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عالی سمه ت   ب 

 علی بخشخانم سرکار  تمهشجلسه 
 

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

 بعدد ما أحاط به علمک

ونده ه را شروع کند، والد شنیک سری مباحث بود که وقتی فرزند ناراضی است چطور بچه رابطیکی از مادران: 

ض کند، والد بیشتر معترگفتیم والد مکالمه را شروع میها بود. یک سری میوالد مشااور اساتی یک ساری ای    

گفتید.  های ثحقیرآمیز راهای حاوی راه حل را گفتید. بعد فرسااتادن  یا اساات ثیریرگرار اساات. فرسااتادن  یا   

 ود. های م  بودکه غلط بدادن، ثفسیرکردن، درس دادن، یک سری  یا کردن بود، انتقادکردن، خجالت قضاوت

ویم شدر مورد دامنۀ لغات برای احساسات خیلی مهم است که ما مدا  نگوییم ناراحتم و نگرانم، ثبدیل میاستاد: 

نگ اگر یباه یک مادر ناراحت و نگران. اگر به اای ناراحتم و نگرانم کلمات زیادی را بتوانیم اایگزی  کنیم د 

شود. هم برای خودمان خوب است هم وقتی ثوی یک احساسی هستیم خیلی مادر ناراحت و نگران به ما زده نمی

ثری  حالت به آن حس ما دارد را  یدا کنیم و در بیانش خیلی به ما ای را که نزدیکثوانیم لغت یا کلمهراحت می

 برای خودثان انجا  دهید.  کند، سعی کنید ای  کار را به عنوان یک ثمری کمک می

ست یا طور هدانم همه اای دنیا ای ها در بیان احساس ضعیف هستیم. نمییک خورده شاید بشود گفت ما ایرانی

 مان را راحت بیان کنیم با ما ازکه احساااسمان خیلی در مورد ای زنیم ولی واقعاً در ثربیتنگ ایرانی هم نمیانه 

مان خیلی کم است و حتی در بیان احساس حسااس ضاعیفیم و دامنۀ احسااس و لغات   بچگی کار نشاده، در بیان ا 

 خواهیم قبول کنیم فرزندمان یک احساسی دارد. مان هم حتی ضعیفیم. نمیفرزندان

یم. ای  کنشااویم و لمسااش میافتد. یک مدت که بگررد ای  را کامالً متواه میدر  یا  م  صاامیمیت اثفام می

ی هایکنم چه حالتخواهم ارسالکه م  میهای مختلفی دارد.  یامیر موردش حرف زدیم حالتکه ما د یا  منی

کی از یکنیم به چهار دستۀ اصلی ثقسیم کردیم. مان ارسال میهایی را که برای فرزندانثواند داشاته باشد  یا  می

فتیم   روشاانگر، یعنی  یا  منی که ... گگوییم.  یا  مها میهایی هسااتند که  یا  م ر روشاانگر به آن ها  یا دسااته

یم یک گویشود که ما میمان چند ثا موقعیت برایمان ایجاد میها و فرزندانگاهی اوقات ما ... ما در ارثباط با بچه

اایی م ر مادر مالک مسااایله هساااتم. اینجا از همان ثکنیک  یا  منی که امن در موردش حرف زدیم صاااحبت  

خواهم  یامم رو ارسال کنم و ای   یا  اگر یادثان باشد یک املۀ سه یک چیزی ناراحتم میکنیم. یعنی م  از می

را  که ثحقیرش کنیم. احساس خودمانکردیم خیلی واضح و شفاف بدون ای بخشای داشت. آن رفتار را بیان می 

ه بخشی ک املۀ کامل سگراشتیم. یکردیم و ثیریری که آن رفتار یا آن کار داشت را در کنار امله میبیان می

ات گوییم. یعنی اوقبود. اینجا م ر مادر، مالک مساایله بود . یک اایی اساات که ما به آن، ناحیۀ بدون مساا له می 
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الً م  دهیم. مثای بی  م  و فرزند  نیست. اینجا ما  یا ر م ر روشنگر را میها داریم، هیچ مسیلهخوشای را ما با بچه 

ا  را بگویم و باور  را بیان کنم، از ناحیۀ بدون مساایله اسااتفاده ی حس و عقیدهخواهم در مورد یک موضااوعمی

خواهم حتی فقط هم نمیآید طوری دوست دار  م  از دروغ بد  میکه م  حجاب را ای گویمکنم. مثالً میمی

ا. هجا  ثکالیف بچها  را در مورد مسااواز زدن بگم. یا در مورد ساااعت انخواهم عقیدهاز م  بگویم. یا مثالً می

ویم. در گای در ثکالیف نیساات که در چالشااش باشاام بلکه م  ن ر  را دار  میهیچ اثفاقی نیافتاده و هیچ مساایله

ستند که زنند مادرانی هزنیم. مثالً مادرانی که خیلی حرف میکنیم و زیاد حرف نمی یا  م  گفتیم سخنرانی نمی

وییم گگیرند. ما میالعمل خاصی نمیها  ر شده. عکسدهند گوش بچهها دیگر خیلی به حرفشان گوش نمیبچه

نیم. کها خیلی خوبی را ارسال میها نداریم، گهگاهی یک  یا که هیچ مشکلی با بچهدر همی  منطقۀ بدون مسیله

طریق دیگر  ی ازثواند  یامهای روشاانگر اساات یا میثواند ن ر م  به ثنهایی باشااد که به عنوان  یا ها میای   یا 

 باشد. می

صوصاً کنم. خخوانم. یک  یامی را ارسال میرا از یک فیلسوف غربی می ایگفتم م  یک حدیث یا یک امله

اگر خود  به آن باور داشاته باشم و قبولش کرده باشم که بگویم ن ر م  هم مثل ای  فیلسوف است یا چیزی که  

گوییم. وقتی در ای  شاارایط ما  یامی را های روشاانگر میها  یا به ای گوید م  با آن موافقم. ما اما  معصااو  می

گویم. حام یا از زبان خود  ای  یش نیامده، م  در اینجا دار  ن ر  را میکنیم هیچ ناراحتی یا مساا لهارسااال می

م. در نزن گویم یا از زبان یک شااخد دیگر. خیلی اررگرار اساات اگر با ثوهی  و ثحقیر و قضاااوت حرفم را می

که  کند. بهتری  زمان برای ایشااود و به موقا او از ای   یا  اسااتفاده مییک اایی از ناخودآگاه فرزند  ربت می

ه ما هایی است کها صحبت کنیم در زمانهایمان بینش بدهیم و ن ری را در مورد موضوعی با آنبخواهیم به بچه

ل م  خوب است هم حال فرزند . ما به  یا  دومی که در ای  منطقه در منطقۀ بدون مسیله قرار داریم. یعنی هم حا

انم و انگار دکه فرزند  خطایی را انجا  بدهد م  میگوییم. یعنی قبل از ای می "های بازدارنده یا "شود گفته می

چون  دهم.  سها را میرساانی کنم یک سری  یا  خواهد الوثر اطالعکه به ذهنم آمده با ثجربۀ قبلی یا دلم می

ای نداریم باز در منطقۀ بدون مسیله هستیم. نه م  از چیزی ناراحتم نه فرزند  از چیزی هنوز اثفاقی نیافتاده و مسیله

ت که در آینده ممک  اسکنمخواهم برای فرزند   یامی را ارسالمی ای بی  ما نیست م هیچ مسیله .ناراضی است

 که بعداً قرار اساات اثفام بیافتد م  یک  یامی را ارسااال گویم. یعنی چیزییای  یش بیاید. الوثر دار  ممساایله

ا یا هکنم  س اختالفی بی  ما نیساات  یا  بازدارنده، در مورد نیازها یا خواسااتهمیرسااانیکنم انگار دار  اطالعمی

فتۀ ثواند فردا یا هباشد، میثواند سه یا چهار ساعت بعد آینده میگویم ای اگر م  درخواستی دار  امن دار  می

مان خواهیم با فرزندثواند خیلی دیرثر هم باشااد. بسااتگی دارد به آن موضااوعی که در موردش می بعد باشااد می

و  خاصاای یا مشااکل صااحبت کنیم. معمومً  یا  م ر بازدارنده هم ثوی منطقۀ بدون مساایله اساات. چون هیچ اثفام

کنم که عامل بازدارندۀ یک سری از رفتارها باشد. م   یامی را ارسال می نارضایتی بی  م  و فرزند  واود ندارد.
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جا  خواهد رفتاری را انگویند وقتی فرزند  میکند. بعضااای از والدی  میباز ای  هم در سااانی  مختلف فرم می

دو، ه او بگویم بخواهد برود، اگر بدانم میدهد. مثالً میبدهد اگر م  عکس آن را بگویم، آن رفتار را انجا  نمی

ایش آید غربینیم قشنگ میها، بعد میگویم غرا نخوریخورد به او میدانم غرا نمیدود یا مثالً میاو دیگر نمی

 خورد! ای  روش ثربیتی معکوس است. را می

خواهم وارد ای  روش دهد. م  اصالً نمیها با یک سری شرایط خاص ثا یک حدی اواب میدر بعضی از بچه

هایی  یا  های بازدارندههای خاص است. ولی  یا یتی بشاو . امن مبتال به ما نیست. آن برای یک سری از بچه ثرب

ان را مکه آن مساایله  یش بیاید ما  یا اساات که م  قرار اساات الوگیری کنم از یک سااری اثفاقات. قبل از ای  

طقۀ گوییم. ای   یا  چه زمانی اسااتی دقیقاً در منمی " یا  مثبت"کنیم. یک  یا  دیگر داریم که به آن ارساال می 

خواهد عداً میکه او بخاصی بی  م  و فرزند   یش نیامده، در مورد ای افتد. یعنی هیچ اثفامبدون مسیله اثفام می

کاری را انجا  بدهد م  قرار نیساات  یامی را بدهم.  یا  روشاانگر هم نیساات که م  ن ر  را در مورد حجاب یا   

  یا ن م یا هر چیز دیگری بگویم. یک  یا  مثبت اسااات. یعنی م  احسااااس خوبم را در مورد یک ساااری قوانی

کند یا کار خوبی که او انجا  آید، چه چیز خوشاااحالم میکه از چی خوشااام میگویم. از ای اثفاقاتِ خوب می

ت. ای  هم  س در زمانی کنم. امله حاکی از احسااسات خوب اس داده یک  یا  ثشاویقی مثبت به او ارساال می  

داریم در یک منطقۀ دیگر خط  " یا  م "ای بی  م  و فرزند  اثفام نیافتاده، ولی یک اسااات کاه هیچ مسااایلاه   

مان بریم دراایی که هم فرزندبرخوردی را می " یا ر م "ای است که مالک مسیله مادر است. بکشیم اینجا منطقه

رویم در کنیمی میبرخوردی چه کار می " یا ر م "ما برای ای  ا . مالک مساایله اساات هم م ر مادر مالک مساایله

ایم. اینجا دیگر  یا ر م  به ثنهایی ثکنیک حل مسااایله. ای  زمانی اسااات که هر دوی ما دچار یک مسااایله شاااده 

خواهیم ارسااال کنیم انگار یک حالت اررگرار نیساات. چون هم م  یک سااری مساایله دار  هم او.  یامی که می 

مان را ، مسااایله" یا  م "ای اساااتفاده کنیم که به اای گوییم برویم از گزینهکند. ما اینجا می یدا میثقاطا باهم 

 گوییم. حل کند. به ای  موضوعر حل مسیله می

بپریر  یک  که م  بایدهای ارثباطی، اهداف ثربیتی، ای اش بررسی سبکثا السۀ گرشته همهاز ابتدای کارگاه 

یم به از خواهیم حرف بزنود. بعد گفتیم که ما حرف نزنیم بیشاااتر گوش بدهیم. حام که میها بچیزهایی را، ای 

  یا ر م ، باید هر نوع حرف زدنی که والد مجاز است حرف بزند رو در موردش صحبت کنیم. 

ساس نویسیم و احآوریم ثیریر آن رفتار را میچه بودی ما آن رفتاری که هسات را شفاف در می  " یا  م "فرمول 

ها چهخواهیم به بقدر که ما میگرارد. ای مان ثیریر مینویسااایم. ثغییر کال  ماا خیلی در رابطه را هم کناارش می 

بگوییم ای  کار را بک ، آن کار را نک ، م  اگر فقط  یامم را ارسال کنم و او خودش فکر کند که دفعۀ بعد ای  

 کند. حام که دفعۀ بعد مواظبت عقل خودش به ای  نتیجه برساادکار را نکند خیلی بهتر اساات، یعنی او با منطق و 

 ش یکاکه م  به ذه کند، ولی همی  اش فراموشکردن گوشیممک  است دفعۀ بعد به خاطر بچه بودن و بازی
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. هیمدکه ما مدا  داریم فرمان میکند خیلی بهتر اسات از ای  ثلنگر زد  و او از اختیار و عقل خودش اساتفاده می 

شاادی امالثی که در آن ساارزنش و ها شااروع میچه نوع امالثی با دوباره و چند باره و همیشااه و باز هم و ای 

ه بینیم کآیم میثحقیر داشاات. مثالً دوباره م  آمد  و دید  دوچرخه وسااط راه افتاده، م  خسااته از ساارکار می  

ثان را اگر آن اولش را حرف کنید، امله شو . آفری ، ای  قسمت بدِدوچرخه وسط راه است خیلی ناراحت می

 اش خوب است. ای  قسمت

بزنیم.  خواهیم که حرفروی  یا  م  خیلی مکث کردیم فقط به ای  دلیل که ما مادران ثشنۀ صحبت کردیم. می

هایمان را ثربیت کنیم و خواهیم بچاه کاه می ماان داریم. باه دلیال ای    نی هم برای حرف زدنقتدمیال محکم و م 

 مان بیراهه برود و خطا و انتخاب غلط کند.  س باید درست محبت کردن را یاد بگیریم. خواهیم بچهنمی

 هایمان را ثغییر بدهیم. بندیاست. چون از صفر باید امله " یا  م "مان، ثری  قسمت کارگاهسخت

که  شان شروع کردند. از ایاحساس ا  و نیاز به استراحت دار . اول بااند که م  خیلی خستهیکی از مادران نوشته

ثان را لها . امباعث شادی برادر کوچکت زودثر بیدار بشاه، و ساراغ م  بیاید، از دستت خیلی ناراحت و کالفه   

 شود. از دستت، یعنی کالًرا حرف کنید خیلی خوب می "از دستت"خیلی خوب شروع کردید ولی ای  قسمت 

اعث شاادی برادرت بیدار شااود، م  ناراحتم. از ای  کارت ناراحتم. یعنی اگر گویی: باز ثو ناراحتم. ولی اگر می

که کالً از دسااتت ناراحتم. آن از ا  را ابراز کنم، باید از آن فعلر انجا  شااده باشااد، نه ای  خواهم ناراحتیم  می

  به یک شااوبدیل میثان  از کنید، عالی اساات. اگر م  مدا  بگویم ناراحتم و نگرانم، ثدسااتت را اگر از امله

گویند مامان که همیشاااه کنند. میها به احسااااساااات م  ثواه نمی ماادر دامم الناراحت و دامم النگران. بعد بچه 

 ناراحت و نگران است. 

شدن کار و  ول  یلمرفتار چیستی رفتار آوردن دوست به خانه. ثیریرش چیستی گرفت  وقت و  ول اضافه یا ثح

: وقتی شما گوییمرویم. میمی " یا  م "ایم، یا ناراضی هستیم. به حساسی داریمی یا کالفهاضافه به خانواده. چه ا

ه خاطر شو  بشو  یا نگران میا  یا کالفه میآوردی، م  ناراضیهرهفته یا چند هفته است دوستت را به خانه می

طافت همیشه سعی کنیم با قدری ل شود.که باید کلی برای شاما وقت بگرار  و هزینه برای خانواده ثحمیل می ای 

مان را بگوییم. عزیز ، دختر ،  سار   ای  خیلی خوب اسات.  سر ، مثالً علی اان، وقتی شما دوستت را به   امله

ا . به ای  اهت که هم باید برایش وقت بگرار ، هم هزینۀ زیادی دارد به ما آوری، م  ناراحت یا کالفهخانه می

رآمد ها نیست، مگه دکه خودت مراقبت ک ، نباید بیاوری، ثو حواست به هزینه ای شاود. همی . حام ثحمیل می

ه م  کگرارد به شرط ای گوییم. واقعاً  یا  م  با همی  املۀ کوثاه ارر میها را دیگر نمی درت چقدر است، ای 

اسااات یا آن ااهایی که گوییم ااهایی که حالر م ر مادر خراب باا کلماات دیگری امله را خراب نکنم. ما می  

ها واقعاً ای داشت  است. آن زمانحال فرزندمان خراب اسات، لف م از خراب بودن ناراضای بودن اسات یا مسیله   

  اوقت نصیحت نکنمی آیا م  هیچ وقت به بچهدهد. حام سؤال ای  است: آیا م  هیچنصیحت کردن اواب نمی



 

5 
 

هایمان مثل گیرد. بچهها اواب نمی  مواقا یاد ندهیم! ای  موقاخوب و باد را یااد نادهمیچرا. یاد بدهیم ولی ای   

چ گوییم هیشنوند و هرچه ما میاند. یا اصاالً گوشاشان کر شده دیگر نمی  مان را حفظ کردهیک طوطی امالت

 کنند. اند به شنیدن و همان رفتار را دوباره ثکرار میشنوند و عادت کردهارری ندارد، یا می

ان کند. بگرارید خودشا  انگار خمار شانیدن ای  املۀ م  اسات. مشاکل  یدا می   نگویم انگار بچهاگر یک روز 

فکر کنند. م  امله را بگویم ثلنگر را بزنم، حام اگر دیگر هفتۀ بعد  ساار  دوسااتش را آمورد آن وقت داسااتان  

  م  را ولی اگر هفتۀ چهار   یاشاود. م  دو هفته چیزی نگفتم. هفتۀ سو  یک  یا ر م  ارسال کرد .  متفاوت می

عی قدهم.  س ما مواسالش است اینجا م  یک رفتار دیگر انجا  می 41هم گفتم او رفت دوستش را آورد چون 

گوییم کجا نصاایحت کنید. نصاایحت کردن کنیم. حام میدهند اصااالً نصاایحت نمیها کاری را انجا  میکه بچه

اثفاقی نبود. منطقه بدون مسیله بود. حال م  و فرزند  خوب است. م   هاساتی  یا  روشانگر. هیچ  مثل کدا   یا 

زنم. یا مثالً  یا  بازدارنده، چه  یامی گویم در مورد یک موضوع حرف میگویم. احساسم را میدار  ن ر  را می

رسانی طالعیک اای نیست، م  دار  بودی دوباره در منطقۀ بدون مسایله بود. یعنی هیچ اثفاقی نیافتاده هیچ مسایله  

 شود. مان ایجاد میقدر ثنش و درگیری بی که ما ای به اای ای  ثواند ارر کندکنم. میدر خانه می

خواهد کاری در خانه انجا  دهد دوست فرزندش بامخره آن مادر وقتش که باید صرف شود. شاید آن موقا می

قدر مرثب باشااد که آن عفی داشااته باشااد و خانه آن ثواند انجا  دهد. بامخره که باید یک کار مضااااساات نمی

 دهندۀ مناعترا نگوییم قطعاً وقت و کار برای مادر هساات و ای  نشااان شلو رود اگر آید و میدوسااتش که می

 طبا شما )یکی از مادران( است. خدا خیرثان بدهد. 

دهم اگر بخواهد رفتاری ثرایح میخورند، به او هم بخورانند. م  یکی از مادران فرمودند هرچیز خودشاااان می

ها در خانۀ هدهیم بچاگر قرار است رفت و آمدی باشد ما ثرایح می .باشد بیاید ثا برود آنجا بله  قطعاً همی  است

ان ثها مثال هستند اگر شما ای  مسیله ناراحتکند ای خودمان باشند. ولی خوب، داستانش با شا  خوردن فرم می

 "ا  م  ی"خواهیم املۀ داده شود. زمانی ما میرویش  " یا  م "ای برایتان نیست که عنوانر کند  س مسایله نمی

اگر برایمان  خاکی باشد،کفشش هممان روی مبل سافید بپردکف که بچهکه از چیزی ناراحتیم. از ای رو بگوییم

بدهیم. اگر قرار اسات هرهفته   " یا  م "دهیم ولی اگر مسایله اسات باید   نمی " یا  م "ای نیسات، خوب  مسایله 

دهیم او میهرا ب "م   یا "ای هست ای نیست اشکالی ندارد اگر مسیلهد اگر برایمان مسیلهرخانه بیاودوستش را به

بود  " یا  م "کنیم یک مدل صحبت دیگر هم داریم. امن ای  بحث ها صاحبت خواهیم با بچهکه می موقعی در

سیله م م  مالک کهمهم است خصوصاً ای  قسمت باشاد چون خیلی اا افتاده  م  برایمانکه مطالب  یا  امیدوار 

 نداریم اور چیزهاچالش و ای  و خیلی نگرانی دیگر ما هایدرقساامت کنمارسااالرا  خواهم  یامیمی  هسااتم و

 قسمت است که نگرانیم.  بیشتر درهمی 
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 ددهیم، بایقدر ثرکر میاند که: خود  هم از ثرکر خسااته شااد . بله. خودمان هم واقعاً ای ن نوشااتهیکی از مادرا

 مان را عوض کنیم. روش

حام شااد گفتید مثالً دوباره و همیشااه و ای  امالت را به کار نبرید که ساارزنش و ثحقیر سااؤال یکی از مادران: 

ی شاده، بتواند با ای  آرامش بگوید،  ساار عزیز ، ای  وسااط  قدر عصااباننشاوید. خوب قبول اساات. حام آد  ای  

اش بگویدی ای  دوچرخه آخر طور شده، خوب آخر چند بار باید آد  به بچهآنطور شده دوچرخه گراشاتی ای  

یک موضااوع خیلی مهمی اساات در زندگی ما. شاااید م  هم خیلی به آن اهمیت ندهم.  درش که از راه برسااد   

  شویم. حام مگویی برود بیاورد یعنی باز هم ما مقصر میدوچرخه آن وسط استی چرا نمیگوید هنوز ای  می

گفتم، او گوش نداده، ولی اگر چیزی را با ادیت یا یک خورده با عصابانیت بگویم دیگر همان یک بار اسات.   

و . ولی را  امن نمیخسته ات را بام بیاور. ثازه اگر نگویدیعنی باید همان لح ه بگویم: برو همی  امن دوچرخه

شود یشود آد  عصبانی مطوری بگوییم چیزی که نه گهگاه، بلکه مداو  انجا  میثوانیم با آن لح  آرا  ای نمی

 شود خیلی با آرامش رفتار کند. نمی

یم. قطعاً در کن مان را ابرازمان خیلی با عزیز ، قربانت برو  نیست وقتی قرار است ناراحتینه، ما هم امالتاستاد: 

مان صاااحبت مان یک مقدار ادیت هسااات. اگر دفعۀ  یش خاطرثان باشاااد ما در مورد ادیت امالتامالت

م نه آن مان داشتیم. گفتیمان را در امالتکنیم میزان احساسخواستیم ارسالکه می " یا  منی"کردیم. یعنی آن 

اشدکه اش خیلی بیشتر از آنی باشاد، نه شدت احساس کنیم باید خیلی شال و وارفته ب خواهیم ارساال که می یامی

العمل کردیم و فرزندمان عکسرا ارسالکه اگر  یامیاحساس واقعی م  است به اندازۀ احساسم باشد حتی گفتیم

 که یم. ای ها را با قربان صدقه بگویطوری نیست که ما  یا گوییم. ای ثر میثر و محکمنشان نداد  یا  دو  را قاطا

که کند به ای که بچۀ ما عادت میشاااودی از ای ات مانده آیا حل میگوییم باز هم دوچرخههمیشاااه داریم می

 نمک شده، بعد همسرتشود. شما مثالً یک بار غرایت بیرود اای دیگر هم سرزنش میسرزنش بشودی بچه می

نمک درست کرده بودید، چقدر بی راسال  یش یک ب 41نمک است! شاید به ثو بگوید: باز هم که غراهایت بی

ات در راه  له مانده، که باز هم دوچرخهداریدی همان حس بد را فرزندثان دارد. از ای  "باز هم"حس بدی از ای  

 شاااو  و عصااابانیات اینجا رها اسااات، ناراحت میبینم دوچرخهآیم میکه وقتی میکه به او بگوییدرصاااورثی

 هم ریخته است، هم ممک  است آن را دزد ببرد. شو . چون هم راه  له به می

گویی. به اای ثر میدهد.  یا  دو  را با یک املۀ محکمالعمل نشااان نمیدهی او عکسخوب،  یا  اولت را می

ا هات را بردار، ما ااازۀ فکرکردن و ثعقل کردن را داریم از بچهکه دعوایش کنی که زود باش برو دوچرخهای 

ل اساات. آره واقعاً مان حبگوییم مساا له ثشاارکنیم اگر فقط بگوییم برو آن را بردار، با ثوپ و می گیریم. فکرمی

   چقدربرداشاات و رفت  بگوییم اما ای  باره قاطایک دارد وقتیرود برمیثرسااند، میمی اند از ماکوچک هابچه

 .. . مند است. اگر م  طوریارزش ارزش داردی از فکرش استفاده نکرده، اگر او از فکرش استفاده کرد دیگر
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 ثان درمیان بگرارید، البته درمورد خودشان نه کسهایثان را با بچهاز وقتی که گفتید احساساتیکی از مادران: 

ثوانم احسااسااثم را ابراز کنم. خیلی ثالش کرد  ثا ثوانساتم به  سر     دیگری، مثالً م  ثالش کرد  م  خیلی نمی

هایش را خیلی دهی، کالسات را کاامل ناقد انجا  می روی هم ثکاالیف داری  یش میبفهماانم کاه اینجوری   

، شاود دیگر خیلی  یگیر نیست. وقتی به او گفتم ای  حالت دهد. ولی بعدش که موقا ثکالیف میخوب انجا  می

اش ثالش خور ، همهکند و م  به خاطر همۀ ای  حرکات حرص میدهد و مرا ناراحت میحالت بدی به م  می

 گوید ببی  م  امروز چقدر ای  شکلی بود ، شما ناراحت نباش. کند که مثالً م  حرص نخور ، میمی

هایمان ااازه بدهیم فکر بکنند. خواهشاااً ااازۀ فکر کند یعنی خیلی مهم اساات ما به بچهخودش فکر میاسااتاد: 

شود. یمبینیم خیلی از مسامل حلگوییم، میرا میمان که احساسها ما همی ها نگیرید خیلی وقتکردن را از بچه

اگر نه، یک  یا  قاطا  گنجانده شود و آن مان درخواهیم احساسکه ما میاملۀ  یا  م ، به خاطر همی  است در

   د سااارش بیاید، بدو برو زو بچه یک بالیی شاااود ای ای، باعث میات را اینجا ریختهکه: ای  وساااامل گوییممی

ود شکه روی زمی  ریخته شده باعث میکه م  بگویم خوب وسااملی اش ک . ای  خیلی آساان اسات ثا ای   اما

شو . ساخت  امله سخت است وقتی به آن فکر بچۀ کوچک دساتش زخمی شود و م  از ای  قضیه ناراحت می 

شود. می رایمان ثمری کم بکنیم، ولی کممان را اصالحکنیم بله، اولش درعصبانیت قطعاً سخت است امالتمی

 افتد. خوبی میای  ثمری  را بکنید، مط منم اثفاقات 

 یک سری مسامل ارزشی هستند برای ما، )در مورد دیر نماز خواندن که یکی از اولیاء سؤال کردند( 

ثان بگویم، معمومً در بحث انتخاب دوستان، مدل در مساامل ارزشی که یکی از بزرگواران سؤال کردند خدمت 

ی  ها که ما در س  ثکلیف بیشتر با ادهند، خصاوصااً در نواوان  لباس، ظاهر افراد، شاکل ثفریحاثی که انجا  می 

خواهد انتخاب که کدا  مراا را میمسااامل درگیر هسااتیم، بحث عادت غرا خوردن، بحث نقطه ن رهای مرهبی

هد بگوید، یک سااری ن ریات انساایتی، خواکند، چه قساامتی از دی  را قبول دارد، در مورد ومیت فقیه چه می

ا هااتماعی، اخالقی  ن رات مختلفی دارند در موردکار، سبک زندگی، حتی انتخاب رشتۀ ثحصیلی، خیلی وقت

ها ی بعضیکنندشویم. اینجا ما چطوری رفتارکنیمی ببینیم اول والدی  چه کارهایی میها دچار چالش میما با بچه

 کنند به نصیحت کردن. ا بام، شروع مینند، یعنی از موضکآیند اِعمالر قدرت میمی

، ممک  شودی خیریکی از مادران فرموده بودند نصایحت و یاد دادن خوب و بد، فقط به  یا  روشنگر منحصر می 

 ثواند  یا  روشنگر باشد. هایش میهای دیگر هم باشد. یکی از روشاست در حالت

  کنم، یا درگیری و ممکشااان، که از خانه بیرونت میثهدید کردن نواوانکنند به بعضاای از والدی  شااروع می

آید، ود شب میربینید صبح میاسات بحث فرار از خانه و فاصاله گرفت  از خانواده در آن خیلی اثفام بیافتد. می  

 والدی  زا بعضی .خواهد بکند وخیلی چیزهای دیگرکند خیلی الوی چشم نباشد،که هرکاری دلش میمی سعی

یک السۀ  آیندگویند فحش دادن در خانه ممنوع، بعد میمثالً میکنند. آیند از ثکنیک حل مسیله استفاده میمی
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که دهد. برای ای های ارزش صااد در صااد اواب نمیگرارند. ولی ثکنیک حل مساایله برای ن ا حل مساایله می

ه کو صحبت کنی، ثکنیک حل مسیله یعنی ای خواهی روی  وشش دخترت یا بحث نماز خواندن او با اشاما می 

او، یعنی هم م  باید از  %51احسااس رضاایت از موضوع داشته باشم    %51دو طرف برنده برنده بشاوند یعنی م   

ثوانیم حد وساط را برایشان در ن ر بگیریم. اما  موضاا خود   ایی  بیایم هم او. در بعضای از مساامل ارزشای نمی    

شان کرد. بعضی از افراد فرزندشان را در ای  حالت ت با ثکنیک حل مسیله بشود اارایها ممک  اسبعضی از آن

برند که دیدگاه خوبی دارد و مرهبی است، از که با او اختالف ن ر دارند در مسامل ارزشی،  یش یک مشاور می

آیند ضی از افراد هم میرسانی کنند و نگاهش را ثغییر بدهند. بعشاوند که به فرزندشاان اطالع  آن طریق وارد می

هایمان ندیبکه ما امن املههم خصاوصاً همی  روشی  "م   یا "کنند. ثکنیک اساتفاده می  " یا  م "ازثکنیک 

 نیست ولی مؤرر است.  %011ثواند ثیریر خوبی داشته باشد اما باز را ثغییر دادیم می

گویم ای  کار را بک ، آن کار را نک ، که مدا  به فرزند  باست. م  به اای ای  "الگوشادن "یک روش دیگر، 

ا  نماز ات وسااط راه  له اساات، خانه به هم ریخته اساات، خود  یک الگوی ن م خوب باشاام. اگر بحث وسااامل

اسات، خود  یک الگوی نمازخوانر خوب باشام. اگر بحثم  وشش است، خود  یک الگو باشم. در بحث ثربیت   

اند. م  یک مثواند مؤرر باشد. گاهی اوقات مثل یک  ازل میهایی میثوانیم بگوییم که یک روش رابت به ثننمی

وقتی از حل مسایله اساتفاده کنم، یک وقتی از مشاوره استفاده کنم، یک وقتی در  یا  م  برو ، یک وقتی روی   

 بحث الگو شاادن  ر رنگ کار کنم، ای   ازل را کنار هم بچینم ثا آن مسااامل و مباحث ارزشاای خوب اا بیافتد. 

ها هم مز  اسااات م  خود  را ثغییر بدهم. ببینم ای  ن ا  ارزشااای که داریم در مورد آن صاااحبت  گااهی وقت 

روی   کنیم و م  باا نواوانم دچاار چالش شاااد ، او نگاهش با م  کامالً متفاوت اسااات، نکند م  دار  زیاده   می

در مورد مدل لباسش یا مدل موهایش، یا کنمی مثالً اا دار  یا دار  وساواس گونه رفتار می ب بیصا کنم و ثعمی

قدر در مورد کوثاه کردن مو با ثواند داشته باشد که م  ای ها چه مسیلۀ ارزشی میعادت غرا خوردنش آخر ای 

 وشاد با همدیگر چالش داشته باشیمی یا مثالً در مورد  قدر در مورد یک لباسای که دارد می او درگیر بشاو ی ای  

خواندی نکند م  از خدا خواند آیا دیروقت یا وساااطِ وقت نمیکجای کار ی آیا نماز را مینماازخوانادن، ببینم   

ها در دنیای اطرافش واود رو  و به نواوانی که ای  همه چیزهای رنگارنگ و ارابیتدار  یک قد  الوثر می

وقت باشااادی درحالی که ا ، ثوقا دار  او حتماً نمازش نماز اول دارد و کااری هم م  خیلی برای نمازش نکرده 

های آخر وقت داده! خدا با آن خداییش گفته بابا، اگر وقت نداشتیم ثا آن آخری  لح ه نتوانستی خدا ثا آن رانیه

گرارد  س م  خواهم بگویم که خدا هم یک ااهایی یک راهکارهای خاص میوضو بگیری ثیمم ک  ولی می

یلی خ " یا  م "ی عوض کنم. در مورد خود همی  ن ا  ارزش، دقت کنم، شاید م  باید نگاهم را به یک چیزهای

یلی مهم است خاستفاده کنیم، ثکنیک حل مسیله برای بعضی ااها مؤرر است.  " یا  م "ثوانیم از مؤرر است. می

 هم و کنم امالثم را ثغییر بدها استفاده نکنم، سعیقدر ازامالت منفی نک  و نخور و نزن و نرو و ای که م  ای 
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 کنم. ه سمت امالت مثبت حرکتب

گفتم  طور است. اگر ده بارا . قطعاً همی اش را دیدهیکی از مادران گفتند: الگو بودن خیلی مؤرر است. م  نتیجه

مان هم ای  است که ثا ولی خود  انجامش داد  بچه دیده و زودثر کارش را اصالح کرده. یک مدل حرف زدن

یم. مان را به سامت مثبت ساوم بده  ت منفی فاصاله بگیریم و ساعی کنیم امالت  ثوانیم از امالآن اایی که می

ت انمره"کنیی اگر م  بخواهم ای  امله را اصااالح کنم ات خیلی بد اسات. چرا ثالش نمی گوید نمرهامله می

بیشتری  شای  نمره احتیاج به ثال"که اش کنم باید بگویماگر بخواهم مثبت "کنییخیلی بد است چرا ثالش نمی

ویم: هر گکه م  با املۀ منفی بگویم میثوانی بازی کنی، به اای ای ات را انجاا  ندهی نمی ثاا ثکاالیف   "دارد.

ثبت ا  را مکیفت را آماده کنی، اگر بخواهم املهثوانی بازی کنی. یادت نرود ات ثما  شاااد میوقات ثکاالیف  

ا هکنی، نک  و ای ثوانی، انجا  ندهی، نمیشاااود، نمییقدر از نمات را آماده ک . ای گویمی کیفکنم چه می

مان را به سمت امالت مثبت ببریم. اگر م  ثمری  کنم امالت منفی را کمتر استفاده نکنیم. سعی کنیم عبارات

 شته باشم بهتر است. دا

ده اسات.  شا گرایی بحثی اسات که در روانشاناسای فردی خیلی روی آن مانور داده    بحث مثبت اندیشای یا مثبت 

ه بعضی ککرده. مثبت اندیشیاندیشی صحبتکه مفصل درمورد مثبتگاثم  استآقایاش هماز سردمدارانیکی

وری طگفتند ان شاااء ... گربه اساات( نه، ای های ما میگویند همه چیز مثبت اساات )به قول قدیمیها میاز غربی

وانم به آن مثبت ثافتد که م  نمیکه هراثفاقی میعنی ای گرایانه برای ما درست است. ینیست. مثبت اندیشی واقا

بیافتد. در  ثانمان داریم که حسااا  ظ  داشاااته باشاااید فال نیک بزنید ثا اثفام نیک براینگاه کنم. اما، ما در دی 

مان داریم. خیلی هم فرمودند ما با نگاه مثبت به قضاااایا نگاه کنیم. درکتاب رضاااایت از زندگی آقای  احاادیاث  

م فقط، نگری خیلی کاری نداریگرایانه مطالب زیادی اساات. ما با بحث مثبتنگریر واقا سااندیده در مورد مثبت

ی که مثالً م  اثواند به ثربیت خانوادگی یا ژنتیک بستگی داشته باشد. در خانوادهیک قسمتی از مثبت نگری می

اهِ خدامحور است معنویت قوی است فال نیک اش، نگنوعی بزرگ شد  و مادر در اثفاقات و مسامل سخت نگاه

دهد خیلی مالیم برخورد  زند، آن اضااطراب و اسااترس و هیجان را برای اثفاقات واکنش خاصاای نشااان نمی  می

ه در کشااان مثبت اساات ثا ای  هایی هسااتند که ثقریباً نگاهبینیم بچهها، میآرا  خروایر آن خانوادهکند آرا می

در و  مادر خانواده همیشاااه نگران اسااات همیشاااه نگاه منفی به همۀ اثفاقات دارد مثالً فرزند   ای که مثالًخانواده

کند. گیرد و یک عالمه هیجان منفی را دارد به اعضاااای خانواده القاء میقدر دلشاااوره میآید ای خانواده د می

ر است و ثشاان ضاعیف  نگاه مثبت هایی هساتند که ها، بچهافتدی معمومً خروایر ای  خانوادهخوب چه اثفاقی می

 شان غالب است. نگاه منفی

را به دست بیاور .  ثوانم آنثواند اکتسابی باشد یعنی م  با ثمری  مینگری مییک قسمت مثبت اندیشی یا مثبت

دن، کرها، ورزشدر خیریهها، رفت خواندن باشد، معاشرت با آد ثواندکتابگویند میها میحام ثمری  را بعضی
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ه م  شود. یکی از کارهایش هم ای  است ککردن اعضا بدن استفاده میحتی بحث ثنفس عمیق که برای ریلکس

را دوسااات  غیبت"که بگویم در امالثم ساااعی کنم از کلمات منفی کمتر اساااتفاده کنم. یعنی مثالً به اای ای 

یعنی  "ت، بیا یک کار دیگر انجا  بدهیمغیبت حرا  اسااا"بگویم: بیاییم در مورد خودمان حرف بزنیم. یا  "ندار 

شود ثغییر داد امله امله را می 0مان امکان دارد و ثوانیم و برایامالت منفی را اصالح کنم. ثا اایی که ما می

 دهم. ت مثبت ثغییر میمرا به س

ویی است گمثبتبرسانم. خصوصاً ای  قسمت آخر که  " یا  م "اهلل که ثوانساته باشام من ور  را از بحث   شااء ان

ان است ماش احتیاج داریم و آن در مورد کال اا افتاده باشد. بحث مفصل است ما فقط به یک قسمت کوچک

 مان هم اررگرار باشد. ثواند روی اندیشهکه خود همی  ثمری  کال  می
 

و خشنود بگردان. در ظهور های قرآنت، آقا اما  زمان عجل اهلل را از ما راضای  بارالها، به مقربان درگاهت، به آیه

ایشان ثعجیل بفرما، به بانیان ای  السه به مس ولی  مدرسه که چنی  فضایی را برای ما ثدارز دیدند که بتوانیم در 

مان، در ثربیت فرزند صاااالح، ثربیت شااایعۀ علی اب  ابیطالب قدمی را برداریم ثوفیق بندگی و   یشااارفت زندگی

 به همۀ ما ثوفیق ثربیت فرزند صالح عطا فرما. آمی  یا رب العالمی  . عاقبت به خیری عطا فرما. خدایا 
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