جدول زمانی خاص خودش را دارد و یک عدم تعادلی  

 بینید گردن و دست و پاها رشد کرده، ولی تناسبی ندارد.ه میبینیم، یعنی یک دفعهای نوجوانان میدر تناسب اندام

های مزمن در آنها کمتر ی نوجوانی و جوانی، افراد ممکن است کمتر بیمار بشوند و ابتال به بیماریدر دوره 

ها را ترین موضوعاتی که بچهیکی از مهمکنند. ها تجربه میهای زیادی را بچهشود، ولی در عوض استرسدیده می

روی دائماً چقدر مثالً شان است و دیدید کند، همین وضعیت ظاهریو برایشان استرس ایجاد می کردهمضطرب 

زند انگار تمام آرزو و آمالش اینجا به هم مثالً یک جوشی که می، ، شان حساسندشان یا روی پوست صورتموی

 یت ظاهرش به هم ریخته است. ریخته به خاطر اینکه وضع

ها و پاها )در مقایسه با سر مثالً رشد کند مثل رشد دستهای بدن، در نوجوانی به شدت رشد میی انداماندازه 

رسند ی بزرگسالی میو به اندازهکنند ی نوجوانی در نظام بازتولید به سرعت رشد میبیشتری دارد( گفتیم تنها در دوره

آورد. های نوجوانی و جوانی و بزرگسالی را فراهم میی بلوغ، امکان عملکردهای جنسی در سالهدر دوراین امر و 

برابر هورمون جنسی است که یک فرد بزرگسال در  5شود، دقیقاً هورمون جنسی که در فرد در سن بلوغ ترشح می

ها از بدن خارج ی این هورمونشود اضافهها در بدن به شدت زیاد میچون حجم این هورمونشود. بدنش ترشح می

کند رود سرریز مین وقتی باال میی استمناء بگیریم و یک چیز کامالً طبیعی است که میزاشود و این را نباید به منزلهمی

، این مسأله کامالً طبیعی است و والدین باید این را بدانند و به صورت شان احساس کننددر لباسها و ممکن است بچه

 طبیعی با این مسأله برخورد کنند. کامالً 

ی تیروئید با غده افتد.می ترشحات هورمونی و اثر این ترشحات روی رشد، این اتفاق در ماه چهارم بارداری 

کند در صورتی که ترشحات هورمون در پذیر میتیروکسین، رشد طبیعی مغز و نظام عصبی را امکانترشح هورمون 

های کن است باعث عقب ماندگی ذهنی جنین در آینده بشود. یکی از مکانیزممنباشد ماین مرحله از رشد کافی 

 شود. ها انجام میی هورمونهای ژنتیکی به رشد جسمی، به وسیلهکلیدی در تبدیل برنامه

ترشحات هورمونی و اثر آن بر رشد کارکرد هیپوتاالموس یعنی مرکز رشد جسمی در مغز است که نقش  

ها مربوط به رشد را به عهده دارد. حاال چگونه این هورمون یهاهنگی، تولید و جریان بسیاری از هورمونمهمی در هما

منجر به رشد  تستوسترونمثالً در حالی که هورمون ها تأثیرشان متفاوت است. گذارد؟ این هورموندر رشد تأثیر می

قادر به انجام چنین کاری نیست. یعنی در واقع این دو شود، هورمون استروژن بیشتر عضالنی و استخوانی در پسران می

 در جنس دختر و پسر با هم تفاوت دارد. شاننوع تعاملششوند هورمون که از هیپوتاالموس ترشح می

ترین هورمون جنس قوی تستوسترون و هورمون مردانه آندروژن است.هورمون جنسی زنانه همان استروژن  

ان جنس نیست. ما در هر دو جنس، هر دو هورمون را داریم هم در مردان استروژن مذکر است که فقط مختص به هم

ها به سالگی این هورمون 7از  اش در دو جنس متفاوت است.. منتها میزان ترشحتستوسترونوجود دارد هم در زنان 

ت عاطفی مثل پرخاشگری در ها با تغییراشوند در واقع ترشح این هورمونمقدار بیشتر از گذشته تولید و وارد خون می

ترین عوامل یکی از آن مهم. پس بنابراین در بحث بلوغ، استپسران و حاالت تعارضی و افسردگی در دختران همراه 
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ها را دارند ای که در اینجا اشاره شد اینکه هر دو جنس هورمونشود. نکتههای جنسی هست که ترشح میهورمون

 ها در دو جنس متفاوت است. منتها میزان ترشح هورمون

که اگر است باید به آن توجه شود همان عوامل محیطی یا ژنتیکی  ی بحثیکی از چیزهایی که در اینجا 

خدای ناخواسته میزان تعادل به هم بخورد یعنی در یک جنسی که بر فرض به لحاظ فیزیولوژیک پسر هست اگر آن 

اگر این باال شود در یک حد پایین در او وجود دارد به خاطر خیلی از عواملی که بعداً گفته می میزان استروژنی که

ی صفات ثانویهشود. برعکس ی جنسی که از آن جنس سراغ داریم شود آن صفات ثانویهبرود همین عامل باعث می

که از حد خودش  تستوسترونی است زان باالی. این به خاطر میبینیدمیدر دخترتان  از جمله صدا و رفتار ای راپسرانه

بینید در رفتارها و اندامش و حتی جسمش شود که میاین عامل باعث می .به هم خورده و در خونش بیشتر ترشح شده

شود یا بالعکس پسری که میزان کند. حتی موهای زائدی که در صورتش دیده میای پیدا مییک دختر فیزیک مردانه

رفتاری که مثالً حتی  .بینید، شما این را در آن صفات ثانویه در جسمش میرودمیدر خونش باال  هورمون استروژن

هست که  بینید اینها تقریباً مال عدم تعادل ترشح هورمونید به لحاظ ظرافتی که در بدنش میدهاز خودش بروز می

 هست. در خونش

تقریباً الگوی بلوغ  برخورد کنیم، بلوغ زودرس است، که دیگری که ممکن است در اینجا ما با آن یمسئله 

ها هست. بستگی دارد ژن کدام خانواده غلبه کرده باشد. ها یا مادر و دایی یا خالهیا عمو و عمهها معموالً تابع پدر بچه

دید که کدامیک  ی پدر بلوغ زودرس باشد؛ بایدی مادر بلوغ دیررس باشد، ولی ژن خانوادهمثالً اگر در ژن خانواده

گردد. ها برمیی ژنی غلبهخیلی از مسائل به همین مسئلهغلبه کرده که حاال آن بلوغ زودرس خودش را نشان داده. 

در است که به فرزند اهای پدر و مالبته همیشه ترکیبی از ژندر مورد بلوغ هم اولین فاکتور مؤثر همین وراثت است. 

تواند مؤثر غالب است و این غلبه تا هفت نسل هم می فهای یک طرژنهر مسأله  شود، اما به هر حال درمنتقل می

سال  150نسل انسانی )که حدود تقریباً  2بررسی حدود با نسل هم مؤثر است(.  90گوییم تا )ما از نظر اسالم میباشد. 

این زمان در انسان قابل بررسی و آزمایش نیست. در مورد حیواناتی مثل خرگوش هر دو سال توالد و کشد( طول می

 شود این آزمایشات را انجام داد. ها در مدت زمان کوتاهتری هم میافتد و خیلی وقتتناسل اتفاق می

چربی زن و میزان و ،تغذیهکند کمک می چه در دختران و چه در پسران چیز دیگری که به بلوغ زودرس 

کند. داشتن بافت چربی نسبتاً زیاد در بدن نسبتاً سالم )چه دختر و چه پسر( فرایند بلوغ زودرس را ایجاد می بدن است؛

فردریش  بیانجامد؟های رشد های فردی و رشد جسمی و دیگر جنبهبه تفاوتتواند میتعامل فرایندهای زیستی چگونه 

گوید: ممکن است هیپوتاالموس باعث سوخت و سازهای معینی در بدن بشود که در تعیین یکی از دانشمندان می

همچنین برخی از عوامل طبیعی مثل ورزش بیش از حد در دختران ها و مقدار چربی عضالت مؤثر باشد. ی انداماندازه

حتی تحقیقات ی کمال بلوغ هست به تأخیر بیاندازد. که نشانه تواند نخستین عادت ماهیانه راشان میکمبود تغذیهو 

رسد رشد نشان داده که در مناطق جغرافیایی متفاوت مثالً در نقاط مرتفع و کوهستانی که اکسیژن کمتری به بدن می

 گیرد.جسمی و بلوغ جنسی با تأخیر بیشتری صورت می
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 شوند؟ باید چه کار کنیم؟ شود و زودرنج میند میشان تفرمودید چرا در سن نوجوانی اخالق سؤال:

ها در این سن باال رفتن ترشح ترین تغییرات فیزیک در بچهببینید. من اگر بخواهم مثال بزنم گفتیم یکی از مهم

 پس بنابراین قائدتاً شود. برابر یک انسان بزرگسال در بدن اینها هورمون جنسی ترشح می 5هورمونی هست که به میزان 

بینید که به خاطر همین مسأله شما میگذارد. ها را بسازند ولی خوب، روی خلقیات هم تأثیر میروند که انداماینها می

کند یک آید عذرخواهی میزند، بعد میبینید، یک مرتبه داد مینوجوان به لحاظ اخالقی نمییک شرایط ثابتی در 

د. اگر زودرنج هستند به همین خاطر است. ما شوطور دیگری مینید که بیشود بالفاصله شما میجا این قدر مهربان می

درجه تب دارد را  40ای که درجه تب دارد. بچه 40ای است که را در شرایطی ببینیم که انگار بچه اوهمواره باید 

گویید؟ شما چه میکند زنید؟ وقتی بداخالقی میزند شما هم داد میآیا وقتی داد میکنید؟ چطور با او برخورد می

شان ها در سنی هستند که در دروناش را بکنید. بچهگویید قدری مالحظهبینید این بچه تب دارد. به دیگران میمی

طلبد که والدین در اش مشخص است و میشان، اینها تقریباً علتشان، تند مزاجیغوغایی است، بنابراین زودرنجی

 ها از این داالن به سالمتی عبور کنند.ند تا انشاءاهلل بچهی صدر باالیی داشته باشاینجا صعه

 در مورد بلوغ زودرس سؤال کردند.  سؤال:

ببینید، ما گفتیم بلوغ زودرس پایه و اساس ژنتیکی و وراثتی دارد.  حاال ممکن است این بحث ژنتیک در پدر 

ها از کدام والد بستگی دارد ژن غالب در بچهکند. ی نمیباشد یعنی ژن او این بلوغ زودرس در آن باشد، یا مادر؛ فرق

ساله  5مگر اینکه شما یک دفعه ببینید که یک دختر دانیم. باشد. در سالمت جسمانی بلوغ زودرس را ما بیماری نمی

ا مثالً کودکی برد. یساله به بلوغ رسیده، که تقریباً خیلی زودتر از موعد است و از این مسئله خیلی رنج می 7یا یک پسر 

اما اگر فردی ممکن است مشکل کلیوی یا قلبی عروقی دارد احتمال دارد که دیرتر به بلوغ برسد. در ابتدای تولدش 

رایطی زودتر به بلوغ برسد و این مشکل محسوب از ابتدای تولد سالم باشد و مشکلی نداشته باشد ممکن است در ش

شود استرس است. چرا؟ استرس عاملی است ی که باعث بلوغ زودرس میترین عواملدر واقع، یکی از مهمشود. نمی

شود در بدن ما هورمون کورتیزون زیاد ترشح بشود و این هورمون از لحاظ ترکیب ژنی بسیار شبیه که باعث می

هست و تنها یک مولکول با آن متفاوت است. به خاطر همین وقتی فرد به مدت طوالنی تحت استرس قرار  تستوسترون

شود و همین عامل یا استروژن می تستوسترونکورتیزون تبدیل به گیرد، خود به خود در اثر یک شکست مولکولی می

 شود.  تواند باعث بلوغ زودرسشود اگر مقدارش آن قدر زیاد باشد میباعث می

 شود گفت که تقریباً حالت مرضی دارد و طبیعی نیست. در چنین موردی می

های ایم استرسمان را گذراندهها هم که دوران بلوغدر خود ما خانم تستوستروندر مورد شباهت کورتیزون با  :سؤال

 افتد این هم مثل همان است؟مان جلو میشود، مثالً وقتی عادت ماهانهشدیدی که به ما وارد می

 بله، کامالً مؤثر است.  پاسخ:

هایی را که بیش از حد باعث سرریز هورمونتواند ورزش کردن در این سن بلوغ برای پسرهایمان، آیا می سؤال:

 ؟ کنترل کند شوندشوند و در جای خودشان خوب استفاده نمیشدن می
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تا حد زیادی هدایت کننده است. ببینید، این انرژی باید یک جوری تخلیه بشود و ورزش تا حد  :پاسخ

تر است. دومین علت بلوغ زودرس، آگاهی زودهنگام ی این موضوع است، ولی نوع تغذیه مهمزیادی تعدیل کننده

ها و تصاویر که قرار مثل صحبت از مسائل جنسی است. از طریق اینترنت یا رسانه، که مدت طوالنی تحت تأثیر آنها

کند و دائماً در واقع کودکی که به سایت خاصی دسترسی پیدا میگذارد. گیرند، روی بلوغ زودرس آنها تأثیر میمی

های جنسی بخواند، و یا مطلبی که بیش از اندازه فضای ذهنی او را پر کرده که وارد این عرصه شود، تواند داستانمی

اش است خارج شود، این تفکر زیاد و تمرکز روی این مسائل هم باعث از آن فانتزی هایی که در ذهنو دیگر نتواند 

شود و باز بلوغ زودرس اتفاق ر ترشح هورمون جنسی صادر میکنند و دستوشود که ذهن و مغزش پیروی میمی

ر بلوغ زودرس یا دیررس مؤثرند، افتد. یک زمانی این اعتقاد وجود داشت که عوامل جغرافیایی مثل آب و هوا دمی

ولی بی اثر  ای ندارنداما امروزه ثابت شده که این عامل و تقریباً تغذیه و مواد غذایی دیگر، تقریباً تأثیر قابل مالحظه

 .هم نیستند

 م؟کنید یا اینکه ما باید مطالب شما را جزوه بنویسیاستاد؛ کتاب خاصی در نظر دارید که روی آن تدریس می سؤال:

گویم. اگر مطاب را به صورت جزوه بتوانید بنویسید چون من چون از یک جزوه یا یک کتاب نمی پاسخ:

فایل صوتی هم ضبط می شود و در دست تان هست، به نظرم چون ممکن است این مطالب از جزوات مختلفی جمع 

 خورد.ده باشد بیشتر به دردتان میآوری ش

های آسیبکنند به هر حال اینها هایی را مصرف میاه قد نشوند آمپولهایشان کوتبرخی برای اینکه بچه 

شوند خودش را هم دارد. هر چند شاید هنوز عوارضش کامالً مشخص نشده است. به طور کلی پسران که زودتر بالغ می

ر بدنی دختران تصویاین مطلب را زیاد دوست ندارند(  ن)پسران دوست دارند زود بالغ شوند، در مقابل دخترا

شوند، در مقابل پسران دوست دارند زود بالغ شوند و آن تری دارند از خودشان نسبت به زمانی که بالغ میمحبوب

شوند و یا برعکس تر یا سازگارتر است. و در واقع دخترانی که زود بالغ میایشان دلچسبشان برتصویر زمان بلوغ

شوند و تصور بدنی خوبی از خودشان ندارند همین عامل ر مشکل میشوند اینها معموالً دچاپسرانی که دیر بالغ می

شود که آنها دچار یک سری مشکالت هیجانی و اجتماعی شوند. چون پسران دوست دارند زودتر صفات باعث می

ی بزرگساالن بروند و مرد به حساب بیایند. برعکس، دختران دوست ندارند زود بزرگ مردانه پیدا کنند و به جرگه

ها به سن بزرگسالی هم که وند و دوست دارند کوچک بمانند که این خیلی رایج است تا جایی که برخی خانمش

 شان کسی باخبر شود. رسند خیلی دوست ندارند از سن و سالمی

سالش است. کالً االن یک سالی هست که مدام فقط  16استاد ببخشید پسر من در سن نوجوانی است و  :سؤال

زند، شود و داد میخواهم سریع عصبانی میگوید من حوصله ندارم، حال ندارم، یا اگر یک کاری از او میمی

گوید: وای مامان، ن کار را کردی؟ میهایت را خواندی؟ یا ایگویم درساش؛ مثالً به او میمخصوصاً در مورد درسی

دانم این رویه تا کی باید ادامه داشته باشد و کند. من نمیدهی. مدام با پرخاشگری صحبت میچقدر تو به من گیر می

 من باید چه کار کنم؟
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فردی که یا  ببینید طبیعی بودنِ این مسئله را برای ما بزرگساالن اگر حل بشود که ما چقدر از یک بچه پاسخ: 

ی تحمل افراد را تب باال دارد چه انتظاری داریم، شما نگاه کنید کنید متأسفانه االن همین بیماری کرونا چقدر آستانه

ای هم افتد، بچهبرد؟ این تغییراتی است که در بدن دارد اتفاق میشان را باال میآورد؟ چقدر میزان عصبانیتپایین می

ها یک یعنی در یک مدت خیلی کوتاه میزان هورمون شودی هورمونی دارد میحملهکه در سن بلوغ است گفتیم که 

ی اینها باعث بی حوصلگی و مواردی از این شود. عمالً دچار یک دوگانگی، تعارض شده و همهبرابر می 5دفعه دارد 

ونی دوران بلوغ قابل مقایسه ها یک مقدار که اصالً با تغییرات دوران هورمشود. مثالً در ایام پریودی خانمدست می

ی بیماری خطاب آید. تا جایی که در قرآن، این دوره را دورهریزد و پایین میها به هم میی تحملنیست چقدر آستانه

ی تغییرات هورمونی است در یک مدت محدود. خوب، حاال خود شما این را تعمیم این دوره یک دوره کرده است.

شود. اگر حوصله ندارد، اگر با ها درگیر این مسأله هستند، آنجا جواب پیدا میچهدهید به یک چند سالی که ب

کند نسبت به خیلی از مسائل، اینها خیلی طبیعی هستند. والدین باید یک دهد، اگر اعتراض میپرخاشگری جواب می

 به خوبی پشت سر بگذارند.دوره را  ها بتوانند اینکه انشاءاهلل بچهشان را باال ببرند ی تحملمقدار آستانه

گوید: من اش میشه، همهپسر من االن چند وقتی است که الغر شده و مدام از اینکه الغر شده داره اذیت می سؤال:

 باید چکار کنم چاق بشوم؟ حاال چاق هم نبود هیکلش خوب بود ولی االن الغر شده، جه کنم؟ 

ی بزرگسالی بشوند. تصور آن از یک مرد خواهند وارد جرگهرسند زود میپسران وقتی که به سن بلوغ میپاسخ: 

کرد. ولی جسم تنومند است. تا االن شاید قدش به این بلندی نبود به این الغری نبود این قدر الغری اذیتش نمیقوی 

همان حجم چربی و آن چاقی بدنش که تبدیل به قد شده و قد کشیده، همین تغییر فرم برایش االن که قد کشیده 

ی بزرگسالی بپیوندد این است که از این حالتش ناراحت کننده است. نگران است و دوست دارد که زودتر به جرگه

دهید هایی که به او مید و مشاورهاینجا شما به او دلگرمی بدهید، غذاهایی که درست می کنیکند. ابراز نارضایتی می

دائماً باید در کنارشان باشید. به او بگویید: طوری  انشاء اهلل یک مقدار سطح این دلنگرانی را در آنها پایین بیاورد.

شوی، بابایت را ببین، اطرافیانی مثل خودش ی گذر است؛ بالفاصله خوب مینیست، همینجوری هم خیلی خوبی. دوره

 شود.ید انشاء اله این مسأله رفع میرا مثال بزن

 ها به سمت تصاویر مبتذل نروند؟ برابر شدن هورمون در سن بلوغ باید چکار کرد که بچه 5با توجه به  :سؤال

های مبتذل بروند. ها به سمت عکساین دلیل نیست که چون هورمون باال رفته طبیعی است که بچه پاسخ:

این بستگی دارد به مدیریت والدین، اطرافیان، اینکه شود. ها در این سن به هر حال در این زمینه زیاد میکنجکاوی بچه

ختیارشان است، اگر اینترنت در خانه وجود دارد شان هست، اگر سیستم کامپیوتری در ابه هر حال اگر موبایلی دست

های مبتذل محدود ها را به سایتافزارهایی هست که دسترسی بچهاین حتماً باید مدیریت بشود. در کامپیوترها یک نرم

حدود ها مها را به این سایتکنید و دسترسی بچهای هست که فعال میبرنامهام که کند. در موبایل هم جدیداً شنیدهمی

کنید که نیازمند فیلترشکن برای اجرا هستد، هایی مانند تلگرام استفاده میکند. ]توجه داشته باشید اگر از پیام رسانمی

ها بروند، یک ورودیِ ابتدایی اما اینکه به سمت این عکسها بی اثر یا قابل دور زدن باشند[ ممکن است این محدودیت
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توانید آن را متوقف کنید و نه از بین ببرید. بلکه این باید مدیریت و حاال شما نه می شان بوده یا اتفاق افتادهدر ذهن

 ء اله از این مسأله فاصله بگیرد.تا حدی که بتواند سرگرم چیزهای دیگر بشود تا انشاشود. 

 ساله است و با پدرش صمیمی است. این عادی است؟ 12گیرد نوجوانم از من فاصله می :سؤال

و بهترین الگو برایشان کنند ها دارند همانندسازی میچون این سن، سنی است که بچهاین عالی است.  پاسخ:

 ی صمیمیتی با پدرش ایجاد بکنید. کردید یک زمینهپدر است. و حتی اگر این طور نبود شما باید تالش می

هایی که گفتید باید بد مدیریت کنیم؟ همچنین سایتهای ی مواجهه با عکس و فیلمها را در زمینهچطور بچه :سؤال

 ببندید چی است؟

هایشان آدرس خیلی مشخصی هم نیست که شما بدانید، ها هستند که آدرسبعضی از سایتمتأسفانه  پاسخ:

های مستهجن را دارد، هایی که فیلمکنند. سایتها گوش در گوش هم این مسائل را مطرح میولی بعضی از بچه

ها توانند وارد این سایتها خیلی راحت با کلیک یک آدرس میگذارد، و بچههای پورن را به وضوح به نمایش میفیلم

خواهم بگویم پلیسی؛ به هیچ عنوان طلبد. نمیاینجا یک مقدار توجه عزیزان را میزا است. و فوق العاده آسیببشوند 

و کنید روید و احساس کند شما از مقابل دارید او را کنترل میکنم. توجه پلیسی این که دائماً دنبالش بتوصیه نمی

شود و قدرت خودکنترلی در ایشان تقویت شود، اینها فقط کنترل از بیرون میروند که ها دائماً به این سمت میبچه

اصله بعد ها تا دبیرستان از هم جدا هستند بالفیکی از بزرگترین مشکالت ما این است که در آموزش و پرورش بچه

هایی که عادت کردند دائماً دیگران شوند که هیچ کنترلی روی آنان نیست بعد اینجا بچهدیپلم وارد دانشگاه می

گیرند و آنجا های ما را به عهده میشان کنند این دیگران کسانی هستند که در جامعه وجود دارند و کنترل بچهکنترل

و درایت به خرج بدهید و اگر سیستم کامپیوتر  ها غیر مستقیم صحبت کنیدگیرند. پس با بچهجای پدر و مادر را می

 ها محدود شود. شان به این سایتافزارها مجهز کنید که دسترسیهست به این نرم

ای ها را باید فقط به خدا بسپاریم. ما هم در این بین وسیلهاول و آخر باز فضل و عنایت الهی است که انشاء اهلل بچه

 ها. توانیم تأثیرگذار باشیم روی روند رشد و هدایت بچههستیم که اگر خدا عنایت کند می

دش بستگی دارد از طرف هویت یک مفهوم دو سویه است. از یک طرف به احساسات فرد در مورد خو 

فرد انگار های دیگران دخیل است. حتی در عامل اول هم توصیفهای از او حائز اهمیت است. دیگران به توصیف

اینجا اگر ما در قالب دیگرانی باشیم که اطراف این نوجوانان خواهد بداند دیگران از او چه تعریفی دارند. دائماً می

اگر یک عامل مثبتی در بچه دیدیم آن را دائماً تکرار آن امر دقیق را تکرار کنیم. هستیم، اگر درست صحیح دقیق و 

ام کند. من یک واقعیت مثبتی را در بچهکنیم و آن را بزرگ کنیم نه غلو. شفاف کردن با چند برابر کردن فرق می

های تو این قدر قشنگ شمخواهم بگویم چکنم به تعریف کردن. مثالً در صورتش جوش زده میبیند و شروع میمی

آید. مثالً ابروهایت اینقدر قشنگ است که خودت احساس اصالً این جوش تو در صورتت به چشم نمیاست که 

کنم و آن را برایش تعریف گردم وجه مثبت در ظاهرشان را پیدا میکنی که چشمهایت ریز است. پس من میمی

افتد که کنم که او برایش جا میق است به قدری دقتش را تعریف میبینم در یک بحث خیلی دقییا اینکه میکنم. می
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یا طرز تلقی از خودش داشته باشد و دقیقاً اگر بخواهد  از طرف دیگر حاال اگر بخواهد یک واگویهام. من آدم دقیقی

که پدر و مادرم آید اش میچرا؟ چون این دفعه در ذهنام. گوید من آدم دقیقیبالفاصله خودش را تعریف کند، می

گوید: بله، پدر و مادر من هم دقیقاً همین گوید تو آدم دقیقی هستی میگویند. تا کسی یک دفعه در جامعه به او میمی

کنند ایم. از کسانی که به این مسائل توجه نمیگویند. فایل ذهنی این بچه پر است از مطالبی که ما به او گفتهرا می

 ده سن حساسی است.االعارتباط با آنها قرار ندهیم چون این سن فوقها را خیلی در معرض بچه

در بحث انواع هویت یافتگی بخواهیم بگوییم، یک هویت با تأخیر داریم، یک اغتشاش در هویت داریم،  

و یک هویت کامل داریم. در هویت یافتگی که گفتیم هویت با تأخیر یا اغتشاش در یک هویت زودرس داریم، 

هویت، در واقع فرد در آن پنج ضلع هویتی خودش )یک بعد این پنج ضلعی بعد اجتماعی، دیگری بعد تحصیلی، 

 داند. دیگری بعد انسانی، دیگری بعد شخصیتی و آخری بعد مَنِشی( تکلیف خودش را نمی

های قدیم هر کدام از پدرانی که در بازار کسب و کاری داشتند یا های بازاریویت زودرس، بچهدر بحث ه 

به همین کردند، بردند و مشغول کار میها را کنار خودشان میاینها زودتر از موعد بچههایشان را ی بچهبرخی و یا همه

شدند و در واقع یک هویت زودرسی برای او میپدر، مشغول کار نسبت این افراد ممکن بود بالفاصله بعد از فوت 

شان را عوض کنند. فرد و حتی احتمال دارد شغلشوند شد که اینها بعد از یک مدت دچار نارضایتی میآنها ایجاد می

به عنوان مثال، شما تا یک هویت متعادل پیدا کند. باید در این پنج ضلع شخصیتی به یک حد متعادلی از رشد برسد 

مثالً خیلی سریع مراحل مختلف تحصیل را پشت سر اند، العادهاید که مثالً به لحاظ تحصیلی فوقعضی را دیدهقطعاً ب

بینید که اصالً به لحاظ اجتماعی اما شما این شخص را میای شده است. گذاشته و االن مثالً فوق تخصص یک رشته

مثالً برخورد درستی ندارد، به لحاظ اجتماعی شاید االن دکترای فالن رشته شده است، ولی شما کار درستی ندارد. 

کنند هیچ رضایتی از نوع برخورد ایشان ندارند. یک جایگاهی برای هایی که به او مراجعه میبینید که اصالً مریضمی

صالً منطبق با آن سطح تحصیالتش نیست. که اگیرد و یک خود برتر بینی ممکن است داشته باشد خودش در نظر می

کنند. یا به عنوان مثال شاید بگویم فردی شاید به لحاظ اجتماعی توانسته یعنی اینها یک شخصیت کاریکاتوری پیدا می

فاکتورهایی را که ما قلمداد بینید اصالً به لحاظ انسانی های باالیی پیدا کند مثالً وکیل یا وزیر؛ ولی شما میجایگاه

بینیم. در واقع این آدم اینجا اینها را در او نمیبینیم های انسانی در او رشد یافته، میگوییم فالنی این ویژگیکنیم مییم

تواند در مورد هویت خودش به ثبات برسد. هر روز به یک سمت میل هویتش دچار مشکل شده است. فرد نمیباز 

تواند به یک بینی حتی نمیشما میقاید و یا رفتار، این ثبات ندارد. کند. حاال چه به لحاظ ظاهر و چه به لحاظ عمی

ما میگوییم این هویت، هویت مغشوش است. یعنی ثابت برسد.  تواند به یک عقیده یا رفتاررسد. حتی نمیشغل ثابت ب

 داند با خودش چند چند است. فرد حسابش با خودش معلوم نیست یعنی نمی

 سالگی بلوغ برسد ... 12ی پسر من چند سالی مانده است تا به آستانه :سؤال

شوند، در ها وقتی زودهنگام از مسائلی باخبر میبچهها بیایند از ما سؤال کنند. ما نباید صبر کنیم بچه :پاسخ

به ویژه اگر والدین از این هایی در اجتماع و خانواده به همراه داشته باشد. تواند یک ناهنجاریواقع بلوغ زودرس می
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کنند هنوز به که کودک به بلوغ رسیده ولی پدر و مادرش فکر میامر ناآگاه باشند. مشکل بلوغ زودرس این است 

ها و نیازهای حمایتی که باید از کودک داشته باشند، به خاطر همین مسائل و پرسشزمان بلوغش چند سال مانده است. 

زنی؟ خجالت گویند پر رو شده، این چه حرفی است که میمان بیاید و سؤالی کند به او میندارند و اگر بچه در این ز

یا پرسد های خودش میرود سؤالش را از هم سن و سالکشد از پدرو مادر بپرسد میبکش. اینجا بچه خجالت می

والدین آگاهی از بلوغ نداشته  اینجاست که اگرخواهد از آنجا مسائل خودش را پیدا کند. رود و میسراغ اینترنت می

مسائل جنسی برایش رخ خواهد داد که هم در  باشند و نتوانند درست از بچه حمایت کنند قطعاً مشکالتی در

پس بنابراین این که ما بگوییم هنوز چند سال مانده است تا به اش و هم در روابط او با دیگران تأثیر دارد. شخصیت

مادر باید مسائل دوران بلوغ را بدانم و باید اطالعاتم را کافی کنم. من باید آماده باشم تا ی بلوغ برسد ولی من آستانه

منتهای مراتب خیلی بینم، آمادگی این را داشته باشم که بتوانم از بچه حمایت کنم. به محض این که این شرایط را می

رویم نمی شود با او صحبت کنم! که خود گوییم هنوز که وقتش نرسیده است. وقتش هم که برسد، دیگر از ما می

ترند با هم سن و ساالن خودشان در جریان بگذارند که آنها هم اگر راهنمایی ها در این مسائل راحتدانید بچهبهتر می

ت پدر و مادر دائماً باید مجهز به این مسئله شوند که در وقت معین انشاء اهلل اطالعاکنند، راهنمایی درستی نخواهد بود. 

 ها بگذارند. کافی و وافی را در اختیار بچه

 بوسد ...خواهد با من کشتی بگیرد. دائماً مرا میرود و میاش قربان صدقه ی من میام همهساله 13پسر  :سؤال

شود که شما را ببوسد شما پیش قدم بشوید پیشانی کامالً طبیعی است. فقط همینکه نزدیک به شما می پاسخ:

وقتی شود. خواهد بیاید شما را در بغل بگیرد و ببوسد گرفته مییا صورتش را ببوسید. قطعاً آن ضربی که او می

توانند همچین چیزی را تحمل کنند. اند و نمیها ظریفخواهد با شما کشتی بگیرد به او بگویید من خانمم، خانممی

شویم. توانی با پدرت این کار را بکنی. همان زمان هم اگر ناراحت شد و پرخاشگری کرد از کنارش رد میشما می

رود درب یخچال را باز کنیم. از دیگر جاهایی که جای تغافل هست همین جاست. مثالً میاصالً مقابله به مثل نمی

این مسائل کند، م هم از کنارش رد می شوم. انگار نه انگار که همچین حرفی زده است. و لندی هم میکند غر می

 کامالً طبیعی است. 

 ایجاد خودکنترلی برای ... :سؤال

ها را سوق بدهیم به دهم که دائماً باید بچهای را به این موضوع اختصاص میمن انشاأ اهلل یک جلسه پاسخ:

گوییم عالم محضر خداست در محضر خدا گناه نکنیم، این مسأله اول باید اینکه همان چیزی که ما داریم میسمت 

ترسیم از خدا چون خیلی از ما خودمان این خودکنترلی را نداریم. این قدر که از دیگران میبرای خودمان جا بیافتد. 

کند. دائماً وجدان خود ها تسرّی پیدا میامل باشیم قطعاً به بچهترسیم. خودمان اگر بتوانیم اول نسبت به این مسئله عنمی

 شانکمکها را بگیریم به جای اینکه ها را درگیر مسائل بکنیم. ولی اگر به این سمت برویم که بیشتر مچ بچهبچه

گویم. م میدهد چون من دارشود. عیلی کارها را انجام نمیها ایجاد نمیهیچ وقت آن خودکنترلی در بچهکنیم، 

دائماَ "ها برداریم کهبالفاصله اگر از چشم من غافل شود دیگر مقید به آن مسأله نیست. ما اگر آن گارد را از روی بچه
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خواهم بگویم بدترین نوع کنترل، کنترل میشود. قطعاً آرام آرام این مسئله در او ایجاد می "کنممن دارم کنترلت می

 پلیسی است. 

کند که مستقیم باال برود. ولی خاک دور گلدانند. خاک دور گلدان فقط گل را حمایت می پدر و مادر مثل 

ی بی بدیل ها به مغزشان فرمان بدهیم در صورتی که باید اجازه بدهیم این قوهخواهیم به جای بچهها ما میخیلی وقت

ه ما نیستیم. یکی از اشتباهات سیستم خداوندی کار بیافتد و در جای خودش بتواند از خود دفاع کند. چون همیشه ک

ی مان مدرسهمان هم این است که بچهداریم و حسها را جدا نگه میآموزشی ما هم همین است که تا دبیرستان بچه

شوند که هیچ کنترلی در آن وجود ندارد بعد آنجا خواند. بعد وارد مکانی به نام دانشگاه میاسالمی دارد درس می

گیرند کنترلی هم دیگر از طرف والدین وجود ندارد کافی است فضایی ه وقتی کنار یکدیگر قرار میهست که متأسفان

آید. شود که هر کس دوست دختر یا پسر نداشته باشد عقب مانده به حساب میداشته باشد، در این فضا دارد القاء می

له عقب نماند باالخره با یک نفر به هر قیمتی کند برای اینکه بین دوستانش از قافدر این زمان است که فرد سعی می

 شود و آمار مشکالت ناشی از روابط اینچنینی در دانشگاه خیلی باالست.که شده دوست می

اش را دو سال اجرا کرد در واقع های عمومیدانشگاه عالمه طباطبایی آمد بحث تک جنسی کردن کالس 

یک طرح پژوهشی بود و مشخص شد که نمرات دانشجوها بخصوص پسران به شدت افزایش پیدا کرده و در واقع 

های تخصصی هم رسفضا، فضای درسی خوبی شده است. تا جایی که خود دانشجوها درخواست دادند که حتی د

های خارج از کشور، یک سری شرایط پوششی وجود دارد. هم برای کالس تک جنسیتی باشد. حتی در دانشگاه

آقایان لباس جین ممنوع است که این قواعد حداقلی است اما جالب است که برای آن جامعه مفید است. بنابراین در 

  تر از بیرون باشد.محیط دانشگاه فضا باید پوشیده

 دهد.ی کارها اگر امر و نهی نباشد انجام نمیبرای نماز و درس خواندن و همه :سؤال

شان هستند، سال سوم سن 7هایی که در ما االن با این مسائلی که گفتیم، ثابت کردیم که برای بچه پاسخ:

گرفته شود و شاید به هیچ عنوان شود قدرت تفکر و اختیار از طرف مقابل برای اینها امر و نهی بیش از حد باعث می

سال دوم سنی است که  7آن خودکنترلی در او ایجاد نشود. امر و نهی باید باشد اما نباید جنبه ی دائمی داشته باشد. 

ی سیّدی خودش را طی کرده باشد. یعنی نیازهایش ای که دورهپذیرند. البته برای بچهاند و خیلی راحت میها نرمبچه

شود یعنی نیاز به امر و نهی ی سیادت پاسخ داده شده باشد وقتی وارد دوره ی هفت سال دوم شد عبد میدر آن دوره

ندارد. تا زمانی که شما امر و نهی کنید و او بخواهد با امر و نهی شما پیش برود شما هستید که به جای مکانیزم 

برید. لذا هر زمانی که این مکانیزم برداشته شد چیز اید و دارید کار را اینطوری پیش میفرماندهی مغز آن بچه نشسته

داند باید چکار کند. نمیشود. دیگری باید جایش بنشیند. اگر کس دیگری جایش ننشیند، بچه دچار دستپاچگی می

داند چه کاری درست و چه کاری اشتباه است. لذا دنبال این است که کس دیگری بیاید و این امر و نهی را به نمی

گیرند زمانی احساس کنند دقیقاً وقتی زن میهای مادرساالر رشد میهایی که در خانوادهبینید بچهشما میبگیرد. دست 

کنند که زیر کنند که همان زن هم، همان امر و نهی مادر را دارد. یعنی اینجا احساس رضایت بهتری میموفقیت می
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اینطوری شکل گرفته. اینکه حاال اگر امر و نهی نباشد انجام اش روند چون دائماً شخصیتبار امر و نهی همسری می

 ایم. روی کردهبینیم، باید بدانیم که زیادهدهد من موافق این امر نیستم. اگر بچه را در این حالت مینمی

یک مقدار راجع به شرایط بلوغ، سن بلوغ، شرایط جسمی بلوغ، و هویت و ماهیتِ خودِ بلوغ در این  بندی:جمع

بلوغ و شرایط و بلوغ زودرس و عواملش صحبت د هویت و هویت یافتگی؛ انواع هویت، لسه صحبت کردیم. در مورج

 کردیم و مسائلی را که تقریباً مربوط به این عناوین بود این جلسه خدا توفیق داد و توانستیم در خدمت عزیزان باشیم. 

 دکتر از آقای "دنیای نوجوان"کنم ه عزیزان توصیه میکتابی هم که به نظرم رسید و خودم کتاب خوبی دیدم و ب

که تقریباً برای والدین  (88931852تلفن تماس فروشگاه  –)چاپ مؤسسه فرهنگی منادی تربیت  محمد رضا شرفی

 66475475ارسال رایگان  .راهنمای خوبی است
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