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عالی سمه ت   ب 

 سرکار خانم علی بخشی  دومجلسه 
 

 

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

تیوانی   مان که چطوری میی های دوره گفتید. بعد در مورد تربیت فرزندانجلسه قبل در مورد سرفصلیکی از اولیا: 

هیای میا چیه    افتد. روی تربیت بچیه ها را دیر شروع کنی  چه اتفاقی میکه اگر تربیت بچهها را تربیت کنی . اینآن

 عواملی تأثیرگذار باشد؟ 

کنی  دارد. ما سعی میکلی فرمولکردند. افزایش عزت نفسیکی از اولیاء درمورد افزایش عزت نفس سؤالاستاد: 

خواهی  در موردش حرف بزنی  یی  گرییزی از افیزایش اعت یاد بیه      های خانوادۀ مقتدر را که مییکی از ویژگی

 است را بگویی . نفس که سؤال این بزرگواران 

های ارتباطی والدین با فرزندان است. دفعۀ پیش عرض کیرد  چنید سیب  ارتبیاطی     موضوع امروز در مورد سب 

طیور نوشیته بیود کیه     تواند ی  اثری روی فرزند ما بگذارد. آن نویسنده از نگاه خودش اینداری  که هرکدا  می

آن به نظرش آمید یی  سیؤالی را از فرزنیدش ب.رسید.       کرد قبل ازخودش را داشت برای ی  سخنرانی آماده می

کند که: مادرجان، اگر ی  نفر ه  کالسی در مدرسه بیه شی ا بگویید    اش. از پسرش سؤال میساله 11فرزند پسر 

گیوی   گوید: خوب، مین هی  بیه او میی    کنند بعد به مادرش میکنید؟ آن پسر ی  لحظه فکر میاح ق، چکار می

 ده . می اح ق خودتی. جوابش را

های ارتباطی والدین با فرزنیدان اسیت. دفعیۀ پییش     خواهی  درباره آن صحبت کنی ، سب عی که امروز میوضمو

 تواند اثری روی فرزند ما بگذارد... ها میگفت  چند سب  داری  که هرکدا  از این

گویید: خیوب،   کنی؟ آن بچه میی ات به تو بگوید اح ق چه میگوید اگر معل پرسد. میبعد مادر سؤال دو  را می

کنید.  گوی  اح ق خودتی. یعنی باز آن لفظ را قبول ن یی دهی . باالخره معل  است. ولی در دل  میجوابش را ن ی

گوید: اگر من که مادرت هست  یا پدرت به تو بگوید اح ق چه؟ مادر، در کتاب نوشته بود کیه بچیه،   بعد مادر می

کن  که اح یق هسیت . ببینیید. خیلیی م ی       شو . اما باور میید: خیلی ناراحت میگوکند بعد میچند لحظه فکر می

کنیی  کیه     ارتباطی استفاده میبزنی . از چه سکنی . چه جوری حرف میهای ان چه میاست که ما داری  با بچه

ه انتخاب کیردی   های ان را داری  با این سبکی کدهی . یعنی شاکلۀ شخصیت بچهها را داری  شکل میباورهای آن

 کنی . این را خیلی ب ش دقت کنی . ها انتخاب میبرای ارتباط ان با بچه

 راهای اصلی های ارتباطی از کل ات خیلی زیادی استفاده شده، ولی ما سب های مختلف در مورد سب درکتاب
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ترین کناره  بچینی . اولین و م   سازیاند به صورت مترادفها گفتهکه آنتوانی  با کل اتیذهن بس.اری  میاگر به

گیر. این سب ، سبکی اسیت کیه خیلیی ه یه     گویند آسانگیرانه است. بعضی جاها میسب  ارتباطی سب  س ل

کنی  حت اً ی  باور یا گیرد. ما وقتی هرسبکی را به عنوان والد در ارتباط با فرزندمان انتخاب میچیز را راحت می

گییر را  پشت آن داری . این نیست که چون دقت قلب  زیاد اسیت چیون خیلیی م ربیان  سیب   سی ل       ی  تفکری

اش ی  باوری ن فته است. یا براساس افکار روند کودکی، یا تربییت  انتخاب کن . نه. قطعاً هرسب  دیگری پشت

 ا  که این سب  را جلو برو . ها من انتخاب کردها ، یا هرکدا  از اینخانوادگی

هیا خیلیی   د است. سب  سو ، سب  رها شده یا طرد شده اسیت بچیه  بگیر و مستسب  دو  ارتباطی، سب  سخت

هیا سیب    گوینید. در بعضیی کتیاب   رها و آزادند و سب  م   بعدی، سب  مقتدر است. بعضی جاها معتیدل میی  

 پذیرنده نوشته. بعضی جاها نوشتۀ سب  خانوادۀ پویا. 

کنند و چه رفتارهایی گیری میگیر است چرا سختگیر است، یا سختوالدی س لخواهی  فکر کنی  اگر ی  می

گیری گیر است، چرا س لی  والدی س لکند. اگر کارهایی میبرد و چهکار میهایی بهدارد. درکال  چه عبارت

 کند و چه رفتارهایی دارد و خانوادۀ طرد شده. می

ی  سری چیزها را یادداشت کرد . در خانواده چنین سبکی مع والً قانونِ  هامن در مورد این سب یکی از اولیاء: 

ها یاد شوند. یعنی راه درست را به آنها به مسیر درستی هدایت ن یکه بچهگیر( یکی اینک تری وجود دارد )س ل

 هایشان ندارند. که پدر و مادر انتظاری از بچهدهند. اینن ی

هیا هسیتند کیه    گذرد چون این بچهها خیلی خوش میگیر به بچههای س لدر خانوادهکن  فکر مییکی از مادران: 

دانند درس را بخواننید ییا   گذرد یعنی خودشان میخیلی تعیین کننده هستند که زندگی چطوریش برود. خوش می

اسیتند سیرکالس   نی یه شیب بییدار ب اننید. صیب  خو      3ییا   2نخوانند. هروقت خواستند تلویزیون ببینند، خواستند تا 

 نروند. قانونی م کن است وضع شود وکسی آن را اجرا نکند. 

شوند. بیه نظیر    ها لوس میهدف تربیت شوند. واقعاً هدفی ندارند. بچه ت ولیجاند باری به هربرخی نوشتهاستاد: 

نظ  نیست. بی رفت که به نظر  صحی گیر بود. خیلی قربون صدقه میمادر  در فیل  تعادل رفتاری نداشت، سخت

  .شوندبا قواعد درست زندگی تربیت ن ی

گیر( ی  سری مشکالتِ رفتاری م کین اسیت در   هایی )س لکن  که در چنین خانوادهمن فکر مییکی از اولیاء: 

دهنید و  گیرند. یعنی هرجیوری بتواننید نشیان میی    ها کنترل هیجان را یاد ن یکن  اینها به وجود بیاید. فکر میبچه

 هیایی را عامل بازدارنده برایشان نبوده که یاد بگیرند چیزی را کنترل کنند. این آسیب خیلی بزرگی است. من بچیه 

 مادرگیر، منتوانند کنترل هیجان کنند و این نشأت گرفته از ه ین سب  است. در ی  خانوادۀ س لدید  که ن ی

 کن ؟ گیرانه دار  رفتار میگیر  چه فکری پشت سر رفتار  هست که س لکه س ل
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کیه فکیر      انید. ییا ایین   طوری تربییت شیده  کن  دوست دارند بچه هرکاری بکند، شاید خودشان ه  اینمی من فکر

 کنند. کنند خیلی دارند لطف میاند یا فکر میکنند خیلی بخشندهمی

اش برنجد. ه هسخت بگیر  که ناراحت بشود  ا ها این والدین عذاب وجدان دارند که نکند من به بچهگاهی وقت

 که نکند ی  دستوری بدهد ی  قانونی وضع کند یا ی  اقتداری از خودش نشان بدهد. احساس گناه دارد از این

 شوند. اند و با قواعد درست زندگی تربیت ن ینظ بیش از حد داند. بی دلسوزی

گیر گیر باش ، یا ی  شیوۀ تربیتی س لگیر  س لی من تص ی  میکه بدانی  وقتگیر، اول اینویژگی خانوادۀ س ل

را انتخاب کرد  براساس باورها و هرچی که پشت آن است پیش خود  گفت  خوب، این شیوۀ تربیتی شیوۀ خوبی 

گیری را انتخاب کیرد  هیی    کن . با روحیات من ه  سازگار است. یا نه، من س لاست پس من این را انتخاب می

ید و بند نیست. قدر ا . خیلیه و قانون و تبصره و فکری پشت آن نیست، اندیشۀ خاصی نیست. من ه ین مدلیقاعد

شوی  یا هی  قاعده و قانونی نداری  یا واقعاً به عنوان ی  شیوۀ تربیتی انتخیابش  این اول که ما با دو حالت وارد می

گوییید  ایید. میی   ا مثالً صبحانه برایش نی رو درسیت کیرده  شود. شن . بچۀ ش ا صب  بلند میزا . ی  مثالی بکرده

گویید نیه، مین    خور  میل ندار . مامان جان شیر بیسکویت بییاور ؟ میی  گوید ن یمامان جان بیا صبحانه بخور، می

گویید نیه از ایین هی      گیذاری. میی  آوری. جلیویش میی  روی برایش کره پنیر یا مربا میدوست ندار . بعد ش ا می

هیا  های بچیه هایی اصالً ی  چیزی را درخانه نداری . واض  والد دارد به س ت خواستهآید. ی  وقتخوش  ن ی

مرغ بخوری، یا پنیر. چیز دیگری نیسیت. بچیه بیین ایین دو،     توانی تخ رود. به عنوان مثال بگوی  ش ا امروز میمی

هیای  کیه خواسیته  ی درگیر هستند برای اینباید یکی را انتخاب کند. در ن ایت، هیچی نبود هیچی نخورد. یعنی کل

 ها را اجرا کنند. بچه

تواننید بیا   کننید خیلیی م ربیان هسیتند و ن یی     گیرند، خیلی احساساتی هستند. فکر میی اکثر والدینی که خیلی س ل

سیخت   هایی هستند که نیه گفیتن برایشیان کیالً    احساسات کسی در بیافتد. یا بخواهند ی  نه به کسی بگویند. آد 

دهند که اگر ی  نه به فرزندشیان  قدر دارند دقت قلب از خودشان نشان میهایشان. چون ایناست خصوصاً با بچه

توانند قانونی را وضع کنند و وقتی بگویند تا ی  هفته عذاب وجدان دارند و حالشان بد است. این افراد اصالً ن ی

 شود. شان منحل میقانون را ندارند. زودی قانونکنند توان اجرای آن ه  قانونی را درخانه وضع می

 شود. ها مع والً سلسله مراتب خانوادگی رعایت ن یدر این خانواده

ما، در تربیت دینی داری  که سلسله مراتب باید رعایت شود یعنی ابتدا پدر در جایگاه خودش باشید بعید میادر در    

 ها خانوادهکه در اینین سلسله مراتب باید رعایت شود. درصورتیاش باشد، در مرحلۀ بعد فرزندان باشند و اجایگاه

 شود. اصالً رعایت ن ی

  ا  را از دست باش  و اگر نه بگوی ، محبوبیت که اگر من مثالً قاطع دارند این والدین خیلی اوقات ترس و نگرانی 



 

4 
 

نتیوان  اقتیدار داشیته باشی . حتیی گیاهی       شود که شو  که فرزند  برنجد و این ترس باعث میده . و باعث میمی

هایشان قدر بایدجلوی بچهباشند اینقدر بایدم ربان که اینقدر باالستشان اینکه وظیفۀ مادریکن ها فکر میوقت

راه بروند که باید فرزندشان را راضی و خشنود نگه دارند. غیر از این دیگر هیی  حالیت دیگیری نیسیت. میادرانی      

قدر از خودگذشتگی و ایثار را داشتند در بینی  تقریباً مادرانی هستند که اینرود میشان باال میسن هستند که وقتی

هیا و  اند. این والدین مع والً خیلی شناختی روی نیاز، خواسته و امتیاز دادن به بچیه شان که دیگر ک  آوردهزندگی

 ها را ندارند. قدرت تفکی  این

هیا    گییریِ زییاد دارنید بیرای بچیه     چون والدین در بچگیِ خودشان تجربیۀ بیدی از سیخت   اند یکی از مادران نوشته

 شوند ه ین است. گیر میشوند. آفرین، یکی از دالیلی که این والدین س لگیر میس ل

کن  بیرای فرزنید ، چیه طبعیاتی بیرای مین دارد؟       گیرانه را دار  انتخاب میمن والد اگر ی  سب  ارتباطی س ل

ای نیدارد وقتیی   بینند هی  فاییده کنند میهای ناپایدار را خودشان تجربه میها قانوناش این است که این بچهاولین

شوند چون ه یشه ی  سری خواهند وارد قوانین مدرسه شوند دچار مشکل میشوند میه  وارد محیط مدرسه می

اند ه ۀ هایشان رسیده والً چون ه یشه به خواستهها عد  حرف شنوی و اطاعت دارند. معایناند. قوانین را شکانده

های پذیری ندارند. در محیطاند، خیلی حرف شنوی از والدین ندارند. خیلی اطاعتکردههایشان را دریافتخواسته

شیود،  شوند، آخر وارد محل کارش میشوند بعد وارد متوسطه و دانشگاه میآیند وارد مدرسه میدیگر ه  که می

بالغ است ولی خیلی حرف شنوی از رئیسش ندارد. از نظر روایط اجت اعی ضعیف است. چیون متوقیع و   ی  مرد 

اند و میل و رضایت خودشان مطرح شده و دهندۀ چیزی نبودند بلکه دریافت کردند پس روابط اجت اعی خودخواه

 روند. خیلی خوبی ندارند. ی  مقدار به س ت خود شیفتگی و غرور می

آیند. این افراد خیلی ه  شیاکی هسیتند. یعنیی در    شوند. خیلی مقاو  بار ن یهای زودرنجی ه  میی آد اتفاقاً خیل

شان بیشتر شوند توقعاتشوند یا بزرگتر میکنار آن زودرنجی و حساسی شاکی هستند. چون وقتی وارد اجت اع می

اش افتد؟ ه هکنند، چه اتفاقی میت را برآوردهها م کن است نتوانند این توقعاشود نسبت به خانواده، و خانوادهمی

 شاکی هستند. 

خیلی م   است که من خود  تشخیص بده  که جزو کدا  دسته از والدین هست . چون اگر بتوان  تشخیص بده  

 توان  خود  را تغییر بده . کجا هست  می

هایشیان دارنید. خیلیی قیوانین سیختی را وضیع         گیر پافشاری زیادی برای انضباط بچیه والدین سختیکی از اولیاء: 

 مادرهستند.  بین پدرذره ها زیرکنند. انگار بچههایشان را زیاد ازحدکنترل میکنندکالً ه ۀرفتارها وکارهای بچهمی

 مادر کنددارد تلویزیون نگاه می شان بچهکه ت  فرزند دارند در ی  م  انی یا خانهدیدید بعضی از والدیناستاد: 

  اتبیاور، ناخن ات را از دهانت دربینی نکن، انگشت کن، کج نشین، دستت را در گوید پایت را صافآید میمی
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 گیرد. بین است که ت  ت  رفتارهایش دارد دائ اً تذکر میقدر این بچه زیر ذرهنجو، یعنی این

هایشیان نیسیت.   ها و بچهدهند. اصالً ص ی یتی بین آنهایشان ن یبعد، اه یتی به احساسات بچهادامه صحبت مادر: 

چون و چیرا اطاعیت کننید. اگیر     ها در خانه باید ت ا  قوانینی که درخانه است، بیکنند که بچهاین والدین فکر می

دهنید. بیرای   ها توضیحی داشته باشند که چرا این کار را در خانه انجیا  ندادنید، اصیالً گیوش ن یی     ی  موقع بچه

هایشان ی یا ج ع خانوادگی خودشان، بچهیدهند درجااتِ خودشان ه  هی  منطقی وجود ندارد. اجازه ن یتوضیح

که اگر ها نگرانند از ایندهند. این خانوادههایشان ن یوارد هی  بحث و چالشی بشوند. اجازۀ صحبت کردن به بچه

تی نزنید. نکنید اشیتباه بگویید. ایین پیدر و       خواهد بگوید. نکند حرف درسهایشان بخواهد صحبت کند چه میبچه

 کنند. کنند، سرزنش میهایشان را در برابر اشتباهاتی که میمادرها بچه

ماند. چون نه انعطافی است، نه ی  خورده نرمشیی اسیت، نیه    اند که خانه مثل ی  پادگان میدوستان نوشتهاستاد: 

زنیی ،  شود. تنبیه محور است. وقتی ما داری  از خانوادۀ مستبد حرف میی ها دیده میدرک احساسی در این خانواده

کنی  مادران مدرن االن هی  کیه   های قدی ی هستند که پدر ساالری بود، فکر میکنی  ه ان خانوادهگاهی فکر می

ل آن موقیع نیسیتند   کنند. نه اتفاقاً. پدر و مادرهای االن اگر مستبد هستند مثاکثراً تحصیل کردند آن مدلی رفتار می

 های فرزندشان ه ه هست. ولی از آن پافشاری و اصرار بیش از حد، عد  درک حس ،که خیلی تنبیه کنند

ترسد کاری را کیه شیروع کیرده نتوانید     ها است. چون میها فرمودند اعت اد به نفس پایین این بچهیکی از ویژگی

کننید، نظرخیواهی و اصیرار    ها مشورت ن یهی  عنوان با بچهکند. جای دیگر نوشتند به ت ا  کند اصالً شروع ن ی

انید باعیث   اند. فرمودند شیغل والیدین و خطراتیی کیه در اجت یاع دییده      ها به نظر  خشن و مضطربکنند. بچهن ی

تواند مؤثر باشد در ناخودآگاه. مثالً افیرادی کیه نظیامی ییا     گیرانه شده. قطعاً شغل والدین میانتخاب تربیت سخت

 گیرانه را قطعاً دارند. تشی هستند سب  مستبدانه و سختار

دادوبیداد و امر  است آنکند. م کنشان با مادرهای قدی  فرق میپس مادران االن، ی  کوچولو سب  استبدادی 

خواهنید  ن ایتاً میی شود یعنی خودشانرفتن اما باز حرف، حرفرا نداشته باشند با اصرار و قربان صدقه و ن ی شدید

شیوند چیه   هایی که دارنید در خیانوادۀ مسیتبد بیزر  میی     حرف خودشان را به کرسی بنشانند. حاال ببینی  این بچه

شان از روی ترس و اضطراب اسیت. مین اگیر از میادر      ها با والدینکه رابطۀ این بچهاین هایی دارند؟ اولویژگی

 هیا بیرای   کردند آیا ایجیاد محیدودیت و محرومییت بچیه     ا  چیست؟ سؤالافتد. واکنش بعدیبترس  چه اتفاقی می

که بخواهد کاری را انجا  دهد جزء سب  استبدادی است؟ نه. شی ا اگیر محیدودیت و محرومییت درسیت را      این

 ها باشد کامالً سب  مقتدرانیه اسیت کیه دربیارۀ آن حیرف      اندازه متناسب با آن شرایط و سن بچهجا بهبگذارید به

 شوند. کار میگویند و مخفیها دروغ میشوند. آفرین. بچهها متوسل به دروغ میاند بچهنوشته زنی . خان یمی

  سالۀ من رفته توی اطاق، باالکِ من بازی کرده. لواز  آرایش مادر را یواشکی برداشته رفته به در و 5دختر سؤال: 
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 . اگیر مین جیزو میادران     حس کیرد استونِ الک را ت مالیده در اتاق رو ه  بسته، من مادر بوی خدیوار و ملحفۀ ت

کاری کند االن آخر این ماجرا چیست؟ آخرش برای ی  بچۀ کوچ ، این اسیت  مستبدی باش  و آن بچه مخفی

کیاری  که ملحفۀ ما الکی شده، استون روش ریخته، با لواز  آرایش روی دیوار و فرش نقاشی کرده، ی  خیراب 

ا  آمده؟ نه، ولی اگر من مستبدانه رفتار کن  در سه چ ار سالگی اتفاقی برای جزئی است. آیا بالی دیگری سر بچه

کیاری کنید و وقتیی    گیرد از روی ترس با من ارتباط برقرار کند . مخفیولی بعدها ک  ک  یاد می افتدفرزند  ن ی

به او سیگاری تعیارف  نوجوان شد. اگر رفت در خیابان ی  آقا پسری خواست با او ارتباط برقرار کند یا ی  نفر 

 افتد. کند. خیلی اتفاقات بدی در بزرگتر شدن او میرود یواشکی ی  کاری میکرد می

کیاری  شان خیلی چیز بدی نیست. یی  سیرماخوردن اسیت، یی  خیراب     اند خرابکاریها وقتی کوچ االن بچه

ان   ی ا  بتوی ه ین سب شوند اگر من کاری است. ولی وقتی نوجوانی میاست، ی  شکاندن است، ی  کثیف

  اش بیشیتر  کیاری اش را با مین در مییان بگیذارد، مخفیی    آید مسائلشود ن یاش از من بیشتر و بیشتر میمدا  فاصله

اش انیدازۀ خیودش اسیت    اش کیه عقیل  سین کالسی یا ه رود با ه هایش را میها رازها و درد دلشود، حرفمی

هیا غیرقابیل   ها خیلی از این آسییب ها را بگیری . خیلی وقتجلوی آسیب آن توانی دهد. بعد دیگر ما ن یانجا  می

 جبران است. به این خیلی دقت کنید. 

شوند. چون ه یشه رابطه را از روی ترس نشیان دادنید ییا    شوند یا خیلی مطیع میها، یا خیلی پرخاشگر میاین بچه

اند چیون میدا  از   ها چون مدا  توی سرشان زدهاین شوند. ویژگی این فرزندان چه چیزهایی است؟خیلی مطیع می

گوینید  است، مادر مستبد است یا پدر، مدا  می گراند، ایراداتشان به چش  دیده شده، مادر ک الایشان ایراد گرفته

 ها اکثراً عزت نفس پایینی دارند.این کار تو غلط است. این کار را بکن آن کار را نکن. خودش انتخاب نکرده این

هیا خیلیی   کیار شیدن در آن  های غلط و بزهدانی  افرادی که عزت نفس پائینی دارند احت ال خطا و انتخابه ه می

رو  کیار خطیا   بیشتر است. چون اگر من عزت نفس  باال باشد برای خود  جایگاه وشأن و منزلت قائل هست  و ن ی

 بکن . 

 هیای مسیتبد هسیتند   ها کیه در خیانواده  گیر . این بچهمن برای خود  ی  جایگاهی در نظر می ،در شأن من نیست

شان زده گیری درست ندارند. چون هروقت خواستند تص ی ی بگیرند خانواده توی سر تص ی خیلی قدرت تص ی 

هیایش را ببینید. بعید نوجیوان شیده، حیاال       مدا  اصالحش کرده بعد فرزند یاد نگرفته تص ی  بگیرد و پیامد تص ی 

هیا بیشیتر آسییب     های درست و اصالح شده است و باز دوباره ایین بچیه  گیرد به ندرت تص ی ه میکهایی تص ی 

 بینند. می

 ها را طرد کردند. حاال در این خانواده یا زن و شوهر خیلی رهادستۀ دیگری از والدین، طرد شده هستند. یعنی بچه

  سرش توی کار خودش است. مادر استاد دانشیگاه، پیدر فیوق دکتیرا، کیاًل سیرکار، فرزنید هی          هستند یا هرکسی
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کند. آقای خانه هرساعتی برود هرساعتی خواهد در آن خانواده دارد زندگی میسرکار، هرکس هر طور دلش می

 شود. وضعِ دیگری ن ی طور. کسی با کسی کار ندارد. کسی درگیرطور، نوجوان خانه ه ینبیاید، خان  خانه ه ین

پذیرترین سب  فرزندپروری ه یین نوسیانی اسیت.    سب  دیگری داری  به نا  سب  فرزندپروری نوسانی. آسیب

شیان  شیوند و تکلییف  گیرانه دارنید تربییت میی   گیر هستند باالخره با ی  روش س لهایی که در خانوادۀ س لبچه

شوند. مسیر مشخص و ثابت است. افرادی هی  کیه در   پذیر ن ینونشوند یا قامعلو  است. آخر یا لوس یا متوقع می

ها ه  باز چون مسیر ثابتی را دارنید، تکلییف معلیو  اسیت. درسیت      شوند، اینگیر دارند بزر  میخانوادۀ سخت

قیانونی اسیت.   گویند قانونِ بد، ب تر از بیکه میبینند ولی آخر ماجرا مشخص است. مثل ایناست دارند آسیب می

شیان بیشیتر اسیت. یعنیی     ها خیلیی مسیائل و مشیکالت   کنند ایناما افرادی که در خانوادۀ نوسانی دارند زندگی می

زنید گلیدان   کنید میی  کند ی  باره توپ را شیوت میی  در خانه بازی می هراسالۀ ش ا د 5ای که امروز بچۀ خانواده

مامان، فدای سیرت قربونیت بیر . مواظیب بیاش       گویید: عزیزِشکند. ش ا چه واکنشی دارید؟ میکریستال ش ا می

کن . یکی دو هفته، ی  ماه، سه ماه، ه ان بچه دارد دوبیاره تیوپ بیازی    شیشه توی پایت نرود. االن میا  ج ع می

گوییید: خیدا مین رو بکشید از     شیکند. میی  افتد میزند، چیز دیگری میکند به جایی میکند توپ را شوت میمی

شود انداز کرد  این ظرف را خرید . بچه ی  باره شوکه میار ، این ه ه منِ بدبخت پسدستِ تو، من آسایش ند

ا  ه  رفت گفیت مواظیب   که خدایا چه شد؟ من که دو سه ماه پیش زد  این گلدان را شکست  مادر  قربان صدقه

کند کل ۀ را ین زبانی میات نشود، امروز مرا گرفته به باد فحش و نفرین و ناسزا، بچۀ سه سالۀ ش ا شیرباش طوری

گویید فالن کار را نکین، دوبیاره بیه    آید به او میخندید، بعداً پیش میکند کلی به او مییاد گرفته کج و کوله می

گوید بار آخرت باشد که ایین کل یه را   زنید و میگوید سین گاف. بعد ی  باره محک  توی گوش او میش ا می

ها پیامدهای خودشان را دارند که خیلی ه  زییاد اسیت   اند؟ این خانوادهچه شکلی دانید خانوادۀ نوسانیشنید . می

های این خانواده ه  خیلی اش حرف بزنی  ک  گفتی . آسیبیعنی هرچقدر ما بیایی  در مورد این خانواده و معایب

االن کرده درست است قرار داند این کاری که که ن یها اصالً شاکلۀ شخصیتی ثابتی ندارند. و اینزیاد است. بچه

تواند از نظر ذهنی دو دو تا چ ار تا کنید  داند که غلط است و قرار است تنبیه شود؟ ن یاست تشویق بشود؟ یا ن ی

 بینی کند که پیامد رفتاری که دارد چیست. پیش

باشید. یعنیی خیود مین      طیوری شیان ایین  خود پدر و مادر در ارتباطی که با فرزندشان دارند، آره م کن است خُلق

خنید . یی    گیوی  میی  ی  ساعت شاد و غ گین باش . ی  روز حال  خوش است می باش . م کن است دمدمی

شان م کن است حال خیوبی نداشیته باشیند وقتیی بچیه      ها نزدی  عادت ماهیانهمان بد است. مثالً خان زمانی حال

گوید مامان جیان حیال  خیوب نبیود شیرایط روحیی مناسیبی نداشیت .         رود میکند ولی بعدش میکاری می شلوغ

والدین نوسانی اکثر اوقات این شکلی هستند که برای ی  رفتار ثابیت، یی  واکینش ثابیت ندارنید و بچیه واقعیًا        
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بینی کند که چکار کند که به قول معروف بتواند رفتار درست را انتخاب کند. دسیتۀ  تواند پیشدرگیر است و ن ی

 های خیلی خوب است.  ، والدین مقتدر هستند که یکی از سب پنج

ای مثیل  گیرانیه باشید. یی  برنامیه    ها قانون خاصی دارند ولی نه قیانونی کیه خیلیی سیخت    خانوادهیکی از مادران: 

ها سخت باشد و کنند جوری که نه برای بچهفکری میها باه  ه فکری دارند توی خانواده که بعضیمشاوره و ه 

 قانون باشند. ه خیلی ه  بین

شان را در خانه پیاده کنند سب  حل مسئله است. یعنیی  هایی که این والدین قوانینتوانی  بگویی  یکی از روشمی

کننید. و آن احتیرا  و ترتییب مراحلیی کیه شی ا گفتیید در        کنند و قوانین را پیاده میی نشینند باه  حل مسئله میمی

 دارد. ها وجود خانواده است این

 شود، پدر مادر در بعد فرزندان هستند. اش حفظ میآفرین. سلسله مراتب که پدر در رأس جایگاهاستاد: 

  شود.کنند حت اً اجرا میقانون که ی  وقتی سرپیچی می یکی از مادران:

هیا قیرار بیود    کنند و پیامد آن قانون ه  مشخص است. اگر قانونی وضع شید بچیه  آفرین، قانونی را وضع میاستاد: 

دانید کیه   داند که چه پیامدی برای عد  اجرای آن است یا اگر آن کار را انجیا  داد میی  اجرا نکنند جلوتر بچه می

 چطور قرار است تشویق شود.

گذارند دلیل آن قانون را پدر بییان  های خانوادۀ مقتدر این است که قانونی که مییکی از مشخصهیکی از مادران: 

گوی  که هست. من میگوید ه ینیخانوادۀ مستبد، پدر خانواده می در کها خانوادۀ مستبد این استبکند. فرقشمی

کننید. از مشخصیات   مثالً باید مسواک بزنی باید بزنی، ولی در خانوادۀ مقتدر دلیل آن حک  و آن قانون را بیان می

کند اوالً دسته ج عی تصی ی   سرپیچی می فکری است. برای تنبیه کسی که از قانوندیگر ه  ه ین ه کاری و ه 

 کنند. که دسته ج عی در آن تنبیه ه  شرکت میگیرند که چه تنبی ی اتخاذ کنند و اینمی

گیویی   بری  اول معنی کل ات را پیدا کنی . مقتدر یعنی چه؟ یعنی کسی که اقتدار دارد. درجای نظامی وقتی ما می

مثل اقتدار ملی نیروی انتظامی ما که س.اه و ارتش دارنید. ایین یعنیی     شخصی مقتدر است یعنی خیلی محک  است.

طیور  کنی  منظورمان ه ین اقتدار هست توی خیانواده. اگیر ایین   اقتدار. آیا از این اقتداری که ما داری  صحبت می

میان  ادگی ه یه خواهی  بگویی . توی روابط خانوباشد فرقش با خانوادۀ مستبد چیست؟ قطعاً این مدل اقتدار را ن ی

خواهید در  گیرد. یعنی وقتی کسی میی فرمایند زندگی اجت اعی با قوانین شکل میدانی  آقای جوادی آملی میمی

خواهد که ی  سری آجر را روی ه  گذاشتندکه این آد  روی این آجرها پایش را میاجت اع رشد کند، مثل این

 زنند. مثال می طوریبگذارد و تا آخر برود. این مراحل رشد را این

 طور نیست. ش ا اگر بخواهی آجرها را در خانواده روی ه فرمایند ولی در رشد و تربیت در خانواده، اینایشان می

ها را گذراند که اینریزند به چی نیاز دارد؟ به ی  مَالتِ نرمی نیاز دارد که الی این آجرها میها میبگذاری، این
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ساز  باال گذار  این خانواده را میدر این خانواده به عنوان فرزند دار  پای  را میکند که اگر من نوعی محک  می

زنی ، اقتداری است که آن مالت نیر  را کنیارش دارد.   رو  پایین نیفت . پس اگر ما از اقتداری داری  حرف میمی

 اش در روابط خانوادگی یعنی اقتدار بعالوۀ م ربانی.اقتدار معنی

کنند. بسیار عالی است. پدر و میادر کیه   د تالش زیادی برای ایجاد ی  رابطۀ مثبت با فرزندشان میمادران فرمودن

گویی . پدر اند نه، ما پدر و مادری که باه  اختالف سب  ارتباطی دارند نوسانی ن یباه  اختالف دارند و نوسانی

دانید  ادر دو سب  دارند، حداقل بچیه میی  ای که پدر و مگیر باشد، خانوادهگیر باشد مادر س لم کن است سخت

تواند تشیخیص بدهید کیدا     کند. ولی در نوسانی ن یکند پدر را شاد و مادر را ناراحت میاین کاری که دارد می

حامی و پشتیبان خوبی برای فرزندشیان هسیتند در ه یۀ مراحیل زنیدگی       قرار است شاد بشود. فرمودند این والدین

گذاری زودی گویند. معتدل یعنی اعتدال داشتن. یعنی چیزی را جایی میانوادۀ معتدل میها. در بعضی جاها، خآن

کنند در آن صراط مستقی  که دین ما گفتیه حرکیت   کنند نه تفریط. سعی مینیافتد. خانوادۀ معتدل ه  نه افراط می

برای خودش هدفی را تعریف  گویند. این خانواده دائ  در حال رشد است چونکنند. بعضی جاها خانوادۀ پویا می

کند، اگر قرار اسیت آموزشیی بیه فرزندشیان     کند. اگر بچه خطایی میکرده و در مسیر آن هدف دارد حرکت می

که دلش خن  شیود  خواهد تنبیه کند برای ایندهند. حتی اگر میشان میبدهند، براساس آن اهداف تعریف شده

 پشت آن تنبیه است. که اهداف تربیتی کند، برای اینتنبیه ن ی

های این خانواده گفتند نیاز به سالمت روان والدین است. بله، باید حال خودمان خوب باشد. حت اً بایید  در ویژگی

ای بروی  مدیریت خش  ییاد بگییری . اگیر    توانی  دورهسعی کن  نشاط را و ص ی یت را در خانه زیاد کن . اگر می

کند سرمان را گر  کنی . ی  فرمایشی اما  هایی که حال ان را خوب میکتابکنی  با اهل مطالعه هستی  سعی می

که افراط و تفریط کند. بر تو باد به میانه روی زنیدگی کیردن   بینی مگر اینفرمایند جاهل را ن یمیالسیال   علیهعلی 

 . انددر امور. یعنی ایشان ج ل را کنار افراط و تفریط آورده

ای بیین ایین   دهید و چیه مکال یه   مادر مقتدر به فرزندش صبحانه بدهد، چطور صبحانه میخواهد ی  حاال اگر می

جیور صیبحانه    2تیوان   گوید مین امیروز میی   کند میگیرد؟ مادر، اول پیش خودش فکر میمادر و فرزند شکل می

توانید نی یرو   میی داند چیست. مثالً هی   جور را ه  خودش می 2کند. آن رود از فرزندش سؤال میداشته باش ، می

خوری کندکه مادرجان، صبحانه نی رو میسؤال میپسرش کند. از دختر یاتواندکره پنیر درستکند، ه  میدرست

آورد. برای دخترش می کندرود نی رو را درست میگوید نی رو. مادر میکند مییا کره پنیر؟ دختر قدری فکر می

آیید، کیاش املیت    گوید میادر بید  میی   خورد مینیست. دختر لق ۀ اول را می ه یشه ه  ه ه چیز بر وفق مرادمان

گوید: آخِی مامان جیان، املیت دوسیت داشیتی؟     خور . ی  مادرِ مقتدر میکردی. من اصالً نی رو ن یدرست می

را درک مرغ است یاد  بیانداز باه  املت بخوری . اینجا، مادر ه  احساس فرزندش پس فردا که دوباره نوبت تخ 
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ای کرد و پذیرفت. ه  اول ی  حق انتخاب به فرزندش داد که خودش انتخاب کرده. ه  درکش کرد. ه  وعده

هیا  تواند اجرایی کند را به بچه داد. قوانین در خانوادۀ مقتدر مشخص است و روشن است. انتظیارات از بچیه  که می

  معلو  است.

اندازنید، یی  بیار فرصیت     شکسته شد، زودی بگیر و ببند راه ن یی اف در قوانین وجود دارد. اگر ی  قانونی طانع

کننید کیه چیرا ایین قیانون قابیل اجیرا نیسیت.         کنند بررسی مینشینند مشورت میدهد، ی  بار باه  میدوباره می

کنند. خانواده پویا و اهل مذاکره است. این خانواده کیامالً شیناخت دارد روی مراحیل رشید     اش را پیدا میمعایب

گو، چرا گوید بچۀ دروغپرداز است. اگر آمد چیزی گفت به او زود ن یساله مثالً خیال 4داند االن بچۀ فرزند. می

سیاله   4شناسید. بچیۀ   ها را میی های رشد بچهکند. چون ویژگیپردازی میداند که بچه دارد خیالدروغ گفتی؟ می

هایش را داخل آن سبد برییزد. از  بازیکند اسباببازی میاش بگذارد که وقتی تا سبد گوشۀ اتاق 2توقع دارد که 

 اش را صاف کند. ساله توقع داری  که ن ایتاً رو تختی 11یا  15ی  پسر 

هیای بیا   شیوند، بچیه  پیذیر میی  شوند، مسئولیتها اجازۀ اظ ار نظر دارند، خیلی مستقل میمادران گفتند که این بچه

هایی هستند که حیرف شینوی الز  )نیه مرسیو  کیه از      ایی حل مسأله دارند. بچهشوند و تواناعت اد به نفس باال می

ها دهی  و واکنش آنکنند ببینند ما چه رفتاری انجا  میها خیلی نگاه میخواهی ( را از والدین دارند. بچهها میبچه

بینیی  کیه آن روز   کین ، میی   دقیقاً متناسب با رفتارهای ماست. اگر من ی  روز کج خُلق باش ، زیاد اخی  و تخخی   

تیر  تر، خوش رفتارتر، منطقیا  خیلی زیاد است. کافی است ی  روز از اول صب  خوش اخالقهای بچهبدرفتاری

شود و قطعیاً رفتیار میا خیلیی     بین  تا شب تعداد خطاهای فرزند  خیلی ک تر از روزهای دیگر میبرخورد کن ، می

 تأثیر دارد. 

کند که اقتدار آن کردند که مثالً یکی از والدین مقتدر است ولی والد دیگر جوری رفتار مییکی از دوستان سؤال 

گیرانه هست . لطفاً راهکار بدهید. شی ا ه یین کیه    اند سب  سختکند. مادر دیگری نوشتهدار میشخص را خدشه

تان روزۀ سکوت بگیرید. خانهتوانید بکنید ی  روز در تان را متوجه شدید، اولین کاری که میگیرانهسب  سخت

گیرانه است، ی  ات سختگویی  اگر سب ما روزۀ سکوتی در تغییر سب  ارتباط با فرزندان داری  که به آن می

هی  روز سکوت امر و ن ی داشته باش. ی  روز تح ل کن. م کن است سر چ ار ساعت بیشتر دوا  نیاوری. ولی 

گرد  به حالت بر  برمیان عجله نکنید چون اگر من عجله کن  ی  دفعه میتای نکنی. برای تغییر سب امر و ن ی

گیرید در کنارش تان را ک تر کنید تا هر جلسه ی  م ارتی را که یاد میکنید فقط تعداد امر و ن یقبل . فعالً سعی

 کند. تان تغییر میت رین کنید، سب 

که من به عنوان ی  زن باید جایگیاه پیدر را حفیظ کین .      ترین نکته در اختالف سب  بین والدین، این استم  

زند بیه بچیه. میثاًل پیدر از سیرکار آمیده خسیته و        حتی اگر با نظر پدر مخالف ، حتی اگر رفتار پدر دارد آسیب می
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دانیی  کنی؟ میی دهنی می گوی  چرا با بچه بدرو  میکند. زودی من میعصبانی یا هرچیز، ی  توهینی به بچه می

گیویی  اگیر جایگیاه پیدر را     آور . در تربییت فرزنید میی   هایی برای بچه دارد؟ جایگاه پدر را پایین میی آسیبچه 

 اش چند برابر این است که پدر بچه را بزند. دار کنی از آن طرف آسیبخدشه

را مشخص کنی   توانی  سب  خودمانهای ان، میهرکدا  از ما اگر بنشینی  چند دقیقه فکر کنی  به مکال ات با بچه

میان را تغیییر   مان پیامدهای منفی دارد سعی کنی  با شیب مالی  که خودمان هی  آسییب نبینیی  سیب     و اگر سب 

 بدهی . 

های قرآنت، آقا اما  زمان عجل اهلل را از ما راضی و خشینود بگیردان. در ظ یور    ان درگاهت، به آیهرببارال ا، به مق

جلسه به مسئولین مدرسه که چنین فضایی را برای ما تدارک دیدند که بتیوانی  در   ایشان تعجیل بفرما، به بانیان این

مان، در تربیت فرزند صال ، تربیت شیعۀ علی ابن ابیطالب قدمی را برداری  توفیق بندگی و عاقبت پیشرفت زندگی

 عال ین .به خیری عطا فرما. خدایا به ه ۀ ما توفیق تربیت فرزند صال  عطا فرما. آمین یا رب ال
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