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عالی سمه ت   ب 

 اول سرکار خانم علی بخشی جلسه 
 

 

فیها[ بعدد  المستودع السّرّ و] بنیها و بعلها و أبیها واللّهمّ صلّ علی فاطمه  اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ما أحاط به علمک

قبل از هرچیز، سخنم را متبرر  کرنم  ره  یانرای امیرانیر منی        خواهمخداوند را شاکرم که در خدمتتان هستم. می

شرود و  نهج انبالغه که  ه  حث ما تا پایان هرم مر روم مری    13، قسیت کوتاهی از نامۀ انسالمعلیهعلی ا   ا ی طانب 

 تواند شاه کلید کارمان هم  اشد. می

روید. فرمایند: قلب کود  مانند زمی  خانی است، که هر ذری درآن  کارند میانبالغه مینهج 13حضری درنامۀ 

ای مشروو  شرود آغراز کرردم. ح ی رت      ای سخت و ذه که قلباز ای  رو تر یت تو را در کودکی و پیش از آن

سرازد  را ر ی قراطپ  ررذیری. اکره ان شرار اح سررنوحۀ        نیاز میتجر ۀ مجدد آن  یآنچه را که اهل تجر ه، تو را از 

 تر یت فرزند  رای هیۀ ما عزیزان  اشد(

هرای دوره را مر    گرویم. سرفلرل  در مورد تر یت فرزنرد هسرت کره مری    انسالم علیهچند نکته در فرمایش امام علی 

خواهیم اختلاص  دهیم  ه مسائل تئروری.  ره خراطر    تر میمان را  یشکنم. ما جلسۀ او  کارگاهخدمتتان عرض می

خرواهیم  سرازیم   گذاری درستی را ما  رای کارگاه نداشته  اشیم، آجرهای سراختیانی را کره مری   که اگر هدفای 

 اشد،  ینش درستی را هیۀ ما کسب نکنریم، ترا یریرا     لطغگذاری هدفدرست سرجایش نگذاریم، اگر هیی  او  

هم  سازیم کج خواهیم ساخت و  ا یک تنش کوچک و زنزنۀ کوچرک چیرزی را کره سراختیم  ره ویرانره تبردیل          

 شود. می

فرمایند قلب کرود  ماننرد زمری  خرانی اسرت.       های حضری وجود دارد. حضری میچند نکته در فرمایش گران

شان عرش انرحیان هاییان هنوز کوچک هستند، هنوز قلبد از یک زمانی شروع کنیم که  چهپس ما تر یت را  ای

های ما از چیزهای دیگر پر نشده، از پلیدی و از تلاویر دیگر. پس تا زمانی که خانی اسرت و  است. هنوز قلب  چه

اگرر مر   رذری را در ایر      آیرد.  ای  زمی ، یک زمی  زراعی است و  کر است، هر چه در آن  کارم، هیان در می

فرمایند: هر ذری در آن زمی   کر  کارم، قطعاً محلو  خیلی خو ی را  رداشت خواهم کرد. حضری در ادامه می

خرواهیم  ررای تر یرت    کند، هرکاری کره مری  آید. یعنی مِ  مادر، مِ  واند، هرکدام فرقی نیی کاری، هیان در می

شود. پس اگر م  مسریر  ینی  ذر سیب  کارم، هرچه کاشته شود  رداشت میمان انجام دهیم، اگر م  در زمفرزندان

شود که  توانم فرزنرد ارانحی را   های الزم را یاد  گیرم، توفیق خداوند هم نلیب م  میرا درست  روم و مهاری

 تر یت کنم.  
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و عررش  فرمایند: از ای  رو تر یت ترو را در کرودکی آغراز کرردم چرون قلرب کرود  سرخت نشرده          حضری می

که آن چیزی را که اهل تجر ه  ره آن  فرمایند در کودکی آغاز کردم؟  ه خاطر ای انرحیان است چرا حضری می

ح ی تی که رسیدند م  در اختیار تو  گذارم که تو مجبور نشروی یرک تجر رۀ مجردد کنری و سرختیف مضراع ی را        

  کشی و  ا ر ی قاطپ  رذیری. 

ها ترا سرنینی کره    شان از ما  ه عنوان واندی   یشتر است:  چههستند، حرف شنویکه کوچک ها تا زمانی بینید،  چه

کنند انگوهایشان واندینشان  اشد که ااالً شرم انگوی خوب  ودن، مرا در ادامرۀ  حرث    کوچکتر هستند، سعی می

 گوییم که چکار کنیم که انگوی خوب  اشیم. می

هرای  تر است. چرا؟ چون در اختیار ما واندی  هستند. دیدید  چره شان هم  یشها تا کوچک هستند، تأییر پذیری چه

خوانند. م   چۀ خواهرم نیاز خوانردن  ها هم در کنار پدر و مادر نیاز میخوانند  چهها نیاز میسه چهارسانه مامان

چهارپایره نیراز   سانه هم  ا  4گذاشت.  عد، ای   چۀ کرد چهارپایه میرا  ا مادرم یاد گرفت مادر م ، پایش درد می

 کرد ف ط ای  مد  نیازخواندن درست است و نیاز دیگران را قبو  نداشت! خواند. فکر میمی

 گیرند. اند و انگوپذیریف خو ی از واندی  میها در ای  س ، در اختیار واندی پس  چه

 افتد؟ هاییان را دیر تر یت کنیم چه ات اقی  رایشان مینکتۀ  عدی ای  است که اگر ما  چه

ها را دیر شرروع کنریم، آن   طور که شیا فرمودید، اگر تر یت  چهتان  خیر. هیانسالم علیکم، وقتیک از مادران: 

هرای  رود و  ا دیدن تلاویر  د، شنیدن حررف شان از  ی  میرود. آن نطافتشان کم کم از  ی  میعرش انرحیانی

ام خیلری  سرانه  31و ایرش روی او کیتر است. مثالً م   را پسررف   شود،  نا رای  تأییر شان زمخت می د، کم کم روح

کره  ام. یکری ایر   سرانه  01ام یرا دخترر   سرانه  31های خودم را  ه او تزریق کنم تا مثالً پسر توانم اندیشهتر میراحت

را از دست داده.  ذری  اششان، زالنیتر ای  است که آن زمینۀ وجودیشود و نکتۀ مهمشان زیاد میاست ال  طلبی

 اش را از دست داده است. را که  خواهیم  کاریم نطافت

 ای که فرمودید.  له. قطعاً مینون از نکتهاستاد: 

هاییران تلر    افتد. ات اق او  ای  است که  خشی از عیرر  چره  ها را دیر شروع کنیم چه ات اق میاگر ما تر یت  چه

  هرا زیرر دسرتِ مرا هسرتند و مرا       سا  او  که  چه 7سانگی، خلوااً  7سانگی یا  5ای که تا شود. واقعاً یک  چهمی

سرا  اطاعرت اسرت  راز دو راره       7سا  دوم که  7ها  دهیم، ای  را رها کنیم  عد توانیم  ا  ازی، کلی چیز یاد آنمی

گوییم داشته  اشند.  عد میسا  سوم از ما حرف شنوی  7ها در ها ندهیم  عد توقپ داشته  اشیم  چهچیزی را یاد  چه

دهد؟ میاش را انجامکار را  ک ، عکسگویم فالندارم؟ چرا میچرا  چۀ م  نوجوان است، م  ای  هیه  ا او تنش

قدر ائیه مرا  گویند  حران هویت است، ونی ای قدر میشناسان ای آخر مگر ای  دورۀ نوجوانی چی است که روان

ننگد که کارمران  کنند. یک جای کار میهای عیر دارند یاد میجوانی از  هتری  زمانانسالم در مورد زمان نوعلیه
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رود. ها  ه هردر مری  شود. م داری از استعدادهای آنهاییان تل  میکشد. پس  خشی از عیر  چهدارد  ه اینجا می

 8حیدی را یاد  گیرد، یا یک دخترر در سر     توانسته مثالً سورۀسانه می 5یعنی م داری از استعدادی که یک  چۀ 

اش کرار  توانستم روی عزی ن رس ام را میسانه 31سا  30توانستم روی پوششش کار کنم، پسر مثالً سانگی م  می

افتد کلی ما های عیرش را  ه هدر دادم. سومی  ات اقی که میام و سا کنم، یک عانم استعداد را از ای   چه گرفتم

  ینیم. میاینجا خساری 

ام  ه عنوان مثا  حرف زشت زدم هیچ کاری نکردم. رفته تروی پارکینر ، در کوچره در    مثالً م   رای تر یت  چه

گوید.  عد چرون کوچرک اسرت سره چهرار      آید میهای دیگر حرف زشتی یاد گرفته،  عد مدام میمهیانی از  چه

 گوید.اش  یا  بی  چ در  امزه میوییم خانهگگوید. میگوییم چ در  امزه میخندیم میسانش است ما می

سانه م  دعوایش کردم یا از او درخواستی داشرتم امرر و نهری کرردم  عرد او کرار        1ااالً حواسم نیست. وقتی شد 

، زنرد. ایر   چره   شوم. چرا ای   چۀ م  دارد ای  حرف زشت را میدیگری انجام داد  عد یک دفعه م  علبانی می

 8سانه شده یرا   1کردم حاال که زد، کلی ذوق میسا  پیش یک حرفی را کج و کونه می 0ای است که هیان  چه

کند. حاال دیگر خنده ندارد. م   اید کلی تیری  کنم که ایر   سانه، در علبانیت وارد آن کلیه را تکرار می 31یا 

  چه ای  حرف زشت را نزند. 

 ها هم مهم است. ، از نظر علیی ورایت و ای  گزینهعواملی مثل محیط، دوستانیکی از مادران: 

 توانید  راییان  زنید؟ یک مثا  میاستاد: 

های ام آموزهام و دوست دارم  چه ار  یاید، م  مثالً یک خانوادۀ مذهبیم  اگر فرزندم دریک محیط مذهبیمادر: 

ها و دوستان ف فرهن  م   اشند، مثل هیسایه گیرد، اطرافیان اگر ای  هیکاری را نداشته  اشند و  رخالدمذهبی یا

 ها  هتر  اشد. اش از آنام، شاید  چه انگو پذیریهای  چههای عیو و داییام، خواهر  رادرهای م ، فامیل چه

یا سه مورد دیگرش را  گویم. یکری ترأییر روا رط شخلری در تر یرت اسرت، مرثاًل در         0م  یکی دیگر از مادران: 

ای  ره  شود که طررف شرکل  گیررد یعنری خییرره     را طۀ اشخاص  اهم دارند. ای  را طه  اعث میمحیط خانوادگی 

هرای تر یتری  اشرد.    توانرد دوره ها، یکی هم میوجود  یاید در تر یت  چه. یکی تأییر محبت است روی تر یت  چه

حراال در ه رت سرا  او        ای  ه اقتضای سنی که دارد ما کارهای خروب و  رد را یرادش  ردهیم. مرثالً     یعنی هر  چه

ها توانیم  چههای سنی که داریم میشود، ه ت سا  دوم و ه ت سا  سوم  نا ر آن س  هایی که نام  رده میدوره

 را طبق آن تر یت کنیم و چیزهایی را  ه او آموزش  دهیم. 

هرا  هرا و کرارتون  کنند یا فریلم می ها نگاهها که  چه ه نظر م  امروز هم که هیی  تلویزیون و رسانهیکی از مادران: 

ها یا اش حتی خیلی  یشتر از خانواده و مدرسه  اشد. مراقبت شود که از هیۀ فیلمخیلی تأییرگذار شده، تأییرگذاری

 ها در دسترشان نباشد. ها که هست  چههیی  کارتون
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عزیز. خیلری خوشرحانم کره ارتبرام     نکتۀ مهیی را فرمودید. دست شیا درد نکند. مینون از هیراهی مادران استاد: 

 خو ی  اهم گرفتیم و درکالس هیراه  ودید. خدا خیر دنیا و آخری  ه هیۀ شیا عطا کند. 

 ...  تر یت در کهآنچه -خیلی تأییر گذارند. عوامل محیطی و خانوادگی هااند امروز رسانهها نوشتهیکی از خانم

گروییم کره   ها مثالً ما میکه دیدید  عضی وقتورایت  شویم. ای  توانیم منکریکی از عوامل، ورایت است. ما نیی

اش را عی  عیهام  ه پدرش رفته، ای  اخالقش  ه م  رفته، ای  رفتارش عی  پدرش است. ای  کارشای  اخالق  چه

دن پردر و  اندازیم گرها را میها و ای ها و  دیکنیم اون خرا کاریدهد. حاال یک کوچونو  دجنسی میانجام می

اش رفته، اش رفته،  ه داییعیه و عیو، هرچه عادی خودب و  خشندگی و مهر انی و رفتارهای خوب دارد  ه خانه

توانرد مر یر   گیرد، عامل ورایت هم می ه مادرم رفته، گذشته از هیۀ ای  مسائلی که گهگاهی گریبان هیۀ ما را می

 یم پس چون ورایت هست، ما  رای تر یت هیچ کاری نکنیم. طور نیست که ما  گوی اشد. ونی عامل ورایت ای 

تواند واندی   اشد. یعنی رفتارف م ف واند، مر ف خرواهر  ررادر    اند محیط خیلی م یر است. محیط میگ ته شناسانروان

یم  ا ها در ارتبام هستیم  ا آن  چه، که چطور دارهایی که  ا آنم ف عیه، عیو، پدر زرگ و مادر زرگ و هیۀ آدم

سا  خیلی از دوست و رفیق تأییرپذیر  7های زیر های ارتباطی واندی  خیلی مهم است.  چهکنیم. سبکاو رفتار می

شروند و یرک اجتیراع    سا   ه  عرد کره وارد مدرسره مری     7شان است. اما از شان از واندی نیستند.  یشتر انگوپذیری

شان تأییرپذیرند. های او  نوجوانی،  سیار از دوستاننوجوانی و سا کنند، خلوااً در سنی   زرگتری را تجر ه می

 ها  شوند. کنند شکل آنگیرند و سعی میشان انگو میها، از دوستاندراد  چه 81تا  71یعنی شاید قانب 

یرم در  تواند محیط  اشد مثل هیی  شهری که مرا االن دار کنند میهای ما دارند در آن زندگی میاجتیاعی که  چه

 تواند مدرسه  اشد. کنیم. هیی  اجتیاع میای که داریم در آن زندگی میکنیم. محلهآن زندگی می

هرایی، هرم   ها و خانوادهتواند روی او تأییرگذار  اشد. چه  چهکنم؟ قطعاً میام را یبت نام میای  چهم  چه مدرسه

، مناطق تهران هم هرکدام ایرگذاری مت راوی خودشران   هاییها و فرهن های م  هستند؟  ا چه تر یتکالس  چه

گرذارد.   اشید یک  افت مذهبی هستید، خوب ای   افت در ای  منط ه یک تأییر می 30را دارند. شیا که در منط ۀ 

اگر شیا  روید مثالً شهر  غرب  ا آن  افتی که خوب یک م دار مردم آزادترند، آن  افت مذهبی خیلی  ه چشم 

 تواند روی فرزندمان  گذارد. ک تأییر دیگر را میآید، ینیی

دهد،  ا تأییرپذیری که مثالً اار هان  مثالً تر یتی که در شهر قم و تأییر پذیری که آن محیط شهری دارد  ه  چه می

تا و دهد، مثالً نرستان، کرمانشاه، شیراز، قطعاً مت اوتند. حتی از شهرهای  زرگ  رگردیم  ره روسر  ها میدارد  ه  چه

کند و گیرند،  ا تر یتی که یک  چه دارد توی شهر تهران زندگی میها از محیط روستا دارند میآن تر یتی که  چه

های اخیر، خلوااً ای  دهه و شراید  گذارد. در دههگیرد، قطعاً مت اوی است و تأییرای خودش را میاز تهران می

شران  ره فضرای    نشی  شدند و دسترسیهای ما ت ریباً خانه چه گویم چند سا  گذشته، و قطعاً یک سا  گذشته که 
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هرای مرا ایرگرذار اسرت     مجازی و رسانه از قبل هم خیلی  یشتر شده، یکی از عوامل دیگری که روی تر یرت  چره  

ای کره در  توانید تعری  کنید، کارتون و فیلم و سی دی یا هر شربکه ها هستند. حاال از تلویزیون رسانه را میرسانه

هرا  شود، هیی  فضای مجازی، اینترنتی که در اختیرار  چره  تلویزیون خودمان است، حتی اخباری که دارد گ ته می

های مرا  ها هم خیلی تأییر زیادی روی تر یت  چهها است، رسانهای که در اختیار  چههست، خدای ناکرده ماهواره

 دارند. 

های ما تأییر دارد، محیط هم کره از جیرپ هیرۀ آنچره گ تریم      ما االن متوجه شدیم که ورایت روی تر یت  چهپس 

تواند تأییرگذار  اشد؟ یعنری مر  اگرر در یرک خرانوادۀ غیرمرذهبی و       است تأییر دارد. آیا هیی  دوتا  ه تنهایی می

اد گوییم مهرد فسر  غیردینی  ا اخالقیای خیلی پایی  متوند شده  اشم مثالً در کشور آمریکا  اشم که  ه هر دنیلی می

طروری  شوم و هیچ راه تر یتی  رای م  وجود ندارد؟ از مادران حاضر گ تنرد ایر   است، م  دیگر آدم م سدی می

کنندۀ عوامرل مر یر  رر تر یرت  اشرد؟ از مرادران گ تنرد        تواند تکییلها مینیست. آفری . پس چه چیز در کنار ای 

  ستگی  ه ذای دارد. آفری . 

هیی که در تر یت ما م یر است  حث فطری است. ای  را  اید  دانیم که شهید پس عامل سوم و یک عامل خیلی م

کند کره  رر آن کیرا  مطلرق  رسرد. یعنری مرثاًل آقرای عبردانعظیم          انسان در مسیری حرکت می فرمایندمطهری می

شود. منظورش ایر  اسرت کره شریا     گویند شیا هیچ کاری نک   چه خودش تر یت میکرییی در مورد تر یت می

 گیرد. راب کاری نک  او در مسیر فطرتش قرار میخ

 شود. فرمایند: هر مونودی،  ر فطری انهی متوند میاست که می اص(یک فرمایشی هم از قو  رسو  اکرم

داریرم   پس، فطری هم خیلی مهم است. تالش و شناخت خود فرد، قطعاً ما در  حث در تر یت، یک تر یرتِ خرود  

هاییان که داریم  چهداریم هیی فرمایند تزکیه، یک تر یت دیگریگوییم. انبته شهیدمطهری میمی آن تزکیه ه که

کنیم. تا یک سنی، وظی ۀ م   ه عنوان مادر یا پدر تر یت کردن ای  فرزند، است. از یک سنی  ه  عد، را تر یت می

م است که هرکدام از مرا در یرک   او دیگر خودش  اید خودش را تر یت کند. و خودش را تر یت کردن خیلی مه

سنی  رای خودمان یک توییراتی در خودمان ایجاد کردیم فهییدیم یک اشکاالتی داریم روی آن کرار کرردیم و   

 توانستیم سطح خودمان را ارت ار  دهیم. 

کنیم از ابح تا شب آنچه که در  حث تر یت مهم است، تر یت نلیحت کردن چیزی که ما گاهی اوقای فکر می

 شود. هر مونودی  ر فطری انهی متوند می اص(گوییم؛ طبق فرمایش پیامبرها میاریم  ه  چهد

گوییم؟ ای  کرار را  کر ، ایر  کرار را     ها را تر یت کنیم معیوالً چه میخواهیم  چه ه تر یت  رگردیم. ما وقتی می

از او تشکر ک . او  که رفتیم سالم  نک ، ای  کار درست است. ای  کار غلط است. حاال  ه ای  دست نزن، ای  رو

ای که م   یست و چهار ساعته  االی کنیم.  چهاش داریم نلیحت میعذرخواهی ک ، هیهک ، کار زشت کردی 
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کرنم؟ مر ف مرادر    ام را دوست دارم تر یت میگویم ای  کار را  ک  ای  کار را نک ، آیا  چهسرشم و دارم مدام می

ام انجرام  دهرد.  ایرد سرالم کرردن یراد  گیررد.  ایرد           کار زشت را نگذاشرتم  چره  گویم کارم درست است! ممی

عذرخواهی کردن  لد  اشد.  اید تشکرکردن  لد  اشد. شب قبل از خواب  اید حتیاً مسوا   زند. غذایش را  ایرد  

انیه  اید و نبایرد  هایش را  اید قبل از غذا  شوید. دعای س ره را  اید اینطوری  گوید. یک عسروقت  خورد. دست

 کنیم. ها تعری  می رای  چه

 شود ماشی ف کنترنیف ما، آفری . خوب، تلور کنید یک روز شیا نباشید. از اونیار فرمودند می

یک روز م  خانه نباشم.  ه هر دنیلی. خدای ناکرده  ییاری زاییان،  ایرد دوشرب  رروم  ییارسرتان  سرتری  شروم.       

ام را  ررای  گردیم خانه، چه شکلی اسرت؟ اگرر مر   چره    وقتی  رمی  رایتان پیش آمده  اشد.تلور کنید. شاید هم 

هرای درسرت در   روزی تر یت کردم که م  نبودم و او توانست کارهای درست را خرودش انجرام  دهرد، انتخراب    

ای دوسرتان  هاش داشت، و کیتر دچار خطا شد ای  مسیر تر یت درست است. پس تر یت یعنی: ام  نوشتهزندگی

های ما، آن چیزی شوند،  له درست است.  چهشود گیردادن،  ه قو  خودشان زده میگویند که میرا  خوانم(: می

ها آیینۀ تیام نیرای وانردی    شوند که ما هستیم. آفری ، واقعاً  چهشوند که ما دوست داریم،  لکه آن چیزی مینیی

 هستند. 

پذیریم. ونی کرارف مرا مرادران،    ای نداریم.  اید  گوییم. گاهی را میاهی چارهفرمودند که خیلی م یر نیست، ونی گ

انرد. اارالً   های ما دیگر  رایشران ارزش نردارد، چرون عرادی کررده     هست، فرمودند حرف "گاهی"خیلی  یشتر از 

ه، منتظرر  گرویم انگرار کره ایسرتاد    ها وقتی یکی دو ار نییشان عادی کرده  ه ای  که م   گویم. خیلی وقتگوش

 است م   گویم، م  دو سه یا چهار پنج  ار  گویم تازه آن کار را انجام  دهد. 

هرا زمران  یشرتری در    اش  ک  نک  شده، چون  چره اند االن  دتر شده  ه خاطر کرونا، واقعاً هیهمادر دیگری نوشته

را چند  را ر کرده، م   ه شیا واقعاً حق ها هم گردن ما  ه عنوان واندی  افتاده و زحیت ما اند، کار درسی  چهخانه

خواهم خدمتتان  گویم تر یت نلیحت کردن نیست، تر یت  کر  نکر  گ رت  نیسرت، امرر و نهری       دهم. م  میمی

 گوینرد کردن نیست، داد و  یداد کردن نیست. حتی عادی دادنف یک رفتار هم نیست. چون رفتارشناسان غر ی، می

هایشران  روز را در کتراب  03هرا  ها  ه چهله گرفت  اُنس داریم آنوز احاال ما مسلیانر 03شیا یک رفتاری را مثالً 

گوییم عادی رفتاری. شاید م  یک عادی رفتاری شود. ما  ه ای  مینویسند( تکرار کنید ای  عادی و ملکه میمی

نری اگرر  یرنش  ره آن شرخ       روز یا هیان چهله گرفت   ه فرزندم یاد دهم یا در خودم ایجاد کرنم، و  03را  عد از 

شود که  عد از مدتی هرم  ندهم،  رای خودم  ینش ایجاد نکنم  ه آن مسئله عیق ندهم، ف ط یک عادی رفتاری می

توانیم یک تعریر  در یرک   شود. میاش تر یت نیست. ف ط آموزش میشود. پس عادی رفتاری هم حکمرها می

ادن و  ه عینیت درآوردن استعدادهای درونی و  ان وه اسرت.  ره   دجیله  رای تر یت داشته  اشیم که تر یت پرورش
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طور خالاه م  مادر ف ط  اید  سترسازی کنم  رای فرزندم.  ستر را فراهم کنم مسیر را  رایش هیوار کرنم کره او   

 های درست کند و کیتری  خطا را داشته  اشد.  تواند انتخاب

ام. ونری اگرر   دهم، عیر کودکم و حتی خودم را  ه سیت نا ودی  ردهنتوانم  ه نحو احسنت ای  کار را انجام  اگر 

کنیم. شاید  گرویم شراه کلیرد     توانم هیی  را  ه نحو خو ی انجام  دهم قطعاً هر دوییان  ه سیت کیا  حرکت می

رم. مر   خواهیم در مورد آن حرف  زنیم، ای  است که م  راه ن وذ در قلب فرزندم را یاد  گیر ای  تر یتی که ما می

اش مر یر  اشرم. و اگرنره،    توانم در تر یرت اگر ارتبام م یر یاد  گیرم ارتبام درست  ا فرزندم را یاد  گیرم قطعاً می

توانرد  هرا نیری  های سا  هم هزاران کالس و کارگاه و کتاب را هم مطانعه کنم هریچ کردام ایر    شدنی نیست. سا 

هرا(  ره   ها ادر افراد نه ف رط  چره  توانیم  رای هیی  راه ن وذ در قلب  چهای را رقم  زند. ما حتی میخیلی ات اق تازه

داریم که داستان دیرآمردن حضرری را کره در     اص(هم رجوع کنیم. در سیرۀ رسو  اکرمانسالم علیهسیرۀ ائیۀ اطهار 

کجا هسرتند،   اص(کرمکنند  بینند رسو  اگیری میشوند،  عد ااحاب پیها میکنند، شتر  چهها  ازی میراه  ا  چه

ها  دهیرد،  فرمایند چندتا خرما  ه ای   چهها در حا   ازی هستند.  عد  ه یکی از ااحاب می ینند  ا  چهروند میمی

توانستند روند. حضری میسیت مسجدمیخرند و حضریمی را دهند شترها  خرید. خرماها را میرا ازآن شتر ای 

ها، وقت اذان است اذان نزدیک است،  دوید  روید وضو  گیرید سیت مسجد  روید، خجانرت  نلیحت کنند،  چه

توانستند از ای  اد یای است اده کنند ونی راه ن روذ  ره قلرب    کنید؟ میچرخید  ازی میها میکشید در ای  محلهنیی

 ها و ای  خیلی مهم است. اه شدن  ا  چهها،  ا هیرها را حضری یاد گرفته  ود.  ا دیرآمدن،  ا  ازی کردن  ا  چه چه

 بینیرد تر یرت را  ررای افرراد مختلر ، تعراری         -ما  اید ای  را یاد  گیریم. تر یت را مجدد تعری  کنم.  له چشرم 

 لیت درآوردن اسرتعدادهای درونری و  ران وۀ فررد    فرمایند: پرورش دادن و  ه فعاند. شهید مطهری میمختل ی کرده

 اند م ام معظم رهبری هستند. شخ  دیگری که در مورد تر یت م لالً احبت کرده

شخ   عدی شهید مطهری هستند که در مورد تر یت احبت کردند. االن، آقای پناهیان در مرورد تر یرت م لرل    

. انظر ایشان در شوندها تر یت می چه ،فرمایند ااالً تر یت نکنیداحبت دارند. آقای عبدانعظیم کرییی، ایشان می

مورد  سترسازی است( آقای عباسی وندی در مورد تر یت م لل احبت دارنرد. نظریرۀ فطرری را رویرش خیلری      

 تأکید دارند و خلوااً تر یت در خانواده و خانواده محور  ودن را. 

رفتارشناسران   ها خلوااًها هم خیلی حرف دارند. غر یدر مورد تر یت، ای  نکته را هم خدمتتان  گویم که غر ی

خواهیرد  کره مری  زنند. نظرشان ای  است کره شریا  ررای ایر     های رفتاری در مورد تر یت حرف میدر مورد عادی

هرا ایجراد شرود  عرد آن عرادی      ها انجام دهید، یک سری عادای رفتراری را سرعی کنیرد در آن   تر یت را روی  چه

عادی را قبو  دارد  ررای شرروع کراری، ونری عرادی را  ره       شود. اسالم ها میشود و ملکۀ ذه  آن  چهنهادینه می

گوید  اید یک  ینشی هم  اشرد. یرک عی ری آن رفترار داشرته  اشرد کره  ررای هییشره          پذیرد چون میتنهایی نیی
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نکنرد و طبرق هیران     اش توییرر اش و کشورش عوض شد، آن تر یتماندگار  اشد که اگر آن شخ  فضا و محیط

و  رود. آنچه که  از اختالف نظر  ی  دی  اسالم، نظریره پرردازان اسرالمی و غر ری وجرود      ااونی که یاد گرفته جل

 دارد، زمان شروع تر یت کردن است. 

شناسان غر ی اختالف نظر وجرود دارد، جرز مسرائل    در زمینۀ عادی که فرمودید  ی  اسالم و روانیکی از مادران: 

که عادی را سرنوحۀ د از کشورهای مسلیان خیلی جلوترند. ای جنسی که در غرب  ه جایی نرسیدند، در   یۀ موار

 شان قرار دادند. رفتار و تر یت

هرا را م ایسره کنریم. دنریلش ایر       خواهیم آنتر، نییها جلوترند یا ع بکه ما  گوییم آننه،  بینید. ای پاسخ استاد: 

هرا از پردر و مرادر    یاعی وجود دارد.  چره است که قوانی   سیار سخت و سنگینی در کشورشان نسبت  ه آداب اجت

سانه است... وقتی قانون درکشورشان است که  اید آن چوب  5یا  4گیرند. شیا  ه عنوان مادر وقتی  ا  چۀ انگو می

انردارد.  اندازید، هرگرز روی زمری  نیری   میشان را در سطل  یاندازند، ونی اگر  چۀ شیا  بیند شیا توی سطل ستنی

 شود. دانید که آداب اجتیاعی در خیلی از کشورها ف ط هم غرب  ه تنهایی نیست، رعایت میف ط ای  را  

ها ایجاد کنیم عادی  رای  چهای  عضی از جاها را سعی میهاییان را تر یت کنیم یک دورهخواهیم  چهمی االن ما

خواهم که میهای اونی خوانند. مثل سا خواهند نیاز شوند و میمیهای ما تکلی که  چههای اونیکنیم. مثل سا 

تواند شاکلۀ شخلیتی  رای افراد ایجاد کند. دخترم را کم کم  ه کار خو ی عادی  دهم. ونی عادی  ه تنهایی نیی

اش تر یت کند. عادی رفتاری عنواندر کنارش اگر م   ینش و اخالقیای ندهم، آن عادی تنهایی را جایی رها می

گذاریم که در کنارش  ینش  اشرد.  گوییم. زمانی اسیش را تر یت میی را ما ف ط آموزش مینیست. عادی رفتار

هرا را  دهرد. یرک سرری عرادی    کند واقعاً دارد آموزش  ه تنهایی مری کاری که االن آموزش و پرورش ما دارد می

اگر ا هم در کنارش داشته  اشد. کند. اما اگر  خواهد واقعاً تر یت کند و پرورش ات اق  یافتد،  اید  ینش رایجاد می

 خواهیم  حث را جیپ  ندی کنیم، یک نکتۀ خیلی مهم است که م  او   دانم در تر یت فرزندم مأمور  ه تکلیر   

ام ای  است که طبق احادیث، و آیای قرآن کار کرنم.  هستم نه مأمور  ه نتیجه. م   ه عنوان یک مادر یا پدر وظی ه

فرمایند: میرایی که خداوند از  ندۀ مر منش  خوانم. ایشان میتان میخدمتانسالم علیه م  یک روایت از امام اادق

  رد، فرزندی است که پس از مرگ م م  خدا را عبادی کند. می

سرورۀ کهر  داریرم     41ای را تر یت کنم،  چۀ دینداری را تر یت کنم. در آیۀ پس حواسم  اشد، اگر  خواهم  چه

پسران زیور زندگی دنیا هستند. اگر م  مانم را از راه درست کسب کنم و هرم خررک کرنم و    فرماید: ما  و که می

شود و ام  اشد. و اگرنه،  الی جان م  در هیی  دنیا میتواند زیور زندگی دنیاییفرزندم را درست تر یت کنم، می

ندی  هستند. خوب، دختری که های ماندگار  رای وافرمایند: دختران نیکیمی اص(کشم. رسو  اکرمزجرش را می

دار نیست، دختری که نجباز است، دختری که ابح خوب تر یت نشود، دختری که پوشش ندارد، دختری که دی 
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توانرد  اش  ه  ار  یاورد. قطعاً نییتواند نیکی ماندگار  رای واندی آید، آیا میرود شب دیر وقت خانه می یرون می

 ای  ات اق  یافتد. 

های شیا  رداشرت کرردم کره  ره فرزنردان مرا یراد  ردهیم  ره جرای فررار از            تبحطور از ام  ای دران: یکی از ما

 ها را حل کنند. مشکالی، آن

 هایی که دوستان گ تند درست است. هیه درست گ تند. آفری . هیۀ ای استاد: 

 شان م ا له کنند. کیک کنیم تا  ا احساسای من ی هاییانمان  ه  چهکه  ه کودکانیک مورد دیگر ای ادامه س ا : 

 اش م ا له کند؟تواند کیک کند. چرا  ا احساسای من یآفری ، ای  هم میاستاد: 

 تواند از  ی   برد. ا تواند مدیریت کند(  را در خودش سرکوب کند. احساساتی مثل خشم و ن ری و حسادیمادر: 

 کند. یجانای ما را دچار یک سری مشکالی دیگر می له، خیلی مهم است. چون سرکوب کردن ه

هاییان وقت  گذاریم  رای انجام هرکراری. چره  رازی چره     کنم  رای  چهکه م  فکر مییک مورد دیگر ای مادر: 

نی، اها چ در  راییان ارزشیندند. ا سریارع هاییان  گوییم آنکه  ه  چهدرس چه چیزهای آموزشی. مورد دیگر ای 

 یندند.( قطعاً ارزش

دهم. گ تند  تواند  ه ای  سر ا  جرواب  دهرد کره اارل تر یرت       االن ای  ارزشیندی را خدمتتان توضیح میاستاد: 

، انسرالم علیره توانیم  ا تالش و کیک و هدایت اهرل  یرت   مخلوص خداست چون انسان هدفیند آفریده شده و می

 تر یتی هدفیند داشته  اشیم. 

شدند  ا االن خیلری فررق   ها در قدیم تر یت میجامعه خیلی سخت است. جوری که  چهواقعاً تر یت کردن در ای  

کلیه  گویم که ما قرار است چره تر یرت    1ها حرف  زنیم. م  خیلی خالاه در مونیم چطور  ا آندارد. گاهی می

 گویید که مرا انسرانی    ها.  له، کامالً درست فرمودید. او کنیم. س ا  شیا را درست متوجه شدم.  ا توجه  ه جواب

کردن، عبد کلیه خالاه کنیم. هدف از خل ت انسان چیست؟  ندگی 1توانیم در خواهیم تر یت کنیم میرا که می

 مانگذاریدرهدف  اشد وکند. حواسیان هییشه خدا را ندگیاست. یعنی "عبد"تر یتکلیه  رای ودن، پس اونی 

 ه آن دقت کنیم. اگر آنجا یکی از اونیا فرمودند کنتر  هیجان داشته  اشد و در مسیر  نردگی خردا  اشرد. درسرت     

 است؟ 

است. در قررآن هرجرا در مرورد     "اانح  ودن"هاییان  ه آن  اید توجه کنیم ای که ما  رای تر یت  چهدومی  کلیه

. یعنری اکثرر   ملذوا الاذالتا    آمنذوا و ع   لذیننَ اَفرمایرد:  مری انسان احبت شده یا جایی که  حث اییان  وده خداوند 

است. یعنی عبدی  "عیل اانح"جاهایی که در مورد اییان آمده، درکنارش عیل اانح را گ ته. پس دومی  کلیه 

ها یاد  دهیم عذرخواهی کردن گویم  ه  چهکه اانح  اشد. اانح یعنی کار خوب کند. هیی  تشکر کردن که می

ای که خیلی مهم اسرت و ایر  را مرا    ها در پوشش عبد  ودن و اانح  ودن  رود. سومی  کلیهدهیم. هیۀ آنرا یاد  
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 گیریم، مللح  ودن است. یعنی خیر رسان  ره دیگرران  رودن. شرنیدیم کره       اس(توانیم از سیدۀ خانم فاطیۀ زهرامی

کردنرد؟ در سریرۀ حضرری هسرت. چطرور دعرا           کردند، چگونه دعرا مری  ها تا سحر دعا میشب اس(حضری فاطیه

توانیم انگو کردند.  عد  رای خودشان. از ای  کلیه ما می، یعنی او   رای هیسایه دعا میالجّار ثم الذدار کردند؟ می

که م  ف ط کار خوب کنم  رای خودم،  ه تنهایی خوب نیست. و ما  اید خیررسان  ره دیگرران  اشریم.     گیریم. ای 

و تروی فرالن   گویند  رر گویند. میشناسان غر ی، کارخوب را  رای حا  خوب خودی میسه نکنید. روانحاال م ای

خودی خوب شود. اگر افسردگی گرفتی، اگر حانرت خرراب اسرت  ررو تروی آن گرروه        خیریه عضو شو، تا حا 

را خروب    شرکت ک  عضو شو که حانت را خوب کند. ورزش ک  که حانت را خروب کنرد. واقعراً هرم حانیران     

ای عضو  شرویم.  مان را فدایی نکنیم.  ه نیت  ه خیر رساندن  ه دیگران نرویم در گروه خیریهکند. ونی چرا نیتمی

که ف ط  ه نیت حا  خوب خود م   روم عضو شروم، پرس اگرر نیسرتم رو هرم توییرر  ردهم ملرلح  رودن را          نه ای 

ری  تر یت چون خیلری مهرم  رود مر   خرش زیرادی از       گذاری تر یت چون خیلی مهم  ود، تع گذارم قطعاً هدف

رود گرذرد یرادم مری   کنم. چون اگر ای   راییان جا نیافتد، چند وقت کره مری  کالس امروز را روی تئوری کار می

ام خروش رفترارم. اگرر    شود. اگر حانم خوب است االن  را  چره  کنم. تر یت دارد  رای د  خودم میدارم چکار می

کنم. در تر یت  ه سه تا سی  هم نیاز داریم. سی ف سرواد، سری ف سروز و سری ف سرلی ه.      دعوایش میحانم  د است االن 

سی  سواد، یعنی آگاهی داشت ، سی  سوز، یعنی دنسوزانه کاری را  رای تر یت فرزندم انجرام  ردهم. سرلی ه یعنری     

ای هرم کره یکری از دوسرتان     . نکتههای مختل   رای تر یتم است اده کنمها و روشخالقیت داشته  اشم. از تکنیک

هرای مرا  ره چره کسری تعل ری دارنرد؟        هاییان ای  را هم مد نظر  گیریم که  چره مان در تر یت  چهگ تند،  اید هیه

ت خدا هستند. آفری : اگر م  در ارتباطی که  ا فرزندم دارم هییشه ای  را نحاظ کرنم کره   دوستان پاسخ دادند امان

کنم، هم حواسم  ه ای  امانت است  الیی سرش نیراورم.  هم  ا احترام  یشتری  ا او رفتار میاو امانت خداوند است، 

سرارد، امروز ترا علرر ایر   چره را     خواهد جایی مهیانی  رود فرزندش را  ه شیا مییک مثا  ساده، خواهرتان می

اش ها مواظبجا کنار خانه  شی ،  چه گوییم عزیزم، مریم جان،  یا ایکنیم؟ میکار مینگه دارید، ما  ا آن  چه چه

های گیرم. ما  ه  چهآورم. میوه  رایش پوست میمی اشید.  ه او اسباب  ازی  دهید مادرش نیست. خوراکی  رایش

کنریم؟ مر  شراید  ره     های خودمان  ه اروری امانرت رفترار مری    گذاریم؟ ما چ در  ا  چهخودمان چ در احترام می

هرا  ره اروری امانرت      ینیم  ا  چهجا دیده شده، و میخدمتتان  گویم که جایی که خیلی ای  شرایط در آن جر ی

کنند، زنند. وقتی دارند خاطراتشان را تعری  میرفتار شده، مادران شهدا هستند که از فرزندان شهیدشان حرف می

 کنیم. کامالً ای  امانت  ودن را احساس می

سانه است تیام ای  نکرای تر یتری و آموزشری را هرم خیلری مطانعره         38از زمان کودکی پسرم  م یکی از مادران: 

های خو ی را  ا او گذراندم. حاال که  ه نوجوانی رسیده  ینم انحیداح دورهدادم. میکردم و هم خیلی انجام میمی
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ن دیگر حواله ندارم کره کرار کرنم و    که االآن  ازخوردی را که توقپ داشتم تحویل  گیرم، تحویل نگرفتم و ای 

 ایی  التکلی  شدم. وقت کنم و االن یک جور

که گ تید ما مأمور  ه تکلی  هستیم نه مأمور  ه نتیجه. ای  را چند نکته در فرمایش شیا هست. او  ای پاسخ استاد: 

انسالم علیهگ تیم ائیۀ اطهارکهدرست اشیم. دوماً فرزند شیا نوجوان شده، ما هاییان مدنظرداشتههییشه درتر یت  چه

درست طی شده  اشرد   او  و دومهایی سا  7کنند، ونی آن های عیر احبت میدر مورد نوجوانی از  هتری  سا 

هاییران هسرت.   و  ستر و محیط و خیلی چیزها فراهم  اشد، نه االن که ای  هیه عامرل تأییرگرذار روی تر یرت  چره    

  شناسرم. شریا  هترری     است. نوجوان را م   ایرد  شان شکل  گیرد مثل یک  حرانها شخلیتنوجوانیف االن تا  چه

های اخالقی، رفتاری، است ال  خواهی، حتی آن ویژگی که توانید االن  کنید یک شناختی از ویژگیکه میکاری

ه گویم مثل  هار است. هریک ساعت یک هیجانی دارد. ابح خوشحا  است. دو ساعت  عد گریران اسرت! سر   می

شود. م  اطالعاتم را در ای  زمینره  شود  عد دو اره یک طور دیگر میشود  عد پرخاشگر میساعت  عد منزوی می

فهیم که خیلی از رفتارهای نوجوانم کرامالً طبیعری اسرت و ایر      دهد. چون میکسب کنم خیلی  ه م  آرامش می

 شود م  دیگر  ا او درگیر نشوم.  اعث می

ها توقپ دارم هنوز مثل هیان سه سا  پیش که یک  ا نوجوان ای  است که م  مادر خیلی وقتنکتۀ  عد در ارتبام 

طروری  طور  اشد. االن دیگر آنمان هیانداد یا یک تعامل  ا هم داشتیم سبک تعاملگ تم و او انجام میچیز را می

سرانه کره جرور     9یرا   8. دیگر آن  چۀ نیست. م  هم  اید مد  حرف زدنم، مد  رفتارم  ا نوجوانم کامالً توییر کند

زدم، یک ارتبام دیگر داشتیم نیست. ایر  دو ترا مسرأنه را ان شرار اح مردنظر داشرته  اشریم        دیگری  ا او حرف می

 رود. هایتان از  ی  میرسیم و آن تنشنوجوانی را یک م دار از آن رد  شویم  ه آن آرامش می

هرایی را  ره مر      کنرد یرا جرواب   دهد، خوب،  د  رخورد می ه او دست می االن وقتی آن حانت طویانادامه س ا : 

کنم. ده دقی ره  عرد فرامروش    شنوم که تا  ه حا  ندیدم.  عد م  سکوی میداد. چیزهایی میدهد که هرگز نییمی

دار مم خدشره کنم خیلی احتررا توانم آن حانت اونیه را پیدا کنم. فکر میآید  ا هم حرف  زنیم، م  نییکند میمی

شده است. آن موقپ  اید چه جور  رخوردی  ا او  کنم که هم متوجه شود که خیلری  را مر   رد حررف زده، اینجرا       

 دانم  اید چکار کنم؟ نیی

زنیم و کنید سکوی است. چون وقتی ما در علبانیت حرف میکه  هتری  کاری که می بینید. او  ای ادامه پاسخ: 

اش توانیم  عرد از آن مردیریت  کنیم، یعنی میت خرا کاری کنیم. هیی  که سکوی میگیریم میک  استلییم می

تران را نسربت  ره آن واقعره     تان است که شیا اگر یاد  گیرید کره احسراس   عدش،  یان احساس یهلکنیم. حاال مرح

 . شودتان کامالً رفپ میتان را تخریب شخلیت کنید،  یان کنید، ای  مسأنهکه نوجوان دون ای 

 دانم سخت است ونی اگر گذاشته. میکنیم. ای  امانتی است که خدا در اختیار م هاییان نگاه ه هیی  اندازه  ه  چه
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از هیان سنی  پایی  یاد  گیرم  ه ای  امانت  گویم آقا امیرعلی،  گویم مریم خانم، امیرعلی جان، مریم جانم، مثانی 

شان  ه دنیا آمده سانشان است. ایشان وقتی  چه 11بته پسرشان نزدیک  ه  زنم. ما یک دوست دوری داشتیم. االن ان

پدر هیسرشان اسم فرزند ایشان را روح اح گذاشتند.  عد فکر کنید ای  خانم تازه زاییان کرده  ود.  ه شدی  ا ای  

اگرر  زرگترر  شرود    گ ت: نره، ایر   چره    کردیم که اسم  ه ای  قشنگی، میاسم مخان   ود. وقتی  ا او احبت می

اح اسیی است اش کنم؟ روحتوانم ن ری اش  دهم؟ چطوری میتوانم فحش خواهد شیطنت کند، م  چطوری می

شود هیان زنم، قطعاً میاش ح ظ شود،  ا احترام ادا شود، از االن وقتی ای   رچسب را  ه  چه میکه  اید قداست

 هم خدای ناکرده فحش  دهم یا حرف زشت  ه او  زنم. ای که قرار است شلوغ کند و م  هم  خوا چه

وی را طۀ تتر هستند هرچه زودتر شروع کنید، هاییان را  ا نام نیک ادا  زنیم، اگر کوچکپس حواسیان  اشد  چه

 کنند. ها هم  ه مرور احترام را رعایت میخودتان آن

اش ایر  اسرت کره ارتبرام     م. درست اسرت؟ الزمره  هاییان ن وذ کنیدر  حث تر یت، گ تیم که ما  اید در قلب  چه

خواهم وقت  اقی مانردۀ جلسره را  ره    که وارد هر  حثی  شویم میدوستی  ی  م  و فرزندم شکل  گیرد. قبل از ای 

که مر   ای  هاآنگیرم در تأییرپذیری م  روی ریزی ارتباطی که م   ا فرزندم میهیی  اختلاص  دهم. چون پایه

های ارتباطی واندی  و فرزندان را خیلی   او  اشم خیلی م یر است و خیلی نکتۀ مهیی است. سبکمحبوب و م بو

ای که تک هیسر است، ای که تک سرپرست است، خانوادهشنیدید. ما انواع خانواده در دی  اسالم داریم، خانواده

هرای  نواع خانواده، یا انواع سبکگویند اها  ه آن میهای ارتباطی داریم که در  عضی کتابونی یک سری سبک

 ارتباطی واند و فرزندی. 

کنند یعنی فرزندان  یشتر ها خیلی آزادانه رفتار میشود  گوییم که  عضی خانوادهاستاد، فکر کنم مییکی از اونیار: 

گیرانره هسرتند   که یک سری هستند که خیلی سختشود. یا ای دهند و فرزندپروری می ه نظر خودشان اهییت می

تواننرد تر یرت   توی چهارچوب و اذیت و فشار هستند، ونی  عضی حد متوسط هستند خیلی  ا فکرر و م تدرانره مری   

 کنند.  

گیرانره،  دانه، سهلباند سبک م تدرانه، مستتان.  رخی عزیزان نوشته له. درست است. خیلی مینون از توضیحاستاد: 

 گیرانه. م(. سختگوییاعتنا اکه ما طرد شده میسبک  ی

های های مختل ی را گوش داده  اشید. توی کتابهای مختل ی را خوانده  اشید یا سخنرانیشیا میک  است کتاب

خواهیم کلیای نییاست اده  شود. ما خیلی  ا ای های ارتباطی از کلیای مت اوتیاست درمورد سبکمختل  میک 

 خودمان را درگیرکنیم.

گوینرد خرانوادۀ پویرا،    گویند سبک م تدر، سبک معتد .  حرث م تردر را مری    عضی جاها می مثالً سبک م تدر را

هرای ارتبراطی خردمتتان      اند. ما یک فرمرو  کلری در مرورد سربک    های ارتباطی خیلی مهمخانوادۀ پذیرنده، سبک
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د  گیررم،  ایرد   ارست را یکه سبک ارتباطی دتوانیم  گوییم که خوب، هیه  روید ای  کار را  کنید. قبل از ای نیی

 دانم که سبک ارتباطی خودم و فرزندم رو  شناسم. تا نتوانم متوجه سربک ارتبراطی خرودم و فرزنردم نشروم، هرم       

جوری کار  اید  کنیم. چهگیری کنم. حاال  رای ای  کار چهتوانم توییر سبک  دهم، و هم سبک درست را پینیی

خرواهم یرک روز دو سره    یک تکلی  در طرو  ه تره آینرده، مری     عنوان مان چیست؟  هتوانیم   هییم سبکما می

ها در ارتبام هستید ادایتان را ضبط کنید مکانیۀ خودتان و فرزندتان را یرا  نویسرید   ساعت از آن زمانی که  ا  چه

اسرت،  اید. خیلی مهرم  یا یک  ار دیگر گوش  دهید در یک  رگه  نویسید که در آن سه ساعت چه چیزهایی گ ته

ام. آیا سربکم  توانم   هیم که االن درچه سبک ارتباطی قرار گرفتهاگر م   توانم ای  کار را انجام  دهم. ت ریباً می

ام که  عرد  ام را رها کردم. کجای ای  مسیر ایستادهگیرم، آیا م تدرم، آیا  چهگیرم، آیا سختخوب است. آیا سهل

 اش  رایم قا ل توییر است. از شناخت

گیرد که ای  آزمون ای را در مورد کارگاه خدمتتان  گویم. پایان دوره احتیاالً یک آزمونی مدرسه از شیا میتهنک

نیره است را  ه حضور و غیاب شیا درکالس و فعا   ودنتان در کالس  01نیره از نیرۀ االی که  5نیره دارد.  31

دهیم. که هرکدام طو  دوره خواهیم داشت اختلاص مینیرۀ دیگر را ما  ه کار پژوهشی که در  5گیرد. تعلق می

کنند خالاره  کنند یا یک کتاب را در مورد فرزندپروری روش کار میاز عزیزان یا روی یک موضوع تح یق می

 یا د. نیره هم  ه آزمون پایان دوره اختلاص می 31کنند. و می

است و هیچ نکتۀ خاای ندارد. یرا از مطانرب کرل    خواهیم در پایان دوره  گیریم، خیلی راحت آزمونی هم که می

خواهم از دوستان س ا  کنم  ا خالاه کردن کتاب  یشتر می تان است. او کالس نکتۀ مهم در مورد کار پژوهشی

 که ما موضوع  دهیم شیا  روید در جاهای مختل  در مورد آن موضوع مطلب جیپ کنید. موافق هستند یا  ا ای 

شده است. حاال پسرم  که  زرگ است ونی خواهرم کره  چرۀ د سرتان      است که خیلی سختکار مادران یک سا

و تیراس تلرویری،    د ینم ط لک  عضی اوقای تا علر یا شب درگیر ارسا  تکلی  یرا ارسرا  سررو   دارد دارم می

د. رآواعلا یان میزیادی را روی کارتان مضاع  است. فشاردهممی را  ه شیا حقاست. ای  مادر درگیردائم ای 

 خواهیم مهارتی کار کنیم. ونی ما در ای  کارگاه کالً می

اگر کار عیلی هم  دهید خیلی خوب است. مرثاًل از ایر  ه تره ترا ه ترۀ دیگرر  ره مرا  گوییرد چره           یکی از مادران: 

 جدید. کارهایی را انجام  دهیم.  عد انجام  دهیم  بینیم نتایج آن چطور  ود. دو اره ه تۀ  عد کار 

خواهیم  گوییم سره سراعت از مکانیرۀ یرک روزتران را ضربط کنیرد و روی کاغرذ         آن را دارم. ای  ه ته میاستاد: 

 تان را  دانید. مرا خواهیم سبک نویسید آن کاغذ را قرار نیست  ه م   دهید.  ه تنهایی  رای خودتان است. ف ط می

 شود است که روی ما ایر مثبت خواهد گذاشت و  اعث میر جلسه یک کار ای  شکلی داریم. قطعاً هم کارهایی د

 مان را توییر  دهیم.  توانیم کار عیلیاتی انجام  دهیم. سبک
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خواهیم. خالاۀ کتاب خیلی راحت اسرت  کار عیلی در خانه خیلی خوب است ونی حتیاً نوشتاری هم از شیا می

 شوید. خیلی هم خوب است اذیت نیی

کنیم. انعاده مهم است رویش کار میدانم فوقکنم که میهم که خدمتتان عرض می موضوعی را 4پس م  هیی  

تنبیه، پیامدها و  ایدها و نبایدها موضوع او ، موضوع دوم تشویق و  ایدها و نبایدهایش، سوم  رای  اال  ردن عزی 

ای  چهار موضروع را فعرالً  ره    پذیر  شود؟ مان چکار  اید  کنیم. چهارم: چه کنم که فرزندم مسئونیتن س فرزندان

تران خیلری توضریحی نباشرد، یرک دو سره       که هرکدام از دوستان، یکی را انتخاب کنند. حانت نوشتاریعنوان ای 

چهاری  اشد. چون یک کار تح ی ی است. حتیاً سعی کنید  ه اوری مکتوب تا پایان ترم ارائه  دهید. یعنی یک 

 تان ان شار اح آماده  اشد. انبکه کالس تیام شود مطجلسه قبل از ای 

قیرد و آزاد  هایی که دوستان آوردند و شیا گ تید مثل سبک حیایتی یا سربک  ری   رای ای  سبکیکی از مادران: 

 آید؟ ها  ه حساب میهم جزو ای  سبک

 4اند. شیا اگرر  هشان کردسبک ت سیم 7یا  1 له،  بینید. چهار سبک االی داریم ونی در  عضی جاها مثالً  ه استاد: 

هرای دیگرری هرم    تواند سربک ها میگیر، م تدر و طرد شده؛  ی  ای گیر، سختسبک االی را داشته  اشید، سهل

 قرار  گیرد. 

فکرری  دهرد در مرورد     که  ره مرا پایرۀ   آقای حائری شیرازی است. ای   رای ای  "تر یت دینی"یک کتاب، کتاب 

خیلری کتراب خرو ی اسرت. سره       "هرا شرنیدن  ها گ ت  از  چه ه  چه"تر یت دینی، خیلی کتاب خو ی است. کتاب 

هرای د سرتانی دارنرد    های زیر د ستان است. جلد دوم  رای وانردینی کره  چره   جلدی است. جلد اونش مناسب  چه

دارند مناسب است. از نظر ارتباطی خیلری  ره مرا کیرک     مناسب است و جلد سوم  رای واندینی که فرزند نوجوان 

 کند. می

را از ما راضی  اعج(، امام زمانانسالمعلیهت،  ه ائیۀ اطهار نهای قرآ ان در گاهت،  ه آیهردهم  ه م ها، قسیت میان ار

و عاقبرت  ره خیرری    و خشنود   رما. خداوندا، در ظهور ایشان تعجیل   رما. خدایا  ه  انیان ای  جلسه توفیق  ندگی 

 عطا فرما. خدایا  ه هیۀ ما که در ای  جیپ حاضریم توفیق تر یت فرزند اانح عطا فرما. 

  

 

 

 پایان مبحث 

  اول سرکار خانم علی بخشی جلسه 


