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عالی سمه ت   ب 

 ریحانیخانم سرکار  همدجلسه 
 

 . نیمع و ناصر ریخ هو انه میالرح الرحمن اهلل بسم

کنم. یک سرر  سرلاک کرربو ندبدرد بر مردرب      کنم و فرا رسیدن ایام فاطمیه را تسلیت عرض میسالم عرض می

 ها از ما باردد. هایی که نچهپرسش

ا  که ناید نگردیم ایر    ها باردد. مسألهها  جنسی که نچهبر جلسات گذشته، سلاالتی مطرح شد برنارۀ پرسش

ترر یرک سرر  سرلاالت م برد  نره       ها  کدچککند. نچهها، بر هر سنی  فرق میها  نچهاست که پرسش

طردر. مر  بر وهلرو اوک یرک سرر  ارردلی را       غ هرم همری   طدر س  نلدترها هم همی خدبشان را باردد نزرگ

ها سرلاالتی راجرب نره ایر      ها نگدیم. ما بر هر بورۀ سنی که نچهها  جنسی نچهخدمت عزیزان بر مدرب پرسش

بهریم اوک ایر  اسرت    گدیی ما نه آن اهمیت مین ش باشتند ما ناید پایبند ای  اردک ناشیم. اردلی که بر پاسخ

پیدسرته و همیگرگی    درد جنسی دداریم، لذا ترنیت جنسی باریم. منتها بر ترنیرت، کره یرک رو   که گفتیم آمدزش 

است، ما یک نحثی را که ناید رعایت کنیم و نحث آمدزشی است که بر خالک ترنیت باریم. ای  آمدزش یرک  

آن  بهد )مد دظرم ترنیت جنسی است( ارل اولش ایر  اسرت کره   ن گی از ترنیت ما را نه خدبش اختبا  می

کنرد مرا نگرنن ادگرار کره      بهیم ناید تدریجی ناشد. دباید یک بفعه تا نچره سرلاک مری   ها میآمدزشی که نه نچه

کالس برس است، او را ننگادیم و ن داهیم او را نا تمام جزئیات نمباران اطالعاتی کنیم! نه هیچ عندان دره. اررل   

بهیم. حاال هایی که نچه از ما بارب را پاسخ میاوک رعایت ویژگی تدریجی ندبن آمدزش است. نه تدریج سلاک

 کند ما فقط ناید جداب همان سلاک را ندهیم. دره ایر   گدیم. بر وانب ونتی نچه سلاک میدحدۀ پاس ش را هم می

ها  ما بونارو سلاک نرایگران پریش نیایرد پرذ نگرذار بیگرر       پاچه شدیم که ممک  است نچهکه یک بفعه بست

 اک نعد ، را هم جداب ندهم؛ ده. نه هیچ عندان. دپرسد، سلاک نعد ، سل

هرا را نررایش باریرم.    بهیم و نره تردریج هرم آمردزش    کند، همان را جداب میررفاً همان سلالی را که از ما می

ها ناشد. ما بر وانب ناید متناسب ها  ما ناید نه چه شکلی ناشد؟ ناید کدتاو، سابو و نانل فهم نرا  س  نچهجداب

شران جرداب نردهیم. بر وانرب نررا       هایی که باردد را خیلی سابو و نانل فهرم نراسراس سر    ها پرسشنچهنا س  

 شدیم. کند. نه هیچ عندان وارب جزئیات دمیکفایت می 3یا  2ها، حداکثر ارضا  کنجکاو  نچه

 رریح.  ها، حتماً ناید شفاف حرف نزدیم وها  نچهگدیی نه پرسشارل نعد ، ای  است که بر پاسخ

کند. ما رراحت لهجه باریم. تا حد  که انهام ذهنی نچو مرا را  گدیی فرق میرریح حرف زبن، نا بریدو پاسخ

از نی  نبرب. بر وانب پاسخِ ما ناید ای  ویژگی را باشته ناشد، رراحت لهجه باشته ناشیم، شفاف نگدییم، متناسب 
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نینریم  منرد  را مری  کنند اگر ای  تدانمدضدعاتی که سلالی میاش رفب شدب. بر آن نا آن سلاک، تا او انهام ذهنی

گردیی نهترر  بارب،   ها  ما نابر هستند که جداب ندهند، یا هرکدام از والدی  که تدان پاسخکه هر کدام از نچه

ایت شدب، کند. حیا و حریم حتماً ناید رعحتماً ناید نچه را نه آن والد ارجاع ندهیم. یا مابر یا پدر هیچ فرنی دمی

کنندگی وجدب بارب، نطعاً ناید اجتناب کنیم. دکتو هایی که احتماک تحریکگدیی از پربو بر  و جداببر پاسخ

 کنیم. ادگیز دمیها نرخدرب هیجادی یا دفرتبیگر ای  است که نه هیچ عندان بر مقانل سلاک نچه

ندر خجالت نکگیم کره  که ای شدیم یا عببادی نگدیم یا ای  که اگر یک سلالی پرسید، یک بفعه نرافروختهای 

خرداهم ایر    کنری، بیگره دمری   که ارالً نگدییم ای  چه سلالی اسرت کره بار  مری   مان سرخ شدب یا ای ردرت

ها تمام هیجادات ماست، هیجادات بر مقانل ای  سلاالت لطفراً ممنردع، چردن خردب همری       سلاالت را نگندم، ای 

نررب بر نالرب   هرا را مری  کنرد و آن بهد و تحریک میها را افزایش مید زیاب  آن کنجکاو  نچههیجادات تا ح

که یا سلاک دکنند یا اگر هم ن داهند سلاک باشته ناشند، سلاک را از کسی غیر از والدی  کنند که ای  خطرش ای 

هرا، نایرد کرافی و    اشد. عالوو نر ای هایمان ناید کدتاو ناشد. رریح و شفاف ننه مراتب ناالتر است. گفتیم جداب

 که نچه د داهد بونارو نه منبب بیگر  مراجعه کند که احتماالً منبب نانل اطمینادی دباشد. کنندو ناشد. تا ای نادب

ونتی نچو ما سلاک کرب، اولی  کار  که اینجا ما ناید ادجام ندهیم ای  اسرت کره میرزان اطالعرات او را ارزیرانی      

اش اننراع  بهیم، تا حرد  کره کنجراو    یک برجه ناالتر از آن اطالعاتی که بارب نه او آمدزش میکنیم، و فقط 

که از کجرا ایر  اطالعرات رو ندسرت     شدب. وانعاً ای  مهم است که میزان اطالعات نچه را ارزیانی کنیم، هم ای 

. کره آیرا ایر  را بر تلدیزیردن     العابو مفید اسرت آوربو ای  هم نرا  پاسخ بابن نه سلاالت از جادب والدی  فدق

ادد اش حامله ندبو دظرش رو جلب کربو که نیاید ای  سلاک را نپرسد. آیا بوستش که ناهم ندبوبیدو یا مثالً معلم

هرچقدر ما منگأ کنجکراو    م.ینکنیم منگأ ای  کنجکاو  را پیدا کچیز  بر گدشی نه او گفته؟ نطعاً ناید سعی 

بهیم هم کافی خداهد ندب ت نچه را دسبت نه مدضدع وانف ناشیم، نطعاً جدانی که ما میرا ندادیم و میزان اطالعا

سر  و هرم سرطح کنجکراو  را مرا نایرد       که هرم خدرب. دکتو بیگر ای و هم نه بربِ آن حد از کنجکاو  نچه می

ر ما ن داهیم اطالعات که نراساس آن دیازهایی که فرزددمان بارب ما ن داهیم نه او پاسخ ندهیم. اگنسنجیم و ای 

شدب که نچو ما بهیم نانل برک نرایش دباشد چند دتیجه بارب. یا ناعث مینیگتر  ندهیم یا اطالعاتی که نه او می

 گیج شدب یا مضطرب شدب. 

که مثاًل فرهنرن مرا فرهنرن اسرالمی اسرت ترد  یرک        طبق آن فرهنن و عرفی که باریم جداب ندهیم. ده ای 

کنیم ن داهیم مثل فرهنن غرب پاسخ ندهیم. ای  وانعاً دیاز نچو ما رو نه هیچ عندان رفب می جامعو ایرادی زددگی

پرسند. مثالً از انتدا پسر و بختر چره فرنری نراهم    ها که میها  متداولی است نی  نچهکند. یک سر  پرسشدمی

ها سلاالت متداولی اسرت  ا بخترم. ای ا پسران، آیا شما خدشحالید که مثالً م  پسرم ییباردد، آیا بختران نهتردد 
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گدییم. شان را میها عاب  و جسمیکنند. اینجا بر جداب اوک تفاوترا میتر ای  سلاالتها بر س  پایی که نچه

گدییم. حراال  آییم تفاوت نی  آلت پسر و بختر را میشان را، نعد اگر نادب دگددد ما میها  ش بیتینعد تفاوت

شردب  شدب. پسر ونتری نرزرگ مری   شدب، بختر خادم میشدب آنا میگدییم پسر ونتی نزرگ میمینه عندان مثاک، 

آوردد، خدا هم پسرها را بوست بارب هم بختران را، ما هم ترد  آورب ولی بخترها ریش بر دمیمثالً ریش بر می

جنسریت خردبش باریرم    را خیلی بوست باریم و خدشحالیم که خدا تد را نه ما بابو، و اینجا هست کره هرم نره    

گدییم و مطرح گدییم، هم باریم دکات ارزشمند  را نرایش میهایش را باریم میکنیم هم تفاوتاش میمتدجه

 اش اضافه کند. کنیم که ن داهد نه عزت دفذ و اعتماب نه دفذمی

   هایگران نرزرگ   سرینه  شرددد مری  گدییم بختران ونتری نرزرگ  کند میمی نینیم نازهم سلالیبیگر دهایتاً ونتی می

تدادنرد حمایرت کننرد، بخترران          را مری شران  شرددد، خراددابو  شردب، نانرا مری   تر میشدب پسران ردایگان کلفتمی

هایگان شیر ندهند. نبینید، شما هم تمایز جنسری نری    شدب تا ونتی مابر شددد نتدادند نه نچههایگان نزرگ میسینه

اش را منعطرف  هایش اشارو کربید، ولری نالفاررله ذهر    ان اددام جنسی نه سینهبختر و پسر را گفتید، هم نه عند

هایگان ناشند. بر وانب ذه  را آمدیم که مابر نگددد و مداظب نچهکربید نه ترنیت نچه و شیر بابن نه نچه و ای 

د ایر  سرلاالت   هرایی کره کدچکتردر   تدادد نه ای  فکر کند. یا مثالً نچهکارآمد  که می هدایت کربیم نه سمت

  متداوک است. چرا م  مثالً آلت بارم و چرا آلت م  ای  شکلی است. مرثالً عرروس و بامراب نررا  چره عروسری       

شردب؟  بار مری ها باشته ناشند. چرا هرکسری شردهر بارب نچره   ها سلاالتی است که ممک  است نچهکنند؟ ای می

گربدرد یرا   جرنذ خدبشران مری   ها بدباک بوسرت هرم  بر هفت ساک بوم نچه تدادد عروسی کند؟می بختر نا بختر

تدادنرد نراهم   تدادند ناهم ازبواج کنند؟ اینجا ناید نگدییم ده! فقط یک پسر و بختر مری گدیند مربها میپسران می

 بار شددد. ازبواج کنند و نچه

ا نایرد چره رفترار و    بهند. مر کنند. یا دظر  میشان رحبت میها بر س  نلدغ راجب نه ازبواجپرسش مابران: نچه

 نرخدرب  کنیم؟ 

هرا  نزرگسراک   پاسخ: نبینید همی  اردلی که م  اینجا خدمتتان ارائه بابم، گفتم ما همی  اردک را نطعاً بر نچره 

پرسند، خیلری سرریب کدتراو نره همران سرلالی کره        ها را ناید رعایت کنیم. ای  سلاک را که میهم باریم. و همی 

کرنم.  نینم نازهم سلاک یا انهامی بارب ناز بر همان حد انهامش را نرطرف مری اگر میبهم. پرسیدو م  جداب می

مابر ناید کنجکاو شددد که منگأ سلاک از کجاست. کنند نالفارله پدر و ها که سلاک میناید حداسمان ناشد، نچه

احرت ونتری بر مردرب    ها خجالرت نکگرند. خیلری ر   کنیم نچهکنیم. کار  دمینه هیچ عندان هیجادی نرخدرب دمی

گدییم و احساس خدشرحالی  خداهد، خیلی راحت دظرمان را نه او میکند، از ما دظر  میاش رحبت میازبواج

اش رسیدو تدادد ازبواج کند، پسرم ونت ازبواجنینم بخترم میشدم ونتی میکنیم که م  خیلی خدشحاک میمی
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هرا از مرا   تدادد پدر نگردب و ... بر حرد  کره نچره    نگیرب می تدادد مسللیت زددگی را نه عهدوکند میازبواج می

 شدب. تر هم هست ای  سلاالت شروع میسالگی که بر بختران ناعدتاً پایی  41سلاک کربدد. از همان س  

پرسرند چره شرکلی نچره بر     آید یا مثالً بر مدرب حاملگی مری پرسند که نچه چه شکلی نه بدیا میها میدهایتاً نچه

تدادرد چیرز    تدادد نکند؟ میترسد؟ چه کار میآیا آدجا تاریک است؟ نچه آدجا دمیکند. شما زددگی میشکم 

 آید؟ افتد؟ بربش دمیخدرب؟ ل ت است یا لباس بارب؟ چطدر  نچه نیرون دمینبیند یا نگندب؟ چه می

  سرلاالت کنجکراو    فهمند که تد  شکم مابر نچه است ایر تر ونتی میها  کدچکهایی نچهحتی یک ونت

که ها  ما نادب شددد. یا ای شدب. حاال ما که ناید ای  سلاالت را جداب بهیم برحد  که نچهها ایجاب میبر آن

گدییم تد بر شکم مامان نه وجدب آمرد   تدادم حامله شدم؟ ناعدتاً اینجا میشدب؟ آیا م  هم میچطدر حامله می

 جا بر یک جا  درم و گرم نرار باشتی تا نیرون نیایی. و تا زمادی هم که نه بدیا نیا  همان

شددد، آیرا مربهرا هرم حاملره     که چطدر  حامله میها  بخترها نا پسرها ای  است که بر مقانل ای یکی از فرق

هایی که بخترها نا پسرها باردد ای  است که بر شرکم بخترهرا یرک    گدییم یکی از فرقشددد یا ده، اینجا میمی

شرددد ترا نره بدیرا     ها هستند و نزرگ میها تد  ای  کیسهچکی وجدب بارب که پسرها آن را دداردد. نچهکیسو کد

 هایگان ناشیم. ها ناهم س نیایند. ناید مرانب دجداها  نچه

اگر نچو م  بر ای  رانطه ادیمیگنی را بر اینتردت بیدو، م  ناید بر کنارش نرار نگیرم تا نره اطالعرات او جهرت    

 ولی اگر ددیدو لزومی ددارب م  ادیمیگ  را نرایش نگذارم.  ندهم،

پذیردرد،  هرا مری  شما ونتی نه عندان یک شاکله و یک ناددن ای  را تدضیح ندهیرد، نچره  پاسخ نه سداک یک مابر 

ترسم، شما هم )پدر و مابر( گدید م  میگدیید هرکسی ناید سرجایش ن داند میسلاک از آدجاست که شما می

نیننرد پردر و مرابر    ها از انتدا باردد میخدانید. ای  را ما اگر برست مدیریت کنیم نچهترسید که ناهم میالند می

بر  اق مگترک بارب نه دام پدر و مرابر، کند اتت ت مگترک باردد، نگدیید ای  رواک است. آبم ونتی ازبواج می

 همی  حد. ارالً لزومی ددارب شما نیگتر تدضیح بهید. 

بهیم بر خاده شاکله ای  است که ناید یک آشپزخاده باشته ناشرد، نایرد حمرام باشرته     تدضیح می که ماهمادطدر 

هرا نرا   ناشد، ناید اتاق خداب باشته ناشد، اتاق مگترک پدر و مابر هم مثل همی  است. جا  خداب خرداب نچره  

 اتاق پدر و مابر ناید جدا ناشد. 

خداب بارب، نطعاً آن اتاق ناید اتاق خداب پردر و مرابر ناشرد. نره     کنیم که فقط یک اگر ما برجایی زددگی می

زدیم، کنیم ت ت میها مهیا میخدانند. شدو یک نسمتی از خاده را نرا  نچههیچ عندان پدر و مابر تد  حاک دمی

هریچ   شران ناشرد، امرا نره    بهیم نرا  خدانگان که یک حریمی نرا کنیم آدجا را نرار مینا یک پارتیگ  جدا می

عندان اگر گفتیم یک اتاق خداب وجدب بارب نطعاً آن اتاق خداب والدی  است. بوم گفتیم سراعت خردانی کره    
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ها  ما، یک الی بو ساعت نبرل از والردی  نره خرداب     ها باردد، والدی  ناید خاطر جمب باشته ناشند که نچهنچه

ا  باشرته  دی  ن داهند نه خداب نرودد یک مراوبوخداب ایجاب دکنیم زمادی که وال ادد. یعنی ما اگر دظم بررفته

کنرد  ها نگنددد یا نیدار ناشند، خدبِ همی  اضطراب، اختالک ایجاب میناشند و بائماً ای  استرس ناشد که دکند نچه

شدب نار  مباحث فربا روز و فربا روزها  بیگر. پذ ناعدتاً ما ای  را ناید نره  ا  میبر روانط زداشدیی و مقدمه

طدر که بر خاده آشپزخاده باشت  عاب  است، اجاق مان جا نیاددازیم که همانندان یک ناعدۀ معلدم بر زددگیع

 گاز باشت  عاب  است، پدر و مابر هم ت ت مگترک باردد. 

کنرد.  آید التماس مری بار نگدم. میبادد که م  خیلی بوست بارم ناز هم نچهسالو م ، می 7پسر یکی از مابران: 

 آور ؟ دی دی دمیچرا نرا  م  

خداهید وارب اینجا لزومی ددارب نگدیید که شما بوست بارید نانا بوست ددارب. چدن بنیقاً ذه  نچه را میپاسخ: 

را بر والدی  نبیند، اگرر ایر  آمرابگی ایجراب      اشیک پروسو بیگر  کنید. نگدیید ان شاء اهلل خدا ناید آمابگی

خداهرد، دره، ایر  یرک     بهد. دباید نه او نگدییم م  بوست بارم نانایت دمری شدب حتماً خدا نه ما نچو بیگر  می

 ها رنطی ددارب. تان نه تفاهم نرسید و نه نچهبار شدنراز  نی  شما و پدر است که رو  ارل نچه

 العابو مهم است. ه فدقناطعیت والدی  بر ای  مسأل

تدادند حامله شددد، شما نگدیید ای  حتماً ازبواج کرربو،  هایی بیدو که ازبواج دکنند دمیکه اگر نچه بر فیلمای 

خداهد تدضیح ندهید، ولی حاال ممک  است بر فیلم دگان ددابو، حاال ازبواجش مگروع ندبو یا دامگروع را دمی

 نگدیید. که نطعاً ازبواج کربو را ای 

هرا مفهردم   سالگی که نچه 2شان را جدا کنیم. اگر ما تا نبل از سالگی رخت داب 2ها را ما ناید تا نبل از س  نچه

حاال اگر تا ای  س  رسریددد و مرا ایر      شان را عدض کنیمترس را متدجه شددد، ناعدتاً ما ناید رخت داب یا اتاق

هرا بر  باردد که نا والدی  ن دانند، نه هیچ عندان اجازو ددهید که نچره  ها بوستکار را ادجام ددابیم، ناعدتاً نچه

رخت داب والدی  ن دانند، اگر خدانیدو یک کار  کنید مثالً از ت ت نیافتد یا ارالً نه او خدش دگرذرب )ونتری   

بیگرر   نداهیچ عننه ها اگر کیف کنند بر رخت داب والدی  ن دانند، بر رخت داب والدی  خدانیدو(، یعنی نچه

 شددد.  دانند، دمینکه نرودد بر اتاق خدبشان راضی نه ای 

کره مفهردم تررس را    خداهنرد ن داننرد نعرد از ایر     ها بر اتراق جردا مری   مسألو نعد  ای  است که یک ونت نچه

که مابر ترا  شدب. ای تر میخدربو کار والدی  س تفهمیددد، اضطراب و استرس جدایی باردد. اینجا بیگر یک

خدانم. نچه میکه نگدید م  پهلد خداب نروب، ناید ننگیند، ده ای که نچه ن داهد نهیک ساعتی از شب را تا ای 

که متدجه ای  مسأله نگدب کنم، تا ای گدیم، خدبم را مگغدک میگدیم، باستان میدگینم، حاال نبه میده، م  می

شران را  خردرد اتراق  رودد یک ت ت مری ها میکه نعضیای  اش، دهکه آدجا اتاق اوست، اُدذ نگیرب نا رخت داب
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جا ن دانی. ده! اینجا انتدار ما الزم است، منتها انتدار همراو کنند که تد از امگب ناید آنکنند و حکم میجدا می

یک حد  ها، چدن مفهدم ادتزاعیات را تا بابیم، ددابیم. نچهنا عطدفت. چدن زمادی که ناید ای  کار را ادجام می

هرا  سالگی که نچه 2شددد. و ناعدتاً تا نبل از س  شددد، لذا مفهدم ترس را متدجه دمیبر یک سنینی متدجه دمی

کرار را ادجرام   شددد ما ناید اندام نه ای  جدایی کنیم و اگر دکرربیم بر اولری  فرررت ایر     مسأله دمیمتدجه ای  

ای  نچه بر اتاق خدبش اُدذ نگیرب و بر ایر  زمران نره هریچ      ندهیم و نا نردامه و بر براز مدت ونت نگذاریم تا

شردب و نره هریچ عنردان نرابر      عندان رضایت ددهیم که نچه نه رخت داب والدی  نرگربب واال، ت ت او بکدر می

 د داهد ندب که بر رخت داب خدبش ن داند. 

 ما تا حاال اتاق مگترک دداشتیم و االن چطدر  ناید جدا شدیم؟ یکی از مابران: 

ها هم زمان نرا  نچهکه اتاق مگترک ایجاب کربید، همخدب، یک کم س ت است. نا رحبت، زمادی همپاسخ: 

رخت رداب   ا  که حتی االمکان اگرر اتراق مگرترک دداشرتیم ترا االن،     اتانی جدا ایجاب کنید که طبق یک ناعدو

    ها جدا شردب. مرثالً، اتراق پردر و مرابر مگرترک ناشرد. چررا کره یرک           خداهد اتاقشتیم. ولی حاال میمگترک با

گیر  کنند، آدجا شاید لزومی دداشته هایی پدر و مابر ناید راجب نه یک سر  مسائل رحبت کنند، تبمیمزمان

  جردی  باردرد، ررحبت کننرد     هرا ها بخالت کنند، پدر و مابر ناید بر یک فضا  امنی ونتی ررحبت ناشد نچه

  ها را متبابر کنیم کره بر اتراق مگرترک فقرط چره کرار  ادجرام        شان پرت دگدب. ما لزومی ددارب ذه  نچهحداس

شان را بر آدجا ادجام ندهند. لذا ا باردد خیلی از کارها  روزمرۀ مگاوروپدر و مابر دیاز شدب. اتاق مگترک می

دگرینند  شران مری  رودد بر اتاق رو  ت رت خداهند حرف نزدند میدر و مابر میها ناز است، پبر اتاق خیلی ونت

 کنیم. زحمت بر را نبند، ما باریم ناهم رحبت میگدیند عزیزم، نیشدب میکنند و ونتی نچه واربمیرحبت می

 سالش است، بو اتاق هم باریم.  1ساله و بخترم  41چدن پسرم یکی از مابران: 

تدادید حتی نا یک پرربو جردا کنیرد، نررایش یرک      ا  از هاک را میتان، یک گدشهساله 1تر شما نرا  بخپاسخ: 

اش نلمداب کند و هیچ لزومی دردارب کره شرما بو ترا اتراق را اختبرا        ت ت نگذارید که آدجا را نه عندان اتاق

 ها و خدبتان ن داهید بر هاک ن دانید. ندهید نه نچه

نینیرد دیمره   شدب. مثالً خداب است یرک بفعره مری   ا خدانگان بچار اختالک میهس  نلدغ، یک معنی است که نچه

خدانی نه سرش زبو، شما خدانید، آن نچه نیدار است و خیلی فضا  امنی مثل یرک اتراق جردا مرا دبایرد      شب نی

کنریم. ولری   قاء میکه نچه نانل اعتماب است و ما بائماً ای  نانل اعتماب ندبن را نه او النرایش ایجاب کنیم. و او ای 

 طدر دباشد نهتر است. اگر ای 

ا  نرا  بخترشران بر دظرر   اگر بر اتاق خداب مگترک خدبشان نا همسرشان یک فضا  جداگادهسلاک مابران: 

 نگیردد نهتر از ای  دیست که بر هاک یک فضا  جدایی نا پسرشان ایجاب کنند؟ 
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یعنری بر وانرب    ، و ما بر هاک یک فضایی را نرا  ای  نچه ایجاب کربیمنبینید. شما ونتی اتاق پسر جداستپاسخ: 

که خیلی ناید د باشت. مگر ای هاش جداست. ولی بر اتاق پدر و مابر همان مگکل اشتراکی را خداآن هم اتاق

ا  او ها  بیگر  نگدب. بختر و پسر بر یک اتاق دباشند. گفتیم نرا  آن آنا پسر، آن اتانی که هست نرر مرانبت

ها جدا شردب. ایر  نهترر از ایر  اسرت کره مرا        شدب جدا کرب که اتاق ای ناشد یا همان اتاق را نا یک پارتیگ  می

 ساله ونتی بر اتاق پدر و مابرش ن داند، بیگر 1کنیم. چدن نچو ن داهیم اتاق نچه را نا اتاق پدر و مابرش یکی

 شدب. مییک مقدار که نزرگتر شدب نه هیچ عندان بیگر جدا د 

علت را گفتیم،  43گفتیم. حدوب بر ابامو نحث ترنیت جنسی، نحث اختالالت و علل خدبارضایی را باشتیم می

 3شردب و نره   ا  که از تدلد شرروع مری  از مگکالت را گفتیم مگکالت بورانِ پرستار  است. معمدالً بورو ییک

العرابو حرائز   یرک شررایط خارری بارب کره فردق      گدییم. ای  بوروشدب را، ما بورۀ پرستار  میسالگی ختم می

هایش، تا حد زیاب  بر حیرات  اش، ددع ناز اش، تنظیم خداباش، تغذیهاهمیت است. مثل کیفیت شیر خدربن

تری  مسائلی است کره والردی    اش تأثیرگذار است. نه عندان مثاک، نحث دحدۀ خداناددن نچه، یکی از مهمجنسی

بهنرد. بر  خدانادند رو  پایگان و اون رو تکدن مید. نعضی از مابران نچه را بَمَر میناید تدجه خا  باشته ناشن

شردب و  کنند، ناعث تماس آلت جنسی نچه نرا پرا  مرابر مری    وانب ای  کیفیت ددع خدانی که نرا  نچه ایجاب می

شان یاز باردد مابر کمکنراردد، دها ندخدانند، نی  پرستار ، نچهسشدب. بر خداو داخداو ای  تحریک ایجاب می

کنیم مابران عزیز نچه را بَمَر د دانادند، و هر حرکتری کره منجرر شردب کره      کند. اینجا نه هیچ عندان خداهش می

تماس نا آلت تناسلی نچه ایجاب کند، چه رخت داب و چه زمی ، ناید خدببار  شدب که ما نرا  نچره از آن اوک  

خدنرد، پهلردیی کره متمایرل نره تراق نراز        یا اگر نه پهلد هرم مری  ن داند. تاق ناز عابت ایجاب کنیم که نه ردرت 

 خدانیدن ناشد. 

شران را  خداهیم پدشکهاست. یعنی مثالً میشدب، نحث تطهیر نچهنحث بیگر  که مرندط نه بورۀ پرستار  می

کره بسرت   را ادجام بهیم، ایر   شانخداهیم آن طهارتنریم میادد بستگدیی میعدض کنیم یا ونتی نزرگتر شدو

والدی  نه هیچ عندان خیلی دباید نا عضد جنسی کدبک تماس باشته ناشد. چدن گفتیم ای  ناعدو را یابتان ناشد، 

تری  تماسی ونتی تحریک شردب، احسراس لرذت ایجراب     ای  عضد پر از سنسدرها  حساس است. لذا نا کدچک

کند. ونتی بر بورۀ پرستار  ای  اتفاق نیافتد، نعداً تداوم ایر   جاب میشدب و نطعاً عابت دامطلدنی نرا  نچه ایمی

 رسد نه نحث خدبارضایی یا همان استمناء. کند، و ناالخرو دهایتاً میکار، بستکار ِ خدب کدبک را ایجاب می

جنسی او ناز   نینید نعضی از والدی  متأسفاده نرا  سرگرم کربن نچه ددزاب یا نزرگتر، نا آلتهایی مییک زمان

اش اثرر خردنی   کنند که ممک  است نچه مدنتاً مگغدک شدب و ن ندب، ولری نره هریچ عنردان بر حیرات جنسری      می

کنند، اینجا والدی  عزیز بر عی  احترام، ها ای  کارها رو مید داهد گذاشت. یک ونتی بیگران مثل مابرنزرگ
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ن بختر یا پسر است نطعاً ناید تدجه باشته ناشیم کره لباسری   نا ناطعیت جلد  ای  مسأله را نگیردد. اگر ما فرزددما

ها  هایی هستند که ما نه عندان دیمکتاش ناشد. علت نعد ، دیمکتکنیم مناسب جنسیتکه نرا  نچه تهیه می

ها  پرجمعیت، نیگتر ایر  زمینره نررا  تحریکرات     کنیم. بر نرخی مدارس م بدراً کالسمسأله آفری  یاب می

آمدز ناید کنار هم ننگینند و ونتی چسبیدو نه هم دگستند سی وجدب بارب. بر یک دیمکت چند بادشجسمی و جن

 شدب. ها  تک دفرو تدریه میآورب. بر مدارس راهنمایی استفابو از میز و رندلیا  پیش میمگکالت عدیدو

یش نره نحرث خدبارضرایی     العرابو مرلثر اسرت بر گررا    مسأله نعد ، تنبیه نددی است. یکری از عرداملی کره فردق    

ها خبدراً بر بورۀ کدبکی و احتماالً ددجدادی اولی  گام نررا   ها، تنبیهات نددی است که بر مدرب نچهددجدان

یکری از رراحب دظرران فرمدبدرد         یکی از رراحب دظرران بر ایر  زمینره گفتنرد       شدب.خدبارضایی محسدب می

آورب و نره  جنسی و روحی فراوادری را نررا  فررب نره ارمغران مری      ها  ها  جسمی، زیاننددی س ت یا زیانتنبیه

آزار یرا مازوشیسرم کره عکرذ سابیسرم اسرت یعنری        راحتی ممک  است کدبک را مبتال نه سابیسم یعنی جندن

کند. بو سرد کره یکری از ددیسرندگان فررن هجردهم اسرت برکترانی نره درام           نر  میتمایل نه نربو رفتی و ردج

کنرد  ضایعو دامیمدن جنسی خدبش را بر اثر کتک خدربن از مرنی خدبش اذعان میاعترافات خدبش که یک 

 بابو است. العابو او را ردج میکه ای  اتفاق نه خاطر ای  مسأله بر م  ایجاب شدو که فدق

تأبیرب  افتد ای  است که مثالً ما یک زمادی نررا   نددی، اتفانی که میپذ ننانرای  ای  گدده اعماک و تکرار تنبیه

کند نالفاررله پروسرو برب ونتری    رسادیم که احساس برب میکنیم یعنی آزار  نه نچه میها را تنبیه میها، آننچه

روب بر پروسو بربو آن زمان بیگر متدجه آن علت تنبیه دیست. یعنی ما او را نه خراطر  شدب ذه  نچه میفعاک می

کنرد و نردن را   نه ندر  آن شدت برب، ذه  او را فعاک مری زدم ایم ولی ونتی م  کتک میکار ندش تنبیه کربو

کند، نه هیچ عندان جنبو ترنیتی دردارب. یعنری آن   نرب و آن حالت ادتقام و پرخاش را بر او فعاک میپروسو برب می

شدب نره مررور زمران    مادد. و همی  عامل ناعث میدک میاطر هدف آن کار را کربم، اینجا مغفچیز  که م  نه خ

والردی  و  کنرد. ونتری نهرر نری      شددد. بر وانب کتک، زمینو نهرر والردی  را ایجراب مری    ها نه ادزوا کگیدو مینچه

هرا   شردب و خردب ادرزوا، نسرتر مسراعد  نررا  رشرد زمینره        ها نیگتر میشدب، زمینو ادزوا  نچهکدبک ایجاب می

 ادحرافات جنسی مثل خدبارضایی است. 

یعنری   مازوشیسرم سازب و ای  خدب مدجب ریگه گررفت  ادحرافرات   تنبیه معتاب میتنبیه کدبک یا ددجدان او را نه 

شدب. تنبیه برسی شدب. تنبیه مدجب عقب افتابگی و عدم رشد روادی یا اختالک روادی میتمایل نه خدبآزار  می

 آمدزب کره نررا  فرودگراددن خگرم خردب     عملی است نرا  پرخاشگر  بر حاک عببادیت کدبک یا ددجدان می

 شدب. بیگران را نیازارب و نه ای  ترتیب دهاک ادحراف سابیسم که تمایل نه بیگر آزار  است بر او دهابو می

 همنه همی  اددازوکنند شدب، یداش یداش باردد ندت پیدامیشان ند  میها  ما بر ای  زمان که بارب شاکلهنچه
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شران چنرد نرانرر اسرت     ها بر ای  شرایط تدادرایی که نچه طدرآمابگی ای  را باردد که آسیب نبیند. ننانرای  همان

شان هم زیاب است. از آن طرف، زحمت پدر و مرابر  نرا  کارها  نزرگ، میزان آسیب و آمابگی آسیب بیدن

 ها هم نه مراتب بر ای  زمان نیگتر است. و تکلیف آن

بر مدرب بعا  والدی  اسرت بر حرق   العابو بعا  نگنگی است. رحیفو سجابیه را خیلی ن دادید فدق 21بعا  

 خداهد نه خدا نگدید نند نه نند را بر ای  بعا آوربو است. ها. ادگار تمام چیزهایی که ادسان مینچه

ها  پدستی بر نرخی مدارب چدن خارش زیراب  ها مثل همان نیمار عامل نعد ، نیمار  ادگلی است. ای  نیمار 

راً ونتی بستگاو تناسلی کدبک یا ددجدان ناشد، ایر  مسرأله حرابتر    بر مدضب خاری از ندن وجدب بارب م بد

شردب، اوک از خارادردن لرذت    کند، حساسیت هم منجر نه تحریرک جنسری مری   است. خارش ایجاب حساسیت می

شردب یرک دردع    کند، نه مرور ونتی تکررار مری  آید، ولی نعداً همان خارش که رفب تنش میجنسی نه وجدب دمی

 شدب. ا  نرا  استمناء یا خدبارضایی ایجاب میبامه، مقدمهلذت جنسی و بر ا

نحث نعد ، دگاو حرام است. از ندک معبدم باریم که دگاو حرام، تیر  اسرت از تیرهرا  شریطان، چگرم ادسران      

ها  ادسان است، گزاف دگفتم. اینجا است کره مرا والردی  نایرد بنرت کنریم بر       بروازۀ وروب تبدرات و اددیگه

ها خداهیم لباس عدض کنیم ممک  است یک آن نچهمان که مناسب ناشد یا ونتی میا لباس پدشیدنهمقانل نچه

هرا را  ها زیاب است و ای  تبدیرسراز  مقدمرو تبردرات ذهنری نچره     شان ن درب و ندرت تبدیرساز  نچهچگم

ا  ت فقط یک ررحنه کنند چیز  بر کنارشان دیسها ساعت خلدت پیدا میهایی که نچهکند. آن زمانایجاب می

شردب  پرورادد و خدا  دراکربو همران مری   ها  ذه  خدبش نا همان دگاو انتدایی میرا بیددد آن ونت آن فادتز 

 مقدمو یک ددع ادحراف. 

ها  دامطلدب است. بر وانب ای  خالء و کبدبهایی منفذ ارلی دفدذ گرایشنحث خالء عاطفی و روادی بر وانب 

کنرد. هرات فیلرد    پذیر کربن ددجدان ایجاب میشدب یک زمینو مساعد  را نرا  آسیبکه از ای  خالء ایجاب می

تدان افراط تحریک حسی ددیسد از جمله علل روادی مییک روادگناس است مت بص بورۀ ددجدادی است می

بت است. تری  علت روادی استمناء، دقبان محتدادد از آن برگذرب، اما رایجیا جنسی را دام نرب که کدبک دمی

هایی که گفتیم یک طرف، دقبان محبت یک طررف. چردن کردبک از بیگرران مرأیدس و      یعنی تمام ای  علت

گرربب و  گراید، نه طدر  که تمام زددگی عگقی و  متمرکز نر لذت جسرمادی او مری  بلسرب شد، نه خدبش می

 شدب. میل شدید احساس ای  لذت حارل می

سرالش اسرت. ولری     43ها، م  ندر  ترسیدم. پسررم االن  رب کتک زبن نچهکه فرمدبید بر مدای سلاک مابران: 

که مدرسه نروب، یک بفعه کار خیلی خطرداکی کربو ندب، همراو م  دبدب. یک ها  نبلی از ای خدب شاید ساک

روب. نا پدرنزرگش نیرون رفته ندب ونتی نرگگت از پرارک  خاطرۀ ند  بر مدرب کتک زبدش بارم که یابم دمی
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م  گفت مامان اودجا یک سدزن افتابو ندب م  سردزن را نرباشرتم و بر بسرتم فررو کرربم. خردن آمردو نردب.          نه

گدید مرا زب ، و م  ای  زبن را هیچ نربمش بکتر. نعدش یک کتک خیلی مفبلی نه او زبم. هندز خدبش می

االن که شما گفتید خیلی دگران  روب. خیلی ترسیدو ندبم که دکند آن سدزن بر پارک آلدبو ناشد.مدنب یابم دمی

 شدم رفتم بر اتاق را ناز کربم او را ندسیدم و آمدم نیرون. 

همو ای  خطاها را ما جسته گری ته باریم. ما هم کره معبردم دیسرتیم. مرا ادسران هسرتیم و انتضرایی عمرل             پاسخ: 

یرک ونرت مثرل همری      کنریم.   کنیم. نالب دیستیم که ما را یک جدر شکل بابو ناشند همیگه آن جردر عمرل  می

که آن نچه را تنبیه کربید نه خراطر آن کرار  کره ادجرام بابو     احساس هیجان و ترسی که نه شما نالب شد و ای 

ندب نه خاطر عدانب کارش. ای  ترس ندب که شما را تحریک کربو ای  کار را ادجام بهید و ان شاء اهلل کره ایر    

خداهیم شان کتک زبن است. دمی، ولی نیگتر نحث ما رو  ای  است که نعضی ارالً شیدۀ ترنیتیافتداتفاق دمی

اش را تدضریح بهیرد.   آید ولی رو  رحبت م  ای  است کره نررا  او علرت   نگدییم یک نار، مگکلی پیش دمی

طر آن میرزان  کرنم ولری نره خرا    تان را نرایش خیلی ندلد کنید. که االن مر  خردبم را سررزدش مری    بوست باشت 

خداهد چه که سدزن نا ندن تد میترسیدم از ای تد ندب که م  نا تد ای  نرخدرب را کربم. چدن میبوست باشت  

 کار کند. هر بفعه گفت شما نیگتر نه او انراز محبت کنید. 

پریش هرم    کنند یک نار بر ماوخدانند. جایگان جداست. ولی خیلی اررار میم  پسرادم بر یک اتاق میسلاک: 

 ن دانند. 

ها نرخدرب دکنید. حداسگان را پرت کنید و طدر  که نه هیچ عندان ای  اجازو را ددهید. ولی مستقیم نا آنپاسخ: 

 نه عندان بیگر  تالش کنید که ای  اتفاق پیش دیاید. 

ترسرد.  مری خداهد ن دانرد شردیداً   ها که میسالش است. شاید دزبیک یکی بو ماو است شب 7م  پسرم سلاک: 

گدید م  میل ددارم. اررالً حرالم   خداهیم ن دریم میگدید وا  بونارو شب شد. شام که میشدب میشب که می

گدییم چررا؟  اش دگران است. میگدییم نرو ن داب، همهآورب که شام د درب. نعد که مینهدده میخدب دیست. 

ترسم ه نیاید. نعد نلند شدم نبینم کسی دیست. یا میترسم زلزلگدید مییمگدیم نانت چه؟ ترسم. میگدید میمی

 کنیم. خدانیم نرایش باستان تعریف میرویم پیگش میبزب نیاید. م  یا پدرش می

ها  سرطحی  ها بر الیهترس، وروب  بارب. ما داچاریم علت ترس را پیدا کنیم. حاال ای  علت نعضی ونتپاسخ: 

هایی است که بر سطح روان نچو ماست و م  نا یک کنکاش کدچک ذه  نچه است، یعنی آن اطالعات و بابو

رفتیم یک بفعه ماشی  ترمز کرب ماشی  جلد  ما پیچید، تدادم متدجه شدم. مثالً از آن روز  که از خیانان میمی

 ترسرد. ترا علرت تررس را پیردا     ترسد جلد  ماشی  ننگیند. خدب، االن نچو م  اینجا مری نچو م  از آن نه نعد می

کگد. نه چند دکته خیلی تدجه کنید. نه هریچ  اش کنیم. حاال او نزرگتر شدو خجالت میتدادیم نرطرفدکنیم، دمی
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ترسد، چدن هرچقدر شما ای  را نگدیید آن مسرأله تررس   عندان دگدیید تد نزرگ شد ، مرب شد ، مرب که دمی

شردب  کند ولری ایر  تررس، مری    ا عندان هم دمیو نه مرور زمان ای  ر ،تر ذه  ای  نچهها  م فیروب بر الیهمی

کنم شرما یرک مگراورۀ سرابو نچره را      اش ناشد. م  پیگنهاب میها  که ممک  است بر ذه مقدمو خیلی از گرو

اش از کجا ندبو. آن ونت آن مگراور نردم نره نردم ایر       رسند نه ای  که ای  ترس وروب نبرید. نا یک تست می

کنرد بر مقانلرو نرا آن    ترس را نرا  نچه نازگد کند. حراال تردان او را تقدیرت مری    روب تا علت پروسه را عقب می

 و استرسی که نه دام ترس است. ناید پیدا کنید وروب  ای  نچه از چه زمادی است.  اضطراب

گدیم فالن روز ونتی حمام، رفتی نیررون نرگگرتی هردا سررب نردب االن      مثالً م  االن پسرم سرما خدربو، نه او می

اش پیردا  گدیم سرماخدربگی االن تد ماک ای  نضیه است. خیلی راحت علتما خدرب. خیلی مگهدب است. میسر

 گدید خدب، حاال ناید نر  سرماخدربگی ن درم یا خدا  دکربو ندتر شدب ناید بکتر نروم. شد. می

ی روادی نه ای  راحتی نینیم. ولی مگکالت روحای  مگکالت جسمی ماست که خیلی نارز و آشکار ما ای  را می

شدب، چرا ما ناید بر مقانل ای  مقاومرت  افتد. ای  یک چیز  ندبو که االن نا یک مگاورۀ سابو حل میاتفاق دمی

 کنیم؟ 

ها بر ای  سر  نحرث ادتقرام    کند. ولی مطمئ  ناشید آنها ثانت میکتک چیز  است که ندت ما را دسبت نه نچه

بارب، ولری  اش بسرت نرمری  گدید، از خداستهشدب و چیز  دمیمدنب ساکت میشدب. همان شان فعاک میبر ذه 

طلبد. ا  اگر نرار ناشد ارالح شدب نطعاً ادرژ  نیگتر  میشدب. یک راو خطا رفتهمطمئ  ناشید که ای  حل دمی

بارب ات زبم، ده؛ ای  راهکار خرا  خردبش را   الزم دیست یک سرو از او عذرخداهی کنیم که م  اینجا کتک

افتابو، افتابو، چرا ای  اتفاق میاتفاق میهایی ای زمانشدب. ناید بید چهدمیکه نا یک سلاک و یک جمله هم حل

اش کنیم تا بیگر آن مسئله نه عندان اش کنیم. نرا  آن جداب پیدا کنیم. حلمگکل را حل کنیم. تبدیل نه مسأله

آن نچه آسیب بیدو نه خاطر ای  اتفاناتی که نرایش افتابو، حاال نا که نه هرحاک نحث کتک اتفاق دیافتد. بوم ای 

اش شدب تا آن مسرئله حرل شردب. خردا ان     ر عاطفی ان شاء اهلل جایگزی گمحبت )ده افراطی( نا راهکارها  ترمیم

 شاء اهلل نه والدی  ربر عطا کند. 

زاک گررو  یر خدبتران را نره ایر  نردرت ال    کنید، مطمئ  ناشید ربدر  خداست و آن زمادی که بارید ربدر  می

 بهد. نزدید. حتماً خدا جداب می
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