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عالی سمه ت   ب 

 سرکار خانم علی بخشی  مچهارجلسه 
 

 

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

کنم خدمت بزرگواران. خوشحالم که درخدمت همۀ عزیزان هستم. ان شاء اهلل که گاام میدادر را   سالم عرض می

 جهت رسددن به اهدافمان برداریم. 

فرزندتون افتد. خوب، ار بدن شما و فرزندتون اتیاق میما االن سرمدز ناهار یا شام نشستدم. یک مکالمهسؤال استاد: 

دهد که هادچ  اهمدت را دارد به من یاد میخورد فقط یک مقدار حقایق بیگوید این مدرسه به هدچ دردر نمیمی

کاه ددم مهمای بشاوم اصاالً باه تحصادال        برام ندارد. تصمدم گرفتم اصالً به دانشگاه نروم. برار ایان ار هم فایده

تان، ساله 01در این دندا وجود دارد. درحالت بعدر، دختر خانم  دانشگاهی نداز ندارم. هزار راه دیگر برار پدشرفت

دید باهم بازر کندم. اگر مان  دانم چه عدبی دارم مهشدد قبالً منو دوست داشت حاال نداره، دیگه نمیگوید نمیمی

هاا را تماشاا   دن خندند و من تنهاا بایاد  ها باهم خوشند و میکند دنرود با دزیتا بازر میهم دنبالش نروم او باز می

هاا را ببارمم ماماان محماد     گوید چرا من باید حداط را تمدز کانم و دشالال  تان میساله 01کنم. سومدن حالت، پسر 

ها را نباید مجباور باه انجاام ایان     کند این کار را بکند شما اصالً انعطاف ندارید. بچهدوستم اصالً او رو مجبور نمی

تاا جمۀاۀ    3کنم رو انجام بدهند. تقریباً که من میمجبور ندستند این همه کارهاییکدام از دوستهام کارها کرد. هدچ

اعتراضی در سه حالت مختۀف یکی در مورد درس است کاه باه وضاعدت درسای فرزناد اعتاراض دارد دومای از        

گذاشاتدد شااکی اسات و     اشار که شاما بار عهاده   کنند سومی از وظدیهارتباط با دوستانش احساس نارضایتی می

 اعتراض دارد. 

ها تو را دوست دارند ولی کنی دنها برور محبتطرف دنکن بهگویم تو بازهم سعیمییکی از مادران در پاسخ: 

 شان دارر. ها نشان بده که دوستتو هم به دن

 دهددم درست استمدارید یک راه حل به دخترتان نشان میاستاد: 

اش برخاوردکردم. واقعدات   خواستم بگویم. من تقریباً با موارد مشاابه ذهنم رسدد را می که بهراهییکی از مادران: 

کردم طور فکر میگویی، من هم همسن شما بودم همدنگویم شما راست میاو میکنم و بهمی همان لحظه سکو 

بعد از یک مد  سعی مدکنم شدم. شدم. چون واقعدت من خودم بچه بودم یادم است ناراحت میشاید ناراحت می

هایی که از بچگی خودم هست را برایش تعریف کنم بگویم یک چندن اتیاقاتی افتاد و چندن برخوردهاایی  داستان

 اتیاقی  کردم. چهگیتم داستان یکی از قهرهار یکی از دوستان خودم را برایش تعریفبود و در مورد همان دوستی
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 کرد و در نهایت چه اتیاقی افتاد. کردند او خودش چطور فکر میفکر میافتاد همه از بدرون چطورر 

اند و باه  شناسد و بزرگ شدهخورد همدن صحبت شده بود. کسانی که االن میکه درس به درد نمییا در مورد این

ها این گویم االن دوست دارر جار این دقا باشی دوست دارر مثل کدوم ازار از زندگی رسددند. مییک مرحۀه

 دانم راه درستی است یا نهم گویم نمیشان را برایشان میگوید فالنی. داستان زندگیباشیم خودش می

رود می یخواهدم جاهایی از دن را که به سمتاش را بگویدم. فقط میخواهدم درست یا غۀطامروز اصالً نمیاستاد: 

اش شود دن حرف شانور کند، باعث میدت بدن ما را کم میکند و دن صمدمکه بدن من و فرزندم فاصۀه ایجاد می

 روید. گردیم. اتیاقاً راه خدۀی خوبی را دارید میها داریم میاز من کم شود دنبال دن

دهند برار کمک پسرم را دماده کردم تا هرکارر که هرکدام از اعضار خانواده در منزل انجام مییکی از مادران: 

 که خودش در دینده توانمند بشود.  )عج(کردن امام زمانبه خانواده و خوشحال 

کند دارید یک پناد اخالقای کاه یاک     درست است. انگار شما دارید براساس دن اعتراضی که فرزندتان میاستاد: 

 دهدد درست استم اگر درست متوجه شده باشم. مقدار مذهبی هم هست به او می

پذیر باید بشور در دینده هام از  شما بزرگ شدر مرد شدر مسئولدت گویم االنمن به فرزندم مییکی از مادران: 

 پس مشکال  بر بدایی. 

 گوید پند و اندرز یا حالت اخالقی کردن موضوع. تو بزرگی تو مَردر. باز دوباره دارد میاستاد: 

 و نتوانستم جواب بدهم. تا حاال پسرم چندن سؤالی نپرسدده اتیاقاً سؤال دوم خدۀی برایم پدش دمده، یکی از مادران: 

گویم که حاال فکر کن مدرسه نخواهی برور. وقتی پسر من چندن حرفی را بزند من به او مییکی دیگر از مادران: 

کاه  کنم که خودش به یک راه حۀی برسد. ناه ایان  خواهی چکار کنیم با او مدام صحبت میاگر مدرسه نرور می

شوم خواهی چکارکنیم منتظرمیگویم اگر مدرسه نرور، می. بعد میمن به او بگویم این خوب است این بد است

گویم برار خود  اصالً دهد میاهمدت به من یاد میجواب بدهد. اگر ادامۀ سؤال گیت که این مدرسه حقایق بی

ساه  خواهد بگویی در ذهن خود  بداور ببدن تا چند سالی که مدرسه رفتی یعنی واقعاً هدچ چداز مدر به من هم نمی

 یاد  نداده که به درد  بخورد و برایت کاربردر باشد یا ارزش داشته باشدم 

اش را ببریاد سامت دن   که به یک راه حۀای برسادم و یاک جاورر ذهان     رویم دنبال اینما دوباره داریم میپاسخ: 

خواهدد می خودتان کهسمتید بهبریرا میکندد ولی مکالمهمیاستم مکالمهدرست  خواهددمیکه خودتانتصمدمی

 تان برسد. به دن نتدجۀ دلخواه

اش گویم حاال خود  فکار کان ببادن کادام    کند، میهایی که میبعد دخر مثالً باز با همۀ این صحبتادامۀ سؤال: 

طورر ندامده بخواهد اینتا حاال اصالً پدش را بزند،کهام بود مثالً اگر پسرمن یک چندن حرفیدر ذهن استمخوب

گیتادم  شد میگیت. وقتی صحبت میوید، ولی شاید حاال برار برادرم این اتیاق افتاده بود در مورد دانشگاه میبگ
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طاورر اسات، خاود     طورر است، دن یکای درس نخواناده دن  مثالً فالنی و فالنی را ببدن، این درس خوانده این

 همان کار را انجام بده. تر بودند، کدام بهتر هستند، شما هم تصمدم بگدر ببدن کدام موفق

مان را گیتادم بارار تربدات بایاد داشاته باشادم. گیتادم در        ما جۀسۀ اول در مورد تربدت حرف زدیم، اهدافاستاد: 

دردوردیام. تعااریف بزرگاان را    السالم عۀدهالبالغۀ حضر  عۀی نهج 30تربدت نتدجه محور نباشدم، تربدت را از نامۀ 

کاه مان بخاواهم    در مورد تربدت گیتدم که از چه زمانی باید شروع شود. جۀسۀ دوم گیتدم خوب، حاال قبل از ایان 

زنام. در  گدرم چدست و با چه سبکی دارم با او حارف مای  تربدت کنم باید ببدنم سبک ارتباطی که من با فرزندم می

که بخواهم تان عرض کردم. سوم گیتدم من قبل از اینمدهار همه را خدمتمورد چند سبک صحبت کردیم و پدا

باه دو قسامتپ پاذیرش     تربدت کنم باید پذیرش داشاته باشام در ماورد فرزنادم. پاذیرش فرزناد را تقسادم کاردیم        

ساه  خواهدم رفتار فرزند را بپاذیرم باه   شخصدت و پذیرش رفتار فرزندمان. بعد در مورد پذیرش گیتدم حاال که می

دستۀ سبز و زرد و قرمز رفتارها را تعریف کردیم. گیتدم دامنۀ این تعریف هم متیاو  است. بعد توضدح دادیم که 

دم و اگار پاذیرش نداشاته باشادم در     نا اگر پذیرش داشته باشدم در هرکدام از رفتارها باید از چه تکندکی استیاده ک

تدم که حاال اگر من بخاواهم از تکندکای اساتیاده کانم بایاد      هرکدام از چه تکندکی استیاده کندم. بعد در پایان گی

اش منم یا فرزندم، چون خدۀی مهم است. اگر او صاحب مسأله است من افتد دیا صاحبار که اتیاق میببدنم مسأله

باید از یک تکندکی استیاده کنم، اگر من صاحب دن مسأله هستم باید از تکنداک دیگارر اساتیاده کانم. قبال از      

شاود کاه گااهی    هاا رد و بادل مای   ها را بگویدم باید حواسمان باشد که یک مکالماتی بدن ما و بچهکه تکندکاین

شاان کنای   بندر کندم وقتای شناساایی  شود بدن ما فاصۀه ایجاد کند. این مکالما  را هم اگر دستهها باعث میوقت

 توانی برایشان جایگزین پددا کنی. خود بخود می

ار افتد. ما به این مکالمهمان فاصۀه اتیاق میدید رابطۀ ... انگار که بدنبراساس موضوعی که پدش میها گاهی وقت

گاذاریم.  اش را فدۀترهار ارتبااطی مای  مان فاصۀه ایجاد کند، اسمکند و ممکن است بدنکه صمدمدت ما را کم می

 کند. گذارند تصیده میفدۀتر مثل چدزر که بدن جایی می

ها بدشتر باهم ارتباط دارند یا بدشاتر بااهم   گویم شاید دناگر دخترمن بپرسد سؤال دوم را، به او میادران: یکی از م

 شان با هم بهتر است. هستند. به این خاطر ناخوددگاه رابطه

که . دوم اینهایمان بهترکندممان را با بچهکه اول رابطهکندممبرار اینخواهدم فدۀترها را شناساییبرار چه میاستاد: 

افتد اولدن مسأله پدامدش ایان اسات کاه عاز  نیاس      مان بدشتر شود. چون وقتی فدۀتر ارتباطی اتیاق میتأثدرپذیرر

گویدم حرفای نازدم، ولای    ها میکند. دیدید بعضی وقتکه تحریک دفاعی ایجاد میشود. دوم اینفرزندم کم می

دهادم یاک   ها ما با یک ندتی یک رفتارر را انجام میگاهی وقت مفهمیگوید نمیکندم یا به ما میمان لج میبچه

مان خوب باشد مشکل فرزندم را بتوانم حل کنم. االن هماۀ  ار را با فرزندمان داریم ندتم این است که رابطهمکالمه
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ود از طارف  شاند ولی یک موقع برداشتی که از این مکالمه میهایشان ارتباط گرفتهبزرگواران با همدن ندت با بچه

تواند این برداشت را داشته باشد از مکالمۀ من و خودش، که مادرم مرا فرزندمان یک چدز دیگر است. یعنی او نمی

کند. چرام چون ما با بعضی از کۀماا  یاا بعضای از جماال  وارد     دوست دارد پس هوایم را دارد و مرا درک می

 این فدۀترها شویم. 

د که من مادر با دن مشکل دارم. حاال ممکن است جامعه هام باا دن مشاکل داشاته     رفتارهار زرد، رفتارهایی هستن

هاا،  ها. بعضای از غرغار کاردن   نظمیباشد، ممکن است قواندن خانوادۀ ما فقط مشکل داشته باشد. مثل بعضی از بی

شان را جا د. وسایلکننهایی که میهایی که دارند. اعتراضگریزرگدرند. بعضی قانونها میبعضی ایرادا  که بچه

دهند. تعریف رفتارهار هایشان را دیر انجام میزنند، مشقخوابند، مسواک نمیکنند، دیر میگذارند، خراب میمی

اش در هر خانواده ممکن است متیاو  باشد. ممکن است یک رفتارر برار مان زرد باشاد بارار شاما     زرد، دامنه

 دن هم براساس فرهنگ و مذهب و سبک زندگی که هرکسی دارد.  کند.اش فرق میقرمز باشد. یک کمی دامنه

کاه خدۀای رور   اناد هام ایان   خواهدم فدۀترها را شناسایی کندم. چون هام جذابناد و هام اعصااب خاردر     امروز می

هاا پاایدن   هایمان بدشتر شود و عاز  نیاس بچاه   شوند فاصۀۀ ما با بچهارتباطمان تأثدر خوب دارند. فدۀترها باعث می

شاود وابساتگی   ها لجبازر کنند و بخواهند مقاومت کنند یا حتی باعاث مای  بداید و تحریک دفاعی ایجاد کند. دن

گردد. ما ایان  ها به ما زیاد شود. دیگر عاد  کرده که من راه حل به او بدهم. خودش دنبال هدچ راه حۀی نمیبچه

ا به سه دستۀ قضاو  کردن، راه حل دادن و اجتنااب از  فدۀترها را به چند دسته تقسدم کردیم: سه دستۀ کۀی. فدۀتره

کندم. اول بگویدم ماا  شود. خود همدن قضاو  کردن را ما به سه دسته تقسدم میبندر مینگرانی طرف مقابل دسته

اش بدنادم کاه هماه   ها خدۀی مدل داریم به سمت قضاو  کردن دیگران. یک کمی رور خودمان فکر کندم میددم

دید، این این کار را کرد چون ددم کندم. اون این کار را کرد چون از من خوشش نمیرا قضاو  می هاداریم ددم

ها زندم. گاهی وقتها میها برچسب به دندانم او به خاطر چی این کار را کرد. گاهی وقتحسودر است. من می

 خواندم. شان را میکندم داریم ذهنفکر می

ر ما زیاد است متاسیانه این قضاو  کردن را مداوریم در ارتباط باا فرزنادمان هام    پس این مدل به قضاو  کردن د

 گویم. کندم با این تعریف که میهایمان را قضاو  میکندم. خدۀی مواقع ما داریم بچهپداده می

تو خود  باعث این مشکل شدر، به خاطر دردسرر که گرفتارش هستی خواندن پاورپوینت جۀسه توسط مادران: 

م، شاید جنگ و دعوا را تو اول وکنی از کجا معۀتوانی دیگران را سرزنش کنی. تو مثل یک پسر بالغ فکر نمینمی

احساس. ددم فقط باید احمق باشد که برار ندم نمره گریه کند. شروع کرده باشی عجب ددم خپنگی هستی، ار بی

توانم بخوانم. تو برار عصابانی  را مثل یک کتاب می ا ها حسود شدر. ار روشن فکر، فکر نکن من ذهنتازگی

 کنی خدۀی از من بهترر. کردن من این کار را انجام دادر فقط چون دانشگاه رفتی فکر می
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باه   -7کندم: هایمان را قضاو  میکندم. جمالتی که ما با دن بچهما قضاو  کردن را به چند دسته تقسدم میاستاد: 

اش متیاو  است، ولی انتقاادر کاه   هاست. حاال، ما یک انتقاد سازنده داریم که داستانصور  انتقاد کردن از دن

بدندم. تو خود  باعث این مشکل شدر ها را میکندم، انتقادر است که فقط داریم عدوب دنها میاز بچه ما داریم

نگای هساتی. ساومدن    زنادم. عجاب ددم خپ  مان برچسب میدرست شدم دومدن حالت قضاو  کردن، ما به فرزندان

تواند شدر، این میهاست. تو خود  باعث این مشکلکردن بچهخوانی است و چهارمدن دسته، ستایشدسته، ذهن

کنی. داریم او توانی دیگران را سرزنشکه گرفتارش هستی نمییکی از جمال  انتقادر ما باشد. به خاطر دردسرر

خوانم. از کجا معۀوم شاید جنگ و دعوا اش را میکنی. دارم ذهننمی کندم. تو مثل یک پسر بالغ فکررا انتقاد می

ها حسود شدر. زنم. تازگیاحساس. دارم به او برچسب میکنم. ار بیرا تو اول شروع کرده باشی. دارم انتقاد می

گریاه او،   کانم. ار بچاۀ  اش میفکر، دارم ستایشخوانی باشد. ار روشنتواند ذهناینجا هم برچسب است هم می

کنم. یک برچسب احمق هم کنارش به دم فقط باید احمق باشد که برار ندم نمره گریه کند. باز دارم انتقادش مید

 کنم. توانم بخوانم! دارم ذهن خوانی میا  را مثل یک کتاب میام. فکر نکن؛ من ذهناو زده

که مددانم تو مخصوصاً این کار را کردر! من  گویدم: منکنند به او میها یک کارر میها بچهدیدید بعضی وقت

 خواستی منو عصبانی کنی این کار را کردر! دانم تو فقط میکه می

هاا انتقااد   گویدم کاه اگار از بچاه   کندم چه اثرر دارد. ما میها میهایی که ما در مورد بچهبرویم ببدندم این قضاو 

گویاد  دیاد، مای  شان پایدن میها یا اعتماد به نیسافتدم دنیشان میشان را بگدریم چه اتیاقی براکندم و دائماً عدوب

اش من که این قدر بد و احمق و حسودم، خوب چرا زحمت بکشم بهتر شومم دوم، ممکن اسات اعتمااد باه نیاس    

کردرم گوید مامان غذایت شور شد، چرا این کار را گدرد مدام او هم دیگران را انتقاد کند. میپایدن نداید، یاد می

گدارد.  ها ایراد مای کند دارد از دنها میکند. با بازر که با بچهاش انتقاد میکند. از معۀماش انتقاد میاز همکالسی

رود کند. سومدن حالت، سمت پنهان کارر مای هار مختۀف زیاد تکرار مییعنی او هم همدن رفتار را نسبت به ددم

گدارد. بگاذار   دید کۀی از من ایاراد مای  گوید خوب، یواش یواش مادرم نیهمد، االن میدر همدن انتقاد کردن. می

 اش از من ایراد بگدرند. خواهند دیگر همهاین کار را بکنم بابا و مامانم نیهمند چون می

کناد، یاا   د میکند که این ویژگی را دارد، یا دائم دیگران را انتقادید باور میاش پایدن میپس یا او اعتماد به نیس

 شود. کار میمخیی

ها چدساتم دو  فکر، ایناحساس، ار حسود، حتی برچسب ار روشنها چطورر استم ار بیبرچسب زدن به بچه

دانای،  زندم، وار تو زیباترین دختر عالم هستی، تو بهترین نقاشی، تو یک ریاضای حالت دارد: یا مثبت برچسب می

هایی برچسب خوب و گاهی زندم. یک وقتاش داریم به فرزندمان برچسب میترینی، تو خالقی ... همهتو باهوش

که غدرواقعی زندم. حال سؤال این است: خانم، اگر برچسب خوب بزندم چه اشکالی داردم برچسبیبرچسب بد می
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داندد هم میکردید، خودتان سبزر درستگدرند چرام شما فکرکندد االن قورمهنمی ها با دن ارتباط خوبباشد ددم

سابزر اسات کاه در    گویاد: وار، بهتارین قورماه   اش میتان است. او همهکه قدرر تَه گرفته، بعد برادرتان مدهمان

کندم دستتان انداختهم کندد برادرتان دارد شما را مسخره میخوشمزه شده. در دلتان فکر نمی عمرم خوردم، چقدر

زند، پس اگر من برچسب غدرواقعی به فرزنادم بازنم یاا فکار     میدید قدرر به تۀخی اش میداند بور سوختگیمی

شود، ولای اگار برچسابی    کند، الکی خوشحال میکنم یا اعتماد به نیس کاذب پددا میاش میکند دارم مسخرهمی

خواهم بزنم او را در وادرِ یک رفتار ببرم مثالً توصدف کنم دن رفتار خاوبش را، یاا توصادف کانم دن     هم که می

زند. این را باید دقت کنم. اگر برچسب منیی باشد انگاار کاه   ر غۀطش را هدچ دسدبی به شخصدت فرزندم نمیرفتا

کانم(  خاواهم از ایان ادبداا  اساتیاده مای     ایم. احمق، حسود، )عذر مای مان زدهیک داغ ننگی را رور پدشانی بچه

کند. اگار مثبات و غدرواقعای    این عاد  می شود. به شنددنخنگ و عباراتی از این دست. این وارد باورهار او می

گوید من برترم. دهد. میایم، احساس جاه طۀبی هم به او دست میاش کردهکند مسخرهکه فکر میباشد به جز دن

هار بهتر از خودش هستند نسبت به دن موضاوع.  هایی با ویژگیبدند چه ددمرود میطۀبی، بدرون میبعد با این جاه

 خورد. هر دو گزینه اگر واقع بدنانه و به اندازه نباشد، غۀط است. به او ضربه می بعد دیگر خدۀی

هایشاان  گویم از هر ددمی، خصۀت خوبش را بگدر. ولی وقتی از دوستانش، خاوبی من به پسرم مییکی از مادران: 

 بداندازمم دانم چطور این را برایش جا گوید. نمیهایشان میگویم فوراً او از بدررا می

ار که برعهده کند از وظدیهزنند، چه کسی که دارد اعتراض میهایی میها یک چندن حرفوقتی بچهپاسخ استاد: 

دار. اینجا باید سکو  کندد. تسامُح کندد تا او غار بزناد ولای    زنند به صور  ادامهها در این لحظه غر میدارد، بچه

فهمم مادر، کار سختی است گوید میزند بعد میهایی است که غر میهدهد، اگر جزو بچکارش را دارد انجام می

گویدم. اما اگر به او بگاویی کاه:   شود. فقط همدن را به او میدهی. بعد درام میاز تو ممنونم که دارر انجامش می

دناد. مان باا    کرهار قدیم چه میکنم. ببدن بچهمگر کوه کندر، منِ بدبخت از صبح تا شب دارم بشور و بساب می

شاودم اگار   ها را ببرر. دیا بچۀ ما حالش خوب مای دوستانت چکار دارم. قانون خانۀ ما این است که تو باید دشلال

کردیم. اگار تاو ایان کاار را     مان این بود، این کارها را میبه او بگویم که مثالً مامان جان، ما هم بچه بودیم وظدیه

 شودم خوب میشور. دیا حالش پذیر میبکنی مسئولدت

که باا دوساتانش رابطاۀ    دانم چه عدبی دارم. فقط این لحظه دختر یا پسرها، از اینگوید نمیدر حالت قبۀی، بچه می

بدنای باا هام    ها را مای فهمم مامان جان، وقتی دنگویم میترند، میصمدمی ندارد یا دن دوتا دوستش باهم صمدمی

هاار  گاویی در ماورد خصاۀت   کنم. شاما دارر مای  باشی. درک می شانخواهد تو هم در جمعاند، دلت میخوش

خودش، اینجاا   هار خوبِاز خصۀت گویی، ولیگویی، خصۀت خوب دوستانش را هم میا  میها برار بچهددم

  خواهدشود، چون دلش میاش میبگویدد چون اینجا حسودر را همهار خوب بچهزمان خصۀتچدزر نگیتی! هم
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 هار خوب خودش جۀو بروید. ر خوب او را هم بگوید. با گیتن خصۀتهامادر خصۀت

 قدر گدر ندستند، ولی تو خدۀی گدررگوید خانوادۀ دوستانم اینمی پسر منیکی از مادران: 

کنم کار سختی است، اما مجبورر انجاام بادهی   خواهد این کار را انجام بدهی درک میفهمم دلت نمیمیاستاد: 

 تمام شد. 

رویم. شویم میکندم از ماجرا رد میمیشود اینجا کالً سکو بدندم این غرغرهار او دارد طوالنی میاگر میاستاد: 

شناسم ها خبر ندارر، من خانم فالنی را میدیگر اصالً الزم ندست که بگویم نه مامان جان، تو که از درون خانۀ دن

 د االن یک پوستی از تو کنده بود. اون از من بدتر است، اگر خانم فالنی مادر  بو

داد، خدۀای  اتیاقاً همدن موضوع برار ما پدش دمد، مثالً من پسارم خریاد خاناه را خدۀای انجاام مای      یکی از مادران: 

گوید ناه، مان فقاط مسائولدتم همادن      داد. ولی دوسه ماهی است که میهایی داشت که با انگدزه انجام میمسئولدت

کاه  خواهدد. بعد یک مدتی است من نه بدون ایان کار را انجام بدهم. من را برار این میخواهد این است دلم نمی

دهم. دیگر ساعی  اش، خودم تندتند انجام میبگویم که این کار است یا این کار را انجام بده وسط جۀسا  دنالین

ر کاالً  زاز دن هار رو  هکنم چدزر نگویم. گاهی اوقا  خدۀی کم پدش دمده یکی دوبار هم اتیاق افتااده دیگا  می

 خارج شده. 

خوب، باید ببدندد عۀتش چه بوده که هرروز ادامه داشته و پاسخ شما چگونه بوده. االن ماادر نوشاته ساکو     استاد: 

محۀای باشاد و شاکل عادم درک کاردن      دهیم اگر سکو  من شکل بیگوید چرا جواب نمیکنم ولی او میمی

 ظر است جواب بشنود. تباشد، او من

ا  را، االن چدزر بارار گیاتن نادارم. فقاط      فهمم احساسگویم مامان جان، چدزر برار گیتن ندارم. مینهایتاً می

خواهناد  هاار اول نوجاوانی مای   ها، مخصوصاً سالخواهم بشنوم. شنددم و متوجه مسأله شدم. گاهی اوقا  بچهمی

هایشاان کنناد   که اجازه ندهدم ماا را درگدار چاالش    که به چالش بکشانند. این را باید مراقب باشدمببرند سمت این

ناپذیر ها اجتناباز دنکه باالخره بعضیها داشته باشدمخواهدم چالشی را با بچهکوچک ما اگر هم میبرار چدزهار

ها پددا نکندم. در بعضی موارد تسامُح و در بعضای ماوارد   است، بگذاریم برار چدزهار مهم. درگدرر لیظی با بچه

 دید. مان دستمان میکندم. یکی دوبار امتحان کندم ویژگی خۀق و خور بچهی میساحساهم 

گویاد  کانم، مای  هاا همادلی مای   کنم و در درک شارایط باا دن  ا  میگویم که درکبه پسرم مییکی از مادران: 

 خوردم شما من رو درک کندد. خوب، این به چه درد من می

شود ولی به مرور زمان همدن درک کردن را خدۀی هم دارد از متوجه ماجرا نمی اشکالی ندارد. او االن خدۀیاستاد: 

دهد شما به او بگاویی کاه از   که ترجدح میخوردم برار اینگوید به درد من نمیداندد چرا میبرد. میدن لذ  می

 را که داشتی دیگر نداز ندست از فردا داشته باشی.  ارها را نبر، یعنی وظدیهفردا دیگر دشلال
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 گیتمم که دیگر این کار را انجام ندهدم « نه»من یعنی کارم اشتباه بوده که کالً ادامه سؤال مادر: 

گیتی و خود  انجام دادر دن کار را فرزند  به هدفش رسدده ولی « نه»دخر او چند روز غر زده، بعد شما پاسخ: 

ار را چددید بعد او چند روز پشت هم غار  طور شد( یک برنامهنرسددید. درست استم )دقدقاً همدنشما به هدفتان 

گویدم این صالح ندست. ما می بدهمکه از غر زدنش خالص بشوم، بگذار خودم انجامده، شما هم گیتی برار اینز

زناد بارار   دن کار را انجام بدهد. غر میکندم که کندم و قبول میشنویم و تسامح میها را تا زمانی میغر زدن بچه

ار بدن ماردو بدل شود، دخر بگویم اصالً نخواستم دیگار تاو   ا من بگویم، یک مکالمهیکه درگدرر ایجاد کند این

انجام بدهی. یا شما با درامش سکو  کردر و بعد خود  انجام دادر. او براساس هدفی که برار خودش تعریف 

 کند رفتار کرده. می

 ها به اهدافی که فقط مدنظر خودشان است برسند. نباید اجازه بدهدم دنما 

گاویم عداب   اش باشد. میار. درحالی که خسته ندست. شاید گرسنهگویدم تو خستهگوید، ما میاو یک چدزر می

کاار را  دهم )عدب تو ایان اسات کاه دارر فاالن     خوانم، برایش توضدح میاش را میتو این است که ... دارم ذهن

کنی. کمکم میدییگویم دختر خوبی هستی امشب میهستی. جۀوتر انگار دارم میکنی( تو همدشه دختر خوبیمی

 یک جور دیگر اگر من درخواست کمک از فرزندم دارم باید بگویم. 

شه به دختر یا که من همدزندم همدشه حکم فدۀترها را ندارند. ایناین ادبداتی که ما االن داریم در موردش حرف می

شاود  جاا اساتیاده مای   ار بعد بگویدم نه، فدۀتر است من نباید دیگر این را بگویم. وقتای بای  گویم تو خستهپسرم می

گاویمم مان باا چاه ادبدااتی      خوانم. دارم به عنوان تحقدر به او میاش را میدارم ذهن« ارخسته»بگردم ببدنم این تو 

ار. گویم مامان جان، االن خستهاست من هم دارم مینم. یک موقع واقعاً خستهکگویمم به این دقتدارم این را می

 خوب، این دیگر فدۀتر ندست. 

 اش صدایت درگوشم است. صدا نزن! گوید از بس گیتی مامان همهپسرم مییکی از مادران: 

هاا  چدازر در هار روز، بچاه   دانم ولی تکرار کردن دائم یاک  این هم خوب ندست. من دقدقاً موضوع را نمیاستاد: 

دورد. زند. لج ما را دارد در میشنوند. خودش را به شنددن میکنند به گیتن، بعد از یک مد  دیگر نمیعاد  می

 شنود. واقعاً دیگر نمی

گوید گویم، میدهم تا این را میمیگویم خودم انجامگویم، غر بزند، میمیکارراگر من به پسرمیکی از مادران: 

 کنم. دهم. من هم تشکر میباشه انجام می

دهم، می انجامگویدد خودمکه تا میویژگی پسرتانحاال، این یک روش تهدیددمدز است. باید ببدندم براساساستاد: 

دهد این روش، جۀو بروید. رود. اگر جواب میخواهد مادرش این کار را انجام بدهد دنبالش میاحتماالً دلش نمی

 قشنگ فرزندتان را سوخت نکندد. جاهار خوب از دن استیاده کندد.  این احساس
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  کنادم اگار   کاه ماا والادین فکار مای     اش انتقاد کردن است، یعنی ارزیابی منیی فرزندمان. ایان گیتدم قضاو ، یکی

   شاوند. گیتادم ماا هرکاارر کاه انجاام      دهند و سخت کوش نمیهایمان را قضاو  نکندم دن کار را انجام نمیبچه

گویدم ایان رفتارهاا جازو قضااو      دهدم یک هدفی پشت دن داریم. یک باورر داریم. اینجا هم که داریم میمی

هایماان را اذیات کنادم. هادف اکثرماان اصاالح       کردن است، خدار ناکرده ما مادرِ بدمار ندستدم که بخواهدم بچاه 

دهدم. ولی ن هدف داریم این کارها را انجام میست انجام دادن اوست. به درفرزندمان است و تلددر رفتار و رفتار د

 کندم. شود و کار درست را نمیها به خطا برداشت میگاهی وقت

اسات. ایان را بادش از حاد ماا ماادران داریام        « راه حال دادن »اش حرف بزندم خواهدم دربارهکه میدومدن فدۀترر

هاا  دهادم. گااهی وقات   ها داریم دستور مای راه حل دادن، گاهی وقت کندم با ادبدا  متیاو . در بحثپاستیاده می

دیاد( یعنای راه حال    مان به صور  تهدید کردن است. )اگر این کار را نکنی، این بال سر  میمدل راه حل دادن

کندم. یک موعظاه هام چاشانیِ مااجرا     اش میها داریم اخالقیرود در وادرِ تهدید کردن. گاهی وقتدادنمان می

دورد. پذیرر برایت میشود و مسئولدتمیکار را بکنی چون فالنی خوشحالگویدم بهتر است اینکندم. مثالً مییم

هاا را باا راه   ها هام بچاه  بهتر است دن کار را بکنی. هرکدام از ما باالخره ادبداتمان باهم متیاو  است. گاهی وقت

ظان   دن احسااس ساوء   کاه دخار  که سؤاال  بسته. ساؤاالتی کندم. نه سؤاال پ خوب، بۀمان سؤال پدچ میحل دادن

داشتن ما به او دارد. مثالً با کی بودرم این کار را چرا کردرم چارا اینجاورر شادم ساؤاالتمان، ساؤاال  خاوبی       

رویم در پند و اندرز. ایان هام بارار    میکند. و در دخرین حالت راه حل دادن، ندست. این هم باز فاصۀه ایجاد می

تواند باشد. پنج راه حل را در اینجا دوردیم: هایی میهایش، چه جمۀهها اصالً جذاب ندست. برویم ببدندم جمۀهبچه

 سؤاال  زیاد و نامناسب.  -پند و اندرز -سازراخالقی -تهدید -دستور

کناد، یاا   مای ار که دارد به هر فرمی کاه باشاد، باا ماا صاحبت      اش یا مسئۀهدید در مورد ناراحتیوقتی یک نیر می

قدر اضطراب دارم اصالً گوید: مامان، فردا امتحان دارم، اینگوید که به من راه حل بده، مثالً بچۀ ما میخودش می

کنادم. وقتای هسات    هایمان کمک میشود یک مقدار با من حرف بزنیم اینجا ما به بچهتوانم تمرکز کنم، مینمی

ها چدست. دستور دادن. اگر یک نیر از تک اینبرویم ببدندم پدامد تک خواهد. اولکه نه، فرزندمان این را هم نمی

نه ماا   ،صبح تا شب به شما دستور بدهد پدامدش چدستم یکی از اولداء فرمودند که همۀ حرف زدن ما مشکل دارد

مان را با هزندم پس باید چه بگویدمم و چطور بگویدم. اگر ما فقط مکالمهایی که میبرسدم حرفخواهدم به این می

ایم. این مکالمۀ اولده خدۀی مهم است که ما خدۀی به راحتای از دن  مان را رفتهها درست کندم بدشتر مسدر تربدتبچه

 کنددم شویم. اگر یک نیر دائم به شما دستور بدهد چه حسی پددا میرد می

 شود. مان خراب میرود. رابطهکندم. خدۀی مقاومتمان باال میشویم. لج میدرزده خاطر میپاسخ مادران: 

  شود.دهند وگوششان پُر مینمیمدتی دیگر گوش و بعداز شوندمی ها دارند اذیتکه بداندم بچههمدن اندازهاستاد: 
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 تواند باشدم حاال، اگر دائماً و یا زیاد تهدید کندم کسی را، پدامدش چه می

کنند. نمیندارد توجهی دانندکه تهدیدهایمان اثرها میوقتۀیشود خدمیتهدیدهایمان برایشان عادرپاسخ مادران: 

 رسد. شود و زورشان قطعاً به ما میشان بزرگتر میکنند. چون قد و هدکلشوند، تهدید متقابل میوقتی نوجوان می

خاواهی  گویناد هرکاار مای   خدۀی شیاف بگویم. اکثر تهدیدهایمان هم دروغ است. چون اجرایی ندست. میاستاد: 

 دید. مان پایدن میبکنی، بکن! یعنی ما ارزش

که صبر را باید از حاال یاد بگدرر، بهتر رویم، به نظرتان چه پدامدر داردم مثل اینسازر میحاال، وقتی در اخالقی

 شود. طورر میاست این کار را بکنی، چون این

شان بگذاریم سطحطورر مایهاگر از خدا و پدلمبر این دید، اگر وارد این بشویم.ها پایدن میمقدسا  اول برار بچه

تراشند، ها مدام عذر میدید، بچهکه چون سطح پایدن میدوریم. این را همدشه حواسمان باشد. دوم اینرا پایدن می

کنادم  ها احساس گنااه و عاذاب وجادان ایجااد مای     گویند این مگر چدستم دن مگر چدستم در بعضی از بچهمی

دهاد و رابطاۀ ماا    ها بدنش نمیها داشته باشد ولی به دنها که ممکن است اثر موقتی را رور دناین ارزش نسبت به

 دوباره خراب است. 

تواناد  سؤال زیاد پرسددن چهم تا حاال کجا بودرم با کی بودرم چرا این کار را کردرم به نظرتان پدامدش چه می

 پرسددن دارندم ها چه واکنشی نسبت به زیاد سؤال باشدم بچه

ها جواب شود. خدۀی وقتها زیاد میگویی در دنشان پایدن بداید. دروغشود اعتماد به نیسباعث میپاسخ مادران: 

 دهند. نمی

کنم بعد یاک اتیااقی   که من االن یک خطایی میهاست. اینسازر، اضطراب بچهیکی از پدامدهار اخالقیاستاد: 

خطار دیروز و جواب بزرگترم را دادم بود، این خوب است. تا این اندازه که خودم به  افتد بگویم دلدۀشبرایم می

گوناه شاود و مان را نگاران کناد      رفتارم فکر کنم خدۀی خوب است، ولی اگر باعث بشود که فکر کردنم وسواس

 خوب ندست. 

هاا رفات و دماد    ز اقوام که باا دن هار ثابت داشت و چند تا اار که ددمدر قدیم ما بودیم و پدر و مادرمان و محۀه

سن و سااالن  هار ما هستند، پدر و مادر را دارند، اقوام و هم. االن بچه1و  0داشتدم. ما بودیم و رسانه به اسم شبکۀ 

ار در شاود. یاک رساانه   هاا هیتاه باه هیتاه جایشاان عاوض مای       کنند که همساایه ار زندگی میرا دارند، در محۀه

ست از چدزهار مختۀف. خدۀی دامنۀ ارتباطا  وسدع شده، یک کوچولو خدشه به رابطۀ ما اختدارشان است که پر ا

 گردد. هار دیگر میندازش برار این رابطه در ددم ءوارد شود دنبال ارضا

 افتدم اگر من کنار بروم و رسانه جار من بداید، چه اتیاقی می

 که داشتدم. االن واقعاً دامنۀ ارتباطی این نسل، خدۀی وسدع بودیم ولی متناسب با دن دامنۀ ارتباطی ما هم اهل تیکر 
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 کند. است. قطعاً اطالعا  و مدل فکر کردنشان کامالً با ما فرق می

گویدم. ها میبچهاخالقی بهکندم یا پدامدهارهارا تهدیدمیبدندم. بچهمان زورگویی را میداریم در لحنخدۀی اوقا 

افتد. یا هار طرف مقابل است. این امر با سه حالت اتیاق میکه ما داریم احتناب از نگرانیمانع بعدر فدۀتر ارتباطی 

دیدم مان نگران است ما میکه دیگر به موضوع فکر نکند. یک زمانی وقتی بچهکندمداریم ذهن بچه را منحرف می

هار رویم بحثمی ها همدم. گاهی وقتکناش را متوقفکه هدجان منییدهدم. به این ندستمیبه او اطمدنان دفرینی

که او را متقاعد کندم که این احساس منیی که دارر، احساس درستی ندست. کندم فقط برار اینها میمنطقی با دن

تواندد قانون وضع کندد با همکارر و مشور  با خودش. مثالً بگویدد االن من با گوشی دست گرفتن شما مسئۀه می

دارم. بدا با هم فکر کندم به یک راه حۀی برسدم که هر دو راضی باشدم و به اهدافمان برسدم. به یک راه حل منطقی 

گدر پی -1حل مسأله  -7کنی. پس ا  استیادهر از گوشیدارقدر شما اجازهکه اینکندمبرسدم. بعد قراردادر وضع

 جایگزین باشدم. 

ها را کم کرد. خودتاان و همسارتان هام باه     شود زمان فعالدت مجازر دنهار گروهی یا مسئولدت دادن میبا بازر

هاا  ۀ ماا را باا بچاه   مان هم نابجا باشد قطعااً فاصاۀ  سازرها حتماً باید رعایت کندد. اگر پدامد منطقیعنوان الگور دن

شود. می اش با من خوبپذیرم رابطهمن احساسش را میکندم وقتیها را درککند. ما باید احساسا  بچهبدشتر می

یا کارر برایم انجاام دهاد یاک ماوقعی کاه      خواهم پند بدهم مان خوب است میبعد از یک مد  که دیدم رابطه

 رساز است. حال هردور ما خوب است باشد، همدلی خدۀی کا

 گوید، فقط با او هم احساسی کندم. همدلی پایۀ ارتباط من و فرزندم است. هایش میوقتی از ناراحتی

شاود و در  هاار ساال بارار ماا مانادگار مای      نشدند و دن موضوع ساال مان میکندم به جانوقتی خودمان تحقدق می

 دید. کم به صور  مۀکه در میرفتارمان هم کم

سال پدش نداز بود داشته باشاد   1اش برار فرزندمان چدستم مثالً در مورد گوشی موبایل، باید ببدندم االن ضرور 

تاا   ار را دارد و کارهار دیجدتاالش را باا لا    دمد نگران نشویم، االن همان گوشی دکمهکه دیر و زود خانه می

کند. مهام ایان اسات کاه اگار مان       ار را تهده میهدهد. هرکس براساس زندگی و نداز خودش وسدۀخانه انجام می

تاان  کنم به هدف چشم و هم چشمی یا داشتن دیگران نباشد. شما ببدندد براساس سبک زندگیار را تهده میوسدۀه

صالح چدستم قانون ثابتی به هدچ عنوان نداریم که بگویدم مثاًل همه باه بچاه گوشای ندهناد. یاک موقاع شارایط        

 د که ما به بچه گوشی بدهدم. کنزندگی ایجاب می

 پایان مبحث   
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