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 بسمه تعالی
 سرکار خانم علی بخشی  مپنججلسه 

 

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. امیدوارم در این سال ضمن عرض سالم خدمت مادران گرامی سال نو را به همۀ بزرگواران تبریک عرض می

 مان برداریم. های بزرگی را در تحقق اهداف تربیتی-بتوانیم گام

روع که تربیت از چه سنی تجلسۀۀ اول اگر به خارر داتۀته باتۀید ما در مورد تربیت تۀحبت کردیم. در مورد این    

ند. نگاه اتود  بزرگوارانِ دینی ما در مورد تربیت چه فرمودهتۀود  ترری  تربیت چیست  اگر دیر بوود چه می می

 غرب به تربیت چیست. 

وع ارتباری ها را تربیت کنیم از نهای ارتباری تحبت کردیم. گفتیم اگر ما بخواهیم بچهجلسۀ برد در مورد سبک

ها و رفتارهایی که دارند  یک پیامدهایی آن ررف اتفاق ها واکنشگیریم بچهکنیم میها تۀۀۀروع میبا آنکۀه مۀا   

ها نیسۀۀت. اتۀۀاال اتۀۀلی از نوع ارتباری اسۀۀت که ما گرفتیم. پل ما مف ۀۀ  در ها ایراد از بچهافتد. خیلی وقتمی

 کردیم.  تان عرضهای ارتباری تحبت کردیم و چند سبک را هم خدمتمورد سبک

جلسۀۀۀ برد   در مورد پریر  تۀۀحبت کردیم. گفتیم آن موجودی که ما قرار اسۀۀت با او ارتباه داتۀۀته باتۀۀیم    

تۀان را بذریریم. اگر پریر  داتۀته باتیم چه   تۀان و رفتارهای های ما هسۀتند. اول باید خودتۀان و تۀخ ۀیت    بچه

ود که ما نتوانیم تۀۀفتیم ببینیم چه چیزهایی باعث میکنیم. برد گرفتارهایی و اگر نداتۀۀته باتۀۀیم چه رفتارهایی می 

زنیم ا میههاسۀۀۀت داریم به بچههایمان برقرار کنیم. چه اتفاقی افتاده که ما یک حرفی را سۀۀۀالارتباه خوبی با بچه

 بینیم. ها نمیکنند. حرف تنوی الزم را از آنولی دوباره همان کار را تارار می

ایی هکه سه دستۀ کلی دارند و هر دسته خودتان زیر مجموعهم و آنجا توضۀی  دادیم وارد فیلترهای ارتباری تۀدی 

 داتتند که قب  از ترطیالت در این زمینه حرف زدیم. 

موضۀۀوع امروز گو  دادن فرال اسۀۀت. خاررتان هسۀۀت در جلسۀۀۀ پریر  اواخر جلسۀۀه در مورد مالایت مسۀۀ له   

د. اسۀۀتفاده کنم بسۀۀتگی به این دارد که مالک مسۀۀ له که باتۀۀتۀۀحبت کردیم و گفتیم من از چه تانیک و مرارتی 

باه توانیم مس له را تناسایی کنیم و ارتهایی که میهای ما  مالک مسۀ له هسۀتند یای از راه  گفتیم جاهایی که بچه

از  اای دارد. مثالً فرزندتان از مدرسۀۀه آمده  یها بگیریم  گو  دادن فرال اسۀۀت. بچۀ من یک مسۀۀ له خوبی با بچه

د آیهایش در هم اسۀۀت و میکند  اخمکوبد  دفتر  را پرت میسۀۀرکالآ آنالین ع ۀۀبانی بلند تۀۀده در را می  

رود. اگر من این گو  دادن فرال را بلد نباتم ا  میب و ناراحتی روی مب  یا در اتاقضنویند با یک حالت غمی
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از چه تده؟ دوباره چه دسته گلی به آب دادی؟ گویم چه خبرت است؟ باولین واکنوم به این فرزندم چیست؟ می

گوییم خانه آمدنش هم عین پدر  اسۀۀتع عین ها میات کرد؟ کار هر روزت اسۀۀت. گاهی وقتچه کسۀۀی اتیت

ا  اسۀت  عین آن یای اسۀت. قب  از آن قدری فار کنیم وقتی ناراحتیم  وقتی احساآ ناراحتی دارد تما را   عمه

کند  بغض و غ ۀۀه دارید  هیجان ترآ یا حتی ع ۀۀبانیت اسۀۀت  اگر یک نفر بیاید به تۀۀما بگوید چرا    اتیت می

ت همین میددتۀۀود خوردت؟ تو که هروقت عسۀۀ  هم نمی تۀۀدم ندوباره محبوآ تۀۀدی  چرا ریختی به هم با 

هایی ررف آدمکنیم چۀه نمی فرمنۀد؟ حل کنیم مۀا را نمی نمی موقع چۀه حسۀۀۀی داریم؟ حل تۀۀۀالی بودی آن 

 ام است؟ توانند بفرمند من چهترورتان پایین است که نمی ک وقدر درمقابلمان هستند که این

ها هم ها خیلی از ما این را تجربه کردیم. خیلی وقت  خیلی حل بدی اسۀۀۀت. خیلی وقتحل عدم درک تۀۀۀدن

این به  تۀۀۀاهلل از ازا یاد بگیریم که انخواهیم یک تانیای راند. حاال میهایمان این را از ررف ما تجربه کردهبچۀه 

د که تۀۀۀان این رفتار را نبیننهایمان کنند تجربه کنند یا حداق  از ررف ما به عنوان والدینبرد این احسۀۀۀاآ را بچه

 ها  همان فیلترهای ارتباری بود. تان. یک مدل از عدم درکبینیمفرمیم یا نمیکنیم  نمیتان نمیدرک

کم آن را خواهیم آن را یاد بگیریم تا در رفتارهایمان کمرا مرم اسۀۀۀت؟ به عنوان مرارت میاتۀۀۀالً گو  دادن چ

 پیاده کنیم.  

ا  این اسۀۀۀت که یک لحفه فار کنیم یک دهان و دو گو  گو  دادن از چند حالت خیلی مرم اسۀۀۀت. یای

 2ید برای این است که ما باید خداوند برای بدن ما قرار داده اسۀت. چرا گو  را دو برابر دهان گرتۀته است؟ تا  

نیم و تفر برابر زبرابر گو  کنیم و یک برابر حرف بزنیم. اکثر ما دو برابر که چه عرض کنم  چند برابر حرف می

 ستیم. ها تنوندۀ همسرمان هم نیمان همسر نیست  ولی خیلی وقتکنیمع اتالً تنونده نیستیم. حاال موضوعگو  می

 توانست یکاین است که خداوند هم در وجود ما دوتا گو  قرار داده درحالی که می پل تاید یای از دالیلش

 گو  مث  دهان در بدن ما قرار دهدع 

دلی  دوم  کلید ارتباه با هرآدمی  گو  دادن به اوسۀت  من در هرماانی وارد بووم تروع کنم فق  حرف بزنم  

ا چه هکنم و ماث کنم فق  گو  بدهم ببینم آدم گیرم. ولی کۀافی اسۀۀۀت چنۀد دقیقه تمرکز  ارتبۀاه خوبی نمی 

 توانم ارتباه برتری را برقرار کنم. گویند آن موقع میمی

چیز آیینۀ دل است.  2فرمایند: دالرفیم کریمی یک تۀحبت جالبی دارند  ایوۀان می  بعیک تۀخ ۀی به نام آقای   

پریر خودمان را زنده کنیم  فرال دل سۀۀخن خواهیم با گو  دادن فرال اینپریر. ما میپریر و دلِ سۀۀخنسۀۀخنِ دل

کنیم و از آن حۀالۀتم منفرۀ  بودن خۀارجش کنیم. اول بۀدانیم گو  دادن فرال چیسۀۀۀت و برد بدانیم چه پیامدی      

 ها را دانستیم  ... تواند داتته باتد و وقتی اینمی

  اتتهد من دقت خاتی هایتحبت بهکه بدون این  کنیممی تما تحبت که من با داریم همین االن ما یک تنیدن
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 هرچیزی کنیم بهممان است تداهایی در اررافتان بونوید. چون ما به آن تداها دقت نداریم و تمرکز نمیباتیم 

ست به تۀنویم الزم نی ما چیزهایی را میگوییم تۀنیدن. پل وقتی  رسۀد بدون توجه و انگیزه می مان میکه به گو 

 ماند. خاررمان نمی ما به هایها این تنیدهوقتباتد و خیلیمان جمع زم نیست حواآکنیم. الها توجهآن

ا کنم بپل ما یک تۀۀنیدن و یک گو  دادن داریم. گو  دادن یرنی همین االن که من دارم با تۀۀما تۀۀحبت می 

  از ود  قبتان تۀۀنیده تۀۀدهید. همان تۀۀداهایی که من گفتم ممان اسۀۀت در اررافیک دقتم بیوۀۀتری گو  می

ک که بنده ت کید کردم که یتۀۀنیدید. ولی توجری به آن نداتۀۀتید. همینتان عرض کنم تۀۀما میکه من خدمتاین

 گوییم. تان هست چون یک مقدار روی آن دقت کردید به این گو  دادن میتداهایی ارراف

خورد؟ وقتی این چه زمانی به درد می خورد.ها به درد ما نمیحۀاال این گو  دادن مرمولی خیلی در ارتباه با بچه 

گوییم یک گو  دادن داریم. به اضۀافۀ یک توجه ویهه به اضافۀ حواآِ جمع  گو  دادن من فراالنه باتۀد. ما می 

این زبان بدنم. پل به زبان بدن هم احتیاج دارم برای گو  دادن فرال به اضافۀ انرااآ آن موضوع یا احساسی که 

 بینم. می من دارم از ررف مقابلم

ام را از رفتار  و از کالسش درک کنم و بوناسم بفرمم این کالمی که دادن فرال  باید احساآ بچهقب  از گو 

ا  یک احساسی نرفته است. مثال اول جلسه را به خارر بیاورید که فرزندتان از مدرسه گوید پوتفرزندم دارد می

من باید مادری باتم که به رفتارهای فرزندم هم توجه کنم. وقتی  برگوۀته بود. اینجا هنوز بچۀ من حرفی نزده ولی 

ی که اها نرفته تده  خوب  بچهبینم  باید توۀخی  بدهم که احساسی پوت این واکنش ها را از او میاین واکنش

کند  چه حسی پوت این رفتار  نرفته هایش را پرت میهایش درهم است و کتابتود اخماز سۀرکالآ بلند می 

ا ما هکند. خیلی وقتسۀت؟ ممان اسۀت ناراحت و خومگین باتد. یک حل منفی و ناراحتی را دارد تجربه می  ا

گوید یآید متۀۀۀود. االن میکنیم اگر بۀه او بگویم از چیزی ع ۀۀۀبانی هسۀۀۀتی  پررو می  بینیم. فار میاین را نمی

های این چنین بزند چون برایش جوابی ندارم. یک عالم حرفمان فالن فالن  اتۀۀالً این مدرسۀۀه را دوسۀۀت   مرلم

 توانم چیزی بگویم پل اتالً وارد بحث نووم. مدرسه برود و من هم نمی ندارم و باید حتماً به

وانم تتۀناختنِ احساآِ پوت این رفتار خیلی مرم است و نیاز به توجه منِ مادر دارد که این را ببینیم. اگر نبینم نمی 

فتد؟ اگویند که خوب  حاال ارتباه برقرار نانید. چه اتفاقی میهۀا به ما می اهی وقۀت ارتبۀاه خوب برقرار کنم. گۀ  

ره گوید؟ باالخرود کجا میاگر منِ مادر احسۀاسۀاتم فرزندم را نبینم درک نانم نوۀناسم بچۀ من احساسش را می   

 کند که این نیاز  را برررف کند. یک جایی پیدا می

ا با  هایوۀۀۀان راگر االن مقطع دبسۀۀۀتان اسۀۀۀت خیلی درگیر نیسۀۀۀتیم. ولی در مقطع متوسۀۀۀطه نوجوانان فق  حرف  

 ها همراه نباتند. برد چهتان هم خیلی با آنایهای هم مدرسهزنند. وای به آن روزی که دوسۀت تۀان می دوسۀتان 

 ده باتد. تدوستمجازی با تخ یدرفضای االناست از مدرسه ممانروند دنبال دوستان خارجافتد؟ میمیاتفاقی
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دانم او چه تیپ تخ یتی دارد؟ چه کیست  نه میا دانم خانوادهبرد چون نه من میا  را پیش او میاحسۀاسۀات  

دیدگاه مرهبی دارد؟ چطوری بزرگ تده و در چه محیطی است؟ قرار است چه راهنمایی به بچۀ من باند؟ خیلی 

تد. تۀۀنیدن بدون توجه  تمرکز و حواآ جمع  گو  دادن مرمولی  با کمی دقت  گو  دادن افاتفاقات دیگر می

 کند؟ مان نزدیک میفرال سؤال تده: تا با گو  دادن فرال  ما را به اهداف تربیتی

هایش نوۀۀوم  جای دیگری ها و ناراحتیهای ما اگر منِ مادر متوجه مسۀۀا   و موۀۀاالتش و دغدغهپاسۀۀخ: بله  بچه

های ما نیاز اتلی که بچه 1توانم کماش کنم. هیچ کمای هم که نانم  از که اگر من بوۀنوم می رود. دوم اینمی

ماش توانم تازه ککنم. برد میا  را فراهم میدارند یک نیاز   نیاز به امنیت و آرامش است. الاق  نیاز به امنیت

 کنم راهاارهم به او بدهم. 

توانم بفرمم. تاید برتر است دست از سری کردن دانم عیب از کجاست. نمیگوید که نمیای را میفرزند ما جمله

کند از ارتبارش با دوستانش باتد  که به موا  خورده و دارد بردارم. ممان است عیبی که دارد بچۀ ما مطرح می

د و تالتی خواند میکند ارتبارش را برتر کند. ممان است موضوع درسش باتد. نسبت به درسی که دارسری می

داند عیب کار از کجاست و ممان است هر کند. نمیخواهد کسب نمیکند نتیجۀ موفقیت آمیزی را که میکه می

گوید بتوانم احساسش را کو  کنم. ای که فرزندم دارد میموضۀوع دیگری باتۀد. خیلی مرم اسۀت من از جمله   

فته باتۀد به سۀتوه آمده تاید جر ت خود  را از دست   کنیم که پوۀت این جمله نر هراحسۀاسۀی را که ت ۀور می   

داده  تۀاید دچار وسوسۀ رها کردن کارهایش باتد  تاید اعتماد به نفسش را از دست داده  احساآ سرخوردگی  

 کند. درست است؟ کند  هراحساسی که میمی

ازی بکن بابا من با اسۀۀۀباب  اهبوۀۀۀه  نگها تمام گویند: آخ جون  فق  ده روز مانده مدرسۀۀۀهها میکه بچهجمالتی

گوید( میتویم دست من رو بگیری؟)بچه تود وقتی وارد مردکودک می: می0جدیدم یک هواپیما سۀاختم. مثال 

رسۀد بانم. ممان است درهمین ترطیالت جمالتی تبیه این را  : هیچ تفریحی ندارم هیچ کاری به نفرم نمی1مثال 

ا  تمرین تۀۀویم همه: من هیچ وقت به خوبیِ دوسۀۀتم نمی6ن گفته باتۀۀند. مثالهایمااگر درخانه مانده باتۀۀیم بچه

ا  را تمام توانم همهدهد. هیچ وقت نمی: مرلم جدید به ما خیلی تالی  می7کنم اما او از من برتر اسۀۀت. مثالمی

: پدر و مادر حسۀۀۀام 9مثالکنم. اند کسۀۀۀی را ندارم با او بازیکنار دریا رفته ها: همۀۀ بچه 8کنم. چاۀارکنم؟ مثۀال  

: من نباید 51کنم. مثالمی که من برتر از حسام دوچرخه سواریمدرسه بیاید درتورتی گرراند او با دوچرخه بهمی

خواهم موهایم را بلند کنم موهای خودم اسۀۀت ممان اسۀۀت کردم. یازده: میقدر با امید کوچولو بدجنسۀۀی میاین

 کنم. تته باتد. فارکنم دارم این گزار  را درست تریه میدخترتان نسبت به موهایش نفری دا

 پریری  )برای جملۀ اول( خسته تدن از تال   عدم مسئولیتجواب مادران: 

 تدهستهخخواندن خیلیرا بانند  از این روند درآتحبتها تاید اگر اینکنم تاید بچهمن فارمیجواب مادران: 
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 آزاد باتند. میدارندک باتد دوستکننده تواند خیلی خستهمی اً برای پسرانکامذیوتر مخ وتباتند. یانواختیِ

 تواند کلی بازی کند. حل تادی برای ترطیالت خوتحال است که می

 که باعث بوۀود که دیده تود مثالً کند جلب توجه کند یا اینخواهد از این تالتۀی که می تۀاید می توضۀی  مادر:  

 ا  بوویم. کند ما متوجه تال دارد تال  می

ند کخواهد به برترین تا  باتد. هنوز هم حل میگرا هم باتۀد. ولی می ممان اسۀت نگاه این بچه کمال اسۀتاد:  

وانید تها ارتباه برتری میهایتان دربیاورید با آنیک نق ۀۀی دارد. هرچقدر تۀۀما بتوانید حل از توی جمالت بچه

 تۀۀان را کوۀۀ  کنید. اگر ما تۀۀاید دوران هایتوانید دغدغهها را بوۀۀناسۀۀید برتر می آنتوانید برقرار کنید برتر می

م عالی گفتیترین درآ هم بود  مثالً میمدرسۀه را خاررمان باتد. یک مرلم را که دوست داتتیم اگر مرلم سخت 

ته خوب با او گرف دهد. اگر مرلمی بود. که اتالٌ درآ دادنش خوب نبود چون دوستش داتتیم و ارتباهدرآ می

کردند مدل هایی بودند که سۀۀری میفرمیدیم اتۀۀالً از او حرف تۀۀنوی داتۀۀتیم. بچه ا  را خوب میبودیم درآ

 تان هم تا  آن مرلم کنند. لباآ پوتیدن

مان با خواهیم رابطهتۀۀد مرلم تۀۀدن. ما می تۀۀان میتۀۀان  اتۀۀالً آرزوی تۀۀان  مدل کی  گرفتنمدل حرف زدن

خواهم عین مادرم ریزی کند بگوید من هم میا  برنامهخواهد برای آیندهجوری تۀۀۀود که اگر میمۀان  فرزنۀدان 

ایش همین هها از ما حرف تنوتر باتند یای از راهکه سری بانیم که بچهخواهم این کار را بانم. همینبوۀوم. می 

ها حرف تنوتر هجور بچکنیم آنار میکنیم فگوییم و نری بیوتر میرویم زور میاست. درتورتی که ما بیوتر می

اتد یت الزم و محبوبیت الزم را داتته بلبودر محبوب داتته باتند  پدری که مقها اگر یک پدر یا ماتوند. بچهمی

م حتی اروند خودتان را تا  او کنند. اگر آن محبوبیت را من مادر داتته باتم  نگاه سیاسی و علمی بچهقطراً می

ید رود  الزم نیست اترار کنتۀود. اتالً ناخودآگاه بچه به آن سمت  می رهبی او خیلی تۀبیه من می نگاه دینی و م

 او تبیه تما بوود. 

خیلی از والدین مقبولیت اجتماعیِ کافی را دارند  از لحاظ علمی و اعتقادی تۀۀاید در ردۀ سۀۀؤال یای از مادران: 

بینند سند میرها وقتی به یک سنی میب و مؤثری داتته باتند بچهها نتوانسۀتند ارتباه خو باالیی باتۀند ولی با بچه 

 ها توند؟ خواهند تبیه آنگیرند؟ چرا نمیکه پدر یا مادر این مقبولیتم اجتماعی را دارد چرا فاتله می

یش همین اها  محبوبیتم اتفاق نیافتاده است. تما اگر این محبوبیتم رو ایجاد بانید که یای از راهچون قب پاسخ: 

ت را ها بگیریم  این محبوبیت اتفاق افتاده. اگر محبوبیگو  دادن فرال اسۀت  و ارتباه درسۀتی است که ما با بچه  

ه بودند هایش بزرگ تدتوانیم روی مقبولیت هم کار کنیم. یک پدری برد از خیلی سۀال که بچه ایجاد کردیم می

ایش هسواد خواندن و نوتتن ندارد و درتورتی که همۀ بچه و ازدواج کرده بودند  متوجه تده بودند که این پدر

 آمد یک کتاب یا مجله یا روزنامهکرد؟ وقتی از سۀۀرکار میبه سۀۀمت علم و دانش رفته بودند. این پدر چه کار می
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ها گفته بودند بابای مرربانِ زد. از همان بچگی  بچهکرد و ورق میها به آن نگاه میگرفت و سۀۀۀاعتدسۀۀۀتش می

 کردند تبیه آن بابا بووند. میبود و سری  ها رفتهخوان است. روی ناخودآگاه آنکشِ ما  کتابمتزح

ال مان بیوتر تود. ولی االن موضوع ما گو  دادنِ فرولیت یک سری کارها داریم که چه کنیم مقبولیتبما برای مق

 است. 

ر دنیا حتی د  ر کوورمان وجرۀ علمی باالیی دارندپدر و مادرانی که تح یالت عالیۀ دانوگاهی دارند خیلی هم د

ها اتۀالً خودتۀان را تا  پدر و مادر ناردند چون آن محبوبیت قبلش اتفاق نیافتاده. درتورتی که تما   ولی بچه

اگر یک پدر یا یک مادری باتی که سط  سواد مرمولی داری اگر محبوبیت اولیه را تا  داده باتی  مقبولیت را 

کنند. مادری که محبوب اسۀۀۀت اگر اه  مطالره باتۀۀۀد بچه به د ببینند تو چه داری؟ از آن اسۀۀۀتفاده میکنننگاه می

رود. اگر اه  فرالیت هنری باتۀد و با سۀلیقه باتۀد  بچه به سۀمت هنر و سۀۀلیقه و استرداهای این     سۀمت مطالره می 

 رود. باید اول محبوبیت اتفاق بیافتد. چنینی می

فرال را گفتم گو  دادنی اسۀۀت که مقداری توجه در آن باتۀۀد. زبان بدنم. حاال این زبان  فرمول اولیۀ گو  دادن

روز مونده مدرسۀۀه تموم  51گوید آخ جون  فق  ات میبدن چه تۀۀالی اسۀۀت؟ مقداری روی آن مرور کنیم. بچه

روز مونده مدرسه  51گوید آخ جون ام همراه است؟ نهع ولی بچه مید  آیا زبان بدن من با این حل تادی بچهوت

خواهی بانی مامان توی این چند روزی که ترطی  هسۀۀۀتیع االن گویم: وای  چه کیفی مید  من هم میوتموم تۀۀۀ

ازی بگوید که نگاه کن بابا  من با اسبابآید میام میزبان بدن من چه تۀد؟ همراه تد با حل تادی فرزندم. بچه 

گویم: ببینم چه سۀۀاختیع زبان بدن و حتی لحنِ کالم من همراه تۀۀد با آن حل جدیدم  این هواپیما را سۀۀاختم. می

ید. من آگوید: خدایا هیچ تفریحی ندارم هیچ کاری به نفرم نمیام میهیجۀانی کۀه فرزنۀدم از موفقیتش دارد. بچه   

اهلل دارد تادی را القتونی بانی این همه کارع من تۀادم  االن زبان بدن من  کاری نمیتوانم بگویم وای  چرا هیچمی

انگیزگی دارد. باید چه به او بگویم؟ یرنی زبان بدنم باید چه تۀۀۀالی حوتۀۀۀلگی بیکند. ولی فرزندم حل بیمی

فرمم مامان جان چه حسۀۀی داریع االن حل من  بدن من همراه تۀۀد با آن احسۀۀاسۀۀی که باتۀۀد؟ بگویم: آخمی  می

خواهد پرخا  کند حال خوبی ندارد تۀود ع ۀبانی است می  یفرزندم دارد. فرزندمان از سۀرکالآ آنالین بلند م 

ما هم نباید داد بزنیم. ولی نباید بخندم دهد روی مب   رود محام تایه میزنۀد  می کنۀد غر می کتۀابش را پرت می 

بینم که ناراحت اسۀۀۀت. اینجا ام را میاینجۀا بگویم مۀامان جان چه تۀۀۀده؟ چه خبر؟ خوب  من که دارم باهر بچه  

م  تورتم ا  من باید یک کوچولو حالت ناراحتی بگیرم بگویم: مامان  انگار روز سۀختی داتۀتی اتۀالً قیافه   حداق

هایی های علمی که بخواهیم به او بگوییم با کاربیانگر احسۀاسۀم باتد. ما مت سفانه مادران نس  جدید با این فناوری  

زنند  این تورت گاهی اوقات تامتم تاممت ژل می کننددهند مثالً بوتاکل میکه روی سر و تورتمان انجام می

 تدا است( است. )تامت به مرنای بی
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تان انجام هایکاری روی تۀۀورتها  هیچکنم اگر بچۀ کوچک دارید تا هفت هوۀۀت ده سۀۀالمگی آنخواهش می

مان را حل نند  اخمهای ما را ببینند  تۀۀۀادی ما را ببینند  ناراحتی ما را حل کها خندهنۀدهیۀد. اجۀازه بۀدهیم بچه    

ایمان هکنند  هیجانات ما را ببینند  پل زبانِ بدن من خیلی مرم اسۀۀت. حاال ما این زبان بدن را در احسۀۀاسۀۀات بچه 

کنم تر است از باال دارم به پایین نگاه میها کوتاهام قدم بلندتر اسۀت  قد بچه چاار کنیم. گاهی اوقات من ایسۀتاده 

خواهد سۀر  را باال بگیره به من نگاه کند این اتۀالً گو  دادن فرال نیسۀت. زبانِ بدنِ همراه نیست. مث     بچه می

 ید. اهای دانوگاهی دیدهکند. در کالآاین است که یک استادی دارد به تاگرد  از باال به پایین نگاه می

 ین اسۀۀت که وقتی فرزندم هیجانی دارد  من هممان تنگاتنگ باتۀۀد. پل زبان بدن اما مادر و فرزندیم. باید ارتباه

می جلو ای در آن دارد  بدنم را کخواهد حرفی بزند که ناتهسۀط  او بنوینم  سری کنم روبرویش بنوینم. اگر می 

ها گوتۀۀۀی موبای  دهمع خیلی وقتبیاورم. لَم ندهم از عقب بخواهم سۀۀۀیر کنم  او حرف بزند من هم دارم لَم می

تۀنوم مامان جانع کنترل تلویزیون دستم است دارم تباه  م: خوب  بگو. چی. خوب. دارم میگویدسۀتم اسۀت می  

 ها گو  دادنِ فرال نیست. در این حاالت  بدن همراه نیست. کنم اینعوض می

م اگر فرالیتم بدنی دار دهد. حتماًهایش نگاه کنم چون حل خوب به او میسۀری کنم مسۀتقیم به تۀورت و چوم   

کنیم اگر اماانش هست یک لحفه خامو  کنم اگر نه  م یا بایسۀتم. گاهی اوقات ما داریم آتذزی می آرام بنوۀین 

گویم: تو هم زنم میدهم. ولی اگر دارم غرایم را هم میآیم. وعۀدۀ زمۀان می  بگویم: مۀامۀان  پند دقیقۀۀ دیگر می   

 ای ندارد. بگوع این فایده

نوینیم تورتم روبروی تورتش باتد کنیم؟ دریک سۀط  می ر میدهد. پل چاامان نمیاین  آن حل را به بچه

دری خم کنم. حتی بدنم را قکنم تمام قد به او توجه میهای دیگرم را متوق  میکنم. فرالیتبه تورتش نگاه می

ایجاد  انمهایت هستم. فضای دوررفۀ دوجانبه بین دوتاییکنم به سۀمتم جلو  انگار که من موتاقِ تنیدن حرف می

 دهم که باهم حرف بزنیم. کنم ترطی  کنم یا به او زمان میتود. هرکاری هست را سری می

کند با سۀۀفیران کوۀۀورهای  اید که مثالً همین آقای بری  که دارد تۀۀحبت میدر بحثم دیذلماسۀۀی هم االن دیده

ه که خم تده بود چد؟ علت اینکه لَم داده بود چه بودهند  علت اینها توضی  میدیگر  برضۀی اوقات در سۀایت  

 اتد. تواند مؤثر بدر تمامِ رواب  ما می بدن که دستانش را مُوت کرده بود چه بود؟ یرنی این زبانِبود؟ علت این

خواهد همراه باتۀۀۀد. توجه هم گفتیم گو  دادن فرال چه بود؟ گو  دادنِ با توجه  اول برالوۀ زبان بدنی که می

 که کارهای دیگرمان را ترطی  کنیم به این کار بذردازیم. چه بود؟ این

متناسب با آن هیجان یا آن احساسی که فرزندمان دارد سری کنیم واکنش نوان دهیم. سری کنیم خودمان را موتاق 

که ب  از اینگوییم قبه تنیدن منرال کنم با یک جمالتی بیان کنم که باالخره او تروع کند به حرف زدن. ما می

وبی که من تۀۀنوندۀ خها حرف بزنند. یرنی قب  از اینها به حرف زدن موۀۀتاق تۀۀوند ما باید کاری کنیم تا آن بچه
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باتۀم  باید ررف مقابلم حرف بزند که من بوۀنوم. درسۀت است؟ اگر حرف نزند یا رفتاری از خود  نوان ندهد    

م. یرنی گوییریم که به آن گوۀۀاینده میای باتۀۀم؟ چه گو  دادن فرالی اسۀۀت؟ ما یک تانیای دامن چه تۀۀنونده

 گوایندۀ ارتباه. 

ام را هم دیدم اَخم گویم خوب  من گو  دادنِ فرال را بلدم  فرمیدم چاار کنم  بچهگۀاهی اوقۀات منِ مۀادر می   

که بگویم چرا ناراحتی  آیا جملۀ درسۀۀتی زندع اینکرد به او هم گفتم مامان جان  چرا ناراحتی  ولی او حرف نمی

 است؟ باز چه تده  آیا جملۀ درستی است؟ 

ود. تکه در همین گو  دادن فرال از آن اسۀتفاده می « گوۀایندۀ ارتباه »گوییم یک تانیای داریم به عنوان ما می

گوۀۀایندۀ ارتباه یرنی من یک رفتاری کنم که ررف مقابلم موۀۀتاق تۀۀود که حرف بزند که برد من بخواهم به او  

 گوید. نم زبان او را باز کنم که چیزی برای حرف زدن ندارد و چیزی نمیگو  بدهمع اگر من نتوا

برای این تانیک  ما چند مدل حرف زدن داریم. چند ناته را باید رعایت کنیم. خود همین زبان بدنی که االن در 

 که ررف مقاب  تۀۀروع کند به حرف زدن. مرحلۀ دوم  اینمورد  حرف زدیم یک عام  خوب اسۀۀت برای این

ا  بدهم که مووق حرف زدن باتد. بگویم ام بدهم یا به آن کالم اولیههایی به آن احساآ بچهاست که من پاسخ

یلی که خخوب مامان برایم ترری  کن ببینم  دوسۀۀۀت دارم بوۀۀۀنوم  نفرت مامان برایم خیلی مرم اسۀۀۀت. مث  این

 بفرمم. خوب  دیگه؟ آهان  آخمی. برد.  تود از اول برای مامان ترری  کنی من همهای مرمی داری. میحرف

 گوییم. برد  سؤالا  را میکنیم ادامهدهد؟ به هرکدام از ما بگویند تروع میاین کالم من چه چیزی را نوۀان می 

ام بذرسم که او موتاق تود به پاسخگویی. گاهی هاسۀت. این مرحلۀ سۀوم است. چه سؤالی من از بچه  کردن از بچه

یک  رویدتود ارتباه بسته تود. دیدید در یک مرمانی میمان  سۀؤاالتم بسته است. باعث می ها ما سۀؤاالت وقت

توانی ادامه بدهی. دهد که دیگر تما نمیزنی  جوری جوابت را میتۀخ ی را بار اول دیدید هرجوری حرف می 

 خواهیممان کار داریم که میها کار نداریم. با بچهخواهد حرفت را قطع کند. ما با آن آدماتۀۀالً انگار خود  می

م تۀۀدن رابطۀ من و فرزنداند. یرنی باعث بسۀۀته های بسۀۀتهها  سۀۀؤالکاری کنیم که حرف بزند. یک سۀۀری سۀۀؤال

پرسۀۀم با پیش فرض تهنی خودم هایی دارند؟ گاهی اوقات سۀۀؤالی که من میها چه ویهگیتۀۀوند. این سۀۀؤال می

ا  همان گریا  درآمد؟ مثالً بچۀ کوچکار  کردی که گریهگویم که تو چاار  کرده بودی؟ چااست. می

ونش گرفته  خوب دیگر این چه سۀۀؤالی اسۀۀت؟ او که دانم دو نیوۀۀگانگار که میدرآمده  پسۀۀرمان هم آنجا بوده  

 زند. ا  حرف نمیآید بگوید: آره مامان جان  من فالن کار را کردم. پل در مورد مس لهنمی

گویم: برد مدرسه چه آید تام می  ندارد  میگاهی اوقات سۀؤال من حاکی از سۀرزنش اسۀت. مثالً از مدرسۀه می    

برد؟ انگار که یک سۀۀرزنوۀۀی انترای این تونی غرا بخوری؟ چاار کردی که دیگر خوابت نمیخوری که نمیمی

چرا می  به غرا ندارد  چرا خوابش نبرده   کهسؤال نرفته است. این سؤال هم بسته است. دیگر بچه هم در مورد این
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دهد. گاهی هم سؤال ما فق  به دنبال هیچ توضیحی به ما نمی  چرا تالیفش را انجام نداده  چرا درسش را نخوانده

گویم که چی گفتی؟ چی خوردی؟ چرا این کار را که مسۀۀ لۀ فرزندم را ح  کنم. میجواب خودم هسۀۀتم. نه این

وید گتود. یا چیزی نمیتود. مرموالً ررفم مقاب  دهانش قف  میتی که با چرا تروع میکردی؟ خ ۀوتۀاً سؤاال  

 کند. رود مخفی کاری میتود یا مییا متوس  به دروغ می

 ها  خیلی سؤاالت خوبی نیستند. پل این سؤال

ند که وقتی من از هایی هستها هسۀتند( سۀؤال  های گوۀاینده هایی هسۀتند؟ )که جزو سۀؤال  های باز چه سۀؤال سۀؤال 

ترسۀۀد از این که ا  را بدهد. نمیقدر احسۀۀاآ آزادیِ عم  دارد که راحت پاسۀۀخ واقریپرسۀۀم او اینفرزندم می

خواهی دربارۀ این مس له با من حرف بزنی؟ در این موردی که پیش آمده  چه گویم که میبخواهد پاسخ بدهد. می

 احساسی داتتی؟ 

گردم. مرلم جلوی همۀ گوید من دیگر به این مدرسه برنمیآید و میاز مدرسه به خانه می امبچه: 3فرالیت تۀماره  

تۀۀویم. احسۀۀاآ  که احسۀۀاآ یا هیجان والدین اینجا چیسۀۀت؟ قطراً ناراحت می دوسۀۀتانم سۀۀرِ من داد زد. اول این 

د رده  تایفرزندمان چیسۀت؟ احسۀاآ سۀرخوردگی کرده  تۀاید احسۀاآ تحقیر داتته  تاید حسادت را حل ک     

ا  پایین آمده  اتۀالً ناراحت و خوۀمگین اسۀت  خوب خواست و هدفم من به عنوان    حل کرده اعتماد به نفل

کنی  مدرسۀۀه خیلی خوب اسۀۀت  مگر  که بچه را توۀۀویق کنم که: نه مامان جان  تو اتۀۀتباه می والد چیسۀۀت؟ این

 رور تحبت کنی؟ ت اینادانی مرلمی تغ  انبیاهلل است؟ چطور توانستی در مورد مرلمنمی

ا  داتۀۀته باتد  پل  هدف من اتۀالح این احسۀاآ اسۀت که او نباید چنین احسۀاسۀی نسۀبت به مدرسۀه و مرلم       

دهم که: مامان جان  دیگر اینجوری نگو  این احسۀۀاآ موقتی آیم برایش توضۀۀی  میواکنش غلطم چیسۀۀت؟ می

خواهی فردا بروم با مرلمت حرف بزنم؟ به او میها ممان اسۀۀۀت بگوییم: رود. گاهی وقتاسۀۀۀت  فردا یادت می

 کنم. ات را عوض میگویم: باتد  مدرسهها میبگویم که چرا این کار را کرده؟ گاهی وقت

ی. گویم: انگار امروز  روز سختی داتتگردم میواکنش درست چیست؟ برویم در تانیک گو  دادن فرال  برمی

 بزنند چه حل بدی است. چه حل بدی را مامان تجربه کردی. ها سرت داد که جلوی بچهفرمم اینمی

 3ماهه یا  1یا  0مُرد. )حاال یک برادر گوید: از برادرم متنفرم. کا  میفرزنۀدتۀان در حمام به تۀۀۀما می  مثۀال دوم:  

 کند. چرار ساله دارد( یا نه  یک برادر بزرگ که به او غلدری می

ای که فرزند ما یک احساسی دارد خ وتاً احساسش م و در آن لحفهها را کو  کنیخواهیم احسۀاآ بچه ما می

 ام چیست و اگر بخواهم واکنش درست نوان بدهم چیست؟ منفی است  احساآِ منِ والد چیست  خواسته

والد چیسۀۀۀت؟  گوید اولین احسۀۀۀاآ یا هیجانِ ما به عنوانِمان دارد یک حل منفی را میتۀۀۀنویم بچهوقتی ما می

زند؟ ممان اسۀۀت ممان اسۀۀت ناراحت یا ع ۀۀبانی بوۀۀویم  هیجان فرزندمان چیسۀۀت که دارد این حرف را می   
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تۀۀنوم خواسۀۀته و هدفم احسۀۀاآ تۀۀاسۀۀت داتۀۀته باتۀۀد یا احسۀۀاآ سۀۀ رخوردگی. وقتی این جمله را از فرزندم می

م. یا تویکنیم. وارد آن فیلترها میمان را خوب خواهیم یک احساآ را اتالح کنیم. حال بچهچیسۀت؟ سۀریع می  

کنیم. درسۀت اسۀت؟ واکنش درسۀۀت چیست؟ باید   کنیم  یا متفاوت میدهیم  یا اجتناب از نگرانی میراه ح  می

 برویم در تانیکم گو  دادنِ فرال  و احساآ فرزندمان و هیجان او را به خود  منتق  کنیم. 

تۀۀۀنوم اولین احسۀۀۀاسۀۀۀم چیسۀۀۀت؟ اولین واکنش مرموالً  ام میز بچهبه مثال دوم برگردیم  وقتی من این جمله را ا

 ناراحتی و خوم است. احساآ فرزندمان چیست که این حرف را زده؟ 

احساآ کمبود توجه  تنرایی  تبریض  و ... باید در رفتار خودمان تجدیدنفر کنیم که چاار کردیم پاسۀخ مادران:  

 که آن بچه  این حل را دارد؟ 

 درست چیست؟  واکنشاستاد: 

 به او کام  گو  کنیم. ببینیم دقیقاً از چه چیزی ناراحت است. چه حقی از او ضایع تده؟ مادر: 

تۀۀنوم مامان جان  ات تۀۀده؟ برادرت کاری کرده؟ من میها  چیزی باعث ناراحتیرویم توی گوۀۀایندهمیاسۀۀتاد: 

 هیم. دکاری کرده باتند که به آن رب  میکنم. ممان است دقایقی قب  از این  کتکات را درک میناراحتی

 گردد به رفتار نامترارفم والدین. البته تمام این رفتارها برمییای از مادران: 

خواهیم والدینی که خطا کردند  باعث تۀۀده بچه این ها را قضۀۀاوت کنیم  نه میخواهیم بچهما االن نه میاسۀۀتاد: 

 احساآ را داتته باتد را قضاوت کنیم. 

پرسم که: این چاار کنم. مثالً از هر دو میگرارم و با هر دو تحبت میمن مرموالً هر دو بچه را کنار هم میمادر: 

. حاال کنمکرده که تو ناراحت تۀدی؟ از چه ع ۀبانی هستی؟ برد حالت خوم و ع بانیت را در هر دو تردی  می  

 دانم به این تورت درست است یا نه. نمی

ها برای مراح ِ برد است و تانیک دیگری کند. آن وارد یک مسئلۀ دیگر تده. آناجرایش فرق مینه  آن ماستاد: 

ها دارند و در هر حالتی که هسۀۀۀتند  این به ما خیلی کمک خواهم بگویم کۀه هر هیجۀانی که بچه  اسۀۀۀت. ولی می

فیم. در تناخت احساآ های بزرگواران  حل کردم یک مقدار در احساآ ضریها و نوتتهکند. من از تحبتمی

 گوییم. خواهیم احساآ را بگوییم با یک عالمه توجیه و جمله میها ضریفیم. وقتی هم میبچه

مدلی هایمان هکه خواسۀۀۀتید همدلی کنید کار خوبی کردید  ولی گاهی ما با بچهایندر پاسۀۀۀخ به یای از مادران: 

دهیم. فق  همۀدلی کردن  همین  ن کۀار را انجۀام می  کنیم ولی بۀه قیمۀت خراب کردنِ یۀک نفر دیگر داریم ای   می

 گو  دادنِ فرال است. 

رمول تان عرض کردم. آیا با این فگفتید را بیاورید در این فرمولی که االن خدمتتما همان جمالتی را که باید می

 اید؟ کنید زیاده روی کردهخواند  یا فار میمی
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 غیرتش بجوتد. خواستم از ق د زیاده روی کردم. میمادر: 

 کنیم. رور برخورد نمیجوتید چه؟ خیلی اوقات ما خیلی جاها ایناگر نمیاستاد: 

جور مان درست است؟ مجلل ختمع فق  در اینحواسۀمان باتۀد. در همدلی کردن  ما کجا خیلی قوۀنگ همدلی   

خودمۀان هم  همدل   یم. در جۀاهۀای دیگر  حتی بۀا خواهر و برادر   نکهۀا همۀدلی می  مواقع خیلی قوۀۀۀنۀگ بۀا آدم  

گرارد آن همدلی قونگ تا  ها نمیمان هست گاهی وقتحل حسادتی که در ناخودآگاهتویم. چون آن نمی

 بگیرد. 

خواهیم همدلی کنیم حواسۀۀمان باتۀۀد زیاده روی نانیم. همین گو  دادنِ فرال  نوعی همدلی اسۀۀت. اگر اگر می

 یید بیاورید در این فرمول بگرارید. زبان بدن هم همراه است آنخواستید همدلی کنید عباراتی را که خواستید بگو

کنم حتی رفتار  را. احسۀاسۀش چیسۀت؟ از دسۀت خواهرت خیلی ع بانی     احسۀاآ فرزندم را به او منرال می 

خواست بروی او را بزنی ولی چون خواهرت بود فرمم االن دلت میفرمم که خیلی ع بانی هستی. میهستی؟ می

 نزدیع 

به  خواست نسبتت را درآورده  با کالمم منرال کردم آن رفتار یا آن حسۀی را که فرزندم می اددانم خیلی لمی

خواهر  پیاده کند. همین اندازه برای همدلی کردن کافی اسۀۀت. حاال تۀۀما خدا را تۀۀار جواب گرفتید پسۀۀرتان  

ون کنیم چما همه را خراب می نسۀبت به خواهر  تر ۀب خاتی داتته واکنش این تالی نوان داده. ولی گاهی  

ها ما خواهیم فرزندمان یک حل خوب به دست بیاورد. نهع اول حل او را ببین و درک کن. چون گاهی وقتمی

هد. دکنیم برد این خیلی خوب جواب نمیکنیم یا به تۀۀورت نمایوۀۀی داریم این رفتار را میداریم فق  تارار می

توانیم این عبارات را بگوییم. ولی آرام آرام باید تش دانگ حواسمان را یبرای تمرین اولیه به تۀورت نمایوی م 

ک هایتان باتۀۀۀد. یگویند. فرالً تمرکزتان روی کوۀۀۀ م احسۀۀۀاسۀۀۀات بچههایمان میببریم روی آن کالمی که بچه

از رفتارها و . کنیدتان استفادهگوید چرار پند تا حل از توی آن حدآ بزنید. از تخی کند یا چیزی میرفتاری می

 ی پوت این جمله یا پوتم این رفتار وجود دارد. ستان چه احساکالم

های قرآنت  آقا امام زمان عج  از را از ما راضۀۀی و خوۀۀنود بگردان. در برور  بارالرا  به مقربان درگاهت  به آیه

که بتوانیم در  ی ما تدارک دیدندایوۀان ترجی  بفرما  به بانیان این جلسه به مسئولین مدرسه که چنین فضایی را برا 

مان  در تربیت فرزند تال   تربیت تیرۀ علی ابن ابیطالب قدمی را برداریم توفیق بندگی و عاقبت پیورفت زندگی

 به خیری عطا فرما. خدایا به همۀ ما توفیق تربیت فرزند تال  عطا فرما. آمین یا رب الرالمین .
 

 پایان مبحث   

  سرکار خانم علی بخشی  مپنججلسه 
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