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 طبیعت.موضوع : خانواده، کودک، 1

 کودک آرزوها-1نشست 

  چه کودکی می خواهیم ؟

   :ذیل روی تخته نوشتندجواب مادران را آقای سلطانی بصورت 

 سالمت جنسی پولدار ایمان مسئولیت پذیری تحصیالت خالق شاد سالم

 شناخت پولساز با حیا مدیر  دقت کنجکاو امیدوار فعال

 رضایت سخاوتمند معتقد مدبر حل مسئله تفکر تولید مهربان زیبا

 مدیریت کارآفرین متواضع اعتماد به نفس شناخت هنرمند بیان احساسات متناسب

 شجاع باهوش هنرشناس مدیریت احساسات خوش غذا

  

   مقتصد سپاسگزار

   عقل معاش قدرشناس اجتماعی منطقی   خانواده دوست  

     اهل معنویت مقتدر مطلع      

     یرخ مؤدب        

     با اخالق نه گفتن        
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       عزت نفس        

       نظم        

       مستقل        

ریزه غنکته: سالمت جنسی را هیچ مادری اشاره نکرد ،ایشان خودشان اضافه کردند.بچه های ما باید از جنسیتشان راضی باشند و قدرت لذت بردن از            

 جنسیشان را داشته باشند. مدیریت غریزه داشته باشند ، نه ولع شهوانی و نه نفرت از آن . سالمت جنسی و مدیریت جنسی داشته باشند . 

این لیست حداقل چیزی است که کودک باید   با توجه به این لیست میبینیم که هرچیز که در خودمان نداریم در بچه هایمان جستجو می کنیم و می خواهیم.

 داشته باشد . با نگاه به لیست این سؤال پیش می آید: آیا این کودک دست یافتنی است ؟آیا می توانیم به او برسیم؟

 همچین کودکی محال است. این حرفها مال کتابها و رؤیاها ست  وجود -1ه این لیست میتواند باشد :سه نگاه نسبت ب

 احتمالش هست ولی کو شانس ! -2                                                            

 حتمَا میشود -3                                                            

خصوصیات کمترین و حداقل خصوصیات یك کودک معمولی و متعادل است. کودکی که این خصوصیات را داشته باشد ، نرمال است نه یك کودک نابغه  این

 یا استثنایی . در واقع کودک این گونه به دنیا می آید .

در جامعه ما خیلی زیاد و سنگین است ، یعنی می گوییم این که گروهی از ما این خصوصیات را در دسترس نمی بینیم و حسرتش را می خوریم . نگاه حسرت 

 خوب خیلی بچه خوبیه ولی بچه من که نمیشه ! محاله ! کاشکی میشد !

یاد ، حسادت حسرت یك نگاه خیلی مخرب و بیرون از خود است )من که نه ، ما که امکانش رو نداریم ، بچه های دیگران دارند! ( در کل مقایسه از حسرت م

 از حسرت میاد .حسرت نگاه مخربی است . نگاه حسرت نگاه منفی است .

دگی و از اینجا اگر قرار باشه همهُ آدمهای دنیا این خصوصیات حداقلی شان باشه آن دنیا بهشت میشه ! یعنی این حداقل دنیاست ، حداقل آدمها ، حداقل زن

 ا آدمها اینطوری باشن و همونتازه شروع میشه . اما نگاه حسرت این مسأله را نمی بیند . حسرت نگاه ندرت است . نگاه کمبود است . میگه امکان نداره در دنی

 نگاهی است که میگه من نمیتونم همه چیز رو داشته باشم . 

 نگاه نمی کنند که چی دارند؟ اتفاقا نگاه حسرت در ثروتمندان و قدرتمندان بیشتر حسرت نگاه کمبود و ندرت به جهان هستی است . افراد دچار حسادت اصال

، در قهرمانها و هنرپیشه ها حسرت خیلی باالست )منظور هنرمندان نیست( قهرمانها دراثر حسرت زیاد عمر طبیعی است همینطور در سالطین وپادشاهان 

 ندارند . هنرپیشه ها درحسرت روزهای اوج و قشنگی می میرند . 

د . آفرینش است . قانون آفرینش دریغ ندار مواظب نگاه حسرتتان باشید . نگاهی است که اجازه نمیده درست فکر کنیم و درست ببینیم . حسرت خالف قانون

بازهم راضی نیست . حسرت به دل نباشید . درحال حاضر حسرت یك هنجار  حسرت دریغ دارد ،فکر می کنه که ازش دریغ شده وهرچقدر هم که بهش بدن

هدید می کند . اگر با نگاه حسرت بچه هایمان را بزرگ ثروت ، مقام ، حتی زیبایی . یکی از آفتهایی است که جامعه مارا تاجتماعی است : حسرت تحصیل ،

است ، کودک شما همان است  حسرت نداشته باشید این بچه ها در دسترسند . نمونه اش را هم دارید در منزلتانکنیم ، آنها هم حسرت به دل بار می آیند. 

 . که حسرتش را دارید

رب نیست ولی بازدارنده است . نگاه آرزو مندی یك نگاه ایستا است . درحسرت نیرو روی تخریب متمرکز از نگاه حسرت باالتر نگاه آرزو است . آرزو داشتن مخ

 می شود وبدنبالش حسادت و رقابت و... میآید؛ در آرزو نیرو پراکنده است.

زیر میشه خیلی قویه اگر هدایت شد ازقدرتش آدمی که آرزو دارد خیلی چیزهارو می خواهد وآرزوهای متعددی دارد؛ مثل آب است ؛ آب وقتی از سرچشمه سرا

ه خیلی آرزو استفاده میشه ؛ اگر پخش بشه دیگه قدرت نداره . آرزو داشتن مثل پخش نیرو است . آرزوی همه چیز داریم ودایم در حال چرخش است . آدمی ک

ا زیاد میشود . هر چیزی که داره رنگ می بازه ،یك چیز دیگه می داند که چی می خواهد . بسته به شرایط تنوع آرزوه داره ثبات نداره ،متزلزل است ونمی

ی مختلف خواد ، دایم دور خودش می چرخد ؛ به همین دلیل پیشرفت نمی کند . بخشی از جامعه ما همینطوری هستند دور شهر می گردند برای آموزشگاهها

 ، کالسهای مختلف برای فرزندانشان . 

 ایسه هدف و آرزو : کودک متعادل کودک هدف است . مق
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یر است و جا معموال هدف یکی است ، شفاف و محدود است . در هدف آرزو ثابت است . در آرزو هدفها متعدند به همین دلیل شفاف نیستند. در آرزو هدف متغ

ت . هدف حرکت دارد ، آرزو ایستایی عوض می کند. وقتی که هدفمند هستیم انرژی متمرکز است وقتی که فقط دنبال آرزوهایمان هستیم انرژیمان پخش اس

 است .

کار می کنند  جالبه هم هدف تالش دارد وهم آرزو . هم آدمهای هدفمند پرتالشند ، هم آدمهایی که خیلی آرزو دارند منتهی دور خودشان می چرخند، هزارتا

 و هیچکدامشان را به سرانجام نمی رسانند . 

توانند با قاطعیت تصمیم بگیرند . آدمهای  ی گیرند ؛ کسانی که فقط با آرزو زندگی می کنند تردید دارند و نمیکسانی که هدف دارند مصمم هستند ،تصمیم م

ود یل به واقعیت میشهدفمند با واقعیت کار می کنند ، آدمهای آرزومند با ذهن شان کار می کنند . هنگامی که ما ذهنیتی داریم و آن را روی کاغذ میآوریم تبد

عنی این یال تجربه کرده اید که در ذهنتان مسأله ای خیلی بزرگ بوده اما وقتی آن را روی کاغذ آوردید متوجه شدید که اینقدرها هم بزرگ نبوده ؛ . آیا تابح

ور از دسترس واقعیت . آدمهایی که هدف مشخص دارند خوب می توانند واقعیت ها را تجزیه وتحلیل کنند . به همین دلیل هدف دست یافتنی است . آرزو د

  است. 

ة این بر این پایه بتواند رشد کند و هم کودک با خصوصیات در جدول کودک متعادل است و کامال در دسترس . هدف ما عرضه برنامه ای است که کودک 

هیم از بیرون کسب کنیم . کودک با خصوصیات را داشته باشد . اینها خصوصیات عجیب و غریب نیستند ، همراه ما بدنیا آمده اند ؛ چیزی نیست که ما بخوا

ی همیم ، خیلیکسری اطالعات به دنیا می آید اینها )خصوصیات در جدول( همان اطالعات هستند . برای همه هم هست . واین حداقلی است که ما توانستیم بف

 چیزی از بیرون بهش بدیم .  وسیعتر از این است . همه این ها به عنوان تواناییهای بالقوه همراه کودک هست و الزم نیست ما

هستند . پایه  کبزرگترین اشتباه والدین همینه که فکر می کنند باید از بیرون این خصوصیات را به کودک بدهند . هیچکدام آنها اکتسابی نیستند درون کود

 هیم . و اساس همراه کودک به دنیا میاد ؛ توانایی را الزم نیست بدهیم ما از بیرون فقط باید مهارت بد

خوشبخت  ٬نیستند. در اغلب موارد هم به دلیل همین عدم تعادل  کودک خاص یعنی کودک غیر طبیعی . انسانهای خاص انسان های طبیعی و معمولی 

  . غیر طبیعی رشد کند که نتیجه عدم تعادل است ٬ممکن است در یکی از این خصوصیات  . نیستند

 . چشمگیر داشته باشد در واقع از رشد ماندگی دارد و حاصل کودک غیر طبیعی است .نوابغ اینطوری هستندکودک خاص که فقط در بعضی جنبه ها رشد 

گسترده  دنبال این باشیم که کودک متعادل همه جنبه هایش رشد کند . خیلی خوب است که کودک به شکل دایره آرام آرام رشد کندواین دایره ها هر چه

  . از دایره کاملتر نداریم ٬از شکل دایره خارج نشود. دایره کامل ترین شکل هندسی استشود بهتر است. مهم این است که 

ایره . برای اینکه این د در دایره رشد همه ابعاد امکان پذیر است . برای این هدف اصال الزم نیست کار پیچیده ای انجام بدیم و یا خودمان را به آب و آتش بزنیم

 .د فرزندمان لذت ببریم وبا او کیف کنیم رشد کند فقط کافیه که از رش

 برای اینکه کودک متعادل داشته باشیم باید یك روش شناخته شده داشته باشیم ؛ یك رویکرد پرورش کودک داشته باشیم . 

 نداریم .  رویکرد چیست؟ سالها کار با کودک به ما نشان داد که ما یك الگوی پرورش کودک ایرانی

یك کودک متعادل چیست ؟ اصوال ما می دانیم که چی نمی خواهیم ؛ ولی اصال نمی دانیم که چی می خواهیم ؛ ودر کل بر این مبنا  الگوی شما برای پرورش

اگر هم بدانیم که چی می خواهیم ،   زندگی می کنیم . همیشه می گوییم که چه چیزی را نمی خواهیم ! اآلن سؤال من همین است : ما چی می خواهیم ؟

 طالب کلی است . یکسری م

ها نیست تنما الگوی کودک ایرانی نداریم چون تمام مطالبی که داریم ترجمه است و الگوی کودک غربی است . بحث خوب و بد یا درست و غلط این الگوها 

 بحث ما این است که ما چه الگویی داریم ؟ 

دنیا هست اما هیچ الگویی در ایران نیست ؛ ریشه تمام سردرگمی ها و کالفگی ها و رویکرد در  51این الگو برای پرورش کودک را رویکرد می گویند . نزدیك 

 خودش را دارد ،تعارضات درونی ما در این جاست . وقتی وارد عرصه غرب می شویم می بینیم که خود غرب هم بر پایه ملیت خودش الگو دارد ؛ ایتالیا الگوی 

 د ...آلمان و فرانسه الگوی مخصوص خودشان را دارن

ا چی می بینه گی ریك رویکرد باید نگاهش را به زندگی ، انسان و کودک بیان کند . در واقع اولین چیزی که یك رویکرد باید داشته باشد اینه که بگه که زند

 ؟ انسان را چگونه می بینه ؟ و کودک را چگونه می بینه ؟

تونیم  نمی که ایستاده ایم می بینیم و یك زاویه دید داریم . اگر ما ندانیم که کجا ایستاده ایم  نگاه جایگاه دارد . ما وقتی چیزی را نگاه می کنیم از جایی

 نگاهمان را تنظیم کنیم . مثل دوربینی که در جایی مستقر می شود و معلوم است که از کدام زاویه نگاه می کند و فیلم می گیرد . 
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ط رویکرد بومی خودمان از جایی که ما ایستاده ایم می آید. از کدام پایگاه ما به این سه نگاه می کنیم کودک ؛ چگونه دیدن آنها توس—انسان –زندگی —نگاه

 ؟ این جاست که ما حرف برای گفتن داریم . بومی کردن یعنی از کدام زاویه نگاه می کنیم؟ 

ن چون ممک  تا باعث اختالف نشود .  فقط باید بگه که کجا ایستاده ؟هوش متعادل را ما به عنوان رویکرد می بینیم . چون برای هر سه مورد تعریف دارد ؛ 

 .  است نگاه ها از جایکاه های مختلفی باشد

 پایه و اصول برای نگاه چیست ؟ نگاه به چی متکی است ؟ 

 پایه و اصول برای نگاه ، دین ، زبان ، تاریخ و جغرافیا است .

معة بی دینی وجود ندارد . حتی آدمهایی که ادعا می کنند دین ندارند نظام اعتقادیشون دقیقا همونه که ندارند دین یعنی یك نظام اعتقادی . هیچ انسان و جا

را  هد وجهت حرکت. ما برای داشتن رویکرد باید یك نقطه نگاه و جهت حرکت داشته باشیم . دین این کار را می کند . اصول اعتقادی ، نقطه نگاه به ما می د

 دهد .  به ما نشان می

مال . که شفرض کنید به دریا می خواهید بروید از کدام طرف می روید ؟ همه در کالس پرسیدند بستگی داره کدوم دریا شمال یا جنوب به توافق رسیدیم 

ت می روید ؟ مسلما حاال توی جاده هستید و دارید به سمت شمال می روید صبح وقت طلوع است ، خورشید از سمت چپ طلوع می کند ، آیا مسیر را درس

 نه چون اگه به سمت شمال بودید خورشید از سمت راست طلوع می کرد . این یعنی در مسیر درست نیستید . 

 دین کارش همینه که به ما بگه به کدوم نقطه داریم می رویم ؟ کدوم نقطه را نگاه می کنیم ؟ دین به ما جهت می دهد . 

زبان فارسی فقط در محدودة نقشة ایران نیست  گستره اش از ایران بزرگتر است و یك منطقه فارسی زبان وجود دارد . زبان ما فارسی است . این زبان  -زبان

 غنی دارد .  بیاتیبلکه وسیعتر است و به دلیل ادبیاتی که دارد ، ُبعد جهانی یافته است . در این زبان ترکی و عربی عجین شده . کمتر زبانی مثل فارسی اد

این قدرت یك زبان است که از یك عامی بی سواد آنرا درک میکند تا یك عارف به « دست ما کوتاه وخرما بر نخیل »، « می بینم و من پیچش مو مو  تو» 

 . باید دید عرفا با این جمله ها چه ها کردند . قدرت ما زبان ماست .  حق پیوسته 

ال پادشاهان نیست . تاریخ سرگذشت تحول یك مملکت است . اینکه ما چه فراز و نشیبهایی را منظور از تاریخ حفظ کردن عددها و جنگها و شرح ح -تاریخ

 یم . گذرانده ایم ، چه تحوالتی بوجود آمده ،چی شده که امروز ما اینجا هستیم ؟ بر اجداد ما چه گذشته ؟ هر کدام ما شعاعی از آن تاریخ هست

حت دشتها نیست بلکه منظور اقلیم شناسی است . این که ما کجا بوجود آمده ایم ؟ در چه اقلیمی رشد کردیم باز منظور صرف ارتفاع کوهها و مسا –جغرافیا 

جان وشش در آذربای؟ اقلیم شناسی نوع تغذیه ، پوشش ،و مسکن را معنا می دهد .جغرافیا اینه که من کجا به دنیا آمدم ، آنجا با چی تغذیه شدم . میگه که پ

 است و..... با خوزستان متفاوت

       کودک –انسان  –زندگی   --نگاه  >--جغرافیا { –تاریخ  --زبان   --}دین                               

دک وگی و انسان و کمجموعه دین و زبان و تاریخ و جغرافیا فرهنگ را می سازد . پایه های فرهنگی ما هستند . باید روی این پایگاه فرهنگی بایستیم و به زند

 نگاه کنیم و تعریفشان کنیم . ما رویکردی می خواهیم که بر روی این پایه استوار باشه. 

داشته  با دنیا تعاملرویکرد ساختار دارد . ساختار باید پی داشته باشد ، یك پی قوی وگرنه می ریزد . ما فرهنگ را نمی توانیم وارد کنیم ، باید بسازیمش و 

 باشیم .

غول ها رو از فرهنگ را نمی توان از دینش جدا کرد . تالش برای جدایی ، بیهوده و سیاست زدگی است . زبان و تاریخ فرهنگ ایران دین است . مگه میشه م

خامنشیان را یکسره گره زد به هتاریخ جدا کرد ؟ به قول یکی از نویسندگان معروف ، یکی از آسیبهای بزرگی که رژیم پهلوی به ایران زد این بود که تاریخ ایران 

 فراز و نشیب تاریخی داشتیم . هیچی از این دوران نمی دانیم . و ساسانیان ، انگار نه انگار که از ساسانی تا پهلوی اینهمه 

قط لب برود چون در این جلسات ما فباید دنبال این مطا  باید بدانیم زبان ما وتاریخ ما چی بوده بعد بتوانیم رویکرد داشته باشیم . هر کس مایل باشد خودش

 « . آگاهی » برای رسیدن به یك نگاه کلی کار می کنیم که ما به این نگاه کلی می گوییم 

 اینجا فقط آمده ایم که ببینیم چه جوری با بچه ها بازی کنیم ؟ چگونه با آنها باشیم ؟ اما فقط بر پایه این فرهنگ . 

و آن علم است . اما منظور ما فقط علم   ست . به ما بینش میدهد . ما غیر از فرهنگ به عامل دیگه ای هم نیاز داریمفرهنگ بینش است . زیر بنای نگاه ا

 را اسیر روانشناسی کردیم .  روانشناسی نیست. مدتی است که ما بیش از حد به روانشناسی تکیه کردیم . خودمان را و بچه هایمان 

یلی هم خوبه اما همه چیز نیست . یك روانشناس اصال نمی تونه بگه که بچه ات رو چطوری تربیت کن ؛ حیطه روانشناسی روان شناسی علم و دانایی است ، خ

 حیطه تربیت نیست بلکه یك ابزار است در خدمت تعلیم و تربیت . 
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می کنند . علم روان هم همینطور است . روان برای علم همه جای دنیا مشترک است مثل پزشکی و تغذیه و ...... هر جای دنیا آپاندیس بگیریم یکجور عمل 

 است . شرایط محیط اثر می گذارد ، با هم در تعامل هستند ولی نه اینقدر که ما به آن بند کرده ایم .   انسان همه جا یکی

 است . مشکل« جامعه شناسی » آگاهی می دهد ، . آن چیزی که به عنوان علم در اینجا به ما کمك می کند و  روانشناسی هم مثل بقیه علم ها یك ابزار است 

به تبع آن حل هم نمی توانیم بکنیم . بحران را از ریشه باید ببینیم.   ما در عدم شناخت جامعه شناسی است . وقتی که مشکل را در جای خودش نمی بینیم

 ریشه بحران های ما در جامعه شناسی است نه درروانشناسی.

م و به عنوان جامعه ای که تاریخ داریم علوم انسانی سنتی را نمی دانیم و فقط شعار می دهیم . ما در سنت خیلی حرف و نکته داریم ما جامعه شناسی نمی دانی

 . در حال حاضر به ترکیب روانشناسی و جامعه شناسی و علوم انسانی نیاز داریم . 

زشهایی استفاده می کنیم . ما دوتا فرهنگ متفاوت با غرب هستیم . در حوزه علوم انسانی درابتدا صادقانه باید بگیم که چه کودکی را می خواهیم و از چه ار

راین ما نمی دیگری . بنابکه کامال متفاوتیم . بحث این نیست که ما بهتریم یا اونها ، بحث اینه که دو تا فرهنگ جداییم. ما یك دین و سابقه ای داریم آنها چیز 

 اما از بینش آنها نه . چون کامال دو چیز مجزا را می بینیم .   گی نگاه کنیم . از روشهای آنها می توانیم استفاده کنیمتوانیم از نگاه آنها به زند

تر ن داشتند که بیشتا زمانی که آن پی را نداشته باشیم ، ترجمه ها هیچ کمکی به ما نمی کند . خیلی از کسانی که این ترجمه ها را مطالعه کرده اند ، اذعا

ط هدف این است سردرگم شده اند . روش های آنها روشهای بسیار خوبی و علمی است . خیلی از آنها کامال به درد ما می خورد و به آنها استناد می کنیم فق

 که شما قدرت تشخیص پیدا کنید . 

د خودمان بسازیم .میتوانیم از دیگران قطعات بگیریم وروی ما یك پی داریم وروی آن می خواهیم ساختمانی بنا کنیم . پی را نمیشود وارد کرد . پی را بای

 اسکلت سوار کنیم اما پی مال خودمان باید باشد . حرف ما این نیست که آنها اشتباه می کنند ، حرف ما این است که ما پی نداریم . 

سال تحصیل یکسری آدمهای بی  12؟ یا اینکه حاصل آن بعداز  برای مثال آوردن الگوی آموزش و پرورش از غرب توسط مرحوم رشدیه آیا در ایران جواب داد

 ریشه هستند ؟ واقعا هدف رشدیه این بود ؟

وند اشته باشیم بعد پیچرا این اتفاق افتاد ؟ چون پی نداشتیم . این ریشه در اروپا خیلی خوب جواب داد اما برای ایران پاسخگو نبود . ما باید خودمان ریشه د

 ز ریشه شناخت فرهنگ ) دین ، زبان ، تاریخ و جغرافیا ( است . بدون این شناخت نمی توانیم پیوند بزنیم .بگیریم . منظور ا

ا را پیدا پیوند است . بهترین ه  بارها گفته ام که پدر و مادر باغبان هستند ، ایجاد کننده نیستند ، پرورش دهنده هستند . یکی از کارهایی که باغبان می کند

 ریشه پیوند می زند . می کند و به

ها و کار  علم امانت خداست و علم انحصار احدی نیست . همة علما در هر زمان و دین و زبان و منطقه محترمند . زندگی که ما می کنیم مرهون فداکاری

 علماست هر جای دنیا و در هر عصر و زمان . 

 ند از فرزندانشان لذت ببرند ؟ چون آگاهی و دانایی نبوده .چرا پدر و مادر های ایرانی با اینهمه فداکاری و تالش نمی توان

ده نجومی ش یا پیدا کردن ریشه و فرهنگ را بومی سازی می گوییم . پی و فرهنگ بومی و استفاده از نکات علمی و روز آمد دنیا . سرعت رشد اطالعات در دن

 . است . یکی از معضالت ما هم این است که این اطالعات را بومی کنیم

سال پیش کودکانمان را بزرگ کنیم . بلکه روی پی سنت خودمان پیوندهای  111ما باید فرهنگ سنتی مان را با علوم حاضر روز آمد کنیم . نه اینکه باروشهای 

 عادل می خواهیم ؟چرا کودک مت جدید را بگیریم . باید وقت بگذاریم ، مطالعه کنیم و قدم به قدم جلو بریم . جلسه با یك سؤال تمام میشود :

 

 رشد -2نشست 

 «رشد   »

 «چرا کودک متعادل می خواهیم ؟ »  در آخر کودک آرزوها پرسیده شد که   

اقعی زندگی را در این جلسه مادران پاسخ دادند : برای آرامش و آسایش خودمان ، به او افتخار کنیم ، جهان سعادتمند شود ، کودک متعادل باشد تا لذت و

 هر هدفی که می خواهد برسد و ما خوشحال شویم ، چون خودمان متعادل نیستیم کودکمان متعادل باشد و .......بچشد ، به 

 آقای سلطانی : 

 تا وقتی خودمان متعادل نباشیم محال است کودکمان متعادل شود . در این پاسخها تنها چیزی که نمی بینیم ، خودمان هستیم 
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 . بهتر است بپرسیم چرا ما بچه دار می شویم ؟ هیچکدام اینها دلیل اصلی نیستند

 پاسخ مادران : برای تجربه مادر شدن ، پیروی از ریتم زندگی

ا انجام میدیم . آقای سلطانی : مادو تصمیم مهم در زندگی مان می گیریم ، ازدواج و بچه دار شدن . جالبه که هیچ وقت هم نمی دانیم که چرا این دو کار ر

 را بچه دار میشیم طبیعتاَ هم نمی دونیم که چرا کودک متعادل می خواهیم .وقتی نمیدانیم چ

 کودک به سه دلیل به زندگی ما باید بیاید : 

کودک میاد که  دلیل اول : کودک میاد تا شادمانی به زندگی ما بیاره . بچه دار شدن در راستای ازدواج صورت می گیره که ازدواج خود یك امر مقدس است و

 ی ازدواج را کامل کند و به آن تداوم ببخشد . شادمان

او را پرورش دهند و به یك قائم   دلیل دوم : به عنوان امانت خدا میاد . هر انسانی قائم مقام خدا بر روی زمین است . کودک به عنوان امانت میاد که پدرو مادر

 مقام بالفعل تبدیل کنند و امانت داری کنند . 

 که بگه رشد ادامه داره ، اگر تو میخواهی مرا رشد و پرورش دهی اول باید خودت رشد کنی . دلیل سوم : کودک میاد

ریم سراغ د بما کودک متعادل می خواهیم تا فکر کنیم ، تفکر داشته باشیم که کودک متعادل چیه ؟ چی کار باید بکنیم ؟ اول خودمان به تعادل برسیم بع

 ا رشد کنید . او عامل رشد والدین است . همانطور که ازدواج یك مرحله رشد است .پرورش کودک متعادل . کودک آمده که شم

بعنوان مادر اول باید خودتان را ببینید . اگر خودمان به تعادل نرسیم کودکمان به   متاُسفانه در جامعه ما بخصوص در مادران فداکار این نگاه وجود ندارد .

 ه رشد متعادل دارد . محور کار ما تا آخر این جلسات رشد متعادل است .تعادل نمی رسد . کودک متعادل کودکیه ک

رو سایق ن نیرشد یعنی چه ؟ رشد یعنی تغییر ، تغییر در جهت مثبت . حرکت به سمت کمال . این حرکت یك نیرو دارد یعنی رشد نیروی محرکه دارد . به ای

 است .   Driveی گفته می شود . سایق یعنی سوق دهنده و ترجمه کلمه انگلیس

ک بسیار کودکودک باید رشدکند . این باید ، باید زور نیست بلکه سایق است . کودک هر لحظه در رشد است . سایق نیروی محرکه رشد است و این سایق در 

 قوی است . 

 تفاوت رشد با نمو : رشد غیر مادی است ، عقل ، ذهن ، عواطف رشد می کنند . نمو مادیت است ، مغز و جسم نمو می کنند . 

اگر این مخروط  یك مخروط سه بُعدی را به عنوان نمودار رشدو نمو انسان در نظر می گیریم نوک تیز این مخروط روی زمین و دهانة باز آن رو به هوا است .

غذیه ت قسمت تقسیم کنیم از پایین اولین قسمت آن مرحلة نباتی است . در این مرحله گیاه و حیوان و انسان با هم مشترکند . گیاه از زمین و خاک 4 را به

 می کند . منشاُ همه ما از خاک است و همه ما از خاک تغذیه می کنیم . 

مر میرسد . در این مرحله مأموریتش تمام میشود و به حد تکامل می رسد . حد تکامل گیاهان این وقتی گیاه از خاک تغذیه کرد نمو می کند باال میآید و به ث

 خورده شوند . اگر در حد تکامل خورده نشود می گندد و تجزیه می شود ، برمی گردد به خاک .  حیوان  است که توسط انسان یا

رک دارند یعنی گیاه در باالترین مرحله با پایین ترین مرحله حیوانی شبیه به هم هستند قسمت دوم مخروط مرحلة حیوانی است . حیوان وگیاه یك فصل مشت

 ه اما حیوان حرکت. تغذیه ،نمو و ثمر را حیوان هم انجام میده فقط شکلش فرق میکند . حیوان از نظر نمو کاملتر از گیاه است . گیاه از جاش تکان نمی خور

 گیاه نیست : کبد و مغزمیکند . حیوان دو عامل دارد که در 

این اطالعات در بذر هست ، در ساقه و گل تمام میشود . اطالعات حیوان در  کبد برای جسم و مغز برای هدایتش . اطالعات گیاه خیلی ابتدایی تر است . 

یوان مغز دارد پس یك مرحله باالتر از گیاه مغزش است و غرایزش را کنترل می کند . توجه به کبد خیلی مهم است که در جلسات بعد به آن می پردازیم . ح

د آگاهی است . شبکه عصبی و حواس پنجگانه دارد . ذهن خیلی کوچکی دارد ، یادگیری و احساسات هم دارد که همه اینها محدود می شود به غریزه . خو

 توانند رفتار کنند . خالف آن نمی   ندارند با غریزه کنترل می شوند . برنامه ها از قبل توی مغز آماده شده و

 از قبل برنامه ریزیآیا در حیوانات حیات وحش تا بحال پرنده ای چاق یا ببری چاق دیده اید یا تا بحال گربة سیگاری دیده اید ؟ محاله چون همه چیز در مغز 

به   . با خوردن و یا خورده شدن  ید مثل و حرکتشده و حیوان مطابق آن عمل می کند . مأموریت حیوان چیه ؟ خیلی محدوده ، در حد تغذیه ، نمو و تول

 چرخه طبیعت کمك می کنند و وظیفه شان را انجام میدهند . 

ل یادگیری ثقسمت سوم مخروط که به دهانه آن نزدیك تر است مرحله انسانی است . حیوانات در باالترین سطحشان به پایین ترین سطح انسان شبیه اند . م

را با آن آموزش می دهند ،  ی تاَسف باره که ما برای آموزش بچه هایمان از این مرحله استفاده می کنیم ، مرحله ای که حیوانات حیوانات در سیرک . خیل

 خیلی از روشهای ما همون روشهایی است که در سیرک استفاده میشود . 
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کودکان باال برود . وقتی از روشهای سیرک استفاده می کنیم یعنی از اولین بخش مرحلة انسانی ، ذهن است . یکی از مسائل ما اینه که قدرت پردازش مغز 

 پایین ترین سطح ذهن کودک استفاده می کنیم و مانع تقویت قدرت پردازش مغز کودک می شویم . 

   انسان ناطق دارای ذهن است و شامل این خصوصیات است :

 ر ، ذکر ، صبوری ، هوشیاریعلم ، فک                                                

 ذکر یعنی : باز بینی        و    فکر یعنی : مهارتهای فکری        علم یعنی : آموختن ، یادگرفتن

ت و اسما گفتیم رشد یك تغییر است ، یك حرکت است از مبدأبه مقصد . مبدأ رشد در همه موجودات یکی است و نوک مخروط است ، مقصد رشد بی نهایت 

مخروط است . اگر در میان مخروط یك محور عمودی فرض کنیم ، این محور که از زمین شروع می شود و به سمت بی نهایت باال میرود جهت حرکت دهانة 

 شدهتعیین را نشان میدهد . رشد حول این محور صورت می گیرد . مرحله نباتی و حیوانی چون مراحل غریزی هستند کامالً حول این محور و در مسیری که 

 حرکت می کنند 

ی شان تمام شود ولدر مرحلة حیوانی به بعد ، انسان عالوه بر غریزه فطرت دارد می تواند انتخاب کند . گیاه و حیوان انتخاب نمی کنند می روند تا مأموریت

ر توانیم نرویم ، می توانیم عالم شویم یا نشویم ، فکمأموریت انسان تمام نمی شود . هدف نهایی انسان بی نهایت است . انتخاب می کنیم می توانیم برویم می 

ذهن نقشه راه می خواهدکه بتواند چك کند در مسیر هستیم یا نه . یکی از کارهای ذهن اینه که به ما کمك میکنه   کنیم یا نکنیم . ولی اگر انتخاب کردیم

 تا ما بتونیم خودمون و مسیرمون رو بازنگری کنیم .

جا کهیم از تهران به سواحل خلیج فارس برو یم ، به یك نقشه راه نیاز داریم که بتونیم مبدأ تا مقصد را بازبینی کنیم و ببینیم از کجا به برای مثال اگر بخوا

عنی است . ذکر ی کرباید بریم ، از چه شهرهایی عبور خواهیم کرد . از طریق ابزار و علم و فکر خودمان بررسی می کنیم که در مسیر هستیم یا نه ، این عمل ذ

 ذکر استفاده از آگاهی است .  بازبینی . 

ا کردن ، کل ریکی از قدرتهای مغز انسان همین است که می تواند کنترل کنددرمسیر رشد هست یا نه ؟ و این همان آگاهی است . آگاهی یعنی از باال نکاه 

  دیدن . دیدن اینکه من دارم در مسیر درست حرکت می کنم ؟ 

ی انسان اوت اصلی وارد عمل می شویم ، رانندگی بلدیم ، مسیر را بلدیم ، می دانیم کجا غذا بخوریم ، کجا بایستیم ، اینها همه دانایی است . این ها تفبا دانای

 . انسان باید رشد کند و باال برود .  با حیوان است

رشد جهش و پرواز نداریم . رشد مرحله به مرحله است . یکی از خصوصیات رشد  برای اینکه از تهران به سواحل خلیج فارس برسیم صبوری الزم است . ما در

، نهایت آن بی نهایت است . یکی از معضالت امروز ما و جامعه تعجیل است . صبوری از خصوصیات ذهن انسان و از مهارتهای  صبوری است چون تمام نمی شود 

 زندگی است . 

آن کار خواهیم کرد و خواهیم گفت که تعریف صبوری چیه ؟ و بچه های ما چگونه باید صبوری داشته باشند . مأموریت  بچه های ما صبوری ندارند ، حتماً روی

 این کالسها نگهداشتن بچه ها در مسیر رشد و انسان ساختن است . 

پردازیم . براین مسئله تأکید می کنم چون متأسفانه قسمت آخر مخروط که دهانه به باال است مرحله انسان الهی است که موضوع دوره ما نیست و به آن نمی 

ا و انسانی مردم ر در حال حاضر در جامعه ما با پدیدة عرفان تقلبی رو به رو هستیم . این عرفان داره تالش می کنه که بدون گذراندن مراحل نباتی و حیوانی

 بیاره . ، ساده انگاری به وجود   مستقیم به مرحلة الهی ببره

یك نظام  زگاری در پرورش کودک بسیار خطرناکه . کار با کودک یك کار راهبردی ، استراتژیك و بلند مدت است . نگاه بلند مدت باید داشته باشیم ، اساده ان

اختن به آ نها نمیشود پیروی کرد نظامی که این سه مرحله را با هم در نظر داشته باشد . هر کدام از این سه مرحله در جای خود با اهمیت هستند . بدون پرد

. ما می  را نمی کنیمیکهو پرید به باال و این به همون اندازه خطرناکه که ما بچه هارو در آخرین مرحله انسانی متوقف کنیم و بگیم باال خبری نیست این کار 

 گیم باال خبری هست اما خودت باید بروی و پیدایش کنی. 

 تا سر خط مرحله الهی از اونجا به بعد مسیری است که هر کسی خودش باید برود . ما در مقابل بچه هامون مسئولیم اما فقط 

ون عضی شتمام اون خصوصیاتی که در کودک آرزو ها بررسی کردیم و خیلی هاشون رو دور از دسترس می دونستیم ، بعضی هاشون در مرحلة انسانی بود ، ب

 .مسئولیت ما تا این حد است .از مبدأ می بریم لب ساحل دشان باید پیدا کنند .ما بچه هامون رو هم در مرحلة انسان الهی که خصوصیات این مرحله را خو

 ودته . بعد از آن به دریا زدن با خودشان است . وظیفه ما اینه که بگیم راه بسته نیست انتهاش بی نهایته از اینجا به بعد دیگه مسئولیتش با خ



                                    www.nooredideh.com                                                       نوجوان  ربیت کودک وتخصصی تسایت  نور دیده:

  

 

رشد اصاَل نیازی به کمك ما ندارند . این تصور غلطه که ما باید اورا به جایی برسانیم یا باید چیزی بهش بدهیم . هیچ  رشد ایجاد کردنی نیست . بچه ها برای

چون کودک همه چیز دارد ، نوزاد وقتی به دنیا میاد همه چیز رو با خودش میاره   چیزی نمی توانید به بچه هایتان بدهید ، ما هیچ چیز را بوجود نمی آوریم

 نیاز به حمایت دارد . ما به عنوان پدر و مادرهای فداکار فقط باید لطف کنیم و آنهارو از مسیر منحرف نکنیم .  فقط

 دارد در رشد پرورش می دهیم مثل باغبانی که دانه ای می کارد این دانه همه چیز با خودش دارد و رشد میکند اما کامال به حمایت باغبان نیاز 

لی نگر است . نگاه کوانتومی است . انسان ، جهان و هستی را یکپار چه می بیند . در مقابل آن نگاه نیوتنی است که جزیی نگر است و بر نگاه این دوره نگاه ک

ست ودر اصل کلی ا . چون ذهن های ما نیوتنی است ، مراحل رشد را در ابتدا جزء به جزء توضیح دادیم . اما نگاه دوره در  پایه فیزیك مکانیك نیوتن است

 رشد همة ابعاد کودک را در نظر می گیرد . 

            در مسیر رشد سرعت داریم ، جهش نداریم . رشد بسیار نظام مند و قانونمند است . مرحله به مرحله است . در رشد سه عامل مؤثر است :

 استعداد -1                                                     

 خصوصیات -2                                                     

 محیط -3                                                     

 همه تعلق می گیرد استعدادها از مبدأ آفرینش ، از خلقت مستقیم میاد و به همه یکسان داده می شود . زمانی که روح دمیده می شود از عالم باال استعداد به

یعنی همه ما « اگر انسانی کاری را میتونه انجام بده ، پس همة انسان ها می توانند آن کار را انجام بدهند » در روان شناسی مثل معروفی هست که میگه :  .

 بالقوه دانشمند هستیم یا همه ما بالقوه آدم کش و .......

ز عالم باال میاد پاک و مقدسه ، به همه داده میشه ، یك امر ُقدسیه ، در روایات دینی ما به اسماء اون چیزی که ا ما استعداد شر نداریم . ما ذات ناپاک نداریم . 

 اهلل معروفه . صفات خداوند است و باال ترین ها به انسان داده شده . 

 دیگر .  رشد یعنی تجلی استعدادها . در گیاه به نوعی تجلی میشه ، در حیوان به نوعی دیگه و در انسان هم به نوعی

هم  ابعاد با به همین دلیل گفتیم که کودک آرزوها و کودک دلخواه و متعادل اصاَل دور از دسترس نیست چون همه بالقوه متعادل هستند به شرط اینکه همه

 رشد کنند . 

ا می رسد . این که ما می گیم ژن از پدر و می شود ، در افراد متفاوت است . خصوصیات در طول زمان از پدر و مادر به م  وراثت شامل ژن و  –خصوصیات 

تغذیه می کردند .  مادر میرسه در واقع از عمر هستی میاد . ما از خاک تغذیه می کنیم، پدر و مادر ما هم از خاک تغذیه می کردند ، پیشینیان ما هم از خاک

 این صفت و اطالعات از عمر هستی می آید .

هستند . خیلی هم در کنترل ما نیستند . در این حد می دانیم که هم خیر ند هم شر ، هم فضیلت هم رذیلت . هر دو   خصوصیات دو دسته اند : خِیر و شر

 هست عیبی هم نداره چون بالقوه هستند . 

دادها تیجه کمك کنیم استعما با تغییر محیط می تونیم روی خصوصیات اثر بگذاریم . شر رو کم کنیم ، خِیر باالتر بره ، رفتارها درست بشه در ن –محیط 

یم به خیر کن شکوفا بشوند . چون استعداد همه اش ِخیره . کافیه که ما بتونیم جلوی بخشی از شرها رو بگیریم ، قرار نیست ما خصوصیات را یکسره تبدیل

 کامل و بچه های ما یکسره متصل بشن به معصومین . 

ییر کنیم ، با تغییر خودمون محیط خانواده مون تغییر کنه و با تغییر محیط خانواده بخش بیشتری از خود ما به تدریج و آروم تغ قراره که در مسیر رشد 

ط را ی توانیم محیاستعداد ها شون شکو فا بشه . قرار نیست بال فاصله بعد از ما بچه های ما بی نظیر شوند . آنها همونی می شوند که ما هستیم . ما فقط م

 . این مسیر رشد است . رذائل موروثی ما کنترل بشه و فضائل موروثی ما رشد پیدا کنه و استعدادها متجلی بشوند  طوری سازماندهی کنیم که

ن دلیل گفتیم یرشد معنی دیگرش شکوفایی است ما محیط گلخانه را آماده می کنیم ، ریشه را تغذیه می کنیم تا گلها شکوفا شوند و کودک شکوفا شود . به ا

 می کنیم ، پرورش می دهیم . مگه باغبان گل درست می کند ؟ باغبان گل پرورش میدهد . ما به جای اینکه کمك کنیم تا کودک از اولین مرحلهکه ما ایجاد ن

ر برای ، فشانیازهای جسمی و روحی اش تأمین شود تا به همة نیازهایش برسد ، میآییم به زور غنچه را وادار به باز شدن می کنیم ، کالسهای جورو اجور

 آموزش ، فشار برای تغذیه و ..... تا حاال کدوم باغبان را دیده اید که چوب بردارد و برود سراغ گلها که زود باشین باز بشین ! 

ر می شود . احرکت کنیم . در شکوفایی کامل ، تعادل برقر  رویکرد هوش متعادل میگه به طبیعت نگاه کنیم ، نظام آفرینش رو بفهمیم و بر پایه نظام آفرینش

؟ این  ؟ سرحالیم وقتی فقط روی یك بُعد تمرکز باشه تعادل بهم میخوره و مسیر رشد منحرف میشه ، به بیراه میره . از کجا بفهمیم ؟ از حالمون . خوشحالیم

 همه تکنولوژی رشد کرده ، به آرامش رسیدیم ؟ 
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شد کند . غرایز مرحله گیاهی و حیوانی را نمی شود نادیده گرفت و یکسر رفت سراغ فقط در مسیر تعادل آرامش بدست میاد . در مسیری که همة ابعاد ر

   مراحل باال .

مخروط نزدیك ما از زمین و آسمان انرژی می گیریم . انرژیهای قسمت نوک تیز مخروط کوچك و متراکم هستند . هر چه که به سمت باال می رویم وبه دهانه 

 باال نرویم و در پایین بمانیم انرژیها متراکم تر میشوند .  می شویم رقیق تر میشن . اگر به

رژی ها بسته بود . اطالعات بسته بود ،نیروی سائق کمتر نا  نون و آبی می خوردند و تولید مثلی هم می کردند ،  در دنیای قدیم وسنتی انرژی ها محدود بود ،

د . وقتی که ما انرژی هارو آزاد می کنیم ، گردش اطالعات ، تغذیه ، ..... انرژی ها آزاد می بود . به همین دلیل در فضای کوچك نوک مخروط راحت تر بودن

اال میآییم پایین . بریم بگردند بنابراین مسیر رشد باید باز باشه . اگر مسیر رشد بسته باشه و انرژی هم باال نره انفجار صورت می گیره ، یعنی وقتی نمی تونیم 

 یر زمین می رود . نیازهای مادی باال می رود و غرق دنیای مادیت می شویم . دهانة مخروط رو به ز

ر ما یك دنیای مادیت محدود است . یك گل وقتی در گلدان است ریشه اش در خاک است خود گیاه بیرون گلدان در هوا رو به باال رشد می کند . حال اگ

اک . تا وقتی نیروها هست رشد ادامه دارد و هیچ نیرویی نمی تواند جلوی آن را بگیرد اونوقت درپوش روی گلدان بگذاریم گیاه برمی گرده توی گلدون و خ

که نامحدوده  جامون کوچیکه ، به همدیگه فشار می آوریم ، همدیگر رو آزار میدیم، رقابت و حسادت بوجود میاد .چون منابع زمین محدوده فقط اون باالست

 برای یك محدود . این قانون آفرینش است . .توان انسان برای یك نامحدوده نه 

کنیم ، ولی  غذیه میاگر ما می خواهیم کودک پرورش بدهیم باید الفبای آن را بدانیم . این الفبای آفرینش است که قرار نیست برگردیم به گلدون . از گلدون ت

 در کار نخواهد بود .  رشد جای دیگر است . اگر مسیر را مشخص نکنیم و نقشه راه نداشته باشیم ، رشدی

داریم ، یك موقع هست که مواد غذایی گلدون کمه ، همه چیز کمه ، گل همون جا می ماند و می پالسد . اما یك موقع هم هست که ما همه چیز رو کامل 

پرورش صحیح باید مسیر مشخص و نقشة  بچه های ما اآلن چه از نظر جسمی و چه از نظر اطالعاتی دارن تغذیه می شوند و همه چیز دارند پس والدین برای

  راه داشته باشند . 

خطرناکه . چه معنی داره که در دانشگاه اعتیاد   ، اگر جهت نداشته باشه ما در بچه ها داریم ذهن را پرورش می دهیم و شبکه عصبی را گسترده می کنیم 

 چون از کودکی گفته نشده که مسیر برای باال رفتن بازه .  باشه ؟

 حال حاضر در خانواده های ما در مورد کودکان چی میگذره ؟ فقط نگرانی ! این خالف آفرینشه ، مگر کودک آمده که ما را نگران کنه ؟ در 

 ست . دنیای مدرن راه این مسیر را بسته و ما از بستر آنها داریم تبعیت می کنیم .آن چیزی که ما در سنت مان داریم باال رفتن در این مسیر ا

الهی شویم . ما دراین مراحل مهارت  مرحلة اول مهم و با ارزشند ) نباتی ، حیوانی ، انسانی ( تا ما این مراحل را با موفقیت نگذرانیم ، نمی توانیم وارد مرحلةسه 

 نداریم . ما با تغذیة کودکمان مشکل داریم ، با خواب او مشکل داریم ، با نظافتش و با بازی کودکان مشکل داریم . 

د رش                        قدم به قدم باید جلو برویم این سه مرحلة مهم و ارزشها و مهارت ها را بشناسیم تا بتونیم کمك کنیم فرزندانمان خوب رشد کنند .

 ایجاد نمیشه ، هست ، مانع نشویم .

 ذهن -3نشست 

 «ذهن » 

 رشد در عرصة جسم نمو است . حتی نمو جسمی از طریق ذهن و مغز کنترل می شود . هم رشد روحی داریم .   ذهن مرکز رشد است . ما هم رشد ذهنی ،

 مرکز فرماندهی بدن مغز است و ذهن فضای فعالیت مغز است . 

 رشد یك تغییر است . تغییر یعنی حرکت و حرکت نیاز به نیروی محرکه دارد 

کان است و ام . رشد هم نیروی محرکه دارد ؛ اینطور نیست که انسان دلش بخواهد رشد کند یا نکند . از لحظة لقاح تا لحظة مرگ مغز تحت نیروی سائق رشد

 ندارد برای مدتی تعطیل شود . 

و ذهن فضای این مدیریت است . ذهن   ت و رشد استمدیریت تغییر ، حرک  حرکت یك فرآیند است ، یك عمل است ؛ این عمل مدیریت نیاز دارد . مغز مرکز

 پایگاه رشد است . اگر ما می خواهیم رشد کنیم در ذهن باید برنامه ریزی کنیم ، حرکت را کنترل کنیم . 

د ان ذهنیت را بایمقصد حرکت و چگونگی این حرکت ، در ذهن شکل می گیرد . بنابراین اگر کودکی می خواهیم که خوب رشد کند پس هم  مدیریت مبدأ و

 ه ریزی اشبسازیم . اهمیت دوران کودکی به این دلیل است که : ذهن در کودکی شکل می گیرد . ذهن در کودکی نرم و انعطاف پذیر است . می توان برنام

 کرد . اما در بزرگسالی تغییر آن سخت و مشکل است .
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ا بسیار قانونمند است . ذهن بر پایة محیط شکل می گیرد .) محیط یکی از عوامل رشد ذهن اتاق فرماندهی رشد است و مرکز مدیریت رشد است ؛ این فض

 ون آفریدة خلقت و تابع نظام آفرینش است .چاستعدادها ، خصوصیات و محیط ( . محیط در شکل گیری ذهن مؤثر است . ذهن قانونمند است –است 

آن را در محیط زندگیمان اجرا کنیم ، استعدادها بهتر شکوفا خواهند   یم و همگام با آن حرکت کنیم وقانونمندی ذهن و قانون نظام آفرینش را یاد بگیر  اگر ما

یر در مس  کودکشد . از اهداف این دوره این است که این قانونمندیها را بهتر بشناسیم و رفتارهایی را با کودک طراحی کنیم و به گونه ای عمل کنیم که 

 کند . برای تحقق این موضوع اول باید ذهن را بشنایسم و بدانیم چه کار میکند ؟ شکوفایی استعدادهایش حرکت

شف ک باید تالش کنیم تا بچه ها ذهن طبیعی داشته باشند . ذهن بطور طبیعی کشف می کند . کودک توسط حواس پنجگانه اش عوامل بیرون از خودش را

، با اطالعاتی که از قبل دارد ترکیب   د و محیط را کشف می کند . این کشف را می برد داخل ذهنو بو می کش  می کند ؛ می بیند ، می شنود ، لمس می کند

ت قبلی ندارد می کند ، فرآیندی را طی می کند که به آن پردازش می گوییم . این کار از سه ماهگی نوزاد شروع می شود . قبل از این سه ماه چون اطالعا

مکنه این تولید م  ماهگی به بعد پردازش مغز نوزاد جهت پیدا می کند . بعد از پردازش به ابداع می رسد و تولید می کند .حرکاتش کنترل نشده است . از سه 

 که یك نظریه باشد و ببرد در درون خودش یا ممکن است جلوة بیرونی داشته باشد و تبدیل به یك حرکت یا یك رفتار شود .

ش درونی اش است ؛ یکسری اطالعات گرفته ، با اطالعات قبلی ترکیب کرده ، یکسری فرآیند را طی کرده و پردازش وقتی نوزاد جیغ می کشد بر اساس پرداز

 کرده به این نتیجه رسیده که جیغ بزند یا لبخند بزند و یا گریه کند . 

نیم بر اساس پردازش ذهنی مان است . اهمیت دوران کودکی تمام رفتارهای انسان از بدو تولد تا بزرگسالی براساس پردازش ذهنی بوده . هر کاری که ما می ک

 ه می گوییم . دراین است که هنوز رشد ذهن کامل نشده ، اطالعاتی که وارد می شود بدون فیلتر الیه های اولیة ذهن را می سازد که به آن ضمیر ناخودآگا

 معیارهایی دارد از آن به بعد براساس همان ها کار خواهد کرد . سال اول زندگی شکل می گیرد ؛ چه شکلی می گیرد و چه  6ضمیرناخودآگاه 

 ذهن طبیعی )فعال( = کشف ، پردازش ، ابداع                           

 ز بین میتر اهر چقدر ذهن بر این اساس کار کند فرسوده نخواهد شد . مثل اندام بدن و یا دستگاه های صنعتی که هر چه طبق استانداردها کار کنند دیر 

د ی در صروند ؛ خسته می شوند ولی فرسوده نمی شوند . ذهنی که مطابق این قانونمندی عمل کند هیچ وقت پیر نمی شود ، همیشه فعال خواهد بود ؛ حت

 سالگی هم قدرت پردازش خواهد داشت . 

کار می کند ولی بدنشان از کار می افتد ، چون ساختار ذهنی در حال حاضر معضلی وجود دارد به نام معضل سالمندی ، در این معضل ذهن سالمندان خوب 

 درست نیست ؛ اگر ذهن درست کار کند حتی در دورة سالمندی از پا افتادگی و معلولیت نخواهیم داشت . 

جه کودک فرصت کشف کردن ندارد مشکل از جایی شروع می شود که ما می خواهیم دائم به کودکمان یاد بدهیم و الگوی خودمان را به او تحمیل کنیم در نتی

، الگو را تکرار می کند ؛ این تکرار کردن ثابت نیست ، حجم را بزرگ می 

                                                                                                                                                                                      کند 

 انباشت  ،  تکرار  ،  الگو   ذهن غیر طبیعی )منفعل( =                                                                                                                            

  تحمیل ، تفسیر ، فربه                                   

را مرتب تفسیر می کنیم . تفسیر درست عکس پردازش است . در پردازش شکوفایی و تولید هست . در تفسیر حجیم شدن و انباشت و فربه   ما الگوی ذهنی

 هست ؛ در این حالت رشدی در کار نخواهد بود و ذهن غیر طبیعی کار خواهد کرد .   شدن

یعی و اندازه و جایگاه طب رها و زندگی ؟چون خستة ذهن غیر طبیعی هستیم . ما بلد نیستیم هر چیزی را در قدچرا اینقدر خسته هستیم ؟ خستة روزگار ، بچه 

و و تفسیر گخودش ببینیم ؛ ما هر چیزی را با تعبیر و تفسیر خودمان می بینیم چون از بچگی کشف نکردیم ؛ میزان کشف کردن در ما کم است در نتیجه ال

ه را داریم و همان ها راهم دوباره خودمان تفسیر می کنیم . وقتی ذهن مفسَر بار می آید ، خسته می شود . این تفسیر ها فضای ذهن هایی که به ما داده شد

 یاز کلمةیعن را می گیرد ؛ فضای ذهن خیلی بزرگ است اما نا محدود نیست ، پر می شود . چقدر فضای ذهنتان را یعنی ها پر کرده است ، در طول روز چقدر

 استفاده می کنید !

شد راجع به آن ذهن در جایگاه کشف ، پردازش ، ابداع درست کار می کند . اگر ذهن در جایگاه الگو ، تکرار ، انباشت قرار بگیرد ، مخروطی که در مبحث ر

محدود می شود . در حالت اول ارتباط با  گفتیم ، دو ضلعش از نیمه می شکند و به داخل بر می گردد و تبدیل به لوزی می شود ، در این حالت همه چیز

   کائنات نا محدود است اما در حالت لوزی این ارتباط محدود می شود.

ی در وقتی ذهن در داخل مخروط بسته یا در واقع لوزی قرار می گیرد این ذهن خسته است ؛ فضای معنوی دراین حالت کم است در صورتیکه فضای معنو

 ت . مخروط کامل ، نا محدود اس
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یان کرده ، مرتبة ما بجای اینکه بچه های خردمند پرورش دهیم بچه های عاقل پرورش می دهیم ؛ عقل سه مرتبه دارد که موالنا در مثنوی خیلی زیبا آنها را ب

می رسد ، حیوانات سیرک هم  اول عقل جزیی و مرتبة آخر خرد است . عاقل مطلقاً به معنای خردمندی نیست . عقل جزء اولین مرحله است که انسان به آن

 م .با آموزش کارهایی را یاد می گیرند ، ما هم به همین طریق چیزهایی را به بچه هایمان آموزش می دهیم و فکر می کنیم فتح الفتوح کرده ای

ی و......( همه اصطالحاتی هستند که در مسئلة مهم این است که رشد ذهنی و عقلی ادامه پیدا کند و به خردمندی برسد ) خردمندی ، روشن ضمیری ، فرزانگ

 ادبیات ما فراوانند . در دنیای امروز ما علوم حسی غالب شده نه علوم معنوی . 

 ه پایین هدایتنیروی رشد همیشه و هر لحظه وجود دارد و ما باید رشد کنیم ، اگر مسیر رشد را منحرف کنیم در حقیقیت جهت نیرو را عوض کرده ایم و رو ب

 ین و مادیت . کردیم . مخروط انسان به دو شکل وجود دارد ، رو به پایین و رو به باال ، یعنی ذهن ما رو به باال شکل می گیرد یا به سمت پای

ندگی حاصل ذهن طبیعی و مخروط به سمت باال ، آرامش روح و آسایش جسم ، احساس قدرت ، احساس ارزشمندی ، توانایی و احساس معناداری ) عمر و ز

 معنا دارد ( . 

در مقابل کودکمان و زندگی و روزگار عذاب ، احساس تزلزل )  –اضطراب ، بجای آسایش  –حاصل ذهن غیر طبیعی و مخروط رو به پایین ، بجای آرامش 

 درمانده ایم ( ، احساس بی ارزشی ، ناتوانی و احساس پوچی . 

ودمان را خ هیچکدام این احساسها مطلق و دائمی نیستند بلکه در نوسان هستند ، مهم اینه که نوسان بیشتر به سمت ذهن طبیعی باشد . باید در هر لحظه

 ؟ در چه حالیم ؟ .بازبینی کنیم و ببینیم کجاییم 

درک  یا باور یك آن چیزی که در ذهن شکل می گیرد ، جهت نگاه و باورمان است . نگاه به باال یا به پایین ، که خود یك طیف وسیع است . بر پایة این نگاه

نتظار یك احساس داریم ) خوشایند یا نا خوشایند ( و بر ا  داریم ، درک از خود ، درک از محیط و .... ، برپایة این درک یك انتظار یا توقع داریم و بر پایة این

 پایة این احساس یك رفتار داریم . 

   رفتار < --احساس  <--انتظار   <--درک   <--نگاه                                        

این  ، عینیت است ، در بیرون شکل می گیرد قابل دیدن است .  رفتار  مجموعة ) نگاه ، درک ، انتظار ، احساس ( ، ذهنیت هستند ، در ذهن شکل می گیرند .

 فرآیند ها طی میشه تا ما لبخند بزنیم یا اخم کنیم . 

 از خودمان سه درک داریم :  ما اصوالً 

 مقصّر -1

 مظلوم -2

 مسئول -3

ی ن اتفاقها چه احساس هایاز کودکی تا به امروزتان را به خاطر بیاورید ، اتفاقهای نا خوشایندی برایتان افتاده که در بعضی از آنها شما مقصر بوده اید ، در ای

 داشتید ؟ 

 احساس گناه ، خشم ، پشیمانی ، ناتوانی ، حقارت ، ترس .   پاسخ حاضرین :

 سرزنش .   خودتان چه کار می کردید ؟واکنش درونی تان چه بود ، با 

 واکنش بیرونی تان چه بود ؟ چه رفتاری از خودتان نشان می دادید ؟ فرار یا طلب بخشش 

 چه انتظاری داشتید که طلب بخشش می کردید ؟ مجازات ، جهنم ، ترس از مجازات 

 و راه های غیر اخالقی و ... () اعتیاد   واکنش مقصّر در نهایت خشونت است ، چه با خودش و چه با دیگران

 دوباره از کودکی بررسی کنید اتفاقات ناخوشایندی افتاده که شما در این اتفاقات مظلوم واقع شدید ، در این حالت چه احساسی داشتید؟ 

 بدبختی ، نفرت ، غم ، ناتوانی ، حس انتقامجویی ، تنهایی .   حاضرین :  پاسخ

 زاری ، سوگواری ، عزاداری برای خودمان واکنش درونی تان چه بود ؟ گریه 

 واکنش بیرونی تان چه بود ؟ شکایت ، شکایت بردن به خدا

 در مقابلش چه انتظاری دارد؟ پاداش ، مظلوم همیشه انتظار پاداش دارد ، توقع بهشت 
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  نگاه مظلوم در نهایت به تزلزل و بی ثباتی میرسد . 

که بچه هایمان را به سمت درک مسئول ببریم . مسئول یعنی چی؟ مسئول هرگز مقّصر نیست . مقصر مورد یکی از هدفهای دورة کودک متعادل اینست  

 سرزنش قرار می گیرد ولی مسئول مورد سؤال قرار می گیرد . 

رای سی می کند : این مسئله بمسئول کسی است که یك اتفاق ناخوشایند در حوزة مسئولیت او اتفاق افتاده ، سوگواری برای خودش نمی کند . اتفاق را برر

 ست . من اتفاق افتاده و من مسئولش هستم ، پس اول پذیرش دارد و بعد خودش را نوازش می کند . یعنی واکنش های درونی او پذیرش و نوازش خود ا

تا کجاها می رود، انتها ندارد ، مخروط  درک مقصر و مظلوم هردو مال ذهن غیر طبیعی یا منفعل است . وقتی این ذهن شروع به سرزنش میکند معلوم نیست

 برعکس است ، نیرو در ذهن بسته قرار گرفته ، سرزنش و سقوط . 

 یك مسئول در صورتی که یك مسئول خودش را نوازش می کند . واکنش بیرونی او : جبران و پرداخت بها است . یك مسئول انتظار مجازات و پاداش ندارد ؛

 دارد و رشد می کند . در کوران حوادث انتظار رشد

 نگاه مسئول به قدرت می رسد . 

درت ق هرجا احساس ضعف کردید بدانید در درک مسئول نیستید . یك مسئول با قدرت عمل می کند ؛ منظور از قدرت زور نیست ، زور خشونت است . حاصل

 آرامش است .

 اگر می خواهیم بچه هایمان رشد کنند باید درک مسئول داشته باشند و مسئول بار آیند . 

تش هم المما در مقابل رشدمان مسئولیم و باید این مسئولیت را به خوبی بشناسیم . ما مسئول رشد خودمان هستیم . رشد یعنی تغییر در جهت مثبت و ع

نداشته باشیم و درک مقصر یا مظلوم از  ش ، محبت و شادی است . هر وقت در اتفاقی این احساس ها را احساس خوشایند ، احساس قدرت ، رضایت ، آرام

رد می شود و خودمان داشته باشیم ، معنی آن اینه که با ذهن منفعل داریم عمل می کنیم و به ساختار مغزمان فشار می آ وریم که این فشارها به جسم وا

 تبدیل به بیماری می شود .

 دارد ، رشد در ی از دالیلی که ما با درک مقصر بار می آییم اینه که در کودکی اجازة اشتباه کردن به ما داده نشده در ذهن طبیعی و فعال ، تجربه وجودیک

 تجربه کردن اتفاق می افتد و در تجربه حتماً اشتباه می کنیم . 

 تجربه<---  ذهن طبیعی ) فعال ( = کشف ، پردازش ، ابداع

درک به بچه هایمان تجربة اشتباه کردن نمی دهیم ، حتی به خودمان هم این اجازه را نمی دهیم . ما مسئول رشد خودمان هستیم پس باید به سمت ما 

 مسئول برویم . 

سبه کنی نقل از حضرت علی )ع( است : که وای به حال مسلمانی که دو روزش مثل هم باشد . در دستورات دینی ما هم هست که هر روز باید خودت را محا

 اگر رشد نکردی باید مورد سؤال قرار بگیری ، نه سرزنش . 

واهی بود . رشد لحظه به لحظه است ، هر لحظه ما مسئولیم . ما فقط و فقط اگر امروزت مثل دیروزت بود و قدمی برنداشتی و چیزی یاد نگرفتی ، مسئول خ

یت لمسئول خودمان هستیم ، مسئول رشد احدی نیستیم ، تا یك سنی مسئول رشد بچه مان هم هستیم که آهسته آهسته کم می شود ؛ هر چقدر این مسئو

 ود . پذیری را به خود او محول کنیم این مسئولیت از حوزة ما کم می ش

 ماهگی ، از زمانی که چهار دست وپا شروع به حرکت می کند و او مسئول خودش می شود .  9از چه سنی باید این مسئولیت پذیری را به او محول کنیم ؟ از 

رفته اید . مخروط واژگون ، خالف نظام آفرینش کار کرده اید و در مخروط واژگون قرار گ"من به جهنم"؛ وقتی که می گویید   هر انسان مسئول خودش است

 انتهایش جهنم است ، وقتی می گویید من به جهنم یعنی قعر جهنم را انتخاب کرده اید . 

من  ه مسئولیتمن مسئول رشد خودم هستم و در مقابل رشد دیگران مسئولیت ندارم . در مقابل رشد دیگران به اندازة توانایی ام مسئولیت دارم . هر کجا ک 

 آسیب نزند . اجازه ندارم خودم را فدای دیگران کنم .   برای خودم ان به مسئول بودن در مقابل دیگر

من به جهنم .  در حالیکه در جامعة ما برعکس است خودمان را فدا می کنیم ، یك چیزی هم بدهکار می شویم ، اگر چیزی ته آن ماند ، چه بهتر اگر نماند ،

 مسئولی نخواهید بود . اگر این موضوع را درک نکنید هرگز مادر 

درک مظلوم است . هر کاری که با بچه « وای با ما چه کردند ! » درک مقصر است و وقتی می گوییم « وای با بچه هایمان چه کردیم ! » وقتی می گوییم 

وده . هیچ اتفاقی در زندگی ما نمی افته جزء برای هایمان کرده ایم و هر کاری که با ما کردند ، خیلی ممنون و متشکریم ، چون همة این اتفاقها برای رشد ما ب

 رشد ما . یا این پیام را می گیریم و رشد می کنیم یا این پیام را نمی گیریم و می رویم در مخروط واژگون . 
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، کودک نیازی به ما ندارد پس با درک مسئول زندگی کنیم و آگاهی کسب کنیم . اول خودمان باید رشد کنیم ؛ دورة کودک متعادل برای رشد مادر است 

 یم . خودش در حال رشد هست . اول ما باید به مسئولیت خودمان آگاه شویم بعد که قوی شدیم می توانیم به مسئولیت مان در مقابل دیگران عمل کن

 هدف از این دوره ها اینه که به همدیگه کمك کنیم والدینی قدرتمند شویم .

 نظم -4نشست 

  « نظم »

 نظم امکان ندارد . خلقت و آفرینش نظم دارند ، ما همیشه می گوییم نظام آفرینش ؛ آفرینش بدون نظم امکان ندارد ، نظم آفرینش ، نظم بدورشد بدون ن

 خطاست . مسئله اینه که ما به نظم چگونه و از چه زاویه ای نگاه می کنیم ؟ 

م همیشه به فرهنگ فارسی به فارسی رجوع کنید و ریشه لغت و مشتقات آن را درآورید ؛ بدلیل بحران مفاهیمی که در حال حاضر وجود دارد پیشنهاد می کن

)نظم  ترتیب دادن ، چیدن ، مروارید را نخ کشیدن ، کالم موزون . مشتقات آن = نظام = در دستیابی به اصل مفاهیم کمك می کند . در فرهنگ لغت نظم

 میدهد ( ، منظوم. این کلمات در ذهن شنونده حرکت را تداعی می کند یا سکون را ؟ داده شده ( ، منظم ، تنظیم ، ناظم )کسی که نظم

اگر نظم را ایستا ببینیم ، دائم در حال گفتن این جمالت خواهیم بود : ندو ،  . هر معنی که از نظم داریم در حرکت است . نظم بدون حرکت مانع رشد است 

نخور ، هر چیزی را ثابت بذار سر جاش ، این ویترین اسباب بازی های توست بهم نریزش . نظم از نظر ما این منظم بشین سرجات ، بهم نریز ، اینقدر وول 

نظم ، اصالً ماست. که همگی نظم ایستا هستند و مانع رشد هستند . در نتیجه کودک طغیان می کند . تمام کسانی که ذهنشان به نظم بازدارنده عادت دارد 

چیزی می گردند ، چون نظم را در پنهان کردن دیده اند ، خلوت کردن نظم نیست . جمع کردن وسایل در جایی و بستن در به روی  نیستند ، همیشه دنبال

 . آنها نظم نیست

 ف و ایستاییذهن فعال نظم در حرکت را می خواهد . اگر با ذهن فعال به نظم نگاه کنیم ، تداعی حرکت است و اگر با ذهن منفعل نگاه کنیم ، تداعی توق 

ه جهت مثبت باشد است . و چون ایستایی در زندگی معنا ندارد ؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم مجبور به حرکت هستیم . اگر این حرکت رو به باال و آگاهانه و ب

ا دارند ، ذهن آشفته دارند و حالشان ؛ خوب است . در غیر اینصورت دور خودمان می چرخیم و دچار آشفتگی و بی نظمی می شویم . تمام کسانی که نظم ایست

  . خوب نیست ، خسته اند ، حتی یك صفحه کتاب نمی توانند بخوانند چون ذهن شان پر است

است . نمی توان به حرکت فکر کرد ولی به زمان فکر نکرد چون  وقت و زمانوقتی صحبت از حرکت و جابجایی می شود واژة دیگری در ذهن میآید و آن 

،  تحد زمان اتفاق می افتد . وقت یك پدیدة مادی است ، قابل اندازه گیری و تقسیم است : ثانیه ، دقیقه ، ساعت و روز . زمان کیفیت وقت اسحرکت در وا

  . قابل اندازه گیری نیست

برنامه ی به میان می آید و آن رشد یك حرکت منظم است و زمان در آن مطرح است مثل مراحل رشد . وقتی بحث حرکت و زمان پیش می آید ، واژة دیگر

د ، ذهن است . برنامه یعنی چه عملی در چه زمانی . بدون برنامه حرکت دچار آشفتگی می شود . اگر ندانیم چه حرکتی ، در چه زمانی باید انجام شو ریزی

  . دچار آشفتگی می شود و بی نظمی ذهنی ایجاد می شود به دلیل عدم داشتن برنامه

  نظم + برنامه = ریتم                                                        

ز ، مدرن امرو یکی از دالیل آشفتگی های ما و بچه هایمان اینست که در زندگی مان ریتم وجود ندارد . در زندگی سنتی ریتم وجود داشت اما در زندگی شبه

 . و در گیری های ذهنی است ریتم وجود ندارد و حاصل آن خستگی و کالفگی

عی و هستی هیچ ما در همة مباحث کودک ، نظم و نظافت و تغذیه و خواب و یادگیری و .... با نظم و ریتم مواجهیم . جهان آفرینش ریتم دارد . در نظم طبی 

وع یا خورشیدگرفتگی و غیره اما از بدو خلقت تا کنون ، طلچیزی را بدون ریتم پیدا نمی کنید ؛ چیزی که دل به خواه باشد. مگر اتفاق خاصی بیفتد مثل زلزله 

ل حاضر قابل و غروب خورشید ریتم دارد ؛ فصل ها هم ریتم دارند . یکی از مشکالتی که در سال های آینده با آن مواجه خواهیم شد و مقدمه اش هم در حا

 . رؤیت است ؛ مسائل محیط زیست است

است و حاصل آن بهم خوردن فصل ها و اقلیم ها خواهد بود . ریتم یعنی تکرار در شکل و تنوع در محتوا . ریتم در محتوا تکنولوژی ریتم طبیعت را بهم زده  

یش ر می شود ولی محتواتکرار ندارد . برای مثال غزل نظم و قافیه دارد ؛ این نظم و قافیه تکرار می شود ولی هربار مفهوم جدیدی دارد . یا در موسیقی نت تکرا

زی این ریتم وض می شود . یا حتی در نماز حرکات تکرار می شود ولی هر دفعه محتوایش فرق می کند . شب و روز دارای ریتم هستند اما ما در زندگی امروع

ب می رویم و همیشه را برهم می زنیم . با تاریك شدن هوا همة چراغ های منزل را روشن می کنیم و نیمه های شب یکدفعه همه را خاموش می کنیم و به خوا

 حیرانیم که چرا اینقدر عصبی هستیم ؟ 
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داریم . در اوج این تعارض با نظم طبیعت آنقدر برای ما عادی شده که متوجة ضررهای آن به خودمان نیستیم . همین حالت را هم در مورد سرما و گرمای هوا 

ه بیرون که می رویم یکدفعه بدنمان گرم می شود . و در اوج سرما هم گرمای محیط را گرما کولر را زیاد می کنیم ، محیط داخل را حسابی خنك می کنیم ، ب

  . ی ما داردبه حداکثر می رسانیم ، چلة زمستان فقط با یك تی شرت در خانه هستیم . اصالً توجه نداریم که این سرد و گرم شدن ها چه عواقب سویی برا

استفاده از دیمر ) تنظیم کنندة نور چراغ ( ، نور منزل را آرام آرام کم کنیم ؛ بعد آمادة خوابیدن شویم . یا در در صورتی که خیلی ساده می توانیم در شب با 

ا داده شده ر زمستان هوای اتاق را متعادل نگه داریم و در عوض لباس بیشتری بپوشیم . چون با ذهن منفعل زندگی می کنیم و همان چیزهایی که به ما یاد

م ، در شب چهلچراغ روشن می کنیم و خانه را مثل روز روشن می کنیم ، چون همیشه شنیده ایم در تاریکی قلب می گیرد . و بعد یکدفعه تکرار می کنی

  . خاموش می کنیم و می خوابیم

این دقیقاً الگویی است که ما در کار شب و روز و فصل ها دارای نمودار ریتم هستند و همه یك خط تعادل دارند که نسبت به آن خط باال و پایین می شوند . 

ت یا نه ؟ هسبا کودک از آن پیروی می کنیم . در هر مبحثی ما باید یك خط تعادل داشته باشیم و بررسی کنیم که ریتم زندگی ما با ریتم طبیعت هماهنگ 

همانطور که برآیند  . ما در نهایت باید به یك تعادل نهایی برسداولین اصلی که در کار با کودک به آن می خواهیم توجه کنیم تعادل و توازن است . رفتارهای 

 . زندگی در چهار فصل را بگیریم ، نهایت آن تعادل است . حتی برآیند شب و روز هم نتیجه اش تعادل است

دلیل زیبایی طبیعت  . باال و پایین می روندنکتة دیگر ریتم هماهنگی و هارمونی است . نمودارهای ریتم محور تقارن دارند . تغییرات به نسبت محور تقارن  

م ه جوش می آوریداشتن ریتم است . ما می خواهیم در زندگی مانند طبیعت ریتم و محور تقارن داشته باشیم . آیا در حال حاضر محور تقارن داریم ؟ یك مرتب

ور تقارن نداریم که آروم باال بریم و آروم پایین بیاییم و ریتم را و یك مرتبه هم پشیمان می شویم ؛ یك مرتبه قهقة خنده و پشت سرش هق هق گریه . مح

 . حفظ کنیم

ا به هماهنگی ت کمك دیگری که داشتن ریتم در زندگی به ما می کند این است که اگر در زندگی ریتم داشته باشیم می توانیم تضاد را در زندگی مدیریت کنیم 

  . اد به تعارض میرسد و این تعارض باعث آزار ما خواهد شددر زندگی برسد . اگر ریتم نداشته باشیم تض

مثلث در  . این دودو مثلث قائم الزاویه را فرض کنید که در کنار هم به صورت برعکس قرار گرفته اند ، یعنی رأس یکی باال و رأس دیگری رو به پایین باشد 

انید خودتان با مقوا این دو مثلث را درست کنید و ببینید که به چند حالت در کنار کنار هم تشکیل یك مستطیل با یك مساحت مشخص را می دهند . می تو

اسم یکی از آن  . هم قرار می گیرند ؛ خواهید دید که در حالتهای دیگر این دو مثلث کامالً در تعارض هستند و بین شان فضای خالی زیادی به وجود می آید

با هم تشکیل یك مستطیل را می دهند ، با هم تضاد دارند ولی تعارض ندارند ، چون دارای ریتم هستند از نظم ها زن و دیگری مرد است . در حالت اول که 

ا در زندگی اما ماستفاده می کنند و همدیگر را خیلی زیبا پشتیبانی می کنند . هر جایی که تو نیستی ؛ من هستم و هرجا که تو بودی الزم نیست من باشم . 

  . ی، من هم نیستم . تو هستی من هم هستم ؛ یکی من یکی تو ؛ فضای خالی عاطفی وجود داردمی گوییم تو نیست

می  حالت اول تضاد مدیریت شده است و حالت دوم تضاد مدیریت نشده است و به تعارض کشیده شده است . تو حوصله نداری من هم حوصله ندارم ؛ تو

حالت اول می گوید : تو عصبانی هستی ، خیلی خوب من که نیستم تو خودت را خالی کن اما یك جا که من خواهی دعوا کنی ، من هم دعوا می کنم ؛ اما در 

  . عصبانی بودم تو مراعات من را بکن . مکمل همدیگه هستند هرجا تو نبودی من هستم و هرجا من نبودم تو باش

ه است و داد می زند ما هم عصبی می شویم و داد می زنیم ؛ در حالیکه اگر در حالت همین کار را با فرزندمان هم باید انجام دهیم . درست وقتی کودک آشفت

 . اول باشیم به او اجازه می دهیم که تخلیه شود با آرامش

ت می زندگی ریتم دار مثل ماشینی است که توی سرپایینی بدون فشار و هل دادن ، روان حرک . اسم شکل اول همدلی است و اسم شکل دوم لجبازی است 

  . کند . اما زندگی بدون ریتم مثل ماشینی است که با هل دادن و فشار حرکت می کند و آدم را خسته و کالفه می کند

کنیم .  نزدیك ریتم نیروی درونی ایجاد می کند . ریتم یك قانون است و برای همه است . ریتم طبیعت را بشناسیم و خودمان را تا حد امکان به نظم طبیعت

کنیم و  مما نمی توانیم برق را از زندگیمان حذف کنیم ولی می توانیم در شب نور را کم کنیم . هنگام خواب بخصوص برای کودکان اول نور خانه را ک طبیعتاً

 . بعد او را برای خواب آماده کنیم

؛ از اآلن تا آخر عمر . از لحظة اکنون تا آخر عمر هر  پذیرد برنامه یعنی چه کاری در چه زمانی انجام . برنامه ریزی وقت وزمان را مدیریت و تنظیم می کند 

گی مان کمتر چقدر بیشتر بدانیم که چه کاری را در چه زمانی باید انجام دهیم ، ریتم زندگی مان طبیعی تر و روان تر خواهد بود و تنش و سایش در زند

کردیم اتفاق خواهد افتاد ، بلکه مفهومش اینست که ما در هر زمانی می دانیم حدوداً چه خواهد بود . معنی برنامه این نیست که دقیقاً آن چیزی که ما رسم 

 . کاری را باید انجام دهیم
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هنی ظم ذوقتی برنامه داشته باشیم ذهن مان منظم می شود . کیفیت تفکر عوض می شود ، قدرت پردازش ذهن باال می رود ، تولید فکر پیدا می شود ، ن 

 . در نتیجه نظم رفتار صورت می گیرد . وقتی که ذهن منظم شد ، رفتار بیرونی هم منظم می شودصورت می گیرد و 

  : برنامه ریزی برای ایجاد نظم 

روی تك تك کارهایی که نوشتید خوب فکر کنید و دقیق بررسی کنید که از قبل تا انجام آنها چقدر  . کارهایی که در طول دیروز انجام داده اید لیست کنید

م اصالً با ه وقت صرف کردید ؟ چقدر ذهن تان مشغول انجام این کار بوده ؟ برای همة این کارها یك وقت فیزیکی صرف شده و یك وقت ذهنی ، که این دو تا

 . هماهنگ نیستند و حاصل این عدم هماهنگی آشفتگی است

 : دو عامل مهم در برنامه ریزی وجود دارد 

طول روز انجام می دهیم چقدر اهمیت و چقدر ضرورت دارند ؟ تمام کارهای ما در طول روز تقدم و تأخرشان بر پایة این دو  اموری که در . اهمیت و ضرورت 

 . است . یا با اهمیت هستند یا بی اهمیت ، یا ضروری اند یا غیر ضروری

 : منطقه به دست می آید 4اگر دو محور عمود برهم رسم کنیم که محور عمودی اهمیت و محور افقی ضرورت باشد ،  

 پول منطقة بحران : شامل کارهای خیلی ضروری است ، همه چیز را کنار می گذاریم و به آنها می پردازیم . مثل غذا ، بیماری ، امتحان و تهیة  (1 

اقع برنامه ریزی در این منطقه قرار می منطقة پیشگیری : چکاپ پزشکی ، واکسیناسیون ،تغذیه ، تحصیل ، کسب علم و آگاهی و اقتصاد خانواده . در و (2

 ( منطقة تشریفات : مثل دیدو بازدید ها و تسلیت و تیریك و دعوت ها ، ضروری هستند ولی مهم نیستند3گیرد . این کارها مهم هستند ولی ضروری نیستند . 

. 

 .، پرسه زدن های بی مورد ، غیبت ، منفعل بودن منطقة اتالف : شامل کارهایی است که نه ضروری اند نه مهم . مثل گفتگوهای تلفنی (4 

وقت مان ، بیشترین وقت را به کدام منطقه باید بدهیم ؟ بحران ها در همة زندگی ها هست ؛ زندگی بدون  %111حاال می خواهیم برنامه ریزی کنیم ، از  

 . ن پیشگیری کنیمبحران رؤیاست . مهم اینه که چقدر از وقتمان را صرف آن کنیم و چگونه از وقوع آ

بگذاریم ، بحران را محدود کرده ایم . هر چقدر برای این منطقه برنامه ریزی داشته باشیم بحران را بیشتر کنترل کرده  2هر چقدر بیشتر وقت برای منطقة  

  .ریفات بدهیمایم . پس از صد در صد وقتمان بیشترین را به منطقة پیشگیری و بعد به منطقة بحران و در آخر کمی هم به تش

برنامه داشته باشیم و به جای نظم مانع ، نظم پیش برنده داشته باشیم و ریتم داشته باشیم ، بهره وری  ... هر چقدر برای زندگی و آینده و پیری و سالمتی و

یفیت عمر است . عمر و زندگی را همه دارند اما عمرمان بیشتر خواهد بود . ما در طول عمر با حیوانات مشترکیم و تفاوت مان با آنها در عرض عمر یعنی در ک

ی داشته ایم رچگونگی آن کامالً متفاوت است . اگر عرض عمرمان بیشتر باشد مساحت زندگی مان بیشتر خواهد بود ، یعنی بهتر زندگی کرده ایم و رشد بیشت

  . . ما به دنیا آمده ایم که بهتر زندگی کنیم

 . بدهیم 2نیم و بیشترین وقتمان را به منطقة را باید حذف ک 4بنابراین منطقة 

در تمام  اگر می خواهیم بچه هایمان خوب رشد کنند محور برنامه ریزی های ما باید رشد باشد . هیچکس قادر نیست مانع رشد ما شود به جزء خودمان . 

بیرونی است . من مسئول خودم هستم و در قبال دیگران مسئولیت  مطرح است . مثل جهاد با نْفس که مهمتر از جهاد« اول خودت » آموزه های دینی ما هم 

 . دارم

داشته باشید دررشد هماهنگ با نظام آفرینش باشیم و هر چقدر اطالعات مان را در این زمینه افزایش دهیم ریتم زندگی مان روان تر می شود. چرخة زمان  

ساعت وقت ماهانه داریم . با این وقت ها چه کار می خواهید بکنید ؟  721ساعت وقت هفتگی و  168ساعت وقت روزانه و  24و وقت تان را تنظیم کنید . ما 

 سال دیگه کجا می خواهید باشید ؟ من این بخش را به حکم تجربه می گویم ، سالمندان ما اصالً وضع خوبی ندارند و از یك سنی که می گذرند 21فکر کنید 

ی شوند ؛ هم خودشان را آزار می دهند و هم دیگران را آزرده می کنند چون در جوانی برای دوران سالمندی برنامه تبدیل به موجودات غیر قابل تحملی م

ته باشند ؛ اشریزی و چشم انداز نداشته اند . بازنشستگی در کشور ما معضل دردناکی شده چون فکر می کنند که در این سن دیگر هیچ فعالیت ذهنی نباید د

  . ساعت کار می کنند 12سالمندانی هستند که روزی  . تا آخرین لحظه فعال است در صورتی که مغز

ر عمر را ن است . اگزندگی این آدم ها را مستند کنید و بخوانید تا بتوانید برای این سنین برنامه ریزی داشته باشید . گران بها ترین چیزی که داریم عمرما

ر عمر را بدهیم و بطالت بخریم ، یقیناً بازنده شده ایم . بعد از نظم زمان به نظم ذهن می رسیم . وقتی زمان را تنظیم بدهیم و زمان بخریم ، برنده شده ایم و اگ

  . کنید و برنامه ریزی داشته باشید پی خواهید برد که ذهن تان چقدر آرام است
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سعی کنید ذهن تان هم همانجا باشد . مراقبه و مدیتیشن تمرین خوبی  است . حضور ذهن یعنی هر جا که هستید« حضور » واژة دیگر در زمینة آرامش ذهن 

 ه داشتن فکربرای حضور ذهن هستند . تفکر مادی و ذهنیت مادی ، آشفتگی ذهن می آورد . حضور وقتی است که جهت ما رو به باال باشد اما تا زمانی که ب

ذهن باید به سمت شدن باشد نه داشتن . داشتن در خدمت شدن باید  . و شدن استمی کنیم ذهن آشفته ای خواهیم داشت . باالی مخروط حضور قلب 

  . باشد . عامل دیگه در نظم ذهن تعهد است

 اهمیت بازی -5نشست 

 «اهمیت بازی » 

دارند و حتی کسانی که ازدواج  بازی مهمترین نقش را در رشد کودک دارد . این مطالب برای همة کسانی که کودک دارند یا نوجوان دارند یا حتی فرزند بزرگ

 .بازی  نکرده اند و کودک ندارند ، جالب خواهد بود . چون ما در زندگی مان هیچ کاری نمی کنیم جز 

پرورش کودک بخشی از این بازی است . اگر بازی را بلد نباشیم و صحیح بازی نکنیم ، آسیب می   تمام زندگی انسان از تولد تا مرگ ، فقط یك بازی است .

 بینیم . 

 نگاه مدرن     و   نگاه سنتی      ما با دو نگاه به بازی مواجه هستیم :

ردن بازی ک» بار منفی دارد . در فرهنگ عمید راجع به بازی اینگونه نوشته : سرگرمی به چیزی ، ورزش ، تفریح ، قمار . « بازی » در فرهنگ سنتی ما کلمة 

« : بازیچه » : باختن .  «بازیدن » کسی را سرگرم کردن و فریب دادن . « : بازی دادن » چیزی در دست گرفتن و خود را بیهوده با آن سرگرم کردن . « : 

 بازی دوست ، کسی که پیوسته به فکر بازی و تفریح باشد . « : بازیگوش » اسباب بازی کودکان . 

گ شدی امر به باختن و بازی . این نگاه سنتی به بازی است . در محاوره های خودمان هم چه می گوییم ؟ بازی نکن ، غذات رو بخور ، تو دیگه بزر« : باز » 

چیزی  نی کالس اول بازی نکن بشین درست را بخوان . والدین گله می کنند که این بچه خیلی بازیگوش است و اصالً درس نمی خواند ؛ مگر درس خواندرفت

 غیر از بازی است ؟ 

 نفی بوده است . در واقعیت خود فرهنگ سنتی خواهیم دید که بازی به معنای واقعی کلمة خودش انجام می شده ولی نگاه به کلمة بازی م

ة دیل به یك پدیددر دورة سنتی بازی و زندگی دقیقًا یکی بوده و فقط کلمه اش را بد می دانستند . در دورة مدرن بازی را از زندگی جدا کردند و آن را تب

 ت . باز هم بحث خوب و بد کردن سنتی وصنعتی کردند . اساس فرهنگ مدرن بر نگاه جزیی نگر و خرد کردن مسائل است ؛ اما نگاه سنتی نگاه کلی نگر اس

 مدرن نیست بلکه منظور ترسیم شکل و خصوصیات هر دو است . 

آلن ده شد ، ادر زندگی مدرن بازی از زندگی جدا شد و وسایل بازی از وسایل زندگی جدا شد و تبدیل شد به صنعت اسباب بازی . از اسباب بازی سوء استفا

شخصیت کودک را می سازد ؛ بنابر این اگر سیستمی بخواهد در انسان ها تغییر ایجاد کند ، می تواند با سرمایه گذاری روی  هم می شود . بازی پایه و اساس

 بازی و اسباب بازی بچه های آن محیط در فرهنگ آیندة آن محیط دخل و تصرف کند. 

 مکن است شخصیت مطلوبی برای کودک حاصل نشود . ما با بازی و در بازی ها شخصیت کودک را می سازیم ؛ اگر در آن دقت نکنیم م

 بازی» ما فقط  در دورة مدرن بازی ها تفکیك شدند مثل : بازی های حسی ، حرکتی ، خالق ، ادراکی ، میدانی و غیره . در نگاه هوش متعادل و کودک متعادل

کافی است که ما فضای بازی را برای کودکان فراهم کنیم . در دنیای  داریم و معتقدیم همة بازی ها روی همة جنبه های رشد کودک مؤثر است . و فقط« 

م ر نشست سومدرن به رشد اهمیت داده شد و از بازی هم استفاده شد ولی نه برای رشد متعادل بلکه فقط برای یك بخشی از ذهن انسان ها استفاده شد . د

 با موضوع ذهن گفتیم ذهن فعال و ذهن منفعل داریم :

 = رشد = تجربه ) کشف ، پردازش ، ابداع ( = رضایتمندی = احساس خوشایند  ذهن فعال 

 ذهن منفعل = فربه شدن ذهن = محفوظات ) الگو ، تکرار ، انباشت ( = مالل = احساس نا خوشایند  

ایی است مثل درخت شاخه میده ، برگ انسان در سر این دو طیف قرار دارد . در ذهن فعال خستگی هست اما همراه با احساس خوشایند است . رشد شکوف

     میده و رشد می کند و تکثیر می شود و فضای زیادی را می گیرد و بسیار زیبا و مفید و طبق قانون هستی و آفرینش .

ئم دور خودش می چرخد چون رشد ذهنی و حرکت همیشه وجود دارد و رشد هیچ زمانی متوقف نمی شود بنابر این ذهن منفعل به جای حرکت رو به باال ، دا 

ط تکرار و مدام بزرگ می شود و ورم می کند مثل پشمك که می چرخد و می چرخد و بزرگ می شود . ذهن منفعل فربه می شود و ذهن فربه تولید ندارد فق

 می کند.
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اصل بازی هستند چون در طول زندگی کاری مرکز رشد ذهن است ؛ اگر ذهن به تعادل و رشد برسد انسان هم رشد خواهد کرد . هر دو روند رشد و فربه ح

ت . هر زی مخرب اسنمی کنیم جزء بازی . یا بازی می کنیم با نتیجة رشد و یا بازی می کنیم با نتیجة فربه شدن . حالت اول بازی سازنده است و حالت دوم با

 دو حالت زندگی مارا تشکیل میدهد . زندگی یعنی بازی ، مخرب یا سازنده ؟

 ذهن فعال = رشد = تجربه ) کشف ، پردازش ، ابداع ( = رضایتمندی = احساس خوشایند  >-بازی سازنده                      

 زندگی =

 ذهن منفعل = فربه = محفوظات )الگو ، تکرار ، انباشت ( = مالل = احساس ناخوشایند >-بازی مخرب                     

 و« من فرصت ندارم با فرزندم بازی کنم » ان بازی می کنیم . باعث تعجب است که خیلی وقت ها پدر ها می گویند : در هر صورت و در حال ما با بچه هایم

این حرف ها از اساس اشتباه است . چون ما در همه حال در حال بازی با فرزندمان هستیم ؛ فقط باید « . من حوصلة بازی کردن ندارم » مادرها می گویند : 

ل بازی مخرب هستیم یا بازی سازنده ؟ حتی وقتی کودکتان را می زنید یا سرش جیغ می کشید ، خوشحال هستید یا بی حوصله ، باز هم در ببینیم در حا

 حال بازی کردن هستید . یا وقتی با همسرتان جرو بحث می کنید هم در حال بازی هستید . 

ت به معنای عروسك است . هنگامی که در قرآن از لَهو و لَِعب صحبت می کند ، تأکید بر این می کند به معنای بازی است و ُلعب« لَعِب » در قرآن و زبان عربی 

 که لهو و لعب شما را سرگرم نکند و از مسیر منحرف تان نکند ، دقیقاً اشاره به بازی مخرب می کند و لعب دقیقاً بازی مخرب است .

ثروت و کسب شهرت ، همة این ها لَعِب هستند و ما را سرگرم می کنند . داشتن ها هم لُعبت هستند . به بازی های زندگی نگاه کنید ، کسب مقام ، کسب 

 اسباب بازی اند و مارا سرگرم می کنند . هر چیزی که مارا سرگرم کند و از مسیر رشد منحرف مان کند لعب و لعبت است . 

بی نهایت بود ، بازی مخرب ما را از مسیر رشد منحرف می کند ؛ چه در زندگی خودمان و چه در  مخروط را به یاد آورید و محور و مسیر رشد که رو به باال و

 بازی و کار با کودک . بازی سازنده لهو و لعب نیست ، عبادت است . لهو و لعب از مسیر منحرف می کند ، عبادت در مسیر نگه می دارد .

از مسیر منحرفشان نکنیم . بازی سازنده ما و کودک را در مسیر رشد قرار می دهد ، به همین دلیل اسمش  از اول گفتیم بچه ها در مسیر هستند ، یاد بگیریم 

ا بازی سازنده ؟ در عبادت است . هر جا که کلمة بازی در آن می آید ، خانه های بازی ، مهد ها و .... خوب نگاه کنید که در آن جا بازی مخرب انجام میشود ی

 نه ؟  مسیر رشد هستند یا

ه ها د ؛چون بازی با بچبازی سازنده عبادت است نه لهو و لعب بنابر این ، شخصاً این اعتقاد را دارم که هنگام ورود به مکان بازی بچه ها باید وضو داشته باشی

 عبادت است . سرگرمی و وقت تلف کردن نیست .

ادت است . ما در زندگی کاری جزء بازی نمی کنیم . تمام مناسك عبادی مان هم بازی هر پدیده ای که انسان را رشد دهد و در مسیر حقیقت هدایت کند عب 

 های سازنده است .

 ودش خواهیممرحله به مرحله در این جلسات نگاه می کنیم که با کودکان بازی سازنده می کنیم یا مخرب ؟ به عنوان مثال در مورد تغذیه در جلسة خاص خ

 دة آن کدامند . بد غذایی ، بی قراری ، بد خوابی بچه های ما به علت بازی های مخربی است که با آنها انجام داده ایم . گفت که بازی های مخرب و سازن

است که همان باخت است . بازی سازنده ما را به « باَزندگی » است و بازی مخرب حاصلش « باز زندگی » . بازی سازنده حاصلش   با + زی  بازی یعنی چی ؟

چه های بدگی می برد . بازی تمرین زندگی است . بچه ها هر گونه که در کودکی بازی کنند ، در بزرگسالی اینگونه زندگی خواهند کرد . حال ببینید سمت زن

مین ها را ما چه تمرینی از زندگی می کنند . چه فضایی در خانواده هست ؟ چه رفتاری با کودک می شود ؟ چه بازی با کودک می شود ؟ شك نکنید که ه

بچه های ما چه تمرینی در زندگی می کنند ؟ خشونت ، قطعاً با خشونت زندگی خواهند کرد ؛ یا مالیمت و   یاد می گیرد . چون بازی عامل یاد گیری است . 

 مهربانی ، قطعاً با مالیمت و مهربانی زندگی خواهند کرد . 

 تر همین بازی را زندگی خواهند کرد . پس بازی تمرین زندگی است . امروز چه بازی را زندگی می کنند ، فردا در مقیاس بزرگ

یکی از بازی های مخربی که با ما شده و حاال ما با بچه هایمان انجام می دهیم ، بازی فعالیتی است برای کسب شادی و لذت ، نه برای بدست آوردن نتیجه . 

ه هر کاری باید نتیجه ای داشته باشد ، مثل نتیجة اخالقی که از فیلم ها یا انشاء ها توقع داریم . بازی رسیدن به نتیجه است . ما از کودکی یاد گرفته ایم ک

حرکت  یند ایناصواًل در بازی و هر کاری به نتیجه فکر می کنیم ؛ در حالی که زندگی قرار نیست به جائی برسد . زندگی یك حرکت است . لذت بردن از فرآ

 . مهم است نه رسیدن به جائی 

 . بازی برای رسیدن به نتیجه نیست . نتیجه در بطن آن حتماً هست اما در اصل بازی برای کسب احساس خوشایند است 

احساس خوشایند ؛ کودک این مراحل را طی می کند و به احساس  >-رضایتمندی  >-تجربه )کشف ، پردازش ، ابداع (  >-ذهن فعال  >-رشد  >-بازی 

 ازی مخرب برای رسیدن به کسب نتیجه است و حاصل آن احساس ناخوشایند است . خوشایند می رسد. اما ب
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گیرد .  اسباب بازی به نام حلقة هوش وجود دارد که یکی از مفید ترین اسباب بازی هاست ؛ یك مخروط و چند حلقه از بزرگ به کوچك روی آن قرار می

ن وسیله بار با ایسال روی این وسیله انجام دادم ، بیش از یکصد تجربه برای کودک دارد . وقتی کودک با این وسیله بازی می کند یکصد  15طبق تحقیقی که 

تولید می کند و این چراهای ذهنی به رشد « چرا » تجربه و کشف می کند و ابداع می کند و به رضایتمندی می رسد و رشد می کند . مرتب در ذهن کودک 

 ذهن کودک کمك بسیاری می کند . 

ه کند . ما معموالً ب ممکن است حلقه ها را در مخروط نیندازد ؛ النگو کند ، قِل دهد ، سوت بزند ، تفاوت رنگها را تجربه کند و دائم کشف تازه با این وسیله

حوصله بدون اهمیت به این سفارش  والدین سفارش می کنیم آن را خوب بشویند و در اختیار کودک بگذارند . به او یاد ندهند ؛ اما والدین عجول و جوان و بی

ن انید حاصل ایکاماًل سعی در یاد دادن به کودک می کنند و با تمام دقت از اول سعی می کنند که کودکشان حلقه ها را به ترتیب در مخروط بگذارد . می د

 یاد دادن چیست ؟ 

 .  محروم کردن کودک از بیش از صد نوع تجربة خودش و کسب احساس خوشایند و رشد

ت حتی سچون دوست داریم به نتیجه برسیم . حلقة هوش یك نتیجه دارد ) از بزرگ به کوچك چیدن ( ولی فرآیندش نیست . فرآیند آن برای کودک ممکن ا

دها فرآیند آن صتا سه سال طول بکشد تا به نتیجه برسد و در بعضی موارد بعد از سه سال هم ممکن است کودک به نتیجة به ترتیب چیدن نرسد ؛ اما در 

 تجربه کسب کند . 

نابراین نیاز دارد ب وقتی ما خودمان به کودک آموزش دهیم که حلقه ها را به ترتیب بچیند و بعد هم با افتخار او را تشویق کنیم و دست بزنیم ، کودک به توجه

می کند و ممکن است تند و تند هم حلقه ها را بچیند و از بزرگتر  شرطی می شود ، تکرار می کند ، حفظ می کند و اطالعات را به محفوظات می برد و انباشت

ها به خصوص مهمان ها جلب توجه کند ولی حاصل آن چیست ؟ بازی مخرب و احساس ناخوشایند و شرطی شدن کودک . در صورتی که در ظاهر فکر می 

 کنیم که او در حال رشد ذهنی است .

قط به نتیجه فکر کردیم و اجازه ندادیم کودک از فرآیند بازی لذت ببرد . به او یاد دادیم که فقط به نتیجه فکر کن . این مسائل همه به این دلیل است که ما ف

ذت نخواهد فرآیند ل بازی تمرین زندگی است و ما با این کار به او می گوییم که از فرآیند لذت نبر و به نتیجه فکر کن . وقتی این کودک به مدرسه می رود از

جامعه وارد  و فقط به نتیجه توجه خواهد کرد . اصالً برایش مهم نخواهد بود که نه ماه در مدرسه چه کار کرده فقط نتیجه مهم است و همینطور وقتی به برد

 می شود فقط به دستمزد فکر می کند نه به ارضای شغلی و ...............

تمرین کنند نه رسیدن را . وقتی تفکر رسیدن داریم و به نتیجه فکر می کنیم بازی حلقة هوش به  زندگی رسیدن نیست بچه ها در بازی عبور و حرکت را باید

    . اینه که چه جوری با او بازی می کنیماین زیبایی را تبدیل به بازی مخرب می کنیم . بنابراین مهم نیست که چه اسباب بازی برای کودکمان خریدیم مهم 

های دیگر مثل پازل یا لگو و غیره الزم نیست حتمًا کودک آن هارا مرتب سر جای خودش بگذارد ممکن است دلش بخواهد با یا حتی در مورد اسباب بازی 

 بچه ها باید از فرآیند لذت ببرند نه فرآورده که نتیجه همان فرآورده  تکه های پازل شکل بسازد اما والدین فداکار با تمام دقت به او نتیجه را یاد می دهند . 

 است . 

ی ما اما وقتهر فعالیتی برای کسب شادی و نشاط ، بازی سازنده است و هر فعالیتی برای رسیدن به نتیجه ، بازی مخرب است . در حرکت رسیدن وجود دارد 

می شویم رسیم اما درآن متوقف ن فقط به نتیجه فکر می کنیم در حقیقت به توقف در نتیجه فکر می کنیم نه عبور از آن . در دل فرآیند ما مرتب به نتیجه می

 . حرکت مقصد دارد ، می رسیم ولی باید عبور کنیم نباید متوقف شویم .

رایشان چون ببحران جوانان ما و تحصیالت عالیه همین مسئله است که همه تالش می کنند که به دانشگاه بروند بعد که به آن رسیدند ، سرخورده می شوند 

 ند ، خوب حاال چی ؟ و .........به آن رسید  نتیجه بوده ،

 بازی = هر فعالیتی برای کسب شادی و لذت                                       

است . درایو در  Drive  بازی هدایت کنندة سایق کودک است . بازی مخرب سایق کودک را محدود می کند . سایق یعنی سوق دهنده ، ترجمة کلمة

ندن معنی می دهد اما در روانشناسی به معنی سایق است . در روانشناسی غرایز را سایق می گویند . غریزه انسان را مجبور می کند انگلیسی محاوره ای ، را

 مثل گرسنگی که انسان را مجبور به خوردن غذا می کند . 

ی کوییم . کودک و انسان در فشار است که رشد کند و ما ویرجینیا ام اکسالین معتقد است که رشد یك سایق است . دقیقًا همان چیزی که ما به آن فطرت م

 نمی توانیم انتخاب کنیم که رشد کنیم یا نکنیم . 

شانة قیقاً نبه لیسانس یا فوق لیسانس می رسیم و به خودمان می گوییم که رسیدیم و دیگه تمام شد ؛ رشد تمام شد . بعد حالمان بد می شود . حال بد د

یستیم . فشار سایق در کودکان خیلی باال است . از بدو نوزادی اوج می گیرد ، یکبار در هفت سالگی افت می کند و یکبار در پانزده اینست که در حال رشد ن
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سال بچه ها مغزشان به شدت در فشار است و بازی این فشار را هدایت می کند و جهت می دهد و جلوی تخریب آن را می  6سالگی و بعد کم می شود . زیر 

 رد چون بازی هدایت کنندة سایق رشد است . گی

کنید  فرضبازی های مخرب جلوی سایق را می گیرند . نظافت ، نظم ، تربیت و آموزش اگر بد بازی شوند باعث تخریب سایق کودک می شوند . یك پنکه را 

بگیریم ، چه اتفاقی می افتد ؟ می سوزد . چون نیروی که در حال چرخش است چون نیروی برق در آن جاری است ، می چرخد حال ما جلوی این چرخش را 

آن جلوگیری  تنبرقی که در پنکه تبدیل به نیروی حرکتی می شد ، به نیروی حرارتی تبدیل شد و پنکه را سوزاند . برق پنکه را می توان قطع کرد و از سوخ

بازی های مخرب می گیریم ، این نیرو برمی گردد و کودک را می سوزاند و بعد  کرد اما سایق کودک را نمی توانیم قطع کنیم . وقتی جلوی سایق کودک را با

 برچسب بیش فعالی و اوتیسم و ناهنجاری های رفتاری به او می زنیم . 

 بازی سازنده نیروی سایق را هدایت می کند و رشد و شکوفایی و ابداع و احساس خوشایند حاصل می شود . 

 بازی مخرب شود یا یك بازی سازنده شود ؟ چه عواملی باعث می شود تا یك

ای دوران امی هوقتی بازی سازنده باشد باعث کامیابی می شود و وقتی بازی مخرب باشد باعث ناکامی می شود . از بزرگترین عوامل خشم های بزرگسالی ، ناک

، نگرانی و خشم می شود و کامیابی ها باعث آرامش و صبوری می  کودکی ما است که همگی در بازی اتفاق می افتد . یعنی انباشت ناکامی ها باعث اضطراب

 شود . 

ند زی ها هستعواملی که راجع به آنها می گوییم کلی هستند و شامل همة بازی ها می شوند و وقتی می گوییم بازی هدایت کنندة سایق است ، منظور همة با

واص بازی را دارا هستند . امروزه متأسفانه از تفکیك بازی ها به بازی های خالق و فکری و . مسئلة تفکیك بازی ها صحیح نیست بلکه همة بازی ها همة خ

 غیره ، سوء استفاده های زیادی می شود . بازی ، بازی است . 

 تعارض  –تضاد       -1

و آن دو مثلثی که قبالً راجع به آن صحبت یك عامل بزرگ تخریب بازی ، تضاد تبدیل شده به تعارض است . تضاد همیشه هست مثل تضاد بین زن و مرد 

 د . ی شوکردیم . تضاد اگر خوب مدیریت شود به سمت همدلی و یگانگی می رود و اگر بد مدیریت شود و بد بازی شود ، تبدیل به تعارض و بازی مخرب م

کودکم در بازی به تعارض برخوردیم و از نظر فکری تضاد  تعارض یعنی برخورد ؛ و تبدیل به مخالفت می شود . ریشة آن در کودکی است . زمانی که من و

 داشتیم . 

ست نیست ، مهم هدو نگاه به بازی وجود دارد ، یك نگاه میگه که تمام زندگی بازی است و بازی همة زندگی است . نگاه دیگه میگه که نه ، بازی همة زندگی 

آن اختصاص دهیم . اما در کنار آن سر کاررفتن ، مدرسه ، غذاپختن ، مهمانی رفتن ، مهد و حمام  ولی جزئی از زندگی است و ما باید ساعت هایی از روز را به

 و غیره هست .

 حاال شما با کدام نگاه موافقید ؟ و چی فکر می کنید ؟ آیا بازی بخشی از زندگی است یا بازی همة زندگی است ؟

تخاب دارند . حال می توان این دو نگاه متضاد را به همدلی تبدیل کرد ؛ و هم می توان به تعارض تبدیل این دو نگاه با هم تضاد دارند . همة انسان ها هم حق ان

 کرد . 

سال غیر از بازی  6نگاه اول ، نگاه کودک است ؛ از نگاه کودک زندگی فقط بازی است . از صبح که از خواب بیدار می شود بازی می کند . ما برای کودک زیر  

سال غذا خوردن نمی گوییم بلکه بازی با غذا است ، غذا بازی است . لباس پوشیدن نداریم ، بازی لباس  6یگری نمی شناسیم ؛ برای کودک زیر هیچ فعالیت د

کند ؛  بازیپوشیدن است . حمام رفتن نداریم ، آب بازی است . دستشوئی رفتن نداریم ، جیش بازی است حتی پی پی بازی . بله کودک باید با این دو هم 

ود اراحت نشامروزه معضل بزرگی که از طریق مادران منتقل می شود ، یبوست عاطفی است چون مادر بازی پی پی را تخریب کرده و کودک برای اینکه مادر ن

 خودش را نگه می دارد .

ه منظور همدلی است . همدلی درک کردن همه چیز برای کودک بازی است و معنی این حرف این نیست که کودک هر کاری دلش خواست انجام دهد بلک 

مسخر د مورد تنیست بلکه کودک شدن است . مثل کودک از آن بازی لذت ببریم . اگر کودک دو ساله دارید ، دو ساله شوید و مثل او از بازی لذت ببرید شای

 قرار بگیرید اما مهم نیست چون همدلی با کودک و مثل کودک بودن یك بازی سازنده است .

 گترین آرزوی کودک شما و بزرگترین نیاز کودک شما شادی والدین است . بزر

با  و بازی کردن بچه هایی که مشکالت رفتاری دارند ، اولین مسئله این است که والدین شاد ندارند . یکی از راه های شاد شدن والدین ، همدلی ، کودک شدن

 به آرزو و نیازشان می رسند .اوست . در بازی بچه ها می فهمند که ما شادیم و آنها 
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رض  دو ساله فهمین مسئله در زندگی هم جاری است . اگر می خواهید همدلی کنید باید در بازی شاد شوید . ممکن اوائل برایتان مشکل باشد که خود را مثالً 

اله احساس می کنید محال است که موفق شوید و انرژی س 95کنید اما این هنر یك مادر است که خودش را در حد یك کودک کند . و تا زمانی که خودتان را 

 هم نخواهید داشت چون انرژی برای کودکان و جوانان است . 

 هدایت  –انسداد       -2

یك رودخانه در جریان است گاهی ما جلوی ان را می بندیم و سد می سازیم که حتی یك قطره آب هم رد   انسداد چه معنی می دهد؟ از سد آمده است .

؛ گاهی هم کشاورز با بستن های موقتی آب رابه سمت دیگری هدایت می کند . در مورد کودک هم همینطور است . کودک مثل رودخانه در جریان  نشود 

هدایت شود ولی نباید سد شود اگر می خواهیم از این نیرو بهره برداری کنیم باید هدایتش کنیم اما ما کاماًل مسیر  است ، یك جاهایی الزم است که در مسیر

نوقت ما می ؛ آ را می بندیم و تبدیل به سد انباشته می کنیم . سد انباشته که شد چه اتفاقی می افتد ؟ آب راکد و متعفن می شود چون جریان برقرار نیست

د عک بیش فعال است . ناهنجاری های رفتاری همه عالئم سد شدن این نیرو هاست . جلوی این نیروی عظیم را گرفته ایم ، داره آسیب می زنه ، بگوییم کود

   می پرسیم چرا ؟ خوب مشخص است سد را باید برداریم تا جریان انرژی برقرار شود .

ست و از دیوار راست باال می رود ، خیلی نگران نمی شویم اما وقتی می گویند بچه ای خیلی آروم به همین دلیل وقتی به ما میگویند بچه ای خیلی شیطون ا

درصد نگرانی ما درست بوده و آن بچه بیمار شده و به متخصص باید  81است ، خیلی خانومه یا خیلی آقاست و حرف گوش کنه و ... نگران می شویم و باالی 

ه نا هنجاری های رفتاری کودکان مثل بیش فعالی و اوتیسم و غیره را دامن می زند ، انسدادهای خانگی است که به خاطر مراجعه کند . از عواملی که امروز

 ریب است چوننظم و نظافت و تربیت و آموزش ، اجازه نمی دهیم که آن نیروهای رشد کودک که بی حد و مرز هستند ، جریان پیدا کند ؛ و این کار باعث تخ

 ردن کودک است .مانع بازی ک

بلکه  هر کاری که دلشان خواست انجام بدهند   به جای انسداد ، هدایت بگذارید . منظور اصالً این نیست که بچه ها در هر زمان و هر مکان با هر ابزاری ،

ین چهارچوب بیرون بیایند ، بازدارندگی داشته منظور این است که بچه ها باید یك چهارچوب داشته باشند و داخل این چهارچوب آزاد باشند ، اگر خواستند از ا

 باشند . آزادی بی حد و حصر بد تر باعث تخریب است . 

 مانع حرکت بچه ها نشوید ، حرکت را هدایت کنید .                                                      

و تجربه کند ؛ باید انجام دهد چون الزمة رشد اوست ولی نه هر جا و هر زمان و به به عنوان مثال کودک می خواهد پارچ آب و شربت را بریزد زمین و کشف 

انه یریم آشپزخ هر صورت بلکه ما قانون بازی را تعیین می کنیم که همان چهارچوب سازندگی است و با کودک همراه می شویم ، مثالً این جا روی مبل نه بیا

به کودک گفتیم ولی در ازای آن ده تا آرة خوب به کودک نشان « نه » م مثل لیوان پالستیکی و سفره و ....... ، یك یا حمام و مقدمات را برای او فراهم می کنی

می گویند ، پشت آن ده تا راه برایم باز می کنند . اما ما فقط می گوییم عزیزم « نه»دادیم . در نتیجه کودک به والدین اعتماد می کند چون می فهمد هر وقت 

 تمام . اگر حرف گوش کن باشد میگیم با ادب است و اگر قبول نکند ، هزار برچسب بهش می زنیم . نکن و 

کودک سماجت کند به جای انسداد و نهی مطلق و جلوگیری مطلق ، هدایت بگذارید : این جا نه ، آن جا ؛ اینطوری نه آنطوری ؛ امروز نه ، فردا ؛ ممکن است 

این هنر و دانش والدین است که این نیرو را به لجبازی هدایت نکنند و به طرف سازندگی ببرند . اصل خود لجبازی چیز  چون طبع او ست که سماجت کند ،

 بدی نیست و در واقع ما اصالً بچة لجباز نداریم بلکه تا دلتان بخواهد پدر و مادر لجباز داریم . 

 حمایت  –کمك       -3

و تخریب بازی می شود کمك است و حمایت بازی را سازنده می کند . وقتی که به بچه ها کمك می کنیم اجازه  عامل دیگه ای که باعث تخریب رشد کودک

رد ، ونمی دهیم که تواناییهایش رشد کند . خیلی وقتها علت وابستگی کودک ، کمك هایی است که به او میشود . وقتی کودک نمی تواند خودش غذا بخ

 ده و با او بازی مخرب شده است ، توانایی کودک تخریب و رشد نکرده است . لباسش را بپوشد ، به او کمك ش

گی می کسالحمایت یعنی جبران کمبود . بچه ها ضعیف هستند و شناخت و مهارت کافی ندارند ، باید بدست بیاورند و این وظیفة والدین است . کودک در ی

را نشان بدهند و حمایت کنند نه کمك . هر جا که عدم مهارت خواست ایجاد خطر کند ، من هستم .  ، والدین باید حضور خودشان  خواهد از پله ها باال برود

 مطمئن باش اگر بیفتی تو بغل من می افتی .

دوند و چمن بجایی که خطر باشه من هستم و حمایتت می کنم . بچه ها باید با حشرات بی آزار بازی کنند ، توی « بدو » بگویید « ندو » به بچه ها نگویید 

قسمت  توی اینپا برهنه باشند و قل بخورند و لمس کنند ؛ اما قبلش ما سانت به سانت آن چمن را وارسی کرده باشیم و با یك نخ محدوده را مشخص کنیم و 

 بچه ها هر کاری دلشان خواست انجام بدهند .

 محیط ناامن  –محیط امن       -4
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گی می برد و محیط ناامن ، بازی ها را تخریب می کند . محیط امن بازی محیطی است که انگیزه و عمل در تعارض محیط امن ، بازی ها را به سمت سازند

ست نباشند . یعنی کودک هر کاری دلش بخواهد انجام دهد بدون آنکه بترسد و ما هم مطمئن باشیم خطری تهدیدش نمی کند . این محیط امن ممکن ا

 ه باشد . محیط امن باعث میشه که سائق هدایت شود . کودک بدون نگرانی بازی کند و از بازی لذت ببرد . آشپزخانه ، حمام ، پارک و غیر

 همکاری  –رقابت       -5

ما  ت در جامعةدر کنار آموزش که گفتیم از علل تخریب بازی است عامل دیگه ای هست که جامعة ما را به سمت نابودی می برد ، رقابت است . متأسفانه رقاب

د بایارزش شده است . اگر ارزش نشده بود خیلی خطرناک نبود چون رقابت همیشه هست . اگر می خواهیم بچه هایی متعادل و خوشبخت تربیت کنیم ، ن

 حس رقابت را در آنها تقویت کنیم . رقابت حاصل تعارض است و بالعکس . در حال حاضر متأسفانه حتی بین همسران هم رقابت وجود دارد . 

مسابقه  رقابت و بازی تمرین زندگی است . چقدر سر غذا با فرزندمان مسابقه می گذاریم که کی زودتر غذایش تمام میشه ؟ چقدر مهارتهای زندگی را تبدیل به

 می کنیم ؟ هرکی زودتر تمام کرد . 

م چون در مسابقه باید یکی حذف شود و فقط یکنفر بماند ، این رقابت بازی را تخریب می کند . مشارکت و همکاری بازی را می سازد . ما مسابقة خوب نداری

 عین تخریب است .

  

 اسباب بازی

مانقدر که هرجا که صحبت از بازی می شود در کنارش اسباب بازی هم مطرح می شود . جامعة ما در مورد اسباب بازی هم دچار یك اشتباه فرهنگی است . ه

است ، اسباب بازی هم همینطور است و شاید بدتر از آن . خودتان برگردید به محیط خانواده ، چقدر به بچه هایتان کلمة بازی در فرهنگ سنتی ما بی ارزش 

 باز این آشغال هارو ریختی» یا چقدر به کودکمان که اسباب بازی هایش را دورش ریخته می گوییم « . دست نزن ، اون که اسباب بازی نیست » می گویید : 

 ز نظر ما کم اهمیت است ، اسباب بازی هم از نظر ما ارزشی ندارد . چون بازی ا« ؟ 

م ه اند که بازی مهمشکل دیگه ای هم که وجود دارد ، والدین کالسهای مختلف رفته اند یا مطالعه کرده اند و یا برنامه های تلویزیونی دیده اند و متوجه شد

ی خرند و فکر می کنند بازی کردن یعنی اسباب بازی خریدن و آن هم از فروشگاه اسباب بازی فروشی است و بچه ها باید بازی کنند ؛ یك گونی اسباب بازی م

 « . حوصله ام سر رفته » و بعد هم گله می کنند که یك اتاق پر از اسباب بازی برای کودک تهیه کرده ایم اما باز هم می گوید 

که ما راجع به بازی و اسباب بازی اشتباه فکر می کنیم و اشتباه نگاه می کنیم . بازی علم است . تئوری با نگاه مسئول باید به این مسائل نگاه کنیم و بدانیم 

 دارد ، نظریه دارد . بازی یك فن است ؛ علم روش دار است . باید روش آن را یاد بگیریم و کمك کنیم بچه هایمان هم یاد بگیرند . 

دارد . بازی ابزار ارتباط روحی است ؛ ابزار تبادل احساس است . مثل هر هنر دیگری که اگر توی آن احساس و بازی یك هنر است . با روح انسان سر و کار 

 معنویت و اتصال به عالم معنا نباشد هنر نخواهد بود . 

 هنر  –فن  –علم                                        

ت ، خود بازی نیست . بازی برای یادگیری است نه یاد دادن . وقتی بازی را به یاد دادن تبدیل می کنید بازی علم ، فن و هنر است . اسباب بازی ابزار بازی اس

 بازی مخرب می شود . 

کودک هم در در دورة سنتی زندگی و بازی یکی بود . اسباب بازی بچه ها هم واقعی بود . پدر گوسفندها را می چراند کودک هم به دنبالش ، درو می کرد 

دون رین ها بو .... زندگی و بازی یکی بود . اما در صنعت و دورة مدرنیسم ، بازی و زندگی جدا شد ، رقابت هم آمد . رقابت در داشتن شیك ترین و بهت کنارش

   اینکه کاربردش را بدانیم . 

     سه منبع اسباب بازی داریم :

-3   محیط منزل-2    فروشگاه-1 

                                                                                                                                                                                   طبیعت
                                                    

که در خانه هست بهترین اسباب بازی است ، همة دورریختنی ها ، همة غذاها ، همة ظروف توی کابینت ؛ همراه با یك  محیط منزل یعنی هر چیزی     

 چهارچوب مشخص و حمایت و هدایت پدر و مادر . 

ه مایت در طبیعت رها کنید ، بطبیعت یك منبع بی انتها و بی زبان اسباب بازی است . هر چه که در طبیعت هست بهترین اسباب بازی است . کودک را با ح

 همة نیازهایش می رسد .
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درصد نیازهای بچه ها جواب داده می شود . در اسباب بازی خریدن باید مراعات کنید چون  45در بهترین حالت در فروشگاه های اسباب بازی فقط کمتر از 

بازی بچه ها فکری نکنیم در آینده کل جامعة ما تاوان سنگینی را پرداخت خواهد  در ایران با پدیدة تهاجم فرهنگی در اسباب بازی رو به رو هستیم ؛ اگر برای

 کرد . 

  محور آموزش این دوره بازی است .

 جسم و احترام به آن -6نشست

 «جسم و احترام به آن »   

و کودک یك مجموعه هستند ، ابعاد مختلف دارند وقتی به کودک نگاه می کنیم ، یك مجموعه را می بینیم و راجع به یك مجموعه صحبت می کنیم . انسان  

هوش و . در دوره ی مدرن جزئی نگری می کنند و انسان و کودک را تقسیم می کنند . ابعاد رشد را تفکیك می کند مثل رشد عاطفی ، رشد اجتماعی ، 

دش بررسی می کنیم . تفاوت اساسی رویکرد هوش متعادل با خالقیت و غیره . اما ما نگاه کلی داریم و کلی نگاه می کنیم و اعاد مختلف را در جای خو

 رویکردهای دیگر در این است که هوش متعادل کلی نگر است ، جزئی نگر نیست . 

بعاد ل تمام اکودک یك بُعد جسمی و یك ُبعد روحی و معنوی دارد . بقّیه ی ابعاد انسان و کودک زیر مجموعه ی این دو بُعد است . در رویکرد هوش متعاد

ی کلی نگر داریم . وقتانسانی را بر اساس بُعد جسمی و معنوی بررسی می کنیم . ما این دو بُعد را در امتداد هم می بینیم ، جدا از هم نمی بینیم ، چون نگاه 

               وارد مبحث جسم می شویم ، جسم وروح را با هم می بینیم تفکیك نمی کنیم .

 

پایین ترین سطح یعنی نوک مخروط و مرحله ی نباتی قرار دارد اما مفهوم نگاه کلی نگر  اجع به آن مفّصل گفتیم ، در ظاهر نوزاد در طبق مخروط که قباًل ر 

و منظور .   الهی (این است که در این نگاه وقتی نوزاد متولد می شود همه ی چهار مرحله ی مخروط را دارد ) مرحله نباتی ، حیوانی ، انسان متفکر و انسان 

قط کوچك کامل است فاین نیست که انسان با ُبعد نباتی به دنیا می آید و بعد به مرحله ی حیوانی و انسانی می رود بلکه نوزاد تازه متولد شده از نظر جسمی 

ز نکرده دنبال سینه ی مادر می گردد است و ابعاد رشدش نهفته است . اطالعات در مغزش هست ولی هنوز باز نشده اند . نوزاد غریزه دارد هنوز چشمش را با

ه عالم باال است و ، پس بُعد حیوانی هم همراهش هست . نوزاد تفکر دارد ، ذهن دارد . حتی جنین هم ذهن دارد . و همینطور بُعد الهی هم دارد نوزاد متصل ب

  . این بُعدش خیلی قوی است

م وقتی راجع به کودک صحبت می کنیم همه ی ابعاد را می بینیم . بحث ما جسم یعنی پایین ترین پس نوزاد که به دنیا می آید همه ی ابعاد را دارد و ما ه

 . سطح مخروط است اما همزمان به باالترین مرحله هم اشاره می کنیم و این همان هماهنگی جسم و روح و یکپارچه نگری در این رویکرد است 

   رفتار            احساس             انتظار             تصویر            درک           نگاه         

درکی که ما در کودکی از هر پدیده ای به خصوص  "کودک چه درکی از جسم خودش دارد ؟  "در مورد جسم کودک اولین و مهمترین مسئله این است که 

 ن درک کار بسیار مشکل و زمان بری است . جسم مان پیدا می کنیم تا آخر عمر همراهمان خواهد بود. بعد ها عوض کردن ای

ی آورد و بر چه درکی از جسم مان داریم ؟ از کودکی چه درکی به ما داده شده است ؟ این درک یا این برداشت ما از جسم مان ، احساسی در ما به وجود م

 پایه ی این احساس ، رفتارهای بیرونی ما شکل می گیرد . 

است که از خودشان دارند   ین قدر به شدت آرایش می کنند ) آرایش کردن یك رفتار بیرونی است ( به دلیل درک و تصویریعلت اینکه دخترهای جوان ما ا

 ، احساس خوبی در مورد خودش ندارد ، انتظار جلب توجه دارد ، در نتیجه رفتارش آرایش غلیظ و پوشیدن لباس نامناسب خواهد بود . « من زشت هستم » ، 

           ک از جسم خود پیدا می کند ناشی از رفتاری است که والدین داشته اند . والدین دو نقش بسیار اساسی و مهم در زندگی کودک دارند :درکی که کود

               الگو هستند -1                                                                       

 حامی هستند -2                                                                       

الدین رند . رفتار وپدر و مادر از بدو تولد برای کودک حکم خدا را دارند . برای کودک بی عیب و نقص و کامل هستند ؛ نه اشتباه می کنند و نه نقطه ضعفی دا

سال اول  6ند . بر پایه ی رفتار والدین ، کودک درک از خودش را می سازد . اهمیت برای کودک حجت است و هر عیب و نقص را در وجود خودش می بی

سال اول کودک هیچ فیلتری ندارد و هر  6زندگی در این است که این درک و انتظار و احساس در او شکل می گیرد و در ناخودآگاه کودک ثبت می شود . در 

وان یك واقعیت اصیل در ناخودآگاهش ضبط می کند . در این مرحله ی سنی ، عقل و فهم و شعور حضور چه که هست با اعتماد کامل به پدر و مادر با عن
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ضاوت او ندارند و همه چیز بر اساس احساس است . عقل منفك کودک در این زمان والدینش هستند و هر رفتار آنان برای او درست و کامل است . منبع ق

    احساسش است .

ما ، در احترام به جسم کودک و هر پدیده ی دیگری یك خط تعادل داریم تا مواظب « احترام به جسم کودک است » ر حوزة جسم کودک اولین مسئله ی ما د

 باشیم دچار افراط و تفریط نشویم . 

جود کودک نه تحمل او و به ) پذیرش یعنی شاد بودن مادر از و  خط تعادل احترام به جسم یعنی تعریف و تمجید از جسم کودک . یعنی پذیرش جسم او

 ، است ( و احترام به جسم یعنی محبت بی قید و شرط به جسم کودک ، همان گونه که هست . « تو برای من بهترینی » معنی : 

الدین است و از همه ی کارهایی که ما به عنوان پدر و مادر برای فرزندان مان انجام می دهیم ، همه می توانند انجام دهند ولی آن چه کاری است که خاص و

 هیچ کس دیگری بر نمی آید چیست ؟ 

 محبت بی قید و شرط است . تنها کاری که خاص والدین است                            

من  تو برای» بی قید و شرط را غیر از پدر و مادر هیچ کس دیگری نمی تواند برای کودک داشته باشد . با هر خصوصیت و هر ویژگی که کودک دارد .  محبت

 « . بهترینی 

استفاده می   "اگر "و  "اما  "، "ولی"به دلیل یکسری باور های اشتباه ، محبت پدر و مادر تبدیل به محبت با قید و شرط می شود . چه قدر از کلمه های 

 ة خوبی باشی... . کنیم ؟ محبت بی قید و شرط اما ، ولی ، اگر ندارد . برای مثال : اگر بچة خوش اخالقی باشی ... ، چون که بچة تمیزی بودی ... ، اگر بچ

این مسئله خیلی تأکید می شود . بچه ها نیاز به نوازش  است. نوازش پوستی و نوازش جسمی . برای نوزاد نوازش مسئله ی بعد در تعریف و تمجید جسم ، 

با احساس  دارند . بزرگساالن هم به نوازش احتیاج دارند و همینطور همسران . وقتی کودک را نوازش می کنید و قربون صدقه اش می روید ، نوازش تؤام

 خوشایند و نگاه کردن به کودک ، کودک خودش را پیدا می کند . 

دست است . کف دست قویترین جا از لحاظ تبادل احساس در بدن است . توصیه می شود با حال بد بچه هایتان را نوازش و لمس نکنید چون  نوازش با کف

ت مغز ساً دست های آنها و حتی پاهایشان را ببوسید . دست هایشان را روی گونه تان بگذارید . چون داذیت می شوند . بچه هایتان را خیلی ببوسید . مخصوص

 دوم است و دست یك عضو کلیدی و بسیار مهم است . 

جود آید . هوش به و امروزه ثابت شده که دست باید زیاد کار کند و دست ورزی کودک زیاد باشد و تجربه کند تا تفکر به وجود آید . تفکر باید به وجود آید تا

ی که داخل مغز برای حواس پنجگانه تعیین شده ، قسمتی که مربوط به دست است بسیار اگر بچه ی با هوش می خواهید دستش باید زیاد کار کند . در فضای

 مفصل تر از بقیه ی حواس است . 

ه مغز ، بهرگز پشت دست بچه ها نزنید . همینطور کف دست . وقتی دست کودک را می زنید یعنی مغز او را می زنید . هر آسیبی که به دست کودک بخورد 

ت . ) به باسن و صورت کودک هم ضربه نزنید خیلی خطرناک است . این ضربه ها در بدن منعکس می شوند و همه ی ابعادروحی ، مغزی او آسیب خورده اس

 ، شخصیتی و رشدی او را آسیب می زند . (

م مهم است ولی یادمان باشد که ظرف روح خصوصیات جسمی کودک مان را بپذیریم و به او افتخار کنیم . هر گونه که هست ، کوتاهی قد ، معلولیت و ..... جس

 است . جسم گلدان است ، مهم نیست که مشکلی داشته باشد . عظمت ، متعلق به روح است . 

د . فتخار کنیمعلولیتها را بپذیرید و از وجود کودک معلول خود همان گونه که هست ، لذت ببرید ، پنهان نکنید ، خجالت نکشید ، هر چه که هست به آن ا

 ون جسم ظرف روح است و روح انسان ها هیچ گونه نقص و معلولیتی ندارد چون از یك منبع غنی می آید . چ

ردنت قربون اون نگاه ک» در تعریف و تمجید جسم ، به کارکرد اندام و اعضای بدن توجه می کنیم . عضو را تأیید می کنیم ، عمل را توصیف می کنیم . مثل : 

ار را اس خوشایند این کاگر بینی بچه آویزان است با قربون صدقه بینی اش را تمیز کنید یعنی با احس« . قربون اون چشم های قشنگت برم » بجای « برم 

دش مشکل خواهد نی خوکنید . بینی او را ببوسید . اگر با احساس نا خوشایند با بینی او رفتار کنید ، کودک از بینی خودش بیزار می شود و در بزرگسالی با بی

 داشت که ریشه اش در همان تحقیر دوران کودکی است . 

، چون او اصاًل متوجه نخواهد شد که منظور   هم متفاوت اند . در حرف و با توضیح برای او فلسفه بافی نکنید به بچه ها در عمل نشان دهید که انسان ها با

فرد  هشما چیست . از طبیعت کمك بگیرید و او را در طبیعت رها کنید تا بازی کند خودش در رفتارهای بزرگساالن متوجه می شود که هرکسی منحصر ب

 است . 
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 دتان باشید . والدین الگو هستند . راجع به آدم های دیگر چگونه قضاوت می کنید ، چگونه مقایسه می کنید و ... بچه ها یاد می گیرند کهمواظب رفتارهای خو

قایسه ی مست و هر انسانی منحصر به فرد است و اصالً دو نفر با هم قابل مقایسه نیستند . یکی از مسائلی که مقایسه پرخطر می شود ، مقایسه ی جسم ها ا

 خصوصیات جسمی است . بهتر و بدتر و زیبا و نازیبا کردن است . 

کار و عمل نقد شود . خصوصیات جسمی را نباید تحقیر کرد . ما بچه را تنبیه می کنیم ) در جلسه ی مخصوص خودص مفصل  در نقد و انتقاد از بچه ها باید 

 ه جسم کودک بی حرمتی و حرمت شکنی نمی کنیم . به آن می پردازیم ( اما با حفظ حرمت جسم او . هرگز ب

                           تکبر و خود شیفتگی                                                                 

          خط تعادل                                       

 

 تحقیر جسم                                                                  

 جسم را تحقیر کرده ایم .  از خط تعادل که پایین بیاییم ، تحقیر جسم صورت گرفته است . 

 است . باید به تدریج و آرام آرام از این تفکر دوری کنیم و آن را کنار بگذاریم . تفکر مقایسه * اولین مسئله در اعمال تحقیر جسم 

جسم ، لقب دادن به کودک است . خصوصیات جسمی کودکان را لقب ندهید ، حتی به شوخی . از زبان نیشدار استفاده نکنید و آن را  یکی از انواع تحقیر

 شوخی قلمداد نکنید . مهم نیست که فرد هنگام شوخی قصد ی دارد یا ندارد ، مهم آزاری است که از طریق این شوخی ها انتقال می یابد . 

سال درک انتزاعی ندارد و متوجه شوخی و جدی  6تحقیر کنید و نه اجازه دهید که جسم بچه ها را تحقیر کنند و لقب بدهند . کودک زیر  نه جسم بچه ها را

ضمیر  آن ها در بودن کالم نمی شود ؛ به خصوص از طرف پدر و مادر . همه ی حرفها یی که به او زده می شود را به عنوان واقعیت تلَقی می کند و از تأثیر

 ناخودآگاهش از خود درک و تصویر می سازد و بر پایه ی آن یك احساس به وجود می آید ؛ احساس حقارت و احساس حقارت نسبت به جسم . 

اجازه  کنید .فاده به جای زبان نیشدار و کلمات مبهم از بیان فاخر استفاده کنید . روی فرهنگ های لغات کار کنید و از کلمات زیبا و فاخر و خوش آهنگ است

د هد ، بایندهید که دوستان و آشنایان و بستگان با بچه های ما هر طور که می خواهند صحبت کنند . مواظب باشید به بچه ها هیچ کس حق ندارد لقب بد

 متوجه اشتباهشان خواهند شد .  فوری دخالت کنید البته با آرامش و ادب . اگر آنها هم بدانند که لقبی که به کودک می دهند چه آسیبی به او می زند ،

ق ؛ که هر دو گوییم دیال انسان قد کوتاه و قد بلند نداریم . بلکه انسان هایی داریم با طول قدهای متفاوت . اما به قد کوتاه می کوییم کوتوله و به قد بلند می 

سانتی متر از  21نوز مغزشان رشد نکرده ، بنابراین نوجوان حدود مخرب است . در مورد نوجوانان ، در یك مقطع سنی یك مرتبه قد می کشند در حالیکه ه

     .  بدنش را کنترل ندارد ، مرتب به در و دیوار می خورند ؛ به آنها نگویید مثل شتر راه نرو . حتی دستش را ببوسید چون او در حال رشد است

را تحقیر می کنند . باربی   برای دختر ها . بعضی از اسباب بازی ها جسم کودک هستند . مخصوصاً  اسباب بازی ها *مسئله ی دوم در تحقیر جسم کودکان 

ی زمینه ی اسباب باز از این دست اسباب بازی هستند . اسباب بازی بار فرهنگی دارد و هر کاالئی را به عنوان اسباب بازی به حریم خانه تان راه ندهید . مادر

اندام و بلوند و چشم آبی را دست دخترهای مو مشکی و سبزه و تُپلی خودمان می دهیم یعنی داریم او را تحقیر  تهاجم فرهنگی داریم . وقتی عروسکهای خوش

لخی را می می کنیم . آنها توسط این عروسك ها درک و تصویر نا زیبائی از جسم خود می سازند و در حسرت آن اندام و پوست و مو تا آخر عمر روزهای ت

     گذرانند .

تأیید  و تعادل اگر به سمت باال منحرف شویم ، به تکبر و خود شیفتگی می رسیم . ما گفتیم که باید دست و حتی پای کودک را ببوسید و او را تمجیداز خط 

گان را ست بزرکنید ؛ این کارها اگر از خط تعادل خارج شوند و جنبه ی قضاوت بگیرند ، باعث خود شیفتگی می شوند . بوسیدن دست جزو سنت ما است . د

 به دلیل حرمت به آن ها می بوسیم ؛ دست کودکان را هم باید بوسید چون کودکان خیلی بزرگ هستند . 

یبایی یك ز یکی از مهمترین مسائلی که باعث ایجاد خودشیفتگی می شود زیبایی است ، زیبایی یك نعمت الهی است و به نظر من همة بچه ها زیبا هستند .

وقتی ما خصوصیت ها را ارزش گذاری می                    ارزش نیست ؛ )به نشست دوم با موضوع رشد مراجعه کنید( ، زیبایی ارثی است .خصوصیت است ؛ 

 اعثکنیم ، مانع رشد می شویم . یك نوع ارزش گذاری می کنیم و باعث تحقیر می شویم ، مثل : سوسك سیاه ؛ یا یك نوع ارزش گذاری می کنیم و ب

 شیفتگی می شویم . خود

 اندام ها را برچسب نزنید ، رفتار ها را توصیف کنید . مثل : قربون نگاه کردنت برم به جای قربون چشمای مشکیت و ... 

توجه د ممتأسفانه خودشیفتگی یك بیماری در جامعة ما است و بچه های ما به سرعت در این مسیر طی می کنند ، درست مثل تیزهوشی . زمانی انسان بای

لم و ش را فقط معشود زیبا است که قدرت صحیح استفاده از این زیبایی را داشته باشد . و همینطور در مورد تیزهوشی . در کشورهای اروپایی کودکان تیزهو

نشود .  لمسئولین مدرسه می شناسند حتی به والدینش هم نمی گویند تا رفتار طبیعی این کودک از او گرفته نشود و ارتباطش با همساالنش دچار اختال
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 ند به آنها گفته خواهد شد که از هوشمیانگین نمرهای آن ها را از میانگین کالس پایین تر می گیرند تا مغرور و خودشیفته نشوند ؛ وقتی وارد دانشگاه شد

 باالیی برخوردارند چون به مرحله ای رسیده اند که دیگر توانائی و قدرت استفاده از این خصوصیت را دارند . 

ه ی جنبه های ساله را که حتی تیزهوش نیستند ف بایك سری ضوابط اشتباه برچسب تیزهوش می زنیم و به هم 8و  6اما متأسفانه ما در ایران بچه های 

 زندگی این کودک آسیب می رسانیم . 

گر نتواند و دیزمانی کودک باید متوجه زیبایی یا تیزهوشی خودش بشود که قدرت صحیح استفاده از آن ها را داشته باشد . نه اینکه دچار خود شیفتگی شود 

نکه نمایش داده شود . همة بچه ها زیبا هستند . بچه ها باید ساده بپوشند ، رشد کند . زیبائی های کودک نباید جلوه گر شود ، حتی باید پوشیده شود نه ای

 اگر موهای زیبائی دارند ساده ببندند و اگر پوست زیبائی دارند لباس پوشیده بپوشند . خط تعادل را حفظ کنیم . 

 آسیب هائی که خود شیفتگی به دنبال دارد :

ارتباط است . تمام ابعاد رشد انسان در هوش متعادل ، رابطة مستقیم با ارتباط دارد . مثل بعد اجتماعی ، عزت  انسان نیازمند  –تأثیر منفی در ارتباط   -1

  عقالنی و غیره . نفس و اعتماد به نفس ، همه برای ایجاد ارتباط انسان با دیگران نیاز است . بُعد عاطفی برای ارتباط عاطفی ، بُعد عقالنی برای ارتباط

ر یا دختری در عرصة ارتباطات فقط به جسمش متکی باشد و تنها منبعی که برای ایجاد ارتباط داشته باشد ، جسمش باشد چه چیزی در انتظار حال اگر پس

ین الدفانه واو خواهد بود ؟ یك بخش مهم ریشة اعتیاد ، فساد اخالقی و انحرافات اجتماعی در تحقیر جسم و یا خود شیفتگی در دوران کودکی است . متأس

 گاهی همزمان هم تحقیر می کنند و هم خود شیفتگی ایجاد می کنند . 

 زیبائی جسمی خیلی خوب است و یك ارتباط جسمی و جنسی را غنی می کند ولی این ارتباط فقط مخصوص همسران است . خصوصیات جسمی نباید در هر

است که در غرب جسم اهمیت پیدا کرده و ارزش شده است و یك نوع زیبائی های خاص ارتباطی عرضه شود . یکی از مرز بندی های ما با دنیای غرب در این 

  . تبلیغ می شود چون دنیای مصرف است . امروزه خود غرب هم به این مطلب رسیده است که خود شیفتگی های جسمی چه آسیب هایی به انسان می زند

به هیچ کس اعتماد نمی کنند . به خصوص در مورد دختر ها اول خصوصیات جسمی شان را انسان های خود شیفته به شدت تنها هستند چون  –تنهائی  -2

 بارز می کنیم بعد از طرف دیگر آن ها را از مردها و اجتماع می ترسانیم . تفکر من از همه باالترم و من برترم عین تنهایی است . 

دستشان ندهیم افراد خود شیفته هم همیشه نگرانند که نکند روزی این زیبائی یا برتری  درست مثل هر داشتة دیگری که همیشه نگرانیم که از  -نگرانی  -3

 را از دست بدهند . 

 احساس پوچی و تهی بودن معنوی و عاطفی .  -4

  

 چه کار باید کرد ؟

پذیرائی خانه می    ؟ وقتی عکس بچه ها را به دیوار چرا به تعداد زیاد عکس بچه هارا به در و دیوار خانه می زنیم   -الف ( کمرنگ کردن زیبائی های ظاهری 

ای شدن ، جلب  زنیم آنها را رسانه ای می کنیم . انسان توجه را دوست دارد . کودک هم توجه را دوست دارد . محبوبیت تلویزیون هم در همین است ، رسانه

را رسانه ای می کنیم ؛ به خصوص عکس های آتلیه ای ، این کار خود شیفتگی توجه ، مورد دیدن واقع شدن . ما وقتی عکس کودک را به دیوار می زنیم او 

  ایجاد می کند . عکس بچه ها خوب است ولی روی دیوار اتاق خودش . مخصوصاً اگر عکس سن های مختلف او باشد تا مراحل رشد خودش را ببیند .

  –توجه به کارکرد جسم نه خصوصیات جسمی  ( ب

انسان نیاز به جلب توجه دارد اما باید توجه مثبت باشد . بچه ها باید از درون خودشان را تأیید کنند .  –معنوی و مهارت های زندگی  تقویت ارزش های ج ( 

اهمیت  .فت و ..برای پرورش متعادل و خوب کودک باید بین ابعاد مادی و معنوی آنان هماهنگی ایجاد کرد ؛به همان نسبت که به تغذیه و لباس پوشیدن و نظا

 می دهیم به احترام به جسم کودک هم باید اهمیت دهیم و توجه کنیم . وقتی جسمی محترم بود به دنبال شناخت خودش می رود . 

ش یکی از دالیلی که به جسم احترام می گذاریم ، عظمت خلقت آن است . چقدر جوان های ما راجع به خصوصیات جسمی و عظمت درونی جسم و کارکرد

در  م؟ پس اولین مسئله رعایت خط تعادل ، نه تحقیر جسم و نه تکبر و ایجاد خود شیفتگی ؛ بلکه رعایت احترام به جسم مهم است . احترام به جس می دانند

اور و ب کودک یعنی کودک از جسم خودش درک زیبا و خوشایندی از طریق والدین کسب کرده باشد و خودش را باور داشته باشد ، با دیگران مقایسه نکند

ل نیست و امداشته باشد که منحصر به فرداست ؛ من منحصر به فرد هستم نه اینکه باالتر هستم . من یك قطعه از پازل هستی هستم اگر نباشم این پازل ک

م احترام دارد ظرفش جسم است ، محتوایش روح است . پس جس« من » قشنگ نیست . حضور من در پازل هستی باعث زیبائی و عظمت هستی است . این 

 . 
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ند ، مسئلة بی یکی از مسائلی که به دلیل احترام به جسم رعایتش الزم است و باید باشد اما به دلیل کاربرد نا صحیح آن خیلی حرمت جسم بچه ها آسیب می

ب می زنند . نظافت مانند نظم ، اگر از خط است . نظافت یکی از دغدغه های والدین است و برای این که بچة تمیز داشته باشند ، به رشد او آسی« نظافت » 

 تعادل خارج شود باز دارنده می شود . 

 نظافت یعنی چه ؟ 

یف در ن . نظدر فرهنگ لغات نظافت تمیزی معنی نمی دهد . ما نظافت و نظیف داریم و در مقابل کثافت و کثیف داریم . در صو رتی که تمیز یعنی جدا کرد

 ل کثافت است . مقابل کثیف و نظافت در مقاب

 کثافت چیست ؟ 

در این در دنیای مادی و طبق نظام آفرینش و قانون هستی ، هر پدیده ی مادی عمرش که تمام می شود ، به مواد تشکیل دهندة خودش تجزیه می شود . 

باید آن را از محیط زند گی اش دور کند . هر  تجزیه موادی آزاد و تولید می شود که برای سالمتی انسان مضر است و به جسم انسان آسیب می زند . انسان

 چیزی که حاصل این تجزیه است و برای انسان مضر است اسمش کثافت است و باید پاک شود . 

ی شود م شروع برای پاک کردن کثافات هم آدابی داریم که باید یاد بگیریم . مثل دستورات دینی و دستورات بهداشتی . اما اشکال کجاست ؟ و از کجا مشکل

دیل . بعد تب؟ مشکل از جائی شروع می شود که ما پدیده ای به این راحتی که عینی است را تبدیل می کنیم به پدیدة ذهنی و ذهن هم آن را بزرگ می کند 

یرند کثیف شدند خود می شود به وسواس . آن چیزی که بچه هارا اذیت می کند همین وسواس است و گر نه خود نظافت یك مهارت است . بچه ها یاد می گ

 را تمیز کنند و عبور می کنند . ما مرتب تا اخر عمرمان کثیف می شویم ، مهارت داریم ، حمام می رویم و خودمان را می شوئیم .

 به ماست کودک با غذا دست ورزی می کند یا غذا می خورد و روی لباسش می ریزد یعنی دست و لباس کودک مثاًل ماستی می شود و دست و لباس کودک

بچه ها در دست آلوده شد . پس چرا اسم این کارها را کثافت می گذاریم . وقتی ما این کارها را کثافت کاری می دانیم ، مانع رشد بچه هایمان می شویم .

ر تجربه د    ربه نیاز رشد است .ورزی به رشد مغزی و رشد شبکة عصبی می رسند . نظافت می تواند مانع رشد شود . بچه ها باید بتوانند تجربه کنند . تج

 آلودگی به وجود می آید . 

ی اگر د . حتبازی محیط امن نیاز دارد . محیطی که انگیزه و عمل در تعارض قرار نگیرد . کودک هر کاری دلش خواست بکند بدون اینکه سرزنش شود و بترس

، این امکان را داشته باشد . هر چقدر این امکانات برای تجربه کردن کودک بیشتر و از فرق سر تا نوک پایش را بخواهد به هر ماده ی بی خطری آلوده کند 

ی دست  هصحیح تر و غنی تر در اختیار او قرار بگیرد ، پایه های رشد کودک قوی تر گذاشته می شود ؛ چون بخش اعظم شکل گیری شبکه ی عصبی با تجرب

 صورت می گیرد .   ورزی

آلودگی  تمیز کند . در مقابل آلودگی ، پالودگی داریم . آالیش و پاالیش . پاالیش یعنی تمیز کردن . خود کودک می تواند و باید مهارت پیدا کند که خودش را

ویم ، تمیز می شویم و ها اجباری هستند وگرنه حمام ساختن دیگر معنی نداشت . ما عرق می کنیم ، تن مان چرک می شود ، حمام می رویم پالوده می ش

 آلودگی از ما جدا می شود . این مسئله را کودک باید یاد بگیرد . 

جربة حتیاج به تبدون امر ونهی باید برای کودک الگو باشیم . دست ورزی حتی برای بزرگتر ها هم الزم است . دست ورزی نیاز انسان است . کودک برای رشد ا

آلوده شدن است . به کودکان عبور کردن از مسائل را یاد بدهیم نه کثیف نشدن و آلوده نشدن را . ما حق نداریم به خاطر عینی در محیط دارد و الزمة آن 

بچه ها باید خودشان   »               آلوده نشدن بچه ها ، آن ها را از تجربه و دست ورزی محروم کنیم و بخواهیم همه چیز را خودمان به او دیکته کنیم .

 « به کنند . تجر

افت را تبدیل نظنظافت را تبدیل به یك هیجان مشترک کنید . بازی زبان بچه ها است . همراه کودکتان تجربه کنید و بعد با هم تمیز کاری و شستشو کنید . 

ه گی . تفکر بهداشت یعنی هر جا کبه بهداشت کنیم و ذهنیت نظافت را به ذهنیت بهداشت تبدیل کنیم . بهداشت یعنی دور کردن مواد فاسد از محیط زند

بهداشت و آن  رآشغالی دیدیم برداریم و در سطل بیندازیم . آلودگی های محیط زیست را می بینیم ولی هیچ کاری نمی کنیم ؛ چون تفکر نظافت داریم نه تفک

 هم فقط برای خودمان و خانه و خانواده ی خودمان . 

دانمان نباشیم ، بحث نظافت برای آن ها جا نخواهد افتاد . داخل خانه مقررات بگذارید ، مکان خاصی و شرایط خاصی را تا زمانی که ما به عنوان الگو برای فرزن

 برای تجربه و دست ورزی بچه ها فراهم کنید . مثل : حمام ، سفره یا ملحفه یا روزنامه پهن کردن و ......

بگیرد . احترام ارزش است . نظافت مهم است . مواظب باشید اصل را فدای اهمیت نکنید . به  رشد ، اصل است . همه چیز باید حول محور رشد کودک شکل

 خاطر نظافت ، احترام را از بین نبرید و به خاطر نظافت و احترام ، به رشد آسیب نزنید .
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 1تغذیه  -7نشست 

 « 1تغذیه» 

 مقدمه

کلی نگر است نه جزئی نگر. ما خانواده را یك کل می بینیم. کودک را در دل خانواده می بینیم.  همان طور که قبالٌ هم گفتیم نگاه دوره ی کودک متعادل، نگاه

یم. رخود کودک هم یك کل است. نیازهای کودک هم هرکدام یك کل هستند. وقتی راجع به تغذیه صحبت می کنیم به ابعاد دیگر رشد کودک نیز توجه دا

نی و انسانی والهی ( همه ی این ابعاد را با هم دارد.وقتی راجع به تغذیه صحبت می کنیم به عنوان یك کارمکانیکی کودک یك کلیت است ) بُعدنباتی، ُبعدحیوا

برای درک  م. اما فقطبه آن نگاه نمی کنیم، بلکه به عنوان یك کلیت به آن نگاه می کنیم. درتغذیه همه ی ابعاد نباتی و حیوانی وانسانی والهی را در نظرداری

 طالب، درظاهر مباحث را خرد می کنیم. ولی نگاه کلی به همه ی آن ها حاکم است.بهتر م

 رفتار  –احساس   –تصویر   –درک                      

احساس، صویرو رفتارهای غذایی بچه ها ناشی از درک آن ها ازغذا و غذاخوردن می باشد. چه تصویری ودرپی آن چه احساسی از غذا وخوردن آن، دارند. این ت

 رفتارهای غذایی شان را شکل می دهد. خوش غذا و بد غذا و....

ی مادی که  کودک بدغذا درک درستی از غذا ندارد و تا وقتی این درک نادرست ازغذا را داشته باشد، رفتاردرستی هم درمورد غذا نخواهد داشت. هرمسئله

 دارد.« کارکرد » درزندگی ما پیش می آید یك 

 کارکرد چیست؟

طع نمی ا درهمه ی عمرمان، ازبدو تولد تا مرگ، داوئم در حال داد وستد هستیم. یك چیزی می دهیم و یك چیزی می گیریم. لحظه ای این داد و ستد قم

 شود. یك پرداخت داریم، درمقابلش یك دریافت داریم و قانون هستی بر این رابطه حاکم است. 

ی مهمی که باید مد نظر داشته باشیم این است که بعد ازهر دادوستد سود کرده ایم یا زیان؟ ازاول تولد تا مرگ  دادوستد دو نتیجه دارد: سود و زیان. مسئله

 ما چی پرداخت می کنیم؟

 است. تنها هستی که در اختیار ما وجود دارد عمرمان است. عمراز تولد تا مرگ گرانبهاترین چیزی که در اختیار داریم و پرداخت می کنیم، 

 ظه بعد از پرداخت عمر، باید چك کنیم که در مقابل این پرداخت، سود دریافت می کنیم یا زیان؟هر لح

را خوب بشناسیم. ما هر لحظه عمرمان را می دهیم، آن چیزی که به دست می « کارکرد»زمانی می توانیم این بازی را به یك بازی سودآور تبدیل کنیم که 

 می کنیم یا زیان؟آوریم، کارکردش برای ما چیست؟ سود 

، افتی که کردمکارکرد یعنی روش ها و الویت ها برای حرکت در مسیر نهایی. ما در زندگی هدفی داریم، کارکرد یعنی: من در رسیدن به هدفم، پرداخت و دری

 سود کردم یا زیان؟ به هدفم نزدیك شدم یا نه؟

 می کند. این سؤاالت شامل: چرا، چه چیزی،کارکرد با مطرح کردن چند سؤال، کارکرد هر پدیده را ارزیابی 

 تغذیه:

درصد عمرما صرف تغذیه می شود. جالب است که این همه از عمرمان را صرف تهیه ی غذاهایی می کنیم که به جای منفعت، از عمر ما می  51تا  31بین 

 ه را بررسی می کنیم:کاهند. تغذیه ی دوران کودکی، تأثیر مستقیم درطول عمر دارد. در این جا کارکرد تغذی

 چرا ما باید غذا بخوریم؟         -

کی ازپرلذت ذهن فعال برای پردازش با چرا شروع می کند کامالً مثل کودک. ما غذا می خوریم برای کسب انرژی، لذت و ترمیم بافت های فرسوده )نمو(. ی

   ده است برای لذت انسان.ترین کارهای بشرغذاخوردن است. این همه طعم های لذیذ در هستی آفریده ش

 چه چیزی بخوریم؟         -

 ست. ا کل بدن انسان یك نظام هوشمند است. رویکرد هوش متعادل نیزبه سبب نگاه کلی که دارد، معتقد است انسان و بدن انسان یك مجموعه ی هوشمند

ل خود وقتی وارد این مجموعه می شویم، تك تك اندام ها هم، هرکدام یك مجموعه ی هوشمند هستند. در داخل آن ها تك تك سلول ها نیزبه همین منوا

ل لیبه این دیك مجموعه ی هوشمند هستند. همه ی این ها به هوشمندی انسان متصل هستند، که از طریق ذهن انسان به هوشمندی هستی متصل هستند. 

 . ما زنده ایم
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را بشنوی.  هایش کل بدن هوشیار است و بدن مرتب به ما پیام می دهد. بالیی که به سر ما آمده این است که به ما نگفتند که بدن هوشیاراست و سعی کن پیام

 جایگزین آن کرد.  ازآسیب هایی که دنیای مدرن به بشریت زد، این بود که هوشیاری را از انسان ها گرفت و تعقل و استدالل را

ها و اجزای بدن  تعقل و استدالل هردو خوب و درست هستند اما در مراتب پایین هوشیاری هستند. هوشیاری و خردمندی درمراتب باالیی قراردارند. تمام اندام

دن و هماهنگ با این هوشیاری نباشد، همین ما کاماٌل هوشیارهستند و مثل یك منظومه و کهکشان عمل می کنند. اگر غذایی که می خوریم هماهنگ با نیازب

یه ی تغذ سیستم هوشیار واکنش نشان می دهد تا جایی که موجب نابودی ما می شود. امراض صعب العالج یك ُبعد عصبی و یك بُعد جسمی دارند. زمانی که

 ی کند.صحیح نداریم و پیام های بدن را نمی شنویم، سیستم هوشیار بدن پیام نابودی بدن را صادر م

لل یجاد کند. ازعتغذیه ی ما باید هماهنگ با این نظام هوشیار باشد تا به رشد کمك کند و این حرکت رو به رشد را روان کند نه این که فرسایش و اختالل ا

هوشیاری ورای علم است. پیام پیری زودرس، تغذیه ی بد است. اگرتغذیه ی ما هماهنگ با نظام آفرینش نباشد، فرسایش ایجاد می کند. بدن هوشیاراست و 

ی . چون هوشیاربدن، گویا ترازعلم است. علم زیرمجموعه ی هوشیاری است. اگر ما پیام بدن را نمی شنویم، چون عادت نکرده ایم و زبان بدن را بلد نیستیم

 بدن را قبول نداریم.

می افتیم، مثل مواقعی که نمی خواهند غذا بخورند. اصاٌل فکر نمی    آن ها در بچه ها هوشیارند و هوشیاری بدن و پیام هایش را هم می شناسند. منتهی ما با

ر م که بخورد . این زوکنیم که پس اشتها برای چیست؟ زمانی که بدن آمادگی دریافت غذا را ندارد، اشتها هم ندارد. اما ما بزرگترها دائم به بچه ها زورمی کنی

د و باعث می شود در بزرگسالی پیام های بدن شان را نشناسند و دریافت نکنند. در حالی که کودک این پیام ها را به و اجبار به بچه ها به آن ها آسیب می زن

 خوبی می شناسد و دریافت می کند ولی ما بزرگترها آن را تخریب می کنیم. 

مواد غذایی به بچه هایمان می دهیم و نیز چه موادی باید  عادت های غذایی انسان از دوران کودکی شکل می گیرد. به همین دلیل مهم است که بدانیم چه

 بدهیم؟ 

م، اصاًل اهمیت یکی از اندام هایی که دربدن بسیار مهم است و تغذیه روی آن اثرمستقیم دارد کبد است. ما آن قدر که به مغز و قلب و معده اهمیت می دهی

معرفی « بدک»علوم و طب سنتی ما، کبد بسیار حائزاهمیت است. درروایتی منشأ وجود حیوانی ما کبد را نمی شناسیم. مهمترین مسئله درتغذیه، کبد است. در 

د سالی ما کبشده است. درآموزه های ابن سینا و طب سنتی و ایرانی و اسالمی ما کبد ازاهمیت باالیی برخوردار است. ریشه ی بسیاری ازبیماری های بزرگ

 است، ازجمله: دیابت، فشارخون.

مغذی را  و تأمین نیازهای سلول ها و رفع نیاز بدن به مواد مغذی درکبد انجام می شود نه در دستگاه گوارش. این دستگاه غذا را هضم می کند، مواد ترمیم

 جذب می کند، می فرستد به کبد و بقیه را دفع می کند؛ کبد است که کاراصلی را دربدن انجام می دهد.

 خوب نیست. اکیداً توصیه می کنم راجع به کبد مطالعه کنید. الگوهای تغذیه صنعتی کبد را بیمار می کند. وضعیت کبد بچه های امروزی اصالً

 ی کنیم.یه مدادن الگوهای غذایی کارما نیست بلکه کار متخصصان تغذیه است. ما در این جا فقط نگاه کلی هوش متعادل به تغذیه را می گوییم و چند توص

بازگشت به طبیعت از نکته های بسیارمهم رویکرد هوش متعادل است. کودک متعادل، کودک طبیعی است. به طبیعت برگردید و از  –* به طبیعت برگردید 

 الگوهای طبیعی استفاده کنید.

خاص خودش را می  فصل با اقلیم های بسیار متفاوت داریم که هر اقلیم تغذیه ی 4در بحث طبیعت مسئله ی اقلیم و فصل به وجود می آید. ما یك کشور 

 طلبد. در اقلیم های متفاوت میوه های متفاوت وجود دارد؛ در شمال مرکبات و در جنوب خرما خوب پرورش می یابد، 

کمك فصل هم همینطور در تابستان همه ی میوه ها آبدار هستند اما در زمستان کم آب. یکی دیگر از آسیب های دنیای مدرن هم شکل سازی است. به 

ماه سال همه چیز داریم؛ و این اصاًل خوب نیست. متأسفانه ما نمی دانیم که مصرف میوه های فصل دیگر در فصل غیر خودش، بهم زدن نظم  12 تکنولوژی

 طبیعت است. 

 ما نیست. برنامه ریزی تغذیه ای به الگوهای اقلیمی و بومی توجه کنید. غذاهایی که از غرب الگو گرفته ایم مناسب و سازگار با آب و هوای 

کرش را می ف اگر یك لیست ازغذاهای سنتی و غذاهایی که می توانیم در خانه درست کنیم، تهیه کنیم می بینیم که تعدادشان خیلی بیشتر از آن می شود که

 کردیم.

رف این گونه مواد پرداخت خواهند *ازمصرف فرآورده های صنعتی به خصوص تنقالت صنعتی، پرهیز کنید. بچه های ما درآینده تاوان سنگینی به خاطر مص

الم ذائقه ی س کرد. تنقالت طبیعی را جایگزین کنید و ذائقه ی بچه ها را به مواد طبیعی عادت بدهید. این کار باعث می شود این بچه ها در بزرگسالی هم

 داشته باشند.
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مدت دارند، روی هیجانات بچه ها تأثیرمنفی دارند. یکی از دالیل بیش محرک های غذایی، شکالت ها، شیرهای مدت دار و موادی که نگهدارنده های طوالنی 

 فعالی بچه ها، الگوهای بد غذایی این بچه ها است. )نوشابه، کالباس، سوسیس، فست فودها، غذاهای آماده و بسته بندی شده (.

 ورید. سرخ کردنی را به آرامی از برنامه ی غذایی تان حذف کنید. طبق توصیه ی یك متخصص تغذیه : بچه ها را شورخوار، شیرین خوار و چربی خوار بار نیا

 سؤال بعدی کارکرد:

 چه مقدار؟         -

باید بخورند و می چه قدرباید بخوریم؟ درحد توان یا در حد نیاز؟ از تفاوت های انسان و حیوان همین مسئله است. حیوانات به خوبی می دانند که چه اندازه  

 ی باید بخورد. بیشتر از آن مقدار نمی خورد و غیر از آن هم نمی خورد. آیا تا به حال شیر، گنجشك یا حیوان چاق دیده اید؟ حیوان غریزهداند که چه چیز

د. تفاوت ما با پرسن دارد و به اندازه ی غریزه اش مصرف می کند. اما انسان آگاهی و خودآگاهی دارد باید تعیین کند. حیوانات این سؤال ها را از خودشان نمی

 حیوانات در این است که این سؤاالت را باید جواب دهیم.

 انسانِ با درک مسئول به سؤال فکر می کند و پاسخ می دهد؛ اما مقصر و مظلوم از پاسخ دادن طفره می روند.

اما متأسفانه والدین فقط تأکید برخوردن دارند. چرا  زیاد خوردن به دستگاه گوارش و کبد فشارمی آورد. امروزه چاقی از بیماری های رایج در کودکان است.

ر می گذارد مغز اثبچه های ما باید این قدربخورند؟ وقتی بچه ها زیاد می خورند و سنگین می شوند دیگه نمی توانند رشد کنند. وقتی کبد خوب کار نکند روی 

ناهنجاری های رفتاری می شوند. چرا باید سفره های غذای بچه های ما این قدر و مغز خوب کار نکند روی پردازش اثر می گذارد و بعد دچار کج خلقی و 

 متنوع و رنگی باشد؛ تنوع غذایی الزم و واجب است اما نباید همه با هم یك جا جمع باشند.

فاق ها می افتد. یکی دیگر از مسائل ما وقتی پدر و مادر تنها وظیفه خود را در تأمین سالمتی جسمی کودک بدانند و اطالعات کافی هم کسب نکنند، این ات

و هرروز هست.  در زمینه ی غذاخوردن بچه ها این است که بچه های ما اصالً سپاسگزار نیستند؛ میل به خوردن و شادیِ خوردن ندارند. چون همه چیز، همیشه

 خوردن یك کار کسل کننده چون نه پردازش و نه ابداع در مورد آن صورت می گیرد.

، یك روز سلید باشد، تجمل نباید باشد. هر روز می توانیم از یك نوع نان استفاده کنیم. هر روز منوی صبحانه با روز قبل فرق کند. یك روز کره با عتنوع با

د می کند. چون منتظر روزی پنیر با گردو، یك روز حلوا ارده و .... این تنوع خودش باعث بازی و شادی می شود و برنامه و تنوع ، انتظارشیرین در بچه ها ایجا

 . "بابا کی نوبت سرشیر و عسل است "می شوند که محتویات یا منوی آن را خیلی دوست دارند و حتی ممکن است از والدین بپرسند که مثالً 

ای کودک باید در انباری باشد نه درصد اسباب بازی ه 61کودک نباید به عادت برسد. بلکه باید از عادت عبور کند. درمورد اسباب بازی هم همینطور است. 

ازی هایش این که همه ی آن ها در اتاق پهن باشد. هرچند وقت یك بار یك سری جدید وارد شود و یك سری از دید کودک برداشته شود. تا همیشه اسباب ب

چرا این بچه به اتاقش نمیره و با "بعد گله می کنیم که برای او نو باشد. اما ما اتاق کودک را مملو از اسباب بازی می کنیم که باعث دلزدگی او می شود و 

خوب از این اتاق دلزده است. کودک اصالً نمی تواند به عادت برسد بلکه باید از عادت فوری رد شود. در مورد غذا هم همینطور  "نمی کند     وسایلش بازی

 لزدگی و ناسپاسی کودک می شود. است. ما هرچی در خانه داریم در سفره عرضه می کنیم و این کار باعث د

اری ایی تان جطبیعت با انباشت میانه ندارد هرجا که باشد طبیعت با جریان و جاری شدن میانه دارد. قانون طبیعت، جاری شدن است. بگذارید سفره های غذ

 د.ه ی غذا خیلی می تواند زیبا باشدو تنوع و ریتم زمانی داشته باشباشد. طبیعت اصاًل با تکرار میانه ای ندارد بلکه با سادگی و تنوع و زیبایی میانه دارد . سفر

ون اسیم، چما دربُعد فرهنگی یك جامعه ی سنتی هستیم. در گذشته و سنت خودمان روش های بسیار خوبی در مورد تغذیه داشتیم که اآلن آن ها را نمی شن

ه پلی ب یك گسست فرهنگی بین ما و گذشته مان از صد سال پیش ایجاد شده است. صحبت در مورد علت آن در این جا نمی گنجد اما ما قصد داریم یك

د. قصه گویی ها قصه بگویی گذشته بزنیم و از گنجینه ای که داریم بهره ببریم و سنت مان را نو و به روز کنیم و از آنها استفاده کنیم. برای این منظور، برای بچه

ه اینکه کتاب داستان خوب نیست اما برای یکی از روش های سنتی خوب گذشته ی ما است. در حال حاضر ما کتاب داستان را جایگزین قصه گفتن کرده ایم. ن

 بچه ها قصه بسازید و زندگی گذشته خودتان را در قالب قصه برای آن ها تعریف کنید. 

ه ال را بقصه مثل ذهن سه عنصر، کشف و پردازش و ابداع را دارد. قصه ما را به گذشته وصل می کند و پلی است که گذشته را به حال متصل می کند و ح

 د. کشف کنن آینده. قصه فرهنگ گذشته را منتقل می کند. توقع نداشته باشید که بچه ها بروند و متون و قصه های کهن را بخوانند تا گذشته ی ما را

 یقصه ی خوب قصه ای است که در آن کشف داشته باشد. قصه ی خوب بر پایه ی تصویر کار می کند یعنی تصویر سازی می کند. قصه گویان و مدرسان

اد می کند. ی نشاط ایجموفقند که درس یا کالم شان حالت تصویر سازی داشته باشد یعنی شنونده بتواند از کالم شان تصویری در ذهن خود بسازد. تصویرساز

 در تصویر کودک کشف می کند، پردازش به عهده ی خودش است، بعد به نتیجه و ابداع می رسد. 

حساس ا قصه اگر به نصیحت تبدیل شود کشف در آن وجود ندارد و نتیجه توسط گوینده منتقل می شود و ممکن است شنونده را به سمت سرزنش خود ببرد و

ورتی که قصه باید احساس خوشایند ایجاد کند. گذشته ی واقعی خودمان را در قالب قصه به بچه ها منتقل کنیم، یك موضوع این گذشته گناه ایجاد کند. در ص
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 میاونموقع ها ما یك لقمه غذا هم پیدا ن "می تواند غذا و سادگی آن در گذشته باشد البته سر بچه ها منت نگذارید و احساس گناه به آن ها ندهید. مثل: 

  "کردیم اما حاال این همه غذا جلوی شماست و..... 

 آداب و رسوم غذا خوردن گذشتگان را یاد بگیریم و در قالب قصه های شیرین برای کودکان تعریف کنیم.  

 سؤال خیلی از شما مادرها است که چرا بچه های ما بد غذا هستند و غذا نمی خورند؟

یم چرا درک بچه های ما از غذا خوردن زیبا نیست که در پی آن رفتارشان این گونه است. ما اگر بخواهیم رفتار را بد غذایی یك رفتار است بهتر است بپرس

اطفی عوض کنیم هیچ وقت موفق نخواهیم شد به همین دلیل موضوع غذا خوردن بچه ها یك معضل در خانواده ها شده است و باعث ایجاد رابطه ی سرد ع

 است. بین اعضای خانواده شده 

نتیجه، احساس وقتی مادر با بشقاب غذا وارد می شود، غم دنیا در سینه ی کودک می نشیند. کودکان ما درک و تصویر خوبی از غذا و غذا خوردن ندارند در 

زندتان جستجو کنید چرا فرخوشایندی ندارند و حاصل آن رفتار نامناسب است. بنابراین اگر روی مسئله ی رفتار تأکید کنید به نتیجه ای نمی رسید. پس 

 احساس بدی نسبت به غذا دارد. چرا پر خورند؟ ویا چرا کم خورند؟

در جواب سؤال وسیع تر و جامع تر نگاه کنیم غیر از بچه ها حتی خود ما هم بی میل و ناشاد غذا می خوریم، بدون سپاسگزاری و احترام. در اول صحبت ها 

اال جواب چهارم را می گویم: ما غذا می خوریم که با روح هستی یگانه شویم. ذره ذره غذایی که می خوریم زنده اند و چرا غذا می خوریم، سه جواب گفتیم؛ ح

 روح دارند. اگر نتوانیم با روح هستی یگانه شویم و آن را بشناسیم، هرگز از خوردن، لذت نخواهیم برد.

غذا را نمی شناسند چون منشأ غذا را نمی شناسند، طبیعت را نمی شناسند. برای این که درک  بچه های ما بد غذا هستند چون روح غذا را نمی شناسند. روح

 بچه ها را از غذا درست کنیم باید برگردیم به ریشه ها. 

 منشأ غذا از کجاست؟

نمی شناسند . مقایسه کنید وقتی از           بچه های امروزی فکر می کنند منشأ غذاها کارخانجات هستند و برای آن احترام قائل نیستند. چون منشأ غذا را

چه د؟ بجلوی یك کارخانه رد می شوید با زمانی که از جلوی یك زمین کشاورزی و طبیعت عبور می کنید، چه احساسی دارید؟ و چه احساسی پیدا می کنی

 ها را با منشأ غذا ها آشنا کنید. 

 تا تو نانی به دست آری و به غفلت نخوری                               ابر و باد و مه و خورشید و فلك در کارند

د کنید. توضیح غفلت نقطه مقابل آگاهی است. ما در غفلت داریم غذا به وجود می آوریم و می خوریم. با قصه و تصویرسازی این آگاهی را برای بچه ها ایجا

 ن ها باید خودشان به پردازش برسند.انتزاعی ندهید. توضیح های انتزاعی ذهن کودک را بهم می ریزد. آ

ذا را ن این غبچه ها باید منشأ غذاها را ببینند تا از عظمت و بزرگی هستی آگاه شوند. خودشان حس کنند و پی ببرند که چه عظمتی در کار است که من اآل

یرت نمی کنند و به همین دلیل نسبت به غذا بی میل هستند . می خورم. بچه های ما منشأ غذاها را ندیده اند، عظمت هستی را درک نکرده اند، در نتیجه ح

 را درک کنند؟بچه را به مزارع و باغ ها ببرید تا منشأ غذاها را ببینند. تعطیالت به کجاها می رویم؟ چه می خوریم؟ پس این کودکان چگونه عظمت هستی 

زار می شود، چگونه می توان انتظار داشت که کودکان ما با طبیعت آشنا شوند و وقتی پیك نیك های ما با غذاهای صنعتی، کالباس و چیبس و نوشابه برگ

نند. بوته ها بچی عظمت هستی را درک کنند. فست فود به عنوان بال همیشه همراه مااست. بچه را وقتی به مزارع می برید اجازه بگیرید که بچه ها بتوانند از

ها و دهقانان را ببینند. این کارها و دیدن این مسائل حس سپاسگزاری را در بچه ها و حتی در خود ما نیز توی شالیزار نشاء کنند. زحمت و تالش برنجکار

 تقویت می کند. 

به  قطبه این شکل کودک می تواند درک کند که حاال که من این شیرینی یا غذا را می خورم چگونه و توسط چه کسانی به دست من رسیده است. بازی ف

لگو و اسباب بازی نیست بلکه مهمترین شکل بازی در طبیعت صورت می گیرد. در طبیعت می توان بازی را زندگی کرد که این خود یك بازی  معنای بازی با

 سازنده است. 

بینیم  اشتباه میباهوش باشد بعد متفکر شود و بعد دست ورزی کند؛ در حالیکه ما   تفکر اشتباهی که در حال حاضر رایج است این است که اول باید کودک

ین ا چون اول باید دست کار کند بعد فکر به وجود آید و بعد هوش شکل می گیرد. بیشترین شکل گیری و گسترش شبکه ی مغز از طریق دست است؛ هرچه

 مؤثر است . شبکه گسترده تر باشد قدرت پردازش و تفکر کودک باالتر خواهد بود . پس بازی و به خصوص دست ورزی، روی رشد شناختی کودک

یجه بینند در نت بازی در طبیعت روی خالقیت مؤثر است. بچه ها قبل از این که خالق شوند باید خالق دیدن را تمرین کنند. وقتی بچه ها منشأ غذاها را نمی

نند. اما وقتی به مزرعه بروند و مراحل تولید خالقیت هستی را نمی بینند. اما تکنولوژی را می بینند. بچه های ما عادت کرده اند که فقط چیزهای آماده را ببی

شکوفا خواهد را به تناوب ببینند، بوته، نهال، درخت، شکوفه دادن، محصول دادن را ببینند، خالقیت هستی را خواهند دید و خالقیت در وجود خودشان هم 

 شد. 
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واهیم پرسید که رفتن به طبیعت و دیدن منشأ غذا چه ربطی به رشد جنسی این کار روی رشد جنسی بچه ها نیز تأثیر دارد. اگر نگاه جزیی داشته باشیم خ

نسیت ک صحیح از جدارد؟ اما اگر با نگاه کلی نگاه کنیم، تأثیر آن را می بینیم. مهمترین مسئله در این رابطه آشنا شدن بچه ها با جنسیت و پیدا کردن در

ستند. چه الگویی به فرزندانمان می دهیم؟ چه قدر آن ها را در کارهای خانه و آشپزی مشارکت می خودشان است. پدر و مادر در این مورد بزرگترین الگو ه

نع کارکردن بچه دهیم؟ مادر کلفت خانه و پدر خدمتکار خانه؟ همه کار کنند و بچه ها فقط بخورند؟ بارها و بارها شاهد بودیم که والدین بخصوص مادران ما

ت اشتباه دارند.چرا پدر فکر می کند که فقط باید بیرون از خانه کار کند و پول در بیاورد؟ چون هوش جنسی ما ضعیف است ها در خانه می شوند، چون ذهنی

. 

ست پول به دمهم است که کودک یاد بگیرد چه کسانی تالش می کنند و چه مراحلی باید طی شود تا این غذا به خانه و سر سفره بیاید. پدر و مادر چگونه  

یلی خ ی کنیم. د؟ غذا چگونه پخته می شود؟ و .....تا این غذا به این شکل آماده سر سفره آمده. متأسفانه ما خیلی بچه ها را از زندگی واقعی ایزوله ممی آورن

و خرید و فروش مواد  خوبه که فرزندان ما موقعیتی برای شان فراهم شود تا عالوه بر دیدن مزارع مراحل بعدی مثل بار زدن محصول ،حمل و نقل و انتقال

یرون می آشپزخانه ب غذایی را هم ببینند. حتی آن ها را به خرید ببرید پاکت دستش بگیرد و پابه پای شما خرید کند و کار کند و خسته شود. چرا بچه ها را از

پدر به آشپزخانه نمی آید؟ چون از کودکی به او گفته شده  کنید؟ چرا مادر فکر می کند که باید به تنهایی در خانه کار کند؟ آماده کند تا دیگران بخورند؟ چرا

رت خونه ی پدکه برو بیرون مگه تو دختری؟ در حالی که بهترین آشپزهای دنیا مردها هستند. یا این که به دخترها گفته میشه که حاال تا وقت داری توی 

        استراحت کن میری خونه ی شوهر تا عمر داری کار می کنی!

در تهیه ی غذا یك بازی بسیار سازنده است. یکی از کاردکردهای بازی هیجان مشترک بین کودک و خانواده است. اگر می خواهید با کودکان و  مشارکت

ه پزخانی، آشفرزندان تان رابطه ی عاطفی برقرار کنید به جای حرف زدن، با آن ها بازی کنید. بازی زبان کودک است . یکی از مکان های مناسب برای باز

الً روغن است. کودک با دیدن مادر در حال آشپزی و شریك شدن با او در مراحل پخت، ارزش زحمت مادر را درک می کند. حتی شاید در این مشارکت ها مث

زی زندگی را انجام دهند. روی دستش بپاشد و کمی بسوزد ، خوب چه اشکالی داره؟ مگه مادر بارها و بارها نسوخته ؟ اجازه دهید بچه ها مشارکت کنند و با

 مهارت های زندگی دربطن خانه باید در جریان باشد. 

د را حس یبه جای تفکر مصرف، تفکر تولید باید جایگزین شود. کودکان باید بدانند که عظمت هستی در تولید است نه مصرف. بچه ها در طبیعت عظمت تول 

 کند.  می کنند. و این موقع است که کارآفرینی معنا پیدا می

 اس خوشایند،زمانی که با بچه ها این گونه رفتار کنیم، بر همه ی ابعاد رشد کودک تأثیر خواهیم گذاشت. با بازی و ایجاد هیجان مشترک و حاصل آن احس

تغذیه فقط بر جسم اثر  بیند. رشد عاطفی باال می رود. و رشد اجتماعی کودک باال می رود چون هماهنگی، تعامل، همدلی و تعاون در مراحل تهیه غذا را می 

 تقالست که سالمت جسمی می آورد.  نمی گذارد چون امر غذا فقط خوردن نیست، بلکه تالش برای تهیه هم هست . تالش و

فتیم شکل این مشارکت ها و بازی ها و رفتن به طبیعت، روی رشد ذهنی کودک تأثیر دارد. مگر دوست ندارید که بچه ها با هوش شوند؟ همان طور که گ

که ی مغزی گیری مغز و باال رفتن هوش از طریق دست انجام می شود. اول باید دست ها کار کنند تا روی ذهن و بعد روی مغز تأثیر بگذارد. هر چقدر شب

 گسترده تر باشد، قدرت پردازش کودک باال می رود. 

می سازد، عظمت هستی را درک می کند، رابطه ی   به نفس و عزت نفس را در او از طرف دیگر ریتم و نظم طبیعت را می بیند که مجموعه ی این ها اعتماد

  کل و جزء را درک می کند و کل را در وجود می بیند و لمس می کند و درک می کند. 

از طبیعت می آید، حاال باید  یکی دیگر از مسائل مهم در تغذیه، مسئله ی اقتصاد در تغذیه است. منشأ پول غذا از کجاست؟ کودک خود غذا را درک کرد که

ات وصییاد بگیرد که پول از کجا می آید؟ منشأ پول در تفکر سنتی خیلی مهم است همچنین پاک بودن آن از اهمیت باالیی برخوردار است چون روی خص

 می کنیم.  کودک اثر می گذارد. در این مبحث وارد حالل و حرام منشاء نمی شویم و فقط از جنبه ی ُبعد اقتصادی بررسی

است. ما به بچه ها منشأ پول را نمی شناسند و نمی دانند این غذایی که سر سفره آمده چه جوری آمده و پولش از کجا آمده. درآمد حاصل کار و خالقیت 

ان ن و در حد قدرت و توانایی و ابتکار خودمعنوان انسان خالق و مولد تولید می کنیم؛ این تولید ممکن است فکر، خدمات، کاالو..... باشد. با استفاده از خالقیتما

 درآمد خوب و پاک کسب می کنیم.

می دهد که چقدر می ما اجازه داریم که از راه حالل با استفاده از خالقیت کسب درآمد کنیم ولی اجازه نداریم هزینه کنیم. این کارکرد است که به ما اجازه 

 ر درامد داریم هزینه کنیم. ما تا چه اندازه اجازه ی هزینه کردن داریم؟ در حد نیاز.توانیم هزینه کنیم؟ ما اجازه نداریم که هرچقد

تفاوت درآمد و هزینه ما در حد نیازمان می توانیم هزینه کنیم نه در حد توان مان. در حد توان می توانیم درامد کسب کنیم اما باید در حد نیاز هزینه کنیم. 

 ای دیگر سرمایه گذاری کرد.ی الزم را باید برای رشد انسان ه
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 ان ها سرمایه گذارینیاز حداقل چیزهایی است که برای رشد نیاز داریم. یعنی خانواده ی ما باید در آسایش و آرامش باشند نه در رفاه. وقتی ما برای رشد انس

جواب دهد؛ مهم این است که من امروز برای آینده سال دیگر  211می کنیم دیگه به زمان توجهی نداریم چون ممکن است این سرمایه گذاری امروز من 

                                                                                 سرمایه گذاری کنم. این سرمایه گذاری ممکن است که علمی باشد و یا مالی باشد.

 اسراف            ود.اگر ما در هزینه از خط تعادل خارج شویم، تبدیل به اسراف می ش

                                                                                      ___________________                               

 فقر                                                                                                        

د ف و فقر هر دو مانع رشاگر زیاده روی کنیم و اگر کوتاهی کنیم هر دو خارج شدن از خط تعادل است. چه هزینه از نیاز باالتر باشد و یا از پایین تر باشد. اسرا

ند فاه نمی توانند. هر جایی که بیش از نیازمان مصرف و هزینه کنیم باید یادمان باشد که مانع رشد روحی و ذهنی مان شده ایم. چرا بچه های ما در عین رهست

 خوب درس بخوانند.؟ کامالً دلیلش روشن است چون بیش از نیازشان مصرف می کنند.

برکت  »زیباست، بسیار هم از آن و هم از مشتقاتش استفاده می کنیم اما خوب به معنای آن آگاه نیستیم.  در مسائل مادی و هزینه یك کلمه داریم که خیلی

 زندگی که خط تعادل اقتصادی دارد یك زندگی با برکت است. یعنی با آرامش است. « 

ارک باشد مب "برکت هستند. وقتی به کسی می گوییم  همیشه به عروس و داماد تبریك و مبارک می گوییم؛ مبارک، تبرک، متبرک، تبریك همه از مشتقات

 یعنی زندگی ات در آسایش و آرامش باشد، برکت داشته باشد.  "

و آرامش  برکتآسایش جسمی، اقتصادیو مالی و آرامش روحی با هم برکت می سازند. وقتی پولی را می گیریم و می گوییم خدا برکت بدهد، یعنی پول که آمد، 

 د.هم همراهش بیای

 «زندگی اقتصادی و تغذیه ی بچه ها را به سمت سادگی وبرکت هدایت کنیم.»                  

 2تغذیه  -8نشست 

 2تغذیه

 دوستان عزیز دلم می خواست شکل مخروط را درج کنم اما موفق نشدم.

، همه ی ابعاد انسان، نباتی ن یك نگاه جامع است. درهر مسئله ایمطابق با ادبیات و فرهنگ و سنت ما است.نگاه ما ونگاه سنت ما به انسا مخروط ابعاد انسان 

گر است است؛ جزئی نحیوانی، انسانی و الهی را درنظر دارد. مسئله ی تغذیه نیز شامل همه ی این ابعاد است. درحالیکه نگاه مدرن به تغذیه یك نگاه مکانیکی 

بیند. مثل بنزین گیری اتومبیل. غذا خوردن های امروزی ماهم شبیه بنزین گیری ماشین شده است. و تغذیه را با نگاه انرژی دادن به یکدستگاه مکانیکی می 

 با شتاب و فقط برای رفع گرسنگی.

که بیشتر ندارد بل أکیددرحالیکه در نگاه شرقی، انسان جامع ابعاد است و تغذیه را بنزین گیری نمی بیند. نگاه سنتی نه تنها فقط برروی ابعاد نباتی وحیوانی ت

ی ی وارد جزئیات مبر ابعاد انسانی و الهی متمرکز است. در تغذیه سنتی علم و آگاهی و صبوری وجود دارد. در این رویکرد تعادل را رعایت می کنیم و نه خیل

 چگونه خوردن می پردازیم. شویم و نه خیلی به کلیات می پردازیمچون غافل شدن از هر کدام باعث انحراف از مسیر درست است. در این مبحث ما به

یروی د، نانسان روح و جسم است. جسم قسمت پایین مخروط است و سنگین است و انسان را به سمت پایین می کشد. روح به سمت باال است. هردو نیرو دارن

 دارد. درآموزه  یروی فطرت دارد و جسم نیروی غریزهمادیت و نیروی الهی . هردوی این ها برای انسان الزمند. تعادل بین این دو نیرو باعث رشد می شود. روح ن

به یك معنا می  های غربی که درحال حاضر در جامعه ما خیلی زیاد است این دو نیرو را بخوبی نمی شناسند و نمی توانند از هم جدا کنند بنابراین هردو را

 را از هم جدا می کنیم.  شوند و ماهم در رویکرد هوش متعادل این دوگیرند و بیشتر غریزه می گویند. اما این دو نیرو در نگاه شرقی تفکیك می 

فطری  ایغرایز نیروهایی هستند که به جسم مربوط می شوند و فطرت نیرویی است که به روح مربوط می شود. ما یك سری نیازهای غریزی و یك سری نیازه

 د برمی گردد. غریزه کمیت است و فطرت کیفیت.داریم. غریزه به مادیت وجودمان برمی گردد و فطرت به معنویت وجو

وع تنغریزه مثل: خوردن ، احساسات، خوابیدن، غریزه ی جنسی و ترس .فطرت مثل: زیبایی، کمال طلبی، خداشناسی، مبدأطلبی، انسان دوستی، عشق و  

ه پایین بیاید، تخریب ایجاد می کند. انسان بسیار تنوع طلب فطرت اگر جهتش به سمت باال باشد معنویت خواهد بود امام اگر جهت آن برگردد و روب  طلبی.

 است اما اگر این تنوع طلبی در مادیت باشد تبدیل می شود به چشم و هم چشمی. 
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ذای مان لذت ز غغریزه لذت دارد ؛ فطرت ارضاء و رضایتمندی دارد. غریزه محدود است، فطرت نامحدود. ما چقدر می توانیم غذا بخوریم؟ چه قدر می توانیم ا

ته ر ما به ودیعه گذاشببریم؟ پس هردو نیرو و هر دو جهت را در تغذیه داریم. و تعادل بین این دو نیرو است که آرامش ایجاد می کند. هردو نیرو توسط کائنات د

 شده است. هردو نیرو وجود دارند که ما در خوشحالی و شادمانی زندگی کنیم. 

گی می کنیم؟ بشریت به سمت شادمانی و خوشبختی می رود؟ چرا؟ چرا خوش حال و شاد نیستیم؟ چرا آرامش نداریم؟ ما آیا در خوشبختی و شادمانی زند

 می خورد؟ که هر دو نیرو را داریم، پس چرا شاد نیستیم؟ چون تعادل بین این دو نیرو در ما به هم خورده است. چه زمانی تعادل بین دو پدیده به هم

دیگری ترجیح دهیم. ما گاهی غریزه را سرکوب می کنیم. به آن بها نمی دهیم و سرکوبش می کنیم ) منظور از غریزه، غریزه ی جنسی  زمانی که یکی را بر

سال اول زندگی سرکوب می شود؛ توسط پدر و  5سالگی است . غرایز انسان در  14جنسی نگاه نکنید، غریزه جنسی در   غرایز را اصالً در زمینه ی  نیست(،

سرکوب شده، ادر فداکار، به خصوص توسط مادر مهربان و منضبط و تمیز و سخت گیر. از بدو تولد غرایز بچه ها سرکوب می شود. غرایز پدر و مادرهای ما م

 آن ها نیز غرایز نسل ما را سرکوب کردند، ما هم غرایز فرزندان مان را سرکوب می کنیم. ) با درک مسئول مطالب را مطالعه کنید (.

 چرا و چگونه غرایز را سرکوب می کنیم؟

هنی ساختار ذ غریزه لذت دارد. دقت کنید چه مواقعی به فرزندانتان سخت گیری می کنید؟ درست مواقعی که آن ها سرگرم لذت بردن از کاری هستند. و ما به

 !!!!«کثافت کاری نکن » ، «خودت را کثیف نکن» مان این اجازه و فرصت را به آن ها نمی دهیم. 

سال تقریباً همه ی کارهایش و بازی  6، عواملی هستند که به سبب آن ها غرایز کودک را سرکوب می کنیم. کودک زیر آموزشو  تربیت، نظافت، نظمعامل :  4

کند و غریزه اش سرکوب می شود. هایش بر اساس غریزه است از غریزه اش لذت می برد، انگیزه پیدا می کند که تکرار کند؛ اما از طرف ما به مانع برخورد می 

هر وقت من آمدم بازی کنم یا به قول مامان کثافت کاری کنم و به چیزی دست بزنم، » کودک نسبت به لذت شرطی منفی می شود و نتیجه ی بد می گیرد 

 «.مامان بدش آمد، پس این کار بد است

سال حکم خدا را دارد، 6شان می دهد، کودک دچار انسداد می شود. مادر برای کودک زیر وقتی بچه بر اساس غریزه رفتار می کند و مادر واکنش ناخوشایند ن

هر وقت مادر خوشحال «. من بدم ، تو خوبی » در نتیجه این گونه برداشت می کند که من کاری کردم این فرشته و این الهه و خدای من ناراحت شد پس 

 یدا می کند چون این درک را از خودش دارد که من بدم و ن باعث ناراحتی مامان شدم.نیست و ناراحت می شود، کودک احساس نا خوشایند پ

را نسبت به خودش پیدا می کند و دچار احساس گناه می شود. من یك کاری می کنم و « من بدم، تو خوبی » پس در نتیجه ی سرکوب غریزه، کودک درک 

ت میشه، اما کاری به من نداره، اینقدر مهربونه خودش ناراحت میشه ولی اصالً من رو ناراحت نمی کنه لذت می برم ولی از لذت من مامانم لذت نمی بره و اذی

 )مادران مهربان و سخت گیر( حاصل، درک من بدم تو خوبی خواهد بود. 

ن گونه رفتار والدین است. چون لذت توأم با آیا شما هم مثل خیلی های دیگر، به همه بدهکار هستید ؟ و باید به داد همه ی دنیا برسید؟ این حالت حاصل ای

 احساس گناه می شود.

ناه و باال ترین احساس گ  حال کودک با این شرایط به سن بلوغ می رسد و به سن غریزه ی جنسی می رسد که قوی ترین غریزه است و باال ترین لذت را دارد،

ن هم همراهش می آید چون لذت با احساس گناه شرطی شده است. این حس در بعضی به قدری قوی است که حتی غذا هم می خورند احساس بدی دارند چو

ریزی و جسمی گریزان هستیم چون فکر می کنند که حق همه ی گرسنه های دنیا را خورده اند و از خوردن رنج می برند. به طور کل همه ما از بذت های غ

 همیشه احساس گناه داریم. دائم فکر می کنیم دیگران را آزار می دهیم.

 مادیت. فطرتحال ما گاهی می خواهیم فطرت را به جای این که با یك عامل معنوی ارضاء کنیم، با یك عامل مادی ارضاء می کنیم. یعنی ارضاء فطرت توسط 

ود نه بر پایه مادیت. حضور مادیت الزم است اما در کنار آن یك معنویت هم باید باشد. مثل بخشش؛ در بخشیدن یك چیز مادی بر پایه معنویت ارضاء می ش

 را می بخشیم و بخشش جزو فطرت است . پس برای ارضاء فطرت، حتمًایك مادیت الزم است ولی بر اساس آن نا صحیح است. 

برای خودتان می خرید، همان موقع یك کودک فقیر تشنه و گرسنه جلوی شما ظاهر می شود، چه کار می  مثال: در یك گرمای ظهر تابستان یك بستنی

یك بستنی کنید؟ بستنی خودتان را به او می دهید، چه حالی به شما دست می دهد؟ ارضاء فطرت و احساس خوشایند و آرامش. حال اگر برگردید و دوباره 

 احساس ارضاء فطرت و لذت جسمی توأماً با هم تکمیل می شود.  دیگر برای خودتان بخرید و بخورید،

اس ا یك احسحال اگر این بستنی را به کودک نمی دادید و می گفتید: برو، به من چه، چه حالی داشتید؟ بستنی را خودتان می خوردید و لذت می بردید ام

 سوزش و ناراحتی به شما تلنگر می زند، که همان فطرت است.

 اء نمی آورد این معنویت است که ارضاء می آورد و تا معنویت نباشد ارضاء فطرت حاصل نمی شود.مادیت ارض

 وقتی جهت انسان مادی باشد، یعنی مسیر حرکت رو به پایین مخروط باشد و مخروط برعکس باشد، نمی تواند ارضاء شود.
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ن نواخت و ارضاء شد؟ ساز باید باشد تا نوازنده با نواختن آن و شنوندگان با شنیدن آن یك نوازنده با نواختن ساز ارضاء می شود اما آیا بدون ساز هم می توا

   این هماهنگی فطرت و غریزه است.ارضاء شوند. 

ختن وارضاء نحال اگر به جای یاد گرفتن نوازندگی دائم ساز بخریم و یك کلکسیون از سازهای گران قیمت در خانه مان جمع کنیم ، لذت داشتن دارد ولی ا

می توانیم ارضاء شویم. در بحث تغذیه هم همین طور است. اگر بخواهیم ارضاء فطرت را با مادیت « شدن » نمی توانیم ارضاء شویم ولی با « داشتن » ندارد . با 

ا نمی شناسیم، می خواهیم بچه است. شهوت فقط برای مسائل جنسی نیست. ما خیلی وقت ها چون کارکرد غذا ر  "شهوت "و  "ولع "انجام دهیم، حاصل آن 

 می کنیم. میز ها را با خوردن غذا ارضاء کنیم که حاصل آن ولع در کودک می شود. به جای این که به نیازهای کودک پاسخ دهیم فقط او را به خوردن تشویق

 یریم و با غذا جبران می کنیم. های غذا را بزرگ و پر رنگ می کنیم و برای این که کمبودهای مان را جبران کنیم از غذا کمك می گ

چگونه خوردن، نمایان  در تغذیه نیز، هم فطرت و هم غریزه هر دو وجود دارد؛ هم بعد نباتی ، هم بُعد حیوانی و انسانی و الهی وجود دارد. بُعد الهی تغذیه در

 می شود.

  

 چگونه غذا بخوریم؟

، خوی خوش، دانش و فرهنگ. همان طور که می بینیم اصالً صحبتی از تربیت در آن نیست؛ ، ادب در فرهنگ لغت یعنی روش پسندیده«ادب غذا خوردن » 

حرف و علم ادب یعنی آموختن ادب، آموختن روش های پسندیده برای انجام هر کاری. داشتن فرهنگ هر کاری مثل ادب صحبت کردن یعنی زیبا و فاخر 

 خوردن نیز یعنی زیبا و با شکوه غذا خوردن. زدن، ادب سالم کردن یعنی زیبا سالم کردن، ادب غذا 

دب ا ادب همیشه مترادف فرهنگ می آید. ادب یك کلمه عربی است و فرهنگ یك کلمه فارسی است. فرهنگ از ریشه فره است یعنی شکوه و جالل و شوکت.

م است. خیلی مطالب در سنت و دین و عرفان و ادبیات ما و فرهنگ یعنی انجام کاری با شکوه و باجالل و زیبا و متین. در فرهنگ سنتی ما ادب خیلی مه

 هست که ممکن است بوی کهنگی بدهد ولی مثل جواهری است که هر وقت دست روی آن بکشیم تازه و جدید است. 

رگردیم گردید . ما باید به گذشته بدر مورد تغذیه هم ما نیاز داریم که به گذشته برگردیم. یکی از فریب های دنیای مدرن این است که می گوید به گذشته برن

کدام  شیم؛ هیچو برای پرورش کودکان خویش و ایجاد الگوی کودک ایرانی، از تجربیات گذشته بهره ببریم. ضمن این که با دنیای روز هم باید در ارتباط با

تباه امروز این است که ادب به معنای تربیت اشتباه شده و اسم نباید مانع دیگری باشد. کودک ایرانی با شکوه و فرح غذا می خورد. ادب غذا خوردن دارد. اش

گ لغت نه در فرهنزندان را متأسفانه دارالتأدیب گذاشته اند. تأدیب یعنی ادب کردن؛ یعنی ادب را به کودک آموختن نه اینکه کودک را زندانی کنیم. متأسفا

ه این طور نیست. در زمان کودکی ابن سینا بچه ها تا ده سالگی به مدرسه ادب و قرآن می هم تأدیب به معنای مجازات و تنبیه معنی شده است، در صورتی ک

 ادبیات رفتند و بسیار جالب است که تمام روش های ادب آموزی کودکان در قالب قصه بوده است. درست مثل ادبیات خودمان که سرشار از قصه است. چون

 ما می خواهد به مردمش ادب یاد بدهد.

ا این ممی گوییم کودک ایرانی باید با فرح و شکوه غذا بخورد، منظور خود شیفتگی نیست، که ما ایرانی ها یك طرف و دنیا طرف دیگه؛ بلکه منظور  وقتی ما

در عرصه ی  است که در دنیای گسترده ی امروزی ما هم به اندازه ی خود جا و مکان داریم و مطلب داریم. ممکن است در عرصه تکنولوژی عقب باشیم اما

ستیم و نه ه پرورش کودک عقب نیستیم. مطالبی را در این زمینه داریم که می توانیم به دنیا عرضه کنیم؛ و این تکبر نیست بلکه عزت نفس است. نه حقیر

است و دانش نامه دکترای مذهبی  تکبر داریم بلکه به اندازه خودمان در این دنیا حرف برای گفتن داریم. کتاب دو بال خرد که متعلق به خانم شکوفه تقی

که مطالب  است ایشان است را مطالعه کرده ام موضوع آن داستان زندگی ابن سینا و مدرسه ادب او است، وقتی می گوییم باید به گذشته برگشت به این منظور

بن ت الطیر اصفحه ای رسال       ین ایشان در مورد کتاب دهگذشته به روز درآید و بازنویسی شود مثل کاری که این خانم دکتر محترم انجام داده اند . همچن

 سینا، حدود سیصد صفحه تحقیق کرده اند. 

است. سفره غذا پمپ بنزین نیست . سفره محترم و مقدس است و احترام دارد. حتماً  ، سفره ی غذااولین مسئله در چگونه غذا خوردن و ادب غذا خوردن *

را تمام اعضای خانواده دور هم صرف کنید. متأسفانه در زندگی امروزی نمی توان گفت هر سه وعده، اما هرچه بیشتر با  سعی کنید در طول روز یك وعده

ی ذت و یگانگخانواده دور هم باشید بهتر است. مناسك غذا خوردن داشته باشید. همان طور که گفتیم غذا می خوریم با هدف کسب انرژی، ترمیم بافت ها، ل

ره ی غذا مکانی است که همه ی این اهداف را مهیا می کند. غذا خوردن می تواند یك بازی سازنده باشد و یا به یك بازی مخرب تبدیل شود. با هستی. سف

 حل گلهغذا خوردن دور سفره یك بازی سازنده ی عاطفی است که یکی از کاربردهایش تقویت رابطه ی عاطفی اعضای خانواده است . هرگز سفره غذا را م

 گزاری نکنید. سفره غذا محل ارضاء و لذت است.

و  می کنند. میزمتأسفانه بعضی از مادرها، غذایی که این همه برای ان زحمت کشیده اند را با اخم و دلخوری توی سفره می گذارند و شروع به شکایت و گله 

ای بچه ها الگو هستیم. سفره محل ارضاء و لذت است نه جای تبادل سفره غذا جای صحبت های خوب است و مدیریت آن به عهده ی مادر خانه است. ما بر

 فکر و عقیده و سیاست و بیان دلخوری ها و خبرهای بد. برای گفتگو، ساعت هایی خارج از زمان غذا خوردن داشته باشید.
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ز اجازه ندهید که این آداب کمرنگ شود. ژاپنی ها هنوز در زندگی سنتی ادب غذا خوردن خیلی با اهمیت بوده اما در دنیای مدرن کمرنگ شده است. شما امرو

اسك چای خوردن مراسم چای خوردن دارند و چای خوردن برای آن ها عبادت است، دور هم می نشینند و دعا می خوانند و برای بزرگترها احترام قائل اند و من

ر زندگی امروزه احیا کنیم و بچه هایمان یاد بگیرند که ما مناسك خاص داریم. خود به جا می آورند. این مسائل سنتی خیلی مهم هستند و ما باید آن ها را د

وع قبل از شرشما در این مراسم ها نوآوری ایجاد کنید و به هر شکلی که دوست دارید اجرا کنید اما اصل را که حرمت سفره غذاست، حفظ کنید. سعی کنیم 

 نگاه کنیم و تقدم بزرگترها را رعایت کنیم. غذا سپاس گزاری کنیم، کمی مکث کنیم و به غذا 

است. امروزه به خصوص در دنیای مدرن، سریع خواری یك معضل جهانی است. یکی از خصوصیات  آرام غذا خوردن* دومین مسئله در چگونگی غذا خوردن 

منوال است. جسم یك مجموعه هوشیار است به همه ابعاد  نسل امروز عجول بودن است. همه چیز باید زود و تند و سریع باشد و غذا خوردن ها هم به همین

بنزین بزند. جسم واکنش نشان می دهد و نسبت به مسائل اعتراض می کند.   توجه دارد، قانونمند است . جسم اتومبیل نیست که وارد پمپ بنزین شود و

 برای غذا نخوردن مربوط به زبان بدن درونشان است. مواظب زبان بدنتان باشید و نسبت به آن حساس باشید. خیلی وقت ها نق نق بچه ها

هم به هوشیاری بدن اشاره شده است. در خود غرب هم نهضت هایی   «من می توانم شما را الغر کنم » آرام غذا خوردن یك مسئله بسیار مهم است. درکتاب 

 slow foodتند خوردن غذا؛نام این نهضت هم غذا خوردن حلزونی  علیه فست فود شروع شده است. فست فود نه به معنی غذاهای آماده بلکه به منظور

ن مطالب زیادی است. شعار این نهضت آرام و آهسته غذا خوردن همراه با جویدن زیاد است . در قابوسنامه نیز که یك کتاب آداب است در مورد ادب غذا خورد

 وجود دارد. جویدن غذا هم جزو ادب غذا خوردن است.

است. یکی از کارکرد های غذا یگانگی با روح هستی است. در بُعد الهی همه موجودات دنیا با هم مشترکند.ما از طریق غذا خوردن مراقبه غذا سومین مسئله 

 می توانیم با این روح یگانه شویم. گفتیم که در مورد منشأ غذا تفکر کنید و به دیدن آن ها بروید.

به آن نگاه کنید. منشآ آن از کجاست؟ هسته ای بوده که تبدیل به درخت شده، خورشید بی مضایقه تابیده، باران وقتی یك میوه را می خواهید بخورید خوب 

ر پر گبی مضایقه بر آن باریده، باغبان زحمت کشیده تا اکنون که میوه به دست شما رسیده است. خوب به آن نگاه کنید یك طرف آن کمرنگ و طرف دی

رسیده اید که چرا این گونه است؟ نسیم و خنکای هوا میوه را رسیده می کند. مثل سیب قرمز که سمتی که نسیم خورده قرمزتر است آیا تا به حال پ  رنگ

مل و نقل، می شود. میوه یك موجود زنده است.با چه دقتی کار خودش را انجام می دهد!! چگونه سالم به دست ما رسیده است؟ مراحل چیدن، بسته بندی، ح

ده و ام دای و ...... تا به دست ما رسیده است. چه چیزی باعث می شود میوه سالم بماند؟ پوست میوه.این الیه ی نازک چه قدر زیبا وظیفه اش را انجمیوه فروش

اه کنید، و خوب به آن نگدر مقابل باد و باران و ضربه و غیره مقاومت کرده و میوه را حفظ کرده است! تا سالم به دست ما رسیده. این پوست را لمس کنید، بو 

اشق است. آمده که ما کنید، چه رنگ های زیبایی در آن وجود دارد! تأللو رنگ را ببینید. این میوه ها با عشق آمده اند؛ و این عشق در بُعد الهی است، میوه ع

که آخرین مرحله ی مأموریتش را انجام دهد. ولی ما این بخوریمش و با ما یگانه شود؛ اوج وظیفه اش این است که ما آن را بخوریم. خندان و پرنشاط آمده 

در این همه عظمت را نمی بینیم و بی هوا فقط می خوریم و هسته اش را هم پرت می کنیم توی سطل آشغال. این هسته آیت خداوند است. اطالعات هستی 

 ا میوه در می آید و میلیون ها انسان می توانند از آن بهره ببرند.هسته وجود دارد. و این هسته می تواند دوباره درخت شود و از یك هسته میلیون ه

   "  و ما هیچ کدام این مسائل را نمی بینیم  "                                             

ها؛ با بچه های مان سر غذا و میوه چگونه مراقبه ی غذا یعنی همراه بودن با آن، زندگی کردن آن، عشق بازی با میوه و غذا، حض بردن ) لذت روحی ( از آن 

کن و نگاه   تا حاال شده به بچه ها بگویید بیا این میوه را فقط نگاه کن، بویش "بخور بذار جون بگیری، می دونی چه ویتامین هایی داره؟....... "رفتار می کنیم؟ 

چند نفر از ما می رویم جلوی میوه فروشی و به جای بدوبیراه گفتن به قیمت ها، کن ببین چه قدر لطیفه؟ چه رنگ هایی روی این هلو هست، مثل آتیشه ..... 

 فقط میوه ها را نگاه کنیم و از تنوع و تأللو رنگ ها لذت ببریم؟

داشت و تالش و مراقبه ی خوردن با همه ی غذا ها داشته باشیم. هر قاشق برنج که در دهان می گذاریم یاد منشأ آن و زحمتی که برای کاشت و داشت و بر

سپاسگزار  زمانی  چعرق ریختن شالیکارها بیفتیم. این موقع است که سپاسگزار می شویم. اگر بچه های ما منشأ غذاها را فقط در صنعت و کارخانه ها ببینند هی

می کنم؟ در این معرکه و این عظمت جای من نمی شوند. ولی اگر مراقبه کنیم و ببینیم که اجزای طبیعت چه قدر زیبا کارشان را انجام می دهند، و من چه 

 کجاست؟ و من چه کاره هستم؟ این زمان حس سپاسگزاری ما باال می رود.

گزین الگوهای الگو جایمراقبه ی غذا یعنی یگانه شدن با روح غذا یعنی عشق بازی با غذا، یعنی سپاسگزاری قلبی. بعد از مدتی به این الگو عادت می کنیم و این 

هیم ااهد شد. هروقت از جلوی میوه فروشی یا گل فروشی رد شویم از آن ها لذت خواهیم برد. دیگر فقط جلوی جواهر فروشی و پارچه فروشی مکث نخوقبلی خو

 کرد.

گرسنه می شوند. بچه چه زمانی باید غذا بخورند؟ غذای بچه ها باید ریتم داشته باشد. درست وقتی که بچه ها  بعد از چگونگی، زمان خوردن مطرح است. 

ه است، بچه مادرهای امروزی آن قدر به بچه ها وقت و بی وقت غذا می دهند که بچه اصاًل احساس گرسنگی را نمی شناسند. امروزه کارکرد غذا تغییر کرد

اهیم او را با خوردن آرام کنیم. هر عصبانی است، حوصله اش سر رفته است، دلش بازی می خواهد، غمگین و نا امن است و .....در همه این مواقع فقط می خو
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در بزرگسالی با هر  نیاز معنوی و روحی بچه را فقط با غذا می خواهیم جبران کنیم. و غذا را جایگزین نیازهای روحی و عاطفی بچه ها کرده ایم. و این بچه ها

یه ی بچه یك معنی خاص دارد اما مادر با پستانك و سینه اش به مسئله روحی که مواجهه شوند به سراغ یخچال و خوردن خواهند رفت. از نوزادی که هر گر

 او پاسخ می دهد.

وجود این همه تنقالت در خانه اصالً کار درستی نیست، این تنقالت فقط شکم سیرکن هستند. چرا باید این همه خوراکی   غذا فقط برای مواقع گرسنگی است.

اگر همه چیز دم دست بچه ها باشد آن ها چشم و دل سیر بار می آیند؟ اتفاقاً برعکس آن اتفاق می افتد  در خانه باشد؟ و دم دست پهن باشد. فکر می کنید

 ید در عالمو باعث حریص شدن کودک در آینده می شود. فطرت کودک نباید با غریزه جواب داده شود. انسان خیلی زیاده طلب است؛ اما این زیاده طلبی با

ویت انسان نباید به هیچ چیز رضایت دهد جز خدایی شدن. وقتی این زیاده طلبی را بخواهیم با خوردن و مادیات ارضا کنیم، هر معنویت باشد و در مسیر معن

یاردها نی که میلچه بیشتر بدهی، بیشتر خواهد خواست. اگر انسان راه و مسیر صحیح ارضاء شدن را نشناسد، هر چه به دست آورد کم خواهد بود. مثل ثروتمندا

وید: ه می گروت دارند ولی باز هم احساس فقر می کنند. بچه هایی که خانه شان پر از غذاست، در بیرون و مهمانی حریص ترند. حکایت ضرب المثلی است کث

کردن با او برایش اسباب بازی نیازهای کودک را نمی توان با مادیت پاسخ داد. کودک به بازی احتیاج دارد اما ما به جای بازی  "از نخورده بگیر بده به خورده  "

 می خریم. نیاز به تغذیه سالم دارد، دائم به او غذا و تنقالت می دهیم. چشم و دل انسان فقط با درک بُعد الهی سیر می شود. 

 غذا می دهند. گرسنگیاجازه دهید کودک گرسنه شود. احساس گرسنگی را بشناسد. رسمی که امروزه بین مادرها باب شده است که روی ساعت به کودکشان 

 کودک ربطی به ساعت ندارد، مهم این است که کودک کِی گرسنه می شود؛ ریتم و برنامه ی غذایی مهم هستند.

نوع  111در ایران حدود  غذا کارکرد و زمان دارد و این زمان باید ریتم داشته باشد. صبحانه، ناهار، شام و برای بچه ها دو میان وعده هم باید در نظر گرفت. ما

بار تکراری بخوریم. اما در زندگی روزمره چند نوع غذا می پزیم؟  4غذا و نوشیدنی داریم که می توانیم در خانه درست کنیم و در طی سال هر غذا را حدود 

 نوع. 11شاید حدود 

ذا محروم می کنیم. که به راحتی می توانیم در خانه ی نوع غ 111قلم، نشانگر درگیری ذهنی ما است که خودمان را از تنوع  11قلم و  111این فاصله ی بین 

ی خوریم. یم و مخودمان تهیه کنیم. انسان در فطرتش تنوع طلب است. اما ما به این تنوع طلبی پاسخ نمی دهیم و دائم فقط چند نوع تکراری غذا تهیه می کن

 فع گرسنگی غذا می خوریم.که هم خودمان و هم کودکمان خسته و دلزده می شویم در نتیجه فقط برای ر

  

 بد غذایی بچه ها

ی را بد غذا ماولین علت اصلی بدغذایی بچه ها نگرانی مادرشان است. بزرگترین آرزو و نیاز کودک والدین شاد است. مادری که نگران غذای کودکش است او 

نخوری و قوی نشی از همه می خوری بخور قوی بشی (. بگذارید بچه کند ) چرا نمی خوری؟؟؟، اگر نخوری ریز می مونی ها، مریض می شی بخور!!، اگر غذا 

 ها به زبان بدن شان عادت کنند و آن را بشناسند. به بچه ها احترام بگذارید و آن ها را شرطی نکنید.

غذا و این احساس، رابطه ای به  وقتی مادر نگران است و نسبت به غذای کودک واکنش نشان می دهد و اخم می کند، کودک احساس بدی پیدا می کند. بین

اگر وجود می آید که ما به آن شرطی شدن می گوییم. حال اگر مادر از غذا خوردن بچه احساس خوبی داشته باشد، شرطی شدن مثبت صورت می گیرد و 

 احساس بدی داشته باشد شرطی شدن منفی خواهد بود.

 اس انزجار پیدا می کند چون آن را مسبب احساس ناخوشایند مادر می داند.در شرطی شدن منفی هر وقت کودک بشقاب غذا را ببیند احس

  

 نظم و برنامه

ی آید. بدن اگر غذای کودک، برنامه و نظم نداشته باشد و کودک در زمان گرسنگی غذا نخورد، دچار گرسنگی ذهنی می شود. ولع و شهوت در ذهن به وجود م

ی گیرد و سیر می شود؛ این گرسنگی ذهنی است که ما را اذیت می کند و تبدیل به چاقی می شود. اگر بچه ها نیاز دارد، در همین حد م  تا حدی به غذا

شوند که آن  می برنامه غذایی و نظم نداشته باشند و به موقع و صحیح تغذیه نشوند و به همه نیازهایشان با نگاه کلی نگر نگاه نکنیم، دچار گرسنگی ذهنی

 ورند.موقع باید دائماً بخ

  

 نظافت و بازی با غذا

سه ساله است. بچه بچه ها حتماً و حتماً باید با غذایشان بازی کنند. ادب غذا خوردن برای بچه ی سه ساله نیست. بازی کردن با غذا جزو ادب غذا برای بچه 

عث ناکامی کودک می شود. غذا گذاشتن در دهان کودکی که باید با غذا بازی کند و خودش راه دهانش را پیدا کند. در بحث بازی گفتیم که کمك بی مورد با
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از لذت کشف خوردن و پیدا کردن مهارت خوردن می شود. به محض  توانایی خوردن دارد، یك کمك بی مورد است که باعث ناکامی کودک و محرومیت او 

 پیدا کرد به تدریج اجازه دهید خودش غذا بخورد.  این که کودک راه دهانش را

 "بیشتر از آن که به کودکتان نگاه کنید به خودتان نگاه کنید"                                                        

  

دکش غذا بگذارد مادری که غذا در دهان کودک می گذارد باید بداند که کودک نیازی به این کار او ندارد بلکه این خود مادر است که نیاز دارد به دهان کو

 ادر با این کار خودش را ارضاء می کند.چون م

                                                      

 "مانع رشد بچه ها نشوید "                                                                           

  

زی کند. ما نمی گوییم کودک غذا را به همه جا بمالد بلکه باید چهارچوب داشته یك محیط امن و سفره درست کنیدکه بچه اجازه داشته باشد با غذایش با

ثافت نیست. ک باشید و در این چهارچوب کودک را آزاد بگذارید تا بازی کند، خودش را آلوده کند. در بحث نظافت گفتیم که آلوده شدن به غذا کثافت کاری

یده شدن ماست و غذا به سر و صورت بچه، فقط آلوده شدن او به ماست و غذاست نه کثافت کاری و بیماری مواد زائدی است که باید از زندگی خارج شود. مال

 زایی بلکه کمك می کند که کودک رشد کند.

ایرانی سوء تغذیه  درصد کودکان 61بچه ها را تحریك به خوردن نکنید. آن ها را پرخور بار نیاورید. به گفته ی معاون وزارت بهداشت و درمان در ده سال پیش 

آن ها را تحریك  -2به جای برآوردن نیازهای عاطفی، به آن ها غذا می دهیم.  -1درصد پرخورند. پرخوری بچه ها به دو دلیل است:  41دارند که از این مقدار 

 چون امکان سوخت و سوز آن را نداریم. به غذا خوردن می کنیم. چون از نظر ما زیاد خوردن ارزش است.در زندگی صنعتی امروزی نباید پرخوری کنیم 

           نسبت به غذای بچه ها حساسیت نداشته باشید. تعادل را در غذای بچه ها حفظ کنید.                         

 حرکت-9نشست  

سه بخش: احترام به جسم، مراقبت از جسم در رویکرد هوش متعادل، جسم بسیار اهمیت دارد؛ چون ظرف روح است. به طور کلی در این رویکرد جسم را در 

 ) بهداشت، تغذیه،.....(، مهارت های جسمی؛ بررسی می کنیم.

در این مبحث در مورد حرکت و مهارت های حرکتی جسم صحبت می کنیم. حرکت جسمی یکی از عوامل مهم رشد است. بدون حرکت زندگی معنا ندارد. 

بقا بشریت و هستی است. انسان از بدو خلقت تا انتهای جهان به حرکت نیاز دارد. ما خیلی راجع به حرکت حرکت عامل اصلی تداوم نسل بشر است. عامل 

جنب و جوش  اطالعات نداریم و حرکت را نمی شناسیم. در این مبحث خواهیم دید که بچه ها چه قدر نیاز به حرکت دارند. آن قدر حرکت را نمی شناسیم که

را بیش فعال می نامیم. چون ما فلسفه حرکت و عمق   درصد از بچه هایمان 31یعی می دانیم. و آن قدر از حرکت بی خبریم که طبیعی بچه ها را هم غیر طب

راستا یك آن را نمیدانیم. رشد محور حرکت است. حرکت زمانی مفید است که در امتداد رشد باشد ودر امتداد چهار مرحله ی مخروط باشد. حرکت در این 

و آشفته و بی جهت یا خالف جهت باشد، حرکت مخرب خواهد بود. اگر حرکت را بشناسیم و مدیریت کنیم و   ه است. اگر در امتداد رشد نباشدحرکت سازند

 ود. ش مخرب میاز آن در جهت رشد استفاده کنیم، نیروی بسیار سازنده ای برای رشد خواهد بود و اگر ما نتوانیم حرکت را مدیریت کنیم، تبدیل به نیروی 

است. چرا حرکت الزم است؟ چرا انسان و کودک باید حرکت کند؟ جواب های حاضرین: « چرا » مثل همیشه به سراغ کارکرد می رویم و اولین سؤال کارکرد که 

انی: اخت پیدا کند. آقای سلطارضاء حس کنجکاوی، نیازهایش را به دست آورد، تجربه کند، انرژی درونش را تخلیه کند، رشد کند، به خواسته هایش برسد، شن

ساده را برای خودمان پیچیده می کنیم و مسئله ساده حرکت را می بریم به فلسفه   یکی از آفت های زیاد کتاب خواندن و کالس رفتن همین است که مسائل

م. گفتید کودک حرکت می کند که به نیازهایش و شناخت گرایی و رفتار گرایی و حکمت و خرد و........ و آن را تبدیل به یك چیز عجیب و غریب می کنی

 ید؟برسد، خوب مادران فداکار این کار را به خوبی انجام می دهند. و یا گفتید کنجکاوی کند آیا واقعاً اجازه ی این کار را به آن ها می ده

تا به شناخت برسد. در حیطه ی جسم چرا کودک  ما در این مبحث حرکت جسمی را بررسی می کنیم نه حرکت ذهنی را که می گوییم کودک حرکت می کند

 باید حرکت کند؟.... جواب حاضرین: خوب باید حرکت کند، برای بازی کردن.

 آقای سلطانی: کودک و انسان باید حرکت کنند به چند دلیل:

ع تا دفع در حال حرکت است و دستگاه گوارش در انسان برای این که دستگاه گوارش سالمی داشته باشد باید حرکت داشته باشد. غذایی که می خوریم از بل

 حرکت تنظیم می شود. بچه های امروزی غیر از معضل تغذیه ناسالم، دچار یبوست و رودل هستند. 
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ه قدر چ متابولیسم سیستم تأمین انرژی بدن است. فرآیند سوخت و ساز یکی از شاهکارهای آفرینش است که –تنظیم سوخت و ساز بدن یا متابولیسم     -1

د باعث م کُنبدن هوشیارانه عمل می کند. یکی از معضالت ما با بچه ها چاقی است. یکی از علل چاقی نیز کُند بودن مکانیسم سوخت و ساز است. متابولیس

ی گیریم و الغر نمی ذخیره ی چربی در بدن می شود چون بدن در این حالت قدرت سوخت و هضم چربی را ندارد. بدن هوشیار است. علت این که رژیم م

ع می شویم این است که چون بدن هوشیار است به محض این که غذا نمی خوریم و این محرومیت از یك حدی که می گذرد بدن اعالم قحطی می کند و شرو

کت متابولیسم را سرعت می دهد کند به ذخیره کردن غذای دریافتی و توقف سوخت و ساز . به همین دلیل بچه های افریقایی شکم های گنده ایی دارند. حر

 رد.و سوخت و ساز را باال می برد، در نتیجه انرژی بیشتری در بدن آزاد می شود و بدن راحت تر کار می کند. حرکت روی کبد هم تأثیر مهمی دا

 به سلول ها را سرعت می بخشد.  حرکت باعث تشدید فعالیت قلب می شود وسرعت گردش خون را باال می برد در نتیجه غذا رسانی –گردش خون     -2

 تناسب اندام و تقویت عضالت    -3

حرکت در متعادل کردن این سیستم نقش به سزایی دارد. سموم بدن از سه راه دستگاه گوارش، تعریق و ادرار ، مدفوع و  –کمك به سیستم دفع سموم     -4

باید آن را بشناسد. لنف یك مایع بخصوص در بدن است که کارش جمع آوری سموم و  سیستم لنفاوی دفع می شود. لنف از مسائل مهمی است که هر مادری

اب بیدار دفع آن هاست. خون به وسیله ی قلب پمپاژ می شود و در بدن حرکت می کند اما لنف در بدن ثابت می ماند به جزء در حرکت. صبح ها که از خو

هم حرکت می کند و سموم را از   شده اند اما با حرکت کم کم سرحال می شویم چون لنف می شویم کسل هستیم چون لنف حاوی سموم در بدن متمرکز

جام پیاده ان طریق کلیه و ادرار و تعریق دفع می کنند. سیستم لنفاوی در حرکت فعال می شود. به همین جهت نرمش صبحگاهی بسیار اهمیت دارد. صبح ها با

 طول شب جمع آوری کرده، از طریق حرکت لنف و تعریق و روده ها دفع می کنیم.  روی و نرمش سمومی را که بدن با کمك کبد در

 حرکت باعث می شود که تعداد تنفس باال برود و بدن اکسیژن بیشتری کسب کند. –کسب اکسیژن   تنفس و    -5

و در این مبحث فرصت پرداختن به آن ها نیست. این پنج دلیل همه موجب حفظ سالمتی بدن می شوند. موارد دیگری نیز وجود دارد که تخصصی هستند 

است. حرکت موجب کسب مهارت می شود. حرکت نکردن باعث افت مهارت  کسب مهارت هابعد از سالمتی حرکت فوائد دیگری نیز دارد که از جمله آن ها 

سال  12عصبی مغز است. اتصال های سیناپسی زیر های حرکتی می شود. یکی از مهم ترین اثر مهارت های حرکتی روی ساختار مغز و شکل گیری شبکه 

شکل می گیرند و حرکت به تقویت این شبکه عصبی کمك می کندو باعث تقویت هوش می شود. پس اهمیت حرکت در این دوران مشخص می شود. ما بچه 

می شود. ممکن است خیلی حرف گوش کن باشد و های باهوش می خواهیم اما مانع حرکت کردن آن ها می شویم. بچه ای که جنب و جوش ندارد، باهوش ن

خوب حفظ کند ولی باهوش نمی شود. هوش شناختی و هوش خالق در حرکت کردن کودک شکل می گیرند نه در یك جا نشستن و تلویزیون تماشا کردن. 

      پیاژه دوره های رشد را به سه قسمت تقسیم می کند:

 حرکتی –حسی        دوره ی   سال 2 - 1  (1                                                     

 حرکتی  -ادراکی         دوره ی  سال  6 - 2   (2                                                     

 حرکتی –شناختی       دوره ی   سال 12 – 6   (3                                                     

  

نشستنی نداریم. بچه ها در حرکت به  –خوابیدنی نداریم، دوره ی ادراکی  –همان طور که می بینید حرکت در همه مراحل وجود دارد. پس دوره ی حسی 

 شناخت می رسند و رشد شناختی پیدا می کنند. دست مغز دوم است و باید حرکت کند تا مغز رشد کند و حرکت عامل مهم رشد شناختی است. 

ز ت باعث هماهنگی حواس و اعضاء و چشم و دست و گوش می شود. که همه ی این هماهنگی ها اثرشان در بزرگسالی مهم است و جلوه می کند. یکی احرک

ن در حرکتی. چو –علل افت تحصیلی در ایران کم حرکتی بچه ها است. و مربوط به تجربه ی این بچه ها در صفر تا دوسالگی شان است؛ یعنی دوره ی حسی 

   این زمان مانع حرکت او شده اند. وقتی مانع حرکت نوزاد می شویم، هوش شناختی رشد نمی کند و پایه ریزی نمی شود.

هنوز بزرگساالنی هستند که خودکار را صحیح در دست نمی گیرند. بچه های بزرگی هستند که   است.مهارت استفاده از ابزار  یکی دیگر از فوائد حرکت ایجاد

 ی شود.بلد نیستند خودشان لباس بپوشند، چون مانع حرکت آن ها شده اند. خیلی از نگه داری ها و دقت ها و کمك های بی مورد مانع حرکت بچه ها مهنوز 

 اگر می خواهید بچه ها رشد متعادل کنند یك رکن آن حرکت است. 

قبل از صنعتی شدن یا دوره سنتی، انرژی های فسیلی وجود نداشت. به جای است. در دوره ی  به دست آوردن نیازهای زیستی فایده ی دیگر حرکت مهارت

زد. با  زغال سنگ، نفت گاز و برق انرژی عضالنی حیوانی و انسانی بود. در نتیجه قدرت و مهارت جسمی برای کسب معاش و شکار و جنگ حرف اول را می

ت تکنولوژی اوضاع تغییر کرد، حرکت در انسان کم شد. جنگ ها از سالح سرد به سالح گرم شروع دوره صنعتی و پیدایش انرژی فسیلی و نیروی بخار و پیشرف

أمین معاش ت تبدیل شد و توانایی از دور جنگیدن به جای به میدان رفتن و تن به تن جنگیدن، پدید آمد. شکار به دامپروری تبدیل شد و تالش جسمی برای

 د. وارد زندگی انسان ش "ورزش  "تی پدید آمد که متفکرین جوامع را به فکر فرو برد. برای جبران کم حرکتی خمودگی ایجاد شد و مشکال کاهش پیدا کرد. 
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بود، قدرت جسمی و مهارت ها برای زنده ماندن صرف می شد. در دوره ی صنعتی مفهوم زندگی « زنده ماندن » در دوره ی ماقبل مدرنیسم، مفهوم زندگی 

در نتیجه ورزش هم در خدمت مصرف قرار گرفت. برای حفظ سالمتی باید ورزش کرد، ورزش های متعددی طراحی شد « .  مصرف» عوض شد و زندگی شد 

 .... یك و همزمان علم هم پیشرفت کرد. در کل خاصیت دوره ی مدرن این است که هر کاری بخواهیم بکنیم، عاطفی، حفظ حرمت، باال بردن هوش شناختی و

 . در مورد ورزش هم همین طور است.سر آن ها در مصرف است

شد. در  عوضاتفاقی که در گذار از سنتی به مدرن افتاد این بود که نگاه بشر تغییر نکرد. در دوره ی مدرن جنگ و تفکر جنگ سر جایش ماند، فقط شکلش 

انسانی تر شده واسمش شده فوتبال. همدیگر را نمی دوره ی سنتی گالدیاتورها وسط میدان می رفتند و با شمشیر می جنگیدند. در دوره ی مدرن امروزی 

فکر جنگ و ت کشند ولی در برده بودن بازیکن ها هیچ شکی نیست. فوتبالیست ها در اروپا مثل برده خرید و فروش می شوند. شکل جنگ ها انسانی تر شد اما

 حذف سرجایش ماند. 

در دوره ی سنتی ورزش ها در راستای رفع نیازها بود مثل سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی در این مبحث حرکت را می خواهیم در قالب مدرن بررسی کنیم. 

 ها باید با ورزش که همه برای شکار و جنگ بود. امروزه ورزش تغییر کرده و متنوع شده است. امروز برای رفع نیاز بدن به حرکت باید حتماً ورزش کنیم. بچه

ی دهد و آن را از پراکندگی و آشفتگی، تبدیل به یك حرکت نظام مند و قانونمند و پیش رونده می کند. حال می پردازیم آشنا شوند. ورزش حرکت را نظام م

 به این که چگونه ورزش از کودکی تا بزرگسالی انجام شود تا هر چهار بُعد مخروط انسان در آن دیده شود. 

 ورزش را به چند مرحله تقسیم کرده ام:

که از نوزادی شروع می شود، شامل بازی است. بازی های حرکتی در دوران کودکی زیربنای همه ی مهارت های حرکتی در دوران بزرگسالی  اولین مرحله – 1

 سال الزم و واجب است چون باعث تقویت هوش و ادراک آن ها می شود.  6است. بازی های حرکتی در بچه های زیر 

 ات و..... حرکات موزون مثل باله، یوگا، آکروب  -2

 نرمش و ورزش های سبك مثل پیاده روی، دوچرخه سواری و نرمش های صبحگاهی -3

 ورزش های طبیعی، یعنی ورزش هایی که ما را به طبیعت نزدیك می کند مثل کوهنوردی، شنا، اسکی، پیاده روی در طبیعت و.... -4

 فوتبال، ........ ورزش های قهرمانی مثل کشتی، بسکتبال، تنیس، ورزش های رزمی، – 5

رسی رما در این مبحث قصد آموزش ورزش نداریم بلکه قصد داریم مطلبی را بگوییم که ممکن است هیچ جای دیگر گفته نشود و آن مطلب این است که ب

ی م این است که بدانیم در چه جهتکنیم ببینیم که ورزشی که انجام می دهیم در مسیر رشد هست یا نه؟ در کدام جهت است؟ به باال می برد یا به پایین؟ مه

قسمت داریم ورزش می کنیم؟ حرکت هایی که می کنیم ما را به سمت رشد هدایت می کند و باال می برد یا باعث سقوط می شود و پایین می برد. این 

ان مان را به سمت رشد هدایت می کند، صحبت مهمترین بخشی است که می خواهیم راجع به آن صحبت کنیم؛ ما تا اآلن راجع به یکسری واژه که ما و فرزند

ن است که قوانین کردیم مثل: حرمت، احترام، سپاسگزاری، سادگی و ادب. ادب بیشتر به روش ها برمی گردد. در ورزش هم ادب وجود دارد. مثالً ادب فوتبال ای

داور اخطار می گیرند یا حتی از بازی اخراج می شوند. ارزش دیگری که در  بازی را رعایت کنند، به داور احترام بگذارند و اگر ادب بازی را رعایت نکنند از

است. اخالق جمع خلق به معنی خوی است. معموالً با دو پیشوند خوب و بد « اخالق » ورزش مطرح می شود و تا آخر دوره هم از آن صحبت خواهیم کرد، 

 ما را به سمت باال می برد. اخالق بد و بداخالقی را با کلمات دیگری به کار خواهیم برد. می آید. اما در کل منظور ما اخالق خوش است؛ اخالقی است که

برد. اگر رشد را یك حرکت رو به باال در مسیرکمال ببینیم، این مسیر با اخالق عالمت   اخالق یعنی روش هایی که در جهت فطرت انسان است و ما را باال می

عامل مانع رشد بچه هاست: نظافت، نظم، تربیت و آموزش. این چهار عامل به خصوص  4بیت معنا پیدا می کند. قبالً گفتیم گذاری می شود و این جا است که تر

هارا در  ه آنتربیت را هم مثل بقیه ی مسائل در حرکت باید بررسی شوند. ) منظور این است که این چهار عامل را هم باید دائم بررسی کنیم ببینیم چگون

گر یمان به کار می بریم آیا ما را به سمت رشد هدایت می کنند یا به سمت پایین(. تربیت و اخالقی که مانع حرکت شوند، مخرب خواهند بود و دزندگی خود

 .یمتربیت و اخالق به معنای ناب خودشان نیست. اخالق و تربیت عالمت گذاری جاده ی رشد هستند، ایمن سازی جاده هستند تا از جاده منحرف نشو

یم یعنی در ن مجهز نباشبرای این که در مسیر درست باشیم و به ُبعد الهی برسیم و از مسیر منحرف نشویم، باید موازین اخالقی را یاد بگیریم. اگر به این موازی

به این بُعد الهی باید اخالق داشته یك جاده ی کویری ب یعالمت قدم گذاشته ایم؛ ممکن است عبور کنیم و جاده را طی کنیم اما گم خواهیم شد. بای رسیدن 

 باشیم.

 ماوراء می کنند و متأسفانه امروزه مکاتبی در این جریان های عرفانی امروزی به وجود آمده که مستقیماً به کائنات دعوت می کنند و ادعای بردن و اتصال به

اخالق رسیدن به معنویت و کمال محال است. برای رسیدن به کمال باید  به مسائل دیگر و ابعاد دیگر زندگی و حالل و حرام هیچ اهمیتی نمی دهند. بدون

 معیار اخالقی داشته باشیم و مسائل اخالقی را باید رعایت کنیم. 
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مندی به خردمسئله ی اخالق در ورزش از بدو تولد شروع می شود و باید اخالق در حرکت و ورزش را در کودک پایه گذاری کنیم. اگر می خواهیم فرزندمان 

ت یم اخالقی اسبرسد، اخالق راباید رعایت کنیم. دو مسئله ی اخالقی در ورزش وجود دارد که به وسیله ان ها می توانیم بسنجیم که ورزشی که انجام می ده

 یا خیر؟

. نداریم. هرنوع رقابتی ضد اخالقی است تفکر رقابت یك تفکر ضد اخالقی است. ما رقابت سالم و سازنده نداریم، رقابت اخالقی –رقابت و تفکر رقابت     -1

ان، کسی بجالب است که ما رقابت را به معنای حذف شدن یك طرف می دانیم ولی در فرهنگ لغت به معنی نگهبانی و مواظبت است. رقیب یعنی نگهبان، پاس

نای ت یعنی پاسبانی کردن و نزدیك شدن. پس اصالً به معکه محافظ است. رقبا یعنی کسانی که از یکدیگر محافظت می کنند. تقارب یعنی نزدیك شدن، رقاب

است. از نزع می آید یعنی کندن و گرفتن چیزی که در دست « نزاع » حذف شدن و حذف کردن نیست. آن کلمه ای که معنای که معنی حذف می دهد، 

را تغییر مفهوم داده اند و به جای نزاع به کار می برند. در میدان طرف مقابل است. حذف در نزاع است. در دنیای مدرن شکل نزاع را عوض کرده اند و رقابت 

ا یك یك مقام ی های رقابت تنازع بقا وجود دارد. یك طرف برای حفظ خودش باید دیگری را حذف کند. شاگرد اولی یعنی تنازع بقا. برای بودن در یك مکان یا

 زع بقا، یك مخروط و یك تفکر سرازیر و رو به پایین است.معشوقه و ....، بقیه باید حذف شوند. رقابت با مفهوم تنا

، نامحدود است در مخروط برعکس، محدودیت وجود دارد. پس تنازع بقا به وجود می آید، برای دو نفر جا نیست، یك نفر باید بماند. اما در مخروط روبه باال

ی نهایتی به دست آوری که به تونداده باشند. در این فضای نا محدود الزم نیست جایی برای نزاع نیست. چه چیزی می خواهی که در این بیکران هستی و ب

مادی چرا  بجنگی، تنازع وجود ندارد. در مسیر رشد تنازع معنا ندارد چون رشد من مانع رشد شما نیست و رشد شما هم مانع رشد من نیست. اما در تفکر

اولی می خواهیم، یك کاپ قهرمانی می خواهیم. رقابت های دنیای امروزی همه تنازع بقا هستند  هست همه مانع یکدیگرند. در تفکر مادی فقط یك شاگرد

 چون اگر به معنای واقعی رقابت بودند، تفکر رقابت یعنی مواظب بودن، همراه بودن و نگاهبان بودن از یکدیگر.

  

سبقت یعنی فاصله گرفتن از گذشته، پیشی گرفتن از قسمتی که عقب مانده در فرهنگ لغت مسابقه ریشه در سبق دارد به معنی گذشته.  –مسابقه     -2

رم. می گیاست. یعنی هر کسی برای رشد با خودش مسابقه دارد. من در جای فعلی ایستاده ام، حرکت می کنم به جلوتر، یعنی از آن جایی که بودم سبقت 

رعت کمتر اما همه به سمت یك نامحدود باالی مخروط می رویم. در این نامحدود چیزی حاال همه در کنار هم می رویم، یکی سرعت بیشتری دارد و یکی س

س می کنیم. چون نیست که من بردارم و به شما نرسد و یا شما بردارید و به من نرسد. در دنیای امروزی ما برای مسابقه جایزه می گذاریم و مخروط را برعک

آن می رسد. این حالت مسابقه نام ندارد بلکه محاربه است. اگر من می خواهم که به آن جایزه برسم پس جایزه یك عدد است، پس هر کس سبقت گرفت به 

ته شده که در گف شماها نباید برسید . در صورتی که نفس مسابقه این نیست. اگر مخروط ما روبه باال باشد سبقت گرفتن خیلی هم عالی است. مثالً در دین ما

 و سعی کنید زودتر سالم کنید.سالم کردن سبقت بگیرید 

می کنند که  زندگی همه ی بزرگان، علما و دانشمندان را در همه ی دنیا نه فقط ایران، مطالعه کنید، مسلمان و غیر مسلمان، همه ی استادان معنوی کمك

به نیست اما ما با جایزه آن را تبدیل می کنیم به شاگردانشان سبقت بگیرند و جلوتر روند. شمس تبریزی هر چه داشت به موالنا داد و رفت. مسابقه محار

 محاربه. 

یزه ایك مسابقه معنوی و اخالقی با جایزه به یك کار ضد اخالقی تبدیل می شود. چرا جایزه؟ ) منظور جایزه مادی و بیرونی است (. ما دو نوع ج  -جایزه     -3

ه ی گیرد. و همداریم، درونی و بیرونی. جایزه بیرونی یك بازی مخرب است. جایزه باید درونی باشد. یك کودک متعادل باید لحظه به لحظه از خودش جایزه ب

 سگزاری از بیرونانسان ها باید هر لحظه از خودشان و درون خود جایزه بگیرند. انسان ها در درون خودشان باید از خودشان سپاسگزاری کنند. چرا منتظر سپا

خود جایزه نمی دهیم. در نتیجه حال مان هستیم؟ چون از درون سپاسگزار خودمان و خدای خود نیستیم. چرا منتظر جایزه از بیرون هستیم؟ چون از درون به 

می  وشیبد می شود از دیگران متوقع و طلبکار می شویم. تخریب می شویم و تخریب می کنیم. به این گونه یك حرکت ورزشی را از فایده های آن چشم پ

 کنیم و آن را تبدیل به فرآیند ضد اخالقی می کنیم.

ودن . محاربه در رابطه ی برنده / بازنده است. یکی از حاضرین پرسیدند: اگر تفکر رقابت را حذف کنیم، انگیزه از بین رابطه ی برنده / برنده یعنی در کنار هم ب

 نمی رود؟ بچه ها بی انگیزه نمی شوند؟

محاربه، جنگ، حسادت، چشم و هم جواب آقای سلطانی: حتماً انگیزه ازبین می رود و حتماً بچه ها بی انگیزه می شوند؛ ولی کدام انگیزه؟ انگیزه ی خشونت، 

نسان قویت می شوند. اچشمی. آری همه این انگیزه ها پایین می آیند و به جایش انگیزه هایی که انسان را در مسیر رشد باال می برند و انگیزه جایزه از درون ت

ر کار باشد. من خودم را نسبت به مبدأ می سنجم نه نسبت به میل به بی نهایت دارد در این حالت انگیزه ی رشد تقویت می شود بدون این که مقایسه ای د

 بغل دستی ام. و چه کار می توانم کنم که همه رشد کنند.

سان به انپیروزی و کامیابی شوق و ذوق دارد و باعث شادمانی می شود پس این شوق را باید به سمت معنویت و مسیر رشد هدایت کرد. کمال طلبی متعلق 

ه باشد هم خودت باال می روی و هم دیگران را باال می بری، اما اگر مادی باشد، نه خودت باال می روی و نه دیگران را باال می بری. در رااست وقتی معنوی 
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لل م نباید بین  رشد و معنویت، انگیزه مسئولیت در من تقویت می شود و انگیزه نزاع و چشم و هم چشمی و حسادت و... جنگ پایین می آید. جنگ حتماً 

 باشد بلکه حتی جنگ درون خودمان نیز کم می شود. 

دهیم اما  یاست در این مسیر بی هویت شویم و میل نداشته باشیم که در کنکور و رقابت ها وارد شویم و مدال بگیریم، بله این انگیزه ها را از دست م  ممکن

 دأ هدایت کند.انگیزه هایی را به دست آوریم که هرچه بیشتر ما را به سمت رشد و مب

ت نخواهد بود فحاضرین در جلسه: اگر رقابت نباشد پیشرفت نخواهد بود؛ آقای سلطانی: قبالً هم گفتیم اگر در فضای مادی و مخروط برعکس باشیم، بله پیشر

 و دیگر به رقابت احتیاجی نیست چون رقابت در مفهوم یعنی با هم بودن و در این فضا همان محاربه جواب گو است. 

ن در فضای مادی تنازع بقا کافی است چون در مخروط برعکس و تفکر مادی فضا محدود است و اگر همدیگر را حذف نکنیم، حذف می شویم. شکی در آ

 نیست. اما در فضای معنوی و مخروط رو به باال، فضا برای همه هست و انگیزه در این جا رشد فردی و اجتماعی است نه حذف.

بال حذف نباشد دیگر مزه ندارد؟ آقای سلطانی: فوتبال یك بازی زیبا است و در عرصه مهارت های حرکتی و هماهنگی بین اعضا و غیره حاضرین: اگر در فوت

ند و ببوسبسیار کامل است به خصوص که روی چمن سبز هم هست همه چیز آن عالیست اما به شرطی که آخر بازی گل ها را نشمارند و بازیکنان یکدیگر را 

به جاش آرامش ند. و همه تیم ها و مربی ها آخرین دستاوردهایشان را باهم به اشتراک بگذارند. در این حالت شور و هیجان گالدیاتوری از بین می رود و برو

 معنوی می آید.

ی است. همه به هم کمك می کنند که اله –چرا ورزش کوهنوردی این همه جنجال و طرفدار ندارد؟ چرا المپیك کوهنوردی نداریم؟ چون تماماً ورزش انسانی 

ما عرصه ی رقابت و حذف بین المللی را در المپیك، به عرصه ی همکاری و برادری تعبیر می   باال بروند به سمت هدف. کوهنوردی انسانی ترین ورزش است.

د و سرحال هستند؟ مردم کشورهایی که قهرمان پروری کنیم. کجای این مسابقات همکاری وبرادری است؟ آیا تمام تیم هایی که از المپیك برمی گردند شا

رسانه و کردند و فرستادند المپیك همه راضی و خشنود هستند؟ چقدر مردم جهان بعد از مسابقات قهرمانی دچار در گیری های مختلف کوچه و خیابان و 

انی حذف و کشتار است اما با ظاهر انسانی.در مقابل ما مسلمان ها روزنامه ها می شوند؟ کجای این هیاهوها پیشرفت و برادری است؟ بلکه یك جشنواره جه

 یرد.یك المپیکداریم به نام حج. مهم نیست که تو کی هستی؟ چه مقامی داری؟همه با هم به سمت یك هدف می روند. دنیا می تواند از حج الهام بگ

اخالق است. همه دین ها انسان را به سمت باال هدایت کرده اند و در هیچ کدام هر نوع المپیادی که حذف در آن وجود داشته باشد و در کل تفکر حذف ضد 

که در آن  تفکر حذف وجود ندارد. در هیچ دینی گفته نشده که همنوعت را حذف کن. از اول بشریت تا امروز همه ی ادیان دعوت به بی نهایت و نامحدودی

 برای همه جا هست، کرده اند.

بگیرید.یادمان باشد بچه های ما در عصر خرد زندگی می کنند. بچه های شما در دنیای شما زندگی نمی کنند. اگر جلوی رشدشان را تفکر حذف را از بچه ها 

یر قدر درگ بگیرید آن ها را در سطح پایین نگه داشته اید. دنیای آینده دنیای خرد و معنویت است. جهان به سرعت به سمت معنویت پیش می رود و ما آن

 ن ها هستیم که این عالئم را نمی بینیم. ما نیاز به آموزش اخالق و ادب برای فرزندان مان داریم.بحرا

 رقابت برای تنازع بقا و محاربه به جای مسابقه، در رابطه ی بین انسان ها اثر منفی دارد. ما در بحث ارتباط یك چهار راه داریم:

       

                                                                                                  برنده/بازنده                برنده/برنده                                            

  

 بازنده/ بازنده             بازنده/ برنده                                           

رنده به وجود می آورد و بالعکس. این رابطه، جنگ و نزاع است فقط یك طرف باید پیروز شود. در این رابطه برنده وجود ندارد، ب –تفکر حذف رابطه ی بازنده 

یران فقط یك همه بازنده هستند. زندگی قهرمان های ورزشی را نکاه کنید زمانی که دیگر مقام و مدال نداشتند، افسرده و سرخورده شدند. در طول ورزش ا

 ترا داشتیم که در مسیر انسانی و اخالقی پیش رفت. در مسابقه ای که حریف خارجی او دست چپش آسیب دیده بود تا آخر زمان بازی تختی به دس تختی

ابل او به لرزه و در مق  او در مراسم تدفین او اذعان کرد. و در مسابقه ای دیگر که حریف او تازه کار بود  چپ او دست نزد. این مطلب را همین حریف خارجی

 ت و در آن جا دعای مادرافتاده بود، تختی بازی را مساوی تمام کرد. در افسانه ها نیز پوریای ولی را داریم که قبل از مسابقه ای برای خواندن نماز به مسجد رف

 مستجاب شود. حریفش را شنید که برای برنده شدن فرزندش دعا می کرد و پوریا در میدان شکست خورد تا دعای آن مادر 

چون هر برنده ای  ما این تفکرات اخالقی را در فرهنگ خودمان فراوان داریم فقط باید آن ها را گسترش دهیم. در رابطه ی برنده / بازنده همه بازنده هستند

ای هم تحقیر شده و سرخورده است. پس  هم اضطراب باخت دارد. هر صاحب عنوانی نگران است که مبادا روزی آن مقام و عنوان را از دست بدهد. هر بازنده

ها است. این المپیادهردو طرف بازنده هستند. هرگز در مقابل یك بازنده، یك برنده وجود ندارد. تا زمانی که یك بازنده در دنیا وجود دارد کل بشریت بازنده 

 در بحرانی نبود. بچه هایتان را با تفکر رقابت بزرگ نکنید.بشریت را بازنده می کند. چون اگر به بشریت آسیب نمی زد، اوضاع جهان امروزه این ق
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 برای به دست آوردن مهارت های حرکتی چه کنیم؟

زیربنای سالمت جسمی و رشد جسمی و مهارت ها بازی است. بازی را جدی بگیرید. عمر بازی به اندازه ی عمر بشریت است و تا آخر بشریت  –بازی         ·

ی برای کودک تمرین زندگی است. از نوزادی شروع می شود. برای بازی های حرکتی برنامه و نظم داشته باشید. اگر بچه ها نظم حرکتی باقی خواهد ماند. باز

رکت اید حنداشته باشند، ذهن آن ها آشفته می شود و دچار پراکندگی می شوند و بی دلیل وول می خورند. چون بچه ها تحت فشار سائق هستند، بدنشان ب

؛ و این وظیفه ما است که به این حرکت جهت دهیم. اگر نتوانیم کودک دور خودش می چرخد. مثل شیلنگ آبی که تحت نیروی سائق آب دور خودش  کند

ی شوند. اری ممی چرخد و اگر آن را در دست نگیریم هدر می رود. اگر برای حرکت بچه ها برنامه نداشته باشیم، آشفته می شوند و دچار ناهنجاری های رفت

ته و هدایت یافبعد به آن ها برچسب بیش فعال می زنیم. این بچه ها بیش فعال نیستند بلکه نظم ذهنی و نظم حرکتی ندارند. حرکات و بازی هایشان سازمان 

 شده نیست.

الب تبدیل به پادگان نکنید و بعد از خواندن این مطبازی : هر فعالیتی برای کسب شادی و نشاط است. بچه ا بازی می کنند که به شادی و نشاط برسند. خانه را 

 از فردا یك سوت دستتان بگیرید و بچه را وادار به حرکات ورزشی کنید. بازی باید بده و بستان عاطفی و هیجان مشترک عاطفی باشد.

اونجا راه نرواین راه صاف را برای من  "به بچه ها گفته اید که راه رفتن روی چوب تعادل، لبه باغچه، لبه جوب و ... چه قدر –بازی های تعادل و توازن         ·

چون نه ادب بازی را بلدیم و نه اخالق بازی  "بی تربیت"؟ کودک به هدایت فطرت و سائق رشدش روی لبه ها راه می رود ما به او می گوییم  "و شما ساختند

 "بیا پایین"را بعد هم به او فرمان می دهیم که 

بالش خونه به چه درد می خوره؟ فقط خوابیده؟ یك استفاده دیگر آن اینه که چندتا از آن ها را بچینید روی زمین، مثلسنگ های  –ی های پریدنی باز        ·

در  د و از خودتانیرودخانه تا بچه از روی آن ها بپرد و به بازی شور و هیجان بدهید و به او بگویید اگر زمین بیفتد خیس می شود. ) حصارهای ذهنی را بشکن

دک ست اما کوزمینه بازی ابتکار به خرج دهید ما در این جا فقط مثال می زنیم چون ما به عنوان بزرگسال فکر می کنیم که رختخواب فقط برای خوابیدن ا

ا پریدن تقویت میشود. مادری که حتی بیش از چند نوع استفاده برای آن تعریف می کند.( پریدن روی تشك، تخته پرش، مبل و ....... ماهیچه های کودک ب

 ند.فقط پنج دقیقه با کودکش همراهی می کند وبا او بازی می کند بدون کالم به او می گوید که دوستش دارد و کودک بسیار عالی حس را درکمی ک

مثل پرت کردن های هدف دار، بسکتبال، دارت، شوت کردن، ..... خیلی وارد مصرف نشویم  –اعضا را ایجاد می کند   بازی هایی که هماهنگی حواس و        ·

را   ه چیزمحتی می توان یك سطل گذاشت و با روزنامه باطله گوله درست کرد و بیندازیم داخل سبد یا سطل. چه قدر گله و شکایت می کنید که کودک من ه

درست خالف قانون آفرینش عمل کرده اید. سائق کودک به او می   "نکن، پرت نکن "در به این بچه گفته اید پرت می کند و اصالً رفتار عادی ندارد، چه ق

رودخانه بروید  رگوید پرت کن اما ما جلوی نظام آفرینش می ایستیم و می گوییم پرت نکن. بای تقویت پرت کردن کودک برنامه داشته باشید. به بیابان و کنا

ت کنید. فضاهای مناسب، متناسب با وضعیت زندگی های خود برای کودک فراهم کنید. چه قدر از تف کردن بچه ها شاکی هستید. و و همراه کودک سنگ پر

ب هم ببرید آ به او می گویید نکن زشته. کی گفته که تف کردن زشته؟ پس کودک آب اضافی دهانش را چه کار کند.؟ او را ببرید دستشویی یا حمام یك لیوان

شما بخواهد او را همراهی کنید   هم تف کنید ببینید که کودک چقدر آرام می شودو با او صحبت کنید که هر وقت دلش تف کردن خواست می تواند ازو با 

ا کار است. اما م مطمئن باشید بعد از مدتی کوتاه تمام می شود. با این کار ادب تف کردن را به او آموزش می دهید که فقط در حمام و دستشویی مجاز به این

 ادب ما اصالً انجام ندادن آن است.

 پارک فقط تاب و سرسره نیست بلکه خاک بازی و گل و برگ و درخت و وسایل و هوا و ..... هم هست. –بازی در پارک         ·

مثاًل با سایه موی سرش را بکشید یا به شما لگد بزند و  از جذاب ترین بازی ها برای بچه ها است. توی آفتاب با سایه ها بازی کنید.  یکی –سایه بازی         ·

 شما جیغ بزنید، شکل بسازید و ...........

 برای تقویت  توپ بزرگ و کوچك، عضالت ریز بچه های ما خیلی تقویت می شود ولی ماهیچه های درشت شان تقویت نمی شود. از توپ  -توپ بازی         ·

 این عضالت درشت استفاده کنید.

ا بچه زی های باین است که این بازی ها را به رقابت تبدیل نکنیم. ببینیم من زرنگ ترم یا تو؟ کی زودتر غذاشو تموم می کنه؟ حذف و محاربه را وارد با  مهم

نید، چوب زیر بغل برای بچه ها ها نکنیم. برای این بازی ها برنامه ریزی کنید و در این بازی ها بچه ها را حمایت کنید که خطری تهدیدشان نکند. کمك نک

 نشوید، خودتان را تحمیل نکنید. روی خط تعادل بایستید.

با بچه هایتان پیاده به خرید بروید. چه اشکالی دارد که کیسه های خرید را نفس زنان و عرق ریزان همراه فرزندمان به   –بازی و مهارت های زندگی         ·

ال در زندگی را حس کنند و ببینند. یکبار هم شده این کار را بکنید وببینید بچه هایتان چه لذتی می برند. در کارهای خانه و خانه بیاوریم تا آن ها تالش و تق

ه ک برد. بعدها  می تهیه غذا بچه ها را مشارکت بدهید بهترین بازی برای آن هاست و خیلی خوب انرژی آ ن ها را تخلیه می کند. و اعتماد به نفس شان را باال

 این کودک بزرگ می شود خواهد توانست به تنهای از پس کارهای خودش برآید، خرید کند سختی بکشد.
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رقصیدن به معنای عبادت نه جلف بازی . اگر موازین اخالقی نداشته باشد فجایع امروزی را به بار می آورد. رقص هنر  –یوگا   حرکات موزون و رقص و        ·

ل است. هنر با بی اخالقی میانه ندارد. حرمت تن را به یاد داشته باشید، تحت عنوان هنر اجازه ندهید به جسم فرزندتان بی احترامی است. هنر به ملکوت متص

 دبای همه برقص  در هر مهمانی و هر جمعی  شود. مواظب باشید فرزندتان دلبری و لوندی و جلب توجه یاد نگیرد. دلیلی نداره که چون به کالس رقص میره

 مگه برای رقاصی به کالس می فرستیدش؟

ادب حضور داشته باشد. یکی دیگر از آسیب های بزرگی که دنیای مدرن به بشریت زده است، حذف اخالق و حذف حرمت   در این کالس ها هم باید اخالق و

 تن چه برای مرد و چه برای زن بوده است

ادب   ته باشید. در ضمن منظور ما این نیست که بچه ا در تیم ها شرکت نکنند بلکه بچه ها باید اخالق وبا بچه ها در هر سنی که هستند برنامه پیاده روی داش

ه و هرگز خود بورزشی را در جهت رشد معنوی یاد بگیرند. بچه ها به خصوص پسرها دفاع کردن را باید یاد بگیرند و اجازه ندهند کسی به آن ها حمله کنند 

ه عنوان دوری بچه ها از خشونت آن ها را منفعل بار می آوریم. حس دفاع از پسران را نگیرید حتی تقویت کنید. روی خط تعادل کسی حمله نکنند. گاهی ب

 حرکت کنید و نگذارید تهاجم را یاد بگیرند.

مانیم ولی بدون هوا دو دقیقه هم دوام نمی از جنبه های مراقبت از جسم، تنفس است. ما بدون آب و غذا برای مدتی می توانیم زنده ب  یکی –تنفس         ·

 است.  آوریم. تنفس خیلی مهم است و مکمل تغذیه است و نتیجه حرکت. یکی از چراها و کاربرد حرکت، تنفس است. دو عامل هوا و مهارت در تنفس مهم

اشید و از هوای آزاد و اکسیژن خالص و قند طبیعی استفاده اکسیژن برای فعالیت مغز حیاتی است. اگر فعالیت مغزی دارید حتمًا باید تنفس صحیح داشته ب

 کنید. بزرگترین منبع تولید اکسیژن، طبیعت است. و انسان مشغول نابود کردن طبیعت است. 

ی رین ساعت های زندگبرای مهارت تنفس باید ریتم زندگی مان را تغییر دهیم. ما زندگی های شبانه طوالنی داریم در حالی که از غروب تا نیمه شب آلوده ت

 ریم. در ساعتشهری هستند. ما هم درست در این ساعات از روز در بیرون هستیم. در حالی که سر شب باید خانه باشیم تا در معرض این آلودگی ها قرار نگی

زندگی را عوض کنید، طلوع روز بیدار شوید.  های اوج ترافیك و آلودگی هوا و صوتی و انرژی های منفی بیرون نروید و کودکان را هم نبرید. به آرامی ریتم

ساعت بعد از نیمه شب در تاریکی مطلق در خواب باشیم تا کبد بتواند به درستی عمل کند.  3ساعت قبل از نیمه شب و  2طبق طب های سنتی همه دنیا باید 

 ات آزاد هستند. و از طلوع خورشید تا غروب حتماً بیدار باشیم چون انرژی کائنات و طبیعت در این ساع

  نفس عمیق کشیدن و تنفس در هوای سالم را به بچه ها یاد بدهید. 

 استراحت-11نشست

از جسم  در رویکرد هوش متعادل، جسم بسیار اهمیت دارد؛ چون ظرف روح است. به طور کلی در این رویکرد جسم را در سه بخش: احترام به جسم، مراقبت

 ای جسمی؛ بررسی می کنیم.) بهداشت، تغذیه،.....(، مهارت ه

در این مبحث در مورد حرکت و مهارت های حرکتی جسم صحبت می کنیم. حرکت جسمی یکی از عوامل مهم رشد است. بدون حرکت زندگی معنا ندارد. 

دارد. ما خیلی راجع به حرکت حرکت عامل اصلی تداوم نسل بشر است. عامل بقا بشریت و هستی است. انسان از بدو خلقت تا انتهای جهان به حرکت نیاز 

جنب و جوش  اطالعات نداریم و حرکت را نمی شناسیم. در این مبحث خواهیم دید که بچه ها چه قدر نیاز به حرکت دارند. آن قدر حرکت را نمی شناسیم که

بیش فعال می نامیم. چون ما فلسفه حرکت و عمق  را  درصد از بچه هایمان 31طبیعی بچه ها را هم غیر طبیعی می دانیم. و آن قدر از حرکت بی خبریم که 

راستا یك آن را نمیدانیم. رشد محور حرکت است. حرکت زمانی مفید است که در امتداد رشد باشد ودر امتداد چهار مرحله ی مخروط باشد. حرکت در این 

رکت مخرب خواهد بود. اگر حرکت را بشناسیم و مدیریت کنیم و و آشفته و بی جهت یا خالف جهت باشد، ح  حرکت سازنده است. اگر در امتداد رشد نباشد

 ود. مخرب می شاز آن در جهت رشد استفاده کنیم، نیروی بسیار سازنده ای برای رشد خواهد بود و اگر ما نتوانیم حرکت را مدیریت کنیم، تبدیل به نیروی 

است. چرا حرکت الزم است؟ چرا انسان و کودک باید حرکت کند؟ جواب های حاضرین: «  چرا» مثل همیشه به سراغ کارکرد می رویم و اولین سؤال کارکرد که 

لطانی: آقای س ارضاء حس کنجکاوی، نیازهایش را به دست آورد، تجربه کند، انرژی درونش را تخلیه کند، رشد کند، به خواسته هایش برسد، شناخت پیدا کند.

ساده را برای خودمان پیچیده می کنیم و مسئله ساده حرکت را می بریم به فلسفه   تن همین است که مسائلیکی از آفت های زیاد کتاب خواندن و کالس رف

ش نیازهایو شناخت گرایی و رفتار گرایی و حکمت و خرد و........ و آن را تبدیل به یك چیز عجیب و غریب می کنیم. گفتید کودک حرکت می کند که به 

 کار را به خوبی انجام می دهند. و یا گفتید کنجکاوی کند آیا واقعاً اجازه ی این کار را به آن ها می دهید؟ برسد، خوب مادران فداکار این

ک دما در این مبحث حرکت جسمی را بررسی می کنیم نه حرکت ذهنی را که می گوییم کودک حرکت می کند تا به شناخت برسد. در حیطه ی جسم چرا کو

 ضرین: خوب باید حرکت کند، برای بازی کردن.باید حرکت کند؟.... جواب حا

 آقای سلطانی: کودک و انسان باید حرکت کنند به چند دلیل:
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وارش در ه گانسان برای این که دستگاه گوارش سالمی داشته باشد باید حرکت داشته باشد. غذایی که می خوریم از بلع تا دفع در حال حرکت است و دستگا

 ی امروزی غیر از معضل تغذیه ناسالم، دچار یبوست و رودل هستند. حرکت تنظیم می شود. بچه ها

متابولیسم سیستم تأمین انرژی بدن است. فرآیند سوخت و ساز یکی از شاهکارهای آفرینش است که چه قدر  –تنظیم سوخت و ساز بدن یا متابولیسم     -1

ت. یکی از علل چاقی نیز کُند بودن مکانیسم سوخت و ساز است. متابولیسم کُند باعث بدن هوشیارانه عمل می کند. یکی از معضالت ما با بچه ها چاقی اس

نمی  ذخیره ی چربی در بدن می شود چون بدن در این حالت قدرت سوخت و هضم چربی را ندارد. بدن هوشیار است. علت این که رژیم می گیریم و الغر

غذا نمی خوریم و این محرومیت از یك حدی که می گذرد بدن اعالم قحطی می کند و شروع می شویم این است که چون بدن هوشیار است به محض این که 

دهد  عت میکند به ذخیره کردن غذای دریافتی و توقف سوخت و ساز . به همین دلیل بچه های افریقایی شکم های گنده ایی دارند. حرکت متابولیسم را سر

 رژی بیشتری در بدن آزاد می شود و بدن راحت تر کار می کند. حرکت روی کبد هم تأثیر مهمی دارد.و سوخت و ساز را باال می برد، در نتیجه ان

 حرکت باعث تشدید فعالیت قلب می شود وسرعت گردش خون را باال می برد در نتیجه غذا رسانی به سلول ها را سرعت می بخشد.  –گردش خون     -2

 تناسب اندام و تقویت عضالت    -3

حرکت در متعادل کردن این سیستم نقش به سزایی دارد. سموم بدن از سه راه دستگاه گوارش، تعریق و ادرار ، مدفوع و  –کمك به سیستم دفع سموم     -4

وم و مسیستم لنفاوی دفع می شود. لنف از مسائل مهمی است که هر مادری باید آن را بشناسد. لنف یك مایع بخصوص در بدن است که کارش جمع آوری س

اب بیدار دفع آن هاست. خون به وسیله ی قلب پمپاژ می شود و در بدن حرکت می کند اما لنف در بدن ثابت می ماند به جزء در حرکت. صبح ها که از خو

موم را از هم حرکت می کند و س  می شویم کسل هستیم چون لنف حاوی سموم در بدن متمرکز شده اند اما با حرکت کم کم سرحال می شویم چون لنف

جام پیاده ان طریق کلیه و ادرار و تعریق دفع می کنند. سیستم لنفاوی در حرکت فعال می شود. به همین جهت نرمش صبحگاهی بسیار اهمیت دارد. صبح ها با

 م. روی و نرمش سمومی را که بدن با کمك کبد در طول شب جمع آوری کرده، از طریق حرکت لنف و تعریق و روده ها دفع می کنی

 حرکت باعث می شود که تعداد تنفس باال برود و بدن اکسیژن بیشتری کسب کند. –کسب اکسیژن   تنفس و    -5

ت. ساین پنج دلیل همه موجب حفظ سالمتی بدن می شوند. موارد دیگری نیز وجود دارد که تخصصی هستند و در این مبحث فرصت پرداختن به آن ها نی

ت است. حرکت موجب کسب مهارت می شود. حرکت نکردن باعث افت مهار کسب مهارت هابعد از سالمتی حرکت فوائد دیگری نیز دارد که از جمله آن ها 

سال  12های حرکتی می شود. یکی از مهم ترین اثر مهارت های حرکتی روی ساختار مغز و شکل گیری شبکه عصبی مغز است. اتصال های سیناپسی زیر 

شکل می گیرند و حرکت به تقویت این شبکه عصبی کمك می کندو باعث تقویت هوش می شود. پس اهمیت حرکت در این دوران مشخص می شود. ما بچه 

و ای باهوش می خواهیم اما مانع حرکت کردن آن ها می شویم. بچه ای که جنب و جوش ندارد، باهوش نمی شود. ممکن است خیلی حرف گوش کن باشد ه

خوب حفظ کند ولی باهوش نمی شود. هوش شناختی و هوش خالق در حرکت کردن کودک شکل می گیرند نه در یك جا نشستن و تلویزیون تماشا کردن. 

      ه دوره های رشد را به سه قسمت تقسیم می کند:پیاژ

 حرکتی –حسی        دوره ی   سال 2 - 1  (1                                                     

 حرکتی  -ادراکی         دوره ی  سال  6 - 2   (2                                                     

 حرکتی –شناختی       دوره ی   سال 12 – 6   (3                                                     

  

نشستنی نداریم. بچه ها در حرکت به  –خوابیدنی نداریم، دوره ی ادراکی  –همان طور که می بینید حرکت در همه مراحل وجود دارد. پس دوره ی حسی 

 شناخت می رسند و رشد شناختی پیدا می کنند. دست مغز دوم است و باید حرکت کند تا مغز رشد کند و حرکت عامل مهم رشد شناختی است. 

هم است و جلوه می کند. یکی از حرکت باعث هماهنگی حواس و اعضاء و چشم و دست و گوش می شود. که همه ی این هماهنگی ها اثرشان در بزرگسالی م

ن در حرکتی. چو –علل افت تحصیلی در ایران کم حرکتی بچه ها است. و مربوط به تجربه ی این بچه ها در صفر تا دوسالگی شان است؛ یعنی دوره ی حسی 

   زی نمی شود.این زمان مانع حرکت او شده اند. وقتی مانع حرکت نوزاد می شویم، هوش شناختی رشد نمی کند و پایه ری

هنوز بزرگساالنی هستند که خودکار را صحیح در دست نمی گیرند. بچه های بزرگی هستند که   است.مهارت استفاده از ابزار  یکی دیگر از فوائد حرکت ایجاد

بی مورد مانع حرکت بچه ها می شود.  هنوز بلد نیستند خودشان لباس بپوشند، چون مانع حرکت آن ها شده اند. خیلی از نگه داری ها و دقت ها و کمك های

 اگر می خواهید بچه ها رشد متعادل کنند یك رکن آن حرکت است. 

است. در دوره ی قبل از صنعتی شدن یا دوره سنتی، انرژی های فسیلی وجود نداشت. به جای  به دست آوردن نیازهای زیستی فایده ی دیگر حرکت مهارت

النی حیوانی و انسانی بود. در نتیجه قدرت و مهارت جسمی برای کسب معاش و شکار و جنگ حرف اول را می زد. با زغال سنگ، نفت گاز و برق انرژی عض

ه سالح گرم بشروع دوره صنعتی و پیدایش انرژی فسیلی و نیروی بخار و پیشرفت تکنولوژی اوضاع تغییر کرد، حرکت در انسان کم شد. جنگ ها از سالح سرد 
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از دور جنگیدن به جای به میدان رفتن و تن به تن جنگیدن، پدید آمد. شکار به دامپروری تبدیل شد و تالش جسمی برای تأمین معاش  تبدیل شد و توانایی

 د. وارد زندگی انسان ش "ورزش  "خمودگی ایجاد شد و مشکالتی پدید آمد که متفکرین جوامع را به فکر فرو برد. برای جبران کم حرکتی  کاهش پیدا کرد. 

بود، قدرت جسمی و مهارت ها برای زنده ماندن صرف می شد. در دوره ی صنعتی مفهوم زندگی « زنده ماندن » در دوره ی ماقبل مدرنیسم، مفهوم زندگی 

شد  در نتیجه ورزش هم در خدمت مصرف قرار گرفت. برای حفظ سالمتی باید ورزش کرد، ورزش های متعددی طراحی« . مصرف » عوض شد و زندگی شد 

 .... یك و همزمان علم هم پیشرفت کرد. در کل خاصیت دوره ی مدرن این است که هر کاری بخواهیم بکنیم، عاطفی، حفظ حرمت، باال بردن هوش شناختی و

 سر آن ها در مصرف است. در مورد ورزش هم همین طور است.

نکرد. در دوره ی مدرن جنگ و تفکر جنگ سر جایش ماند، فقط شکلش عوض شد. در اتفاقی که در گذار از سنتی به مدرن افتاد این بود که نگاه بشر تغییر 

ی ر را نمدوره ی سنتی گالدیاتورها وسط میدان می رفتند و با شمشیر می جنگیدند. در دوره ی مدرن امروزی انسانی تر شده واسمش شده فوتبال. همدیگ

یست ها در اروپا مثل برده خرید و فروش می شوند. شکل جنگ ها انسانی تر شد اما تفکر جنگ و کشند ولی در برده بودن بازیکن ها هیچ شکی نیست. فوتبال

 حذف سرجایش ماند. 

ی ی و شمشیربازدر این مبحث حرکت را می خواهیم در قالب مدرن بررسی کنیم. در دوره ی سنتی ورزش ها در راستای رفع نیازها بود مثل سوارکاری، تیرانداز

ش زار و جنگ بود. امروزه ورزش تغییر کرده و متنوع شده است. امروز برای رفع نیاز بدن به حرکت باید حتماً ورزش کنیم. بچه ها باید با ورکه همه برای شک

دازیم ی پرل مآشنا شوند. ورزش حرکت را نظام می دهد و آن را از پراکندگی و آشفتگی، تبدیل به یك حرکت نظام مند و قانونمند و پیش رونده می کند. حا

 به این که چگونه ورزش از کودکی تا بزرگسالی انجام شود تا هر چهار بُعد مخروط انسان در آن دیده شود. 

 ورزش را به چند مرحله تقسیم کرده ام:

کتی در دوران بزرگسالی اولین مرحله که از نوزادی شروع می شود، شامل بازی است. بازی های حرکتی در دوران کودکی زیربنای همه ی مهارت های حر – 1

 سال الزم و واجب است چون باعث تقویت هوش و ادراک آن ها می شود.  6است. بازی های حرکتی در بچه های زیر 

 حرکات موزون مثل باله، یوگا، آکروبات و.....   -2

 نرمش و ورزش های سبك مثل پیاده روی، دوچرخه سواری و نرمش های صبحگاهی -3

 ، یعنی ورزش هایی که ما را به طبیعت نزدیك می کند مثل کوهنوردی، شنا، اسکی، پیاده روی در طبیعت و....ورزش های طبیعی -4

 ورزش های قهرمانی مثل کشتی، بسکتبال، تنیس، ورزش های رزمی، فوتبال، ........ – 5

هیچ جای دیگر گفته نشود و آن مطلب این است که بررسی ما در این مبحث قصد آموزش ورزش نداریم بلکه قصد داریم مطلبی را بگوییم که ممکن است 

ه جهتی یم در چکنیم ببینیم که ورزشی که انجام می دهیم در مسیر رشد هست یا نه؟ در کدام جهت است؟ به باال می برد یا به پایین؟ مهم این است که بدان

کند و باال می برد یا باعث سقوط می شود و پایین می برد. این قسمت داریم ورزش می کنیم؟ حرکت هایی که می کنیم ما را به سمت رشد هدایت می 

 کند، صحبتمهمترین بخشی است که می خواهیم راجع به آن صحبت کنیم؛ ما تا اآلن راجع به یکسری واژه که ما و فرزندان مان را به سمت رشد هدایت می 

به روش ها برمی گردد. در ورزش هم ادب وجود دارد. مثالً ادب فوتبال این است که قوانین  کردیم مثل: حرمت، احترام، سپاسگزاری، سادگی و ادب. ادب بیشتر

ارزش دیگری که در  بازی را رعایت کنند، به داور احترام بگذارند و اگر ادب بازی را رعایت نکنند از داور اخطار می گیرند یا حتی از بازی اخراج می شوند.

است. اخالق جمع خلق به معنی خوی است. معموالً با دو پیشوند خوب و بد « اخالق » هم از آن صحبت خواهیم کرد،  ورزش مطرح می شود و تا آخر دوره

 ر خواهیم برد.می آید. اما در کل منظور ما اخالق خوش است؛ اخالقی است که ما را به سمت باال می برد. اخالق بد و بداخالقی را با کلمات دیگری به کا

برد. اگر رشد را یك حرکت رو به باال در مسیرکمال ببینیم، این مسیر با اخالق عالمت   هایی که در جهت فطرت انسان است و ما را باال می اخالق یعنی روش

مل به خصوص عامل مانع رشد بچه هاست: نظافت، نظم، تربیت و آموزش. این چهار عا 4گذاری می شود و این جا است که تربیت معنا پیدا می کند. قبالً گفتیم 

هارا در  ه آنتربیت را هم مثل بقیه ی مسائل در حرکت باید بررسی شوند. ) منظور این است که این چهار عامل را هم باید دائم بررسی کنیم ببینیم چگون

ت شوند، مخرب خواهند بود و دیگر زندگی خودمان به کار می بریم آیا ما را به سمت رشد هدایت می کنند یا به سمت پایین(. تربیت و اخالقی که مانع حرک

 یم.تربیت و اخالق به معنای ناب خودشان نیست. اخالق و تربیت عالمت گذاری جاده ی رشد هستند، ایمن سازی جاده هستند تا از جاده منحرف نشو

در  یاد بگیریم. اگر به این موازین مجهز نباشیم یعنی برای این که در مسیر درست باشیم و به ُبعد الهی برسیم و از مسیر منحرف نشویم، باید موازین اخالقی را

اشته ید اخالق دیك جاده ی کویری ب یعالمت قدم گذاشته ایم؛ ممکن است عبور کنیم و جاده را طی کنیم اما گم خواهیم شد. بای رسیدن به این بُعد الهی با

 باشیم.
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جود آمده که مستقیماً به کائنات دعوت می کنند و ادعای بردن و اتصال به ماوراء می کنند و متأسفانه امروزه مکاتبی در این جریان های عرفانی امروزی به و

د کمال بای به مسائل دیگر و ابعاد دیگر زندگی و حالل و حرام هیچ اهمیتی نمی دهند. بدون اخالق رسیدن به معنویت و کمال محال است. برای رسیدن به

 القی را باید رعایت کنیم. معیار اخالقی داشته باشیم و مسائل اخ

به خردمندی مسئله ی اخالق در ورزش از بدو تولد شروع می شود و باید اخالق در حرکت و ورزش را در کودک پایه گذاری کنیم. اگر می خواهیم فرزندمان 

بسنجیم که ورزشی که انجام می دهیم اخالقی است  برسد، اخالق راباید رعایت کنیم. دو مسئله ی اخالقی در ورزش وجود دارد که به وسیله ان ها می توانیم

 یا خیر؟

تفکر رقابت یك تفکر ضد اخالقی است. ما رقابت سالم و سازنده نداریم، رقابت اخالقی نداریم. هرنوع رقابتی ضد اخالقی است.  –رقابت و تفکر رقابت     -1

ر فرهنگ لغت به معنی نگهبانی و مواظبت است. رقیب یعنی نگهبان، پاسبان، کسی جالب است که ما رقابت را به معنای حذف شدن یك طرف می دانیم ولی د

به معنای  که محافظ است. رقبا یعنی کسانی که از یکدیگر محافظت می کنند. تقارب یعنی نزدیك شدن، رقابت یعنی پاسبانی کردن و نزدیك شدن. پس اصالً 

است. از نزع می آید یعنی کندن و گرفتن چیزی که در دست « نزاع » معنی حذف می دهد، حذف شدن و حذف کردن نیست. آن کلمه ای که معنای که 

ی برند. در میدان طرف مقابل است. حذف در نزاع است. در دنیای مدرن شکل نزاع را عوض کرده اند و رقابت را تغییر مفهوم داده اند و به جای نزاع به کار م

ف برای حفظ خودش باید دیگری را حذف کند. شاگرد اولی یعنی تنازع بقا. برای بودن در یك مکان یا یك مقام یا یك های رقابت تنازع بقا وجود دارد. یك طر

 معشوقه و ....، بقیه باید حذف شوند. رقابت با مفهوم تنازع بقا، یك مخروط و یك تفکر سرازیر و رو به پایین است.

ا به وجود می آید، برای دو نفر جا نیست، یك نفر باید بماند. اما در مخروط روبه باال، نامحدود است در مخروط برعکس، محدودیت وجود دارد. پس تنازع بق

یست الزم ن جایی برای نزاع نیست. چه چیزی می خواهی که در این بیکران هستی و بی نهایتی به دست آوری که به تونداده باشند. در این فضای نا محدود

ر مسیر رشد تنازع معنا ندارد چون رشد من مانع رشد شما نیست و رشد شما هم مانع رشد من نیست. اما در تفکر مادی چرا بجنگی، تنازع وجود ندارد. د

قا هستند هست همه مانع یکدیگرند. در تفکر مادی فقط یك شاگرد اولی می خواهیم، یك کاپ قهرمانی می خواهیم. رقابت های دنیای امروزی همه تنازع ب

 نای واقعی رقابت بودند، تفکر رقابت یعنی مواظب بودن، همراه بودن و نگاهبان بودن از یکدیگر.چون اگر به مع

  

در فرهنگ لغت مسابقه ریشه در سبق دارد به معنی گذشته. سبقت یعنی فاصله گرفتن از گذشته، پیشی گرفتن از قسمتی که عقب مانده  –مسابقه     -2

مسابقه دارد. من در جای فعلی ایستاده ام، حرکت می کنم به جلوتر، یعنی از آن جایی که بودم سبقت می گیرم. است. یعنی هر کسی برای رشد با خودش 

ود چیزی حاال همه در کنار هم می رویم، یکی سرعت بیشتری دارد و یکی سرعت کمتر اما همه به سمت یك نامحدود باالی مخروط می رویم. در این نامحد

شما نرسد و یا شما بردارید و به من نرسد. در دنیای امروزی ما برای مسابقه جایزه می گذاریم و مخروط را برعکس می کنیم. چون نیست که من بردارم و به 

 برسم پسجایزه یك عدد است، پس هر کس سبقت گرفت به آن می رسد. این حالت مسابقه نام ندارد بلکه محاربه است. اگر من می خواهم که به آن جایزه 

ده که در شنباید برسید . در صورتی که نفس مسابقه این نیست. اگر مخروط ما روبه باال باشد سبقت گرفتن خیلی هم عالی است. مثالً در دین ما گفته شماها 

 سالم کردن سبقت بگیرید و سعی کنید زودتر سالم کنید.

می کنند که  زندگی همه ی بزرگان، علما و دانشمندان را در همه ی دنیا نه فقط ایران، مطالعه کنید، مسلمان و غیر مسلمان، همه ی استادان معنوی کمك

ه ا تبدیل می کنیم بشاگردانشان سبقت بگیرند و جلوتر روند. شمس تبریزی هر چه داشت به موالنا داد و رفت. مسابقه محاربه نیست اما ما با جایزه آن ر

 محاربه. 

یزه ایك مسابقه معنوی و اخالقی با جایزه به یك کار ضد اخالقی تبدیل می شود. چرا جایزه؟ ) منظور جایزه مادی و بیرونی است (. ما دو نوع ج  -جایزه     -3

ک متعادل باید لحظه به لحظه از خودش جایزه بگیرد. و همه ی داریم، درونی و بیرونی. جایزه بیرونی یك بازی مخرب است. جایزه باید درونی باشد. یك کود

 سگزاری از بیرونانسان ها باید هر لحظه از خودشان و درون خود جایزه بگیرند. انسان ها در درون خودشان باید از خودشان سپاسگزاری کنند. چرا منتظر سپا

نتظر جایزه از بیرون هستیم؟ چون از درون به خود جایزه نمی دهیم. در نتیجه حال مان هستیم؟ چون از درون سپاسگزار خودمان و خدای خود نیستیم. چرا م

می  وشیبد می شود از دیگران متوقع و طلبکار می شویم. تخریب می شویم و تخریب می کنیم. به این گونه یك حرکت ورزشی را از فایده های آن چشم پ

 م.کنیم و آن را تبدیل به فرآیند ضد اخالقی می کنی

زه از بین ذف کنیم، انگیرابطه ی برنده / برنده یعنی در کنار هم بودن . محاربه در رابطه ی برنده / بازنده است. یکی از حاضرین پرسیدند: اگر تفکر رقابت را ح

 نمی رود؟ بچه ها بی انگیزه نمی شوند؟

می شوند؛ ولی کدام انگیزه؟ انگیزه ی خشونت، محاربه، جنگ، حسادت، چشم و هم جواب آقای سلطانی: حتماً انگیزه ازبین می رود و حتماً بچه ها بی انگیزه 

نسان قویت می شوند. اچشمی. آری همه این انگیزه ها پایین می آیند و به جایش انگیزه هایی که انسان را در مسیر رشد باال می برند و انگیزه جایزه از درون ت
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ی رشد تقویت می شود بدون این که مقایسه ای در کار باشد. من خودم را نسبت به مبدأ می سنجم نه نسبت به میل به بی نهایت دارد در این حالت انگیزه 

 بغل دستی ام. و چه کار می توانم کنم که همه رشد کنند.

. کمال طلبی متعلق به انسان پیروزی و کامیابی شوق و ذوق دارد و باعث شادمانی می شود پس این شوق را باید به سمت معنویت و مسیر رشد هدایت کرد

 می بری. در راه است وقتی معنوی باشد هم خودت باال می روی و هم دیگران را باال می بری، اما اگر مادی باشد، نه خودت باال می روی و نه دیگران را باال

 نباید بین ملل  ... جنگ پایین می آید. جنگ حتماً رشد و معنویت، انگیزه مسئولیت در من تقویت می شود و انگیزه نزاع و چشم و هم چشمی و حسادت و

 باشد بلکه حتی جنگ درون خودمان نیز کم می شود. 

دهیم اما  یاست در این مسیر بی هویت شویم و میل نداشته باشیم که در کنکور و رقابت ها وارد شویم و مدال بگیریم، بله این انگیزه ها را از دست م  ممکن

 انگیزه هایی را به دست آوریم که هرچه بیشتر ما را به سمت رشد و مبدأ هدایت کند.

اهد بود؛ آقای سلطانی: قبالً هم گفتیم اگر در فضای مادی و مخروط برعکس باشیم، بله پیشرفت نخواهد بود حاضرین در جلسه: اگر رقابت نباشد پیشرفت نخو

 و دیگر به رقابت احتیاجی نیست چون رقابت در مفهوم یعنی با هم بودن و در این فضا همان محاربه جواب گو است. 

ر مادی فضا محدود است و اگر همدیگر را حذف نکنیم، حذف می شویم. شکی در آن در فضای مادی تنازع بقا کافی است چون در مخروط برعکس و تفک

 نیست. اما در فضای معنوی و مخروط رو به باال، فضا برای همه هست و انگیزه در این جا رشد فردی و اجتماعی است نه حذف.

ی زیبا است و در عرصه مهارت های حرکتی و هماهنگی بین اعضا و غیره حاضرین: اگر در فوتبال حذف نباشد دیگر مزه ندارد؟ آقای سلطانی: فوتبال یك باز

ند و ببوسبسیار کامل است به خصوص که روی چمن سبز هم هست همه چیز آن عالیست اما به شرطی که آخر بازی گل ها را نشمارند و بازیکنان یکدیگر را 

ه اشتراک بگذارند. در این حالت شور و هیجان گالدیاتوری از بین می رود و به جاش آرامش بروند. و همه تیم ها و مربی ها آخرین دستاوردهایشان را باهم ب

 معنوی می آید.

الهی است. همه به هم کمك می کنند که  –چرا ورزش کوهنوردی این همه جنجال و طرفدار ندارد؟ چرا المپیك کوهنوردی نداریم؟ چون تماماً ورزش انسانی 

ما عرصه ی رقابت و حذف بین المللی را در المپیك، به عرصه ی همکاری و برادری تعبیر می   وهنوردی انسانی ترین ورزش است.باال بروند به سمت هدف. ک

ی ان پرورکنیم. کجای این مسابقات همکاری وبرادری است؟ آیا تمام تیم هایی که از المپیك برمی گردند شاد و سرحال هستند؟ مردم کشورهایی که قهرم

رستادند المپیك همه راضی و خشنود هستند؟ چقدر مردم جهان بعد از مسابقات قهرمانی دچار در گیری های مختلف کوچه و خیابان و رسانه و کردند و ف

ن ها ا مسلماروزنامه ها می شوند؟ کجای این هیاهوها پیشرفت و برادری است؟ بلکه یك جشنواره جهانی حذف و کشتار است اما با ظاهر انسانی.در مقابل م

 یرد.یك المپیکداریم به نام حج. مهم نیست که تو کی هستی؟ چه مقامی داری؟همه با هم به سمت یك هدف می روند. دنیا می تواند از حج الهام بگ

د و در هیچ کدام هر نوع المپیادی که حذف در آن وجود داشته باشد و در کل تفکر حذف ضد اخالق است. همه دین ها انسان را به سمت باال هدایت کرده ان

که در آن  تفکر حذف وجود ندارد. در هیچ دینی گفته نشده که همنوعت را حذف کن. از اول بشریت تا امروز همه ی ادیان دعوت به بی نهایت و نامحدودی

 برای همه جا هست، کرده اند.

بچه های شما در دنیای شما زندگی نمی کنند. اگر جلوی رشدشان را تفکر حذف را از بچه ها بگیرید.یادمان باشد بچه های ما در عصر خرد زندگی می کنند. 

یر قدر درگ بگیرید آن ها را در سطح پایین نگه داشته اید. دنیای آینده دنیای خرد و معنویت است. جهان به سرعت به سمت معنویت پیش می رود و ما آن

 خالق و ادب برای فرزندان مان داریم.بحران ها هستیم که این عالئم را نمی بینیم. ما نیاز به آموزش ا

 رقابت برای تنازع بقا و محاربه به جای مسابقه، در رابطه ی بین انسان ها اثر منفی دارد. ما در بحث ارتباط یك چهار راه داریم:

       

                                                                                                  برنده/بازنده                برنده/برنده                                            

  

 بازنده/ بازنده             بازنده/ برنده                                           

فقط یك طرف باید پیروز شود. در این رابطه برنده وجود ندارد،  برنده به وجود می آورد و بالعکس. این رابطه، جنگ و نزاع است –تفکر حذف رابطه ی بازنده 

یران فقط یك همه بازنده هستند. زندگی قهرمان های ورزشی را نکاه کنید زمانی که دیگر مقام و مدال نداشتند، افسرده و سرخورده شدند. در طول ورزش ا

ای که حریف خارجی او دست چپش آسیب دیده بود تا آخر زمان بازی تختی به دست  تختی را داشتیم که در مسیر انسانی و اخالقی پیش رفت. در مسابقه

و در مقابل او به لرزه   او در مراسم تدفین او اذعان کرد. و در مسابقه ای دیگر که حریف او تازه کار بود  چپ او دست نزد. این مطلب را همین حریف خارجی

در افسانه ها نیز پوریای ولی را داریم که قبل از مسابقه ای برای خواندن نماز به مسجد رفت و در آن جا دعای مادر افتاده بود، تختی بازی را مساوی تمام کرد. 

 حریفش را شنید که برای برنده شدن فرزندش دعا می کرد و پوریا در میدان شکست خورد تا دعای آن مادر مستجاب شود. 
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وان داریم فقط باید آن ها را گسترش دهیم. در رابطه ی برنده / بازنده همه بازنده هستند چون هر برنده ای ما این تفکرات اخالقی را در فرهنگ خودمان فرا

ده است. پس هم اضطراب باخت دارد. هر صاحب عنوانی نگران است که مبادا روزی آن مقام و عنوان را از دست بدهد. هر بازنده ای هم تحقیر شده و سرخور

. هرگز در مقابل یك بازنده، یك برنده وجود ندارد. تا زمانی که یك بازنده در دنیا وجود دارد کل بشریت بازنده است. این المپیادها هردو طرف بازنده هستند

 نکنید. بشریت را بازنده می کند. چون اگر به بشریت آسیب نمی زد، اوضاع جهان امروزه این قدر بحرانی نبود. بچه هایتان را با تفکر رقابت بزرگ

 برای به دست آوردن مهارت های حرکتی چه کنیم؟

زیربنای سالمت جسمی و رشد جسمی و مهارت ها بازی است. بازی را جدی بگیرید. عمر بازی به اندازه ی عمر بشریت است و تا آخر بشریت  –بازی         ·

بازی های حرکتی برنامه و نظم داشته باشید. اگر بچه ها نظم حرکتی  باقی خواهد ماند. بازی برای کودک تمرین زندگی است. از نوزادی شروع می شود. برای

رکت اید حنداشته باشند، ذهن آن ها آشفته می شود و دچار پراکندگی می شوند و بی دلیل وول می خورند. چون بچه ها تحت فشار سائق هستند، بدنشان ب

یم کودک دور خودش می چرخد. مثل شیلنگ آبی که تحت نیروی سائق آب دور خودش کند ؛ و این وظیفه ما است که به این حرکت جهت دهیم. اگر نتوان

اری می شوند. می چرخد و اگر آن را در دست نگیریم هدر می رود. اگر برای حرکت بچه ها برنامه نداشته باشیم، آشفته می شوند و دچار ناهنجاری های رفت

بیش فعال نیستند بلکه نظم ذهنی و نظم حرکتی ندارند. حرکات و بازی هایشان سازمان یافته و هدایت بعد به آن ها برچسب بیش فعال می زنیم. این بچه ها 

 شده نیست.

دن این مطالب ز خوانبازی : هر فعالیتی برای کسب شادی و نشاط است. بچه ا بازی می کنند که به شادی و نشاط برسند. خانه را تبدیل به پادگان نکنید و بعد ا

 سوت دستتان بگیرید و بچه را وادار به حرکات ورزشی کنید. بازی باید بده و بستان عاطفی و هیجان مشترک عاطفی باشد.از فردا یك 

 اونجا راه نرواین راه صاف را برای من "راه رفتن روی چوب تعادل، لبه باغچه، لبه جوب و ... چه قدر به بچه ها گفته اید که –بازی های تعادل و توازن         ·

چون نه ادب بازی را بلدیم و نه اخالق بازی  "بی تربیت"؟ کودک به هدایت فطرت و سائق رشدش روی لبه ها راه می رود ما به او می گوییم  "و شما ساختند

 "بیا پایین"را بعد هم به او فرمان می دهیم که 

استفاده دیگر آن اینه که چندتا از آن ها را بچینید روی زمین، مثلسنگ های  بالش خونه به چه درد می خوره؟ فقط خوابیده؟ یك –بازی های پریدنی         ·

در  ید و از خودتانرودخانه تا بچه از روی آن ها بپرد و به بازی شور و هیجان بدهید و به او بگویید اگر زمین بیفتد خیس می شود. ) حصارهای ذهنی را بشکن

فقط مثال می زنیم چون ما به عنوان بزرگسال فکر می کنیم که رختخواب فقط برای خوابیدن است اما کودک  زمینه بازی ابتکار به خرج دهید ما در این جا

ی دری که حتبیش از چند نوع استفاده برای آن تعریف می کند.( پریدن روی تشك، تخته پرش، مبل و ....... ماهیچه های کودک با پریدن تقویت میشود. ما

 راهی می کند وبا او بازی می کند بدون کالم به او می گوید که دوستش دارد و کودک بسیار عالی حس را درکمی کند.فقط پنج دقیقه با کودکش هم

مثل پرت کردن های هدف دار، بسکتبال، دارت، شوت کردن، ..... خیلی وارد مصرف نشویم  –اعضا را ایجاد می کند   بازی هایی که هماهنگی حواس و        ·

را   ك سطل گذاشت و با روزنامه باطله گوله درست کرد و بیندازیم داخل سبد یا سطل. چه قدر گله و شکایت می کنید که کودک من همه چیزحتی می توان ی

ی م درست خالف قانون آفرینش عمل کرده اید. سائق کودک به او  "نکن، پرت نکن "پرت می کند و اصالً رفتار عادی ندارد، چه قدر به این بچه گفته اید 

رودخانه بروید  رگوید پرت کن اما ما جلوی نظام آفرینش می ایستیم و می گوییم پرت نکن. بای تقویت پرت کردن کودک برنامه داشته باشید. به بیابان و کنا

بچه ها شاکی هستید. و و همراه کودک سنگ پرت کنید. فضاهای مناسب، متناسب با وضعیت زندگی های خود برای کودک فراهم کنید. چه قدر از تف کردن 

ب هم ببرید آ به او می گویید نکن زشته. کی گفته که تف کردن زشته؟ پس کودک آب اضافی دهانش را چه کار کند.؟ او را ببرید دستشویی یا حمام یك لیوان

شما بخواهد او را همراهی کنید   واند ازو با هم تف کنید ببینید که کودک چقدر آرام می شودو با او صحبت کنید که هر وقت دلش تف کردن خواست می ت

ا کار است. اما م مطمئن باشید بعد از مدتی کوتاه تمام می شود. با این کار ادب تف کردن را به او آموزش می دهید که فقط در حمام و دستشویی مجاز به این

 ادب ما اصالً انجام ندادن آن است.

 پارک فقط تاب و سرسره نیست بلکه خاک بازی و گل و برگ و درخت و وسایل و هوا و ..... هم هست. –بازی در پارک         ·

از جذاب ترین بازی ها برای بچه ها است. توی آفتاب با سایه ها بازی کنید. مثاًل با سایه موی سرش را بکشید یا به شما لگد بزند و   یکی –سایه بازی         ·

 بسازید و ...........شما جیغ بزنید، شکل 

 برای تقویت  توپ بزرگ و کوچك، عضالت ریز بچه های ما خیلی تقویت می شود ولی ماهیچه های درشت شان تقویت نمی شود. از توپ  -توپ بازی         ·

 این عضالت درشت استفاده کنید.

ا بچه زی های باین است که این بازی ها را به رقابت تبدیل نکنیم. ببینیم من زرنگ ترم یا تو؟ کی زودتر غذاشو تموم می کنه؟ حذف و محاربه را وارد با  مهم

ا چوب زیر بغل برای بچه هها نکنیم. برای این بازی ها برنامه ریزی کنید و در این بازی ها بچه ها را حمایت کنید که خطری تهدیدشان نکند. کمك نکنید، 

 نشوید، خودتان را تحمیل نکنید. روی خط تعادل بایستید.
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با بچه هایتان پیاده به خرید بروید. چه اشکالی دارد که کیسه های خرید را نفس زنان و عرق ریزان همراه فرزندمان به   –بازی و مهارت های زندگی         ·

زندگی را حس کنند و ببینند. یکبار هم شده این کار را بکنید وببینید بچه هایتان چه لذتی می برند. در کارهای خانه و  خانه بیاوریم تا آن ها تالش و تقال در

ه برد. بعدها ک  می تهیه غذا بچه ها را مشارکت بدهید بهترین بازی برای آن هاست و خیلی خوب انرژی آ ن ها را تخلیه می کند. و اعتماد به نفس شان را باال

 ین کودک بزرگ می شود خواهد توانست به تنهای از پس کارهای خودش برآید، خرید کند سختی بکشد.ا

رقصیدن به معنای عبادت نه جلف بازی . اگر موازین اخالقی نداشته باشد فجایع امروزی را به بار می آورد. رقص هنر  –یوگا   حرکات موزون و رقص و        ·

. هنر با بی اخالقی میانه ندارد. حرمت تن را به یاد داشته باشید، تحت عنوان هنر اجازه ندهید به جسم فرزندتان بی احترامی است. هنر به ملکوت متصل است

 بای همه برقصد  در هر مهمانی و هر جمعی  شود. مواظب باشید فرزندتان دلبری و لوندی و جلب توجه یاد نگیرد. دلیلی نداره که چون به کالس رقص میره

 برای رقاصی به کالس می فرستیدش؟ مگه

ادب حضور داشته باشد. یکی دیگر از آسیب های بزرگی که دنیای مدرن به بشریت زده است، حذف اخالق و حذف حرمت   در این کالس ها هم باید اخالق و

 تن چه برای مرد و چه برای زن بوده است

ادب   شید. در ضمن منظور ما این نیست که بچه ا در تیم ها شرکت نکنند بلکه بچه ها باید اخالق وبا بچه ها در هر سنی که هستند برنامه پیاده روی داشته با

ه و هرگز خود بورزشی را در جهت رشد معنوی یاد بگیرند. بچه ها به خصوص پسرها دفاع کردن را باید یاد بگیرند و اجازه ندهند کسی به آن ها حمله کنند 

ان دوری بچه ها از خشونت آن ها را منفعل بار می آوریم. حس دفاع از پسران را نگیرید حتی تقویت کنید. روی خط تعادل کسی حمله نکنند. گاهی به عنو

 حرکت کنید و نگذارید تهاجم را یاد بگیرند.

ولی بدون هوا دو دقیقه هم دوام نمی  از جنبه های مراقبت از جسم، تنفس است. ما بدون آب و غذا برای مدتی می توانیم زنده بمانیم  یکی –تنفس         ·

 است.  آوریم. تنفس خیلی مهم است و مکمل تغذیه است و نتیجه حرکت. یکی از چراها و کاربرد حرکت، تنفس است. دو عامل هوا و مهارت در تنفس مهم

و از هوای آزاد و اکسیژن خالص و قند طبیعی استفاده اکسیژن برای فعالیت مغز حیاتی است. اگر فعالیت مغزی دارید حتمًا باید تنفس صحیح داشته باشید 

 کنید. بزرگترین منبع تولید اکسیژن، طبیعت است. و انسان مشغول نابود کردن طبیعت است. 

گی اعت های زندبرای مهارت تنفس باید ریتم زندگی مان را تغییر دهیم. ما زندگی های شبانه طوالنی داریم در حالی که از غروب تا نیمه شب آلوده ترین س

 ریم. در ساعتشهری هستند. ما هم درست در این ساعات از روز در بیرون هستیم. در حالی که سر شب باید خانه باشیم تا در معرض این آلودگی ها قرار نگی

ی را عوض کنید، طلوع روز بیدار شوید. های اوج ترافیك و آلودگی هوا و صوتی و انرژی های منفی بیرون نروید و کودکان را هم نبرید. به آرامی ریتم زندگ

ساعت بعد از نیمه شب در تاریکی مطلق در خواب باشیم تا کبد بتواند به درستی عمل کند.  3ساعت قبل از نیمه شب و  2طبق طب های سنتی همه دنیا باید 

 اد هستند. و از طلوع خورشید تا غروب حتماً بیدار باشیم چون انرژی کائنات و طبیعت در این ساعات آز

  نفس عمیق کشیدن و تنفس در هوای سالم را به بچه ها یاد بدهید. 

 1امنیت-11نشست 

د متعادل هدف این دوره ایجاد الگوی کودک متعادل و روش های دستیابی به این هدف است و محور این دوره رشد است. در پنج نشست اول مفهوم رشد و رش

رکز مدیریت رشد ذهن است. ما یك نمو جسمی) نباتی یا حیوانی( داریم و یك رشد معنوی یا الهی داریم. ذهن محلی و کودک آرزو ها گفته شد و گفتیم که م

نج نشست است که این دو را به هم متصل و هماهنگ می کند و اتاق فرماندهی رشد است. برای رشد معنوی و رشد ذهنی نیاز به نمو جسمی داریم که در پ

 است. امنیت حبت کردیم. از این مبحث وارد حیطه ای می شویم که رشد معنوی یا ذهنی است. عامل اصلی رشد معنویدوم راجع به آن مفصل ص

 نوی نیاز بهدر حقیقت جسم برای نمو نیاز به مراقبت دارد ) تغذیه، تنفس، استراحت و نظافت( حاال می خواهیم وارد فضای ذهن شویم و ذهن برای رشد مع

ساله ی من مرا به این نکته رسانده است که  31لحظه ای که با شما صحبت می کنم امنیت مهمترین مسئله ی جامعه ی ما است. تجربه  امنیت دارد. در این

ت. اگر ت اسریشه بسیاری از مشکالت ما عدم امنیت است. طبق نظریه ی مزلو اولین نیاز های انسان نیاز های زیستی و معیشتی هستند و دومین نیاز امنی

رد مین نشوند او احساس ناامنی خواهد کازهای زیستی تآمین نشوند بر روی احساس امنیت تأثیر منفی خواهد گذاشت، اگر نیازهای زیستی نوزاد به موقع تأنی

ع وقت زیادی خواهیم و نسبت به درکی که از کل دارد بی اعتماد خواهد شد. من عقیده دارم که مهمترین و اولین نیاز انسان امنیت است پس روی این موضو

 گذاشت چون ناامنی کودکان معضل جامعه ما است و در اکثر مشاوره هایی که با والدین داشته ام این مطلب ثابت شده است. 

در می رویم؟ از  رهعدم امنیت بر روابط ما تأثیر می گذارد چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه. چرا جامعه امروزی ما آرامش ندارد؟ چرا اغلب زود از کو

ز هم رده بادوستی که به تازگی از چین برگشته شنیدم که بسیار مردمان آرامی دارد که حتی در یك مرکز خرید که هیاهو و سرو صدای بچه ها بیداد می ک

از کوره در می روند؟ چون پر از استرس  هیچ کس ابراز ناراحتی و عصبانیت نکرده و واکنش تند نشان نداده است. اما چرا در جامعه ی ما با یك جیغ بچه همه

 و نگرانی و عصبانیت هستیم که ریشه ی آن در نا امنی ما است.
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دیم: درک عدم مراقبت، جسم را آزار میدهد و عدم امنیت، روح را آزار می دهد. ما در نشست سوم از سه درکی که انسان از خودش پیدا می کند صحبت کر

می کنیم که امنیت درک از محیط است. انسانی که درک مقصر یا مظلوم از    مسئول. گفتیم این سه، درک از خود است. و حال اضافه –مظلوم  –مقصر 

 خودش دارد از محیط هم درک نا امنی دارد. و در نتیجه رفتاری را می کنند که ناشی از کمبود امنیت و مقصر بودن یا مظلوم بودن است.

    رفتار ----احساس  ---- انتظار ----تصور  ----درک  ----نگاه                  

 آگاه                                             نا خود آگاه                            

 -----عینیت---}  { - --------------------ذهنیت----------------           

سیستم هشدار دهنده است. احساسات به ما   وجود دارد. احساس یك سیستمی است که با انسان خلق می شود و یكمرز بسیار باریکی بین درک و احساس 

شما  ی انگشتمی گویند که وضع ما چگونه است. مثل اتاق کابین خلبان که پر از درجه و عقربه است و هر کدام نشان می دهند که کجامشکل وجود دارد. وقت

چه کار می کنید؟ درد تان می گیرد. درد را در کجا احساس می کنید؟ مغز پیام را می گیرد و به سیستم احساسات آدرس انگشت را  با چاقو خراش برمی دارد

جسم.  می دهد. بعد ما ضد عفونی و پانسمان می کنیم. مغز همچنان در حال ارسال پیام تا بهبودی است. در سیستم احساس ما درد یك حس است اما در

ضیه در روح ما هم هست. روح وقتی در عذاب است و آسییب می بیند در سیستم احساسی که در مغز ما وجود دارد منعکس می شود. درک یك عین این ق

لم وضعیت است و احساس اعالم یك وضعیت. در مورد جسم ما خیلی ملموس متوجه می شویم چون عینیت دارد ولی در مورد روح چون شناخت نداریم و ع

م. یمورد کار نکرده است، آدرس ها را متوجه نمی شویم. در نتیجه مشکل روحی را ما مشکل عاطفی می بینیم و نیاز روحی را نیاز عاطفی می شناس هم در این

 عذاب یدرست مثل این که انگشت دست راست مان زخم شده ما می رویم انگشت پای چپ مان را پانسمان می کنیم خوب اصالً ربطی نداره. روح ما یك جای

من  کرده ایم.بیند و اذیت می شود و درد را منعکس می کند ولی ما نمی دانیم بعد ادعا می کنیم که خأل عاطفی داریم و نیازهای عاطفی مان را دریافت ن  می

ی داره انگشت دستت زخم خوب چه ربط "همسرم به من محبت نمی کند، مرا درک نمی کند "درک ناامنی از خودم دارم بعد آدرس اشتباه می دهم و میگم

 شده چرا انگشت پایت را آدرس می دی.

روحمان  احساس منعکس کننده حالت های روحی است. امنیت را اگر نشناسیم آدرس اشتباه خواهیم داد.اگر ما احساس ناخوشایند داریم یعنی یك جایی از

کرد شکارچی به سایه اش تیراندازی می کرد و دنبال سایه ی پرنده می دوید.  در حال اذیت شدن است. به قول مولوی یك روز پرنده ای در آسمان پرواز می

و می خواهیم درست کاری که ما با روح مان می کنیم. روح مان توی آسمان پرواز می کند سایه اش روی احساس مان افتاده بعد ما به دنبال سایه می دویم 

گذاریم و شروع می کنیم به رقصیدن. وقتی از مادرها می پرسم شادهستید یا نه اذعان می کنند که سایه را درست کنیم. شاد نیستیم بعد یك آهنگ شاد می 

 می پرد ما دنبال سایه اش می دویم.  می ذارم و می رقصم. چه ربطی دارد؟ مرغ توی هوا   خیلی؛ در روز ساعت ها آهنگ 

گاه ما است و رفتار هم بر پایه ی ذهن آگاه است. در حقیقت درک نا امنی و مقصر پس امنیت یك درک است. درک در ناخودآگاه ما است. احساس در ذهن آ

و  در بزرگسالیو مظلوم از ناخودآگاه ما که در کودکی شکل گرفته است، می آید. یعنی از زمانی که ذهن و ناخودآگاه شکل می گیرد ما ناامن می شویم بعد 

دیم و اشاعه اش می دهیم به جامعه ومعیشت و .....که این کار در بخش آگاه ذهن صورت می گیردو ما اول در رفتار و بخش آگاه دنبال دلیل ناامنی می گر

 می شویم و درک مظلوم از خودمان پیدا می کنیم بعد دنبال ظالم می گردیم. اولین ظالم هم کیست؟ آقایان و شوهران.  مظلوم

وم هستند.امروز دختران ما درک مظلومیت از خود را دارند تا وقتی ازدواج نکرده اند ظالم پدر و مادر به همین دلیل است که در جامعه ما اکثریت خانم ها مظل

 هستند زمانی که ازدواج کردند ظالم میشه همسر.

می آیند و ذهنی هستند    در مورد ناامنی هم همین طور است من در ناخودآگاهم ناامنی دارم، در آگاهم دنبال دلیلش می گردم. ان سه درک از ناخودآگاه ما 

 داریم. یعنی ما مقصر و مظلوم و ناامنی واقعی هم در بیرون داریم.  اما قرینه ی آن ها را در عینیت هم

است.  "نداشتن ترس  "در فرهنگ لغت ریشه کلمه امن و هر کلمه ای که ریشه آن امن باشد مثل مؤمن، ایمان و امنیت همه یك معنای واحد دارند و آن 

 حاصل ناامنی ترس است.چون 

 احساس آرامش ------------درک امنیت                          احساس ترس --------ناامنی  درک  

من هرجا که کلمه ی امنیت هست آرامش و نبود ترس است. احساس ناشی از حضور امنیت، آرامش است و احساس ناشی از ناامنی، ترس است. نتیجه ی ا

 و نتیجه ی ناامن بودن عدم اعتماد است.بودن اعتماد است 

 امنیت                                                            

                                           -------------------------------------- 

 ناامن                                 امن                                            
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 ترس                              آرامش                                            

 عدم اعتماد                             اعتماد                                            

شوم. تا حاال برای شما پیش آمده که در تاریکی درحال گذر از خیابان باشید ناگهان یك سگ وحشی جلوی اگر درک عینی باشد، ترس می آید و من ناامن می 

شما ناامن می شوید و می ترسید که کامالً طبیعی است و درست است. این حالت عینی و واقعی است. بعد صاحب سگ از راه می رسد و شما   شما ظاهر شود.

 ر قالده سگیك نفس راحت می کشید و دوباره احساس امنیت می کنید. عامل ناامنی که از بین می رود، ترس هم از بین می رود و آرامش می آید. و حتی اگ

 است را به جای یك بزرگسال یك کودک در دست می گرفت باز هم چون به کودک اعتماد نداریم باز هم ترس و ناامنی خواهیم داشت. این یك ترس عینی

ما  یش می آید وکه نه خوب است و نه بد، حتی الزم است. این ناامنی ما را به فکر می اندازد چون عینی است مثل خیلی از اتفاق های دیگری که در زندگی پ

م و می کنیاحساس ناامنی می کنیم و این احساس به ما کمك می کند که ترس بیاید و ما راه چاره پیدا می کنیم و به کمك عقل و شناخت مسیر را اصالح 

 از خطر فاصله می گیریم.

در روانشناسی اضطراب یعنی ترس از موهومات یعنی  اما یك موقع است که ترس ذهنی است و وقتی ترس ذهنی باشد دیگر ترس نیست بلکه اضطراب است.

من  می آیند. منشأ آن مشخص نیست و این ناامنی یك تصور ذهنی است و اصالً در بیرون وجود ندارد ولی من ناامن هستم. این ناامنی ها از کودکی و گذشته

جامعه ی ما بسیار فقیرتر از امروز بود و اصالً قابل مقایسه با زندگی امروزی  ذهناً ناامن هستم و دلیلی عینی برای آن وجود ندارد. در شصت و هفتاد سال پیش

یت . امنیت نداریم چون امننیست. زندگی آباء و اجداد ما از نظر مالی و مادی اصالً با زندگی امروز ما قابل مقایسه نیست. امروزه ما بسیار مرفه ولی ناامن هستیم

قضایای بیرون فقط می توانند یك محرک باشند. اجداد ما امن بودند و ایمان داشتند و با درآمد یك روزه ای که در جیب  ذهنی ربطی به قضایای بیرون ندارد.

یم که بخوریم اما داشتند شکر می کردند و بدون دغدغه به خانه می رفتند اما ما امروز توی حسابمان پر از پول است و می دانیم که تا دو سال آینده هم دار

 امنی ذهنی کهم نگران هستیم. ما برای این که روزی احتماالً اتفاقی خواهد افتاد از ذخیره امروزمان استفاده نمی کنیم و لذت نمی بریم؛ این یعنی ناباز ه

کنیم این ناامنی های امروزی  امکان ندارد از بین برود. مگر این که ذهن و درک خود را تغییر دهیم تا این ناامنی از بین برود. اگر درک خود را از امنیت عوض

 از بین می رود.

ویم. چون درک شادعا می کنیم که شاد نیستیم تصمیم می گیریم که سفر برویم تا بلکه شاد شویم می رویم و برمی گردیم اما باز هم راضی نیستیم وشاد نمی 

نیم و عوض کردن درک در حوزه کار ما و این دوره نیست کار ما و این دوره ناامنی داریم و هیچ چیز نمی تواند آن را از بین ببرد مگر این که درک را عوض ک

 این است که پیدا کنیم چه کار کنیم تا بچه های ما این درک ناامنی را پیدا نکنند و حوزه ی درس ما امنیت کودک است. 

نی ذهنی شکل می گیرد تجربه دوران کودکی است. و یکی دیگر از دالیل پس ما از یك ناامنی ذهنی رنج می بریم نه از یك ناامنی عینی. یکی از دالیلی که ناام

م: استعداد، فتیآن بستر تاریخی کشور ما است. تاریخ ما بسیار تاریخ ناامنی است که در قالب خصوصیات به ما و فرزندان ما منتقل شده است. در بحث رشد گ

جنگ را پشت  1211ت با ما در طول تاریخ همراه است. ما تنها کشوری در دنیا هستیم که خصوصیات )اقتضاعات( و محیط، از عوامل رشد هستند. خصوصیا

جنگ و خونریزی، قتل و غارت که آخریش هم جنگ تحمیلی عراق علیه ایران   سال یك 5سال بگیریم یعنی هر   6111سر گذاشته ایم که اگر تاریخ مان را 

می دهیم. و در این حالت هیچ چیز شما اصالً مقصر نیستید. هر جامعه ای که این مراحل را می گذراند،  است. ما در حال حاضر تاوان ناامنی های جنگ را

اسی از روان شن جامعه شناسان و متفکرینش باید در مورد مسائل و تبعات آن کار کنند که متأسفانه ما اصالً به جامعه شناسی نمی پردازیم و همه مسائل را

ه در مسئله امنیت روانشناسی حرفی برای گفتن ندارد. می تواند اثرات ناامنی را در ذهن بررسی کند و آسیب های ذهنی ناشی از آن می خواهیم. نمی دانیم ک

 روانشناسی.را درمان کند ولی در ایجاد امنیت و سلب امنیت هیچ نقشی ندارد. امنیت در حوزه روانشناسی نیست. اما ما برای هر اتفاقی می رویم سراغ 

 م. روانشناسینیت و ناامنی حوزه ی اجتماعی دارد و در حیطه جامعه شناسی است. جامعه شناسی به ما میگه که چرا ما ناامن هستیم و چگونه باید امن شویام

دالیل ایجاد ناامنی روان انسان در همه ی جهان یکی است و یك نوع است ولی شرایط زیست در نقاط مختلف دنیا متفاوت است،   در حوزه روان انسان است و

 هم متفاوت است. 

زلزله یا سیل یا خشکسالی فاجعه   کشور اول بالخیز در دنیا هستیم. هر چند سال یکبار یك 11عامل دیگر در ایجاد ناامنی بالیای طبیعی هستند که ما جزو 

 111سال است که در مقیاس ملی سیر شده ایم. هنوز  51  کمتر ازآمیز داریم. کشور ما در طول تاریخ گرسنه بوده است و همیشه ناامنی غذا داشته ایم. ما 

نسل پیش در ایران قحطی آمد. قحطی آن قدر شدید بود که در تهران یعنی پایتخت  4سال از سال دم پختکی نگذشته است. اواخر دوره ی قاجار کمتر از 

برنج بار گذاشت تا مردم از گرسنگی نمیرند و از ان به بعد آن سال به نام سال دم  مردم از گرسنگی تلف شدند . دولت آن زمان در هر گذر دیگ بزرگ بلغور و

ساخته  منیپختکی معروف شد. همچنین ما سال های قحطی و بیماری های واگیردار کشنده و خشکسالی بسیاری در تاریخمان داشتیم که همه این ها بستر ناا

ل گیری ناامنی، رفتار والدین با کودک است. اولین پدیده ای که در کودک آسیب می بیند امنیت او است. که ذهن های ما ناامن شکل بگیرد. وعامل بعدی شک

ا می خواهیم به بچه در نتیجه همه ی آباء و اجداد ما بدون این که مقصر باشند قربانی هستند. قربانی ناامنی تاریخی که همراه ما آمده است. و حاال امروز م

 م. های مان امنیت بدهی

 چگونه؟
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چیزی را که  چگونه می خواهیم به بچه ها امنیت بدیم؟ وقتی خودمان امنیت نداریم؛ چیزی را که نداریم چگونه می خواهیم به فرزندان مان بدهیم؟ چگونه

 معنایی دارد. خودمان نداریم بذل و بخشش کنیم؟ قبل از این که بدانیم امنیت را از کجا به دست آوریم باید بدانیم امنیت چیست و چه

ا از کجا به یت رامنیت در لغت به معنای بی ترس بودن و آرامش داشتن است؛ ولی ما به یك تفسیر قوی تر و گویاتر احتیاج داریم تا بتوانیم بفهمیم که امن

از کل هستم و آن کل از من در هر و اعتماد به کل. امنیت یعنی من این درک را داشته باشم که من جزئی  "درک جزء از کل"دست آوریم. امنیت یعنی 

کل جزو فطرت  شرایطی حمایت می کند و من به آن اعتماد دارم و ترسی ندارم. به محض این که این رابطه خدشه دار شود ناامنی می آید. درک رابطه جزء از

ه انسان زد این است که انسان را کل کرد. انسان اصالً در انسان است. انسان نیاز دارد که جزئی از یك کل باشد. یکی از آسیب های بزرگی که دنیای مدرن ب

ا خودمان ر جایگاه کل نیست. انسان در جایگاه جزء است. انسان خالق نیست، انسان مخلوق است. جزئی از یك کل است. فاجعه از جایی شروع می شود که ما

به همین دلیل   رک کل از جزء از کودکی می آید بر اساس همان بستر تاریخی.کل می بینیم و جزء را هم نمی شناسیم و این رابطه درست جا نمی افتد. د

امن د کنیم نه این که دمراقبت از دوران کودکی در ایران خیلی مهم است. وما در ایران خیلی بیشتر از اروپا و غرب باید کار کنیم تا آن ناامنی تاریخی را محدو

 بزنیم. 

چه موقع یك کل نیازهای ما را برطرف می کند و ما می توانیم به آن اعتماد کنیم؟ جواب حاضرین: خودش بی نیاز  چه موقع به یك کل اعتماد می کنیم؟

 باشد؟

واب ی روید؟ جفرض کنید مهمان دارید و شما به میوه ی خوب یا شیرینی خوب برای پذیرایی احتیاج دارید. به کدام میوه فروشی می روید؟ به کدام قنادی م

 خیر  هور باشد؟ گران باشد؟ بزرگ باشد؟ شناخته شده باشد؟حاضرین: مش

 او شیرینی گرفتیم به سراغ کسی می رویم که به کار او اعتماد داریم. اعتماد داریم که توانا است و در کارش متبحر است. به او اعتماد می کنیم، هر وقت از

یت ایجاد می کند که قدرت داشته باشد. با اطمینان پیش او می روم. همه چیز دارد. چه چیز امن عالی بود. یعنی قدرت تهیه ی شیرینی دارد. کلی در منِ جزء 

 ندارد؟ خشونت. 

 یك قنادی خیلی با کیفیت و خوب است ولی اخالق ندارد به مشتری بداخالقی می کند و خشونت دارد آیا باز هم سراغ او می روید؟

کل بگیریم. آن کل باید قدرت داشته باشد و خشونت نداشته باشد. در امنیت قدرت و اقتدار خیلی مهم حاال ما می خواهیم امنیت زندگی خود را از یك 

این است که چون درک مقصر و مظلوم و احساس مظلومیت و احساس گناه ناشی از مقصر   دلیل این که در بحث امنیت من به سراغ اقتدار می روم  است.

کم شود و این یك خطر است. خطر کم شدن اقتدار   ن در مادرهای امروزی باعث شده که روز به روز اقتدارشانبودن و احساس ضعف ناشی از مظلوم بود

 خطر می کنم. والدین به خصوص تحصیلکرده، آینده فرزندان ما را تهدید می کند. و من با تمام وجود این مسئله را حس می کنم و در این جا به همه اعالم

ب ببیند هیچ چیز دیگری جایگزین آن نخواهد بود. نداشتن اقتدار خود نوعی خشونت است. نسل مادران وپدران امروزی به خصوص اگر اقتدار والدین آسی

 تند.ناتوان هستحصیل کرده ها و حتی کسانی که در زمینه کودک فعالیت اجتماعی دارند ، به شدت دچار احساس گناه و انفعال هستند و در مقابل فرزند خود 

کار می  رتبطه جزء و کل وقتی اقتدار از بین می رود بیشترین آسیب به جزء می رسد. یعنی به کودک. به این دلیل در بحث امنیت اول روی اقتدار و قددر را

 کنیم و بعد به بحث خشونت می پردازیم.

به همین دلیل ما روی مادران باردار   ن نیاز به امنیت دارد.دوران جنینی. جنی  نکته مهم: زمانی که کودک درک جزء از کل پیدا می کند، قبل از تولد است،

می کند ) تشخیص نمی دهد چون عقل ندارد(    مصمم هستیم و تمرکز داریم. اما در روان شناسی امنیت را از تولد بررسی می کنند. زمانی که کودک قضاوت

تولد تا یکسالگی است. روزهای اول تولد حساس ترین روزها برای ایجاد امنیت در با احساسش درک می کند و قضاوت می کند که در امنیت است یا ناامنی، 

 نوزاد است.

سال اول  5مرحله تقسیم می کند که سه مرحله اش در  8نظریه اریکسون در مورد رشد شخصیت بسیار معتبر است و رشد شخصیت را از تولد تا کهنسالی به 

است که از بدوتولد به وجود می آید و نقش مادر در این زمینه بسیار مهم است. نقش پدر هم مهم است اما پدر  نیاز فطری  زندگی است. درک جزء از کل یك

 مادر مدیر و مسئول رشد کودک است. نقش دوم یا مکمل را دارد و در کنار مادر است. 

سالگی توانستم و وقت داشتم که  61اذیت کند چون وقتی من در  سال اول. لطفاً بر احساس گناه خود غلبه کنید و اجازه ندهید که شما را 6به خصوص در 

رک مسئول برگردم و امنیت کودکی خودم را به دست آورم، حتماً شما و فرزندان شما هم می توانند. پس نگران نشوید و درک مسئول داشته باشید و با د

 مطالب را بررسی کنید.

 اثرات ناامنی:

فتد؟ کودک که به دنیا می آید هر آن چه که تا آخر عمر الزم دارد که به اوج شکوفایی و رشد برسد همراهش هست. به وقتی امنیت نیست چه اتفاقی می ا

ماهگی اتصاالت این قطعات و بسته ها به وجود می آید. در حقیقت کودک مثل یك  6صورت بسته های آماده در مغز کودک با او به دنیا می آید. از حدود 
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نتاژ است. نوزاد که به دنیا می آید یك بخشی از وجودش برای تأمین نیازهای زیستی و عاطفی مونتاژ شده است. بقیه بسته ها آکبند همراه کامپیوتر نیمه مو

 گرم می رسد. این 351کیلو و  1سالگی به  11گرم است و در  351 – 311کودک می آیند. نقشه هم همراهش هست. به همین دلیل مغز کودک در بدو تولد 

و احساس  تکیلو قطعات و بسته های آکبند هستند که به تدریج باز می شوند. تا کامپیوتر مغز کامل مونتاژ شود. اگر محیط امن باشد و کودک درک امنی 1

یاز به کمك این کامپیوتر نآرامش داشته باشد نقشه اش را پهن می کند و طبق نقشه کامپیوتر مغزش را مونتاژ می کند. الزم است بدانید که کودک برای مونتاژ 

 احدی ندارد. 

درت و مادر ق بزرگ ترین اشتباه والدین این است که دائم می خواهند به کودک کمك کنند و چیزی یاد بدهند. بچه ها برای رشد نیازی به کمك ندارند. پدر

 نمی توانید به کودک بدهید. مگر آن که مانع رشد او شوید. ایجاد ندارند، هر چیزی که الزم است، خلقت به وجود آورده است. شما هیچ چیز اضافه ای 

   دارند. حمایتبچه ها برای رشد نیاز به                                                             

کنیم، وسایل الزم را هم داریم.  قطعات منفصل وجود دارند، اتصاالت هم هست، نقشه هم هست، مهارت هم هست. حال می خواهیم یك کامپیوتر را مونتاژ

 حاال چی الزمه تا کار را شروع کنیم؟

 که محیط امن مونتاژیك مکان آرام، که نه سرد باشد و نه گرم. نور داشته باشد تا من بتوانم کارم را انجام دهم. این یعنی حمایت. وظیفه ی پدر و مادر است 

کودک نروند و نظرات خود را به او تحمیل نکنند. وقتی محیط امن نباشد، کودک اولین کاری که می کند را برای کودک فراهم کنند و دم به دقیقه به سراغ 

ن به درو  ه ویك حصار ذهنی امن برای خودش مونتاژ می کند. به جای این که کل کامپیوتر را مونتاژ کند اول یك حصار در ذهن می سازد چون بی اعتماد شد

دک احساس می کند که آن بیرون ناامنه، نه منو دوست دارن و نه من رو میخوان، من به درد هیچ چیز نمی خورم و به درون حصار می رود تا امن باشد کو

ی اگر این ناامنحصار خود می رود. همه ی ما این حصار را داریم. مثل وقت هایی که به دنبال یك گوشه دنج می گردیم که تنها باشیم حتی الزم است. منتهی 

 ندک خیلی شدید باشد حصار تبدیل به قلعه می شود. هرچه محیط نا امن تر باشد این قلعه ستبرتر و سنگین تر خواهد بود.کودک می رود به دروبرای کو

بود ست و کمال اقلعه اش و به ندرت از آن بیرون می آید. کودک می رود به درون قلعه ی تنهایی ناشی از ناامنی بعد ما میگیم که اوتیسم دارد. یا بیش فع

که ساخته اند می توجه دارد یا ناهنجاری رفتاری دارد و همه را می زند. بچه هایی که همه را می زنند به این دلیل است که می روند باالی قلعه ی تنهایی 

ز هیچ کس خوشش نمی آید و همه را ایستند، هر کس که بخواهد وارد شود او را باسنگ می زند. دیگران را می رنجاند چون ناامن است، بی اعتماد است، ا

 دشمن می داند.

اامن می است وقتی ننا امنی تأثیر مستقیم بر یادگیری دارد. ذهن در حالت اضطراب نمی تواند یاد بگیرد. قاعده مخروط را در نظر بگیرید، ذهن به شکل دایره 

می شود. افرادی که خیلی ساکت هستند و توی خودشان هستند ذهن بسته دارند شود، این دایره کوچك می شود تا کامالً بسته شود و به اصطالح ذهن بسته 

 ممکن است از لحاظ علم و دانش در سطوح خیلی باالیی باشند اما در ایجاد ارتباط مشکل دارند و اصالً قادر به ایجاد ارتباط نیستند.

 شدن این دایره است و به دنبال آن یادگیری و شناخت نیز رشد نمی کند.امنیت مساحت دایره ذهن را تعیین می کند. یکی از تأثیرات ناامنی کوچك 

پیش می  فسردگیناامنی بر رشد عاطفی نیز تأثیر می گذارد. وقتی ذهن بسته باشد اضطراب و نگرانی پیش می آورد که به دنبال آن ناهنجاری های رفتاری و ا

وریم. مگر قرص می تواند امنیت به وجود آورد. تنها کاری که قرص می کند بی حس کردن اتصاالت آید. چرا جامعه ما این همه افسردگی دارد؟ بعد قرص می خ

 است. علت افسردگی بسته شدن ذهن و برعکس شدن مخروط است. افسردگی تنهایی می آورد مثل مظلوم که یك احساس او تنهایی است.

 عوامل ایجاب امنیت: 

است. اقتدار از قدرت می آید. کل برای کودک کیست؟ پدر و مادر و به خصوص  اقتدارمهمترین عامل ایجاد امنیت،  چه کارهایی کنیم که امنیت به وجود آید؟

 ند. دک منتقل می کمادر. یك مادر مقتدر است که می تواند به کودکش امنیت دهد، اگر مادر مقتدر نباشد نمی تواند به او امنیت دهد و ناامنی خودش را به کو

 است.  ایمانه در ایجاد اقتدار، * اولین نکت

وزه ی معصومیت ایمان به چی؟ ایمان به یك جایگاه معنوی. در مخروط انسان محدوده ی ابعاد نباتی و گیاهی حوزه هویت هستند و از بُعد انسانی به باال ح

مهم است ولی ارزش نیست. ارزش در حیطه ی مقام و هویت در جای خودش   است. انسان یك هویت دارد و یك مقام و منزلت. مقام ربطی به هویت ندارد.

 منزلت است.

، ممکن است تاگر من این جا ایستادم ) جایگاه تدریس( به اعتبار معلم بودن است. معلم بودن یك منزلت است یك مقام است. سلطانی بودن هیچ منزلتی نیس

اگر مقامی یا منزلتی دارم، جایگاهی که ایستادم این مقام و منزلت را دارد. اگر در این  یك خورده مهم باشد اما برای خودش. به عنوان انسان من مهم هستم اما

سان هستم، هویتم جایگاه نایستم دیگر این ارزش و منزلت را ندارم. اگر در این جایگاه هم نباشم باز هم محمود سلطانی هستم، باز هم مرد هستم، باز هم ان

 مشخص است.
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منزلت ارزش هستند. اتفاقی که در دوران مدرن افتاده این است که جای این دو را عوض کرده اند و متأسفانه آگاهانه هم این کار را هویت مهم است و مقام و 

ا هم در جامعه م کرده اند. آگاهانه در مورد مادر جایگاه هویت و منزلت را عوض کرده اند. زن بودن یك هویت است؛ مادر بودن ارزش و منزلت است. متأسفانه

ادرهای به پیروی از جوامع غرب، زن بودن ارزش شده و مادر بودن هویت شده است. دوره مدرن می گوید مادر بودن مهم است ولی زن بودن ارزش است. م

و تقدس آن را قبول ندارد پس امروزی به جایگاه خویش ایمان ندارند. از قدیم گفته شده که حرمت امامزاده را متولی آن باید نگاه دارد. وقتی مادر جایگاه خود 

بروز این  برای این جایگاه هم هیچ عزت و احترامی نخواهد بود. لطفاً این مطالب را با درک مسئول بررسی کنید نه درک مظلوم و مقصر چون هیچ کس در

رن هویت مرد بودن با منزلت پدر بودن عوض شده است. مسائل مقصر نیست، ما این مسائل را یاد نگرفته ایم، ما آداب پدری و مادری را نمی دانیم. در دوره مد

قتی بچه دار شده در خانواده به عنوان مرد و زن حضور داریم نه به عنوان پدر و مادر.به همین دلیل آسیب می بینیم و به همین دلیل مادر فکر می کند از و

براز انزجار از زندگی می کند چون منزلت و جایگاه خود را نمی شناسد. زن است هم پیشرفتش متوقف شده و هم از زندگی هیچ چیز نفهمیده است و دائم ا

ینیم. زن بودن بودن تقدم شده است.چه قدر مقاله و نوشته راجع به زن و آزادی زنان و تفاوت های زن و مرد نوشته شده است وچه قدر این تعارضات را می ب

بیاییم تبدیل می شویم به موجودات نر و ماده. این حالتی است که وقتی انسان سقوط می کند به  مهم است ولی ارزش نیست. کمی که از درجه اهمیت پایین

 آن مبتال می شود. 

و  شکل وقتی زنی که برای کسب درآمد کنار خیابان می ایستد و مردی که جلوی پای او ترمز می کند، مگر چیزی غیر از رابطه ی نر ومادگی است؟ فقط

 زن و مرد بودن مهم واهمیت است ارزش نیست. شمایل انسانی دارد. 

پدر و مادر  هر ارزشی ذیل مقام پدر ومادر بودن است. اگر معلمی ارزش است، ذیل ارزش پدر و مادر است. معلمی که فقط برای پول کار می کند و در مقام

ك، پرستار و ... اگردر مقام پدر و مادر نباشند ارزش نخواهند داشت نباشد خیلی معلم با ارزشی نخواهد بود. چون ارزش ذیل کلمه پدر و مادر است. حتی پزش

در ت پدر و مابلکه فقط اهمیت و هویت خواهد بود. مادر بودن فطرت و شدن است؛ داشتن نیست. بچه دار شدن اصالً دلیل مادر شدن نیست. ما جایگاه و منزل

ده ایم چون این آداب و اخالق را از ما گرفته اند. ما جواهری در دست داریم که این جواهر در را نمی شناسیم چون آداب و اخالق پدر و مادر بودن را گم کر

تعدادی تیله طول زمان خاک گرفته و ظاهر قشنگش را از دست داده و احتیاج به شستشو دارد. این جواهر در دست یك کودک نابالغ بوده که رندان زمان با 

دنیا مطرح می شود، همان تیله ی رنگی است و آن جواهری که از ما گرفته شده مقام و منزلت مادری است. به همین رنگی آن را عوض کردند. زنی که در 

ان امروزی دلیل مادر در منزل خودش را مستخدم و پرستار و خدمتکار می بیند و پدر خودش را فقط مسئول تأمین معاش خانواده می بیند. چه قدر از مرد

کمتر می شنویم گفته بشه که چون پدر یا مادرم. وقتی به تمام معنا و فطری  "از صبح تا شب مثل ... جون می کنم چون بچه دارم "م کهاین جمله را می شنوی

 است تا زمانی که این منزلت را نشناسیم امکان ندارد که  پدر و مادر باشیم دیگه خسته نمی شویم. منزلت مادری در فضای معصومیت و فضای الهی انسان

 اقتدار پیدا کنیم. اولین شرط اقتدار ایمان به جایگاهی است که داریم.

دستمان برمی در یکی از مشاوره ها خانم و آقایی مراجعه کردند که فرزندشان مشکالت بسیار عمیقی داشت. تمام حرف این والدین این بود که هر کاری از 

نام ببرند و من هم نوشتم بعد از اتمام لیستی که بدست آمد، گفتم همه ی این کارهایی که شما  آمده برای اوانجام دادیم و می دهیم. خواستم که یکی یکی

حتی بهتر از شما برای فرزندتان انجام دادید من هم می توانم برای او انجام بدم. همه ی این کارها بر اساس پول است. پول بدهید من همه ی این کارها را 

ك می برمش، بهترین غذا را میدهم و ... هر کاری را حتی بهتر از شما انجام خواهم داد. اما اون چه کاری است که شما می برایش انجام میدم. بهترین پزش

 توانید انجام دهید ولی من نمی توانم؟

وجود ندارد؛ شب بیداری را بی عاطفه ای نیستم من هم می توانم به او عاطفه بدهم؛ عشق هم که شعار است و   عاطفه؟ عشق؟ شب بیداری؟ من هم که آدم

 .«محبت بی قید و شرط است » هم که پرستار هم می تواند انجام دهد. تنها کاری که مختص پدر و مادر است و هیچ کس دیگری نمی تواند به کودک بدهد 

ت بی قید و شرط داشته باشد و گرنه پرستار محبت بی قید و شرط زمانی است که والدین جایگاه خود را بشناسند. این مقام و منزلت است که می تواند محب

ده دفعه بیدار شوند پرستار اصالً نمی خوابد تا خود صبح و یك شیفت از کودک مراقبت می کند خیلی هم بهتر از   هم پول می گیرد و اگر پدر و مادر تا صبح

 و مادر اصاًل به حقوق فکر نمی کنند چون به جایگاه خویش ایمان دارند.والدینش. تفاوت در این است که اگر حقوق پرستار را ندهید دیگر نمی آید ولی پدر 

می زند و یکی از         شما زن هستید یا مادر؟ مرد هستید یا پدر؟ دامی توسط جهان سلطه و سودجو پهن شده که برای سود بیشتر دست به هر جنایتی

ا خود شماست. شما می توانید بچه داشته باشید ولی مادر نشده باشید و بالعکس می توانید بچه بزرگترین این جنایت ها تغییر مکان زن و مادر است. انتخاب ب

 نداشته باشید ولی مادر باشید.

به زمانی کارهای ما اگر من نتوانم پدر باشم و اگر منزلت و مقام پدری را ندانم هیچ کدام از حرف هایی که می زنم به درد نمی خورد و اعتبار نخواهد داشت. 

ق می کند. ما عنوان پدر و مادر ارزش دارد که ذیل کلمه ی پدری و مادری باشد و ذیل این مقام باشد. این مسئله در مورد پدر بزرگی و مادربزرگی هم صد

ش را کتك می زند وپدر هم جرأت ساله مادر 13اول باید به جایگاه خود ایمان داشته باشیم تا بعد بتوانیم از آن دفاع و مراقبت کنیم. چه معنی دارد که دختر 

ساله قانونگذار خانواده باشد و پدر هیچ قدرتی نداشته  17می کنند. چه معنی دارد که نوجوان      ندارد حرف بزند و بعد برای طلب کمك و مشاوره مراجعه

 باشد. واقعاً چه اتفاقی افتاده است؟ 
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که جوان مسلمان شده ای پیش پیامبر آمد وگفت پدر و مادر من مشرک هستند؛ پیامبر فرمودند به  دین ما دین منزلت پدر و مادر است. حتی ما روایت داریم

 مادری دارند.  تو ربطی ندارد، احترامشان واجب است، هر کی که هستند و هر کس که هستند منزلت پدری و

اجتماعی باالتری داشته باشد و از پدر و مادرش خجالت بکشد، نکته ی درد فرزندی ممکن است از پدر و مادرش بیشتر درس خوانده باشد و یا پولدارتر یا مقام 

رف زدن ند یا حناک این است که این پدر و مادر بر خجالت کشیدن فرزندشان صحه بگذارند و آن ها هم به این مسئله معتقد باشند چون پول یا تحصیالت ندار

ه از این جا شروع می شود. پول و ثروت ومقام و تحصیالت و غیره همه هویت هستند. مهم این است بلد نیستند و ....مایه ی خجالت فرزندشان هستند. فاجع

 د دید.آسیب خواهن که من پدر و مادر هستم و منزلت پدری و مادری دارم. اگر این منزلت را نشناسیم و حفظ نکنیم واگر الگوی این منزلت نباشیم، فرزندان ما

ی داریم؟ با کلمه ی مادر چه کار کرده ایم؟ روز مادر جشن می گیریم و سرویس قابلمه و ظرف و ظروف هدیه می بریم، این درد با پدر و مادر خود چه رفتار

ز مادر جای است، جشن نیست. درد است که روز مادر، خرت و پرت فروشی ها پر می شوند. چرا در روزهای عادی برای مادر سرویس و کادو نمی برید؟ مگر رو

 ره بازی هاست؟ چند نفر از ما روزمادر می رویم و دست مادر را می بوسیم؟ چند نفر از ما روز مادر دست او را با اشك چشممان می شوییم؟این مسخ

 است. شناخت اصول و ارزش ها* عامل بعدی )دوم (در ایجاد اقتدار، 

 باشد. داشته  هر زندگی باید یك ساختار ارزشی و یك سلسله مراتب اصول و ارزش ها  

 مخرب –  بی تفاوت)بی حاصل( - مفید  –اهمیت  –  ارزش –اصول  –اصل                   

به یك  فقط خانواده بستر رشد کودک است. ساختار ارزشی ما چیست؟ اصل و نقطه ی نگاه ما چیست؟ ما به کدام نقطه نگاه می کنیم؟ اصل یکدونه است و ما

زندگی و ببینید ما چند نقطه نگاه داریم؟ گاهی غیر قابل شمارش نقطه نگاه داریم و فقط دور خودمان می چرخیم چون نمی  نقطه نگاه نیاز داریم. برگردید به

واهد تر خ  دانیم نقطه نگاه چیست؟ اصل پی است. یك ساختمان برای محکم بودن یك پی بزرگ و قوی نیاز دارد. این پی هرچه قوی تر، ساختمان هم محکم

ه نقف و دیوارهای ساختمان است. مهم یا اهمیت، درب و پنجره ها هستند. مفید، شیشه ها و دستگیره ها و.... چیزهای بی تفاوت مثل این که خابود. ارزش، س

که  سلم است؟ مچه رنگی باشد... و مخرب چیزهایی هستند که مضرند و نباید در ساختمان باشند و ساختار را بی اعتبار می کنند. آیا این ها را می شناسیم

 خانواده ای که این ساختار را نشنانسد یك خانواده ی بی اقتدار خواهد بود.

ما وجود دارد ولی ما همه آن ها   این ساختار را در سفره غذا پیدا و مشخص کنید. ادب و آداب و اخالق غذا خوردن در متون سنتی  یك نمونه مثال می زنم :

اصل غذا خوردن است. اگر غذا نخوریم می میریم. اصول کدامند؟ آداب غذا خوردن. ارزش ها؟ هرچیز که سر سفره می را گم کرده ایم. اصل در سفره چیست؟ 

ر و چیزهای مض آید خورده شود. اهمیت؟ نوع غذا و مخلفاتی که مفیدند. چیزهای بی تفاوت؟ مثل این که چه فرقی می کند نان بربری باشد یا لواش و غیره و

ه چه گازدار. حاال امروزه ما در سفره ها چه کار می کنیم؟ چون نوشابه سیاه سر سفره نیست قهر می کنیم. یعنی اصول را زیر پا می گذاریم. مخرب؟ مثل نوشاب

ن وچ گفتگوهایی سر سفره داریم؟ گفتگو می کنیم یا جنگ که خود حرمت شکنی سفره است. چه قدر سر سفره سر غذا با بچه هایتان جرو بحث می کنید؟

 .. اقتدار یعنی داشتن اصول و احترام به اصول توأم با مهربانیاین ساختار را نداریم و تفاوت ها را نمی دانیم. یکی از عوامل اقتدار، داشتن اصول است

 است. احترام و حرمت و حفظ حریم ها* عامل بعدی )سوم( در ایجاد اقتدار، 

متعلق به پدر و مادر نیست. اگر اقتدار فقط مختص یکی از اعضاء باشد تبدیل به خشونت می شود که در  در یك خانواده مقتدر همه اعضا اقتدار دارند وصرف

اید ب مبحث خشونت مفصل به آن می پردازیم. اقتدار خشونت نیست. کودک هم باید اقتدار داشته باشد. چون کودک هم منزلت و جایگاه کودک بودنش را

 رزش ها آشنا شود.بشناسد. کودک هم باید با اصول و ا

ست. در ا انسان مقتدر هرگز لب به دشنام باز نمی کند، توهین و تحقیر نمی کند. اقتدار تند خویی و نعره زدن و حرمت شکنی نیست بلکه حرمت گذاشتن

دائم در رفت و آمد بودند، هر وقت  سال پیش می خواندم در جایی بودند که کودک زیاد بوده و 111زندگی آیت ا... قاضی طباطبایی از عرفای نجف در حدود 

و مقام  عالمید کودکی وارد می شده ایشان تمام قد بلند می شدند و می ایستادند و سالم می کردند. اطرافیان و شاگردان اعتراض کردند که شما بزرگترید و

ترام را از کجا یاد بگیرند؟ چند نفر از ما وقتی فرزندمان وارد می شود دارید چرا این کار را می کنید؟ ایشان جواب دادند اگر من این کار را نکنم این کودکان اح

ان د. یك انسو سالم می کند به پای او بلند می شویم درست مثل زمانی که مهمان وارد می شود؟ بعد مدعی می شویم که چرا فرزندان ما احترام بلد نیستن

 ند.مقتدر احترام و حرمت دارد و خود نیز حرمت ها را نمی شک

 قانونمندی، ثبات و ریتم* عامل چهارم 

رزش می شود. اصول و ا        به این نکته توجه کنید که اصل و اصول متعلق به ذهن من نیستند چون اگر کسی مدعی اصل و اصول شود تبدیل به استبداد

ش ها د. ارزها معیارهایی دارند که در جای خودش باید بررسی شوند. ارزش ها و اصول نظر من نیستند اگر نظر شخصی من باشند تبدیل به استبداد می شون

 ند غیر قابل پیش بینی بودن والدین است.قانونمندی و ثبات دارند همیشه بودند و هستند و قابل پیش بینی اند. یکی از عواملی که کودک را ناامن می ک

مون وز دیگه حالخانواده و والدین غیرقابل پیش بینی نا امنی ایجاد می کنند. یك روز داد می زنیم که این کاری که من میگم درسته و قانون خونه مااست ر
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سال باید قابل پیش بینی باشد چون  6ی کند.اتفاقات برای کودک زیر بهتره میگیم اشکال نداره یك روز که هزار روز نمیشه. این بی ثباتی کودک را ناامن م

 درک انتزاعی ندارد و فقط در اثر تکرار اتفاقات را متوجه می شود.

 مهربانی، خوشرویی، شوخ طبعی* عامل پنجم 

آلن می بینیم که اقتدار حساب بردن نیست. مثالً میگن بچه ما تا اآلن فکر می کردیم که اگر اخم کنیم و راه برویم یعنی اقتدار و همه از ما حساب ببرند. اما ا

مراه هاز پدرش حساب می برد این اصالً خوب نیست. مهربانی یعنی احساس خوشایند داشتن و تبادل احساس خوشایند و دوست داشتن و دوست داشته شدن 

ی هم تفاوت وجود دارد. لودگی اقتدار را کم می کند. بین متلك و زخم زبان طبعی وشوخ  با خوشرویی و شوخ طبعی. اقتدار را با اخم اشتباه نکنید.بین شوخ

بعد هم اذعان می کنیم که   با شوخ طبعی کلی فاصله وجود دارد. ما گاهی گله و حرفی که سر دلمان مانده در قالب شوخی با زهر و تلخی ابراز می کنیم و

 نمی گذارد و کسی را نمی رنجاند.چیزی نگفتم فقط شوخی کردم. شوخ طبعی ادب را زیر پا 

درصد مشکالتتان حل  51این عوامل را در خودتان بسازید و ببینید که چه قدر از مسائلتان حل خواهد شد مثل بحث ریتم و خواب که گفتیم اگر رعایت کنید 

 می شود. باور کنید اگر روی این عوامل هم کار کنید خیلی از مشکالت حل خواهد شد.

 امنیت هنوز مانده است که در مبحث بعد خواهیم گفت. عوامل ایجاد

 پاسخ به سؤال الهه مادر نوزاد چهارماههسوال و جواب ک

بدن مادر و شنیدن  مادر عزیز مهم ترین نیاز نوزاد در ماه های اولیه زندگی، امنیت است. نوزاد امنیت را در آغوش مادر، تماس پوستی با مادر، استشمام بوی

ماهگی و زمانی که بیدار است از آغوش خود جدا نکنید. نوزاد باید بغلی باشد. در طول روز و به طور  9ادر، کسب می کند. نوزاد را تا حدود صدای خوشحال م

و را در م اس کمتناوب با او تماس پوستی داشته باشید و پوست بدن همدیگر را لمس کنید. زمانی که بیدار است در یك اتاق گرم و بدون کوران هوا، با لبا

هستید،  وشایندآغوش بگیرید؛ به چشمان او نگاه کنید و شادمانه با او صحبت کنید. به وضع روحی و احساسی خود توجه داشته باشید، اگر دچار احساسات ناخ

از طرح شوق رویش را « نوزاد»مه ی فرزند شما حال شما را درک می کند و نا امن می شود؛ در چنین مواقعی قدری از او فاصله بگیرید. توصیه می کنم برنا

 تهیه کنید، تمام مطالبی که والدین درباره ی نوزاد باید بدانند در این برنامه مطرح شده است.

 کودک داغدار

ه زرگترها بدر زندگی کودکان ممکن است لحظات ناخوشایند و غم انگیز رخ دهد از جمله فقدان یکی از عزیزان، واکنش کودک در این مواقع تابع واکنش ب

ه او نشان داد، ب خصوص والدین است. والدین داغدار با این غم چگونه برخورد می کنند، کودک هم الگوبرداری می کند. در مقابل کودک داغدار نباید بی قراری

کند؛ در مقابل توجه بیش از حد،  با چشم ترحم نباید نگاه کرد. همدلی، همدردی و درک احساسات او به کودک کمك می کند از این مرحله راحت تر عبور

 دلسوزی های بی مورد و ترحم های بی جا، غم را در او تثبیت می کند.

توقع می کودک داغدار نیازمند حمایت عاطفی است نه حمایت مادی و رفاهی، پاسخ مثبت به خواسته های بی مورد او و سرویس دادن بیش از حد، او را م

یت از سری کتاب های کلیدهای ترب« کلید کمك به کودک برای برخورد با مرگ عزیزان»می کنم این کتاب را مطالعه کنید: سازد. برای اطالع بیشتر توصیه 

 کودک و نوجوان. نشر صابرین. 

 

 2امنیت -12نشست 

حظه عمر حضور دارد. بنابر این خیلی به روز به روز شخصاً بیشتر به اهمیت مسئله ی امنیت پی می برم و با تمام وجود تجربه کرده ام که امنیت تا آخرین ل

 امنیت یعنی آن می پردازیم؛ نه تنها در مورد کودک بلکه حتی در مورد خودمان و زندگی مان به آن خواهیم پرداخت. یك تعریف از امنیت کردیم و گفتیم،

 می خواهیم عوامل امنیت را بررسی کنیم.      هم  در این مبحث  درک جزء از کل. اعتماد و اطمینان به کل و حمایت کل از جزء.

، کشف مهمترین عامل ایجاد امنیت، شناخت است. شناخت یعنی دانایی و آگاهی. شناخت حاصل ذهن فعال است. ذهن فعال باعث تجربه است و تجربه شامل

 پردازش و ابداع است و حاصل همه این ها دانایی و آگاهی است.

یی و آگاهی به امنیت نمی رسیم. زمانی که بشر نمی دانست منشأ رعد و برق چیست، با هر رعد و برقی وحشت زده و ناامن ما هرگز بدون شناخت و بدون دانا

ه دلیل آن می شد؛ ولی بشر امروزی دیگر از رعد و برق وحشت زده نمی شود چون علت و منشأ آن را می شناسد. در عوض از مسائل دیگری نا امن می شود ک

 یی و آگاهی است. همان عدم دانا

ایی ه داندر مقابل شناخت، عقل کاذب است که حاصل ذهن منفعل است و حاصل انتقال محفوظات است. محفوظات شامل: الگو، تکرار، انباشت است. و دیگر ب

نا امنی خود را به کودک به صورت  فقط انباشت اطالعات می کند. در حقیقت والدین به طور کل با انتقال محفوظات خودشان به کودک،  و آگاهی نمی رسد و



                                    www.nooredideh.com                                                       نوجوان  ربیت کودک وتخصصی تسایت  نور دیده:

  

 

دام ن هیچکعقل و منطق، منتقل می کنند. زمانی که به کودک اجازه نمی دهیم که تجربه کند و کشف و پردازش کند و ذهن فعالی داشته باشد ) چون خودما

ر تالشی کنیم که او را به امنیت بازگردانیم، کار را خراب را نداریم( ترس ها و نا امنی های خودمان را به کودکان منتقل می کنیم. وقتی کودک نا امن شد، ه

 تر کرده ایم.

                                                                                                    

 آگاهی دانایی  آ <تجربه )یادگیری( = کشف، پردازش، ابداع = <--- ذهن فعال<---شناخت 

   

 

 اطالعات  <---محفوظات )یاددادن( = الگو، تکرار، انباشت <---ذهن منفعل <---کاذب  عقل

  

ودک که به کذهن فعال و تجربه و شناخت از طریق یادگیری به دست می آید. و ذهن منفعل و الگو و انباشت حاصل یاد دادن است. زمانی که تالش می کنیم 

حفوظات خودمان که برای ما هم از نسل قبل رسیده را به کودک انتقال دهیم. ترس و وحشت و ناامنی که ما داریم یاد بدهیم تمام آن الگوها و دانسته ها و م

ذاب وجدان و از نسل قبل به ما رسیده و در زمان حال هم از طریق ما به کودکان منتقل می شود. لطفاً این مطالب را با درک مسئول بررسی کنید. دچار ع

 قرار نیست معجزه کنیم بلکه فقط می خواهیم کمی از ناامنی های خود را کمتر به بچه ها منتقل کنیم.احساس گناه نشوید، 

د؟ م داریگفتیم شناخت به آگاهی و دانایی می رسد و در کل شناخت یعنی آگاهی و دانایی. آگاهی یعنی چه؟ فرض کنید می خواهید نیمرو بپزید، چی الز

بپزید؟ حاضرین: باید جواب حاضرین: تخم مرغ، ماهی تابه، روغن، گاز، نمك، فلفل. آقای سلطانی: حاال همه چیز روی میز آماده است آیا می توانید نیمرو را 

، ظلمات طلق استبلد باشیم. آقای سلطانی: فرض می کنیم بلد هم هستید و خیلی هم ماهرید آیا باز هم می توانید؟ نه غیر ممکن است.چرا؟ چون اتاق تاریك م

راه می افتیم و روغن را پرت می کنیم و تخم مرغ است، حاال می توانید؟ اما توی زندگی فکر می کنیم که می توانیم و از عهده اش برمی آییم و توی تاریکی 

ت تاریکی حرکها را زیر پا له می کنیم و خانه را به آتش می کشیم و بعد هم زمین و زمان را مقصر می دانیم. این طور نیست؟ خیلی خوب بلدیم ولی توی 

وشنایی. نقطه مقابل روشنایی، تاریکی و ظلمات است. روشنایی نور است و می کنیم. اول چراغ را روشن کنید حاال می توانید نیمرو را بپزید. آگاهی یعنی ر

گاهی یعنی . آباالست و ظلمات تاریکی است و پایین است. پس اگر آگاهی نداشته باشیم در ظلمات زندگی می کنیم، با هر معلومات و هر مشخصه ای که باشیم

ن مفصل صحبت خواهیم کرد. ما باید بینش داشته باشیم، ما دیدن را خوب بلد نیستیم. باید روشنایی، بینش، دیدن. در بحث شخصیت راجع به بینش و دید

 بتوانیم یك نورافکن روشن کنیم و خوب ببینیم. 

زهایی اصول یچه چبینش یعنی داشتن نقشه و دیدن؛ یعنی داشتن ساختار تربیت. یعنی دانستن و آشنایی با اصول، ارزش ها و اهمیت. باید بدانیم در زندگی ما 

ها به هم می هستند و چه چیزهایی ارزش و اهمیت. وقتی در تاریکی باشیم اهمیت ها جای اصول را می گیرند و ساختار را از دست خواهیم داد چون اولویت 

 خورند.

اشیم هر چه قدر دانایی داشته باشیم به دانایی یعنی چی؟ آگاهی کاماًل نظری و تئوری است. ولی دانایی یعنی عمل و روش و اجرای روش. اگر در تاریکی ب

نشگاهی ما دردمان نمی خورد. در حال حاضر در جامعه ما چه قدر سطح تحصیالت باال رفته و چقدر متخصص در سطح جامعه داریم؟ قبل از انقالب جامعه دا

رام تر؟ مسلم است که ناآرام تر، چون دانایی باال رفته ولی آگاهی درصد رسیده است، با این حال جامعه ما آرام تر شده یا ناآ 21دو درصد بودند اما اکنون به 

خر سر هم گرسنه می باال نرفته. نیمرو پختن خوب بلدیم اما نمیدونم چرا روغن را می ریزیم و تخم مرغ ها را له می کنیم و دست و بالمان را می سوزانیم و آ

 روشنایی نداریم، موفق نمی شویم؛ چون بینش نداریم، نقطه نگاه نداریم.مانیم. با این که خیلی خوب نیمرو پختن بلدیم اما چون 

باشیم که بلد نآگاهی یعنی داشتن نقشه ساختمان و دانایی یعنی اجرای ساختمان. ما اگر نورافکن خیلی قوی هم داشته باشیم و بیندازیم روی ساختمان ولی 

یم. پس بدون دانایی هم نمی توانیم کاری کنیم. اگر بلد نباشیم و علم کاری را نداشته باشیم هر چقدر چه کار باید کنیم، فقط می توانیم ساختمان را تماشا کن

 که آگاهی داشته باشیم، فقط یك تماشاگر خواهیم بود.

یریم. چه قدر خوب انتقاد می ما خیلی وقت ها نورافکن خوبی داریم و همه جا را روشن می کنیم اما چون بلد نیستیم، روشنایی را به طرف خانه همسایه می گ

د بر نمی آی کنیم! نقد می کنیم و ایراد می گیریم. چون نورافکن را روشن کرده ایم و دیدیم ساختمان خودمان که افتضاح است، هیچ کاری هم از دست مان

 .پس بهترین کار اینست که نور را بیندازیم خانه همسایه و بعد هم شروع کنیم به نصیحت و انتقاد کردن

 چگونگی ساختن ساختمان بر پایه ی نقشه )آگاهی( است و در حیطه دانایی است. حاضرین: کدام مقدم است؟ دانایی یا آگاهی؟
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ب مقدم آقای سلطانی: هیچ کدام. هر دو باید با هم باشند. مهم مجموعه این دو است که حاصل آن شناخت است. فرض کنید می خواهید آش درست کنید، آ

ت؟ بدون حبوبات فقط آب جوش خواهیم داشت و بدون آب، یك مشت حبوبات سوخته خواهیم داشت. پس اگر تفکیك کنیم هیچکدام را است یا حبوبا

 نخواهیم داشت. درنتیجه وارد بحث فلسفی مرغ زودتر درست شد یا تخم مرغ، نشوید. 

د مثل اجزای مخروط تعادل که همه ابعاد باید با هم باشند و تفکیك ناپذیرند و وقتی آگاهی و دانایی هر دو با هم حضور داشته باشند تعادل برقرار خواهد بو

نیست که این همه ابعاد الزم الوجود هستند. در فضای مخروط، آگاهی در فضای معنویت است و دانایی در فضای مادیت. هر دو با هم هستند و هیچ لحظه ای 

 دو جدای از هم باشند. 

دیدن و روشنایی، دانایی یعنی عمل کردن در فضای این روشنایی و دیدن است. آگاهی در فرهنگ سنتی ما معنای اخالق می  آگاهی یعنی اشراف داشتن و

ما می گوییم:  دهد و دانایی معنای ادب می دهد. همان طور که گفتیم ادب یعنی دانستن روش و اصالً به معنای احترام نیست. من نمی دونم از کجا آمده که

 ارم. ادب روش و چگونگی است مثل ادب غذا خوردن، ادب حرف زدن، ادب درس خواندن و .... در زمان ابن سینا بچه ها به مکتب خانه برای ادبعرض ادب د

 م.آموزی می رفتند. آگاهی اخالق است و دانایی ادب است، این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند. هیچ کدام را بدون هم نمی توانیم داشته باشی

دچار  .اخت همیشه منشأ امنیت است. امنیت بدون شناخت امکان ندارد. وقتی می گوییم باید به سمت معنویت برویم، بدون شناخت به معنویت نمی رسیمشن

ه هیچ کجا اشتباه عرفان های وارداتی که امروزه در جامعه ما تب تندی دارد نشوید، بدون شناخت محال است که به عرفان برسیم و حتی ممکن است که ب

 برسیم.

ایم. و  معنویت بدون شناخت، خرافات است. شناخت بدون معنویت نیز خرافه ی علمی است. اگر شناخت و معنویت هر کدام حذف شوند به خرافات دامن زده

                                        ند.خرافات مبنای ناامنی است. چون شناخت و معنویت الزم و ملزوم هم هستند، همان طور که شناخت و امنیت با هم یگانه ا

 امنیت ------- شناخت  

 ناامنی -------- خرافات 

و  اامنی دامن می زننداخیراً مقاالتی به دست من رسیده است درباره ی فرقه های تازه تأسیس، همه این ها از ناامنی انسان ها استفاده می کنند و بعد به این ن

 ناامنی که تشدید شود، وابستگی و خرافه شدیدتر می شود و دوباره ناامنی بیشتر می شود.فرقه سازی می کنند. 

اق تفما چند جلسه راجع به شناخت و یادگیری صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت که در زمینه کودک برای شناخت و هوش شناختی و قدرت یادگیری چه ا

 عامل دیگر ایجاد امنیت، اقتدار است. هایی باید بیفتد. پس شناخت از عوامل امنیت است.

م گفتی گفتیم امنیت یعنی درک جزء از کل. و اعتماد جزء به حمایت کل )کل از من حمایت می کند، پس من امن هستم(. برای این که کل قدرتمند باشد

د چون شناخت و اقتدار در هم آمیخته هستند و در کل همه اقتدار الزم است. باز هم تأکید می کنم که با نگاه کلی نگر و یکپارچه نگر مطالب را بررسی کنی

ید. اقتدار نگاه کناین ها باهم مربوط هستند لطفاً از هم تفکیك نکنید اگر من جدا می کنم به این دلیل است که به ذهن ما نزدیك تر شوند اما شما یکپارچه 

ور مثل زور بازو، زور پول و .... قدرت منشأ نامحدود دارد، همیشه هست و معنوی است. قدرت ناشی از معنویت و فطرت است. اقتدار مادی تبدیل می شود به ز

 تقویت اقتدار:همه ی انسان های معنوی انسان های مقتدری بودند. یکی از عالئم اقتدار معنوی بودن است وگرنه این اقتدار تبدیل به زور می شود. عوامل 

 واهیم کرد.دفعه بعد راجع به آن صحبت خ – مهربانی *

 هر چه آگاهی و دانایی ما بیشتر شود، اقتدار ما بیشتر خواهد بود. در مورد کودک نیز هرچه شناخت ما از کودک، مراحل رشد کودک، نیازهای – * شناخت

منفعل )عقل کاذب( در این جا نیز کودک، روش های تربیت و..... بیشتر باشد اقتدار ما نیز باالتر خواهد بود. بازهم فرمول های ذهن فعال )شناخت( و ذهن 

می تواند در زمینه همسرداری باشد، همسرهای با اقتداری هستید      صدق می کندو کشف و پردازش و ابداع در زمینه رفتار با کودک خواهد بود. زمانی هم

چیست، اقتدار هم نداریم، یا به انفعال کشیده می شویم  یا نه ؟ اگر جوابتان نه است دلیلش این است که نمی دانیم همسری یعنی چی. چون نمیدانیم همسری

 یا به زور. که معمواًل خانم ها به خشونت کشیده می شوند و به طرف خشونت های کالمی و جیغ زدن و غر زدن می روند.

اخت داشته باشیم و شناخت شامل آگاهی شناخت مهم است چه در مورد کودک و چه در مورد همسر و یا هر چیز دیگری. گفتیم برای داشتن اقتدار باید شن

ند موافق نیست و دانایی است. آگاهی از منزلت پدر و مادر بودن. مبحث قبل که راجع به این موضوع صحبت کردیم، عده ای به من اعتراض کردن که با نظر من

اشتم که این مسئله باعث شد من دوباره باز هم بروم و روی موضوع و بعد از پایان جلسه مذاکره ای طوالنی با یك خانم فرهیخته و ادیب راجع به این موضوع د

فانه ینیم و متأسمادر کارکنم. پردازش جدیدی انجام دادم. چون گفتند که تحت عنوان مادری به زن ظلم می شود. متأسفانه در جامعه این مسئله را خیلی می ب

ت. در حالی که من گفتم مقام مادری باالتر از ارزش زن بودن و مقام زن بودن است. خوب در جامعه ما منزلت مادری پایین دست مقام زن قرار گرفته اس

 دوستان قبول نداشتند بنابراین الزم دیدم این موضوع را بیشتر باز کنم.
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م. اما ن توله یا کره و.... می گوییبچه وقتی به دنیا می آید یك نوزاد است این نوزاد یا کودک کیست؟ چیست؟ وقتی بچه ی یك حیوان به دنیا می آید ما به آ

ر انسان ر مسیوقتی یك کودک به دنیا می آید این کودک کیست؟ یك انسان است. یك انسان به دنیا آمده و انسان بودن مهمترین وجه او است. و این انسان د

بت کردیم، هیچ جا شنیده اید که من بگویم رشد مخصوص بودنش رشد می کند چون رشد برای انسان است. از اولین جلسه ای که راجع به این موضوع ها صح

  دخترها است یا مخصوص پسرها است و یا مخصوص خانم ها یا آقایان است. خیر رشد مخصوص انسان است. حاال این کودکی که به دنیا آمده کیست؟

ختر است یا پسر. اگر انسان رشد نکند مهم نیست که چیست. نقش دختر یا پسر. این ها نقش هایی است که انسان دارد و اولین نقش انسان این است که یا د

بعد  می کندبا هنرمند رشد می کند. مگر میشه هنرمندی بلد نباشد و تکنیك نداند و آموزش ندیده باشد، بعد نقش های مهمی ایفا کند. هنرمند اول رشد 

بیشتر است. مثل آفتی که امروزه میان هنرپیشه گان سینما وجود دارد. انسان  نقش های متعددی می گیرد. هر چه هنرمند کم مایه تر باشد ادعای نقشش

اند، بالغ شده اند و رشد می کند و باال می رود و نقش ها تبدیل به زن و مرد می شوند. چون به بلوغ می رسند و حاال آمادگی ازدواج دارند و خانم و آقا شده 

 رحله دیگر از رشد است. مرحله بعد از بلوغ، همسری است. مرد می شود شوهر و زن هم همان زن می شود.می توانند یك انسان تولید کنند. بلوغ یك م

جالبه آقایان اسم شوهر می گیرند ولی برای خانم ها اسمی انتخاب 

                                                                                                                                           نشده.

  (.افقی کشیدم  مشخص نیست و من برای مشخص کردن باالترین مرحله یك خط عمودی رو به باال است که متأسفانه در وبالگ )این شکل یك نمودار    

 پدر         والدین             مادر   

          شوهر      همسر            زن     

 مرد        )بلوغ(            زن     

 پسر    )انسان(کودک      دختر  

رم و پس همسری نیز یك مرحله رشد است. همسر شدن با همسر داشتن فرق می کند. ما می گوییم: زن دارم، ماشین دارم، خونه دارم، یك کمد لباس دا

درست نداریم. در مرحله بلوغ به ما گفته نشده که همسری یعنی چی؟ دنبال مقصر نگردیم. شوهر دارم و غیره، یعنی جزو اثاث خانه می شویم. چون نگاه 

ان زن و مرد چه نیازهای زن مهم است همان طور که نیازهای مرد مهم است. ما چه نیازهایی داریم؟ ما برای رشد باید نیاز و منشأ رشد را بشناسیم. به عنو

داریم؟ این جا است که داره سر بشریت کاله می رود که گفته شده نقش زن و مرد مساوی است. دنیای مدرن رشد را  نیازی داریم؟ به عنوان انسان چه نیازی

ود یازهای زن است، خبه خاطر نقش فدا می کند و این یعنی انحراف و برای زن و مرد فرقی ندارد. زن باید نیازهایش را بگیرد و اتفاقاً کسی که مانع دریافت ن

باشد باز هم خود زن است و خود زن است که به این تفکر دامن می زند که مرد برتر است. چه کسی حرف  2سی که قبول کرده زن موجود درجه زن است و ک

از خود  مرا قبول ندارد؟ می دانید چرا معتقدم که خود زن است؟ چون چه کسی این مردهای خودخواه را تربیت کرده است؟ چه کسی تا پسر وارد می شود

ی ل مقصر مبیخود می شود؟ پس از همان اول توسط خود زنان نطفه تبعیض جنسیت در خانواده گذاشته می شود؛ درک مظلوم را بوجود می آورد، بعد به دنبا

رای است نه به زن. ب گردد. دم دست ترین ظالم هم که مردها هستند. آبراهام مزلو روانشناس معاصر انسان گرا معتقد است بیشترین ظلم در تاریخ به مرد شده

 این که مرد را از نیمه زنانه ی وجودش و از احساسات و عواطف و زیبایی و لطافت محروم کرده اند.

ا به ان را . شمبله زن باید به نیازهایش برسد. نیازهای یك زن چیست؟ نیازهای یك مرد چیست؟ نه نیازهای خودمان را می شناسیم و نه نیازهای طرف مقابلم

م نیك زن نیازهایتان را فهرست کنید. جواب حاضرین: محبت، عاطفه، امنیت، عشق، آرامش، پول، درک متقابل. آقای سلطانی: درک متقابل نیاز خاعنوان 

و  حبتهااست یا آقایان؟ حاضرین: هر دو. آقای سلطانی: من گفتم فقط نیازهای خانم ها پس درک متقابل حذف می شود، پول هم همین طور. می ماند م

مورد نیاز خانم هاست؟ حاضرین: خوب نیاز هردو است. آقای سلطانی: من میخوام بگم که  4عاطفه و عشق و آرامش، فعاًل امنیت را کنار می گذاریم. آیا این 

آیند. مگر می شود کسی هم  مورد تولید خانم ها هستند و توسط زن بوجود می 4این ها هیچ کدام نیاز خانم ها نیستند بلکه فقط نیاز آقایان هستند. این 

 محبت وتولید کننده چیزی باشد هم خودش به آن نیازمند باشد؟ من تشنه هستم آب نیاز دارم چه کار باید کنم؟ نهایت می روم یك بطری آب می خرم. 

شأ و سند مالکیت آب خودتان هستید عاطفه و عشق و آرامش مثل همان بطری های آب هستند و خودتان خبر ندارید و نمی دانید که اصاًل چشمه و سرمن

 پس چرا له له آب می زنید؟ و چرا به دنبال قطره قطره آن می گردید؟ پس این چهار نیاز، تولید خانم ها است و امنیت تولید آقایان است.

د، مبرا چیه؟ شما آلوده ی این ها هستید از نیاز هستند؟ آقای سلطانی: شما تولید کننده و سرمنشأ و چشمه آن هستی 4حاضرین: یعنی خانم ها مبرا از این 

د و جاری کنی شما باید جاری شوند مگر باران از زمین به آسمان می بارد؟ عشق و محبت برای خانم ها مصرفی نیست، تولیدی است. شما باید بوجود آورید و

یستادید تا دیگری بیاید و مالکیت های شما را به شما بدهد، وقتتان را تلف ابراز کنید. یکی از حاضرین: اول باید نیاز خودمان برطرف شود. آقای سلطانی: اگر ا

 کرده اید. قرن ها است که ایستادیم تا بیایند و مالکیت ما را بدهند و هیچ کس هم نیامد به خانم ها عشق و محبت بدهد.

را خانم ها بعد هم با هم مبادله می کنند. هر مردی یك نیمه زنانه دارد و  ما دو تا نیاز اصلی داریم: امنیت و محبت. امنیت را آقایان تأمین می کنند و محبت

د در رشهر زنی یك نیمه مردانه در وجودش دارد. ما در وجود همدیگر کنسولگری داریم که این کنسولگری ها مسئول امنیت و محبت هستند به شرطی که 
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نزنیم و گیر نیفتیم. رشد کنیم و به مرحله بلوغ برسیم. بلوغ یعنی تولید. در مرحله همسری باید  متعادل قرار بگیریم و در مرحله کودکی و مرحله مصرف، درجا

 لوغ عاطفی برسیم و نیز بلوغ شناختی و .... و بعد با هم مبادله کنیم. به مرحله

لکه گفتم خانم ها مولد محبت و لطافت هستند و آقایان حاضرین: یعنی اول باید خانم ها به آقایان محبت کنند؟ آقای سلطانی: ابداً من چنین چیزی نگفتم. ب

و  قوی مولد امنیت و پشتگرمی. ما همیشه توصیه می کنیم پدر و مادر همزمان دو دست کودک را بگیرند تا کودک هم دست لطیف و ظریف مادر و هم دست

وجود کودک آرامش می دهد. حرف ما اینه نه این که زن را از حقش خشن مرد را حس کند و این دو حس با هم به کودک آرامش می دهد و به هردو نیمه ی 

ازی تعارض. این محروم کنیم. وقتی وارد بازی زن و مرد می شویم یادمان می رود بانو بودن و شوهر بودن را و فقط بازی زن و مرد را شروع می کنیم یعنی ب

اسی این ها بازی جهان سلطه است. دائم انگشت اتهام به طرف مقابل گرفته ایم و مشغول دادو بازی ها را بیخود دامن نمی زنند، باور کنید از نظر جامعه شن

 فریاد هستیم و بعد هم دنبال قاضی می گردیم که تقصیر منه یا تقصیر اونه. تقصیر هیچ کس نیست.

حله کودکی یك حق و حقوقی داشتیم، باالتر که می رویم و به اگر از مرحله رشد به خوبی بگذریم و همسری را عبور کنیم می رسیم به مرحله والدینی. در مر

زن و  بلوغ می رسیم حقوق کودکی را از دست می دهیم و حقوق زن و مردی را به دست می آوریم و به مرحله همسری می رسیم و ازدواج می کنیم، حقوق

در و مادر می شویم حقوق زن و مردی را از دست می دهیم و حتی بخش مردی را از دست می دهیم و حق همسری پیدا می کنیم و باالتر که می رویم و پ

 عمده ای از آن را از دست می دهیم. حقوق والدینی پیدا می کنیم. 

و به  برده اندرشد باال یك مشکل ما این است که فکر می کنیم بچه ها آمده اند و مانع پیشرفت ما شده اند اما خبر نداریم که بچه ها آمده اند و ما را در مسیر 

به زندگیم می رسم نه مقام والدینی رسانده اند. ما متأسفانه دوست داریم در مرحله همسری بمانیم. چه قدر از مادر ها می شنویم که از وقتی این بچه آمده نه 

 به خودم و... پیشرفت اجتماعیم مختل شده.

راه داریم یعنی حتی در زمان والدینی هم باید نقش کودکی را داشته باشیم. منظور از کودک زمانی که پدر و مادر می شویم، نقش های در طول زندگی را به هم

ه ی حلدرون همین است. یکپارچه نگری داشته باشیم و همه ی مراحل رشد را در امتداد هم ببینیم. منظور این نیست که کسی که همسر شد پس دیگر مر

لد می شویم پس دیگر کودک نیستیم. اگر نگاه کلی نگر نداشته باشیم تبدیل به پدر و مادر فداکار خواهیم شد انسان بودن و کودکی را از دست داد و وقتی وا

 که بدترین نوع والدین هستند.

 چرا ما معتقدیم پدری و مادری باالترین مرحله رشد و متفاوت از همه مراحل است؟

به دنیا آورند، بلکه یك انسان به دنیا می آورند. ما دو صفت برجسته برای خداوند متعال می  مادر و پدر یك موجود نر و ماده نیستند که یك توله یا جوجه

 پروردگار بودن    و  خالق بودن   شناسیم:

ادر م ند بهمادر و پدر جنین را درست می کنند، خلق نمی کنند. خلقت متعلق به خداوند است و پدر و مادر واسطه ی خلق خداوند هستند. یعنی خلقت خداو

 سپرده می شود به همین دلیل مادر نقش اصلی دارد تا این مخلوق )کودک( به دنیا آید.

 .................................مادر وپدر )والدین(به دنیا می آورند، متولد می کنند  خدا خلق می کند

وند خلق شده است. پس یك وظیفه والدین به خصوص مادر، تولد است. فارسی )نوزاد(. پس والدین یك ولد دارند که توسط خدا ولد  مادر چه به دنیا می آورد؟

 کند.ولد، نوزاد است. صفت دیگر خداوند پروردگار )رب( است. که برای والدین می شود مربی یا پرورش دهنده، رب وظیفه اش را به مربی محول می 

 ربی و پرورش دهنده................................. والدین، م  خدا پروردگار است

اهد شد ظلم خوما می توانیم این منزلت های معنوی را نبینیم. جهان مادی هم تالش می کند که انسان منزلت معنویش را نبیند. وقتی ببینیم، خیلی به ما 

دوران خوش مجردی را داشته باشیم!!!!! خبر نداریم که چون دیگر نه سر کار می توانیم برویم، نمی توانیم تحصیالتمان را ادامه دهیم یا به مهمانی برویم و نه 

 این مقام والدینی است که شادی می دهد.

مرتبه اش جایی است که یك فرزند به دنیا  مادر نوزاد را زایمان می کند، پس مادر زایش دارد و بعد پرورش می دهد. مقام مادری درجه بندی دارد. کمترین

ین مرتبه اش را خدا می داند که کجا است؟ مادر اگر به مراتب باالی مادری برسد، زایش و پرورش محبت خواهد داشت. می آورد و بزرگ می کند و باالتر

رورش هم د پمشکل مادران امروزی این است که خود را نیازمند دریافت محبت می بینند یعنی نازا و سترون هستند، نمی توانند تولید کنند پس نمی توانن

حل پایین و مصرفی می مانند. مصرف کننده ی محبت باقی خواهند ماند. در مورد پدر هم همین است زایش ندارد و نمی تواند امنیت تولید بدهند پس در مرا

ا می عمرحله ی زایش وپرورش باالتر است. ما زایش را تبدیل کرده ایم به زایمان و اد   کند. زایش وظیفه ی والدین است، تفکیك نکنید اما اهمیت مادر در

 ایشکنیم یکی زاییدم برای هفت پشتم بسه. و نمی دانیم که چه ظلمی در حق خودمان می کنیم. مادر، تمام لحظات زندگی اش زایش است منتهی نه ز

یل بود که من کودک. وقتی به مقام واالی مادری رسیدی مهم نیست که برای کی داری زایمان و پرورش انجام می دهی. آیا زایش علم داریم؟ به همین دل

 گفتم مقام معلم و پزشك و پرستار و ..... ذیل مقام پدری و مادری است.
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 می کند.       برگردید به ذهن فعال و منفعل، ذهن منفعل یك ذهن ابتر و بیهوده است چون تولید ندارد و فقط تکرار

ماند. چون معلمی باارزش است که وارد حیطه ی ارزش ها شود. مادری یك معلمی که زایش نداشته باشد و پدر و مادر نباشد در مرحله اهمیت باقی خواهد 

 ارزش است، زن بودن اهمیت است و این دو نباید جایشان عوض شود.

 تومان هم پول می گیرم و درس می دهم و می روم، خیلی مهم و عالی است xشاید من دلم می خواهد که در مرحله ی مهم و اهمیت بمانم. یك معلم هستم، 

 ولی وارد حیطه ی ارزش نمی شوم چون والد نشدم. پزشکی هم که به مرحله ی ارزش ها نرسیده مهم است چون زحمت کشیده و درس خوانده و مشغول

تر خگر دخدمت است ولی والد نیست. منظور من از رسیدن به مرحله پدری و مادری این است که اگر پزشکی به یك مادر می گوید که باید سزارین شوی، ا

همین  خودش هم بود همین کار را می کرد؟پزشکی به حیطه ارزش ها و والدینی رسیده که معتقد باشد هر کس از این در می آید مثل فرزند خودم است.

 اتفاق اگر برای فرزند خودم هم می افتاد...............

ی گیرند تا زمانی که پدر و مادر نباشند، فقط در مرحله اهمیت باقی خواهند یك پزشك، مهندس، مربی، معلم و غیره زمانی که در موقعیت شغلی شان قرار م

 ماند و وارد فضای ارزش ها نمی شود خیلی مهم و خوب و قابل احترام است فقط ارزش نشده است.

شود دیگر حق شناسی و قدرشناسی و حیطه ی ارزش می   یك نشانه دیگر برای این که بدانیم در فضای اهمیت هستیم یا ارزش، این است که کسی که وارد

در مرحله اهمیت مانده   بی معنی می شود، بی نیاز از این ها می شود و متوقع نخواهد بود. یك مادر متوقع به مرحله ارزش نرسیده است.  سپاسگزاری برایش

رسیده باشد اصالً منتظر سپاسگزاری نیست، توقع ندارد و  است، زن مانده است و به خاطر کارهایی که کرده توقع پاداش دارد. ولی کسی که به مرحله ارزش

نکرده باشد ولی در حق   دست مزد نمی خواهد. ما وقتی می گوییم ذیل کلمه پدر و مادری منظور حتماً آوردن بچه نیست. ممکن است پزشکی اصالً ازدواج

نیا بچه به د  داشتن نیست. مادری و والدینی جزو فطرت و غریزه هستند. اگر یكمریضش پدری کند یا مادری کند. اصالً الزمه ی والدین شدن، ازدواج و بچه 

شکوفا شود  آوریم به غریزه پاسخ داده ایم، روی غریزه فرزندمان را شیر می دهیم و پرورش می دهیم. اما وقتی فطرت مادری شکوفا شود و یا فطرت پدری

فضای اهمیت، زمینی وهویتی و مادی است و اصاًل معنوی نیست اگر از مرحله اهمیت عبور نکنیم و به  دیگر مهم نیست که فرزندی به دنیا آورده ایم یا نه؟

 معنویت نرسیم دچار بازی های مقصر و مقصریابی خواهیم شد.

ند، وقتی نیازش را دریافت نمی کاولین مسئله برای رشد و رفتن به فضای ارزش، شناختن نیازها و شناختن تفاوت نیاز با خواسته است. کودک نیازهایی دارد، 

ا خواسته ز بتبدیل به خواسته می شود. در این حالت بزرگ که می شود تبدیل می شود به بزرگسالی پر از خواسته های جورواجور. و قدرت تشخیص تفاوت نیا

 را نخواهد داشت.

ا بعد بفهمیم که فرزندمان چه نیازهایی دارد؟ برای این که به مقام والدینی اولین مسئله این است که بدانیم چه نیازهایی داریم نه چه خواسته هایی داریم ت

 برسیم باید نیاز هایمان را بشناسیم و تفاوت آن ها را با خواسته بدانیم و نیز منشأ دریافت نیازهایمان را هم بشناسیم.

می شناسند. خود ما هم منشأ را نمی شناسیم. شناخت منشأ از ساده ترین یك مشکلی که امروزه ما با بچه هایمان داریم این است که بچه های ما منشأ را ن

نمی دانند        یمسائل شروع می شود. مثل برنج. بچه های ما سرمنشأ تولید برنج را نمی شناسند و خیال می کنند برنج هم در کارخانه تولید می شود. یا حت

نظور این نیست که از امروز بروید و در خانه هایتان کالس منشأ شناسی بگذارید بلکه منظور ما این شیرینی که روی میز است منشأ آن از کجاست و غیره. م

رت است که فقط کودک را در معرض این آگاهی ها قرار بدهید خودش پیدا می کند که منشأ کجاست و متوجه می شود اما به صورت یادگیری نه به صو

 است و اگر چیزی را کم دارد از کجا بگیرد.یاددهی. بزرگسال هم باید بداند منشأ کج

دومین مسئله در رشد داشتن درک مسئول است. درک مسئول جزو آگاهی است. وقتی می گوییم درک مسئول داشته باشیم یعنی من مسئول رشد خودم 

نع رشد من بشود. تا این زمان که من به عنوان کس نمی تواند ما  هستم. احدی نمی تواند مانع رشد من بشود جز خودم. من مسئول رشد خودم هستم و هیچ

ایجاد نشده است، سخت ترین مراحل زندگی را گذرانده ام، لحظات خیلی خیلی سختی را پشت   مدرس در این جا ایستاده ام سر سوزنی مانع در برابر رشد من

دند حتی وقتی به آن روزها نگاه می کنم می بینم همه آن ها پله های سر گذاشته ام و به مرحله پدربزرگی رسیده ام ولی این روزها هرگز مانع رشد من نبو

 رشد من بوده اند. تمام اتفاقات ناگواری که در زندگی برای من پیش آمده، باعث رشد من شده است.

م مسئولیت را به خودش واگذار می مرحله ای دارد که بعد از آن آرام آرا  من مسئول رشد خودم هستم و مسئول رشد هیچ کس نیستم. در مورد فرزندان هم

اید بتوانیم شکنیم و کنار می ایستیم. حاضرین: ما مسئول نیستیم اما می توانیم بگوییم که مسبب هستیم؟ آقای سلطانی: ابداً.تك تك ما خودمان هستیم. 

خودم هستم ولی در مقابل رشد دیگران مسئولیت دارم.  تأثیرگذار باشیم که این برمی گردد به بحث مسئولیت. این جا ما فقط اشاره کردیم من مسئول رشد

و در مقابل رشد دیگران مسئولیتم را بشناسم.  "مسئول رشد خودم باشم"تك تك انسان ها مسئولیت دارند. و در کل مأموریت ما در این جهان این است که 

 معنای زندگی همین است و غیر از این چیز دیگری نیست.

یت و مسئول می گوید وقتی یك چراغ راهنمایی سبز است و ماشینی عبور می کند اگر همزمان یك ماشین دیگر هم از چراغ قرمز مزلو در زمینه ی مسئول

 ده مسئول استعبور کند و تصادف شود، کدام مسئول است؟ حاضرین: اونی که از چراغ قرمز رد شده. حاال مزلو می گوید آن ماشینی که از چراغ سبز عبور کر
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است شمایی که از چراغ سبز رد می شوی مسئول هستی چون اگر تو آن جا نبودی تصادف نمی شد و آن ماشین رد می شد و می رفت. حضور تو  و معتقد

 ند،نی می کباعث این تصادف شده است اگر نبودی این تصادف نمی شد. دوم تا زمانی که در جامعه یك نفر هست که از چراغ قرمز عبور می کند و قانون شک

ن به اً مهمه مسئول هستند. یك جایی من به مسئولیتم خوب عمل نکردم که امروز یك نفر قانون شکنی می کند. اگر در جامعه ای جرم و جنایت هست یقین

دم می ر کسی آوظیفه ام عمل نکرده ام و یقیناً جامعه به وظیفه اش عمل نکرده است و به مسئولیتش عمل نکرده است. عمل به مسئولیت یعنی وظیفه. اگ

د و کسی شکشد همه ی جامعه مسئول هستند و دقیقاً این نص صریح قرآن است که بارها گفته وقتی کسی یك نفر را می کشد، کل جامعه و انسانیت را می ک

امعه عمل کنی، سطح انرژی که یك نفر را نجات می دهد، انسانیت را نجات می دهد. در عرفان های جدید می گویند که هر وقت به مسئولیتت در برابر ج

اریم، مسئولیت د کائنات باال می رود و هر وقت کار مخربی کنی کل انرژی کائنات را پایین می آوری. حوزه ی مسئولیت ما این گونه است ما در مقابل دیگران

 مسئول دیگران نیستیم.

تجربه. غیر از آگاهی باید دانایی هم داشته باشیم. در زمینه کودک باید با دانایی از گفتیم از عوامل اقتدار آگاهی و دانایی است. دانایی یعنی علم، شناخت و 

د کتاب است که بای مراحل رشد کودک و نیازهای کودک و بر پایه ی این ها یك ساختار تربیت بسازیم. برای ایجاد ساختار تربیت ما نیاز به علم داریم. این جا

درست مثل علوم دیگر. مادر شدن و پدر شدن علم دارد و ما باید علم والدینی را کسب کنیم و بدانیم ساختار تربیتی بخوانیم و کالس برویم و کار کنیم. 

 چیست؟ کودک چه نیازی دارد و این نیاز را چگونه باید به او بدهیم؟ این مسائل یادگرفتنی هستند.

بحث ریتم و نظم و ... که قبل از این داشتیم و همه در حیطه ی دانایی هستند. دانایی همان تا آخر دوره تمام صحبت های ما بر پایه ی دانایی خواهد بود. مثل 

ها  است که به آن تکنیك می گوییم. دانایی یا روش همان مطلبی است که شما مادرها همیشه می پرسید: چگونه؟ چه طوری؟ چه جوری؟ جواب همه این

                                  ا باید از کتاب و استاد یاد گرفت و کار کرد.برمی گردد به دانایی. تکنیك و روش و دانایی ر

                                ( )ابن ساختار هرمی شکل است       ساختار تربیت یك سلسله مراتب دارد که به این شرح است:

 اصل   

 اصول   

 ارزش ها  

 اهمیت ها  

 مفیدها 

 بی تفاوت ها   

 مضرها و مخرب ها 

مخرب  ای کودککار با کودک این سلسله مراتب را نیاز دارد. ما به این هرم ساختار تربیت می گوییم. باید تك تك این مراحل را بشناسیم و بدانیم چی بر

این مواد را از سبد غذای تان حذف کرده  است، چی مفید است و..... مثالً این ساختار را در غذا خوردن بیابید. چی برای کودک مضر است؟ چیپس و پفك. آیا

 ر بسازیم.اید؟ ما ساختار ادب غذا خوردن نداریم که باید روی آن کار کنیم. دانایی یعنی علم این مسائل را به دست آوریم و برای خودمان یك ساختا

ه که در آگاهی به دست می آید و باید طبق این نقشه عمل کودک مثل ساختمان است. برای ساختن یك ساختمان به بتن و قالب بتن احتیاج داریم و یك نقش

تون های و س کنیم. پی اصل است، پی را می ریزیم بعد قالب بندی می کنیم و ستون ها را می زنیم و بعد هم سقف را می سازیم. وظیفه ی والدین ساختن پی

به سقف طبقه اول که برسیم بانك خودش وام می دهد و ما باید به عهده کودک  طبقه ی اول، دیگه بعد از آن بانك وام می دهد.    اصلی است و ساختن سقف

مر تا آخر ع واگذار کنیم و هنر والدین این است که طوری پی و ستون ها را بسازند که کودک خودش ساختمان سازی را یاد بگیرد. اگر ما درست عمل نکنیم

 د نباشیم یك چیز کج و کوله می سازیم به اسم ساختمان مدرن.باید برایش قالب بندی کنیم. اگر قالب بندی را هم بل

دار( و قتچهارچوب و ساختار تربیتی، همان قالب بتن است. بتن، رشد است، داخل قالب که ریخته می شود شکل می گیرد. این قالب هم خیلی محکم است )ا

 هم خیلی لطیف است )مهربانی(. تا ساختار کودک شکل بگیرد. 

 چیست؟ حاصل اقتدار

د. به دور شکسی که مقتدر است، صبور است. صبوری یك نیاز مبرم دانش والدینی است. اگر به مرحله ی اصل و جایگاه والدینی برسیم، خیلی صبور خواهیم 

 خودخوری و انفعال و ستم و برتان خوب نگاه کنید چه پدر و مادرهایی خیلی صبورند؟ والدین صبور عصبی نمی شوند، خشونت ندارند. منظور ما از صبوری،

زلت اد به منکشی نیست بلکه منظور ما آرامش است. والدین صبور با آرامش و دانایی و آگاهی از مسائل عبور می کنند. صبوری، اعتقاد به رشد است. اعتق

گوناگونی می شود که والدین آگاه و  معنوی پدری و مادری است. صبوری یعنی می دانیم رشد یك حرکت است. کودک در مراحل مختلف رشد دچار حاالت
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 و انگیزه داشتن.صبور و دانا این مراحل را می شناسند و به آرامی از آن ها عبور می کنند و این آرامش را به کودک انتقال می دهند. صبوری یعنی پشتکار 

رام و با پشتکار و با انگیزه خواهیم بود. کار با کودک یك کار راهبردی وقتی به کاری اعتقاد داریم و این اعتقاد از روی آگاهی و دانایی است و ایمان داریم، آ

سال بعد نتیجه اش را خواهید دید. اصاًل نه در بهترین حالت و نه در بدترین حالت، اآلن نتیجه کارهایتان را نخواهید  15است. کاری که امروز انجام می دهیم 

سال بعد نتیجه اش را خواهم دید، پشتکارم زیاد خواهد شد. وقتی در کاری انگیزه و پشتکار  15جام می دهم دید. پس وقتی اطمینان دارم که کاری که اآلن ان

 یم.کار نکن داریم خسته نخواهیم شد. وقتی به مقام پدری و مادری برسیم این صبوری و پشتکار را خواهیم داشت و می دانیم که چه کار باید بکنیم و چه

ریح توقعات قانون مندی و شفافیت فضا و ابراز ص پیش بینی بودن است. کودکان والدین غیرقابل پیش بینی آسیب می بینند. ثبات و نکته ی بعد ثبات و قابل

خط  دیوار حاصل اقتدار هستند. قابل پیش بینی بودن یعنی کودک بداند که اگر من کاری کردم اآلن مادر چه واکنشی نشان می دهد. اگر کودک مثاًل روی

 شد یك روز حالمان بد است سرش داد می کشیم و روز دیگه حالمان خوب است، حتی تذکر هم نمی دهیم. این حالت کودک را آزار می دهد.می ک

لی کاید با نگاه امنیت و اقتدار آن قدر مهم هستند که جابه جا در رفتار با کودک با آن ها مواجه هستیم. امنیت و اقتدار و شناخت یك مجموعه هستند که ب

 نگر آن ها را بررسی کنیم. 

 عوامل تضعیف اقتدار

ی ودائم خودمان را بدهکار می دانیم. احساس گناه اقتدار را از بین می برد. برگردید به درک مظلوم و مقصر و درک مسئول. کودک را زدید، جل –احساس گناه 

ه جبران نکنید. قربون دستم اگر دوباره تکرار کنی پدرت را درمی آورم. زدن او نشکنید و اگر دچار احساس گناه شدید جلوی کودک بروز ندهید و شروع ب

ند در کنکودک اصاًل کار خوبی نیست اما شکستن جلوی کودک به مراتب بدتر از کتك زدن است. والدینی که کودک را می زنند و فوری می خواهند جبران 

بران از روی احساس گناه آسیبش بیشتر از خود کتك زدن است. وقتی می خواهیم زود جبران کنیم واقع دو بار او را می زنند که بار دوم خیلی بدتر است. ج

کنید  و جبران و اجازه می دهیم کودک به ما دست درازی و توهین کند این کار کودک را بیشتر خراب می کند. بایستید و مسئوالنه عمل کنید، بها بپردازید

 است که خیلی راحت ما را می بخشند. اصالً نگران بچه ها نباشید.  بزرگ و رشد کنید. بچه ها روحشان آن قدر

ی م ما می ترسیم که فرزندمان ما را دوست نداشته باشد. دائم نگران هستیم. چون منشأ دوست داشتن را نمی شناسیم. این حالت اقتدار را از ما -مهر طلبی 

 گیرد.

رد تأیید باشیم. اولی اش هم خود من. نکنه من این کار را بکنم بگن چه مادر بدی. اصالً نقد را دوست نداریم. ما خیلی دوست داریم همیشه مو –نیاز به تأیید 

 است ایجاد ضعف شخصیتی کند.  همیشه تأیید می خواهیم این حالت اقتدار را از بین می برد و حتی ممکن

ب می خوانند و کالس می روند و پای صحبت های ماهواره و سی دی می نشینند. این حالت به خصوص در مورد مادرانی است که خیلی کتا –وسواس علمی 

است و سطح دانایی و   ما یك مسئله ای که در جامعه داریم این است که خیلی به مسائل سطحی نگاه می کنیم. چون اطالعات مان در همه زمینه ها کم

هرگز دانش نمی دهیم. یعنی انباشت مغزی می دهیم. خود ما هم مغزمان انباشت اطالعات است آگاهی باال نیست. ما به بچه ها خیلی اطالعات می دهیم ولی 

د. قش بسزایی دارنبدون این که دانش داشته باشیم. و این اطالعات را تبدیل به دانش کنیم. انباشت اطالعات وسواس علمی می آورد. و رسانه ها در این امر ن

 اطالعات ما سطحی و رسانه ای است.

ر م کنید. اگوظیفه ی رسانه ها تلنگر زدن است نه دادن علم و دانش. این شما هستید که باید دنبال مطالب بروید و در آن ها عمیق شوید و تبدیل به عل

 نشوید دچار وسواس خواهید شد.  عمیق

رهای امروزی اگر توان داشتند بچه را می کشیدند تا زودتر نسل امروز نسل عجولی است. زود و تند و سریع می خواهد به همه چیز برسد. ماد –عجله و شتاب 

تر ور کنید بیشبزرگ شود اما چون این توان را ندارند با عقل بچه این کار را می کنند بعد هم ادعا می کنند که بچه من خیلی بیشتر از سنش می فهمد. با

. این کودکان از حالت معمولی خارجند. بچه ای خوب است که اندازه سن خودش سن فهمیدن اصاًل عالمت خوبی نیست، یعنی مغز کودک را کشیده اید  از

سال به باال است. همه دنیا در مدرسه بچه های تیزهوش را علنی نمی کنند و فقط معلم و مسئولین  18بفهمد نه بیشتر و نه کمتر. بیشتر فهمیدن برای سن 

می کنند تا روابط اجتماعی آن ها با هم سن وساالنشان مختل نشود و طوری برنامه ریزی می کنند که مدرسه خبردار هستند و حتی به والدین شان هم ابراز ن

 معدل این بچه ها از میانگین کالس باالتر نرود. تا دانشگاه این موضوع را باز می کنند. چون در این سن شخصیت اجتماعی شکل گرفته.

 است. اجازه دهید بچه ها مناسب سنشان  ید هیچ اتفاقی نمی افتد. آینده هیچ خبری نیست ، تکرار امروزعجله نداشته باشید، نگران آینده نباشید باور کن

 زندگی کنند. وارد بازی مقایسه ی بچه ها نشوید، نترسید و با آرامش به زندگی ادامه دهید.
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 خشونت -13نشست 

ربوط امنیت مبرای سومین مبحث متوالی باز هم راجع به امنیت صحبت خواهیم کرد. در کل نیز تا آخر دوره هر موضوعی را که بررسی می کنیم یك سر آن به 

انده ته باقی ممی شود.. موضوع امنیت بسیار عمیق و گسترده است. از مبحث پیش که راجع به عوامل ایجاب امنیت، اقتدار و شناخت صحبت کردیم یك نک

 است که در این جلسه به آن اشاره می کنیم، بعد می رویم سراغ عوامل سلبی یعنی عواملی که کودک را ناامن می کند. 

 عامل مهمی که بودنش در فضای خانواده به کودک امنیت می دهد و نبودنش کودک را ناامن می کند، ریتم است . 

صل راجع به ریتم صحبت کردیم. در جامعه ی ما ریتم ناشتاخته است و بیشتر به نظم اهمیت داده می شود. نظم نظم + برنامه = ریتم. در جلسه چهارم مف

ا اوضاع رایستا است. این نظم در حرکت است که + برنامه = ریتم می شود. نظم بدون حرکت کودک را ناامن می کند. نظمی که کودک آن را نمی شناسد و 

سال درک انتزاعی ندارند و نمی توانند مثل بزرگترها برنامه  6بینی می کند، موجب ناامنی کودک می شود. بچه ها به خصوص زیر غیر شفاف و غیر قابل پیش 

وزانه ی رعملکرد و برنامه ی آینده را بریزند؛ پس اگر ندانند که فردا چه اتفاقی در انتظارشان است، ناامن خواهند بود. منشأ نظم، والدین هستند که اگر رفتار و 

ذا و بازی واب، غوالدین برای کودک قابل پیش بینی نباشد باعث ناامنی او خواهد شد. بچه ها باید در فضای خانه ریتم داشته باشند. نیاز های زیستی مثل خ

ک می ت که دائم تکرار می شود و کودباید برنامه داشته باشد. باز هم تأکید می کنیم منظور ما ایجاد پادگان نیست بلکه منظور یك برنامه زیستی مرتب اس

ی کودک  به عهده تواند آن را به ذهن بسپارد. چون کودک قادر به تفسیر نیست بلکه از طریق تکرار به ذهنش می سپارد. ولی ما چه کار می کنیم؟ خوابیدن را

 می گذاریم که هر وقت دلش خواست بخوابد.

ات خیلی خوب فرهنگ مدرن، برنامه ریزی است. در حالی که اصالً در زندگی ما برنامه ریزی وجود ندارد. نداشتن برنامه در زندگی یك نقص است. یکی از نک

هر وقت خسته می شویم، می خوابیم و هروقت       بچه ها باید برای زندگی یك برنامه داشته باشند و سر ساعت بخوابند و سرساعتی هم بیدار شوند اما ما

شویم. من هنوز نتوانستم پیدا کنم که چرا ما صبح جمعه باید تا ظهر بخوابیم؟ ما در طول هفته یك ساعت بیدار شدن داریم و اصاًل دلمان می خواهد بیدار می 

 دصبح برای بیدار شدن خوبه بلکه منظور من اینه که چه دلیلی دارد که روز های تعطیل ریتم بیدار شدن ما انجام نشو 11یا  6یا  4هم نمی گویم که ساعت 

اری ار ادمگر روز جمعه با روزهای دیگه چه فرقی دارد؟ یك از حاضرین: خوب تعطیله دیگه!! آقای سلطانی: خوب تعطیل باشد، زندگی که تعطیل نیست، ک

 ست آن را درستتعطیل است. حاضرین: کمبود خواب را جبران می کنیم. آقای سلطانی: باید علت این کمبود خواب را پیدا کنیم، اگر ساعت خوابتان کم ا

ساعت؟ براساس آن وقت بگذارید و اجرا کنید، کمبود خواب فقط با یك روز جمعه  8ساعت خواب نیاز دارید یا 6کنید چرا ریتم زندگی را بهم می زنید. به 

 خوابیدن جبران نمی شود بلکه باید در طول هفته روی آن کار کنید و این کمبود را از بین ببرید.

فرار از زندگی هستند و اصالً استراحت نیست. ما وقتی نمی خواهیم با زندگی مواجه شویم می خوابیم. حتی برای خودمان هم گنگ است  خواب های بی موقع

 از رختخواب و نمی دانیم که چی در انتظارمان است، ناخودآگاه دستور خواب به بدنمان می دهیم، چون خودمان هم در زندگی ریتم نداریم و می دانیم اگر

کنیم  ین کار را میبلند شویم باید کاسه ی چه کنم را در دست بگیریم، ناهار چی بپزم و چی کار کنم و.... پس بهتره که بخوابم و خواب بمانم.با کودک هم هم

 در صورتی که بچه ها باید سر ساعت بخوابند و بیدار شوند و طبق برنامه زندگی کنند.

رکت و ریتم. ریتم باعث می شود مقداری از کارهای روزمره ی ما در ذهن نیمه آگاه برود. مثل رانندگی. حرکات رانندگی نظم مبتنی بر برنامه یعنی نظم در ح 

 در اثر تکرار تبدیل به ریتم می شود و در نیمه آگاه ذهن ضبط می شود به طوری که خیلی وقت ها خودمان 

  

نندگی فکر نمی کنیم که حاال باید چه کار کنم؟ بلکه ناخودآگاه رانندگی می کنیم چون نیمه اگاه هم متوجه نمی شویم که کی دنده را عوض کردیم. هنگام را

ی ه آگاه مارا مذهنمان ما را هدایت می کند. وقتی کاری تبدیل به ریتم می شود، در نیمه آگاه ذهن ضبط می شود. وقتی خواب ما ریتم داشته باشد، خود نیم

نتیجه بخش آگاه ذهن آزاد می شود و برای فعالیت های اساسی تر آمادگی پیدا می کند. وقتی یك زندگی ریتم داشته باشد بخش  خواباند و بیدار می کند و در

می شود. وقتی مغز و ذهن آرام و هماهنگ شدند، آرامش به وجود می آید. به خصوص ریتم در      بزرگی از چه کنم های در طول روز به نیمه آگاه سپرده

و د ث می شود که شبکه ی عصبی مغز او صحیح شکل بگیرد. دو نفر از مادرهای حامی از ناآرامی فرزندشان شکایت داشتند، اولین سؤالی که از اینکودک باع

ب و وامادر کردم این بود که خواب شان چگونه است؟ اذعان داشتند که خیلی نامرتب است و هر وقت دلشان می خواهد. به محض انجام توصیه ی ریتم خ

 درصد مسائل این دو مادر با فرزندانشان حل شد و کودک به آرامش رسید.  51منظم شدن خواب هر دو کودک، بیش از 

 ریتم در همه ی مسائل زندگی تأثیرگذار است روی آن فکر کنید و کارکنید و برنامه را وارد زندگی کنید.

ه امنیت را از بین می برد خشونت است. خشونت یعنی چی و شما به چی می گویید خشونت؟ حال وارد مبحث عوامل سلبی امنیت می شویم. مهمترین عاملی ک

 خشونت در مقابل چه کلمه ای است؟ حاضرین: محبت، رأفت، آرامش، نرمش، رحمت، برخورد منطقی،....

می کند. هر چیزی در عین محکم بودن می تواند  خشونت در مقابل لطافت است، نرم بودن. خشونت در لغت یعنی زبری و درشتی. محکم بودن با خشونت فرق

الً در لطافت و نرمی داشته باشد. خشونت هم جسم را آزار می دهد هم روح را. متأسفانه در جامعه ی ما خشونت تبدیل به یك هنجار شده است. ما اص
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خشونت محور هستند. به حرف زدن هایمان باهم توجه کنید، اصالً رفتارهایمان لطافت نداریم، حتی خانم ها. جامعه ی ما به خصوص خانواده ها بسیار خشن و 

 با هم لطیف صحبت نمی کنیم. رفتارهی مان لطافت ندارد. 

خشونت  خشونت یعنی ایجاد مانع در برابر رشد. لطافت مسیر رشد را نرم می کند و حرکت راحت انجام می شود. اما خشونت دست انداز است. حاال هرچه

 انع هم بیشتر خواهد بود. رشد یعنی حرکت و زندگی یعنی رشد، و خشونت یعنی مانع رشد. خشونت باعث ناامنی می شود. بیشتر باشد، مو

شد؛ پس ربرای از بین بردن خشونت باید اول ماهیت آن را بشناسیم. خشونت فقط مسائل فیزیکی مثل سرو صدا و زدن نیست. ما گفتیم خشونت یعنی مانع 

یر حرکت به هر شکل و به هر عنوان ایجاد شود، خشونت است یعنی هر مانعی که باعث شود کودک در مسیر رشد حرکت نکند. مثل هر مانعی که در مس

یش از ب کودک آزاری. هر عاملی که مانع دسارسی کودک به نیازهایش باشد، خشونت است. خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت است. ما در این مبحث

 رسی خواهیم کرد. اما اول ماهیت آن را بشناسیم بعد انواع آن را. بعضی خشونت ها مستقیم هستند و بعضی غیر مستقیم.نوع را بر 12

اجتماعی و خشونت   خشونت هایی که در فضای خانواده اتفاق می افتد را خشونت خانوادگی و خشونت هایی که در فضای جامعه اتفاق می افتد را خشونت 

رخ می دهد را خشونت های طبیعی نامگذاری گردیده. مهمترین این خشونت ها که مستقیمًا کودک را ناامن می کند، خشونت های  هایی که در طبیعت

د دید و یا خانوادگی و ناامنی های خانوادگی است. اگر خانواده درست عمل کند و کودک در بستر خانواده امن باشد، از خشونت های اجتماعی آسیب نخواه

رک دتأثیر می گیرد. آسیب های اجتماعی و طبیعی هم باز از طریق خانواده به کودک منتقل می شود. بازهم تأکید می کنم که با نگاه کلی نگر و  بسیار کم

 مسئول مسائل را دنبال کنید و به موارد کاربردی و راه حل هایی که ارائه می شود فکر کنید و در زندگی به کار گیرید.

شونت و تشنج در فضای خانواده، روابط والدین با هم است. هر چه سن کودک کمتر باشد و دامنه ی خشونت وسیعتر باشد، خطر ناامنی اولین و مهمترین خ

تبه رر باشد که در مبیشتر است. تشنج در رابطه ی والدین با هم به هر میزان و مدت و مقدار، سم است. قبالً راجع به منزلت پدر و مادر صحبت کردیم؛ اگر قرا

دی یا تم و تو مری زن و مرد بودن بمانیم و رشد نکنیم و به منزلت پدری و مادری نرسیم، تشنج بین والدین حتماً اتفاق خواهد افتاد. یعنی وقتی من زن هس

 "به من ظلم می شود "ادعای باشد و اصالً ندانیم که کجا هستیم و درک مظلوم و مقصر داشته باشیم،  من مرد هستم و تو زنی و منیت ها در زندگی حاکم

عذاب وجدان  داشته باشیم، کار به تشنج می کشد که اثرش را مستقیم روی کودک می گذارد و تا آخر عمر کودک هم با او خواهد ماند. اآلن و به هر مقدار

 ا سردی عاطفی، برای کودک سم است. بگیرید عالیست چون هر نوع تشنج در رابطه ی والدین، از کتك کاری و زدن و شکستن ظروف و بستری شدن ت

د و بررسی ی کنیحاال چه کار کنیم؟ برای این که تشنج در خانواده کم شود. به اصول و به جایگاه و منزلت فکر کنید و تحقیق کنید. عوامل تشنج را شناسای

واهیم می خ "با هم ارتباط برقرار کنیم؟ چه قدر می شنویم که کنید که این عوامل در منیت ما هستند یا در مسائل مادی و مالی. ما بلد نیستیم که چگونه 

ما بلد نیستیم که ارتباط برقرار کنیم. مطالعه کنید و روش   هیچ کس مقصر نیست . "صحبت کنیم و مسائلمان را حل کنیم ولی آخر سر به دعوا می کشد

دارد که می توانید استفاده کنید. به جایگاه های خود توجه کنید، جایگاه همسری،  های برقراری ارتباط را فرا بگیرید. کالس های زیادی در این مورد وجود

رخواهیم خورد. والدینی، فرزندی، این جایگاه ها را بشناسیم و حرمت آن ها را در زندگی حفظ کنیم. اگر در زندگی اصول و ارزش ها مشخص نشود به بحران ب

ن و شوهری که با هم ازدواج کرده اند دیگر زن و مرد نیستند، باهم دوست و رفیق هم نیستند، همسر هستند و که یکی از این بحران ها بحران روابط است. ز

خودتان  ای این کهوقتی بچه دار می شوند، پدر و مادر هستند. روی این مسائل بیشتر کار کنید. زمان بسیار طوالنی بعد از بزرگ شدن بچه ها خواهید داشت بر

 یا همسرتان را اصالح کنید و با هم دعوا کنید و هر کاری دلتان خواست بکنید ولی کودک شما دیگر فرصت کودکی نخواهد داشت.را اثبات کنید و 

ا یگر رخشونت های فیزیکی: کتك و تهدید به کتك. در بحث احترام به جسم گفتیم که جسم حرمت و حریم دارد. ما اجازه نداریم حرمت و حریم جسم همد

در  ودر مورد کودک. اجازه نداریم پشت دست کودک بزنیم و یا به بدن او ضربه بزنیم. اجازه نداریم جسم را آزار بدهیم. اما چون انسان هستیم بشکنیم حتی 

زنید فرزندتان را ب این اجتماع زندگی می کنیم و باید با واقعیت ها روبه رو شویم و ما اصالً به زندگی ایده آل فکر نمی کنیم، اگر حس کردید که می خواهید

ز طرف ت و احتماً بزنید. ولی تهدید به زدن نکنید چون تهدید از خود زدن به مراتب بدتر است. منتهی ما چون کالس رفتیم و می دانیم که کتك خوب نیس

و بعد دچار عذاب وجدان می شویم و دیگر هم خودمان در کودکی کتك خورده ایم و یك هنجار جامعه هم که هست، دستمان باال می رود و بچه را می زنیم 

م مطمئنیم بعد از آن می خواهیم که دیگر نزنیم رجوع می کنیم به تهدید کردن. چون حرف است و حرف هم از نظر ما بزرگترها باد هواست و به خودمان ه

. می دانید در ذهن بچه چه می  "بشم من میدونم و تواگر بلند  "چه قدر می گویید:  "نمی خواهم بزنم ولی بذار چنان بگم که بترسد و حساب ببرد  "که 

ترس  ب می شود وگذرد؟ و چه اتفاقی می افتد؟ مادر یا پدر یعنی خدا، عظمت مطلق، گفته اگر بلند بشم... حاال اگر بلند بشه چی میشه؟ و کودک دچار اضطرا

 از موهون. 

می کنیم و کودک خودش را در این حالت تصور می کند و دچار وحشت می شود. روزها این گاهی هم تهدید به کارهای عجیب مثل االن میام له ات می کنم، 

شب بابات حرف ها در ذهن کودک می ماند چون پدر و مادر در ذهن کودک خدا هستند و دروغ نمی گویند پس اگر حرفی می زنند حتماً عمل می کنند. بذار 

می کنم و جگرت را در می آورم، همه این تهدید ها باعث آسیب های ذهنی در کودک می شود. قلعه ی  بیاد بهت میگم، حسابتو می رسم، با کمربند سیاهت

سن به بعد هم که  تنهایی و ترس ذهنی را ایجاد می کند و ماندگار می شود. اقتدار مادر زیر سؤال می رود و تعارض به وجود می آید، تا هفت سالگی و از این
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ر نخواهیم آمد چون کاماًل خاطر جمع می شوند که امنیت برقرار است وپدر و مادرم فقط بیخودی حرف می زنند پس هر کاری دیگر از پس این گونه بچه ب

 دلم بخواهد می کنم.

 بنابراین اگر دچار وسوسه ی کتك زدن شدید، بزنید ولی تهدید نکنید چون تهدید خیلی مخرب تر است. چه کار کنیم؟

، اگر کتك بزنید و بخواهید زود جبران کنیدفرزندتان را زدید لطفًا دچار احساس گناه نشوید، این احساس گناه را خوب نگاه کنید، اولین کار این است که اگر 

ن سریع اکار را بدتر می کنید و این دفعه از لحاظ عاطفی می زنید. وقتی خشونت می کنید و می زنید، جلوی کودک نشکنید. چون این شکستن خود و جبر

ت شما وقب شدیدی به روحیه ی کودک وارد می کند. کودک روح بسیار بزرگی دارد و بسیار بخشنده است و اصاًل ذره ای خطا در والدین نمی بیند و هیچآسی

از خودش  را محاکمه نمی کند که چرا من را زدید بلکه همیشه خودش را سرزنش می کند و معتقد است که کار پدر و مادرم درست بود، مشکل من هستم و

ی عذابش می بدش خواهد آمد. وقتی با احساس گناه می خواهید خشونتتان را در مورد کودک جبران کنید او را ناامن تر می کنید و این بار از لحاظ عاطف

 دهید. 

شده ی کودکی خودمان دارد. مادری این کالس ها برای تغییر باورهاست، باورهایتان را بررسی کنید. خیلی از خشونت های ما ریشه در خشونت های اعمال 

 اذعان می کرد تا به حال فرزندم را نزدم ولی خیلی دلم می خواهد او را بزنم و حتی دلم می خواهد با چوب بزنم.

یم چرا ؟ به آن نمی دان    بله اگر در کودکی با چوب یا هر وسیله ی دیگری کتك خورده ایم حاال دلمان می خواهد که همان کار را کنیم حتی خودمان هم

ه هم یسمادر توصیه کردم یك چوب تهیه کند و در یك گوشه ی خانه بگذارد و هر وقت دلش خواست بزند، به یك گوشه ی خلوت برود و چند تا بالش یا ک

 کنترلش می کند آرام خواهد گرفت. داشته باشد و آن قدر با چوب روی این بالش ها بزند تا از نفس بیفتد با این کار آرام خواهد شد و آن میلی که از درون

می زنیم و بعد هم دچار        با تمرین روش ها و مطالعه ی بیشتر کم کم باور خشونت را از خودمان دور کنیم و تغییر دهیم. ما همیشه عصبانی می شویم و

یم و سرکوبش می کنیم؛ این خشم های سرکوب شده عذاب وجدان می شویم و با خودمان تعهد می کنیم که دیگه نمی زنم و جلوی خشم خود را می گیر

ک ن کودجمع می شوند و یك دفعه منفجر می شویم و این دفعه خیلی بدتر از قبل خواهیم زد و بیشتر عذاب خواهیم کشید. همه ی کسانی که عادت به زد

خودشان و یك جایی منفجر می شوند و واکنش بدتر انجام می خود دارند در این چرخه ی باطل قرار دارند، عذاب وجدان آن ها را می کشد به سمت سرکوب 

می شود. این دور باطل را یك جایی باید قطع کرد و ان هم جایی است که وقتی زدید، محکم بایستید، زدید تمام شد،       دهند و درو باطل هم چنان تکرار 

 اجازه ندهید شما را عذاب بدهد.

یکی، آقایان سرآمد هستند و در خشونت های کالمی خانم ها سرآمد هستند. زبان نیش دار، توهین، تحقیر، نفرین، خشونت های کالمی: در خشونت های فیز

 خودش می پیچد مقایسه... زبان نیش دار یك سوزن کوچولو است که خانم ها خوب بلدند که به کجا بزنند و بعد از زدن هم آرام می ایستند و طرف از درد به

 ."خوب حقیقت تلخه من هم حقیقت را گفتم اگه حرف بدی زدم یکی بزن تو دهنم" "گفتم؟  مگه من چی"می کند که و لی خانم اذعان 

م بلد نیستی خشونت کالمی در شکل های مختلف، متأسفانه در جامعه ی ما خیلی زیاد است. ما باید خیلی روی کالم و حرف زدن هایمان کار کنیم. ما اصالً

ول دکتر هایم جینات، زبان نیشدار تیرهای زهرآگینی است که باید به سمت دشمنان ما پرت شود. زبان نیشدار روح انسان ها را بیمار قشنگ حرف بزنیم. به ق

می ن می کند و آسیب می زند. فکر نکنید فقط حرف است و گفتیم و تمام شدو ما خیلی وقت ها فقط در عرض سه ثانیه یك چیزی می گوییم ولی سی سال

 درستش کنیم. توانیم

هیزم شکن است که سال ها در کوه   مرحوم مادر بزرگم یك قصه ای در کودکی برایم تعریف کرده است که بسیار زیباست. قصه ی دوستی یك خرس و یك

زبانش لیس زدن و با  با هم دوست بودند و با هم غذا می خوردند. یك روز هیزم شکن برای ناهار آش پخت، خرس که می خواست آش را بخورد شروع کرد با

ت و صبر کرد سر و صدای زیاد خوردن؛ هیزم شکن کالفه شد و گفت: درست غذا بخور، حالم رو بهم زدی با این غذا خوردنت. خرس دیگه غذا نخورد و کنار رف

با هم دوست هستیم. خرس گفت: همین که هیزم شکن غذایش را تمام کند. گفت: برو و تبرت را بیاور و بزن توی سر من. هیزم شکن گفت آخه برای چی؟ ما 

می کنمت پایین. هیزم شکن هم تبر را برداشت و زد توی سر خرس و خون آمد و بیهوش شد. هیزم شکن فرار کرد و تا   میگم یا می زنی یا از باالی کوه پرت

یا نه. دید که خرس سالم است و مشغول کار خودش است،  یکی دو سال سراغ خرس نرفت اما بعد از چند وقت طاقت نیاورد و رفت ببیند که خرس زنده است

خم ز سالم و احوالپرسی کرد، گفت چه قدر خوشحالم که می بینم حالت خوبه، آخه خودت گفتی بزن من که نمی خواستم بزنم. خرس گفت: نگاه کن ببین

نده. خرس گفت: ولی جای زخم زبونی که زدی هنوز جایش مانده، خوب شده یا نه؟ هیزم شکن نگاه کرد و گفت: آره خدارو شکرخوبه خوبه و جایش هم نما

 زخم تبر خوب شد ولی زخم زبون هنوز جاش مونده.

ایسه و نفرین، مققصه های قدیمی را که امروزه می گوییم ادبیات سنتی، بخوانید و بهره ببرید. زبان نیشدار روح کودک را بیمار می کند. توهین و تحقیر و 

یگران به خصوص اگر با کلمات زشتی همراه شود، در ذهن می مانند و وحشت ایجاد می کنند. ساده ترین حالت مقایسه کردن، زخم زبون تحقیر نسبت به د

این گونه حرف زدن زخم زبان است، آزار می دهد، فکر نکنید با این شکل حرف زدن به بچه ها انگیزه می دهید و او را به  "خوش به حال مادرش"است مثل: 

بدبخت بیچاره اگر درس نخونی پسرعموت دکتر میشه تو باید بری مستراح "رکت درمی آورید. ما در مقایسه سعی می کنیم که بدترین کلمات را به کار ببریمح
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بر نداریم ، در حالی که خمی کنیم با به کار بردن این کلمات بلکه به غیرت فرزندمان بربخورد و کاری که ما دوست داریم را پیش ببرد     ما فکر "شورش بشی

ر فامیلی که دچه نفرتی را در دل فرزندمان از آن کسی که با او مقایسه اش می کنیم، می کاریم و آن ها را تبدیل به دشمن می کنیم. خیلی از اختالفات 

ج همدلی و همراهی و یگانگی، تنفر و دوری و را بزرگسالی وجود دارد نتیجه ی همین مقایسه ها است. مقایسه باعث نفرت از دیگران می شود و به جای تروی

 در بچه ها تقویت می کند.

ند تا هر چه چه کار کنیم؟ اقتدار را تمرین کنید. آدم های مقتدر همیشه زیبا و پخته حرف می زنند. عنان و اختیارشان را دست عواطف و احساست نمی ده

و حرف های زشت داریم. چه قدر شکایت می کنیم که فرزندم حرف بد می زند! اولین سؤالی که از به دهانشان می آید بگویند. همه ی ما یك خزانه ی لغات 

ین حرف ید ااین مادرها می پرسم اینه که: مگه شما خودتان حرف بد بلد نیستید؟ همه ی ما حرف بد بلدیم پس بی تربیت هستیم؟ ما می دانیم که کجا نبا

هم نمی دانیم، پدر پشت فرمان نشسته و یك نفر می پیچد جلویش، سرش را بیرون می کند و یك جای سالم برای او  ها را بزنیم که متأسفانه خیلی وقت ها

اده از آن استف فامیلش باقی نمی گذارد و بعد هم به بچه اش می گوید که حرف بد نزن! خوب معلومه که نمیشه!! همه ی ما خزانه لغات زشت داریم ولی چگونه

 یاتفاقی چشممان را می بندیم و هر چه از دهانمان بیرون می آید می گوییم و بعد هم میگیم ببخشید عصبانی بودم!! اتفاقًا زمانی که عصبانمی کنیم؟ با هر 

گویی شخو هستیم اگر کنترل داشتیم، هنر کرده ایم در شرایط خوشحالی که به همدیگه ناسزا نمی گوییم. ادب حرف زدن و ادب خوش گویی یاد بگیریم. من

هم  یرا مقابل خوشنویسی گذاشته ام. وقتی خط مان بد است چه کار می کنیم، می رویم کالس و سرمشق می گیریم تا خوشنویس شویم. در مورد خوشگوی

دگی و در طول زنهمین است کتاب های ادبی و رمان بخوانیم و سعی کنیم از آن کلمات استفاده کنیم، بعضی از کلمات را انتخاب کنیم و جمله سازی کنیم 

ه گونه ای جدید ب به کار ببریم. بررسی کنیم ببینیم با یك سری کلمات زیبا و جدید چگونه می توانیم قربان صدقه برویم؟ یا با همسرمان چه طوری می توانیم

ی خواهیم نشویم و اعتراض نکنیم، بلکه مصحبت کنیم. در ادبیات سنتی کلمات نفیس بسیاری داریم از این گنجینه ها استفاده ببریم. قرار نیست عصبانی 

عصبانیت هم بدانیم از چه کلماتی استفاده می کنیم و چه قدر ادب حرف زدن بلدیم؟ مَثل معروفی هست که میگه : بفرما و   تمرین کنیم در اوج ناراحتی و

یم. باز هم منظور ما تصنعی صحبت کردن هم نیست بلکه منظور بشین و بتمرگ، یك معنی را می دهند ولی ما از کدام برای برقراری ارتباط استفاده می کن

گیرند و را یاد بزیبا کردن زبان محاوره ای مان است. من همیشه به مادرها توصیه می کنم که وقتی تلویزیون نگاه می کنند و رادیو گوش می کنند، فن بیان 

و یا درشت و جاهایی هم الزمه که محکم صحبت کنیم. اوایل سخت خواهد بود چون دائم با یك لحن و صدا صحبت نکنند. یك جاهایی الزم است که لطیف 

 می شنویم. ادبیات را مطالعه کنیم و تمرین کنیم تا بچه ها هم یاد بگیرند. "چاکرم"می گوییم سالم ولی در جواب  ما عادت به محاورهای امروزی کرده ایم. ما 

مشروط، نمی خوام ببینمت، برو دیگه دوستت ندارم، دیگه مامانت نمیشم، اصاًل با من حرف نزن، برو از جلوی خشونت های عاطفی: طرد، قهرکردن، محبت 

ر کنند دیگچشمم دور شو، سردی عاطفی و حتی طردهای فیزیکی مثل: می برم میذارمت سر راه. پدر و مادر برای کودک مثل خدا هستند وقتی او را طرد می 

برای کودک باقی نمی ماند و در نتیجه کودک شروع می کند به ساختن قلعه ی تنهایی اش و ارتباطش را با دیگران قطع می کند.  هیچ منبع امنیتی در دنیا

سال هستند وقتی که کودک نمی تواند به آنها اعتماد کند  6یادتان باشد والدین برای کودک حکم خدا و ماورا را دارند و والدین جانشین خدا برای کودک زیر 

 دیگر نمی تواند به هیچ احدی اعتماد کند.

بچه ها یك فضای فیزیکی زندگی دارند به نام خانه. اگر در این فضا گرمای عاطفی وجود نداشته باشد و فقط به گرمای شوفاژ  -سردی عاطفی یا سردی روابط

و ساختمان در این نکته است، می گوییم ساختمان وزارتخانه،  و بخاری بسنده کنیم، این جا دیگر خانه و آشیانه نیست بلکه ساختمان است. تفاوت خانه

طه خانه راب ساختمان فرمانداری. این مکان ها فضاهای تأسیساتی هستند که در آن ها یکسری کار انجام می شود ولی تبادل عاطفی صورت نمی گیرد. اما در

ین رابطه ی عاطفی وجود نداشته باشد بچه ها پژمرده و ناامن می شوند. این کافی ی عاطفی تبادل می شود، گرمای عاطفی وجود دارد مثل گلخانه که اگر ا

نبالش باشیم و د دنیست که فقط در محیط خانه توهین نکنیم و دعوا نکنیم بلکه باید گرمی عاطفی داشته باشیم. اگر در خانه این گرمای عاطفی را نداریم بای

عاطفی در خانواده های ما خیلی زیاد شده است. سردی عاطفی فقط توهین و دعوا نیست بلکه ممکن است در بررسی کنیم و کار کنیم. در حال حاضر سردی 

ای خانه فض کمال ادب و احترام، فقط یك همزیستی مصالحت آمیز بین اعضای خانواده حاکم باشد که به آن سردی عاطفی می گوییم. ما باید یاد بگیریم که

   م. برای ایجاد گرمای عاطفی چه کار باید کنیم؟مان را از نظر عاطفی گرم کنی

را می دانند.  * کار را از وجود جدا کنیم. بچه ها یك کار انجام می دهند و یك وجود دارند، این دو از هم جدا هستند و بچه ها خیلی خوب تفاوت این دو

را از وجود او جدا کنیم. محبت والدین   کند. تمرین کنیم عمل کودککودک بسیار خوب عمل و درون افراد را تشخیص می دهد و می تواند از هم تفکیك 

انجام داده، وجود او را آسیب می   مال وجود کودک است و ربطی به عمل او ندارد. محبت حق و نیاز کودک است . ما خیلی وقت ها به خاطر کاری که کودک

قربونت برم، بچه ی من هستی، کارت جدا "ندارد. فرزندمان کار بدی انجام داده،  زنیم. محبت و گرمی عاطفی مال وجود کودک است و هیچ قید و شرطی

. با حرف های زشت و ناسزا و طرد به شخصیت و وجود کودک تعرض نکنید. بسیاری از معضالت جامعه ما که حل نمی "مجازات خودش را دارد، وجودت جدا

. اگر بخواهیم اعتیاد را ریشه کن کنیم باید کار و عمل را از وجود جدا کنیم. معتاد وجودش با ارزش شود به خاطر این است که ما کار و وجود را یکی می کنیم

 است چون وجود انسانیت است. آدم گناه کار، وجودش باارزش است ولی کارش نه چون خالف چهارچوب بوده و برخورد خاص خودش را دارد.
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حمایت مال کودک است. محبت شرط ندارد. محبت والدینی بی قید و شرط است. هر کاری کنی مال  دوستت دارم مال خود کودک است نه برای کار کودک.

بی قید و شرط است خودمی. همه ی عالم و آدم محبت با قید و شرط دارند غیر از والدین و اصالً تفاوت پدر و مادر با بقیه در این است که محبت پدر و مادر 

 هر چه که باشد.

جلسه صحبت خواهیم کرد و اآلن فقط به این خشونت ها یك اشاره می کنیم و فقط رفتارهایی را می گوییم باعث  5ا راجع به شخصیت خشونت شخصیتی: م

 ناامنی کودک می شود.

مثل مواقعی که بچه ای  این حالت در مادرها زیاد است که متأسفانه امروزه در پدرها نیز پدیدار شده. مثل شکستن خودمان در برابر کودک. –مظلوم نمایی   -

این کار مظلوم نمایی است. از این حالت پیش پا افتاده شروع می  "ببین مامان رو اوف کردی"مادرش را می زند و مادر شروع به گریه کردن ساختگی می کند 

فقط به خاطر تو. این کار والدین و درک مظلوم ان  شود تا حاالت خیلی بدتر. با این کارها می خواهیم به بچه نشان بدهیم که ببین من چه قدر ستم کشیده ام

 م.ها در مقابل برای کودک احساس گناه ایجاد می کند. اکثر ما پدر و مادرهای مظلوم نمایی داشته ایم و خودمان با احساس گناه بزرگ شده ای

اری می کنم به خاطر بچمه، من به او پرخاش می کنم. ما بچه ها هر پدر و مادری که اذعان می کند هر ک –استفاده ابزاری از کودک در مناقشات همسران   -

تیراندازی می کنند و بچه را وسط گذاشته اند و هر چه تیر است می خورد به کودک. بچه   را تبدیل به کیسه خاکریز جبهه هایمان کرده ایم. پدر و مادر به هم

یلی می بینیم که والدین با با ج های عاطفی، کودک را به طرف خود می کشند، با خریدن های ها را نسبت به طرف مقابل چه پدر و چه مادر بدبین نکنید. خ

حالت بسیار حاد این موضوع را در یکی از  . "بیا پیش من مامان یا بابا رو ول کن"افراطی و یا محبت های بی موقع کودک را به اردو گاه خود می کشند، 

ساله شان مشکل داشتند، در حالی که پدر و مادر با هم زندگی می کردند و اصالً هم حاضر به جدایی نبودند  24ختر مراجعین داشتیم که خانواده ای برای د

 خریناما پدر به دخترش می گفت: دعا کن مادرت بمیرد من برات یك خونه ی مستقل می خرم و مادر می گفت دعا کن پدرت بمیرد من برات یك ماشین آ

می کرد که هردو بمیرند تا راحت شود.       ه مرحله ای رسیده بود می خواست آدمکش استخدام کند تا هردویشان را بکشد و آرزو مدل می خرم! این دختر ب

ه دلیل قط بآن دختر فقط و فتا زمانی که زن بودن را مقدم بر مادر بودن و مرد بودن را مقدم بر پدر بودن بدانیم، از بچه ها به عنوان ابزار استفاده خواهیم کرد. 

 منیت های پدر و مادرش فنا شد.

که آره ما کمی زمانی که دعوایمان می شود، احترام به یکدیگر را نباید فراموش کرد. و زمانی که کودک از دعوای ما ناراحت می شود باید با صداقت بگیم 

ز دست هم ناراحت هستیم. به این شکل و با تأئید هردو طرف از بچه ها ناراحتیم، مامان تو بهترین مادر دنیاست و پدر تو بهترین پدر دنیاست ولی ما کمی ا

 استفاده ابزاری نخواهد شد.

چه نگاهی به فرزندمان داریم؟ آیا به وجودش افتخار می کنیم؟ ایده آل طلبی، کمال گرایی و نمره ی بیست خواستن مانع از این  –عدم افتخار به بچه ها   -

 زیبا ترین و جذاب ترین و بهترین هدیه ی خداوند     دمان افتخار کنیم. بچه ی ما هر چه که باشد باید با افتخار به او نگاه کنیم.می شود که بتوانیم به فرزن

هستم  هد. همین کبرای من تو هستی. در بخش احترام به جسم اشاره کردم، به تمام وجود و ماهیت فرزندمان افتخار کنیم تا او یاد بگیرد به خودش افتخار کن

ن حالت ه من، ایباعث افتخار پدر و مادرم هستم، اشتباه نکنید منظور خودشیفتگی نیست. این دو عظمت )پدر و مادرم( به وجود من افتخار می کنند، آفرین ب

 رضایتمندی از خود خواهد بود

 سرزنش به عنوان ایجاد انگیزه استفاده می کنیم.ما از سرزنش کردن به عنوان یك روش تربیتی استفاده می کنیم. و یا از  –سرزنش مداوم   -

 چه کنیم که خشونت شخصیتی نداشته باشیم:

نقد عمل. متأسفانه ما درست عکس عمل می کنیم و وجود را نقد می کنیم  -تأیید وجود کودک -واقعیت گرائی در مقابل ایده آل طلبی -ارتباط مؤثر -اقتدار

مین دلیل نمی توانیم با هم خوب ارتباط برقرار کنیم. ما خیلی راحت لقب می دهیم. در ارتباط مؤثر نقد کردن، اول با و عمل را تأیید و تشویق می کنیم به ه

می شکند و پذیرش برای اشکال کار باال می رود. اما وقتی با تکذیب     تأئید طرف مقابل شروع می شود. وقتی اول طرف مقابل را تأیید می کنیم، مقاومت ها

 ویی شروع کنیم، مقاومت به وجود خواهد آمد حتی شنوایی طرف مقابل بسته خواهد شد.و عیب ج

شامل خشونت آموزشی است که کودک را ناامن می کند. اکثر بچه هایی که به مراجعه می کنند و   خشونت آموزشی: تمام آموزش های زود هنگام بچه ها

، اضطراب آموزش است. یکی از عالمت های آن، سؤال کردن زیاد و وابستگی زیاد به کامپیوتر و تلویزیون مشکل دارند یکی از مسائلی که در آن ها پیدا می کنیم

سال اول این نیمکره فعال است و نیمکره  6است. مغز دو نیمکره دارد، راست و چپ. نیمکره ی راست بخش شهودی و احساسی و خالقیت انسان است که در 

سالگی غالب می شود. نه این که نیمکره ی راست کامل خاموش می شود بلکه دو بخش  7ام شروع به فعالیت می کند و در سالگی آرام آر 6ی چپ از پایان 

سال عقل ندارد. نه این که واقعًا عقل ندارد بلکه منظور  6می گیرند . به همین دلیل است که من همیشه میگم کودک زیر        عقل و احساس در تعادل قرار

 6سال اول تقدم با نیمکره ی راست است که بخش احساسات مغز است و تعقل در این نیمکره نیست. حال ما با آموزش های زود هنگام در زیر  6 اینه که در

 سال به بعد شروع می شود. 7سال به نیمکره ی چپ مغز کودک فشار وارد می کنیم. آموزش های انتزاعی از 
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ما هنجار شده است، آموزش های زود هنگامی هستند که کامالً روی سیستم مغز فشار می آورند.در این سن هم  آموزش هایی که در حال حاضر در جامعه ی

ا دچار ر مغز آمادگی ندارد چون نیمکره ی تعقل هنوز فعال نشده و نیز شبکه ی عصبی شکل نگرفته است در نتیجه آموزش، آشفتگی ایجاد می کند و کودک

 ناامنی و اضطراب می کند.

 سال یادگیری مهم است نه یاد دادنو وقت یما روی یاددادن متمرکز می شویم، به مغز کودک فشار وارد می کنیم که حاصل این فشار، اضطراب و 6رای زیر ب

ه ناامنی آموزشی است کناامنی در کودک است. در سنین مدرسه نیز تمرکز بر نمره و رتبه و مقایسه و رقابت، ناامنی های آموزشی هستند و اصالً خود امتحان 

 شکر خدا در حال حذف از سیستم آموزشی است.

 چه کار کنیم تا خشونت آموزشی نداشته باشیم؟

سال هر چه قدر بیشتر بازی کنند و در محیط تجربه کنند، امن تر خواهند بود و اضطراب آموزشی  6تقویت یادگیری از طریق بازی. بچه ها به خصوص زیر 

 . پایین تر خواهد آمد

می خواهند خودشان را با      خشونت های جنسی : از کنجکاوی جسمی شروع می شود. بچه ها از سه سالگی به بعد راجع به بدنشان شناخت پیدا می کنند و

ها  دهیم که این واکنش دیگران مقایسه کنند. مثالً دکتر بازی می کنند، این کارها همه کنجکاوی هستند. اما به ما برمی خورد و واکنش های تندی نشان می

باعث می شود کودک بدبین و مضطرب شود در صورتی که این کارهای کودک فقط کنجکاوی جسمی است. بچه ها را به خاطر کنجکاوی های جسمی مثل 

اشین یك بچه ها پ "ایجاد نکنید نزنید بلکه به آرامی فضا را عوض کنید و وحشت   دست زدن، تماشا کردن و به هم نشان دادن، تنبیه و مجازات نکنید و کتك

  "بازی دیگه کنین

د او ممکن است بچه ها مورد آزار جنسی قرار بگیرند. اگر کودکی مورد این آزار قرار گرفت مهمترین کار حمایت کامل از او است. مطلقاً در مور –آزار جنسی 

ت های شدید کرد و مطلقًا نباید ترس و وحشت ایجاد کرد حتی باید چند برابر اعمال خشونت نکنید. بچه ها را نباید به خاطر سوء استفاده ی جنسی مجازا

 شوند که مورد بیشتر از او حمایت کرد تا به امنیت برسد. بچه هایی که آزار جنسی دیده اند و دچار خشونت والدین می شوند، در آینده خود طعمه هایی می

 حمله قرار خواند گرفت.

در حال حاضر در بیشتر خانواده ها ماهواره هست و یا از جاهای دیگه می شنوند و بعضی صحنه ها که یك کودک نباید ببیند را  –اطالعات زود هنگام جنسی 

ا جایی شده ت می بینند و دچار وحشت می شوند. مواردی داشتیم که والدین بی مباالتی کرده اند و یا تلویزیون در دسترس بوده و کودک دیده و دچار وحشت

ا در هر ه روانپزشك نیاز بوده. اطالعات زود هنگام جنسی کودک را ناامن می کند.فکر نکنید که خوبست که کودک همه چیز را بداند. قبول دارم که بچه که به

 سن، مناسب سن خودشان باید اطالعاتی راجع به این موضوع داشته باشند ولی این اطالعات باید به موقع و صحیح باشد..

د آزار جنسی قرار گرفت بدون خشونت باید از او حمایت شود تا ترمیم شود حتی به روانپزشك مراجعه شود تا دستورالعمل داشته باشیم که اگر کودکی مور

ه ن بد حواسماآثار سوء آن در طول زمان ترمیم شود. در این مواقع باید حمایت تام و کمال کنیم تا اعتماد کودک به والدین حفظ و حتی تشدید شود.. بای

لحظه بدانیم کودک ما  فرزندمان باشد و مراقبت آگاهانه از آن ها داشته باشیم. بچه ها را به امان خدا رها نکنیم. در مهمانی یا پارک و هر جای دیگر باید هر

این گونه راقبت پلیسی و کارآگاه بازی،کجاست؟ چه اتفاقی دارد می افتد؟ حتی اگر چند کودک در اتاق با هم باشند باید مراقبت آگاهانه داشته باشیم. نه م

 مراقبت منجر به عدم اعتماد می شود.

یاد داد، خیر همه چیز  دانش مان را باال ببریم و اطالعات زودهنگام به بچه ها ندهیم. بعضی از والدین به خصوص پدرها عقیده دارند همه چیز را باید به بچه ها

 فت و یاد داد بلکه باید کارشناسی شود.را در هر زمان و در هرجا نباید به بچه گ

ترویج تفکر ندرت است. در خانه ها چه صحبت هایی رایج است؟ نداریم، نیست، گران میشه، قحطی  خشونت ها ی اقتصادی: اولین ناامنی اقتصادی در خانواده،

ت که باالخره بابام پول داره یا نه؟ پول بابام تموم شده؟ اگر تمومشه میشه و....صحبت نداری کودک را ناامن می کند. امروزه دغدغه ی خیلی از بچه ها همین اس

ك زلزله بم ی چی میشه؟ پدر و مادر باید تفکر وفور را در خانه حاکم کنند. تفکر وفور، خوش خیالی و گول زدن خود نیست بلکه ایجاد امنیت است. بعد از

رحال خیلی شاد وس  حت و غمگین بودند، اما در بین آنها یك خانم بود که معلوم بود بمی نیست وکالس مربیگری در بم داشتیم. طبیعتاً همه افسرده و نارا

خاطر کار همسرش بود، در یك آنتراک از او پرسیدم که چگونه این قدر شاد و سر حال است در حالی که فضای آن جا آدم ها را له می کرد؟ اذعان داشت که به 

ن پدرشان هستند. پد ایشان یك کشاورز ساده در شهسوار بوده است شب ها که به خانه می آمدند همه ی فرزندان را دور به بم آمده و این شادی را مدیو

اون جا پر از پول است، هیچ کس به اندازه ی ما پول ندارد. ایشان گفتند ما می دانستیم خودشان جمع می کردند و می گفتند بچه ها آن زیر پله را می بینید،

رت دا پول نیست و فقط یك سری وسایل و بیل و کلنگ است اما هنوز هم مطمئن هستم اگر یك جایی گیر کنم پدرم از زیر پله پول می آورد. تفکر نکه آن ج

هنی و یك باور ذثروتمند هستند. چون فقر و ثروت یك برداشت  و تفکر وفور به کمیت بستگی ندارند. بسیاری از ثروتمندان، فقیر هستند و بسیاری از فقیران،

قای سلطانی: ابداً ذهنی است. جهان هستی جهان وفور است و اصالً الزم نیست ما نگران باشیم. یکی از حاضرین: این حالت، دروغ را به بچه ها یاد نمی دهد؟ آ
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ان وفور است ولی در حد نیازهای ما نه در دروغ نیست و کامالً صحیح است. وقتی می گوییم ندرت هست در واقع به بچه ها دروغ گفته ایم. جهان هستی، جه

 ما هیچ وقت برای تأمین نیازهای مان لنگ نخواهیم ماند. حد خواسته های ما. 

جاد می یبعضی خانواده ها با پول ندادن و هزینه نکردن، ناامنی ایجاد می کنند و نقطه مقابل آن بعضی خانواده ها با زیاد هزینه کردن، ناامنی ا –ایجاد مضیقه 

ند و دزد را پیدا کردکنند یعنی افراط و تفریط. باید به تعادل فکر کنیم. مشاور مدرسه ای راهنمایی در شمال تهران تعریف می کرد که در مدرسه دزدی شد . 

ن را ببینید. ندگی مدیدند یك دانش آموز بسیار ثروتمند. پدرش را به مدرسه خواستند، به گریه افتاد و التماس کرد که یك نوک پا به منزل ما بیایید و وضع ز

یك چیزی بود، بدنسازی، موسیقی، کتابخانه و اتاق  روبه رو شدند که هر اتاقش مخصوص   به زور ایشان را به منزلشان بردند، با یك خانه مجلل و با شکوه

دند را باز کرخواب مجلل برای فرزند و غیره. پدر گریه می کرد و م یگفت این وضع زندگی من است و من فقط همین یکدونه پسر را دارم و حتی در گنجه ای 

من میاد دزدی میکنه؟؟؟؟؟ واقعاً درد دارد و این دوست مشاور اذعان کرد که  که پر از پول بود و گفتند که این ها در اختیار همسرم و پسرم است آنوقت پسر

دت به فرزنبه ایشان گفتم حاال که وضع زندگی شما رو دیدم اگر این پسر دزدی نمی کرد تعجب می کردم چون شما هیچ انگیزه ای برای زندگی کردن برای 

در فضای اقتصادی هم ندرت و هم اسراف هر دو انسان را ناامن می کند. ما بایدبای اقتصاد خانواده برنامه جا نگذاشته ای. انسانی که انگیزه ندارد، ناامن است. 

 داشته باشیم.

ته ای داریم؟ و نگران نباشید همه چیز در همه جا و در دنیا هست و ما هیچ وقت با مشکل برنخواهیم خورد. تا زمانی که بدانیم چه نیازی داریم و چه خواس

رای ت. بنیاز و خواسته را بشناسیم. بچه ها باید مطمئن باشند که نیازهایشان حتماً برآورده می شود ولی خواسته هایشان نه و محدودیت خواهد داشتفاوت 

 امروزه متأسفانه شاهدمسائل مالی هم باید برنامه و ریتم داشته باشیم. چند نفر از ما برنامه ریزی اقتصادی خانوادگی داریم و فرزندان هم شاهد آن هستند. 

ی، هان هستهستیم که تفکر مادی جای همه چیز را در خانواده ها گرفته است. اگر در اشتباه تفکر مادی بیفتیم، درست کردن آن خیلی سخت خواهد بود. ج

 ین این دو الزم است.مادیت مهم است و معنویت ارزش است و هماهنگی بجهان هماهنگی مادیت و معنویت است. مخروط را به یاد آورید، 

 تهر تفکری که خدا را از بچه ها بگیرد به انسان و به بشریت خیانت کرده است. من به هیچ دین و مذهبی کار ندارم بلکه با باورها و تفکرا –خشونت دینی 

در مرکز این تالطم قرار دارند. تنها پشتیبان و تنها کار دارم. ما سال های پر تالطمی پیش رو داریم و قرن آینده قرن بی ثباتی هاست . متأسفانه بچه های ما 

سال را مطلقاً از خدا  12سال و زیر  6است. ترس از خدا در بچه ها ایجاد نکنیم. به خصوص بچه های زیر « خدا»چیزی که می توانیم به آن تکیه کنیم 

ت کودک در خانواده شکل می گیرد و پدر و مادر برای کودک خدا هستند نترسانید. در این سن زمان شناساندن زیبایی و عظمت و جالل خداوند است. شخصی

ق وجود شد عشپس هیچ کس جزء والدین در ایجاد این ترس نمی توانند تأثیر گذار باشند. رابطه ی انسان با خدا یك رابطه ی عاشقانه است جایی که ترس با

محبت خدا را از دل او بیرون کرده  با هم داشته باشیم. اگر بچه را از خدا و مجازات بترسانیم، ندارد، یا ترس هست یا عشق. ما نمی توانیم هر دوی این ها را

ت. اسایم. سال های کودکی سال های ترس از عذاب نیست. البته بین خوف و ترس تفاوت است. خوف، ترس نیست و در دین ما روی خوف خیلی تأکید شده 

دوران کودکی حیرت است که این حیرت در بزرگسالی تبدیل به خوف می شود. در مقابل بناهای با عظمت چه خوف عظمت و جالل است. یکی از خصوصیات 

محبت است. اگر وحشت ایجاد شود بچه را ناامن کرده ایم و این ناامنی تا آخرین لحظه ی زندگی  احساسی پیدا می کنید؟ خوف عظمت است. وحشت نیست،

 همراه او خواهد بود.

نید کید وحشت کنند، باید حیرت داشته باشند تا در بزرگی، خوف داشته باشند. در کودکی فقط از مهربانی ورحمت و زیبایی خداوند برای او صحبت بچه ها نبا

 و به سن عقل که رسیدند از قانونمندی آفرینش بگویید.

اتفاق ها می افتد وظیفه ی والدین است که اوالً کودک را دور کنند و  زلزله، خشکسالی و غیره کودک را ناامن می کند. زمانی که این بالیای طبیعی: سیل،

عمت ر دل خودش نحمایت کنند. خیلی از این بالیای طبیعی رحمت خداوند هستند و اصاًل آزار نیستند اما ما تبدیلش می کنیم به آزار. هر سیل و زلزله ای د

ان خواستم که بعد از سه ماه عزاداری وغصه یك کار تازه کنند و نعمت ها وفایده های این زلزله را در زلزله ی بم در یك کالس خالقیت از مربی  هایی دارد.

 ردیف فوائد آن را نوشتیم و به کلی فضا عوض شد چون نگاه عوض شد. 11بنویسند، قابل باور نیست که حدود 

 مسائل هم باید کودک را دور نگاه داریم.جنگ، درگیری های خیابانی، قتل، دزدی و... از این  -ناامنی های اجتماعی

 خشونت های رسانه ای:

 کنیم، کودکما در مقابل خشونت سه کار می کنیم: خشونت را در داخل خانواده مدیریت می کنیم و کاهش می دهیم و جلویش را می گیریم و فضا را امن می 

از خانه   ادگی را صفر کرد پس بچه ها باید مقاوم شوند ، از نفوذ خشونت های خارجرا مقاوم می کنیم چون به هیچ وجه نمی توان خشونت حتی از نوع خانو

خارجی است. مهم ترین عامل نفوذ خشونت به خانواده رسانه است.  جلوگیری می کنیم. یك از وظایف مهم والدین ایزوله کردن خانواده در برابر ناامنی های 

ت. در خانه چی می بینیم؟ چرا این قدر تلویزیون روشن است؟ آیا باید بچه ها در معرض همه ی اخبار قرار بگیرند؟ اعم از تلویزیون، ماهواره، اینترنت، مطبوعا

ر قرار دهیم. خوب وظیفه ی رسانه این است که اخبار را منتقل کند ولی آیا وظیفه ی ما والدین هم این است که فرزندان مان را در معرض همه ی این اخبا

کی ی لدین ایزوله کردن خانواده است. مثل باغبانی که از گلخانه اش محافظت می کند. آیا همه ی سریال ها وبرنامه ها را بچه ها باید ببینند؟خیر وظیفه ی وا

ه ا نباید با سال بچه 6از حاضرین: خوب این ها حقیقت هستند مگه نباید با آن ها روبه رو شد؟ آقای سلطانی: این ها حقیقت نیستند، واقعیت هستند. زیر 
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ماهه چلو کباب دادیم، مرد. خوب چلو کباب یك واقعیت است و باید خورده  6واقعیت های خشن روبه رو شوند. درست مثل این می ماند که بگیم به بچه ی 

مه هایی که بزرگساالن می بینند را بچه دندان در بیاورد ، قدرت جویدن و هضم پیدا کند بعد به او کباب می دهیم. دلیل ندارد که برناشود اما در زمان خودش،

اغبان ند؟ پس وظیفه ی بها هم ببینند. بله سرما و آفت یك واقعیت بیرونی هستند اما ما باید اجازه دهیم که وارد گلخانه ی ما شوند و گل های ما را از بین ببر

دش دفاع کنه! پس وظیفه ی من باغبان چیه؟ وظیفه ی ما حفاظت از فضای چیست؟ بوته ی گل را رها کنیم و بگیم خوب سرماست دیگه! باید یاد بگیره از خو

 خانواده و دفاع از امنیت خانواده است.

 تربیت-14نشست 

است.  ترسیك نکته از آن بحث باقی مانده و آن این است که بزرگترین عارضه ی خشونت و عدم وجود امنیت،  مبحث پیش راجع به خشونت صحبت کردیم؛ 

ان یك از احساس از مجموعه احساسات ناخوشایند انسان است. ما چهار گروه احساسات داریم: شادی، غم، ترس و خشم. ترس برای انسان الزم ترس به عنو

و  ی کنداست و باید باشد چون ترس برای مواقع خطر نیاز است. احساس اصلی انسان در طول زندگیش شادی است. انسان شاد به دنیا آمده، شاد زندگی م

ترس به عنوان یك شاد هم باید از دنیا برود. ترس و غم و خشم برای محافظت از شادی وجود دارند که هر جا که ما منحرف شدیم، ما را برگردانند. بنابراین 

 احساس خیلی خوب است.

د. ما اسیر ترس های ذهنی از کودکی هستیم. اما عدم وجود امنیت باعث ایجاد ترس ذهنی می شود و هرچه امنیت کمتر باشد، ترس های ذهنی بیشتر می شون

حصار ذهنی  ترس های نهادینه شده در بخش ناخودآگاه ذهنمان که تا آخر عمر عذابمان خواهند داد؛ این حالت حاصل ناامنی است. ترس باعث می شود که به

یم، برویم. ترس موجب می شود انسان خوب رشد نکند چون یا همان قلعه ی تنهایی که حاصل ناامنی است و در مباحث پیش مفصل راجع به آن صحبت کرد

 یم.ترس مانع حرکت و مانع پیشرفت است. ترس های ذهنی شامل اضطراب و ترس از موهون هستند و همه ی ما از یك چیزهایی می ترسیم و اضطراب دار

از دست خواهیم داد چون ایمان از امنیت می آید، ایمان به یك کل. وقتی ترس موجب می شود که اعتماد از بین برود. وقتی اعتماد نداشته باشیم، ایمان را هم 

 ایمان را از دست بدهیم، توکل را هم از دست خواهیم داد. 

 کاهش توکل  >----کاهش ایمان   >----بی اعتمادی    >----ترس   >----  ناامنی

ی امنیت نداریم و چیزی را که به ما امنیت می دهد را نمی شناسیم، مرکز امنیت برایمان ایمان یعنی گرفتن امنیت از یك نقطه ی نگاه. وقتی ایمان نداریم یعن

ی این نیم که حتشفاف نیست در نتیجه ایمان نداریم. در دین خودمان می گوییم که به خدا ایمان داریم. ولی اگر صادقانه به عمق وجودمان نگاه کنیم می بی

نمی دانیم که باید به چی ایمان داشته باشیم. در نهایت توکل نداریم. توکل از وکالت می آید یعنی واگذار کردن. ما نقطه ی نگاه هم برایمان شفاف نیست و 

با  ما لفظ معمولیهیچ چیز را واگذار نمی کنیم و می خواهیم خودمان همه چیز را نگه داریم، در نتیجه زیر بار یك فشار سنگین ذهنی قرار می گیریم. منظور 

ن به عهده ابی ایمان نیست بلکه منظور این است که وقتی ما به یك نقطه ی اوج ایمان نداریم و نمی توانیم توکل داشته باشیم، همه چیز را باید خودم ایمان و

ر دختر اول ز باشید؟ چند نفبگیریم در نتیجه سطح نگرانی هایمان باال می رود. این تجربه را داشته اید که مواقعی در زندگی پیش آمده که باید به فکر همه چی

دغدغه ها به این دلیل است که   خانواده هستید؟ چه قدر نگران خانواده و پدر و مادرتان هستید؟ و چه قدر نگران فرزندان و .... هستید؟ همه ی این مسائل و

، نمی توانیم واگذار کنیم و وقتی واگذار نمی کنیم، فشار بار همه را ما به شانه می کشیم و خودمان را مسئول همه می دانیم چون وقتی ایمان و توکل نیست

 تحمل می کنیم.

روند در ناامنی های کودکی است. کودکی که امنیت را تجربه نکند، در بزرگسالی ایمان قوی نخواهد داشت. در مبحث کودک آرزوها غریب به   ریشه ی این

 ست که امنیت دارد. حاصل ترس، بی اعتمادی است.اتفاق فرزند با ایمان می خواستید؛ کودک باایمان کودکی ا

 اعتماد چیست؟ فرق اعتماد با اطمینان چیست؟

سال رابی اعتماد کرد و ترس از بی  6سال اول زندگی بچه ها باید با اعتماد کامل بزرگ شوند. به هیچ وجه نباید کودک زیر  6اعتماد درونی و ذهنی است. در 

 اد کاماًل ذهنی است.اعتمادی در او ایجاد کرد. اعتم

رهیخته من در کالس ایستاده ام! یك لحظه چشم هایم را می بندم، در چه محیطی دارم درس می دهم؟ خانم هایی که این جا هستند همه خوب و عالی و ف

می دهم. بچه ها باید این حالت را تجربه  هستند، ازکالس بیرون می روم باز هم همه خوبند! اصاًل آدم بد دردنیا وجود ندارد، راحت و آسوده به زندگی ادامه

 سال نباید ترس و بی اعتمادی در کودک ایجاد کرد. اعتماد زیاد و کم ندارد، مطلق است و اعتماد خوش باوری هم نیست. اعتماد با چشم بسته 6کنند. زیر 

سال نباید ترس ذهنی داشته باشد. حال  6شم بسته است. بچه ی زیر سال زمان تمرین اعتماد با چ 6صورت می گیرد، همه خوبند. بد وجود ندارد و تمام. زیر 

آن خانم مشکوک من می خواهم با چشم باز اعتماد کنم چه اتفاقی می افتد؟ مجبورم دائم راجع به دیگران در حال قضاوت باشم! این خانم یك کلکی دارد،

 است و .....
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مه چیز عالی است و در این زمان من شاد و راحت هستم و تمام. ولی با چشم باز دائم باید تك تك افراد وقتی چشم هایم را می بندم و به همه اعتماد دارم، ه

 6بسته اعتماد کرد. بچه های زیر   را قضاوت کنم چه حال خواهم داشت؟ به خودمان نگاه کنیم، چه قدر در حال قضاوت هستیم؟ در حالی که باید با چشم

بی اعتمادی ناامنی می آورد و ناامنی هم بی اعتمادی می آورد. کودک به خصوص در سال اول زندگی، ابتدا نسبت به پدر و مادر سال را بی اعتماد نکنید چون 

 تربیت استفاده مینیاز دارد که بداند این دو نفر قابل اعتماد هستند یا نه؟ حال ما چه کار می کنیم؟ کودک را می ترسانیم. ما از ترس به عنوان یك عامل 

چه قدر به دخترها  "سرت را می برن و ..........می برنت، دل و قلوه ات را در میارن و می فروشن،    بیرون نری ها، بچه دزد ها می دزدنت؛ آدم بد فراوونه"کنیم 

می کنیم که گول نخوری بعد  سال تلقین 25 "مرد جماعت قابل اعتماد نیست، همشون یك کلکی دارند، گول نخوری!   "می گوییم که مواظب مرده باشند 

که امروزه در  هیك شبه برای ازدواج می گیم که دیگه باید گول بخوری و بنشینی سر سفره ی عقد! امضاء کن و برو برای زندگی. دقیقاً همین مسئله باعث شد

ر زندگی ها شده است. ما حتی در رفت و آمدهایمان روابط های زناشویی، اعتمادی وجود ندارد و عدم وجود اعتمتد بین زن و شوهر عامل مشکالت بسیاری د

ن بعد برن یه هم گارد داریم چون به هم اعتماد نداریم. چرا این قدر مهمانی های ما به تجمل کشیده می شود؟ چون دائم توی این فکر هستیم که نکند بیا

 ه نسبت به همدیگه بسته شده ایم. این بی اعتمادی ها از کودکی می آید.حرفی پشت سرمان بزنند! وقتی مهمان به منزلتان می آید چه قدر نگران هستید؟هم

سال قدرت استدالل ندارد چون نیم کره ی چپ و منطق او فعال  6مطمئن باشید که اعتماد با چشم بسته خوش باوری و خود گول زدن نیست. بچه ی زیر 

 ویژگی کودک را نباید با بی اعتمادی خراب کنیم.نیست بلکه فقط نیمکره ی راست و تفکر شهودی او فعال است و این 

یم برمی گرداطمینان بیرونی است. ذهنی نیست بلکه عینی است. واگذاری دارد در صورتی که در اعتماد چیزی واگذار و رد و بدل نمی شود چون ذهنی است. 

در فضای بیرونی یك نفر میگه: سلطانی، ماژیکت را به من بده! در  به مثال کالس، در درون ذهن من کالس عالی است، امن است و همه چیز خوب است. حاال

رای چی می این حالت واگذاری شروع شده است چون یك چیزی می خواهد مبادله شود. حاال این جا باید چشم هایمان را باز کنیم، سؤال کنیم: ماژیك را ب

، پس نمی دهم. این جا اطمینان وارد می شود دیگر اعتماد نیست چون واگذاری خواهی؟ کی برمی گردانی؟ ماژیك می خواهی که دیوار را خط خطی کنی

سالگی کامل می شود. مسئولیت والدین این است که  18سالگی به آرامی شروع می شود و در  7سال به باال است. از  7وجود دارد. سن اطمینان و واگذاری 

و اطمینان چه فرقی با هم دارند و کجا باید اعتماد کند و کجا اطمینان. همه ی آدم ها خوب هستند ولی همراه کودک هستند تا آرام آرام یاد بگیرد که اعتماد 

بی   سال نباید 6سال نمی تواند این مسئله را بفهمد و تشخیص دهد و به کودک زیر  6اگر یکی گفت بیا بریم با هم بستنی بخوریم، واگذاری است. کودک زیر 

دمان دائم حضور داشته باشیم و کودک را حمایت کنیم. در بخش بازی ها گفتیم که یکی از مسائلی که بازی مخرب ایجاد می کند، اعتمادی داد پس باید خو

ا ویم، هر جکمك های بی مورد والدین است و گفتیم که به جای این کمك های بی مورد باید حمایت کرد. حمایت یعنی با هم هستیم و یا با هم بیرون می ر

 ک مهارت و شناخت نداشت، من مادر یا پدر هستم و از تو حمایت می کنم.که کود

از اول کودک  سالگی که آرام آرام شناخت شروع می شود به همان نسبت نیز ما هم آرام آرام کودک را به دنیای تفاوت اعتماد و اطمینان می بریم. اما ما 7از 

 ا آموزش می دهیم، در صورتی که نمی دانیم اعتماد با چشم باز ، زندگی در جهنم است.را بی اعتماد می کنیم و به او اعتماد با چشم باز ر

ب در حال یکی از دالیلی که ما در جهنم ذهنی مان زندگی می کنیم این است که می خواهیم با چشم باز به دیگران اعتماد کنیم و در درون خودمان مرت

 رد که دیگران چه هستند و چه کار می کنند، هرکس باید مشغول کار خودش باشد؛ اعتماد کنید و تمام. بررسی و حالجی دیگران هستیم. به ما چه ربطی دا

 می کشیم که اطمینان با چشم باز انجام می شود. اطمینان با چشم بسته، حماقت است. زمانی که مشغول اعتماد با چشم باز هستیم، آن قدر از ذهنمان کار

ان را باز کنیم و درست سر بزنگاه چشمانمان را می بندیم. خیلی از حوادث و کالهبرداری ها و طالق ها حاصل این روند است. یادمان می رود کجا باید چشمم

این طرف مقابلی که من می خواهم به او اطمینان کنم آیا مهارت الزم را دارد؟ این خواستگار دختر من یا دختری که می "اطمینان به مهارت برمی گردد. 

در طول  "به خواستگاری او برویم می توانند یك زندگی را اداره کنند؟ مهارت الزم و کافی را دارند؟ خیلی انسان خوبی است ولی آیا مهارت دارد؟ خواهیم

د که به آن ها مشاوره هایم هیچ زوجی را ندیدم که بحران داشته باشند و آدم های بدی باشند. همه خوب هستند ولی ممکن است مهارت نداشته باشند و نشو

ت و عدم اعتماد اطمینان کرد، اعتماد کامل است. ما درست آن جایی که باید چشممان را باز کنیم، می بندیم چون از کودکی در ما عدم اعتماد ایجاد شده اس

 باعث می شود که ما با چشم باز از نظر ذهنی زندگی کنیم و بعد در مرحله ی اطمینان چشم هایمان را ببندیم.

 اطمینان                                 اعتماد                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              

 بیرونی                                   یدرون                                        

 عینی                                   ذهنی                                        

 با چشم باز                             با چشم بسته                                

 واگذاری وجود دارد                        یعدم واگذار                                    
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 با چشم بسته = حماقت                     با چشم باز = جهنم                           

  

  تربیت

سلطانی: حاال من کلمه ی تربیت را که می شنوید چه چیزهایی به ذهنتان خطور می کند؟ حاضرین: بکن و نکن، چهارچوب، قانون، مجازات و تنبیه. آقای 

آید.  از ریشه ی رب و مربی می به ذهنم می آید. تربیت هیچ کدام این ها نیست بلکه تربیت یعنی پرورش، "کتك"هروقت این کلمه را می شنوم نمیدونم چرا 

ر را بکن و آن کار را نکن تربیت نیست پرورش در درون خودش زایش و رشد و رویش و شکوفایی دارد. در حالی که تربیت از نظر ما یعنی شکل دادن. این کا

عامل  4عامل مانع تربیت هستند: نظم، نظافت، آموزش و تربیت. برداشت های اشتباه و نادرست ما از این  4بلکه مانع تربیت است. همان طور که قبالً گفتیم 

ادن و تراشیدن می بینیم، در حالی که تربیت، پرورش است. چرا ما شکل د باعث بهم خوردن تعادل کودک می شود. ما تربیت را هم مثل نظم ایستا می بینیم،

می گوییم تربیت یعنی پرورش؟ به دلیل سنت هایی که داشتیم. تربیت بر پایه ی سنت و فرهنگ است. پس اول فرهنگ را با  این نگاه را به تربیت داریم؟ و

 هم بررسی می کنیم. به نظر شما فرهنگ یعنی چی؟ 

ی فارسی است که از فره می آید و به معنی شکوه و جالل و فر و شوکت است. فرهنگ یك ملت شکوه و جالل آن ملت است. فرهنگ نقطه فرهنگ یك کلمه 

ست که ی اوج یك جامعه است. فرهنگ روشن کننده ی فضای زندگی ما است و یك نقطه ی اوجی است که انسان در هر جامعه ای باید به آن برسد. نوری ا

 ی تابد و مسیر را روشن می کند.از باال م

نمی شود بلکه همیشه       در جامعه ما میگیم که فرهنگ ما خراب شده، یا میگیم فرهنگ مردم آزاری و غیره، این کامالً اشتباه است فرهنگ هیچ وقت آلوده

رهنگ یك جامعه فر و شکوهی است که آن جامعه دارد و است یعنی برداشت اشتباه از فرهنگ. ف "هنجار"در اوج است. آن چیزی که خراب و آلوده می شود، 

قدس آن را هدایت می کند که ما در ایران می گوییم فره ایزدی. فرهنگ همان اصل و اصول یك جامعه است. اصل یك نقطه ی اوج است و مقدس است. م

 یعنی پاک ترین، منزه. بنابراین فرهنگ آلوده و خراب نمی شود.

هنگ خودمان را نمی شناسیم. فرهنگ همیشه زنده است. اگر به دنبال کودک آرزو هایمان هستیم باید بچه هایی تربیت کنیم که با مشکل ما این است که فر

ظمت حرکت ع فرهنگ باشند. با فرهنگی این نیست که کتاب زیاد بخوانند بلکه باید فره و شوکت داشته باشند، شکوه و جالل و عظمت پیدا کنند و در مسیر

ان در یدر یك جامعه اصل و اصول یك نقطه ی مقدس است که اصالً قابل تغییر نیستند. یکی از نقاط برجسته ی فرهنگ ایرانی، یکتاپرستی است. ایران کنند.

برده ها نیز  زمان های خیلی قبل از اسالم هم هیچ وقت دوگانه پرست یا بت پرست و غیره نبودند و ما در ایران برده داری نداشتیم به همین دلیل جنگ

ه داریم. گالدیاتورها ب نداشتیم اما در یونان باستان برده داری و جنگ برده ها مرسوم بوده است همان جنگ گالدیاتورها که اآلن در ادامه ان مسابقات فوتبال را

یگر را نمی کشند فقط همچین می زنند که طرف میدان می آمدند و می جنگیدند تا مردم را شاد کنند منتهی امروزه در فوتبال انسانی تر شده و دیگه همد

ارد ما وجود ند دیگر نتواند بلند شود. به همین دلیل است که شخصاً معتقدم ما هرگز در فوتبال موفق نمی شویم چون اصالً ریشه ی برده داری در فرهنگ ما

 ریشه ی جنگ گالدیاتورها نداریم و این نقطه ی برجسته ی فرهنگ ما است.

 می کنیم که باید یك رویکرد پرورش کودک مبتنی بر فرهنگ بومی کشور خودمان داشته باشیم، اول باید فرهنگ را بشناسیم. فرهنگ پاک و قدسی وقتی ادعا

 رهنگ نیستل، فاست و هیچ زمانی آلوده و ناپاک نمی شود، برد و باخت در آن وجود ندارد. مسائلی که امروزه در دنیا با عنوان فرهنگ باب شده مثل فوتبا

 بلکه هنجار یاست که مسری شده است.

نت های کارکردها و روش ها بر پایه ی فرهنگ می شوند سنت و سنت می شود ارزش ها. ما یك جامعه ی سنتی هستیم و سنت دیرینه ای داریم. ارزش ها س

تا به حال یك درخت را در بهار دیدید که پر از شکوفه می شود؟  ما هستند. وقتی می گوییم سنتی یاد چی می افتید؟ قدیمی، کهنه، بوی ناگرفته، بی مصرف!!

شود.  یچه قدر زیبا است؟ از دیدنش لذت برده اید؟ حض کرده اید؟ این یك سنت است. شکوفه ی درختان در فصل بهار یك سنت الهی است. سنتی که نو م

دیگر آن زیبایی را ندارد. در بطن سنت، نو شدن است اگر نو و جدید نشود تبدیل سال روی درخت بماند  5سنت ها باید جدید شوند. خوب معلومه شکوفه اگر 

 به تحجر می شود و دقیقًا مشکل ما با سنت نیست بلکه با تحجر است.

چون آن  می کنیمامروزه در مسئله ی پرورش و تربیت کودکان آشفته و کالفه هستیم چون سنت مان را نمی شناسیم و مبنا و اصول نداریم. با سنت مخالفت 

نتی سرا نمی شناسیم. کتك زدن بچه ها سنت و روش سنتی نیست بلکه یك هنجار قدیمی است. این یك اشتباه کالمی رایج است که می گوییم در تربیت 

 کتك وجود دارد. سنت بر پایه ی فرهنگ و ارزش است و خشونت در آن وجود ندارد. 

ستیم. قدیم می گفتند: کتك نزنید و پدرساالری نباشد، امروزه میگن کتك بخورید و کودک ساالری باشد؛ خوب ما در مورد علم هم دچار هنجارهای علمی ه

قدر در مقابل این هم یك هنجار است و امروزه خیلی از روش های تربیتی کودکان هنجاری شده است. هنجار یعنی ُمد. و خودمان هم نمی دانیم چرا؟ دیدید چ

 نمی دانیم که باالخره چه کار کنیم؟ بزنیم یا نزنیم؟ ببوسیم یا نبوسیم؟ و اصالً نمی دانیم که چه کار کنیم. بچه ها منفعل هستیم و 
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ه درن بسنت ها ارزش های ما هستند که باید جدید شوند؛ اگر جدید نشوند تبدیل به تحجر می شوند. جدید شدن با متجدد شدن و تجدد، فرق می کند. م

ر به زیبایی. اهما نمی توانیم مدرن شویم؛ ما باید جدید شویم.تجدد مثل تجمل است. جمال یعنی زیبایی و تجمل یعنی زیبایی ساختگی و تظمعنی تجدد است،

ارد مسائلی دتجمل، تظاهر به زیبایی است نه خود زیبایی. تجدد هم جدید شدن نیست بلکه روش هایی است که ریشه ندارند. تجدد در اروپا به وجود آمد و 

ه از علم روزآمد و به هنگام، سنتی ک که این جا جای بررسی آن نیست ولی ما متجدد نیستیم، ما مدرن نیستیم، ما سنتی هستیم که باید سنتی به روز شویم.

 استفاده می کند. علوم اثبات شده را می گیرد و مرتب زایش دارد. 

ادله شوند. ارزش بعد از ارزش ها، مهارت ها می آید. مهارت ها تکنولوژی و علوم آموزشی و تجربی و اطالعات هستند که باید آموخته شوند و در سطح جهان مب

دریافت هستند ولی اصل و اصول به هیچ وجه. جامعه ای که اصل و اصول نداشته باشد، ارزش و مهارت هم ندارد. اصل و اصول ریشه ها و مهارت ها قابل 

سال است که داریم سعی می کنیم متجدد شویم، آیا  111ساقه ها درست بار نخواهند آمد. ما از دوره ی مشروطه به بعد نزدیك  هستند. اگر ریشه نباشد،

، نیمآیا آرامش داریم؟ علم و تکنولوژی گسترش پیدا کرده ولی آیا آرامش داریم؟ خیر. چون آرامش از اصل و اصول می آید. اگر به درخت تشبیه ک شدیم؟

ین باید بگیریم. ابعاد پای آرامش از ریشه می آید و اگر به مخروط تشبیه کنیم، آرامش از باالترین بُعد مخروط می آید. آرامش از باال و از امر قدسی می آید از او

ارزش زندگی را به جهان معرفی کرده است که البته من  12مخروط، ارزش ها و مهارت ها را باید تبادل کنیم. مثل کار خوبی که سازمان ملل انجام داده و 

ی توانیم علم و تکنولوژی را با هم مبادله کنیم معتقدم که در منابع سنتی خودمان خبلب ارزش های بیشتری وجود دارد. علم در انحصار هیچ کس نیست و م

 و بهره ببریم.

اگر نقطه  د کههر فردی باید اصل و اصول خودش را بشناسد و برایش شفاف باشد. ما نمی توانیم بگوییم که چی باید باشد اما مهم است که هر کس واضح بدان

بداند که نقطه نگاه او علم است و اگر خدا است بدانیم که خدا است. خیلی وقت ها ما ادعا می واضح ی نگاه و اصل او پول است، آن را بشناسد. اگر علم است، 

ه ید بسیار دیدکنیم که اصل و نقطه ی نگاه ما خدا است اما بعد که عمیق تر می شویم می بینیم که خدا را در خدمت پول می خواهیم. در این عرفان های جد

 قط از خدا بخواه تا میلیاردر شوی. جوان های ما امروزه خدایی را می پرستند که آن ها را میلیاردر کند.می شود که گفته می شود بخواه و ف

 اصل/اصول >-----------------فرهنگ    

 مهارت ها ) اهمیت(    ارزش ها/ >------------------سنت      

 چگونه بر پایه ی سنت ها روش استخراج می کنیم؟

                                                                       

حیطه ی روش های فرزندپروری در ایران وارداتی و ترجمه است. بحث خوب و بد بودن این منابع نیست چون همه ی این منابع علمی و صحیح هستند و تا 

می کنند. کتاب های ترجمه شده بر پایه ی       د به همین دلیل ابهام ایجادمهارت ها برای ما الزم هستند، اما هیچ کدام وارد حیطه ی اصل و اصول نمی شون

ف یکدیگر خال رویکردهای متفاوتی نوشته شده اند و همگی نیز نویسنده های عالم و حاذقی دارند که حق بر گردن بشریت دارند ولی ممکن است که نظریاتشان

یت خودمان هم دچار ابهام و تعارض می شویم چون این نظریات بر پایه ی اصل و اصولی است که آن باشد. ما این نظریات متعارض را می خوانیم و در نها

 ایجاد می نویسندگان به آن ها معتقدند و ما نمی دانیم که آن اصل و اصول چیست. و ممکن است که با اصل و اصول ما هماهنگ نباشند، بنابراین تعارض

اری را که امروزه در جامعه حاکم است را ایجاد می کند. نمی دانیم که با بچه مان چه کار کنیم؟ کالس یك چیزی میگه! کنند. تعارض در تعارض این آشفته باز

م و با بچه دعوا داری دخترخاله مان از امریکا چیز دیگری می گوید! در ژاپن با بچه ها گونه ای دیگر رفتار می شود و در نهایت نمی دانیم چه کار کنیم و مرتب

 ر خودمان می چرخیم.دو

ارزش زندگی یونسکو در ایران ترجمه و به چاپ رسیده است و در حال حاضر در مهد ها در حال آموزش هستند که بسیار کار زیبا و درستی  12کتاب های 

رد احترام گفته: دیگرپذیری، پذیرش است. و یکی از مفهوم هایی که این سازمان در مو "احترام"است. یکی از ارزش هایی که سازمان ملل اعالم کرده است 

ا در رویکرد هوش دیگران با هر رنگ پوست و ملیت و دین و.... است و گفته که انسان ها احترام دارند. و مفهوم دیگر احترام به طبیعت است. وقتی احترام ر

 نتی ما دارد. ما چه کلماتی در رابطه با احترام داریم؟متعادل و رشد متعادل بررسی کردم دیدم که چه قدر معناهای وسیع تری این کلمه در منابع س

 احترام، حرمت، محترم، حریم، حرم، محرم، ُمحرم، احرام، ُمحرّم، تحریم، حرام              

ه حریم یعنی فضایی کچه قدر مفهوم از این کلمه داریم که همگی کاربردی هستند و کاربرد این کلمات بی خودی درست نشده است. احترام از حریم می آید. 

قبل از آن باید مُحرم مگر این که ُمحرم باشد. و برای این که مُحرم باشد و وارد حریم شود،  متعلق به آن فرد یا پدیده است و هیچ کس حق ندارد وارد آن شود،

د، از ایشان پرسیدم مُحرم شدن چیست؟ و چه شود. دوستی تعریف می کرد که وقتی می خواستند به مکه مشرف شوند اول به میقات رفتند و محرم شدن

اول غسل  کارهایی انجام دادید تا محرم شوید؟ و ایشان توضیح دادند که غسل کردند، دعای مخصوص خواندند، احرام پوشیدند بعد وارد حرم شدند. گفتم

ز خود خارج می کنیم، چه یك فکر باشد، یا دلبستگی ها باشد کردید! یعنی جسم را می شوییم، بعد روح را می شوییم و هر آن چه غیر از حریم الهی است ا

می شویم. گفتم حاال از دل این مراسم بای زندگی روزمره روش درآوریم. پدر یا مادر می خواهند وارد خانه   همه را کنار می گذاریم و با احرام وارد حرم امن 
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ظه مکث کنند چون در حال وارد شدن به حرم خانه هستند که حریم خانواده است. آیا ُمحرم شده شوند قبل از این که زنگ بزنند یا کلید را بچرخانند، چند لح

ا حاال به این زیبایی مایم که وارد شویم؟ چه قدر امروزه می گویند که فکرها و درگیری ها و مسائلت را پشت درب بگذار و بعد با روی باز و شاد وارد منزل شو! 

اید مُحرم شد، هر آن چه آلودگی از صبح تا حاال با خودت آورده ای بیرون بگذار، غسل کن، ذکر بگو و روحت را تصفیه کن و پاک در سنت خودمان داریم که ب

 ؟ وقتیبعد با آرامش درب را باز کن حاال ُمحرم شدی و مَحرم هستی، وارد شو. در فضای یك چنین خانواده ای، خشونت چگونه ممکن است اتفاق بیفتد کن،

 حریم ها را بشناسند و به آن احترام بگذارند. همه

نان ما چ "عزیزم اجازه هست بیام تو"خدمت خانم فرمانی کالس می گذراندم، ایشان فرمودند: کودک در اتاقش مشغول بازی است، درب بزنید بعد وارد شوید!! 

می کنیم. هیچ عیبی ندارد می توانیم به کارمان     و هر کار دلمان می خواهد در اتاق کودک رفت و آمد می کنیم که انگار نه انگار که این جا اتاق کودک است 

!! وقتی عصبانی می ادامه دهیم و اصاًل هم از کودک اجازه نگیریم ولی کودک ما چگونه باید َحرَم و حریم و حرمت ها را یاد بگیرد؟ وقتی خودش حریم ندارد؟!

همه ی حریم ها را می شکنیم چگونه می توان انتظار داشت که کودک احترام را یاد بگیرد؟؟؟   باز می کنیم وشویم و چشمانمان را می بندیم و دهانمان را 

اندم که هر منظور ما از این که می گوییم از دل سنت ها روش درآوریم همین است. در زندگی نامه آیت ا... قاضی طباطبایی از عرفای صد سال پیش می خو

به احترام آن کودک ایشان از جایشان بلند می شدند و سالم می کردند؛ هر چند دفعه که کودکی وارد می شد باز هم ایشان بلند ووقت کودکی وارد می شد 

فرمودند: اگر من  می شدند و به آن ها ادای احترام می کردند. اطرافیان اعتراض کردن که آخه شما بزرگتر هستید و مقاماتی دارید چرا این کار را می کنید،

   اآلن این احترام را به این کودکان نگذارم، از کجا باید این ها یاد بگیرند که به دیگران احترام بگذارند؟

ما به عنوان پدر و مادر باید اصل و اصول خودمان را بشناسیم. احترام یك ارزش  حرمت و احترام را یاد بگیرید و کار کنید. والدین الگوی رشد کودک هستند،

صول می آید. احترام یك فرهنگ و یك ارزش است، خشونت یك هنجار است. چون سنت ها امر قدسی هستند که از باال می آیند. امر قدسی پاک است که از ا

یشه ندارند. ر هایی کهو منزه است بنابراین نمی تواند آلوده به خشونت باشد وقتی آلوده به خشونت می شود دیگر از باال نیست و ریشه ندارد؛ هنجار یعنی رفتار

کار را  اید ایناگر کسی برداشت اشتباهی از موضوع م یکند دیگر فرهنگ و سنت نخواهد بود بلکه هنجار است. ما می توانیم از سنت هایمان روش درآوریم و ب

ودمان ه از یك طرف منابع سنتی خکنیم. منابع سنتی باید استخراج شوند ما بیش از دویست صفحه فهرست منابع سنتی داریم پس خودتان را آماده کنید ک

هم خرافات از هردو بهره ببریم. هر کدام بدون دیگری تبدیل به خرافات و تحجر می شود. ما هم خرافه ی علمی داریم، و از طرف دیگر منابع علمی دنیا،

 د باز هم تبدیل به خرافه می شود.سنت ها اگر تجدید نشوند تبدیل به خرافه می شوند و علم هم اگر متکی به سنت ها نباشن   سنتی،

کردیم و  ا را بررسیگفتیم تربیت یعنی پرورش دادن، ایجاد کردن، تولید کردن. ما سه تا نگاه به تربیت داریم. بال استثناء در هرجا و هر کالسی، کودک آرزوه

بقیه ستون ها می شود و این ستون، ویژگی هایی است که من طبق روال گفته های حاضرین را ستون بندی می کنم، همیشه یك ستون آرزوها بلندتر از 

د. نمربوط به شخصیت است که نشان می دهد بخش شخصیت بیشترین دغدغه ی والدین است اما والدین بیشترین وقت و زمان را روی بخش شناخت می گذار

 این شکل چهار ُبعد اصلی کودک یا انسان را نشان می دهد.

   بعدمعنوی   

 شخصیت    

   ) فکری ( شناختی   

 عاطفی )احساسی (       

 جسمی ) مادی (           

روی ابعاد  اما والدین بیشترین زمان را روی ابعاد جسمی و شناختی می گذارند تا بچه ها خوب بخورند و خوب بپوشند و خوب درس بخوانند و زمان کمتری

ر کیست؟ همه دمعنوی و عاطفی تمرکز می کنند ولی وقتی می پرسیم چگونه کودکی می خواهید و آرزو دارید فرزندتان چگونه باشد؟ و کودک آرزوهایتان 

 ه یحیطه ی مابین معنوی و عاطفی که بُعد شخصیت است تمرکز می کنند. چون برای ما شفاف نیست که چه می خواهیم و چه کار می خواهیم کنیم. هم

قوی باشد؛ اما هنجارهای انسان ها فطرت دارند و فطرت به اصل و اصول برمی گردد و ما بر اساس فطرت دوست داریم که کودکمان در ابعاد معنوی و شخصیت 

ی کنیم تالش م اجتماعی مثل کالس ها، کنکور، بدنسازی، تحصیالت و غیره ما رابه سمت ابعاد شناختی و جسمی می کشاند و متمرکز می کند. ما در این ابعاد

 رشد کند، خودمان هم باید آن جا حضور داشته باشیم. ولی دلمان می خواهد که فرزندمان در ابعاد باال باشد. هر جا که بخواهیم کودکمان حضور داشته باشد و 

همه ی ابعاد   ُبعد همه با هم باید هماهنگ باشند. ولی ما دچار ناهماهنگی هستیم. تمام تالش ما در رویکرد کودک متعادل این است که فرزندان ما در 4این 

 رشد متعادل داشته باشند.

نگاه بتن و قالب بتن است. رشد مثل بتن است و تربیت مثل قالب بتن. بسیار تأکید می کنم که رشد بدون تربیت  اولین نگاه به تربیت از سه نگاهی که گفتیم،

ت ما از کلمه ی اصالً امکان ندارد. این که من در آن چهار گزینه معروف موانع رشد ) آموزش، تربیت، نظم و نظافت ( میگم که تربیت مانع رشد است، برداش

ما از تك تك این چهار گزینه است که مانع رشد است نه خود تربیت و نه خود بقیه گزینه ها. در بررسی مطالب دیدیم که برای دستیابی به تربیت و برداشت 
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ه م بسازیرشد متعادل همه ی این چهار گزینه الزم و ملزوم هستند. رشد بستر است و تربیت قالب رشد است. ما برای این که ساختمان شخصیت کودک را ب

ود و ساختمان ر چه چیزهایی نیاز داریم؟ قالب و بتن. قالب تربیت است و بتن رشد است. اگر قالب بندی متناسب با رشد نباشد و کوچك باشد، بتن از بین می

ه داشت. ما احتیاج ب کوچك شکل می گیرد. و اگر بیش از اندازه بزرگ باشد باز هم ، ستونی شکل نمی گیرد و تجمع بتن انباشته شده و زشت را خواهیم

 تربیتی متناسب با رشد داریم به همین دلیل الزم است که مراحل رشد را بدانیم.

ساله  5ساله یك جور است و برای کودک  2یکی از جنبه های مهم دانش والدینی و پدری و مادری، شناخت جنبه های رشد است. چون قالب بتن برای کودک 

رای اصل که پی است یك جور است و برای اصول که ستون ساختمان است یك جور و برای ارزش ها که طاق است جور دیگر. جور دیگر و الی آخر. قالب بتن ب

د هاگر ما بخواهیم فقط روی اصول تمرکز کنیم، هرچه بتن است در پی ریخته می شود و یك چیز عجیب و غریب ساخته می شود که شکل ساختمان نخوا

 ی اصل و اصول و ارزش ها که باید تناسب داشته باشند و قالب بندی مناسب باشد.بود. پی و ستون و طاق یعن

ر واگذار اطعه کاما طوری باید قالب بندی و پی ریزی کنیم که خود صاحبخانه یاد بگیرد و بقیه کار را ادامه دهد. ساختمان شخصیت را نمی توانیم به یك مق

که می خواهند رشد و تربیت فرزندان شان را به دیگران واگذار کنند و به مقاطعه کار بسپارند مثل مهد، کالس کنیم. یکی از اشتباهات بزرگ والدین این است 

 ها، مدارس و.... بعضی از جنبه ها را می توان به آن ها سپرد ولی بتن ریزی را نمی توان سپرد.

قه ی ساختمان تربیت کودک در خانواده شکل می گیرد. ممکنه که برای شخصیت کودک در خانواده شکل می گیرد. پی، اصل و اصول و سقف و مهمترین طب

نیم تا خود ک زدن درب و پنجره و تزئینات کمك بگیریم ولی یرای پی ریزی و ستون ها نمی توانیم. پس باید بتن ریزی و قالب بندب بلد باشیم و طوری عمل

ی مسئول هستیم و بعداز آن به عهده ی خودش باید بگذاریم. اگر می خواهید ساختمان تربیت کودک یاد بگیرد که ادامه راه را خودش برود چون ما تا یك سن

 کودک شما برج شود باید خودش بتن ریزی را بیاموزد و ادامه دهد.

س اول باید دان می سازد؛ پیك نگاه دیگر به تربیت که تربیت در آن به معنی شکل دادن است، نگاه سفالگری است. سفالگر به گِل شکل می دهد و کوزه یا گل

مثیل شخصیت خاک و آب و گل داشته باشد، اگر یکی از این موارد وجود نداشته باشد کوزه ای وجود نخواهد داشت و سفالگری هم وجود نخواهد داشت. گِل ت

سال  6ای سفالگری است نه زمان شکل دادن. سال اول زمان تربیت نیست، زمان ایجاد گِل بر 6و وجود کودک است. گِل و شکل دادن باید هماهنگ باشند. 

واهیم اول زمان گِل درست کردن است. ما هنوز گل درست نکرده می خواهیم به آن شکل دهیم. هنوز خاک و آب را درست با هم مخلوط نکرده ایم، می خ

گِلش درست به عمل نیامده است. اول باید گِل  یك گلدان شیك و قشنگ درست کنیم. بعد این گلدان برای تمام عمرش یك گلدان شکننده می شود چون

ه آن ب ساخته شود بعد شکل داده شود. گاهی ما به جا یاین که گِل درست کنیم، یك حباب گِلی درست می کنیم درست مثل بادکنك. بعد هم نمی توانیم

بیت نمی توان تر   کنند و یك حباب گلی هستند و این بچه هاشکل دهیم چون دست بزنیم، خواهد ترکید. امروزه خیلی از بچه های ما مثل بادکنك رشد می 

سال اول به جای این که یك توده گِلی درست کنیم، یك مشت ِگل درست کرده ایم و این یك مشت گِل را هم دائم باد کردیم و یك بادکنك  6کرد چون در 

سال ساخته می شود به 6رده اند و تحمل فشار ندارند. پایه های شخصیت زیر گِلی ساختیم. در حال حاضر مشکل ما با جوانان این است که یك حباب باد ک

 سال اول گِل مهم است. 6همین دلیل در 

. قبالً رس می کندنگاه سوم به تربیت نگاه باغبان وگُل است. باغبان یك بوته گُل می کارد، جوانه می زند و بیرون می آید و بعد به حدی از رشد که رسید ه

عیتی قاستعداد در همه انسان ها یکسان است و همه به یك میزان استعداد دارند. در استعداد ها هیچ تفاوتی بین انسان ها نیست. از طرف دیگر وا هم گفتم که

 ینیم که آگهیهم وجود دارد که همه ی استعداد های ما در طول زندگی شکوفا نمی شود. دوران کودکی دورانی نیست که ما استعدادیابی کنیم. امروزه می ب

دادها را ی استع می کنند و پول می گیرندکه از دو سالگی بیایید تا ما فرزندتان را استعداد یابی کنیم. چه استعدادی را می خواهید پیدا کنید؟ کودک همه

 ورش پیدا کنند.دارد پول هم الزم نیست بدهید. کودکان همه ی استعدادها را دارند، محیط زندگی باید غنی باشد تا استعدادها پر

هید شود، اجازه دکودک مثل بوته ای است که تازه بیرون آمده، اجازه دهید این بوته هر چه قدر که می تواند شاخه بزند. بله ممکن است بوته جنگلی و وحشی 

سال اول موقع  6ه را هرس نمی کنیم. که بشود نترسید! جنگلی شدن به منظور علف هرز شدن نیست. ما علف های هرز و آفت ها را می گیریم ولی خود بوت

ا اما بعضی ه هرس نیست؛ بگذارید بوته بیرون بیاید و کامل شود. بله امکانات ما اجازه نمی دهد و ممکن است که بعضی از شاخه ها خود به خود هرس شوند

 .سازی جاده ی رشد تربیت یعنی ایمننیز بیشتر تربیت می شوند. تربیت یعنی هرس کردن و درست کردن. و در نهایت 

سفالگری( ) اگر ما رشد را ستون فرض کنیم، تربیت می شود قالب بتن ساختن. اگر رشد را گُل فرض کنیم، تربیت می شود هرس کردن. اگر رشد را شکل دادن

اده را ج "نیتام"فرض کنیم، تربیت می شود گِل درست کردن. و اگر رشد را جاده ببینیم چون گفتیم رشد یعنی حرکت و حرکت در جاده اتفاق می افتد، 

 صاف و هموار می کند و تربیت آن را عالمت گذاری می کند پس تربیت می شود رعایت عالمت گذاری. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ادب  اخالق                              دو کلمه ای که همیشه تأکید می کنم

زمانی ایمن عمل خواهد کرد که به عالئم آن جاده هنگام رانندگی توجه کند. عمل به عالئم یعنی عمل  اخالق یعنی عالمت گذاری جاده ی رشد. یك راننده

واهیم رفتار حادثه خبه اخالق که می شود تربیت. اگر به این عالئم بی توجه باشیم دچار حادثه خواهیم شد و اگر زیاده روی کنیم و دچار وسواس شویم باز هم گ
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جه به تربیت کودکمان نداریم و گاهی هم اصالً از این توجه بیرون نمی آییم و این عین افراط و تفریط است. تربیت یعنی ایمن سازی شد. ما گاهی اصالً تو

 جاده رشد و اخالق یعنی عالمتگذاری.

طرناکی می شود که دچار انحراف خواهد جوامعی که اخالق ندارند و عالمتگذاری نمی کنند به بیراهه کشیده می شوند. رانندگی بدون عالمت ها، رانندگی خ

ول و بر پایه ی اص شد. ما از بعضی از کلمات ذهنیت خوبی نداریم مثاًل وقتی میگیم اخالق، یاد نصیحت و موعظه و.. می افتیم اما منظور ما این نیست. اخالق

جاده ی زندگی به انحراف کشیده نشویم. اما وقتی ما این ارزش ها  ارزش ها است و برپایه ی ارزش های یك جامعه است. این ارزش ها باعث می شود که ما از

. انحراف و خطر زیاد می شود  نمی شناسیم، به طبع اخالق را هم نمی بینیم در نتیجه امکان را نمی بینیم و سنت ها را طرد می کنیم و وقتی اصل و اصول را

بگیرند و رشد کنند اول باید عالئم را بشناسند. هنگام اخذ گواهینامه چه کار می کنیم؟ امتحان  اگر قرار است که بچه های ما در جاده ی زندگی رانندگی یاد

 آیین نامه می دهیم.

 ما دو نوع تربیت داریم: 

 تربیت درونی -2     تربیت بیرونی -ا   

 سیستم تربیت یروی درون بچه ها باید کار کند. در تربیت درونیبچه های ما باید از درون، خودشان را کنترل کنند و تربیت باید معطوف به تربیت درونی باشد. 

انی ذهن انس کودک آگاهی و خردمندی بدست می آورد و در تربیت بیرونی ترس و شرطی شدن را به دست می آورد. مخروط را به یاد آورید پایین ترین الیه ی

 هم وجه اشتراک پیدا می کنند.با باال ترین الیه ی ذهن حیوان برابر است بنابراین در جاهایی با

 ذهن  ذ

 الهی________________ 

 انسانی ____________

 حیوانی __________    

 نباتی____        

د هم ذهن دارن اتتربیت بیرونی و ایجاد ترس به پایین ترین الیه ی ذهن انسان برمی گردد مثل روش هایی که برای تربیت حیوانات به کار می برند چون حیوان

انات است حیو و می آموزند و شرطی می شوند و عمل می کنند. ما خیلی وقت ها بچه هایمان را با تربیت بیرونی تربیت می کنیم در حالی که این روش تربیت

 و روش انسانی نیست. شاید یك جاهایی از شرطی شدن برای تربیت بشود استفاده کرد اما از ایجاد ترس مطلقًا استفاده نمی کنیم.

چراغ قرمز  انسان ها باید به خاطر عزت نفس درونیشان، خالف نکنند. من اگر خالف نمی کنم به این دلیل است که برای خودم احترام قائل هستم. اگر از

ت و به فس اسعبورکنم ولو این که پلیس هم حضور نداشته باشد، به خود من توهین شده است و من تحقیر می شوم چون قانون شکسته می شود. این عزت ن

 عامل بیرونی ربطی ندارد بلکه وابسته به یك عامل درونی است.

حیح ای صروش های تربیتی که از جلسات آینده خواهیم گفت همگی تربیت درونی هستند. هنجارهای تربیتی امروزی در تربیت بیرونی وجود دارند و روش ه

رهنگ نگذاریم و به دنبال فرهنگ تعلیم و تربیت در جامعه مان باشیم. در تربیت درونی کودک و فرهنگ سازی در تربیت درونی هستند. هنجارها را به جای ف

ن درت از دروقدرتمند می شود. قدرت معنوی است اما در تربیت بیرونی کودک زورمند می شود. و ما بچه را طوری تربیت می کنیم که زورمند بار بیایند. ق

 ول، زیبایی، قدرت جسمی، مقام و .........می آید و زور عامل بیرونی است مثل: پ

تشویق و تنبیه  این ها همه عوامل بیرونی و زورمداری است. در حالی که قدرت درونی است مثل: صبر، بخشش و ....... بچه های ما از درون باید شرطی شوند.

 است. هماهنگی جسم و روح و هماهنگی مادیت و معنویت، الگوی کودکی باید از درون باشد و قدرت را از درون خودشان باید پیدا کنند و درون متصل به باال

  است که ما به آن فکر می کنیم و تالش می کنیم که بچه های ما در این مسیر رشد کنند.

 

 

 1شخصیت-15نشست

ین است که از این مبحث به بعد موضوع دوره ی ما بر پایه ی شخصیت خواهد بود. نمی دانم که تا چند جلسه به طول انجامد اما تمام تالش های ما بر ا

رین ردم طوالنی تشخصیت فرزندان ما متعادل شکل بگیرد. در جلسه اول این دوره وقتی مشخصات کودک آرزوها را روی تابلو نوشتم و آن ها را دسته بندی ک



                                    www.nooredideh.com                                                       نوجوان  ربیت کودک وتخصصی تسایت  نور دیده:

  

 

اال، ب دسته یا ستون متعلق به شخصیت بود. خیلی از آرزوهایی که ما در مورد فرزندمان داریم، حول شخصیت کودک است مثل: کودک صالح، با عزت نفس

 اعتماد به نفس باال، توانایی نه گفتن و دفاع از خود و غیره همگی مربوط به شخصیت هستند. 

جلسه صحبت کردیم و گفتیم که جسم بستر رشد است. جسم مثل گلدانی است که بستر رشد است طبق مخروط رشد.  5م در مباحث پیش راجع به جس

له حگفتیم امنیت فضای رشد است و رشد در فضای امنیت اتفاق می افتد. شخصیت نمودار رشد است. شخصیت نشان می دهد که کودک یا انسان در چه مر

 »شد قرار دارد یا از مسیر منحرف شده است. ما یك عالمت درونی داریم که بدانیم در مسیر رشد قرار داریم یا نه؟ این عالمت ای از رشد است و یا در مسیر ر

و احساس خوشایند داشتن است. حال شخصیت عالمت بیرونی است که به ما نشان می دهد در مسیر هستیم یا نه. شخصیت کودک یکی از « آرامش درونی 

والدین است. پس طبق روال همیشه اول با فضای آگاهی و دیدن صورت مسئله شروع می کنیم و در آخر مبحث به فضای دانایی و روش ها  دغدغه های مهم

 و چگونگی ها می پردازیم. 

 این مطالب را می خوانیم بیشترمطمئناً راجع به شخصیت مطالعات زیادی کرده اید و نیز در این باره مطلب و کتاب های فراوانی وجود دارد ولی هر چه بیشتر 

مکتب روانشناسی وجود  4دچار بهم ریختگی ذهنی و تعارض می شویم. به دلیل این که ما مبنای کار را صِرف روی روانشناسی گذاشته ایم. امروزه در جهان 

 مطالب زیادی دارند.دارد شامل: روانکاوی، رفتارگرایی، شناخت گرایی و انسان گرایی. عمده ی این مکاتب راجع به کودک 

فروید است. که همه چیز را از دیدگاه غرایز   مکتب روانکاوی بر غرایز تکیه دارد یعنی پایین ترین سطح در وجود انسان و مرتبه ی حیوانی. بنیانگذار آن هم

هن ایستاده است یعنی آن مرحله ای که انسان با جنسی بررسی می کند. مکتب رفتارگرایی تا مرتبه ی ذهن انسانی باال آمده اما در پایین ترین مرحله ی ذ

حیوانات نیز با شرطی شدن تربیت پذیر هستند و رفتار گرایی نیز بر شرطی شدن تکیه دارد. مکتب شناخت گرایی از «. شرطی شدن » حیوان مشترک است 

بال یز باز هم باالتر رفته و بر خردمندی و تعالی تکیه می کند و به دندو مکتب قبلی باالتر رفته و بر شناخت و شبکه ی عصبی و مغز تکیه دارد. انسان گرایی ن

س دارند. ذهن متعالی است. همه ی این مکاتب صحیح هستند و درست می گویند. هیچ کدام اشتباه نمی کنند و هر کدام از آن ها انسان های بزرگی در رأ

بشریت خدمت های بزرگی کرده اند. در رفتارگرایی نیز بعد از واتسون که بنیانگذار آن است  فروید و دخترش آنا فروید انسان های بسیار بزرگی هستندکه به

ه بیش ژه است کپاوولف و اسکینر را داریم. اسکینر استاد برجسته ی هاروارد است و سال ها در این زمینه زحمت کشیده است. در مکتب شناخت گرایی نیز پیا

ست و کمتر دانشمندی را داریم که با این پشتکار کار کرده باشد. بعد از آن خانم مونته سوری را داریم که یکی از سال روی هوش کودک کار کرده ا 51از 

ال نام بردن تك تك انسان های نمونه زمانه ما هستند و پزشك بودند. در انسان گرایی نیز آبراهام مزلو وکارل راجرز را در رأس داریم و بزرگان دیگری که مج

ه را گفتم مست. همه ی این انسان ها بر گردن بشریت حق دارند و پله به پله علم را باال برده اند ولی علم در برابر هستی بسیار کوچك است. این مقدآن ها نی

امل د ولی کاست و حتی در ابتدای شناخت هستی هم نرسیده است. نظریات این دانشمندان همگی درست هستن  تا به این موضوع اشاره کنم که علم کوچك

هم که ما  اب هایینیستند. هنوز در سطح ذهن انسان هستند و باالتر نرفته اند. حتی گاهی این رویکردها با هم در تعارض هستند و یکدیگر را رد می کنند، کت

از  یم که در کتابخانه مان رنگارنگ کتابمی خوانیم بر مبنای یکی از این رویکردها است و چون ما این تعارض بین رویکردها را نمی شناسیم، یکدفعه می بین

این  مکتب های گوناگون جمع کرده ایم در صورتی که این کتاب ها مخصوص دانشجویان و دانشگاه است نه برای مادری که می خواهد کودک پرورش دهد.

مطبوعات هم به آن ها اضافه می شوند و بیشتر ما را دچار  کتاب ها را می خوانیم و دچار آشفتگی ذهنی می شویم و مطالب ژورنالیستی و اطالعات تلویزیونی و

نجاری هآشفتگی و بهم ریختگی می کند. در این دوره سعی می کنیم با کمك این رویکردها و با کمك سنت خودمان و تجربیات شما والدین، یك ساختار ب

ریات نظنشمندان استفاده خواهیم کرد اما محور نظریاتی که ما از آن بهره می بریم،وجود آوریم که بتوانیم از آن استفاده کنیم. در طول دوره از نظریات این دا

واهم کرد. و خاریکسون است. چون من نظریه ی اریکسون را در رشد شخصیت بیشتر از هر نظریه ی دیگری قبول دارم و به آن استناد می کنم و برای شما بازگ

از جامعه شناسی استفاده خواهیم کرد. چون جامعه شناسی، روانشناسی را کامل می کند. ما در هوش متعادل و در رشد متعادل ما هم از روانشناسی و بیشتر 

اسی و نرویکرد رشد متعادل کودک به دنبال یك عامل معنوی هستیم چون معتقدیم که رشد متعادل یك رویکرد تعالی گرا است. از منابع سنتی، جامعه ش

 .روان شناسی نیز بهره می بریم

 شخصیت چیست؟

ین یك ت. اشخصیت یعنی الگوی اختصاصی هر فرد در تعامل با محیط. در تعامل یعنی اثرگذاری و اثرپذیری با محیط، طبیعت، انسان ها، فیزیك و ارتباطا

ه ی انسان ها شخصیت دارند؛ در حالت تعریف کتابی از شخصیت است. حال این تعریف را باز می کنیم اما قبل از آن به دو نکته اشاره می کنم، اول این که هم

ما انسان بی شخصیت نداریم. چون شخص وجود دارد به طبع شخصیه اش هم وجود دارد. نکته ی دوم این  "فالنی خیلی بی شخصیته"عامیانه می گوییم که 

سان نیز منحصر به فرد است. ما روی این مطلب که شخصیت هر کسی منحصر به فرد است. همان طور که دو تا اثر انگشت با هم یکسان نیستند، شخصیت ان

ست پس امنحصر بودن شخصیت خیلی تکیه می کنیم. و نیز موضوع برتر یا پست تر بودن نیست بلکه منحصر بودن مهم است. چون هر انسانی منحصر به فرد 

 شخصیت هر انسانی نیز منحصر به فرد است.

 سه عامل شخصیت را تشکیل می دهند:
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فردیت واقعی است و معنی آن چیزی است که از فرد می بینیم مثل: جنسیت، شکل ظاهری، طبقه اجتماعی، سواد، دارایی، جنبه ی  –شخص فردیت     -1

ت ردیت واقعی اسفرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و .... از دل این مسائل چه قدر تفاوت ها می شود بیرون آورد! که همه ی آن ها تفاوتهای فردیت ما است. ف

سانتی متراست، فالن مقدار وزن دارم و سنم هم چند سالی هست  71و ما از نظر فردیت با هم متفاوت هستیم. واقعیت این است که اندازه ی قد من یك متر و 

 و ده ها مشخصه ی دیگر، همه ی این مشخصات واقعی هستند.

می تواند واقعی یا غیر واقعی باشد. ذهنیت یعنی ارزش گذاری های ذهنی که انجام  بر پایه ی فردیتی که داریم از آن یك ذهنیت داریم که –ذهنیت     -2

این یك ارزش گذاری و یك ذهنیت است. ما اصاًل آدم قد کوتاه نداریم. قد کوتاه واقعیت ندارد، قد بلند هم واقعیت ندارد؛  "قد من کوتاه است"می دهیم. 

بلند  71/1است. وقتی می گیم قد کوتاه و بلند غیر واقعی می شود. به نظر شما قد  51ا قد او یك متر و است، ی 71واقعیت این است که قد من یك متر و 

زه ی قد است یا کوتاه؟ حاضرین:)بعد از یك سکوت چند لحظه ای( خوب است. آقای سلطانی: این یعنی ارزش گذاری و غیر واقعی است. واقعیت همان اندا

ن اندازه، ذهنیت ما است. یکی از حاضرین: این معیار یك استاندارد جهانی است. آقای سلطانی: استاندارد جهانی هم ذهنیت است. هر چیز دیگری غیر از گفت

است و بقیه حرف ها غیرواقعی و قرار دادی است. ذهنیت می تواند واقعی یا  71ما است و یك هنجار است. واقعیت این است که قد من یا او یا شما یك متر و 

ت. ی ما هس اقعی باشد. ذهنیت غیر واقعی برداشتی است که ما داریم. یعنی القایی، چیزی که به ما القاء می شود، یعنی هنجار و چیزهایی که در جامعهغیر و

 بر پایه ی ذهنیتی که ما از فردیت خودمان داریم، عامل سومی پیش می آید که رفتار ما است.

قعی است. مسئله ی مهم ذهنیت ما است و این که چه برداشتی داریم و چی به ما القاء شده و هنجارهای جامعه ی ما رفتار نیز هم واقعی و هم غیر وا    -3

 م.یات می سازیچیست. وقتی می گوییم استاندارد، استاندارد یك هنجار اجتماعی است. ما برپایه ی برداشت ها، القائات و هنجارها برای خودمان یکسری ذهن

ه عامل هماهنگ و واقعی باشند، شخصیت فرد یك شخصیت مطلوب خواهد بود. و هرچه قدر غیر واقعی باشند شخصیت نامطلوب خواهد بود. هرچه قدر این س

شیم اپس ما شخصیت داریم، بی شخصیت نداریم بلکه شخصیت مطلوب و نامطلوب داریم. مطلوب، شخصیتی است که ما طلب می کنیم و دوست داریم داشته ب

ن می گوییم شخصیت واقعی یا متعادل. این شخصیت در مسیر رشد است و نشان می دهد که دارنده ی این شخصیت نیز در مسیر رشد است و رفتار و ما به آ

ته ادل داشو نامتعمتعادلی دارد و با واقعیت هماهنگ است. اگر من از خودم ذهنیت متعادلی داشته باشم به یك گونه رفتار خواهم کرد و اگر ذهنیت غیرواقعی 

سال سن دارم و این سن واقعی من است. حال اگر ذهنیت من با این سن هماهنگ باشد، رفتار واقعی خواهم  61باشم، رفتار دیگری خواهم کرد. برای مثال من 

قعی داشته باشم و معتقد باشم داشت، لباس پوشیدنم، حرف زدنم، حرکات جسمی و .... همه متناسب سنم خواهد بود ولی اگر من ذهنیت نامتعادل یا غیر وا

دل اسال هم مگه سنیه! موهایم را رنگ کنم و شلوار لی بپوشم و تی شرت قرمز تنم کنم و آدامس گوشه ی دهانم بیندازم.... این یك رفتار نامتع 61که ای بابا 

ذهنیت من معتقد باشه که ای بابا جامعه خرابه، ما سال سن داشته باشم اما  25است چون شخصیت نامتعادل است و ذهنیت من واقعی نیست. یا بالعکس 

که  ینسل سوخته هستیم. خوب نسل سوخته چی کار می کنه؟ طبیعتاً رفتار نسل سوخته را خواهد داشت که رفتار یك شخصیت نامطلوب خواهد بود. کسان

نحرف م  ندارند و احساس خوبی ندارند و از مسیر رشد معتقدند نسل سوخته هستند و بدبخت هستند دارای شخصیت نامطلوب هستند که طلب خوب بودن

ز این ا شده اند. شخصیت نامطلوب و نامتعادل، در مسیر رشد نیست بلکه در مسیر مشکل شخصیتی است. در مسیر رشد نبودن عالئم ویژه ای دارد که یکی

ماری می شود و اگر در مرحله ی بیماری هم درمان نشود تبدیل به عالئم عدم تعادل شخصیتی است. اگر مشکل شخصیتی به موقع درمان نشود تبدیل به بی

 می شود.  جنون

د. همیشه وبرآیند رشد مطلوب و شخصیت متعادل، اعتماد به نفس و عزت نفس است. برآیند شخصیت نامتعادل نیز کمبود اعتماد به نفس و عزت نفس خواهد ب

درک، یك تصور از خود داریم و بر اساس این تصور یك انتظار )نیاز( داریم و برپایه ی این نیاز یك  گفته ایم که ما یك درک از خود داریم که بر اساس آن

 احساس یك رفتار داریم.  احساس داریم و در نهایت بر پایه ی این

 رفتار –احساس  –انتظار )نیاز(  –تصور  –درک    

ساله می بینم یك احساس دارم و یك رفتاری می  21ز خودم دارم؟ اگر خودم را جوان از درک تا احساس در ذهن اتفاق می افتند. من چه درک و تصوری ا

سالمه ولی احساس پیری دارم به گونه ای دیگر رفتار می کنم. هر کس یك خود واقعی دارد. این خود واقعی همان فردیت است. برپایه ی این  31کنم و اگر 

ان به آن خویش واره هم می گویند، خود پنداره یعنی داشتن یك طرح از خود در ذهن. ذهنیتی است که خود واقعی یك خودپنداره وجود دارد که روانشناس

خود ایده آل داریم یعنی همان انتظار در فرمول باال. ما برپایه ی این سه عامل با   ما از خود داریم یا پنداری است که ما از خودمان داریم و بر پایه ی آن یك

ر ذهن واکنش د  کودک براساس نوع اینمی کنیم. وقتی کودک عملی انجام می دهد واطرافیان نسبت به آن یك واکنشی نشان می دهند، محیط ارتباط برقرار

 "شکل می گیرد. نوزاد که بدنیا می آید از خود یك خودپنداره دارد که  بدین ترتیب از ابتدا خودپنداره در ذهن کودک  خود یك خودپنداره از خود می سازد و

ه رفتار مادر است ک "من ضعیف هستم و متصل به یك کل هستم این کل اگر نباشد من مرده ام، من هیچی نیستم، هرچه که هست این کل یعنی مادر است. 

گر مادر شاد و تأیید کننده باشد کودک از خودش حس خوبی پیدا می کند و خودپنداره دهد. ا  به کودک میگه که تو کی هستی و خودپنداره اش را شکل می

عیب جویی می کند و .... کودک از   یا دائم از او  ی مثبت و واقعی در او شکل می گیرد. اگر مادرخوش حال نیست و نسبت به کودک احساس خوبی ندارد و

 خود خودپنداره ی کاذب می سازد. 
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ادی، عمل کودک و به دنبال آن واکنش والدین در اولویت و بعد محیط، خودپنداره ی کودک را می سازند. معیار آن هم برای کودک احساس از دوران نوز 

ال ز دو حخوشایند یا ناخوشایندی است که می گیرد. خودپنداره یك تابلو امتیاز است. کودک عمل می کند و والدین واکنش نشان می دهند. این واکنش ا

ر اگ "عملی که من کردم، آن ها را خوش حال کرد "  ارج نیست یا خوشایند است یا ناخوشایند. اگر خوشایند باشد کودک به خودش امتیاز مثبت می دهدخ

 ت همهمی دهد. چون کودک برای خودش ارزش وجودی قائل نیس  واکنش ناخوشایند باشد و کودک احساس ناخوشایند دریافت کند، به خودش امتیاز منفی

به خصوص مادر. مادر و پدر در نظر کودک اصالً عیب و نقصی ندارند، بسیار بزرگ هستند و کامل و جامع همه چیز هستند و اصالً   چیز او پدر و مادر هستند و

ا ت که گفتیم وقتی کودکتان رپس من باید به آن ها نگاه کنم. به همین دلیل اس "اون که بده من هستم، اونی که نمی فهمه من هستم "اشتباه نمی کنند

پدر  ود چونکتك زدید نگران نباشید چون آن ها اصالً شما را محاکمه نمی کنند بلکه خودشان را سرزنش می کنند و این برداشت را دارندکه کتك حق من ب

داند، خودش را بد می پندارد. به این دلیل همیشه  و مادر من بهتر می فهمند و بعد به خاطر احساس بدی که شما دارید و او خود را باعث این احساس بد می

 ونت وروی شادی والدین پا فشاری می کنیم. احساس خوب والدین، خودپنداره ی مثبت در کودک می سازد و احساس بد والدین به خصوص که همراه با خش

پنداره یعنی قرائت این تابلو پرخاشجویی و غم در مقابل رفتار کودک باشد، خودپنداره ی منفی در کودک می سازد. خود

:                                                    

                                      ++++------- 

                                     - ---+--+++- 

                                     -++++++++ 

                                    -------------++ 

  

عداد ت  یا این که "اُه چه قدر چراغ سبز روشنه پس من خیلی خوبم"و یا  "اُه چه قدر چراغ قرمز روشنه پس من بدم"کودک هر لحظه به این تابلو نگاه می کند

خودمان داریم و هر لحظه در ناخودآگاه در حال محاسبه  ها و منفی ها مساوی است پس من نه بدم نه خوبم و .... همه ی ما این محاسبه را در مورد مثبت 

اشد یا ب این تابلو هستیم که من کی هستم؟ هماهنگی یا ناهماهنگی این تابلو باعث می شود که شخصیت مطلوب یا نامطلوب شکل بگیرد وخودپنداره کاذب

پاسخ دهیم و هرچه کودک بیشتر خودپنداره ی مثبت از خود داشته باشد،  خودپنداره واقعی. هرچه قدر بیشتر نیازهای کودک را بشناسیم و به این نیازها

یا خودپنداره ی واقعی در کودک شکل خواهد گرفت و در غیر این صورت خودپنداره ی کاذب شکل خواهد گرفت که خودپنداره ی کاذب می تواند منفی 

واقعی شکل می گیرد و شخص خودش را باالتر از آن چیزی که هست ارزیابی می کند مثبت باشد. خودپنداره ی کاذب مثبت در سطوح باالتر از خودپنداره ی 

ی بی مو خودپنداره ی کاذب منفی در سطوح خیلی پایین تر از خودپنداره ی واقعی شکل می گیرد و شخص خودش را پایین تر از آن چیزی که هست ارزیا

 کند.

 کاذب + .............           

 خود ایده آل .................                     

 _____خودپنداره ی واقعی 

 ..........  -کاذب      

  

د ووقتی در شخصی خودپنداره ی کاذب منفی به وجودآید شخص خود را خیلی حقیر می بیند و اگر در شخصی خودپنداره ی کاذب مثبت وجودآید، شخص خ

 شکل می گیرد.را خیلی باال و سرآمد می بیند و خود ایده آل 

باشد و با خودایده آل آن چیزی است که ما برپایه ی خودپنداره از خودمان انتظار داریم. هر چه قدر شخصیت کودک واقعی باشد، خودپنداره اش متعادل 

ش می دهیم و دائم هم می گوییم فردیتش هماهنگ باشد، خودایده آل او نیز درجای منطقی قرار خواهد گرفت. خیلی وقت ها ما کودک را زودتر از موعد آموز

وقتی به کودک میگیم که بیشتر از  "این بچه با همه ی بچه های دیگه فرق داره! اصالً مثل بچه بزرگ هاست، خیلی می فهمه، از سنش بیشتر می فهمه"که

 "اصالً بی شعوره، مونگوله، به خانواده ی باباش رفته،.....این "سنش می فهمه در واقع او را برده ایم به خودپنداره ی کاذب مثبت. وزمانی هم که به کودک میگیم

ه سمت کنیم بکودک را برده ایم به خودپنداره ی کاذب منفی. اگر کودک را یکسره تحقیر کنیم به سمت خودپنداره ی کاذب منفی می رود و اگر دائم تمجید 

اصله ی آن با خودپنداره ی واقعی متعادل باشد، این فاصله ی متعادل انگیزه ایجاد می رود. اگر جای خودایده آل درست باشد و ف  خودپنداره ی کاذب مثبت

ل. در این ایده آ می کند و این انگیزه مثل موتور رشد عمل می کند و کودک را در مسیر رشد باال می برد. انگیزه یعنی فاصله ی طبیعی بین خودپنداره و خود

 یح شکل می گیرد و همین طور مثل نردبان پله به پله کودک را باال می برد. حالت خودپنداره ی واقعی و خودایده آل صح
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مدتی است که روی معراج نامه ها کار می کنم و واقعاً دنیایی برای خودش است. اگر خودایده آل با خودپنداره معراج.    می دانید نردبان به عربی چه می شود؟

خواهد داشت. چه « من هیچی نمی شوم » پایین و کاذب منفی برود، شخص از خودش برداشت منفی مثل: ی واقعی فاصله ی زیادی داشته باشد و به سمت 

خودپنداره ی قدر این جمله را درمورد خودمان می گوییم که من هیچی نمی شوم، من نه درس خوانم نه عرضه دارم و ..... اگر خودایده آل به سمت باال و 

این خطر امروزه بین جوان های دبیرستانی و کنکوری زیاد است. ما فکر می کنیم که این حالت به آن ها انگیزه «. د بشوم من همه چیز بای» کاذب مثبت برود 

می بینم که اصاًل حاضر نیستند به دانشگاه پایین تر رضایت بدهند و این القایی است که خانواده ها به او   می دهد. من در مشاوره هایی که با نوجوانان دارم

ناک بوده اند. خطراده اند و اگر این نوجوانان که تحت فشار القای خانواده هستند در کنکور قبول نشوند، داغون می شوند چون دچار خودپنداره ی کاذب مثبت د

یم که تو استعدادت عالی تر از این حالت وقتی است که ما هر دو خودپنداره را با هم انجام می دهیم، از یك طرف تحقیر می کنیم و از طرف دیگر می گوی

وی خود بچه والدین است، تو نابغه ای و ... مواظب باشید و آگاه باشید که به بچه ها چی می گویید و چه القابی می دهید. من موارد زیادی را دیده ام که جل

کار نمی ده یك خورده اگر درس بخونه از همه باالتر  این بی شعور نفهم استعدادش خیلی باالست، اصالً نابغه ست، ولی بی عرضه تن به» اذعان داشتند که 

تصور کنید در این مورد فاصله ی خود ایده آل تا خودپنداره « میشه، بچه ی فالنی و فالنی نصف این هم شعور ندارند اما اونا چی شدن بچه ی من چی شده!!!!

به معراج می تواند برود؟ و متأسفانه این بچه ها یك جایی می بُرند و تبدیل می شوند  ی واقعی را، گاهی آن باالی باال و گاهی این پایین پایین، خوب این بچه

نسبت می دهیم و هیچ احساس   به یك شخصیت نامطلوب. و متأسفانه ما چون فکر می کنیم حرف باد هواست، بدون مالحظه حرف می زنیم و لقب و

دپنداره ها به وجود می آوریم و در نتیجه کودک از نظر ذهنی آشفته می شود و دچار اختالالت همه ی بهم ریختگی ها را در خو  نمی کنیم،  مسئولیتی هم

 شخصیتی می شود.

افسردگی است که دربین جوان ها در حال افزایش است.  –امروزه یکی از اختالالت شخصیتی که در حال تبدیل به بیماری است، دو شخصیتی بودن یا شیدایی 

ه هایی که خیلی روی درس فرزندشان فشار می آورند و بچه هم موفق نمی شود، بسیار دیده می شود. شیدایی افسردگی به کسانی گفته این بیماری در خانواد

وردی داشتم ن ممی شود که اصالً رفتار قابل پیش بینی ندارند، وقتی عصبی می شوند طوفان به پا می کنند و وقتی شاد می شوند از خود بی خود می شوند. م

م رام بخش آراکه وقتی این دختر خانم را در حالت عادی می دیدیم بسیار شاد و بذله گو که آدم حض می کرد اما وقتی ناراحت و عصبانی می شد با تزریق آ

 می گرفت چون دچار اختالل شخصیتی بود. به همین دلیل بحث شخصیت را نامحدود ادامه خواهیم داد.

شوند، ارتباط ها نیز غیرواقعی می شوند، چه ارتباط با محیط و چه ارتباط با انسان ها، رابطه هم غیرواقعی می شود. امروزه  وقتی شخصیت و رفتار غیرواقعی می

ها و اصول در روابط اجتماعی چه می بینید؟ تعادل یا عدم تعادل؟ همه جا عدم تعادل است. چون اصاًل فردیت و ذهنیت برهم منطبق نیستند . جای ارزش 

. ما ا شده. نوجوانی به خودی خود یك دوران بحران هویت است؛ وقتی در کل جامعه همه چیز غیر واقعیت می شود، هویت ها نیز غیر واقعی می شوندجابه ج

هیچ کس  نه دیگران و واصالً نباید جوان ها را سرزنش کنیم بلکه باید به فکر درمان ریشه ها باشیم و اصاًل هم دنبال مقصر نگردید چون نه شما مقصرید، نه ما 

 مقصر نیست؛ دنبال ریشه باشید.

تی و شاین آشفتگی ها هستند که باعث بهم ریختگی ذهن می شوند. به خصوص که در عصری هستیم که باران اطالعات است. گفتیم ذهنیت غیرواقعی، بردا

ت روی هنجارهای جامعه ی ما تأثیر می گذارد و ما خیلی تحت فشار القایی و هنجاری است. اآلن هنجارهای جامعه خیلی بهم ریخته است و این سیل اطالعا

به  هنجارهای اجتماعی هستیم. که بیشترین تأکید من در این دوره روی هنجارهای اجتماعی است. چون هنجارهای اجتماعی باعث می شوند ما شخصیتی

جارهای اجتماعی باعث می شود که یك برداشت غیرواقعی داشته باشیم. یك مثال فرزندمان القاء کنیم که آن شخصیت کامالً غیرواقعی است و نگاهمان به هن

این مسائل هنجاری هستند که راجع به آن ها صحبت خواهیم کرد. حال وارد بحث دانایی و « . چرا همه از این ماشین ها دارند ما نداریم» خیلی ساده مثل: 

 چگونگی می شویم. 

 د کرد؟چگونه می توان شخصیت مطلوب ایجا

به  ناولین مسئله اهمیت نقش والدین، الگو بودن و حمایت کننده بودن است. در شکل گیری شخصیت کودک هیچ چیز مهم تر و اساسی تر از نقش والدی

ای قول آق خصوص نقش مادر نیست. شخصیت در خانواده شکل می گیرد نه در مهدکودک و مدرسه. پایه های اصلی شخصیت در خانواده شکل می گیرد و به

می کنند بچه ها تصویر برداری می کنند. اصالً دنبال این نباشید   دکتر عبدالعظیم قریب بخش اعظم تربیت کودک در سکوت شکل می گیرد. والدین هرکاری

قل ق والدین به کودک منتکه با نصیحت و موعظه شخصیت بچه ها را متعالی کنید، مهمترین عامل این است که ما، چگونه رفتار می کنیم؛ شخصیت از طری

گذارند ه ارث بمی شود. عزت نفس میراث والدین است. به قول دکتر هایم جینات: عزت نفس گران بهاترین میراثی است که پدر و مادر می توانند برای کودک ب

 که با هیچ ثروتی قابل مقایسه نیست و مستقیم از رفتار والدین گرفته می شود.

اهیم شخصیت را بر پایه ی تفکر سنتی به روز شده و با کمك علم تعریف کنیم. به همین دلیل به سراغ ساختار می رویم. هر در هوش متعادل ما می خو

هارت و م شخصیتی یك ساختار نیاز دارد اگر این ساختار را نشناسیم در حقیقت شخصیت متعادل نخواهیم داشت. ساختار عبارت است از: اصل، اصول، ارزش

 ارد تعریف دارند و اگر آن ها را نشناسیم نمی توانیم شخصیت متعادلی بسازیم. همه ی این مو
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لطانی: ی ساصل چیست؟ هدف شما در زندگی چیست؟ حاضرین: متعالی شدن. آقای سلطانی: بعد از این که متعالی شدید چی؟ سکوت..... رسیدن به آرامش. آقا

می میریم. آقای سلطانی: وقتی ما هدفی    ریم.آقای سلطانی: بعد از لذت چی؟ حاضرین: خوب دیگهبعد از این که به آرامش رسیدید چی؟ حاضرین: لذت بب

 از م و اصالًانتخاب می کنیم برای رسیدن، در دلش یك ایستایی دارد و همه ی ما گرفتار این ایستایی هستیم. ما هدف هایی می خواهیم که به آن ها برسی

زندگی ما هدفی برای رسیدن است یعنی در حقیقت حرکت را از آن سلب کرده ایم. گفتیم زندگی یعنی حرکت و حرکت نظر ما هدف یعنی رسیدن ولی وقتی 

ن نمی به آ به سمت هدفی که هیچ گاه به آن نرسیم. مهمترین قضیه در زندگی این است که ما نیاز به هدفی داریم که هیچ وقت به آن نرسیم و بدانیم که

ه به آن نخواهیم رسید ولی به سمت آن حرکت می کنیم. ما به این می گوئیم هدف غایی. این هدف برای رسیدن نیست. برای جهت رسیم و مطمئن هستیم ک

صد کوهنوردی ی قدادن است. برای این است که یك نقطه داشته باشیم که به آن نگاه کنیم تا راه را گم نکنیم. یك روز تصمیم می گیریم که برویم دماوند حت

می دهد که راه را درست می رویم.     داریم ولی وقتی از تهران راه می افتیم و به سمت شرق می رویم چه می بینیم؟ قله ی دماوند. دیدن قله به ما نشان هم ن

یك روز را استراحت کنیم اصالً هم قصد نداریم که قله را فتح کنیم چون ما کوهنورد نیستیم، فقط می خواهیم همان دوروبر یك جای خوش آب و هوا باشیم و 

زم است که و خوش بگذرانیم ولی الزم است که بدانیم به کدام جهت می رویم چون اگر به جای شرق به سمت غرب برویم، کوه دماوند را نخواهیم دید و ال

 بایستیم و تجدید نظر کنیم و مسیر را برگردیم.

جهت داشتن در زندگی اصل است یعنی داشتن نقطه ی نگاه. اگر این نقطه را نشناسیم هیچ  زندگی یك حرکت است و مثل هر حرکت دیگر به جهت نیاز دارد.

 وقت صاحب شخصیت متعادلی نمی شویم. پس اول باید بدانیم که نقطه ی نگاه ما کجاست؟

ر و پل عمل می کند تا نباشد ما اصالً نمی بعد از اصل، اصول است. اگر اصل ما قله ی دماوند است، اصول جاده ی رسیدن به قله است. اصول مثل جاده، مسی

جا ت گرفت، کتوانیم به سمت اصل برویم. ارزش ها عالمت گذاری جاده و ایمن سازی جاده است تا بدانیم در جاده که هستیم کجا پیچ است و کجا نباید سبق

یت صحیح بر پایه ی ارزش ها است. ریشه ی اخالق و تربیت در ارزش پرتگاه است. در تربیت هم به این نکته اشاره کردیم چون تربیت هم ایمن سازی است. ترب

 ها است که همگی عالمت گذاری جاده هستند تا در این جاده گم نشویم و به بیراهه نرویم.

پیش داریم بتوانیم بهترین مهارت ها شامل رانندگی، نوع وسیله نقلیه، انتخاب وسایل همراه در این جاده و غیره هستند. برای این که از این سفری که در 

نقطه نگاه است. قصد داریم که برای تك تك ما   استفاده را ببریم، مهارت الزم داریم که علم هم در این حوزه قرار می گیرد. اولین مسئله در این ساختار

ی ما روشن است؟ اگر اصل برای خود ما روشن مشخص شود و واضح و شفاف بدانیم که اصل و اصول و ارزش ها و مهارت ها ی ما چی هستند. آیا اصل برا

 به آن ها آموزش نباشد چگونه می توانیم کودکمان را به سمت آن هدایت کنیم. ما در حال یاد دادن رانندگی به فرزندمان هستیم یعنی تا حدودی مهارت ها را

بی کند و جاده را پیدا کند و عالئم را نشناسد اما فقط رانندگی خوب بلد می دهیم حال اگر کودک این ساختار را نشناسد و نتواند از نوجوانی به بعد جهت یا

 ای که از آنباشد به چه دردش می خورد؟ ممکن است سر از کویر لوت درآورد. پس اآلن در این مرحله می ایستیم تا نقطه نگاه یا اصل را بشناسیم، نقطه 

 یا اصل شما چیست؟امنیت می گیریم و به ما جهت می دهد. نقطه ی نگاه شما 

ول صیکی از حاضرین: خوب بودن. آقای سلطانی: شما از خوب بودن امنیت می گیرید؟ اصول تان چیست؟می خواهید برطبق یك اصولی خوب باشید حاال ا

: عاقبت بخیری، آرامش، تان چیست؟ در زندگی از چی امنیت می گیرید؟ حاضرین: از خدا. آقای سلطانی: در دعاهایتان از خدا چه می خواهید؟ حاضرین

دارد یا نقطه ی سالمتی، هدایت، پول. آقای سلطانی: من این نکته را می خواهم بگم که خیلی وقت ها نقطه ی نگاه ما پول است و خدا در مرتبه ی دوم قرار 

خدا را در خدمت پول می خواهیم. یا می گوییم نگاه ما تحصیل است و خدا در مرحله ی دوم. چرا؟ چون ما می گوییم پول بعد می گوییم خدایا پول؛ یعنی 

ا به تو خدایا بچه ام ر"سالمتی بعد می گوییم خدایا سالمتی. اگر سرطان بگیریم با شکرگزاری و آرامش می پذیریم و می گذریم؟ در دعاهایمان می گوییم که 

...... حاضرین: خوب دعا برای خواستن است!! ج: ما وقتی برای دعاهایمان شرط  اما در دلمان توقعات بسیاری داریم مثالً کمتر از دکتری قبول نداریم و "سپردم

که اصل  نیممی گذاریم یعنی دیگر خدا سرجایش نیست. چون خواسته های ما در مرتبه ی باال قرار گرفته و خدا در مرتبه ی پایین. پس تمرین کنیم و ببی

 مان چیست و بر پایه ی آن اصول ما چیست.

 لفاً راجع به اصول بیشتر بگویید مثالً اگر اصل ما خوب بودن باشد، اصول آن چیست؟ آقای سلطانی: من می خواهم بگم که خوب بودن اصالً اصحاضرین: لط

که زی ینیست. اصل یك مشخصات خاص دارد اول این که اصل ابدی و ازلی است. هیچ چیز فانی نمی تواند اصل باشد. خوب بررسی کنید و ببینید که آن چ

له ی دماوند که به عنوان اصل برای خودتان پیدا کرده اید فانی است یا ابدی. دوم اصل آن قدر بزرگ است که در همه زمان و همه مکانی دیده می شود مثل ق

نایی و جهت می دهد. به محض این که از مسیر منحرف شویم متوجه خواهیم شد. ما فقط یك اصل نیاز داریم و اصل آن جایی است که به ما امنیت و روش

ه نیست میکی از حاضرین: پس اصل فقط خدا می تواند باشد؟ آقای سلطانی: شما هر چه که دوست دارید می توانید بگویید، نظام آفرینش اسیر شکل و کل

یم و ببینیم که چه وضعیتی داریم. من بلکه به محتوا کار دارد. امنیت از درون می آید، امنیت یك حس است که از درون می آید پس به درون خود مراجعه کن

 نقطه در این کالس اصل را ماوراء می دانم حال در این کالس اصول ما چیست؟ رشد، طبیعت. رشد یعنی چی؟ حرکت. حرکت به کجا؟ به طرف اصل به طرف

ررسی می کنیم که به رشد ما کمك می کند یا نه. ی امنیت. پس ما همه چیز را حول محور رشد در این کالس بررسی می کنیم؛ هر کاری م یخواهیم کنیم ب

 اگر کمك کند پس در مسیر درست کالس قرار داریم و اگر کمك نکند یعنی در مسیر نیستیم.
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اصول الیتغیر  صل ونکته ی بسیار مهم این است که اصل و اصول را از هیچ جا نمی توانیم بگیریم و اصالً قابل تغییر نیستند اگر درست انتخاب کرده باشیم. ا

تند. ارزش ها قابل هستند از ازل بوده اند و تا ابد خواهند بود. هیچ علمی نمی تواند آن ها را تغییر دهد همه ی علم ها و تکنولوژی ها ذیل اصل و اصول هس

 نیازی به علم و غیره ندارند. حاضرین: تغییر هستند منتهی به سمت تعالی. با کمك علم ارزش ها متعالی تر می شوند ولی اصل و اصول خود متعالی هستند

ه بیعنی اصل و اصول همه یکی است؟ آقای سلطانی: اصل و اصول همه ی جهان آفرینش یکی است به خصوص اصل. اصل یکی است و من اصاًل نمی توانم 

؟ توحید، نبوت، عدل، امامت، معاد. این پنج تا شما بگویم که اصل چیست. ما دچار تفکر مصرفی هستیم، همه ی ما مسامان هستیم اصول دین ما چی هستند

تا به حال در این  اقابل تغییر نیستند. توحید یعنی خدا یکی و دو نیست. این مسئله را نمی توان تقلید کرد بلکه باید تك تك افراد خودشان به آن برسند. آی

کامالً تقلیدی عمل کرده ایم چون تفکر مصرفی داریم اما در فروع دین که باید تقلید اصول  5زمینه کار کرده اید؟ تا به این توحید برسید. اما دقیقاً در این 

بل پیدا کنید چون قاکنیم االماشاءا..... از خودمان اجتهاد می کنیم و وقت تلف می کنیم به جای این که روی اصول وقت بگذاریم. اصل و اصول را باید خودتان 

یاد بدهم. هر انسانی باید خودش به دنبال آن برود؛ این کلید نظم آفرینش و کلید قوانین بی اشتباه آفرینش است اگر  تقلید نیستند و من نمی توانم به شما

مام ادیان ست تاین کلید را پیدا نکنیم گم می شویم. بزرگترین رسالت و مأموریت ما در طول عمر پیدا کردن اصل و اصول است. اصل باالترین قانون هستی ا

ار را ک اتب فلسفی آمده اند که اصل را بگویند و به بشریت بشناسانند. وقتی می خواهید دنبال اصل و اصول خود بگردید کامالً با نگاه مسئول اینالهی و مک

یرش داده بودید. پذ بکنید چون یك مرتبه متوجه خواهید شد که آن را نمی شناختید و فکر می کردید که خدا را قبول دارید اما می فهمید که پول را اصل قرار

عد بتوانید تغییرش ب بدون سرزنش داشته باشید نه این که پول را بردارید و به جایش تحصیالت یا محبت و غیره بگذارید با نگاه مسئول بررسی کنید، بپذیرید تا

 دهید. اصاًل قرار نیست که با یك جلسه انسان موحدی شویم. آرام آرام و پیوسته بروید.

وران ر دال از وقتی که به دنیا می آید تمام این ساختار را می شناسد حتی بهتر از بزرگساالن اما ما او را منحرف می کنیم. تمام تالش بچه ها دس 6کودک زیر 

از مهارت ها به کودکی شان این است که مهارت ها را بازی کنند و رشد کنند و درکل ارزش بازی در این است که بچه ها با آن زندگی را تمرین می کنند و 

 د. اصل همراهاصول و اصل می رسند؛ بچه ها در تمام بازی هایشان این مراحل را طی می کنند. بچه ها بازی می کنند که به اصل برسند یعنی اصل را بفهمن

سه سالگی به بعد قادر به دیدن آن نیست.  کودکان است و آن ها این را می دانند. نوزاد یك عارف کامل به دنیا می آید و چیزهایی را می بیند که چشم ما از

و انسان  متوجه شده اید که نوزاد گاهی به یك جا خیره می شود و واکنش های عجیب وغریب نشان می دهد چون نوزاد یك عارف کامل است و هاله می بیند

مرحله ای برسیم که نوزاد در آن قرار دارد. پس ما هم از مهارت ها  می بیند. در حالی که ما بزرگترها باید سال ها ریاضت بکشیم تا به     ها را با درون شان

یم که جمع آن شروع می کنیم و به بازی می پردازیم و اسم این بازی را ادب می گذاریم. تا به کمك این بازی به اصل برسیم. ما به مهارت ها ادب می گوی

ت دارید می توانید آن را نام ببرید دوست دارید بگویید روش، متد، تکنیك یا هر اسم دیگری. است. ما باید آداب را یاد بگیریم و شما هرچی که دوس  آداب

کشد، اگر این  میکودکان به فطرت انسانی متکی هستند و فطرت انسان تمایل به رفتن به باال و رشد دارد. فطرت به سمت باال می برد و غریزه به سمت پایین 

تار شکل می گیرد. اصل این نیست که غرایز سرکوب شوند بلکه اصل این است که هم فطرت و هم غریزه در امتداد هم باال دو در تعادل قرار بگیرند آن ساخ

 بروند که بچه ها کاماًل در این حالت قرار دارند.

ردازیم ادب کالم است. ادب حرف زدن. ما ما به مهارت ها ادب می گوییم. ادب بر پایه ی اخالق و فطرت است. اولین مهارت یا ادبی که می خواهیم به آن بپ

تند عجین هس ادب کالم نداریم. نه این که حرف زدن بلد نباشیم بلکه بحث خشونت ها و خشونت های کالمی را به یاد آورید. شخصیت و امنیت با هم کامالً 

نت ها را ببینیم. بدون سرزنش و با نگاه مسئول به به همین دلیل می خواهیم روی خشونت های کالمی تمرکز بیشتری کنیم و احساسات پشت این خشو

از آن  کردن محاوره های مان خوب نگاه کنیم، به حرف زدن هایمان توجه کنیم و ببینیم که از چه کلماتی استفاده می کنیم. تعداد کلماتی که برای صحبت

ه قدر لغت وجود دارد و چه قدر به این لغات دسترسی داریم؟ در بازی های ها استفاده می کنیم چند تا هستند؟ تا حاال شمرده اید؟ در خزانه ی لغات ما چ

ها را بنویسید. کالمی خالق خیلی اهمیت دارد که در خزانه ی لغات ما چه قدر لغت وجود دارد؟ در طرح سؤال هایتان از چه لغت هایی استفاده می کنید؟ آن 

مغز ما در شناخت کالم، صوت، موسیقی، رنگ و غیره طیف دارد که هر مغزی بنا به قدرت شناختی که در محاوره هایمان چه قدر قدرت تفهیم و تفهم داریم؟ 

هزار رنگ یا تشخیص صدای سازها در ارکستر سمفونیك و .... که برای به  16دارد طیف ها را شناسایی می کند مثل دیدن و تشخیص طیف رنگ در یك قالی 

نوع اما در واقعیت از چند نوع غذا در طول هفته استفاده می  81ز داریم. ما چند نوع غذا می شناسیم؟ شاید حدود دست آوردن این قدرت ها به مهارت نیا

نوع را بلدیم ولی دسترسی به آن ها نداریم چون در ذهن مان بایگانی شده اند. یکی از ارکان ایجاد شخصیت در کودک کالم است. از  81کنیم؟ همه ی این 

ر ارزشی آن ها استفاده می کنیم؟ چه قدر کلمات سخیف و زشت به زبان می آوریم؟ و چه قدر از کلمات بی ارزش استفاده می کنیم مثاَل به چه کلماتی با با

 هوقتی عصبانی می شویم چی به بچه هایمان می گوییم و از چ "اون ماس ماسك را رد کن بیاد"می گوییم  "کنترل تلویزیون را بده"جای این که بگوییم 

 کلماتی در عصبانیت استفاده می کنیم؟ 

وصی انجام صتمرین: هر چی فحش بلدید روی یك کاغذ بنویسید حتی زشت ترین کلمات و ناسزاهایی را که بلدید را بنویسید در ضمن این کار باید کاماًل خ

ال به زبان نیاورده اید ولی بلد هستید و در ذهن تان هست، شود. یك فحش نامه از ساده ترین کلمات مثل بی شعور شروع کنید تا کلماتی که حتی تا به ح

وانم نه می تبنویسید. با این کار متوجه می شویم که چه قدر در ذهنیت ما کلمات سخیف و زشت حاکم است و چه قدر کلمات زیبا حاکم است. و حاال من چگو

ه ی زیبا در زندگی تان دیده اید؟ چگونه می توانید آن ها را تفسیر و توصیف کنید. با این خزانه ی لغات زیبا یك صحنه ی زیبا را تصور کنم. چه قدر صحن
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 زیاد بوده اند مثلیکی از مسائلی که در فرهنگ ما زیاد شده این است که ما لقب زیاد می دهیم. القاب در ادب کالم بسیار مهم است. در تاریخ ما نیز القاب 

الدوله می گذاشتند که امروزه به آقا و خانم دکتر، مهندس و غیره تغییر کرده است. این القاب خاص جامعه ی ما  دوره ی قاجار که پشت اسم همه یك سلطنة

معنی می دهد و معنی آن به فارسی موتوریست  engineerاست و در هیچ جای دیگر دنیا وجود ندارد. مهندس یك کلمه ی بی معنی است و به انگلیسی 

می کند. آن مهندسی که ما ترجمه می کنیم از هندسه می آید. کلمه ی لیسانس در ایران یك بار دیگر پیدا کرده که لیسانس هم  است، کسی که با موتور کار

گفته می شود و هر کس که این اجازه نامه را داشته باشد اجازه ی  driving licenceیعنی اجازه نامه مثل گواهینامه که  licenceترجمه ی انگلیسی 

ی  ردن دارد. اما در جامعه ی ما این کلمه بار ارزشی پیدا کرده و تبدیل به یك لقب شده است. این القاب در تاریخ ریشه دارند و همان جنبهرانندگی ک

 خودپنداره ی کاذب مثبت هستند .

می بریم. القابی که به  د بچه هایمان به کاریك سری القاب هم داریم که توهین آمیز هستند که متأسفانه این القاب در جامعه ی ما باب شده اند و در مور

به کودکان می دهیم موجب ایجاد خودپنداره می شوند چه مثبت، چه منفی. باز هم روی یك کاغذ بدون احساس گناه یادداشت کنید که چه لقب هایی 

مامان! من دیگه همه چیز رو خوب می "فرزندم آمد و گفت: فرزندتان داده اید و چه قدر به او بی شعور و نفهم گفته اید. مادری اذعان می کرد که یك روز

 !!!!!!!!! "آخه دیگه بهم نمی گی نفهم"گفتم: آره عزیزم چطور مگه؟ گفت:  "فهمم؟

ک به کود وقتیکودک درک انتزاعی ندارد بنابراین این القاب را به عنوان شخصیت برداشت می کند. مادر و پدر برای کودک در اوج قله ی قدرت قرار دارند 

و این حالت در ناخودآگاه ذهن کودک می نشیند و این کودک تا آخر عمرش نقش  "پس من نفهم و بی شعور هستم"می گویند نفهم برای او رد خور ندارد که 

 یك آدم نفهم را بازی خواهد کرد چون شخصیت شکل گرفته است.

کنایه غیر از لقب دادن هستند وحتی  دن لقب هستند به خصوص در رابطه ی همسران. طعنه و بعد از القاب، طعنه ها و کنایه ها هستند که خطرناک تر از دا

یست و گاهی با حالت های از آن بدتر. کودک می رود پایش می خورد به لیوان.... مادر: هزارماشاا.... لیوان که کوره و تو رو نمی بینه!! این حالت فقط با زبان ن

وقتی می گوییم زبان نیشدار، مجموعه ی این مسائل را در نظر می گیریم چون بچه ها عین این مسائل را کپی برداری می کنند صورت و نگاه انجام می شوند. 

می نامیم. در ابتدای مبحث گفتیم: برداشت، القاء و هنجار. زبان نیشدار القاء شخصیتی است  و خودپنداره و شخصیت سازی انجام می شود. این حالت را القاء

 توسط پدر و مادر انجام می شود.که 

اصطالحاً  نکته ی دیگری که در سال های اخیر در جامعه ی ما باب شده، حرف زدن های مصنوعی با صداهای مصنوعی است. که در بین خانم ها بیشتر است و

داحافظ که نباید خدافظ بگوییم و خوبه که فکر به آن حرف زدن جردنی گفته می شود. ما در کل عامیانه حرف می زنیم اما کلمات را نباید شکست مثل خ

 کنیم چرا کامل خداحافظ را نگوییم.

می یا فیلم های ابرای پیشگیری از این مسائل، تمرین کنید متن بنویسید و بیشتر متون ادبی را بخوانید. ما متن های بسیار زیبایی داریم مثل هفت اورنگ ج

داریوش مهرجویی که بر اساس رمان جان شیقته است. مناجات نامه ی خواجه عبداله انصاری، دعای جوشن کبیر  خوب ببینیم مثل بانوی اردیبهشت، کار آقای

 که کالم بسیار فاخری دارد. از این منابع در زندگی مان بهره ببریم.

 2شخصیت -16نشست 

از یك سال است که ذهن من را درگیر کرده است. دیدن چرا  و ارتباط آن با شخصیت صحبت خواهیم کرد. بحث دیدن بیشتر« دیدن»در این مبحث راجع به 

 ارزشمندیمهم است؟ و چرا پایه ی رشد است؟ قبالً گفتیم که ذهن فعال پایه ی رشد است. کار ذهن فعال چیست؟ کشف، پردازش، ابداع و حاصل آن احساس 

ن؛ بدون کشف پردازشی در کار نیست و به دنبال آن ابداعی نیز در کار و رضایتمندی و خوشایند. نکته ای که خیلی مهم است، کشف است. کشف یعنی دید

یدن و نخواهد بود و در نهایت شکوفایی و ارزشمندی و رضایتمندی هم نخواهد بود. الزمه ی هر شکوفایی و هر درک و فهمیدن، کشف است. کشف یعنی د

رار و به جای ابداع، انباشت است. البته الگو و تکرار در پردازش به کار می آیند اما در آشکار کردن. در ذهن منفعل به جای کشف، الگو و به جای پردازش، تک

 و کشف نه. رشد بدون کشف و آموزش بدون کشف سرانجامی نخواهد داشت. در مباحث پیشین در یك فرمول نویسی اثبات کردیم که ذهن فعال یعنی رشد

 معنای زندگی نیز رشد است.

  زندگی ، پردازش، ابداع = احساس خوشایند= ارزشمندی و رضایتمندی = شکوفایی == ذهن فعال = کشفرشد 

عامل کشف  پس زندگی هم بدون کشف معنایی ندارد. امروزه در زندگی هایمان فقط دور خود می چرخیم و سرگردانیم و دائماً احساس ناخوشایند داریم چون

 ودمان و هم برای فرزندانمان باید این زمینه را ایجاد کنیم.را از عرصه ی زندگی حذف کرده ایم. اکنون هم برای خ

یعنی چی؟ مشاهده، نگاه کردن، وقتی یك ماژیك را نگاه می کنید چی می بینید؟ حاضرین: دربش « دیدن»طبق معمول ابتدا می رویم سراغ ریشه ی لغات. 

و .... یکی از مشکالت ما در زبان فارسی این است که کلمات زیادی وجود دارند  سانت است، رویش نوشته هایی دارد 21سیاه است، بدنه اش سفید است، حدود 

ه در داما هیچ کدام گستردگی سطح و عمق را نشان نمی دهند. ولی در زبان عربی عمق و سطح کلمات مشخص تر است مثل دیدن، نگریستن، نظارت و مشاه
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دارند ولی در زبان فارسی ما همه را با هم به کار می بریم و بعد هم ناچار به توضیح دادن می شویم این زبان کامالً متفاوت هستند و هر کدام معنای مستقلی 

عمیق  ودند. حالکه به دنبال آن ممکن است بدتر ابهام ایجاد کنیم و اشکال به وجود آید. حال تعریف هایی که در باال در مورد ماژیك گفتید، همگی سطحی ب

یید.... داخل آن ماده ای وجود دارد، جنسش از پالستیك است، خارجی یا ایرانی است؛ آقای سلطانی: فقط سه خصوصیت و متأسفانه تر به آن نگاه کنید و بگو

مواد  أثیرسعتی دارد، تدیگر بیشتر از آن نمی توانیم پیدا کنیم. در صورتی که می توانیم بگیم از چه موادی ساخته شده، چه کارخانه ای دارد، این کارخانه چه و

اده ا استفآن بر محیط زیست چیست؟ تأثیر آن بر روی اشتغال چیست؟ چگونه اشتغال ایجاد می کند؟ چگونه از آن می توان در جهت مهارت آموزش به بچه ه

 ایجاد می کند. نگاه سطحیکرد؟ غیر از نوشتن چه استفاده های دیگری می توان از آن کرد؟ نگاه عمیق ابهام ایجاد می کند، سؤال و حرکت برای درک بیشتر 

طحی د. نگاه سدر همان ابتدا تمام می شود. پس ما یك نگاه سطحی داریم و یك نگاه عمیق؛ نگاه عمیق سطح را هم می بیند، اما نگاه سطحی عمق را نمی بین

گاه عمیق کلی نگر و جامع نگر. یکی از مشکالت فقط بیرون را می بیند ولی نگاه عمیق درون و بیرون را با هم می بیند. نگاه سطحی جزئی نگر است ولی ن

از من زیاد شنیده اید که کودک یك مجموعه است و « بچه ی من خوب غذا نمی خورد » نگر هستند،   بزرگ ما با مادرها این است که در مورد بچه ها جزئی

کلی دلیل و معنا پیدا می کند ولی اگر فقط بخواهیم غذا نخوردن  در یك مسئله باید کل مجموعه ی کودک رادید. مادر کلی نگر، از دل غذا نخوردن کودکش

ل توجه شککودک را حل کنیم چون ناشی از نگاه جزئی نگر است جواب نخواهد داد. نگاه جزئی نگر با نظام آفرینش همگام و منطبق نیست. نگاه سطحی به 

گاه غیرطبیعی است و نگاه عمیق نگاه طبیعی است. طبیعی یعنی هرچیزی که برپایه ی ن  دارد و نگاه عمیق به شکل و محتوا هر دو توجه دارد. نگاه سطحی،

ن چیزی آنظام آفرینش باشد. نگاه عمیق واقعی و حقیقی است و نگاه سطحی، غیرواقعی و غیرحقیقی است. حقیقت یعنی آن چیزی که باید باشد و واقعیت 

فاده می کنیم و همه چیز را می گوییم واقعیت. حقیقت و حقیقی بودن مسئله است. دروغ نگفتن یك است که هست. اما ما همیشه این دو را به جای هم است

گاه س نحقیقت است؛ نباید دروغ گفت ولی ما دروغ می گوییم و این یك واقعیت است. هر جا حقیقت و واقعیت برهم منطبق باشند، طبیعی خواهد بود. پ

 باطن را با هم باید ببیند.  لق نشده که ظاهر را ببیند و برود، ظاهر وسطحی غیرواقعی و غیرطبیعی است. انسان خ

 حقیقی و واقعی –طبیعی  –شکل/ محتوا  –کلی نگر  –درونی/ بیرونی  –عمیق            

 دیدن 

 غیرحقیقی و غیرواقعی –غیرطبیعی  -شکل  –جزئی نگر  –بیرونی  –سطحی            

در بدو تولد نگاه واقعی و حقیقی دارند. نوزاد نگاهش کامل است، هم ظاهر را می بیند و هم باطن را ، هم درون را می بیند  نکته ی جالب این است که بچه ها

 یخی است وهم بیرون را که به مرور زمان با حمایت و کمك والدین فداکار، سطحی نگر می شود. اصالً دچار احساس گناه نشوید چون این یك مسئله ی تار

 ن نسل حاال نیست.منظور م

ظورم را متوجه پس دیدن یعنی مشاهده ی عمیق و سطحی، هردو هماهنگ با هم. در این جا معنای دو لغت را باز می کنم تا هر وقت از آن ها استفاده کردم من

                          شوید. کشف یعنی آشکارسازی که نقطه ی مقابل آن پنهان سازی است. اسم دیگر پنهان سازی حجاب است.

 آشکارسازی   =   کشف  

 پنهان سازی  =  حجاب   

 نتان ایجادحجاب یعنی پرده و پنهان کننده. ما نمی توانیم بدون پرداختن به بحث حجاب وارد موضوع دیدن شویم. لطفاً کلمه ی حجاب بار فرهنگی در ذه

لی منظور من کلی است. ما برای دیدن احتیاج به نور داریم. تا نور نباشد ما نمی توانیم نکند، منظور من حجاب خانم ها نیست به آن هم اشاره خواهیم کرد و

جاب ها را حکشف کنیم. عامل کشف نور است. عامل پنهان کردن و کشف نکردن حجاب وتاریکی است. باید نور باشد تا بتوانیم ببینیم. پس برای دیدن باید 

کجا باید حجاب باشد؟ کجا آشکارسازی؟ کجا باید پنهان کنیم و کجا باید آشکار سازیم. این چیزی است که در  برداریم. نکته ی مهم در دیدن این است که

که ما یك  است زندگی ما رابطه اش بهم ریخته و جایی که باید پنهان کنیم، آشکار می کنیم و جایی که باید آشکار کنیم، پنهان می کنیم. چون واقعیت این

 نداریم و آن را در دو جا می توانیم استفاده کنیم، مادیت یا معنویت.پرده ی حجاب بیشتر 

می شود. اگر جلوی نور    انسان یك موجود دوگانه است، مادیت و معنویت را باهم دارد. اگر بین مادیت و معنویت تعادل برقرار نشود یکی از این دو پوشیده

عزیز متأسفانه هر چی تالش کردم نتونستم عکس ها را آپلود کنم اگر موفق شدم جداگانه آپلود می  حجاب بگذاریم، در پایین تاریکی خواهیم داشت.) دوستان

 کنم.(

ی ا تاریکشکل اول ذهن فعال است و حجاب یا سایه برداشته شده است اما شکل دوم سایه انداخته شده. منشأ نور ثابت است؛ این خود ما هستیم که یك ج 

کی را برمی داریم. در شکل اول روشنایی و نور و مرکز نور و نوراالنوار است و شکل دوم حجاب، سایه، تاریکی و ظلمات است. هر ایجاد می کنیم و یك جا تاری

کی و در تاریچه در حجاب عمیق تر شویم و بیشتر مانع تابیدن نور شویم، عمیق تر در ظلمات فرو می رویم. که البته همیشه اول سایه تشکیل می شود بعد 

این مطلب کردم  ظلمات. در شکل اول نیز اول روشنایی است بعد ِخرَد، بعد نور و در آخر نوراالنوار که مبدأ یا ماوراء است. من فقط یك اشاره ی جزئی به آخر

 .و چندین روز نیز فکر می کردم که این مطالب را بگویم یا نه و حاال هم شما نیز فقط لغت ها را به یاد داشته باشید کافی است
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ی شوند به سمت آن چه که در کودکان ما یا در باورهای ما راجع به کودکان باعث می شود که بچه ها دیدن را یاد نگیرند، این است که بچه های ما هدایت م

ع است که قدرت دیدن دیده شدن. دیده شدن، حجاب دیدن است. هرجایی که بخواهیم دیده شویم، از دیدن محروم می شویم. و هرجا که دیده نشویم، آن موق

بت القیت صحپیدا می کنیم. بحث دیدن را من از دو سال پیش که با دوستی که دست اندرکار آموزش و پرورش بودند و با بچه ها سروکار داشتند راجع به خ

را بلد نیستند. و تا وقتی که نتوانند خالقیت  می کردم، دنبال کردم. ایشان عقیده داشتند که بچه های ما اصالً خالق نخواهند شد! چون بچه های ما خالق دیدن

هیچ کسی را خالق نمی کند مگر این که نگاه خالق بین داشته باشیم. بچه های ما خالق نگاه   ببینند، محال است که خالقیت پیدا کنند. کالس و آموزش

خالقیت در سطح نیست بلکه در عمق است. چون نمی توانیم عمیق  نمی کنند چون خود ما هم این نگاه را بلد نیستیم. خالقیت جزء ُبعد عمیق دیدن است.

 ببینیم، نمی توانیم خالق شویم. مشکل بچه های ما و خود ما این است که نگاه عمیق نداریم. پس چه کنیم که دیدن را یاد بگیریم.

 ما اکنون بچه هایمان را به سمت دیده شدن می بریم. بچه ها مرکز توجه هستند و توجه گرفتن را تمرین می کنند نه توجه کردن را. 

ه بت بلکه باید ما توجه الزم داریم چون جسم داریم، هویت داریم، فردیت داریم و شخصیت داریم. این عوامل باید دیده شوند و منظور اصاًل دیده نشدن نیس

دنبال  وقتیگونه ای دیده شویم که به دیدن هدایت شویم نه به دیده شدن. وقتی به دیدن هدایت می شویم به سمت باال و معنویت و معصومیت می رویم. و 

یك نوع  قارت همدیده شدن می رویم به سمت پایین که منیت است می آییم. منیت فقط این نیست که تکبر و زیبایی و مقام و برجستگی و غیره باشد، ح

از ما  یمنیت است. و این یك سرفصل بزرگ در روانشناسی است خیلی وقت ها ما مریض می شویم که جلب توجه کنیم یا می نالیم که جلب توجه کنیم؛ خیل

ری. چون به توجه نیاز داریم و از بیچاره می شویم که توجه بگیریم و این یکی از کارهایی است که خانم ها بسیار در آن تبحر دارند به خصوص در کسوت ماد

م و هیچ وقت بودیکودکی به گونه ای پرورش پیدا کرده ایم که نیازمند توجه باشیم، و هرگز نتوانستیم از درون به چیزی توجه کنیم. همیشه نگران جلب توجه 

نده است، شخصیت و نفسانیت دارد و نیاز به توجه دارد و باید به فکر بذل توجه نبوده ایم. دیده شدن بد نیست، مهم است ولی ارزش نیست. انسان تا وقتی ز

ال را های زیر یکس دریافت کند. کودک در یك سال اول زندگی اش بیشترین نیاز را برای توجه دارد. در تاریخ دو بار این آزمایش تکرار شده که دوگروه از بچه

عالی و غیره اما توسط انسان های پوشیده ای که فقط چشم هایشان پیدا بود؛ این گروه بچه تحت نظر گرفتند، گروه اول در بهترین شرایط زیستی، تغذیه ی 

در اندازه ی  ها به علت دریافت نکردن توجه، در هر دوبار آزمایش همه شان مردند. انسان بدون توجه پژمرده می شود. کودک بدون توجه می میرد ولی توجه

 خودش و در جای خودش. 

ماهنگ با دیدن باشد. دیده شدنی که منتهی شود به دیدن نه دیده شدنی که منتهی شود به نیاز به دیده شدن و نه منتهی شود به گدایی دیده شدن باید ه

انیت سفردیت و نفتوجه از دیگران. باید به گونه ای به بچه ها توجه کنیم که بچه ها به سمت دیدن هدایت شوند. دیده شدن به هرحال هست و ما تا زمانی که 

 داریم، دیده می شویم. مسئله ی مهم این است که بچه ها از توجه صرف و از دریافت مطلق توجه و دیده شدن به سمت دیدن مطلق هدایت شوند.

ودک ر یکسال کدر این جا از علم و از نظریه ی اریکسون کمك می گیریم. بنابر نظریه ی اریکسون، بچه ها از تولد تا یکسالگی توجه مطلق نیاز دارند. زی

 کل گفتیمشخصیتی ندارد و درکی که از خودش دارد این است که من ضعیفم، ناتوان و عاجزم و هیچ کاری نمی توانم بکنم. در مبحث امنیت، درک جزء از 

نی من را نمی خواهند. در سی دی که همه چیز مادر است و بعد از آن پدر. اگر این دو کُل به من توجه کنند، یعنی من را می خواهند و اگر توجه نکنند یع

م و اه کنیم و نگاه کنیهای مادرباردار و نوزاد بسیار کامل تر عنوان کرده ایم که نوزاد باید دیده شود و باید محور توجه باشد. همیشه با احساس خوب به او نگ

د که تفاوت هایی وجود دارد و از وقتی که چهاردست و پا راه می افتد و ماهگی به بعد که نوزاد می نشیند، احساس می کن 6نگاه کنیم و به او افتخار کنیم. از 

ماهگی در آغوش مادر باید توجه مطلق بگیرد و حسابی نوازش و قربان صدقه از همه ی اطرافیان و  6از مادر جدا می شود، شخصیت شروع می شود. کودک تا 

به خودش شروع می شود. در این سن بچه ها آینه را خیلی دوست دارند چون خودشان را می  ماهگی کم کم توجه کودک 9به ویژه از مادر ببیند. از حدود 

ا بتونند شند تبینند: این دست منه و .... تا دو سالگی که کنجکاوی جنسی شروع می شود و اصالً دوست ندارند که لباس بپوشند و دائم می خوان که لخت با

 .خودشان را کشف کنند. این موجود من هستم

ابل قسالگی توجه کودک به خود و آرام آرام به توانایی خود و اعتماد به نفس شکل می گیرد. اریکسون معتقد است که مرحله ی دوم خودباوری در م 3تا  1از 

پا دارم حاال می تونم  شك است؛ من کی هستم؟ این شکل و شمایل منه شبیه اونا هستم ولی هنوز ضعیفم، آخه اونا از من گنده ترن من م مثل اونا دست و

ر فرهنگ آموزش سفانه دکارهای اونارو بکنم؟ می تونم مثل اونا باشم یا نه؟ مرحله ی کنترل توانایی. بیشترین پیام تأیید را کودک باید در این سن بگیرد و متأ

یم که نکن عزیزم، دست نزن، ببین تو نمی تونی! آب می و پرورش ما بیشترین پیام عدم تأیید را در این مرحله به کودک می دهیم. چه قدر به بچه ها می گ

ی، چه قدر خوای خودم بهت می دم. و این عدم تأیید را خیلی وقت ها در کمال مهربانی و بدون خشونت انجام می دهیم. می ریزی، کثیف می کنی، جیز میش

 ها این فرصت را بدهیم که تجربه کند و بگوییم که تو می تونی.  به بچه ها میگیم که نکن، نمی تونی، می ریزی و اصاًل امکان نداره که به بچه

سالگی، ابتکار در  5تا  3به توانایی خود ادامه دارد تا مرحله ی سوم، از این مرحله توجه به محیط و ارتباط با محیط شروع می شود   مرحله ی توجه کودک

یدا کرده حاال سراغ محیط می آید، در محیط چه خبر است؟ چه کاری در محیط می توانم بکنم و برابر احساس گناه. کودک آرام آرام خود و توانائی هایش را پ

یگران و می آید تا دچه ابتکاری می توانم بکنم؟ اریکسون این مرحله را ابتکار در برابر احساس گناه نامیده است. کودک آرام ارام از خودبینی به دیگر بینی 

ر این مرحله است که ما معتقدیم سه سال به بعد سن جدایی کودک است و سن مهدکودک پایان سه سالگی است، حاال برو و ارتباط انسانی را کشف کند و د
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سالگی است که توجه عمیق به محیط و رابطه ی محیط و خودش است که دوره  12تا  6کشف کن و خودت را در ارتباط با محیط کشف کن. مرحله ی چهارم 

دوره ی سازندگی در برابر حقارت است. مرحله ای است که بر پایه ی مراحل پیشین، نگاه می کند که من کی هستم؟ چه قدر باالترم؟ ی مدرسه ی ابتدایی و 

سالگی، سن بحران. در این مرحله این  18تا  12چه قدر پایین ترم؟ کجا هستم؟ چگونه هستم؟ و یواش یواش به سمت نوجوانی یعنی مرحله ی پنجم می رود 

کل می گیرد. این پیدا می شود که من از کجا آمده ام؟ چرا آمده ام؟ زندگی یعنی چی ؟ چرا من را به دنیا آورده اید؟ و توجه به مبدأ و ارتباط با مبدأ ش سؤال

اال شود و کم کم به سمت ب سؤال ها نشان دهنده ی این است که به مبدأ فکر می کند. سؤال ها از پایین ترین مرحله ی انسان یعنی مرحله ی نباتی شروع می

یم ، خوب غلط کردمی رود و ما باید مراقب باشیم که با جواب هایمان او را به سمت پایین هدایت نکنیم. تو به دنیا آمده ای چون ما خواستیم خوش بگذرونیم

این است که این مراحل درست طی   ن خردمندی است. و مهمسالگی س 18تو رو آوردیم، اشتباه کردم!!!!!!!!!! نگاه کودک باید به سمت باال و مبدأ هدایت شود 

 شوند و دیدن و دیده شدن در تمام مراحل در تعادل باشند.

سالگی بود و از آن به بعد هیچ چیزیاد نگرفتم.ابن سینا  18بارها زندگی ابوعلی سینا را مثال زده ام باز هم می گویم که ایشان گفتند: من هرچه یاد گرفتم تا 

سالگی رسید، دیگر توانایی های او قابل اندازه گیری نیست. و مثال هایی از این  18یر را به خوبی طی کرد و باال رفت و وقتی به سن خردمندی یعنی این مس

ین مرحله برسند سالگی باید به ا 18غیره هستند. رسیدن به این مرحله تجربه ی شخصی است و بچه های ما در   قبیل، شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی و

سالگی است چون از  18که آخرین مرحله ی مخروط است. در این مرحله که به خردمندی رسیدند دیگر ما با آن ها کار نخواهیم داشت. سن تشکیل خانواده 

عقل و تشکیل زندگی قرار داده.  سالگی را سن 18نیست یا نظام آفرینش خطا می کند یا ما انسان ها که برای بلوغ سن مشخص گذاشته شده و   دو حال خارج

سالگی و با شرایط تحصیالت عالیه و کار خوب و .... یا نظام آفرینش. اگر نظام آفرینش قرار بود که خطا داشته  31یا ما اشتباه می کنیم که سن ازدواج را بردیم

س تا به حال که نابود نشده نشان دهنده این ÷نابودش می کند.  باشد که تا حاال نابود شده بود چون این نظام آن قدر باعظمت است که کوچکترین اشتباه

ساله ی ما  25است که ذره ای خطا و اشتباه نداشته و ندارد و این ما هستیم که داریم اشتباه می کنیم و مراحل را درست طی نمی کنیم. در نتیجه بچه ی 

ا طوالنی کرده ایم. می گیم آقازاده چرا ازدواج نمی کنند؟ آخه تازه فوق لیسانسشو گرفته، هنوز بچه ست. ما دوران کودکی را کم کرده ایم و دوران نوجوانی ر

 رم.ه ارواح خاک پدحاال دکتراشو بگیره، هنوز خونه نداره، ماشین بخره و........ مثلی هست که میگه یك سنی ازدواج کن که بچه هات بگن به جان پدرم، نگن ب

 مسیر را درست طی کنند؟ چه کار کنیم که بچه های ما این

 شد؛ نترسید و آن چه که در این کالس می شنوید فقط یك اشاره است و یقیناً با باورهایتان در تعارض است و عالمت سؤال های زیادی برایتان ایجاد خواهد

 حرکت کنید و تمرین کنید.

می خواهیم؛ یکی از باورهای ما  این است که ما کودک شاخص و برجسته حال مستقیم وارد بخش دانایی یعنی روش ها و چگونگی ها می شویم. اولین نکته

بکنم   یکار خاصاین است که کودک ما باید برجسته و شاخص باشد. انسان ها از هم متمایز هستند و اصالً شکل هم نیستند بنابراین اصاًل الزم نیست که من 

از هم متمایز نباشند؟ همه ی ما کاماًل از همدیگر متمایز هستیم؛ بنابر این چه اصراری داریم که  که از شما متمایز شوم. کدام دو نفر انسان وجود دارند که

تر اشیم و بیشبخواهیم خودمان را متمایز کنیم. همه ی ما متمایز هستیم. آن چیزی که ما را اذیت می کند این است که می خواهیم برجسته تر و شاخص تر ب

 ر مهمی است که باید به آن دقت کنیم.دیده شویم. این مسئله ی بسیا

ما  نیست. مبحث اول کودک آرزوها را بررسی کنید، کودک آرزوها کودکی است که این مسیر را درست برود. اصاًل هم شاخص و نابغه و برجسته و استثنایی

اخص کودکی است که از خود درک واقعی ندارد. فرمول: اصاًل چیزی به اسم استثنایی نداریم. مگر می شود که در نظام آفرینش استثنایی، باشد. کودک ش

؛ درکی است درک، تصور، انتظار، احساس و رفتار را به یاد آورید، کودک شاخص از خودش درک واقعی ندارد. چون درک او از خودش، برداشتی و القایی است

ست که مطابق با هنجارهای اجتماعی است و هنجارها به او تحمیل شده اند. در که والدینش به او القاء کرده اند یا از تعریف دیگران برداشت کرده. شخصیتی ا

الت ر این حنتیجه ی این درک این کودک رفتار غیرواقعی هم پیدا خواهد کرد. و وقتی غیرواقعی شدیم یعنی همگام و هماهنگ با نظام آفرینش نیستیم و د

است، یا در مسیر آن حرکت می کنیم یا در خالف جهت آن؛ به هر نسبت که از این مسیر دور شویم، عذاب خواهیم کشید. نظام آفرینش بسیار نظام قدرتمندی 

 تم، پول وآزار خواهیم دید، منتهی ما عوامل را در بیرون جستجو می کنیم و می گوییم که من احساس خوبی ندارم چون مملکت، بچه، همسر، قدمن، تحصیال

وقتی ما حالمان خوب نیست به این دلیل است که در مسیر رشد نیستیم. شاخص خواهی و ایده آل طلبی، خالف آفرینش  ........... هیچ کدام این ها نیست.

، سقوط است. در فطرت انسان کمال طلبی وجود دارد چون انسان جز به خدایی شدن رضایت نمی دهد ولی نه در مادیت. هر چه در مادیت کمال طلب باشیم

عنویت کمال طلبی یك اصل است، باید باال برویم. شاخص بودن کودک را از ارتباطات اجتماعیش محروم می کند. در کشورهای خواهیم کرد. در فضای م

می دهند که کودکی تیزهوش است بالفاصله برنامه ی خاصی برای او تدوین می کنند و اولین کار این است که خود کودک به هیچ  اروپایی وقتی تشخیص

شود که تیزهوش است. در بعضی موارد خانواده اش هم نباید بفهمند و فقط مدیر و مسئول آموزشی و معلم از این مسئله با خبر هستند و وجه نباید متوجه 

 سیب نزندآ طوری برای این کودک برنامه ریزی می کنند که نمره ی کالسیش از میانگین نمره ی کالسی پایین تر باشد تا به رابطه ی اجتماعیش در مدرسه

برای جلب  تا دانشگاه که در آن جا متوجه می شود که تیزهوش است و در آن جاست که کار یك پروفسور را در یك زمان کوتاه انجام خواهد داد. تیزهوشی

 .دنتوجه نیست برای دیده شدن نیست؛ بلکه تیزهوشی برای دیدن است. بچه های تیزهوش را باید به سمت دیدن هدایت کنیم نه به سمت دیده ش
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را در جلسه منظور من از این که می گویم همه ی انسان ها از هم متمایز هستند و از طرف دیگر میگم که همه ی انسان ها در دستگاه آفرینش یکی هستند 

. استعداد از مبدأ آفرینش ی دوم کامالً توضیح داده ام اما در این جا هم یك اشاره ی کوتاه می کنم. در رشد سه عامل مؤثر است. اولین عامل استعداد است

ی و یکجا داده شده می آید و به همه ی انسان ها مساوی داده شده است به طوری که انسان ها در استعداد ذره ای با هم تفاوت ندارند و به همه در دوران جنین

انسان ها هدیه شده و تفاوتی در آن نیست. رشد یعنی است. این همان چیزی است که به آن می گوییم بار امانت، اسماءاهلل و صفات خداوند که به همه ی 

ت دوران ا کنیم. اهمیشکوفایی این استعدادها. استعدادها بالقوه هستند، بالفعل نیستند. ما از زمان لقاح تا مرگ در طول زندگی فرصت داریم که آن ها را شکوف

سال اول گذاشته می شود تا از بالقوه بودن به بالفعل شدن برسند.  12اول و بعد در سال  6کودکی در این است که پایه های شکوفایی استعدادهای انسان در 

 هرچه قدر بیشتر این استعدادها شکوفاتر شوند، رشد بیشتر انجام شده است. 

س گناه نشوید چون شما هم عامل دوم در رشد، خصوصیات است و همان چیزی است که ما به آن می گوییم ژن و وراثت که از پدر ومادر می رسد. دچار احسا

 از طول تاریخ و از آباء و اجداد گرفته اید. دو نکته در این جا مطرح است:

        در خصوصیات ما خیلی نمی توانیم تأثیرگذار باشیم    -1    

 خصوصیات دو بخش اند، خیر و شر -2       

هستیم و هم وارث خصوصیات شر یا رذیلت ها هستیم. این نکته اثبات علمی نیز دارد و همه ی ما هر دو را داریم، ما هم وارث خصوصیات خیر یا فضیلت ها 

اوتی با هم ندارند؛ اگر دانشمندان امروزه معتقدند که هر کاری که یك انسان بتواند انجام دهد، همه ی انسان ها می توانند آن را انجام دهند چون از این نظر تف

 لقوه می توانیم یك قاتل باشیم و وقتی یك عالِم و دانشمند هست همه ی ما بالقوه عاِلم هستیم.در دنیا یك قاتل هست همه ی ما با

سومین و مهمترین عامل در رشد، محیط است. در محیط است که این خصوصیات خیر و شر کنترل می شوند. محیط است که کمك می کند اقتضائات شر 

حجاب و دیدن که اشاره کردم. و خصوصیات خیر شکوفا شوند. وقتی خصوصیات خیر شکوفا شوند کمك  پوشیده شوند، مهار و کنترل شوند همان مسئله ی

النی ه میشه که فمی کنند که استعدادها شکوفا شوند. ما استعداد شر نداریم. همه ی استعدادها خیر هستند چون از طرف خدا می آیند. در گفتار عامیانه گفت

اره !!! ما اصاًل استعداد حقه بازی و کالهبرداری و رفتارهای زشت نداریم، هرچه استعداد هست خیر است. پس چه موقعی استعداد حقه بازی خیلی زیادی د

و غالب  داست که شر پیش می آید؟ خصوصیات شر هستند که نمی گذارند استعدادها شکوفا شوند. محیط باید به گونه ای باشد که خصوصیات خیر شکوفا شون

 دد که استعدادها نیز شکوفا شوند. اهمیت محیط در این است که می تواند ژن و وراثت را تا حدود زیادی کنترل کند و فضایی را به وجود آورشوند و کمك کنن

ست، ا ینکه آن بخش از ژن و وراثت ما که خیلی خوب و فضیلت است رشد پیدا کند. یك سری از خصوصیات هم اصاًل قابل تغییر نیستند، مثالً قد من هم

استعداد  یرنگ پوست و قیافه ی من همینه که هست و ژن بیشتر در این قسمت تأثیر گذار است. پس وقتی ما می گوییم که همه ی انسان ها یکی هستند یعن

یات ی دارای خصوصها یکی هستند؛ و وقتی می گوییم از هم دیگر متمایز هستیم، خصوصیات ما هستند که متمایزند. دو تا انسان حتی دوقلوهای یك تخمک

 یکسان نیستند و این علت متمایز بودن انسان هاست؛ ولی در خلقت، تمایز و تفاوت وجود ندارد و استعداد به همه داده شده است.

 چه چیزی باعث می شود که ما می رویم به سمت دیده شدن و شاخص خواهی؟

ر مقدمه ی پاسخ این سؤال منظورم از به کار بردن این دو کلمه را توضیح می دهم تا با هم من معمواًل از دو کلمه خیلی استفاده می کنم، هنجار و کاربرد. د

ا نیاز ی که مهماهنگ جلو برویم. ما برای حیات یك سری نیاز داریم مثل لباس که یکی از بخش های آن کفش است. از دل نیاز ارزش بیرون می آید. این کفش

 تا ارزش از دل این نیاز بیرون می آیند و ارزش ها تبدیل به هنجار می شوند. 4راحت، زیبا، بادوام، قیمت مناسب. این داریم چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ 

 نیاز  ---ارزش  ---   هنجار  

   --------------- 

 کار کرد   

اما در جامعه درست عکس این اتفاق می افتد و فرمول  به این مجموعه کارکرد می گوییم. کارکرد کفش چیست؟ بر پایه ی کارکرد هنجار را تعریف می کنیم.

یرون می آید و این باال دقیقاً برعکس اتفاق می افتد یعنی اول در جامعه هنجار هست، به دنبال آن ارزش می آید و بعد نیاز. یعنی ارزش ها از دل هنجارها ب

هیم بپوشیم، می رویم دنبال این که پاشنه اش چند سانت باشد چه مارکی باشد و یعنی مُد، یعنی ما توجه نداریم که چه نیازی داریم و چه کفشی می خوا

کمد لباس امسال چه رنگی مد است. هنجارها خیلی قوی هستند و ارزش ها را می سازند و از دل آن ها نیاز به وجود می آید درست عکس روند طبیعی. یك 

برویم مهمانی...... در نتیجه این برداشت را خواهیم داشت که من اآلن نیاز دارم و چون نمی توانم  داریم اما چون یك مدل دیگه مد میشه با همان که نمیشه

 تحمیل می به نیازم برسم پس آدم بدبختی هستم. مهم نیست که چند دست لباس دارم، مهم اینه که لباس روز را ندارم، لباسی که هنجارهای جامعه به ما

نجارها خیلی قوی هستند و تبلیغات نیز هنجارها را تبلیغ می کنند. شما اگر طبق هنجارهای اجتماعی رفتار نکنید، توسط کند. پس من آدم بدبختی هستم. ه

ن ها فتااااهِ، تا حاال چندبار از این اِه گ   جامعه تنبیه می شوید؛ پس باید قوی باشیم که این تنبیه ها اذیتمان نکند. این تنبیه ها مثل: بچه تون کالس نمیره؟!

نی؟ شنیده اید؟ و چقدر می توانید تحمل کنید؟ هرکس می رسه و می پرسه و آخرسر هم تجویز می کنن که می دونی چه ظلمی داری درحق بچه ات می ک
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که می دانیم ایمان نداشته  تا کالس بره!!!!!!!!!! این ها همه هنجار جامعه است و فشار می آورند. اگر ما به آن چیزی 8می دونی چه قدر عقب می افته؟ بچه باید 

 باشیم و به آن عامل نشویم، تسلیم هنجار جامعه خواهیم شد.

یك روز میاد میگه این جارو محشره و کمر درد نمی گیرید و  Me Shopامروزه تبلیغات یکی از بازوهای بزرگ ایجاد هنجارهای اجتماعی است. مثل کانال 

ه و نشون میده و جاروی قبلی را رد میکنه و میگه که با این جارو پادرد نمی گیرید و با جارو قبلی چالق می شوید .... بعد دو ماه بعد یك جاروی سه گوش میار

این حماقت  و .... من هم باور می کنم و میرم جاروی جدید را می خرم و بعد می بینم که چه قشنگ اسیر حماقت هایم می شوم و می بینم که چه قدر ظریف

یل می کنند. حماقت به عنوان توهین نمی گویم بلکه منظورم به عنوان شناخت پایین است، یعنی یك کانال تلویزیونی می تونه هنجار جامعه ها را به من تحم

 را به من القاء کند. هنجارها را مواظب باشید. پس من هرجا صحبت از هنجار کردم، در مقابل کارکرد است.

متری، محلی که 411متری و چه  41ه شدن قوی می شود، فضای خانه است. کاربرد خانه چیست؟ چه آپارتمان اولین جایی که دیدن ضعیف می شود و دید

 زندگیبه آن خانه می گوییم و سرپناه ما است. کارکرد خانه چیست؟ محل آرامش؟ نه آرامش نتیجه ی آن است؛ کارکردش چیست؟ جواب حاضرین: زندگی، 

ه شب رساندن، خوردن و خوابیدن .... این ها هیچ کدام کارکرد خانه نیست. کارکرد خانه، دریافت نیازهایمان برای رشد یعنی چی؟ ج: رشد، امنیت، روز را ب

یت ماد است که مهمترین آن نیازهای زیستی است. فضای خانه فضایی است که در درجه ی اول به نیازهای زیستی ما پاسخ می دهد یعنی از پایه که بخش

و پایه ی دیده شدن و دیدن در این جا گذاشته می شود. فضای خانه را با هم مرور کنیم، آشپزخانه، اتاق غذاخوری، حمام، دستشویی، است شروع می شود 

اق پدر اتما همه ی خانه را دیوارکشی کرده ایم، اتاق کودک،  اتاق خواب، پذیرایی، اتاق کار؛ از این مکان ها چگونه استفاده می کنیم؟ جزئی نگر یا کلی نگر؟ 

البته با و مادر، غذاخوری و.... پس هر کس تو سلول خودش. تا به حال سؤال کرده اید که چرا اتاق خواب اختصاصی است ولی توالت اختصاصی نیست؟ که 

 ساختن آن در اتاق خواب ها در حال اختصاصی شدن است.

نبال آن مقایسه پیش می آید. چرا فضاهای خانه ی ما تفکیك شده است و چرا وقتی فضاهای خانه را اختصاصی می کنیم، جدایی پیش می آید و بعد به د

یك  ه فقطکودک از فضای خانه ی ما بیرون می رود؟ چرا زندگی ما باید تفکیك شود؟ چون این تفکیك کردن یك هنجار اجتماعی است. مگر در خانه هایی ک

ی تواند اختصاصی شود و یك حریم شود. من که حمام هستم یا در دستشویی هستم کسی نباید حمام دارند، اختصاصی می شود؟ یا این که با برنامه ریزی م

د ؤال ها را بپرسیوارد شود، در این مدت اختصاصی من و حریم من است و بعد حریم دیگران. چرا ما باید برای خوابیدن اتاق های جداگانه داشته باشیم؟ این س

ی تخت بخوابیم؟ برای آسایش و فراراز سوسك و سوز و راحتی و غیره الزمه که تخت خواب چند میلیون تومانی داشته چون دیدن سؤال می آورد. چرا باید رو

گی ما دباشیم؟ چرا اتاق کودک و بازی کودک باید سوا باشد کجای این کار شخصیت دادن به کودک است بلکه گرفتن شخصیت از کودک است یعنی تو از زن

این نکته توجه داشته باشید که حریم ها جدا هستند و ما هنگام خواب نیز حریم داریم و موقع دستشویی هم حریم داریم اما موقع بازی بیرون برو. باز هم به 

نیت او می کنیم، مکردن با هم بازی می کنیم و با یك برنامه ریزی ساده می توانیم از اتاق ها برای چند منظور استفاده کنیم. وقتی اتاق کودک را اختصاصی 

مبحث گفتم که کودک را دامن می زنیم، میشه اتاقِ من، میزِمن، کمدِ من و بعد مقایسه ی من با دیگران و این جدایی را خود ما به او یاد داده ایم. ابتدای 

خرین مرحله را طی کرده ایم و با جدا کردن مرحله به مرحله خودش را می بیند و بعد توانائی هایش را می بیند و در آخر محیط را می بیند. اما ما اولین قدم، آ

شور با من تماس کودک در اولین قدم، ارتباط کودک را با محیط تخریب کرده ایم. هنوز کودک به دنیا نیامده اتاق او را جدا می کنیم. دوستی از خارج از ک

یل بچه با هم اختالف پیدا کرده بودند؛ یعنی از همین اآلن که گرفت و تصمیم دارند که سر یك تاریخ مشخص با همسرش بچه دار شوند ولی سر خرید وسا

چه د که برای بمی خواهی بیای جدا هستی، تو هستی و اتاق خودت. اکثرًا هم یك دونه کودک داریم و باید نشان بدیم که ما چه پدر و مادری هستیم و ببینی

نمی کنیم بلکه مثل انسان های متمدن سلول های انفرادی داریم، بند عمومی مال وقتیه که مان چه کارهایی می کنیم!! ما اصاًل مثل دهاتی ها با هم زندگی 

گه نمی گیریم اما دی مهمان بیاد. به انفرادی های ما نگاه کنید بهترین وسایل روز را خریدیم و داخل سلول ها گذاشتیم. نیاز های زیستی را به بهترین نحو می

نبال این هستیم که ببینیم اتاق من چی کم داره، نمی توانیم رابطه مان را با همدیگر ببینیم. رفتار ما به عنوان پدر و مادر اینه توانیم سراغ دیدن برویم، حاال د

 ط نیازهایکه چی بخریم، چی برات بخریم، چه جوری نگه داشتی؟ .... در صورتی که نیازهای عاطفی و نیازهای شناختی و معنوی را نمی گیریم؛ فقط و فق

 ده می شوند.زیستی و آن هم در حد افراط. همه ی این مسائل به دلیل هنجارها است و نیازهای ما به جای این کارکردی پاسخ داده شوند، هنجاری پاسخ دا

جامعه ی بی حجاب  ما جامعه ای به شدت بی حجاب داریم. منظورم حجاب خانم ها نیست و من اصاًل در صالحیت اظهارنظر در این مورد نیستم. منظور من از

میل به دیده این است که همه چیز در جامعه ی ما علنی است. حجاب برای پنهان کردن است. پنهان کردن مادیات تا غرایز انسان ها آزارشان ندهد. غریزه 

شاندن مادیت است چون آن مقداری که شدن دارد و فطرت میل به دیدن دارد. حجاب برای این است که ذهن در کنترل باشد و به هر جا نرود. حجاب برای پو

باشند. تمام ساختمان ها و فروشگاه   الزم داریم را دریافت می کنیم، بیشتر از آن را الزم نداریم. برای چی فروشگاه های ما باید این قدر باز و نورانی و فراوان

فقط در حد پوشاندن موی خانم ها نیست فروشگاه های ما اخالقیات و ها و اتومبیل های ما مظهر بدحجابی کامل هستند. حجاب مفهوم خیلی بزرگی دارد. 

شیم و به آن شرعیات دارند ولی نفسانیات چیزی که به غرایز ما مربوط می شود نشان می دهند و در معرض نمایش قرار می دهند. اگر ما الهیات نداشته با

                                      سمت نرویم، سقوط خواهیم کرد.

 الهیات    
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 اخالقیات  ----- شرعیات   

 نفسانیات   

ندگی نمی توانیم ز با هر نوع دین و مذهب و اعتقاد و تحصیالت، اگر به الهیات توجه نکنیم، سقوط خواهیم کرد. شرعیات و اخالقیات پایه هستند و بدون آن ها

و بچه هایمان را هم باید به سمت دیدن هدایت کنیم حال اگر هر زحمتی برایشان بکشیم اگر کنیم اما اگر به سمت دیدن و الهیات نرویم، سقوط خواهیم کرد 

 به سمت دیدن نباشد .........

و  حریم ایجاد کنیمنگاه کاربردی داشته باشیم و از فضاهای خانه استفاده کنیم و آن را مناسب برای زندگی همه ی اعضاء خانه کنیم. در زمان هایی که الزمه 

اشت، رام گذها را تقسیم کنیم، زمانی که پدر در اتاق کارش است یا مسابقه ی مورد عالقه اش از تلویزیون پخش می شود باید حریم او رعایت شود و احتفضا

ها مثل معروفی همین طور در مورد مادر و فرزندان. اولین پایه های شخصیت در خانه شکل می گیرد. از خودمان بپرسیم ما کجا زندگی می کنیم؟ قدیمی 

ر در حال حاض دارند که میگه فالنی سر سفره ی پدر و مادرش بزرگ شده، این مثل بسیار پرمعنی است. پایه ی ارتباط اجتماعی از داخل خانه شروع می شود.

وقتی اتاق جدا و مبلمان جدا  خانه های ما هتل و استراحتگاه شده است که بسیار هم شیك هستند. در همین فضا بحث اسباب بازی کودک مطرح می شود،

اب بازی اسب برایش می گذاریم، اسباب بازی هایش را هم جدا می کنیم. در مبحث پنجم گفتیم که بازی یعنی تمرین زندگی. با جدا کردن اتاق بچه و خریدن

 های لوکس، چه مفهومی از زندگی را به کودک انتقال می دهیم. 

، فن و هنر است و اسباب بازی ابزار بازی است نه خود بازی. ما برای کودکمان اسباب بازی می خریم که بازی کند در اسباب بازی، بازی نیست. بازی یك علم

تند اما ندگی هسحالی که او بلد نیست بازی کند، ما هم بلد نیستیم، در نتیجه دچار مشکل می شویم. اسباب بازی ابزار بازی است، وسایل زندگی هم ابزار ز

ا ما وسایل زندگی را با خود زندگی اشتباه می گیریم. همان تجمل و برجسته بودن در اسباب بازی های کودکی حاال منتقل می شود در زندگی خیلی وقت ه

ای رفقط بامروزمان. ویترین های پرظرف و فضاهایی که فقط برای دیده شدن است نه برای دیدن. خیلی از خانه های ما فضای مناسبی برای دیدن نیست و 

فتن راحت دیده شدن ساخته شده، خیلی از مهمانی های ما برای دیده شدن است. وقتی مهمان هایمان می روند، حالمان چگونه است؟ خسته و کوفته، آخی ر

نی برای دیدن است. شدم، این مهمانی برای دیده شدن بوده حاال اگر سرحال بودید، کاش امشب هم می ماندند، دور هم بودیم، چه قدر عالی بود، این مهما

 مهمانی و ارتباط برای دیدن، ما را شارژ می کند.

 اگرمورد دیگر در خانه، عکس و فیلم ها است. کارکرد عکس و فیلم چیست؟ یادگاری، خاطرات، ضبط خاطرات. عکس و فیلم ضبط خاطرات خوش مرده که 

های قدیم نگاه می کنیم چه اتفاقی می افتد؟ بهترین حالت عکس های عروسی است. همه شان را هم بیرون بیاندازیم هیچ اتفاقی نمی افتد. وقتی به عکس 

 نقل است که یك روز دختری از مادرش پرسید: مامان چرا عروس لباس سفید می پوشه؟ مادرش گفت: خوب برای این که شاد و خوش حالِ، خوشبخت و

ر مشکی می پوشه!! به قول آقای محمدجعفرمصفا کارکرد عکس در بهترین حالت، زنده سفیدبخت شده. دختر گفت: آها حاال فهمیدم چرا داماد کت و شلوا

دیدن  ینگهداشتن یك خاطره ی خوش مرده است. این یك نظر کلی است، عکس و فیلم خوبه و داشته باشید ولی به چگونگی استفاده از آن دقت کنید، برا

برای دیده شدن است. بعضی از خانه ها تمام سطح دیوارشان را عکس های بچه هایشان پوشانده.  است یا دیده شدن؟ استفاده هایی که امروزه ما می کنیم

داریم؟ « من»چرا؟ وقتی آلبوم ها را باز می کنیم چه قدر عکس تکی داریم؟ من جلوی تخت جمشید، من جلوی چهل ستون و.... چه قدر از این عکس های 

های خانه های ما این قدر عکس تکی بچه هایمان است؟ )من با باورها کار دارم دنبال مقصر نمی گردم(. می دانید داریم؟ چرا به دیوار« ما»چه قدر عکس های 

ین ها من وقتی بچه ها به این همه عکس های تکی خودشان نگاه می کنند چه اتفاقی می افتد؟ ِا این ها همه من هستم، مهمان های محترم توجه کنید، ا

هست، مواظب باشید با من درست صحبت کنید. و این معضل در حال حاضر در عکس های عروسی به حد فاجعه رسیده است. یك روز هستم توی اتاق ها هم 

 به یك آتلیه عکاسی رفتم و دیدم آن جا یك سری عکس های نمونه ی عروسی گذاشتند به تمام معنا از دیدن این عکس ها خجالت کشیدم، عروس شب

افه ها را دربیاره؟!! این ها عکس ُمدِ یا عکس عروسی. بحث ازدواج و عروس و داماد بحث حرمت است چون دو نفر در حال آغاز زندگی عروسی این ژست ها و قی

یل می مشترک هستند. و متأسفانه این عکس ها چاپ می شوند و آخر عروسی به همه داده می شوند. ازدواج یك مرحله ی مهم دیدن است و ما آن را تبد

 ه یك مرحله ی مهم در دیده شدن. عکس خوب است مهم است و باید بگیریم و یادگاری بسیار خوبی است ولی چرا این قدر عرضه می کنید؟کنیم ب

ه شتپس خوب دقت کنید که دیده شدن در دوران کودکی در دیده شدن در شب عروسی و غیره سر درمی آورد. پایه ی خودشیفتگی نیز در این مرحله گذا

ریزی از امشب یك دفعه نروید و هر چی عکس روی دیوار هست را جمع کنید و همه را شوکه کنید بلکه آرام و آرام و به تدریج در یك زمان برنامه می شود. 

د نشستن شده، بچه ها را در جمع ببرید و عکس های تکی را تبدیل کنید به عکس های دسته جمعی. عکس های مدارس قدیمی را دیده اید؟ همه با معلم می

ی که جمعی و عکس می گرفتند اما امروز چه کار می کنیم؟ بچه ها را به جاهای عمومی ببرید و عکس بگیرید و این عکس ها را روی دیوار ببرید عکس های

خاطره اش را نگه می  "ه بودیممن هم یکی از این بچه ها هستم که اردو رفت"بودن و اجتماعی بودن را القاء کند، عکسی که مهارت ها و دوستی را القاء کند. 

 دارم، شاخص نمی شوم. این میشود دیدن و هدایت کودک به سمت دیدن.

م نداریم اما هعامل بعدی جشن تولد ها است. کارکرد جشن تولد چیست؟ تولد کودک بدون تردید یك اتفاق بسیار مبارک و زیبا و باشکوه است؛ اصالً تردیدی 

دربزرگ ها و مادربزرگ ها. همه ی نزدیکان هرسال که این اتفاق یادشان می افتد حض می کنند و باید هرسال این حض را برای برای کی؟ برای پدر و مادر و پ
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ادت، افتد؟ حس کسانی که برایشان جذاب است زنده نگهداشت. چرا ما دوستان را دعوت می کنیم که با کادو بیایند؟ دیدید در تولدهای بچه ها چه اتفاقی می

، چشم و هم چشمی. این جشن ها شادی هستند ولی در کنارش تخریب های بسیار زیادی وجود دارد. و آن چیزی که این تخریب ها را به خانواده رقابت

شادی  تحمیل می کند، هنجارهای اجتماعی است. منظور من این نیست که بچه ها را از جشن و شادی محروم کنیم بلکه همیشه باید برای بچه ها جشن و

شنایی مهر و آبگیریم اما نه برای به رخ کشیدن و کادو آوردن و کادو گرفتن؛ خیلی موضوعات زیادی هست که می توانند بهانه ی جشن باشند مثل: جشن اول 

ون اس راحت بپوشید چبا دوستان جدید، جشن دوستی، بچه ام امروز رفته مدرسه دوستای جدید پیدا کرده امروز بیایید منزل ما جشن دوستی داریم لطفاً لب

ا انواده ها ببازی داریم و ذرت بوداده می خوریم و صحبت می کنیم و با هم آشنا می شویم و اسمش را می گذاریم جشن دوستی. بعد ماه دیگه جشن پاییز، خ

ی خوریم و باز هم لباس ساده می پوشیم هم جمع می شویم و یك جمعه قرار می گذاریم و می رویم یك پارکی که برگ زرد فراوان داره و انار دان کرده م

 یچون می خواهیم بازی کنیم. یا در بهار جشن شکوفه ها، جشن بلند شدن قد، بستن بندکفش، تخمه شکستن، به این ترتیب بی نهایت میشه جشن ها

ه ها آخر جشن تولدها اخم هاشون توهمه و خلقشان مختلف گرفت. بچه ها در این جشن ها دیدن را یاد می گیرند ولی در جشن تولد دیده شدن را. معموالً بچ

مت می کشه چه قدر به هم ریخته چون کادوها و لباس ها و.... ممکنه چیزی به زبان نیاورند اما مقایسه ها وجود دارند. از طرف دیگر هم که مادر این همه زح

م بشه و ...یا مادر از دست بچه کالفه، اَه اصالً لیاقت نداری، کُشتی منو، دیدیم که به خاطر چشم و هم چشمی خوش نمی گذره و ممکنه بین بچه ها دعوا ه

 فامیل را گرم کنید چه قدر ونگ می زنی .... بچه ها با دیدن عظمت پاییز و بهار و طبیعت و غیره، دیدن را یاد می گیرند و در این جشن ها رابطه ی دوستان و

 و دیدن و دیده شدن را تمرین کنید

 دیدن -3شخصیت  -17نشست 

یدن را دمبحث پیش راجع به دیدن و دیده شدن و مقایسه ی این دو صحبت کردیم و یکسری راهکارهای عملی برای اینکه بچه ها کمتر دیده شدن و بیشتر 

ین دیده شدن آن ها و هماهنگی ب تمرین کنند ارائه کردیم. البته منظور من از این صحبت این نیست که بچه ها نباید دیده شوند بلکه چگونه دیدن و چگونه

شدن دیدن و دیده شدن مطرح است. در مبحث پیش یك سری عواملی که در زندگی ما هست و موجب می شود که بچه ها دیدن را تمرین نکنند و بر دیده 

 دیگر اصالً معنا نداشته باشد ولی در جامعهتمرکز کنند را گفتم و به نوعی مسئله ی دیدن را بومی سازی کردیم. بحث دیده شدن شاید در فرهنگ کشورهای 

سال آینده بهای سنگینی را باید بابت مسائلی که امروز بلد نیستیم بپردازیم که یکی از این مسائل همین مسئله ی دیدن و   21ی ما یك معضل است. ما در 

کوچك  یدیده شدن است. به همین دلیل من روی دیدن تأکید بیشتری دارم. ممکن است که در هیچ کتاب روانشناسی هم این موضوع را پیدا نکنید یا خیل

شد ولی در حال حاضر مسئله ی جامعه ی ما است. دفعه ی پیش راجع به وضع خانه و تفکیك اتاق ها و عکس و جشن تولد صحبت کردیم، یك اشاره شده با

دوره ی  نکته ی خیلی مهم از بحث پیش جامانده بود که در این مبحث می گویم و آن طرز لباس پوشیدن بچه های ما است.ما در همان ادامه ی رها کردن

ر حال دو دنبال کردن مدرنیسم که از صد سال پیش در کشورمان اتفاق افتاد، یکی از مسائلی که برایمان به وجود آورد مسئله ی پوشش و لباس است.  سنتی

 حاضر ما در مورد لباس اصاًل کاربردی فکر و عمل نمی کنیم بلکه بیشتر هنجاری فکر می کنیم.

م. در کاربرد دو سوءال می پرسیم: چرا؟ و چگونه؟ در مورد لباس اصاًل به چرائی آن توجه نداریم. ما چرا باید لباس دفعه ی پیش تفاوت کاربرد و هنجار را گفت

نمی  ا بحثبپوشیم؟ تا به این سوءال پاسخ ندهیم، چگونه پوشیدن حل نمی شود. در صورتی که تمام نزاع ها و بحث های ما سر چگونه پوشیدن است. هیچ ج

باید لباس بپوشیم؟ فکر می کنیم که جواب این پرسش خیلی بدیهی است اما به نظر من اصالً بدیهی نیست. ما بر پایه ی چه ارزش هایی لباس شود که چرا ما 

ین: رم؟حاضمی پوشیم؟ چه ارزش هایی زیربنای لباس پوشیدن ما است. پاسخ به چرایی ها ارزش های ما را مشخص می کند. باید بپرسیم، چرا لباس می پوشی

 محافظت از عوامل جوی، زیبایی و چشم نوازی، حفظ حریم، راحتی.

ارد؟ قضیه قرار د آیا واقعًا ما با این چهار نکته لباس کودکمان را تعیین می کنیم؟ شیك بودن و مجلل بودن و گران بودن و مارک دار بودن لباس، کجای این

هایمان را نیمه برهنه بیرون می آوریم؟ می خواهیم که لباس خنك بپوشند؟ خوب اگر هوا گرمه  اگر قرار است که لباس از بدن ما محافظت کند پس چرا بچه

ی آیند، ها م برای همه گرمه پس همه ی ما هم یك رکابی و شلوارک بپوشیم و بیاییم بیرون! یکی از حاضرین: خوب آخه این لباس ها خیلی قشنگند و به بچه

بچه؟ ما می گوییم قشنگ، چون تن بچه را نشان می دهد. و این یك هنجار است. این که من می خواهم که بدن  آقای سلطانی: چی قشنگه؟ لباس یا تنِ

ست، چرا اکودکم نمایان باشد، دقیقاً حریم شکنی است و متأسفانه این مسئله را در خانواده های متدین هم می بینیم. شخصیت کودک در حال شکل گیری 

رون می آیند، این کار افراط است و از آن طرف تفریط این مسئله هم در جامعه ی ما وجود دارد. کودک سه ساله را مثل یك حاج بچه های ما نیمه برهنه بی

از نظر لباس  خانم با چادر و روسری می پوشانند. چرا بچه های ما لباس کودکانه ندارند؟ چرا برای بچه ها به چرای کارکرد پاسخ نمی دهیم؟ بچه های ما

 ی نمی کنند بلکه هنجارها به آنها تحمیل می شوند.کودک

هایی که نام بردیم، بچه ها در اثر رفتارهای ما، از خودشان درک واقعی ندارند در نتیجه لباس پوشیدنشان هنجاری و برای جلب توجه خواهد بود. آیا در کارکرد

توجه کند؟ دنبال مقصر نمی گردیم با نگاه مسئول این سوءال ها را از خودتان  لباس برای جلب توجه است؟ پس چرا لباسی تن بچه هایمان می کنیم که جلب
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تا ارزش یا کارکرد برای لباس شمردیم و جلب توجه جزء آن ها نبود اما یکی از بزرگترین عواملی که در پوشیدن لباس رعایت می  4بپرسید و پاسخ دهید. ما 

که با لباسش جلب توجه کند، در آینده هم با لباس جلب توجه خواهد کرد. در مبحث احترام به جسم کنیم، جلب توجه است. خوب وقتی کودک یاد بگیرد 

گونه دیده د که چگفتیم که بچه ها نباید با جسمشان جلب توجه کنند و گرنه این مسئله در آنها نهادینه می شود و در بزرگسالی تمام تالششان این خواهد بو

ه اثرات این مسائل را در جامعه بسیار می بینیم مثل عروسی ها. نوع پوشش های ما در عروسی ها با وجود این که در یك شوند به خصوص در ظاهر. امروز

سفانه أجامعه ی پوششی زندگی می کنیم، چگونه است؟ یك مسئله ای از زیر مثل یك عفونت مزمن در حال تخریب جامعه است و آن تفکر غالبی است که مت

کم شده است، تفکر عرضه شدن. تمام کسانی که این گونه لباس می پوشند قربانی هستند و در حال سقوط و متأسفانه بچه ها هم که شاهد بر جامعه ی ما حا

ن ل به آن دلیاین مسائل هستند هم قربانی می شوند. لباس پوشیدن چرائی دارد و مطلقاً برای جلب توجه نیست؛ اتفاقاً لباس برای پوشاندن است و به همی

خصوصیات جسمی انسان ها باعث جلب توجه نشود. اگر ما چرایی   حجاب می گویند که جلب توجه نکند و مانع جلب توجه شود. حجاب برای این است که

ن دلباس را ندانیم همان لباس شرعی هم می شود اسباب جلب توجه. چون من راجع به شکل لباس صحبت نمی کنم بلکه در مورد ذهنیت پشت لباس پوشی

 صحبت می کنم.

ری ن این طوکودک چه ذهنیتی از خودش می سازد؟ این که بدن من قشنگ است و همه باید ببینند و جلب نظر کند؛ حاال اگر دولت اجازه نداد که توی خیابا

شانیم؟ چرا پسرهای ما در عروسی بپوشم خوب توی مهمونی و عروسی می پوشم. از آن طرف هم تفریط این موضوع است. چرا به بچه ها لباس بزرگانه می پو

سال فرصت دارند که از این لباس ها بپوشند، اجازه  211ها کت و شلوار وکراوات و دخترها لباس عروس می پوشند؟ چرا نباید لباس راحت بپوشند؟ بچه ها 

ی دوران کودکی، دوران کودکی کردن و تمرین زندگ  یم؟بدید که دوران کودکی را کودکانه بپوشند. چرا به یك فرهنگ جدید در لباس پوشیدن بچه ها فکر نکن

ی. یکی از ناست؛ دوران بزرگسالی نیست. وقتی لباس های مجلل و گران قیمت تن کودک می کنیم، دائماً او را تحت فشار می گذاریم که لباست رو کثیف نک

شن ها لباس راحت بپوشند و شکل بزرگترها نشوند، حتی دوسه دست لباس ارزش های لباس را گفتیم که برای راحتی. خوب چه اشکالی دارد که بچه ها در ج

یف نخور کثبرایشان ببریم و فرصت بازی و خوش گذشتن برای آن ها فراهم کنیم و نه خودمان حرص بخوریم و نه عروسی را به کودک زهرمار کنیم که جُنب 

نیم که اگر کثیف شدن به جای حرص خوردن، ذوق کنیم و ناراحتی ایجاد نکنیم. قبالً هم میشه، پاره میشه و.... چرا لباس بچه ها را راحت انتخاب نمی ک

 گفتیم که همه چیز در زندگی حول محور رشد است، بازی کردن و کثیف کردن به رشد کودک کمك می کند. پس لباس پوشیدن بچه ها را دقت کنیم.

اید پایش لخت باشد ولی او اصرار دارد که مثل سایر بچه ها جوراب شلواری نپوشد و پایش لخت یکی از حاضرین سوءال کردند که: من به دخترم میگم که نب

مان هر لباسی دلباشد؟ آقای سلطانی: اولین و مهمترین مسئله در پوشیدن لباس این است که خود ما چه الگویی هستیم. خود ما هم در منزل اجازه نداریم که 

اجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. وقتی اصل، اصول، ارزش ومهارت ها برای ما مشخص باشند، لباس خواست بپوشیم. در بحث رشد جنسی ر

وانیم پوشیدن یك مهارت است، حال ارزش های آن برای ما چیست؟ یکی از ارزش ها سادگی است، یکی دیگر پوشیدگی و حجاب است. ما در خانه هم نمی ت

واقعی که تنها هستیم یا با همسرمان هستیم یا فرزندمان هست و یا زمانی که مهمان داریم، هر کدام یك جور لباس نیاز هر طور که می خواهیم بپوشیم. م

که باید رنده باشند بلدارد. مگر پدرو مادر محرم نیستند؟ ولی وقتی به منزل ما می آیند باز هم همان طور که تنها هستیم لباس می پوشیم؟ ارزش ها نباید بازدا

چون  تحد تعادل باشند. لباس پوشیدن در خانه هم حساب و کتاب باید داشته باشد. تنها جایی که پوشش هیچ نوع محدودیتی ندارد بین زن و شوهر اس در

ت شود که محدودی عمیق ترین محرمیت بین این دو است. و غیر از آن ما با محدودیت روبه رو هستیم و با تمام محارم دیگر محدودیت پوشش داریم و اصالً نمی

که بر پایه ی این ارزش باید مهارت لباس پوشیدن داشته باشیم. روی این موضوع باید کار « پوشش » نباشد.. بنابراین ما یك ارزش در جامعه داریم به نام 

م که در ذهن شما یك جرقه ایجاد کنم تا کنیم. و منظور من این نیست که از فردا باید بچه های ما باید این جوری یا آن جوری بپوشند، من فقط می خواه

 روشن شود و ببینید که چه عواملی باعث می شود که بچه هایمان تا این حد به سمت دیده شدن بروند چون این مسئله آسیب می زند.

را داریم که والدین اذعان می کنند: در پاسخ به مادری که سوءال کردن که خود بچه ها دوست دارند که این شکل لباس بپوشند؟ بله ما همیشه این مسئله 

قبالً هم بسیار گفتم  "آخه خود بچه می خواد"ساله ات را کالس زبان می فرستید؟ در جواب میگن که  4آخه خود بچه می خواد. مثالً می پرسیم چرا کودک 

اهند، توجه می خواهند، و دیده شدن را می خواهند و همه که باید به عنوان پدر و مادر کلی نگری داشته باشیم، بچه ها چی می خوان؟ بچه ها رشد می خو

امل و تک ی این ها ذیل کلمه ی رشد هستند یعنی توجه را برای کمك کردن به رشد او باید به کودک کرد و دیده شدن باید به گونه ای باشد که به رشد

اما ما زندگی را چگونه به او معرفی می کنیم. من نمی گم که کودک کودک کمك کند نه به جلوه گری و غیره .کودک به طور فطری می خواهد رشد کند 

هارت ها شناسیم، ماصالً لباس عروس نپوشد یا لباس چین چین نپوشد و از امروز فقط بلوز و شلوار تن بچه ها کنید! بلکه منظور من این است که ارزش ها را ب

 ما باید لباس بپوشد؟ را پایه ریزی کنیم و به چرائی ها پاسخ بدهیم. چرا بچه ی

ه چرا می کنیم. اگر باگر این مسئله خوب باز شود، چگونه پوشیدن را یاد می گیریم. اگر ما بدانیم که چرا باید حجاب داشته باشیم، نوع آن را خودمان انتخاب 

غذا می خوریم؟ چرا باید تحصیل کنیم؟ روش ها را  نرسیم مجبور می شویم دائم دستورالعمل بدهیم. اگر بدانیم چی می خواهیم، چرا لباس می پوشیم؟ چرا



                                    www.nooredideh.com                                                       نوجوان  ربیت کودک وتخصصی تسایت  نور دیده:

  

 

می گوییم چگونه، ولی یك بار نمی پرسیم چرا؟ آن چیزی که ما گرفتارش هستیم، آگاهی  هزار بار  پیدا خواهیم کرد. دکتر شریعتی که روحش شاد فرمودند:

ها جرقه بزند بعد چگونگی ها را خودتان یاد می گیرید چون آنقدر منابع و چرایی است، دانایی مرحله ی بعد است. من می خواهم که در ذهن های شما چرائی 

کنیم  جمع بندی میهست که چگونگی ها را پیدا کنیم اما منابعی که چرائی ها را به ما معرفی کند بسیار داریم ولی متأسفانه آن ها را نمی شناسیم. حال یك 

شدن را حذف کنیم چون ما نیاز داریم که دیده شویم و بعد نیاز داریم که ببینیم.حال چگونه بین این دو  از بحث دیدن و دیده شدن: ما اصالً نمی توانیم دیده

 هماهنگی ایجادکنیم؟چگونه دیده شویم؟ چه چیزی در انسان باید جلوه گر شود؟ 

د و آن را تشدید کند. همه ی ما در وجودمان حباب های چراغ ها چه کاربردی دارند؟ کار حباب این است که نور کوچك داخل خودش را درخشندگی بده

 این استیك نور کوچك حقانیت داریم که از بی نهایت می آید. حال این نور وجود باید در ماهیت ما بدرخشد، یعنی وظیفه ی ماهیت، جسم و شخصیت ما 

یا خداوند به همه ی انسان ها داده شده است. و ما به آن می که آن نور کوچك را بزرگ کند. جسم ما حباب است. حباِب نور حقیقت است که از طرف ماوراء 

ید به بچه های گوییم استعداد. این نور به همه داده شده است، آن چیزی که متفاوت است، حباب های ما هستند یعنی ذهنیت ما. ما حکم حباب را داریم و با

 خود درخشیدن و نورافشانی درون را یاد بدهیم.

 ایا سیاه شود و مانع گسترش نور شود چه اتفاقی می افتد؟ حباب باعث تاریکی می شود. و حاال از بیرون باید نوری به این حباب بتابد تا ماگر حباب کدر باشد 

ت حباب صیه خاآن را ببینیم. حبابی که از بیرون باید به آن نور بتابد، مصرف کننده ی نور از بیرون شده است و قدرت گسترش نور را ندارد، در صورتی ک

، یعنی بدهدگسترش نور است. انسان های بزرگ حباب های شفاف وبزرگی هستند. ما به دنیا آمده ایم و رسالت اصلی انسان این است که این نور را گسترش 

ا می شود و وقتی حباب ها استعدادهایش را شکوفا کند. تصور کنید وقتی انسان ها به آن مرحله از رشد برسند و حباب ها شفاف شوند، چه قدر هستی زیب

 ك جرقه از نورچرک و دوده گرفته شوند......، آن چیزی که باید دیده شود در درون است و حباب باید این نور را منعکس کند؛ این نور خیلی کوچك است و ی

 رین می کنیم.خدا است که به همه ی انسان ها داده شده است. حاال ما چه حبابی می شویم؟ این را در دوران کودکی تم

رفشان از مسیر رشد منح ما یقیناً نیاز به دیده شدن داریم به خصوص بچه ها. و ما می توانیم با پاسخ گویی به این نیازها آن ها را در مسیر رشد هدایت کنیم یا

 کنیم.

 از دیدن چگونه می توانیم در ارتباطات خود استفاده کنیم؟ 

 می شود. یك جلسه راجع به ادب یك ارتباط عاطفی و یك ارتباط معنوی دارند. ارتباط عقلی ما از طریق کالم برقرار انسان ها با یکدیگر یك ارتباط عقلی و

حاال در این جا می خواهم راجع به ادب نگاه صحبت کنم چون ارتباط معنوی و   کالم صحبت کردیم که چگونه حرف بزنیم تا این ارتباط صحیح شکل بگیرد.

 یق نگاه صورت می گیرد. عاطفی هردو از طر

کنید؟  نه نگاه میخیلی وقت است که نگاه های ما هیچ هویتی ندارند جزء نگرانی و اضطراب. بارها با افرادی که مشاوره داشته ام پرسیدم که به کودکتان چگو

نه ببینیم و از این دیدن چگونه می توانیم برای رشد بچه با چه نگاهی به او نگاه می کنید؟ حاال می آیم سراغ هنر دیدن و این که ما چگونه نگاه کنیم و چگو

 ها استفاده کنیم.

د، چگونه او را یما بلد نیستیم از نگاه استفاده کنیم و یا گاهی بدون این که متوجه باشیم استفاده منفی می کنیم. زمانی که از دست شوهرتان عصبانی هست

م ها دروغ نمی گویند. بچه ها متخصص نگاه هستند و خیلی خوب نگاه ها را درک می کنند. ما بر پایه نگاه می کنید؟ همه جای بدن دروغ می گوید ولی چش

 ی باورهایمان می بینیم و از این دیدن یك تفسیر می کنیم.

 رفتار  >--احساس   >--انتظار )نیاز(   >--تصور   >--درک   >--  نگاه                        

پایه  رباورهای ما است. باورهای ما میگه به سیاهی ها نگاه کن، به سیاهی ها نگاه می کنیم. باورهای ما میگه به سفیدی ها نگاه کن.....، پس بنگاه ما برپایه ی 

ایه ی تصور و بر پ ی باور هایمان که در ذهن ما هستند، به زندگی نگاه می کنیم، بعد بر پایه ی نگاه مان یك درک به وجود می آید و بر پایه ی این درک یك

 در ذهن کامالً  ساساین تصور یك انتظار یا یك نیاز به وجود می آید که بر پایه ی آن نیز یك احساس و درآخر بر پایه ی این احساس یك رفتار. از نگاه تا اح

است پس اگر می خواهیم دیدن را یاد بگیریم اول باید  اتفاق می افتد و بعد رفتار که در عینیت اتفاق می افتد. آن چه که ما می بینیم بر پایه ی باورهایمان

 ذهن پشت دیدن را بشناسیم.
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ک، فی؟ دریکی از مهمترین نکات در امر پرورش و تربیت کودک این است که ما چه ذهنیت و چه تفکری داریم؟ مثبت یا منفی. ذهن مثبت داریم یا ذهن من

ک و چه احساس و ......... داریم؟ مثبت یا منفی. چگونه می توانیم مثبت اندیشی را کاربردی کنیم؟ تصور، انتظار و احساس در ذهن شکل می گیرند، چه در

تعارض  ی شود چوننگاه رو به باالی مخروط، مثبت است و نگاه رو به پایین مخروط منفی است. وقتی که ما زیربنای ذهنمان مادی باشد یقیناً نگاهمان منفی م

یربنای ذهنمان معنوی باشد، نگاهمان مثبت می شود. بیشتر از این وارد جزئیات نمی شوم و فقط یك اشاره ی کوچك برای کسانی به وجود می آید. و وقتی ز

داریم، تفکر یا  کرکه به این موضوع عالقمندند کردم. چند عالمت کاربردی را بررسی می کنیم تا ببینیم که زیربنای ذهنیمان مثبت است یا منفی. ما دونوع تف

 ذهنیت مثبت و تفکر یا ذهنیت منفی. 

اه مسئول بررسی گاولین عالمت این است که انسان با ذهنیت مثبت، با داشته هایش زندگی می کند و انسان با تفکر منفی با نداشته هایش زندگی می کند. با ن

 ن زندگی می کنیم و بیشتر با نداشته هایمان سر می کنیم. این نگاهکنیم و به دنبال مقصر و درک مظلوم نباشیم. واقعیت این است که ما کمتر با داشته هایما

م اهم مطلق نیست و هیچ کس نیست که مطلق با داشته هایش زندگی کند یا مطلق با نداشته هایش. یك طیف است، مهم این است که جهت زندگی ما کد

ر طول روز بیشتر به چه چیزهایی فکر می کنیم؟ توصیه می کنم یك لیست از طرف است بیشتر با داشته هایمان زندگی می کنیم یا با نداشته هایمان؟ د

ر یك وجب چیزهایی که دارید و ندارید تهیه کنید. هر چیزی که در عالم هست و من مالك آن نیستم جزء نداشته های من هستند و تمام آن چیزهایی که د

  قابل مقایسه نیستند ولی من با کدام زندگی می کنم؟ آپارتمان من هست مال من است. پس داشته ها و نداشته ها اصالً 

هیچ برنامه  وانسان با تفکر مثبت با داشته هایش زندگی می کند و داشته هایش در خدمت شدن هستند. انسان با تفکر منفی با نداشته هایش زندگی می کند 

سرت زندگی می کند. یکی از حاضرین: گاهی نداشته ها انگیزه می شوند برای ای هم برای داشتن ندارد و فقط حسرت می خورد. انسان با تفکر منفی با ح

می شود نگاه پایین می آید و بعد هیچ وقت سیری نخواهیم داشت، ولع پدید می آید و آن وقت هرچه بگیریم  "داشتن"رسیدن؟ آقای سلطانی: وقتی انگیزه، 

باشیم. انسان جزء به بی نهایت رضایت نمی دهد چون از جنس خداوند است. انسان کمال طلب و بدست آوریم باز هم کم است و فقط می خواهیم که داشته 

 یات ازمطلق است و جزء به خدایی شدن رضایت نمی دهد و نباید بدهد، این کمال طلبی عالی است یعنی به سمت و جهت مثبت است. ما تا زمانی که ماد

. انسان، بی نهایت طلب است و امکان ندارد وقتی با نداشته  "دیگه بسه"که انسان با تفکر مادی، بگوید که مادیات هیچ وقت ارضاء نمی شویم. امکان ندارد 

ند، از ما بدههایمان زندگی می کنیم به داشتن برسیم، محال است چون هرچه که داشته باشیم، باز هم چیزی هست که نداریم. همه ی کره ی زمین را به یکی 

هم رعیت ما، فکر می کنید چند وقت راضی و خوشحال خواهیم بود؟ آخه کره ی ماه هم هست، منظومه ی شمسی هم هست و غیره و این چند میلیارد آدم 

ت یند، بی نهایغیره. انسان بی نهایت طلب است اما وقتی این کمال طلبی او را به رشد می رساند که در جهت معنویت باشد. بچه ها این جوری به دنیا می آ

 کاماًل معنوی هستند و این ما هستیم که آن ها را منحرف می کنیم و به سمت مادیات می بریم.  هستند و

عنی داشته ی دومین عالمت این است که انسان با تفکر مثبت، شاکر است و انسان با تفکر منفی، کافر است. شاکر کسی است که شکر می کند و سپاسگزار است

یم، کفران بر  می پوشاند. کفران یعنی پوشاندن. وقتی داشته هایمان را نمی بینیم و می پوشانیم و از آن ها لذت نمی هایش را می بیند. کافر کسی است که

وقت سپاسگزار نخواهیم بود. یکی از ارزش هایی که در جامعه ی ما باید روی آن کار شود، سپاسگزاری است.   کرده ایم. وقتی داشته هایمان را نمی بینیم، هیچ

 د.که دیده شونبچه های ما اصالً سپاسگزاری ندارند و بسیار طلبکار هستند و حتی زیاده طلبند. چون چیزهایی که دارند را نمی بینند و دائم می خواهند 

ا تفکر مثبت از وقایع تفسیر مثبت می کند و انسان با تفکر منفی از وقایع تفسیر منفی می کند. هر اتفاق بیرون از ما، صرفاً یك اتفاق سومین عالمت، انسان ب

ا کالس مربی هاست، مسئله از این جا شروع می شود که ما چه جوری به این اتفاق نگاه می کنیم. من دوسه ماه بعد از زلزله ی بم به آنجا رفتم که برای 

ا خودم گفتم خالقیت بگذارم، هشتاد مربی زیر یك چادر، هوای گرم، خاک و ویرانه و همه عزیز از دست داده نشستند و همین طور به من نگاه می کردند؛ ب

، داغ می کنید و شیون می زنیدآخه اآلن توی این موقعیت من چه خالقیتی بگم، یکدفعه به نظرم رسید که بگم: ببینید شما اآلن سه ماهه که دارید عزاداری 

اولش  شما داشت؟ دیدید، عزیز از دست دادید، همه ی دنیا غم شما را فهمیدند، حاال بیایید یك کار جدید کنیم و ببینیم که زلزله ی بم چه نعمت هایی برای

متی با هم سروکله می زنیم و بعد میگیم که هیچ نعخیلی عصبانی شدند که زلزله چه نعمتی می تونه داشته باشه؟ گفتم عصبانی نشوید، فوقش یك ساعت 

ها و رحمت نداره و میریم و خداحافظی می کنیم. باور می کنید؟ روی یك وایت بورد بزرگ که سازمان ملل اهدا کرده بود، تمام سطحش از مواهب و نعمت 

س خالقیت بگذارم چون نگاه ها و باورهایشان عوض شد و دیگه به دید های زلزله بم، مطلب پر شده بود و بعد از این جلسه بود که توانستم از فردایش کال

 مصیبت نگاه نمی کردند.

خیلی آسیب می بینیم ولی صرفًا فقط   در طول زندگی خیلی اتفاق های ناگوار ممکن است برای ما بیفتد مثل از دست دادن یك عزیز، خب از لحاظ عاطفی

ال چگونه از این اتفاق برای رشد خودم استفاده کنم، با درک مسئول می توانیم هر اتفاقی که می افتد را به یك عامل یك اتفاق است، ما را آزرده کرد، اما حا

بت است. خیلی مثرشد تبدیل کنیم و از خود بپرسیم که حاال این اتفاق چگونه می تواند تبدیل به یك عامل رشد برای من شود؟ این یك سوءال انسان با تفکر 

ندبه کدرد دارد، اما درد را می کشم و از آن عبور می کنم و آن را تبدیل به عامل رشد می کنم. انسان با تفکر مثبت، تفسیر مثبت از وقایع می سخت است، 
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ر از خدا گله دهمیشه سپاسگزار است. انسان با تفکر منفی همیشه تفسیر منفی می کند،درک مقصر و مظلوم دارد یا طلبکار است یا بدهکار. چه ق  همین دلیل

ر تفکر می کنیم؟ این هم خونه بود قسمت من کردی؟ همین طور راجع به همسر، بچه و غیره، همه شانس دارن ما هم داریم!!! همیشه شاکی هستیم چون د

 منفی گیر کرده ایم. 

خدارو شکر، شوهرم انتقالی گرفته چابهار تازه یکی "ر، یك مثال در مورد تفکر مثبت میزنم: مثالً یکباره همسرمان خبر می دهد که منتقل شده است به چابها

 داره!از روستاهای چابهار، وای هوای گرم، مردم دهاتی ..... خدایا شکرت این جا چه قدر مطلب برای کشف و یادگرفتن داره چه قدر جا برای رشد 

اید که مثالً ده سال می روند صحراهای افریقا، خودشان بچه هایشان را تفکر مثبت و منفی یکی از دستآوردهای روانشناسی مدرن است. اروپایی ها را دیده 

راجع  درس می دهند و هروقت که می بینیمشان خیلی عالی و خوب هستند چون رشد می کنند. خانمی را سراغ دارم که سی سال است در جنگل های افریقا

سپاسگزاری است، خداروشکر خوردم زمین پایم شکست، عجب وقتی آدم پایش می شکند به پروانه ها مطالعه می کند. انسان با تفکر مثبت همیشه در حال 

ین ها تفسیر منفی چه قدر تجربه کسب می کند، خدارو شکر یك حکمتی بود تا من رشد کنم.... خدا رو شکر که مادر شوهر یا مادرزن غرغرو دارم....... همه ی ا

یگیم شاید حکمتی هست آیا درست است؟ آقای سلطانی: حتماً، هر اتفاقی که می افتد برای رشد ما است، در یا تفسیر مثبت است. یکی از حاضرین: این که م

یم یا و باز می کنعالم کائنات هیچ ذره ای بدون حساب و کتاب نیست، همه چیز به ما داده شده که ما رشد کنیم، یا قبول می کنیم و آن بسته را برمی داریم 

این اجازه ی انتخاب را داریم. چه قدر اتفاق هایی در زندگی ما افتاده که سریع گفتیم نه نه اصالً صحبتشو نکن. حاضرین: پس هرچیزی  رد می کنیم برود. ما

ری به وکه به ما گفتند چشم و گوش بسته قبولش کنیم؟ من نگفتم چشم و گوش بسته قبول کنید، گفتم هر اتفاقی که می افتد برای رشد ما است و چه ط

 ن نگاه می کنیم.آ

از خواب بلند می  "اَه عرضه نداری، یه خورده فقط یه خورده می جنبیدی و ..."داریم میریم که سوار اتوبوس شویم، راه می افتد و می رود و من جا می مانم!! 

... دائم در حال شکایت و تفسیر منفی هستیم چون این شویم می بینیم که باران می بارد اَه اَه بازم بارون، برف می بارد.....تابستون میشه هوا گرم میشه ...

ن رای رشد من در ایباورهای ما هستند و عادت کرده ایم فقط سیاهی ها را ببینیم و اصالً فکر نمی کنیم که این اتفاق چه پیامدی برای من دارد و چه عاملی ب

ل عجولی است و همین حالت را داریم به بچه هایمان منتقل می کنیم در صورتی اتفاق به ظاهر کوچك هست. ما صبوری نداریم، تحمل نداریم. نسل شما نس

به دیوار  را که بچه ها خیلی صبور و اهل تأمل هستند. پس از اتفاقات تفسیر مثبت کنیم سیاهی ها قاب زندگی هستند. معموالً وقتی می خواهیم یك تابلو

تند تا زیبایی داخل آن صدچندان شود. پس سیاهی ها ی زندگی قاب هستند اگر رنگ مشکی و سیاهی بزنیم آن را قاب می کنیم و قاب ها معموالً تیره هس

 نباشد زیبایی و قشنگی زندگی از بین می رود.

یند، منفی می ب نفیچهارمین عالمت، انسان با تفکر مثبت، پندار، گفتار و کردار مثبت دارد و همه ی این سه با هم در هماهنگی هستند.انسان با تفکر منفی، م

کردم. البته اضافه کنم که دیدن واقعیات، ساده   زند. روی بحث منفی و مثبت خیلی می توان کار کرد و من در این جا فقط یك اشاره ی کوچك  حرف می

 ت.در جهت مثبت و رشد، مهم اسمثبت ساده لوحی و ندیدن نکات منفی نیست بلکه دیدن آن ها و استفاده از آن ها   لوحی نیست، خوش بینی و داشتن تفکر

ه چگونه کیك مصیبت، مصیبت است تعارف هم نداریم. نمی تونیم بگیم نه اصاًل مصیبت نیست اتفاق بسیار جذاب و شادی است. خیر منظور من این نیست بل

 و اینکه بخواهیم ادعا کنیم هیچ چیز منفی در می توانیم از هر اتفاقی در جهت رشدمان استفاده کنیم. دیدن نکات مثبت به معنی ندیدن نکات منفی نیست

م تفاقات را می بینیدنیا وجود ندارد و هر چه در دنیا هست خوب و عالی است، یك اشتباه بزرگ است که البته امروزه این مطلب را زیاد می شنویم. ما نکات و ا

 م و یاد می گیریم که چگونه از آن ها استفاده ی مثبت کنیم.چه منفی و چه مثبت چون وجود دارند و واقعیت دارند اما برایش برنامه داری

 

 

 

؟ اشته هایتانحال چگونه از دیدن برای کار با کودک استفاده کنیم یعنی وارد بحث دانایی و روش می شویم. در بچه هایتان چه می بینید؟ داشته ها یا ند

ت. واکنش والدین اس گفتیم شخصیت یعنی تفسیر خودپنداره. خودپنداره یعنی تصوری که ما از خودمان داریم. این تصور از خود در کودک، حاصل رفتار او و

حساس نفی، اوالدین برای کودک بیشترین اهمیت را دارند. کودک یك کاری را انجام می دهد، والدین یك واکنشی نشان می دهند، این واکنش مثبت است یا م
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ی گیرد، به خودش یك امتیاز خوشایند به کودک می دهد یا احساس ناخوشایند؟ هر زمان که کودک تأیید می شود واحساس خوشایند و واکنش مثبت م

یاز برای تمثبت می دهد و هر وقت که واکنش منفی دریافت می کند، به خودش یك امتیاز منفی می دهد. این امتیازهای مثبت و منفی تشکیل یك تابلوی ام

ن نگاه می کند، اگر مثبت ها بیشتر باشد نتیجه کودک را می دهند که در تمام مدت شبانه روز و تمام عمر در حال کار است و کودک هرچند وقت یك بار به آ

از این جا   تفاوت شخصیت کودک«. من بچه ی بدی هستم»و اگر امتیازهای منفی بیشتر باشند نتیجه می گیرد که « من بچه ی خوبی هستم»می گیرد که 

ر انسان ها و در کودکمان، نکات منفی اش را بگیریم و واکنش می آید. چه نگاهی به کودکتان می کنید؟ ما برپایه ی تفکر منفی که داریم سعی می کنیم د

بد نکند. اگر  کارنشان دهیم تا این کار منفی را کنار بگذارد. پس ما بر پایه ی تفکر منفی رفتار می کنیم. به همین دلیل همیشه مراقب هستیم که کودکمان 

ری هستیم. این شکل را که من اسمش راچراغ راهنمای رفتار کودک گذاشته ام، در نظر کار بد کرد مچش را بگیریم که تذکر بدهیم و دائم در حال مچ گی

 بازی میبگیرید. بچه از صبح که از خواب بلند می شود تا شب که می خوابد، کارهای مختلفی انجام می دهد، دست و صورت می شوید، صبحانه می خورد، 

می دهد. این همان روشی است که در جواب شما که دائم   تا کار مختلف انجام 111فرض می کنیم  کند، غر می زند، خرابکاری می کند و غیره تا آخرشب

تا کار بچه خوب است و در منطقه ی سبز است یعنی کودک کارش را درست انجام می دهد؛  51می خواهم بگویم. از این کارها        می پرسید چی کار کنیم،

 ا چیه؟ حاضرین: خب وظیفه اش است دیگه، ما بچه که بودیم............وقتی کودک کار خوب می کند واکنش شم

کار کودک خیلی بد نیست خیلی خوب هم نیست، در منطقه ی زرد است، این کارها ضد ارزش ها نیستند، در حد  45یا هیچ واکنشی نشان نمی دهیم. حاال 

ا می خواهیم فرزندمان بی نقص بار بیاید، دائم نگاه می کنیم که کجا خطا می کند، تذکر سهل انگاری، بی دقتی، بی توجهی و فراموشی و غیره هستند. چون م

تا کار هم در منطقه ی قرمز هستند چون عبور از ارزش ها است. زندگی باید نظام 5بدهیم و یك زخم زبون هم بزنیم که به غیرتش بربخورد بلکه آدم شود. 

دگی برای ما شفاف نباشند، مهارت ها به درد نمی خورند. زندگی بدون نظام ارزشی به هیچ دردی نمی خورد. کودکی ارزشی داشته باشد. تا ارزش های ما در زن

ون دکه در فضایی رشد می کند که نظام ارزشی ندارد، درست و سالم رشد نمی کند. پس ارزش های زندگی تان را بشناسید و مشخص کنید چون زندگی ب

کردن ندارد. بچه ها باید ارزش ها را یاد بگیرند. ما در زندگی خط قرمزها داریم. از خط قرمز اگر رد شوی تنبیه می شوی،  چهارچوب ارزشی، ارزش زندگی

رزش ها واکنش می بینی چون پای ارزش درمیان است. ما سر ارزش با بچه ها معامله نمی کنیم، ثابت و پررنگ ولی بدون خشونت جلوی او می ایستیم. ا

نیم. را کتند بلکه کودک از اول زندگی خودبخود آن ها را از ما فرامی گیرد. پس اول باید خود ما به عنوان والدین ارزش های خود را بشناسیم و اجآموختنی نیس

زن! عزیزم حرف بد ن»پدر و مادری عصبانی می شوند، هرچه بد و بیراه از دهانشان بیرون می آید و می گویند،چگونه می توانند به فرزندشان بگویند:   وقتی

 پدر و مادر و در کل هر آدمی حق دارد که عصبانی شود یا دعوا کند اما می توانند خیلی موءدب و بدون حرف زشت این کار را کنند.« زشته

ا بزرگترها که پس اگر کودک از خط قرمز خارج شود، واکنش نشان می دهیم اما بدون خشونت. کودک آخر شب با خودش حساب می کند، درست مثل خودم

تا از کارهای منو خیلی  51این حساب و کتاب را آخر شب با خودمان می کنیم که این مهمترین شخصیت های زندگی من یعنی پدرومادرم به خصوص مادر، 

بار هم که آخ  5یلی اذیت کردم. دفعه خیلی ناراحتشون کردم، مامان یه چیزهایی گفت، بابا دعوا کرد، وای من این دوتا رو خ 45ندیدند پس حساب نیست اما 

خوب بچه ی بد چی «. من خیلی بچه ی بدی هستم»آخ صدای مامانمو درآوردم بدجوری اذیتشون کردم، من از صبح تا شب فقط این هارو اذیت می کنم وای 

از عالمت هایش هم عذرخواهی زیاد است. این مطالب  کار می کنه؟ معلومه کار بد می کنه، از خودش ناامیده، دائم این درک را از خودش دارد که من بدم، یکی

دین برای ای تند والبه بحث امنیت ارتباط دارند و خود امنیت هم به این مطالب ربط دارد پس با نگاه کلی نگر این موضوع را بررسی کنیم. بچه در اثر واکنش ه

این ها من رو نمی خوان چون من بچه ی بدی هستم. حاال این حالت غیر از آن بی  کار، این درک را از خودش پیدا می کند که من اصالً اضافه هستم، 45آن 

ورد، من شعورها و نفهم ها است که به بچه می گوییم و این قضاوت خود بچه است که من از صبح که بلند میشم هی مادر از دست من جیغ زد و هی حرص خ

در اذیت نشه!! کودک از بدو تولد این تحلیل های احساسی را دارد، این تحلیل ها اصالً عقالنی بمیرم که این خدای من این همه چیز من از دست من اینق

ه تو خوبی که بنیستند بلکه کاماًل احساسی هستند. کودک از بدو تولد این درک را از خودش دارد که من بدم، هی جام رو خیس می کنم، گریه می کنم و ... 

 من می رسی و تر و خشکم می کنی.

مرحله ی احساس گناه است. کودک با احساس گناه به دنیا می آید، من بدم چون فقط تو را   حالت اول در تحلیل رفتار متقابل است.« تو خوبی  –من بدم » 

دهمین باره چه خبرته!!!  اذیت می کنم. کودک که پی پی می کنه چه جوری او را می شوئید؟ اگر با احساس بد این کار را بکنید، اّه ه ه از صبح تا حاال این

 ید.می آ  درک تو خوبی، من بدم از نوزادی "آخ من کیف کردم پی پی کردم ولی تو منو شستی زجر کشیدی"کودک با خودش این درک را پیدا می کند که 

که بد بودم ولی حاال تو هم بدی. تو هم منو پدر و مادرهایی که عصبی هستند و خشونت دارند و بچه را اذیت می کنند، بچه این درک را پیدا می کند که: من 

د و ش را بچزاناذیت می کنی؛ این حالت وقتی ادامه پیدا می کند وقتی کودک راه افتاد دچار حالت لجبازی می شود و می گردد تا یك چیزی پیدا کند و مادر

 –من بدم » وارد یك چرخه ی مخرب می شود. پس این حالت و   حرص دهد، بعد کودک دوباره من بدم اش تقویت می شود و دچار احساس گناه می شود

 است.« تو بدی 
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به وجود می آید. زمانی که خشونت ها با رفتار بچه در هماهنگی نیست. این « تو بدی  –من خوبم » حالت سوم اگر خشونت ها از یك حدی بگذرند حالت 

ی شدید بدنی و ..... به وجود می آید و از عوامل ایجاد درک مظلوم است. این حالت محروم و کودک آزاری و تنبیه ها  حالت بیشتر در مناطق حاشیه و

 است درک مظلوم هم اگر به این حد برسد خطرناک است و زیر بنای جرم و جنایت است. تمام مجرمین این زیربنا را دارند و می خواهند انتقام  خطرناک

 بگیرند.

 است.« تو خوبی –من خوبم » بهترین حالت یا حالت چهارم، 

نیم " "باز تو چی کار کردی؟؟؟" "این بچه ذاتش خرابه، ولش کنم زندگی را بهم ریخته"چه جوری به فرزندمان نگاه می کنیم؟به عنوان یك مجرم بالفطره، 

وقتی با نگاه خرابکار به فرزندمان نگاه می کنیم،او هم خرابکار بار  "در نمیاد حتماً یه جایی داره خرابکاری می کنه، امکان نداره این ساکت باشه  ساعته صداش

یك تکانی بخوره خب بنده ی خدا اگر بچه هم بخواد که  "این بچه ی من اونقدر ساکته اصالً جنب نمی خوره"می آید. عکس این حالت هم صادق است مثل: 

 دیگه با این حرف ها از جایش تکان نمی خوره؛ چون این جوری دیده شده، خودش نیست.

د، همان کن حال بیاییم بر پایه ی باورهای جدید، یك نگاه جدید به کودک خود کنیم و نحوه ی دیدنمان را عوض کنیم. ببینیم که بچه ی ما کار مثبت می

م داده را کنیم، تفسیر نکنیم. کاری که انجا  ه جای این که صرف کارهای منفی را ببینیم. یاد بگیریم کارهای کودک را توصیفکار خوب و مثبت او را ببینیم ب

، کودک این کار را انجام می "عزیزم یك لیوان آب به من بده"می بینیم و توصیف می کنیم و واکنش نشان می دهیم. نگاه و واکنش ما مهم است. مثل: 

یا این که  "فرشته ی من بی نظیر من اصالً تو دنیا مثل تو نیست"نه این که بگیم  "کار می کردم  آخی الهی قربون دستت برم اگه تو نبودی من چی"دهد......

جور دیگه است از فرزندمان می خواهیم که از بالکن دوتا سیب زمینی بیاورد، شب هم که پدرش آمد ندا را می دهیم که پدر سر شام بگوید: امشب غذا یك 

مزه ی غذا چه خوشمزه   عجیب خوشمزه شده، و بعد مادر بگه که : آخه تو نمی دونی چرا، چون سیب زمینی اش را مثاًل سهیال آورده، اِه عجب می بینم اصالً 

نی ید انتخاب کنن، چرا؟ چون دو تا سیب زمیشده. نه این که نمی دونی سهیال چه خانمی شده، بی نظیر، اگه تو دنیا یك ملکه بخوان انتخاب کنند، سهیال را با

 آورده!!! این حالت خود شیفتگی ایجاد می کند.

که برای حرف  یکار خوب فرزندمان را ببینیم. مشکل ما این نیست که این کار را نمی کنیم بلکه مشکل ما این است که اصاًل کار خوب نمی بینیم. مثل لیست

م از کارهای خوب فرزندتان تهیه کنید و ببینید که اصالً می توانید کار خوب در فرزندتان ببینید و بررسی کنید که لیست ه  های بد و خوب تهیه کردید یك

ه اوگفتم شه!! بچندتا کار خوب می بینید و چندتا کار بد. یك مادری قسم می خورد که دو هفته است که دنبال بچه ام می کنم که یك کار خوب پیدا کنم، نمی

ویی، هال و مبل جیش کرد؟ مادر گفت: نه بابا رفت دستش  هفته فرزندتون جیش کرده یا نه؟ گفت بله، گفتم کجا جیش کرد؟رفت دستشویی یا توی توی این دو

راتب م هسالشه دیگه گنده شده گفتم: خب این یك کار خوب، قربونش هم می رفتی. ما کار خوب را وظیفه می دانیم و اصاًل آن را نمی بینیم. در سلسل 11

ر ع انجام کااجتماعی نیز همین گونه هستیم همسر، کارمند، شاگرد و غیره را هم نمی بینیم. رسالت ما این شده که مچ بگیریم. پس مچ بچه هاتون رو موق

کارش را توصیف خوب بگیرید مثل وقتی که ظرفی را سرجایش گذاشت یا کفش هایش را جفت کرد، واکنش های هیجانی خالق از خودتان نشان دهید و 

ایده آل ه و خودکنید و دائماً روی یك کار نایستید بلکه کارهای جدید پیدا کنید تا کودک متوجه شود که اگر توجه می خواهد باید رشد کند. بحث خودپندار

 ند باید کار خوبش را زیاد کند و حتماً می کندرا یکبار دیگر مرور کنید، این فاصله باید متعادل باشد. بچه باید بداند که اگر می خواهد نظر مادرش را جلب ک

 چون بچه ها زود متوجه می شوند که قضیه چیست.

عوض کنیم، کار  ما هر وقت مسئول بودیم، مقصر شدیم؛ هیچ وقت به ما اجازه نداند که جبران کنیم. ما را همیشه به چشم گناهکار دیده اند. پس نگاهمان را

ك واکنش جذاب و بعد عبور کنیم نه اینکه تا آخر عمر بچه بیاد و بگه ببین مامان دارم میرم دستشویی جیش کنم ها!!!!!!!!!!! خوب را ببینیم، توصیف کنیم و ی

 پس شما واکنش هایتان را تنظیم کنید تا کودک مجبور شود چیز جدید برای جلب توجه شما پیدا کند.

رار نکنید که اشتباه بچه ها را ببینید. اجازه بدید که اشتباه کنند. مگر خود ما اشتباه نمی کنیم؟ یکی نکته ی بعد، کارهای نه چندان بد را نبینید. این قدر اص

ما اه می کنیم ااز بزرگترین مسائل جوانان امروز این است که به خودشان اجازه ی اشتباه نمی دهند و با کوچکترین اشتباه داغون می شوند. همه ی ما اشتب

جام آن است. بعد از هر اشتباه چه بالیی سر خودتان می آورید؟چون به شما اجازه ی اشتباه کردن داده نشده ولی شما به بچه هایتان مهم واکنش بعد از ان

عادت  کنه بچهکه ناجازه ی اشتباه بدهید، حتی بارها و حتی نبینید. کودک سهل انگاری می کند کمی تأمل کنیم، سریع نیش نزنیم.ما دائماً نگران این هستیم 

مگر همه ی ما و شما بی عیب و نقص هستیم؟ مشکل از این جا شروع می شود که ما بهترین   کنه چون می خواهیم یك موجود بی عیب و نقص تربیت کنیم.

 را می خواهیم، فرزند ما نباید کوچکترین اشتباهی بکند.
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خودمان می گذاریم که بعد این پیش فرض ها مانع می شوند که عامل شویم.  ترسیم؟ چون ما یك پیش فرض هایی کامالً ذهنی برای  چرا از عادت شدن می

تا به حال یك نفر را ندیدم که بیاید و بگوید: کارهایی که توی  "اگر این کارها رو کردم و او بدعادت شد، بعدش چی؟"دائم در حال این پرسش هستیم که 

. در جلسه ای مادری تعریف می کرد، روزی که برای مشاوره پیش سلطانی آمدم زندگی ام جهنم بود کالس گفتید را انجام دادم و بچه ام به آن ها عادت کرد

ز خیلی ی پی چیچون از پی پی بچه بدم می آمد و من و فرزندم به خاطر نظافت تحت فشار بودیم، تنها چیزی که من از سلطانی یاد گرفتم این بود که بابا پ

کرد، از وقتی این مسئله را رها کردم زندگیم بهشت شد حاال هم فرزندم هرکاری می کنه با خودم می گم از پی پی که  بدی نیست و حتی میشه با آن بازی

 بدتر نیست بذار بکنه! خب بچه ام هم حالش خوب است.

زرد را نبینید ولی کارهای قرمز را ببینید بچه ها توی عادت نمی مانند، عبور می کنند این ما بزرگترها هستیم که توی عادت ها می مانیم. کارهای منطقه ی 

ن بگذارید ما درمیاچون ارزش ها شوخی بردار نیستند و بدون خشونت واکنش نشان دهید. دائم در فکر اگرها نباشید. عمل کنید، نترسید و بعد تجربه تان را با 

، عجب مامان و بابا کیف کردند و ذوق کردند، من اون هارو خوشحال تا کار کردم در منطقه ی سبز 51)از طریق نظردهی(. کودک خودش را بررسی می کند 

تا هم که آخ آخ خیلی ناجور بود اما بیشتر وقت ها من مامان  5کردم، این جا است که عزت نفس می آید. منطقه ی زرد را هم که کسی ندید پس ولش کن؛ 

دنبال کارهایی که والدینش را خوشحال کند. کار بچه ها مثل شاخه ی گل است ما و بابا رو خوشحال کردم پس من بچه ی خوبی هستم، و بچه خوب میره 

ی گرفتن این راشاخه ی گل را تزئین نشده به کسی نمی دهیم. کار بچه ها را بگیرید، تزئینش کنید و روبان ببندید و به خودشان برگردانید. بعد خودشان ب

ل بدهند و گل تزئین شده بگیرند که به این ترتیب در یك چرخه ی مثبت می افتید. پس این چگونه گل های قشنگ سعی می کنند که دائم به شما شاخه گ

 دیدن بچه ها است که به آن ها یاد می دهد بعدًا چگونه دیده شوند و چگونه جلب نظر کنند.

 4شخصیت  -18نشست 

که   انتظار از خود یا خود ایده آل. -3  تصور از خود یا خودپنداره -2  فردیت یا خود -1در جلسات قبل گفتیم که شخصیت از سه عامل تشکیل می شود: 

 ر از خود واقعی نباشد،مجموعه ی این سه عامل رفتار را می سازند. اگر تصور از خود و انتظار از خود واقعی باشد، شخصیت واقعی خواهد بود. و اگر تصور و انتظا

م شخصیت واقعی یعنی شخصیت مطلوب؛ به معنی آن شخصیتی که ما طلب می کنیم و آن را می خواهیم؛ گفتی شخصیت غیرواقعی و نامتعادل خواهد بود. 

ه نو شخصیت نامطلوب آن شخصیتی است که ما آن را نمی خواهیم. همچنین در مورد دیدن و دیده شدن صحبت کردیم. این که کودک در محیط خانه چگو

پس دوتا مسئله است یکی این که کودک توسط والدینش چگونه دیده می شود، که در مبحث پیش مفصل  دیده می شود و کودک چه چیزهایی را می بیند.

بت های کودک. ثراجع به آن صحبت کردیم و بررسی کردیم که با نگاه و تفکر مثبت می بیند یا با نگاه و تفکر منفی و نگاه به منفی های کودک است یا به م

ی بیند، در محیط زندگی چشمان کودک ما چه چیزهایی می بیند؟ رفتار والدین با هم و رفتار والدین با کودک و نظام و دوم این که کودک چه چیزهایی م

ه م که جلسه به جلسارزش های خانواده .......... به یك نکته دوباره اشاره می کنم که تمام این مباحث را کلی نگاه کنید و تمرین کنید، ما چون مجبور هستی

این موضوع ها صحبت کنیم آن ها را جزء به جزء کرده ایم ولی شما این مطالب را به صورت کلی بررسی کنید. چون کودک یك مجموعه است یعنی راجع به 

ه غیر و وقتی می خواهید روی موضوع شخصیت کار کنید نمی توانید فقط صرف روی موضوع دیدن تمرکز کنید بلکه احترام به جسم، اقتدار، امنیت، خشونت

 را همه با هم ببینید و بررسی کنید و مدنظر داشته باشید و تمرین کنید.

 شروع می کنیم.                    اصل           طبق معمول همیشه از ساختار:

 اصول                                                  

 (ارزش ها )اخالق                                            

 اهمیت )مهارت ها(                                           

هستید؟ آیا قادر به  747بر پایه ی این ساختار یك بحث جدید را آغاز می کنیم. اما ابتدا چند سوءال از شما می پرسم. آیا شما قادر به هدایت جت بوئینگ 

ز شما گرفتم. ا "نه نمی توانم"جراحی قلب باز هستید؟ آیا شما می توانید یك کتاب فلسفه ی ژاپنی را به فارسی ترجمه کنید؟ سه تا سوال از شما کردم سه تا 

 س است.در این مبحث با این جواب ها خیلی کار داریم. حال می رویم سر اصل مطلب، یك مفهوم دیگر شخصیت، رشد اجتماعی و اعتماد به نفس و عزت نف

سی که اعتماد به نفس و عزت نفس در این مبحث می خواهیم اعتماد به نفس و عزت نفس را تمرین کنیم. پس وقتی می گوییم شخصیت مطلوب یعنی ک

ما آشناست شباالیی دارد. و وقتی می گوییم شخصیت نامطلوب یعنی کسی که اعتماد به نفس و عزت نفس پایین یا متزلزلی دارد. این دو عبارت خیلی برای 

باال برود. اولین جلسه کودک آرزوها را به یاد دارید؟  و تقریبًا با هر مادری صحبت می کنم گله دارد که اعتماد به نفس فرزندم پایین است و می خواهم که

 بیشترین ویژگی هایی که شمردید بیشتر روی اعتماد به نفس تأکید داشتید و کمتر کسی به ویژگی های عزت نفس اصرار می کند. 

نفس یعنی دیدن توانایی ها و اعتماد به توانایی ها. زیربنای شخصیت اعتماد به نفس و عزت نفس است. اعتماد به نفس در حوزه ی مهارت ها است. اعتماد به 

 عزت نفس در حوزه ی ارزش ها است، یعنی دیدن منزلت، مقام و جایگاه انسان در هستی.
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است نزلت بحث زن بودن و مادر بودن را به یاد دارید؟ گفتیم مادر بودن یك منزلت است و زن بودن یك مهارت است؛ مادر بودن در حیطه ی عزت نفس و م

 و از ارزش ها می آید. در حالی که بچه داشتن از مهارت ها است و در حیطه ی اعتماد به نفس است.

واب وال جاعتماد به نفس و عزت نفس مکمل یکدیگرند. اصل عزت نفس است نه اعتماد به نفس. من در اول مبحث سه تا سوال کردم و شما در جواب هر سه س

 . "نمی توانم "دادید

 یعنی ناتوان هستم و این نشان دهنده ی عزت نفس پایین و هم اعتماد به نفس پایین است. و نشان دهنده ی پایین بودن عزت نفس و اعتماد به نمی توانم

د. از این که تا سوال دیگر از شما کنم که جوابش نمی توانم می بو 51نفس کل جامعه ی خانم های ایرانی است. شما اقرار به ناتوانی کردید. من می توانستم 

اصاًل صحبت این قدر ناتوان هستید احساس حقارت نمی کنید؟ یکی از حاضرین: خوب دلیل نداره که ما همه ی مهارت ها را یاد بگیریم، آقای سلطانی: من 

این درست همان کاری است که   ناتوانی. این را نکردم که چه مهارت هایی دارید؟ من سوال کردم که توانایی دارید، می توانید، شما هم گفتید نه ! یعنی القاء

حاضرین: سوال شما در مورد آینده بود؟ آقای سلطانی: نه اصالً دقیقاً برای همین لحظه ی حال است و  "عزیزم بذار زمین، نمیتونی!!"با بچه هایمان می کنیم.

 با قدرت همین اآلن. "بله من می توانم"جواب هر سه سوال من باید این باشد:

ید پس یبپرسید، که جراحی قلب می توانی انجام بدهی؟ جواب می دهم که بله می توانم خیلی هم با قدرت می گویم بله می توانم، خوب طبیعتاً می گواز من 

 . "بلد نیستم"انجام بده، خیلی ساده است جواب می دهم 

فاوت است؟ مگر به جای دو دست و دو پا و دو چشم، چهار چشم و دست بلد نبودن چه ربطی به نتوانستن دارد؟ مگر کسی که جراحی قلب می کند با شما مت

م. قاطی می کنی و پا باید داشته باشد؟ تونایی چه ربطی به بلد بودن دارد؟ این همان موضوعی است که من به آن می گویم بحران مفاهیم. همه چیز را با هم

وقتی که کودکمان بلد نیست به او القاء ناتوانی می کنیم. من می توانم همه ی این کارها را که گفتم  ما بلد نبودن را با ناتوان بودن یك جا می بینیم. در نتیجه

 حتی باالترش هم را انجام بدم.

این  را، پس چدر چند مبحث پیش راجع به استعدادها صحبت کردیم و گفتیم که استعدادها به همه داده شده و هیچ تفاوتی در استعدادها بین انسان ها نیست

له انجام می دهیم؛ بقدر ابراز عجز و ناتوانی می کنید. همه ی ما انسان ها استعداد همه کاری داریم، محیط رشدمان مناسب نبوده، بلد نیستیم، یاد می گیریم 

 و اعتماد به نفس پایین. می توانیم یاد بگیریم. اگر فرصت نداریم دلیل نمی شود که خودمان را ناتوان بدانیم. ناتوانی برمی گردد به عزت نفس

اما ما اصرار داریم که نخیر نمی توانی، پس دقت کنید و ببینید که کجا داریم پایه های « من می توانم ولی بلد نیستم»بچه ها خودشان به ما می گویند که 

این مسئله از یکسالگی کودک شروع می شود، عزت نفس را در کودک سست می کنیم. دنبال مقصر نیستیم شما هم نگردید، خودمان را هم سرزنش نکنیم، 

و مزرعه و.....  برای من، شما و برای همه ی ما این مسئله وجود داشته ولی بعضی بچه ها به خصوص در روستاها از سه یا چهار سالگی فرصت دارند که در باغ

ادر و پدر باشند. ذره بین تو دستمان گرفتیم و مرتب در حال دیدن خودشان را پیدا کنند ولی بچه های آپارتمان محکوم به این هستند که زیر ذره بین م

و ...... کودک براساس   ناتوانایی های کودک هستیم. حاال اگر کودک پافشاری کند به او برچسب سرتق و پررو می زنیم، از رو نمی ره، خیره است، کم نمیاره

 ی کنیم.نظام خلقت و آفرینش عمل می کند این ما هستیم که منحرفش م

 می آید به پس عزت نفس از دل ارزش ها و اصول بیرون می آید. حال برپایه ی این ارزش ها من چه وضعیتی دارم؟ آیا عزت دارم یا ذلت دارم؟ عزت از عزّ 

عزت، عزیز و در مقابل ذل می معنای ارجمندی، گرانمایه ای، جالل، شکوه. ذلت از ذل می آید به معنای حقارت، بی ارزشی و پستی. در مقابل عز می گوییم 

زیز بشی یا ع گوییم ذلت، ذلیل. چه قدر به بچه ها می گوییم ذلیل شده؟ چه قدر می شنویم که ذلیل بشی الهی یا ذلیل شده؛ ولی هیچ وقت نمی گوییم الهی

 عزیزشده، برو که انشاء... عزیز بشی؛ نمی گوییم عزیزمرده می گوییم ذلیل مرده.

به کاربرده شده. گاهی خود و خودبرتر هم به کار می رود ولی عزت نفس « نفس»حتی در متون خارجی و ترجمه شده، کلمه ی سنتی خیلی جالب است که 

 4) طو اعتماد به نفس خیلی رایج است که معنی آن در متون مدرن و سنتی، دقیقاً یکی است. نفس یعنی همین شکلی که من همیشه می کشم، شکل مخرو

الهی( مجموع این مراتب نفس را تشکیل می دهند و این نفس هم عزت دارد و هم باید به آن اعتماد کرد. نفس  -انسانی یا ذهن -حیوانی -اتیوجه انسان، نب

ز عزیز است چون متصل به اصل و اصول و ... است. در متون ترجمه شده عبارت حرمت نفس را استفاده می کنند. من در یك سی دی متعلق به یکی ا

فس ن شناسان غربی شنیدم که از عبارت حرمت نفس استفاده می کردند، ما در مبحث احترام به جسم بسیار بر روی مفاهیم حرمت و حریم صحبت کردیم.روان

ر ما به سمت باال گهم مثل جسم حرمت دارد. عزت نفس از نظام ارزش های ما می آید از ایمان ما می آید و از اعتقادات ما می آید. عزت نفس از باال می آید ا

 نباشیم و مسیر زندگی مان به سمت باال نباشد، سقوط خواهیم کرد و نشانه ی آن حال بدی است که داریم.

ا انتخاب عزت ر« تو حق انتخاب داری»تمام ادیان، ادبیات، متون سنتی و قدیم و الهی و دینی سرشار از تقابل عزت و ذلت هستند. تمام ادیان آمدند که بگویند  

لت رسیدند. به ذمی کنی یا ذلت را؟ در قرآن فراوان کلمه ی عزت در مقابل ذلت آمده است؛ ببینید و عبرت بگیرید که چه کسانی به عزت رسیدند و چه کسانی 

 تمام دیوان شعرای ما هم همین طور است.
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حکایت از این موضوع دارد. مدتی است که روی این داستان کار می شاهنامه سرشار از تقابل عزت و ذلت به زبان سمبلیك است. داستان زال سپید رو و رستم 

 یقت را نمیکنم دیدم که همانطور که می دانیم زال کاماًل سپید رو است و این اصالً تصادفی نیست چون زال مظهر نور و حقیقت است و سام که نور و حق

از او مراقبت می کنند. از زال رستم به وجود می آید که مظهر قدرت است چون پدرش خواسته، زال را تبعید می کند به کوه دماوند. و سیمرغ و فرشتگان 

ًا قمظهر نور و حقیقت است. اسفندیار مظهر تکبر و خودشیفتگی است چون خودش را رویین تن می داند و نمی داند که نقطه ی ضعفش چشمش است. دقی

اً موضوع دیدن و دیده شدن در این داستان وجود دارد. سهراب مظهر احساسات بدون تعقل است مثل مکتب انسان گرایی که در حال حاضر وجود دارد و دقیق

به وضوح و عدم هماهنگی عقل و احساس کامالً در سهراب جلوه گر است. پس حتی در ادبیات ما هم این تقابل عزت و ذلت و این که تو حق انتخاب داری 

 دیده می شود. 

ما به بچه هایمان یاد می دهیم که چگونه عزت را انتخاب کنند نه ذلت را و حاصل این کار عزت نفس است. در زمینه ی عزت دوران کودکی دورانی است که 

اید هستیم که ب نفس بسیار کتاب داریم اما یادتان باشد که این کتاب ها عزت نفس ایجاد نمی کنند این کتاب ها روش را به ما نشان می دهند و این خود ما

 روی عزت نفس کار کنیم و آن را به دست آوریم.  عمیقاً

نه تحقیق کنیم و وقت نگذاریم و فقط تقلید کنیم  -2باید برویم و تحقیق کنیم و وقت بگذاریم و به دست آوریم  -1ما در یادگیری با دو مسئله مواجه هستیم: 

بسازید؛ عزت نفس برپایه ی اعتقادات و ایمان و تحقیق خود فرد به وجود می آید. و کلید بگیریم. امکان ندارد عزت نفس را با کتاب بخواهید در بچه هایتان 

ه دست ب این طور نیست که من به شما کلید و راه حل بدهم و چندتا کتاب معرفی کنم بعد شما مطمئن شوید که بچه هایتان عزت نفس پیدا کردند. برای

آن معتقد شویم بعد روش های به دست آوردن اعتماد به نفس را می توانیم در حیطه ی اهمیت و مهارت آوردن عزت نفس باید به آن برسیم، ایمان آوریم و به 

 به دست آوریم. 

طه ی اهمیت به حاضرین: باورها در کجای این ساختار قرار می گیرند؟ آقای سلطانی: باورها در سه حیطه ی باالی ساختار هستند. در کل نظام باورها از حی

رها زت نفس هم در باورهای ما است. ما اصالً باور نداریم که عزت نفس داریم. چه قدر عبارت من بدبخت هستم را می گوییم؟ چه قدر بارها و باباال است و ع

نستیم به این شده ایم که اصاًل چرا من بدنیا آمده ام؟ من به چه دردی می خورم؟ و هیچ وقت نتوا خودمان را در بن بست دیده ایم؟ چه قدر دچار این حالت

وانم مخروط؛ و می ت شکل نگاه کنیم که من بدنیا آمده ام چون مأموریت دارم. می توانم مأموریتم را نبینم و اجرا نکنم و سقوط کنم به مراحل پایین ساختار و

 مأموریتم را ببینم و باال بروم به سمت اصل و عزت نفس.

، آمده ام و کاری باید انجام بدهم؛ می توانم انجام ندهم؛ حاال وقتی وارد مبحث مسئولیت شدیم می عزت نفس یعنی من وظیفه ای دارم، من انتخاب شده ام

 د.به وجود آی بینیم که از کودکی این حالت چگونه به وجود می آید. ما راجع به روش به دست آوردن عزت نفس صحبت می کنیم اما باور آن باید در خود شما

نفس می شویم که در حوزه ی مهارت ها است و توانایی ها را می شناسد. به یاد دارید که گفتیم خودپنداره ی واقعی چگونه شکل حال وارد موضوع اعتماد به 

ها( . اعتماد به  می گیرد. خودپنداره ی واقعی، اعتماد به نفس واقعی می آورد. اعتماد به نفس واقعی یعنی دیدن توانایی ها و تقویت حیطه ی اهمیت )مهارت

 دیگران. این که من می توانم یاد بگیرم. من همیشه تأکید کرده ام که کار یا عمل را از وجود جدا کنید چه در مورد کودک و چه در مورد خودتان یا

 وجود ----------کار                                                               

ت، توانایی است. کار را بلد هستم یا نیستم؛ می توانم یاد بگیرم. بنابراین کسی که اعتماد به نفس دارد قدرت اعتماد به نفس و عزت نفس مربوط به وجود اس

ند بررسی ک این را دارد که کار را از وجود خودش جدا کند یعنی اگر مرتکب اشتباهی شد وجود و شخصیت خودش را زیر سوال نبرد با درک مسئول مسئله را

ه ببران کند یا اگر کاری را بلد نیست باز وجود خودش را زیر سوال نبرد مثالً خودش را بی عرضه یا ناتوان تلقی نکند بلکه زمان بگذارد و بها پرداخت کند و ج

ودکش می گوید ه کدنبال یاد گیری آن برود. بچه ها کامالً به صورت فطری این قدرت را دارند که کار را از وجود جدا کنند. مادری اذعان می کرد که دائم ب

 نمی تونی!! ولی کودک پافشاری می کند که می تونم خوب هم می تونم، بلد نیستم اما می تونم !!!!!!!!!!!!!

ک یك کمی کودک کار را از وجود جدا می کند. گاهی که من با بچه ها درگیر می شوم اخم می کنم و محکم میگم برو کنار، قاطعیت را نشان می دهم؛ کود

ی آید و اخم می کنه و میره اما یك کم بعد که حالش خوب میشه میاد و می بینه که من باهاش مشکلی ندارم. بچه ها دید عمیقی دارند در از من بدش م

ندارم  ولی با اصورتی که بزرگترها دید سطحی دارند. کودک، درون من را می تواند ببیند و حس کند و وقتی به من نگاه می کند می داند که من از درون مشک

د یرینی هم می آورنیعنی با وجود او مشکلی ندارم بلکه با کارش مشکل دارم. می داند که این اخم ابروی من اصالً از درون من نمی آید و بعد ها حتی برایم ش

ه این دوگانگی پیش می آید کو بوسم هم می کنند چون دقیقاً قدرت تفکیك دارند که من با وجودش مشکلی ندارم خیلی هم دوستش دارم و حتی برایشان 

 می برند.این سلطانی که منو دوست داره و با من مسئله ای نداره پس چرا اخم می کنه؛ در حالیکه والدین به خاطر کاِر بچه، وجود او را زیر سوال 

خودش را نقد و تأیید کند؛ یك لیوان شکستم، آخ آخ  کسی که اعتماد به نفس واقعی دارد کامالً کار را جدا از وجود می بیند، قدرت نقدپذیری دارد و می تواند

شود؟  اشتباه نمیحواسم نبود؛ خودش را سرزنش نمی کند، مهارتم کم بود افتاد شکست..... تمرین می کنم تا این مهارت را به دست آورم. حاضرین: این توجیه 

یش ازحد و التماس نمی کند )مامان ببخشید غلط کردم( بلکه کارش را توصیف اصالً شخص بااعتمادبه نفس واقعی توجیه نمی کند، نمی ترسد و عذرخواهی ب
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سالش بود که من در یك سفر  4می کند مثل: مامان لیوان افتاد شکست اومدم برش دارم افتاد. این سوال شما من رو یاد یك خاطره انداخت، فرزند پسرم 

کوچك دیدم که فالش می زد و آژیر می کشید، من خیلی پسندیدمش و ان را خریدم به عنوان  خارج از کشور در فرودگاه کشور مبدأ یك موتورسیکلت وسپای

 جای خوب دکور و چون در راه برگشت به ایران بودم توی یك کیسه دستم گرفته بودم، خونه که رسیدم اول موتور را دادم دست همسرم و گفتم این را یك

شیفته ی آن شده بودیم بعد چمدان را باز کردم که سوغاتی ها را ببینیم یکدفعه متوجه شدم که پسرم  دکور بگذار؛ همسرم هم خیلی خوشش آمد و هردو

ود بدقیقه دیدیم با موتور دو تیکه شده آمد گفتیم این چیه؟! گفت بابا سوارش شدم از دیوار باال برم از وسط نصف شد این اتفاق درست زمانی  5نیست! بعد از 

 شتماشای موتورهایی که از تپه باال می رفتند و دیده بود که میشه با موتور از دیوار و تپه باال رفت. این که پسرم آمد و گفت بابا سوارکه پسرم را می بردیم 

 شدم از دیوار باال نرفت و از وسط نصف شد عین واقعیت و یك توصیف است.

جا. اصاًل الزم نیست که خیلی برخورد بدی با بچه کنیم؛ کودک خودش کار حاضرین: شما چه برخوردی کردید؟ خوب نصف شد دیگه! گفتیم بذارش این 

 خودش را نقد می کند و تجربه می کند که روی موتور کوچك نمی شود سوار شد میشکند.

رم، می توانم، یاد می گیوقتی کودک کارش را توصیف می کند اعتماد به نفس واقعی دارد که سازنده است و در امتداد عزت نفس است یعنی من توانا هستم، 

 قدرت اجرائی دارم و احساس ارزشمند بودن می کنم. اعتماد به نفس احساس رضایتمندی می آورد و عزت نفس احساس ارزشمندی می آورد.

هم قبول دارد ولی حالت دیگر اعتماد به نفس، اعتماد به نفس واقعی مخرب است. که در امتداد عزت نفس نیست. این شخص اعتماد به نفس دارد، خودش 

د و اگر عزت نفس ندارد. مجرمین جزو این دسته هستند. دیدید چه قدر راحت دست به جرم و جنایت می زنند. چه قدر راحت از دیوار مردم باال می رون

ند س کامل نقشه می کشند و اجرا می کنجلویشان را بگیرید می گویند که داریم اثاث کشی می کنیم. یا کالهبردارها چه قدر محکم و مقتدر و با اعتماد به نف

 ولی در درونشان عزت نفس ندارند.

ر د اعتماد به نفس بدون عزت نفس خیلی خیلی خطرناک است. یکی از تفاوت های اصلی روش های تربیتی سنتی اصیل با روش های مدرن در این است که

گر این که مطمئن باشند که عزت نفس دارد. بسیاری از علوم امروز که به عنوان علوم روش های سنتی اصیل توانایی و بلد بودن را به همه کس نمی دادند م

ش بودند اما چون اهلتجربی آفت جان بشر شده، در روزگار قدیم هم بوده و علمای ما امثال ابوعلی سینا، رازی، ابوریحان بیرونی و دیگران به این علوم رسیده 

نفس واقعی داشته باشد و در مسیر باشد، آن علوم را با خودشان به گور بردند و فقط اشاره های کوچکی در متون  را پیدا نکرده بودند یعنی کسی که عزت

یا جامعه نگذاشته اند که امروز وقتی این متون را تفسیر می کنیم به عمق شان پی می بریم؛ مثل گلشن راز شبستری که کتاب خیلی کوچکی است ولی یك د

غیره در آن هست. این علما می دانستند که علم را باید به دست اهلش سپرد. یعنی اعتمادبه نفس را به کسی می خواستند بدهند  شناسی و روش شناسی و

 زت نفسکه عزت نفس داشته باشد و اگر پیدا نمی کردند، نمی دادند حتی به بچه های خودشان و آن علم هم از دست می رفت. چون در فرهنگ سنتی ما ع

 ه و مهم بود. اما در عصرحاضر می بینیم که به کمك علم و توسط علم چه فجایعی اتفاق می افتد. این فجایع به دست دانشمندانی است که عزتشناخته شد

اطبایی المه طبند. عنفس ندارند و فقط اعتماد به نفس و استعداد دارند و یادگیری باالیی دارند اما عزت نفس ندارند که آموخته هایشان را هدایت و کنترل کن

سی ند که کمحفلی داشتند به نام اصحاب چهارشنبه و روزهای چهارشتبه بعدازظهر در اتاقی جمع می شدند و خدمتکارشان را توی کوچه زیرپنجره می گذاشت

 تفاوت سنت شرق با سنت غرب گوش نایستد و آن چه که می دانستند فقط به چندنفر منتقل می کردند و هیچ زمان دانسته هایشان را عمومی نکردند. این

انایی می است. در غرب همه چیز را آشکار می کنند و در اختیار همه قرار می دهند؛ ما هم از این وضعیت طرفداری می کنیم و اسمش را گسترش علم و د

ویم کتاب و اگر تزکیه نش« یعلمهم الکتاب و الحکمهو یُزَکیهم و » گذاریم و اصالً عزت نفس و تزکیه نفس را نمی بینیم. نص صریح قرآن است که می فرمایند: 

سنت  و حکمت نباید یاد بگیریم و گرنه هم به خودمان آسیب می زنیم هم به دیگران آسیب خواهیم زد. بحث عزت نفس بحث بسیار باالیی است در فرهنگ

 نفس بارآوریم بعد با اعتماد به نفس.ما وجود دارد و به امید خدا می خواهیم روی آن کار کنیم تا فرزندانمان را با عزت 

وم رک مظلوم و داعتماد به نفس واقعی مخرب، زیربنای جرم است قباًل نیز به درک مظلوم به عنوان زیربنای جرم اشاره کرده بودیم پس حاال می گوییم اول د

ایین دارند و یا اصالً ندارند و خودشان را آدم درست و خوبی نمی اعتماد به نفس باال به ترتیب زیربنای جرم و تخریب کننده هستند. افراد مجرم عزت نفس پ

 دانند.

ه این افراد کسی که اعتماد به نفس سازنده ی واقعی دارد خودش را نقد می کند، درک مسئول دارد و چون نقدپذیر است تعامل اجتماعی خوبی دارد که ما ب

 ها هستند. می گوییم رشد اجتماعی خوبی دارند و در تعامل با انسان

ز هم می رنجیم چرا ما این قدر از آدم های دیگر می رنجیم و دلخور می شویم؟ قبول دارید که یکی از مشکالت ما در ارتباطات بین فردی همین مورد است؟ ا

 دیگران هم دوست ندارند که عیب هایشانچون از نقد خوشمان نمی آید، از اتفاقات تفسیر می کنیم؛ ما دوست داریم عیب ها را ببینیم و به روی طرف بیاوریم، 

ك کار از وجود یرا بگوییم و به رویشان بیاوریم. ولی کسی که اعتماد به نفس واقعی دارد با این مسئله مشکلی ندارد چون خودش پیشاپیش نقد می کند و تفک

 می شناسد، درک مسئول دارد و سپاسگزار و شاد است.  را کامالً 

س، اعتماد به نفس غیرواقعی است. ظاهر این شخص نشان می دهد که خیلی اعتماد به نفس دارد یعنی اعتماد به نفس سطحی که حالت دیگر اعتماد به نف

متأسفانه بچه هایمان را به سمت این اعتماد به نفس داریم سوق می   و همان خودپنداره ی کاذب است که قبالً صحبت کردیم. عمق ندارد و غیرواقعی است 



                                    www.nooredideh.com                                                       نوجوان  ربیت کودک وتخصصی تسایت  نور دیده:

  

 

 ،افراد دو دسته اند: یك دسته خودپنداره ی کاذب مثبت دارند و دسته ی دیگر خودپنداره ی کاذب منفی دارند. نتیجه ی خودپنداره کاذب مثبت دهیم. این

ودشان خ از خودشیفتگی است و نتیجه ی خودپنداره کاذب منفی، احساس حقارت است. در عمل هردو دسته رفتاری مشابه رفتار فردی با اعتماد به نفس واقعی

 ها وقتی کنارنشان می دهند. خودشیفته ها متکبر هستند، درک مظلوم از خود دارند، کسی را قبول ندارند؛ این مسئله در بچه ها درحال افزایش است. بچه 

 هستند. اگر در جمع بچه ها، بچههم قرار می گیرند طبق قانون هستی اصالً خودشان را نمی بینند و با هم قاطی می شوند، برایشان مهم نیست که این ها کی 

 ای خودش را کنار می کشد دچار حالت خودشیفتگی است و در این کودک تکبر شکل گرفته؛ در حالی که یکی از اصول زندگی، فروتنی است.

کار دارند و نه نمی گویند. خودشیفته خودپنداره های کاذب منفی، احساس گناه دارند و درک مقصر از خود دارند. هردو حالت چه منفی و چه مثبت ادعای انجام 

اه دارند و منفی ها احساس گن«. من بلدم!»ها فکر می کنند که بلدند، دقت کنید بحث توانستن نیست بلکه بحث بلد بودن است. خودشیفته ها ادعا دارند که 

 .می خواهند جلب رضایت دیگران به خصوص والدینشان را بکنند و از دیگران دائم شکایت دارند

سیاری از ؛ بآدم هایی که اعتماد به نفس پایین دارند و خودشان را کوچك می بینند اتفاقاً کارهای خیلی بزرگی می کنند، ریسك های وحشتناکی می کنند،

من » ی توانم. برای اثباتکسانی که در ریسك ها نابود می شوند این افراد هستند چون می خواهند به خصوص به پدر و مادر و نزدیکان ثابت کنند که بلدم و م

همه کاری می کنند، گاهی هم خیلی موفق می شوند و جلو می روند ولی یك جایی وسط کار زمین می خورند. این در کسی که ترس دارد هم « می توانم

 تبدیل به تهور می شود.دیگر سکه ی ترس، تهور است. تهور شجاعت نیست، ترس است و ترس وقتی از یك حدی باال می رود   صادق است. چون روی

)مادرم، پدرم، خودشیفته ها یا خودپنداره کاذب مثبت دائمًا از دیگران شکایت دارند و درکشان از خودشان این است که من بلدم، می تونم، ولی نمی ذارن 

 همسرم و....( دائم مانع جلوی راه من هست برای همین من نمیتونم؛ درک مظلوم همیشه شکایت می کند.

پنداره دین: میشه که فردی از هردو حالت داشته باشد؟ آقای سلطانی: بله همه ی این مسائل یك طیف هستند و میشه که مطلق از هردو حالت نباشد. خوحاضر

کنید راموش نهای کاذب مثبت همیشه طلبکارند و خودپنداره های کاذب منفی همیشه بدهکارند. حال در خودتان پیدا کنید که طلبکار هستید یا بدهکار؟ ف

دشان را وقف و خوبا درک مسئول، خودمان را نگاه کنیم و مسئوالنه نقد کنیم. بچه های ما همیشه طلبکار هستند به سنین باالتر که رسیدند بدهکار می شوند 

فتد. مواظب باشید بچه هایتان با اعتماد به دیگران به خصوص پدر و مادر می کنند مثل پسر اولی ها و دختر اولی ها که این مسئله در آن ها بیشتر اتفاق می ا

نند. ی ایجاد می کنفس واقعی بزرگ شوند نه با اعتماد به نفس غیرواقعی و کاذب چه ازنوع مثبت و چه از نوع منفی، چون هردو حالت به یکجا می رسند و قربان

 نمی  رسند چون رضایتمندی را از حوزه ی عزت نفس و اصل و اصول افرادی که اعتماد به نفس کاذب دارند هیچ وقت به احساس رضایت و رضایتمندی نمی

عزت نفس خواهند بلکه از حوزه ی اهمیت ها و مهارت ها می خواهند به دست آورند. در صورتی که اهمیت حوزه ی موفقیت است و موفقیت هیچ وقت به ما 

 نمی تواند از اصل بگیرد در حوزه ی اهمیت ها ریسك می کند.نمی دهد امکان ندارد. رضایت را باید از حوزه ی اصل بگیریم فردی که 

فس در تماد به نتا این جا نکات منفی را بیان کردیم از این به بعد می پردازیم به چگونگی ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس. اولین مسئله: عزت نفس و اع

عزیزم من تو رو دوست دارم، "توی کالس ها و کتاب ها یاد می گیریم که بگیم فضای عمل و تجربه به دست می آید نه در فضای نصیحت و بحث کالمی. 

ساله دائم می گیم خودت را دوست دارم  21بعد دائم کلیشه ای این جمالت را تحویل بچه هایمان می دهیم از بچه ی یکساله گرفته تا  "کارت را دوست ندارم

ن دائم بهش می گم خودتو دوست دارم ولی اصاًل درست بشو نیست. چون این موضوع یعنی تفکیك کار ولی کارت را دوست ندارم بعد هم انتظار داریم که م

ر ینش است. داز وجود، صرف در گفتار اصاًل فایده ندارد. اعتماد به نفس و عزت نفس در فضای عمل و تجربه به دست می آید و حاصل تجربه ی کودک و والد

 واکنش والدین ---عمل کودک     بحث خودپنداره هم اشاره کردم که:

است نه  کودک کاری انجام می دهد مثاًل لیوانی را می شکند، والدین چه واکنشی نشان می دهند؟ واکنش و احساِس پشت آن از طرف والدین، بسیار مهم

وجود را یاد گرفته در ظاهر و در کالم می گوید که: کالمی که به زبان می آورند. مادر وقتی می بیند کودکش لیوان را شکسته چون در کالس ها تفکیك کار از 

ن اشکست فدای سرت بیا عزیزم یك لیوان پالستیکی بهت میدم برو تمرین کن ولی در دلش آشوب است و زمین و زمان را فحش می دهد که ای وای لیو

خبر ندارد که بچه گول نمی خورد و از چشمان مادر و احساس  ، وای چی کار کنم و حاال کی میخواد این هارو جمع کنه یا عجب بچه ی بی عرضه ای، شکست

 او همه چیز را می خواند. 

فکر کن  ارهاتاین قدر با بچه ها بحث کالمی نکنید. من خیلی دیدم که بچه ی دوساله را می نشانند روی صندلی و یا میگن برو توی اتاقت چند دقیقه به ک

بچه ها هم خیلی عالی می توانند بگن که مامان من رفتم و فکر کردم واقعاً کارهای من اصولی نبود من معذرت می  ببین این کارهای تو درسته؟ بعد بیا. خوب

ک خوام، مادر هم خوشحال می شود و می خندد، کودک هم خوشحال می شود که آخ جون مامان خندید! نمی دونم چی گفتم ولی خوش حال شد و بعد کود

ارهایش را تکرار می کند که در این جا دیگر مادر به فهم و شعور کودک شك می کند نه به رفتار خودش. در صورتی که کودک نمی دوباره و دوباره و دوباره ک

ت چه ها صحبداند و تنها چیزی که می داند و می شناسد احساس والدین به خصوص مادر است. متأسفانه در متون ترجمه ای خیلی اشاره شده به این که با ب

ان حرف متوضیح بدهید و از این طرف هم ما در کالس ها می گوییم که توضیح ندهید و بحث نکنید باالخره والدین می مانند که چی کار کنند؟ با بچه  کنید و

 ی نظر. بزنیم یا نزنیم؟ ما با بچه هایمان حتمًا حتماً باید حرف بزنیم . گفتگو کنیم و سوال و جواب بپرسیم اما در حوزه ی عمل نه در حوزه
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ماهنگ باشیم حوزه ی عمل حوزه ای است که حواس پنجگانه در ان دخیل است و احتیاج به درک انتزاعی ندارد. برای این که در مفهوم درک انتزاعی با هم ه

ان بدهند اما استاد گفتند که را نش 2را به من نشان دهید. حاضرین با انگشت و خودکار و نوشتن و هر وسیله ای دیگری سعی کردند  2از شما می خواهم که 

را نشان بدهید چون دو یك مفهوم ریاضی است و مفاهیم ریاضی انتزاعی هستند یعنی جواب را باید از درونشان استخراج کرد. مفاهیم  2امکان ندارد بتوانید 

انستید نشان بدهید لطفاً آبرو را به من نشان بدهید. چه سال درک انتزاعی ندارد. خوب دو را که نتو 6انتزاعی با حواس پنجگانه درک نمی شوند. کودک زیر 

ه!!!!!!!!!!!!!!!!!؛ ه خشکقدر به بچه هایمان می گوییم که آبروی منو ریختی! مادری می گفت: به فرزندم گفتم آبروی منو ریختی، در جوابم گفت: کجا ریختم همه جا ک

م: قول بده به من، مگه تو به من قول نداده بودی؟ بچه هم با خودش می گوید: کورشم اگه من به قول را به من نشان بدهید، چه قدر به بچه هایمان می گویی

 تو چیزی داده باشم.

سالگی کامل می شود که  18سالگی شروع می شود و در  7خوب و بد را به من نشان بدهید! این ها همه مفاهیم انتزاعی هستند. درک مفاهیم انتزاعی از 

این است که درک انتزاعی ما پایین است.  درک انتزاعی ما بزگساالن در حد بسیار پایین است. علت این که ادبیات را خوب نمی فهمیم  همین جا بگویم که

ما ت. و یك اسوقتی درک انتزاعی پایین باشد زبان سمبلیك را درک نخواهیم کرد و به همین دلیل ما با ادبیات میانه ی خوبی نداریم چون ادبیات ما سمبل

لوان باشد و هاصاًل ذهن سمبل شناسی ندارم. ما فقط چیزهایی را می شناسیم که می بینیم مثالً وقتی می گوییم رستم فکر می کنیم که رستم حتماً باید پ

مبل مبلیك را نداریم و سوقتی می گوییم رستم مظهر قدرت است، اصالً برایمان بی معنی می شود. چون درک انتزاعی خیلی پایینی داریم و توان درک زبان س

سال درک انتزاعی ندارند بنابراین وقتی با کودک گفتگو می کنیم باید راجع به عینیتی که وجود دارد، کاری که در حال  7ها را نیز نمی شناسیم. بچه های زیر 

ه هایمان راجع به علوم صحبت می کنیم، پیدایش باران حاضر کرده نه چند روز پیش، چیزی ساخته و .... راجع به همان صحبت کنیم ولی ما می نشینیم با بچ

 و منشأ ابر و غیره و دائم توضیح می دهیم و بچه هم که هیچ چیزی دم دستش نیست که لمس کند تا درکش کند.

ت و اشیم و اجازه بدهیم که طبیعبهترین کار برای این که درک انتزاعی کودک باال برود این است که در رشد او دخالت نکنیم و کاری به کار کودک نداشته ب

 نظام آفرینش کار خودش را انجام دهد.

در حقیقت این نظم را برهم زده ایم که در مبحث شناخت مفصل صحبت خواهیم کرد. اما اآلن بدانید   سال سراغ یاددادن مفاهیم می رویم 6وقتی برای زیر 

ثبت و راجع به چیزهایی که برای او ملموس است و حضور دارد، صحبت کنیم نه در مورد که با کودک راجع به حسی که دارد، کاری کرده چه منفی چه م

 مواردی که در گذشته اتفاق افتاده یا در آینده اتفاق خواهد افتاد. در لحظه باشید چون بچه ها در لحظه ی اکنون زندگی می کنند.

م، یعنی بازی ها. کودک باید عمل را شروع کند، کار کند و والدین باید تأیید کنند. نکته ی بچه ها باید عمل کنند بنابراین فضای عمل برای بچه ها ایجاد کنی

ب کارشان بگیرند و عیمهم این جاست، اگر نقد و اصالحی هم داشته باشیم در قالب تأیید باید باشد. والدین نباید به هیچ عنوان بچه ها را تکذیب کنند، ایراد 

سال ها. تربیت اصاًل این نیست که دائم نکات منفی کودک را به رخ او بکشیم و  6سالگی باید تأیید بشوند به خصوص زیر  12 را بگویند. بچه ها یکسره تا

 بگوییم.

 نید.أیید کتحت عنوان نکته ی بسیار مهم می گویم که بچه ها باید اجازه ی اشتباه کردن داشته باشند، به بچه ها فضای اشتباه بدهید و اشتباهش را ت

زه ودتان اجایك دردسری که ما با نسل شما والدین امروزی داریم و برای خودتان هم دردسر می سازید این است که شما نسلی هستید که به هیچ عنوان به خ

 دهد و وقتی اشتباهی اشتباه نمی دهید و یکی از بزرگترین مسائل و معضالت ما در مشاوره ها همین مسئله است. نسل شما اجازه ی اشتباه به خودش نمی 

جام کنیم. در کنار ان می کند، داغون می شود و درک مقصر شروع می شود بعد به درک مظلوم و ..... به بچه ها باید اجازه ی اشتباه بدهیم و اشتباهشان را تأیید

دید کودکش بطری شیر را زمین انداخته و شکسته و اشتباه به کودک مسئولیت بدهید، مسئول جبران می کند. توانایی کودک را زیر سوال نبرید. مادری امد 

ا جمع کنم تمام سطح آشپزخانه را شیر برداشته، واکنش این مادر چی بود؟ ذوق کرد وای خدای من دریاچه ی شیر، مامان جان صبر کن من شیشه خرده ها ر

پ و چلوپ بازی می کند و لذت می برد، عجب کیفی کردیم حاال بریم بعد باهم دریاچه بازی کنیم و مادر شیشه را جمع می کند و با فرزندش چند دقیقه چل

 را بیاورتمیز کنیم. این جا نقد شروع می شود. و این مادر در حال تشکیل دیدگاه مسئول در فرزندش است به او مسئولیت می دهد برو عزیزم اون سطل 

خی با هم آشپزخانه را شستیم به به چه تمیز شد خوب حاال یه بطری آب بهت می دم دستمال هم بیاور من از این طرف جارو می کنم تو از ان طرف بشور، آ

یخچال دست  و گفته بهتا تمرین کنی و دفعه ی بعد از دستت نیفته، با این کار مادر توانایی کودک را زیر سوال نبرده. حاال اگر مادر با غیض می گفت: کی به ت

بی صد دفعه نگفتم تو نمی تونی تو کار بزرگترها فضولی نکن. در حالت اول مادر به کودک می گوید بیا تمرین کن بزنی و بطری شیر رو برداری؟ آخه نیم وج

تا بطری دیگه میارم تو بزن بشکون و کیف کن  12و یاد بگیر به این می گویند تأیید اشتباه. نمی آییم بگیم به به چه کار خوبی کردی اصالً مامان جان میرم 

لوس کردن و تخریب کودک من این حالت را تأیید نمی کنم. کودک می خواهد برای خودش شیر بریزد این یك کار سازنده است، بلد نبوده ولی  !! این میشه

ودک در که کمی کند تواناییش را قبول داشته، نتوانسته دچار اشتباه شده و بطری افتاده و شکسته، حاال مادر به عنوان حامی وارد می شود و فضایی را ایجاد 

ا باید به ه عمل بتواند تمرین کند یعنی آن قسمتی که مادر بطری آب به کودک داد تا تمرین کند. قربونت برم سه سالت که بشه حسابی یاد می گیری. بچه

ده اند است که در کودکی شان ناکام بوکامیابی برسند و مدام تأیید بشوند و مرتب کامیاب شوند. علت این که بچه ها دربزرگسالی ناهنجاری رفتاری دارند این 

 و انتقاد مخرب شده اند.
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آن اشتباه  سعی می کنیمبه بچه ها اجازه ی اشتباه بدهیم و اشتباهشان را تأیید کنیم به این منظور که او بداند ما هم در بزرگسالی مرتب، اشتباه می کنیم اما 

ران کند و این یعنی القاء توانایی. دردرک احساس وقتی بچه ها دچار احساس غم و خشم می شوند ما را دیگر تکرار نکنیم و او هم یاد بگیرد اشتباهش را جب

القا  وکمکشان می کنیم و حمایتشان می کنیم که از این احساس ها عبورکنند. ما می گوییم احساس غم در فقدان است. وقتی کودک غمگین می شود به ا

عمرت دچار فقدان می شوی، غمگین و عزادار می شوی پس بارها و بارها یاد بگیر که از احساست عبور کنی و برگردی به می کنیم که تو بارها و بارها تا آخر 

ان سالم تا عزت نفسم یاد بگیریم که اشتباهمان را جبران کنیم و بهای آن را بپردازیم« عزیزم اشتباه مال همه است»زندگی در اشتباه هم به این ترتیب است. 

 ون وقتی درست عمل کنیم هم اعتماد به نفس و هم عزت نفس به وجود می آید.بماند چ

کسره بچه غروب ی دومین مسئله در چگونگی ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس: توانایی کودک را در حد تعادل تأیید کنیم. از آن طرف بوم نیفتیم و از صبح تا

ن این ایجاد می شود. م« انگیزه»خودپنداره داریم و یك خود ایده آل داریم که فاصله ی این دو اگر متعادل باشد را تأیید کنیم. به یاد دارید که گفتیم ما یك 

من کی هستم؟  هستم )خودپنداره( آن را می خواهم )خودایده آل(. همه ی انسان ها این دو را دارند. پس یك خود داریم، یك خودپنداره، و یك خودایده آل.

یه؟ چی می خواهم باشم؟ یك پله باال می روم به سمت خودایده آل، به آن که رسیدم یك پله ی جدید دیگر از خود ایده آل تشکیل می تصورم از خودم چ

 گردد یعنی خودایده آل جدید و به این شکل باال می رویم. به این حالت تعادل می گوییم.

                                        

 ------------------------------خودایده آل                               

                   انگیزه                                                                 

 ------------------------------خودپنداره                                

  

یم که خودشیفتگی ایجاد کنیم. وقتی تأیید بیش از حد کنیم خودایده آل و خودپنداره برهم منطبق می شوند. به خصوص از این وربوم نیفتیم و آن قدر تأیید کن

م بی تاگر بدون توصیف از کودک تعریف و تمجید کنیم مثل: کارت عالی بود، بی نظیری، ماهی و غیره، خوب بچه با خودش فکر می کند که من می خواس

 ! انگیزه از بین می رود. خیلی از بچه هایی که انگیزه در درونشان مرده به این علت است با تأیید زیادی به پایین آمده اند و توان باالنظیر باشم، شدم دیگه!

 رفتن ندارند.

که این فاصله خیلی زیاد شود  بگیری و .... زمانی 21وقتی فاصله ی خودپنداره و خودایده آل زیاد شود، توقع کودک باال می رود؛ تو نباید اشتباه کنی، باید 

واند از این تدیگر مشکل می توانیم آن را درست کنیم چون تبدیل به نردبانی شده است که یك پله در کف دارد و یك پله در باالی پشت بام و هیچ کس نمی 

 نردبان باال برود، یك جایی حتماً پرت می شود.

سال داریم آن وقت برای  6. نردبان رشد بچه ها را برهم نریزیم چون خیلی خطرناک است که ما بچه ی زیر نردبان پله پله است و فاصله ی پله ها متعادل است

الگی م که از سه سدانشگاه رفتنش نقشه می کشیم و دائم تصویری می دهیم که من به خاطر شغلم فاجعه ها را دارم می بینم. فاجعه را در خانواده هایی می بین

د خانم دکتر، آقای مهندس. وقتی داریم خودایده آل در عرش برای کودک ترسیم می کنیم منتظر فاجعه هم باید باشیم. چرا به پسرمان به فرزندشان می گوین

درها چه انمی گوییم سوپورباشی؟ رفتگر می خواهی بشی الهی قربونت بشم آدم حض می کنه. دیدید بچه ها یك وقت هایی میگن دلم می خواد سوپور بشم! م

ه ای سرمان کنشی نشان می دهند؟ اگر تأیید کند، قربونت برم پس در خونه ی ما رو حسابی آب بپاشی و جارو کنی ها!!!! ولی در واقعیت ما می زنیم توی واک

اصاًل  ک اصالً توقع ندارد ووای اصالت خانوادگی مان از بین رفت به باد رفت . یکی از حاضرین: با این کار توقع کودک را پایین نمی آوریم؟ آقای سلطانی: کود

ساله که هنوز مدرسه نمی ره چرا ما دائم بهش آقای دکتر خانم دکتر می  4فاجعه در توقع است. فاجعه در این است که من توقع دارم به جایی برسم. بچه ی 

قبالً هم گفتم که دوستی  "ان پریدی ، الهی قربونت برم.آه"ساله بشه و بتونه از روی جوب بپره  5گوییم؟ توقعی که از کودک باید داشته باشیم این است که 

یرند یا گدارم که کار بسیار قشنگی می کند و برای فرزندش به مناسبت های فراوان جشن می گیرد مثاًل اولین تخمه کدویی را که می شکند یك جشن می 

را نمی بینیم و دائم توی این فکر هستیم که بمیرم الهی آخه تو کی از اتاق کلید برق را خاموش می کند جشن می گیرند و غیره ما اصاًل این کارهای کودک 

سال دارد و اصاًل نمی داند این  4جراحی میایی بیرون!! کی پیوند قلب می کنی!! که مامانت افتخار کنه! کی قهرمان المپیك می شی در حالی که بچه فقط 

تا خط خرچنگ قورباغه بیاره رو ی کاغذ. یکی از حاضرین:  4توقع ما از بچه ی کالس اولی چیه؟ این که حرف ها یعنی چی. این توقع ها را ما دامن می زنیم. 

ه، ب آره وظیفشاین که ما بخواهیم دائم کارهای خرد و ریز کودک را تأیید کنیم که نمیشه خوب کودک یك وظایفی داره و باید انجام بده؟ آقای سلطانی: خو

له اصالً مثبت دیدن یعنی چی؟ هنر کرده، دیالق حاال یك کلید زده هنر که نکرده من باید ببینم کدوم کار را نمی تونه بکنه تا اصاًل چشماش بشه چهارتا ب

 پدرشو دربیارم؛ این دقیقًا نگاهی است که در جامعه ی ما حاکم است.
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مادر نمونه شوید. به آرامی باورهایتان را تغییر دهید. در بحث تشویق مفصل آرام آرام برگردید و تمرین کنید. یکدفعه هم نروید و همه چیز را به هم بریزید و 

می  توقع ایجاد خواهیم گفت که در تأییدها و تشویق هایمان باید مواظب باشیم. ما اجازه نداریم آن چیزی که کودک نیست را مدام بزرگ کنیم، در این حالت

 ست، می رود که کارهای بزرگ بزرگ کند اما یك جایی توی ذوقش می خورد و داغون می شود.شود بعد کودک یا انسان فکر می کند که آدم خاصی ا

ئولیت سیك نکته ی بسیار مهم : ما وقتی می گوییم حوزه ی عمل، یعنی به کودک مسئولیت می دهیم و ما راجع به کودک مسئول صحبت می کنیم. کار و م

عزیزم سفره را پهن کن، خوب پهن کردی، این "اهش را هم با تأیید می بینیم به نسبت سن و سال کودک. به کودک می دهیم، کارش را تأیید می کنیم، اشتب

بشقاب سبزی وسط راه برمی گرده روی زمین! مادر چه کار می کند؟ با روی باز اِه ه ریختی؟ بیا با هم جمع کنیم، دفعه ی بعد یاد  "بشقاب سبزی را هم ببر

ون، قربون اون سبزی بردنت بشم بیا دوباره ببر عزیزم. اگر بچه دچار شکست شد، دوباره حتی ده باره هیچ عیبی ندارد صدبارهم می گیری بیا باهم بشوریمش

 بریزی جمع می کنیم، تأیید پشت تأیید. چون داره مسئولیت می پذیره و جبران کردن را باید ببیند و یاد بگیرد تا درک مسئول پیدا کند.

ب مسئولیت و شخصیت این تفکر بهترین شدن است. تفکر بهترین در حال حاضر یك معضل بزرگ در جامعه ی ما است و بومی جامعه ی یکی از عوامل تخری

ك وهم و مااست. ممکن است در جوامع اروپایی وجودنداشته باشد و اصالً در مورد آن صحبتی هم نشود اما در جامعه ی ما یك معضل است. بهترین شدن ی

اصالً بهترین وجود ندارد و جز تخریب هیچ اثر دیگری ندارد. عرصه ی رقابت، عرصه ی مسابقه و عرصه ی بهترین شدن، عرصه ی تخریب شخصیت توهم است؛ 

نفر  41قربانیان بی شماری خواهیم داد چون به شدت هنجار جامعه ی ما هنجار رقابتی است. اگرمن در این کالس برا ی انسان ها است. ما سال های آینده 

نفر ده نفر حرف من را قبول کنند، هنجارهای جامعه در حال حاضر میلیون ها نفر از بچه های ما را نابود می کند. ولی ما  41می توانم فریاد بزنم و از این 

 اب است. ناامید نمی شویم و شما هم خبر داشته باشید که این اتفاق در حال حاضر درحال رخ دادن است و بدانید که بهترین یك سر

رین زندشان بهتبچه ها را به سمت بهترین شدن هدایت نکنید. پدر و مادری مراجعه کرده بودند و در مورد فرزند دخترشان مسئله ای داشتند، می خواستند فر

ما اجازه نداره که یکسال رفوزه باشد و مسئله شان این بود که درس نمی خواند، گفتم خوب نخونه! فوقش رفوزه میشه و یك سال درجا می زنه! چرا بچه ی ش

میشه خیلی به ندرت ولی ما می خواهیم که اصالً این طور نشه! ما از  18بشه؟ گفتند: نه درحد رفوزه که نیست، منظور ما اینه که نمره اش بعضی وقت ها زیر 

بودید؟ به خودتان چند می دهید؟ گفتند: نه بابا ما که  21می خواهیم. این بچه مدرسه راهنمایی می رفت. گفتم ببخشید شما پدرومادر همیشه  21اون فقط 

درصد وظیفه ات را خیلی خوب انجام دادی و 61یعنی تو  12که خیلی عالیه، این قدر بچه تان را تحقیر نکنید،  12هم به زور می گرفتیم. گفتم: خوب  12

 نمره ی خیلی خوبی است.  12نمره ی 

درصد مطلب را توانستم  75از تدریس در این کالس بگیرم خیلی عالیه یعنی  15است؟ من اگر نمره ی  21عیب و تدریس من در این کالس ها مگر بدون 

درصد وظیفه ی مادری را خوب انجام داه اند. ما در حوزهای مختلف کاری برآورد می کنیم و معدل  71بگیرند خیلی عالیه یعنی  14برسانم. مادرها هم اگر 

به باال شده است. خیلی از زندگی  11درصد باشد می گوییم آن کار یا آن زندگی موفق و خوشبخت است چون نمره ی  51ل باالی می گیریم اگر این معد

 است. خودمان را بسنجیم و ببینیم چه نمره ای داریم آنوقت از بچه هایمان انتظار داشته باشیم. 11های مشترک ما زیر 

ن آمدن عزت نفس است. مسابقه یعنی چی؟ یعنی سبقت. سبقت از گذشته ی خودمان نه کس دیگری. رقابت یعنی بهترین شدن یك عامل تخریب و عامل پایی

 دن و باختن،نگهداری، پاسبانی و حفاظت از آن چیزی که داریم. شکست و پیروزی اصاًل مفهوم ندارد. این قدر بچه ها را به عرصه ی شکست و پیروزی و بر

پیروزی هم وجود ندارد. همه ی این ها ساخته ی ذهن بشر است و عامل آزار بشریت. باید قدرت پیدا کنیم و این توهمات را بیرون نبرید. شکستی وجود ندارد، 

بار المپ اختراع کرد و موفق نشد، به او گفتند: خسته نشدی این همه شکست خوردی؟ گفت من شکست نخوردم بلکه صد راه پیدا کردم  111بریزیم. ادیسون 

 ی شود با آن ها المپ را روشن کرد.که نم

 5ه ک یك عده موفق می شوند که دانشگاه بروند و یك عده هم موفق نمی شوند که وارد دانشگاه شوند، هردو حالت پیروزی است کدامش شکست است؟ کسی

 شگاه نشد.سال کنکور داد و وارد دان 5سال پشت کنکور مانده درواقع روش هایی پیدا کرده که می توان با آن ها 

 شکست و پیروزی معنا ندارد. ما در زندگی شکست نداریم، پیروزی هم نداریم؛ چون قرار نیست به جایی برسیم

 تشویق و تنبیه -19نشست 

در و به موضوع تنبیه و تشویق را بررسی می کنیم وتا آخر مبحث متوجه خواهید شد که همه ی مسایل قبآل "کودک متعادل"در این مبحث نگاه رویکرد 

 مباحث پیشین گفته شده وحاال فقط این مطلب را در قالب تنبیه و تشویق جمع بندی می کنیم.

 چرا تشویق و تنبیه این قدر مهم است؟؟؟

آیا . ودواقعیت این است که این موضوع بخش بزرگی از ذهن والدین را اشغال کرده است وبخش مهمی از رابطه ی والدین وکودک صرف تنبیه و تشویق میش

 واقعا الزم است که این قدر وقت صرف این موضوع شود و یا این همه به آن فکر کنیم؟
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در مورد عالقه ی ق در ایران از دیرباز و در نگاه سنتی تنبیه وجود داشته و حتی در گذشته تنبیه ها بسیار خشن بوده ولی تنبیه وتشویق به این صورت که این

کرده ی امروزی است که چگونه تنبیه کنیم، چگونه تشویق کنیم و...... همه به این دلیل است که رویکرد حاکم بر فضای ما و به خصوص والدین جدید و تحصیل

ر نظام آموزش ب تعلیم و تربیت ما رویکرد رفتارگراست واین رویکرد بیشترین توجه را به حوزه ی تنبیه و تشویق دارد و بیش از صدسال است که رویکرد حاکم

امعه جنیاست و امروزه رویکرد غالب در آمریکاست، همچنین رویکرد غالب بر فضای تعلیم و تربیت ما از خانواده تا مدرسه حتی تا دانشگاه و سطح و پرورش د

بیرونی  محرکرفتارگرایی است، تنبیه و تشویق جایزه و پاداش. جایزه به خصوص از ویژگی های رویکرد رفتارگرایی است چون این رویکرد معتقد است که با 

ف یکی از وولمی توان پاسخ گرفت و رفتارهای انسان پاسخی است به محرکهای بیرونی که دریافت می کند. مثال بارز این عقیده آزمایش سگ پاوولف است، پا

 نظریه پردازان مکتب رفتار گرایی است قفس اسکینز نیز از بزرگترین نظریه های رفتارگرایی است.

که انسان به محرک بیرون پاسخ می دهد و واکنش نشان می دهد بنابراین باتغییر محرک می توانیم رفتار را عوض کنیم و تعلیم وتربیت رفتارگراها معتقدند 

نز اسکی وش قفسحیوانات سیرک بر این اساس است واصوال رفتارگرایان در ابتدا نظریه هایشان را روی حیوانات آزمایش وتجربه می کردند مثل سگ پاوولف و م

ه نمی گنجد ک که بسیار معروف است، بعد نتایج حاصله از این آزمایشات را به انسان تعمیم می دادند امروزه نظریه های جدیدی آمده است که در این مبحث

روزه این نظریه ابطال شده و بیان کنیم،اما همانطور که جوهره ی نظریه رفتارگراها این است که ما بامحرک های بیرونی می توانیم رفتار را تغییر دهیم، ام

های درونی لیل نیازنظریات جدید معتقدند که ما نمی توانیم بامحرک رفتار انسان را تغییر دهیم چون رفتار انسان برپایه ی انتخاب است و انتخاب رفتار به د

 یم رفتار صحیح ایجاد کنیم بلکه با انتخاب می توانیم. امروزه نظریهاوست نه محرکهای بیرونی. محرکهای بیرونی می تواند اجبار ایجاد کند و ما با اجبار نمی توان

تار است د تا مرگ رفانتخاب در مقابل نظریه اجبار است و نظریه انتخاب می گوید که انسان بر پایه ی نیازهای درونی اش انتخاب می کند تمام زندگی ما از تول

 می بینیم که چقدر ما به محرکهای بیرونی می پردازیم. واین رفتارها تماما بر مبنای انتخاب های ماست االن

بهایی را که مطالعه درک مقصر و مظلوم را به یاد دارید؟ هردوی این درک ها به محرک بیرونی توجه دارند. نظریه اجبار از رویکرد رفتارگرایی می آید. ما کتا

ویکرد رفتارگرایی برای اصالح رفتار معتقد به محرکهای بیرونی است و ما هم متأسفانه می کنیم ریشه آن ها را جستجونمی کنیم بعد دچار تعارض می شویم. ر

ل فتارمان را شکامروزه به محرکهای بیرونی معتقدیم. نظریه ی جدیدی که در دنیا به روز و مطرح است می گوید که ما بر اساس نیازهای درونی مان است که ر

. انتخاب می کنیم که افسرده باشیم یا انتخاب می کنیم که شاد باشیم. عوامل "انتخاب می کنیم"نیده اید که ما می دهیم وانتخاب می کنیم بارها از من ش

نای این خواهم بر مببیرونی تأثیری در احساسات ما ندارند بلکه نیارهای درونی هستند که احساسات و برپایه ی آن بر رفتار ما تأثیر دارند. در این مبحث می 

 بحث تنبیه و تشویق را بررسی کنم. ابتدا تنبیه و بعد تشویق و بعد طبق معمول بحث کارکرد مطرح می شود. در کارکرد ما می خواهیم ببینیم نظریه جدید

. لطفا " هچرا و چگون "که کارکرد تنبیه و تشویق چیست در مباحث قبل کارکرد را مفصل توضیح داده ایم. گفتیم که در کارکرد به دو سؤال پاسخ می دهیم 

و بچه ی  تربیت شود ذهن خود را پرسشگر بار بیاورید، چرای بی جواب!!!،چرا ما باید کودک را تنبیه کنیم؟ما فوری می گوییم برای اینکه آدم شود، برای اینکه

است که جوابش را از قبل آماده کرده ایم درستی بار بیاید. این چرا به درد نمی خورد چون این چرا که سریع به آن پاسخ می دهیم چرای اتهام است و چرایی 

ودکانه بی این چرای با جواب، کمکی به رشد ما نمی کند.چرای بی جواب است که به رشد ما کمك می کند، چرای کودکانه، بچه ها ذهنشان پر از چراهای ک

حاضرین: یاد بگیرد، متوجه اشتباهش بشود، یکی از راه های   ؟جواب است، بعد میره دنبال جواب چراهایش و نظریه پرداز می شود. چرا کودک باید تنبیه شود

نمی گیریم. حاضرین: اشتباهش را تکرار نکند، مسؤلیت کارش رو به عهده بگیرد.        یادگیری است، آقای سلطانی: آهان به همین دلیل است که هیچی یاد 

ید؟؟؟ یعنی کتك می خورد که اشتباهش را متوجه بشود و تکرار نکند! یکی از حاضرین: نه آقای سلطانی: واقعًا شما به همین دلیل فرزندتان را تنبیه می کن

انیت شتر عصبمحرومش می کنیم از چیزهایی که دوست دارد،آقای سلطانی: حاال به این موضوع هم می رسیم که اجازه داریم محرومش کنیم یا نه؟ حاضرین: بی

 هایمان را خالی می کنیم.

ما سه کلمه داریم:   ه می رویم سراغ ریشه ی کلمه تنبیه، چون در مورد این کلمه هم بسیار بحران مفاهیم داریم. تنبیه یعنی چی؟؟؟پس اول مثل همیش

 تنبیه، مجازات وکیفر این سه کلمه چه فرقی باهم دارند؟ 

ر کرده بودند بی سفتنبیه یعنی: آگاهی دادن، بیدار کردن، هشیار کردن، توجه دادن. تنبیه اصاًل مجازات و کیفر نیست. یکی از دوستان به یکی از کشورهای عر

 "ربی نوشته بودند و به ع Attention گفتند که من آنجا متوجه شدم که تو چی می گی چون آنجا روی عالمتهای راهنمایی به انگلیسی نوشته بودند 

 ، یعنی متوجه باش. این کارهایی که ما می کنیم اصالً اسمش تنبیه نیست."تنبیه

ر فصل مجازات یعنی چی؟ جزا دادن، پاداش دادن، مجازات هم اصالً کتك وحبس و غیره نیست. مجارات یعنی جزا، نتیجه ی منطقی عمل. به طور مثال د

 رما می خوریم. سرماخوردگی مجازات ماست. مجازات یك عامل از بیرون نیست؛ نتیجه ی منطقی عمل خود ما است.سرما لباس کم پوشیده ایم،مسلمه که س

ان بالغ ك انسکیفر یعنی چی؟کیفر در مقابل جرم است. یعنی مکافات، یعنی زندان، حبس، اعدام. کیفر برای جرم و مجرم است. جرم تعریف دارد. جرم توسط ی

پس جرم عملی است که توسط یك انسان بالغ، عاقل با نقشه قبلی برای کسب سود شخصی اجرا می شود وبه فردی یا جامعه آسیب  و عاقل انجام می شود.

کیفر  یمی زند این شخص مجرم است و باید کیفر ببیند و به مکافات عملش برسد، حتی این حالت مجازات نیست چون مجازات جای دیگر تعیین می شود ول

می کند قاضی بنابر قوانین وعمل شخص تعیین می کند که شالق بخورد یا زندان برود و غیره. ما بچه هایمان را کیفر می دهیم، تنبیه نمی  را قاضی تعیین
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ی اعمالت فکر  همیریم تو قالب یك قاضی، مجازاتت اینه که بری تو اتاقت ده دقیقه در رو ببندی و به نتیج "بیا اینجا ببینم باز تو این کار بد رو کردی"کنیم.

کرکن به کارهات فکنی، خب به زندانی هم که میره زندان همین حرفهارو می زنن به زندانی که نمیگن می بریمت پدرتو در میاریم میگن ندامتگاهه، برو اونجا 

 بعد میره اونجا قاچاق فروشی و کارهای جدید یاد می گیره و میاد بیرون دوباره!!!

تو اتاق به نتایج اعمالت فکر کن اونهم میره توی اتاق و بدتر میشه وجری تر میشه و میاد بیرون. چون درظاهر به ما گفته اند که  به بچمون هم میگیم که برو

مگه  رم است.ی مجبچه به نسبت سنش می تواند هرسال یك دقیقه توی اتاق تنها باشه و این میشه زندان انفرادی. این یعنی کیفر دادن نه تنبیه واین کار برا

 خودشان و بچه های ما چه جرمی مرتکب شدند وآیا بچه های ما عاقل هستند؟؟ بالغ هستند؟؟ و مگر کارهایی که می کنند با قصد قبلی است؟ حاال اگه به

 دیگران آسیب می زنند دچار اشتباه شده اند. بچه ها اصالً این شرایط را ندارند که کیفر ببینند.

ضربه شالق و.....در نهایت خونسردی هم  15ضربه شالق  11هر بعداز ظهر کیفر تعیین می کردند، چند بچه داشتند، هرکدام  خدا رحمت کند پدر دوستم را،

بانی ایشان عصاجرا میکردند اصالً هم عصبانی نبودند که بخواهند غیض شان را خالی کنند، بسیار هم انسان متدین وآرامی بودند و ما هیچوقت ندیدیم که 

 مط هر وقت مادر شکایت می کردند ایشان آرام و بادقت گوش می دادند وکیفر خواست را صادر می کردند. همه بچه هاشون رو هم بالقب آقا وخانبشوند فق

 15ان بود،ضربه،کمربند هم دستش15صدا می کردند سید هم بودند مثالً میگفتند آقا سید حسن تشریف بیاورید امروز شما به والده..... بی ادبی کردید شما 

بزرگترید به طبع  ماضربه را می زدند بفرمایید دیگر تکرار نشود.خانم فالن تشریف بیاورید ایندفعه را می گذرم دیگر تکرار نشود،آقای فالن تشریف بیاورید ش

 این بود که باید کیفر داد.ضربه شالق بعد هم خانم چایی بنده را بیاورید. اعتقاد ایشون  21مجازاتتان سنگین تر است چون شما الگو هستید 

تلخی باید  استنبیه کیفر نیست. تنبیه توجه دادن است که از مرز عبور نکن. تنبیه آگاهی دادن و برحذر کردن است ولی توآم با تلخ کامی. در تنبیه احس  

ه کودک معیار بگیرد. دیدید در مهمانی بچه ای بچ باشد و گرنه کودک معیار نمی گیرد چون نه خشونت است نه کتك فقط یك تلخ کامی باید در آن باشد که

یزم ید: ببین عزدیگر را می زند بعد مادر می خواهد تنبیه کند می خواهد مدرن هم باشد وادعا هم دارد که با اصول تربیتی نوین بچه تربیت می کند، می گو

ه های خوب اصالً دوستشون رو نمی زنند با هم دوست هستند دیگه دلم نمی این کاری که تو کردی اصالً کار انسانی نیست بسیار کار زشتی انجام دادی بچ

ما نفهمیدم اخواد این کار رو تکرار کنی، ببینید داریم حرفهای خوبی میزنیم اما همراه یك لبخند گوشه ی لب، بچه هم باخودش میگه از حرفات که چیزی 

د دقیقه کارش رو تکرار میکنه،چون معیار نداشته مادر باهمون لبخند داره بهش هشدار میده که در لبخندت میگه کارم زیاد هم بد نبود میره و دوباره بعد چن

 حالت عادی باهاش حرف میزنه، تلخ کامی باید باشه که در چگونگی مفصل تر می گوییم.

ونگی ت. قبالً می گفتیم که بچه ها نباید مجازات شوند. در چگتنبیه باید باشد. بچه ها باید تنبیه شوند ولی نباید کیفر شوند. هم باید تنبیه شوند و هم مجازا

،که عمل استخواهیم گفت تنبیه،آگاهی دادن و برحذر کردن است. بچه داره میره به سمتی که نباید بره، ما جلویش را می گیریم. مجازات نتیجه ی منطقی 

 در چگونگی مفصل خواهیم گفت.

خشونت کامل وجود دارد. در تنبیه و مجازات هم اگر خشونت وجود داشته باشد تبدیل به کیفر می شوند. ما یك جلسه  کیفر مطلقاً مال بچه ها نیست. در کیفر

زنش رکامل راجع به خشونت صحبت کردیم. تمام خشونت هایی که گفتیم فیزیکی مثل کتك،خشونت و کالمی مثل حرفهای نیشدار،تهدید، تحقیر، توهین، س

وخشونت های شخصیتی مثل: مظلوم نمایی، احساس گناه دادن "دوستت ندارم، دیگه مامانت نیستم، هیچ کس تورو دوست نداره. دیگه"وخشونت های عاطفی 

سال از خدا. این موارد هیچ کدام تنبیه نیستند و تماماً کیفر هستند. هرجایی که پای خشونت در ارتباط با  11و  6ترساندن زیر  و خشونت های خرافی مثل: 

ه ب یاید کیفراست و مذموم است. برگردید به این مبحث و ببینید این خشونتها در زندگی ما هست یا نه؟؟؟ اگر هست فرزندان ما در معرض کیفرندکودک ب

ر را می داند. بدانید کودک پدر و ماد    سال این گونه است که خودش را مسبب  6خاطر گناهی که مرتکب نشده اند. ساختار ذهن کودک به خصوص زیر 

نمی کنند،خطا ندارند، قدرت مطلق هستند. شخصیت کودک این          مقصر نمی شناسد. از نظر کودک پدر و مادر به خصوص مادر، مطلق هستند، اشتباه 

د به همین خاطر گونه شکل می گیرد که من بدم؛ من مستحق کتك خوردنم پس من باید مجازات بشم. چون بچه ها هیچ وقت پدر و مادر را مقصر نمی دانن

می کنند. همیشه خودشان را مقصر می دانند پس من بدم. به همین دلیل هر نوع خشونتی بچه ها را در موضع مجرم و                زود می بخشند و عبور 

 می برد.     کیفر 

یت است، رشد بدون تربیت امکان ندارد، در مباحث قبل در مورد تنبیه باید باشد مجازات هم باید به نوعی باشد. چرا تنبیه باید باشد؟؟ چون تنبیه ابزار ترب

ه الزم دارد یتربیت نیز صحبت کردیم و گفتیم تربیت یعنی ایمن سازی مسیر رشد. تمام درس های ما حول محور رشد است. رشد تربیت الزم دارد و تربیت تنب

لمه ی تربیت و تنبیه دارید. گفتیم تربیت یعنی ایمن سازی جاده ی رشد. ما رشد را مانند الزم و ملزوم هم هستند اما باز هم مرور کنید که چه درکی از دو ک

ظ یك جاده می دانیم که کودک در آن به سمت یك مقصدی در حال حرکت است این جاده باید ایمن باشد، ایمن سازی جاده یعنی چی؟ یعنی باید حفا

اری شده باشد. تا کسی در این جاده گم نشود. این تربیت است. در جاده که می روی نگاه کن. مراقبت کن داشته باشد از پرتگاه ها ایمن شده باشد. عالمت گذ

مال، ک و مواظب عالمت ها باش که خطری برایت پیش نیاید تا به مقصد برسی. پس تربیت ایمن سازی جاده ی رشد است، مقصد این جاده کجاست؟ حاضرین:

 ای سلطانی: خوب مقصد ندارد جهت که باید داشته باشد.تعالی، مقصد ندارد،الهی شدن. آق

 اصل                                                                     
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 اصول                                                                    

 ارزش ها                                                                  

 اهمیت و مهارت ها                                                            

هد بود. در ااین مسیر است. من به شما نمی گویم که مقصد چیه خودتان دنبالش بروید. اگر ندانید اصل، اصول و ارزشهای شما چیست تربیتتان بی معنی خو

تا را اگر ندانیم و نشناسیم، تربیت مان بیهوده و عبث خواهد بود. مگر جوانهایی که امروزه این همه  4قرار می گیرند تفاوت این زیر ارزشها اهمیت و مهارت ها 

که از  د هر کاری هممشکالت ایجاد می کنند، تربیت ندارند یا خانواده های بی تربیتی دارند، خیلی هم عالی تربیت شده اند اما پدر ومادر جهت را نمی دانستن

ن جاده کجاست دستشان بر می آمده انجام داده اند جهت را نمی دانستند کجاست؟ کدام جاده را ایمن سازی می کنیم و با چه عالمتی؟ آیا می دانیم جهت ای

بعد  ده عالمتهای اشتباه گذاشته ایمو به کدام سمت می رود یا خیر. اگر ندانیم کارهایی که در قالب تربیت انجام می دهیم بیهوده است. حاال برای تربیت بیهو

تابلوی گردش به چپ ممنوع در جاده گذاشته ایم در حالیکه در  راننده که می خواهد طبق این عالیم اشتباه عمل کند،کتکش می زنیم. به طور مثال یك 

 می کند ومنحرف می شود بعد ما کیفرش می کنیم. جاده ی واقعی باید تابلوی گردش به راست ممنوع می گذاشتیم خوب طبیعتاً راننده هم طبق آن عمل 

اگر مسیر و جاده را به درستی نشناسیم نمی توانیم آن را درست عالمت گذاری کنیم،کودک منحرف می شود بعد  "تربیت در سکوت شکل می گیرد "گفتیم 

دلیل اصل و اصول مهم هستند اگر این دو را نشناسیم و برایمان  کتك می خورد و مجازات می شود در حالیکه ما باید جاده را عالمت گذاری کنیم و به همین

خود را  صلشفاف و روشن نباشد آنوقت مجبوریم که خشونت به کار ببریم. تنبیه ابزار تربیت است و تربیت ایمن سازی جاده رشد است و رشد جهت دارد. ا

 اید به آن برسیم کسی نمی تواند به ما بگوید اصل چیست(.ببینید که کجاست؟ اصل باید برای تك تك ما روشن باشد )ما خودمان ب

و گیج  درگمیك مسـئله ی مهم در جامعه ما این است که در زندگی ده ها اصل داریم در صورتیکه اصل یکی است و یکی باید باشد. به این دلیل است که سر

بچه هایمان چه می خواهند.آیا نقطه اصل ما تحصیل است؟ آیا پول است؟ دلبستگی  هستیم. نمی دانیم که با بچه هایمان چه باید بکنیم چون اصالً نمی دونیم

قطه ی ناست؟ محبت است؟ باید برای خودمان شفاف کنیم. حاضرین: ممکن است که اصل ما شامل این مواردی باشد که شما گفتید،آقای سلطانی: خیر اگر 

 ی تواند باشد. حاضرین: خوب پول الزمه! آقای سلطانی: بله پول الزمه اما آیا اصل ما هست یا نه؟اصل چندتا باشد آن نقطه دیگر اصل نیست. اصل فقط یکی م

نشناسیم ما باید بدانیم و بشناسیم که در زندگی چه چیزی اصل است و چه مواردی اصول، مهم و ارزش ها چیست؟ چه چیزی اصل ماست. اگر این مسیر را 

ستیم مواجه خواهیم شد.آیا تحصیل مهم است؟؟؟ تحصیل بسیار مهم است اما هرگز ارزش نیست. اگر به عنوان مثال تحصیل با مشکالتی که امروز با آن روبرو ه

 که جزو حوزه ی اهمیت ها است را در جای ارزش ها بگذاریم، راه را اشتباه رفته ایم و به دنبال آن بقیه مسیر را هم اشتباه می رویم.

ست، مدرک مهم است. در صورتیکه امروزه جایشان با هم عوض شده است و علم را فدای مدرک می کنیم. اهمیت را باال برده حاال علم چیست؟؟؟ علم ارزش ا

ل می شک اشتباه ایم ارزش را پایین آورده ایم یعنی مدرک را در مرتبه ی ارزش، و علم را در مرتبه ی اهمیت گذاشته ایم. به این ترتیب بقیه ی مسیر نیز 

 گیرد.

و  ویموقتی مدرک ارزش بشود، اصول، طبقه ی باالی مدرک و اصل، به اصطالح فوق تخصص می شود و بعد به کلی از جاده بیرون می زنیم و منحرف می ش

 تا به خاکی نزنیم و اشتباهاتمان را متوجه نشویم و بر نگردیم راه را پیدا نمی کنیم.

ید اصل چیست. در دین مان هم به ما این اجازه داده نشده، ما طبق دین و اعتقاداتمان می گوییم که اصل دنبال این نباشید که یك نفر بیاید و به شما بگو

تای دیگر طلبمان. می دانید که در اصول دین اجازه ی تقلید نداریم؟ می دانید؟ اکثراً هم  4تا اصول دین داریم که اولی اش توحید است  5خداوند است چون 

 ند ساعت تحقیق تا به حال راجع به توحید داشته اید؟که تحصیلکرده هستید،چ

ه همین دلیل یم بهمون که تو مدرسه بهمون گفته بودند همان را بلدیم. پس از تقلید هم حتی پایین تریم به همین دلیل است که نمی توانیم ایمان داشته باش

ه ایم. اصل را باید بشناسیم و برای شناختن باید کار بکنیم ، هیچ راه دیگری هم است که نمی توانیم توکل داشته باشیم چون خودمان اصل و اصول را نشناخت

دتان اید خوندارد به همین دلیل است که ما نسخه نمی دهیم. اگر منتظرید که من بگم اصل چیه اگر دوسال دیگر هم منتظر بمانید از من نخواهید شنید ب

 بروید و پیدا کنید.

جاده، یك موقع هم هست که ما رشد را بتن می بینیم وتربیت را قالب. به این حالت، ساختار تربیت یا ساختار ایمنی می گوییم.  گفتیم تربیت یعنی ایمن سازی

گذاریم جلویش ب یك قالب داریم، بتن را داخل آن می ریزیم شکل می گیرد. ساختمان سازی ها را دیده اید؟ بتن طبع سیال دارد میل به رفتن دارد باید قالب

ختمان باال اتا نرود. قالب فشار می آورد بتن هم فشار می آورد این دوتا درگیرند تا بتن سفت شود وقتی که سفت شد ستون تشکیل می شود بعد سقف بعد س

 می رود. تربیت قالب است، محتوای آن بتن است که رشد است. 
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زش ها خارج شود.کودکی که از فضای ارزش ها خارج می شود یعنی در حال خروج چه موقعی باید تنبیه کنیم؟ تنبیه مال زمانی است که کودک از فضای ار

رود. تنبیه یرون باز قالب است باید جلویش گرفته شود، با قدرت، بدون خشونت. تنبیه مال این زمان است تا کودک شکل بگیرد و بداند که از ارزش ها نباید ب

 ارت ها.فقط مختص عرصه ی ارزش هاست نه عرصه ی اهمیت ومه

قرمز  هاست که ما خطما در مهارت ها نباید تنبیه کنیم،در مهارت ها باید اجازه بدهیم که اشتباه کنند تمرین کنند تجربه کنند و جلو بروند. در عرصه ی ارزش

 داریم.

ود یك سری کارها بود که در منطقه ی زرد ب دفعه ی پیش گفتم که رفتار بچه ها را چگونه می بینیم. یك سری کارهای مثبت بود که در منطقه ی سبز بودند

الب ما هستند ق که چندان بد نبودند ویك سری کارها بودند که تعدادش خیلی کم بود و در منطقه قرمز بودند و ما باید برخورد کنیم. منطقه قرمز ارزش های

 را بسازیم و بتن هرز می رود.را ارزش های ما تعیین می کنند و وقتی ارزشها را نشناسیم نمی توانیم قالب تربیت 

ندارند ویا خیلی کمرنگ است. در جوامع مثل ما بدتر است چون ما نظام ارزشی   مشکل جامعه ی مدرن اعم از ایرانی و غیر ایرانی این است که نظام ارزشی 

کار برای دوام خانواده ایجاد یك نظام ارزشی است.در این  گذشته مان را رها کرده ایم و نظام ارزشی جدید هم نتوانستیم بسازیم. مهم ترین کار و فوری ترین

ه دکودک هم احساس بهتری خواهد داشت چون دیگه می داند کجا خط قرمز است من باید بایستم. منتهی ارزش های ما نباید با مبانی علمی اثبات ش  حالت

اسب کودک باشد اگر قالب کوچك باشد شخصیت کودک کوچك شکل می گیرد و در تعارض باشد. ارزش ها نباید رشد را محدود کند. قالب باید اندازه و من

ا می مرشد نمی کند اگر هم قالب بزرگتر باشد شخصیت کودک شکل نمی گیرد. این جاست که ما از علم کمك می گیریم. ارزش های ما هم، از سنت اصیل 

هم ترکیب می شوند. ما دو تا عامل داریم یکی سنت و دیگری علم. از ترکیب این دو  آیند و پاالیش می شوند هم از علوم اثبات شده، گرفته می شوند و با

 ارزش هایمان بیرون می آید.

ازات ینجاست که مجدر مهارت ها بچه ها تنبیه نمی شوند وقتی بچه ها از چهارچوب یا قالب ارزش ها بیرون نرفته اند که تنبیه ندارد بلکه مدیریت می شوند ا

 کودک داخل چهارچوب دچار اشتباه شود آن را مدیریت می کنیم ولی اگر کودک از چهارچوب ارزش ها خارج شد، بازدارندگی است.می آید. اگر 

بیه های ما در نلحظه ای با خودتان فکر کنید و خوب بررسی کنید و ببینید که کجاها بیشتر بچه هایتان را تنبیه کرده اید. متأسفانه بیشتر خشونت ها و ت

 ین دلیلی مهارت ها است در حالیکه در حوزه مهارت ها اصاًل نباید خشونت و تنبیه باشد بلکه باید مدیریت باشد. تنبیه مال ارزش ها است و به هم حوزه

ند خیلی این ارزش ها باش خیلی به ندرت باید اتفاق بیافتد. البته اگر زندگی ما ساختار ارزشی داشته باشد، ارزش ها شفاف و روشن باشند و پدر و مادر عامل به

 کم به تنبیه نیاز خواهیم داشت.

ره ارزش ندارد مادر در خانواده ایی که سفره ارزش است و زمانی که سفره پهن می شود، اول پدر و مادر می نشینند و غذا می خورند. اما در خانواده ایی که سف

اد یکی نمیاد یکی قهر میکنه و... چون از اول در این خانواده سفره ارزش نبوده. من نمیگم خوبه یا بده دایماً باید داد بزند، بابا غذا یخ کرد بیاین دیگه....یکی می

 اما وقتی ارزش خانواده ی شما مشخص نیست و بچه نمیاد که بشینه سر سفره، پس دیگه داد و بیداد نکنین.!

ریم اما در ذیل ارزش واقع شده اند اگر ارزش را نشناسیم مهارت به دردمان نمی تنبیه و مجازات یك مهارت هستند تشویق هم یك مهارت است باید یاد بگی

ام سؤلیت ها انجخورد. تنبیه، تشویق و مجازات ذیل ارزش ها ی احترام و مسؤلیت هستند و با توجه به این دو ارزش باید اتفاق بیفتد. حرمت ها حفظ شود. م

ست، هستم پس به مسئولیتم عمل می کنم و اگر تنبیه می کنم به دلیل مسئولیتی است که به عهده دارم، شود. من مسؤل تربیت فرزندم تا وقتی که کودک ا

یه را ذیل نیم وقتی تنبپدر شدم مادر شدم. با توجه به رعایت حرمت ها، در تنبیه نباید حرمتها بشکنند. احترام کودک و خانواده همه باید برقرار باشد. حال ببی

 مسؤلیت انجام می دهیم چه اتفاقی می افتد؟؟؟دو ارزش احترام و 

عزیزم از جاده داری "تنبیه در این حالت سازنده است چون اصالً تخریب ندارد فحاشی و کتك و خشونت ندارد پس سازنده است. هدایت در مسیر رشد است. 

 د، ومهمترین مسئـله این است که کودک درون کنترل می شود. ، ایجاد شخصیت مطلوب است. تنبیه سازنده در کودک اقتدار ایجاد می کن"دور میشی برگرد

 بیرون     ------------   درون                                                           

خود کنترل بار می آید. دوران  اما ما در حال حاضر کاماًل بچه ها را برون کنترل بار می آوریم. درون کنترل یعنی از داخل خودش،خودش رو کنترل می کند. 

ا بچه و مجازات بکودکی احتیاج به حامی دارد که این کار را بکند بعد در دوران بزرگسالی خودش می تواند خود را تنبیه کند. هرکاری که تحت عنوان تنبیه 

درون کنترل درک مسئول پیدا می کنند و خودشان را کنترل  ها می کنیم بر می گردد به درون او و بعداً بچه ها با خودشان همان کار را می کنند. در حالت

 می کنند.

ست ه نمونه ی بارز جامعه ما که برون کنترل است ترافیك شهری مان است.چه موقعی تخلف رانندگی نمی کنیم؟ وقتی که پلیس هست یعنی عامل بیرونی

 وییم در اروپا چنین و چنان.به محض اینکه عامل بیرونی نباشد تخلف می کنیم و بعد هم باحسرت می گ
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دش ی از پول باتفاقاً ما خیلی درون کنترل هستیم اما ما تعمیم نمی دهیم. مگر در جمع ما چندتا جیب بر هست؟ خب به خاطر اینه که درون کنترل هستیم ک

ه که از درون ما را کنترل می کند؟ فطرت بشر است که میاد اما وقتی از جیب شخصی تراول افتاد سریع او را خبر می کنیم که پولت افتاده برش دار. این چی

م ید تعمیمش بدهیاز درون کنترل می کند. حرف من را اشتباه برداشت نکنید که جامعه ی ما اصالً از درون کنترل نمی شود همه ما درون کنترلی داریم اما با

 و در همه جا از آن استفاده کنیم.

د. انسان ها از ترس نیست که خودداری می کنند بلکه اختیار خودشان است؛ آگاهی است. در تنبیه سازنده، درک مسئول تنبیه سازنده درون کنترل بار می آور

م حاال دوتا تپیدا می کنند در حالی که اگر تنبیه ذیل احترام و مسئولیت نباشد تبدیل به خشونت می شود .یعنی ما داریم تنبیه می کنیم )خب عصبانی هس

ی بر نمی خوره حاال یك کمی هم کتك زدم خب اعصابم خورده، چشمم را می بندم دهانم را باز می کنم، اصاًل هیچی نمی فهمم بعد فحش که به جای

تا تیکه ظرف نشکونم درست نمیشم( این حالت از ذیل احترام و  5تا  4عذرخواهی می کنم ها، ولی چی کار کنم خب من اینم دیگه یا وقتی عصبانیم تا 

بیرون آمده وقتی هم بیرون آمد ارزش ها از بین می رود و خشونت می آید و وقتی خشونت بیاید تنبیه مخرب می شود کودک را تخریب می کند مسئولیت 

 چون هرپدر و مادر را تخریب می کند و مانع مسیر رشد می شود به جای اینکه به مسیر رشد هدایت کند مانع می شود شخصیت نامطلوب ایجاد می کند، 

 کاری که در بیرون با بچه می کنیم آنها را درونی می کند و تبدیل می شود به شخصیت نامطلوب.

 در حالت اول در کودک اقتدار ایجاد میکرد در این حالت ترس.

من اجازه نمی ده( ولی  کسی که در نیمه شب در تنهایی از چراغ قرمز رد نمیشود انسان مقتدری است )من می تونم رد شم اما رد نمیشم چون ارزش هام به

جاد ای اون کس که شخصیت نامطلوب داره و از چراغ رد نمیشه از روی ترس است که رد نمیشود چون می دونه ممکنه دوربین باشه جریمه بشه،خشونت ترس

 می شود و دایم باید از بیرون کنترل شود.     می کند و ترس اجبار و اطاعت ایجاد می کند،کودک برون کنترل 

تند کنترل هسقدر میگیم )نمی تونم بچه هامو ول کنم ده دقیقه نباشم زار و زندگی و خودشان را نابود می کنند اسیر شدم به خدا( خب این بچه ها برون  چه

 همیشه باید باالی سرشان باشی و اصالً نمیشه مسئولیت به آنها واگذار کرد چون درک مسؤل ندارند.

می کند، مخصوص حیوانات است برای انسان نیست. انسان در مخروطی که قبالً شرح داده شد از مرتبه ی حیوانات عبور کرده برون کنترلی ایجاد ترس و طمع 

 ت.مانع رشد اسو به مرحله ی انسانیت رسیده نیازی به کنترل از بیرون ندارد. ایجاد ترس مال حیوانات است. ترس با شأن و فطرت انسان سازگاری ندارد و 

ر: نه! ماد ادران پرسیدند که: این حرف هایی که می زنید برای بچه ها است یا برای ما پدر و مادرها؟ آقای سلطانی پرسیدند: مگه شما بزرگ شده اید؟یکی از م

حرف هایی که  آقای سلطانی: پس حتماً این حرف ها به دردتان می خورد. همه ی ما با این که پدر و مادر هستیم در عین حال کودک هستیم. همه ی این

ونت می زده شده در واقع برای خودمان است و در مرحله ی بعد برای کودک است. چه قدر در طول روز خودمان را کیفر می دهیم؟ چه قدر با خودمان خش

است؛ باور کنید که ما بزرگ کنیم؟ و چه قدر از ارزش ها بیرون می رویم و اصاًل هم به روی خودمان نمی آوریم. پس همه ی این مطالب اول برای خودمان 

 نشده ایم.

 حال می رویم سراغ الگوی عملی تنبیه و این که چگونه تنبیه کنیم؟

نید و کار اید مطالعه کابتدا این مطلب را بگویم که الگویی که در این جا مطرح می کنم، یکی از انواع الگوهای تنبیه است. الگوهای بسیار متعددی وجود دارد. ب

 ایم بچه ها در عبور از ارزش ها باید تنبیه شوند. در این الگوی فرضی من ارزش، یك عدد شیرینی است. ممکن است در ظاهر خنده دار باشد امکنید. ما گفت

ورد؛ مادر خد بفرض کنید سه تا شیرینی داریم، مادر به فرزندش می گوید: یکی مال من، یکی مال تو و یکی هم برای بابا برایش نگه می داریم تا عصر بیای

ندی شود چون طبقه بمیرود و بعد از چند لحظه می آید می بیند که بچه داره دهانش را تمیز می کنه و شیرینی بابا رو خورده. این بچه از نظر من باید تنبیه 

اشد، مادر میاد و میگه ِاه خوردی، نوش ارزش ها را زیرپا گذاشته. حاال اگر جای ارزش و اهمیت برای مادر برعکس شده باشد و اهمیت جای ارزش را گرفته ب

عان می د اذجونت یه دونه شیرینی بوده دیگه اصاًل میرم یك کیلو برات می خرم بشین بخور، در وضعیت بدتر مادر می خواهد کودک را تحریك به خوردن کن

خوره!!!!من اصالً اگر به این بچه بگم دست نزن مال کسیه و اون کند که بابا جان این بچه بخوره من اصالً می گم مال مردمه دست نزنی ها تا این بچه بره ب

کنیم.   برای بچه می تحریك بشه از این به بعد همش می گم که مال فالنیه تا این بچه دهنش باز بشه و بخوره!!!!! درواقع تجاوز به حق مردم را وسیله ی تحریك

ی پدرش رو می خوره، به ارزش حرمت بی توجهی کرده و وارد حریم پدر شده، ارزش صداقت در این حالت جای ارزش و اهمیت عوض شده؛ وقتی بچه شیرین

 رو زیرپا گذاشته، پس تا این جا دوتا ارزش را زیرپا گذاشته پس باید تنبیه بشه.

 چه موقع باید تنبیه کرد؟

جام داده تنبیه نکنید و هرگز کودک را به خاطر کاری که در آینده درست همان موقعی که آن عمل انجام گرفته. هرگز کودک را به خاطر کاری که در گذشته ان

د بچه را به خاطر کار گذشته و دیروز تنبیه نکنی "اگر رفتیم مهمونی تو دست به چیزی بزنی، اومدیم خونه من می دونم با تو!!"اگر انجام بده، تنبیه نکنید. 

کاری که دیروز انجام داده او را دعوا کنید او اصالً یادش نخواهد آمد که شما راجع به چه چیزی او  چون بچه یادش می رود و اگر شما بخواهید مثالً به خاطر

 را تنبیه می کنید.



                                    www.nooredideh.com                                                       نوجوان  ربیت کودک وتخصصی تسایت  نور دیده:

  

 

ه ی م میگه که بچزمانی که مطمئن هستید که کاری را فرزند شما انجام داده نگویید که: کی این کار رو کرده یا کی این شیرینی را خورده؟ خوب معلومه او ه

د کی خورد کی نخور "چرا"بلکه بپرسید  "کی"یه اومد خورد حاال شما باید ثابت کنید که نخیر خودت خوردی. وقتی مطمئن هستید اصالً نپرسید همسا

 هم می دونم، چرا خوردی؟  نداریم، تو خوردی من

، "نوعحرف اضافی مم"این جا کتابی را معرفی می کنیم به نام نوع بزه را شرح دهید چرا می خواهید کودک را تنبیه کنید؟ چرائی اش را به کودک بگویید. در 

ری با ستیم که چه طوانتشارات پیك بهار، ترجمه آقای قراچه داغی. این کتاب بسیار زیبا و جالب یاد می دهد که با بچه ها چگونه حرف بزنیم. ما اصاًل بلد نی

زیاد کلمات را نمی تواند را نگه دارد. بنابراین وقتی می خواهیم توضیح دهیم که چرا می بچه ها باید حرف زد. حافظه ی بچه ها فرم خاصی است و تعداد 

ال تو نبود، شیرینی مخواهی تنبیه شوی و چه اتفاقی افتاده، باید از کلمات ساده، روشن و شفاف استفاده کنیم و تکرار کنیم. چرا شیرینی بابا رو خوردی؟ اون 

نی بابارو خوردی؟ حق نداشتی بخوری؛ چرا خوردی؟ تکرار می کنیم و مرتب جمالت را کوتاه تر می کنیم و لحن سوال را با اجازه نداشتی بخوریش؛ چرا شیری

گیم . نیاییم بآهنگ های مختلف بیان می کنیم تا در ذهن کودک حك شود. این کاری که مادر انجام می دهد دقیقاً برای کاری است که شیرینی بابا رو خورده

ری بازم وآبروبر، دنیارو بکنن توی اون شکم کاردخوردت بازهم گرسنه ای، بابای بدبختت ده کیلو ده کیلو شیرینی میاره توی این خونه این همه می خکه ببین 

ر ره تنبیه میشه و حتی فکمثل گداها............. در این صحبت ها مادر دادوفریاد می کنه ولی یك کلمه شیرینی بابا در آن نبود که این بچه بفهمه برای چی دا

 می کنه که آخه کی من ده کیلو شیرینی خوردم اصالً موضوع چیه؟ این حرفا به من چه ربطی داره؟

اس م. احسبرای کودک داستان سرایی نکنید. واضح و شفاف صحبت کنید، چرا شیرینی بابا رو خوردی. شفاف و واضح و ساده ناراحتی مان را ابراز می کنی

 تعادل ابراز کنید تا کودک بفهمد که شما از این قضیه ناراحت هستید.ناخوشایند م

 همه خوشحالهمیشه گفته ام که شادی پدر و مادر برای کودک حرف اول را می زند. ما می تونیم بگیم حاال بچه یه شیرینی خورده شاید هم پدرش اصالً بف

ه میان می آید وارد منطقه ی قرمز شده. پس مادر بدون عصبانیت بعد از این که چرا هارا پرسید، هم بشه اما کودک باید بداند و بفهمد که وقتی پای ارزش ها ب

                       «.کارت خیلی بد بود»سگرمه ها را می برد تو هم و می گوید کارت خیلی بد بود. 

 وجود   ------------------  کار                                                  

ردی؟ این کار رو کبه بچه لقب نمی دهیم. شیکمو، دله، بی چشم و رو، گشنه گدا و ... نمی گوییم. فقط می گیم کار بدی کردی، این قدر از کارت ناراحتم چرا 

نداشته  ومد میگم که دیگه دوستتبیندازمت تو اتاق در رو ببندم، شب که بابات ا"توهین نمی کنیم، برچسب نمی زنیم، کتك نمی زنیم، تهدید نمی کنیم. 

ثانیه.  31از این حرف ها نمی زنیم. من از کاری که کردی ناراحتم در  "باشه، شیرینی بابارو خوردی، این کار دزدیه. خدا بچه های دزد شیکمو رو دوست نداره

و رعایت تعادل را فراموش نمی کنیم. بعد از این که ابراز ناراحتی کم و به اندازه به نسبت کاری که کودک انجام داده زمان ابراز ناراحتی را تنظیم می کنیم 

 31ثانیه به چشم هایش نگاه کنید، فقط نگاه کنید. این کمتر از  31کردید و اخم کردید با همان حالت اخم و ناراحتی کودک را با دو دست بگیرید و کم تر از 

شتر از این مدت شود. بچه ها دلشان می خواهد که زود تمام شود چون هر لحظه اش یك سال می ثانیه سخت ترین لحظات برای کودک است و اصالً نباید بی

دد، نش را می بنگذرد به همین دلیل نباید زیاد نگاه کنید چون بچه آزار می بیند. کودک هر کاری می کند که این لحظه را به هم بزند، فرار می کند، چشما

 کند اما شما محکم سرجایتان بایستید و با دو دست بازوهایش را نگه دارید. حرف های گنده می زند، دلقك بازی می

وارد  وقتی می ایستیم یعنی چهارچوب ارزش ها را مشخص می کنیم پس محکم می ایستیم. بتُن فشار می آورد ولی شما قالب هستید پس محکم بایستید. 

مهم است بنابراین در مقابل کودک بایستید و نترسید؛ صبر نکنید تا جون به لب شوید. ارزش  بازی خشونت نمی شویم نه با زبان و نه با کتك. قالب الزم و

 .یدهایتان را مشخص و شفاف کنید و همان ابتدای کار محکم و بدون خشونت بایستید. ممکن است خیلی زمان ببرد ولی ناامید نشوید و پابرجا باش

ساس شرمندگی کرد چه کار کنیم؟ آقای سلطانی: شما به نگاه کردن ادامه بدهید و آماده باشید تا سرش را باال یکی از مادران: اگر سرش را پایین انداخت و اح

گوید غیر از کرد، شما را ببیند، اگر شما در انتقال پیام چشمی خوب عمل کنید کودک کاماًل تمام احساس شما را خواهد گرفت. همه جای بدن ما دروغ می 

ه را نمی دانیم و با آن آشنا نیستیم. لبخندها و زبان و حرکات بدن ممکن است دروغ بگویند ولی چشم ها و نگاه ها هرگز. بچه ها چشم چشمان. ما خاصیت نگا

گاه نو نگاه را خوب می شناسند و حتی احساس پشت آن را می شناسند، خطا هم نمی کنند. در مباحث پیش بسیار بر موضوع دیدن تأکید کردیم پس از 

 اده کنید.استف

 ثانیه ای برگردید به حالت طبیعی.  31بعد از نگاه 

 حاضرین: یعنی دیگه عصبانی نباشیم؟

ون نمی توانید یه نکنید چعصبانی که از اول نباید باشید. اصالً اگر شما عصبانی باشید این کار را نمی توانید انجام دهید. در عصبانیت اصالً بچه هایتان را تنب

 انجام دهید. وقتی در حالت عصبانیت هستیم اختیار ما دست احساساتمان است نه دست خودمان.تنبیه صحیح را 

 پس برمی گردیم به حالت طبیعی کاماًل آگاهانه و با انتخاب خودمان. حاال دو تا کار مهم باید انجام دهیم:
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مت یا کار به خصوصی بین شما و فرزندتان هست وقتی که به هم پیام پیام محبت و صمیمیت به کودک می فرستیم. یك پیام غیر کالمی. ببینید چه عال – 1

د از تنبیه حتمًا عمحبت می فرستید، مثالً بعضی لپ می کشند، بعضی دماغشو می گیرند و ... این مرحله ترمیم است. چون بعد از سی ثانیه تنبیه تمام شده و ب

ر تنبیه دیده و حتماً باید ترمیم شود. حتی تنبیه در همین حد نیز به بچه آسیب وارد می کند. و باید پانسمان و مداوا باشد. در هر صورت بچه یك آسیبی د

نو اذیت کرد، در این مرحله به بچه می فهمانیم که دوستت دارم و رابطه ی من و تو برقرار است. این ناراحتی من برای کارت بود نه برای وجودت. کارت م

بدل می کنیم تا کودک مطمئن شود پدر یا مادر از دست او ناراحت نشده اند و این درک را از خودش داشته باشد که کارم خودت نه . یك پیام شادمانی ردو

 بد بود، خودم بد نیستم. تأکید می کنم که این مسئله اصالًرا به زبان نیاورید و یا خیلی خیلی کم استفاده کنید.

که من دائماً به بچم می گم که من از تو ناراحت نیستم، کارت منو ناراحت کرده؛ بچه ها این جمله را نمی مادرها که با من صحبت می کنند اذعان می کنند 

 ثانیه و یك پیام عملی محبت آمیز. 31فهمند، در عمل باید نشان بدهید یعنی اجرای 

مك می کنی و میری روزنامه می خری، این قدر بابا رو دوست بستگی به سن و زمان و موقعیت کودک دارد. مثاًل میگیم تو که به بابا ک –پیام شخصیتی  -2

 داری چرا شیرینی بابا رو خوردی؟

ا د. کودک بکودک از این تنبیه سالم بیرون می آید. این درک را از خودش پیدا می کند که من رو دوست دارند، احساس بد نسبت به خودش پیدا نخواهد کر

تنی هستم و برای خانواده ام اهمیت دارم چرا این کار را کردم؟ این حالت، احساس گناه صحیح است. این حالت خودش بررسی می کند که من که دوست داش

 »ند، وجدان اخالقی را در کودک شکل می دهد و این همان کاری است که کودک را درون کنترل می کند. کودک قدرت پیدا می کند که با خودش بررسی ک

و همیشه در یادش می ماند؛ اگر دوباره خواست شیرینی بخورد یادش می افتد که مال « تنی هستم، چرا این کار رو کردم؟ من شخصیت دارم، من دوست داش

قاب داریم. کودک بشکسی است و ارزش ها را نباید زیر پا بگذارد. باز هم تأکید می کنم این تنبیه فقط در حوزه ی ارزش ها است؛ در حوزه ی مهارت ها تنبیه ن

ت صی را می برد که تعارف کند، بشقاب کج می شود و می افتد زمین! این جا حوزه ی مهارت ها است پس حوزه ی تنبیه و سرزنش نیست بچه باید فرشیرین

 دک دیگریکو داشته باشد که اشتباه کند و با همراهی بزرگترها اشتباهش را جبران کند. حوزه ی ارزش هم مثل زمانی که فرزند ما در یك مهمانی یا پارک

ه ام شخصیت: تو کرا می زند! همان جا این تنبیه را اجرا کنید، کودک را به یك جای خلوت ببرید، چرا زدی؟ چرا این کار رو کردی؟ بعد پیام محبت و بعد پی

 هم می توانید او را تنبیه کنید. بچه ها رو دوست داری همیشه بازی با بچه هارو دوست داری .... اگر کارتان را درست انجام دهید حتی فقط با یك نگاه

 تنبیه سه شرط دارد:

ثر کنیم؛ کار را بی ا شرط اول، از صبح تا شب راه نیفتید و دائم بچه را صدا کنید و این مراسم تنبیه را اجرا کنید و کارمان بشه چشم غره رفتن به بچه و اصل

 کنیم، حوزه ی مهارت ها تنبیه ندارد، مجازات و جزا دارد که در ادامه خواهم گفت.فقط در حوزه ی ارزش ها تنبیه می کنیم و اجازه داریم که تنبیه 

 را ناراحت نشانشرط دوم، پدر و مادری می توانند این تنبیه را اجرا کنند و درست انجام بدهند که شاد باشند. وقتی در سی ثانیه اخم می کنیم و خودمان 

د. مادری که از صبح تا شب جیغ می زند و داد میزنه و غر می زنه، این سی ثانیه هم روی این همه ترش رویی می دهیم طبیعتاً اختالف سطح به وجود می آی

می  اس خوبها. در این سی ثانیه فقط مدلش فرق می کند. کودک در این حالت معیار نمی گیرد. بلکه کودکی معیار می گیرد که مرتب از پدر و مادرش احس

می کند، حاال یك لحظه می بیند که وای حالت ها فرق کرده و وارد منطقه ی قرمز شده، متوجه اوضاع می شود و با خودش عهد  گیرد و لذت می برد و رشد

غر  ا شب در حالمی کند که دیگه وارد این منطقه نمی شم آخ اخ این منطقه برق داشت من دیگه این کار رو نمی کنم!!!!! حاال اگر مادر عصبی باشه و صبح ت

 باشه و پدر دائم در حال بداخالقی و دعوا باشه فایده ای نداره و تکرار مرتب عصبانیت و تنبیه و دعوا اثرش را از دست می دهد.زدن 

که  ین اتفاقشرط سوم در حیطه ی مهارت مدیریت می کنیم. اجازه دهید که بچه ها اشتباه کنند و بعد جزای اشتباهشان را دریافت کنند. یاد بگیرند که ا

تا شکالت خریدیم و سپردیم  6می گوییم. « جزا»فتاد نتیجه ی کار خودم بوده اشکالی هم نداره می توانم یاد بگیرم و تجربه کنم برای رشدم. ما به این حالت ا

چه کار باید کنید؟ شکالت  تارو عصر؛ کودک هم خوشش می آید و همه اش را با هم می خورد! شما می آیید و می بینید2تا رو ظهر و 2تا رو صبح بخور، 2که 

اآلن می هارو خوردی؟ نوش جونت. کودک می ره، ظهر میاد میگه مامان شکالت می خوام، مادر باید بگه خوردی دیگه؛ کودک چونه می زنه که صبح خوردم 

خوره، تأییدش می کنیم، سرزنش این جا خوام. مادر: خوب خودت خواستی! در این جا کودک انتخاب کرده و تصمیم گرفته که همه ی شکالت ها رو با هم ب

د بی نشویجایی نداره، مادر: خوردی کلی هم کیف کردی ها، اآلن دیگه نمیشه تو همشو صبح خوردی، این جا است که شما باید مقاومت داشته باشید و عص

محکم بایستید، جانم می خوای گریه کنی باشه چون ممکن است که کودک پافشاری کند و روی اعصاب شما غلتك بزند حاال این وظیفه ی شما است که 

که عزیزم گریه کن، درک احساس می کنیم، جایگزین می دهیم ولی شکالت نمی دهیم. مادر: شکالت ظهرت را خوردی نوش جونت حاال فردا یادت باشه 

جا که گیر کردم یك کم داد می زنم و گریه می کنم و دیگه نخوری. اگر شما کم بیاورید و کم حوصلگی کنید و به کودک شکالت دهید می فهمه که آهان هر

بگیر نگه  وجیغ می کشم و فحش می دم و ... حرفمو به کرسی می نشونم. پس هر کاری کرد شما مقاومت کنید. کار نسیه هم نکنید و بگید بیا این شکالت ر

و سلمبه زدن مثل الهی بمیرم تو راحت بشی مامان بد مادر: خدا نکنه قربون  دار برای فردا. اصالً از این کارها نکنید. بچه شروع می کنه به حرفهای قلمبه

بریم  اشه عزیزم بیاقدوباالت برم. پس الهی تو بمیری من راحت بشم، مادر: باشه بعداً صحبت می کنیم. اگه منو دوست داری بده وگرنه جیغ می زنم ها، مادر: ب
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یه کن..... همراه کودک هستیم از خط خارج نمی شویم به خشونت هم متوسل نمی شویم تا کودک یاد بگیرد پارکینگ هر چه قدر دلت می خواد جیغ بزن و گر

 که تصمیم گرفته باید پای تصمیم خودش بایستد. در این صورت است که درک مسئول پیدا می کند.

نم مریم احمدی، مؤسسه مادران امروز. تمام سؤال هایی که در نوشته ی خا« چگونه بدون خشونت تربیت کنیم » کتاب بسیار خوبی معرفی می کنم به نام 

والدین و  »مورد ریزه کاری های تکنیك تنبیه برایتان پیش می آید را در این کتاب توضیح داده و بسیار کمك کننده است. کتاب دیگری نیز هست به نام 

 نسون ، نشر نی، در این کتاب تنبیه سی ثانیه ای را مفصل توضیح داده است.اسپنسرجا« مادر یك دقیقه ای» و کتاب دیگری به نام « سال 6کودک زیر 

 چند نکته در مورد تنبیه :

 تنبیه برای تخلیه ی عصبانیت های والدین نیست. ما از دست روزگار و همسر دلخور هستیم، سر فرزندمان تالفی درمی آوریم.         -

لباسشو  باید به او انگیزه بدهیم که پاشه و "پاشو لباستو بپوش"ی ایجاد انگیزه. می خواهیم فرزندمان لباس بپوشد، تنبیه برای بازدارندگی است نه برا        -

بلند می "ند، اد می کبپوشه. برای این که کودک حرکت کنه و کاری را انجام بده، تشویق الزمه. با تنبیه نمی توانیم انگیزه ایجاد کنیم بلکه تنبیه اجبار ایج

 تنبیه چه صحیح و چه غیر صحیح برای ایجاد حرکت نیست؛ برای بازدارندگی است. "میام خدمتت می رسم ها"،"ا بلندت کنم!شی ی

نت آمیز وتنبیه باید متناسب با عمل باشد. یك دلیل این که جرم در جامعه زیاد است اینه که مجرمین خودشان را بستان کار می دانند. تنبیه های خش        -

سال برام نوشتند حاال من  2ماه زندانی بشم پس چرا  6رهای بی دلیل، بچه ها را طلب کار بار می آورد. یك مجرم میگه که من یك خالفی کردم، فوقش و کیف

ی دهد. به یاد یك سال و نیم از جامعه طلب دارم. تنبیه های خشونت بار بچه ها را می برد به سمت خالف بیشتر چون آن ها را به سمت درک مظلوم سوق م

کار می داند دارید که گفتم درک مظلوم بسیار خطرناک است. وقتی این درک از یك حدی باالتر می رود، این شخص خودش را از خانواده و بعد از جامعه طلب

 در نتیجه بدتر می کند.

ظه اتفاق افتاده. اگر کاری خالف ارزش است، همان موقع واکنش در تنبیه با بچه ها حساب نسیه نداشته باشیم. تنبیه مال کاری است که در این لح        -

ت و خوب اس نشان بدهید. اگر نمی توانید فراموشش کنید. یك روز از صبح بلند شده اید کودک چندین بار از ارزش ها عبور می کند، شما هم حالتان خیلی

یشه حاال ممکنه که از موضوعی ناراحت شده باشید یا فامیل شوهر زنگ می زنند و می می گید ولش کن بچه س دیگه، اشکالی نداره؛ بچه ادامه میده تا ظهر م

ی را کارهایخوان امشب بیان منزل شما دیگه کلی بهم می ریزید، همسرتان تلفن می کند یکسری با او دعوایتان می شود و در همین موقع بچه یکی از اون 

د؛ حاال گیرش میارید که بیا این جا ببینم این از صبحت این هم از ظهرت اون هم از دیروزت و اون هم از می کند که از صبح انجام داده و شما هیچی نگفتی

م می مونه که فالن روزت و از هفته ی پیش و اون از عمه هات و این هم از بابات و خالصه هر چی دق و دلی دارین سر بچه ی بیچاره خالی می کنین؛ بچه ه

رفا چیه؟ برای بچه ها حساب نسیه باز نکنید اگر باید تنبیه بشه همان موقع انجام دهید وگرنه ولش کنید و دیگه اصالً بهش فکر هم اصاًل موضوع چیه؟ این ح

 نکنید.

یه و بیادتان باشد که تنبیه و تشویق در حوزه ی رشد نیستند. یك نقش بسیار کوچکی دارند و خود تربیت هم نقش بسیار کوچکی دارد و نقش تن        -

ه ی صتشویق کوچك تر از تربیت هستند. پس این قدر مسئله ی تنبیه و تشویق را در زندگی بچه ها بزرگ نکنید. زندگی عرصه ی زندگی کردن است. عر

رشد می شوند و نه جای خودش را دارد. نه باعث   تعامل، ارتباط، با هم بودن، لذت بردن و رشد کردن و دوستی و محبت و خالقیت است. تنبیه و تشویق هم

 باعث شکوفایی خالقیت. زندگیتان را به عرصه ی این دو تبدیل نکنید.

 تشویق

را  رفتارگرایی تشویق یعنی به شوق آوردن، ایجاد رغبت، راغب کردن. تشویق در رویکرد رفتارگرائی جای بسیار ویژه ای دارد و در کل در غرب مراکز مهدهای

، جایزه دادن و ... همه تکنیك های رفتارگرایی است. تشویق به شوق آوردن است. تشویق پاداش نیست. به همین دلیل مرکز رغبت می نامند. ستاره دادن

ویق ند تشتشویق برای فرآیند عمل است نه برای نتیجه. این حرف خالف هنجارهای اجتماعی امروز ما است. در صورتی که بچه ها نباید وقتی نتیجه گرفت

آورده،  21انجام فرآیند عمل باید تشویق شوند. بچه ای که در کاری موفق شده خودش از درون تشویق شده. بچه شاگرد اول شده و معدل بشوند بلکه در طول 

ق یاین بچه خودش تشویق شده شما دیگه چرا تشویق می کنید؟ حاضرین: خوب خوش حال میشن! آقای سلطانی: خوب خوش حالی تان را ابراز کنید. تشو

داری درس می خونی؟ به به، قربون اون درس خوندنت "ماهی که داشت درس می خوند، چه قدر دیدیمش و تشویقش کردیم؟  9راه است. اون  برای طول

 این یعنی تالشت رو دیدم. تشویق برای تالشه، نه برای نتیجه.  "بشم، چه درسی می خونی؟

آپاندیس می گیره و می ره عمل، این بچه نباید تشویق بشه؟ بهش چی میگیم؟ حاال  ماه زحمت کشیده، شب امتحان 9نتیجه اصالً دست ما نیست؛ بچه 

ر رم یا نه؟!! خوب اگشهریور برو امتحان بده من ببینم تشویق الزمه یا نه!!! چه قدر در طول سال می گیم: آخر سال کارنامه ات را بیار ببینم دوچرخه برات بخ

 هم الزم نیست پس چرا حرفش را می زنید؟ چه ربطی به کارنامه و غیره داره، چی رو به چی وصل می کنیم؟الزمه که دوچرخه بخرید خوب بخرین، اگر 

مهارت؟  تشویق برای تالش و ایجاد انگیزه برای حرکت است. باز هم گفتیم حرکت، این جا دو تا سؤال مطرح می شود که حرکت در کدام جهت؟ و با کدام

چون امروزه ما خیلی مواجه با این قضیه هستیم. ما   است که اول جلسه گفتم ولی روی مهارت می خواهم تأکید کنم جهت همان اصل و اصول و ارزش ها
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چه در با بتحت عنوان تشویق گاهی بدترین خشونت را در حق بچه هایمان می کنیم. انگیزه ی زیاد ایجاد می کنیم بدون این که مهارت ایجاد کنیم. چه ق

می کنیم؟ ادبیات انگیزشی در جامعه ی ما بسیار آسیب زننده است چون مهارت نمی دهد، فقط انگیزه می دهد. یادتان باشد که بچه هایمان صحبت کالمی 

ریم لب با بلد نیست را بها مهارت و انگیزه را با هم باید به دست بیاورند. اگر انگیزه بدهیم و مهارت را یاد ندهیم درست مثل این می مونه که بچه ای را که شن

اد سر جوان های ما می استخر و هی بهش انگیزه بدهیم که بپر توی آب تو می تونی! بدون این که مهارت شنا کردن را به او یاد داده باشیم. امروزه این بال داره

اهیم جوانی را بدبخت کنیم، چند صد ساله ای مراجعه کرده بود برای مشاوره؛ بهش گفتم اگر بخو 23همشون دارن می پرن توی استخرهای میلیاردی. جوان 

و نه سربازی  داشت میلیون پول نقد به او بدهیم، این جوون پوزخند زد و گفت: میلیون دیگه قدیمی شده من فقط به میلیارد فکر می کنم!!! این جوون نه دیپلم

 رفته بود. تشویق های بدون داشتن مهارت این بالها را سر بچه ها درمی آورد.

 عینیت و با توصیف باید باشد. کودک در حال انجام چه کاری است که می خواهید تشویقش کنید؟ این تشویق هماهنگ با کارش باید باشد. وگرنهتشویق با 

ک ایجاد کرده ر کودخود ایده آل را که به یاد دارید، گفتیم اگر فاصله ی خودپنداره با خودایده آل مناسب باشد، انگیزه ایجاد می شود. چه خود پنداره ای د

رود و اگر این  یایم؟ باید یك خود ایده آل متناسب با فعالیت و سن کودک ایجاد کنیم که کودک بتواند رشد کند. اگر این فاصله صفر باشد انگیزه از بین م

 فاصله خیلی هم زیاد باشد کودک می ُبرد و ایست می کند. مواظب باشید تشویق ها از خط تعادل خارج نشوند.

ویق خسیس باشید. تشویق بی حساب و کتاب، فقط مضر نیست بلکه خطرناک است. ما فکر می کنیم حرف زدن و گفتن هیچ اشکالی ندارد، خشونت در تش

عیت ا با واقرهم که نیست پس داریم درست رفتار می کنیم و دائم تشویق کالمی می کنیم. در این حالت کودک نمی تواند این تعریف و تمجیدها و تشویق ها 

چون فکر زندگی و جایگاه اجتماعیش و سن و توانایی ها و استعدادهایش وفق دهد. یك خطر جدی که بچه ها را تهدید می کند، این کالس بردن ها است. 

 وشی تو از همه بهتریمی کنیم که فرزند ما استعداد همه چیز را دارد و حتی دائم هم به کودک القا می کنیم که تو باید همه چیز یاد بگیری تو خیلی باه

هرچی که من نشدم، ... »و........ درس است که کودک و در کل انسان استعداد همه چیز را دارد ولی آیا بالفعل هم شده است یا نه؟ موسیقی، زبان، نقاشی ........

 «.تو باید بشی!

ب به وجود نیاورید. بزرگترین تشویق برای بچه ها این است که پدر و خودایده آل اگر صحیح شکل نگیرد، خطرناک است. با تشویق بی مورد خودایده آل کاذ

 91سال؟ آقای سلطانی: تا باالی  6مادر شادی خود را بروز دهند. باالترین تشویق شادی پدر و مادر است. بچه ها هیچ چیز نمی خواهند. یکی از مادران: تا 

 سال.

ال را جایش می گذاریم و به این حالت عادت کرده ایم. همسران با یکدیگر چه تبادل عاطفی دارند؟ شب ما بلد نیستیم تبادل عاطفی داشته باشیم، تبادل کا

یك هنجار تولد خانم حتماً باید یك هدیه ی گران قیمت و بزرگ خریده شود تا خانم متوجه شود که شوهرش دوستش دارد. که حاال امروزه این مسئله به 

اگر چیزی به عنوان هدیه خریده نشود، این معنی را می دهد که تو منو دوست نداری!! این مسائل به این دلیل است که بلد  اجتماعی تبدیل شده و قانون شده،

 است. نیستیم به هم خوب نگاه کنیم، احساس درونی مان را بروز بدهیم. بچه ها شادی والدینشان را می خواند و بزرگترین تشویق برای آن ها همین

رزندتان را تشویق کرده اید؟ چه جوری؟ مادران: با هم رفتیم پارک، نوازشش کردم، بوسش کردم، جایزه خریدم. آقای سلطانی: همه ی این آیا به تازگی ف

س اضافه ریگید یك پمواردی را که گفتید حق حساب بوده که به فرزندتان داده اید. آیا تا به حال شده به عنوان تشویق یك ناهار خوشمزه بدهید؟ چرا مثاًل نم

 باید بچه را نوازش ماکارونی برات می کشم به خاطر کار خوبت؟ مادری میگه من به عنوان تشویق فرزندم را نوازش کردم!!! نوازش نیاز بچه ها است مثل غذا. ما

ند. ما از عامل نوازش نباید به عنوان کنیم، این حالت همان شرطی کردن رفتارگرایی است. بچه همیشه باید نوازش بگیرد چه کار خوب بکند و چه کار بد بک

گرفته بود بهش ناهار نمی دادید؟  16گرفتی پس بیا بهت ناهار جایزه بدم، خوب اگر  21تشویق و تنبیه استفاده کنیم. مثل این می مونه که بگیم اِه عزیزم 

 حتماً می دادید.

سلطانی: پس همیشه خونه ی شما جیغ و داد به راه است؟ مادر: نه با دفعه های یکی از حاضرین: من یك جیغ شادی کشیدم و خوش حالی کردم. آقای 

ین، بارک ا...، این عصبانیت و ناراحتی فرق می کرد، خیلی همراه با ذوق و شادی بود. آقای سلطانی: آهان من این نکته را می خواستم. ما معمواًل میگیم: آفر

. خوب بچه ها خسته شدند این قدر این واژه های تکراری را شنیدند حاال اکثر وقت ها هم یا خسته هستیم و بی هم جایزت، یا یادم باشه یك جایزه برات بخرم

 و مادرشحوصله و بی حال و خشك و خالی فقط یك آفرین می گیم و میریم. بچه ها فقط شادی واقعی والدین را می خواهند. کودک وقتی شادی واقعی پدر 

نه ی جایزه را نخواهد گرفت. حاال برا ی ابراز این شادی باید از خودتان خالقیت به خرج بدهید. بزرگترین تشویق شادی واقعی است که را ببیند اصاًل دیگه بها

 از درون بجوشد نه شادی ساختگی و انجام وظیفه.

 چند نکته در مورد تشویق:

که با بچه هایتان شو ندهید. جلوی دیگران دائم مطرحشان نکنید و به رخ دیگران  تشویق برای دیدن است نه برای دیده شدن. معنی حرف من این است        -

د. یعنی ل می شوننکشید. این کارها تشویق نیست، مخرب هستند. این کارها بچه ها را محتاج تشویق و محتاج توجه دیگران بار می آورد و در نهایت برون کنتر

 بود اما اگر تأیید نگرفت ................ اگر از بیرون تأیید گرفت همه چیز خوب خواهد
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گویید. ندر تشویق خالقیت داشته باشید. یك وقت الزمه جیغ بزنید، یك وقت پشتك بزنید. خالق باشید. یك سره فقط عالیه، خوبه، آفرین، بارک ا...         -

 بچه ها را با تشویق شرطی نکنید.

 جایزه

می خرم، جایزه چی          جامعه ی ما بسیار وسیع است. دائم در محاوره ها این کلمه جاری است، جایزه برات جایزه یکی از مظاهر تشویق است که در 

حاال اگر هم ما در رویکرد کودک متعادل به جایزه معتقدیم ولی بهترین جایزه ها را جایزه ی معنوی می دانیم مثل لبخند مادر، شادی مادر و .......،  میدهی؟ 

 جایزه بدهیم دو تا شرط دارد، در دو حالت جایزه می دهیم: مورد اول این که کودک در یك کاری تداوم داشته باشد، پشتکار داشته باشد مثلمی خواهیم 

ق اتفا مسواک زدن، یك جوری به بچه نشان می دهیم که من دیدم مثاًل دو ماهه که داری مرتب مسواک می زنی یا کار دیگری را انجام می دهی. یا یك

و خیلی آرام و همراه ناگهانی افتاده مثاًل مسافرتی بوده و ماشین خراب شده و .... فرزندمان آن قدر عالی همکاری کرد که ما حض کردیم و یا مهمانی بوده و ا

 . و با دادن جایزه قدردانی می کنیم.دیدم بود. یك جوری نشان می دهیم که

ه ریزی قبلی، غیرمنتظره و غیر مترقبه باشد. از سه ماه قبل دائم نمی گیم که اگر این کار را کردی، برات جایزه مورد دوم این است که جایزه باید بدون برنام

د. کودک اصالً ندان می خرم، اصاًل این کار را نکنید. بلکه زندگی روال همیشگی اش را داشته باشد اما پدر و مادر با هم هماهنگ باشند که یك جایزه بخرند و

: هها مثل: کارنامه ات را بگیر بیار برات جایزه بخرم، حق حساب است، رشوه است؛ در صورتی که جایزه رشوه نیست. بچه تف می کند! مادرش میگاین حرف 

بچه   ترلی!کن مامان جان تف نکن، بچه: دوست دارم تف کنم. مادر: عزیزم تف نکن، اگر تف نکنی یك جایزه برات می خرم. بچه: چی می خری؟ مادر: یه ماشین

و دو روز دیگه میاد و  به تف کردن ادامه میده، مادر: هواپیما! باز بچه به تف کردن ادامه میده باالخره چونه می زنند و به هلیکوپتر رضایت می دهد. بچه میره

 یك کار دیگه ای را شروع می کند و جایزه می خواد. با این حالت بچه ها جایزه بگیرهای حرفه ای می شوند.

باب یا یك اسایزه باید غیرمترقبه باشد و برای کودک هیجان داشته باشد. اگر بدون هیجان باشد هیچ اثری نخواهد داشت. مثالً بچه سه ماهه که یك توپ ج

کند و روی آن می  بازی را می خواهد، تمام دلش دنبال آن بوده حاال این بچه دو ماهه که مرتب داره مسواک میزنه، مادر خالق یك مسواک بزرگ درست می

ل کند، مشغو نویسد: قربون اون مسواک زدنت برم و یك توپ هم که بچه خیلی دوست داشته را کادو پیچ می کنه و با پدر هماهنگ می کند که پدر سر بچه را

ن کودک چه جوری خواهد بود؟ این میشه مادر هدیه ها را می برد توی دستشویی آویزان می کند، کودک که میره مثل همیشه مسواک بزنه ...... حاال حال ای

 جایزه. این کودک تا آخر عمرش مسواک خواهد زد و اصالً از مسواک زدن لذت خواهد برد.

چه ها که همه ی بدر کتابی که درباره ی آموزش و پرورش ژاپن بود خواندم که آقایی به نام سوزوکی در ژاپن مربی ویولون کودکان دو ساله هستند و معتقدند 

ای شاگردان ستعداد ویولون زدن را دارند. اولین جلسه و اولین درس این مربی این است که کودک وارد سالنی می شود که بچه های قدیمی و پدر و مادر ها

ی رود و می رود روی قدیمی در آن سالن حضور دارند و همه به محض این که هر بچه ای وارد می شود، بلند می شوند و دست می زنند، کودک از پله ها باال م

ودک و ک سن و یك ویولون کوچك با یك آرشه را برمی دارد و دوباره همه ی جمعیت برایش دست می زنند، کودک به جمعیت تعظیم می کند و پایین می آید

مغز کودک حك می شود. هر وقت ویولون بعدی ......... و درس آن روز تمام می شود بدون این که حتی یك آرشه بکشند.. ابراز احساسات جمع برای همیشه در 

 وریم.ببیند احساس افتخار می کند. این جایزه است. با این نگاه به بچه هایمان جایزه بدهیم وگرنه جایزه بگیر حرفه ای و رشوه بگیر بار می آ

 1هوش و یادگیری -21نشست 

کودک "ش و یادگیری شروع می کنیم. در اولین مبحث این دوره را با موضوع این مبحث را با موضوع بسیار جذاب و دوست داشتنی برای مادران به نام هو

آغاز کردیم. مبحث دوم، رشد و مبحث سوم راجع به ذهن صحبت کردیم. در مبحث ذهن گفتیم که پایه ی رشد در ذهن است و ذهن مرکز کنترل و  "آرزوها 

نم و راجع به مهارت ها و هرچه که در مورد ذهن هست صحبت کنیم. در این مبحث به قولم مدیریت رشد است. قول داده بودم که موضوع ذهن را بیشتر باز ک

آوریم و در عمل می کنم و بحث ذهن و هوش را بررسی می کنیم. بارها از من شنیده اید که ما دچار بحران مفاهیم هستیم. یك سری کلمات را به زبان می 

دون این که مفهوم کامل این کلمات را بدانیم. یکی از مسائل و مفاهیمی که در مورد کودک دچار بحران هستیم طول زندگی بارها با آن ها مواجه می شویم، ب

هوش، خالقیت، درک، شعور، فهم، ادراک و غیره. در مبحث کودک آرزوها ویژگی هایی   همین بحث هوش است. در محاوره ها چه قدر می گوییم: ذهن، عقل،

آرزوهایتان نام بردید را در موضوعات مختلف تقسیم بندی کردم، ویژگی هایی که شامل موضوع عقل می شد بعد از موضوع که شما والدین برای کودک 

ه موارد بشخصیت بیشترین موارد را داشت که این نشان دهنده ی دغدغه ی ذهنی والدین برای پرورش فرزندان بعد از پرداختن به شخصیت کودک، پرداختن 

 به زبان ساده تر به دنبال کودک عاقل، باشعور، باهوش، فهیم، بامعرفت و .... هستیم. این اصطالحات را خوب بلدیم ولی با مفهوم اصلی آن عقلی و هوشی است.

  .ها آشنا نیستیم؛ که در این مبحث تا جایی که در بحث هوش به یك تفاهم نسبی برسیم، به موضوع هوش خواهیم پرداخت

ی به خاطر این مفاهیم آسیب می بینند. مفاهیمی مثل تیزهوشان، فرزانگان، خردمندان. وقتی این مفاهیم در حال آسیب زدن به امروزه بچه های ما بدجور

فتد و بچه اق می ابنیان زندگی عزیزان ما است، نمی توانیم بی تفاوت باشیم. امروزه داریم می بینیم که به خاطر باهوش بودن و تیزهوش بودن چه فجایعی اتف
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روح و  ها قربانی می شوند؛ بدون این که کسی مقصر باشد و بدون این که کسی سوء نیت داشته باشد؛ بلکه همه با حسن نیت در حال آسیب وارد کردن به

  .روان بچه ها هستند. پس الزمه که این موضوع را از ریشه بررسی کنیم

 مغز 

کنترل رفتارها، احساسات، عواطف و غیره است. مغز دستگاهی بسیار پیچیده و عظیم است. ُبعد  جسم پینه ای شکلی که در کاسه ی سر ما قرار گرفته و مرکز

ارد. تمام ز داصلی مغز، ُبعد جسمانی آن است. مغز از سلول های عصبی تشکیل شده است که این سلول ها مثل کل جسم ما به تغذیه و استراحت و اکسیژن نیا

ستراحت و خواب در مباحث قبل گفتیم، در این جا و در مورد مغز نیز صدق می کند. پس نیازهای جسمی مغز باید مطالبی که در مورد جسم و تغذیه و ا

  .برآورده شود تا بتواند درست کار کند. بنابراین یك بار دیگر مباحث مربوط به جسم و تغذیه و خواب را مطالعه کنید

 این دستگاه عظیم و پیچیده چگونه کار می کند؟ 

ا در ربا تمام پیشرفت های علمی و تکنولوژی هنوز در مقدمه ی شناخت مغز است و هنوز نتوانسته مغز را بشناسد. قریب به دو سال است که تحقیقی  انسان

سان پی قالب یك گروه سه نفره ی متخصص در مورد مغز نوزاد انجام می دهیم. به عظمتی رسیدیم که خودمان هم وحشت می کنیم. در سال های آینده ان

اصلی ترین جزء مغز، سلول های عصبی یا نورون ها هستند. سلول های عصبی  .خواهد برد که چه اتفاقی در مغز می افتد و چرا مغز این قدر با عظمت است

ه، سلول های عصبی در هوشیار هستند و اولین عضوی که در جنین تشکیل می شود، این سلول ها هستند. در حالی که مادر هنوز از بارداری خود مطلع نشد

میلیارد سلول عصبی در جنین به وجود می آید که  111حال به وجودآمدن و تکثیر هستند و مغز را تشکیل می دهند. نوزاد وقتی به دنیا می آید، کامل است. 

وجود دارد. بعد سلول ها شروع به تولید شاخك  وقتی نوزاد به دنیا می آید، هیج کدام از این سلول ها به هم متصل نیستند و بین سلول های عصبی او فاصله

تا از این شاخك ها می تواند  151هایی می کنند و دکمه هایی به وجود می آورند به نام اکسون و دندریت. این شاخك ها رشد می کنند و هر سلولی حدود 

کسون ها تحت شرایطی که خواهم گفت به هم نزدیك می شوند و یك اتصال میلیارد ضرب کنید!!!!!!!!!!!. هرکدام از این دندریت ها و ا 111را در  151بسازد. 

گرم بافت  311درست می کنند که به آن اتصال سیناپسی می گویند. حتی بین اتصال ها هم فاصله وجود دارد و به هم نمی چسبند. صد میلیارد سلول داخل 

تصال ایجاد می کنند که باز هم به هم نمی چسبند. تازه بشر به کمك نانو تکنولوژی این مغز که اصاًل هم به هم نچسبیده اند و شاخك ایجاد می کنند و ا

ند، یك اتصال ک مسائل را می تواند بیند و علم دیگر در حد فرضیه نیست بلکه کامالً دیده شده و ثابت شده است. زمانی که نوزاد یك تجربه ی جدید کسب می

  .سیناپسی به وجود می آید

این اتصال به صورت دو نقطه نزدیك هم هستند که اول بین این دو نقطه یك جرقه ی  .ی جدید یك اتصال سیناپسی به وجود می آورد پس هر تجربه

ك تجربه وان یالکتریکی زده می شود بعد یك جریان الکتریکی برقرار می شود و تبادل الکتریکی انجام می شود. در آخر حافظه ی کودک این جریان را به عن

رد در زیره می کند. فرض کنید کودک برای اولین بار رنگ زرد را می بیند، یك اتصال در یك سلول و در نهایت جریان الکتریکی پدید می آید و رنگ ذخ

اسم را می شنحافظه ثبت می شود. هربار که کودک رنگ زرد را ببیند، اگر همان رنگ قبلی باشد که دیده بود جریان ثبت شده ی مغز پیغام می دهد که آن 

طالعات رگونه ورود اچون اتصالش برقرار شده. اما اگر رنگ زرد فرق کند و پررنگ تر یا کم رنگ تر باشد، یك اتصال دیگر برقرار می شود. هر تجربه ی جدید و ه

ریکی هستند و بعد از چندین بار که همان جدید توسط حواس پنجگانه به مغز، یك اتصال جدید به وجود می آورد. این اتصاالت در ابتدا جرقه و جریان الکت

ل به شود و تبدی تجربه تکرار شود و مغز چند بار به آن جریان ثبت شده مراجعه کند و ببیند که از قبل آن را دارد؛ این جریان تقویت می شود و قوی تر می

ا تکرار می شوند. در اثر این تکرار تجربه ها و تقویت دائم این جریان یك جریان الکتروشیمیایی می شود. باز کودک تجربه های بیشتری می کند و این اتصال ه

یان ثبت شده رالکتریکی و در آخر تقویت جریان الکتروشیمیایی، این اتصال ها تبدیل به میدان مغناطیسی می شوند. وقتی میدان مغناطیسی به وجود آمد، ج

  .شود پایه ی یادگیری ی این تجربه تا آخر عمر در مغز و ذهن می ماند و این می

سی طیسلول های مغز توسط حواس پنجگانه تحریك می شوند، این تحریك ها به هم متصل می شوند و میدان مغناطیسی ایجاد می کنند و این میدان مغنا

 15تا  12فی تکرار شوند. مغز در سنین پایه ی یادگیری در آینده می شود. چه زمانی میدان مغناطیسی ایجاد می شود؟ زمانی که تجربه ها به اندازه های کا

کودکی  دورانسالگی چك می کند و هر تجربه ای را که تکرار نشده باشد و به میدان مغناطیسی تبدیل نشده باشد را از بین می برد. به این دلیل است که 

ن شناخت گرای ایران در تحقیقی که انجام داده بودند پی بردند اهمیت دارد چون همه ی اتصال ها زیر سه سالگی اتفاق می افتد. خانم دادستان از روانشناسا

سالگی دارد؛ درست زمانی که این اتصال ها تشکیل  2که ُافت تحصیلی در دوران راهنمایی و دبیرستان رابطه ی مستقیم با کمبود تجربه های کودک از تولد تا 

به میدان مغناطیسی شوند، قدرت یادگیری باال می رود. پس وقتی از یادگیری حرف می زنیم، می شوند. هر چه قدر این اتصال ها بیشتر تشکیل شوند و تبدیل 

 15تا  12 منظور تشکیل میدان های مغناطیسی است. مغز کودک سه ساله دو برابر مغز بزرگسال اتصال های سیناپسی دارد؛ منتهی بخش اعظمی از آن ها در

ز یك انسان بزرگسال کمتر از قدرت مغز یك کودک سه ساله است و قدرت یادگیری بزرگساالن به مراتب کمتر سالگی از بین می روند و این یعنی قدرت مغ

درصد از این ظرفیت مغز را  12تا  11درصد از ظرفیت مغزش استفاده می کند؛ نوابغ  7تا  5از قدرت یادگیری کودک زیر سه سال است. انسان معمولی بین 

  .مغز انسان ها دست نخورده باقی می ماند. بنابراین دچار احساس گناه نشوید و به دنبال میزان و کمیت تجربه ها نباشید بخش اعظم .استفاده می کنند
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سخ می در طرحی که بر روی آن تحقیق می کنیم، می پرسد: آیا شما کودک نابغه می خواهید؟ خوب مسلمه همه کودک نابغه می خواهند. حال این طرح پا

                                            :دهد که

  .نابغه هستند  کودک نابغه یعنی همه ی کودکان دنیا. همه ی بچه ها 

مه تعدادها در هدر این تحقیق یافته ایم که اصالً انسان، نابغه به دنیا می آید اما در طول کودکی نبوغش را از دست می دهد. در مباحث پیش گفتیم که اس

  .«تیزهوش»ما اگر بتوانیم دو درصد بیشتر از مغزمان استفاده کنیم می شویم برابر است. پس 

 زاتصال های سلول های عصبی تشکیل شبکه ی عصبی را می دهند که خود شامل دو بخش می شود. یك بخش، اتصاالتی هستند که مربوط به جسم و غرای

نجام می شوند، از قبل برنامه ریزی شده اند و ما دخالتی در آن ها نداریم؛ غرایز مثل ما می شوند؛ این بخش اتصاالت غیرارادی هستند که خود به خود ا

ت می احساسات، رفتارهای غریزی، رشد جسم، دستگاه گردش خون، قلب و مغز و تمامی فعالیت های اندام های درون بدن، توسط این شبکه ی عصبی هدای

ویند که عصبی است. علت این است که روی این شبکه فشار وارد می آید بعد اثرش را روی جسم نشان شوند. دیدید امروزه هر بیماری داریم پزشکان می گ

  .می دهد. بیماری های روان تنی ناشی از فشاری است که روی این شبکه وارد می شود. در بخش غریزی شبکه ی عصبی، با حیوانات مشترک هستیم

مختص انسان است و مربوط به روح است؛ نتیجه ی تجربه های کودک در محیط است. بحث ما و  بخش دوم شبکه ی عصبی، بخش فطری است. این بخش

ی نجام مکار ما کالً روی این بخش است و این که چگونه این بخش شکل می گیرد. بخش غریزی که با حیوانات مشترک هستیم و ناخودآگاه کار خودش را ا

ری تمرکز و مطالعه می کنیم.چگونگی تشکیل این اتصال ها و میدان های مغناطیسی و ترکیب میدان های دهد را با آن کاری نداریم اما بر روی بخش فط

صبی، بکه عمغناطیسی با هم، موضوع اصلی است که ما می خواهیم بر روی آن کار کنیم. این شبکه ی عصبی برای ما خیلی اهمیت دارد زیرا که حاصل این ش

روان به چگونگی تشکیل اتصال ها و چگونگی ترکیب میدان های مغناطیسی دارد. اگر این اتصال ها و میدان های مغناطیسی روان است. سالمتی و عدم سالمتی 

و ترکیب شوند، روان در سالمت و تعادل خواهد بود. و اگر این میدان های مغناطیسی اشتباه در کنار هم قرار بگیرند، مشکل   درست در کنار هم قرار بگیرند

  .یجاد می کنند که با دارو و تکنیك و روش مداوا می شوندروانی ا

سالم  وانپس حاصلِ در کنار هم قرارگرفتن میدان های مغناطیسی در شبکه عصبی، روان است. اگر درست شکل بگیرند و صحیح در کنار هم قرار بگیرند، ر

  .که احتیاج به روان شناس و روان پزشك داریم که بتواند مداوا کندخواهد بود و اگر درست قرار نگیرند، روان سالم نخواهد بود و این جا است 

ال ی دارند. اتصیکی از حاضرین: یعنی بیماری های روانی ریشه در کودکی ما دارند؟ آقای سلطانی: دقیقاً همین طور است و بیماری های روانی ریشه در کودک

و در آخر جمله را می سازد. یك موقع ما   ای خودشان را دارند و ترکیب آن ها با یکدیگر، کلمهها و میدان ها مثل حروف الفبا هستند؛ خصلت ها و خاصیت ه

ی روی طانبا ترکیب این کلمات مثنوی و متن های زیبا و شعر و متن های علمی را تألیف می کنیم و یك موقع هم فحش و ناسزا تألیف می کنیم. آقای سل

 این کلمه به نظر شما چیست؟                                مشکالت  تخته نوشتند :

یل ت تبدحاضرین: مشکالت. آقای سلطانی: حاال میم اش را برمی داریم. میشه شکالت. یعنی یك حرف از میدان های مغناطیسی اش را برمی داریم و مشکال

 مسئله ی مهم این است که ترکیب«. اشکاالت». حاال دوتا الف بگذاریم، می شود می شود به شکالت. پس ترکیب حروف است که کلمه و بعد جمله را می سازد

 رکیب اینحروف را می شود عوض کرد ولی حروف جدید نمی توانیم اضافه کنیم البته بعد از پایان دوران کودکی و کلمه ی جدید هم ساخته نخواهد شد. ت

زیربنا که حروف باشد، هست و محیط هم آن ها را می «. هوش»ه همان است که ما به آن می گوییم حروف همان چیزی است که ما باید یاد بگیریم و این نکت

یا این که چه اتفاقی را با حرف ها ایجاد می کنیم؟ دیدید   سازد، حال هوش یعنی این که از این حروف چگونه استفاده کنیم، اشکاالت بسازیم یا شکالت؟؟

پا می کنند و بعضی ها با چهار کلمه آرامش ایجاد می کنند. این که آتیش به پا کنیم یا آرامش برقرار کنیم، بستگی به نوع بعضی ها با چهارتا کلمه آتیش به 

باید یاد بگیریم که این میدان های مغناطیسی تشکیل شده را چگونه  .قرار گرفتن آن میدان های مغناطیسی در کنار هم دارد. آموزش در این مرحله است

بچینیم. بحث ما و هدف رویکرد کودک متعادل این است که این شبکه را چگونه ساماندهی کنیم، پس دچار عذاب وجدان نشوید که کودک من بزرگ کنار هم 

  .شده یا سه سالش تمام شده و کار از کار گذشته

شادی. وقتی اتصاالت درست نباشد، جا به جا از آن ها استفاده می ما هم خشم داریم هم شادی. می توانیم یاد بگیریم که کجا از خشم استفاده کنیم و کجا از 

 قدر او را میکنیم. در مس سرچشمه مادری آنقدر بچه اش را کتك زده بود که مشکل روانی پیدا کرده بود؛ از مادر پرسیدم که مگر چه کار می کند که این 

آشپزخانه و نخود و لوبیا ها را می ریزه کف آشپزخانه. گفتم: اِاِه، چه قدر قشنگ. می دونی  زنی؟ مادر گفت: آخه نمی دونید چی کار می کنه؟ میره سر کابینت

مادر کمی  !؟توی تهران مادرها به من شهریه می دهند و می آیند سر کالس که من به آن ها یاد بدم که چه طوری بچه هایشان با نخود و اوبیا بازی کنند

نیست که دیروز صبح که رفتم بچه بزرگه را بذارم توی سرویسش بره مدرسه، برگشتم خونه دیدم تمام روغن رو مالیده چپ چپ نگاه کرد و گفت آخه فقط این 

ها لذت می برم روی زمین. گفتم: وای چه خوب پس لیز شدن زمین رو تجربه کرده. مادر دیگه از من ناامید شد و هیچی نگفت. من واقعاً از این کارهای بچه 

ه اتفاقی با این کارها در مغز کودک می افتد. ولی مادرها ترکیب ذهنی شان طوری است که این کارهای بچه ها برایشان مثل شکنجه می چون می دونم چ

ن به دنبال مقصر نمی گردیم، ذهن این طوری سازمان دهی شده است. حاال می خواهیم دوتا کار کنیم، اول این که یك کاری کنیم که مغز بچه هایما .ماند
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ده ل چینسبت صحیح تر سامان بگیرد و دوم برای خودمان هم یواش یواش ترکیب قرار گرفتن میدان های مغناطیسی مغزمان را تغییر بدهیم؛ حروف از قب

  .شده را به هم بریزیم و سعی کنیم که کلمات زیبا و قشنگ تر بسازیم؛ به جای آتش روشن کردن، یك مقداری محبت و شادی ایجاد کنیم

 ذهن 

شود. ذهن  فضایی که اطالعات مغز در آن حرکت می کنند را اصطالحاً ذهن می گوییم. ذهن یك فضای مجازی است و مدیریت تمام رفتارها در ذهن انجام می

یك  ه جا می شود؛ اینترنتمثل اینترنت است. اینترنت کجاست؟ همه با یك کامپیوتر و سیم و نرم افزار و مودم و امواج با هم در ارتباط هستیم و اطالعات جا ب

ار ذهن را می توانیم فضای مجازی است. مشابه این فضا در مغز ما وجود دارد که به آن ذهن می گوییم. اگر مغز را باز کنیم، ذهن را نمی توانیم ببینیم. اما ک

  .ببینیم که همان رفتارهای ما است

ه دارد از جمله: بدنه، بال، موتور، و غیره؛ فرماندهی هواپیما کجاست؟ کابین خلبان. کابین یك مثال دیگر می زنم که مطلب روشن تر شود. هواپیما یك جث

باشد. کابین ن خلبان ذهن است. از همه جای هواپیما یك سیم کشیده شده به کابین خلبان و هیچ جایی در هواپیما وجود ندارد که سوییچ و کنترل آن در این

رد. این عظمت و این جثه را یك کابین کوچك هدایت می کند. ذهن ما شبیه این چنین سیستمی است. همه چیز در خلبان به همه جای هواپیما تسلط دا

عواطف، ذهن است. از همه جای بدن یك نماینده در ذهن نشسته است. اگر ذهن را یك دایره فرض کنیم، جسم، عقل، روح، اقتصاد، خالقیت، احساسات یا 

ن دایره هستند و همه در ذهن کنترل می شوند. درباره روح یا امنیت مفصل صحبت کرده ایم. شخصیت را هم توضیح داده جنسیت و شخصیت، شعاع های ای

ی بخواهیم در ایم. در مورد جسم هم توضیح دادیم. در این مبحث موضوع عقل را بررسی می کنیم و می خواهیم با ابعاد ذهن آشنا شویم. هر تغییری و اتفاق

را چود باید در ذهن او ایجاد کنیم. ما با نوشتن و گفتن این مطالب چه کار داریم می کنیم؟ ما در حال ایجاد یك ذهنیت جدید در شما هستیم. انسان ایجاد ش

ن م نیست. هیچ کس نمی تواند ذهن من را تغییر دهد و« من»ما نمی توانیم کسی را تغییر بدهیم؟ چون کنترل ذهن هر انسان در دست خودش است؛ دست 

ییر گر را تغهم نمی توانم ذهن کسی را تغییر دهم. ما قادر نیستیم احدی را در دنیا تغییر بدهیم. یك بخش مشکالت همسران این است که می خواهند همدی

چون اگر قرار  .، همچین چیزی امکان ندارد"اگر همسرم درست شود، من هم درست می شوم"بدهند. عمده ی صحبت خانم ها در مشاوره ها این است که 

تغییر کنم اول باید ذهنم تغییر کند و کلید ذهن من دست خودم است. کلید ذهن همسرم هم دست خودش است. ما فقط می توانیم تأثیر بگذاریم « من»باشد 

اگر نخواستید، طبیعتاً تغییری ایجاد ایجاد کنید؛   و اطالعات بدهیم. اگر شما خواستید، می توانید با این اطالعات یك چیدمان جدید در چرخه های ذهن تان

  .نمی کنید

کودک آرزوهایمان را داشته باشیم باید ذهن او را بسازیم. اگر می خواهیم در کودک تغییر ایجاد کنیم باید ذهن او را تغییر دهیم.  بنابراین اگر ما می خواهیم 

ذهنمان آغاز کنیم. برای همین است که دائماً تأکید می کنم تا یك مطلبی را یاد گرفتید  اگر در خودمان هم بخواهیم تغییری ایجاد کنیم باید این تغییر را از

ت که دوستی می گففوری ان را در خانه یا در مورد فرزندتان اجرا نکنید چون مثالً ذهن شما این گونه شکل گرفته که برای تربیت کودک باید او را کتك زد، 

هه ایشان است، نمی گم درسته یا اشتبا  اللیت بطلبی چون بچه ها کتك الزم دارند و بدون کتك رشد نمی کنند؛! این باورسلطانی، تو باید از همه ی مادرها ح

 مشابه ایشانو او را سرزنش نمی کنم چون این باور او است؛ ذهن او این است که بچه باید کتك بخورد چون خودش هم با کتك بزرگ شده است. حاال افرادی 

زاین امی آیند و یاد می گیرند که بچه را نباید کتك زد، عذاب وجدان می گیرند و می روند خانه و تصمیم می گیرند که دیگه بچه شان را نزنند،  به کالس ها

ه های طرف ذهن بسیار قدرتمند است و دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه دارد. حال اگر مادر دچار یك تنش با فرزندش شود، بخش ناخودآگاه که ضبط شد

ادر ك جایی این مکودکی را دربر دارد فشار می آورد که بزن، بخش خودآگاه هم که یاد گرفته نباید زد، مقاومت می کند؛ این تعارض به فرد آسیب می زند و ی

  .منفجر می شود و چنان فرزندش را می زند که تا به حاال نزده بود

به آن عمل نکنید. الزمه ی عامل شدن، تغییر و کار بر روی ذهن است. به این دلیل توصیه می کنم بنابراین وقتی مطلب تازه ای می شنوید بدون ذهنیت 

ر می شما تأثی مطالعه کنید و روزی نیم ساعت این مطالب را مرور کنید، تمرین کنید و ذهن را فعال کنید. وقتی این مطالب ذهنی شد خود به خود بر رفتار

مثالً دیگه اصالً نمی توانید کتك بزنید. افرادی که درک مظلوم قوی دارند سعی در جلب توجه دیگران دارند و حتی به  گذارد. و بعد متوجه می شوید که

بال جلب توجه خصوص خانم ها، شوهرانشان را وادار می کنند یعنی کارهایی می کنند که عاقبت آن ها را کتك بزند. افراد با درک مظلوم در حد باال به دن

ند حتی به قیمت آبرویشان. تنها راه حل درمان، تغییر شبکه ی عصبی این افراد و تأمین یك موقعیت مناسب است. وقتی ذهن درست شود این دیگران هست

در  کنند. میفرد دیگر نیازی ندارد که برای جلب توجه کتك بخورد. درخیلی موارد بچه ها وقتی درکودکی کتك می خورند، در بزرگسالی نیاز به کتك پیدا 

اً در ربحث تنبیه گفتیم کودکان در معرض خشونت و کتك در بزرگسالی نیازمند می شوند. بچه هایی که کتك می خورند و بعد فوری نوازش می شوند اکث

بر  و ناخودآگاه ازدواج هایشان به مشکل برمی خورند چون میدان های مغناطیسی آنان این گونه شکل می گیرد که اول کتك بعد نوازش؛ دختر شوهر می کند

 د. ذهنیت که عوضاساس ذهنیت و درک مظلوم، رفتارهایی می کند تا همسرش را وادار به کتك زدن او کند و ..... برای تغییر این حالت ها ذهن باید تغییر کن

  .شود، رفتار هم تغییر می کند. پس تا ذهنیت مان را عوض نکنیم، رفتارمان عوض نمی شود

 هوش
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از ذهن را هوش می گویند. هوش، مهارت است. هوش را باید یاد گرفت. استعدادها هستندکه از اول وجود دارند. اما مهارت آموختنی است.  مهارت استفاده 

 پرسش خیلی ها است که هوش ارثی است؟ 

رثی نیست، ژنتیك نیست جزو خصوصیات استعداد، خصوصیات، محیط هوش جزو استعدادهای خدادادی است؛ به همه داده شده، ا   در مباحث پیش گفتیم که:

ده و مهارت استفا هم نیست بلکه از اجزای استعداد است که آفریدگار متعال به همه ی انسان ها عطا کرده است. چون هوش مهارت است حاال ما باید یاد بگیریم

امروزه راجع به هوش در محاوره ها می شنویم اصالً بنیان ندارد. این صحبت هایی که  .از ذهن، مهارت تغییر ذهن و مهارت ایجاد ذهن جدید را به دست آوریم

چرخه ی ذهن را که توضیح دادم در واقع چرخه ی هوش است. و همه ی اجزاء  .هوش یاد گرفتنی است. تست هوش نشان می دهد که چه قدر یاد گرفته ایم

  .... ادی وآن هوش هستند، هوش عاطفی، هوش جسمی، هوش معنوی، هوش جنسی و هوش اقتص

در مورد  .افرادی که ولخرجی می کنند یا خسیس هستند یا ورشکسته می شوند، هوش اقتصادی ندارند، یاد نگرفته اند و هوش اقتصادیشان رشد نکرده است

موریانه و آن مسئله ی هوش جنسی، در حال حاضر جامعه ی ما یك عفونت پنهان از زیر دارد که در حال جویدن پایه های اخالق جامعه است درست مثل 

 جراحی ودوجنسیتی است. این افراد که امروزه معضل جامعه ی ما هستند فقط ده درصدشان مشکل هورمونی دارند که به نقص در جسم مربوط می شود و با 

نسیتی نیستند بلکه بیمارهای جنسی درصد آنان مشکل شخصیتی دارند؛ یعنی ذهن شان از نظر جنسی رشد نکرده و درواقع دوج 91دارو درمان می شوند اما 

  .ذهنی هستند، میدان مغناطیسی ذهن شان بدجوری ترکیب شده و به دالیل زیاد مهارت پیدا نکرده اند

هوش عاطفی جامعه ی ما بسیار پایین است؛ برعکس آن چه که فکر می کنیم ما ایرانی ها خیلی عاطفی هستیم. هوش عاطفی ما خیلی پایین  –هوش عاطفی 

ی من می تو نباش»ست چون اصالً نمی دانیم که دوست داشتن و دوست داشته شدن یعنی چی؟ و فقط دلبستگی و وابستگی و مالکیت را تمرین کرده ایم؛ ا

ی گویند: بچه ی احساس گناه را تمرین کرده ایم. خودمان را فدای دیگران می کنیم تا بگویند که چه آدم خوبیه!! از خیلی از مادرها می شنویم که م« میرم

 عاطفیه وقتیمن خیلی شیطونه، ممکنه بچه های دیگه رو بزنه ولی خیلی با عاطفه است همه رو دوست داره!!! این بچه پر از احساس گناهه، کجای این بچه 

در جامعه ی ما نشان می دهد  همه رو می زنه، این بچه مشکل عاطفی داره. چه جوری عصبانی می شویم؟ چگونه غمگین می شویم؟ میزان باالی افسردگی

چگونه  بروز دهیم وکه هوش عاطفی پایین است. ما اصاًل بیماریی به عنوان افسردگی نداریم. بلکه رشد عاطفی نداریم. ما نمی دانیم که چگونه احساساتمان را 

  .آن ها را مدیریت و استفاده کنیم

  .س استکه شامل اعتماد به نفس و عزت نف –هوش اجتماعی یا شخصیت 

این هوش خیلی مهم است چون مهارت ها در این حوزه است و باید با هوش های دیگر ترکیب شود. در هوش عقالنی مهارت ها را کسب می  –هوش عقالنی 

  .کنیم

یم که را از اول ابتدایی می فرست هوش اکتسابی است. باید یاد بگیریم. هوش با یادگیری اتفاق می افتد نه با یاد دادن. این یك معضل است که ما بچه هایمان

تست زدن تیزهوشان را یاد بگیرند. هوش حاصل یادگیری است و یادگیری حاصل آن فرایندهای شبکه ی عصبی و اتصال های سیناپسی و میدان های 

 .مغناطیسی است که پایه ی یادگیری هستند و مفصل توضیح دادیم. عامل یادگیری تفکر است

  تفکر 

می پرسند. این چراها در ذهن کودک است و علم هنوز « چرا»ش، یادگیری، تفکر و تجربه با هم یك مجموعه می سازند. دیدید بچه ها چه قدر مغز، ذهن، هو

شمندان نتوانسته کشف کند که چند تا چرا در ذهن کودک زیر سه سال وجود دارد. سرعت حرکت اطالعات در واحد زمان در مغز کودک زیر سه سال را دان

عداً خواهم یده شود؛ بنتوانسته اند اندازه گیری کنند. علم در برابر عظمت ذهن نوزاد خیلی ناتوان است. چراهای کودک سه ساله نباید به بیرون رخنه کند و پرس

ه کر، تجربه شروع می شود. تا بگفت که این چراها به چه دلیل دائمًا پرسیده می شوند. چراهای ذهن کودک زیر سه سال ایجاد تفکر می کند. پشت سر این تف

  .حال کنار رودخانه رفته اید؟ دیدید که بچه ها می روند کنار رودخانه شروع می کنند به چیدن سنگ ها و جوی درست می کنند

رازیری، آقای سلطانی: چرا رودخانه از این ور به آن ور می رود؟ حاضرین: به علت شیب زمین، آقای سلطانی: لطفاً به من بگویید شیب چیه؟ حاضرین: س

کج یعنی چی؟ حاضرین: راست نباشه، آقای سلطانی: راست یعنی چی؟ من یك کودک زیر  :سرازیری چیه؟ حاضرین: از باال به پایین کج باشه، آقای سلطانی

جوری است. آقای سلطانی: کودک در  حاضرین: خوب نشانش می دهیم که شیب این .سه سال هستم و شما می خواهید با کالم این مفهوم را به من بفهمانید

است؟ من میخوام  حالت طبیعی نمی آید این سؤال ها را از شما بپرسد، نباید هم بپرسد. تفکر این جا می آید و سؤال ایجاد می کند. چرا رودخانه از این ور

ره آن ور، موفق نمی شه؛ نظریه ی دیگری می ده، نمی شه و مرتب برگردانمش از آن ور. بعد شروع می کنه به تجربه و نظریه پردازی و می خواد رودخانه را بب

ابطال نظریه و .... این میشه ورزش کردن با میدان های مغناطیسی، نرمش ذهنی، تقویت هوش. بنابراین هوش نتیجه ی فکر  –نظریه به دنبالش ابطال، نظریه 

در بچه هایمان تقویت نکنیم، با هوش نمی شوند. ما می خواهیم اول باهوش شوند بعد متفکر. و تفکر است؛ ولی ما برعکس فکر می کنیم. ما اگر فکر و تفکر را 
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ند اما من می افت در حالی که اول باید متفکر شوند بعد باهوش. متفکر شدن هم اکتسابی است. این فرآیندها از مغز تا تجربه، یکپارچه هستند و با هم اتفاق

  .«عقل»را جدا جدا برای شما توضیح دادم. عقل از تفکر و تجربه به یك کلمه ی دیگر می رسیم به نام برای روشن شدن کامل قضیه، مطالب 

 عقل 

مینه ، در آن زحاصل تجربه و بایگانی تجربه ها است. انسان عاقل کسی است که تجربه ی زیادی دارد. هر چه قدر تجربه ها در زمینه های مختلف بیشتر باشد

د. در کل تمام تجربه ها جمع می شوند و عقل را تشکیل می دهند. چه قدر به بچه هایمان می گوییم: بی عقل، دیوانه؟، این که ما چه ها هوش باالتر می رو

 وعه یزیرمجمقدر تجربه داشته باشیم مراتب مختلفی دارد مثل: ادراک، شعور، شناخت، خردمندی. این ها مراتب عقل هستند. بنابراین وقتی می گوییم عقل 

و  عنی شناختشناخت و خرد است به این دلیل است که عقل مراتب دارد و سطح پایین، متوسط و باال دارد. ما باید بچه هایمان را به باالترین سطح عقل ی

 خردمندی برسانیم و آن ها را به این سمت هدایت کنیم. حال می رویم بررسی کنیم و ببینیم که چرا این اتفاق نمی افتد؟ 

 برای این که ذهن متعادل داشته باشیم، باید هوش متعادل که چرخه ی آن را توضیح دادم، داشته باشیم و گفتیم که هوش عقالنی جزئی از این ما گفتیم

از لحاظ  و رامجموعه ی باعظمت است. با اهمیت است اما به اندازه ی خودش. این که ما بیاییم و همه ی زندگی را فقط صرف هوش کودک کنیم، جزء این که ا

است و ما ذهنی نامتعادل کنیم کار دیگری نکرده ایم. اصل بر ذهن متعادل است. و در دل ذهن متعادل، هوش متعادل می آید. هوش عقالنی یك عامل مهم 

صادی باشیم، زندگی اقتبدون آن نمی توانیم زندگی کنیم. اگر هوش عقالنی رشد نکند، زندگی سالمی نخواهیم داشت. هم چنین اگر هوش اقتصادی نداشته 

بدون  دیگر نیز خوبی نخواهیم داشت. ولی برای این که هوش اقتصادی ما رشد کند، اول باید هوش عقالنی را باال ببریم. خالقیت، و معنویت و بقیه هوش های

با اهمیت است ولی یك جزء از یك  هوش عقالنی امکان ندارد. پس برداشت اشتباه از صحبت های من نشود که هوش بی اهمیت است. بلکه هوش خیلی

متعادل و مجموعه است به نام خردمندی و ذهن و جایگاه خودش را باید داشته باشد. همان طور که بررسی کردیم که چه کار کنیم تا بچه هایمان شخصیت 

ان باال برود. تست های هوش فقط نشان می دهند امنیت داشته باشند، بررسی خواهیم کرد که چه کار کنیم تا بچه هایمان باهوش باشند و هوش عقالنی ش

کرد. خود  که کودک چه اندازه مهارت کسب کرده است؛ فقط همین. اما این که چگونه از این مهارت ها استفاده می کند را در هوش متعادل بررسی خواهیم

تست هوش نشان دهنده ی هیچی نیست؛ نه نشان می دهد  تست هوش نشان دهنده ی هیچ چیز نیست. این قدر اصرار نکنید که بچه ها تست هوش شوند.

ین به درد والدکه این بچه خارق العاده است، یا که نیست؛ فقط به ما نشان می دهد که میزان دریافتی این کودک چه قدر بوده است. که دانستن این میزان 

 آزمایشگاه که میزان خون مان را اندازه بگیریم؟  نمی خورد. چون تست هوش مثل آزمایش خون است. مگر ما راه می افتیم جلوی هر

مطرح نیست. گاردنر هوش هشت گانه را دارد که هوش نهم را هم پیدا کرده و نامش را هوش وجودی   IQ امروزه در دنیا هوش های متفاوتی داریم و دیگر

ش های دیگر که نام بردیم. ما در این دوره به هشت هوش مطرح است و هو FQ گذاشته است. امروزه هوش معنوی بسیار مطرح است و نیز هوش جسمی

 نشوید که وقتیاشاره می کنیم. علمی که در راه است و هنوز افشاء نشده تمام نظریات هوش را ابطال می کند. مواظب باشید و این قدر آلوده ی موضوع هوش 

اظب بچه ها باشیم. مثل موضوع روغن مایع نشود که زمانی می گفتند روغن جامد ابطال شد ببینیم که قربانی شده ایم. نظریه ها مرتب ابطال می شوند، مو

ودمان نید. پس خنخورید می میرید و حاال می گویند روغن مایع نخورید سرطان می گیرید. ما نمی گوییم که روغن نخورید اما می گوییم که تعادل را رعایت ک

قدر مطلق شده است؟ و چرا این هوش نسبت به هوش های دیگر این قدر مهم شده است؟ در دوره ی  را آلوده ی تئوری ها نکنیم. چرا هوش عقالنی این

سال پیش، مادر همه چیز  211نظریه ی نیوتن و فیزیك نیوتن و جزئی نگری غالب شد، جزءجزء کردن در جهان شروع شد. تا  .مدرنیسم، علم پیشرفت کرد

و تحصیل و همه چیز کودک در اختیار مادر بود؛ منتهی مادر اطالعاتش کم بود. در دوره ی مدرن اطالعات زیاد کودک بود. به دنیا می آوردش و روح و جسم 

  .شد و این اطالعات تخصصی شدند؛ متخصصین به وجود آمدند، مادر شد خدمتکار و نظافتچی و بقیه ی مسئولیت های مادری به متخصصین واگذار شد

است، اما مادر کودک را نزد یك متخصص تغذیه ی آقا می برد که نه مادر است و نه تا حاال کودکی را شیر داده و بعد هم  مسئولیت شیر دادن کودک با مادر

در زمینه ی  PHD دستور می دهد که دو ساعت یکبار یا یك ساعت یکبار باید شیر بدهید!!!!!!!!! یا این که مادر کودکش را می برد پیش یك آقای دکتر با

ری رفتار طو کودک، حال اگر این آقا مجرد باشد و پدر نشده باشد، مادر هم که نیست و بعد به مادر می گوید که بچه را تنبیه کن و یا این طوری یا آنرفتار با 

ه نه اصالً حق نداری کن. بعد مادر میره و دستورات ایشان را اجرا می کند و کار خراب تر می شود. مادر می رود پیش یك متخصص دیگر ایشان می فرمایند ک

چرا تخصص ها را به کسانی می دهیم که مادر نیستند؟! این تخصص ها را باید به مادر داد.  .............. کودکت را تنبیه کنی. از گل باالتر نباید به او بگی و

و آن فطرت مادری است. مادری که بر فطرت مادری حال انجام آن هستیم. مادر چیزی را دارد که هیچ متخصصی ندارد   و این همان کاری است که ما در

براساس عمل می کند اگر صبح فرزندش را می زند، به حکم همان فطرت تا عصر درستش می کند. ممکن است خود مادر نداند که چه کار مهمی می کند اما 

  .فطرتش، تعادل را برقرار می کند

در صد کاری که مادر انجام می دهد، صحیح است. در دوره  95بنابر فطرتش اشتباهش را جبران می کند.  ممکنه مادر در رفتار با کودکش دچار اشتباه شود اما

متخصص ها هم جزء جزء شدند، متخصص اطفال، تغذیه، رفتار و غیره. نتیجه این می شود که  .ی مدرن این ویژگی را از مادر گرفتند و دادند به متخصص

ماه است که داروی اعصاب مصرف می کند. پزشك هیچ تقصیری ندارد و بر  8تخصص روانپزشکی اطفال و این کودک  ماهه را می برند پیش فوق 24کودک 
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ادر اساس معلومات و ذهنیتش عمل می کند، عالئم را طبق جدول بررسی می کند و مطابق آن دارو تجویز می کند. کار پزشك کامالً صحیح است چون م

ا یك نگاه متوجه می شوند که بچه چه مشکلی دارد و تجویزش را هم به خوبی می دانند. مادر می داند چون یك ندایی از نیست. مادران قدیمی را دیدید ب

را دو تا مادر نوشته اند؛ علم را از دکتر هایم جینات  «کودک، انسان، خانواده»درون به او می گوید که چه کار باید بکند. پس تخصص را باید به مادر داد. کتاب 

ستید شما مادر ه رفتند ولی از او قوی تر شدند. شما هم باید قوی تر از من باشید چون من مادر نیستم و یك مرد هستم که یك مطالبی را تحقیق کرده ام اماگ

. چون دنیای صنعتی و این مطالب را با تمام وجود حس می کنید. در دوره ی مدرن علم ُخرد شد، صنعت رشد کرد و هوش عقالنی وجه ی بیشتری پیدا کرد

  .یگریمهندس و تکنسین نیاز دارد و هوش و عقل می خواهد نه عاطفه و معنویت. هوش عقالنی می خواهد که بتواند تکنولوژی را اداره کند نه چیز د

کرد و هوش را مقدم دانست. در  سال روی هوش کودک کار کرد و احساسات را رد 51دانشمندان زیادی از جمله پیاژه بر روی هوش کودک کار کردند. پیاژه 

های بومی و دینی  نتیجه هوش و عقل مطلق شدند. امروزه فجایع را چه کسانی در دنیا به بار می آورند؟ انسان های باهوش ولی نامتعادل. در حالی که در ارزش

به آن ها پی برده اند، دانشمندان ما قرن ها پیش به آن ها رسیده  امروزه خیلی از مسائلی که دانشمندان .ما، اجازه نداریم علم را به غیر اهل آن واگذار کنیم

باید علم تا تزکیه نشویم ن« ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه»بودند ولی با خودشان دفن کردند و حتی به فرزندانشان هم انتقال ندادند چون معتقد بودند: 

ربه دارد نه دست کودک. امروزه فجایع را دانشمندانی به بار می آورند که هوش و ذهن متعادل کسب کنیم. ماشین را دست راننده ی قابل می دهند که تج

ط چند د. فقندارند و فقط یك وجهشان تقویت شده. پس هوش به دالیلی که گفته شد اهمیت پیدا کرد و در کنار آن سرمایه و مراکز قدرت اهمیت پیدا کردن

می توانید تجسم کنید؟ میلیاردها هزار دالر، میلیون    ه قدر سرمایه و نیروی انسانی صرف خوراک و تغذیه می شود؟لحظه آرام فکر کنید که در حال حاضر چ

، چه قدر نیرو ها نفر، هکتارها زمین های کشاورزی، مطبخ ها و ... همه و همه مشغول کارند که ما سه وعده غذا بخوریم. همین مقیاس در مورد لباس، مسکن

ه ما لباس بپوشیم؟ و چه قدر نیرو صرف می شود که ما مسکن داشته باشیم؟ و چه قدر کار می کنند که خونه های ما پر از وسایل باشد؟ صرف می شود ک

ا و داروسازی هببینیم که چه حجمی در حال کار است تا ما در رفاه باشیم. چه هزینه ای می شود که ما درمان شویم؟ دانشگاه ها، بیمارستان ها، مطب ها، 

ال د جسم. حغیره؛ حجم عظیمی است!!! حال این حجم به این عظیمی فقط برای این است که جسم ما سالم بماند یعنی فقط یك بُعد از ابعاد هشت گانه، بُع

سانی و سرمایه صرف چه قدر نیروی انسانی و سرمایه صرف می شود که به این جسم آسیب بزنند؟ دخانیات، مشروبات الکلی، مواد مخدر؛ چه قدر نیروی ان

ع بشریت صرف جنگ ها می شود؟ اسلحه ها، بمب ها و ... برای این که انسان ها کشته شوند.!!! این تعارض ها را چگونه می خواهیم حل کنیم؟ حداکثر مناب

یك ُبعد از مغز و ذهنمان رشد کرده  این می شود که از یك طرف جسم در عذاب باشد و از طرف دیگر جسم در رفاه باشد؛ و این نتیجه ی این است که فقط

حال ببینید ما چه قدر عجله داریم که وارد این سیستم شویم!!! و در حالی که این همه نیرو صرف تهیه ی غذا می شود ولی در  .است و آن هوش عقالنی است

ی شدن انسان و باال رفتن هوش او است. و در رأس تمام این هر ثانیه سه کودک در جهان از گرسنگی می میرند! با وجود این همه هزینه که نتیجه ی یك بعد

  .حال ما بچه های باهوش می خواهیم که به این کارها دامن بزنند؟ یا این که هوش متعادل داشته باشند .مسائل دانشمندان و متخصصین هستند

کشف،  :در محیط شکل می گیرد. تجربه یعنی چی؟ تجربه یعنیذهن چگونه تشکیل می شود؟ ذهن حاصل تجربه در محیط است و ذهن کودک در اثر تجربه 

  .پردازش، ابداع. که حاصل آن احساس خوشایند است

 هر وقت ما احساس خوشایند داریم یعنی ذهن مشغول درست کار کردن است و این فرآیند رشد است. کشف یعنی چی؟ کشف یعنی دیدن؛ دو مبحث راجع

مشاهده یعنی به کار گرفتن حواس پنجگانه؛ کشف یعنی اطالعاتی که کودک از حواس پنجگانه دریافت می کند. تفاوت کودک به دیدن صحبت کردیم. دیدن و 

حضور یعنی حضور ذهن و بودن در لحظه ی اکنون. بچه ها همیشه در  .با بزرگسال در این زمینه این است که کشف زمانی کشف است که حضور در آن باشد

د. اما بزرگترها تنها جایی که نیستند، لحظه ی اکنون است یا در حسرت گذشته اند یا نگران آینده اند. حضور یعنی دقت و تمرکز. والدین لحظه ی اکنون هستن

طر ا به خاذشته رفداکار دقیقًا حضور بچه ها را به هم می زنند. کودک وقتی مشغول آزمایش و تجربه است، کاماًل در لحظه است، نه نگران آینده است و نه گ

کودک می آورد و حسرت می خورد. وقتی یك کرم می بیند و با او مشغول می شود دیگر تمام دنیا برایش آن کرم است؛ زمانی که کرم وول می خورد و 

کودک دچار عدم  مشاهده می کند لحظه به لحظه در حال کشف است؛ حال پدر و مادر فداکار می رسند و این لحظه را برهم می زنند که در نتیجه ی آن

منتهی می دانید این مشکل چه  .تمرکز و دقت می شود. در حال حاضر چه قدر مسئله ی بیش فعالی در بچه ها شایع شده است؟ چون دقت و تمرکز ندارند

وارد می کند و اثرش را در موقع خودش را نشان می دهد؟ زمانی که کودک مدرسه می رود و مادر اصالً متوجه نیست که چه آسیبی به کودک زیر سه سالش 

و همان موقعی که نظم، نظافت، آموزش و تربیت را به بدترین « نکن»عدم تمرکز و دقت، همان موقعی که به کودک گفتیم  سنین مدرسه متوجه خواهد شد.

تیزهوشان. پایه را خراب می کنیم ولی می  شکل اجرا کردیم، پدید می آید. دقت و تمرکز بچه ها را به هم می زنیم بعد از کالس اول می بریمش کالس تست

ا بچه را دچار خواهیم طاق بزنیم و بعد ناراحت می شویم که چرا طاق نمی ماند! خوب مسلمه چون پایه ندارد، این طاق تکیه گاه الزم دارد. با این فشاره

شف در لحظه اتفاق افتاد، کار ذهن، این دستگاه عظیم شروع نکته ی مهم ذهن پردازش است. وقتی مشاهده و ک  پردازش چیست؟ آشفتگی ذهنی می کنیم. 

خود ما هم همین طور؛ قدرت پردازش ذهنی ما پایین است. در  .دقیقاً مشکل ما در پردازش است. بچه های ما از نظر پردازش ذهنی ضعیف هستند .می شود

 پردازش چه اتفاقی می افتد؟ 
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ل به بالفعل می شوند. ما یك سری استعدادهای بالقوه داریم که یکی از این استعدادها، درک جزء از کل است. در پردازش، استعدادهای نهفته و بالقوه تبدی

دهد، کودک این درک را در تجربه کسب می کند و در بازی ها رشد می کند و شکوفا می شود. درک در جواب چراهای کودک که خودش به آن ها پاسخ می 

ئم در حال پرسیدن چرا در ذهنش است که در ادامه ی بازی ها و تجربه ها به پاسخ چراهایش می رسد؛ اصاًل نمی تواند پاسخ می آید. کودک در تجربه ها دا

سال پایه ها در حال ساخته شدن است پس جلوی ساخته شدنش  6ها و درک هایی که به دست آورده است را به زبان بیاورد و بیان کند ولی می فهمد. زیر 

           .را نگیریم

درک زندگی پیدا به نظر من بچه ها در اتاق بازی، درک فلسفی و عرفانی پیدا می کنند. بچه ها در این اتاق ساختنی ها و سازه ها را روی هم می گذارند و   

سال پیش هم مورد  51سال قبل از میالد مسیح یك فیلسوف یونانی به نام دموکراتیوس، نظریه ی اتم را ابداع کرد که تا  411سال پیش،  2411می کنند. 

با اتم همه چیز می توان ساخت. در اتاق لگو چه اتفاقی می افتد؟ هزاران « اتم»تأیید بود. او در این نظریه می گفت تمام عالم از اجزای ریزی تشکیل شده به نام 

و دوباره ساخت. این کودک تجزیه و ترکیب را  لگو و قطعه ی یك شکل در اختیار کودک است که با آن همه چیز می توان ساخت. میشه ساخت، خراب کرد

ند خریب می کفرا می گیرد؛ یعنی پایه ی اولیه ی فلسفه ی اتم در این کودک گذاشته می شود. کودک از لحظه ای که وارد اتاق بازی می شود، می سازد و ت

گذارد و خوشحال و خندان می رود بیرون. ادیان آمده اند که به ما و شادی می کند و لذت می برد و بعد که زمان تمام می شود سازه ای را که ساخته، می 

ن تمام شد، شادمانه برو. چی یاد بدهند؟ آمده اند بگویند که شادمانه وارد دنیا شو، بازی ات را انجام بده، بساز، خلق کن و به وجودآور، تا اعالم کردند که زما

دک به این شکل است که درک پایه ای پیدا می کند، نه این که ما بیاییم و توی اتاق بازی بگیم که: بچه کو پایه ی این درک در اتاق بازی گذاشته می شود. 

لمه بچه ! خوب مسها بنشینید و گوش کنید! ببنید عزیزم می دونین اتم چیه؟! همه ی این قطعات یك اتم هستند با اتم ها می تونیم چیزهای زیادی بسازیم!!!!

د. در اتاق بازی کودک تجربه می کند، بساز، خراب کن، بازی کن، لذت ببر، بعد بگذار و برو، هیچ چیز متعلق به تو نیست، همه چیز هیچ چیز متوجه نمی شو

 در اتاق بازیبرای لذت بردن تو این جا آماده است، در این مدتی که هستی با تمام وجود لذت ببر و بعد خدا نگهدار؛ هیچ چیزی با خودت نمی بری. کودک 

  .درک معنوی پیدا می کند و عالوه بر تجزیه و ترکیب، مهارت های دیگر مثل ترتیب منطقی، کوچك به بزرگ را فرا می گیرد

و قیاس از  قیترتیب منطقی هم از استعدادهای نهفته است که برای باال رفتن مهارت ریاضی، باید شکوفا شود. درک جزء از کل، تجزیه و ترکیب، ترتیب منط

   .ای فکری هستند. که پایه ی آن ها زیر سه سالگی باید ساخته شودمهارت ه

سرمان نمی رفت. مقایسه یك مهارت است. معنی آن را می دانیم ولی مهارتش را نداریم. ما مهارت قیاس نداریم چون اگر این مهارت را داشتیم این قدر کاله 

انجام می شود؛ و قیاس نیز یك مهارت فکری است. پردازش، توسط مهارت های فکری انجام می چرا این قدر اشتباه می کنیم؟ چون خیلی از کارها با قیاس 

 اید هم یاد بدهد؛ بلکهشود. این مهارت ها بالقوه در ما هستند. ما باید یاد بگیریم و آن ها را بالفعل کنیم. این مهارت ها را کسی به کودک یاد نمی دهد و نب

را فرا می گیرد. بعضی والدین مثالً اصرار می کنند که کودکشان شمردن را یاد بگیرد خوب تا میلیون بشمارد چه فایده ای  کودک در تجربه های خودش آن ها

م اضافه شدن، کبرای کودک دارد؟ وقتی مفهوم آن را فرا نگرفته. اگر کودک فقط مفهوم یك تا ده را درک کند، ریاضی را به طور کل فرا گرفته است. مفهوم 

     .مه مهارت های فکری هستند که خود کودک باید به دست بیاورد تا با کمك این مهارت ها بتواند پردازش کندشدن ه

تمام مکاتب روانشناسی این تعریف را قبول دارند. چه قدر در مبحث جسم راجع به حرکت صحبت  .هوش یعنی مهارت فکری و مهارت جسمی، سازگار با محیط

کسب این مهارت ها است. حاال ما دائم به بچه ها میگیم که: بشین، وول نزن، جُنب نخور، ورجه وورجه نکن. در صورتی که حرکت  کردیم. حرکت هم زیربنای

ه می دهیم کعامل رشد است. اگر بچه ی باهوش می خواهید باید حرکت کند. اما ما، بچه هایی که حرکت می کنند را بیش فعال می گوییم و ریتالین به او 

   .ه و دیگه تکون نخورهبنشین

دی أثیر کم و محدویکی از حاضرین: اگر لگو و شرایط اتاق بازی را در خانه اجرا کنیم باز هم همان تأثیراتی را که گفتید دارد؟ آقای سلطانی: خیر؛ خیلی ت

زرگساالن از بین رفته است، درک عظمت و بی کرانگی و خواهد داشت. ما نیاز به فضاهای عمومی داریم. یکی از مسائلی که در کودکان وجود دارد ولی در ما ب

ما بزرگ ترها درک وفور نداریم به همین دلیل هم نا امن هستیم. اتاق لگو یکی از هدف هایش این است که درک وفور را در بچه ها تقویت  درک وفور است. 

ط به ساختن فکر کن؛ این ها همه درک فلسفی هستند. قدیمی ها می گفتند کند. بساز و برو، یك مفهوم عرفانی است؛ و این که همه چیز هست، نترس و فق

و این همه که بچه باید چشم و دل سیر بار بیاید. اما بچه های ما محدود بار می آیند چون درک عظمت و درک وفور ندارند. ذهن ما از هستی کوچك است 

  .وفور را نمی بینیم

رتیب منطقی و قیاس، مهارت هایی هستند که کودک در تجربه به دست می آورد. حاال سه عامل مهم هستند که پس درک جزء از کل و تجزیه و ترکیب و ت

  :جزو وجودند و جزو ساختار مغز و استعدادها هستند و کودک در پردازش از آن ها استفاده می کند. این سه عامل بازوهای مهم پردازش هستند

 حافظه -1

مرحله ی پردازش وقتی که اطالعات می آیند، اول در یك جای موقت آن ها را جمع می کند. سپس اطالعات کدگذاری می شوند حافظه کار مشخصی دارد. در 

ندی ه دوباره کُد بو هر کدام به مکان مخصوص خود فرستاده می شوند. هر وقت که به این اطالعات نیاز پیدا کنیم، رمز گشایی می شوند و بعد از اتمام استفاد
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ی مد و سرجای خودش می گذارد. این یك حافظه ی سیستماتیك و فعال است. حافظه باید این گونه کار کند اما ما از آن برای حفظ کردن استفاده می کن

نتیجه این می  .یمکنیم با کد گذاری و انتقال اطالعات کاری نداریم. هر چه که به حافظه می دهیم، عین همان را می خواهیم و از آن فقط انبارداری می خواه

این قدر کتاب خوندم ولی هیچ کدام یادم نمانده!! قرار نیست که مطالب یاد ما بماند،  :شود که ظرفیت همه ی انبارها پر است. خیلی وقت ها می شنوم که

می دارند؟ پس چه جوری رشد می مطالب باید در جای خودشان در حافظه ثبت شوند. مگر بچه ها مطالبی را که یاد می گیرند می نویسند یا یادداشت بر

تفاده حافظه شان اسکنند؟ این همه در طول تاریخ دانشمند و فرزانه ی بی سواد داشتیم مثل شیخ ابوالحسن خرقانی. پس این افراد چه کار می کردند؟ آن ها از 

 در ذهن او ثبت  می شود. می کردند. کودک که اطالعاتش را نمی نویسد، این اطالعات ازبین می روند؟خیر، اطالعات هست و

. اد خستگیحافظه ی سیستماتیك مطالب را ثبت می کند، در زمان خودش آن ها را باز می کند و دوباره کدگذاری کرده و سرجای خودش می گذارد. بدون ایج

خوب استفاده نمی کنیم و حافظه های ما ولی حافظه ی غیر سیستماتیك، آزار می رساند. علت این که ذهن های ما خسته است این است که از حافظه مان 

 .غیر سیستماتیك شده است

 تقلید -2 

پردازش  را باید در عامل دوم تقلید است. ما در پردازش تقلید داریم چون بخشی از پردازش با تقلید انجام می شود. رشد ذهنی با تقلید انجام می شود و تقلید

 .استفاده کنیم نه همه جا

 تکرار -3 

یدید گیرد. د تکرار است. به عنوان یك ابزار، هم حافظه و هم تقلید و هم تکرار در پردازش الزم هستند. اما نه در تجربه. کودک با تکرار زیاد یاد می عامل سوم 

جود دارد. کودک بخشی کودک گاهی به یك داستان بند می کند و می خواهد که بارها آن را برایش تکرار کنید؟ این جا تکرار هست اما در این تکرار کشف و

شما را  ب هایاز صحبت کردنش را از والدین تقلید می کند. همیشه تأکید کرده ام که وقتی با نوزاد صحبت می کنید، درست روبه روی او باشید تا حرکات ل

در مبحث  .ر هستند و واکنش نشان می دهندببیند. بچه ها تکرار می کنند ولی عادت نمی کنند. عادت برای بزرگساالن است. بچه ها به شدت از عادت بیزا

 .بعد باقی این مطالب را خواهم گفت

 2هوش و یادگیری  -21نشست 

در مبحث پیش راجع به ذهن فعال صحبت کردیم گفتیم ذهن فعال حاصل تجربه است و تجربه شامل کشف پردازش و ابداع است که حاصل آن احساس 

 خوشایند یا ارضا و رضایتمندی است.

 فعال = )کشف، پردازش، ابداع( = احساس خوشایند و رضایتمندیذهن 

د و تکرار است. قلیراجع به کشف صحبت کردیم به پردازش نیز پرداختیم و حافظه را گفتیم و بعد به تقلید و تکرار رسیدیم. یکی از ابزارهای پردازش در ذهن ت

 ده شود درست است حاال خواهیم دید که کجا تقلید مخرب می شود.مغز کودک با تقلید کار می کند. تقلید اگر در جای خودش استفا

است،  کشفتکرار هم الزم است و کودک برای یادگیری مرتب باید تکرار کند ولی عادت نمی کند. ذهن کودک به دلیل فرم خاصی که دارد همیشه به دنبال 

عادت می آید و کنار می گذارد. بارها دیدیم بچه ها بعضی از اسباب بازی ها را فقط  هرگز عادت نمی کند، به هر چیزی که عادت کند بالفاصله به دنبالش ترک

به  عادتیك بار بازی می کنند و بعد کنار می گذارند چون دیگر چیز جدیدی برایشان ندارد. کودک عادت نمی کند این بزرگسال است که عادت می کند. 

که بعدًا این موضوع را بررسی خواهیم کرد. کودک از عادت عبور می کند و هرچیزی که برایش عادت شود  ذهن نیمه آگاه می رود و در آنجا ماندگار می شود

 آن را کنار می گذارد.

سال اول این است که قدرت یادگیری و عقل و خرد کودک با هم متناسب نیستند. قدرت یادگیری کودک بسیار باالست ولی عقل به آرامی  6ویژگی دوران 

. اوج توانایی و قدرت یادگیری کودک در سه سالگی است و عقل در این سن در پایین ترین سطح است. این فاصله ای که وجود دارد وظیفه ی رشد می کند

ه می کند کمادر را سنگین می کند. منظور از عقل، شناخت و مهارت است که کودک در این دوران شناخت ندارد، مهارت ندارد و توانایی اش کم است، خطر 

سالگی قدرت یادگیری کم  3وظیفه ی پدر ومادر این است که این خأل را پر کنند. این خأل باید با حمایت کودک پر شود، اما ما بازدارندگی می کنیم. از حدود 

ودک پنج فایل یا پنج بسته سال اول در مغز ک 3کم کاهش پیدا می کند و در هفت سالگی این دو نمودار به هم می رسند و درک انتزاعی شروع می شود. در 

اطالعات باز وجود دارد و حواس پنجگانه مستقیم در جای خودشان می روند به همین دلیل کودک وقت زیادی برای پردازش نیاز دارد چون کشف و دریافت 

می خوابد چون پردازش مغزش خیلی خیلی    بسیار باالست و کودک حتماً باید بخوابد تا این سنگینی را متعادل کند به همین دلیل است که نوزاد خیلی 

 باالست.
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سالگی مانع کودک می شویم و جلوی توانایی های کودک را می  3، از «نظافت، نظم، آموزش و تربیت» ما والدین به دلیل ذهنیتی که داریم و چهار عامل 

این حالت میزان هوشمندی پایین می آید. بچه ها احتیاج به حمایت گیریم و در نتیجه تعادل بین توانایی و عقل و شناخت کودک را برهم می زنیم که در 

 دارند نباید مانع تالش آنها شویم.

شروع به عادت کردن می   سایق رشد را به خاطر دارید؟ منظور از سایق رشد همین نمودار است، پس جواب سوال مادری که پرسیده بودند کودک از چه سنی

 ذهن کودک را تخریب می کنیم و او شروع به تکرار و عادت می کند. سالگی  3کند؟ این است که ما از

سیار مخرب یکی از توانایی های پردازش را می خواهم توضیح دهم که اگر درست استفاده شود بسیار عالی است و اگر در جای خودش از آن استفاده نشود ب

 است.

 شرطی شدن

د. ما بچه هایمان را شرطی می کنیم، یکی از این شرطی کردن ها جایزه است که در مبحث تنبیه و شرطی شدن در نظام تعلیم و تربیت ما خیلی جای دار

که در  دتشویق راجع به آن صحبت کردیم. به یاد دارید در مبحث پیش گفتیم که هر تجربه ی حواس پنجگانه یك اتصال سیناپسی در مغز به وجود می آور

غناطیسی می شود. این اتصال حاصل از تجربه یك اتصال عاطفی در کنارش به وجود می آید در واقع یك حس به وجود اثر تکرار آن تجربه، تبدیل به میدان م

می   آن می آورد. یعنی هر تجربه ایی که کودک می کند، یك عالمت هم در کنار آن ثبت می شود، خود تجربه به توانایی مغز کمك می کند و بخش عاطفی

 انجام شده؟ احساس خوشایند یا احساس ناخوشایند، و کودک به این ترتیب شرطی می شود. گوید که این تجربه چطور

ن بر روی ارفتارگراها روی مسئله ی شرطی شدن خیلی کار کرده اند و در کل حیوانات سیرک را با شرطی شدن تربیت می کنند. رفتارگراها نیز تحقیقات ش

نیز موش اسکینر. اسکینر یکی از علمای بزرگ رفتارگراست و دانشمند بزرگی است. این دانشمندان بعد از حیوانات بوده؛ سگ پاوولف بسیار مشهور است و 

سال است که در دنیا  51تحقیقات خود بر روی حیوانات به خصوص موش، نتایج شان را بر روی انسان ها تعمیم دادند به همین دلیل رویکرد رفتارگرایی 

 منسوخ شده است.

هر کاری که می کنیم یك احساس هم در کنار آن می آید، آن احساس تکلیف ما را نسبت به آن واقعه یا رویداد روشن می کند احساس  شرطی شدن یعنی

 خوشایند از این رویداد داریم یا احساس ناخوشایند. در حقیقت درک ما از آن رویداد را می سازد.

دستش می گیرد، کودکی که برای اولین بار لیوان پر از آب را می بیند برایش هیچ فرقی بین آب و لیوان برای مثال : کودک برای اولین بار یك لیوان آب را در 

جربه در ت قایل نیست. چه موقع این تفاوت را متوجه می شود؟ وقتی لیوان را پرت می کند زمین! حاال یکی ریخت )آب( ویکی جیرینگ شکست )لیوان(. این

طیسی تشکیل می شود. حاال آب را فهمیدم و تجربه انجام شد. حاال، کودک چه احساسی را دریافت می کند؟ خوب خودش مغز ثبت می شود و میدان مغنا

 احساس خوشایند دارد چون کشف همیشه احساس خوب دارد. اگر احساس خوشایند توسط مادر تأیید شود این احساس تثبیت می شود اگر تأیید نشود،

در مهم است. کودک برای خودش ارزش قایل نیست مادر برایش مهم است؛ اخمهایش رفت تو هم، زد پشت دستم، کودک کودک می گوید من به جهنم، ما

ند به نتیجه گیری می کند و می گوید تجربه خوبی بود اما احساس بدی دارم پس دوستش ندارم، نمی خوام. حال اگر مادر خوشحال شود و احساس خوشای

 . "من خوبم، تو هم خوبی"اتفاق می افتد، از این کار من خوشش آمد من خوشحال شدم مامان خوشحال شد پس کودک بدهد بر عکس این قضیه 

ودش می در حالتی که مادر به کودک احساس ناخوشایند می دهد )با کودک دعوا می کند، ناراحت می شود ، بر سر کودک فریاد می کشد، ...( کودک با خ

احساس گناه و درک مقصر. در کل درک « = من بدم، تو خوبی»ن خوش حال نشد، من بدم مامان رو اذیت کردم پس گوید: من خوش حال شدم ولی ماما

می دنبال مقصر ن مقصر به این منوال شکل می گیرد. ذره ذره در هر کاری سرزنش، در هر کاری توبیخ، البته توبیخ های والدین کامالً از سر دلسوزی است. ما

 می خواهند کودکشان به بهترین نحو تربیت شود و رشد کند اما مرتب به او احساس گناه می دهند و احساس گناه درک مقصر را می سازد. گردیم. مادر و پدر 

 اه ایی با مهمه ما یك بخش مهمی از شرطی شدن ذهنمان همراه با احساس گناه است. هر اتفاقی که می افتد من مقصرم؛ هر اشتباهی که می کنم ... به گون

احساس گناه  مقصر ورفتار شده که حق اشتباه کردن نداریم. اشتباه یعنی گناه و گناه مستوجب کیفر است، بنابراین اجازه ی اشتباه نداریم، بنابراین با درک 

ین به دلیل شرطی شدن بزرگ می شویم و شرطی می شویم. دیده اید وقتی دچار یك اشتباه می شویم چه قدر از وقتمان به سرزنش خودمان می گذرد؟؟؟ ا

 با احساس گناه و درک مقصر است.

ت. شرطی شدن چه موقعی خوب است؟ وقتی که برای پردازش باشد. از درون احساس خوب بگیرد و از بیرون هم تأیید شود حاال این شرطی شدن خوب اس

یك عمل واقعی؛ تجربه، یك عمل واقعی است. منظور از تأیید هم یعنی همیشه کودک کامیاب شود و احساس کامیابی داشته باشد. احساس کامیابی در مقابل 

یم که اصاًل می کن تأیید ذهنی نیست. دیدید وقتی می خواهیم بچه ها را تشویق کنیم القابی به آنها می دهیم که اصالً نیستند، چیزهایی را در وجودشان بزرگ

هنرمند خطاب می کنیم. هنرمند یعنی چی؟؟؟ این کودک صرفًا می تواند تنبك بزند. و یا  در ظرفیت کودک نیست. مثالً کودکی که تنبك زدن یاد گرفته را

وقتی به کودک لقب می دهیم یا خود شیفتگی ایجاد کرده موارد دیگر. هنرمند تعریف دارد. اما ما می گوییم تو هنرمندی تو نابغه ایی تو یه دونه ایی و .... . 

می دهیم، خود  "دکتر، مهندس، هنرمند و فرشته"می دهیم، تحقیر می کنیم و وقتی لقب های  "شعور و کودن و احمق بی"  وقتی لقب های ایم یا حقارت.
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ودک باید عمل است، ک شیفته اش می کنیم. بدون اینکه عملی انجام داده باشه و بدون اینکه به کارش اشاره کنیم و کارش را نقد یا تأیید کنیم. تأیید برای کار

 ید شود نه برای ذهنیت او. و حتی وقتی عمل کرد و عملش اشتباه بود، اشتباهش هم تأیید می شود. بچه ها در اشتباه نباید سرزنش شوند.کند و تأی

 جلسه روی این دو موضوع کار کردیم. 11حال می بینیم که یادگیری با مبحث امنیت و شخصیت چه قدر در ارتباط است که در حدود 

بچه ها باید اشتباه کنند و اشتباهشان هم تأیید شود، نه اینکه کار درستی کرده بلکه باید کار یا عمل  رشد و هوش و خالقیت هستند.امنیت و شخصیت بستر 

از سال اول این مسئله  12کودک را از وجود او جدا کنیم؛ کارش را نقد کنیم و وجودش را تأیید کنیم. کودک را حمایت می کنیم تا مهارتش باال برود در 

 ."آخه ابله احمق بیشعور هنوز نمی فهمی این اینطوریه نه اونطوری "به جای  "نه عزیزم اینطوری نیست اینطوریه "اهمیت باالیی برخوردار است. 

می بزرگسالی پیدا ن  نقد کار همراه تأیید وجود، بچه ها را شرطی مثبت می کند؛ از درون خودشان احساس خوشایند می گیرند و نیازی به تأیید از بیرون در

ان تأیید ن خودشکنند و نیز نیازی به جایزه و تشویق بیرون پیدا نمی کنند. در شرطی شدن مثبت، بچه ها با احساس خوشایند، قدرت و اعتماد به نفس از درو

ب سرزنش می داند. درک مظلوم احساس درک مقصر اشتباه را موج اشتباه ابزار رشد است.می شوند و هر بار که اشتباه می کنند سپاسگزار هستند چون 

ود زده می ش تنهایی و بی کسی می کند و دیگران را مقصر می داند در واقع سرریز درک مقصر است یعنی درک مقصر ادامه پیدا می کند و آنقدر به آن دامن

 می داند.تا به درک مظلوم تبدیل می شود، اگر اول خودش را مقصر می دانست حاال دیگر، دیگران را مقصر 

 درک مسئول است که احساس قدرت می کند. شرطی مثبت درک مسئول می سازد و بچه ها را مسئولیت پذیر می سازد. درک سوم

 باید شرطیشرطی شدن منفی بچه ها را با درک مقصر و مظلوم بار می آورد. همیشه گفته ایم که درک مقصر و مظلوم، هر دو مانع رشد هستند. پس بچه ها 

 منتهی شرطی مثبت. شرطی شدنی که به آنها احساس خوشایند و قدرت و امیدواری و خوش بینی بدهد.بشوند 

                        یك جمع بندی می کنیم، گفتیم ذهن فعال تجربه می کند و این اتفاقات می افتد: 

 ذهن فعال= تجربه = )کشف، پردازش، ابداع( = احساس خوشایند  

 بررسی می کنیم: حال ذهن منفعل را

ر چیزی ه ما از ذهنمان یا فعال استفاده می کنیم یا منفعل. ذهن منفعل تجربه نمی کند بلکه حفظ می کند، حاصل تجربه نیست حاصل محفوظات است یعنی

داده شده؛ وقتی کشف من که من حفظ کردم تحویل بچه ام می دهم، عین آن چیزی که به من داده شده حاال تو تحویل بگیر، کشف خودم نیست به من 

نبودم به من تحمیل شده اما این تحمیل به قدری هنجار است و عادی  "من "نباشه و به من فقط داده شده باشد، احساس خوشایندی به من نخواهد داد. چون 

 چه اتفاقی می افتد؟ شده فکر می کنیم که به همین شکل باید باشد و محفوظات را باید منتقل کرد. وقتی محفوظات را منتقل کردیم

. آموزش یعنی الگو دادن. وقتی به کودک قبل از سن یادگیری اش به او یاد دادن را تحمیل می کنیم "همینه که هست "به جای کشف و دیدن الگو می دهیم. 

پردازش که خود یك فرآیند است و در برگیرنده ی یعنی ما یك الگو به تو می دهیم تو این الگو را حفظ کن، زبان، شعر و....... همه را حفظ کن و بعد به جای 

نکن، ابداع  فحافظه و شرطی شدن و تکرار و غیره است، فقط تکرار به تنهایی را جایگزین می کنیم. فقط الگویی را که بهت دادیم تکرار کن، عمل نکن، کش

 نکن فقط الگو را تکرار کن بگو و حفظ شو.

 ابداع( = احساس خوشایندذهن فعال = تجربه = )کشف، پردازش،   

 ذهن منفعل = محفوظات = )الگو، تکرار، انباشت( = احساس ناخوشایند  

 دو عامل هست که حفظ کردن را در ذهن کودک نهادینه می کند:

 امتحان، سوال:      .1

بگویید ولی هیچ چیز از بچه ها نپرسید. چرا ما از  در تحقیقات جدیدمان به همه والدین توصیه می کنیم که بر وسوسه سؤال غلبه کنید. همه چیز به بچه ها

 بچه ها سوال می کنیم؟

ی تواند نمی توانند! اولین آسیبش این است که کسی که نم  می خواهیم ببینیم که یاد گرفته اند یا نه؟ یاد گرفتند یعنی چی؟ یعنی می توانند تکرار کنند یا

یم که نقاط ضعف کودک را پیدا کنیم. وقتی نقاط ضعف کودک را پیدا می کنیم و در صدد برطرف کردن تکرار کند خنگ است، زدن برچسب.! ما سوال می کن

ات م که نکآن برمی آییم در واقع شخصیت کودک را از بین می بریم. در مبحث دیدن به یاد دارید که در مورد مثبت اندیشی صحبت کردیم، ما عادت نداری

می   تی بچه هایتان کار خوب می کنند مچ شان را بگیرید ولی ما می گردیم درست موقعی که کار بد می کنند مچ شان رامثبت همدیگر را ببینیم. بگردید وق

می دهیم می خواهیم درست بشوند و نقاط ضعف شان را  با قصد خیر هم این کار را انجام گیریم، حتی در مورد همسرها هم همین گونه عمل می کنیم؛ 

 برطرف کنیم.
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ند خواست ها سؤال نکنید، نقطه ضعف نگیرید و با بچه ها شو ندهید چون در آن حالت تمام ذهن کودک پر می شود از حفظیات تا هر زمان که پدر و مادراز بچه 

ایم ذهن م و کودک دپس من باید آماده باش "این دست من است"بتواند اجرا کند. جمالت انگلیسی، شعر و...... وسط مهمونی ممکنه مادر بگه به انگلیسی بگو 

 پر از محفوظات به همراه خواهد داشت و ذهنش مختل می شود.

 .جایزه و تشویق بی مورد:2

به خصوص  ی کنیم وانسان ها نیاز به تأیید دارند و ما باید تأییدشان کنیم. هر عملی که کودک انجام می دهد باید تأیید مثبت شود اما وقتی تشویق بی جا م

می کنیم این حفظ کردن ها الگوی کودک می شود. امروزه در مدارس تیزهوشان چه اتفاقی می افتد؟ از کالس اول ابتدایی شروع می  بحث جایزه را مطرح

د. و ت می رسکنند برای کنکور تیزهوشان راهنمایی! حجم محفوظات را زیاد می کنند و وقتی تکرار باال می رود دیگر کودک به ابداع نمی رسد و به انباش

محفوظات  که اشت ذهنی، احساس ناخوشایند در بر دارد. انباری از کتاب، درس، فرمول و مسئله برای اینکه در کنکور تیزهوشان شرکت کنم و بین آدم هاییانب

 مدرسه ی تیزهوشان برود و را انباشت کرده اند ذهن من انباشته تر و پرتر باشد. و جایزه اش قبول شدن در تیزهوشان باشد. تا به حال ندیده ام بچه ای را که

یك اصل  نشاط کودکانه داشته باشد چون تمام ذهنش درگیر انباشت الگوهای تکراری است. بله همه جا تیزهوش هست و این که همه ی بچه ها نابغه اند،

لی در کشورهایی که درست عمل می کنند اگر علمی است ولی نابغه بودن نهفته و بالقوه است. داریم بچه هایی که بالفعل هستند و مغزشان فعال تر است. و

اوره شدر مدرسه ایی تشخیص داده شود که بچه ایی تیزهوش است بالفاصله ترتیبی داده می شود که هیچ کس متوجه نشود به خصوص خودش، فقط معلم و م

یزی می شود که این کودک تیزهوش نمراتش از میانگین ی آموزشی اطالع داشته باشند و حتی گاهی به والدین کودک هم ابراز نمی کنند و طوری برنامه ر

باشد، برای اینکه ارتباطش با انسان های دیگر مخدوش نشود و خودش را برتر نبیند  15باشد این کودک  17نمرات کالس پایین تر باشد اگر میانگین کالس 

که تیزهوش است درست زمانی که زمان بهره وری اش است. در حالی که ما بچه  و این همین طور ادامه پیدا می کند تا اینکه در دانشگاه به او اعالم می شود

ان می ک تنهایی شهای معمولی مان را با تلقین تیزهوش می کنیم و تنها کاری که می کنیم این است که ارتباطشان را با اجتماع قطع می کنیم و آنها را به ال

 ه انسان تیزهوش در مرحله ی دانشگاه باید متوجه تیزهوشی خود بشود.بریم فقط به این خاطر که تیزهوش هستند در حالیک

ام اهد را انجما با سوال و جایزه بچه ها را شرطی می کنیم درست مثل کاری که با حیوانات سیرک می کنند. در سیرک اگر حیوانات آن کاری که مربی می خو

 می نامیم. ذهن فعال را ذهن باز، و ذهن منفعل را ذهن بسته  در ذهن منفعل اتفاق می افتد. دهد پاداش می گیرند و دایم تکرار می کنند، این حالت دقیقاً

 یك بار دیگر ذهن منفعل و ذهن فعال را با هم مقایسه می کنیم:
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 جاییذهن فعال یا باز در جهت هستی است؛ تجربه می کند و کشف می کند و رشد می کند و شکوفا می شود و باز می شود. ذهن منفعل یا بسته از یك 

به می شود رسالگی شروع می کند به بسته شدن ، آرام آرام بسته می شود و حتی ممکن است کامل بسته شود، دیگر باال نمی رود و رشد نمی کند و ف 7حدود 

دی و یعنی نیروی سایقی که برای رشد وجود دارد به جای اینکه صرف رشد ذهن شود صرف پهن شدن آن می شود در واقع به جای اینکه رشد در جهت عمو

ای کشف، دیدن، باال رفتن باشد در جهت افقی و پهن شدن حرکت می کند و ذهن فربه می شود و تحت فشار قرار می گیرد و دیگر کار نمی کند. به ج

هن ذ یکی از دالیلی که ذهن بسته می شود عدم وجود امنیت است. کردن و پیدا کردن، ما با ناامن کردن و خشونت و ایجاد ترس مانع می شویم. کنجکاوی 

بینیم که به ما القاء شده. امروزه القاء خودش را می بندد و به قلعه ی تنهایی می رود. القاء شروع می شود یعنی دیگر ما چیزی را نمی بینیم، آن چیزی را می 

 یك اصل مهم در تبلیغات است و در کل، کار تبلیغات القا است.

ضرین: بله. آقای سلطانی: از کجا این احساس را دارید؟ از تبلیغات تلویزیون، تمام چیزهایی که برای شما خوشبخت هستید؟ احساس خوشبختی می کنید؟ حا

کند و ما می بینیم که مبل داریم، ماشین داریم، سفر می رویم، و همه چیز داریم پس ما خوشبخت هستیم چون تلویزیون به ما خوشبختی هست را تبلیغ می 

میگه که خوشبخت کیه! این هنجارهای جامعه هستند که به ما می گویند خوشبخت کیست؟ پس ما خوشبخت هستیم. کشف خودمان نیست. ببینید چقدر 

 می کنیم این از کودکی ما می آید، خودمان کشف نمی کنیم و نمی بینیم ما آن چیزی را می بینیم که به ما القاء شده است. یك دست و یك شکل عمل

فتند ما ح بود. گدر جلسه ایی با نوجوانان راجع به تکنولوژی صحبت کردیم از آنها پرسیدم که گوشی موبایل چیه؟ چرا الزمش داریم؟ بحث نیاز و خواسته مطر

ه به چه کنیم کز داریم. گفتم چه نیازی به تلفن همراه دارید؟ تا ده سال پیش که تلفن همراه نبود بشریت رشد نمی کرد؟ ما خودمان آگاهانه انتخاب نمی نیا

ه تو نیاز ی. به ما القاء می شود کچیزهایی نیاز داریم بلکه به ما می گویند که شما چه نیازی دارید )ارائه ی الگو( و اگر این نیاز را دریافت نکنی خوشبخت نیست

 به یك گوشی داری، با یك خط خاص که این امکانات را داشته باشد و اگر این ها را نداشته باشی نتیجه اش احساس ناخوشایند خواهد بود.

 ز مسیر طبیعی اش خارج خواهد شد.خشونت ها باعث می شود که ما نبینیم و سرمان را پایین بگیریم و بسته شویم و نگاه نکنیم و در آخر پردازش ا

خستگی  ذهن های ما اصاًل پردازش نمی کند به همین دلیل است که این قدر ذهن های ما خسته و پیر شده در حالی که هر چه پردازش ذهنی بیشتر باشد

نظام آفرینش کار کند، پیر نمی شود. حتی مسن ترین کمتر خواهد بود و در کل به این نکته اشاره می کنم که هر عضوی از بدن ما اگر مطابق قانون طبیعت و 

ان بزرگتر است. مغز انسافراد به صورت جوان ناکام از دنیا می روند. نسبت وزن مغز انسان با بدنش در مقایسه با بقیه ی پستانداران خیلی بیشتر و بزرگتر است. 

ی شود تا زمانی که به بلوغ برسد چقدر طول می کشد؟ حدود یکسال، اگر گربه به مرگ حال نسبت عمر انسان به نسبت دوران بلوغ؟ یك گربه از وقتی متولد م

سال دوران  15کم؛ طبیعی بمیرد چند برابر این زمان که تا به بلوغ برسد عمر می کند؟ چندین برابر، حال انسان چند برابر دوران بلوغ زندگی می کند؟ خیلی 

خب دیگه "سالگی بمیرد می گوییم  81سالگی فوت می کنیم یا اگر فردی در  71، 61، 51ه باال عمر کنیم ولی بلوغ ما طول می کشد حداقل باید صد سال ب

ضای رار نداریم. اعبسش بوده خیلی هم عمر کرده بود، یعنی توقع ما از زندگی فقط سه تا چهار برابر دوران بلوغمان است، چرا؟؟؟ چون در مسیر نظام آفرینش ق

 کار کنند جوان می مانند، مغز هم اگر به صورت ذهن درست کار کند جوان و فعال می ماند.بدن ما اگر درست 

 آن کاری الً اگر ذهن ما نمی تواند پردازش کند به این دلیل است که در مسیر آفرینش نیستیم و ما فقط از تك تك سلولهای مغزمان بیگاری می کشیم و اص

دهند، درست مثل اینکه در هواپیمای جت پیشرفته گازوییل بریزیم! بعد میگیم که چرا حرکت نمی کنه، خب  که باید در اصل انجام دهند را انجام نمی

م و ساماندهی سوختش مناسب نیست. سلول های مغز هوشیارند و مأموریت دارند و وظیفه شان را می شناسند، ما به اشتباه آنها را در کنار هم قرار می دهی

 اید از علم کمك بگیریم و مراجعه به روانشناس به این منظور است که در واقع این اتصاالت مغز سامان پیدا کنند.می کنیم. حال در اینجا ب

د و مملو از ما به جای پردازش ذهنی یك نکته را وارد ذهنمان می کنیم و متوقف می شویم و اجازه می دهیم که تمام ذهن ما را همین یك مسئله اشغال کن

حال این انباشت ممکن است دوست یا همسر یا کنکور و یا هرچیز دیگر باشد وقتی ذهن قدرت پردازش نداشته باشد یك موضوعی را که به  انباشت می کنیم،

ری ال ما باید کآن بدهیم آن موضوع را دائماً تکرار می کند و به انباشت می رسد. وقتی انباشت کرد از مسیر خارج می شود و قدرت پردازش نخواهد داشت حا

قبالً گفتیم که  آید وکنیم که برگردد. برای اینکه این اتفاق ها برای بچه هایمان نیفتد محیط را باید غنی کنیم. وقتی ذهن بهم می ریزد قدرت تفکر پایین می 

که صورت می گیرد در حالی تفکر زیربنای هوش است. تفکر که پایین بیاید کاهش هوش هم صورت می گیرد. تکرار، جایگزین پردازش می شود، حفظ کردن
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 حفظ کردن اصالً به تشکیل شبکه عصبی هیچ کمکی نمی کند. شبکه عصبی که راجع بهش صحبت کردیم از اتصال سلول های عصبی و تشکیل میدان های

ت و شبکه ی عصبی شکل نگرف مغناطیسی به وجود می آید فقط و فقط در اثر تجربه به وجود می آید نه با حفظ کردن. وقتی تکرار جایگزین پردازش شد

دانی گر قدرت هوش ضعیف می شود و با انباشت مطالب در مغز دیگر قدرت عامل شدن را نخواهیم داشت و حافظه به جای اینکه سیستماتیك عمل کند و رمز

یادم نمی مونه! خب برای اینکه اینقدر داستان را به طور کامل انجام دهد تبدیل می شود به یك انبار مطالب راکد. دیدید گاهی می گوییم که من دیگه هیچی 

 های گذشته را در ذهنمان مرور کرده ایم که دیگر حافظه قدرت هیچ چیز دیگری را ندارد.

سال اول قبل از سن ورودش به جامعه غنی کرده تا شخصیت واقعی او  6حال هدف ما این است که به والدین آگاهی بدهیم تا محیط زندگی کودک را در 

 محکم ساخته شود. زمانی که شخصیت واقعی کودک شکل بگیرد و پی محکم باشد دیگر هنجارهای جامعه او را آزار نخواهند داد. "پی"خته شود یعنی سا

  

  

 حال چگونه ذهن منفعل را به ذهن فعال تبدیل کنیم؟

فعال داشته باشند و قدرت تبدیل ذهن منفعل به ذهن فعال را داشته باشند  در ابتدا راهکارهایی که ارائه می کنیم برای شما والدین است. چون اگر والدین ذهن

، مظلوم و بچه ها نیز ذهن فعال خواهند داشت و خواهند توانست ذهن منفعل را به ذهن فعال تبدیل کنند. ما گفتیم هر انسانی از خودش، سه درک: مقصر

ساس یا اح ته هستند و درک مسئول متعلق به ذهن باز یا فعال است. درک مقصر دارای واکنش مسئول دارد. درک مقصر و مظلوم متعلق به ذهن منفعل یا بس

مظلوم  درونی سرزنش است؛ واکنش بیرونی او عذرخواهی، توجیه و فرار است و خودش را به همه بدهکار می داند و خودش را باید فدای همه بکند. درک

وگواری و عزاداری دارد و مرتب برای خودش دل می سوزاند و عزاداری می کند و واکنش بیرونی اش یعنی احساس یا واکنش درونی تنهایی دارد با خودش س

 رفتارش: غر زدن، شکایت از زمین و زمان، بچه ها، همسر و مادر شوهر وغیره می باشد.

مظلوم دائم از دیگران شکایت می کند و دائم دیگران را پس یك مقصر دائم خودش را سرزنش می کند و از خودش ایراد می گیرد و دنبال مقصر می گردد اما 

مقصر، مسئولیت تمام تقصیرها را خودش به عهده می گیرد و معتقد است که باید تا آخر عمر بسوزد و مجازات شود و حق  مسبب بدبختی خودش می داند.

 .خودش می داند. اما مظلوم معتقد است که من بیخودی دارم به پای دیگران می سوزم

ران و آن را جب حال درک مسئول خودش را سرزنش نمی کند بلکه کار خود را نقد، و وجود خود را تأیید می کند، لذا از اشتباهاتش برای رشد استفاده می کند

 می کند، مسئولیت رفتار و احساساتش را به عهده می گیرد و بها می پردازد.

مسئول می گوید: خدارو شکر که این مسائل پیش آمد که باعث رشد  ست و مسئول از همه سپاسگزار است.مقصر به همه بدهکار است، مظلوم از همه طلبکار ا

اما مسئول همیشه در بهشت زندگی  "انشاءاله به بهشت می روم"من می شوند. مقصر همیشه منتظر مجازات و جهنم است مظلوم همیشه توقع بهشت دارد 

 هشت دارد چون در بهشت و در آرامش زندگی می کند و سپاسگزار است.می کند نه از جهنم می ترسد و نه طمع ب

ا کدام درک ف ببرای تغییر، فقط خودتان را نگاه کنید و هر عملی که می کنید بدون سرزنش بررسی کنید و مدام از خودتان بپرسید این کار یا تصمیم یا حر

ببینید و تمرین کنید وانجام دهید که این سعی و تالش شما به فرزندانتان هم کمك می کند  ید.بود؟؟؟ به محض اینکه ببینید و به آن آگاه شوید، آرام می شو

مثالی میزنم: من یك لیوان چای داغ در دست دارم و به یك دوست تعارف می کنم اما لیوان از دست من می افتد و روی پایشان می  بیایند.ر که مسئول با

ی سوزد، حال اگر من درک مسئول داشته باشم: مسئولیت کارم را به عهده می گیرم ابراز تأسف می کنم عذرخواهی ریزد، لباسشان کثیف می شود پایشان م

سئول ود. ممی کنم لباسشان را می شورم یا می دهم خشکشویی، محل سوختگی را پماد می زنم یا دکتر می برمشان واشتباهم را جبران می کنم و تمام می ش

جبران می کند قضیه برایش تمام می شود. اما وقتی درک مقصر داشته باشم خودم را ول نمی کنم، چند دست لباس برای دوستم می وقتی بها می پردازد و 

سال هم از قضیه بگذرد باز هم می گویم عجب غلطی کردم و هروقت یادم بیفتد عذاب می کشم و همیشه خودم را سرزنش  21خرم تا بلکه جبران شود و اگر 

رد کاضرین: این مثال شما خیلی ساده است،آیا کارهایی هم هست که اصالً نشود جبران کرد؟ آقای سلطانی: هیچ کاری وجود ندارد که نشود جبران می کنم. ح

 یکی این کهم به عنوان مثال بدترین حالت ممکن بچه ام را طوری زدم که مُرد!!! چند سال هم حبس کشیدم حاال اومدم بیرون دوتا راه بیشتر پیش رو ندار

رزند پسرم خودم، فدیوانه بشوم و در تیمارستان بستری شوم و یکی دیگه اینکه به دنبال راهی باشم که بچه های دیگر به این بال دچار نشوند.. در مورد شخص 

واب دادم بله من آن موقع این حرف همیشه به من می گفت که بابا خیلی حرف های قشنگی بلدی بزنی اما دوران بچگی ما این کارها را نمی کردی من هم ج

ان کنم نمی توانم جبر ها را بلد نبودم ولی حاال دارم کار می کنم که تو یاد بگیری و بدانی که با فرزندانت چگونه رفتار کنی. من در مورد بچه های خودم دیگر

ش امروزم را سی سال پیش داشتم بچه های من به گونه ایی دیگر بزرگ که می کنم را در مورد بچه های خودم انجام نداده ام؛ اگر دان  بسیاری از صحبت هایی

زندانشان ن با فرمی شدند و حاال من به عنوان یك مسئول دارم تالش می کنم و تحقیق می کنم تا شما با فرزندانتان درست رفتار کنید و همین طور بچه های م

تر رویم در سطوح باالتر جبران می کنیم بسیاری از علما و فیلسوفان ما در حال جبران هستند درست رفتار کنند. جبران در هر سطحی امکان دارد هرچه باال

 و جبران آنها بسیار ارزش واالیی دارد.
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سال روی مغز و هوش کودک کار کرده است و نظریه او در حال حاضر معتبرترین نظریه در زمینه هوش است.  51دانشمندی است که بیش از  "ژان پیاژه"

سالگی را سال های شکل  18اعتقاد دارم در موضوع هوش نیز به نظریه ی پیاژه اعتقاد دارم. پیاژه تولد تا  "اریکسون "انطور که در مسئله شخصیت به نظریههم

 گیری هوش می داند.

 دوره حسی حرکتی: -سالگی 2تولد تا 

سال اول حواس پنجگانه ی کودک باید فعال باشند. محیط  2قرار می شوند. در در این دوره مغز کودک توسط حواس پنج گانه تحریك می شود؛ اتصال ها بر

ین را مهمتر برای او باید غنی باشد. خوب ببیند، بشنود، دست ورزی کند) دست بزند( بو کند و بچشد. مهمترین این ها دیدن وشنیدن است که ما در ایران

ز نظر رنگ غنی است از نظر صدا نیز غنی است. مسئله ایی که ما همیشه تأکید می کنیم این دست ورزی گذاشته ایم. چون معتقدیم محیط زندگی مدرن ا

چه ها ه باست که مطالب علمی کشورهای دیگر را باید برای خودمان بومی کنیم. در جامعه ی ما به دلیل حساسیت بر روی مسئله ی نظافت، نمی گذاریم ک

مغز دوم است. تا دست کار نکند مغز رشد نمی کند. تا بچه ها تجربه نکنند و دست نزنند و آلوده نشوند مغزشان دست ورزی کنند. قبالً هم گفته ام که دست، 

که به فرزندانمان از "سال اول تحریك حواس باید زیاد باشد ما نمی خواهیم که بچه ها چیزی یاد بگیرند. امروزه در آگهی ها می بینیم  2رشد نمی کند. در 

، ما می گوییم که خواندن از بدو تولد شروع می شود ولی آن چیزی که ما به عنوان خواندن ترجمه می کنیم )یادگیری خواندن "ن بیاموزیمیك سالگی خواند

دک می کواست( نه خود خواندن و آموزش خواندن. ما فکر می کنیم که وقتی می گوییم کودک از یك سالگی می تواند بخواند، شروع می کنیم نوشته جلوی 

د. در مغز یر بگیرگذاریم و او را وادار به خواندن می کنیم در حالیکه اولین مرحله، تحریك بینایی است؛ یعنی هرچه بیشتر بخش بینایی مغز از محرک ها تأث

وره، دوره حسی حرکتی بچه ها باید زیاد ببینند و با دیدن رنگ های مختلف این بخش تحریك می شود. این د حواس دیگر بزرگتر است.  4بخش بینایی از 

است یعنی کودک می بیند، یك سلول حسی تحریك می شود و یك سلول حرکتی را تحریك می کند و کودک عمل می کند در این عمل کنش و واکنش ها 

مرتب تکرار می  شروع می شود و بعد شئ را در دست می گیرد و حس المسه تحریك می شود، در دهانش می برد حس چشایی تحریك می شود و این چرخه

ماهگی به بعد به اوج خود می رسد و کودک دائمًا می خواهد کشف کند که متأسفانه دو عامل نظم  6شود . دیدیم که بچه ها چه قدر تحرک دارند خصوصًا از 

 و نظافت اینجا مزاحم است.

ل سن یاد گیری نیست بلکه موقع تحریك سلول ها است. کودک باید زیاد سا 2تأکید می کنم، منظور ما این نیست که بچه ها باید یاد بگیرند، زیرا در کل زیر 

ینند ببرید. این ببببیند، عمیق ببیند، متنوع ببیند و توصیه می کنم بچه ها را به طبیعت و هرجایی که بینایی آن ها را تحریك می کند و باعث می شود زیاد 

به حال اشتباه فکر می کردیم که زبان در اثر شنیدن تقویت می شود در حالیکه زبان اول در اثر دیدن  زیاد دیدن مقدمه ی خواندن است و مقدمه ی کالم. ما تا

اد ط سریع یتقویت می شود بعد شنیدن. نوزاد زبان را از طریق دیدن فرا می گیرد. دیدن است که سلول ها را تحریك می کند. علت این که بچه ها در محی

سالگی آموزش زبان دوم را برای کودک شروع می کنیم و او را وادار می کنیم تکرا  2را می بینند و می شنوند. حاال ما از  می گیرند این است که همه چیز

این حالت محفوظات است زیرا کودک چیزی را نمی بیند فقط می شنود.در دوره حسی حرکتی  صرف به گفتن تکیه می کنیم،  ( this is my handکند)

 شود.یك پایه تشکیل می 

 دوره ادراکی حرکتی: -سالگی 6تا  2

حرکتی می گویند. تفاوت ادراک با تحریك در این است که در  -پیاژه این دوره را دوره پیش عملیاتی نامیده است و مکتب های دیگر به آن دوره ی ادراکی

وقتی تشکیل شد ادراک به وجود می آید و حاال بین اسم اجسام تحریك ذهن کودک هیچ چیزی ندارد، نه حافظه نه تخیل نه تصویر. کم کم شروع می شود و 

سال وقتی به کودک می گوییم توپ فقط می شنود توپ، ممکن است توپ را هم ببیند ولی بین  2و خود اجسام در ذهنش می تواند ارتباط برقرار کند.در زیر 

یزی که دیده هر کدام کار جداگانه ایی در ذهن کودک انجام می دهند اما در دوره آنکه شنیده و آن که دیده هیچ ارتباطی وجود ندارد چیزی که شنیده و چ

می تواند  هنشی ادراکی این دو مفهوم در کنار یکدیگر قرار می گیرند. حافظه و تجسم شکل می گیرد دیگه وقتی به کودک می گوییم توپ، تصویر آن را در ذ

ت که در مراحل مختلف و به آرامی شکل می گیرد. مثل بچه کوچکی که توپ می بیند و می خواهد، تجسم کند چون حافظه و تجسم در حال شکل گیری اس

 ونه هست،شما برایش یك توپ می خرید و در خانه می گذارید، می روید بیرون دوباره میگه توپ، شما مدام توضیح می دهید که عزیزدلم توپ داری توی خ

می خورید که عجب بچه ی سمج ولجبازی دارم در حالیکه این بچه لجباز نیست بلکه هنوز به مرحله ایی نرسیده  بچه هم ادامه میده توپ توپ، شما هم حرص

یادش می که توپ توی خونه را تجسم کند و یادش بیاد و در حافظه اش ثبت نشده که در خانه یك توپ دارد، آرام آرام که حافظه اش کامل تر شد کودک 

همانی می بیند که یك توپ شبیه مال خودش است، توپ را بر می دارد میگوید: این مال منه، والدین دائم میگن که توپ تو توی افتد توپ دارد. می روید م

شده کامل ن خونه است ولی بچه قبول نمی کنه چون کودک چیزی را که می بیند می فهمد هرچیزی را که نبیند به خاطر نمی آورد زیرا که حافظه و تجسم او

سالگی آرام آرام تجسم شکل می گیرد و با شنیدن نام یك شئ تصور آن در ذهنش شکل می گیرد وحاال در این مرحله پایه دوم ساخته  6تا  2ا در است. ام

 می شود.

  

 شناختی حرکتی: –سالگی  12تا  6
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می کند ولی هنوز به فهم نرسیده و تازه درک انتزاعی شروع  سالگی است. این دوره را پیاژه، دوره عملیاتی می گوید. در این دوره ذهن کار 12تا  6دوره سوم 

ی هر درس شده است.هنوز همه چیز برای کودک باید با عینیت باشد به همین دلیل است که امروزه مدارس ابتدایی دیگر کشورها شبیه مهد کودک ها شده و

که کالس چهارم بود به او گفتم در مدرسه چه کار می کنید؟ گفت بازی می کنیم که یاد می گیرند را عمل می کنند. ده سال پیش کودکی از آلمان آمده بود 

 ین خانهماشین می سازیم خونه می سازیم، وسایل برایش آوردم گفتم یك خونه برای من هم می سازی؟ شروع کرد به ساختن و تمام اشکال هندسی را در ا

رند چون درک انتزاعی تازه شکل گرفته است. بیشتر درس های ابتدایی در دنیا توأم با آزمایش جای داد و یك خانه درست کرد. روی مغز کودک فشار نمی آو

ا همه ی معملی و با فعالیت عینی است. دیگر بچه ها را نمی نشانند که یك نفر صحبت کند، در زمان کودکی ما، ما می نشستیم و معلم صحبت می کرد و 

ریاضی ما خوب نبوده چون فقط حفظ می کردیم و از ذهن منفعل استفاده می کردیم در صورتی که ریاضی نیاز  درس ها را حفظ می کردیم و به همین دلیل

ین مسائل همگی به ذهن فعال دارد. در این دوره کودک می تواند عمل کند و چهار عمل اصلی را می تواند انجام دهد ولی بهتر است که با مدل انجام دهد. ا

تا لیوان یك اندازه شربت  2سالگی اصل ابقاء کمیت هنوز جای نیفتاده، اگر  6تا  2است به طور مثال در دوره ی پیش عملیاتی  مراحل رشد ذهن و حافظه

ی از لیوان جلوی کودک بگذاریم و از او بپرسیم که کدام را می خواهی؟ خواهد گفت: فرقی نمی کند و هردو را مساوی می داند حاال اگر جلوی چشمانش یک

جه یربت را در یك لیوان بلند باریك خالی کنند و بپرسند که کدام را می خواهی می گوید لیوان بزرگ را، چون کودک آن چیزی را که می بیند نتهای ش

 گیری می کند و ذهن او هنوز عملیاتی نشده است.

 دوره درک انتزاعی: -سالگی 18تا  12

سالگی بود و از آن  18کی از مباحث از ابوعلی سینا صحبت کردم که گفته اند من هرچیز یاد گرفتم تا دوره چهارم دوره درک انتزاعی است.به یاد دارید در ی

سالگی فرا گرفت و بقیه عمرش صرف پردازش جدید و تولید جدید شد. چون پایه های رشد  18به بعد دیگر چیزی یاد نگرفتم. بوعلی سینا هرچه که بود تا 

سال عوض  6تا  2سالگی را با دوره  12تا  6گرفته بود. مشکلی که امروزه در جامعه ما هست این است که ما دوره ی  ذهنی او درست سرجای خودشان شکل

ه با ت که این دو دورکرده ایم. ریشه بسیاری از مسائلی که با بچه ها داریم از جمله ناهنجاری های رفتاری، بیش فعالی، مشکالت عاطفی و..... به دلیل این اس

یمان را شده اند. یعنی به جای اینکه دوره ی ادراک را قوی کنیم آن را حذف کرده ایم و جایش دوره ی شناختی یا عملیاتی را گذاشته ایم و بچه ها هم عوض

کند. و تمام این  سال کودک فقط باید بازی 6سال است. قبل از  12تا  6سالگی دائم کالس می گذاریم همه ی این کالس ها برای دوره ی عملیاتی،  6قبل از 

اینجا مانع رشد  مراحل در بازی اتفاق می افتد. تنها راه باهوش شدن و خالق شدن بچه ها بازی است.از چهار عامل ) نظم، نظافت، آموزش، تربیت(، آموزش در

ود. اگر یادگیری نباشد، یاد دادنی اتفاق نمی افتد. سال به باال یاد دادن شروع می ش 6سالگی یادگیری است. از  6از تولد تا آخر  ذهن و حافظه ی بچه ها است. 

همگی این  هر کدام از این پایه ها را حذف کنیم یا ضعیفش کنیم، ساختار هوش کودک را خراب کرده ایم. زندگی همه ی انسان های بزرگ را مطالعه کنید

دارند. ساختار را
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با گروهی، تحقیقی را انجام می دادند و دریافتند که افت تحصیلی بچه ها در دوره راهنمایی و خانم دکتر دادستان از شاگردان پیاژه تعریف می کردند که 

سال( دارد یعنی دوره ی تحریك، و به این دلیل ما روی دوره ی جنینی و نوزاد تمرکز کرده ایم  2تا  1دبیرستان رابطه مستقیمی با دوره ی حسی حرکتی )

 م.برای اینکه سنگ اول را درست بگذاری

خودمان هم در این ساختار در همه ی ما شکل گرفته، ضعیف تر یا قوی تر، اما مسئله این جاست که ما از این ساختار درست استفاده نمی کنیم هم در مورد 

ار کنم؟ باید بگویم که مهم سالگی را رد کرده من چک 6مورد فرزندانمان. در جواب کسانی که این مطالب را می خوانند و اذعان دارند که حاال که فرزند من 

چگونه بهینه و نیست، مهم این است که ما هم در مورد خودمان و هم در مورد فرزندانمان باید بدانیم که از این ساختاری که شکل گرفته و تمام شده حاال 

 درست استفاده کنیم، این ساختار را همه ما داریم فقط بلد نیستیم چگونه از آن استفاده کنیم.

ن این تند بدوبرگردیم به کشف.) کشف، پردازش، ابداع( برگردیم به این فرمول، کاری که بچه ها انجام می دهند بچه ها دائم در حال انجام این فرمول هس باید

 که جایی یاد گرفته باشند این فرمول در نظام خلقت و فطرت است.

گشودن، باز شدن، مثل عید فطر که یعنی باز کردن روزه. فطرت انسان ذهن باز شده راجع به فطرت یك توضیح بدهم: فطرت در لغت یعنی چه؟ فطر یعنی 

 است همان دوتا شکل که همیشه می کشم. 

ذهن حیوان رشد می کند و باال می رود و بعد بسته می شود چون غریزه است و  ذهن بسته شده جزو فطرت انسان نیست، ذهن بسته مختص حیوانات است.

رایش همین مقداری که دارد کافی است و بسته می شود. انسان هم فطرت دارد هم غریزه. ذهن او باز است هر جایی که ذهن را ببندیم از تا آخر عمرش هم ب

د تو وقتی از فطرت انسانی خارج می شویم آسیب می بینیم، بداخالق و عصبی و بدحال می شویم، همه ی اتفاق ها برایمان می اف فطرت آدمی خارج شده ایم. 

دنیای مدرن چون از فطرت انسانی خارج شده ایم. اما ما گاهی دچار خود سانسوری می شویم و تا می گوییم فطرت، میگن ای بابا این حرفا قدیمیه و جزو 

هن را می گفتند که ذ نیست. درحالی که فطرت کاماًل پایه ی علمی دارد. حال چه کار کنیم؟ برگردیم به کشف. کارهای خالف عادت بکنیم. در کالسی استاد

خوریم، می ابه ببشکنید، پرسیدیم که چه کار کنیم؟ گفتند امروز که نهار برایتان آوردند نصفش را نخورید و هیچ کس نوشابه نخورد، ما عادت کرده ایم نوش

ن ذهنیت و عادت را شکستیم نصف نهارمان و دانیم مضر است ولی چون عادت داریم با چلوکباب نوشابه بخوریم همیشه می خوریم. به کمك استاد آن روز ای

رین: حاض نوشابه را نخوردیم. برای ترک عادت الزم نیست کارهای گنده و سخت کنید بلکه کارهای ساده بکنید، مثل همیشه با کدام دست غذا می خورید؟

که خود آزاریه! آقای سلطانی: این حرف ایشان به نظر شما از دست راست. آقای سلطانی: این دفعه با دست چپ غذا بخورید. یکی از حاضرین: آخه این کارها 

فاوتی . یك تکدام درک می آید؟ از درک مظلوم، چون ذهن منفعل بسیار قدرتمند است و از برجسته ترین قدرت هایش این است که در مقابل تغییر مقاوم است

ا نمی توانیم. به محض اینکه من گفتم با دست چپ غذا بخورید با وجود اینکه اینجا نه که ما با بچه ها داریم این است که بچه ها زود تغییر می کنند ولی م

فعل م. ذهن منغذایی هست و نه وقت نهار، ذهن ایشان سریع مقاومت کرد که: خودآزاریه یك وقت این کار را نکنی ها. حتی حاضر نیستیم یك بار امتحان کنی

نم هنجار شکنی کنید و یا قانون را رعایت نکنید. ما قانون شکنی و هنجار شکنی نمی کنیم بلکه در مورد جایگاه مقصر و مظلوم است. من توصیه نمی ک

ازی ورت بهنجارهای فردی و انجمادهای ذهنی که در ذهن منفعل انباشت شده است را سعی می کنیم که بشکنیم. گاهی این کار را تمرین کنید و حتی به ص

 ید تا ببینید که چقدر قدرت شکستن ذهن را دارید.ذهنی با بچه هایتان انجام ده

 سوال: مرحله ی ادراک را چگونه می توانیم غنی کنیم؟؟؟

ثال بچه جواب: هم تحریك و هم ادراک نیاز به محیط غنی دارند و محیط غنی یعنی فراهم کردن ابزاری، جهت فعال کردن حواس پنجگانه کودک. به طور م

زندگی، طبیعت، شهر، کوه، جانور و...( محیط را غنی می کنیم برای شنیدن، صداسازی، موسیقی. محیط را غنی می کنیم برای  ها باید زیاد ببینند )خونه،

دست لمس کنند به اصطالح دست مالی کنند که البته المسه فقط دست نیست بلکه شامل پا نیز می شود. بچه ها   دست ورزی، بچه ها باید همه چیز را با

لی عالی ند که خینه راه بروند. بچه ها باید در محیط امن تجربه کنند. آیا بچه هایمان تا به حال پابرهنه روی گِل یا آسفالت راه رفته اند؟ اگر کرده اباید پا بره

ف اول ظ جان کودک حرباید در نظر داشته باشیم که حف بچه ها در حدی که سالمتی شان به خطر نیفتد باید با تمام بدنشان لمس کنند و حس کنند. است.

 را می زند.

کاسه  یك ما یك مبحثی داشتیم در مورد نظافت و کثافت که در مباحث قبل وجود دارد. کثافت چیزی است که حاوی باکتری و بیماری است ولی اگر بچه ای

مت می افتد. بله چون مادر به زحمت می افتد ماست را به تنش بمالد آیا سالمتی اش به خطر می افتد؟ پس چرا نمی گذارید؟!حاضرین: چون مادر به زح

ن شید؟ غنی کرداسمش را هم کثافت کاری گذاشته ایم. حاال اگر مربا را به سرش بمالد چی؟ یا هر چیز دیگری را؟ مگر نمی خواهید بچه های باهوش داشته با

ند تا حواس پنجگانه شان را تجربه کنند. از آن طرف بوم هم نیفتیم! محیط برای دوره ی ادراک و تحریك یعنی اینکه بچه ها در قالب یك چهارچوب آزاد باش

هر  . برایبچه را بنشانیم و مجبور کنیم که چیزی به تنش بمالد چون با هوش می شود. ما فقط محیط را غنی می کنیم کودک را به کاری وادار نمی کنیم

ا بعضی وقت ها با تشویق های بی جا بچه ها را به هوس می اندازیم که دنبال کاری بروند سنی اجبار مضر است چه اجبار مستقیم و چه اجبار غیر مستقیم. م

 و شرطی شان می کنیم.
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لحظه کودک  در مورد غذا خوردن مثال بزنم: ما برای غذا یك سفره پهن می کنیم در سفره غذا می گذاریم ولی کودک را وادار به خوردن نمی کنیم. در هر

شت از آن استفاده می کند. وظیفه ما این است که در سفره غذا بگذاریم نه اینکه کودک را مجبور کنیم که مثاًل جوجه کباب بخور نون و اشتهای هر چیز را دا

کودک هر چیزی که در نظام آفرینش او، و فطرتش هست را انتخاب می کند وظیفه ی والدین غنی کردن محیط و حمایت در مقابل خطر است. پنیر نخور. 

 ر برای یادگیری مثل فشار برای خوردن است.فشا

 این در فرهنگ ما به اشتباه جا افتاده که بازی کار بیهوده ایی است. بازی تنها شانس کودک برای رشد است. بازی کودک کار بیهوده ای نیست.

 1خالقیت -22نشست 

 

چون هوش و یادگیری هم خیلی مهم هستند و هم زیربنای خالقیت  قبل از شروع مبحث خالقیت یك جمع بندی از جلسات هوش و یادگیری داشته باشیم

 .است و تفکیك ناپذیر هستند

 :محور صحبت های ما مثل همیشه فرمول ذهن فعال یا ذهن باز است

 کشف، پردازش، ابداع( = احساس خوشایند) =ذهن فعال = تجربه 

ش ذهن است. پایه ی ذهن متعادل و ذهن فعال کشف و دیدن است. منظور از دیدن، گفتیم کشف یعنی نگاه تازه، دریافت، دیدن است. کشف مهم ترین بخ

 می شوددیدن با چشم نیست بلکه یك نوع مشاهده، مکاشفه و شهود است. بعد از کشف پردازش است؛ کار ذهن در کل پردازش است. پردازش در ذهن انجام 

     :تفکر چهار مرحله دارد که خیلی مهم است؛ اولین مرحله از پایین شروع می شود و از طریق یادگیری تقویت می شود و در کل، پردازش، هوش و

 

و   اولین مرحله دوره ی حسی حرکتی است در این مبحث وارد جزئیات پردازش نمی شوم فقط به مراحل آن اشاره می کنم تا به یك نتیجه گیری برسیم. 

اخته می شود، تولد تا دو سال دوره ی تحریك سلول های عصبی مغز، برنامه ریزی و اتصال این سلول ها دوره ی تحریك است و اولین پایه در این دو سال س

 .به هم است

سال دوره ی ادراک است. شبکه ی عصبی مغز رشد کرده و با شنیدن نام هر پدیده شکل آن در ذهنش مجسم می شود. در این مرحله  6تا  2دوره ی بعد 

 .می گیرند تجسم و تخیل و حافظه شکل
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مثل حافظه، تجسم، تخیل، دسته بندی، ترتیب  .در دوره ی ادراک مهارت های فکری و ذهنی شروع می شود و آرام آرام توانایی های ذهنی بالفعل می شوند

ایی در اثر مردودی های زیاد ترک منطقی و درک مفاهیم آغاز می شوند مثل مفاهیم ریاضی: پر و خالی، بلند و کوتاه. نوجوانی داشتیم که در مقطع سوم راهنم

دیم ه شتحصیل کرد با یك معلم ریاضی روی او تحقیق کردیم و متوجه شدیم که همه ی دروس او خوب است و فقط در ریاضی مشکل دارد با بررسی ها متوج

در این دوره بچه ها مفاهیم منطقی و ریاضی را  که مفهوم کوچك و بزرگ را از دوران مهدکودک، درک نکرده و مشکل دارد و فقط آن را حفظ کرده است. اگر

فت یل ادرک نکنند و فقط حفظ کنند ذهنشان تبدیل به ذهن منفعل و محفوظات خواهد شد. و بعد در دوران تحصیل به مشکل برخواهند خورد. یکی از دال

ی ادراک را به خوبی نگذرانده اند و مفاهیم ریاضی و علوم مثل پر و  باالی تحصیلی بچه ها ی ما در دوران راهنمایی و دبیرستان این است که این بچه ها دوره

  .خالی و زبر و نرم و سرد و گرم و ... را درک نکرده اند

سال دوره ی عملیاتی، یعنی عملیات ذهنی انجام می شود؛ درک انتزاعی شروع می شود و ذهن قادر به انجام عملیات ذهنی خواهد شد.  12تا  6دوره ی سوم 

د نکنی آرام آرام سمبل شناسی شروع می شود. خط را می شناسد و قدرت خواندن و نوشتن پیدا می کند. در دوره ی ادراکی کودک خط را نمی شناسد سعی

عملیاتی ذهن رشد  که به او در این سنین خواندن و نوشتن بیاموزید بلکه در این دوره باید مهارت خواندن را به دست بیاورد نه خود خواندن را. در دوره ی

 .بیشتری پیدا می کند و درک انتزاعی شروع می شود و توانایی شناسایی سمبل اعداد و سمبل حروف را پیدا می کند

سالگی  12ز دوره ی چهارم، دوره ی درک مفاهیم انتزاعی است. مفاهیم انتزاعی یعنی مفاهیمی که با حواس پنجگانه درک نمی شوند. یاد دادن در حقیقت ا

سالگی تماماً یادگیری است. اگر یادگیری درست انجام نشود، یاد  11سالگی شروع می کنند. تا قبل از  11روع می شود و در سیستم های جدید آموزشی از ش

مفاهیم عینی را با دادن فایده ای نخواهد داشت و فقط باعث آزار کودک خواهد شد. یاد دادن یا آموزش از دوره ی چهارم شروع می شود و حاال می توانیم 

ریق از طکالم منتقل کنیم. مثل کالس درس که معلم صحبت می کند و دانش آموزان گوش می کنند و یاد می گیرند چون درک انتزاعی دارند. انتقال علم 

سالگی به بعد و با شروع  9ز حدود سال همه چیز را خودش باید تجربه کند، ا 6کالم و نوشته از دوره ی سوم )عملیاتی( به بعد شروع می شود. کودک زیر 

ر می دهم، من ددرک انتزاعی می توانیم تولید و ابداع دیگران را منتقل کنیم به صورت ماده ی اولیه ی تجربه. مثل کاری که من در کالس برای شما انجام 

ه من برای شما بیان می کنم ابداعات من است؛ محفوظات این کالس ها چی به شما انتقال می دهم؟ این حرف ها محفوظات من است یا ابداع من؟ آن چیزی ک

و برای شما بخوانم. تا حاال از   و تجربیات من به ابداع نظریه هایی منجر شده که حاال در این جا برای شما بیان می کنم. من در این جا کتاب حفظ نکرده ام

اره مثالً پیاژه میگه، من نمی گم!! و من فقط راوی هستم ! نه من راوی نیستم، این من شنیده اید که بگم ببینید این حرف هایی که می زنم به من ربط ند

ه قرار نیست کمطالب حاصل تجربیات و محفوظاتی است که کشف و پردازش شده و به ابداع رسیده. اما قرار نیست که من از اول برم و خط را اختراع کنم یا 

 .رخ را اختراع کنیم بلکه باید تجربیات دیگران را بگیریم و تبدیل کنیم به ماده اولیه ی تجربیات خودمانحاال ما بریم و از اول شروع کنیم و مثالً چ

ابداع شما.  می شودحال این مطالب، ابداع من است؛ اگر ببرید در سیستم ذهنی خودتان و نکته ای پیدا کنید و آن را پردازش کنید و بیان کنید یا عمل کنید، 

 تدست بگیرید و عین جزوه بیان کنید یا عمل کنید این دیگه ابداع نمی شود. پس از دوره ی عملیاتی به بعد تا آخرعمر ما می توانیم تولیدا اما اگر جزوه به

متفاوت و  ما دیگران را به عنوان ماده اولیه و از طریق دیدن، در آن ها نکته پیدا کنیم و پردازش کنیم و پردازش خودمان را اجرا می کنیم چون تك تك

ه مشکل ا می کنند و بمنحصر به فرد هستیم؛ اگر قرار باشه که عیناً تئوری ها را در زندگی پیاده کنیم به بن بست خواهیم خورد؛ کاری که اآلنه خیلی از مادره

ده اند از ما خیلی بهترند! چون مادرهای ما در برمی خورند. چه قدر می گیم که این همه کتاب خوندم بدتر از بد شده! مادرم یا قدیمی ها که اصالً کتاب نخوان

خودش شك نمی ابداع خودشان بودند؛ به درست و اشتباه بودن آن هم کاری ندارم، مادر قدیمی اگر کتك می زد با اعتقاد کامل این کار را می کرد در کار 

چندین کتاب خوانده هر کدام هم متضاد دیگری و هر کدام با یك نظریه  کرد حاال وارد بررسی آن نمی شویم که این کار درست بوده یا نه، ولی مادر امروزی

یم ز را تجربه کنی متفاوت و حال می خواهد به تئوری هایی که آموخته عمل کند اما نمی داند که به کدام آن ها باید استناد کند. پس قرار نیست که همه پی

 .بلکه قرار است که درک انتزاعی پیدا کنیم

می گوییم. این مجموعه ی هماهنگ، پیش نیاز رشد در همه ی ابعاد انسانی است. ما برای رشد به « شناخت » حله یك مجموعه است که به آن این چهار مر

 .شناخت نیاز داریم. اگر این ساختار درست شکل نگیرد به دنبال آن ذهن درست شکل نخواهد گرفت

چرا باسوادهای ما کتاب نمی خوانند. دیدید بچه ها تا دوران دبستان خوب کتاب می خوانند اما در  همیشه سؤال است که چرا در کشور ما مطالعه کم است؟

ا فیلم نیستند و یدوران راهنمایی کم می شود و در دبیرستان دیگه اصالً کتاب نمی خوانند، اکثریت جامعه ی ایران کتاب نمی خوانند با شعر و ادبیات آشنا 

شوند، چرا؟ چون این ساختار درست شکل نگرفته و درک انتزاعی در ما ضعیف است و فقط در حد گفتگو با هم است که در آن هم  های معنادار را متوجه نمی

 .همیشه کلی مشکل پیدا می کنیم

ان برای عالم شدن بعد از درک انتزاعی مرحله ی خردمندی است و این ذهن باز است که با کمك شناخت از هستی دریافت می کند نه با کمك کتاب. دوست

سته ارد و ذهن ببه ذهن باز و شناخت نیاز داریم؛ با ذهن بسته ممکن است که متخصص شویم ولی هرگز عالم نمی شویم. ذهن باز توانایی دریافت از هستی را د
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از هستی هستیم و قتی ذهنمان بسته باشد ورودی برای دریافت از هستی ندارد و کارآیی دیدن در ذهن باز است؛ ما لحظه به لحظه در معرض بارش اطالعات 

 .دریافت نخواهیم داشت

م آموزه های معلذهن بسته فقط در حافظه اش انباشت اطالعات دارد ولی ذهن باز به قول ابن سینا با معلم شروع می کند، علم با معلم شروع می شود ولی در 

د. یك عالم هیچ چیزی را حفظ نیست چون کار ذهن باز حفظ کردن نیست بلکه کارش رمز نمی ماند و با کمك کتاب از معلم عبور می کند و به شهود می رس

ر فرد با ذهن باز فک گردانی است. در ذهن باز حافظه اطالعات را بایگانی و رمزگذاری می کند و هر کجا که نیاز به آن اطالعات باشد آن را رمز گشایی می کند.

 .رست مانند هنرمندنمی کند، تفکر دارد و تولید می کند د

ار از تمثیل ما سرشوقتی درک انتزاعی ضعیف باشد، ادبیات را نمی توانیم درک و بشناسیم و به همین دلیل نمی توانیم حافظ و شاهنامه بخوانیم. تمام ادبیات 

می گوییم که گرز رستم هفتاد من بود در صورتی که به  و اسطوره است، تا این زبان را ندانیم ادبیات را متوجه نخواهیم شد. ما این زبان را نمی شناسیم و فقط

ن اثر م با آنظر من رستم وجود خارجی نداشته و او مظهر قدرت است همچنین سهراب سمبل و تمثیل غرور جوانی است. وقتی این زبان را نشناسیم نمی توانی

ر میشه که یك آدم وزن هفتاد من را بلند کند در صورتی که می بینیم در زبان اسطوره ارتباط برقرار کنیم و به دنبال انتقاد و نفی آن می رویم مثالً می گیم مگ

ن بچه ها ایو تمثیل بله می شود حتی ممکن است هفتصد من را بلند کند. ما این ها را متوجه نمی شویم چون فقط به شکل توجه داریم نه به محتوا. حال 

ی ادراکی به بعد با کمك آموزش مستقیم و باورهای مقصر و مظلوم ذهنشان را می بندیم و آن ها هم آرام آرام از زبان را به خوبی متوجه می شوند اما از دوره 

ا در اشته باشد و ممطالعه جدا می شوند. توجه داشته باشیم که این ساختار اصاًل ربطی به سواد و تحصیالت ندارد آدم بی سواد هم می تواند این ساختار را د

دیگری  رسیار داشتیم که بی سواد ولی خردمند بودند؛ تحصیالت این ساختار را غنی تر می کند نه این که آن را بسازد. در کنار این ساختار، ساختاطول تاریخ ب

 اصل   نیز داریم:

 اصول                                                                                                 

 ارزش ها                                                                                              

  (مهارت)اهمیت                                                                                           

و عرفان به وجود می آید. ما اگر این ساختارها را نشناسیم دچار انحراف از مسیرخواهیم شد. ما این دو ساختار وقتی در کنار هم باشند، خردمندی و معرفت 

 .هرگز بدون ذهن متعادل و شناخت نمی توانیم باال برویم و با توجه به همین نکته باید مراقب عرفان های نوظهور و کاذب باشیم

موسیقی ... در یك برنامه ای در جنگل های بابل یك استاد موسیقی می گفتند که به سمفونی هستی ما هنر را خوب درک نمی کنیم، نقاشی، تلویزیون، تئاتر، 

نوند شتوجه کنید! هیچ کدام از ما متوجه نشدیم که منظور ایشان چیه! گفتند به صدای تك تك برگ ها گوش کنید این سمفونی هستی است. بچه ها می 

 .ولی ما نه

خوب درک کنیم؟ چون در دوران تحریکی، تحریك شنوایی و تربیت شنوایی نشدیم. چرا نقاشی را درک نمی کنیم؟ چون تحریك  چرا ما نمی توانیم موسیقی را

زیر ساخت ها درست شکل نگرفته اند. و حال می آییم و می خواهیم نقاش بشیم! تکنیك را می آموزیم ولی روح آن هنر  .بینایی و ادراک بینایی ما پایین است

ا ی بخواهیم کرد. فیلم ها و تئاترها و موسیقی حال ما گویای این مشکل است چون ما هنوز نتوانستیم یك شیدا یا نی داوود و یا یك ابوالحسن صرا درک ن

ر درک ما د  .دیگر بسازیم. چون بچه های ما فقط حفظ می کنند. روح مرحوم شریعتی شاد که فرمودند هزار بار می پرسیم چگونه ولی یك بار نمی پرسیم چرا

ل مملو از چرای دین هم مشکل داریم. مغز ما از چراها خالی است. ما اگر چرایی را پیدا کنیم چگونگی خودش پیدا می شود. یك ذهن با ساختار درست و متعاد

 .بی جواب و ابهام است

چرای اتهام است. ذهن درک مظلوم مملو از امتناع و شکایت باز می گردیم به سه درک معروفی که هر کدام از خود داریم، ذهن فرد با درک مقصر مملو از 

 .است و ذهن فرد مسئول مملو از ابهام است

چراهای شکایت... و ذهن ما چه قدر از اتهام ها پر است؟ چه قدر از چراهای اتهام و مقصر پر است؟ چرا با من این کار را کردی؟ چرا آن کار را کردی؟ و بعد 

بی نهایت   در ذهنمان هست، چه قدر نمی دانم در ذهن داریم؟ تا ذهن ما چرای بی جواب نداشته باشد رشد نمی کند؛ ذهن بچه ها چه قدر چراهای بی جواب

باید برای  چرای بی جواب دارد و ما فقط سعی می کنیم جواب بدیم که آخرسر مثل خود ما بشوند. یعنی توانایی استفاده از ذهن را از دست می دهند. ما

خواهد  ین روشن کنیم که بچه تیزهوش می خواهیم یا بچه ی توانا؟ بچه ای که بگوید نمی دانم باید بپرسم اصاًل بچه ی تیزهوشی نیست. اما دلمان مخودما

 .که فرزندمان تیزهوش باشد و فوری به همه ی سوال ها پاسخ بدهد
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 بودن درک مقصر و مظلوم به سؤال ها فوری جواب می دهیم، برای همه ی پرسش ها در چرای ابهام باعث باال رفتن علم و دانایی ما می شود. ما به دلیل باال

م چه قدر نیهر زمینه جوابی داریم و اصاًل حاضر نیستیم بگیم نمی دانم و برای به دست آوردن جواب تحقیق کنیم. یك مسئول این گونه عمل می کند. ببی

 .ابهام داریم و چه قدر نمی دانیم

رسد.  یه ساختار هوش. گفتیم این ساختار ربطی به سواد ندارد. یك انسان با ساختار متعادل از معلم عبور می کند و با کتاب و مطالعه به شهود مبرمی گردیم ب

ذهنی  و انباشت در کل اگر این ساختار شکل نگیرد درک انتزاعی کامل نمی شود و اگر درک انتزاعی کامل نباشد رشد نیز کامل نخواهد بود در دام حفظ کردن

  .اسیر خواهیم شد. وقتی انباشت ذهنی کنیم دچار ذهن منفعل)بسته( = محفوظات = الگو، تکرار، انباشت؛ خواهیم شد

ای می گذاریم ج در حقیقت، الگو و تکرار و انباشت در پردازش و ذهن باز هم وجود دارند و جزئی از آن هستند ولی ما می آییم و این یك جزء از پردازش را

است تمام کار ذهن؛ وگرنه محفوظات در واقع همان حافظه است منتهی حافظه ی ذهن باز یك حافظه ی سیستماتیك است در خدمت ذهن است دارای نظام 

ی م آن را فعال مو کار می کند یك بایگانی و انبار راکد نیست در ذهن باز حافظه فعال است حافظه ی فعال تمام داده هایش را کدبندی می کند و هنگام لزو

ی کارتن اید کلکند. ولی در ذهن منفعل تمام محفوظات آکبند و بالاستفاده ذخیره شده اند درست مثل یك انباری که اگر به چیزی در آن نیاز پیدا کردیم ب

ا فراگرفت به خصوص بچه ها که به تکرار جابه جا کنیم تا به بسته ی مورد نیاز برسیم. تکرار جزئی از ذهن فعال است مگر می شود که بدون تکرار چیزی ر

تقلید و  که انسان نیاز دارند. ولی تکرار در قالب پردازش. انباشت همان حافظه است و الگو یعنی تقلید. تقلید همیشه در زندگی انسان وجود دارد مگر میشود

لید داریم و این جزء فطرت انسانی است. این فطرت انسان است که الگو الگو نداشته باشد مگر می شود که آدم مرشد نداشته باشد؟ ما در همه حال الگو و تق

رفتارها و پوشیدن ها و باشد و الگو داشته باشد و ارادت داشته باشد و به او ارادتمند باشند. گاهی این الگو آگاهانه انتخاب می شود و گاهی ناآگاهانه. تمام 

ر انتخاب شود ذهن بسته می شود و دیگ ه ایم؟ آگاهانه و در سیستم پردازش یا ناآگاهانه؟ وقتی الگو ناآگاهانه گفتارهای ما الگو دارد چه الگویی را انتخاب کرد

باورهای ما  قادر به دریافت بارش هستی نخواهد بود. در دو شکل همیشگی ذهن یعنی مخروط باز و مخروط بسته، اگر دو بازوی مخروط را باور بدانیم، اگر

باشند بارش رحمت و معرفت را می گیریم؛ اگر باورها مقصر و مظلوم شوند و ذهن را ببندند هر چه قدر ذهن بسته تر شود بارش کمتری درست باشند و باز 

 .دریافت خواهیم کرد تا جایی که اصالً دریافت نخواهیم کرد

است که بسیار مورد عالقه ی والدین است و متأسفانه جامعه  از هوش و ذهن بیرون می آییم و خالقیت را شروع می کنیم. خالقیت هم مانند هوش از کلماتی

قیت ی امروز ما درک درستی از آن ندارد. خالقیت با هوش متفاوت است، حتی مرکزشان در مغز هم متفاوت است. مرکز هوش نیمکره ی چپ و مرکز خال

یعنی تولید. هوش مهارت پردازش است و خالقیت قدرت تولید. ممکن  نیمکره ی راست است. کشف و پردازش کار هوش هستند و ابداع کار خالقیت، خالقیت

انسان باهوش به دنیا نمی آید ولی خالق به دنیا می آید و خالقیت را همه  . است که ما مهارت پردازش را به دست نیاوریم ولی همه ی ما قدرت تولید را داریم

  .ی انسان ها دارا هستند

تند هرکدام بدون دیگری ناقص است. یکی از مشکالت ما در خانواده ها و جامعه و سیستم آموزشی این است که این دو را از هوش و خالقیت الزم و ملزوم هس

 .هم جدا می کنیم یعنی معیارهای ما خالقیت و هوش را از هم جدا می کند

 خالقیت باال، هوش پایین -2خالقیت و هوش هر دو پایین هستند.  -1هوش و خالقیت با هم چهارنوع ترکیب می سازند: 

د عالقه هوش باال، خالقیت پایین؛ که این حالت مد نظر ما می باشد. این بچه ها به شدت وظیفه شناس، درس خوان، مؤدب و همراه هستند و بسیار مور -3

ها را والدین هم خیلی دوست دارند؛ در حالی  شود دق می کنند. این بچه 19شان  21ی معلم ها هستند. اما تحمل کوچکترین شکست را ندارند و اگر نمره ی 

حالت بچه های باهوش و خالق است. این بچه ها خیلی راحت نیستند. برای این که بچه های خالق داشته باشید باید آماده باشید،  -4که بهترین ترکیب، 

مراحل بعدی این کودک آماده نباشید اذیت خواهید شد چون  برگردید به کودک آرزوها؛ کودک متعادل و کودک آرزوها، کودک سختی است اگر برای پرورش

 .اصاًل بچه های راحتی نیستند
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 .و عقل است (جایگاه خالقیت در هوش متعادل مابین معنویت)روح

 چون در خالقیت هم عقالنیت و مهارت های فکری وجود دارد و هم 

 .معنویت وجود دارد

 تخریب. مشکلی که امروزهخالقیت بدون معنویت یعنی نابودی یعنی 

 در دنیا داریم وجود افراد خالق بدون معنویت است. خالقیت این افراد

. طبق تبه سمت مادیت گرایش دارد در صورتی که خالقیت باید به سمت معنویت گرایش داشته باشد خالقیت به سمت مادیات فاجعه آفرین و مصیبت زا اس

ثابت شده اختراعاتی که امروزه در اختیار بشریت است و به آن افتخار می کند قرن ها قبل دانشمندان مسلمان به آن مطالعات و دالیلی که در دسترس داریم 

ت برای سدست یافته بودند ولی بروز ندادند و به کسی منتقل ندادند چون اهلش را پیدا نکردند. خالقیتی که معنویت و مسئولیت پشت آن باشد ممکن ا

تشر نشود. انیشتن هم یك انسان خالق است و بعدها بسیار معنوی شد ولی علمش را چه کار کرد؟ در اختیار همه گذاشت و برپایه ی همیشه دفن شود و من

زه با علم امروآن انسان هایی که خالق بودند ولی خالقیت مادی بدون معنویت داشتند، جهانی را با این خالقیت به مصیبت کشیدند همین طور که این اتفاق 

یا آرامش به دنی افتد. یك لحظه به خودمان بیاییم و فکر کنیم که آیا بچه هایی می خواهیم که دنیا را به آتش بکشند؟ یا بچه های خالقی می خواهیم که م

الق و دانشمند ولی بدهند. نمی توانیم با نگاه و زیرساخت و جهت مادی خالقیت را پرورش بدهیم. مصیبت های امروزه ی دنیا همگی به دست انسان های خ

  .بدون معنویت و مسئولیت است.این یك تذکر کوچك بود که بدانیم اگر بچه های خالق می خواهیم باید در کنار معنویت باشد

 تعریف خالقیت

د چیست؟ لین سؤالی که بپرسیك ماژیك را در نظر بگیرید، آن را به یك فردباهوش نشان می دهیم با فرض این که تا به حال ماژیك ندیده است فکرمی کنید او

ت در زمینه ی این چیه! ج: ماژیکه. به چه دردی می خوره؟ ج: نوشتن. از این به بعد دیگر سؤالهای برد باهوش حول محور نوشتن خواهد بود و تمام اطالعا

رمورد آن می دهد ولی در این اطالعات هیچ دخالتی نوشتن و ماژیك را جمع آوری و طبقه بندی می کند و نگاه می دارد و هر لحظه به روزترین اطالعات را د

 .نمی کند

ی دیگری محال یك فرد خالق همه ی این پرسش ها می پرسد و این کارها را می کند ولی یك سؤال دیگر می پرسد که این ماژیك غیر از نوشتن به چه کار 

ه کردن، الی درب پنجره گذاشتن تا بسته نشود، ضربه زدن، چای هم زدن ... وقتی آید؟! پرت کردن، اهرم، بادربش سوت بزنیم، اندازه گیری، خط کشیدن، اشار

یدا کردن چند ماژیك را مثال زدم فکر می کردید این همه کار غیر از نوشتن با آن بتوان انجام داد. ذهن خالق این گونه عمل می کند و در عبارت یعنی پ

 .بزرگترها هر چیزی فقط استفاده ی خاص خودش را داردمصرف برای یك شیء واحد. در صورتی که از نظر ما 

برسد،  ابداعپس خالقیت یعنی پیدا کردن چند مصرف برای یك شیء واحد. گفتیم هوش اطالعات را انباشت می کند و خالقیت اطالعات را بهم می ریزد تا به 

زنس کرد، چگونه می توان به دانش کمك کرد و غیره. خالقیت یعنی رفتن با این ماژیك چگونه می توان به محیط زیست کمك کرد چگونه می توان با آن بی

 .به دنیای ناشناخته ها

که  دمگر نگفتیم که زندگی یعنی حرکت، رشد یعنی حرکت، این حرکت یك امتداد دارد، مسیر حرکت ما ناشناخته است و اکثر انسان ها ترجیح می دهن

قتی مسیر ناشناخته است اگر احساس امنیت نداشته باشیم، می ترسیم؛ ترس همیشه مانع حرکت است. حرکت نکنند و فقط دور خودشان بچرخند چون و

ه ها است اما اختخالقیت یعنی سفر به ناشناخته ها و یکی از موانع خالقیت ترس است. ذهن باز از سمت پایین بسته است ولی از باال باز است و به سمت ناشن

بسته هم از سمت پایین بسته است هم از سمت باالو اگر احساس ناامنی کنیم در ذهن بسته و مخروط برعکس خواهیم ماند. ما نا امنی در آن نیست. اما ذهن 

ق ك ذهن خالترجیح می دهیم که دنبال چیز نو نباشیم، کشف نکنیم. ما نمی توانیم کشف و پردازش و ابداع را از هم جدا کنیم، یك ذهن فعال در نهایت ی

 .است

اهوش ب ت یعنی رفتن به ناشناخته ها یعنی قدرت ریسك، یعنی کشف و پردازش و ابداع، خالقیت یعنی ساختن الگو. انسان خالق الگو می سازد و انسانخالقی

ن های خالق و هر چه قدر بشریت رشد کرده است این رشد را مدیون انسا .های دیگر  از الگو پیروی می کند. انسان خالق راه باز می کند برای رشد انسان

 .بزرگ است. بشریت مدیون کسانی است که خالق بودند و معنویت داشتند و آسیب دیده از افرادی است که خالق بودند ولی معنویت نداشتند

م، راه حل شویخالقیت یعنی قدرت حل مسئله، یعنی پیدا کردن چند راه حل برای یك مسئله. اغلب ما وقتی یك راه حل مان به بن بست می رسد تسلیم می 

 .دیگری نداریم در حالی که انسان خالق هیچ وقت در بن بست نمی ماند یا آن را باز می کند یا یك راه جدید می سازد

 سال 6سال اول یاد بگیرند که آن چه در ذهن دارند را تبدیل به عینیت کنند. مغز یك کودک زیر  6خالقیت یعنی تبدیل ذهنیت به عینیت، بچه ها باید در 

عامل بازدارنده ی رشد و خالقیت را  4مثل یك دانشمند عمل می کند. تمامی بچه های دنیا نابغه هستند. بچه ها باید محیط غنی برای بازی داشته باشند. باز 
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ا ره اتفاقاً خسته هم نمی شوند، کمبازگو می کنم: نظم، آموزش، تربیت و نظافت. بچه ها باید مرتب آزمون و خطا کنند، نظریه بدهند، ابطال شود، دوباره و دوبا

که ادیسون هم خسته نمی شد. از ادیسون پرسیدند خسته نشدی این همه شکست خوردی نمی خواهی دست برداری؟ جواب داد من شکست نخوردم بلکه 

ت و اولین مانعی که برمی خوریم سریع جا می صد راه پیدا کردم که با آن ها نمی شود المپ اختراع کرد! ولی ما چه قدر زود خسته می شویم به اولین بن بس

 .زنیم

 :پیش نیازهای خالقیت

 توصیه می کنم مبحث امنیت را دوباره مطالعه کنید. امنیت اساس رشد است. شناخت هم در امنیت شکل می گیرد. بچه هایی که امروزه مظلومانه –امنیت 

ا امنی نه ساختار ذهنی شکل می گیرد و نه خالقیت. بعد از امنیت شخصیت متعادل است که در معرض اتهام بیش فعالی هستند در واقع ناامن هستند. در ن

ا تجربه کودک بمفصل راجع به این موضوع صحبت کرده ایم. داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس؛ عزت نفس و اعتماد به نفس ناشی از تجربه نه ناشی از القاء، 

ماد به نفس می شود نه این که ما دائم به او القاء کنیم. القاء یا حقارت می آورد یا خودشیفتگی. خودپنداره ی خودش در محیط غنی صاحب عزت نفس و اعت

قیت و خالی واقعی در تجربه ی در محیط شکل می گیرد. محیط باید برای تجربه ی کودک غنی باشد و در یك کالم کودک باید بازی کند. مهمترین راهکار 

   .باهوش شدن بازی است

دیدن خالقیت ها و خالق دیدن، راجع به دیدن هم مفصل صحبت کرده ایم. ذهن ما آنقدر درگیر است که در لحظه حضور نداریم. برای دیدن  –نگاه خالق 

سن پیترز خالقیت باید در لحظه حضور داشته باشیم. در درک مقصر و مظلوم غوطه ور نباشیم. میکل آنژ مجسمه ای دارد که در حال حاضر در کلیسای 

 واتیکان است. این مجسمه شاهکار مجسمه سازی است که مریم مقدس را به تصویر می کشد در حالی که حضرت عیسی را در پایین یك صلیب در آغوش

این  است. ساختگرفته، وقتی این شاهکار را از نزدیك ببینید حتی مویرگ های دست هم تراشیده شده و به چشم می بینید، کامالً مثل یك انسان جاندار 

پرسد  یمجسمه داستان معروفی دارد نقل شده که میکل آنژ از جلوی سنگ تراشی رد می شده یك سنگ بسیار بزرگ سفید در آن جا می بیند از صاحب آن م

ل آنژ با زحمت این که این سنگ را چقدر می فروشی؟ پاسخ می دهد که هیچی خیلی هم خوش حال می شوم که من را از دست این سنگ راحت کنید؛ میک

ن مجسمه سنگ را به کارگاهش می برد و این مجسمه را خلق می کند و روی آن را با پرده ای می پوشاند و از آن مرد سنگ تراش دعوت می کند که از ای

بود من آزادش کردم. این نگاه  بازدید کند، مرد که حسابی شگفت زده شده بود پرسید این مجسمه کجا بوده؟ میکل پاسخ می دهد که در دل آن سنگ اسیر

ضر ر حال حاخالق است. هزاران نفر فقط سنگ را دیدند اما میکل آنژ مریم مقدس را در سنگ دید. یك نمایشگاه عکس در شهر بابُل از یك عکاس رفتم که د

بار همه ی ما درخت دیدیم، عکسی بود که ایشان  هم با ایشان دوست هستم، این عکاس از گره های درختان عکس گرفته بودند، حیرت کرده بودم میلیون ها

  !گفتند این همان درخت جلوی درب است، رفتیم و واقعًا حیرت کردیم که ما چگونه نگاه می کردیم و ایشان چگونه دیده بود

  .اریمبچه ها نگاه خالق دارند که کنجکاوی می کنند و ما نگاه خالقانه نداریم اسم این کنجکاوی را خراب کاری می گذ

مهارت  – 3  انگیزه ی خالق – 2     مهارت های فکری - 1خالقیت از سه عامل تشکیل شده است اگر ما خالقیت را یك مثلث فرض کنیم سه ضلع دارد: 

 .های خالق. مجموع این سه ضلع خالقیت می شود

آفرینش را همه ی انسان ها دارا هستند. همه ی نوزاد ها این استعداد  انگیزه ی خالق جزء استعدادها است و در همه ی انسان ها وجود دارد. خالقیت و قدرت

سالگی است. اگر ساختار هوش درست شکل بگیرد از اواسط دوره ی ادراک، خالقیت  5تا  4و انگیزه را دارند فقط باید شکوفا شود و سن شکوفا شدن آن بین 

نظم، )خریب و فضولی و خرابکاری است. بسیار پر ریخت و پاش است و اصالً با چهار عامل شروع می شود. اما معموالً سرکوب می شود چون بسیار شبیه ت

عدادی و از ت آموزش، نظافت و تربیت( هم خوانی ندارد. همه ی جای دنیا هم اتفاق می افتد فقط مختص ایران نیست. در امریکا سال ها پیش یك تست گرفتند

سالگی،  35درصد این بچه ها خالق هستند، این بچه ها را رها کردند اما ردشان را گرفتند تا  98ه شدند که ساله تست خالقیت گرفتند متوج 5و  4کودک 

سالگی است، مهارت های فکری را نیز در مبحث  5درصد آن ها خالق مانده بودند. انگیزه ی خالقیت حدود  5مجدداً آن ها را جمع کردند و تست کردند فقط 

 .حرکتی در سی دی بازی ها مفصل توضیح داده شده –مفصل تر آن در مبحث دوره ی ادراکی پردازش توضیح دادیم و 

ریك و ادراک تحد، و مهارت های خالق نیز اکتسابی است باید یاد بگیریم مثل مهارت های فکری که باید یاد بگیریم. اولین مهارت خالق که باید یاد گرفته شو

ید قوی شود. این حواس در دوره ی تحریك و ادراک و به کمك بازی ها قوی می شود. بچه ها در بازی ها باید از است یعنی حواس پنج گانه با قوی حواس 

وش ها وزاد که رحواس پنج گانه شان استفاده کنند. ما برای نوزاد هم دو مسئله را بسیار تأکید می کنیم یك امنیت نوزاد و دوم تحریك حواس پنج گانه ی ن

 .ها ی دوران تحریك و ادراک، هم تحریك و هم درک حواس پنج گانه را پیدا کنند  های نوزاد توضیح داده ایم. بچه ها باید در بازی ی آن را در سی دی

 المسه یابزار خالقیت دست و چشم است یعنی بچه ها زیاد ببینند و زیاد لمس کنند. در جامعه ی ما بچه ها خوب می بینند ولی به دلیل نظافت شدید 

وانند کارهای ت ف دارند. به همین دلیل نمی توانند با دستشان بسازند و خلق کنند . مثالً بچه های ما ممکن است که خیلی خوب شعر بگویند ولی اصالً نمیضعی

 .مجسمه سازی یا نقاشی که کثیفی به دنبال دارد را انجام دهند. نظافت و نظم بدون تعادل، دشمن خالقیت است



                                    www.nooredideh.com                                                       نوجوان  ربیت کودک وتخصصی تسایت  نور دیده:

  

 

بچه ها فضول هستند چون کنجکاو هستند.  .مثل خالقیت ذاتی است، انسان ذاتاً کنجکاو است. کنجکاوی اسم مؤدبانه ی فضولی است .یمهارت دوم: کنجکاو

داع موعه ی ابیر مجکنجکاوی بچه ها را سرکوب نکنید بلکه دامن بزنید و امکان ارضاء به او بدهید. یك نکته ی مهم که باید اشاره کنم، تفکر تولید است که ز

نیم و در ذهن فعال است. ذهن منفعل بسیار ذهن مصرف کننده ای است اما ذهن فعال، ذهن مولد است. منظور من این نیست که نباید هیچ چیزی مصرف ک

 داع؟ز ابفقط تولید کنیم بلکه از یك نوع تفکر و باور صحبت می کنم. تفکر تولید است که خالقیت می سازد. خانه ی ما مرکز انباشت است یا مرک

 

 2خالقیت  -23نشست

 تقبل از شروع مبحث خالقیت یك جمع بندی از جلسات هوش و یادگیری داشته باشیم چون هوش و یادگیری هم خیلی مهم هستند و هم زیربنای خالقی

 .است و تفکیك ناپذیر هستند

 :محور صحبت های ما مثل همیشه فرمول ذهن فعال یا ذهن باز است

 کشف، پردازش، ابداع( = احساس خوشایند) =ذهن فعال = تجربه 

دن، یگفتیم کشف یعنی نگاه تازه، دریافت، دیدن است. کشف مهم ترین بخش ذهن است. پایه ی ذهن متعادل و ذهن فعال کشف و دیدن است. منظور از د

ر کل پردازش است. پردازش در ذهن انجام می شود دیدن با چشم نیست بلکه یك نوع مشاهده، مکاشفه و شهود است. بعد از کشف پردازش است؛ کار ذهن د

     :و از طریق یادگیری تقویت می شود و در کل، پردازش، هوش و تفکر چهار مرحله دارد که خیلی مهم است؛ اولین مرحله از پایین شروع می شود

 

و   اولین مرحله دوره ی حسی حرکتی است جه گیری برسیم. در این مبحث وارد جزئیات پردازش نمی شوم فقط به مراحل آن اشاره می کنم تا به یك نتی

ا این سلول هدوره ی تحریك است و اولین پایه در این دو سال ساخته می شود، تولد تا دو سال دوره ی تحریك سلول های عصبی مغز، برنامه ریزی و اتصال 

 .به هم است

رشد کرده و با شنیدن نام هر پدیده شکل آن در ذهنش مجسم می شود. در این مرحله سال دوره ی ادراک است. شبکه ی عصبی مغز  6تا  2دوره ی بعد 

 .تجسم و تخیل و حافظه شکل می گیرند

مثل حافظه، تجسم، تخیل، دسته بندی، ترتیب  .در دوره ی ادراک مهارت های فکری و ذهنی شروع می شود و آرام آرام توانایی های ذهنی بالفعل می شوند

 دی های زیاد ترکمنطقی و درک مفاهیم آغاز می شوند مثل مفاهیم ریاضی: پر و خالی، بلند و کوتاه. نوجوانی داشتیم که در مقطع سوم راهنمایی در اثر مردو
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خوب است و فقط در ریاضی مشکل دارد با بررسی ها متوجه شدیم  تحصیل کرد با یك معلم ریاضی روی او تحقیق کردیم و متوجه شدیم که همه ی دروس او

و ریاضی را  که مفهوم کوچك و بزرگ را از دوران مهدکودک، درک نکرده و مشکل دارد و فقط آن را حفظ کرده است. اگر در این دوره بچه ها مفاهیم منطقی

واهد شد. و بعد در دوران تحصیل به مشکل برخواهند خورد. یکی از دالیل افت درک نکنند و فقط حفظ کنند ذهنشان تبدیل به ذهن منفعل و محفوظات خ

 ضی و علوم مثل پر وباالی تحصیلی بچه ها ی ما در دوران راهنمایی و دبیرستان این است که این بچه ها دوره ی ادراک را به خوبی نگذرانده اند و مفاهیم ریا

  .نکرده اندخالی و زبر و نرم و سرد و گرم و ... را درک 

سال دوره ی عملیاتی، یعنی عملیات ذهنی انجام می شود؛ درک انتزاعی شروع می شود و ذهن قادر به انجام عملیات ذهنی خواهد شد.  12تا  6دوره ی سوم 

را نمی شناسد سعی نکنید  آرام آرام سمبل شناسی شروع می شود. خط را می شناسد و قدرت خواندن و نوشتن پیدا می کند. در دوره ی ادراکی کودک خط

عملیاتی ذهن رشد که به او در این سنین خواندن و نوشتن بیاموزید بلکه در این دوره باید مهارت خواندن را به دست بیاورد نه خود خواندن را. در دوره ی 

 .دا می کندبیشتری پیدا می کند و درک انتزاعی شروع می شود و توانایی شناسایی سمبل اعداد و سمبل حروف را پی

سالگی  12ز دوره ی چهارم، دوره ی درک مفاهیم انتزاعی است. مفاهیم انتزاعی یعنی مفاهیمی که با حواس پنجگانه درک نمی شوند. یاد دادن در حقیقت ا

ادگیری درست انجام نشود، یاد سالگی تماماً یادگیری است. اگر ی 11سالگی شروع می کنند. تا قبل از  11شروع می شود و در سیستم های جدید آموزشی از 

م عینی را با دادن فایده ای نخواهد داشت و فقط باعث آزار کودک خواهد شد. یاد دادن یا آموزش از دوره ی چهارم شروع می شود و حاال می توانیم مفاهی

چون درک انتزاعی دارند. انتقال علم از طریق  کالم منتقل کنیم. مثل کالس درس که معلم صحبت می کند و دانش آموزان گوش می کنند و یاد می گیرند

سالگی به بعد و با شروع  9سال همه چیز را خودش باید تجربه کند، از حدود  6کالم و نوشته از دوره ی سوم )عملیاتی( به بعد شروع می شود. کودک زیر 

ه ی تجربه. مثل کاری که من در کالس برای شما انجام می دهم، من در درک انتزاعی می توانیم تولید و ابداع دیگران را منتقل کنیم به صورت ماده ی اولی

؛ محفوظات این کالس ها چی به شما انتقال می دهم؟ این حرف ها محفوظات من است یا ابداع من؟ آن چیزی که من برای شما بیان می کنم ابداعات من است

و برای شما بخوانم. تا حاال از   ا برای شما بیان می کنم. من در این جا کتاب حفظ نکرده امو تجربیات من به ابداع نظریه هایی منجر شده که حاال در این ج

ین وی نیستم، امن شنیده اید که بگم ببینید این حرف هایی که می زنم به من ربط نداره مثالً پیاژه میگه، من نمی گم!! و من فقط راوی هستم ! نه من را

ست که کشف و پردازش شده و به ابداع رسیده. اما قرار نیست که من از اول برم و خط را اختراع کنم یا قرار نیست که مطالب حاصل تجربیات و محفوظاتی ا

 .ربیات خودمانحاال ما بریم و از اول شروع کنیم و مثالً چرخ را اختراع کنیم بلکه باید تجربیات دیگران را بگیریم و تبدیل کنیم به ماده اولیه ی تج

ع شما. االب، ابداع من است؛ اگر ببرید در سیستم ذهنی خودتان و نکته ای پیدا کنید و آن را پردازش کنید و بیان کنید یا عمل کنید، می شود ابدحال این مط

لیدات ا می توانیم تواما اگر جزوه به دست بگیرید و عین جزوه بیان کنید یا عمل کنید این دیگه ابداع نمی شود. پس از دوره ی عملیاتی به بعد تا آخرعمر م

ما متفاوت و  دیگران را به عنوان ماده اولیه و از طریق دیدن، در آن ها نکته پیدا کنیم و پردازش کنیم و پردازش خودمان را اجرا می کنیم چون تك تك

 کاری که اآلنه خیلی از مادرها می کنند و به مشکلمنحصر به فرد هستیم؛ اگر قرار باشه که عیناً تئوری ها را در زندگی پیاده کنیم به بن بست خواهیم خورد؛ 

! چون مادرهای ما در برمی خورند. چه قدر می گیم که این همه کتاب خوندم بدتر از بد شده! مادرم یا قدیمی ها که اصالً کتاب نخوانده اند از ما خیلی بهترند

قدیمی اگر کتك می زد با اعتقاد کامل این کار را می کرد در کار خودش شك نمی  ابداع خودشان بودند؛ به درست و اشتباه بودن آن هم کاری ندارم، مادر

م با یك نظریه کرد حاال وارد بررسی آن نمی شویم که این کار درست بوده یا نه، ولی مادر امروزی چندین کتاب خوانده هر کدام هم متضاد دیگری و هر کدا

خته عمل کند اما نمی داند که به کدام آن ها باید استناد کند. پس قرار نیست که همه پیز را تجربه کنیم ی متفاوت و حال می خواهد به تئوری هایی که آمو

 .بلکه قرار است که درک انتزاعی پیدا کنیم

ما برای رشد به می گوییم. این مجموعه ی هماهنگ، پیش نیاز رشد در همه ی ابعاد انسانی است. « شناخت » این چهار مرحله یك مجموعه است که به آن 

 .شناخت نیاز داریم. اگر این ساختار درست شکل نگیرد به دنبال آن ذهن درست شکل نخواهد گرفت

انند اما در همیشه سؤال است که چرا در کشور ما مطالعه کم است؟ چرا باسوادهای ما کتاب نمی خوانند. دیدید بچه ها تا دوران دبستان خوب کتاب می خو

می شود و در دبیرستان دیگه اصالً کتاب نمی خوانند، اکثریت جامعه ی ایران کتاب نمی خوانند با شعر و ادبیات آشنا نیستند و یا فیلم دوران راهنمایی کم 

م ه ه در آنهای معنادار را متوجه نمی شوند، چرا؟ چون این ساختار درست شکل نگرفته و درک انتزاعی در ما ضعیف است و فقط در حد گفتگو با هم است ک

 .همیشه کلی مشکل پیدا می کنیم

 لم شدنبعد از درک انتزاعی مرحله ی خردمندی است و این ذهن باز است که با کمك شناخت از هستی دریافت می کند نه با کمك کتاب. دوستان برای عا

هن باز توانایی دریافت از هستی را دارد و ذهن بسته به ذهن باز و شناخت نیاز داریم؛ با ذهن بسته ممکن است که متخصص شویم ولی هرگز عالم نمی شویم. ذ

 بسته باشد ورودی برای دریافت از هستی ندارد و کارآیی دیدن در ذهن باز است؛ ما لحظه به لحظه در معرض بارش اطالعات از هستی هستیم و قتی ذهنمان

 .دریافت نخواهیم داشت
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هن باز به قول ابن سینا با معلم شروع می کند، علم با معلم شروع می شود ولی در آموزه های معلم ذهن بسته فقط در حافظه اش انباشت اطالعات دارد ولی ذ

ش رمز کارنمی ماند و با کمك کتاب از معلم عبور می کند و به شهود می رسد. یك عالم هیچ چیزی را حفظ نیست چون کار ذهن باز حفظ کردن نیست بلکه 

عات را بایگانی و رمزگذاری می کند و هر کجا که نیاز به آن اطالعات باشد آن را رمز گشایی می کند. فرد با ذهن باز فکر گردانی است. در ذهن باز حافظه اطال

 .نمی کند، تفکر دارد و تولید می کند درست مانند هنرمند

 افظ و شاهنامه بخوانیم. تمام ادبیات ما سرشار از تمثیلوقتی درک انتزاعی ضعیف باشد، ادبیات را نمی توانیم درک و بشناسیم و به همین دلیل نمی توانیم ح

که به  بود در صورتی و اسطوره است، تا این زبان را ندانیم ادبیات را متوجه نخواهیم شد. ما این زبان را نمی شناسیم و فقط می گوییم که گرز رستم هفتاد من

راب سمبل و تمثیل غرور جوانی است. وقتی این زبان را نشناسیم نمی توانیم با آن اثر نظر من رستم وجود خارجی نداشته و او مظهر قدرت است همچنین سه

ر زبان اسطوره بینیم د ارتباط برقرار کنیم و به دنبال انتقاد و نفی آن می رویم مثالً می گیم مگر میشه که یك آدم وزن هفتاد من را بلند کند در صورتی که می

ت هفتصد من را بلند کند. ما این ها را متوجه نمی شویم چون فقط به شکل توجه داریم نه به محتوا. حال بچه ها این و تمثیل بله می شود حتی ممکن اس

ها هم آرام آرام از زبان را به خوبی متوجه می شوند اما از دوره ی ادراکی به بعد با کمك آموزش مستقیم و باورهای مقصر و مظلوم ذهنشان را می بندیم و آن 

ما در  شد وجدا می شوند. توجه داشته باشیم که این ساختار اصاًل ربطی به سواد و تحصیالت ندارد آدم بی سواد هم می تواند این ساختار را داشته با مطالعه

ار دیگری این ساختار، ساختطول تاریخ بسیار داشتیم که بی سواد ولی خردمند بودند؛ تحصیالت این ساختار را غنی تر می کند نه این که آن را بسازد. در کنار 

 اصل   نیز داریم:

 اصول                                                                                                 

 ارزش ها                                                                                              

  (مهارت)اهمیت                                                                                           

یرخواهیم شد. ما این دو ساختار وقتی در کنار هم باشند، خردمندی و معرفت و عرفان به وجود می آید. ما اگر این ساختارها را نشناسیم دچار انحراف از مس

 .و شناخت نمی توانیم باال برویم و با توجه به همین نکته باید مراقب عرفان های نوظهور و کاذب باشیم هرگز بدون ذهن متعادل

مفونی هستی ه سما هنر را خوب درک نمی کنیم، نقاشی، تلویزیون، تئاتر، موسیقی ... در یك برنامه ای در جنگل های بابل یك استاد موسیقی می گفتند که ب

ز ما متوجه نشدیم که منظور ایشان چیه! گفتند به صدای تك تك برگ ها گوش کنید این سمفونی هستی است. بچه ها می شنوند توجه کنید! هیچ کدام ا

 .ولی ما نه

ون تحریك چچرا ما نمی توانیم موسیقی را خوب درک کنیم؟ چون در دوران تحریکی، تحریك شنوایی و تربیت شنوایی نشدیم. چرا نقاشی را درک نمی کنیم؟ 

زیر ساخت ها درست شکل نگرفته اند. و حال می آییم و می خواهیم نقاش بشیم! تکنیك را می آموزیم ولی روح آن هنر  .بینایی و ادراک بینایی ما پایین است

 یا یك ابوالحسن صبا ی را درک نخواهیم کرد. فیلم ها و تئاترها و موسیقی حال ما گویای این مشکل است چون ما هنوز نتوانستیم یك شیدا یا نی داوود و

ر درک ما د . دیگر بسازیم. چون بچه های ما فقط حفظ می کنند. روح مرحوم شریعتی شاد که فرمودند هزار بار می پرسیم چگونه ولی یك بار نمی پرسیم چرا

یك ذهن با ساختار درست و متعادل مملو از چرای دین هم مشکل داریم. مغز ما از چراها خالی است. ما اگر چرایی را پیدا کنیم چگونگی خودش پیدا می شود. 

 .بی جواب و ابهام است

اع و شکایت باز می گردیم به سه درک معروفی که هر کدام از خود داریم، ذهن فرد با درک مقصر مملو از چرای اتهام است. ذهن درک مظلوم مملو از امتن

 .است و ذهن فرد مسئول مملو از ابهام است

 اتهام ها پر است؟ چه قدر از چراهای اتهام و مقصر پر است؟ چرا با من این کار را کردی؟ چرا آن کار را کردی؟ و بعد چراهای شکایت... و ذهن ما چه قدر از

نهایت  بی  چه قدر چراهای بی جواب در ذهنمان هست، چه قدر نمی دانم در ذهن داریم؟ تا ذهن ما چرای بی جواب نداشته باشد رشد نمی کند؛ ذهن بچه ها

باید برای  چرای بی جواب دارد و ما فقط سعی می کنیم جواب بدیم که آخرسر مثل خود ما بشوند. یعنی توانایی استفاده از ذهن را از دست می دهند. ما

هد نیست. اما دلمان می خواخودمان روشن کنیم که بچه تیزهوش می خواهیم یا بچه ی توانا؟ بچه ای که بگوید نمی دانم باید بپرسم اصاًل بچه ی تیزهوشی 

 .که فرزندمان تیزهوش باشد و فوری به همه ی سوال ها پاسخ بدهد

ه ی پرسش ها در چرای ابهام باعث باال رفتن علم و دانایی ما می شود. ما به دلیل باال بودن درک مقصر و مظلوم به سؤال ها فوری جواب می دهیم، برای هم

ر نیستیم بگیم نمی دانم و برای به دست آوردن جواب تحقیق کنیم. یك مسئول این گونه عمل می کند. ببینیم چه قدر هر زمینه جوابی داریم و اصاًل حاض

 .ابهام داریم و چه قدر نمی دانیم
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می رسد.  مطالعه به شهود برمی گردیم به ساختار هوش. گفتیم این ساختار ربطی به سواد ندارد. یك انسان با ساختار متعادل از معلم عبور می کند و با کتاب و

ذهنی  و انباشتدر کل اگر این ساختار شکل نگیرد درک انتزاعی کامل نمی شود و اگر درک انتزاعی کامل نباشد رشد نیز کامل نخواهد بود در دام حفظ کردن 

  .واهیم شداسیر خواهیم شد. وقتی انباشت ذهنی کنیم دچار ذهن منفعل)بسته( = محفوظات = الگو، تکرار، انباشت؛ خ

می گذاریم جای  در حقیقت، الگو و تکرار و انباشت در پردازش و ذهن باز هم وجود دارند و جزئی از آن هستند ولی ما می آییم و این یك جزء از پردازش را

ذهن است دارای نظام است  تمام کار ذهن؛ وگرنه محفوظات در واقع همان حافظه است منتهی حافظه ی ذهن باز یك حافظه ی سیستماتیك است در خدمت

ی آن را فعال م و کار می کند یك بایگانی و انبار راکد نیست در ذهن باز حافظه فعال است حافظه ی فعال تمام داده هایش را کدبندی می کند و هنگام لزوم

ر به چیزی در آن نیاز پیدا کردیم باید کلی کارتن کند. ولی در ذهن منفعل تمام محفوظات آکبند و بالاستفاده ذخیره شده اند درست مثل یك انباری که اگ

ه تکرار که ب جابه جا کنیم تا به بسته ی مورد نیاز برسیم. تکرار جزئی از ذهن فعال است مگر می شود که بدون تکرار چیزی را فراگرفت به خصوص بچه ها

تقلید. تقلید همیشه در زندگی انسان وجود دارد مگر میشود که انسان تقلید و  نیاز دارند. ولی تکرار در قالب پردازش. انباشت همان حافظه است و الگو یعنی

الگو  ان است کهالگو نداشته باشد مگر می شود که آدم مرشد نداشته باشد؟ ما در همه حال الگو و تقلید داریم و این جزء فطرت انسانی است. این فطرت انس

به او ارادتمند باشند. گاهی این الگو آگاهانه انتخاب می شود و گاهی ناآگاهانه. تمام رفتارها و پوشیدن ها و باشد و الگو داشته باشد و ارادت داشته باشد و 

ر انتخاب شود ذهن بسته می شود و دیگ گفتارهای ما الگو دارد چه الگویی را انتخاب کرده ایم؟ آگاهانه و در سیستم پردازش یا ناآگاهانه؟ وقتی الگو ناآگاهانه 

ای ما ه دریافت بارش هستی نخواهد بود. در دو شکل همیشگی ذهن یعنی مخروط باز و مخروط بسته، اگر دو بازوی مخروط را باور بدانیم، اگر باورهقادر ب

 بارش کمتریدرست باشند و باز باشند بارش رحمت و معرفت را می گیریم؛ اگر باورها مقصر و مظلوم شوند و ذهن را ببندند هر چه قدر ذهن بسته تر شود 

 .دریافت خواهیم کرد تا جایی که اصالً دریافت نخواهیم کرد

 سفانه جامعهاز هوش و ذهن بیرون می آییم و خالقیت را شروع می کنیم. خالقیت هم مانند هوش از کلماتی است که بسیار مورد عالقه ی والدین است و متأ

ت است، حتی مرکزشان در مغز هم متفاوت است. مرکز هوش نیمکره ی چپ و مرکز خالقیت ی امروز ما درک درستی از آن ندارد. خالقیت با هوش متفاو

مکن . منیمکره ی راست است. کشف و پردازش کار هوش هستند و ابداع کار خالقیت، خالقیت یعنی تولید. هوش مهارت پردازش است و خالقیت قدرت تولید

انسان باهوش به دنیا نمی آید ولی خالق به دنیا می آید و خالقیت را همه  . ی ما قدرت تولید را داریم است که ما مهارت پردازش را به دست نیاوریم ولی همه

  .ی انسان ها دارا هستند

 زاین دو را اهوش و خالقیت الزم و ملزوم هستند هرکدام بدون دیگری ناقص است. یکی از مشکالت ما در خانواده ها و جامعه و سیستم آموزشی این است که 

 .هم جدا می کنیم یعنی معیارهای ما خالقیت و هوش را از هم جدا می کند

 خالقیت باال، هوش پایین -2خالقیت و هوش هر دو پایین هستند.  -1هوش و خالقیت با هم چهارنوع ترکیب می سازند: 

اس، درس خوان، مؤدب و همراه هستند و بسیار مورد عالقه هوش باال، خالقیت پایین؛ که این حالت مد نظر ما می باشد. این بچه ها به شدت وظیفه شن -3

شود دق می کنند. این بچه ها را والدین هم خیلی دوست دارند؛ در حالی  19شان  21ی معلم ها هستند. اما تحمل کوچکترین شکست را ندارند و اگر نمره ی 

راحت نیستند. برای این که بچه های خالق داشته باشید باید آماده باشید،  حالت بچه های باهوش و خالق است. این بچه ها خیلی -4که بهترین ترکیب، 

شد چون برگردید به کودک آرزوها؛ کودک متعادل و کودک آرزوها، کودک سختی است اگر برای پرورش مراحل بعدی این کودک آماده نباشید اذیت خواهید 

 .اصاًل بچه های راحتی نیستند
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 .و عقل است (مابین معنویت)روح جایگاه خالقیت در هوش متعادل

 چون در خالقیت هم عقالنیت و مهارت های فکری وجود دارد و هم 

 .معنویت وجود دارد

 خالقیت بدون معنویت یعنی نابودی یعنی تخریب. مشکلی که امروزه

 در دنیا داریم وجود افراد خالق بدون معنویت است. خالقیت این افراد

صورتی که خالقیت باید به سمت معنویت گرایش داشته باشد خالقیت به سمت مادیات فاجعه آفرین و مصیبت زا است. طبق  به سمت مادیت گرایش دارد در

ه آن ن مسلمان بمطالعات و دالیلی که در دسترس داریم ثابت شده اختراعاتی که امروزه در اختیار بشریت است و به آن افتخار می کند قرن ها قبل دانشمندا

بودند ولی بروز ندادند و به کسی منتقل ندادند چون اهلش را پیدا نکردند. خالقیتی که معنویت و مسئولیت پشت آن باشد ممکن است برای دست یافته 

 ه یبرپایهمیشه دفن شود و منتشر نشود. انیشتن هم یك انسان خالق است و بعدها بسیار معنوی شد ولی علمش را چه کار کرد؟ در اختیار همه گذاشت و 

زه با علم امروآن انسان هایی که خالق بودند ولی خالقیت مادی بدون معنویت داشتند، جهانی را با این خالقیت به مصیبت کشیدند همین طور که این اتفاق 

رامش خواهیم که به دنیا آمی افتد. یك لحظه به خودمان بیاییم و فکر کنیم که آیا بچه هایی می خواهیم که دنیا را به آتش بکشند؟ یا بچه های خالقی می 

نشمند ولی بدهند. نمی توانیم با نگاه و زیرساخت و جهت مادی خالقیت را پرورش بدهیم. مصیبت های امروزه ی دنیا همگی به دست انسان های خالق و دا

  .معنویت باشدبدون معنویت و مسئولیت است.این یك تذکر کوچك بود که بدانیم اگر بچه های خالق می خواهیم باید در کنار 

 تعریف خالقیت

پرسد چیست؟ ه بیك ماژیك را در نظر بگیرید، آن را به یك فردباهوش نشان می دهیم با فرض این که تا به حال ماژیك ندیده است فکرمی کنید اولین سؤالی ک

محور نوشتن خواهد بود و تمام اطالعات در زمینه ی  این چیه! ج: ماژیکه. به چه دردی می خوره؟ ج: نوشتن. از این به بعد دیگر سؤالهای برد باهوش حول

ات هیچ دخالتی نوشتن و ماژیك را جمع آوری و طبقه بندی می کند و نگاه می دارد و هر لحظه به روزترین اطالعات را درمورد آن می دهد ولی در این اطالع

 .نمی کند

کند ولی یك سؤال دیگر می پرسد که این ماژیك غیر از نوشتن به چه کار دیگری می حال یك فرد خالق همه ی این پرسش ها می پرسد و این کارها را می 

قتی م زدن ... وآید؟! پرت کردن، اهرم، بادربش سوت بزنیم، اندازه گیری، خط کشیدن، اشاره کردن، الی درب پنجره گذاشتن تا بسته نشود، ضربه زدن، چای ه

غیر از نوشتن با آن بتوان انجام داد. ذهن خالق این گونه عمل می کند و در عبارت یعنی پیدا کردن چند  ماژیك را مثال زدم فکر می کردید این همه کار

 .مصرف برای یك شیء واحد. در صورتی که از نظر ما بزرگترها هر چیزی فقط استفاده ی خاص خودش را دارد

عات را انباشت می کند و خالقیت اطالعات را بهم می ریزد تا به ابداع برسد، پس خالقیت یعنی پیدا کردن چند مصرف برای یك شیء واحد. گفتیم هوش اطال

نی رفتن عبا این ماژیك چگونه می توان به محیط زیست کمك کرد چگونه می توان با آن بیزنس کرد، چگونه می توان به دانش کمك کرد و غیره. خالقیت ی

 .به دنیای ناشناخته ها

، رشد یعنی حرکت، این حرکت یك امتداد دارد، مسیر حرکت ما ناشناخته است و اکثر انسان ها ترجیح می دهند که مگر نگفتیم که زندگی یعنی حرکت

 .حرکت نکنند و فقط دور خودشان بچرخند چون وقتی مسیر ناشناخته است اگر احساس امنیت نداشته باشیم، می ترسیم؛ ترس همیشه مانع حرکت است

ها و یکی از موانع خالقیت ترس است. ذهن باز از سمت پایین بسته است ولی از باال باز است و به سمت ناشناخته ها است اما خالقیت یعنی سفر به ناشناخته 

ما  هیم ماند.نا امنی در آن نیست. اما ذهن بسته هم از سمت پایین بسته است هم از سمت باالو اگر احساس ناامنی کنیم در ذهن بسته و مخروط برعکس خوا

الق خمی دهیم که دنبال چیز نو نباشیم، کشف نکنیم. ما نمی توانیم کشف و پردازش و ابداع را از هم جدا کنیم، یك ذهن فعال در نهایت یك ذهن  ترجیح

 .است

ان باهوش زد و انسخالقیت یعنی رفتن به ناشناخته ها یعنی قدرت ریسك، یعنی کشف و پردازش و ابداع، خالقیت یعنی ساختن الگو. انسان خالق الگو می سا

هر چه قدر بشریت رشد کرده است این رشد را مدیون انسان های خالق و  .های دیگر  از الگو پیروی می کند. انسان خالق راه باز می کند برای رشد انسان

 .ولی معنویت نداشتندبزرگ است. بشریت مدیون کسانی است که خالق بودند و معنویت داشتند و آسیب دیده از افرادی است که خالق بودند 

راه حل  ،خالقیت یعنی قدرت حل مسئله، یعنی پیدا کردن چند راه حل برای یك مسئله. اغلب ما وقتی یك راه حل مان به بن بست می رسد تسلیم می شویم

 .زددیگری نداریم در حالی که انسان خالق هیچ وقت در بن بست نمی ماند یا آن را باز می کند یا یك راه جدید می سا

سال  6سال اول یاد بگیرند که آن چه در ذهن دارند را تبدیل به عینیت کنند. مغز یك کودک زیر  6خالقیت یعنی تبدیل ذهنیت به عینیت، بچه ها باید در 

بازدارنده ی رشد و خالقیت را عامل  4مثل یك دانشمند عمل می کند. تمامی بچه های دنیا نابغه هستند. بچه ها باید محیط غنی برای بازی داشته باشند. باز 
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ما سته هم نمی شوند، کبازگو می کنم: نظم، آموزش، تربیت و نظافت. بچه ها باید مرتب آزمون و خطا کنند، نظریه بدهند، ابطال شود، دوباره و دوباره اتفاقاً خ

دست برداری؟ جواب داد من شکست نخوردم بلکه  که ادیسون هم خسته نمی شد. از ادیسون پرسیدند خسته نشدی این همه شکست خوردی نمی خواهی

ی ریم سریع جا مصد راه پیدا کردم که با آن ها نمی شود المپ اختراع کرد! ولی ما چه قدر زود خسته می شویم به اولین بن بست و اولین مانعی که برمی خو

 .زنیم

 :پیش نیازهای خالقیت

کنید. امنیت اساس رشد است. شناخت هم در امنیت شکل می گیرد. بچه هایی که امروزه مظلومانه  توصیه می کنم مبحث امنیت را دوباره مطالعه –امنیت 

که  دل استدر معرض اتهام بیش فعالی هستند در واقع ناامن هستند. در نا امنی نه ساختار ذهنی شکل می گیرد و نه خالقیت. بعد از امنیت شخصیت متعا

م. داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس؛ عزت نفس و اعتماد به نفس ناشی از تجربه نه ناشی از القاء، کودک با تجربه مفصل راجع به این موضوع صحبت کرده ای

اره ی. خودپندی خودش در محیط غنی صاحب عزت نفس و اعتماد به نفس می شود نه این که ما دائم به او القاء کنیم. القاء یا حقارت می آورد یا خودشیفتگ

به ی در محیط شکل می گیرد. محیط باید برای تجربه ی کودک غنی باشد و در یك کالم کودک باید بازی کند. مهمترین راهکار خالقیت و ی واقعی در تجر

   .باهوش شدن بازی است

نداریم. برای دیدن  دیدن خالقیت ها و خالق دیدن، راجع به دیدن هم مفصل صحبت کرده ایم. ذهن ما آنقدر درگیر است که در لحظه حضور –نگاه خالق 

پیترز خالقیت باید در لحظه حضور داشته باشیم. در درک مقصر و مظلوم غوطه ور نباشیم. میکل آنژ مجسمه ای دارد که در حال حاضر در کلیسای سن 

یین یك صلیب در آغوش واتیکان است. این مجسمه شاهکار مجسمه سازی است که مریم مقدس را به تصویر می کشد در حالی که حضرت عیسی را در پا

ت این ساخ گرفته، وقتی این شاهکار را از نزدیك ببینید حتی مویرگ های دست هم تراشیده شده و به چشم می بینید، کامالً مثل یك انسان جاندار است.

 جا می بیند از صاحب آن می پرسد مجسمه داستان معروفی دارد نقل شده که میکل آنژ از جلوی سنگ تراشی رد می شده یك سنگ بسیار بزرگ سفید در آن

ین که این سنگ را چقدر می فروشی؟ پاسخ می دهد که هیچی خیلی هم خوش حال می شوم که من را از دست این سنگ راحت کنید؛ میکل آنژ با زحمت ا

نگ تراش دعوت می کند که از این مجسمه سنگ را به کارگاهش می برد و این مجسمه را خلق می کند و روی آن را با پرده ای می پوشاند و از آن مرد س

نگاه  اینبازدید کند، مرد که حسابی شگفت زده شده بود پرسید این مجسمه کجا بوده؟ میکل پاسخ می دهد که در دل آن سنگ اسیر بود من آزادش کردم. 

ه عکس در شهر بابُل از یك عکاس رفتم که در حال حاضر خالق است. هزاران نفر فقط سنگ را دیدند اما میکل آنژ مریم مقدس را در سنگ دید. یك نمایشگا

ان که ایش هم با ایشان دوست هستم، این عکاس از گره های درختان عکس گرفته بودند، حیرت کرده بودم میلیون ها بار همه ی ما درخت دیدیم، عکسی بود

  !نگاه می کردیم و ایشان چگونه دیده بود گفتند این همان درخت جلوی درب است، رفتیم و واقعًا حیرت کردیم که ما چگونه

  .بچه ها نگاه خالق دارند که کنجکاوی می کنند و ما نگاه خالقانه نداریم اسم این کنجکاوی را خراب کاری می گذاریم

مهارت  – 3  گیزه ی خالقان – 2     مهارت های فکری - 1خالقیت از سه عامل تشکیل شده است اگر ما خالقیت را یك مثلث فرض کنیم سه ضلع دارد: 

 .های خالق. مجموع این سه ضلع خالقیت می شود

ها این استعداد  انگیزه ی خالق جزء استعدادها است و در همه ی انسان ها وجود دارد. خالقیت و قدرت آفرینش را همه ی انسان ها دارا هستند. همه ی نوزاد

سالگی است. اگر ساختار هوش درست شکل بگیرد از اواسط دوره ی ادراک، خالقیت  5تا  4ن آن بین و انگیزه را دارند فقط باید شکوفا شود و سن شکوفا شد

نظم، )مل شروع می شود. اما معموالً سرکوب می شود چون بسیار شبیه تخریب و فضولی و خرابکاری است. بسیار پر ریخت و پاش است و اصالً با چهار عا

د. همه ی جای دنیا هم اتفاق می افتد فقط مختص ایران نیست. در امریکا سال ها پیش یك تست گرفتند و از تعدادی آموزش، نظافت و تربیت( هم خوانی ندار

سالگی،  35درصد این بچه ها خالق هستند، این بچه ها را رها کردند اما ردشان را گرفتند تا  98ساله تست خالقیت گرفتند متوجه شدند که  5و  4کودک 

سالگی است، مهارت های فکری را نیز در مبحث  5درصد آن ها خالق مانده بودند. انگیزه ی خالقیت حدود  5مع کردند و تست کردند فقط مجدداً آن ها را ج

 .حرکتی در سی دی بازی ها مفصل توضیح داده شده –پردازش توضیح دادیم و مفصل تر آن در مبحث دوره ی ادراکی 

ریك و ادراک تحد یاد بگیریم مثل مهارت های فکری که باید یاد بگیریم. اولین مهارت خالق که باید یاد گرفته شود، و مهارت های خالق نیز اکتسابی است بای

است یعنی حواس پنج گانه باید قوی شود. این حواس در دوره ی تحریك و ادراک و به کمك بازی ها قوی می شود. بچه ها در بازی ها باید از  قوی حواس 

ان استفاده کنند. ما برای نوزاد هم دو مسئله را بسیار تأکید می کنیم یك امنیت نوزاد و دوم تحریك حواس پنج گانه ی نوزاد که روش ها حواس پنج گانه ش

 .نندها ی دوران تحریك و ادراک، هم تحریك و هم درک حواس پنج گانه را پیدا ک  ی آن را در سی دی های نوزاد توضیح داده ایم. بچه ها باید در بازی

 المسه یابزار خالقیت دست و چشم است یعنی بچه ها زیاد ببینند و زیاد لمس کنند. در جامعه ی ما بچه ها خوب می بینند ولی به دلیل نظافت شدید 

وانند کارهای اصالً نمی ت ضعیف دارند. به همین دلیل نمی توانند با دستشان بسازند و خلق کنند . مثالً بچه های ما ممکن است که خیلی خوب شعر بگویند ولی

 .مجسمه سازی یا نقاشی که کثیفی به دنبال دارد را انجام دهند. نظافت و نظم بدون تعادل، دشمن خالقیت است
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. بچه ها فضول هستند چون کنجکاو هستند .مثل خالقیت ذاتی است، انسان ذاتاً کنجکاو است. کنجکاوی اسم مؤدبانه ی فضولی است .مهارت دوم: کنجکاوی

موعه ی ابداع یر مجکنجکاوی بچه ها را سرکوب نکنید بلکه دامن بزنید و امکان ارضاء به او بدهید. یك نکته ی مهم که باید اشاره کنم، تفکر تولید است که ز

یچ چیزی مصرف کنیم و در ذهن فعال است. ذهن منفعل بسیار ذهن مصرف کننده ای است اما ذهن فعال، ذهن مولد است. منظور من این نیست که نباید ه

 اع؟دفقط تولید کنیم بلکه از یك نوع تفکر و باور صحبت می کنم. تفکر تولید است که خالقیت می سازد. خانه ی ما مرکز انباشت است یا مرکز اب

 2خالقیت  -23نشست  

هایی که از این به بعد خواهیم داشت همه برای این است باز هم تأکید می کنم که همه ی صحبتهایی که از اولین جلسه تا اینجا داشته ایم و همه ی صحبت 

رین همتکه کودک خالق پرورش بدهیم. همه ی خصوصیاتی که در مبحث اول یعنی کودک آرزوها با هم بر شماردیم همگی به معنی خالقیت هستند. خالقیت م

حوالت جهانی امروز لحظه ای رخ می دهند. سرعت تغییرات شتابان در حال وجه زندگی است و اهمیت آن روز به روز در حال افزایش است با توجه به این که ت

ای خالقی افزایش است و این انسان های خالق هستند که می توانند همراه این جریان باشند بنابراین همه ی صحبت های ما به این منظور است که بچه ه

وکار و درآمد و شغل در آینده بدون خالقیت معنا نخواهد داشت. در یادگیری و آموزش  داشته باشیم. در آینده انسان های خالق موفق خواهند بود. کسب

  .خالقیت حرف اول را می زند

نیم و فقط اده کخالقیت در تمام ابعاد زندگی ما نقش دارد؛ سعی کنیم نگاه جامع و کلی نگر داشته باشیم. از لحظه لحظه ی زندگی باید برای یادگیری استف

 .و خالق است که می تواند در این سیل اطالعات شناور باشد یك ذهن فعال

ناسك عبادی هم اگر در روابط انسانی، جامعه، خانواده، مادر و پدر و فرزندان و حتی روابط زناشویی، خالقیت است که می تواند به ما کمك کند. در عبادت و م

و محیط زیست نیز خالقیت حرف اول را می زند، هیچ عرصه ای وجود ندارد که ما در آن  خالقیت نداشته باشیم، جوابگو نخواهد بود. در ارتباط با طبیعت

 .نیازمند خالقیت نباشیم. در این جا من فقط اشاره کردم شرح و جزئیات آن را خودتان تحقیق و دنبال کنید

  .ق، باهوش می گویند یا کالس خالقیت می گذاریم و غیرهخالقیت هم مثل بعضی مسائل است که ما با بحران مفهوم آن مواجه هستیم. مثالً به فرد خال

 –روش، و یا آگاهی  –علم. در جاهای مختلف از فرهنگ و علم، بینش   ------فرهنگ   خالقیت فقط کالس نیست بلکه خالقیت بر دو پایه استوار است: 

رویم و تکنیك آن را می آموزیم و یا از دیگران کمك می گیریم و روش می دانایی، یاد شده است. کاری که ما در مورد خالقیت انجام می دهیم، کالس می 

. یا تغییر کند آموزیم، همه زیرشاخه ی علم است. اما فرهنگ ریشه دارد و آن را به راحتی نمی توان به دست آورد هزاران سال طول می کشد تا شکل بگیرد و

سکون و رکود می رود. خالقیت باید تبدیل به فرهنگ شود و ما باید رگه های خالقیت را در سنت  یکی از معضالت امروز ما این جاست که فرهنگمان به سمت

دون ون فرهنگ و بخودمان پیدا کنیم و بر پایه ی آن ها پیوندهای علمی بزنیم و از ترکیب علم و فرهنگ، روش های خالقانه و زندگی خالقانه ایجاد کنیم. بد

ت. در فرهنگ باید بینش خالقانه ایجاد کنیم. دنیای مدرن اصاًل خالق نیست و کاماًل ضد خالقیت است و مسئله ای که به علم این منظور امکان پذیر نیس

ه ی رپایعنوان مدرنیسم وارد جامعه ی ما شده است، ضد خالقیت است و فقط مصرف گرایی است نه تولید؛ ممکن است ظاهر خالق داشته باشد اما بیشتر ب

 .لیدمصرف است تا تو

فکری و هدف ما بومی کردن آموزش ها است یعنی مبانی فرهنگ خودمان را بشناسیم، روش های علمی دنیا را هم بگیریم و از ترکیب این دو یك ساختار 

 . فرهنگی به وجود آوریم که در این مبحث به موضوع خالقیت می پردازیم

 فرهنگ ما چیست؟

 اصل          <--- ها اولین مسئله اصل است بعد اصول و بعد ارزش

 اصول                                                                                 

 ارزش ها                                                                              

 اهمیت                                                                              

می کنیم. توکل اصل، نقطه و مرکزی است که ما از آن امنیت و آرامش می گیریم. اصل به ما امنیت و آرامش می دهد و ما به آن ایمان داریم و به او توکل 

ن آرامش از منبع اصلی، خالقیتی به وجود نمی یعنی واگذاری. بدون داشتن نقطه ی امنیت و آرامش، بدون داشتن نقطه ای برای ایمان و توکل و بدون گرفت

 .می شوندآید. ذهن های مضطرب نمی توانند خالق باشند. ذهن هایی که قدرت واگذاری ندارند و همه چیز را خودشان با عقل می خواهند حل کنند خالق ن

متعادل می بینیم که خالقیت بین هوش عقالنی و هوش معنوی  وقتی بخواهیم همه چیز را با عقل بفهمیم و حل کنیم، خالق نخواهیم شد. در دایره ی هوش

 .یا امنیت قرار گرفته است
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صنعت.  دخالقیت باید به سمت معنویت و به سمت نقطه ی امنیت برود چون اگر به سمت باال برود می شود هنر و اگر به سمت پایین و عقل بیاید می شو 

چیز را با عقل می خواهد حل کند. خالقیت بدون حضور معنویت می شود ساختن، فیلمسازی، آهنگ سازی یك تفکر عقالنی نمی تواند خالق باشد چون همه 

ار است. گو ... ما آهنگ خلق نمی کنیم، فیلم خلق نمی کنیم فقط می سازیم. حال چه فرقی بین ساختن و خلق کردن است؟ ساختن فانی است ولی خلق ماند

دان می شود. آهنگ هایی که خلق شده اند را هرچه بشنویم خسته نمی شویم چون کهنه نمی شوند و ماندگارند چون وقتی خلق می کنیم می شود هنر و جاو

عالی  یخالقشان متصل به اصل بوده، یك هنرمند نمی تواند بدون اصل باشد چون اگر بدون اصل باشد اثرش ماندگار نمی شود ممکن است که تکنیکش خیل

 .داشته باشد اما ماندگار نخواهد بود باشد و سواد بسیار باالیی

لی قشنگه و"هنر به سمت روح تمایل دارد. مثل بعضی ساخته ها که وقتی نگاهشان می کنیم احساس می کنیم که روح ندارد و حتی به زبان می آوریم که

  .ی روح ندارد! فرق گل مصنوعی و گل زیبا هم در همین است؛ گل مصنوعی ساخته می شود بسیار زیبا ول"روح نداره

رد. تمام بعد از اصل، اصول است. یك ساختار خالق و یك تفکر خالق و یك ذهنی که دارای ساختار است، حتمًا اصول دارد. بدون اصول خالقیت وجود ندا

، رشد .اصل یعنی رشد آموزش های ما حول محور رشد است و اصل به ما جهت می دهد، گفتیم رشد یعنی حرکت، اما حرکت به کدام سمت؟ حرکت به سمت

له و هر یکی از اصول ما در دوره ی کودک متعادل است، ما همه چیز را پیرامون رشد کودک و رشد انسان می بینیم. رشد برای ما یك اصل است. هر مسئ

م بررسی کنیم از دریچه ی چشم رشد موضوعی که به رشد ما کمك نکند در حیطه ی کاری ما نخواهد بود. رشد برای ما یك معیار است و هرچه را که بخواهی

یل به رشد من بمی بینیم و بررسی می کنیم که به رشد کمك می کند یا نه؟ بنابراین ما اصاًل نمی توانیم بگوییم که داشتن خوب است یا نداشتن؟ اگر اتوم

رشد کمك کند جزو اصول ما است و آن را قبول داریم کمك می کند پس خوب است اگر نه مضر است؛ و هر چیز دیگری که می خواهد باشد، هر چیزی که به 

زی برای اب بااگر کمك نمی کند آن را نمی پذیریم. این یك معیار است که ما قدرت سنجش مسائل را پیدا کنیم وگرنه در دام حکم دادن می افتیم، مثل اسب

د است؟ با معیار رشد، بد و خوبی در کار نیست بلکه می سنجیم که اگر در بچه خوبه یا بده؟ نوازش کودک خوبه یا بده؟ بازی کردن با کودک خوب است یا ب

شاره کردم مسیر رشد است انجامش می دهیم و اگر در مسیر رشد نیست انجام نمی دهیم. خیلی وقت ها محبت های پدر و مادرها مانع رشد است. قبالً هم ا

تربیت، این چهار عامل هم اگر در خدمت رشد باشند خیلی خوبند ولی اگر مانع باشند مخرب  به چهار عامل موانع رشد کودک یعنی نظافت و نظم و آموزش و

 .خواهند بود. پس ما نیاز به معیار داریم تا قدرت سنجش پیدا کنیم و اصول برای ما معیار هستند

 .ه آن صحبت کردیماست که شامل مراحل رشد و درک انتزاعی است قباًل مفصل راجع ب« شناخت»یکی دیگر از اصول ما 

است. ما همه چیز را در مقیاس تعادل می بینیم. به مادری توصیه کردم که در روز چند دقیقه با کودک خود « تعادل » اصل دیگر در رویکرد کودک متعادل 

ی پزید و چی کار می کنید؟ گفتند از بازی کند؛ مادر اذعان کرد که من آنقدر درگیر غذای این بچه هستم که اصاًل وقت نمی کنم! پرسیدم مگه شما چی م

شق اصبح که بلند میشم خرید و بشور و بعد همه ی مغزهارو می گیرم و با عسل قاطی می کنم و آب گوشت درست می کنم و خالصه هر پنج دقیقه یك ق

 .ر این مادر استدهان فرزندم می گذارم آخه باید اآلن به تغذیه اش خیلی توجه کنم!!!! خوب این یك عدم تعادل در رفتا

 .درباره ی آن صحبت خواهیم کرد 25و   24که در نشست «. احساس است»اصل دیگر 

ت ها کنیم. اهمیت بعد از اصول، نظام ارزش های ما قرار دارد. چه ارزش هایی داریم؟ یك بخش از فرهنگ ما ارزش است و ما نمی توانیم ارزش ها را فدای اهمی

ل آن می شود و ارزش ها نیز جایگاه خودشان را دارند. ارزش ها از اصول ما ناشی می شوند وقتی ما معیار داریم با این معیارها ها مهم هستند و مهارت ها شام

ال حاضر ما ارزش ها را می سنجیم. خالقیت بدون داشتن ارزش امکان ندارد. اگر در زندگی مان نظام ارزشی نداشته باشیم خالق نمی شویم. کاری که در ح

 .کنیم تقلید است و خالقیت با تقلید میسر نمی شود. ارزش زیر بنای خالقیت استمی 

ه ارزش ها همیش اصل و اصول تغییر ناپذیر و ثابت هستند به خصوص اصل. اما در ارزش ها ما میتوانیم با دیگران در جهت ارتقائ آن ها تعامل داشته باشیم.

بنابراین اگر ارزشی پایین بیاید دیگر ارزش نیست. اهمیت و مهارت یا روش ها را هم دیگر می توانیم از همه جا به سمت بهتر شدن هستند و باال می روند 

 .کسب کنیم و یاد بگیریم و می توانیم از علم کمك بگیریم

نشمندان و متفکران بزرگی است و خالقیت را در پنج مکتب مطرح روانشناسی بررسی کردم. اکثر کتاب های در دسترس ما ترجمه هستند و حاصل تالش دا

ی لها خزانه ی عظیم علم بشریت هستند بنابراین صحبت من اصالً نفی این منابع نیست، علم و عالم همیشه محترم است. علم ممکن است نقد شود و  این

گردان خودش نقد شد ولی ارزش فروید هیچ زمانی از ارزش علم و عالم هیچ وقت از بین نمی رود مثل فروید که از بنیانگذاران علم روانکاوی است و توسط شا

ا حرف اول دنی بین نمی رود. یکی از مکاتبی که خالقیت را در آن بررسی کردیم روانکاوی است. مکتب دیگر، رفتارگرایی است که رویکردی است که امروزه در

ا بخصوص در ایران حرف اول را می زند و چه در خانه و چه در مدرسه و را می زند. مکاتب جدید همگی این رویکرد را نقد کرده اند ولی در اکثر کشوره

ی پردازند مکاماٌل رویکرد رفتارگرا داریم، آن هم از نوع منحط و مخرب. رفتارگراها خیلی روی موضوع تنبیه و تشویق تأکید دارند و بیشتر به تشویق   اجتماع
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عمل می کنیم که آن را تبدیل می کنیم به مجازات و چنان بالیی سر طرف و بچه مان در می آوریم که ولی ما بیشتر به تنبیه می پردازیم و آن چنان شدید 

 .تا آخر عمرش یادش نرود، منظور من از رفتارگرایی منحط این است. بسیاری از کتابهای حاضر در بازار برپایه ی رفتارگرایی است

می دهد نه به رفتار بلکه به تجربه ی کودکان اهمیت می دهد. در رأس شناخت گراها ژان پیاژه شناخت گرایی مکتب دیگری است که بسیار به هوش اهمیت 

 .سال روی هوش کودکان کار کرده است و خانم ماریا مونته سوری 51است که 

شتر ام های مزلو و کارل راجرز، که بیمکتب گشتالت مکتب دیگری است که یك پارچه نگر است. مکتب انسان گرا نیز که امروزه در ایران خیلی مطرح است با ن

تأکید دارند. بسیاری از کتاب های بازار نیز برپایه ی این نظریات است. این مکاتب خیلی جاها با هم   بر روی روابط انسانی و غنی بودن محیط از نظر عاطفی

آشفته می کند به همین دلیل من معدل این پنج مکتب را گرفتم؛ نکاتی در تعارض قرار می گیرند بنابراین خواندن این کتاب ها بدون شناخت، ذهن ما را بدتر 

 .که همه مکاتب روی آن اتفاق نظر دارند بعالوه ی منابع سنتی خودمان

 یت کمكخالقوجه افتراق و اختالف نظرها را تا حدود زیادی حذف کردم و مطالبی را در این جا بازگو می کنم که شامل رفتارهایی است که به شکوفا شدن 

 .می کند و آن ها را هم از علم نوین یعنی همین مکاتب و از سنت اصیل خودمان گرفته ام

  

 

  

  

  

  

ر رشد قرار رفتار ما با کودک چهار محور دارد. یك محور محبت است و یك محور خشونت. هر رفتاری که به رفع نیازهای کودک کمك می کند و او را در مسی

محور است که حاصل آن احساس خوشایند و امنیت و آرامش کودک است. رفتارهایی که مانع دسترسی کودک به نیازهایش باشد  می دهد این رفتار محبت

حبت و خشونت خشونت محور است، ممکن است که ظاهر بسیار مهربانانه ای داشته باشد، مشکلی که ما با مادرهای فداکار و بسیار مهربان داریم. در مورد م

پس مطابق شکل ما  .صحبت کردیم و امروز می خواهم در مورد دو محور دیگر صحبت کنم یعنی رفتارهای کنترل محور و رفتارهای آزادی محورقبالً خیلی 

فتار ره با این چهار منطقه ی رفتاری داریم. گاهی خیلی به کودک آزادی می دهیم یعنی در منطقه ی رفتارهای آزادی محور قرار می گیریم و متوجه نیستیم ک

د اضطراب موار به کودک آسیب می زنیم. گاهی نیز شدیداً به کودک امر و نهی می کنیم و او را کنترل می کنیم باز به کودک آسیب می زنیم. علت بسیاری از

رل می کنیم و بی جا و بی موقع کودکان که به ما مراجعه می کنند، رفتارهای کنترل محور یا آزادی محور و یا ترکیبی از هر دو است. بی جا و بی موقع کنت

د با دوی این رفتار بایآزادی می دهیم. در حالی که باید بین این دو رفتار تعادل برقرار باشد و والدین بدانند که چقدر کنترل کنند و چه قدر آزادی بدهند. هر

ا تعریف درستی از کنترل و آزادی نداریم، از تعادل خارج می شویم و وارد هم باشند، اقتدار را به یاد دارید؟ بحث اقتدار، تعادل کنترل و آزادی است. وقتی که م

یم در یت کنمنطقه ی خشونت می شویم. در باال گفتم که تعادل یکی از اصول است که در تمام حیطه های زندگی باید به آن عمل کنیم؛ وقتی تعادل را رعا
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ه سمت پایین می آییم و چه بخواهیم و چه نخواهیم وارد منطقه ی خشونت می شویم. پس در منطقه ی محبت خواهیم بود ولی اگر از تعادل خارج شویم ب

یل ، کمی به دلکل هرنوع عدم رعایت تعادل در رفتار با کودک، منجر به خشونت خواهد شد. قبل از این که وارد انواع رفتارهای تقویت و تضعیف خالقیت شوم

ی مکث می کنم، جامعه ی ما برداشت درستی از کلمه ی آزادی ندارد، شما آزادی را در مقابل چی می گذارید؟ پاسخ: وجود بحران مفاهیم، بر روی واژه ی آزاد

ست و اسارت، جبر، محدودیت. دقیقاً مشکل همین جا است! کلمه ی مقابل آزادی، محدودیت نیست بلکه اسارت است. خیلی مواقع محدودیت عین آزادی ا

یت است. بله ما واقعًا نمی دانیم که آزادی چیه، چون عرصه ها را نمی شناسیم؛ ما در عرصه ی مادی آزادی مطلق نداریم. امکان بالعکس، آزادی عین محدود

ت همراه است ندارد که جایی که مادیت باشد، آزادی مطلق باشد، هیچ جا وجود ندارد نه در آفرینش و نه در نظام هستی، هیچ جا. همیشه آزادی با محدودی

روط ماده محدودیت دارد. هر چیزی که در طبیعت وجود دارد، محدود است؛ آیا آزادی مطلق در آن سراغ دارید؟ به یاد دارید شکل ذهن فعال یك مخ چون

م. تا وقتی که در قالب یدهان باز رو به باال بود و رو به بی نهایت تمایل دارد تا زمانی که در پایین قرار داریم و در عرصه ی مادیت قرار داریم، محدودیت دار

م رها شده جسممان هستیم و با هویتمان زندگی می کنیم، ما محدودیت داریم و کنترل الزم داریم. زمانی می توانیم آزادی مطلق داشته باشیم که از جس

و ذهن غریزی مان فعال است ما محدودیت  باشیم؛ تا زمانی که ذهن ما اسیر مسائل مادی است، منظورم فقط پول و مال نیست تا زمانی که ذهن مادی داریم

است که رهایی معنا دارد. پس در سطح هویت و مادیت و   خواهیم داشت، زمانی محدودیت برداشته می شود که ذهن بتواند به بی نهایت برسد. در بی نهایت

در هرزمان با هر کس و .....، این امکان ندارد حتماً آزادی همراه جامعه، آزادی بی معنا است. هرکجا، هر چیز، به هرشکل و به هر نحو و هر کاری دلم خواست، 

نی بعد ها در نوجوا با محدودیت است. اما ما این تصور اشتباه را به فرزندانمان با روش های غلط می دهیم که آزادی را بدون کنترل می بینند و می پذیرند که

چون همیشه تصور کردیم که آزادی یعنی بی کنترلی  .ت ذهن خودمان اسیر هستیم نه در جای دیگرخودشان را در اسارت می بینند؛ در حالی که ما در اسار

ما هرجا که از آزادی برای کودک  .و بی محدودیتی، در حالی که همچین چیزی امکان ندارد. آزادی با دموکراسی فرق می کند به اشتباه این دو را یکی نگیرید

و کنترل است. همان طور که در نظام آفرینش و طبیعت و هستی هم ما آزادی مطلق نداریم، همه تابع مقررات هستند  صحبت می کنیم، همراه با محدودیت

ن ما، بعضی ممکحیوانات و نباتات تابع مقررات غریزی هستند و انسان ها تابع مقررات انتخابی یا قانون هستند. در یك سری از مکاتب جدید و در جامعه ی 

دی مطلق باشند ولی در رویکرد ما آزادی مطلق معنا ندارد. آزادی بدون کنترل یعنی خشونت؛ چون با فطرت انسان سازگار نیست و انسان در است طرفدار آزا

 ل خشونتحالت تعادل آزادی و کنترل است که در مسیر رشد قرار می گیرد و آزادی مطلق فقط در روح انسان معنا دارد. همان طور که آزادی بدون کنتر

زادی و است، کنترل بدون آزادی هم خشونت است، برقرار کردن تعادل بین این دو است که حائز اهمیت است و ما را در منطقه ی محبت قرار می دهد. آ

تار انواده ساخکنترل هر کدام به تنهایی منجر به خشونت هستند، همان طور که بسیاری از اضطراب های امروز کودکان حاصل نداشتن کنترل در خانه است، خ

بیش از مشخصی ندارد و جایگاه اصول و ارزش های خودش را نمی شناسد. کودکی که ساختار ندارد اضطراب دارد. اضطراب کودکان ما حاصل، یا محدودیت 

م، یا دچار رفتارگرایی از نوع منحط حد و یا آزادی بیش از حد است. یعنی چهارچوبشان تناسب با رشدشان ندارد. یا از این طرف بوم می افتیم یا از آن طرف بو

  .آن می شویم و یا دچار انسان گرایی از نوع مخربش می شویم

شوند که ما  اولین عامل در ایجاد خالقیت در کودکان، نقش والدین است، والدین به عنوان الگو و حامی حرف اول را می زنند. بچه های ما همان چیزی می

خواهیم. بچه ها به پدر و مادر نگاه می کنند و از آن ها الگو می گیرند. پس تمام بحث ها و موضوع هایی که تا به این جا  هستیم، نه آن چیزهایی که ما می

ودمان و مادر، خ مطرح شده است، با تأکید بر نقش والدین است. یعنی اگر بچه ی منظم یا خالق یا هرچیز دیگر می خواهیم اول باید ببینیم ما به عنوان پدر

مهربان است  لالگویی برای فرزندانمان هستیم. یکی از عواملی که بر خالقیت کودکان بسیار تأثیر دارد، داشتن والدینی بسیار محکم و مقتدر و درعین حا چه

قیت در انند به شکوفایی خالکه قدرت ایجاد تعادل در بچه ها را داشته باشند. والدین ضعیف و مظلوم نما و بدبین، الگوی خوبی برای بچه ها نیستند و نمی تو

ی باشد، بلکه لبچه ها کمك کنند. وقتی از الگو بودن پدر و مادر حرف می زنیم، منظور این نیست که مانند یك الگوی نقاشی به کودک دیکته کنیم که چه شک

الگو اصالً چیز بدی نیست و حتی الزم است اما چگونه منظور این است که پدر و مادر چه شخصیتی دارند، این شخصیت الگوی فرزندان است. قبالً هم گفتم که 

و ردازش بدون الگاز آن استفاده می کنیم؟ مجموعه ی )الگو، تکرار و انباشت( تا وقتی که زیر مجموعه ی پردازش باشند بسیار خوب و الزمند چون ما اصالً پ

افظه ی سیستماتیك است که جا به جا به ما یاری می رساند و یا یك موقع فقط نداریم و یا ما پردازش بدون انباشت نداریم منتهی یك موقع انباشت در ح

 .ش مدنظر ما استانبار کارتن خالی است و بایگانی راکد است. ما تکرار را هم الزم داریم مگر بدون تکرار می توان زندگی کرد منتهی تکرار در قالب پرداز

با ثبات، که در این جا به این دو موضوع نمی پردازیم چون قبالً خیلی در مورد این دو صحبت  عامل بعد، امنیت و شخصیت است، محیط امن و شخصیت

 .کردیم

چه چیزی محیط را ضعیف می کند؟ عوامل  .عامل بعد، که عامل بزرگ ایجاد خالقیت است، محیط غنی است. محیط غنی برای تجربه و بازی های کودک

کسانی که خیلی شدید این چهار عامل را انجام می دهند، رفتار کنترل محور دارند. محیط غنی محیطی است که چهارگانه )نظم، آموزش، تربیت، نظافت( 

گران کند و به دیمحیط امن بازی باشد و جایی است که انگیزه و عمل در تعارض نباشند و کودک هر کاری که الزم دارد انجام دهد بدون این که آشفتگی ایجاد 

 .ند و تخریب ایجاد کند و بدون این که مزاحم دیگران شود. و این اصالً به معنای آزادی مطلق نیست و باز روی کنترل تأکید می کنمو خودش آسیب وارد ک
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 توانه اشپش عامل بعد قانون است. گفتیم بدون قانون نمی توانیم زندگی کنیم منتهی قانونی که مبنی بر ارزش ها است و آگاهی دهنده است. همیشه قانون

ی که مبتنی ارزش ها است و هدفش آگاهی دادن است. در حقیقت آن چیزی که ما را محدود می کند باید ارزش های فرهنگی ما باشد نه ذهنیت دیگران. قانون

گونه عمل می کنند  بر ارزش ها است و آگاهی دهنده باشد، مد نظر ما است. قانون هایی که مبتنی بر ذهنیت ما هستند، مخربند و والدین کنترل محور این

 کار رو نکنی،که در دایره ی رفتار ما به آن سخت گیری می گوییم، این والدین قوانین وضع می کنند و با قدرت و زور و خشونت اجرا می کنند، )اگه این 

احساس گناه و اهرم مقایسه، قوانین ذهن دوستت ندارم و ...ببین چقدر بچه ی بدی شدی!!( این والدین از اهرم های محبت مشروط و اهرم  !!مامانت نمیشم

و  احث تنبیهساخته ی خودشان را اجرا می کنند در حالی که قوانین برپایه ی ارزش ها و علم باید باشد، آگاهی دهنده باشد و به رشد کودک کمك کند، مب

ار نکردند؛ نه بر خالف ارزش ها، چون خود من هم اصالً ارزش ها تشویق را دوباره مطالعه کنید. خیلی وقت ها بچه ها تنبیه می شوند چون مطابق میل من رفت

ی نخواهد را نمی شناسد. اگر نظام ارزش ها برای ما مشخص نباشد، ذهنیت ما جای آن را می گیرد. محیطی که تحت کنترل ذهنیت آدم ها باشد محیط خالق

زش ها باشد محیط خالقی خواهد بود. وقتی می گوییم محیط امن بازی یعنی یك بود، اما محیطی که ارزش ها در آن روشن و مشخص باشد و تحت کنترل ار

ما در سفره پهن می کنیم، رنگ و هر وسیله ی دیگر بازی را برای کودک می گذاریم، لباس کار هم تن کودک می کنیم و به او فرصت تجربه می دهیم ا

 .ت کودک وقتی مشغول بازی می شود، دیگر نگران نیست و نمی ترسدچهارچوبی که برایش تعیین کردیم یعنی داخل سفره. در این حال

نشستن دور سفره ی باز یك ارزش بود و هم اینك در خانه  یك مثال دیگر در مورد ارزش که همیشه بیان می کنم، سفره ی غذا است. در خانه ی پدری من، 

شد بدون کالمی حرف من پای سفره می نشستم ممکن بود گاهی هم تذکر داده ی خودم و برای بچه هایم هم یك ارزش است. همیشه وقتی سفره باز می 

ده بود. خانواباشم ولی تا سفره باز می شد همه مودب سر سفره می نشستیم چون یاد گرفتیم که سفره احترام دارد. این یك ارزش شفاف و روشن برای همه ی 

سفره نمی نشینی!! من میدونم با تو. سفره یك ارزش است و همه با هم توافق کردیم که برای  دیگه این مسئله را نداشتیم که من میگممممم! حاال که سر

به  تبدیل همیشه تا آخر عمرمان سفره یك ارزش است و همه باید دور آن بنشینند. این قانون بر مبنای ارزش ها است. قانون برمبنای نظریه ی شخصی من

 .خشونت و ناراحتی و غیره می شود

ونی که برمبنای ذهنیت باشد می شود سخت گیری، ویژگی والدین کنترل محور این گونه است. برعکس این حالت هم ممکن است یعنی والدینی پس قان

ه ی دهند کم هستند که هیچ قانونی برای تربیت کودک ندارند و کودک در یك دنیایی از بی قانونی زندگی می کند و هروقت از این والدین می پرسیم، پاسخ

دونیم.  خودش می خواهد و این عبارت خودش می خواهد یا خودش دوست دارد، تکیه کالم این والدین است؛ می پرسیم چرا کودک این کار را می کند؟ نمی

سلیقه و خواست چرا آن کار را می کند؟ حریفش نمی شویم، خودش می خواهد. این والدین آزاد محور هستند. بی قانونی، آزاد محوری است که همه چیز به 

 .کودک است

م. ما به این نکته ینکته ی بعد در تقویت خالقیت، توجه به دست آورد است نه نتیجه. ما عادت کردیم که بیشتر به نتیجه فکر می کنیم و از فرآیند لذت نمی بر

آن معنا ندارد و هیچ نتیجه ای ندارد، تنها نتیجه ای به خصوص در بازی ها نیز خیلی تأکید می کنیم. زندگی یك برآیند و یك حرکت است؛ هیچ رسیدنی در 

جه کنید نه به که دارد رشد است؛ رشد هم فقط در حرکت است و هیچ نتیجه ای هم ندارد. بنابراین در بازی بچه ها و در کار کودک به فرآیند کار آن ها تو

با آن لذت می برد مهم نیست که چیده یا نچیده؛ نتیجه مهم نیست بلکه فرآیند  نتیجه ی کارشان. اگر یك پازل دست کودک داده اید مهم این است که ازبازی

م ه بررسی کنیمهم است. توجه به نتیجه مانع خالقیت است. درست کاری که ما با دانش آموزان می کنیم، برای ما نمره مهم است در حالی که مهم این است ک

  .تببینیم دانش آموز از این کالس چی دریافت کرده اس

همیشه می گوییم که از بچه ها سؤال نکنید اما در بعضی کتاب ها می گویند که سؤال کنید، این تضاد به خاطر نقص در ترجمه   نکته ی بعد سؤال است. ما

د یم باید در عینیت کامل باشاست. از بچه ها سؤال نمی کنیم بلکه برای بچه ها ابهام ایجاد می کنیم اما نه در ذهن بلکه در عمل. اگر با بچه گفتگو می کن

هایش سؤال نمی  یعنی در مورد کاری که خودش توانایی انجامش را دارد یا هر چیزی که آن را می بیند، باشد. از بچه در مورد محفوظات و در مورد یادگرفته

می کنیم که در ذهن کودک سؤال ایجاد شود. این کنیم. بلکه در مورد هر چیزی که درحال اتفاق است یا قابل دیدن است گفتگو می کنیم و طوری صحبت 

ی از می کنید و حت کار با رشد مغز او کمك می کند. گفتگو با کودک را باید یاد گرفت. مثاًل در حال انجام کار خانه هستید، برای او توضیح دهید که چه کار

می کنم، کودک: مامان سیب زمینی از چی درست شده؟ مادر این جا بهتر است این سیب زمینی ها را دارم خرد »او توصیح بخواهید چون کامالً عینیت دارد. 

این ها همه گفتگو است و به خصوص ....« سیب زمینی خام رو میشه خورد؟ «. »که فوری پاسخ ندهد بلکه کودک را مشارکت بدهد؛ خودت چی فکر می کنی؟

ی شود که به عنوان مثال ما بیاییم و بگیم: می دونی سیب زمینی از چی تشکیل شده؟ گفتگو درمورد یك عینیت است نه ذهنیت. وقتی به ذهنیت تبدیل م

وضیح دهیم سیب زمینی جزو غده های ریشه ای است و .... خوب بچه ای که تا به حال نه زمین کشاورزی دیده نه سیب زمینی کاشته شده دیده، هر چه ما ت

 .هد بودهیچ فایده ای ندارد و حتی آسیب به ذهن کودک خوا

و سئله هاتسؤال و امتحان برای ارزیابی محفوظات است و جزو رفتارهای کنترل محور است. از بچه می پرسیم که توی مهد شعر چی خوندین بخون ببینم!! م

ا برای زمان هایی که خودشان حل کردی و ..... والدین کنترل محور می خواهند که از همه چیز بچه سردر بیاورند و هیچ حریمی برای بچه قائل نیستند مخصوص

ر هم یره مادکنار بچه حضور ندارند. من همیشه میگم که این مادرها بدشان نمی آید که یك دوربین مداربسته باالی سر بچه وصل کنند که هر جا که بچه م
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کردین؟ چی گفتن؟...... این ها همه رفتارهای  از دور کنترل کنه! حتی بچه با پدرش میره بیرون، بر که میگرده، کجا رفتین؟ چی خوردین؟ با کی صحبت

 .کنترل محور هستند

زه مسابقه و جای از عوامل دیگر تقویت خالقیت، رابطه ی برنده / برنده است. این رابطه بسیار مهم است چون یك انسان خالق وارد مسابقه و جایزه نمی شود.

یلی خوبند اما به شرطی که جایزه و انتخاب بهترین در آن نباشد. بسیاری از هنرمندان در دشمن خالقیت هستند. حتی در سطح بین المللی. جشنواره ها خ

 و بعضی از آثارشان خفه شدند چون اول شدن و جایزه گرفتن دشمن خالقیت است. شاگرد اول شدن دشمن خالقیت است. زمانی که ما در فضای مسابقه

بسیاری از هنرهای امروز فقط ساخته است و هنرمند فقط به دنبال  .وق پیدا می کنیم به سمت ساختنجایزه قرار می گیریم، از معنویت دور می شویم و س

 .ساختن است نه خلق کردن. وقتی دنبال مسابقه می رویم در دام ساختن می افتیم و از هنر دور می شویم

الب ارزش ها همه ی طبقات اجتماعی را تجربه کنند. باید یاد بگیرند که نکته ی بعد، دیگر پذیری و معاشرت با باورهای مختلف است. بچه های ما باید در ق

انسانیت در برابر اصل در یك جا قرار دارند. هیچ انسانی بر انسان دیگر برتر نیست. هر انسانی عقیده   دیگران هم مثل من انسان هستند و همه ی انسانها از نظر

گیرند که با عقاید مختلف معاشرت کنند و این جا است که نقش والدین بسیار مهم می شود. باز هم تأکید می ی خودش را دارد. بچه ها باید بتوانند و یاد ب

ه بروید که سلطانی گفتکنم این موضوع هم باید در قالب ارزش ها باشد. از فردا از آنور بوم نیفتید و به هر مهمانی یا هر جمعی که انواع مسائل در آن ها هست 

نه این طور نیست؛ اصول و ارزش ها این جا است که به ما کمك می کند تا تشخیص ما باال برود. بچه ها مکان ها و معاشرت  .ا باید تجربه کنهدیگه، بچه ی م

ببینند و تجربه  سال نباید هر صحنه و هر جیزی را 11سال و حتی زیر  6های مخرب را اصاًل نباید تجربه کنند و حتی نباید ببینند. تأکید می کنم بچه ها زیر 

سال همه ی آدم ها باید خوب  6سال نباید بی اعتمادی را تجربه کنند؛ اصالً نباید آدم ها را بد و خوب کنیم. برای بچه ی زیر  6کنند. بچه ها به خصوص زیر 

آسیب خواهند دید. بجه ها هرچیزی را نباید تجربه  باشند تا بعدها بتواند تفاوت اعتماد و اطمینان را درک کند. اگر کودک را بی اعتماد بار آوریم در جامعه

ارزش های متفاوت کنند هر چیز را در زمان خودش تجربه خواهند کرد و یاد خواهند گرفت. تعادل را باید رعایت کنیم و بچه ها را به خاطر سلیقه و عقاید و 

 .نیز نباید منع کنیم چون بچه ها باید معاشرت داشته باشند

نگ شدن نکته ی بازدارنده و تضعیف خالقیت است. وقتی تالش می کنیم به جای پذیرش دیگران، همرنگ آنها شویم در دام تظاهر و ریا می فشار برای همر

 .ستا افتیم. بچه ها نباید تحت فشار قرار بگیرند برای همرنگ شدن بلکه باید خودشان باشند همان که هستند. فشار برای همرنگ شدن مانع خالقیت

 ی کودکی بعد توجه به نیازهای جامع کودک، اعم از مادی و معنوی است. وقتی می گوییم معنوی منظور شناخت، عواطف، امنیت، احترام و نیازهای روح نکته

ی والدین آزادی است. نیازهای کودک باید برآورده شود نه خواسته های کودک. توجه به خواسته های کودک، مانع خالقیت است. توجه به خواسته از ویژگی ها

م . من همیشه گفتمحور است این والدین هم به دلیل کمبود دانش و هم به دلیل قبول نداشتن سنت، بچه ها را رها کرده اند و نیازهای بچه ها را نمی شناسند

ی دارد هم غریزه ی مادری و با تکیه به که مادرهای سنتی به دلیل ارتباط با فطرت مادری اش معمواًل بدون اشتباه عمل می کرد. یك مادر هم فطرت مادر

 ن داده شده و پدر واین دو خوب می داند که با فرزندش چه کار باید کند. در دنیای امروز به اشتباه آگاهی و مهارت از مادر و پدران گرفته شده و به متخصصی

ه کار باید بکنند و نمی توانند با بچه ارتباط بگیرند و نیازهای کودک را نمی دانند که با بچه چ  مادر را تبدیل به مستخدمین و پرستارکودک کرده در نتیجه

د. دیدید ا می شناسنمی شناسند. نه خودشان را قبول دارند و نه علم دارند. در حالی که یك مادر سنتی بدون این که کالسی رفته باشد دقیقاً نیازهای کودک ر

ند و متوجه نیازهای او می شوند. والدین آزادی محور نه نیازهای کودک را می شناسند و نه طریقه ی مادربزرگ ها چقدر خوب با بچه ها ارتباط می گیر

ره می گیره می پاسخگویی به نیازها؛ در نتیجه می روند سراغ خواسته های کودک. بچه نیمه شب بلند میشه میگه من ساندویچ کالباس می خوام، پدر پامیشه و

سوسیس می خوام!!! بعد می گیرن بچه را می زنن!!!. به نیازهای کودک اگر پاسخ ندهید تبدیل به خواسته می شود. برای تقویت و میاره، بچه میگه نخیر من 

 .خالقیت در کودک باید نیازهای او را بشناسیم

اطفی صحیح، هیجان مشترک، باهم زندگی نکته ی بعد، اعتدال عاطفی است. باز هم به تعادل، یعنی یکی از اصول می رسیم. اعتدال عاطفی یعنی رابطه ی ع

دون آن بکردن. اعتدال عاطفی به تقویت خالقیت کمك می کند و نقطه مقابل آن که باعث تضعیف خالقیت می شود، بردگی عاطفی است. بسیاری از مادران 

م به این حالت عادت دارند. خیلی از اختالفات که متوجه باشند متخصص برده داری هستند. کاری می کنند که کودک برده ی عاطفی شود چون خودشان ه

فکر خالق د چون تزناشویی که بررسی می کنیم ریشه در همین مسئله ی بردگی عاطفی دارد؛ نمی توانند مانند دو موجود عاقل و بالغ با هم ارتباط برقرار کنن

دلبستگی ایجاد کردن نیز هستند. در خیلی از   ن و احساس گناه دادن وندارند. بردگی عاطفی مانع خالقیت است. از جمله موانع عاطفی خالقیت، شرطی شد

که این  نندوابستگی های کودکان به مادر، وقتی بررسی می کنیم می بینیم که در واقع این خود مادر است که به بچه وابسته است ولی طوری وانمود می ک

ی. چه با کودک و چه با همسر. در حالی که رابطه ی عاطفی قوی و هیجان مشترک است کودک است که به آن ها وابسته است. وابستگی یعنی بردگی عاطف

 .که نقطه ی تعادل است

د و با رف می کنننکته ی بعد، لذت از کار کودک است. در این حالت والدین از کار کودک لذت می برند و به بچه افتخار می کنند. پدر و مادر با کودک وقت ص

و   می کنند و تولید می کنند. خالقیت از نظر بازی و کار کودک، کار بسیار پر ریخت و پاش است و بچه ی خالق اصالً بچه ی آرامیهم می سازند و بازی 
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 خاربه او افت منظمی نیست، و ممکن است در هنجارهای والدین جای نگیرد در نتیجه والدین به این گونه بچه ها به عنوان مقصر و گناهکار نگاه می کنند و

ید شنمی کنند و احساس سرشکستگی از داشتن چنین بچه ای می کنند. چون جامعه ی ما دارای هنجارهای به شدت ضد خالقیت است، بنابراین مواظب با

چون ممکن است که بچه های خالق، بچه های بهنجاری به حساب 

                                                                                                 .نیایند

ببینید چقدر  حال حالت ضد خالقیت این نکته زمانی است که دنیای پدر و مادر از دنیای بچه ها جدا است. همه ی مسائل کودک را واگذار می کنند. امروزه

ی نمی کنیم. کالس به کودک فقط تکنیك می دهد، رابطه پدر و مادرها دنبال کالس هستند؛ چون همه چیز را واگذار کردیم به کالس ها و خودمان هیچ کار

 .اهند داشتی عاطفی که برقرار نمی کند. بهترین حالت این واگذاری این می شود که بچه ها معلم و مربی خود را بیشتر از پدر و مادرشان خود دوست خو

یتی و عاطفی باشد؛ احساسی و شوق و شور درونی باشد. جایزه ی نکته ی بعد تشویق است. تشویقی خالقیت را پرورش می دهد که تشویق معنوی، شخص

ئماً دوست خواهند مادی و تشویق بی جا مانع خالقیت است. جایزه ی مادی و پاداش دادن بچه را معامله گر بار می آورد؛ و همین تفکر است که در بزرگسالی دا

 .داشت که در مسابقه شرکت کنند

وقتی می گوییم کار از وجود جدا است یعنی ما  .وجود(. کار کودک از وجودش جدا است --جدایی کار از وجود است )کار  نکته ی بعد که بسیار مهم است،

به دست آوریم که زمانی که کودک ما کاری انجام داد خصوصاً کار اشتباه، ما این قدرت را داشته باشیم که در ذهن خودمان تحلیل کنیم   والدین این توانایی را

به دست   ین یك کودک است و دارای یك وجود است ولی یك کاری انجام داده؛ یعنی ذهن ما قدرت جدا کردن وجود کودک از کاری که انجام داده راکه ا

وچك بزرگسال و ک ود،آورد. کار را می توان نقد کرد ولی وجود را نه. وجود کودک همیشه باید تأیید شود. ما هیچ جا نداریم که گفته باشد که وجود باید نقد ش

د می کنیم. در هم ندارد آن چیزی که باید نقد شود، کار است. وجود همیشه محترم است. پس به عنوان والدین کار کودک را نقد می کنیم و وجود او را تأیی

نه درمورد خودشان و نه در دیگران. یك این حالت است که درک مسئول به وجود می آید. درک مقصر و درک مظلوم توانایی جداکردن کار از وجود را ندارند 

کند. اما  درک مقصر به خاطر کار اشتباه خودش را سرزنش و تحقیر می کند و به خاطر آن به خودش آسیب می زند و درک مظلوم این کار را با دیگران می

ودش و هم درمورد دیگران انجام می دهد.حتی درک مسئول درک مسئول هیچ وجودی را تخریب نمی کند و فقط کار را نقد می کند و این کار را هم درمورد خ

 .در نقد اول با تأیید شروع می کند

نند رشد گر اشتباه نکوقتی توانایی جدایی کار از وجود را پیدا کردیم به دو نکته می رسیم، یکی اشتباه است. ما به بچه ها باید اجازه ی اشتباه بدهیم چون ا

ور از کجا آمده که هیچ کس حق اشتباه ندارد. درک مقصر به خودش اجازه ی اشتباه نمی دهد. مگر می شود که بدون اشتباه نمی کنند. من نمی دونم این با

ی کند چه کودک م رشد کرد؟ بچه ها باید اشتباه کنند و باید حق اشتباه کردنشان را به رسمیت بشناسیم و به حق اشتباهشان احترام بگذاریم. کسی که اشتباه

در ازرگسال، کارش را نقد می کنیم ولی سرزنش نمی کنیم. بچه لیوان شیر دستش بوده افتاده ریخته، ریخته شدن شیر یك اشتباه است ولی واکنش مو چه ب

. مثل اد بدهیمی چی باید باشه؟ حتی اگر بخواهیم نقد هم کنیم اول باید وجود کودک را تأیید کنیم، از او حمایت کنیم بعد نقد کنیم و کار درست را به او

به صورت بازی مادری که قبالً مثال زدم که وقتی فرزندش لیوان شیر از دستش ریخت، با ذهنی آماده با جدایی کار از وجود فرزندش اول جمع کردن شیر را 

ارت آن را به دست آورد. این مادر اول با درآورد و بعد با حمایت یك لیوان پالستیکی حاوی آب به فرزندش داد تا تمرین ریختن مایعات در لیوان را کند و مه

این هم لیوان،  ری آببازی با شیری که زمین ریخته، وجود کودک را تثبیت کرد و او را تقویت کرد، بعد او را نقد می کند، عزیزم بلد نیستی بریزی، بیا این بط

 .تمرین کن تا یاد بگیری. این میشه نقد

وند بلکه بچه ها باید یاد بگیرند مسئوالنه جبران کنند و این گونه درک مسئول در بچه ها به وجود می آید. با درک بچه ها نباید به خاطر اشتباه سرزنش ش

 .مسئول است که کودک خالق می شود، باید بداند که اشتباه کرد حاال باید جبران کند و بها بپردازد

وقتی که ما نتیجه مدار هستیم و به نتایج فقط فکر می کنیم، اگر به نتیجه ی مطلوب  مسئله ی بعد شکست است. انسان ممکن است در کارش به نتیجه نرسد.

بارها مثال ادیسون را  .خود نرسیم، برایمان شکست می شود. بحث پیروزی و شکست یك بازی ذهن است و هیچ ارزشی ندارد. ما چیزی به نام شکست نداریم

اد ولی نشد، بهش گفتند خسته نشدی این قدر شکست خوردی؟ جواب داد من شکست نخوردم بلکه صد زده ام که حدود صد بار آزمایش المپ را انجام د

م خودمان را می کنی روش پیدا کردم که با آن ها نمی توان المپ را روشن کرد. اشتباه ابزار رشد است. ما شکست نداریم بلکه تجربه داریم. وقتی به نتیجه فکر

پیروزی معنا ندارد و بازی ذهن است. ما روشها و راه هایی را تجربه می کنیم که به آن هدف مطلوبی که می خواهیم شکست خورده می بینیم. شکست و 

 .برسیم، نرسیدیم

د و یدا میکنی پباز هم داستانی از ادیسون برایتان تعریف می کنم که ببینید وقتی یك انسان خالق به اصل خود معتقد و ایمان داشته باشد چه روح با عظمت

ادیسون از حاصل درآمدهایش یك کارخانه تأسیس کرد که به مبلغ اندکی آن را بیمه کرد و بعد از چند سال بیمه را  .اصالً ربطی به دین و مذهب هم ندارد

ودم را رساندم و دیدم هم تمدید نکرد. این داستان از طرف پسرش نقل می شود که یك روز به او خبر دادند که کارخانه ی پدرت آتش گرفته، گفت سریع خ

ور به از د شعله های آتش تا آسمان رفته و آتش نشانی هم توان خاموش کردن آن را ندارد، با نگرانی دنبال پدرم گشتم دیدم که روی یك صندلی نشسته و
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ه ویی بدو برو مادرت را بیاور ببین چه شعلشعله ها نگاه می کند، بغض گلویم را گرفت و رفت سمت پدر و دستم روی شانه اش گذاشتم، تا من را دید گفت: ت

عظمت روح را می بینید؟  .های زیبایی درست شده او دیدن شعله ی آتش را خیلی دوست دارد زود بیاورش که بعداً ممکن است همچین فرصتی پیدا نکند

ق است. یعنی در هر لحظه خالقیت می بیند، شعله های سال بعدش ادیسون گرامافون را اختراع کرد و سال بعدش نیز فوت کرد. این خصوصیت یك انسان خال

 .سوزاند ولی او در آن ها زیبایی می بیند. درسته این حاالت و خصوصیات با نگاه ما خیلی فاصله دارد  آتش زندگی اش را می

مالکیت و مال من بودن یك فریب بزرگ ذهن  .یك نکته ی دیگر که پرانتز باز می کنم و می گویم و در حوزه ی ارزش های زندگی است، بحث مالکیت است

 ه میاست. هر چیزی که در اختیار ما هست امانت است. مالکیت یك فریب بزرگ ذهن است، گول نخورید چون اگر گول مالکیت را بخورید ذهن فعال بست

مال من نبود ولی االن شعله های آتش مال من است شود. ادیسون وقتی شعله را نگاه می کند، گول ذهنش را نخورده و به این معتقد است که هیچ چیزی 

 .چون دارم می بینمشان؛ و لذت می برم

 .پس اشتباه، مال کار است به وجود ربطی ندارد

ید شوند حتی تأی بایدنکته ی بعد در خالقیت، قدرت انتخاب و تصمیم است. بچه ها باید بتوانند با توجه به ذهن و توانایی شان انتخاب کنند و تصمیم بگیرند و 

باز هم به تعادل تأکید می کنم چون والدین آزادی محور همه چیز را به تصمیم کودک می گذارند و کنترل محورها هیچ چیز را اجازه  .اگر مورد پسند ما نباشد

ودند شمال خیلی بهشون خوش نمی دهند که کودک تصمیم بگیرد. خانمی می گفت عید ما رفتیم اصفهان خیلی به ما بد گذشت ولی فامیل همه رفته ب

خترتان یدم دگذشته بود، پرسیدم خوب چرا شما شمال نرفتید؟ گفتند آخه از دخترم نظر پرسیدیم که این عید را کجا بریم اون هم گفت بریم اصفهان!!! پر

یم که چه تصمیمی در حد او است. تصمیم برای سال!! ببینید این جا است که میگم باید به ذهن و توانایی کودک نگاه کرد تا ببین 5چند سالشه؟ گفتند 

ساله نیست. تعادل، شناخت، مراحل رشد، سن و .... همه عواملی است که ما باید با جامع نگری در رفتار با فرزندمان در  5مسافرت خانوادگی در حد بچه ی 

 .نظر بگیریم

ا باید خودشان باشند. بهترین شدن هم از فریب های ذهن است بهترینی در دنیا عامل بعد بهتر شدن مداوم است. بهتر شدن در مقابل بهترین شدن. بچه ه

در جهان آفرینش بهتر است که وجود دارد. بهتر شدن لحظه به لحظه است که اهمیت دارد نه بهترین شدن. بهترین  .وجود ندارد. بهترین بازی ذهن ما است

 .بلندتر است؟! هر درختی ویژگی خودش را دارد و به اندازه ی خودش بلند می شودشدن فریب ذهن انسان است. کدام درخت در دنیا از همه 

اسب را کشیده  كیك دفعه یك کاریکاتور در یك روزنامه دیدم که بسیار جالب بود و نمایانگر خوب فریب مسابقه و بهترین شدن بود. در این کاریکاتور عکس ی

ای این که مرتب شالق نزند انتهای یك چوب بلند یك دسته علف بسته بود و نیم متری صورت اسب بودند که پشتش یك گاری بسته بودند و صاحبش بر

د و جلوی چشمش گرفته بود و اسب هم این علف ها را می دید و می دوید تا به آن برسد و گاری را هم با خوش می کشید، صاحبش هم راحت نشسته بو

ه می شویم؛ یك چیزی به عنوان هدف و نتیجه جلوی ما می گیرند و ما هی می دویم که به آن برسیم و خیلی وقت ها ما هم همین گون .خسته هم نمی شد

 .هیچ وقت هم نمی رسیم و نمی دونیم که گاری چه کسی را می کشیم و کجا را جلو می بریم

 .رد زیاد صحبت کردیمعامل بعد تقویت یادگیری به جای یاد دادن. آموزش غیرمستقیم به جای آموزش مستقیم. در این مو

وش بین است، خ عامل بعد خوش بینی و تصویر ذهنی زیبا است. خوش بینی به عنوان واقع بینی، نه بدبینی به عنوان واقع بینی. ما فکر می کنیم که اگر کسی

 آینده تاریك است یا روشن؟ .واقع بین نیست و خوش خیال است

انسان از همه ی این مشکالت   می دانیم. خوش بینی به این معنا است که مشکالت وجود دارند ولی من بسیار روشن است؛ موانعی هم وجود دارد که همه

امروزه در جامعه ی ما بدبینی و آینده را سیاه دیدن یك ارزش  .بزرگترم. همه ی مسائل را می توانم حل کنم؛ چه جوری نمی دانم؛ بلد نیستم، یاد می گیرم

سیاه می بیند مطلقًا نمی تواند خالق باشد. اگر فضای خانه ی ما طوری است که همیشه در آن گله گی و شکایت داریم مطمئن شده است. کسی که آینده را 

 و فقط یك باشید که فرزندتان دنبال خالقیت نخواهد رفت. ما به عنوان والدین باید همیشه به بچه ها اطمینان دهیم که همه چیز عالی است و خوب است

 .ریم که می توانیم برطرفشان کنیممشکالتی دا

ا، نه نیازهای معامل بعد، تفکر وفور است. ما برعکس تفکر ندرت داریم. تفکر وفور یعنی در عالم هستی همه چیز هست و هیچ چیزی تمام نمی شود. اما برای 

خواسته. در جهان هستی برای نیاز همه، همه چیز هست. محدودیت  –برای خواسته های ما. گفتم که اگر نیازها را پاسخ ندهیم، تبدیل به خواسته می شود. نیاز 

یم و طرف بوم نیفت هم ندارد و حتی نیاز به انباشت نداریم. تفکر وفور، تفکر بارش و نظر بلندی در سنت ما وجود دارند. این مسئله هم در حد تعادل. از این

هماهنگی مادیت و معنویت داشته باشیم. تنگ نظری نکنیم. امروزه متأسفانه حتی در متخصصین بریم زندگیمان را به باد دهیم که بگن ما نظر بلند هستیم. 

ری ممکن ما هم تنگ نظری وجود دارد؛ طوری که به من ایراد می گیرند که چرا این همه مطالب خودت را به صورت سی دی و غیره در اختیار همه می گذا

ارند و .... من هم پاسخ دادم خوب چه بهتر، هدف من هم این است که این مطالب در اختیار همه قرار بگیرد و یاد است که یاد بگیرند و از مطالب تو کالس بگذ

 .بگیرند. ما باید تفکر وفور و بارش داشته باشیم نه تفکر ندرت و انباشت
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ادی های تحریکی نیست. بلکه منظور خوش طبعی عامل بعد، شوخ طبعی است. سرخوشی و شادمانگی. منظور لودگی و مسخره کردن دیگران و شوخی و ش

آن عبوس است. بعضی صورت ها را دیده اید، هر وقت نگاه می کنید، می خندد. همیشه حرف های شادی آور می زند؛ منظور ما این شادمانگی است. برعکس 

 .بودن و جدی بودن است

طبیعت باشد و سمفونی طبیعت را نشنود و تابلوهای طبیعت را نبیند و با آن در ارتباط عامل بعد انس با طبیعت است. یك انسان خالق نمی تواند که دور از 

 .نباشد. و همچین کسی اصالً نمی تواند طبیعت را تخریب کند

رگ ها بچه ها مثل آدم بز و آخرین نکته، توجه و تأیید به رفتار کودکانه ی بچه ها. درحالی که تأیید و توجه ما بر روی رفتار بزرگساالنه ی بچه ها است. وقتی

الق خ صحبت می کنند خیلی کیف می کنیم در حالی که بچه ها برای خالق شدن باید کودک شوند و کودکی کنند. حتی آدم بزرگ ها هم با کودک درونشان

 .می شوند. بزرگسالی را در بچه ها تأیید نکنید

 .الب باال تطبیق دهیددر این جا چند تا از ارزش ها نام می برم و شما خودتان با مط

احترام و یك ارزش خیلی مهم که در خالقیت بسیار اهمیت دارد، سادگی است. سادگی ذهنی و سادگی زندگی. سادگی در مقابل تجمل.  –آزادی         -

 .سادگی زیبایی است ولی تجمل زیبایی نیست. تجمل، تظاهر به زیبایی است

از کل و من به عنوان یك جزء از کل ارزش دارم. همان طور که همه به عنوان یك جزء ارزش دارند. فروتنی تملق  فروتنی یعنی درک جزء –فروتنی         -

لیل د نیست چون تملق در مقابل تکبر است. فروتنی چاپلوسی نیست بلکه یك درک درونی و یك درک از خود است. من جزئی از این عالم هستم و به این

 .اهمیت دارم

د. با نباری، صبوری و شکیبایی. خالقیت نیاز به تمرین دارد. بچه ها باید بدانند که چیزی که خلق می کنند یك تمرین است و باید از آن عبور کنبرد        -

ردن را فرا عبور کنگهداشتن و انباشت کردن، بچه ها را متوقف و منجمد نکنید. بچه باید بتواند بنویسد و بکشد و پاره کند، بسازد و خراب کند. اگر کودک 

 .نگیرد، رشد نمی کند و در همان اثر می ماند

به خاطر بودن در لحظه و اصالً ربطی به اتفاقاتی که می افتد ندارد. به این دلیل که به من این امکان داده شد که در این لحظه در این  –سپاسگزاری         -

 .انسان خالق همیشه سپاسگزار است .که به من اجازه ی زندگی داده شده سپاسگزارم جا باشم. هر کجا که هستم، سپاسگزارم. فقط به خاطر این

 .وظیفه و تعهد را می شناسد .انسان خالق درک مسئول دارد. فرق مسئول و مسئولیت را می داند –مسئولیت         -

 .انسان خالق دیگر پذیری و تفکر برنده / برنده دارد. مثل یك تیم کوهنوردی نه مثل بازی فوتبال –همکاری         -

یعنی هماهنگی پندار، گفتار و کردار. چی فکر می کنیم و چی به زبان می آوریم و چی عمل می کنیم. با خودتان این مطلب را تمرین  –صداقت         -

م و عمل ما هماهنگ است؟ آیا همانی هستیم که در درونیم و همانیم که داریم نشان می دهیم؟ و یا داریم ریا می کنیم و تظاهر کنید. آیا پندار و تفکر ما با کال

 .می کنیم

یك انسان خالق در نهایت مسیر به عشق می رسد. عشق یعنی اتصال به مبدأ. یك انسان خالق، متصل است. شك نکنیم که همه ی انسان  –عشق         -

و چه قدر نمی فهمیم؟ چه درکی داریم؟ بدون استثناء  ها متصلند و همه ی انسان ها عاشقند، تفاوت فقط در خودآگاهی است. چه قدر می فهمیم که عاشقیم. 

  .اشق استزندگی عرصه ی هنرنمایی انسان های ع .هر انسان یك هنرمند عاشق است. مهم این است که چه میزان از آن را می بینیم و قبول داریم

 1احساس  -24نشست  

:                                         

  



                                    www.nooredideh.com                                                       نوجوان  ربیت کودک وتخصصی تسایت  نور دیده:

  

 

  

  

  

  

 ظر مالی و وقتدر جامعه ی ما که بر پایه ی هنجارهای آن زندگی می کنیم، به دو بعد عقل و جسم اهمیت بیشتری داده می شود. بیشترین توان خانواده از ن

بخورند، خوب بپوشند و خوب درس بخوانند. در مباحث مربوط به جسم دیدیم که ما حتی در این زمینه هم  و حوصله صرف این می شود که بچه ها خوب

یم. پس شناخت و مهارت نداریم اما اهمیت فراوانی به آن می دهیم. در حوزه ی عقل و شناخت هم فقط درس خواندن را می شناسیم و شناخت دیگری ندار

ما تمرکز بیشتر روی دو بعد جسم و عقل است و از دو بعد دیگر غافل هستیم. در مباحث پیشین راجع به معنویت و امنیت  متأسفانه می بینیم که در جامعه ی

 و شخصیت صحبت کردیم؛ در این مبحث راجع به احساس خواهیم گفت.

سم، احساس دارم، احساسات منو درک نمی کنی، ما از کلمه ی احساس و احساسات خیلی استفاده می کنیم به خصوص خانم ها. چه قدر می گوییم: من حسا

 م؟مردها احساس ندارند و ...... حال ببینیم که چه قدر از آن اطالعات و شناخت داریم؟ و چه کار کنیم که از احساساتمان بهتر استفاده کنی

خوشبختی ما است؛ در حالی که نقش عقل فقط  درصد ریشه ی رفتارهای ما و علت خوشبختی و یا عدم 81نقش احساس در رشد بسیار مهم است. احساس 

 درصد است. قباًل هم این فرمول را گفته ایم: 21

 رفتار ----احساس  ----انتظار )نیاز(  ----تصور  ----درک 

تصوری که از خودمان  ریشه ی رفتارهای ما احساسات ما است. هیچ کار و فعلی نیست که از ما سر بزند و یك احساسی پشت آن نباشد. ما بر پایه ی درک و

ه ی احساس پای و دنیای پیرامونمان داریم، یك نیاز یا انتظاری را احساس می کنیم و در مقابل دریافت یا عدم دریافت آن یك احساسی خواهیم داشت که این

 شکل گیری رفتار ما خواهد بود.

لمی نداشته باشد، رفتار سالمی نیز نخواهد داشت. پایه گذاری احساس در سال تمام رفتارهای ما را احساسات ما کنترل می کنند. حال اگر انسان احساس سا

سال اول. رشد عاطفی در شش سال اول کودکی صورت می گیرد. احساس یك پدیده ی واقعی است و جزو غرایز ما است. شبکه ی  6های کودکی است یعنی 

بی، احساسات مختلف است. احساسات از جنینی شکل می گیرند و نوزاد وقتی به دنیا عصبی را توضیح دادیم، نتیجه ی چگونگی شکل گیری این شبکه ی عص

سال طول می کشد تا این ساختار و نظام عقلی و فکری شکل بگیرد  18می آید ساختار احساسی او کامل است در حالی که ساختار عقلی اصالً کامل نیست و 

ین سیستم در نوزاد کامل و قوی است که خطا نمی کند. نوزاد تمام احساسات مادر را درک می کند چه ولی نظام عاطفی و احساسی او کامل است. و آن قدر ا

فرزندم متوجه خوشایند و چه ناخوشایند، همه را درک می کند و خطا ندارد و واکنش نشان می دهد. خیلی وقت ها مادر اذعان می کند که: من نمی گذارم که 

 می کشد چون بچه خیلی زود و سریع متوجه می شود و اصالً الزم نیست که شما کاری بکنید. شود! خوب این مادر زحمت اضافی

طفی! نظر احساس آن بخش از وجود ما است که نمایشگر است و اعالم می کند. به نظر من خود احساس اصالت ندارد یعنی این که ما می گوییم نیازهای عا

بلکه عاطفه و احساس نمایشگر و نشان دهنده هستند درست مثل عقربه هایی که جلوی چشم راننده و یا خلبان  من این است که ما اصاًل نیاز عاطفی نداریم

ا بنزین دارد یقرار دارند و دقیق نشان می دهند که اآلن کجای این سیستم چه اتفاقی در حال روی دادن است. اگر آمپر بنزین نشان می دهد که این ماشین 

 آمپر که اصالت ندارد. تا حاال شنیده اید که بگیم ماشین را ببریم نیازهای آمپرش را برطرف کنیم؟!  خیر، در این حالت خود
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طور است. ماشین نیاز به سوخت دارد و این آمپر نشان میدهد که سوخت دارد یا ندارد. خود آمپر که نیاز به چیزی ندارد، در مورد احساسات هم همین 

می گوییم و آن « حس»دهند. انسان دارای دو بعد روح و جسم است. آن بخشی که وضعیت جسمی ما را نشان می دهد را احساسات وضعیت ما را نشان می 

می گوییم. مشکلی که ما در زبان فارسی داریم این است که حس و احساس یکی تلقی می شوند در « احساس»بخشی که وضعیت روحی را نشان می دهد 

تعبیر می شوند. اگر دستمان بُبرد، درد می گیرد و حس درد به ما  sense, feelingدو به خوبی تفکیك شده اند و به  صورتی که در زبان انگلیسی این

 کل حس با خبر می دهد که برای بدن مشکل پیش آمده؛ گرسنه شویم، حس گرسنگی به ما خبر می دهد که نیاز به غذا داریم. و در مورد خستگی و ..... در

ما ارتباط دارد. وقتی پایمان را در آب خنك قرار می دهیم چه حسی داریم؟ حس خوبی داریم و این حس به ما میگه که پایت در جای خوبی غرایز ما و جسم 

می کنند. حس را اعالم قرار دارد ادامه بده؛ حاال اگر یخ کند چی؟ خبر میده که پایت را درآور. حس ها به بدن و غرایز ما برمی گردند و وضعیت و نیازهای بدن 

 قابل توصیف است و ما می توانیم حس هایمان را منتقل کنیم چون در همه ی ما مشترک است؛ همه گرسنگی را می شناسیم.

 ی که از غرباحساس مربوط به روح انسان است. ما نیازهای روحی داریم. احساسات، نیازها و وضعیت روح را منعکس می کنند. در روانشناسی کالسیك و علوم

زتاب می دهد. ی آیند به احساسات اصالت داده می شود ولی در جهان بینی ما و در علوم ما به روح اصالت داده می شود. احساس نیازها و وضعیت روح را بام

 اعالم وضعیت می کند.اگر من نیاز به نوازش دارم، روح من نیاز به نوازش دارد؛ اگر دریافت کردم در سیستم احساسی منعکس می شود و اگر دریافت نکردم 

ر که اگ تمامی احساساتی که ما داریم برای وضعیت حالت روحی ما هستند. عالوه بر احساسات حس ها نیز در بازتاب وضعیت روح دخیل هستند مثل زمانی

یب می بیند پس احساس و حس هر قسمتی از بدن ما درد بگیرد ما هم درد را حس می کنیم و هم به خاطر این درد ناراحت می شویم یعنی روحمان هم آس

بیماری های دو در اعالم وضعیت روح دخیل هستند. عکس این حالت نیز صادق است. زمانی که روح ما تحت فشار قرار می گیرد، جسم ما نیز آزار می بیند؛ 

 برروی جسم تأثیر مستقیم می گذارد.  صعب العالج امروزی ناشی از فشاری است که روی روح انسان وجود دارد نه روی سیستم عصبی. آزردگی روح

وحی های ر احساسات هم مانند حس ها قابل توصیف هستند. ما می توانیم احساساتمان را برای یکدیگر بازگو کنیم چون در احساسات هم مشترکیم. ما حالت

 و احساسات را می توانیم توصیف و منتقل کنیم مانند: من عصبانی هستم، ناراحتم، غم دارم.

است. حس و احساس در ذهن اتفاق می افتند ولی حال در بیرون از ذهن اتفاق می افتد. حال، تجربه ی روح در « حال»ین مسئله بعد از حس و احساس، سوم

ال زد، حال خارج از ذهن است. ما منشأ حال را نمی شناسیم به همین دلیل آن را تبدیل به یك واژه ی سخیف و بی ارزش کرده ایم مثل: حالشو ببر، ضد ح

واژه ی بسیار باشکوهی است؛ تجربه ی عرفا و بزرگان است. حال تجربه ی روح خارج از ذهن است. به یاد دارید که همیشه « حال»ما رو گرفت... در حالی که 

ذهن باز با هستی و کائنات است. این از ذهن باز )مخروط رو به باال( و ذهن بسته )مخروط رو به پایین( صحبت کردیم. حال، تجربه ی ذهن باز است. ارتباط 

 که ما حالمان بد است یا خوب، در رابطه با ذهن است. ذهن های بسته تجربه ی بسیار کمی از حال دارند.

کنیم.  وصیفشم تهمه ی ما تجربه ی حال را داریم، امکان ندارد کسی این تجربه را نداشته باشد. مثل تجربه ی لجظه هایی که بعداً به هیچ شکلی نمی توانی

است ولی قابل در روانشناسی انسان گرا، مزلو از حال به نام تجربه ی اوج نام می برد و گاردنر به آن هوش وجودی می گوید. بین همه ی انسان ها مشترک 

 همیم چون قابل فهم نیست. معنویتتوصیف نیست چون ما چیزی را می توانیم توصیف کنیم که ذهنمان آن را بفهمد خارج از ماهیت خودمان را نمی توانیم بف

نجه های ل ها شکرا نمی توان فهمید و حال، تجربه ی معنویت است. ویکتور فرانکل از دانشمندان انسان گرایی به آن معناگرایی می گوید. ویکتور فرانکل سا

او را از بین ببرد. حال، تجربه ی ورای جسم و ورای ذهن است.  اردوگاه نازی ها را تحمل کرد و سالم ماند چون در حال بود. تمام شقاوت های نازیسم نتوانست

ینیم، حاصل ب  کسی به آن دسترسی ندارد به همین دلیل تغییرناپذیر است. حال نقطه ی اتصال ما است، قابل انتقال و وصف نیست؛ تأثیرش را در احساس می

خصی . حال یك تجربه ی ش"خیلی عالی بود"ی کنیم که حال را نیز توصیف کنیم مثل آن آرامش است و ما با کلماتی که احساسات را بیان می کنیم، سعی م

 است و هر کسی تجربه ی خودش را دارد.

برمی گردیم روی موضوع احساس که بخش مهمی از ذهن را تشکیل می دهد. بخشی از شبکه ی عصبی حس است. ما سلول های حسی و سلول های حرکتی 

ل اتصال این دو به هم است. مأموریت حس این است که انسان را در مسیر رشد هدایت کند. دوباره مثال هواپیما را می زنم، داریم که شبکه ی عصبی حاص

می دهد؛  وظیفه ی حس و احساس مثل وظیفه ی کابین خلبان است که خلبان را در مسیر پرواز هدایت می کند. هر کجا که از مسیر خارج شود به او هشدار

ا یاز هواپیما نیز مشکلی پیش آید، به خلبان خبر می دهد و این جا خلبان است که باید تحلیل کند که این اتفاق در مسیر درست هواپیما است  اگر در بخشی

 نه و اگر نیست آن را اصالح کند.

می دهد؟ با احساس خوشایند و احساس  نقش اول احساس این است که مرتب به ما نشان دهد که در مسیر رشد قرار داریم یا نه؟. چه جوری به ما خبر

 ه از مسیرناخوشایند. چراغ سبز نشان گر احساس خوشایند و چراغ قرمز نشان گر احساس نا خوشایند است. هر زمان که احساس ناخوشایند دارید بدانید ک

اریم و خودمان را تحلیل کنیم. درک مقصر و مظلوم و مسئول خارج شده اید. نه دیگران را سرزنش کنیم و نه خودمان را بلکه مسئوالنه ببینیم که کجا قرار د

دیگران را سرزنش  را به یاد آورید. خلبان در کابین نشسته و دستگاه ها به او هشدار می دهند حاال او بنشیند و خودش را و کارخانه ی سازنده ی هواپیما و

ه کجا از مسیر خارج شده ایم.احساس مهم تر از عقل است. احساس به ما مسیر را کند چه می شود؟ خوب هواپیما سقوط می کند. پس مسئوالنه ببینیم ک

  نشان می دهد. عقل موتور است. 
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احساس می آید.   نقش دوم احساس تأمین انرژی است. احساس هم مسیر را به ما نشان می دهد و هم انرژی حرکت می دهد. طبق فرمول قبل از رفتار،

خوب ندارند بلکه طراحی شده اند که در خدمت انسان قرار بگیرند تا انسان خوشبخت باشد و در مسیر رشد حرکت کند و به  احساسات انرژی هستند، بد و

می کنیم،  تعالی برسد، از حس و احساس عبور کند و وارد حال شود. تمامی احساسات خوب هستند و باید باشند مهم این است که چه استفاده ای از آن ها

 یا در مسیر سقوط؟در مسیر رشد 

حساس و ارشد عاطفی یعنی که بدانیم از احساسات چگونه استفاده کنیم و چگونه بین احساس و بقیه ی ابعاد رشد به خصوص عقل، هماهنگی ایجاد کنیم. 

دل تعریف و تمرین کنیم. درست عقل را چگونه با هم ترکیب کنیم؟ احساس با معنویت، با جسم و در کل بتوانیم رابطه ی احساس را در چرخه ی هوش متعا

اده از آن گی استفمثل کاری که یك خلبان می کند. پرواز یعنی آشنایی با دستگاه های هواپیما و استفاده از آن ها. رشد هم یعنی آشنایی با احساسات و چگون

 ها. 

میز و به ما گفتند که یك خلبان خوب چه کار می کند و ما  چند نفر ما خلبان ورزیده ای هستیم؟ همه ی ما فقط تئوری عمل کرده ایم یعنی نشستیم پشت

نیم. آرامی تمرین ک نوشتیم، کارورزی نکرده ایم. تمرین خلبانی با هواپیما در پرواز است. ما باید عامل شویم . مطالبی را که می خوانیم و یاد می گیریم به

متر و بیشتر. یك دلیلی که ما در زندگی مان به عمل نمی رسیم  5خیلی آسیب نبینیم بعد متر پرواز کنیم که اگر زمین خوردیم  2نترسیم و عمل کنیم اول 

کنید  کم شروع این است که یکباره می خواهیم یك بوئینگ را به پرواز درآوریم بعد هم وحشت می کنیم و به کل از همه چیز صرفنظر می کنیم . تمرین را از

 و کار کنید.

بچه و بزرگ قائل نیستیم. چون احساسات بخش کودک درون ما هستند. این مطالب هم برای خودتان است و هم برای فرزندانتان. ما در احساس هیچ فرقی بین 

 نند. ا را نکبنابراین این مطالب را بر خودتان منطبق کنید و روی خودتان کار کنید و ببینید که چه کار می توانید بکنید که فرزندانمان تجربه های م

فعال داشتیم که حاصل تجربه بود و تجربه حاصل کشف، پردازش و ابداع؛ و حاصل آن احساس خوشایند یعنی رشد است. یك ذهن منفعل هم یك ذهن 

 داشتیم که حاصل محفوظات است و محفوظات حاصل الگو، تکرار و انباشت؛ و حاصل آن احساس ناخوشایند است.

 اس خوشایند = رشدذهن فعال = تجربه )کشف، پردازش، ابداع( = احس

 ذهن منفعل = محفوظات )الگو، تکرار، انباشت( = احساس ناخوشایند = عدم رشد

است. پس انسان و  می بینیم که وجود و ماهیت انسان چه قدر یکپارچه است. به هر بُعد او که می خواهیم جداگانه بپردازیم باز هم با ابعاد دیگر در ارتباط

ك مجموعه ببینیم. در احساس هم با ذهن کار داریم چون احساس یك بخشی از ذهن است. یك ذهن متعادل، بخش احساسی مسائل مربوط به او را باید ی

صل ذهن متعادل نیز دارد. حال ببینیم که از ذهن فعال چه استفاده ایی در زمینه ی احساس می توانیم بکنیم؟ حاصل ذهن فعال، رشد عاطفی است و حا

ست. چگونه احساس ناخوشایند را به احساس خوشایند تبدیل کنیم؟ احساسات چگونه شکل می گیرند؟ چگونه با آن ها باید رفتار منفعل، عدم رشد عاطفی ا

 کرد؟ پس فرمول ذهن فعال و منفعل را نگه می داریم و به بررسی مغز می پردازیم.

بروم و چون  9باید ساعت  8یك تلفن به من شد که گفتند به جای ساعت  شما از امروز صبح تا حال دچار چه احساس هایی شده اید؟ یکی از حاضرین: صبح

نیا چرا ناراحت شدید؟  8بیا  9این قرار با کالسم تداخل پیدا می کرد خیلی ناراحت شدم و اصالً توقع نداشتم این جوری بشود. آقای سلطانی: شما شنیدید که 

 اراحت شدم که چرا کار من را یکساعت عقب می اندازد.سرکارش باشد ن 8من می دانستم که آن خانم باید ساعت 

مترجم و مفسر می گوییم. آقای سلطانی: چه تفسیری   ما این خبر را محرک می نامیم. این خبر از طریق گوش وارد مغز می شود و به قسمتی می رود که به آن

نام دارد. مترجم « پردازش »مت دیگری در مغز بعد از مترجم وجود دارد که از حرف این خانم منشی کردید؟ با خودم گفتم که چه قدر بی انضباط است. قس

. پردازش، "یك نفر با من بی انضباطی کرد"یا مفسر عین آن چیزی که می شنود را به پردازش نمی فرستد بلکه تفسیر خودش یعنی بی انضباطی را می فرستد 

ها و مهارت ها دارد و بر اساس آن ها واکنش نشان می دهد، دسته بندی می کند و به پوشه های  تابع اطالعاتی است که از مترجم می آید و یك سری آگاهی

 مختلف می فرستد و عمل می کند.
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ن: خ ایشاد؟ پاسآقای سلطانی از آن خانم می پرسند: شما اطالعاتی که به مغزتان فرستادید، بی انضباطی طرف مقابل بود! به شما در این مسئله توهین هم ش

اطی و انضببه من برخورد. آقای سلطانی: برخوردن یعنی به من توهین شده دیگه. چه موقعی به ما برمی خورد؟ پس اطالعاتی که به بخش پردازش رسید بی 

طالعات رسیده بی مباالتی و توهین بود، همه ی این ها به فایل مخصوص می رود و از آن جا به بخش احساسات فرستاده می شود بخش احساس بر اساس ا

احساس مخصوص آن را آزاد می کند ممکن است که حتی چند احساس را با هم آزاد کند مثل غم و خشم و بر اساس این احساس آزاد شده شخص یك 

یلی به او می زدید چون رفتاری را انجام می دهد. حاال رفتار شما چی بود؟ عصبانی و ناراحت شدم. آقای سلطانی: اگر آن خانم دم دستتان بود احتماالً یك س

 دستور صادره در مغز توهین بوده.

که  تفاوت همه ی این مراحل در مغز صورت می گیرد. احساس در ذهن ما این گونه شکل می گیرد. وقتی کودک به دنیا می آید این سیستم کامل است با این

 ی که ما به او می دهیم تفسیرها را می گیرند و پر می شوند.بخش مترجم و مفسر کامالً خالی است و در طول زمان از محیط توسط معیارهای

جیغ  ویك مثال دیگر برای روشن تر شدن موضوع می زنم. فرض کنید در کالس درس نشسته اید، من به یکی از شما یك مقدار پول می دهم تا بلند شود 

د. کی حاضر است این کار انجام دهد؟ حاضرین: عقل اصالً اجازه نمی دهد. پس ببینید بکشد و از روی دوش همه بپرد و از دیوار باال برود و همه چیز را بهم بریز

م چی من به عنوان محرک حتی وعده ی پول به شما می دهم ولی عقل نمی گذارد؛ اطالعاتی که در مترجم است به شما گفت بی ادبی، بی احترامی، مرد

نشسته اید نگاه می کنید و می بینید که یك موش در حال باال رفتن از پای شما است حاال چه کار می میگن و به شما اجازه ی عمل نداد. حاال همین طور که 

الت ید... و بعد خجکنید؟ تقریبًا همه ی خانم ها از جایتان بلند می شوید و از صندلی ها باال می روید و جیغ می کشید و اصاًل دیگر متوجه هیچ چیز نمی شو

 کنید، چند نفر این تجربه را دارند؟ چرا این اتفاق می افتد؟  می کشید و عذر خواهی می

بیا توی اتوبوس بودند، جیغ و داد کردید؟ پاسخ: نه اصالً. در این حالت هم عقل و بخش پردازش کنترل می کند و دستور  9نیا  8وقتی این خانم شنیدند که 

س را کنترل می کند و پایه ی رفتار را می سازد، انتظار ما این بوده که به من باید احترام برای توهین این اندازه واکنش کافی است؛ عقل احسا  می دهد که

چه اتفاقی می  گذاشته شود، من نیاز به احترام دارم و وقت من باید محترم شمرده شود، نیازم را دریافت نکردم، عصبانی شدم. حاال زمانی که موش می آید

موش خطرناکترین حیوان دنیاست که انسان را درسته قورت می دهد، مهلت وصیت هم نمی دهد، در سیتم عصبی مغز افتد؟ در بخش مترجم تعریف شده که 

 پیش بینی شده و قانون است که وقتی خطر بزرگی در کار است از عقل کمك نگیر و مستقیم برو سراغ احساس و عمل.

خطر شده است. کودک جایی دیده که مادر وقتی موش دید از جایش پرید و جیغ کشید  چه چیزی این سیستم را هدایت کرد؟ تعریفی که در بخش مترجم از

یدید را دپس مترجم ضبط می کند که موش از تمساح هم خطرناک تر است وقتی تمساح دیدی فرار کن ولی اگر موش دیدی پرواز کن!!! در حالی که چند نفر 

 سك! اطالعات مترجم میگه که سوسك هم بعد از موش آدمخوار بزرگی است!که توسط موش به قتل رسیده باشند یا حتی در مورد سو

این مسیر میانبر شناخته شده نبود و همیشه مسیر کامل در نظر گرفته می شد. از  1975در خطرات بزرگ عقل کنار می رود و احساس عمل می کند. تا سال 

و این راه میانبر در اتفاقات خیلی مهم است. ممکنه که شما در حالت عادی بپرید وسط این سال به بعد متوجه شدند که یك مسیر میانبر هم وجود دارد 

ی اگر ار می گیریم ولخیابان؟ اصاًل امکان ندارد؛ اما اگر فرزندتان ناگهان بدود وسط خیابان چه کار می کنید؟ یا در شرایط عادی اگر یك سگ ببینیم از او کن

را خفه کنیم و یا در حالت معمولی خیلی سخت خودمان را به طبقه سوم می رسانیم اما اگر فریاد یك کودک را بشنویم به کودکمان حمله کند حاضریم که او 

رایط است. در شممکن است در سه ثانیه خودمان رابرسانیم به باال. چرا؟ چون آن سیستمی که در شکل نشان داده شده از کار می افتد. این سیستم محافظ ما 

 یخواهیم بپریم وسط خیابان این سیستم جلوی ما را می گیرد و می گوید نرو، خطر است، مواظب باش ولی در شرایط غیرمعمولی کامالً از کار ممعمولی اگر ب

 افتد؛ چه قدر پیش آمده که پدرومادرها به خاطر نجات جان فرزندشان خودشان را فدا کردند.
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از و فعال از طریق تجربه و یادگیری عمل می کند. شما یاد گرفتید که در مقابل موش چه واکنشی شکل گیری صحیح این سیستم یعنی ذهن باز. یك ذهن ب

ود، شروع می شنشان بدهید و یا در مقابل خطر چه کار کنید. همه ی این سیتم بر پایه ی یادگیری است و یادگیری با ذهن باز و تجربه هایی که از کودکی 

 شکل می گیرد.

فعال، بخش مترجم و مفسر دیگر تفسیر نمی کنند بلکه توصیف می کنند. محرک میگه موش دیدم، بخش پردازش توصیف می کند که  در شرایط رشد و ذهن

ن احساس موش یك حیوان کوچك است که سمی نیست و می توان آن را گرفت و دور انداخت، فقط آلوده است و باید دست ها را شست و ... در این حالت بدو

اع می کنید و کارتان را به بهترین نحو انجام می دهید و در پایان احساس خوشایند خواهید داشت. در این حالت رشد عاطفی نیز صورت می ترس، روش ابد

 گیرد.

ود، به می ش تراما در شرایط ذهن منفعل دنبال این هستیم که الگو چه می گوید، من الگو را تکرار می کنم و هردفعه که این اتفاق بیفتد ترسمان هم بیش 

 تجربیات تلخ اضافه می شود و در نهایت احساس ناخوشایند حاصل و رشد عاطفی اتفاق نخواهد افتاد.

نیده اید ز من شمسئله ی بچه ها این است که وقتی به دنیا می آیند از مسیر میانبر بیشتر استفاده می کنند چون مسیر اصلی هنوز کامل نشده است. بارها ا

رد چون کودک از مسیر میانبر استفاده می کند؛ دیدید چه قدر زود عصبی می شود و همین طور که گریه می کند یکدفعه غش غش می که کودک عقل ندا

وز او هنخندد یا در حال خنده یکدفعه گریه می کند یا خوشحال است و یك مرتبه می ترسد چون مرتب از مترجم و احساس استفاده می کند. بخش پردازش 

 مادر    ه است. این بخش را به طور موقت چه کسی برای کودک به عهده دارد؟شکل نگرفت

  

 

خواهند انجام دهند مرتب به صورت مادر نگاه می کنند که ببینند مادر چه واکنشی نشان   مادر عقل مصنوعی کودک است. دیدید بچه ها وقتی یك کاری می

 می دهد. هر کاری که مادر انجام می دهد برای کودک الگو می شود و در بخش مترجم و مفسر ثبت و ضبط می شود.

ذهن قرار دارد و سال های کودکی به این دلیل خیلی مهم هستند. بخش مترجم و بخش احساس در ناخودآگاه ذهن ما قرار دارند. بخش پردازش در بخش آگاه 

من  یم. وقتی ازهمه ی ما الگوهای کودکی را گرفته ایم حاال اگر می خواهیم این الگو را عوض کنیم درست باید برگردیم به شرایط کودکی و از اول شروع کن

و یا برای خودم چه کار می توانم کنم؟ من که دوران کودکی اختیاری از خودم نداشتم؟ االن می پرسید که فرزندم دوران کودکی را گذرانده حاال چه کار کنم 

روع ودمان شچی کار کنیم؟ جوابش همین است که گفتم به تقویت آگاهی هایمان بپردازیم، الگوهای ثبت شده ی کودکی را به آرامی تغییر دهیم و اول از خ

یم خوش نویسی یاد بگیریم چه کار می کنیم؟ درست مثل کودک کالس اولی باید از اول شروع کنیم، از یك استاد کنیم بعد فرزندمان و دیگران. اگر بخواه

خط و ... تا قدرت و مهارت خوش نویسی را به دست آوریم. تغییر این گونه در آدم شکل می  5سرمشق بگیریم و شروع به تمرین کنیم، اول یکی یکی بعد 

ان عوض نمی شود؛ باید برگشت به ریشه و زمان داد و تمرین و تالش و مداومت داشت و با هر پیشرفت به خودمان پاداش بدهیم. گیرد؛ یك روزه مسائل انس

خت ر دهیم. سدرست مثل همان تمرین خط نوشتن وقتی خوب نوشتیم به خودمان پاداش بدهیم، با این روش می توانیم ناخودآگاه و نیمه آگاه ذهنمان را تغیی

 لی پشتکار نیاز دارد.نیست و
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دو شکل 

داریم که 

اجزای آن 

برابر هستند 

ولی دو تیپ مخالف اند. ذهن فعال ذهنی است که بخش پردازش یا آگاه آن قوی 

است و ناخودآگاه یا بخش احساس را کنترل می کند. ذهن منفعل ذهنی است که 

گاه آن یعنی مترجم و بخش بخش پردازش یا آگاه آن ضعیف است ولی ناخودآ

تیپ  احساس آن قوی است؛ برای هر پدیده ی کوچکی شرح و تومار می سازد و در کل احساسی عمل می کند، درک مقصر و مظلوم خیلی قوی دارد. به این

احساسی عمل می کند و تحت تأثیر آدم ها می گوییم که احساسی عمل می کنند. یك آدم افسرده، عقالنی عمل می کند یا احساسی؟ مسلم است که کامالً 

 امند. می ن« کودک»و بخش احساسات را « بالغ»و بخش پردازش را « والد»ناخودآگاهش قرار دارد. در روانشناسی تحلیل رفتار متقابل، بخش مترجم یا مفسر را 

رفتاری ما، بر اساس انباشته های مترجم و احساس ذهن ما با دو الگوی رفتاری مواجه هستیم، شکل اول )ذهن فعال( و شکل دوم )ذهن منفعل(. الگوهای 

 عل دومنفعل هستند و بخش پردازش فقط تکرار کرده، رشد نکرده است چون پردازش نداشته و فقط در اختیار مترجم و احساس قرار گرفته. در ذهن منف

 پردازش، توجیه می کند.بخش مترجم و احساس یعنی بخش نیمه آگاه، عمل می کنند و پایه ی رفتار ما هستند و 

 ، مهارتاگر بخش آگاه )پردازش( رشد نکند و کوچك بماند، بخش ناخودآگاه )مترجم و احساس( بزرگ می شود. رشد یعنی باال رفتن قدرت پردازش، شناخت

ر ذهن صورت می گیرند. در ذهن های فکری و به کنترل درآوردن بخش ناخودآگاه که همان مترجم و احساسات هستند. هر دو شکلی که نشان داده شد د

در خدمت منفعل تمام رفتارهای ما تابع ناخودآگاه است و بخش آگاه فقط توجیه گر است. در ذهن فعال بخش آگاه مدیریت می کند و دو بخش ناخودآگاه 

 عقل قرار دارند.

اصلی انسان، شادی است. شادی حاصل صراط المستقیم و ما چهار گروه احساس داریم: شادی، غم، ترس و خشم. همه ی احساس ها خوب هستند. احساس 

دیگر  . سه احساسرشد است. تا زمانی که در مسیر درست قرار داریم شاد هستیم. ما به دنیا آمده ایم که رشد کنیم پس به دنیا آمده ایم که شاد زندگی کنیم

 برگرد به مسیر و برگرد به شادی.  "شادی نیستی مواظب باش در مسیر"آمده اند تا به ما اعالم خطر کنند و هشدار دهند که 

. ها خواهیم بودزمانی که در ذهن فعال باشیم، احساسات در کنترل ما خواهند بود. زمانی که در ذهن منفعل باشیم، ما در اختیار و کنترل احساسات و تفسیر

و انتظاراتمان به مانع برخوریم، بروز می کند. اگر خشم نداشته باشیم احساسات بد نیستند بلکه بسیار خوب هستند. خشم هنگامی که در جهت خواسته ها 

ه یك مانی که بنمی توانیم در مسیر رشد حرکت کنیم چون مرتب مانع جلوی راه ما می آید و مرتب خشم می آید که به ما کمك کند تا از موانع عبور کنیم. ز

کار می کنید؟ حاضرین: دورخیز می کنیم و باسرعت می پریم. آقای سلطانی: می افتید وسط جوب جوب میرسید که بلند است و نمی توانید از آن بپرید، چه 

به راحتی  ل کهحاال چه کار می کنید؟ دوباره بلند می شوید و می خواهید دوباره بپرید؟ به این میگن لجبازی. حالت صحیح این است که بگردید دنبال یك پ

یزی که باعث می شود که به دنبال پل بگردید، خشم است. اگر خشم نبود، جوب را که می دید برمی گشتید و از ادامه ی بتوانید از روی آن عبور کنید؛ آن چ

دگی را مانع راه منصرف می شدید. خشم ما را به حرکت وا می دارد و ما را مجبور به پیدا کردن راهکار می کند. فقط مشکل در این است که کسی همه ی زن

 مقصر و مظلوم که خشم باالیی دارند و همه چیز را مانع می بینند.  ببیند مثل درک

ی انچرا وقتی فرزندتان درس نمی خواند عصبانی می شوید؟ حاضرین: مانع پیشرفتش می شود. آقای سلطانی: خوب به شما چه ربطی داره؟شما چرا عصب

ینه کردیم. استاد: خوب باید هزینه کنید البته به خاطر هزینه دچار غم می شوید میشوید، یکی دیگه درس نمی خونه شما عصبانی می شوید؟ حاضرین: کلی هز

می شوید؟  ینچون پول از دست داده اید. حاضرین: می ترسیم آدم حسابی نشه. استاد: باالخره یك چیزی میشه دیگه و اگر می ترسید باید بترسید چرا خشمگ

ان می آید. حاضرین: خودمون زیر سؤال می رویم. استاد: بله درسته؛ بین من و کودک ایده آل من مانع ما وقتی در مقابل مانع قرار می گیریم خشم سراغم
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و  انی باشمایجاد شد، درس نخوندن تو نمی ذاره من به کودک ایده آلم برسم. عصبانی میشم تا تو را وادار کنم که درس بخونی تا من صاحب بچه ی درسخو

 د نشود.بین من و خواسته ام مانع ایجا

ا کنترل در مورد ترس هم همین طور، ترس در خطر است. کسانی که ترس زیادی دارند بسیار آدم های برنامه ریز و محافظه کاری هستند، همه ی اطراف ر

امه ریزی می کنند که یك موقع خطری تهدیدشان نکند. پس ترس هم خوب است حتی ترس از مرگ هم خوب است چون باعث می شود آدم مراقبت و برن

 کند اما وقتی از یك حدی گذشت دیگر ترسویی می شود.

اس درشنغم در فقدان است. می دانید اگر غم نبود چه می شد؟ دیگر نمی توانستیم شاد باشیم چون دیگر هیچ چیز برایمان ارزش نداشت؛ سپاسگزار و ق

 نبودیم. حق شناسی و قدرشناسی و سپاسگزاری به خاطر وجود غم است.

احساس اصلی هستند. مثالً حسرت ترکیب شادی و غم است؛ غم این که ندارم و شادی این که اگر داشتم چی می  4احساسات ما زیر مجموعه ی این همه ی 

ی و دگزن شد؟ ترکیب این احساسات، احساسات مختلفی می سازد. مسئله ی مهم این است که از این احساس ها عبور کنیم و برگردیم به شادی. برگردیم به

  این یعنی رشد عاطفی. ما باید پردازش کنیم و ابداع کنیم و از احساسات عبور کنیم. 

به  نمی تواند یك تمرین عملی در این جا با شما انجام می دهیم تا مطالب برایتان کامالً روشن شود. به عقیده ی من اگر مادر احساس درستی نداشته باشد

مرحله ی اول روی مادر کار می کنیم و در مبحث بعدی به کودک می پردازیم. و مادر باید روی این تمرین ها کار  کودکش احساس درستی بدهد بنابراین در

 کند تا بتواند در برابر فرزندش درست عمل کند.

خاطره ای را به یاد آورید که ما گفتیم یك والد و یك بالغ و یك کودک داریم که در واقع همان مفسر، پردازشگر و احساسات ما هستند. حال می خواهم یك 

 از کسی حرفی یا رفتاری دیده اید که به شدت رنجیده اید و اآلن هم که سالیان سال است که هروقت به یاد می آورید حالتان بد می شود.

ه ی لباس خواهرشوهرم از پارچه یکی از حاضرین: من یك خاطره دارم که هر وقت یادم می افتد حالم خراب می شود و آن این است که روز عروسی ام پارچ

من برای  ی لباس من عروس بود که از کم لطفی خانواده ی همسرم مجبور شده بودم لباسم را خودم بدوزم و خواهرشوهرم هم درست از همان پارچه ی لباس

:( پس این جا محرک دیدن است. چه تفسیری خودش لباس دوخته بود. استاد: پس شما دیدید که از لباس عروس یك نفر دیگری پوشیده و عروس دوتا شده 

 راحت و غمگیناز این رویداد کردید؟ با خودتان چه فکری کردید؟ ج: فکر کردم به من توهین شده و او خودش را کوچك کرده. استاد: چه احساسی داشتید؟ نا

 شدم. استاد: چه واکنشی نشان دادید؟ بهش گفتم چرا این کار را کرده؟

 به او تذکر دادم <----غم و خشم  <---تحقیر  <---تا شد لباس عروس دو    

ت تفسیر اس اولین حالت را رویداد می گوییم، یك لباس شبیه من عروس پوشیده شد، به من توهین شد و ... همه ی این ها یك رویداد هستند. دومین حالت،

ز این تفسیر یك احساس به وجود می آید و از این احساس یك رفتار به وجود می ما از چیزهایی که می بینیم یا می شنویم در ذهنمان یك تفسیر می کنیم؛ ا

ند ساس ناخوشایآید. این اتفاق در طول روز مرتب برای ما می افتد و می بینیم که ما خیلی وقت ها با احساس ناخوشایند زندگی می کنیم. این که ما با اح

آزار می دهند بلکه به این دلیل است که ما مسئولیت احساساتمان را به عهده نمی گیریم. درک مقصر و  زندگی می کنیم به این دلیل نیست که دیگران ما را

رد. حال یمظلوم مرتب در احساس ناخوشایند به سر می برند و یا دائم خودشان یا دیگران را سرزنش می کنند. یك مسئول است که مسئولیت به عهده می گ

 یر کنیم چه چیزی باید تغییر کند؟ رویداد؟ یا احساس؟ یا رفتار ما؟به نظر شما برای این که ما تغی

کیه؟ بالغ. بله چشم و دیدن و شنیدن مختص بالغ است چون والد و کودک ذهنی « من»لباس عروس دوتا شد!! این رویداد را کی دید؟ حاضرین: من. استاد: 

تفسیر می کند؟ والد. والد تفسیر می کند. کی عصبانی یا غمگین شد؟ کودک. کی واکنش نشان هستند و عینیت ندارند، در ناخودآگاه ما قرار دارند. حاال کی 

یعنی  داد؟ بالغ. عروس خانوم یك لباس شبیه لباس خودش دید، یك نیش به خواهرشوهر زد، سرزنش و ... غافل از این که دو شخصیت ذهنی و دو ذهنیت

ساله نبود بلکه یك  22ه ما را هدایت می کنند. آن کسی که به خواهرشوهرش نیش زد دیگر یك عروس تفسیر و به دنبال آن احساس، در درون ما هست ک

 نساله بوده؛ دیدید می گوییم مثل بچه ها رفتار می کنی! ما اسیر مفسری هستیم که از کودکی در درون ما نهادینه شده و به آن در طی سالیا 4دختربچه ی 

الد درون می گویند که باید عوض شود. و باید به جای والد، بالغ را جایگزین کنیم، مفسر را کوچك کنیم و پردازش را قوی محتوا داده شده، این مفسر را و

 کنیم و به سمت ذهن فعال حرکت کنیم.
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س پنج گانه اش کار دارد و به جای بالغ تفسیر نمی کند و ذهنش را عذاب نمی دهد، بالغ در آگاه است. بالغ فقط به آن چیزی که می بیند و می شنود و حوا 

می کند. عروس خانوم چی دید؟ یك خانمی که شبیه لباس من پوشیده! تمام شد، این توصیف است. حاضرین: یعنی می گویید که باید گذشت  توصیفتفسیر، 

تجربه می کنیم، آن را پردازش می کنیم و در مرحله  کرد؟ استاد: گذشت الزم ندارد، در ذهن فعال و بالغ و توصیف کردن، ما در مرحله ی کشف یك رویداد را

و ابداع  ازشی ابداع تصمیم می گیریم. در تمام مراحل نیز تحت تأثیر پردازش ذهن هستیم نه تحت تأثیر احساسات و مترجم و مفسر. این مراحل کشف و پرد

شود و دیگر احساسات رویدادها را سالیان سال با خودمان حمل نمی کنیم که  خیلی مهم هستند چون با انجام آن ها در حالت بالغ، اتفاقات برای ما تمام می

  این دقیقاً انباشت ذهنی است. 

است. هر رویدادی که برای ما پیش می آید باید با معیار رشد سنجیده شود و این که آیا به رشد ما کمك کرد « رشد»ما در زندگی فقط یك معیار داریم و آن 

هرگاه احساس خوشایند داشتیم یعنی در مسیر رشد قرار داریم و هرگاه احساس ناخوشایند داشته   ی در زندگی ما مهم تر از رشد نیست.یا نه؟ هیچ رویداد

 .ممهم می کنی باشیم یعنی آن رویداد به رشد ما کمك نکرده و ما در مسیر رشد نیستیم. ما برای این که درک مقصر و مظلوممان را اغنا کنیم رویدادها را

حساس ت با ایك مسئول، رویدادها را به پردازش می برد و آن را توصیف می کند، تفسیر نمی کند، تجزیه و تحلیل می کند و در تصمیم می گیرد و در نهای

همان احساس ها و همان خوشایند خواهد بود. ولی درک مظلوم و مقصر سالیان سال در احساس ناخوشایند می مانند و هر وقت که آن رویداد را به یاد آورند 

 واکنش ها را با خود به همراه خواهند داشت.

 و راکد مینکته ی مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که چیزی که در ذهن ما ماندگار می شود احساس است وگرنه خود رویداد به بایگانی می رود 

و راکد نشود و دایم ذهن را عذاب بدهد، احساس پشت آن رویداد است. ما از این احساس ماند؛ حال آن چیزی که باعث می شود یك رویداد به بایگانی نرود 

. یکی از حاضرین: خوب ناخودآگاه است. استاد: اتفاقاً کاماًل  "یه دفعه یه چیزی به من گفتی خیلی دلم رو شکستی"ها عبور نکرده ایم. دیدید چه قدر می گیم: 

 را نگه دارید، احساست نمی خواهند بمانند این ما هستیم که بر پایه ی درکی که داریم آن ها را نگه می داریم.آگاه است چون شما می خواهید که آن 

وز به یاد می آورید ما دائماً در حال احساسی عمل کردن هستیم چون مکانیزم ذهن و احساس را بلد نیستیم. چند تا از این رویدادها را در ذهنتان دارید که هن

کشید؟ خوب از ذهنتان بیگاری می کشید! بعد توقع دارید که این ذهن رشد کند؟!. ذهنی که احساس صحیح نداشته باشد نمی تواند درست عمل و عذاب می 

دهد کند. پس بخش بالغ و پردازش را رشد دهید. ما نباید در احساست بمانیم. احساس برای گذشتن و عبور کردن است. احساس می آید یك هشدار می 

گیریم و  یمثل آمپرهای کابین خلبان. حال خلبان بیاید و فقط زل بزند به یك آمپر چه اتفاقی می افتد؟ یك لحظه به آمپر نگاه می کنیم، هشدار را م درست

در  ل کشف کن، ببرتمام. در مورد احساس هم همین طور است؛ ما اصطالحاً می گوییم که احساستان را ببینید. ببین که من اآلن عصبانی هستم، با ذهن فعا

 سیستم پردازش. 

، نوشته مارشال روزنبرگ، انتشارات اختران. ما تفاوت تفسیر و «ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی»یك کتاب خیلی خوب در این جا معرفی می کنم به نام 

در ذهن منفعل فقط فکر می کنیم. تمام احساس های احساس را نمی دانیم. تفسیر فکر است ولی پردازش، تفکر است. در ذهن فعال ما تفکر می کنیم ولی 

ثبت و خاطره ی بد و مناخوشایندی که داریم را به صورت فکر بایگانی کرده ایم. یکی از حاضرین: یعنی هیچ خاطره ی بدی را نباید نگه داریم؟ استاد: ما اصالً 

و آن را به حرکت در اتومبیل تشبیه کنیم، وقتی در اتومبیل در حال حرکت  منفی نداریم، هرچه بود تمام شد گذشت. اگر زندگی را حرکت و رشد ببینیم

ره پشت به یك منظ هستیم کجا را نگاه می کنیم؟ مسلم است که جلو و روبه رو را نگاه می کنیم و لحظه به لحظه از مناظر اطراف لذت می بریم. حاال بیاییم و

 سر بچسبیم و دائم به پشت نگاه کنیم.
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ا نشناسیم اجازه نمی دهد که در لحظه زندگی کنیم، ما را نگه می دارد و منجمدمان می کند. بچه ها را دیدید که چه قدر قشنگ از احساس اگر احساس ر

ظلوم م م درکهایشان عبور می کنند. کودک کامالً در لحظه زندگی می کند. احساس برای این است که در لحظه زندگی کنیم. اگر در احساس ناخوشایند بمانی

لیم می تس و مقصر تقویت می شوند، مسئولیت احساسمان را هم که به عهده نمی گیریم و دائم شکایت می کنیم و در آخر خود را قربانی شرایط می کنیم و

 شویم. یك بیمار صعب العالج یك قربانی است که تسلیم شده است.

   ال خواهیم کرد. هنوز راجع به احساس حرف داریم. در مبحث بعد این موضوع را دنب

 2احساس  -25نشست 

قل ت. عاحساسات همراه بشر است و بخشی از میراث ژنتیك انسان است؛ بالقوه است و با انسان خلق می شود. نقش احساس بسیار مهم تر از نقش عقل اس

ند و از زمان تولد رسماً شروع به کار می کنند. در سال طول می کشد تا کامل شود؛ در حالی که احساسات از قبل از تولد کامل شده ا 18اکتسابی است و 

در  ت کهمبحث پیش ناخودآگاه و مترجم و مفسر را توضیح دادیم در این مبحث می خواهیم از زاویه ی دیگری به احساس نگاه کنیم و ببینیم که احساسا

 ضمیر و ذهن ناخودآگاه انسان ضبط می شوند از کجا نشأت می گیرند.

یگری از ذهن است که به یك کوه یخی تشبیه می شود که تنها سر کوه از آب بیرون زده شده و قابل دیدن است اما بخش اعظمی از آن در این شکل نمای د

است. این زیر آب قرار دارد. ذهن ما به این سه بخش تقسیم می شود که فقط بخش کوچکی از آن به آگاه تعلق دارد و بخش اعظم آن ناخودآگاه و پنهان 

 سال اول شکل می گیرد و راهنمای کار ما تا آخر عمر است. 5مت در عظ

  

 
  

 زندم را کتك میدر حقیقت کارها و رفتارهای ما از ناخودآگاه به ما دیکته می شود به نیمه آگاه می رود و در بخش آگاه توجیه می شود. من تحت شرایطی فر

ربیت ت»اه من به من دیکته می شود و مجبورم می کند که بچه را بزنم ولی در آگاه توجیه می کنم مثل: زنم؛ آن لحظه ای که او را می زنم، تصمیم از ناخودآگ

عصبانیم کرد من هم زدمش؛ یا همسرم « »گاهی دوتا پشت دستش بخوره بد نیست»، «بچه باید کتك بخوره تا آدم بشه»یا « بچه از خودش مهم تر است

این توجیه ها همه در بخش آگاه صورت می گیرند اما دستور از ناخودآگاه است. اما ما فکر می کنیم که خودمان «. عصبانیم کرد من هم سر بچه خالی کردم

حالی  شویم. درتصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم و شروع می کنیم به سرزنش خود و مقصر دانستن خود و مبتال به درک مقصر یا مظلوم در آگاه مان می 

 م. هی این مسائل از ناخودآگاه می آید و ناخودآگاه نیز از کودکی مان می آید. این اتفاق چگونه می افتد؟ توضیح آن را با رسم این شکل می دکه ریشه ی همه 
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ام با تمهر کاری و هر رفتاری که والدین با کودک انجام می دهند یك شکل دارد که چشم کودک مثل یك دوربین فیلمبرداری همیشه روشن، این شکل را 

مکن است م زوایا ضبط می کند. درست مثل دوربین که تصاویر را ضبط می کند.کودک حتی دقیق تر و ظریف تر از دوربین این کار را می کند و این تصاویر

 ودک می بیند و ضبطکه خوشایند یا ناخوشایند باشند که مهم نیست و مهم این است که چشمان کودک مرتب در حال ضبط است. از این رویداد که چشم ک

ی ممی کند، در کودک یك احساس به وجود می آید که این احساس در بخش دیگری ضبط می شود مثل دوربین که هم تصویر را می گیرد هم صدا را ضبط 

ی که هیچ نقشی در شکل کند هر موقع تصویر پخش شود، صدا هم پخش می شود. عین این قضیه در ناخودآگاه اتفاق می افتد در دوران کودکی یعنی زمان

احساس است. هر زمان که تصویر بیاید و تکرار شود، احساس آن  –سالگی اوج ضبط تصویر  3سال و به خصوص در زیر   5گیری شخصیتمان نداشتیم. زیر 

 تداعی شود.رویداد ضبط شده نیز تداعی می شود. برعکس این حالت نیز ممکن است یعنی ممکن است که اول احساس بیاید بعد تصویر 

خاصی شویم طبق همان الگوی ضبط شده ای که داریم رفتار می کنیم. یك اتفاقی می افتد و من عصبانی می شوم، واکنش عاطفی   هر زمان دچار احساس

مادرم  ثالً نمی خواهم مثلمن همانند الگویی است که قبالً ضبط کرده ام. شما رفتارتان بیشتر شبیه پدرتان است یا مادرتان؟. دیدید گاهی می گوییم که م

می گویند. بخش احساس را نیز « والد درون»رفتار کنم یا مثل مادرم غرغر کنم یا مثل پدرم داد بزنم ولی درست مثل آن ها رفتار می کنم! به این حالت 

رد ولی ریشه اصلی همین سال های شش سال سالگی پر و بسته می شود. سال های بعد روی آن تأثیر می گذا 6می گویند. این دو بخش تا   «کودک درون»

 اول است و تا آخر عمر می ماند و نمی توانیم آن را پاک کنیم.

 سال را رد کرده و اصالً در مورد خودمان چه کار کنیم؟ 6حاال چه کار کنیم؟ حال که فرزندمان 

شوند. مثال بارز این مسئله خاطره ای است که از خودم برایتان تعریف می ناخودآگاه ما بسته شده و هرزمان که رویدادها تکرار شوند، احساسات هم زنده می 

داد و  ست میکنم: من همیشه از طعم فلفل بیزار بودم و دلیل آن را نمی دانستم فقط هر زمان که طعم تند فلفل را می چشیدم، حرکاتی مثل جنون به من د

گذاشتم این بود که به هیچ وجه در منزل ما فلفل وارد نشود، بعدها که با علم تحلیل رفتار متقابل  زمین و زمان را بهم می ریختم؛ اولین قراری که با همسرم

ند که تعریف کردآشنا شدم با خاله ام راجع به این موضوع صحبت کردم و جویا شدم که در کودکی من در رابطه با فلفل چه اتفاقی افتاده است؟ ایشان برایم 

حرف ها و فحش های بسیار زشتی به زبان می آوردم و مهمان و غریبه و آشنا هم رعایت نمی کردم، در نتیجه مادر برای تنبیه من سالگی ام  5من در سن زیر 

ساله می سوخت، خشم شدید ناشی از  4یا  3در دهانم فلفل می ریختند و من را نگه می داشتند که فرار هم نکنم و حسابی بسوزم تا ادب بشم. خوب بچه ی 

بود تا و مادر هم که اجازه ی شستن و دهان و فرار را نمی داد. آن صحنه را من به یاد نمی آوردم پاک شده بود ولی اثرات آن به قوت خودش باقی  سوختن

ساله  41یك آدم این که خاله ام برایم تعریف کردند و متوجه قضیه بیزاری از فلفل شدم. طعم فلفل برای من خشم کودک سه ساله را تداعی می کرد و حاال 

ساله! بعد اطرافیان میگن عجب این دیوونه  41ی تحصیلکرده به محض این که فلفل را می چشید تبدیل می شد به یك کودک سه ساله ولی با قدرت مرد 

ساله نیست که این حرکات را  41است مگه فلفل چیه؟؟ این کارها چیه؟ زشته و دائمًا با منطق او را قضاوت می کنند و سرزنش. چون نمی دانند که این مرد 

سیاری ب  شده.می کند بلکه یك بچه است که داره به خاطر ظلمی که در کودکی به او شده زجه می زنه اما چون حاال بزرگ شده حرکاتش هم خشن تر و بزرگتر 

 از مشکالتی که ما در ارتباطاتمون داریم ناشی از همین امر است.
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رف مقابل ما را اذیت می کند ولی احساس پشت این رفتار را نمی بینیم. در مورد کودک به خصوص همیشه توصیه می کنیم که ما رفتار را می بینیم، رفتار ط

رفتار( و وقتی این احساس را درک کردید حاال به نیاز پشت آن رفتار توجه  --به رفتار او توجه نکنید بلکه به احساس پشت آن رفتار توجه کنید؛ )احساس 

رفتار( و ببینید که چه نیاز یا انتظاری دارد. مثالً درک مقصر درخواست بخشش می کند چون انتظار مجازات دارد، حاال چه  --احساس  –نتظار یا نیاز کنید ) ا

ین نیاز است که نیازی دارد؟ وقتی کسی انتظار مجازات دارد چه نیازی می تواند داشته باشد؟ نیاز به بخشش، که مجازات نشود و برای به دست آوردن ا

 عذرخواهی و طلب بخشش می کند.

ه چ پس خیلی مهم است که در رفتارها به احساس پشت آن توجه کنیم نه به خود رفتار. آدم بزرگی که عصبانی است و داد می کشد، پشت این رفتارش

کرده؟ یك آدم خشمگین به چی نیاز دارد؟ به کمك احساسی است؟ خشم. پشت این خشم چیست؟ چه نیازی است که به آن نرسیده و تولید این خشم را 

 چون به مانع برخورده و نمی تواند از این مانع عبور کند.

د؛ مثل بخش والد ما شامل صحنه هایی است که در ناخودآگاه ضبط شده است و اگر این صحنه ها تکرار شوند، خاطره و احساس آن برای ما تداعی می شو

ی خاک به مشام می رسد و می گوییم: آخی هوا مثل شمال شده چون حال و هوای شمال همرا با احساسش در ناخودآگاه ما ضبط وقتی که باران می بارد و بو

از بچگی ما را با  شده است. چند نفر از شما از دروغ بیزارید؟ و اگر همسرتان به شما دروغ بگوید مثل این می ماند که دنیا روی سرتان خراب شده؟ چرا؟ چون

؛ مثل دبزرگ کرده اند، دروغ به عنوان یك روش تعلیم و تربیت در گذشته بوده است، می خواستند بچه اذیت نشه یا ناراحت نشه به او دروغ می گفتن دروغ

تر رگ تا ما بریم دکزمانی که مادر هفت قلم آرایش کرده و پدر با کت و شلوار و لباس مرتب، بچه را می برند خونه ی مادربزرگ و میگن تو برو پیش مامان بز

ی رو نمآمپول بزنیم زود برمی گردیم! بچه هم با خودش فکر می کند که این ها یك هفته است که صحبت عروسی و لباس و این جورچیزها می کنند و من 

بارها برای کودک تکرار می شود  خشم. و این داستان دروغ بارها و ------خوان ببرند، دچار چه احساسی می شود؟ خشم و این احساس ضبط می شود. دروغ 

حنه دیدن یك ص و کودک نه یکبار بلکه چندین بار شاهد دروغ گویی بزرگترها می شود و بارها و بارها خشم در ناخودآگاه او ضبط می شود و در بزرگسالی با

ر این جمله را می گوییم یا می شنویم که: فکر کردی ی دروغ تمام صحنه های ضبط شده ی کودکی او تداعی می شود و به دنبال آن خشم خواهد آمد؛ چه قد

ه خشمی می شود من خرم؟! چون از بچگی ما را آدم حساب نکرده اند و گول زده اند و ما بزرگترها متوجه نیستیم که وقتی به کودک را گول می زنیم، دچار چ

 سالی می شود.و این خشم ها روی هم انباشته می شود و پایه ی خیلی از درگیری ها در بزرگ

 خشم های انفجاری ما از این جا نشأت می گیرد، یك اتفاق می افتد، تداعی می شود و بخش کودک با خشم های انباشته شده اش منفجر می شود.

 چگونه جلوی این مسئله را بگیریم؟

حل شوند. رشد عاطفی و بلوغ عاطفی یعنی همین رشد بخش و بخش آگاه ما است. این بخش باید رشد کند تا این مسائل  دایره ی وسط شکل ناخودآگاه، بالغ 

احساست  زیعنی اتفاقات را به جای ترجمه، تجزیه و تحلیل و به جای تفسیر، توصیف کنیم. والد ما مملو از صحنه های دردناک است و کودک نیز مملو ا آگاهی. 

 کند پس بالغ باید رشد کند تا بتواند بین والد و کودک فاصله بگذارد.نا خوشایند و والد دائماً سرزنش می کند و کودک احساست را قلیان می 

و ذهن ما می مانند، اتفاقات همراه با احساساتشان دائماً ضبط می شوند و از کنترل ما خارج هستند، اما ما احساسات آن ها را الزم نداریم. مسائل در حافظه 

 ما به احساسات آن ها هیچ نیازی نداریم. بعضی به نیمه آگاه و بعضی به ناخودآگاه می روند و

امالً منفعل غ کما بلد نیستیم که از احساساتمان عبور کنیم و به محض این که دچار احساسی می شویم شروع می کنیم به واکنش نشان دادن، در این حالت بال

ی می شود و بعد کودک دستور العمل می دهد و می بینیم که است و رشد نکرده است. والد و کودک حاکم هستند؛ والد سرزنش می کند و کودک احساسات

ان است خانم و آقای عاقل و بالغ و تحصیل کرده رفتاری از خودشان نشان می دهند که همه تعجب می کنند. چرا؟ چون آن ها در آن لحظه فقط سه سالش

 وکامالً تحت فرمان و تأثیر کودک هستند.

ه مثبت و چه منفی برای همه در شش سال اول زندگی شکل می گیرند. مهم این است که بالغ رشد کند و از بالغ و توجه داشته باشیم که بالغ و کودک چ

م. والد زندگی کنیکودک بهره ببرد. این سیستم جزو رمز و راز خلقت است. و برای این است که ما درست زندگی کنیم زیرا که ما بدون والد اصالً نمی توانیم 

 ع وجدان ما است، اگر وجدان نباشد ما دچار خطا و گناه خواهیم شد.سرزنشگر در واق

عه و تن و مطالشکل دیگر والد، وسوسه گر و اغواگر است. اگر این والد نباشد ما اصالً پیشرفت نمی کنیم. چه چیزی باعث می شود که ما دنبال علم و دانس

چون فطرت انسان به دنبال رشد و حرکت است؛ منتهی وقتی بالغ رشد نمی کند طور دیگری  کالس برویم و رشد کنیم؟ وسوسه ی رشد. این وسوسه باید باشد

 از این وسوسه استفاده می شود.

م، دائم ی توانیم بکنیشکل دیگر والد، حمایتگر است. این والد از ما حمایت می کند و ما را تأیید می کند ولی اگر از حد تعادل خارج شود دیگر ما هیچ کاری نم

ت نیم درساز به حمایت خواهیم داشت و یا از طرف دیگر اگر حمایت او زیاد شود دیگر هیچ کس را قبول نخواهیم داشت و فکر می کنیم که هر کاری می کنی

کند. چون  است. بالغ کنترل می کند که من چه میزان حمایت نیاز دارم. پس بالغ والد و کودک را که شامل طیف وسیعی از احساسات است را کنترل می

از حد احساسات هم در جای خودشان و در حد تعادل الزم و بسیار خوب هستند مثالً حسادت؛ مگر حسادت بد است؟ حسادت موتور حرکت است؛ منتهی اگر 
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رل نایی باید این دو را به کنتتعادل خارج شود مخرب می شود و این جا بالغ است که تعیین می کند کودک و بالغ از حد تعادل خارج نشوند. بالغ با آگاهی و دا

 خود درآورد. همان طور که قبالً گفتیم منظور از آگاهی، بصیرت و چرائی است و منظور از دانایی، دانش و روش و چگونگی است.

رگرم شده و بازی می ایم و او خیلی خوب با آن س  حال یك تمرین در مورد درک احساس بچه ها با هم انجام می دهیم. برای کودک مان یك جوجه خریده

ن لحظه کند. ما هم سرگرم کاری هستیم و سخت درگیر آن هستیم ناگهان فرزندمون شیون کنان می آید که مامان یا بابا: جوجم مرد! واکنش شما در ای

 چیست؟

 حاضرین: 

 من همه ی کارهایم را کنار می گذارم و با او همدردی می کنم یعنی ازش می پرسم: خیلی ناراحت شدی؟ غصه می خوری؟         -

 من حس او را می گیرم، بغلش می کنم و ناراحت می شوم.         -

 داری! بهش میگم من هم بچه بودم این اتفاق برام افتاد برای همین اآلن می فهمم که تو چه حالی         -

 من میگم اشکالی نداره، خوب مرد دیگه!         -

 من میگم ناراحت نباش یکی دیگه برات می خرم.         -

 من مستأصل میشم و اصالً نمیدونم که چی کار باید کنم؟         -

 من ازش اول می پرسم که چی کارش کردی که مرد؟         -

 کنم و میگم شاید نمرده!من سعی می کنم حواسش را پرت          -

 فعاًل کار دارم برو بعداً راجع بهش حرف می زنیم.         -

 من مراسم خاک سپاری برگزار می کنم.         -

 من از مرده و مردن می ترسم اصالً نمیتونم کاری برایش کنم.         -

 گه!من عصبانی می شم که چه قدر بهت گفتم بهش دست نزن، کشتیش دی         -

 میگم آخی چرا مرد؟         -

 گفتم نخر این ها زود می میرن.         -

 من میگم فکر کن ببین چرا مرد؟         -

 دیدی عرضه نداشتی خوب ازش نگهداری کنی.         -

من گریه کنان دارم می آیم بیرون؛ جلو می خوب همه ی نظرها را نوشتیم، حاالصحنه عوض می شود و شما از جلوی بیمارستانی رد می شوید و می بینید که 

 آیید سالم سلطانی چی شده؟ مادرم فوت کردند و دارم میرم برای مراسم. در این حالت چی کار می کنید و چی می گویید؟

 بنابر نظرات شما و درک احساسی که شما می کنید:

ادر! ای وای حاال چه خاکی به سرمان کنیم؟ راستش را بگو چی کار کردی؟ اون قدر من هم بچه بودم چند دفعه مادرم مرد! اشکالی نداره چیزی که فراوونه م

ببین من از مرده و مردن می ترسم!   این پیرزن رو شکنجه دادی تا مرد! ای بابا شاید نمرده! مادرت مرده اِاِه ببخشید من اآلن کار دارم برو بعداً حرف می زنیم!

 نشو! مادرت مرد حاال تو چی فکر می کنی؟! دیدی عرضه نداشتی از مادرت مراقبت کنی!خودت کشتیش! چه قدر گفتم مادر دار 

مع کند. د و او را جواقعاً شما با من این کارها را می کنید؟ یا یك تسلیت می گویید و می روید یا گاهی بعضی تشدید غم می کنند و حاال صاحب عزا باید بیای

 ك کودک که جوجه اش مرده و یك مرد بزرگسال که مادرش را از دست داده فرقی وجود دارد؟حاال من می خواهم بپرسم که آیا بین ی

ده آیا باید خیر هیچ فرقی نیست. هر دو دچار فقدان شده اند و غم در فقدان می آید. غم یك احساس است؛ کودک جوجه اش را از دست داده و دچار فقدان ش

شتیم همگی واقعیتی است که ما با کودک رفتار می کنیم و اجازه نمی دهیم که او از احساسی که دچارش شده عبور این گونه با او رفتار کنیم؟ نظراتی که نو

مملو از کند. تمام رفتارهایی که در باال نوشتیم و به خصوص موارد خشن تر باعث می شوند که کودک در احساسش بماند و در زمان بزرگسالی درون او 

 یند باشد.احساست متفاوت و ناخوشا

 :دحال تك تك برخوردهایی را که برشمردید بررسی می کنیم تا ببینید که وقتی این رفتار را با کودک می کنید چه اتفاقی در ذهن کودک می افت
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 در مورد اول، کودک دچار غم شده وقتی از او سؤال می کنیم یعنی برخورد منطقی و کودک عصبی می شود.-

 ... وقتی خیلی تکرار شود این ابهام برای کودک پیش می آید که چرا هر بالئی سر من می آید، تو بچگی سر بابا و مامان هم آمده!در مورد من هم بچه بودم .-

 اشکالی نداره، این برخورد توهین به احساس است.-

چیز را می توان خرید. ما هم در این حالت می خواهیم  یکی دیگه برات می خرم، این مفهوم را می دهد که احساست را معامله کن؛ ما پول داریم و با پول همه-

» ست، احساس کودک را بخریم. یعنی احساس را رها کن و پول را جایگزین آن کن. این دقیقاً حالتی است که در حال حاضر در جامعه ی ما یك معضل ا

ه برات میخرم یعنی ول کن غمگین نباش و ما تمام مدت می خواهیم یکی دیگ«. میدونی من تو رو چقدر دوست دارم؟ اندازه ی ماشینی که در پارکینگ است

 که غم کودک را به هر وسیله ای که شده از او بگیریم. 

ن مقوله آشنا درمانده و مستأصل می شویم، چون خودمان هم نمی دانیم که با احساساتمان باید چه کار کنیم و اصالً در این زمینه مهارت نداریم و با ای-

 نیستیم.

 سرزنش کردن )خودت کشتیش، چی کارش کردی(، با این رفتار به کودک احساس گناه می دهیم؛ یعنی تو مسبب همه ی این مسائل هستی.-

 بی عرضه دیدی نتونستی، با این رفتار به کودک احساس ناتوانی می دهیم و درک مقصر او را باال می بریم.-

 کودک را فریب می دهیم و او را وارد عرصه ی دروغ می کنیم.شاید نمرده، وقتی این حرف را می زنیم یعنی -

 توضیح فلسفه ی مرگ، برخورد منطقی که هیچ دردی را دوا نمی کند.-

ذارد. ام بگبه احساس کودک باید احترام بگذاریم، چه خوب و چه بد باید به احساسات کودک احترام گذاشت تا کودک یاد بگیرد که به احساسات خودش احتر

اس بد سما بزرگترها این است که به احساساتمان احترام نمی گذاریم و آن ها را به خوب و بد تقسیم می کنیم و این طور تعبیر می کنیم که اگر اح مشکل

دارم و خشم دارم پس آدم بدی هستم و اگر احساس خوب دارم، آدم خوبی هستم؛ پس باید دائم نشان بدهم که من چه قدر شاد و شنگولم، اصالًغم و غصه ن

ه نشده. احساس هایم را در خودم می ریزم تا کسی نفهمد و همه قضاوت کنند که این آقا یا خانم چه قدر آرام و خوب است! چون به احساست ما احترام گذاشت

 ها خوب و بد ندارند و همه محترم هستند.

 می کنم: چند مورد دیگر از رفتارهایی که در مواجه با احساست کودک می کنیم را ذکر

 ممکن است به کودک رشوه بدهیم، ببین عزیزم اگر گریه نکنی میریم بیرون یه چیز خوب برات می خرم.-

ادری . مممکن است کودک را مسخره کنیم مثالً برای این که آرام شود شروع کنیم به دلقك بازی و شکلك درآوردن؛ این کار توهین به احساس کودک است-

قت فرزند سه ساله شان زمین می خورد ایشان زود او را در آغوش می گرفت و قربان صدقه می رفتند و پدرش هم می آمدند و شروع تعریف می کردند که هر و

ندشان زمین می کردند به بشکن زدن و ادا درآوردن و آواز خواندن تا یك ساعت که کودک آرام شود، یك روز بعد از گذراندن کالس درک احساس دوباره فرز

 ،د و ایشان همین که آمدند کارهای همیشگی را شروع کنند که یاد کالس می افتند و تصمیم می گیرند که آموزه های کالس را عملی تمرین کنندمی خور

ن ندیده از مگفتند: نشستم روی زمین پیش فرزندم و گفتم آخ آخ پات خیلی درد می کنه و .... کلی درک احساس کردم، فرزندم که تا به حال چنین رفتاری 

که  گفت بود ماتش برده بود و اشکهاش روی صورتش ماسیده بود که همسرم آمد و شروع کرد به درآوردن اداهای همیشگی! ناگهان فرزندم برگشت به پدرش

 به حال چه کار می کردیم!! ما تا  من زمین خوردم و پام درد می کنه اونوقت تو می رقصی و آواز میخونی؟! مادر گفت من و همسرم هاج و واج مونده بودم که

و زبان می گیریم. درست مثل مجالس عزاداری ما به جای این که کاری کنیم که صاحب عزا   گاهی ما تشدید غم می کنیم، جوجه ات مرده! الهی من بمیرم-

؛ ممکن است گاهی آنقدر شدید تشدید غم کنیم به آرامش برسد و به برداشتن غم او کمك کنیم بدتر تا از در وارد می شویم شروع می کنیم به زبان گرفتن

 که کودک کم بیاورد، اِه مامان بیشتر از من گریه کرد پس حتماً یك جای کار من ایراد داره که خیلی غصه نمی خورم!

عد هم یواشکی یکی دیگه به کودک دروغ می گوییم، نه عزیزم جوجه نمرده که مریض شده، بردیمش بیمارستان جوجه ها دو سه روز بستری میشه میاد ب-

 جایگزین آن می کنیم.

تو را من با تمام   مسئله ی اصلی، همدردی است. همدردی یعنی درک. درک به منظور فهمیدن نیست؛ فهمیدن کار عقل است. درک یعنی حجم بزرگ غم

بار دارند. احساسات خوشایند مثل یك بار شیرینی کنم؛ ما به این حالت غمگساری می گوییم. احساسات چه خوشایند و چه ناخوشایند،   وجودم حس می

ر اهستند که ما دوست داریم با دیگران قسمت کنیم و سبك شویم ولی احساسات ناخوشایند یك بار سنگین بر روی دوش ما هستند؛ حال کسی که یك ب

 سنگین برروی دوشش است و در حال له شدن است چه انتظاری و چه نیازی دارد؟

جای این که با او رفتار منطقی کنیم، همه دست به دست هم بدهند و کمك کنند که از زیر این بار بیرون بیاید. کسی که احساس ناخوشایند  انتظار دارد به

 دارد کمك الزم دارد که این احساس را از او بگیرند، به این حالت غمگساری می گویند.
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شی از بار و احساس طرف مقابل را می پذیریم تا او سبك شود. در مورد احساسات دیگر نیز احساسات قابل انتقال هستند، در همدردی و غمگساری ما بخ

حمایت و .... همین گونه است. ما در احساسات نیاز به همگساری داریم و باید از احساسات او بگیریم، در خشم پاالیش می کنیم، در غم غمگساری، در ترس 

و به احساس دیگران   ی گوییم. ما انسان ها از نظر روحی به هم متصل هستیم، احساسات از ما تراوش می کنندبه این حالت حمایت عاطفی و درک احساس م

ه اش بردارند تا یاد پیوند می خورد. وقتی بچه ای جوجه اش مرده، دچار فقدان و به دنبال آن دچار غم شده و حاال نیاز دارد که این غم را کمك کنند و از شان

 م ها چگونه خودش را کنترل کند که بار بیش از توانش برندارد برای این کار یك فرمول ساده داریم: درک احساس.بگیرد که در غ

را  درک احساس یك رابطه ی عاطفی است، بچه ای که جوجه اش را ازدست داده دچار آسیب عاطفی شده. در درک احساس و رابطه ی عاطفی باید خودتان

نید و با او صورت به صورت شوید، نگاه در نگاه. نگاه در رابطه ی عاطفی بسیار مهم است چون تنها عضو انسان است که اصالً هم قد کودک کنید یعنی بنشی

خیلی غصه می خوری، آخ خیلی سخته، جوجه ات مرد وای چه قدر دوستش داشتی »دروغ نمی گوید. به چشم کودک نگاه می کنیم و غم را از او می گیریم 

همین کافی است. حتی ممکن است که کمتر از یك دقیقه زمان ببرد ولی با تمام وجود است و کافی است. یك دقیقه دنیا را « خوری میدونمخیلی غصه می 

 همی دهیم ک فراموش می کنیم و سعی می کنیم با تمام وجودمان غم را تجربه کنیم و با نگاهمان و با کلماتی در حد کودک غم را از او می گیریم و فرصت

 کودک گریه کند حتی شیون کند چون عزادار و سوگوار است و باید عزاداری کند.

ای این است وقتی عزیزی را از دست می دهیم تمام ذهن ما مختل می شود، تمام تمایالتمان از بین می رود و دلمان می خواهد که فقط بنشینیم. غم هم بر

رای کودک هم صادق است؛ جوجه اش مرده یا اسباب بازی اش را گم کرده یا دوچرخه اش را دزدبرده باشد همین حالت ب  که ما را بنشاند و ما را ترمیم کند.

 دچار فقدان شده و غم همراه فقدان می آید باید گریه و عزاداری کند. البته کودک خودش کوچك است، غمش هم کوچك است، زمان سوگواری اش هم

یم برای حمایت عاطفی، یك ربع تا بیست دقیقه بعد از گریه و عزاداری دیگه از غم و غصه حرف نمی زنیم بلکه کوچك خواهد بود. بعد از درک احساس می رو

ن کار به او وریم با ایاز بازگشت به زندگی با او حرف می زنیم. مثالً می گوییم وای بابا یك چیز خوشمزه برات خریده بود یادم رفت بهت بدم بیا بریم با هم بخ

 ییم که برگرد به زندگی. یا مثالً من میخوام برم بیرون خرید کنم تو هم میایی بریم. در این حالت می توانیم حتی پیشنهاد خرید یك جوجه نشان می ده

می  فقدان دچاردیگر بدهیم اما یادآور می شویم که این یکی هم ممکنه بمیره. برای غم جایگزین می دهیم، پاالیش و برگشت به زندگی. چون بارها و بارها 

 شوی، غمگین شو، عزاداری کن و آرام آرام به زندگی عادی و شادی برگرد.

را ایفا  اسبچه ها فقط با احساسشان زندگی می کنند اصالً با عقل زندگی نمی کنند؛ هنر مادر این است که لحظه به لحظه بتواند نقش درک کننده ی احس

ار مسئله ی دیگری شود مثالً به سوپر می روید و فرزندتان می گوید پفك میخوام! سرما خورده یا مشکلی کند. ممکن است کودک بعد از یك مسئله دوباره دچ

جود مانع به وداره که نباید پفك بخوره، شما مادر هستید و وظیفه دارید که نخرید، کودک هم وظیفه اش است که اعالم خشم کند چون در مقابل خواسته اش 

جت و بهانه گیری، حال مادری که هنر درک احساس نداشته باشد یا باج می دهد یا داد می زند و کودک را به زور می برد و کتك آمده، شروع می کند به سما

م ه، می گوییو ... در صورتی که هیچ کاری الزم نیست کند و قفط باید درک احساس کند، کودک را از مغازه می بریم بیرون، صورت در صورت و نگاه در نگا

ندگی ز پفك دوست داری می دونم اآلن نمیتونیم بخریم خیلی عصبانی و دلخوری ولی اآلن نمیشه. کودک باید تمرین کند و یاد بگیرد که در تمام مدتخیلی 

 به مانع برمی خورد و خشمگین می شود و باید از این خشم و این احساس عبور کند یعنی بالغ رشد کند.

ه عنوان انجام وظیفه و کتابی و جزوه ای عمل نکنید؛ درک احساسات یك رابطه ی عاطفی است و شما باید برای چند لحظه این مطالب را تمرین کنید اما نه ب

ه باشید، داشتزندگی را فراموش کنید و با تمام حضور در آن موقعیت قرار بگیرید. در درک احساس چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و قلبی برای ادراک 

ک ده دنیا و زندگی و هرچه در آن هست را فراموش کنید پیش فرض های ذهنی مثل آبروم داره میره را برای چند لحظه کامالً تعطیل کنید، با کودقیق 2برای 

 یگانه شوید و بعد معجزه اش را ببینید.

بزرگ، منزل خاله اش می ماند و این خانواده با فرزند مادری تعریف می کردند که دو فرزند دارند و یك شب منزل خواهرشان مهمان بودند، زمان برگشتن پسر 

برادرت  کوچکتر به منزل برگشتند، در منزل پسر کوچك از مادر می خواهد که مدادشمعی های برادرش را به او بدهد، مادر گفت نه پسرم نمی تونم چون

که بهش گفتم: آخ جانم چه قدر خوشگل گریه می کنی بیا یك کم آب نیست و من اجازه ندارم، پسرک شروع می کند به گریه و زاری. مادر تعریف کردند 

ض بخور دستمال هم بهت بدم؛ این کار مادر یعنی گریه کردن حق تو است من هم همراهت هستم؛ تمسخر نمی کنیم، همراه کودکم هستم و تمام عوار

ین میگن حمایت عاطفی. مادر گفت به فرزندم اجازه دادم که هرچه دلش می احساسی را که داری بروز می دهی را من می گیرم، تو خودت را تخلیه کن؛ به ا

دقیقه این اوضاع طول کشید و بعد پسرم آمد و گفت مامان یه فکری، زنگ بزن  21خواهد گریه کند ولی من نمی توانم خواسته اش را برآورده کنم، حدود 

ر گفت من هم هیجان زده گفتم وای چه فکر خوبی و با هم رفتیم و تلفن کردیم و پسرم هم اجازه خونه خاله از داداش اجازه بگیر با مدادهاش! بازی کنم. ماد

 داد که با مدادهایش بازی کند.

ت جلو و یك بار هم جلوی خود من )استاد( در یك اتاق بازی، یك لگو پرت شد و خورد توی سر یك دختر بچه، او هم شروع کرد به شیون و گریه! پدر رف

د من یبغل کرد و گفت: عیبی نداره چیزی نشده خوب میشی! دختر هم صدایش را باال برد و بلندتر گریه کرد، رفتم جلو و به آن پدر گفتم اجازه بددختر را 

ا دردآلود ر دخالت کنم، نشستم پیش دختربچه و گفتم چی شده عزیزم؟ گفت: لگو خورد توی سرم. دستم را گذاشتم روی سرم و گفتم آخ! و حالت قیافه ام هم
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ی ره خیل کردم و گفتم آخ آخ چه دردی داره کجای لگو خورد تیزی اش یا پهنی اش؟ گفت: تیزی اش. گفتم: وای تیزی اش که اگه بخوره که دل آدم غش می

 مینه! این بچه فقط می خواستدرد می گیره! دختربچه گریه اش تمام شد و رفت؛ پدرش گفت اگر با چشم خودم ندیده بودم محال بود باور کنم! گفتم: خوب ه

 بگه که شما بفهمید که من چه دردی دارم آنوقت شما هی می گویید که عیب نداره!

نظر از مبچه ها فقط می خواهند که آن ها را حس کنید و درکشان کنید. باز هم تأکید می کنم که احساس کودک را تشدید نکنید، صحنه سازی هم نکنید 

همه ی   درآغوش گرفتن، حمایت کنیم. در این جا تأکید می کنم که درک احساس سن خاصی ندارد و در مورد همه ی افراد در آرامش و تعادل با کالم و

 سنین قابل انجام است.

د لنبیکی از حاضرین: اگر بچه زمین خورد سریع اهمیت ندهیم و فرصت دهیم که خودش بلند شود درست است؟ استاد: حتماً کودک باید خودش از زمین 

اندم: ی است راخوشود، ما همیشه در کنار کودک حضور داریم. یك مثال می زنم در این مورد که در یك کتاب تعلیم و تربیت در ژاپن که خاطرات یك معلم ایران

ین مادر و کودک وارد پارک ایشان در پارکی قدم می زدند و یك مادر و کودک توجه شان را جلب می کند و این طور نوشتند که: از لحظه ای که ا یك روز 

یرون را بشدند مادر دیگر با کودک کار نداشت و روی نیمکتی نشست و بچه رفت افتاد توی خاک، توی چاله، اومد بیرون رفت توی جوب و گلی شد و خودش 

ن داد و مادر هم خنده ای کرد و دست تکان داد، کشید و هم چنان مادر سرش به کار خودش بود بعد کودک از یك تپه باال رفت و از اون باال با مادر دست تکا

هی به  توجمن که حسابی حیرت کرده بودم طاقت نیاوردم و رفتم با مادر سر صحبت را باز کردم و گفتم ببخشید شما از وقتی وارد شدید من دیدم که اصالً

نمی کردم تا یاد بگیرد خودش مسائلش را حل کند. گفتم آخه او افتاد تو فرزندتان نداشتید؟ مادر گفت: من کاماًل حواسم به فرزندم بود فقط مستقیم نگاهش 

 م.چاله؟ مادر گفت بله من مواظب بودم آن چاله خطرناک نبود. گفتم آخه گلی شده؟ گفتند بله لباس برایش آوردم بازی اش تمام بشه عوض می کن

ت داشت، حمایت می کنیم اگر نه که خود کودک باید از پس کارهای خودش بربیاید. ببینید بچه ها این طوری رشد می کنند. زمین خورد اگر نیاز به حمای

.  Jنم ک وقتی کودک زمین خورده و اتفاق مهمی نیفتاده و خودش بلند میشه میره دیگه الزم نیست که ما دنبالش بدویم که بیا من میخوام درک احساست

 دچار وسواس علمی و کتابی بچه بزرگ کردن نشویم.

 که دلتاناحساس را اول برای خودتان اجرا و تمرین کنید.به احساسات خود توجه کنید و با خودتان همدردی کنید. با فرزندتان همان رفتاری را کنید درک 

شد عاطفی می خواهد با شما رفتار کنند. وقتی من احساس های خودم را نمی شناسم چگونه می توانم دیگری را درک کنم. این یك مشکل عمومی است و ر

 جامعه ی ما پایین است.

د بلکه شاءا... هستننیازهای عاطفی خود و دیگران را بشناسیم. نیاز ما چیست؟ منظور من اصالً توقع نیست نیاز را با توقع اشتباه نگیریم چون توقعات، االما

 «یست که من به او بدهم.نیاز من چیست که همسرم باید به من بدهد یا نیاز همسرم چ»منظور این است که ما بدانیم 

 اگفتیم احساسات جزو وجود هستند و باید تجربه شوند. درک احساس کودک بزرگترین مرحله ی شناخت کودک است. تا احساس کودک و نیاز پشت آن ر

 نشناسیم نمی توانیم با او رفتار مناسب داشته باشیم و رفتارمان بر اساس ذهنیات خودمان خواهد شد.

که احساس درست نداشته باشد نمی تواند فکر و عمل کند؛ چرا بچه های ما این قدر در درس خواندن ناتوان هستند؟ چون ذهن های خیلی کودک تا زمانی 

کنیم عبور  وشایندپری دارند و یکی از عللی که ذهن پر می شود، احساسات نا خوشایند انباشت شده است. ما و به تبع فرزندانمان بلد نیستیم از احساسات ناخ

این ذهن های تا ذهن تخلیه شود. بچه ها نیز تا زمانی که احساس درست نداشته باشند درگیری های ذهنی شان اجازه نمی دهد که درس بخوانند. خود ما با 

بقه طبقه روی هم انباشته پر می توانیم یك صفحه کتاب بخوانیم؟ وقتی ذهن پر از احساس های عبور نکرده است و خشم ها و غم ها و کینه ها و حسادت ها ط

 شده اند، این ذهن اجازه فراگیری نمی دهد.

باید با احترام برخورد کنیم. بچه ها در اوج احساس احتیاج به درک دارند   پس بچه ها اول باید احساس سالم داشته باشند. گفتیم با احساس خوب و بد بچه ها

ال جیغ زدنه، نعره می کشه، پا می کوبه و نمی دونه که با این احساس باید چی کار کنه من و درک احساس یعنی پذیرش کودک همان گونه که هست. درح

 ته ام.ا نپذیرفمادر و من پدر باید توانایی پذیرش داشته باشیم همین جوری که هستی بیا حمایتت کنم؛ پرخاش، قهر و دادزدن سر کودک و ... یعنی من تو ر

شان صحبت کنند مهارت بیشتری به دست می آورند و باید این امکان را داشته باشند که احساسات را بیرون بریزند و بچه ها هرچه بیشتر راجع به احساسات

 راجع به آن حرف بزنند.

شود، درست ته نفنکته ی بسیار مهم: احساسات ناخوشایند کودک تا به وضوح بیان نشوند، بیرون ریخته نشوند و به آن توجه نشود و به عنوان یك واقعیت پذیر

 6ص در زیر نخواهند شد و تا آخر عمر کودک در ناخودآگاه او خواهند ماند و عذابش خواهند داد. احساسات نا خوشایند نسبت به هر چیز و هرکسی به خصو

ک به ونده ی فعال باشیم؛ کودسالگی باید گفته شود. کودک وقتی نفرت و یا خشم یا هر احساس ناخوشایندی را بیرون می ریزد باید به او توجه کنیم و شن

یا هر  نوضوح بگوید و خالی شود و ما بشنویم و درک کنیم مثل: اوه خیلی عصبانی هستی! من بستنی نخریدم ناراحت شدی؟ این حالت را حتی با همسرتا

 کس دیگر نیز می توانید اجرا کنید.
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و روش نشان می دهد. احساس سن و سال ندارد هر چیزی که در مورد کودک یاد می در این زمینه بسیار عالی به شما راه « کودک، انسان، خانواده»کتاب 

ساله است و پس  41یا  31گیریم در مورد بزرگساالن نیز می توانیم پیاده کنیم. احساسات متعلق به بخش کودک ذهن است، فکر نکنیم که مثالً همسرمان 

هستیم یا حسادت می کنیم یا هر احساس دیگر، در آن لحظه کودک هستیم؛ پس فرقی نمی  کاری نمی توان کرد. همه ی ما وقتی عصبانی هستیم کودک

 کند راهکار یکی است.

 و کودک هنگام تخلیه ی احساس نباید سرزنش شود. چرا این جوری هستی؟! پذیرفتن یعنی همین جوری که هستی برای من عزیزی. تو عصبانی شدی، بد

را بیرون نریزند، می ماند و بزرگ می شوند و تبدیل به نفرت می شود. بسیاری از قهرهای خواهر و برادرها حتی در سن  خوب نداریم. اگر بچه ها احساسشان

 های میانسالی برای همین احساسات بیرون نریخته ی کودکی است. 

به او خودمان را آزاد می کنیم. بخشش این  بخشش یعنی رها شدن از احساس ناخوشایند. ما وقتی کسی را می بخشیم یعنی از احساس ناخوشایند نسبت

ندارم.  ونیست که در کالم بگوییم من بخشیدمت ولی توی دلمان بگوییم که ایشاال روز قیامت بری جهنم. بخشش یعنی من دیگه این احساس را نسبت به ت

که بیان احساس منفی تبعاتی ندارد و موجب قطع محبت نمی  بچه ها خیلی زود از احساس بیرون ریخته عبور می کنند و می بخشند. اما باید مطمئن باشند

ما اگر ت تا بمیری... اشود. بچه ها باید بدانند که در ابراز و گفتن احساس آزادند اما در عمل محدودند. یعنی می توانند بگویند که ازت متنفرم میزنم توی دهن

او بگوییم که حق ندارد بزند. یا اگر در سنی باشد که فحش بلد باشد و کلمه زشت به کار برد  دست بلند کردکه بزند باید دستش را بگیریم و محکم و قاطع به

 نیز مانع می شویم و کلمه ی جایگزین را به او یاد می دهیم. 

ا ما یده اید، در این جنکته ی مهم دوم: درک احساسات کودک به معنی تأیید و قبول خواسته های او نیست. بچه ای که عصبانی است که برایش بستنی نخر

م کودک هاصالت خشمش را تأیید می کنیم نه مسئله ی خوردنش را. این بستنی به ضرر او است و ما هم به عنوان پدر و مادر مسئول هستیم که نخریم و 

است که مادر خودش را می بازد و به  حق دارد که عصبانی شود.. تأیید حق کودک در خشم به معنی تأیید خواسته ی او نیست. تأیید خواسته ی کودک وقتی

 ها!!  کودک می گوید: خوب باشه عصبانی نشو گریه نکن می خرم ولی یادت باشه خودت بدتر میشی و سرفه می کنی

کل با احساساتمان مشوقتی احساسات کودکان را می پذیریم، آن ها هم یاد می گیرند که احساسات خودشان را بپذیرند و به آن احترام بگذارند. علت این که ما 

پس  ندمان را بپذیریمداریم این است که در کودکی ما را با احساساتمان نپذیرفتند و اجازه ی بروز ندادند و حاال در بزرگسالی ما هم نمی توانیم احساسات فرز

ریم، همین که هستیم لذت ببریم از خودمان و دنبال باید به کودکی برگردیم و احساساتمان را حاال خودمان بپذیریم، خودمان را همین گونه که هستیم بپذی

 و عبور کنیم.« من حسودم، خیلی هم حسودم» خوب و بد نباشیم و خود را توصیف کنیم: 

به  ید راستبرای درک احساس کودک یك آینه ی عاطفی باشید. آینه چه کار می کند؟ وقتی جلوی آینه می ایستید آینه با شما چه کار می کند؟ همانی که ه

د؟ به شما نمی آی شما نشان می دهد. آیا آینه ظاهر شما را عوض می کند مثالً روسری سبز شما را قهوه ای نشان دهد یا به شما بگوید که این روسری یا لباس

دیت شد، غصه می خوری؛ آینه در مورد شما قضاوت نمی کند. آینه ی عاطفی، احساس کودک را عیناً به خودش منتقل می کند، تو عصبانی هستی، تو حسو

 نه این که ببین خیلی حسودی بده، ... نه خوب و نه بد، همین که هست را نشان می دهیم تا کودک یاد بگیرد چگونه تغییر دهد. 

که  ودک رفتهکمك به درک احساس و رشد عاطفی کودک یکی از مراحل بسیار شیرین رفتار با کودک است. منتهی ما آن قدر حواسمان دنبال عقل و دانش ک

ه این م کیادمان رفته شیرین ترین بخش رفتار با کودک درک احساس است چون متأسفانه درصد احساسات ناخوشایند جامعه ی ما باال است. اگر یاد بگیری

ات ان عبور کنیم و به احساساحساسات ناخوشایند را تبدیل به احساسات خوشایند کنیم و یاد بگیریم از الیه های احساسات ناخوشایند ضبط شده در درونم

 خوشایند برسیم، می بینیم که بچه داری یکی از لذت بخش ترین کارهای دنیا است.

ر توجه هرچیز دیگ هر وقت دچار احساسات ناخوشایند شدید آن ها را بنویسید، اصالً مهم نیست که چی می نویسید در آن زمان نه به عقل و نه به انسانیت و نه

این توجه کنید که هر چه در ذهنتان است بدون سانسور بنویسید مثل یك استفراغ عاطفی، هر چه سم در ذهنتان است را بیرون بریزید؛ وقتی نکنید فقط به 

. اگر هنگام درا ببیننوشتن تمام شد هرگز آن را نخوانید و بعد آن کاغذها را بسوزانید یا دور بریزید. چون هیچ کس در هیچ شرایطی نباید این استفراغ عاطفی 

خلیه ، بنویسید و تنوشتن دچار بغض و گریه و فریاد شدید هیچ اشکالی ندارد. در هر مورد و به هر دلیلی دچار احساس ناخوشایند شدید این کار را انجام دهید

 شوید و بسوزانید تا راحت شوید. به این ترتیب یك قدم برداشته اید و تکرار کنید

 1ادی کودک و تفکر اقتص -26نشست 

درجه با هنجارهای جامعه متفاوت است. اصاًل  181در این مبحث ما بیشترین چالش را با ذهن شما خواهیم داشت چون صحبت های ما در این مبحث کامالً و 

رزاندانمان تی که ما با فقصد مقصریابی نداریم بنابراین مطالب را با درک مسئول و بدون قضاوت بررسی کنید. این مبحث و مبحث بعدی، ریشه ی تمام مشکال

 داریم، بررسی خواهد شد.
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تفکر اقتصادی وقتی حرف از اقتصاد می زنیم یاد بورس و سهام و عرضه و تقاضا و غیره می افتیم. این ها علم اقتصاد هستند در حالی که من می خواهم از 

د در این تعریف یعنی: تنظیم رابطه ی انسان با محیط برای دریافت نیازهای صحبت کنم. که مثل هر تفکر دیگری پایه ی آن از کودکی گذاشته می شود. اقتصا

د یعنی عقل یم. اقتصازیستی. این تعریف ما از اقتصاد است. ما چه رابطه ای با محیط و طبیعت داریم و چگونه برای تأمین نیازهای زیستی مان ارتباط برقرار کن

رد هوش متعادل یعنی، روش هایی برای ارتقاء رضایت از زندگی و روش هایی که با امکانات موجود ما بیشترین معاش. یعنی تنظیم مصرف مادی. اقتصاد در رویک

 رضایت را از زندگی داشته باشیم.

نیاز داریم و با  زیست مان به آن غریزه نیرویی است که ما برای  گفتیم که ما انسان را مجموعه ای از مادیت و معنویت، جسم و روح، فطرت و غریزه می بینیم.

. اگر فطرت و حیوانات مشترک هستیم. در حیوانات دایره ی فطرت و غریزه برهم منطبق است ولی در انسان غیر از غریزه و جسم، فطرت و روح نیز وجود دارد

در اضطراب زندگی خواهد کرد. نیاز های غریزی و انسان   غریزه در امتداد یکدیگر قرار بگیرند، انسان در آرامش خواهد بود. و اگر در امتداد هم قرار نگیرند،

نمی شود. در حالی نیازهای جسمی ما بسیار محدود ولی تکرار شونده هستند. مثل غذا خوردن، ما مرتب باید غذا بخوریم و با یك بار غذا خوردن نیاز ما تمام 

در لذت می برید؟ یا چند وقت لذت می برید؟ اصالً نمی توان گفت چون انتها که نیازهای فطری ما بی انتها و دائمی هستند. شما از دیدن یك گل زیبا چه ق

و نامحدود  ندارد. جسم انسان محدود است، نیازهای جسمی اش هم بی انتها است؛ ولی روح انسان نامحدود است، بنابراین، نیازهای روحی اش هم بی انتها

 است.

ین است که حیوان وقتی نیازش را دریافت می کند همه چیز برای او تمام می شود، سیر می شود و می چه تفاوتی بین انسان و حیوان است؟ تفاوت ما در ا

و یك پدیده ی بی انتها دارد و ذهن دارد، اگر نیازهای غریزی اش را ذهنی کند و جهت مخروط ذهنش به پایین برگردد، بعد از   رود؛ اما انسان چون روح دارد

فطری اش مطرح می شود یعنی بی انتهایی طلبی و دائمی طلبی او آغاز می شود و در این حال اگر بلد نباشد و جهت مخروطش  دریافت نیاز جسمی اش، نیاز

ولی حرص جمع هم به سمت مادیات و پایین باشد، می رود به سمت انباشت کردن؛ یعنی بعد از این که غذا را خورد و سیر شد حاال برای خوردن الزم ندارد 

ما جهت و می خواهد که غذا برای روز مبادا جمع آوری کند. مسئله از این نقطه شروع می شود یعنی زمانی که ما نیازهای غریزی را دریافت کردیم ا آوری دارد

اهم می خوفطرت صحیح نیست و به سمت مادیات است و می خواهیم انباشت کنیم. زمانی که این حالت شروع می شود، آغاز مشکالت بشر است. حاال که من 

 انبار کنم و نگه دارم، پدیده ای به وجود می آید به نام مالکیت.

فضای ذهن ما را مادیت و مالکیت گرفته است؟ چه قدر به داشتن فکر می کنیم؟ یك بازی کوچك با شما می کنم و می خواهم که چند چیز  چند درصد از 

درصد مالك آپارتمانم هستم .... آقای سلطانی: خانمی که  51ایم، بچه هام، مدرکم، حساب بانکی، را که مالك آن هستید نام ببرید. پاسخ حاضرین:خودم، لباسه

دهید که ی بگفتند من مالك خودم هستم! پس لطف کنید پیر نشوید و جوان و شاداب بمانید. خانمی که مالك پنجاه درصد از آپارتمان هستند! لطفًا ترتیب

ر سالم و نو بماند. پاسخ: نمی تونم. آقای سلطانی: چه جور مالکی هستید که توان نگهداری آپارتمانتان را ندارید؟ خانمی آپارتمانتان فرسوده نشود و همینطو

ی توانیم ن نمکه مالك مدرک تحصیلی اش بود! یك کاری کنید که دائماً علمتان به روز باشد می توانید؟ ببینید ما چه جور مالکی هستیم که در ملك خودما

حظه از ل نیم و اختیار ملك و مملوکمان را نداریم. مالکیت بزرگترین فریب و توهم ذهن است، چیزی است که اصالً وجود ندارد. تمام گرفتاری های ماتصرف ک

. «من»ل من و در کل ، ما«اتاق من»ای شروع می شود که مالکیت به وجود می آید. در یکی از مباحث به یاد دارید که پرسیدم چرا اتاق بچه های ما سوا است؟ 

یین نیازها در مشکل از جایی شروع می شود که بحث مالکیت پیش می آید. در مخروط رو به باال، نیازها در پایین ترین حد قرار دارد و در مخروط رو به پا

 باالترین حد قرار دارد.

  

  

  

  

  

  

  

شروع می شود. مجبور می شویم هم دیگر را بزنیم، فشار بدیم، تو برو عقب، این مال منه.  وقتی جایگاه نیازها باال رفت و در جای معنویت قرار گرفت ، تعارض

تو؛ و خودش این انسان از قرن ها پیش چون نمی دانست که چه مشکلی دارد، مالکیت را اختراع کرد و قرارداد را گذاشت، از این خط مال من و از آن خط مال 

دی شود برای خودش مالکیت قائل می شود و بنایش هم از کودکی گذاشته می شود. وبعد برپایه ی این ذهنیت تئوری دروغ بزرگ را باور کرد. وقتی ذهن ما

 اقتصادی می دهیم و قوانین حقوقی و نظام حقوقی تعریف می کنیم. و آرام آرام بشر باورش می شود که مالك است.

ه ی تاریخی است. از کجا و چه جوری آمده و چه عوارضی دارد؟ یك اشاره به دوران قدیم می چرا این وضعیت به وجود آمده؟ این قضیه و این وهم یك مسئل

ز وارد بازی کنم، ریشه ی مالکیت خیلی قبل از این مثالی است که من می زنم ولی آن عاملی که این مسئله را تشدید می کند و ما و جامعه ی ما را امرو
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همیشه در مضیقه بودند. کشور ما یك کشور فقیر و ملت ما در   که، از زمان بسیار دور و قدیم، مردم مملکت ما مالکیت می کند، مربوط به این مسئله است

سال است که تبدیل به ملتی سیر شده ایم و قبل از این تاریخ هیچ وقت مردم سیر نبوده  51طول این تاریخ همیشه گرسنه بوده. ما امروزه در مقیاس کمتر از 

ز یت ملت ثروتمندی نبودیم اآلن هم نیستیم و امروزه ما ملتی بسیار فقیر ولی پولدار هستیم، اصالً ثروتمند نیستیم چون فقط پول داریم و چاند. ما هیچ وق

طی و حق دیگری نداریم. اما در دوران قدیم قبل از مدرنیسم، ملتی بودیم که به خاطر شرایط اقلیمی کشورمان و خشکسالی های پی درپی در تنگدستی و

تولید  وگرسنگی زندگی می کردیم، به همین دلیل مردمی هستیم که با حسرت بزرگ شدیم. وقتی وارد دوران مدرن شدیم یعنی دوران پیشرفت و تکنولوژی 

ی ز یك نداری تاریخانبوه، این تولید انبوه به دنبال خودش یك مصرف انبوه می خواهد، بهترین کشورها هم برای طعمه شدن کشورهایی مثل ما هستند که ا

ل علت ک رنج می برند و با کمك تبلیغات به راحتی تبدیل به مصرف کنندگان وحشتناکی می شوند. به طوری که هرچه در این کشور بریزیم، کم است و در

ت فقر نداریم بلکه ذهنیت و احساس این احساس فقری که ما داریم این است که خواسته های ما بسیار زیاد است. احساس فقر را به کار بردم چون در واقعی

ن شده. ما در فقر داریم. بی انتهایی برای ما تبدیل به محدودیت شده و نیازهایمان به جای این که معنوی شود، مادی شده و تبدیل به خواسته های فراوا

مادیت به سر می بریم و در این فضای مادی حاال هرچه که معنویت انتها نداریم و فطرت انسان که بی انتها است در معنویت ارضاء می شود اما ما فقط در 

ناداری  اکثراً با احساسداشته باشیم باز هم کم است. هر چه داشته باشیم باز هم فقیر هستیم و دقیقاً این قضیه را به بچه هایمان منتقل کرده ایم. بچه های ما 

 درحال بزرگ شدن هستند.

ی که همیشه راجع به آن صحبت کردم، بهم ریخته است و مادیت به جای اصل نشسته است. تمام نظام و ساختار بهم رفتارها مادی شده است. ساختار ارزش 

خواهند شد.  ریخته چون مبدأ و مرجع ما مادی شده است وقتی اصل برداشته شود و مادیت جای آن را بگیرد، اصول و ارزش ها هم تغییر خواهند کرد و مادی

در دنیای امروز جنبه ی مادیت پیدا کرده. شکل محبت ها عوض شده و تبادل مادی، جای تبادل عاطفی را گرفته. نگاه هایمان هم حتی مسائل معنوی هم 

 «!!دل خوش سیری چند»تغییر حالت داده و نگاه پر محبت بی معنی شده و فوری یك بیت شعر از سهراب می خوانیم که 

رخه ی هوش متعادل می بینیم که شخصیت در هوش اجتماعی جای دارد و این هوش در قسمت باال یعنی حتی احترام و شخصیت ها هم مادی شده. در چ

 معنویت قرار دارد ولی وقتی جهت آن عوض شود و مادی شود تبدیل به اقتصادی و مادی می شود که در پایین قرار دارد.

  

  

  

  

  

  

  

ی باالی چرخه به نیمه ی پایین آن. در یك تفکر و رشد متعادل، کسب درآمد از خالقیت است.  عوارض حاصل از تفکر مالکیت، سقوط است. سقوط از نیمه

کارآفرینی  ند وحتی شغل از خالقیت است. در مبحث بعد مفصل راجع به بیکاری صحبت خواهیم کرد و این که بچه ها از کودکی چگونه باید اشتغال را یاد بگیر

یق خالقیت باید به درآمد برسیم، تولید و ابداع چه مادی و چه معنوی با خالقیت است. خرج کردن، با تفکر و هوش اقتصادی از کودکی باید شروع شود. ما از طر

اما با تفکر است، چون ما اجازه نداریم هر چی که به دست می آوریم را خرج کنیم. ما با خالقیت می توانیم هرچه می توانیم حالل و پاک به دست آوریم 

اجازه نداریم هر جور که دلمان می خواهد خرج کنیم. وقتی تفکر مالکیت شکل می گیرد و مادی می شود، درآمد هم با تفکر اقتصادی صورت می اقتصادی 

ولیدی هر ت .گیرد و آنوقت فاجعه ی اقتصادی رخ می دهد که امروزه گریبانگیر خیلی از کشورها هست، کمتر تولید می کنیم و بیشتر خرید و فروش می کنیم

ولی وقتی یك کاالی تولید شده را چند دست بین خودمان می چرخانیم و به آن زرنگی و شم اقتصادی می   متوازن با خودش یك شبکه ی توزیع الزم دارد

ا می گوییم چه کار می خواهید گوییم و دائم ارزش افزوده ایجاد می کنیم این یعنی درآمد ما از حوزه ی تفکر اقتصادی است نه از خالقیت. اآلن به اکثر جوان ه

االی معنوی. چه ککنید؟ می گویند مغازه باز می کنیم؛ یك چیزی بخریم و بفروشیم. کمتر به ذهنمان می آید که یك کاالیی را تولید کنیم، چه کاالی مادی و 

یا زندگی است و تفکر مادی بر اقتصاد حاکم شده  ی سقوط ما به پایین چرخه ی هوش متعادل  فوری تفکر خرید و فروش به ذهنمان می رسد، این نتیجه

د که ناست نه هماهنگی بین خالقیت و اقتصاد و این مسئله خاص کشور ما نیست بلکه در کشورهای سرمایه داری هم صدق می کند و متخصصین عقیده دار

گ است که بشر را از این وضعیت نجات دهند و امروزه شاهد ادامه ی این روند باعث نابودی بشریت خواهد شد. به همین دلیل دغدغه ی اندیشمندان بزر

 .کاهش دهندهستیم که جهان به سمت معنویت رو آورده است تا بتواند انسان را از نیمه ی پایین چرخه به باال و به سمت معنویت پیش ببرد و مادیت را 

در اختیار دارید؟ حاضرین: وسائل منزل، اسباب بازی، دانش و اگاهی، محیط، مدرسه یك سؤال از شما می پرسم که برای رشد فرزند یا فرزندانتان چه امکاناتی 

ین یعنی محدودیت و با ا.... همه ی این مواردی که نام بردید برمی گردد به این که ما پول داریم و می توانیم برای کودکمان امکانات فراهم کنیم؛ این طرز فکر 

د ایجاد می کنیم. آیا تا به حال شده که کسی مانع شود که از نور خورشید استفاده کنید و در بهره بردن از آن تفکر ما داریم محدودیت ذهنی برای رش
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الکیت. آن محدودیت داشته باشید. آیا محدودیت دارید از هوا و یا از طبیعت استفاده کنید؟ چه چیزی باعث این تفکر محدودیت و مادیت می شود؟ ذهن م

نیم ما مالکشان هستیم را به عنوان امکانات می بینیم، من مالك طبیعت که نیستم ولی مالك اسباب بازی های کودکم که هستم. مالك چیزهایی که فکر می ک

ن از آ می روند تحصیالتم و مالك درآمدم هستم و این ها را به عنوان امکانات می بینم. محدودیت ذهنی از عوارض تفکر مالکیت است. بچه ها وقتی به طبیعت

ند حسابی بکش لذت می برند ولی ما بزرگترها وقتی به طبیعت می رویم چی می بینیم؟ به به چه زمین هایی! این جا متری چنده؟ چندسال دیگه که اتوبان هم

گل به اون عظمت فقط رشد می کنه!!! ببینید تفکر محدودیت چه کار می کند که از دیدن جنگل بزرگ هم ما را محدود به چند متر زمین می کند؛ از آن جن

یم! یا کنار دریا می رو« آخ اگه من این جا چند متر زمین داشتم»دو هکتارش را می بینیم که البته اون رو هم نمی بینیم بلکه فقط حسرتش را می کشیم! 

 فقط به ویالها توجه می کنیم و حسرت می خوریم. 

یه؟ نگرانی امروز ما در جامعه چ«. نکنه من این را به دست نیاورم. یا ازم بدزدند»ایجاد می کند، تفکر مالکیت، محدودیت ایجاد می کند. تفکر مالکیت اضطراب 

تومان بشه من این ماشین را چه کار کنم؟ ببینید چه طور اعصاب و سالمتی و عمرمان را از بین  1111چیزهایی که داریم را از دست بدهیم. اگه بنزین لیتری 

 ذهنی به نام مالکیت. می بریم فقط برای یك توهم

ن سفره بر سر ایبه دلیل داشتن تفکر مالکیت، این حق را به خودمان می دهیم که هر چه دلم بخواد می توانم انباشت کنم. هستی یك سفره ی باز است، ما هم 

ره بردار و هیچ چیز هم در آن نگذار. مالك به انباشت نشسته ایم، در این سفره می گذاریم و از آن برمی داریم؛ تفکر مالکیت به ما می گوید که فقط از این سف

ی خوان این بچه ها خونه م» فکر می کند و خیلی جالب است که نه تنها به انباشت برای خودمان فکر می کنیم بلکه به انباشت برای وارث هم فکر می کنیم 

 «.زندگی می خوان بعداز من چی میشه؟

لب می شود و انباشت زیاد می شود، منابع طبیعی از بین می روند و همون بچه ها که این قدر نگرانشان هستیم دیگر در نهایت وقتی این تفکر بر جامعه غا

نیت است و چیزی برای زندگی نخواهند داشت! مالك به خودش فکر می کند و حداکثر به خانواده اش، به غیر از این دو نمی تواند فکر کند چون غرق در م

 می تواند فکر کند.« بچه های من»و به « من»فقط به 

می  مستندگفتیم تفکر مالکیت یك وهم است اما امروزه در جامعه ی ما تفکر مالکیت یك ارزش شده است. حتی برای توجیه آن از لحاظ دینی و مذهبی هم 

ده شده اما بقیه اش را نمی آییم بگیم یا نمی دانیم که آوریم، این مستندات کامالً صحیح و درست هستند، مثالً ما می گوییم که در اسالم مالکیت محترم شمر

 بگیم. ما یك وهم ذهنی را تبدیل می کنیم به ارزش و اصول.

چرا ما هرچیزی دلمان  خوب اگر مالکیت خوب نیست پس هر کی هر کی باید باشه؟ من هر کاری دلم بخواد می کنم؟ این که خودش از مالکیت بدتر است! 

چون مالك خودم هستم به کسی ربطی نداره!! آقایی را می شناختم که هر چیزی که مضر بود مثل الکل و سیگار و غذاهای مضر را  می خواهد می خوریم؟

چه ها و کرم ها استفاده می کرد و وقتی به او اعتراض کردیم، گفت ببینید من اجازه نمی دهم که ذره ای از بدن من سالم به گور برود، اونی که بخواد مور

د و ورن خودم کیفش را می کنم داغون و غیرقابل استفاده تحویل میدم!!! چرا همچین طرز فکری به وجود می آید؟ چون خودش را مالك خودش می بینبخ

هم و چون مالك خودم هستم پس هرکاری دلم بخواد می کنم. چون مالك بچه ام هستم پس هر جوری دلم بخواد باهاش رفتار می کنم. حال که مالکیت یك

ه این خود کاست پس چه کار باید کنیم؟ نیازهای زیستی بسیار مهم هستند و ما باید آن ها را دریافت کنیم؛ صحبت من هم این نیست که تارک دنیا شویم 

 یك ارزش است؛ مالکیتخیانت است. بلکه به جای مالکیت، اصل امانت را می گذاریم. در رویکرد هوش متعادل مهمترین مسئله ی اقتصاد، امانت است. امانت 

به ما  ی کهارزش نیست. و وقتی بحث امانت پیش می آید کارما سخت تر می شود. وقتی در مالکیت هستیم هر کاری دلمان می خواهد می کنیم، ولی با امانت

رشدمان از سفره ی هستی برداریم، تأکید می به ما اجازه داده شده که در حد نیاز فقط برای   سپرده شده هم هر کاری دلمان بخواد می توانیم انجام بدیم؟

ی ی دلمان مکنم فقط برای تأمین رشد و نه بیشتر. ما با خالقیت هر چه قدر که بخواهیم درآمد کسب می کنیم ولی با هوش اقتصادی اجازه نداریم که هرچ

ه درآمد باید هزینه شود برای بقای طبیعت، باید هزینه شود برای خواهد هزینه کنیم؛ حال اگر اضافه داریم، آن را در سفره ی هستی می گذاریم و این اضاف

و است و ختیار ترشد دیگران؛ ما مسئول رشد خودمان هستیم و در مقابل رشد دیگران مسئولیت داریم. تفکر امانت به ما می گوید که: مال تو نیست بلکه در ا

 قبت بکنی. تو باید به خوبی از این چیزی که در اختیارت قرار گرفته مرا

لی نگر دارد و انسان اه کیك انسان با نگاه امانت در مسائل اقتصادی و در کل زندگی بیشتر مراقبت می کند تا یك انسان با نگاه مالکیت. انسان با تفکر امانت، نگ

، همه یعنی ازل تا ابد، مال من «مال همه است»و من جزء است اما نگاه امانت می گوید: « مال منه» با تفکر مالکیت، نگاه جزئی نگر دارد چون می گوید: 

ارد. شما مه دنیست مال بشریت و انسانیت است بدون هیچ فاصله ی زمانی. تفکر مالکیت حرص و ولع دارد که جمع و انباشت کند، تفکر امانت از انباشت واه

لطفاً این ها یك ماه خانه ی شما بماند! بعد که بره چه کار می کنید؟ چند امانت داری دوست دارید؟ مثالً یك نفر بیاید و بگوید که پنجاه تا شمش طال دارم 

شه یه پنجاه نیم که میتا قفل و بند و دائم مضطرب خواهید بود که نکنه این ها از بین بروند، اما وقتی مال خودمان باشه می بینیم که عجب کیفی داره حاال ببی

  به هر قیمتی که شده! تای دیگه از این ور و اونور گیر بیاریم حاال

گاه امانت است گاه هم نبا این مثال می بینیم که ما کاماًل با دو نگاه روبه رو هستیم، یکی نگاه جزئی نگر مالکیت که میگه مال منه هر چی بیشتر بهتر؛ و یك ن

ن تجربه را داشته اید که مثالً یك ماشین مدل پایین داشتید که اصالَ احساس نیاز در خودش نمی کند پس هرچی کمتر بهتر. تفکر مالکیت نا امنی می آورد، ای
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: دیدید انیو حاال عوضش کردید یك مدل باال خریدید چه حالی دارید؟ حاضرین: دائم پشت پنجره میریم که چیزی نشه! خط نیندازنش یا ندزدنش. آقای سلط

کر می کنیم خیلی خوبه و دعا می کنیم که همیشه چیزهای نو بیاد و اضطراب هم به چه اضطرابی مبتال میشیم! این قدر به این اضطراب عادت کردیم که ف

می دانیم. در حالی  که همیشه هست، کفشم را ندزدن، خونمو دزد نزنه، سیل نیاد، سهامم افت نکنه! به این اضطراب ها عادت کرده ایم و آن ها را هنجار و الزم

حساس اضطرابی ندارد. چون به اصل خودش که مادیت نیست، ایمان دارد و مطمئن است که سهمش محفوظ که انسان با تفکر امانت آرامش دارد و هیچ ا

پس آرامش دارد، ایمان و توکل دارد. کسی که ایمان دارد، امن است و کسی که توکل دارد به نظام « آن چه که من الزم دارم برایم مهیا می شود»است؛ 

؛ پس امن است. در حالی که تفکر مالك، نه ایمان دارد نه توکل و نه امنیت دارد. دیدید خیلی پولدارها چه قدر بددل می آفرینش و هستی اعتماد و ایمان دارد

 شوند و دیگر به هیچ کس اعتماد نمی کنند.

 ی می آورد، کسی که تفکر امانتتوهم مالکیت، محدودیت می آورد؛ کسی که تفکر مالکیت دارد همیشه محدودیت ذهنی دارد. تفکر امانت، عظمت و بی انتهای

ه امانت ب و کلی نگر دارد هرگز دچار محدودیت ذهنی نمی شود. بچه های ما باید درک عظمت پیدا کنند تا پایه ی تنگ نظری در آن ها شکل نگیرد. تفکر

 ها است.اندازه ی نیاز و الزم از منابع برداشت می کند و به فکر محافظت از منابع و طبیعت برای همه ی نسل 

ت و اسیکی از حاضرین پرسیدند که اگر جسم ما امانت است پس چرا پیر و فرسوده می شود؟ ما امانت دار هستیم و پیر شدن جسم دست مالك اصلی جسم 

و   شویم گر تبدیل میاوست که تشخیص داده که جسم پیر شود. پیری و جوانی بازی ذهن بشر است ما نه جوان می شویم و نه پیر بلکه از صورتی به صورت دی

ش ندارد. عمر بعد هم تجزیه می شویم؛ آن چیزی که در واقع به ما امانت داده شده، عمرمان است. عمر در قالب جسم امانت است خود جسم که به تنهایی ارز

انتظار می رود، رشد است. یك نکته اشاره می کنم و جسم به ما داده شده تا ما بتوانیم به مأموریتمان عمل کنیم و آن چیزی که در مقابل این داده ها از ما 

ه ایم دکه با شنیدن این حرف ها فوری به فکر تغییر سبك زندگی و عمل کردن نیفتید چون عمل بسیار سخت است و هنجارهایی که ما به آن ها عادت کر

 تغییر و عمل کنید.ریشه ی هزاران ساله دارند پس این حرف ها رو فعالً فقط بشنوید و آرام آرام شروع به 

یك طنابی  دیم ومعنی امانت یعنی برقراری تعادل بین مادیت و معنویت. ما روی سکوی مادیت ایستاده ایم برای رفتن به سمت معنویت. ما روی این سکو ایستا

افتد؟ کشیدن طناب و سائق رشد همیشه ادامه دارد از زیر بغل ما را می خواهد بکشد به سمت باال، خوب حاال اگر پایمان را به سنگ بچسبانیم چه اتفاقی می 

ش آمدن رهایی از ک ولی ما پایمان را چسبانده ایم و ول نمی کنیم در نتیجه چه اتفاقی می افتد؟ کش می آییم و دائم ناله می کنیم منتهی نمی دانیم که برای

یما که برای پرواز نیاز به باند دارد ولی اگر خیلی سنگین باشد چه می شود؟ نمی و ناله نکردن باید پایمان را آزاد کنیم. این سکو برای پرش است مثل هواپ

ساس این مادیت بر این ا تواند بلند شود و تصادف می کند. هواپیما هم برای پرواز نیاز به موتور و بال و بدنه و بنزین و غیره و در کل نیاز به مادیت دارد ولی

این که در اتوبان حرکت کند. حاال خلبان هواپیما بیاید و به جای دوهزار لیتر بنزین، دویست هزار لیتر ذخیره کند و به جای طراحی شده تا بتواند پرواز کند نه 

ین ش می گیرد و از بدو یا چهار موتور هشت تا موتور بگذارد خوب این هواپیما نمی تواند پرواز کند و هواپیمایی هم که نتواند پرواز کند تصادف می کند و آت

ك طرف هم داریم به می رود؛ منتهی هواپیما یك جا می سوزد و از بین می رود اما ما ذره ذره داریم می سوزیم. پایمان را چسبانده ایم به سکوی پرواز و از ی

م؛ دنیا آمده ایم که رشد کنی طرف باال کشیده می شویم. این کشش به سمت باال را نمی توانیم قطع کنیم چون نظام آفرینش و رمز و راز خلقت است، ما به

 پس بهترین کار این است که پایمان را آزاد کنیم.

را  نبه یاد دارید که در مورد شناخت صحبت کردیم و گفتیم که بدون شناخت، رشدی در کار نیست. شناخت برای این است که ببینیم و موقعیت خودما

می کشیم. چون وزنه به پایمان چسبیده و این وزنه مادیات است که به پایمان آویزان است. مادیات تشخیص بدهیم. تا وقتی پایمان به این سکو چسبیده، عذاب 

 تعادل داریم.و این وزنه باید هماهنگ با پرواز ما باشد؛ اگر کمتر باشد پرواز انجام نمی شود، بیشتر هم باشد باز پرواز انجام نمی شود ما نیاز به 

ادیت داشتن جزو غریزه و م«. شدن»و « داشتن»یت دامن می زند، فاصله ی بین خواست و خواسته است. ما همیشه گفتیم که یك نکته ی دیگر که به ولع مالک

ارد؛ و ذت دو مالکیت است؛ و شدن جزو فطرت و معنویت است. داشتن باید در خدمت شدن باشد و ما شدن را رشد می بینیم. من قبالً می گفتم که داشتن، ل

ض دارد. اما حاال می گویم که اصالً لذت در داشتن نیست و این فریب دوم ذهن بعد از مالکیت است که ما فکر می کنیم لذت در داشتن است؛ شدن، ارضا و ح

 انانس در حالی که لذت هم در شدن است حتی در مادیت. ما همیشه فکر می کنیم که لذت در غذا است، غذا لذتی ندارد، بلکه لذت در گرسنگی است؛ یك

 گرسنه است که از غذا لذت می برد. آیا انسان سیر از غذا لذت می برد؟ خواب راحت و لذت بخش مال آدم خسته است. 

هرچه این دو از هم دورتر باشند، لذت بیشتر است. یعنی گرسنه هرچه دیرتر به غذا برسد و «. خواسته»و غذا را می گوییم « خواست » گرسنگی را می گوییم 

م کباشد یا آدم خسته دیرتر بخوابد؛ هرچه دیرتر به خواسته ها برسیم لذتش بیشتر است. در دوران مدرن، تکنولوژی سرعت را باال برد و باعث صبوری داشته 

نن می ای تفبر تر شدن این فاصله شد، ما همه چیز را بالفاصله در دسترس داریم، ما برای خوراکی کاری انجام نمی دهیم، ما برای گرسنگی نمی خوریم بلکه

ه اب و عجلخوریم، در نتیجه سطح لذت پایین آمده و ما از داشته هایمان لذت نمی بریم چون فاصله ی بین خواست و خواسته کم شده و به جای لذت، اضطر

 را هم از ما گرفته است.این بی قراری و عدم صبوری، لذت داشتن   و بی قراری آمده. دیدید بچه ها چه قدر عجول و بی قرار شده اند، صبر ندارند؟

ده شود. اما بعد از ربچه ها از یك سالگی به بعد باید کم کم یاد بگیرند که برای خواسته هایشان باید صبر کنند. خواسته های کودک زیر یکسال باید فوری برآو

 بور باشد و نباید همه چیز در اختیارش باشد. یکسال به آرامی دامنه ی صبر را برای رفع خواسته های کودک، زیاد می کنیم. کودک متعادل باید ص
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ضافه می شود، ا وقتی لذت کاهش پیدا می کند، ما به جای این که گرسنگی ایجاد کنیم و فاصله را بیشتر کنیم، حجم غذا را بیشتر می کنیم، توهم مالکیت هم

ن می خواهیم لذت ببرند! اما خیلی از مهمانی ها و عروسی ها از تنها چیزی پول داریم می توانیم بخریم! چرا ما برای مهمان این همه غذا درست می کنیم؟ چو

 ردن حجم غذا و باز همکه مهمان ها لذت نمی برند، غذا است. ما با انباشت به مالکیت دامن می زنیم. ما با گرسنه نشدن و انباشت و لذت نبردن از غذا و باال ب

 خه ی معیوب می افتیم و در نهایت مصرف را باال می بریم. گرسنه نشدن در اثر حجم باالی غذا، در یك چر

مام نیازهای هدف هوش اقتصادی این است که این چرخه ی معیوب را از بین ببرد. که بدانیم هر چه خواسته را زیاد کنیم از آن طرف لذت کم می شود. ما ت

هایمان لذت نمی بیریم؟ چون کمدهایمان پر لباس است. ما در الیه های درونمان کودک را می خواهیم با انباشت مادیت پاسخ بدهیم؛ چرا از لباس پوشیدن 

ی به آن ها دسترسنیازهای دیگری داریم ولی در ظاهر زندگی انباشت ایجاد می کنیم، نیاز به احترام، به محبت، خالقیت، امنیت و رشد فکری غیره داریم اما 

   لذت هم نمی بریم. از زندگی  ندلریم، مادیات را انبوه می کنیم و

شتر لذت هم بیدر این جا هم تعادل حرف اول را می زند. نیاییم از اون طرف بوم بیفتیم و بگیم حاال که هرچه فاصله ی بین خواست و خواسته بیشتر باشه 

 ست که با باال رفتن شناخت به آن می رسیم. است، پس از امروز یك هفته از خوردن خبری نیست!! نه حرف ما این نیست. حرف ما رعایت تعادل در هر زمینه ا

باربر و  گی یكتفکر مالکیت و تفکر مادی ارزش ها را در زندگی کم رنگ و از بین می برد. مثال زنده ی این مطلب وقتی برای من پیش آمد که دوستی از زند

و از احترام و دوست داشتن بود طوری که هر وقت دختر ایشان فیلم می زندگی یك خانواده به نسبت متمول را برایم تعریف کردند. زندگی آن آقای باربر ممل

آن خانواده  زندگی گرفت به پدرش تلفن می کرد و خبر می داد که صبر می کنم تا تو بیایی با هم ببینیم و پدر با آغوش باز دعوت دختر را می پذیرفت. اما در

 دادهای پسر سر پدرش تا چند خانه آنطرف تر به گوش می رسید. متمول که هدیه ی تولد پسرش یك اتومبیل بود، داد و بی

قتی ونکته ی دیگر مرگ احساسات معنوی است. وقتی که رفاه در زندگی زیاد و گسترده باشد، معنویت شکل نمی گیرد؛ احساسات مثبت شکل نمی گیرد. 

کمك و همدلی یعنی چی؟ کجا این اتفاق می افتد؟ در دنیا همه چیز با ضد  همه سیر باشند، کرم و جود و سخاوت و این فضیلت ها کجا معنا پیدا می کند؟

 ی و انباشت مادیخودش معنا پیدا می کند؛ اگر شب و روز دنبال هم نباشند نه ارزش روز معنا پیدا می کند و نه ارزش شب. وقتی همیشه دنبال رفاه زیاد ماد

ونوقت روز برایمان بی معنی می شود. رشد انسان در موقعیت ها اتفاق می افتد که بتواند انتخاب کند. باشیم، مثل این می ماند که همیشه در روز هستیم و ا

ه غذا کاس وقتی من کامالً سیر هستم و غذای دوروز مانده ی خودم را می بخشم، این دیگر انفاق و سخاوت نیست. بسیار متفاوت است وقتی که من فقط یك

گرسنگی غذای خودم را می بخشم، تا این موقعیت پیش نیاید شناخت فضیلت امکان ندارد. در حالی که ما همه در ذهن خود  دارم و گرسنه هستم اما در عین

د کنیم، رشفکر می کنیم که آدم های بسیار خوبی هستیم اما در عمل هم این اتفاق می افتد؟ انتخاب این جا است. در شرایط سخت است که ما انتخاب می 

 رایط آسان که انتخابی صورت نمی گیرد بنابراین فضیلت ها رشد نمی کنند و احساسات معنوی می میرند.یا سقوط. در ش

ر می کردم، پس چرا ما جوامع اروپایی را این قدر بی احساس می دانیم؟ چون رفاه دارند. من سال ها پیش در یك خانواده ی انگلیسی در جنوب انگلیس زندگی

می شد یك سالم از دم درب به مادرش می کرد و می رفت و این پسر خانواده دوست ترین پسر آن محله بود! چون دختر همسایه این خانواده صبح که بیدار 

یك روز با مادر   .!بعد از چهارسال که دور از خانواده بود یك روز زنگ می زند به مادرش که من اآلن شهر شما هستم اما بلیط قطار دارم و باید برم خداحافظ

ردم تعریف ک نواده ای که با آن ها زندگی می کردم نشسته بودیم و صحبت می کردیم و من در مورد جایگاه مادربزرگ و پدربزرگ در ایران برایشان گفتم وخا

ا از ایشان اجازه می که عیدها به منزل مادربزرگ همسرم می رویم و ناهار را دورهم می خوریم و از ایشان عیدی می گیریم و در مراسم های ازدواج جوان ه

 جوره من تأمین گیرند و پدربزرگ و مادربزرگ جلوتر از همه است... ایشان همین طور به من گوش می دادند و بعد از تعریف های من گفتند: ببین این جا همه

ستیم اما حاضرم همه ی این ها را بدم و یك روز آن هستم و تا آخر عمرم هر بالیی سرم بیاید نیاز به کمك احدی ندارم؛ دولت، بیمه هستند و ما کامالً امن ه

 مادربزرگی باشم که برایم تعریف کردی! می بینید تفاوت مادیت و معنویت این جا است.

د به اقتصا در تمام این مطالب می خواستم این را بگویم که انسان جسم است و روح؛ غریزه و فطرت دارد؛ نیازهای جسمی و نیازهای روحی و معنوی دارد.

ای جسمی می نیازهای جسمی ما توجه دارد و اقتصاد نمی تواند به نیازهای روحی ما جواب دهد. عرصه ی اقتصاد بسیار محدود است و فقط در حیطه ی نیازه

 گنجد. این نیازهای جسمی بسیار مهم هستند و حتماً باید پاسخ داده شود.

وجود دارد که همیشه از شما می شنوم و آن این که چرا این دوره ها کار نمی کند؟ چرا این همه کالس می در نهایت پایمان را از پابندها رها کنیم. یك سؤال 

سئله ت. تا مبینیم ولی تغییر نمی کنیم؟ چرا این همه مطالعه تأثیری ندارد؟ چرا حتی عبادت های مان جواب نمی دهد؟ علتش این است که پایمان بسته اس

ز مبحث بعد واردش می شویم، با مادیت وجودمان و در کل با مادیت، تعریف نکنیم مشکالت حل نمی شود و امکان ندارد که هیچ مان را به طور ملموس که ا

طرف دیگر هم  دوره ای روی ما تغییر ایجاد کند حتی بعضی مواقع عذاب ما را بیشتر خواهد کرد. چون دوره را می گذرانیم و فشار رشد بیشتر می شود و از

اول، رهایی بعد رشد. تا رها نشویم، رشدی در کار نیست. رهایی از پابندها و غرایز؛ تا رها   بندهایمان را محکم می کنیم. تنها راه نجات این است کهکه پای

یتان که بگوید پای بچه هانشویم، رشدی در کار نخواهد بود. بچه ها این شانس را دارند که در تعادل هستند و پایشان بند نیست و هدف این کالس ها این است 

دختر از کودکی. را بند نکنید. امروزه کار پدرومادرها این شده که پای بچه ها را با طناب های متعدد ببندند؛ طناب مثل تحصیالت، پس انداز، جهاز برای 

چیزهایی باید در کودک تقویت شود و چه جلسه قبل گفتیم که چه  25تحصیالت و مادیات مگر این همه مدت به رشد کودکان ما کمکی کرده است؟ در 
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ادی فکر اقتصچیزهایی برای کودک مهم است. اشاره می کنم به چرخه ی هوش متعادل، تمام ابعاد باید متعادل رشد کنند حتی بعد اقتصادی و بچه ها باید ت

ل بگیرد و باید با بچه ها درست رفتار کنیم تا پابندهایشان سال باید شک 12سال و زیر  6به دست آورند و این مهارت هم مثل همه ی مهارت های دیگر زیر 

 ضعیف تر باشد تا بتوانند رشد کنند.

ا لکه بچه ها راین جا است که من همیشه به پدر و مادرها می گویم که بچه ها برای رشد نیازی به کمك شما ندارند و لطف کنید مزاحم رشد بچه ها نشوید ب

وان کمك به کودک بدتر او را درگیر می کنیم. در مبحث بعد بیشتر توضیح می دهم که چگونه و چه طور باید این کار را انجام حمایت کنید نه کمك. ما به عن

 بدهیم.

و « تنداش»آزادی زمانی است که مابین «. آزادی » اول باید رها شویم تا بتوانیم رشد کنیم. میزان رشد ما رابطه ی مستقیم با میزان رهایی ما دارد، یعنی 

د. بو، تعادل برقرار کنیم و داشتن در خدمت شدن باشد و رهایی داشته باشیم وگرنه آزاد نیستیم و هر شعاری برای آزادی بدهیم بی معنی خواهد «شدن»

و درخدمت گرفتن آن ها برای خیلی وقت ها شعار انسان ها برای آزادی این است که: اجازه دهید من به شما پابند بزنم! آزادی واقعی از رهایی از داشته ها 

 م.را برای شما بده رشد، آغاز می شود. ما باید نظام ارزشی خانواده ی خود را بازنگری کنیم. امیدوارم که جلسه ی آخر بتوانم یك طرح کلی از یك نظام ارزشی

ید به دنبال این گونه الگوها بگردیم یعنی انسان هایی که دارای یك انسان واقعی به نظام ارزشی خود پایبند است به نظام ارزشی خانواده اش پایبند است. ما با

بی است اما ونظام ارزشی هستند و مهم نیست که متعلق به کدام کشور هستند بلکه سبك زندگی آن ها مهم است. مثل نلسون ماندال که متعلق به افریقای جن

شود انتقام نمی گیرد و بیهوده هم نمی بخشد و جمله ای ادا کرد که توانست جلوی تمام  سال زندانی می کشد اما وقتی آزاد می 27دارای نظام ارزشی است. 

 خونریزی ها و اختالفات را بگیرد، گفتند: می بخشم اما فراموش نمی کنم. این از یك نظام ارزشی خانوادگی می آید.

ر بطن این نظام ارزشی بزرگ شوند. پایه ی این نظام، نگاه ما به مادیت است. تا نظام ارزشی خانواده باید در بین بچه های ما شکل بگیرد و بچه های ما باید د

 اشیم.زمانی که تکلیفمان را با مادیت روشن نکردیم و تا زمانی که از دلبستگی ها و پابست هایمان عبور نکردیم، انتظار هیچ رشدی را نداشته ب

زاد نیست و اصالً ما آزاد نیستیم. ما دنبال روش هایی می گردیم که در اسارت مادیات رشد کنیم؛ اگر دوره ها کار نمی کند به این دلیل است که پای ما آ

 کرد هوشهمچین روشی در نظام آفرینش وجود ندارد. نمی توانیم پابست مادی داشته باشیم و اسیر مادیات باشیم اما رشد معنوی کنیم، محال است. روی

 ه هماهنگی مادیت و معنویت را یك جا داشته باشد چون مادیات اهمیت دارد و معنویات برای ما اصل و ارزش است.متعادل بر این اساس طراحی شده است ک

 2کودک و تفکر اقتصادی  -27نشست 

ست. ادرک و تفکر و شخصیت کودک در خانواده شکل می گیرد. مسائل اقتصادی کودک نیز جدا از بقیه ی ابعاد رشد نیست و خانواده بستر رشد کودک 

نم اشاره ک خانواده است که شخصیت کودک را می سازد. در این مبحث از لحاظ اقتصادی به خانواده نگاه می کنیم. از نظر شما اقتصاد یعنی چی؟ یك نکته

دا ه چگونه عقل معاش پیکه در این مباحث من قصد آموزش علم اقتصاد را ندارم چون اصاًل بلد نیستم، وقتی از اقتصاد حرف می زنیم می خواهیم ببینیم ک

یعنی اگر ما  ودکنیم و این درآمدی را که داریم چگونه هزینه کنیم و چگونه درآمد داشته باشیم که آسیب نبینیم. پایه ی این تفکر از کودکی گذاشته می ش

 -2   خانواده مولد -1خانواده را معرفی می کنیم: ولخرج هستیم یا خسیس یا هرچیز دیگر این ها همه ریشه در کودکی دارد. به دنبال این موضوع ما سه جور 

 خانواده مصرفی -3     خانواده مستمند

ا درک فقر و باین سه شکل خانواده، کیفیت اقتصادیشان است، ربطی به کمیت اقتصادی ندارد. ممکن است که یك خانواده بسیار پولدار باشد ولی فقیرانه و 

است که یك خانواده خیلی هم پولدار نباشد ولی با درک مولد زندگی کند و یا ممکن است که خانواده ای بسیار ندار مستمندی زندگی کند. همین طور ممکن 

م نیست، هباشد ولی با درک مصرفی زندگی کند. در این جا کمیت نقشی ندارد بلکه کیفیت و باور مطرح و مهم است؛ این که من ندارم پس مصرفی نیستم م

ی دارم، آیا مصرفی هستم یا نه؟ وقتی ندارم، تفکر مولد دارم یا نه؟ این سه حالت، درک و سه نوع زندگی هستند که به کمیت ارتباطی مهم این است که وقت

 ندارند. حاال چند خصوصیت این سه خانواده را بررسی می کنیم:

د و اعتبار خانواده را در چه چیزی می بینند. خانواده ی مستمند باور اولین خصوصیت اعتبار است. این خانواده ها اعتبار خودشان را از کجا به دست می آورن

قر و ف ندرت دارد یعنی معتقد است که: هیچی نداریم، ما همیشه بدبختیم، حتی ممکن است که درآمد به نسبت خوبی هم داشته باشند اما همیشه احساس

از تظاهر به نداری می گیرند. خانواده ی مولد اعتبارش را از بهره ی فرهنگی اش می گیرد،  نداری دارند و از زندگی درکِ فقر و نداری دارند، اعتبارشان را

خانواده سخت کوشی، پشتکار و نظم   برایش مهم این است که چه قدر شخصیت فرهنگی دارد. فرهنگ یعنی هر چیزی که در گذشته ی ما بوده است. این

 تبار اقتصادیش را از این ها به دست می آورد.و اع مالی و عقل معاش، سرمایه ی فرهنگی دارد 

و قرض  خانواده مصرفی اعتبارش را از مصرف و لذت ناشی از مصرف، به دست می آورد. خانواده ی مصرفی همیشه در حال خریدن است، همیشه گرفتار قسط

الً نداریم بلکه با درک مسئول این مطالب را بررسی کنید، است و همیشه به دنبال ساختن ظاهر زندگی است. در این جا قصد بد و خوب و درست و غلط اص
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این نیست که هرکسی هر انتخابی که دارد ما اجازه ی اعتراض و نقد و قضاوت نداریم؛ هر کس هر انتخابی می کند خودش بهای آن را می پردازد. منظور من 

 چرا زیاد مصرف می کنید یا غیره، زندگی همه برای من قابل احترام است.

ول ی پدومین خصوصیت، هدف کار است. هدف کار در خانواده ی با تفکرمستمند و نداری، انباشت پول است. خانواده هایی که سختی و عصرت می کشند ول

. خواهر گونه اندانباشت می کنند. پیش آمده که کسی فوت کرده و میلیاردها پول داشته اما زندگی بسیار حقیرانه ای داشته، بعضی از گداهای حرفه ای این 

ثیف و ری کمن در زمان جوانی شان پرستار بیمارستان بودند و تعریف می کردند که شخص گدایی در بیمارستان در اثر ضربه مغزی فوت کرد این آدم به قد

ر از متوجه شدند لباس این آقا بیش تآلوده بوده که هیچ کس رغبت نمی کرده به او دست بزند، بعد از فوتش لباس هایش را می خواستند ببرند بسوزانند که 

دند و احد معمول سنگین است بررسی که کردند دیدند از هر جیب این لباس کلی جواهرات و سنگ های قیمتی درمی آید که به کالنتری و دادستانی خبرد

 ش را جمع کند کار نمی کند که از پولش بهره ببرد.صورت جلسه گرفتند و هیچ کس هم سراغ این آدم نیامد. این روحیه ی انباشت است، کار می کند که پول

دش و شناخت خانواده ی مولد، هدفش از کار، کسب تجربه و رشد و شناخت است. خانواده ی مولد هم برای کسب درآمد و پول کار می کند ولی ابتدا برای رش

ی پول کار می کند که دربیاورد و فقط خرج کند و خانواده ی مستمند هم و کسب تجربه و پیشرفت کار می کند بعد برای پول؛ اما خانواده ی مصرفی فقط برا

 که درمی آورد که فقط جمع کند. 

، اصیل استسومین خصوصیت، منشأ پول است. منشأ درآمد پول برای خانواده ی مستمند و مصرفی اصالً مهم نیست اما برای خانواده ی مولد که خانواده ی 

ین پول حالل است یا حرام. یکی از مسائلی که در زندگی با آن روبه رو هستیم این است که بحث منشأ را جدی نمی گیریم و به منشأ پول مهم است؛ این که ا

ی زده و باال مآن نمی پردازیم. ما درک منشأ نداریم. درک منشأ یعنی دانستن این که هر چیزی از کجا نشأت گرفته است و جایگاهش کجاست و از کجا جوانه 

رای ببحث منشأ بسیار مهم است و این که بچه های ما با پول حالل یا پول حرام زندگی می کنند و بزرگ می شوند در سرنوشت آینده شان مهم است.  آید.

یتِ پول دهنده خانواده ی مولد منشأ پول مهم است اما برای خانواده های مستمند و مصرفی مهم نیست. خانواده ی مولد به حالل و حرام، به برکت و به رضا

ه نباید فتد کدر زندگی اش اهمیت می دهد. خیلی وقت ها ما یك جایی قرار می گیریم که نباید دستمزد بگیریم چون خدمتی ندادیم خیلی وقت ها اتفاق می ا

ایت ندارد اما به خاطر نجات خودش مجبور دستمزد بگیریم؛ یا یك جاهایی به کار ما نیاز دارند اما ندارند که دستمزد بپردازند، ما مجبورش می کنیم، او رض

أسفانه و مت می شود، آن قدر این نکته حساس و ظریف است که حتی در این حد باید دقت کنیم حاال چه رسد به پول های نامشروع. منشأ پول بسیار مهم است

  جامعه به سمت کمرنگ شدن این اهمیت می رود. 

در هردو خانواده ی مستمند و مصرفی، تشدید تضاد است و بین نقش ها تعارض وجود دارد؛ زن و شوهر و بچه ها چهارمین خصوصیت، رابطه در خانواده است. 

را می شناختند که  با هم و با والدین مرتب دعوا دارند. جنگ ساالری و تشنج حاکم است. آقای دکتر رومی استاد اقتصاد خانواده اذعان داشتند که دو خانواده

یون درآمد داشت اما صاحب خانه نبودند و پسر و دختر و مادر خانواده، پدر را به عرضگی و عدم کفایت در درآمد خوب محکوم می کردند و میل 2اولی ماهی 

، خانه داشتند و خانواده ی دومی با ماهی پانصد هزار تومان،« آره من نتونستم نیازهای خانواده ام را برآورده کنم»حتی خود پدر این حالت را تأیید می کرد که 

ومی نظریه ماهی پنجاه هزار تومان هم پس انداز داشتند و در اوج احترام و دوست داشتن و دوست داشته شدن و رابطه ی صمیمی زندگی می کردند. آقای ر

قول ایشان خانواده ای که ماهی ی خط فقر را رد می کنند؛ خط فقر وجود ندارد بلکه یك درک است که در هر خانواده ای ممکن است وجود داشته باشد. به 

هزارتومان  451ی ده میلیون درآمد دارد اما دوازده میلیون هزینه دارد، دو میلیون زیر خط فقر است و خانواده ای که ماهی پانصدهزارتومان درآمد دارد ول

عدد و ارقام. این ها همه بازیهای ذهنی اقتصاددانان است. هزینه می کند، پنجاه هزارتومان باالی خط فقر است. خط فقر را عقل معاش ما تعیین می کند نه 

یم نقش ند. تحکخانواده ی مولد مدیریت تضاد دارد. مدیریت تضاد یعنی: زن و مرد در ظاهر با هم متضاد هستند ولی متعارض نباید باشند بلکه مکمل هم هست

منزلت ها و حرمت ها سرجای خودشان هستند و در کل همه چیز درست و  ها حاکم است، پدر درجای خودش قرار دارد، مادر هم در جای خودش است،

 سرجای خودش قرار دارد و درآخر این خانواده به جای تشدد به سمت یگانگی و وحدت و یکپارچگی می رود. 

ندان در پنجمین خصوصیت فرزندپروری است. فرزند حاصل از خانواده ی مستمند، جامعه ستیز و حسرت زده و مایل به انباشت خواهد بود و گاهی این فرز

متعادل بار می آیند. آینده و در خانواده ی خودشان تبدیل به خانواده ی مصرفی می شوند. در خانواده ی مولد، بچه ها جامعه پذیر، عقل معاش، برنامه ریز و 

 ی، نامتعادل، بیکودک آرزوها را به یاد دارید که همه ی این خصوصیات را دوست داشتید در فرزند خودتان داشته باشید. و فرزندان حاصل از خانواده ی مصرف

 برنامه و اصراف مادی فراوان، فقط هزینه می کنند و بسیار بچه های هزینه سازی خواهند بود 

یت، نقش اجتماعی خانواده است. ما عادت داریم مرتب از جامعه انتقاد کنیم و نگران هستیم که فرزندمان وارد جامعه شد چی؟ در حالی که ششمین خصوص

اندگی است ث عقب مجامعه را خانواده می سازد. افراد خانواده می سازند و جامعه برآیند خانواده های ما است. خانواده ی مستمند مانع رشد جامعه است و باع

یارد. وقتی چون سرمایه را خارج می کند و اجازه ی گردش آن را نمی دهد حال این سرمایه به هر میزان و مقدار که باشد در حد یك متکدی یا در حد میل

بیشترین  ه را این خانواده دارند. بیشترین گله از جامع  جامعه ای گردش اقتصادی نداشته باشد عقب می ماند. خانواده ی مصرفی منشأ نارضایتی اجتماعی است.

ان مطرح ضور کودکمصرف و بیشترین نارضایتی را دارند که مجموع این نارضایتی ها جامعه را به سمت نارضایتی می برد. مهم تر این که این نارضایتی ها در ح

کردن و جامعه را محکوم کردن را دوست داریم و با این می شود و اولین بنای شخصیت ناراضی بچه ها ساخته می شود. ما نشستن و شکایت کردن و گله 
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صاًل نم و امسائل است که بچه ها جامعه ستیز بار می آیند. حرف من این نیست که جامعه ی ما بی نقص و عیب است، من فقط فضای خانواده را بررسی می ک

درجه زیر صفر باشد اما فضای داخل باید طوری تنظیم  31ممکن است که  وارد فضای جامعه نشده ام. فضای خانواده مثل گلخانه است دمای بیرون گلخانه

 مان می آوریم، از داخلشود که سرما، گل های گلخانه را از بین نبرد. در گل خانه باید گرما باشد تا گل ها سرمازده نشوند. وقتی موج نارضایتی ها را به خانه 

ده مصرفی منشأ نارضایتی جامعه و مدل ایده آل جهان سلطه هستند. فکر می کنید چرا دوهزار کانال ماهواره هرخانه موج نارضایتی ها را دامن می زنیم. خانوا

ی مصرفی را به وجود بیاورند. مطلق نمی کنم ولی خودتان تحقیق و بررسی کنید و کانال هایی را که نگاه می کنید و برنامه   وجود دارد؟ برای این که طبقه

 ببینید که چند درصد از آن ها به این سه مدل خانواده دامن می زنند. سلطه ی جهانی بسیار تمایل دارد که خانواده ها در نارضایتی به سر ها را بررسی کنید و

وج سلیم مم. تببرند تا او بتواند به اهدافش برسد و اصالً برایش مهم نیست که به سر بچه های ما چه می آید. مواظب باشیم و از بچه هایمان حمایت کنی

ا حداقل اریم ینارضایتی های اقتصادی جامعه نشویم که تحت عنوان فقر، نداری و گرونی است. حال جلوتر می رویم و می بینیم که نه داریم بلکه خیلی هم د

 دگی.زندگی است نه به دلیل واقعیت های زن آنقدر داریم که ناراضی نباشیم و نارضایتی را دامن نزنیم. اگر به نارضایتی ها دامن می زنیم به علت نوع نگاه ما به

بچه ها خانواده ی مولد، منشأ نظم و اقتدار و رشد اجتماعی است. روابط عاطفی مستحکم و درست است و وقتی روابط خانوادگی خوب و مستحکم باشد و 

ا این تفکر وارد جامعه می شوند و این تفکر را در جامعه نشر صحنه های صحیح می بینند و سخنان زیبا می شنوند و امید دارند و از منشأ پول آگاه هستند ب

الزی را بررسی می دهند و جامعه به تولید می رسد و مقتدر می شود. جامعه ی مولد را خانواده ی مولد می سازد. وقتی موفقیت های کشورهایی مثل ژاپن و م

شان آمده است نه این که از بیرون و کشورهای دیگر. خانواده ی مولد منشأ نظم، اقتدار کردم دیدم موفقیت آن ها ریشه در خانواده هایش و از جامعه ی خود

 و رشد اجتماعی است.

ه ی مولد وادهفتمین خصوصیت، اقتصاد خانواده است. از نظر اقتصادی خانواده ی مستمند هر کمیتی که داشته باشد باز هم همیشه فقیر و مستمند است. خان

است که پولدار نباشد اما ثروتمند واقعی است. بین ثروتمند و کسی که پولدار است تفاوت وجود دارد، همان طور که بین دانشمند و از نظر اقتصادی ممکن 

پدر پولدار و پدر بی »معنا دارد. خانواده ی مولد، ثروتمند وافعی است. توصیه می کنم که کتاب « مند»کسی که فقط دانش دارد تفاوت وجود دارد؛ پسوند 

را مطالعه کنید. درک ثروت مثل درک مظلوم و مقصر و مسئول، یك درک از خود است. در آموزش های تقلبی و بی اساس القاء می شود که مثل « پول

ه میشثروتمندها مصرف کن. خانواده ی مصرفی چون عقل معاش و هوش اقتصادی ندارد هیچ وقت ثروتمند نمی شود و همیشه شبه ثروتمند خواهد بود و ه

ثروتمند  كدرگیر پرداخت قسط هستند. صحیح این است که مثل ثروتمندها فکر کنیم نه این که مثل آن ها هزینه کنیم، با تفکر ثروتمندی زندگی کنیم، ی

 تفکر تولید دارد.

اره ی جت های شخصی را داراست بافیت، ثروتمندترین مرد دنیا شناخته شد؛ شصت و چهار شرکت زیر مجموعه ی کمپانی او هستند و بزرگترین شرکت اج

 5د. سر ساعت و به میلیاردرها جت شخصی کرایه می دهد ولی وقتی خودش با هواپیمای معمولی سفر می کند. راننده و بادیگارد و لپ تاپ و موبایل هم ندار

رند و تلویزیون نگاه می کنند. منزلش همان خانه بعد از ظهر هم کارش را تعطیل می کند و به خانه می رود و یك کاسه ذرت بوداده همراه همسرش می خو

 رچیزیای است که پنجاه سال پیش بعد از عروسیش خریداری کرده بود و هرچه بهش میگن که چرا خانه ات را عوض نمی کنی می گوید که چرا عوض کنم ه

بس است. و در مسائل مادی حد خوش را بشناسد. ما هرچه قدر از  الزم دارم این خانه دارد. این شخص ثروتمند است. ثروتمند کسی است که می تواند بگوید:

ان می کنند طریق خالقیت و حالل پول به دست آوریم، مال خودمان است ولی اجازه ی خرج نداریم. این انسان ها ی ثروتمند پولشان را هزینه ی رشد دیگر

مدیریت این عظمت دست من است »صاحب زندگی می شوند. چون تفکر امانت دارند  همانند بیل گیتس که میلیون ها نفر از ثروت ایشان درس می خوانند و

 اما با این آگاهی که امانت است و هر قدر که نیاز دارم برمی دارم بس ام است. شبیه این تفکر را مراجع تقلید ما دارند. ثروتمند واقعی« و من مواظب آن هستم 

م ممکن است که فکر کند امانت دار است اما در واقع این طور نیست چون خالف قانون آفرینش عمل می کند و امانت دار ثروتش است. خانواده ی مستمند ه

ه ه جواهر کردفقط انباشت می کند و نه خودش و نه به نسل بعد از خودش اجازه ی استفاده از اموالش را نمی دهد بلکه مثل آن شخص دارایی اش را تبدیل ب

فی می کند یا زیر زمین خانه اش قایم می کند. خانواده ی مولد از ثروتش در راه پیشرفت انسان ها استفاده می کند و به گردش و در لباس های کثیفش مخ

ه انواداقتصادی جامعه کمك می کند. خانواده ی مصرفی فقط برای خودش مصرف می کند و به مصرف جامعه دامن می زند نه به رابطه ی صحیح اقتصادی. خ

و خانواده ی مصرفی هر دو در طیف افراط و تفریط قرار دارند و هردو اسیر مادیت هستند و خشونت اقتصادی دارند، چه کسی که از فرزندانش ی مستمند 

ی  ادها خانومضایقه می کند و چه کسی که بی محابا در اختیار فرزندانش می گذارد هردو دچار خشونت اقتصادی هستند و کودکانشان را ناامن می کنند. ام

دهیم و به همه ی  مولد با هر دین و مذهب و آیینی از نطر اقتصادی در تعادل معنویت و مادیت قرار دارد. این تفکر که اگر همه چیز در اختیار بچه ها قرار

 ح است حتی بدتر هم خواهد شد.خواسته های آن ها پاسخ دهیم و زندگی مرفه و مجلل درست کنیم، آن ها با تفکر بی نیازی بار خواهند آمد کاماًل ناصحی

ه شدیم کبا مشاور مدرسه ای در یکی از مدارس شمال تهران صحبت می کردم، ایشان تعریف کردند که یك روز در مدرسه دزدی شد، تحقیق کردیم و متوجه 

ریف کردیم، پدر به گریه افتادند، ایشان یکی از تجار چه کسی این کار را کرده با پدر آن دانش آموز صحبت کردیم و به مدرسه آمدند وقتی ماجرا را برایشان تع

یر مدرسه ن و مدمعرف بودند و به اصرار تقاضا می کنند که به منزلشان بروند و از نزدیك وضعیت زندگی شان را ببینند. آقای مشاور هم گفتند که یك روز م

درب که وارد شدیم دیدیم قصر کلمه ی کوچکی برای این خانه بود و یك سالن و  و ناظم به منزل ایشان در یکی از محله های خوب و باالی شهر رفتیم و از

ار و ابخانه و میز کچندین اتاق که اتاق اول مملو از لوازم ورزشی مثل یك باشگاه، اتاق دوم وسایل موسیقی، اتاق سوم لوازم صوتی و تصویری و اتاق چهارم کت
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ین پدر گفت که این امکانات متعلق به پسرم است و بعد ما را بردند جلوی یك گنجه که مملو از اسکناس بود و پدر کامپیوتر و اتاق بعدی اتاق خواب و غیره و ا

سرم و یار همگفت که من فقط صبح به صبح این گنجه را باز می کنم که اگر این اسکناس ها کم شده بود روی آن ها بگذارم و اضافه کنم، این گنجه در اخت

د این پسر من اومده دزدی کرده؟ گریه ی من به خاطر این است. آقای مشاور گفتند دیگر طاقت نیاوردم و به این پدر گفتم که اگر پسر شما تنها پسرم است بع

 ستغنیوقت م این کار را نمی کرد و دزدی نمی کرد جای تعجب داشت! و ما اآلن دلیل کار او را فهمیدیم، این پسر حاصل یك خانواده ی مصرفی بوده و هیچ

 و بی نیاز ذهنی بار نمی آید بلکه بی هیجان و بی تالش بار می آید.

 و بقیه را بهشرط اول خانواده ی مولد، سخت کوشی و تالش است. تعادل مادیت و معنویت دارند و امانتدار هستند. به اندازه ی نیازشان برداشت می کنند 

یان می شوند. و خانواده ی مصرفی مانع جریان نمی شوند بلکه آن را به انحراف می کشانند، یك جریان جریان می اندازند. خانواده ی مستمند موجب انسداد جر

 سالم اقتصادی در جامعه توسط این تیپ خانواده ها و افراد به انحراف کشیده می شود.

دکمان چه کار کنیم و وارد بحث روش ها می شویم. در این تا این جا در مورد نقش خانواده صحبت کردیم حاال می رویم سر موضوع این که در خانواده با کو

 جا در سه زمینه صحبت خواهیم کرد:

 چه کار کنیم که کودک تفکر و درک و ذهنیت تولید پیدا کند؟ یکی از مسائلی که امروزه با آن درگیر هستیم این است که نسل های جدید و به –تولید  - 1

ما بسیار محدود نگاه می کنیم چون همیشه سرمان پایین است و همیشه گرفتار روزمرگی های زندگی هستیم.  خصوص کودکان امروز درک عظمت ندارند.

را بردارید. « اتاق من»بچه های ما در بازی هایشان درک عظمت ندارند بلکه درک ندرت و محدودیت دارند. به یاد دارید در یکی از جلسات گفتم که واژه ی 

این حالت حقارت ایجاد می «. برو تو اتاق خودت، سلول خودت و با همین مقدار اسباب بازی که داری بازی کن»ز کودک می گیرد.این واژه درک عظمت را ا

ودک ودیت را به ککند نه عظمت. بچه ها باید زیاد به طبیعت بروند، کوه و دشت بروند و در بازی هایشان عظمت را تجربه کنند. ما خرید اسباب بازی درک محد

من  یلقاء می کنیم. وقتی یك بسته لگو برای کودک می خریم و جلوی او می گذاریم درک او فقط در حد همان چند عدد لگو شکل می گیرد. به همین دلال

با سه پسربچه  طرح اتاق ساختنی ها را مطرح کردم که وقتی کودک وارد آن می شود با حجم نامحدودی آجره و اسباب بازی روبه رو شود. اولین بار هم در بم

ر داشتند، اونقد ی شیطون این طرح را پیاده کردم. هرچی این سه تا برای خودشون لگوها رو جدا کردند من باز هم برایشان ریختم، دوباره برای خودشان برمی

ساختنی ها این است که قطعه های خانه لگو ریختم که دیدند دیگه نمیشه و همه روبا هم قاطی کردند. این کار درک عظمت به کودک می دهد. اصل در اتاق 

ام نمی هیچ چیز تمسازی تمام نشود و مربی مدام آن ها را شارژ کند. باید فراوانی باشد تا کودک درک ندرت پیدا نکند بلکه درک عظمت پیدا کند و بداند که 

یتان نگویید که مثالً این غذا را نصفش را اآلن بخور و بقیه اش را عصری! شود. ما دائماً نگاه ندرت داریم حتی در جایی می خواندم که نوشته بود حتی به بچه ها

انمی بم با خبلکه باید به بچه ها گفت که بخور باز هم هست. وقتی دائم از عصرت و نگرانی و نداری صحبت می کنیم بچه ها درک عظمت نخواهند یافت. در 

زندگی می کردند و خوشبختانه در زلزله خانواده شان سالم مانده بودند ایشان خیلی بشاش و شاد  در کالس ها روبه رو شدم که شمالی بودند ولی در آن جا

د و سرحال بودند و من هم حسابی از سرحالی ایشان تعجب کردم و باالخره از ایشان پرسیدم که چه جوری توی این اوضاع وخیم آن موقع بم می توانند شا

مدیون پدرم هستم، پدر من در شهسوار یك کشاورز ساده هستند و ما وقتی بچه بودیم منزل ما یك زیر پله ای داشت که باشند؟ ایشان گفتند که این حال را 

ر توی پول دارت همیشه دربش قفل بود هر وقت اتفاقی می افتاد پدرم می گفتند که بچه ها اصالً نگران نباشید ما توی این زیرپله حسابی پول داریم، از ما

 و یادمه که ما همیشه از این حرف پدرم احساس امنیت می کردیم و امروزه هم هر وقت جایی گیر می کنم توی دلم شادم که زیر پله پرپوله با شهسوار نیست

ف پولمون پر کیما  این که میدونم اون زیر هیچ خبری جز بیل و کلنگ نیست اما ته دلم قرصه که پدرم به دادم میرسه. ببینید این خانم تفکر وفور داشتند اما

، اقتدار نداریم به بچه حرفمان را بزنیم با حرف های بدتر «من پول ندارم»از پوله اما تا فرزندمان یك چیزی از ما می خواد که باب طبع ما نیست، سریع میگیم 

ش اسباب بازی بخرد گفت: ببین آخه اگر من اوضاع را خراب تر می کنیم. مثل خانمی که خودم با چشم خودم دیدم که به فرزندش که از او می خواست برای

 این رو بخرم دیگه پول نداریم شب شام بخوریم ها اونوقت بابایی گرسنه می مونه!!!!

هایمان محدود  در بچه ها تفکر عظمت به وجود آورید، در بازی ها در گفتگوها در مسافرت ها مواظب باشیم که چه الگویی به بچه ها نشان می دهیم. مسافرت

را خوب می  اه صرف پاساژ و خرید نشود. تالش کنیم که بچه ها دیدن یاد بگیرند. ما دیدن بلد نیستیم، ما عظمت را نمی بینیم و فقط تابلوی فروشگاه هب

نگی طبیعت بایی، تناسب و هماهبینیم. بعد از درک عظمت، درک زیبایی مطرح است. بچه ها باید زیبا بین بار بیایند و بتوانند زیبایی ها را ببینند. هارمونی، زی

ا بسیار آماده ن بچه های مرا ببینند. و بعد از زیبایی منشأ مطرح است. بچه ها باید منشأ را بتوانند درک کنند و ببینند. ما تفکر دنبال منشأ رفتن را نداریم چو

رند را نمی شناسند و فکر می کنند که همه چیز در کارخانه تولید خوار هستند خود ما هم همین طور هستیم. بچه های ما امروزه حتی منشأ غذایی که می خو

ن جا شروع یمی شود حتی سبزیجات را هم فکر می کنند که کنسرو شده هستند. بچه ها بوته ی سبزیجات را که منشأ است را نمی شناسند. منشأ از پایین تر

به خدا می رسیم یعنی منشأ آفرینش. ما همیشه باید به دنبال منشأ باشیم چون راز رشد  می شود، منشأ گل، درخت، من پول و غیره. با تفکر منشأ است که ما

 بشر است. بچه ها باید برای بحران های اقتصادی تربیت شوند تا نوسانات اقتصادی آن ها را از پای درنیاورد.

ایشان زندگی می کنند و بعضی با نداشته هایشان، شما جزو کدام گروه هستید؟ ها با داشته ه  نکته ی بعد، تغییر نگاه از نداشته ها به داشته ها است. بعضی آدم

در  چیزی کهبیشتر به چه چیزی نگاه می کنید؟ پاسخ حاضرین: نداشته ها. داشته های من در مقابل نداشته های من مثل قطره در مقابل اقیانوس است. هر 

ای من حساب می شود. وقتی با نداشته هایم زندگی می کنم یعنی در جهنم زندگی می کنم. ما دنیا هست و من آن را ندارم مسلم است که جزو نداشته ه
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ر با نداشته و اگانسان هستیم و لحظه به لحظه در حال انتخاب هستیم. اگر با داشته هایمان زندگی کنیم و لذت ببریم و کِیف کنیم پس در بهشت خواهیم بود 

و دوزخ خواهیم بود. تغییر نگاه از نداشتن به داشتن. بیاییم ببینیم چی داریم؟ لذت ببریم و شکرگزاری کنیم و سپاسگزار هایمان زندگی کنیم، در حسرت و آتش 

ه فرصت یم کباشیم. یکی از ارزش های زندگی سپاسگزاری است. سپاسگزاری های ما در مقابل حسرتهایمان بسیار ناچیز است و آن قدر در حسرت به سر می بر

 پیدا نمی کنیم و اصاًل داشته هایمان را نمی بینیم. سپاسگزاری

در خانواده ی مولد تحکیم نقش ها صورت می گیرد. در حالی که امروزه پدر   بچه ها را با تفکر مشارکت بار آورید و در کل خانواده باید مشارکتی اداره شود.

که برمی گردد همه خوابند، این تعریف نقش پدر است، فقط یك ماشین پول سازی است وقتی از خانه بیرون می رود اعضای خانه او را نمی بینند و وقتی هم 

چه شده و تعریف نقش مادر، دویدن با تمام وجود چه شاغل باشند و چه نباشند و در کل تعریف نقش والدین در دنیای امروز سرویس دادن به یك الف ب

صیت از یکسالگی است و باید از وقتی کودک شروع به چهاردست و پا رفتن می کند به اندازه ی درخانواده باید مشارکت حاکم باشد. شکل گیری شخ  است.

یت پذیری از سئولتوانش به او مسئولیت بدهیم. بگردید و ببینید کودک یك ساله که دیگر توانایی راه رفتن دارد را چه کاری می توانید به او محول کنید، م

فتند که ما شش تا بچه بودیم هر روز هفته وظیفه ی یکی از ما بود که دستشویی خانه را بشوید و امروز ایشان از افراد همین جا شروع می شود. دوستی می گ

ه ی خانواده می موفق جامعه هستند. کار خانه باید تقسیم شود. در مقابل عذایی که می خورم، امکاناتی که دارم و از نعمت ها بهره می برم، من چی در سفر

 گذارم.

د و عالم هستی یك سفره ی بزرگ است ما از آن چی برمی داریم و چی می گذاریم. جامعه ای خوشبخت است که بیشترین آورده را در سفره داشته باش

گیرند.  ما یاد می ازکمترین برداشت، بلکه برداشت به اندازه ی نیاز باشد و گذاشتن در سفره به اندازه ی توان باشد. بچه ها این گونه زندگی و عقل معاش را 

. بچه دارین و باید دست به سینه باشید  بچه های امروز سر پدر و مادر منت دارند که ما فرزند شما هستیم و حتی ادعا دارند که شما باید به ما افتخار کنین که

ده خریدن های همه چیز به خانواده ها و تربیت بچه ها بله ما همه به هم افتخار می کنیم اما هرکسی هم وظیفه ی خودش را دارد و باید انجام دهد. این آما

مشارکت، همکاری آسیب وارد می کند چرا ما سزیجات و حبوبات را آماده و پاک کرده می خرید؟ در حالی که بچه ها هستند و می توانیم به آن ها محول کنیم. 

 و احساس مسئولیت هرسه جزو ارزش های زندگی هستند.

گیر این تفکر هستیم که فرزندمان بزرگ شد چه کاره شود؟ به خصوص خانواده هایی که پسر دارند درگیر تفکر اشتغال هستند. به نظر همه ی خانواده ها در

مورد اه در کر اشتبمن ما در ایران مشکلی به نام بیکاری نداریم و این فقط بازی های ذهن ما است که کار نیست. ما مشکلی به نام اشتغال نداریم بلکه ما تف

غل کنیم برای شاشتغال داریم. در ایران اشتغال یعنی چی؟ یعنی ما شغل می خواهیم برای درآمد و در کل اشتغال را فقط در درآمد آن می بینیم؛ تحصیل می 

چگی این تفکر را به وجود می بهتر و درآمد بیشتر. در حالی که در همه ی جای دنیا و کشورهای پیشرفته، اولین هدف اشتغال، خدمت است بعد درآمد. و از ب

 چقدر می تونم بگیرم در مقابلش حاال یه» اما ما با این تفکر بزرگ می شویم که « من چی کار می توانم کنم که در مقابلش دستمزد دریافت کنم» آورند که 

ذاشتیم. در حالی که روش درست، اول القاء تفکر خدمت و اسم این تفکر را هم زرنگی گ« کاری می کنم! چطوری می تونم بخرم یا بفروشم و پول به جیب بزنم

 بعد در مقابلاست. من به جامعه چه خدمتی می توانم کنم بعد در مقابل آن پول بگیرم. این حالت کاماًل مبین درک مسئول است؛ من اول در مسئول خودم و 

ل خانواده عمل می کند و یاد می گیرد و الگو می گیرد و بعدها به مسئولیتش دیگران مسئولیت دارم. وقتی کودک در خانه کار می کند به مسئولیتش در مقاب

دست  انماندر مقابل جامعه عمل می کند و بزرگ تر که شد به مسئولیتش در مقابل کائنات و جهان هستی عمل می کند. حال وقتی ما نمی گذاریم که فرزند

ه داریم موظف می دانیم که بهترین و بیشترین سرویس را به بچه ها بدهیم در واقع داریم در به سیاه و سفید بزنند و خودمان را به علت درک مقصری ک

 موردشون خشونت اعمال می کنیم و بدین صورت بچه ها تالش را یاد نمی گیرند. 

پاک  ه باشیم یك مورد همین سبزیهامن طور که در زمینه ی تفکر تولید صحبت می کنیم یکی از توصیه های همیشگی من این است که تولید خانگی داشت

ه وقتی د ککردن، حبوبات پاک کردن است. کودک یا نوجوان داریم چه اشکالی دارد حبوبات بدهیم پاک کنند و بفروشند و یا هدیه بدهید. دوستی می گفتن

گذاشتند و دائم کار می تراشیدند و دخترها در سن نوجوانی بودند مادرشان مرتب سبزی و حبوبات می خریدند که دخترها پاک کنند و مرتب ترشی می 

م فهمیدی مشغول بودند و همیشه هم برای فامیل و همسایه سبزی خشك و ترشی هدیه می دادند، ایشان گفتند بزرگ که شدیم منظور مادر را از این کارها

ا گرم می کردند. چه اشکالی داره که بچه های ما هم حبوبات پاک چون به سن بلوغ رسیده بودیم و برای این که به فکر شیطنت نیفتیم مادر این گونه سر ما ر

ر کشور میشه ولی د کنند و بفروشند؟ یا چه اشکالی داره که اسباب بازها یا کتاب های خوانده شده را بفروشند و کار کنند؟ در کشورهای غربی این موضوع اجرا

گذشته البته قبول دارم که اآلن جامعه ناامن تر است اما بچگی ما اول صبح باید پیاده رو را آب و ما غیرقابل تصوره! تمام بچگی خود من به کار در مغازه ها 

ش ندگی و تالجارو می کردیم و اگر هم تعلل می کردیم دوتا پس گردنی می خوردیم . ما کار می کردیم اآلن می فهمم که برای پول نبوده بلکه برای درک ز

ید نوع این تالش ها را عوض کرد مثل جشنواره ها و بازارچه ها که برگزار می شوند شما هم دنبال کنید و استفاده منید از این بوده. حاال روزگار عوض شده با

یز می گذارند و فضاها. این اصالً افتخار نیست که همه چیز را آماده می خریم. دوستی در امریکا تعریف می کنند که در آن جا بچه ها جلوی درب منزلشان م

 لیموناد می فروشند. تفکر تولید باید در بچه ها به وجود آید.

وان؟ پاسخ استاد: سؤال: اگر در منزل در عوض کاری که بچه ها انجام می دهند، به آن ها پول بدهیم عادت به این کار نمی کنند و برای هرکاری پول از ما بخ

خانه را باید بچه ها به عنوان مشارکت انجام بدهند و قرار نیست که دیگه ریز به ریز کارهای من ابتدا مشارکت را توضیح دادم و گفتم که یك سری کارها در 
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پدر و سهم  خانه را پولی کنیم این دیگه معامله گری می شود. ما کار مشترک انجام می دهیم مثل غذا خوردن و چیدن و بردن وسایل آن؛ سهم مادر و سهم

ثالً بچه مهد می رود یا مدرسه می رود و درس می خواند این ها همه شغل و وظیفه ی او حساب می شود. اما یك کودک در انجام آن مشخص می شود. یا م

تمیز کنیم، پسر جاهایی بعضی کارها اضافه است. این دو باید از هم تفکیك شوند و اول مشارکت انجام شود بعد کارهای اضافه. مثل، می خواهیم دیوارها را 

اریم، کارگر پانزده هزار تومان می گیرد مثاًل ما می گیم من بیست هزار تومان به تو پسرم میدم اما باید تمیز بشوری! بشوره تمیز کنه بزرگ هم در منزل د

ند و بزواکس  پولش را بگیره چه اشکالی داره؟! حتی چه خوبه که بچه ها برن و کوچه را تمیز کنند و کمك رفتگر کنند. یا کفش های همه ی اعضاء خانه را

ره. بازی های دادر مقابلش دستمزد بگیرد. حاال ممکنه که به خاطر دستمزد بیان هی تند تند واکس بزنند حواستون باشه مثالً فقط هفته ای یك بار دستمزد 

رگ نکنید. مسئله ی مهم زندگی را دقت کنید که درست انجام بدهید و درست هدایت کنید روح کالم و مطلب را دریافت کنید، با کتاب و جزوه بچه بز

ودش عمل است که بچه ها تالش برای پول درآوردن را یاد بگیرند. من در این جا کلیات را مطرح کردم. هر خانواده ای باید با باورها و ارزش های خ  این

 نند که باید تالش کنند.روح کالم من این است که بچه ها را برای تالش تربیت کنید نه برای آماده خواهی. بچه ها باید بدا کند. 

اور کنید ب یکی از مسائلی که در جامعه ی ما ندیده گرفته شده، تالش است. تالش فکری، جسمی، ذهنی و غیره. بیگاری در فرهنگ ما کلمه ی بدی است ولی 

نی، بچه ها عاشق بیگاری هستند به خصوص مجا  که چیز خوبی است. بچه ها خصوصاً کوچکترها عاشق بیگاری هستند، بیگاری یعنی کار بدون دستمزد، کار

شوند. ما می  تا زمانی که خیلی کوچك هستند. اما والدین به خاطر نظم و نظافت و میندازه و میشکنه و مخصوصًا به خاطر عجول بودن مانع کار بچه ها می

کنند، می دونم خراب می کنند، می شگنند و گند می زنند ولی رشد خواهیم که زود و تند و سریع همه چیز را ببندیم و درست کنیم. اجازه بدهید بچه ها کار 

 می کنند. خوب تا این جا در زمینه ی تولید صحبت کردیم، در بخش بعد در زمینه ی مصرف و تفکر مصرف صحبت خواهیم کرد.

ی بسیار مهم هستند. در رده ی اصل، اصول، ارزش ها مصرف در زمینه ی اقتصاد و مادیت یعنی دریافت نیازهای زیستی. دریافت نیازهای زیست –مصرف  – 2 

ه ی نیاز، در و اهمیت، در رده ی اهمیت و مهم ها قرار می گیرد. ما اولین جلسات کودک متعادل را راجع به جسم و نیازهای آن صحبت کردیم. اصوالً مسئل

ها پاسخ داده نشود دچار خشونت شده است. و در کل تعریف خشونت یعنی  رشد حرف اول را می زند و ما معتقدیم که اگر کودک به نیازهایش نرسد و به آن

ا وب غذمانع شدن از رسیدن کودک به نیازهایی که برای رشدش الزم است. مصرف بسیار مهم است و پایه و اساس تمام ابعاد رشد است. یعنی اگر کسی خ

 د. در هرم نظریه ی مزلو اولین مرحله، نیازهای زیستی است یعنی مصرف.نخورد و لباس و سرپناه نداشته باشد، بقیه ابعادش هم رشد نمی کن

 مصرف در حیطه ی مهم است، چگونه مصرف کردن در حیطه ی ارزش است. مصرف مهم است چون ما مجبوریم مصرف کنیم و حق انتخاب نداریم و در این

دن ارزش است چون در آن حق انتخاب داریم. حیوانات در مصرف انتخاب نمی حیطه ما با حیوان و گیاه یکی هستیم و باید مصرف کنیم. چگونه مصرف کر

د و ی خورنکنند و هرچیزی گیرشان بیاید می خورند. یك گل ارکیده ی زیبا را به بز نشان بدهید سریع می خوردش و یا حیوانات گوشت خوار همدیگر را م

لی به اندازه ی نیازشان می خورند. انسان چگونه مصرف کردنش ارزش است چون هرجا که اصاًل هم عذاب وجدان نمی گیرند و دچار مشکل هم نمی شوند و

ونه ارزش مطرح است پای حق انتخاب وسط می آید. ما در چگونه مصرف کردن است که مسئله داریم و راجع به آن صحبت خواهیم کرد نه خود مصرف. چگ

جا و غیره. در این حیطه ها است که ارزش ها به وجود می آیند که تا در معرض انتخاب قرار نگیریم به نیازهایمان دسترسی پیدا کنیم، چه موقع، چه قدر، ک

وقتی کاماًل سیر هستیم و به همسایه غذا می دهیم، هنری نکردیم خودمان داریم، سیر و خوب حاال یك بشقاب هم به   اصاًل تبدیل به ارزش نخواهند شد.

سنه هستیم و فقط یك کاسه غذا داریم، همسایه مان هم گرسنه است، این جا پای انتخاب در میان است و چگونه مصرف همسایه می دهیم. ولی یك جایی گر

یك نگاه « یا نصف کنیم با هم بخوریم؟»یك نگاه است؛ « همه را بدم به همسایه؟»یك نگاه است؛ « همه را خودم بخورم؟»کردن است؛ این جا ارزش است 

و درست و غلط در این جا نمی کنیم منظور من از بیان این مطلب این است که چگونه مصرف کردن است که ارزش می سازد وگرنه  دیگر است. ارزش گذاری

 خود مصرف مهم است و درآن هیچ شکی نداریم. 

 -3  هنجاری -2  ضروری -1شوند: ما مصرف می کنیم برای دریافت نیازهایمان، پس باید اول نیازها را بشناسیم. نیاز های ما به سه دسته تقسیم می 

« هخواست»هر لحظه بررسی می کنیم که نیازی که اآلن حس می کنم جزو کدام دسته قرار می گیرد. نیازهای ضروری واقعی هستند؛ نیاز هنجاری،   نامشروع.

 نامشروع است. است که هدایت به حرام و گناه می کند. سرمنشأ خطاهای بشری، نیازهای« ولع»است؛ و نیاز نامشروع، 

 نیازهای ضروری نیازهایی هستند که اگر دریافت نکنیم، رشد دچار اختالل می شود. 

دی پیدا می کند نیازهای هنجاری یا خواسته ها آن چیزهایی هستند که یا جامعه به ما تحمیل می کند یا نیازهای معنوی که دریافت نمی شوند ما به ازای ما

نیت نگرفته ام حاال سرمایه اندوزی می کنم برای امنیت بیشتر؛ یا این که من اعتماد به نفس و عزت نفسم رشد نکرده و احساس یعنی من در کودکی توجه یا ام

 یلی ام یاحقارت دارم پس میرم ماشین های آنچنانی و گرانقیمت و مدرک گرایی و غیره انجام میدهم چون خودم که ارزشی ندارم پس ماشینم یا مدرک تحص

 ببینید. این مثال ها شامل نیازهای هنجاری جامعه یا کمبودهای کودکی هستند. شغلم را

ز نظر من فعل نیازهای نامشروع نیازهایی هستند که مانع رشد ما می شوند و رشد را به انحراف می کشاند. هرچیزی که مانع رشد همه جانبه ی انسان شود ا

ند و فقه، قانون دینی ما است و فقه هم کف را تعیین می کند و درکل هیچ قانونی سقف را تعیین نمی حرام و گناه است. قانون جامعه، کف را تعیین می ک

الً مرد باشد. مثکند. مثالً در رابطه ی همسران با هم قانون مدنی و فقهی کف را تعیین و مشخص می کنند. منظور از کف یعنی هرچیزی که قابل اندازه گیری 
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همه موارد تعریف شده قابل کنترل و اندازه گیری و سنجش هستند. اما ما نمی توانیم یك متن قانونی یا فقهی پیدا کنیم که مشخص  باید نفقه بدهد و غیره که

 تفرهنگی متفاو کند که همسرت را چقدر باید دوست داشته باشی. خانم و آقا در دادگاه نمی توانند اذعان کنند که ما با هم تفاهم فکری نداریم یا از نظر

که از این کف هستیم، هیچ دادگاهی ترتیب اثر نخواهد داد چون این موارد قابل اندازه گیری نیستند و قانون در این حیطه ساکت است. حاال من می خواهم 

اشد ش از حد امکانات داشته بباالتر بیایم و از سطحی باالتر وارد این قضیه شوم و بگویم که هر چیزی که مانع رشد بچه ها شود نامشروع است. اگر بچه ای بی

 اشد.دچار ولع خواهد شد و ولع به سمت حرام و گناه سوق می دهد. فعل حرام و گناه نیز ما را از رشد باز می دارد. حاال هرچیز که می خواهد ب

از داریم، برپایه ی این نیاز ارزش ها به وجود ارزش ها باید از دل نیازها بیرون آید. گفتم که غذا یك نیاز است و چگونه خوردنش، ارزش است. ما به کفش نی

ای زش همی آید. چه کفشی ارزش است و یا ارزش های اقتصادی یك کفش چیست؟ نرم باشد، راحت باشد، زیبا باشد و قیمت مناسب داشته باشد؛ این ها ار

به آن مد می گوییم. چیزی مد می شود و همه از آن تبعیت می یك کفش هستند. از دل ارزش، هنجارها می آیند. هنجار یعنی رفتار اجتماعی که اصطالحاً 

 کنند. در یك جامعه ی هنجاری این فرمول برعکس می شود یعنی:

 نیاز <----ارزش  <----هنجار     <---------------      هنجار <---ارزش  <---نیاز 

حال این کفشی که داریم دیگر به نیازهای ما جواب نمی دهد بلکه به هنجارهای  هنجار باعث ارزش می شود و ارزش باعث نیاز یا در حقیقت خواسته می شود.

و غذا و غیره هم  جامعه پاسخ می دهد. امسال چه مدلی مد است؟ چه رنگی؟ پاشنه بلند یا کوتاه؟ نوک تیز یا ....؟ چه مارکی؟ تمام این مسائل در مورد لباس

کارکردی می گویند و فرمول دوم را هنجار و جامعه ی هنجاری می گویند. در جامعه ی کارکردی، نیازها صدق می کند. فرمول اول را کارکرد و جامعه ی 

باید ن برپایه ی کارکرد تعریف می شود. یعنی هرچیزی که می خواهیم بگیریم اول بررسی می کنیم که کارکردش چیست؟ اگر برای من کارکردی ندارد پس

 آن را تهیه کنم؟ چون هنجار جامعه می گوید؟ آن را داشته باشم. و گرنه برای چی

دن آن ها نیستیم، امروزه در جامعه ی ما فقری که وجود دارد، فقر نیازها نیست چون همه می توانند نیازها را پاسخ دهند بلکه آن چیزی که قادر به جواب دا

 هنجارها و خواسته ها است.

ری بلند شدند و گفتند که: من از خانواده ام خجالت می کشم چون نمی توانم به نیازهایشان پاسخ در جلسه ای که آقای دکتر رومی هم تشریف داشتند پد

مل تان دارید عبدهم! آقای دکتر گفتند این خانواده های شما هستند که باید خجالت بکشند که این همه از شما خواسته دارند نه شما. شما به وظیفه ی خود

 مل می کنید.می کنید و حتی خیلی بیشتر هم ع

  حال از زاویه ی دیگری به نیازها و هنجارها نگاه می کنیم، 

 سازنده                                                                        نیاز 

   فعالیت <---محرک  <---انگیزه  <-----------                  

 مخرب                                                                 خواسته 

اال می ی را بنیاز و خواسته هردو انگیزه ایجاد می کنند. انگیزه محرک است و محرک، فعالیت و تالش ایجاد می کند. انگیزه تحریك می کند و تحریك پذیر

نیاز باشد، سازنده است و اگر در جهت خواسته باشد، مخرب است. یك نگاه به زندگی هایمان کنیم و برد و تحریك باعث تالش می شود. فعالیت اگر در جهت 

ما در حال ببینیم که در کدام جهت داریم تالش می کنیم؟ شك ندارم که همه فعالیت و تالش می کنند اما انگیزه ی ما از کجا آمده است؟ خیلی وقت ها 

آدم دلش واقعاً می سوزد و می بینیم که پدر و مادر حسابی در حال تالش هستند و دقیقاً در جهت تخریب بنیان تالش مخرب هستیم و این جا است که 

فرهنگی می  خانواده تالش می کنند چون به دنبال خواسته ها هستند این حالت مخرب است. و جهان سلطه کاماًل این قضیه را دامن می زند و به آن تهاجم

سیاست و غیره ندارم بلکه کامالً از بعد علمی این مطلب را بیان می کنم. این مطالب را علم جامعه شناسی به خوبی برای ما روشن می  گوییم. اصاًل کاری با

 کند نه روانشناسی. 

هان امروز است و چهار این چهار اصل بحث ج   سالمتی. -4    شناخت -3    آسایش -2    آرامش -1   امروزه چهار اصل جهانی در سازمان ملل مطرح است:

 معیار برای زندگی سالم است.

 ا آرامش را با چیهمیشه گفتم که ما با فرهنگ غنی که داریم کامالً می توانیم در مبادالت فرهنگی جهان امروز حضور داشته باشیم. آرامش از کجا می آید؟ م

 حس می کنیم؟ روح. آرامش را روح حس می کند و روح باید در آرامش باشد.

 آسایش را با چی حس می کنیم؟ جسم. شناخت به چی مربوط می شود؟ ذهن. 

و  نیست و سالمتی حاصل هماهنگی این سه مورد اول است. ما اشتباهی سالمتی را در بخش احساس می گذاریم. این تحلیل ها دیگر به سازمان ملل مربوط

ا احساس سالمتی می کنیم. تا اآلن راجع با همه ی این چهار مطلب فراوان صحبت حاصل پردازش خودم است. سالمتی حاصل هماهنگی جسم و روح است و م
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 تجمل کردیم نکته ای که این جا می خواهم مطرح کنم این است که، آسایش مربوط به جسم است حال اگر آسایش به سمت رفاه برود و رفاه نیز به سمت

قدر آسایش از مرز تعادل خارج شود، به تبع آن آرامش کمتر خواهد شد. این نکته را با قدرت  برود، آرامش هم به سمت استرس و اضطراب خواهد رفت. هر چه

مل که دیگر اصالً اذعان می کنم که امکان ندارد که انسان در رفاه، آرامش به دست بیاورد. ما در آسایش می توانیم آرامش به دست آوریم نه در رفاه. در تج

 .نمی توانیم آرامش به دست آوریم

  

  

  

  

  

  

  

  

اه. نه رف در جامعه ی ما آرامش و آسایش یکی معنی شده و در کل جامعه ی ما به دنبال رفاه است در حالی که کشورهای پیشرفته به دنبال آسایش هستند 

دانید متراژ خانه ها چه قدر است؟ خیلی آن تفکر جدا سازی اتاق های خانه که گفتم تفکر رفاه است که به تجمل هم کشیده می شود. در ژاپن و چین می 

 کوچك تر از خانه های ما.

 آسایش در گرو پاسخ به نیاز ها است؛ رفاه به خواسته ها بر می گردد. در خانواده هایمان به فکر آسایش باشیم نه به فکر رفاه

 3کودک و تفکر اقتصادی  -28نشست 

 خر کامالً با هنجارهای جامعه متفاوت است و ممکن است که کمی ذهن شما را درگیر کند.باز هم اشاره می کنم که حرف های من در این مباحث آ

اال را در دو شِمای ذهن که به شکل مخروط می کشیدم را درنظر بگیرید، مخروط جهت پایین، مادیت بود و مخروط جهت باال، معنویت بود. مخروط رو به ب

قسمت پایین که مادیت است، محدود تر و بسته تر می شود و معنویت که در باال قرار دارد باز و   باز شوند، نظر می گیریم که اگر بازوهای آن متحرک شود و
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شود.  ازتر میگسترده می شود و بالعکس در مخروط رو به پایین، اگر بازوهای آن به طرفین باز شود، معنویت و فضای معنوی محدود می شود و فضای مادیت ب

و معنویت است که ما را اذیت می کند؛ هنجارهای جامعه ی ما بیشتر به سمت مخروط روبه پایین است و بیشتر نگاه مادی حاکم است.  ناهماهنگی بین مادیت

وبه باال منظور من از مادیت فقط پول نیست، بلکه منظور در کل مادیت و مظاهر مادی است. نگاه دوره ی کودک متعادل، نگاه معنوی و در جهت مخروط ر

شش، ک بنابراین وقتی در مورد مسائل مختلف اظهار نظر می کند در حقیقت می خواهد که مخروط روبه پایین را به سمت مخروط روبه باال بکشد و این است.

ت، در فضای مادی اسفشار ایجاد می کند و این فشار اذیت و درد به همراه دارد. بنابراین وقتی راجع به تفکر اقتصادی صحبت می کنیم، نگاه ما، محدود کردن 

سائل مادی حالی که هنجارهای اجتماعی نگاه به گسترش آن دارد. به همین دلیل است که این دو نگاه با هم هماهنگ نیستند. چه قدر از ذهن ما درگیر م

و نظریات و تفکر اقتصادی صحبت می است و چه قدر درگیر مسائل معنوی است؟ همه درگیر مخروط رو به پایین هستیم. حاال وقتی ما از مخروط روبه باال 

د با هنجارها کنیم درواقع باعث میشه که بازوهای ذهن باز شود و فضای مادیت بسته تر شود؛ این حالت، ذهن مادی را می بندد و وقتی ذهن مادی محدود شو

ط بشنوید و مطالعه کنید قرار نیست با دو کلمه تمام سازگاری نخواهد داشت و منجر به اذیت شدن ذهن می شود. پس نگران نباشید و صحبت های من را فق

 زندگیمان را بهم بریزیم بلکه قرار این است که از این مطالب پردازش ذهنی کنیم.

یار عبارت چهار معمبحث پیش را با بیان چهار معیار جهانی برای زندگی متعادل به پایان رساندیم و این مبحث را هم با ادامه ی همان مطالب آغاز می کنیم، 

متی البودند از: آرامش، آسایش، شناخت و سالمتی. گفتیم که آرامش متعلق به روح است و آسایش متعلق به جسم است و شناخت متعلق به ذهن است و س

یین باشد یعنی ما به نیز هماهنگی بین این سه است که تأثیرش را در جسم و روح نشان می دهد. وقتی مخروط ذهن روبه پایین باشد و قاعده ی آن در پا

وقتی  و سمت این هستیم که آسایش را بیشتر کنیم و رفاه ایجاد کنیم. وقتی بخش معنوی بسته می شود، آرامش کمتر می شود در نتیجه اضطراب می آید.

، حتی اگر مادیت را حذف کنیم باز هم ایجاد مخروط رو به باال باشد آرامش حاکم خواهد شد. البته این به این منظور نیست که ما به مادیت اصالً نیاز نداریم

رمولش شود. ف اضطراب می کند. آسایش باید باشد و هیچ زمانی آن را حذف نمی کنیم بلکه رفاه را کم می کنیم؛ هرچه قدر رفاه کمتر شود، آرامش بیشتر می

تأمین آسایش برود نه رفاه و فضای معنویت بیشتر باز شود، آرامش  را هم درباال توضیح دادم هرچه قدر بازوهای مخروط ذهن بسته تر شود و مادیت به سمت

ا ذهن م بیشتر خواهد شد. هرچه رفاه بیشتر باشد قسمت پایین مخروط بازتر می شود و باالی مخروط بسته تر می شود و آرامش کمتر می شود. هرچه قدر

 طراب در ما بیشتر می شود. متمرکز بر مادیات شود و فضای معنوی در ذهن ما کمتر شود، میزان اض

 ن والدین بزرگحال اگر خطوط مخروط موازی هم باال بروند تعادل حاکم خواهد شد و اگر ذهن نوزاد را دست کاری نکنیم مثل حی بن یقظان که در بیابان بدو

تمام مخروط ذهن  شد، مخروط ذهن او موازی شکل خواهد گرفت یعنی سالم رشد می کند. اما ما والدین وظیفه ی خودمون می دونیم که با فداکاری و عشق

     کودک را مثل خودمان برعکس کنیم. اما اگر کودک تحت تعلیم صحیح قرار بگیرد، مخروط ذهن او روبه باال خواهد شد. 

که  یو زماناین مطلب خیلی ساده است و از سادگی زیاد آن ممکن است که هیچ وقت موفق به عمل به آن نشویم چون این مطالب باید اول در ذهن جا بیفتد 

م. چون به عرصه ی عمل می رسیم با مشکل مواجه می شویم یعنی به محض این که بخواهیم داشته ها و رفاه را کم کنیم، امنیت مان را از دست می دهی

 اکثریت ما امنیت را از مادیت می گیریم. 

یش وجود دارد و مخروط رو به باال دارد و زندگی هماهنگ و طبیعی قبالً هم اشاره کرده ام به زندگی طبیعی و زندگی صنعتی. در زندگی طبیعی، آرامش و آسا

ه ما بسیار نیاز ب است. زندگی صنعتی، آزار دهنده و مخروط رو به پایین دارد و آسایش را به رفاه تبدیل می کند بنابراین آرامش کم می شود. جامعه ی امروز

تأمین رفاه بچه ها است و این بزرگترین آسیبی است که بچه ها درزندگی آینده شان خواهند  شناخت آرامش و آسایش و رفاه دارد چون تمام تالش ما برای

سطح پایین آرامش دید چون به رفاه عادت می کنند. در حالی که بچه ها باید آسایش را یاد بگیرند و آرامش را تجربه کنند. فضای امروز خانواده های ما از 

رداخته است. هر پدیده ای که به رفاه تعبیر شود آرامش خانواده را از بین می برد و فرق نمی کند که وسیله باشد یا پول و برخوردار است چون بیشتر به رفاه پ

م خصاً تا بچه هاییا تحصیالت و موقعیت ها و غیره. ببینید امروزه هر پدیده ی جدیدی که وارد خانواده می شود باعث اختالف و بگو و مگو می شود. خود من ش

 سالگی نرسیدند تلفن که آنموقع فقط همین ثابت ها بود را نگرفتم ما سال ها تلفن نداشتیم و خیلی آرامش داشتیم. ببینید تلفن آمد یکسری 18ه سن ب

ش ه رفاه به آن ها داریم، آراممسائل پیش آورد و به ترتیب تلویزیون و ماهواره و موبایل و .... تمام این وسایل آمده اند که ما در آسایش زندگی کنیم اما چون نگا

 را از ما می گیرد. مادیات در زندگی تا وقتی درست عمل می کند که به آسایش و آرامش ما توأماً کمك کند. 

را  کودکوحی در حوزه ی مصرف و کودک صحبت می کنیم، راجع به نیازها گفتیم و حال چه کار کنیم که نیاز ها به خواسته تبدیل نشود؟ اگر ما نیاز های ر

ادل الزم پاسخ دهیم گام بزرگی در جهت متعادل شدن کودک برداشته ایم. کودک متعادل خواسته های کمی دارد. نیاز، چیزهایی است که ما برای رشد متع

ن(، ارزشمندی و احترام داریم و ابعاد مختلف دارد. طبق هرم مزلو نیازهای اصلی انسان شامل: زیست، امنیت، تعلق)محبت، دوست داشتن و دوست داشته شد

 تا خود شکوفایی. نیاز های ثانویه شامل: دانستن، فهمیدن و ذوق است.

ها و  این که بچه اگر این نیازهای اولیه را به موقع دریافت نکنیم و یا با مادیت تعریف شوند، تبدیل به خواسته های مادی خواهند شد. پس اولین قدم برای

یم و ولع مصرف پیدا نکنیم این است که نیازهای اصلی را دریافت کنیم. یك بخش از ولع ما به دلیل نبود امنیت است. تذکر حتی خود ما مصرف زده بار نیای

 امنیت می دهم که من هیچ وقت مسائل را با نگاه مقصر بررسی نمی کنم. کسی که ولع جمع آوری مال و پول و ثروت و طال دارد یك دلیلش این است که
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 هچه قدر می گوییم که برای آینده ی بچه هایمان است! دختر هنوز به دنیا نیامده و تو سونوگرافی که میگن بچه دختره، مادر شروع می کنه بندارد. دیدید 

 جهیزیه جمع کردن؛ یا پسر به دنیا نیامده باید براش یه آپارتمان بگیریم. 

. تعلق و دوست داشتن یعنی تولید و تبادل احساس خوشایند ما این نکته را نمی دانیم یك بخش دیگر علت ولع در ما، عدم شناخت تعلق و نداشتن تعلق است

دوست داشتن را در خریدن تعریف می کنیم و احساس خوشایند را با مادیت به هم می دهیم. دوستت   بلد نیستیم به همدیگه احساس خوشایند بدهیم،  و

 ن را برایم بخر!.دارم پس این را برایت می خرم، دوستم داری؟ پس ای

 مراسمیك بخش دیگر به دلیل نقص در احساس ارزشمندی است. کسی که ثروت اندوزی می کند با پول می خواهد احترام و تعلق را برای خودش بخرد. در 

در این حالت است که ولع  های خواستگاری امروزه اول چی مطرح می شود؟ مادیات. پایه ی محبت و احترام، مادیات است، مدرک تحصیلی و داشته ها. و

 ندی(کودک رامصرف بوجود می آید و به جای امنیت و تعلق و ارزشمندی، مادیات را گذاشته ایم. وقتی نیاز معنوی و روحی و شناختی )امنیت، تعلق، ارزشم

در مصرف این است که نیازهای روحی کودک بدهیم، خواسته ی مادی او کم و متعادل می شود و ولع او کم می شود. پس اولین قدم در ایجاد جفظ تعادل 

 تأمین شود.

د. می آیدومین قدم بعد از پاسخ به نیازها، سادگی است. سادگی یکی از ارزش های زندگی است. سادگی یك ارزش بزرگی است که از دل آن قناعت بیرون 

قناعت چیه! ما قناعت را نشانه ی فقر می دانیم در صورتی که قناعت نشانه قناعت کلمه ای است که دیگر آن را نمی شناسیم و بچه های ما اصالٌ نمی دانند که 

ی تعادل عت یعنی ثروت است. ما فکر می کنیم که اگر به بچه ها بگیم که قناعت کن، یعنی به آن ها گفتیم که نداری را تمرین کن!. در حالی که مفهوم قنا

 یش است. نیازهای مادی و معنوی و در کل منظور همان تأمین آسا

ر بازی که ابزا سومین قدم در ایجاد این تعادل، توجه به بازی و اسباب بازی های کودک است. ما معتقدیم که بازی تمرین زندگی است به تبع اسباب بازی هم

ادین می گوییم. در این بازی ها بچه تخیلی و یا بازی های نم –است، ابزار تمرین زندگی نیز هست. بازی هایی وجود دارد که ما به آن ها بازی های تقلیدی 

ازی، است، مامان بها زندگی را بازی و تمرین می کنند و بیشترین بازی بچه ها از این دسته است. و بیشترین نیاز اسباب بازی بچه ها در این گونه بازی ها 

سفانه مجلل ترین اسباب بازی ها مربوط به این حیطه می شود؛ اسباب خاله بازی، پلیس بازی و غیره که بچه ها در این بازی ها زندگی را تمرین می کنند. متأ

بازی ها  ا اسباببازی هایی که گران قیمت هستند و بچه ها نیز یاد می گیرند که با وسایل گران قیمت بازی کنند و اصالً کم کم بچه ها یاد می گیرند که ب

میدونی این اسباب بازی چقدر گرونه؟ میدونی این رو خاله از خارج » بچه ها القاء می شود که:  بازی نکنند و فقط آن ها را داشته باشند؛ چون این طور به

ا چند نفر از ما یکی از این ویترین ه« آورده! هیچ کس از این اسباب بازی نداره، همه رو بذار توی ویترین و دربش رو ببند!!!!! بیرون نیار اون جا بمونه تا نشکنه

ای گران قیمت داریم؟ نتیجه ی این کارکه با این ها اسباب بازی ها بازی نکن و فقط نگاهشان کن در زندگی بزرگ سالی مان متجلی می برای اسباب بازی ه

وسایل  شود. زمانی که همه چیز در منزلمان داریم ولی روی همه ی آن ها یك ملحفه کشیده شده! و همه ی ظروف خوب در ویترین خاک می خورد! ما کلی

رای بچه ن بم ولی از آن ها استفاده نمی بریم. بچه ها باید اسبابازی هایشان را مستهلك کنند. ما حتی خجالت می کشیم که اسباب بازی پالستیکی ارزاداری

ادگی ق می کنند. سهامون بخریم. در صورتی که باید برای بچه اسباب بازی ساده بخریم. سادگی و قناعت دو مسئله ای است که در مورد اسباب بازی نیز صد

ك کنند و بعد عوض در اسباب بازی ها. چرا برای بچه ها اسباب بازی ارزان قیمت نمی خرید؟ بچه ها باید با اسباب بازی هایشان بازی کنند و آن ها را مستهل

ری بار می آوریم که آن ها در خدمت اسباب بازی اما ما بچه ها را طو« اثاث زندگی در خدمت من هستند، من در خدمت اثاثیه نیستم.»کنند تا یاد بگیرند که 

همه چیز »جزو آن چهار عامل معروف )نظم، آموزش، نظافت، تربیت( است که همیشه بازگو کرده ام. « نظم» هایشان قرار می گیرند یکی از دالیلش هم همان 

ئم به بچه ها تلقین می کنیم که دست نزن و خراب نکن، فقط داشته باش و خیلی هم با افتخار این حالت را به بچه ها امر می کنیم. دا« را نگهدار خراب نشه

یك اتاق دارد  کبچه ها هم یاد می گیرند که چیزی را مستهلك نکنند و فقط داشته باشند؛ و این قضیه وقتی به قضیه ی تفکیك اتاق ها می پیوندد، حاال کود

اهد داد و مسلمه که با کسی شریك نخواهد شد چون مالکیت را به او آموخته ایم نه امانت را. همه ی پر از اسباب بازی! مسلمه که کسی را به اتاقش راه نخو

 گیرد.این ها مال منه، این اتاق هم مال منه، همین حالت با کودک می آید تا در بزرگسالی در یك شکل موجهی عرضه می شود و آرامش زندگی را می 

ازه ای بازی کنند. بازی یك علم و فن و هنر است و اسباب بازی ابزار بازی است. اسباب بازی را به جای بازی جایگزین بچه ها باید با حداقل اسباب بازی مغ

ی ا مملو منکنید. من گاهی می بینم که پدر و مادرها شنیده اند که بازی خیلی خوب است و فوری می روند یك پاکت اسباب بازی می خرند و اتاق کودک ر

 دبازی و بعد هم اذعان می کنند که: این همه اسباب بازی براش خریدیم ولی اصاًل بازی نمی کنه! خوب معلومه برای این که این بچه بازی بل کنند از اسباب

 نیست. اسباب بازی که بازی نمیشه مگر اثاث خانه اسمش زندگی است.

لگو برای بچه ها باید خیلی زیاد باشه؟ بله من گفتم اما منظور من در مکان های عمومی سؤال: مگر شما نگفتید که به بچه ها تفکر وفور بدهید و مثالً گفتید که 

زار بازی یك کردن. اب بوده نه با تفکر مال من! بازی باید برود به سمت اماکن عمومی و باید به سمت طبیعت برود. ما باید بازی کردن را یاد بگیریم مثل زندگی

ی که اآلن ما در زندگی هایمان داشتن را اساس زندگی قرار داده ایم به همین دلیل یك بخشی از ذهن ما همیشه دنبال جاهایی به ما کمك می کند در حال

 که عوضخریدن اثاث زندگی است یا می خریم یا تعویض می کنیم. حتی نو هم که می خریم کهنه شده را دور نمی اندازیم. ذهنیت انباشت باعث می شود 

 م و فقط انباشت کنیم. ذهنیت انباشت را باید در بازی ها برای کودک تغییر داد و تفکر وفور هم در بازی به کودک انتقال داده می شود. نکنیم و تغییر ندهی
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دهیم. و تعمیم بتمرین بچه ها باید اسباب بازی ساده داشته باشند و ما باید بازی را تعمیم بدهیم، با هم بازی کردن و بازی در طبیعت و از بازی لذت بردن را 

هند. پاسخ می د بازی لذت و حض دارد، خرید اسباب بازی هیچ چیز ندارد. والدین امروز گرفتار هستند و فکر می کنند که با خرید اسباب بازی به نیاز کودک

اهی بچه ها خیلی کم به اسباب بازی فروشگدرک تولید این جا به ما کمك می کند، اسباب بازی تولید کنیم با هر چیزی که ممکن است حتی با دورریختنی ها. 

 نیاز دارند چون محیط و طبیعت پر از اسباب بازی است منتهی تفکر تولید باید حاکم باشد نه تفکر مصرف. 

ایش جمل نیستند و نیاز به آسبچه ها اصالً تجمل را دوست ندارند و در نهایت سادگی به دنیا می آیند بلکه ما تجمل را به آنها القا می کنیم، بچه ها اصالً اهل ت

ود شد. این خدارند. همین سادگی باید در پوشاک بچه ها هم باشد. پوشاک بچه ها باید راحت، جنس خوب و طبیعی و زیبا باشد اصاًل نباید مجلل و شیك با

بچه ها با لباس راحت عروسی بروند تا راحت بدوند یك هنجار است که در عروسی ها لباس بچه ها از لباس عروس و داماد قشنگ تر است. چه اشکالی دارد که 

در بچه ها را ق و بازی کنند و دودست لباس هم یدک داشته باشیم که اگر کثیف کردند برویم یك گوشه و برایشان عوض کنیم، تا دوباره برود و بازی کند. چه

کرد لباس چیست؟ چرا این قدر زود لباس ها و وسایل دلمان را می زند و یك به خاطر لباس در فشار و توبیخ قرار می دهیم؟ اشاره می کنم به کارکرد؛ کار

می خواهد  هلباس گرانقیمت را که فقط یك بار پوشیدیم دیگر حاضر نیستیم که دوباره بپوشیم؟ چون بشر تنوع طلب است و تغییر می خواهد و لحظه به لحظ

طرت و روح را یاد نگیریم و دچار مخروط برعکس ذهن شویم و دچار نو شدن مادی شویم، همین که نو شود، این حالت در فطرت بشر است. ما اگر نو شدن ف

نو شود؛ وقتی بال سرمان خواهد آمد. مرتب از داشته هایمان دلزده خواهیم شد حق هم داریم چون انسان باید مرتب نو شود و نقطه ی نگاهی که دارد باید 

 نقطه نگاهمان هم به سمت پایین خواهد بود و مبل و وسایل خانه و غیره را خواهیم دید.  نقطه ی نگاه مادی داشته باشیم طبیعتاً

ساله که دارم با  35گفتم: واال من  ساله که عوض نشدند دلت را نزده نمی خواهی عوضشان کنی؟ 25یك روز همسرم به من گفت که می بینی این مبل ها رو 

باشه .... حاال از شوخی بگذریم واقعًا چرا همسرها از همدیگر دل زده می شوند؟ چرا زندگی ها یکنواخت می شود؟ اگر قرار به تغییر  تو زندگی می کنم 

رون کند دائم از بی چرا همسرها برای هم تکراری می شوند؟ برای این که نو شدن و تغییر را یاد نگرفته ایم. به جای این که از درون روحمان تغییر کند و رشد

 ا عوض می کنیم یا رنگ مویمان را تغییر می دهیم؛ خوب تغییر می دهیم اما باز هم دلزده می شویم.لباسمان ر

دهد. وقتی کارکرد  خکارکرد لباس محافظت از بدن است و بله باید زیبا و چشم نواز باشد اما کارکرد لباس این نیست که به تغییر طلبی و تنوع طلبی انسان پاس

 بی می بریم، کمدهایمان پر از لباس می شود. لباس را به سمت تنوع طل

عنوی و متأکید می کنم که تنوع طلبی خیلی خوب و حتی الزم است. تنوع طلبی را اگر از بشر بگیرید زندگی برایش بی معنی خواهد شد ولی تنوع طلبی 

  روحی نه جسمی و مادی. 

الت هایی بله ممکن است که بیماری باشد. من گفتم که بشر تنوع طلب است، مرتب سؤال: اگر زندگی کسی را خسته نکرد عالمت بیماری است؟ در یك ح

مان از یك مدت دل باید نو ببیند و مرتب باید حیرت کند. یك موقع ما این حیرت را فقط در چهارچوب وسایل خانه و مبل و پرده و غیره داریم خوب مسلماً بعد

طبیعت و هستی را می بینیم و لحظه به لحظه حیرت می کنیم یا کتابی را مطالعه می کنیم و چندین بار از را می زند اما گاهی این حیرت را ما در عظمت 

ت نمی مطالب آن حیرت می کنیم. اما اگر مسافرت می رویم، کتاب می خوانیم و خیلی کارهای دیگر ولی هیچ تغییری هم در احساسات و روحیات ما صور

 دگی است.گیرد بله این بیماری است و افسر

خواسته( را توضیح دادم. هرچه این فاصله بیشتر شود، لذت بیشتر  --هنوز در زیر مجموعه ی سادگی هستیم. قبالً هم فاصله ی خواست و خواسته )خواست 

ر ی بین گرسنه و غذا بیشتخواهد بود اگر از حد مجازی بیشتر شود، حسرت ایجاد می کند. گرسنگی، یك خواست است و غذا، خواسته است. هر چه قدر فاصله 

میشه یعنی هشود یعنی صبوری که بچه های ما اصالً ندارند، لذت غذا خوردن بیشتر می شود. لذت در گرسنگی است نه در غذا. وقتی این فاصله کم می شود 

خوردن از کارکرد خودش دور می شود و غذا در دسترس باشد ولی میل به خوردن نباشد همیشه روی میز همه چیز هست، خوردن تبدیل می شود به عادت؛ 

 دیگر لذت نخواهد داشت تنوع طلبی هم اضافه می شود و دائم به غذاها اضافه می کنیم. وضعیت میزهای غذای مهمانی ما چگونه است؟

قط در تاه کرده ایم. در صورتی که فعلت این که بچه ها صبور نیستد این است که بالفاصله سرویس گرفته اند و فاصله ی بین خواست و خواسته را بسیار کو

وری و ه صبیك سال اول است که اصالً نباید بین این دو فاصله باشد و بعد از این سن به آرامی باید بین خواست و خواسته ی کودک فاصله ایجاد شود ک

فاصله کم تر شود، صبوری کمتر می شود و به دنبال آن بردباری باال برود و لذت بیشتر شود. این فاصله در بچه های ما بسیار کم شده است و هر چه این 

یزی که چ ناسپاسی بیشتر خواهد شد. بچه های امروز بسیار ناسپاس و بی صبر هستند چون فاصله ی خواست و خواسته در آن ها به صفر رسیده است و برای

 ولی باید صبر کنند تا وقتی به دست می آورند لذت ببرند. می خواهند به دست آورند صبر ندارند. منظور من با حسرت بزرگ کردن بچه ها نیست

خاطرم  دوستان شما در سال هایی که در پیش داریم به این حرف هایی که امروز می زنم خواهید رسید خوب به این مطالب توجه کنید و یك داستانی به

بعضی از داستان ها بسیار عبرت آموز هستند. این آقا تعریف کردند که در رسید که بد نیست برایتان تعریف کنم که یك آقای پیری برای من تعریف کردند 

و می  می کردند جنگ جهانی دوم در اردوگاه انگلیسی ها در یکی از شهرهای بیابانی کارگر یا سرباز بودند. گفتند که موش های صحرایی دائم به آذوقه حمله

 ها را بگیرندو ایشان  ت آن ها فرار می کردند، فرمانده ی انگلیسی دستور داد که چند تا از این موشخوردند، موش های بزرگی بودند طوری که گربه ها از دس
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ب به این د ما هم مرتگفتند ما تله گذاشتیم و ده تا از این موش ها را گرفتیم و انداختیم توی قفس، فرمانده دستور داد که حسابی به این ها غذا بدهید. گفتن

دند و حسابی چاق شدند و یك یکماهی به همین منوال گذشت و حسابی این موش ها پروار شدند که یك روز فرمانده دستور داد که غذا ها غذا دادیم و خور

از را قطع کنید و دیگر ندهید، موش ها گرسنه و عصبی و وحشی شدند و به همدیگر حمله کردند و یکی شان زخمی شد و بوی خون که آمد ریختند و 

ده انزخمی را خوردند و بعد این موش ها به جان هم افتادند تا فقط از ده تا موش سه تا باقی ماندند که از موش زنده تغذیه کرده بودند و فرمگرسنگی موش 

 وش.مدستور داد که حاال این سه تا را آزاد کنید، تعریف می کردند که این سه موش نسل هرچی موش بود را از اردوگاه پاک کردند، شدند شکارچی 

اریم، د ببینید وقتی ما فقط روی بخش حیوانی وجودمان تمرکز می کنیم و فقط سراغ نیازهای زیستی می رویم و فاصله ی بین خواست و خواسته را برمی

ی ، یك همچین بالیارزش ها را برمی داریم و اصول را کمرنگ می کنیم و همه چیز را متصل می کنیم به مصرف تا جایی که مصرف نکردن را فاجعه می بینیم

ات ش نان بیسرمان خواهد آمد به محض این که قحطی شود، فاجعه اتفاق می افتد. می دونم که مادر امروزی نمی تواند حتی تصور کند که صبحانه به فرزند

ید. امروزه مواقع فکر کنید و حتی تمرین کن خالی با چایی بدهد اصالً برای ما قابل تصور نیست حتی نمی توانیم به آن فکر کنیم اما توصیه می کنم که به این

آلمان یك  مثالً دردر کشورهای پیشرفته نیز این مسائل و ندرت را تمرین می کنند نه این که ندارند بلکه بچه ها یاد بگیرند و مهارت زندگی به دست آورند. 

ا سپری می کنند حتی توی سرما تا بچه ها زندگی در شرایط سخت را مراسمی دارند که خانواده یك شب از خانه بیرون می آیند و هر طور که شده شب ر

را  این مسائل بیاموزند. الزم است که گاهی بچه ها غذای کم بخورند یا غذا ی سفت و نان بیات بخورند و در شرایط سخت قرار بگیرند و حتی ما می توانیم

خوراکمان فقط نون و پنیر باشد. بچه ها را برا ی شرایط سخت تمرین بدهیم. تمرین کنند که تبدیل به بازی کنیم که یك روز به عنوان بازی بیرون برویم و 

ذهن آن ها ثبت نیرومند و با مهارت شوند نه این که حسرت به دل بار بیایند. لذت به دست آوردن چیزی در شرایط سخت، که در بچه ها به وجود می آید، در 

 اهد بود. می شود و تا آخر عمر همراه آن ها خو

است. ما وقتی همه چیز را « خاص بودن»سادگی را توضیح دادم حال می رویم سراغ نکته ی بعد با موضوع عمومی و خصوصی بودن که دنباله ی همان بحث 

ک می شود. بچه ها را برای فرزندانمان خاص می کنیم مثل اتاق مخصوص، میز و اسباب بازی خاص، این حالت آرام آرام باعث منزوی شدن و تنها شدن کود

سی باید به سمت عمومی شدن سوق بدهیم، یعنی اتاق ها مال همه است مثل آشپزخانه که مال همه هست و یا فضاهای مثل حمام و دستشویی هر وقت ک

برسد. بچه ها در پارک بازی کنند، داخل آن بود در آن زمان خصوصی می شود و بعد نفر بعدی. تفکر باهم بودن از خانواده باید شروع شود و بعد به اجتماع 

ندارد چون  من به همین دلیل همیشه خانه ی بازی را توصیه می کنم. خانه ی بازی یعنی جایی که همه ی بچه ها می توانند بروند، مهد کودک حالت عمومی

 چه ها به طبیعت و فضاهای عمومی بسیار باید بروند.باالخره یك عده خاص می روند که عضو آن جا هستند اما در خانه ی بازی همه می توانند بیایند. ب

نرویم، هیچ وقت به سمت « ما»قرار داریم و به سمت « من»تا زمانی که در فضای منیت و «. مال او»تا تبدیل شود به « مال ما»باید تبدیل شود به « مال من»

لکیت قوی دارند و در کل حس غریزه ی مالکیت در انسان بسیار قوی است و باید بودن نمی رویم. مال او، یعنی امانت. بچه ها به خصوص دخترها حس ما« او»

ای است، دعوباشد اما اگر این حس به تعادل نرسد تبدیل می شود به مال من و منیت. یکی از عالئمی که نشان دهنده ی قوی بودن حس مالکیت در خانم ها 

گردد به حس مالکیتی که خانم ها دارند و دعوا سر عروسکی است به نام پسر یا همسر؛ آقایان یا  تاریخی بین عروس و مادر شوهر است که ریشه ی آن برمی

سال زحمت پسرم رو کشیدم پس مال منه و عروس هم میگه نخیر عقدش کردم پس  25این حس را ندارند یا خیلی کمتر از خانم ها دارند؛ مادر شوهر میگه 

یچ کس متوجه نیست که این عروسك در حال نصف شدن است ولی هر دو طرف می کشند. ریشه ی این اختالف مال منه و هر طرف میکشه سمت خودش و ه

نگ شود. هماه تاریخی در یك تفکر مالکیت است که در خانم ها قوی تر است. غریزه ی مالکیت برای بقاء زندگی الزم است اما باید با کمك معنویت کنترل و

ما و مال ما تبدیل شود به مال او. بچه ها باید به فضاهای عمومی برده شوند. دور هم جمع شوید و فضاهای عمومی را تقویت  مال من باید تبدیل شود به مال

 کنید که بچه ها بتوانند عمومی بودن را تمرین کنند و آرام آرام خاص بودن را کنار بگذارید.

ن بود، نمی دانم که هنوز هم هست یا نه؟ مردم لباسهایشان را می آوردند و سکه می سی سال پیش که در لندن زندگی می کردم، رخت شورخانه سر خیابا

کارها را می  یلی ازانداختند و می شستند و می رفتند و کسی اصالً نیاز به ماشین لباسشویی را حس نمی کرد. من حاال حتماً توصیه به این کار نمی کنم اما خ

ن را در ایران خیلی داریم مثل هیئت ها و عزاداری ها همه نشانه ی عمومی بودن ملت ما است. در جمع و عمومی شود عمومی کرد و ما سابقه ی عمومی بود

 بودن ارزش های همکاری، همیاری و همدلی مطرح است. خاص بودن انسان را تنها می کند پس بچه ها را به این سمت نبریم.

می شویم در این جا قدری با الفبای اقتصاد « مهارت های اقتصادی»توضیح دادیم حاال وارد حیطه ی خوب تا به این جا راجع به دو حیطه ی تولید و مصرف 

هارت ه این تعریف مآشنا می شویم تا بچه ها هم یاد بگیرند. مهارت های اقتصادی یعنی افزایش میزان رضایت از زندگی با کنترل انتظارات یا خواسته ها. ما ب

یا عقل معاش می گوییم که چگونه می توانیم با همین درآمد با کنترل انتظارات میزان رضایت از زندگی را افزایش بدهیم؟ خانواده  اقتصادی یا هوش اقتصادی و

تی و نارضای ی مولد و مصرف کننده را به یاد دارید که در جلسه ی اول گفتم؟ خانواده ی مصرف کننده همیشه ناراضی است و این نارضایتی ها جمع می شود

 ه ی حرکت می کنیمجامعه را دامن می زند و یواش یواش نارضایتی می شود یك هنجار و باز هم یواش یواش آنقدر راه را بیراهه می رویم که نارضایتی را انگیز

 که البته حرکت های مخرب. مهارت اقتصادی درست عمل می کند که موجب افزایش رضایت از زندگی شود.
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قتصادی، برنامه ریزی مالی بر پایه ی درآمدها و نیاز ها است. حتی من می خواهم بگم که جدای از این تعریف، برنامه ریزی بر پایه اولین نکته در مهارت های ا

نیازهایی نیم. ما چه ی درآمد، نه نیاز؛ چون ما می توانیم هرچه قدر می خواهیم از راه حالل و مشروع پول درآوریم اما اجازه نداریم هرچه قدر خواستیم خرج ک

 داریم؟ و چگونه می توانیم به این نیازها با ساده ترین وجه جواب بدهیم؟

، یکی از همان چهار معیار است. کودک ما چی الزم دارد؟ الزم دارد که با پدر و مادرش بازی کند، باشه یك روز «شناخت»الزمه ی پاسخ به این سؤال ها 

م و بازی کنیم این کار همان قدر لذت دارد که مسافرت لذت دارد. نیازها را با ساده ترین وجه چگونه می توان تعطیل ناهار را می بریم پارک که با هم بخوری

 یم.جواب داد؟ برای پاسخ این سؤال باید ارزش ها را بدانیم، کارکردها را بشناسیم و ببینیم که از کدام و چه امکانی می توانیم استفاده کن

است. مثاًل من نیاز دارم که از کرج به تهران بیایم اگر نیایم کارهایم انجام نمی شود حال من چگونه می توانم از کرج به تهران رفت و آمد برای ما یك نیاز 

ه به مسافت با تا دوچرخه، بسبیایم؟ می توانم با ماشین شخصی خودم بیام، می توانم آژانس بگیرم، یا با کرایه خطی و یا با مترو یا با اتوبوس و یا با موتور و یا ب

ك ساعت و نیم کدام روش می توانم راحت تر بیایم؟ آسایش این جا مطرح می شود؛ با کدام روش راحت تر می آیم؟ امروز صبح که این راه را می آمدم حدود ی

پس من با وسیله ی نقلیه ی عمومی در ترافیك بودم و من تمام این مدت را خوابیدم خوب حاال اگر با ماشین شخصی می آمدم می توانستم راحت بخوابم؟ 

اده خوب است که پی راحتترم، یك جاهایی مترو راحت تر است خوب با مترو میرم. کارکردها را باید مدنظر داشته باشیم. یا مثالً می خواهیم خرید کنیم چه قدر

لی ما برای یك خرید اونور چهارراه حتماً باید سوار ماشین شخصی برویم و حتی فرزندمان هم همراهمان باشد و مهارت های زندگی را همراه ما عملی بیاموزد و

 شویم.

ه می کنیم؟ قدر هزین برنامه ریزی مالی باید داشته باشیم، برپایه ی کنترل انتظارات و پاسخ به نیازها. کنتزل کنیم و حساب کنیم که چه قدر درآمد داریم؟ چه

 دیدن این حاالت از ما الگو گرفته و می آموزند.پس اندازمان چه قدر است؟ و غیره و بچه ها با 

چی؟ کسب  ر یعنیآشنایی با مفاهیم اولیه ی اقتصاد، همه ی ما تحصیل کرده ایم ولی با خیلی از مفاهیم اقتصادی آشنا نیستیم؛ مثالً تورم یعنی چی؟ انحصا

و با کسب و کار سرمایه جمع می کنیم. کتاب پدر پولدار و پدر بی پول را و کار با شغل چه فرقی دارد؟ ما با شغل درآمد کسب می کنیم و زندگی می کنیم 

 امریکا دعوتتوصیه می کنم که حتمًا بخوانید. صاحب فروشگاه های زنجیره ای مك دونالد را که درحال حاضر فوت کرده است، یك روز یکی از دانشگاه های 

تمام می شود در بخش پرسش و پاسخ به حاضرین می گویند که می دانید کسب و کار من چیه؟ می کند که برای دانشجوها سخنرانی کنند، صحبتهایشان که 

است و  همه جواب می دهند که خوب بله این رو که همه می دانند که شما سلطان همبرگر جهان هستید! جواب می دهند که نه اشتباه کردید این شغل من

م و شغلم را از دست می دهم، کسب و کار من ملك است، تمام نمایندگی هایم را ملکش را می خرم بعد با اگر یك روز مردم همبرگر نخورند من بیکار می شو

د وجود دار یك نفر شریك می شوم و تبدیل به مك دونالد می کنم. این ها همه اصطالحات و فرمول های اقتصادی است که باید بیاموزیم و در این کتاب هم

دکتر رومی هم سر بزنید. می دانید تورم چیست؟ گرانی خیلی « امن و ایمن»ی کنم که این کتاب را بارها بخوانید و به سایت به همین دلیل به همه توصیه م

 شما را اذیت می کند؟ می دانید گرانی از کجا می آید؟

قیمت( این یك × ش پول = حجم کاال سرعت گرد× گرانی یعنی: حجم پول ضرب در سرعت گردش پول مساوی است با حجم کاال ضرب در قیمت )حجم پول 

ه نمی معادلمعادله ی اقتصادی است. مثالً می رویم قصابی می بینیم گوشت شده کیلویی سی هزار تومان خوب چرا کیلویی چهل هزار تومان نشده؟ چون این 

چون بلد نیستیم، چه قدر قشنگ به گرانی ها دامن می زنیم گذارد. حاال بیشتر که توضیح بدهم می بینیم که تك تك ما چه قدر در این معادله نقش داریم اما 

ان عید نوروز، زم و بعد می نشینیم و ناله می کنیم. حجم پول، مقدار پولی است که در بازار وجود دارد، گردش پول در واقع جابجا شدن پول است مثالً نزدیك

 است. اوج عروسی ها و یا اول مهر، سرعت جابجا شدن پول و گردش پول زیاد

م. عرضه و تقاضا می گوییدر طرف دوم معادله اگر کاال باال رود قیمت متعادل می شود و اگر کاال باال نرود، قیمت باال می رود. این همان نکته ای است که به آن 

تر می خریم و گردش پول را باال می طرف اول تقاضا است و طرف دوم عرضه است . حال زمانی که جنسی نایاب می شود ما چی کار می کنیم؟ بالفاصله زیاد

ودر کار هستیم یك روز با پبریم ، کاال را به زیرزمین ها و انباری ها می بریم و حجم کاال را در بازار کم می کنیم به تبع قیمت باال می رود. و مرتب مشغول این 

ه هم از این معادله پیروی می کند، حجم آن پایین است، گردش پول ایجاد می ماشین لباسشویی و یك روز با دالر و برنج و گوجه فرنگی و غیره. میوه ی نوبران

سنت  51ه از کنیم در نتیجه قیمت باال می رود. ولع و ناامنی اجازه نمی دهد که در این مواقع صبوری کنیم و تصمیم درست بگیریم. در نیویورک قیمت کر

ررسی ها نشان می دهد که قیمت تمام شده در کارخانه هیچ تغییری نکرده و این افزایش قیمت بی سنت، شهردار به تلویزیون آمد و اعالم کرد که ب 71شد 

ه قیمت شد کدلیل است پس تا قیمت ها سرجایش برنگشته از خریدن کره خودداری کنید، تا دو ماه هیچ کس کره نخرید و انباشت تولیدات کارخانه ها باعث 

سنت بیشتر باشد. ببینید مردم اینقدر نخریدند  41رد چون قیمت تمام شده ی کارخانه کمتر است پس نباید قیمت کرهها برگردد که باز هم شهردار اعالم ک

ر د سنت یعنی بالفاصله تقاضا را کم کردند ولی ما در این مواقع تقاضا را بیشتر می کنیم و به گرانی دامن می زنیم و بعد هم ناله می کنیم؛ 41تا قیمت شد 

 ر بلد باشیم خیلی راحت نمی خریم. الفبای اقتصاد را برای بهتر زندگی کردن و برای دنیای آینده باید بلد باشیم.حالی که اگ

هیم مثالً دیگر نمی دنکته ی بعد، از بچه ها حساب کتاب بخواهید. ما باید یاد بگیریم پاسخگو باشیم. امروزه در خانواده ها من بسیار می بینم که حساب به هم

 خانم بگوید یا بالعکس که مثالً این ده هزارتومان چی شد؟ بهمان بر می خورد که حساب سنار سه شاهی را هم باید پس بدهیم، چه میدونم چی آقا به
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وستی جوان بودم دپولی که برای خود بچه است را نمی گویم اما اگر پولی برای خرید بهشان می دهیم را باید بپرسیم. زمانی که هنوز ازدواج نکرده بودم و  شد! 

ه چند کداشتم که پدرش فرش فروش بود یك روز به حجره شان رفتم و دیدم که پدر دوستم که حاج آقایی بودند آمدند و نشستند پشت میز و جا سیگاری 

هزار هست؟ یازده هزارش کو؟ شاگرد سکه داخل آن بود را شمردند و بعد سر بلند کردند و گفتند صبح که می رفتم این جا چهارده هزار بود چرا اآلن فقط سه 

گه اش و پسر حاجی آمدند و گفتند: سه هزار یخ خریدیم، خوب هشت هزارش؟ آهان پنج هزار هم کارگره فرش آورد دستمزد بهش دادیم؛ خوب سه هزار دی

رج کردید مهم این بود که بدانند چی کار کرده اند کو؟ شاگرد و دوستم یادشان نیامد اما حاج آقا ایستاد که سه هزار بقیه چی شد؟ ببینید نمی گفت چرا خ

حساب  که یکهو یادشان آمد که آهان یك گدا آمد دادیم به گدا و حاجی گفت خیلی خوب و تمام شد؛ حساب سر جای خودش میزان هست. خوتان از خودتان

 بکشید و بعد ببینید که چه قدر در زندگیتان تأثیر دارد و از بچه ها حساب بخواهید.

ی  ، ما به اندازهنکته ی بعد تفکر پس انداز است . ما می توانیم با خالقیت کسب درآمد کنیم پولمان هم پاک و حالل ولی اجازه ی هزینه کردن آن را نداریم

ت. ون فرهنگ پس انداز آن اسنیاز اجازه داریم که هزینه کنیم، الباقی آن باید پس انداز شود. فرهنگ پس انداز باید داشته باشیم، پیشرفت کشور ژاپن مدی

ند چیزی خواست منظور از پس انداز، فرهنگ سرمایه گذاری است نه انباشت منظور به جریان انداختن پول است. بگذارید بچه ها پول هایشان را جمع کنند اگر

 و می فروختیم یا ممکنه که مادری شیرینی بپزد و به ما بچه که بودیم فرفره درست می کردیم  بخرند و بقیه ی آن را جمع کنند و حتی تولید داشته باشند؛

واند سرمایه ت فرزندش بدهد که بفروشد یا هر کاری که شما بلدید فقط مهم اینه که سرمایه صرف تولید شود و کودک نیز یاد بگیرد که بخشی از پولش را می

 گذاری کند و صرف تولید کند و مصرفش را کنترل کند.

باشیم و بدانیم که اجازه نداریم که تا دینار آخر درآمدمان را هزینه کنیم. من در کارگاهی کار می کردم که خدا رحمت کند رییس این تفکر پس انداز داشته 

درصد حقوقم را هزینه می  51می گیرم یعنی  251تومان حقوق می گیرم اما همیشه فکر می کنم که  511کارگاه را، همیشه ایشان می گفتند که من اگر 

تومان  111است. یعنی از هر  31 – 71تومان برنامه ریزی کرده بود و بقیه را ذخیره می کرد. امروزه در دنیا فرمول  251م. ایشان زندگی اش را برپایه ی کن

رمول روز دنیا است که به درصد برای انفاق و کار خیریه، ده درصد پس انداز و ده درصد هم سرمایه گذاری و هفتاد درصد بقیه برای گذران زندگی. این ف 11

 ما میگه درآمدها این گونه باید تقسیم شود. 

تند که بحث وام و قسط و قرض را از زندگی هاتون حذف کنید و اجازه ندهید که بچه ها هم یاد بگیرند چون قسطی خریدن و وام گرفتن از چیزهایی هس

ه پس انداز داشته باشند و نیازهایشان را نقد خریداری کنند، اگر ندارند، صبوری کنند. ما اول زندگی را تباه می کنند. بلکه بچه ها باید یاد بگیرند که همیش

ا عمرش ر می خریم بعد قسط می پردازیم حال ما می گوییم که اول قسط ها را جمع کنید بعد خرید کنید با این کار کودک هم می آموزد که صبوری کند و

 روش کردن عمر، یعنی با ارزش ترین چیزی که داریم را به حراج گذاشته ایم.پیش فروش نکند. قسط دادن یعنی پیش ف

یت داریم، ن مسئولتفکر انفاق، خیریه و زکات داشته باشیم البته با زیربنای ایجاد جریان نه گداپروری. ما مسئول رشد خودمان هستیم و در مقابل رشد دیگرا

برای خرید خدا نیست، ما با انفاق بهشت و جهنم نمی خریم. انفاق یك بخشی از بهای چیزی است که قبالً گرفته انفاق یعنی عمل به مسئولیت. )نعوذباا...(انفاق 

رده ام را به ک ایم، به همین دلیل انفاق باید بی منت باشد، وظیفه برای ما باشد و احساس مسئولیت باشد. من یك بخش کوچکی از آن چیزی که قباًل دریافت

چه منتی می توانم داشته باشم. چیزی از خودم نمی دهم بلکه از چندین برابری که به من داده شده را یك کوچولو به دیگران می دهم دیگری می دهم پس 

ردن مله کفاق برای معاو این به خاطر این است که دیگران هم رشد کنند. انفاق در مسیر رشد انسان ها باید باشد، انفاق در راه خدا باید باشد نه برای خدا. ان

یزی نمی چ نیست. پول دست بچه ندهید و بگید که ثواب داره این رو بده به گدا بعد روز قیامت باالخره یه چیزی بابتش می گیری! نخیر هیچ خبری نیست

ه دادن. ینیم نه به عنوان گداپروری و صدقگیریم چون از چیزی که قبالً گرفته ایم انفاق کرده ایم. راه خدا راه رشد است. تفکر انفاق را به عنوان یك تفکر واال بب

م، خداوند مرشد اگر از غذای خودمان می خواهیم انفاق کنیم روایت است که اولِ دیگ را انفاق کنید نه این که خودمان بخوریم و ته مانده ی دیگ را ببخشی

می کردند اول چهارده تا غذا کنار می گذاشتند به نیت چهارده معصوم چلویی را رحمت کند، ایشان در بازار چلو کبابی داشتند و هروقت درب دیگ ها را باز 

، به عنوان یك باید، یك و می آمدند و غذاها را می بردند، ایشان اول غذا را می گذاشتند نه مانده ی آن را. بحث انفاق را به عنوان یك ارزش وارد خانواده کنیم

 مل تکبر.مسئولیت و یك وظیفه و یك تعهد و عامل رشد نه عا

ر با تفکنکته ی بعد در مهارت های اقتصادی، ازرش افزوده است. ارزش افزوده یعنی سود. یعنی من یك چیزی خریدم یك سودی روی آن کشیدم و فروختم. 

. ما هر کاری که می کنیم در سود و سودآوری و بهره وری آشنا شویم. ما هر کاری که می کنیم باید در آن سود کنیم. ما باید سودآور فکر کنیم نه سود محور

ز دست مقابل آن یك چیزی پرداخت می کنیم. چی پرداخت می کنیم؟ عمرمان را پرداخت می کنیم. تفکر سودآوری یعنی حاال که من نصف روز، عمرم را ا

نبه ی مالی آن. بچه ها باید با بهره وری آشنا دادم، چی به دست آوردم؟ سود کردم یا زیان؟ تفکر جامع سود و زیان باید داشته باشیم و البته در اقتصاد ج

کمتر در  شوند. بهره وری خیلی مهم است و من گاهی دلم می خواهد که آن را در رده ی ارزش ها بگذارم. چگونه می توانیم همین کیفیت را با هزینه ی

ال از ژاپن می زنم، ژاپنی ها یك جایزه ای دارند به نام کایزن، کایزن زندگی داشته باشیم؟ چگونه می توانیم یك ناهار عالی بخوریم ولی با پول کمتر؟ یك مث

 ش اینمعادل بهره وری است. این جایزه که رقم خیلی بزرگی هم هست به کسی می دهند که در آن سال بیشترین بهره وری را داشته باشد، چند سال پی

یسان بودند، این دو نفر مسئول چایی بودند، کارمندها که غذا می خوردند این دو نفر به آن جایزه به دو مستخدم تعلق گرفت که اگر اشتباه نکنم در کمپانی ن

انیم هزینه ی توها یك قوری چایی و یك فنجان و شکر می دادند بعدها این دو نفر به شرکت پیشنهاد کردند که چایی را به ما کنتراکت بدهید که ببینیم می 
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ا نه، یکسال این شرکت تهیه ی چایی را به این دونفر سپرد و این دو دیگر دست کسی قوری چایی نداند و گفتند که هر تمام شده ی آن را پایین بیاوریم ی

شد، یك سال روند  کسی چایی می خواهد از یکی تا ده تا ما برای شما می آوریم، چون مثالً هر قوری اگر سه نفر چایی می داد بعضی قوری ها کامالً تمام نمی

 25درصد کاهش پیدا کرده است و میزان رضایت کارمندان از صرف چایی  21ی ادامه پیدا کرد و بعد آمار گرفتند و متوجه شدند که هزینه ی چایی بدون قور

باعث  برده بودند و درصد افزایش پیدا کرده بود و در نهایت این جایزه ی بزرگ را به این دو نفر دادند چون با این دو نفر با حفظ کیفیت، رضایتمندی را باال

، ببینید و می دهم کاهش قیمت شده بودند این یعنی بهره وری. تا حاال فکر کرده اید که چگونه می توانیم بهره وری را باال ببریم؟ برای مبحث بعد یك تمرین

یفیت زندگیتان آسیبی وارد نشود، مثالً اگر پنج فکر کنید که تا چه میزان با کمك بچه ها هزینه های زندگیتان را می توانید کاهش دهید؟ و هیچ کجا به ک

ه من گفت که بابا نوع میوه می خریم می توانیم چهار نوع بخریم؟ یا مثاًل پول برق، من از نوه ام یاد گرفتم که هزینه ی برق را کاهش دهم یك روز آمد و ب

شروع کردم به دقت که چه چراغ های اضافه ای روشن است و یك سری المپ بزرگ من پول برق خانه مان را نصف کردم با کنترل چراغ ها، من هم در خانه 

م نشده ور کها را عوض کردم و دیدم قبضی که آمد یك سوم قبض قبلی شد بدون این که ذره ای از کیفیت زندگیمان بکاهم. هیچ جا تاریك تر نشده بود و ن

است آیا واقعاً الزم است؟ و یا تلویزیون که روشن است کسی نگاه می کند یا همین طوری بود فقط آگاهانه نگاه می کردم که این مکانی که المپش روشن 

ون هید و چگونه بدروشن مانده. از بچه ها بدون این که به آن ها دیکته کنید نظر بخواهید و بررسی کنید که چه کارهایی در منزل خودتان می توانید انجام د

ها را پایین بیاورید. چگونه می توانیم برنامه ی پس انداز داشته باشیم و برای آن پس انداز یك برنامه ی قشنگ  این که کیفیت زندگی تغییر کند، کمیت

تیجه ی ها ببینند که نبچینیم مثالً به بچه ها اعالم کنید که اگر این کار را انجام دهید بعد از یك مدت می توانیم یك سفر برویم و یا هر کار دیگری. و بچه 

یجاد اخودشان برگشت، این جا صرفه جویی کردیم، این جا کیفیت زندگی مان بهتر شد. در حالی که ذره ذره ها به تنهایی هیچ تغییری در زندگی ما  عمل به

دا هارت اقتصادی پینمی کند اما وقتی جمع شوند یك پدیده ی زیبا مثل یك سفر از دل آن بیرون می آید. این برنامه را با بچه ها اجرا کنید تا آن ها نیز م

 کنند.

مهارت ها. چه مفاهیم ارزشی در اقتصاد داریم؟ مهم ترین ارزش که  –ارزش ها  –اصول  –مفاهیم ارزشی، قبالً هم راجع به این موضوع صحبت کرده ایم، اصل 

که یعنی صرفه  قناعتن می آید مثل: حتی در دسته بندی ارزش های سازمان ملل هم هست، سادگی است. از دل سادگی یك سری ارزش های دیگر بیرو

، ما با این کلمه خیلی غریبه شده ایم در حالی که خیلی از آن استفاده می کنیم فقط خود کلمه ی برکت منظورم نیست، وقتی نوزادی برکتجویی، بهره وری؛ 

یم. تبریك از ریشه ی برکت است یعنی وقتی به کسی تبریك می در خانواده ای به دنیا می آید شما چه می گویید؟ مبارک باشد و یا سال نو را تبریك می گوی

را به شادباش  بادگویید یعنی برای او طلب برکت می کنید از این کلمات استفاده می کنیم ولی از مفهومشان غافل مانده ایم. حتی به اشتباه تبریك و مبارک 

ما فراوانی برای کسی که به او تبریك می گوییم آرزو می کنیم. تفکر وفور و اتصال به معنی می کنیم در حالی که تبریك، تبرک است و از برکت می آید و 

خدا برکت دهد را استفاده می »مبدأ برکت است. استفاده از کلمه ی برکت در قدیم خیلی رایج بود و کاسب های قدیم همیشه هنگام گرفتن پول، جمله ی 

ا می خواهم. برکت، سود معنوی است و دقیقًا چیزی است که امروزه ما با آن غریبه شده ایم و باید پیدایش چون معتقد بودند که من برکت این پول ر« کردند

 یو روزی، از قوانین آفرینش هستند. شکل مخروط را به یاد آورید که قسمت پایین آن کوچکتر از باال بود این قسمت پایین یا مادی از یك حد  رزقکنیم. 

است امکان ندارد که هیچ کس در جهان هستی بدون این حداقل باشد، برای همه هست. این یك باور معنوی و یك   این حد رزق ما دیگر کوچکتر نمی شود و

 دل میارزش معنوی است. رزق یك بحث بسیار مهمی است که کاماًل با بحث امنیت در ارتباط است؛ هیچ کس به صفر نمی رسد و همه در هستی به حد تعا

، مروت یعنی جوانمردی و سخاوت یعنی  بخشش و انفاق. سخاوت و مروت  سپاسگزاری و شُکر،مناعت طبع، بی نیازی ذهنی.  ، بی نیازیاحساس رسند. 

 این ها ارزش های اقتصادی اند که در سنت ما هستند و ارزش های معنوی ما هستند که باید در مفاهیم اقتصادی مدنظر داشته باشیم.  بخشندگی.

: مکه به مهارت های اقتصادی مربوط می شود و علم است و باید فرا بگیریم که در باال همه را توضیح دادم اما لیست وار این جا تکرار می کن حال مفاهیمی

 تفکر تولید و خالقیت، بهره وری، سرمایه، برنامه ریزی و پس انداز.

یم. در ارزش هایی که نام بردم چیزی بود که ما در فرهنگمان نداشته باشیم و ارزش ها جزو فرهنگ هستند که ما در فرهنگ خودمان همه ی آن ها را دار

 ریم یعنی بهره وری ومجبور باشیم از خارج بیاوریم؟ ارزش ها در فرهنگ ما هستند فقط باید آن ها را جال دهیم و بیرون بیاوریمشان. اما علم را باید یاد بگی

باید یاد بگیریم حتی اگر از خارج وارد کنیم، خیلی از بزرگان زحمت کشیده اند و این علم ها را در اختیار گذاشته پس انداز و غیره که مهارت و علم هستند را 

 نیم.اند و ما فقط باید این علم ها را فرا بگیریم. و با ترکیب ارزش ها و مهارت ها برای بچه هایمان یك تفکر اقتصادی متعادل پایه گذاری ک

 بهداشت جنسی -29نشست 

 در بیست و هشت جلسه ی پیش راجع به تمامی ابعاد چرخه ی هوش یا رشد متعادل صحبت کردیم در این مبحث می خواهیم راجع به بُعد جنسی صحبت

مه و هاید کنیم. ما در ایران در مورد مسئله ی جنسی معضل داریم ولی خیلی راحت صورت مسئله را پاک می کنیم در حالی که بسیار موضوع مهمی است و ب

ر باید امتخصصین و شما در شناخت و برطرف کردن این مسائل قدم بردارید. این مبحث فقط یك تلنگر است که ببینیم با بچه هایمان در این مورد چه ک

 بکنیم. اول چند نکته را می گویم و بعد به روش ها خواهم پرداخت.
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نگاه رو به پایین و زیر بنای فکری، مادی است؛ اگر جهت نگاه به سمت معنویات باشد به این  ما همیشه گفتیم که اگر جهت نگاه به سمت مادیات باشد، یعنی 

اه ناهماهنگ وقتی نگ معنا نیست که این نگاه اصالً به مادیات توجه ندارد بلکه مادیت را در راستای معنویت می بیند و نگاه هماهنگ بین مادیت و معنویت است.

آن حاکم باشد، و اگر انرژی رشد و انرژی که ما از زمین و آسمان برای رشد می گیریم، در چرخه ی هوش متعادل کامل تقسیم باشد و فقط باورهای مادی بر

ود. گر می شنشود و این رشد به صورت یك دایره جلو نرود، این انرژی در یك نقطه متراکم می شود و این تراکم در یك نقطه باعث عدم رشد در نقطه ی دی

مادی باشد این انرژی به سمت نیمه ی پایین چرخه متراکم می شود و در سه حوزه ی جسمی و اقتصادی)مصرف( و جنسی، خودش را نشان می  وقتی نگاه

 دهد.

  

  

   

که عواقب آن در  اگر دقت کنید همیشه اشکال در این سه حوزه با هم برای ما اتفاق می افتد. زمانی که زیربنای فکری مادی و نگاه مادی داریم، ممکن است

به صورت جسم متراکم شود به صورت پرخوری و کم خوری؛ چه قدر این روزها دغدغه ی خوردن و الغر شدن و بیماری های ناشی از آن ها را داریم؟ و یا 

وقتی از تعادل خارج می شویم مصرف، خودش را جلوه می دهد که سه جلسه راجع به آن صحبت کردیم؛ یا ولع مصرف به وجود می آورد، یا فقر مصرف؛ یعنی 

ودن بیا مصرف زده می شویم و زندگی مان فقط مصرفی است که در جلسه ی اول تفکر اقتصادی توضیح دادم و یا فقط تفکر فقر و مصرف نکردن و خسیس 

ی ایجاد می کند که در آقایان بیشتر ایجاد می شود. ممکن است در حوزه ی جنسی خودش را نشان دهد که به صورت ولع یا نفرت خواهد بود؛ یا ولع جنس

 است و در خانم ها کمتر است و یا به صورت نفرت جنسی است که در خانمها بیشتر از آقایان است.

 هم بدانیم کاولین قدم این است که برای خود ما مشخص شود که زیر بنای فکری ما کجاست؟ و اگر در این سه حوزه تعادل نداریم و دچار ولع یا عدم هستی

 جهت فکری ما مادی است و در نیمه ی پایین چرخه متمرکز شده ایم.

. در بعد گیاهی، کرده امنکته ی بعد یا دومین قدم، نوع نگاه ما به مسئله ی جنسیت است. قبالً راجع به سه بُعد انسان )گیاهی یا نباتی، حیوانی، انسانی( صحبت 

له را دارند و اصالً هم چیز عجیبی نیست و یك مسئله ی کامالً طبیعی است. اولین هدف نیروی جنسی رابطه ی جنسی یعنی گرده پاشی، گیاهان هم این مسئ

ه پاشی ت گردبرای تولید مثل و بقاء نسل است و در چرخه، روبه روی خالقیت قرار دارد که تولید محصول یا فکر است. فکر نکنید که فقط در گیاه به صور

به صورت گرده پاشی است؛ کسانی که بچه دار می شوند بدون این که لذتی از این کار ببرند صرفاً به خاطر این که باید بچه است بلکه در بعضی انسان ها هم 

 داشته باشی! بسیار پیش آمده که پرسیدیم چرا بچه دار شده اید؟ در پاسخ هیچ جوابی ندارند! یا فقط برای حفظ نام خانوادگی!.

است و فقط غریزه حاکم است. در این حالت نر و ماده بودن مهم است. رابطه ی جنسی صرفاً یك رابطه ی نر و مادگی است و در بُعد حیوانی فقط لذت مطرح 

ین دو فقط برای لذت. در ُبعد انسانی رابطه ی لذت و حض با هم مطرح است و رابطه ی جنسی یك رابطه ای است که هم لذت غریزی و هم حض روحی را ب
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مرد به همراه دارد. مسئله ی جنسی به این دلیل مهم است که به رشد انسان کمك می کند؛ لذت از رابطه ی جنسی کف این قضیه است جنس مخالف، زن و 

راین بو حداقل آن است؛ درست مثل قضیه ی غذا خوردن که سیر شدن، کف و پایین ترین سطح هدف غذا خوردن است باالترین سطح آن بی نهایت است. بنا

ه در بهداشت جنسی بچه ها، مشخص شدن نگاه ما است که معنوی است یا مادی و مسئله این است که خود ما در این مورد چه جوری فکر می کنیم اولین نکت

 و رابطه ی جنسی را چگونه می بینیم؟ چه باوری داریم؟

طه ی جنسی داریم؟ آیا آن را یك رابطه ی رحمانی و الهی و حتی بحث جنسیت یك مبحث متعالی است و انسان دارای بُعد الهی است. آیا ما اصالً الهیات راب

که چه  یمعبادت می بینیم که برای رشد و تقرب به خدا است؟ یا این که آن را یك عمل شیطانی و کثیف و مذموم می بینیم؟ برگردیم به خودمان و ببین

جه خواهیم شد که رفتارها و بینش ما در مسئله جنسیت چه میزان بر روی سالمتی تصویری را از جنسیت به کودکمان منتقل می کنیم؟ در ادامه ی مطلب متو

 جنسی کودک تأثیر می گذارد.

؛ در نشده استپس اولین نکته یا اولین عامل در بهداشت جنسی و روانی کودکان، باورهای خودمان است و این مسئله ای است که در کشور ما به آن پرداخته  

به زیبایی به این مسئله پرداخته اما متأسفانه چون به آن ها دسترسی نداریم بیشتر به ترجمه ها روی آوردیم و به نگاه غربی متکی شده متون سنتی ما بسیار 

 چ کس هم پاست و هیایم. در صورتی که نگاه غرب به رابطه ی زن و مرد یك نگاه ابزاری است. این نگاه جدید و حاکم امروزی با نگاه و باورهای ما در تعارض ا

نسی ك رویکرد جدرمیان نمی گذارد که این تعارض را حل کند و مسایل عامی روز را با مسایل سنتی خودمان تلفیق کند و این مطالب را کنار هم بگذاریم و ی

دارد به  بایی درباره ی مسائل جنسیجدید برای جامعه تعریف کنیم. کتاب تفسیر المیزان یکی از این منابع پرارزش سنتی و اصیل ما است که نگاه بسیار زی

   طوری که با کار بر روی مطالب آن می توانیم به عنوان یك نگاه آن را به جهان عرضه کنیم. 

ن یه عنوان والدعامل دوم، رابطه ی عاطفی والدین با هم است. وقتی بحث جنسیت و زن و مرد پیش می آید اولین الگو پدر و مادر هستند، چه نوع رابطه ای ب

زوه درآوردند و کپی با هم داریم؟ در یك مدرسه ای از بچه ها خواسته بودند که راجع به خانواده تان بنویسید، حدود پنجاه تا از این نوشته ها را به صورت ج

 شد؛ بچه ها بدون استثنا همه راجعگرفتند و به خانواده ها دادند که مطالعه کنند. این جزوه حیرت انگیز بود و دست مایه ی یك تحقیق علمی برای دوستانم 

و گاهی به خنده و گاهی  به دعواهای پدر و مادرها نوشته بودند و راجع به نوع مکالمه ی پدر و مادر نوشته بودند و آدم با خواندن آن ها گاهی به گریه می افتاد

دقیقاً بر روی سالمت جنسی کودک در بزرگسالی او، اثر می گذارد. الگوی  حیرت از این که بچه ها چگونه نگاه می کنند و از چه زوایایی می بینند. این مسائل

اهر یا از امروز تظرفتاری والدین چیست؟ اصاًل منظور من این نیست که زن و شوهر نباید با هم اختالف نظر داشته باشند و یا باید همه چیز ایده آل باشد و 

می خواهم بگویم که در خانواده چه قدر گرم هستیم؟ پدر و مادر نسبت به همدیگر چه قدر شخصیت کنید که وای ما عاشق و شیدای هم هستیم نه! بلکه 

ز خانواده به درون گرمی دارند؟ امروزه ُمد شده که به هرکسی می رسیم حال و حوصله ندارد. یك نکته هم اشاره می کنم که امروزه انتقال ناامنی های بیرون ا

ت! اجازه ندهید که مسائل روزمره و مشکالت روزمره وارد فضای خانواده شود. فضای خانواده مانند گلخانه است و بچه ها هم خانواده، فاجعه آفرین شده اس

ود که بیرون کمبکوچك هستند و مثل گل. گلخانه علیرغم سرمای بیرون، گرم است و در آن آفت وجود ندارد؛ نیازهای اولیه ی گل به او داده می شود ولو این 

را به کار  ی دارد. به دلیل این که بیرون سرد است، گلخانه را سرد نکنید و بعد مسئولیت را از خوتان سلب کنید و واژه ی من چه کاره ام یا به من چه ربطباشد

 ببرید؛ سرمای بیرون به ما مجوز نمی دهد که داخل خانه را سرد کنیم.

ت یا منفعل. در بحث شخصیت، مفصل توضیح دادم و راجع به اقتدار و مهربانی والدین صحبت عامل بعد نوع محبت والدین به کودک است. محبت فعال اس

ه مظلوم ادر در خانکردم . گفتم که اگر این مهربانی تبدیل شود به مظلوم نمایی و اقتدار تبدیل شود به خشونت، بر روان بچه ها اثر منفی می گذارد. وقتی م

دارد، دختر را از جنسیت خودش بیزار می کند. چون شخصیت مادر شخصیت ضعیفی است؛ دختر در همذات پنداری با نمایی می کند و درک مقصر و مظلوم 

می گوید: مادرش از خودش بدش خواهد آمد )اگر قراره که من مثل مادرم بشوم پس بهتره که هرگز نشوم(. گاهی نیز مادر به این وضعیت دامن می زند و 

ن در این مملکت توسری خور است و اصالً متوجه نیستیم که دختر ما زن آینده است. خشونت پدر، پسر را از جنست خودش بیزار دختر بودن یعنی بدبختی، ز

نباید وارد  ها می کند. یکی از دالیل ضعف جنسی آقایان عدم تمایل به پدر شدن است. نوع محبت والدین باید متعادل باشد و بردگی عاطفی ایجاد نکند. بچه

ای عاطفی وارد دنی ی عاطفی والدین شوند، بچه ها نباید جایگزین همسر شوند؛ مادرهایی که پسر دارید مواظب باشید و او را به خودتان وابسته نکنید و او رادنیا

ا از نیاز های عاطفی خود ر خودتان نکنید اگر نیازهای عاطفی تان را از همسرتان دریافت نمی کنید نباید آن را با محبت پسرتان جبران کنید و سعی کنید

م عقده ی ِزنای دارد به ناپسرتان دریافت کنید؛ پسر را جایگزین پدر نکنید، اگر این کار را انجام بدید به فرزندتان ظلم کرده اید. در روانشناسی مسئله ای وجود 

ه اند. وقتی پسر جایگزین پدر می شود و وارد دنیای عاطفی مادر می با محارم، این حالت در افرادی به وجود می آید که وارد دنیای عاطفی پدر و مادرشان شد

در  یك مورد شود و به نیازهای عاطفی مادر پاسخ می دهد و وابستگی و بردگی عاطفی ایجاد می شود، دیگر قادر نخواهد بود که به سمت دختر دیگری برود.

هنوز ازدواج نکرده، مادر ایشان همه کار برایش می کند پسر اهل هنر است و منتقد و  نزدیکان من هست و پسر اآلن حدود پنجاه سالش است و خوشبختانه

ل کرده و گ نویسنده است، مادر می داند که از چه موسیقی خوشش می آید و چه نوشیدنی و غذایی دوست دارد، شب تا برگردد مادر بیدار می نشیند، آرایش

یاید و در همه حال کنار او می نشیند و مادر فیلم های مختلف می بیند و موسیقی های مختلف گوش می روی میز و غذای روی چراغ تا هرموقع که پسر ب

ی کند رخورد مکند تا بتواند درباره ی آن ها با پسرش گفتگو کند و همه ی دوستانش را می شناسد و ... ولی به همسرش که می رسد بی اعتنا و بی حوصله ب

ی و روحی و عاطفی غیر از مسئله ی جنسی را برای پسرش پاسخ می دهد خوب با این حالت امکان ندارد که این پسر تا آخر و این مادر تمام نیازهای جسم
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ویم تا عمرش بتواند ازدواج کند. همه ی ما چه زن و چه مرد یك نیمه ی ناقص و خالی در وجودمان داریم که به همین دلیل جذب طرف مخالف خود می ش

د؛ اما در حالت عدم تعادل، پدر این نیمه را با دخترش کامل می کند و مادر با پسرش و این پسر و دختر هم به جای پیدا کردن همسر برای این نیمه کامل شو

دارد و دید نفرد ج خود مکمل والدینشان می شوند و بی نیاز از همسر. بعدها این دختر در کنار هر مردی قرار بگیرد می بیند که قباًل کامل شده و جایی برای

سیار ه بیا پسر، که این حالت در پسرها خیلی شدید است چون مادرها متخصص این کار یعنی وابسته کردن پسرها هستند. دختر نوجوانی را می شناختم ک

مشاوره داشتم و فهمیدم  یاغی بود و هرکاری دلش می خواست انجام می داد و دنبال آدمکش می گشت که پدر و مادرش را بکشد یك روز با مادر این دختر

سال اختالف و فحش و دعوا بین این پدر و مادر است از ایشان پریدم که پدرشان در  25که حدود بیست و پنج سال زندگی زناشویی عین جهنم و عین این 

 اید به تازگی فوت کرده اند و من باعثقید حیات هستند؟ بغض این خانم ترکید و با گریه گفتند که نخیر فوت کردند، من دست و پایم را گم کردم که ش

شما هنوز  ندناراحتی این خانم شدم، گفتند که خیر پدرم ده سال پیش فوت کرده اند! من که حسابی بهت زده شده بودم پرسیدم که ده سال پیش فوت کرده ا

ست ومثل این می مونه که همین سه روز پیش اتفاق افتاده! بغضتان می ترکد؟ گفتند هر زمان که یاد پدرم می افتم گریه می کنم و داغش برای من تازه ا

 زیر نور ماه میگفتم آخه چه دلیل داره که یك دختر بعد از ده سال هنوز داغدار پدرش باشد؟ گفتند آخه شما نمی دونین که ما چه شب هایی با هم داشتیم، 

فت، گفتم خوب این زمان ها همسر شما کجا بودند؟ گفتند خبرش خوابیده بود و نشستیم و با هم شطرنج بازی می کردیم و پدر برای من فال حافظ می گر

گرفتند و  خُرخُر می کرد، گفتم خوب مادر کجا بودند؟ ایشان هم خواب بودند. گفتم خوب مشکل همین جا است پدر شما باید برای مادر شما فال حافظ می

جه همین می شود که شما امروز یك بیوه زن پنجاه درصدی هستی چون نصف نیازهای عاطفی شما هم باید برای همسرت زیر نور مهتاب بشینی! خوب نتی

 رش در کالمشما را پدر پاسخ می داد که حاال خدا رحمتشان کند برای همین است که هنوز بغض می کنید و خیلی جالب بود که این خانم با این که از شوه

از نظر مالی هم خوب بودند و شوهر دست و دلبازی داشتند اما تبادل فکر و تبادل عاطفه بین این زن و  متنفر بود ولی رابطه ی زناشویی محکمی داشت و

ی خودتان نکنید و شوهر صفر بود؛ چون به شوهر از این نظر نیاز نداشته و از طرف پدر تأمین می شدند. باز هم هشدار می دهم که بچه ها را وارد دنیای عاطف

 نیاورید.بردگی عاطفی به وجود 

ا ر« هفت اشتباهی که والدین مرتکب می شوند»بچه ها یك پدر می خواهند و یك مادر، بچه ای که دو پدر یا دو مادر دارد آسیب می بیند. در این جا کتاب 

پوشك بچه را عوض کند مگر در چاپ شده است و مسئله ی روز جامعه ی امریکا است. نوشته که پدر نباید  2111معرفی می کنم، این کتاب در امریکا سال 

نقش  یه می کند کهشرایط اضطرار، به پدرها و مادرها توصیه می کند که نقش های زنانه و مردانه را قاطی نکنید و به مادرانی که در بیرون کار می کنند توص

دین توصیه می کنم که وقتی بیرون می روید دوتایی مردانه و شخصیت زمخت به خود نگیرند تا بچه ها در ذهن شان دچار مشکل نشوند. من همیشه به وال

اشد ردانه بدست بچه را بگیرید، یك دست لطیف مادرانه و یك دست قوی و زمخت پدرانه، تعادل این دو کودک را متعادل می کند. این که یك مادری خیلی م

 بعدها می شود که در تبعیض جنسی خواهم گفت.و یك پدری خیلی لطیف و ظریف باشد اصالً چیز خوبی نیست، پایه گذار مشکالتی در 

 از دو کلمه ی فطرت و غریزه چه می دانید؟

عنویت در انسان هرکاری می کند لحظه ای از کنترل این دو جدا نیست. همه ی کارهای ما تحت کنترل این دو نیرو است. وقتی راجع به تعادل مادیت و م

است؛ فطرت بُعد معنوی وجود ما است و غریزه ُبعد مادی است. غریزه وقتی سرکوب می شود احساس گناه و وجود انسان صحبت می کنیم منظور این دو نیرو 

گیرید. غرایز ترس و ناامنی به وجود می آید. در حال حاضر منظور من از غریزه اصالً غریزه ی جنسی نیست و در این پاراگراف مسئله ی جنسی را در نظر ن

انی؟ تولد تا پنج سالگی! چه طوری سرکوب می شود؟ چهار عامل مانع رشد را به یاد دارید؟ نظم، نظافت، آموزش و تربیت. بله انسان سرکوب می شود، چه زم

لذت دارد  ما با این چهار عامل که از حد تعادل خارج باشند، غریزه ی کودک را سرکوب می کنیم. یعنی چی که غریزه ی کودک را سرکوب می کنیم؟ غریزه

ر را ادقت به غرایزمان پاسخ دهیم، لذت می بریم و پاسخ به فطرت، حض دارد. یکی از غرایز، خوردن است و وقتی کودک یا نوزاد گرسنه است و شیر مو ما هرو

که  می خورد، شکمش پر می شود و کیف می کند حال مادر چه احساسی هنگام شیردادن کودک دارد؟ اگر مادر حض کند کودک این درک را پیدا می کند

حال اگر مادر به هر دلیلی حالش خوب نباشد و با اکراه به «. من خوبم، تو هم خوبی»خوب من خوردم و سیر شدم و کیف کردم، مادرم هم که کیف کرد پس 

ن که کیف نمی چون تو باای« من بدم، تو خوبی»کودک شیر دهد، کودک این درک را پیدا می کند که من خوردم و کیف کردم ولی مامانم کیف نکرد پس 

چه پی بکنی ولی به من سرویس می دهی. یا مثال دیگر: بچه پی پی می کند خوب پی پی کردن هم غریزه است و خیلی کیف دارد به نظر شما کیف ندارد؟ 

یدا می کند که خوب من کیف پی می کند و لذت می برد حال مادر چه احساسی دارد بازهم اگر مادر کیف کند و قربون صدقه ی بچه برود، بچه این درک را پ

یا بی کردم مامانم هم کیف کرد پس من خوب هستم، تو هم خوب هستی. حال اگر مادر به هر دلیلی، فقط به وسواس اذعان نمی کنم، به دلیل نظافت و 

کودک را بشوید، کودک درکِ من بد هستم و  حوصلگی زیاد )بترکی اَه چه خبرته از صبح تا حاال چندمین باره مثل این که گاو خورده( با انزجار و عصبانیت

پس در کل سرکوب غریزه منتج «. من بدم، تو خوبی»مادرم خوب است را از خودش پیدا می کند چون فکر می کند که من کیف کردم ولی مادرم کیف نکرد 

 .می شود و حاصل این درک، احساس گناه است و پایه ی تشکیل درک مقصر« من بدم، تو خوبی»به درک 

سال غریزی است. بازی بچه ها هم غریزی است. کودک طبق غریزه بازی می کند و بهم می ریزد، ولی چهار عامل به خصوص نظم  5اکثر کارهای کودک زیر 

سال هر مانعی  5و نظافت در ذهن ما شروع به تحریك می کنند و حالمان بد می شود و باز درک من بدم تو خوبی به کودک القاء می شود. برای کودک زیر 

یزه، باعث که جلوی بازی او می گذاریم و هر تشر و نکن نکنی که به او می گوییم، احساس گناه را در او موجب می شویم. احساس گناه در مقابل لذت غر
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گناه پیدا می کند و  شرطی شدن کودک می شود. یعنی این در ذهن کودک ضبط می شود که من هر وقت لذت بردم، مامان بدش آمد به دنبال آن احساس

 ر لذت، احساسحالش بد می شود. وقتی این حالت ادامه پیدا کند در بزرگسالی هم به همین منوال خواهد بود؛ هر وقت لذت ببرد، حالش بد می شود چون با ه

یداری غریزه ی جنسی که باالترین و قویترین گناه و درک من بدم پیدا می کند و در کل دیگر از لذت خوشش نمی آید . این کودک می رسد به دوران بلوغ و ب

ه ب غریزه است و به طبع لذت بخش ترین غریزه است. چون لذتش باالست، احساس گناهش هم باال است چون شرطی شده و هر میزان که لذت بیشتر باشد

و لذت جنسی، احساس گناه باال می آید و بدآمدن و  همان میزان احساس گناه هم خواهد آمد و بد آمدن از آن لذت. حال که می رسیم به غریزه ی جنسی

ت نمی بریم؟ چند اگر با ترس هم همراه باشد که دیگر نورعلی نور می شود. چند نفر از ما غذا می خوریم فقط به خاطر این که سیر شویم؟ و از غذا خوردن لذ

 نفر از توی آب رفتن لذت نمی بریم؟

آن احساس گناه گرفته ایم، به این حالت سرکوب غریزه می گوییم. برای این که بچه ها دچار تنفر غریزه ی جنسی از غریزه متنفر می شویم چون به خاطر 

ئله افت باشیم چون مسنشوند از بدو تولد مراقب باشیم که نوزاد را چگونه می شوییم و با چه احساسی این کار را انجام می دهیم؟ مراقب باورهایمان در مورد نظ

یزه ی جنسی در نظافت و شستشو از همه ی موارد دیگر باالتر است. اندام های دفع به اندام های تناسلی نزدیك هستند و لذتی که دفع دارد ی سرکوب غر

ه ب ساس بدقرینه ی لذتی است که در آینده ی کودک در رابطه ی جنسی دارد. وقتی هنگام شستشوی کودک یا نوزاد با اکراه این کار را انجام دهیم و اح

بچه ها به عمد  کودک انتقال دهیم، کودک از اندام های دفع خودش متنفر می شود. امروزه ما با پدیده ای مواجه هستیم به نام یبوست عاطفی. در این پدیده

به  ودک کبود شده بوده ونمی خواهند که پی پی کنند، در بعضی موارد کار به بیمارستان و عمل جراحی کشیده شده و حتی گزارشی داشتیم که دور مقعد ک

یده. ریشه سشدت مقاومت می کرده و یا مواردی بوده که بچه در سن پنج و شش ساله را باید پوشك می بستند تا پی پی می کرده چون نمی توانسته و می تر

 ی همه ی این مسائل، نظافت است. در مسئله دفع مراقب باشید و بچه ها را نترسانید.

ساله داشتند و ایشان تمام کالس های من را شرکت می کردند و حتی مطالب را چندین بار شنیده  5شتم که خانمی بودند که یك پسر من یك مورد مشاوره دا

بود، شوهر، بچه بودند، پسر ایشان دچار یبوست عاطفی بود. همه ی زندگی این خانم را زیر و رو کردم و مشاوره های متعدد، همه چیز در زندگی ایشان عالی 

رگ های و ب و من هیچ نکته ای را نتوانستم پیدا کنم حتی با بچه اش خیلی خوب بازی می کرد، یك بار ما جشن بازی در هفت چنار داشتیم فصل پاییز بود

رش آمدند، پسر فراوانی روی زمین ریخته بود و باران هم کم کم داشت شروع می شد بچه ها مشغول بازی بودند که من متوجه شدم که این خانم هم با پس

من بچه ها را هدایت کردم به جلو و بردمشان در جوبی که پر از برگ شده بود و بارون هم خرده بود و   یك لباس کرم سورمه ای خیلی شیك پوشیده بود؛

رقه در ذهن من زد و همینطور که بچه کمی لجن شده بود و به بچه ها گفتم که به برگ ها پا بزنید، شروع کردیم به پا زدن و برگ ها را ریختن، ناگهان یك ج

د ول شها مشغول بازی بودند یك پشت پا زدم به پسر این خانم و انداختمش توی برگ ها و رویش هم برگ ریختم خودم هم نشستم که بچه نترسد، بچه ه

سرم بازی کن خالصه شروع کردیم من سرش برگ که نکن کثیف میشم، مامانم دعوام می کنه، مادرش هم مشغول فیلمبرداری بود و گفت که اشکال نداره پ

پسر  ینریختم و اون روی من برگ ریخت و لباس شیك این پسر حسابی داغون و کثیف شد تمام شد یکهو متوجه شدم که صدای جیغی آمد و دیدم که مادر ا

ردم من بچه ام را بدبخت کردم خالصه مادر ها جمع شدند افتاده و دوربین را رها کرده و دچار شوک عصبی شده و فقط جیغ می زند و می گوید که خودم ک

قع پی ا موو آب قند و رسیدگی کردند یك کمی که حالشان جا آمد پرسیدم چی شده؟ گفتند من وسواس دارم و تا حاال بهت نگفتم. فهمیدیم که مادر پسر ر

وقتی که پدر بیاید و بچه را بشوید به همان شکل می ماند؛ هم بچه  پی کردن پوشك می کرد و چون خودشان از شستن پی پی بدشان می آمد تا شب و تا

را ندیدم تا  عذاب می کشید و هم خود مادر و بچه از مادر خواهش می کرد که به کسی چیزی نگو آخه آبروم می ره. بعد از ماجرای پارک من دیگه این خانم

 ه فقط آمدم بگم که بعد از ماجرای پارک دیگه مسئله ی ما حل شد.یك سال و نیم بعد ایشان آمدند سر یکی از کالس ها و گفتند ک

به همراه  برایشان مواظب قضیه ی نظافت باشید و بچه ها راشرطی نکنید چون اگر شرطی شوند دیگر لذت نخواهند برد و یا همیشه لذت بردن با احساس گناه 

 خواهد بود.

تبعیض جسمی نداشته باشید، اندام ها و همه ی اعضای بدن محترمند و همه با ارزش هستند؛ اندام  یك نکته ی دیگر در مورد نظافت و شستشو این است که

د. اندام های اد نکنیها و اعضا را به بد و خوب تقسیم نکنید. اندام های تناسلی بچه را نگویید عیبه، زشته، کثیفه، دست نزن؛ کابوس بیماری برای بچه ها ایج

لید بیماری و باکتری به بچه معرفی نکنید، این کابوس تا بزرگسالی همراه کودک می ماند به خصوص در خانم ها. بلکه باید این طور تناسلی و دفع را مرکز تو

که  وییم ممکنهبگبه بچه ها القاء کرد که اصالً کثیف نیست بلکه خیلی هم تمیز و محترم است و آنقدر محترم است که همیشه باید پوشیده باشد و می توانیم 

یر از خود کند غدستت خیلی تمیز نباشه و جیشت را آلوده کنه. به هیچ عنوان اندام دفع را کثیف و بد به بچه معرفی نکنید چون اندامی که جیش را دفع می 

مش ی آب می ریزیم که هجیش است به بچه می گوییم که جیش تمیز نیست و ما باید آن را بشوییم تا اونجایی که ازش جیش میاد همیشه تمیز بمونه. شُر

انه ی کنه مثل شستن آشپزخبره پایین. این کارها را با ُغرغُر و اَه اَه و گندت بزنن و کثافته، انجام ندهید؛ بلکه جیش از همه ی بدن جمع میشه و اون رو تمیز م

این جا بیرون میاد و ُشری میره تو توالت. نمی گوییم که از همه جا آب را جمع می کنیم و می بریم سمت فاضالب، جیش هم همه ی بدن را می شورد و از 

 اونجا کثیف است می گوییم بشوریم تا اونجا کثیف نشه و تمیز بمونه. اون جای آدم ها خیلی محترم است و خیلی هم باید پوشیده باشد.

سال نباید مستقیم و بیش از حد راجع به این مسائل  6زیر نکته ی بعد تربیت جنسی است. اندام تناسلی و عمل دفع آن را بد و خوب نکنید. در مورد کودک 

جزای ا صحبت کرد بلکه یکی آن را محترم و تمیز و پوشیده معرفی می کنیم و مسئله ی دیگر نوع پوشش خود ما است. نوع پوشش اعضای خانواده یکی از



                                    www.nooredideh.com                                                       نوجوان  ربیت کودک وتخصصی تسایت  نور دیده:

  

 

از احترام )احترام به جسم و اندام های تناسلی( و ُحجب )حجاب، مستوری،  تربیت جنسی است. از ارزش های زندگی که به این بحث ما مربوط می شود می توان

ون ها را نیمه برهنه بیرون نیاورید چ  پوشش( نام برد. بچه ها را پوشیده بزرگ کنید. خصوصیات جسمی بچه ها را به نمایش نگذارید حتی بچه ی دوساله، بچه

ه های مذهبی صحبت نمی کنم بلکه از یافته های علمی صحبت می کنم؛ اگر این صحبت های من شخصت در حال شکل گیری است و من در این جا از آموز

سال و حتی زیر  6با آیین مذهبی ما هماهنگ است که چه بهتر اما با نگاه علمی فعالً در این جا صحبت می کنم. امروزه ثابت شده که شخصیت کودک در زیر 

هم برهنگی مذموم شده است. کارهای دکتر هایم جینات را بخوانید می بینیم که مصلحین دنیای غرب هم در سال شکل می گیرد و حتی در دنیای غرب  3

دک وحال فریاد هستند از برهنگی. بچه وقتی نیمه برهنه باشد به همان شکل شخصیت شکل می گیرد و ممکن است به خود شیفتگی جسمی مبتال شوند، ک

ه کند تا جلب توجه کند. رکابی و تاپ و بندی تن بچه ها نکنید. مواظب باشید که بچه ها خودشان نیمه برهنه نباشند عادت می کند که باید اندامش را عرض

خارج از خانه و و در معرض دیدن نیمه برهنگی ها در مهمانی ها و مجالس و عروسی ها نیز قرار نگیرند. ماهواره در این مورد خیلی اهمیت ندارد چون چیزی 

اما وقتی کودک را به یك عروسی یا مهمانی می بریم که کودک با عینیت مناظر مواجه می شود این حالت برای بچه ها سم است و تعادل ذهنی جامعه است 

 کودک را نسبت به رشد جنسی بهم می ریزد و بهداشت جنسی را به مخاطره می اندازد.

دارند. جنون جنسی چیزی نیست که در ظاهر کامالً نمایان باشد، ما حتی آن را به خوبی  بچه های نیمه عریان طعمه ای هستند برای افرادی که جنون جنسی

اجرای م نمی شناسیم حتی کسانی می توانند جنون جنسی داشته باشند که بسیار معتمد فامیل باشند و حتی متدین باشند. روزی خانمی بسیار ناراحت از

د و هر وقت به منزل عمه اش می رفت می دیدند که بدن دختر کبود است هر وقت مادر از دختر پرسید فرزندش تعریف می کرد، دختر ایشان کمی درشت بو

سینه  گی رویکه چرا؟ گفت که دختر عمه ام ویشگون گرفته و مادر نگران نشد تا این یك روز که دخترشان را به حمام برده بودند می بینند که کبودی بزر

ن بچه باشد، مادر پافشاری می کند و باالخره دختر می گوید که هر وقت میرم خونه عمه شوهر عمه بدن منو ِمك دختر است که محال است جای ویشگو

ز ایشان ا میزند! ایشان گفتند شوهر عمه کسی است که همه ی فامیل به ایشون اقتدا می کنند شاید با شخصیت ترین فرد خانواده است و کسی است که همه

گونه افراد خودشان از این بیماری خبر ندارند و فقط اگر در معرض محرک قرار بگیرند دیگر نمی توانند خودشان را کنترل کنند چون مشاوره می گیرند. این 

 جنون جنسی یکی از جنون های آنی است. یکی از ریشه های کودک آزاری برهنگی و نیمه برهنگی است. بچه ها را پوشیده بار آورید.

جاذبه های معنوی و فطری پیدا کنند نه جاذبه های جسمی. یاد بگیرند به جای نشان دادن جسم، فطرت و معنویتشان را نشان دهند. اجازه دهید که بچه ها 

به مراسم عروسی بچه های کوچك را در عروسی ها با لباس ساده ببرید؛ بچه ها که حرفی ندارند پس چه اشکالی دارد که با یك بلوز و شلوار ساده بچه ها را 

د بچه ها مثل بای ببرید و حتی یکی دو دست هم لباس اضافه داشته باشید تا اگر کثیف شدند بتوانید فوری عوض کنید و تا بتواند به بازی اش ادامه دهد. چرا

 بزرگترها لباس دکلته بشوند و آرایشگاه بروند و ... این کارها بر روی سالمت جنسی کودک در بزرگسالی اثر سوء دارد.

ی گویند م بعد، پوشش والدین در منزل است. ما در داخل خانه هم اجازه نداریم که خیلی لباس باز بپوشیم. این متأسفانه تفکر بسیار اشتباهی است که نکته ی

ضای خونه میگم چون فبگذار کودک ببیند تا عادت کند؛ منظور من هم این نیست که مثل سریال های تلویزیون تو خونه مانتو و مقنعه بپوشید نه من این را ن

د. بچه نشوفضای راحتی و آزادی ما است و باید لباس راحت بپوشیم ولی مواظب باشید چه پدر و چه مادر، طوری لباس بپوشید که کنجکاوی بچه ها تحریك 

ند، بچه ها نباید با بدن پدر و مادر ها از سه سالگی احساس جنسی دارند؛ غریزه ندارند احساس را با غریزه اشتباه نگیرید و همچنین خیلی کنجکاو هست

ده ی زنای با کنجکاوی جسمی کنند. چون از عوامل ایجاد زنای با محارم است. یعنی پاسخ به کنجکاوی جسمی بچه ها با بدن پدر و مادر عامل دوم ایجاد عق

ببیند و همین طور پدر جلوی دختر نیمه برهنه باشد، این  محارم است. مادری که جلوی پسرش دائم نیمه برهنه است و پسر چیزهایی را می بیند که نباید

سال بعد از ازدواج این کودک در بزرگسالی. این جا اثر خودش را نشان می دهد و هیچ  5حالت بعدها کودک را اذیت می کند منتهی چه زمانی اذیت می کند؟ 

سال گذاشته شده. جلوی بچه ها پوشیده باشید. بچه ها با همجنس حمام  5ن زیر کس هم نمی داند که از این جا شروع شده است و پایه ی این اختالل در س

شند البته حتی با هم بروند، دختر با مادر و پسر با پدر و اگر هم در مواقعی مجبور شدیم که با غیر هم جنس حمام بروند حتماً پدر یا مادر کامالً پوشیده با

مام می برد با لباس پوشیده این کار را انجام دهد و باز هم تأکید می کنم که این حرف ها را صرف از روی جنس هم پوشیده باشید. وقتی مادر دختر را ح

یستم اعتقاد مذهبی نمی زنم بلکه بحث علم است چون کودک درک انتزاعی ندارد، می بیند که از جنس مادر است ولی نه من خیلی هم من شبیه مادر ن

سال نمی تواند درک کند که یك روز  6هنش این تفاوت ها را درک کنه، پس این برداشت را می کنه که من ناقصم! کودک زیر نمیتونه بپرسه و نمی تونه در ذ

 او هم بزرگ می شود و مثل مادرش می شود بلکه فکر می کند که ناقص به دنیا آمده است چون مثل مادرم یا مثل پدرم نیستم.

کنم که جسم بچه ها را تحقیر نکنید. یك بچه ای الغره، یکی چاقه، یکی بلنده و یکی کوتاه، حقارت جسمی در در هوش جسمی هم گفتم دوباره تکرار می 

 بچه ایجاد نکنید.

ی سالگ نکته ی بعد کنجکاوی جسمی در بچه ها است. بچه ها تفاوت ها را حس می کنند و کنجکاوی می کنند و می بینند و می خواهند بدانند. حدود سه

ای ه فعال است و بچه ها دچار کنجکاوی جسمی می شوند اگر به پدر و مادر اعتماد نکنند نمی آیند بپرسند. اهمیت نوع برخورد پدرومادر با پرسش مغز بسیار

د. ها جویا شو جنسی کودک این جا باال می رود و این برخورد باید به گونه ای باشد که کودک به والدین خودش اعتماد کند و مسائل و پرسش هایش را از آن

شت را اهمیت این موضوع از همان دوران نوزادی و شروع شستشوی او و احساس و برخورد ما شروع می شود. چه حسی به کودک داده ایم؟ کودک این بردا

 ن یك تا یك و نیم سال دوستدارد که: هر وقت منو میشوره مامان بدش میاد، بعدم که میگه این جات کثیفه، دست نزن بی ادبیه زشته! دیدید بچه ها در س
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همان م می افتد، مدارند که لخت باشند و از حمام که می آیند دوست ندارند لباس بپوشند! یکهو می دود و میرود که لباس نپوشد. حاال این اتفاق برای شما ه

! شما چه کار می کنید؟ اگر پسر باشد خیلی جدی هم دارید کودک لخت شده، فرار می کند و نمی خواهد لباس بپوشد می دود وسط هال و جلوی مهمان ها

ولی وای به زمانی که دختر  Jنمی گیرید و حتی بدمان هم نمی آید که یك دوری بزند و همه ببینند که بله آقازاده طالست و قندنبات و از این صحبت هاست 

اولین پایه ی تبعیض جنسی و هنجار اجتماعی این جا گذاشته  اس بپوشه، این کار را کند دیگه مسئله ناموسی می شود و همه دنبال بچه می کنند که بره لب

خوب می شود. چرا درمورد پسرها سخت گیری نمی کنیم ولی درمورد دختر این همه حساس هستیم؟ اخالق، اخالق است و رعایت آن پسر و دختر ندارد. 

ی آورد؟ با خودش می گوید که چرا هروقت کمر به باال لخت می شوم همه بوس حمله ی بزرگترها در کودکی که فقط یك سالش است چه تصوری به وجود م

ده بشه همه می کنند و قربون صدقه می روند، پاهایم را هم دوست دارند و ناز می کنند، این ده سانت وسط نمی دونم چی داره که هر وقت لخت باشه و دی

شان نمی آید و با اون ها اصالً نمیشه در این مورد حرف زد چون دنبالم می کنن! شك می دنبالم می کنن، پس یك چیزی این جا هست که بزرگترها خوش

می  شروع کند که چرا من این طوری هستم اون پسر اون طوری بود، از کی بپرسم؟ ببینید شکل گیری اعتماد یا عدم اعتماد کودک از همین نکته های ریز

      شود.

نکنید و خشونت به کار نبرید؛ بچه ها کنجکاوی می کنند و سؤال می پرسند. یکی از دوستان تعریف می کردند که یك  به خاطر مسائل جنسی کودک را تنبیه

ه همه ی پاهام روز دخترم از مهد آمد خانه و گفت که مامان میخوام ایستاده جیش کنم، من هم گفتم باشه برو، دخترم رفت و ایستاد و صدایش بلند شد که اَ

شدم گفتم خوب اگر ایستاده جیش کنی همین طوری میشی دیگه، گفت پس چرا پسرا وایمیسن جیش می کنن؟ مادر فهمید که دخترش  جیشی شد، خیس

است ولی توی مهد پسری را از پشت دیده که ایستاده جیش می کرده، مادر جواب داد برای این که جیش دخترها با پسرها فرق می کنه، پسرها مثل لوله 

نیست. ببینید این مادر خیلی خونسرد و راحت بدون پیچیدگی و دستپاچگی به کنجکاوی های دخترش پاسخ داد، خوب آدم ها با هم فرق می دخترها لوله 

 کنند مثل موهاشون که یکی مشکیه و یکی سفیده و یکی طالئیه.

 ند یا حواسش را پرت کنید که مثالً اِه چه گربه قشنگی نه!، خیلیمسائل جنسی را برای بچه ها عجیب و غریب نکنید. دعوایشان نکنید که خوبه بسه دهنتو بب

هم هستیم.  راحت و ساده به کنجکاوی های کودک جواب بدهید. مثاًل اگر پرسیدند که مامان مال تو چه شکلیه؟ اگر دختر بود، مثل مال تو؛ من و تو شکل

. چرا مال بابا اون جوریه مال من این جوریه؟ برای این که بابا مرده، دیدی مردها ریش و مال بابا فرق می کنه؟ بله فرق می کنه. چه شکلیه؟ مثل لوله هست

یا  Jچلند سبیل دارن، صحبت را آرام بکشانید به سمت تفاوت های ظاهری، ولی خانم ها ریش و سبیل ندارن، مامان ها موی بلند دارن ولی باباها حتی ک

ضطراب باید به این کنجکاوی کودک پاسخ دهید. اگر دوست ندارید که راجع به این موضوع با بچه صحبت کنید و یا موهاشون کوتاست. کامالً بدون نگرانی و ا

 فتید.با باورهایتان نمی خواند، جلوی بچه دستپاچه نشوید و مثالً بگویید آهان باشه بذار فکر کنم بعداً برات میگم ولی نترسید و به لرزه نی

ت. ما در جامعه ی خودمان تبعیض جنسی داریم و این مسئله با تهاجم فرهنگی که امروزه از طریق ماهواره غالب می شود، یك نکته ی بعد تبعیض جنسی اس

ه نظر شما می مسئله ی بسیار جدی را ایجاد می کند. ارزش هایی که به بحث امروز ما مربوط می شوند شامل: احترام، حجب، اخالق، حیا، پاکی و هرچه که ب

یم ی مواجه بودند. ما این ارزش ها را باید در زندگی های خودمان پررنگ کنیم. امروزه ما با مشکل افراد دوجنسیتی روبه رو هستیم. ما در قبل با افرادآید هست

 به ندرت بود. یكکه از نظر جسمی مشخص نبود که مرد هستند یا زن و با عمل جراحی تکلیف یك سره می شد و یا زن می شدند یا مرد و این حالت خیلی 

ی اس، سکشوال یا تمسئله هم داشتیم به نام هم جنس گراها که این مسئله هم در طول تاریخ بوده ولی من اخیراً با پدیده ای آشنا شده ام به نام ترانسمیشن 

دختر و زن است ولی از لحاظ ذهنیت می  کسانی که ذهنیت خالف جنسیت خودشان را دارند و این یعنی یك فاجعه. دخترهایی داریم که از لحاظ جسم کامالً

 و این به خواهد که مرد باشد و بالعکس. متأسفانه حتی یك فیلم مستند در این مورد دیده ام که با عمل جراحی می خواهند جسم را به ذهن نزدیك کنند

بدیل به مرد کنند؛ و مرد را تبدیل به زن کنند. این عقیده ی من فاجعه است. یعنی دختری که در ذهن از جنسیت خودش بیزار است را با عمل جراحی ت

بیزار  خودشانمسئله در کشورهایی مثل کشور ما بیشتر اتفاق می افتد؛ چون تبعیض جنسی که بسیار پایه ی قوی در جامعه ی ما دارد، آدم ها را از جنسیت 

کردم که در آن جا آقای دکتر گلزاری در مورد مسئله ی دوجنسیتی ها در می کند و بعد این فاجعه ها به وجود می آید. چند سال پیش در همایشی شرکت 

درصد جامعه ی ما هشدار دادند و گوشزد کردند که دوجنسیتی ها معضل جامعه ی ما هستند که متأسفانه این معضل در سکوت به سر می برد و فقط ده 

 صیتی دارند. و مشکل شخصیتی از دل خانواده شکل می گیرد.دوجنسی ها واقعاَ مشکل جسمی و هورمونی دارند و نود درصد مشکل شخ

سال غریزه ی جنسی ندارد  6تمام صحبت ما در این مبحث این است که طوری رفتار کنید که بچه ها از جنسیتی که دارند رضایت داشته باشند. بچه ی زیر 

از جنسیت خودش احساس رضایت را از والدین بگیرد تا خودش هم از جنسیت و قرار نیست چیزی در مورد رابطه ی جنسی بداند یا بفهمد فقط و فقط باید 

. پایه ی خودش راضی باشد. از این که من زن هستم و یا مرد هستم، احساس رضایت داشته باشم و قادر باشم رابطه ی صحیح با نیمه ی دومم برقرار کنم

اورهای ما شروع می شود. این جا است که ما در سنت خودمان حرف برای گفتن زیاد داریم و بهداشت جنسی همین نکته است. و از خانواده و از اعتقادات و ب

 هم چنین جهت نگاه که همیشه تأکید می کنم این جا اهمیت پیدا می کند.

ودن چی هستند؟ اول، فرزند دختر انسان، تا به حال انسان دیده اید؟ هرچه ما می بینیم، زن یا مرد است. ما در نقش هایمان می بینیم. نقش های تابع زن ب

هم در چه حوزه هستند، بعد همسر می شوند و بعد مادر می شوند. در مورد مردها هم همینطور، اول فرزند پسر، بعد همسر و بعد پدر می شوند. زن و مرد با 
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طفی، ارتباط جسمی)بغل کردن یا بوسیدن و دست دادن و غیره(، هایی ارتباط دارند؟ ارتباط فکری)آموزشی(، معنوی)ارتباط با عارف یا زاهد و غیره(، ارتباط عا

داده، ما با حفظ ارتباط جنسی. در سه حوزه ی اول یعنی فکری و معنوی و عاطفی، هر زن و مردی می توانند با هم رابطه داشته باشند و شرع هم به ما اجازه 

یم که با جنس مخالف ارتباط داشته باشیم مثل همین کالس درسی که اآلن در آن حاضر ارزش ها مثل حجب، اخالق و حیا و پاکی در این سه حوزه آزاد هست

چهار ارتباط اول هستیم، با حفظ موازین ما با هم در این مکان در ارتباط هستیم همه جا همین طور است، دانشگاه ها، سخنرانی ها و غیره این ارتباط هست. 

اضافه شدن رابطه ی جسمی دیگر باید محرم باشیم و بحث محرم و   ن و محارم می توانند داشته باشند یعنی با)فکری، معنوی، عاطفی، جسمی( را فقط والدی

ن نامحرم مطرح می شود که جزو اعتقادات ما است. حال اگر رابطه ی جنسی اضافه شود این پنج حوزه ی کامل فقط مخصوص همسران است. حال حرف م

وقتی با والدینمان نمی توانیم با هر پوششی که دلمان   که جلوی همسرانمان هستیم جلوی پدر و مادرمان هم می رویم؟این است که از نظر پوشش آن گونه 

ریم و این ارزش ها باید می خواهد باشیم پس با فرزندانمان هم نمی توانیم. به این دلیل است که ما به این ارزش ها )احترام، حُجب، اخالق، حیا و پاکی( نیاز دا

 ریف شوند و کاربردی شوند.تع

از ایشان پرسیدم که چرا این مسئله   ساله هم دارم لخت می گردم تا برای او هم این مسائل عادی شود! 8خانمی ادعا می کرد که من در منزل که یك پسر 

خواسته را مطرح کردم و گفتم که گرسنگی  –باید برای پسر شما عادی شود؟ یك نکته را در این جا اشاره می کنم که در مباحث اقتصادی، بحث خواست 

ند. ی کخواست است و غذا خواسته است و لذت به دنبال گرسنگی است نه غذا؛ حال در بحث جنسی، پوشش لباس فاصله ی میان خواست و خواسته را زیاد م

ه زیاد شود، گرسنگی به وجود آید تا وقتی غذا می خورد چرا زن و مرد و حتی زن و شوهر باید برای هم عادی شوند؟ اصل پوشش برای این است که این فاصل

ت تاً فاصله ی خواسلذت ببرد. ما همان کاری که با فست فود کردیم را داریم با رابطه ی همسران هم انجام می دهیم. حجاب می تونه نباشه اما اگر نباشه طبیع

ست فود است حاال اگر خیابان ها پر از زن و مرد لخت باشد چه می شود؟ پوشش برای و خواسته نزدیك می شود. اآلن تو ی هر خیابانی که می رویم پر از ف

قتی ند و واین است که فاصله ی خواست و خواسته زیاد شود؛ وقتی پدر و مادر پوشش خودشان را رعایت نمی کنند این فاصله را برای فرزندشان کم می کن

که بچه های ما بدون میل جنسی بزرگ شوند و یا با احساس گناه بزرگ شوند؟ یا این که با یك میل عادت به وجود می آید یعنی بی میل است. این خوبه 

بالعکس،  وکنترل شده و تعریف شده بزرگ شوند تا از زندگی زناشویی شان لذت ببرند. این حرف خیلی اشتباه است که مادر لخت بگردد تا پسر عادت کند 

 بچه ها با محارم نباید عادت کنند.

م ها حفظ همسران عمیق ترین ارتباط را دارند چون شامل هر پنج حوزه است و در تمام این حوزه ها ارزش ها باید حضور داشته باشند و حرمت ها و حری

 شوند.

زه این گونه سؤال سؤال های کودکان، بچه ها سؤال های جنسی و مربوط به آن می پرسند، نظیر: من از کجا آمدم؟ شما چی کار می کنید؟ به خصوص امرو

چه ها را های بچه ها زیاد شده است. و در مهدها و مدارس می چرخد، بچه ها چی می بینند و چی می شنوند؟ صحنه های ماهوارها و تلویزیون کنجکاوی ب

مشکالت را نداشتند اآلن هم بچه های زیاد کرده، یك دلیل دیگر سؤال های زیاد بچه ها این است که ما از زندگی طبیعی دور شده ایم، بچه های قدیمی این 

برایش عجیب و  روستا این مشکالت را ندارند چون از وقتی خودش را شناخته، اندام های تناسلی و نزدیکی و زایمان و همه چیز حیوانات را دیده و هیچ چیز

 .غریب نیست ولی بچه های ما هیچ چیز ندیدند در نتیجه همه چیز برایشان ایجاد ابهام می کند

خه نید و دنبال نسبچه ها پر از ابهام هستند ماهم بلد نیستیم که چگونه با سؤال ها و ابهامات بچه ها روبه رو شویم و پاسخ دهید پس روی این مسئله کار ک

 ال جواب در جای دیگر و خطراتنگردید و به دنبال یادگیری و کسب مهارت باشید چون بچه ها سؤال می کنند و اگر شما به آن ها پاسخ ندهید می روند به دنب

 ناشی از آن.

د در حد بدهیوقتی کودک از شما سؤال می کند، بهم نریزید و هول نکنید، نظر خودش را بپرسید و ببینید که چه قدر می داند، بعد توضیحی که می خواهید 

می پرسد که چه فرقی بین جیش من با دخترهاست؟ شروع نکنید که فهم کودک و ساده و کوتاه باشد. اصالً برای کودک توضیح اضافه ندهید مثاًل اگر پسری 

 ید.هم کودک صحبت کنداستان رحم و لقاح و غیره را برای او باز کنید و بعد بچه را با دنیایی از ابهام بیشتر و خطرناک روبه رو کنید، خیلی ساده و در حد ف

که صحیح و ساده پاسخ بدهید. مادری می گفت فرزندم از من پرسید که من کجا بودم، از کجا به هیچ وجه دروغ نگویید. پاسخ بچه ها را با دروغ ندهید بل

وشون ره مانت آمدم؟ من هم گفتم تو زیر مانتوی من بودی دکمه اش را باز کردم تو اومدی بیرون! می گفتند حاال هر خانمی که می بینه که شکمش بزرگه می

 به بچه ها دروغ نگویید. توضیح اضافه هم ندهید. رو باز کنه که نی نی داری بذار ببینم!

ردم، ه صحبت کپسربچه ای را می شناختم که در مهد راه می رفت و می زد زیر اندام تناسلی بچه های دیگه و اسم کوچکش را می گفت! یك روز با پدر این بچ

در خانواده ی ما اصالً این مسائل مهم نیست، همه این کار را می کنند این  بسیار پدر با شخصیت و محترم اما خیلی امروزی و باز فکر می کردند و گفتند که

اسم واقعی آن بچه همین طور که راه میره عموش هم میزنه! پدربزرگش هم می زنه! من هم می زنم و همه ی ما راحتیم و اصالً من با این بچه صحبت کردم و 

فاده داره یکی برای جیش کردنه و دومی را هم خودت بعداً یاد می گیری! من معتقدم که این بچه ها را بهش گفتم و براش توضیح دادم که این جا دوتا است

این که حرف هایشان مال امروز هستند و باید همه چیز را بدانند... خالصه این پدر کلی از خودش تعریف کرد و این که کلی به بچه اطالعات داده بود؛ بعد از 

ونی با پسرت چی کار کردی؟ پسر شما هیکل درشتی داره و سال دیگه هم میره مدرسه! تو مدرسه که میره از خودش بزرگتر هم تمام شد بهشون گفتم می د
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می دونی؟ طبیعتاً هستند بعد میره به اون ها هم همین حرکات را می کنه و همین حرف ها را می زنه که می دونی این دوتا استفاده داره! استفاده ی دومش را 

آره می السی ها و هم سن های خودش نمی دونن اما میره سراغ چهارمی یا پنجمی که شما استفاده ی دوم این رو می دونین حاال یکی از این ها میگه هم ک

ذرش را انی خودت بدونم بیا بریم تو دستشویی بهت نشون بدم .... بعد شما می آیید ناراحت که پسرم مورد آزار جنسی قرار گرفته! و اون جا است که باید بد

هن تباهی در ذکاشتی، با اطالعات بی موقعی که به پسرت دادی. اطالعات بی موقع و توضیح های زیادی در ذهن بچه ها بذر می کارد مواظب باشید که بذر اش

 بچه هایتان نکارید.

شناسایی مواد مخدر به بچه ها در مهد کودک ها داشت. من  یك بار در یکی از شهرستان ها دعوتم کردند برای برنامه ای که بهزیستی آن شهر جهت آموزش

ا د این ها رهم رفتم و دیدم که یك پکیج درست کرده اند که شامل سیگار و وافور و سرنگ و گرد و هر چیزی که مربوط به این موضوع بود است و می خواهن

ی هستند! کارشناس مربوط که خانم محترمی بودند خیلی با حرارت پکیج را برای به مهدکودک ها ببرند و به بچه ها بگویند که این وسایل خیلی چیزهای بد

سال بعد، چون شما امسال  5من توضیح دادند و درآخر پرسیدند که نظر شما چیه؟ گفتم خیلی عالیه و همه ی قاچاق فروش ها دعایتان می کنند منتهی 

چیدن! خانم کارشناس گفتند مگه شما نمی گویید که باید از پنج سالگی شروع کنیم؟ گفتم چرا بذری را می کارید که آن ها ده سال بعد شروع می کنند به 

کنید!. اطالعات اده نمن گفتم اما باید از رفتار والدین شروع کرد نه این که بریم به بچه سرنگ و غلغلی نشان بدهیم و بگیم که این ها خیلی بد هستند و استف

 زود هنگام به بچه ها ندهید.

ا کتاب یرید و یدر پاسخ دادن به سؤال های بچه ها آرامش داشته باشید و اگر در آن لحظه آمادگی پاسخ نداشتید، موکول به بعد کنید و از کارشناس کمك بگ

ال در مورد مرگ است به بخوانید. اصوالً در پاسخ به سؤال های بچه ها مواظب رفتار عاطفی خودتان باشید. یك مورد دیگر از سؤال های مرسوم بچه ها، سؤ

ان و فراو خصوص که اگر از نزدیکان کودک کسی فوت کند برای او کلی سؤال پیش می آید. مثالً بچه می پرسد که مامان، بابابزرگ کجا رفت؟ مادر با غم

 ابزرگ رفته و مامان این قدر ناراحته وصورت گریان می گوید که بابابزرگ رفت بهشت! خوب برای بچه این ابهام پیش می آید که این بهشت کجاست که باب

نیم در حالی که اشك می ریزه! حتماً یه جا دارن بابابزرگ را داغ و درفش می کنند اما مامان میگه جاش خوبه! اگر جاش خوبه پس چرا گریه می کنی؟ می توا

ظه ای برای کودک، صورت خودمان را خندان کنیم و با شادی از درون داغون هستیم و ناراحت، اما وقتی کودک از ما می پرسد که بابابزرگ کجاست؟ لح

ر ل دیگظاهری بگیم که بابا بزرگ رفت بهشت! در این صورت کودک این درک را پیدا می کند که آهان از خندت معلومه که جای خوبی رفته و به این شک

 ابهامات جدید در ذهن او شکل نمی گیرد.

مقابل بچه ها آگاهی داشته باشید اگر از سؤال های جنسی آن ها بترسید، بالفاصله حس می کنند و این درک را پیدا پس به حالت های عاطفی خودتان در 

دونم  نمی  یم:می کنند که باز من یه سؤال نامربوط کردم و مامان بهم ریخت و بحث بد و خوب مطرح می شود. در حالی که می توانیم خیلی خونسرد مثالً بگ

 با می پرسیم! اما هر وقت پاسخ گویی را به بعد موکول کردید، حتماً برگردید به موضوع و به او جواب بدهید.بذار شب از با

، «تو چی فکر می کنی؟»وقتی کودک می پرسد: که من از کجا آمده ام یا من چه جوری درست شدم، اولین کار شما این است که اول نظر خودش را بپرسید، 

دکتر باز کرد تو اومدی بیرون، آخه همه ی بچه ها باید یه مدت تو شکم ماماناشون باشن تا گنده بشن! نیایید توضیح بدید که حاال  تو توی شکم من بودی بعد

 دتمان خیلی درچه جوری باز کردن! یك مادری به بچه اش گفته بود که شکم من رو از باال تا پایین بریدن!!! بچه هم دچار عذاب وجدان شده بود که آخه ما

بچه توضیح  ا برایاومد؟ من تو رو اذیت کردم؟ الزم نیست بگیم بریدن همین که بگیم باز کردن کافیه؛ و الزم نیست که تفاوت های زایمان طبیعی با سزارین ر

 بدیم؛ شکم منو باز کردن و تو اومدی بیرون همین قدر کافیه.

ین عزیزم وقتی مامان ها و باباها همدیگه رو خیلی دوست دارن، بچه ها درست میشن! یا کودک می پرسد که من چه جوری درست شدم؟ باید بگیم که بب

ادر: چرا دوست ممکنه که بچه زن و شوهر بدون بچه دیده باشه و از ما بپرسه که اِه پس مثالً عمه نیر و عمو همدیگرو دوست ندارن که بچه درست نکردن؟ م

، من و بابا هم همدیگرو دوست داشتیم هم تو رو از خدا خواستیم اونوقت تو اومدی! اِه پس حاال همدیگرو دوست دارن اما باید هم دوست داشته باشن هم بخوان

تو باغچه  ونه بودیندارین که این قدر دعوا می کنین؟ ببینید این تمام ریزبینی های بچه ها است که هر مادری ممکن است با آن مواجه شود. نیایید بگید تو د

 لك آورده بعد بچه ها سؤال های عجیب و غریب تر خواهند پرسید. کاشتیم یا لك

از تأکید د. ببه پسرها اطمینان بدهید که در حاملگی نقش پدر مهم است. یك مشکل امروز ما این است که پسرها فکر می کنند در این موضوع هیچ کاره هستن

 پررنگ کنید و بگویید بدون بابا که نمیشه و همه ی بچه ها یه بابا می خوان و یه مامان.می کنم که بدون توضیح اضافه در پاسخ به بچه ها نقش پدر را هم 

و  لعه کنیدآخرین مسئله این است که نقش شما به عنوان مادر بسیار مهم است که در مسائل جنسی بچه ها و در آموزه های جنسی بچه ها فعال باشید، مطا

در این زمینه آشنا شوید و با این مسئله برخورد فعال کنید. امروزه ماهواره و اینترنت و رسانه وجود دارد پس نیاز  معیار داشته باشید با فرهنگ بومی خودمان

 اورهایمانداریم که فعال باشیم و نگاه جدید به مسائل جنسی و زن و مرد و همسر داشته باشیم. تك تك ما موظف هستیم که در حوزه ی زندگی خودمان، ب

  و پاالیش کنیم و انشاال یك خانواده ی خوب و متعادل را تشکیل دهیم و رشد را جلو ببریم. را بررسی کنیم
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 سوال و جواب:

بهداشت جنسی پرسیده بودند بهتر دونستم که در قالب یك نکته مطرح کنم که عزیزان و مادرهای  29با توجه به پرسشی که یکی از دوستان در مورد نشست 

و دلبند ما به هیچ وجه تأکید می کنم به هیچ وجه نباید با بزرگساالن کنجکاوی جنسی کند و ببیند یعنی بزرگترها چه پدر و چه از گل بهتر، کودک عزیز 

 یا پدر وقتی مادر و مادربزرگ و فامیل و غیره به هیچ وجه نباید جلوی کودک عریان باشند حتی در حمام، حتی تعویض لباس نباید در حضور او باشد. مادر

ک ام کوددک را حمام می کنند حتی اگر هم جنس باشند، باز هم باید با لباس کودک را به حمام ببرند مثالً یك رکابی و شلوارک بپوشند و تا آخر حمکو

ر هستند پس چون دیدن اندام بزرگترها کودک را دچار ترس و اضطراب می کند و کودک این درک را ندارد که خوب آن ها چون از من بزرگت .پوشیده باشند

فتند ظاهرشان با من فرق می کند! خیر بلکه کودک دچار تشویش ذهنی می شود که چرا من این طوری و آن ها اون طوری!؟ در بخشی که آقای سلطانی گ

لی فکر تواند بگوید نمی دانم واگر مثاًل دختر از مادرش پرسید که مال تو چه شکلیه، مادر بگوید مثل مال تو همین کافیه. اگر پرسید مال بابا چه شکلیه می 

 .کنم پسرها تأکید می کنم بگوید پسرها مثل لوله است

 نم، این جاجلوی خواسته های نامتعارف کودک محکم اما بدون خشونت بایستید. کودک از شما میخواهد که ببینم یا مال بابا یا داداش یا خواهرش رو ببی

ت! این جامون معلوم نیس   ما است و هیچ کس حق نداره ببینه! ببین من وبابا همیشه لباس تنمونه و محکم می گوییم نه عزیزم أین قسمت جای خصوصی 

ببرد مگر در مواقع  برای شما و بچه هاهم فقط مامانا أجازه دارن، اگه بچه پسر بأشد پدرش را هم میتوانید بگویید اما دختربچه را پدر نباید بشورد یا حمام

 .یی که پیش مادر بزرگ و یا پر ستار می مانند بعد از مادر ، از آنها هم باید نام بردخیلی خاص. برای بچه ها

ل ك نگاه حالاگر هم پسر بچه ای یا دختر بچه ای زیر دوسال در نزدیکان داشتید اجازه دهید موقع حمام یا عوض کردن یا دستشویی، همدیگر را ببینند، ی

دیدن کودک دیگر و پاسخ دادن مادر به سؤال های کودک همراه با آرامش  .و باعث تشویش ذهن کودک نمی شوداست. چون اندام بچه ها شبیه یکدیگر است 

نخواهد داد.  و تومأنینه و پاسخ های کوتاه و در حد فهم کودک و مهربانانه و صمیمی، حس کنجکاوی کودک را ارضاء می کند و مطمئن باشید که دیگر ادامه

نمی دونم ساده صحبت را قطع کنید )خوب نمی دونم  سخ به کودک را ندارید و یا او خیلی ادامه می دهد و شما کم آوردید، با یكاگر دیدید که توانایی پا

موقعیت خوب با یك ترفند مادرانه پاسخ کنجکاوی او  عزیزم بذار وقتی فهمیدم حتما بهت میگم(و به دنبال مطالعه و کسب تجربه در این مورد باشید و در یك

 .ا بدهیدر

 .کالس های رشد جنسی خانم شیوا موفقیان در مؤسسه مادران امروز مکمل صحبت های آقای سلطانی و بسیار کمك کننده است در أین زمینه

 

 جمع بندی -31نشست 

ک، طبیعت و ارتباط آن ها با خداوند دوستان عزیز، آن چه در بیست و نه نشست گذشته دیدید و خواندید، سرآغاز راه یك نگاه به زندگی، انسان، خانواده، کود

 و یکدیگر بود.

یم که این اولین جلسه را با موضوع کودک آرزوها شروع کردیم و بررسی کردیم که کودک آرزوهای ما یا کودک متعادل چه ویژگی هایی دارد؟ تقریبًا دید

م این کودک دست یافتنی است. ویژگی ها و خصوصیات کودک جلسه من تالش کردم که بگ 29کودک فقط در آرزوهاست و دست یافتنی نیست؛ در این 

ست، کشف، متعادل را بررسی کردیم و به این جا رسیدیم که کودک متعادل نیاز به ذهن فعال و متعادل دارد. ذهن فعال را شرح دادیم که حاصل تجربه ا

 پردازش و ابداع می کند و ارضاء می شود و به احساس خوشایند می رسد.

 ذهن فعال= تجربه =)کشف، پردازش و ابداع(                                             

ن ذه                    و برعکس ذهن منفعل با محفوظات پر شده و الگو برمی دارد و تکرار می کند و به انباشت می رسد و حاصل آن احساس ناخوشایند است.

 ت(منفعل = محفوظات = )الگو، تکرار و انباش

 ی و ذهن الهیذهن را در دو شکل مخروط روبه باال و مخروط روبه پایین توضیح دادیم و گفتیم که ذهن مراحل مختلف دارد که شامل گیاهی، حیوانی و انسان

 ت متصل است. برعکساست. گفتیم که اگر ذهن، فعال و درجای خودش باشد، میل به بی نهایت خواهد داشت و جهت رشد آن به سمت باال است و به بی نهای

دن خواهد یم شاگر ذهن منفعل و بسته باشد، هرچه جلوتر رود بسته تر می شود و به جای این که میل به بی نهایت داشته باشد، میل به سقوط و پایین و حج

دادیم. دایره ی ذهن را من تشبیه می کنم  داشت. مقطع این دو مخروط را گفتیم دایره است، دایره ی ذهن متعادل، ابعاد مختلف این ذهن را گفتیم و توضیح

بُعد همه ی ابعاد وجود ما  8به اتاق فرمان، تصور کنید دایره ی ذهن، یك میز گرد است و ابعاد آن هیئت مدیره ی ذهن ما هستند البته باید بدانیم که این 

مع عمومی یك هیئت مدیره ی هشت نفره انتخاب کردیم، هشت جنبه نیست بلکه این مؤسسه بی نهایت سهامدار و عضو مجمع عمومی دارد و ما برای این مج

نیت ی ذهن هستند که هرکدام حاوی یك زیر مجموعه ی مفصل هستند. بُعد جسم را که در پنج جلسه صحبت کردیم. ُبعد روح و معنویت را در مبحث ام
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و عزت نفس و دوست داشتن و دوست داشته شدن بود. ُبعد فکری و شناختی  گفتیم. بُعد اجتماعی یا شخصیت را در سه مبحث گفتیم که شامل اعتماد به نفس

اما یك نکته  مو شبکه ی عصبی مغز و چگونگی تشکیل آن را توضیح دادیم و بعد بُعد خالقیت چگونه به وجود می آید. بُعد عاطفی را کمی بیشتر توضیح دادی

یا فالنی خیلی عاطفیه! یا من نیازهای عاطفی ام را «! نیازهای عاطفی»ی شنویم که می گویند ی کوچك را در این جا تکرار می کنم که امروزه ما خیلی م

حی و معنوی و دریافت نمی کنم! حال من می گویم که ما چیزی به نام نیاز عاطفی در این رویکرد یعنی هوش متعادل، نداریم. به نظر من انسان نیازهای رو

را دریافت کند، احساس خوشایند آن را در سیستم احساس و عواطف دریافت می کند؛ و اگر این نیازها را دریافت نکند به  نیازهای جسمی دارد؛ اگر این نیازها

م، دریافت کنی طبع احساسات ناخوشایند را تجربه خواهد کرد. در حقیقت ما چیزی به نام نیازهای عاطفی نداریم بلکه نیازهای معنوی و روحی داریم که اگر

ر صوب است )احساس خوشایند( و اگر دریافت نکنیم حالمان بد)احساس ناخوشایند( است. بُعد اقتصادی را هم در سه جلسه توضیح دادیم. خیلی مختحالمان خ

 و گذرا هم راجع به هوش جنسی اشاره کردیم.

 ذهن متعادل یا ذهن باز و فعال چگونه به وجود می آید؟

برای این که یك ذهن متعادل و کودک متعادل داشته باشیم احتیاج به یك رویکرد داریم. منظور از رویکرد یعنی  ما برای این که به کودک آرزوها برسیم و

رویکرد متفاوت حاکم بر سیستم آموزش و پرورش کودکان است. ما نمی توانیم بدون رویکرد  51روش پرورش و آموزش کودک است. امروزه در دنیا شاید حدود 

 که رویکرد داشته باشیم اما آن را نشناسیم.عمل کنیم. ممکن است 

را این نیم که چرویکرد یعنی مجموعه ی آگاهی و دانایی برای پرورش کودک. رویکرد یعنی هر کاری که با کودک تحت عنوان تربیت او انجام می دهیم باید بدا

ها هم می گویند که به ازای هرسال سن یك دقیقه کودک را در اتاق بگذارید کار را انجام می دهیم؟ مثالً فرزندتان را در اتاق حبس می کنید؟ بعضی روانشناس 

ا بر روی دنی تا به رفتارش فکر کند. این توصیه برپایه ی یك رویکرد است. یا توصیه ی دیگر این است که کودک را از چیزی که می خواهد محروم کنید. در

تدریس می شوند. در ایران ما چنین چیزی نداریم و من همیشه می گویم که ما در ایران یك رویکرد  رویکردها خیلی کار شده و شفاف هستند و در دانشگاه ها

بزرگ می کنیم.! مثاًل میگن تو امریکا به بچه هایشان نه نمی گویند، دخترخالم از « میگن این طوری»ما بچه هایمان را با « رویکرد میگن»بزرگ داریم به نام 

ها بزرگ می کنیم. از مادر می پرسیم   جا این جوری ... تو اروپا میگن اون جوریه! مادربزرگم میگن ... خالصه بچه هایمان را با میگنامریکا اومده و میگه اون

اده؟ د چرا این طوری رفتار می کنی؟ جواب میده که تلویزیون گفت! یا به من مراجعه می کنند که بچم بیش فعاله! می پرسم کی گفته و چنین تشخیصی

یك لقمه  واب میده که مردم میگن، اطرافیان میگن! رویکرد میگن در جامعه ی ما خیلی قوی است و این مسئله بحران ایجاد می کند چون از هر سفره ایج

 برداشته.

ک را نمی شناسد و نمی داند رویکردهای معروفی هم که امروزه وارد ایران شده اند هیچ کدام به طور کامل و شفاف عرضه نشده و نمی شوند. جامعه ی ما کود

را؟ در می دانیم چکه در این زمینه چه کار باید کند، ما الگوی کودک نداریم که طبق آن الگو رفتار کنیم. بچه هایمان را کالس های مختلف می گذاریم ولی ن

د باید جواب بدهد. تا زمانی که رویکرد نداشته باشیم قادر می آوریمش باز نمی دانیم چرا؟ مهدکودک و مدرسه می گذاریم نمی دانیم چرا؟ این چراها را رویکر

کسانی  یم: همه یبه دانستن این چراها نخواهیم بود. بنابراین اول باید بشناسیم که رویکرد چیست؟ به طور خالصه ویژگی های یك رویکرد را دراین جا می گو

پیچم و مستقیم بگویم که راه حل مشکل شما این است بلکه روی معیارها با شما  که با من آشنا هستند می دانند که من هیچ وقت برای کسی نسخه نمی

را بدانید تا متوجه شوید که رفتارتان برپایه ی کدام رویکرد است. بنابراین اولین قدم این است که ما بدانیم   صحبت می کنم و معتقدم که شما باید رویکرد

 رویکرد چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟

ژگی رویکرد این است که یك ساختار روشن داشته باشد. یك رویکرد باید دقیق و شفاف بگوید که ساختار من چیست؟ ساختار یعنی: اصل، اصول، اولین وی

فاف یق و شارزش و اهمیت. این ساختار باید خیلی شفاف در هر رویکردی مشخص باشد. ما به این ساختار، نظام ارزشی می گوییم که برای هر کسی باید دق

کرد د. یك رویباشد. یك رویکرد باید اصل خود را واضح بشناسد و بیان کند و اصول و ارزش و اهمیت هایش و سلسله مراتب آن ها کامالً مشخص و معلوم باش

است. یك رویکرد باید حاوی بینش و روش مشخص و رابطه ی مشخص بین این دو باشد. بینش، شامل: اصل و اصول و ارزش است و روش، شامل: اهمیت ها 

نواده را و خاباید واضح نگاه خود را به زندگی، انسان و کودک و خانواده و طبیعت بیان کند. یك رویکرد باید مشخص کند که زندگی را چی تعریف می کند 

 ا هم مشخص کند.چگونه می بیند و کودک را در خانواده چگونه می بیند و طبیعت را چگونه تعریف می کند و رابطه ی این اجزاء را ب

به پِی و اصول  مدومین ویژگی رویکرد این است که باید جامعیت داشته باشد. رویکرد باید ظرفیت بالقوه و بزرگ داشته باشد. من همیشه اصل را تعبیر می کن

رد. ساختمان را این سه عامل سرپا نگه می را به ستون و ارزش ها را به سقف تعبیر می کنم. هر ساختمانی به این سه اصل یعنی پِی و ستون و سقف نیاز دا

ی بسازیم ساختمان دارد؛ ساختمانی که پِی نداشته باشد و یا ستون یا سقف نداشته باشد، هرنوع مصالحی که در آن به کار رود، نابود خواهد شد. فکر کنید یك

د بیاییم داخل این خانه شیك ترین سرامیك ها را بزنیم، بهترین که پِی آن خاکی باشد و چهارتا ستون چوبی داشته باشه و یك تخته هم سقفش باشد بع

ی خل آن دیوارکشپنجره ها را نصب کنیم اما با یك طوفان همه ی این ها از بین می رود. در حالی که اگر پِی و ستون و سقف محکم باشند بعد میشه که در دا

تون و سقف اینقدر باید بزرگ باشد که هرکسی بتونه طبق سلیقه ی خودش آن جا ساختمان کرد و درب و پنجره گذاشت و امکانات مختلف، این فضای پِی و س

کرد ك رویبسازد، این فضا مانند فضاهای مشاع است مثل کمپینگ ها که یك فضای بزرگ را در اختیار می گذارند تا هرکس هرجا دلش خواست چادر بزند. ی
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تون و سقف محکمی داشته باشد و اینقدر بزرگ باشد که بتواند از افکار و سلیقه های متفاوت در آن جای خوب این گونه عمل می کند، اینقدر باید پِی و س

خواهشان را لبگیرند. اگر رویکرد را کوچك ببینیم ساختمان هم کوچك خواهد بود پس رویکرد باید جامعیت داشته باشد که همه بتوانند زیر آن سقف بنای د

را ما تفاوت های فردی می نامیم. افراد و خانواده ها دارای عقاید و افکار متفاوت هستند اما باید بتوانند زیر سقف یك رویکرد در بسازند؛ این بناهای مختلف 

یت این کنار هم زندگی کنند ولی هرکسی چادر خودش را بزند ویا دیوار خودش را بکشد، هرکسی خانه اش را طبق نظر خودش تزیین کند ولی همه از حما

 و ستون و سقف برخوردار باشند و امنیت داشته باشند. پِی

این معنی را  علم ویژگی سوم رویکرد، رویکرد باید علمی باشد. علم تعریف دارد؛ علم با نظریه و فرضیه متفاوت است. علم، نظریه و فرضیه ی اثبات شده است.

نتیجه ی برابر بگیریم. مثل سنگی که پرت می کنیم باال، پایین می آید چون نیروی  می دهد که در هر کجای دنیا که برویم و یك عمل واحد را انجام بدهیم،

؛ علمی و ثابت شده جاذبه وجود دارد پس نیروی جاذبه را علم ثابت کرده و همه هم به آن در هر جای کره ی زمین معتقد هستند و آسیا و اروپا و افریقا ندارد

ه های دیگر چه طور یا هزار سال پیش چه طور؟ هزار سال بعد چندتا خواهد بود؟ این علم اثبات شده است. رویکرد باید است. یا دو دوتا می شود چهارتا! در قار

و نظام و  کشف نظم با علم اثبات شده هماهنگ باشد. ما نظریه را علم نمی دانیم. اثبات نظریه یعنی: علم باید با نظام آفرینش هماهنگ باشد. در حقیقت علم،

ر تعارض د آفرینش است. سنگ که از باال به پایین می افتد این قانون و نظام آفرینش است که علم آن را کشف کرده است. درواقع رویکرد نباید با علم قوانین

 انجام دهیم و ندانیم باشد و حتی لزوم ندارد که حتماً با علم هماهنگ باشد، ممکنه که ما کاری انجام دهیم و مطمئن باشیم که علمی است و ممکنه که کاری

کرد با که روی که علمی است یا نه، چون علم خیلی از قوانین آفرینش عقب تر است و ممکنه مسائلی باشد که علم هنوز به آن ها نرسیده باشد؛ مهم این است

 علم و علوم اثبات شده در تعارض نباشد.

که ریتم یعنی نظم بابرنامه. ریتم یك اصل در نظام آفرینش است. خورشید هر روز طلوع به یاد دارید که در مبحث جسم راجع به ریتم صحبت کردم و گفتم 

رهم می زنیم می کند و درظهر به اوج می رسد و پایین می آید و غروب می کند، این نظام آفرینش است. حال ما با روشن کردن برق همه ی نظم آفرینش را ب

نیمه های شب بیدار می نشینیم و از آنطرف می خواهیم که تا ظهر بخوابیم، پردهای تیره می کشیم و اتاق را  در تاریکی مطلق پروژکتور روشن می کنیم و تا

نش قابل نظام آفریتاریك می کنیم تا بتوانیم تا ظهر راحت بخوابیم. این کار، خالف نظام آفرینش است. در این جا علم مخرب عمل کرده است و ما علم را در م

ورف دعلم با نظام آفرینش در تعارض است. ما علمی را قبول داریم که با نظام آفرینش در تعارض نباشد. بنابراین وقتی رویکردی مثل رویکرد وال قرار داده ایم و

 می گوید که بچه ها باید ریتم و نظم خواب داشته باشند، این رویکرد علمی است و با نظام آفرینش در تعارض نیست.

د باید الگوی مشخص بدهد مثالً بگوید که ما این کار را انجام می دهیم و این نتیجه را به دست می آوریم و نتیجه واضح و روشن ویژگی چهارم: یك رویکر

گو سال است که این رویکرد را دنبال می کنیم و نتایج آن را هم دیدیم. رویکرد باید ال 15باشد. ما در طرح و رویکرد شوق رویش، در کار با نوزاد قریب به 

است و این  داشته باشد و روشن بگوید که چی می خواهد و چی می شود و به کجا می رسد. شوق رویش می گوید برنامه ی من برای مادر باردار و نوزاد این

ورد یا می خوابد، هم حاصلش است. کودک حاصل از طرح شوق رویش، در نوزادی گریه نمی کند، دل درد نمی گیرد نفخ معده و رفلکس معده ندارد، یا می خ

نداشته. در این الگو  این ها الگو است و ما نتایج آن را در چندین مادر و نوزاد که طرح را اجرا کردند داریم؛ در این الگو هیچ مادری افسردگی پس از زایمان

 تعداد بچه هایی که زردی داشتند بسیار کم بوده.

 رای الگوی خانواده و رابطه در خانواده تعریف داشته باشد. و این تعریف ها کامالً کاربردی باشد.رویکرد باید بتواند بگوید که الگوی زندگی چیست و ب

ذیر باشد که اف پویژگی پنجم رویکرد: کاربردی باشد. روش هایی که یك رویکرد پیشنهاد می کند باید در زندگی ما قابل پیاده کردن باشد. باید آن قدر انعط

مل کرد. یك رویکرد باید به زبان مردم نزدیك باشد؛ حرف های آن را باید عموم مردم بفهمند نه فقط خواص. بعضی از رویکردها در هر جایی بتوان به آن ع

صحبت  د با زبانیفقط برای بحث در دانشگاه ها است. بله رویکرد باید در دانشگاه هم بررسی و بحث شود ولی عمده ی کاررویکرد در خانواده است. رویکرد بای

بان مردم صحبت ورد. به زند که در پایین ترین الیه های اجتماع نیز قابل فهم باشد؛ باید به زبان مردم صحبت کند تا بتواند اندیشه ی عمومی و تفکر را باال بیاک

 باشد و قابل فهم برای عموم. کند نه به این معنا که خود رویکرد از باال به پایین سقوط کند بلکه باید در خدمت رشد ذهنی مردم باشد. ساده و عمیق

 ه قطعه بوداین ویژگی های یك رویکرد بود؛ و حاال می خواهیم هوش متعادل را به عنوان یك رویکرد معرفی کنیم. آن چه که در مباحث پیش خواندید، قطع

نام هوش متعادل. ما معتقدیم که هوش متعادل دارای  در این مبحث می خواهیم این قطعات را به هم وصل کنیم و بگوییم که ما در ایران یك رویکرد داریم به

ا بیان کنم تاصول و ساختار است و علمی است. در این مبحث می خواهم راجع به این ساختار صحبت کنم. و تا حدی که بتوانم این ساختار را روشن و واضح 

ش پیدا کند. رویکرد این نیست که به شما نسخه بدهد و بخواهید آن را هرکسی بتواند خودش با مراجعه ی به این ساختار روش خودش را برای پرورش کودک

این اندیشه  رپایه یورق بزنید و از روی آن عمل کنید و کودک تربیت کنید. رویکرد یعنی باالبردن اندیشه و تفکر خانواده که این قدرت را به دست آورند که ب

باشند، نظریه پرداز باشند. ذکر خیری می کنم از آقای دکتر معتمدی، ایشان معتقدند که باید  و تفکر، روش های خودشان را استخراج کنند، صاحب نظر

ظور این حرف من کودکان را نظریه پرداز بارآوریم. کودک باید بتواند بگوید به نظر من .... منظور در سطح خودشیفتگی نیست، بلکه منظور داشتن نظر است و

یه پرداز باشند و با قدرت بتوانند بگویند که نظر من و روش من در خانواده ام این است و رویکرد از این نظریه حمایت بکند. این است که اول والدین باید نظر

 و باید ببینیم که چگونه می توانیم از دل رویکرد روش درآوریم.
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سانتره در مراحل مختلف رقیق تر می شود و بعد که به دست برای درست کردن شربت، اول در کارخانه کنسانتره ی خیلی قوی و غلیظ می سازد، بعد این کن

ته شده، فشما می رسد، در آن آب می ریزید و رقیق می کنید و تبدیل به شربت می شود. رویکرد هم یك کنسانتره است که از یك کنسانتره ی غلیظ تر گر

با یك لیوان آب رقیق شود تا خوشمزه شود و آماده ی استفاده؛ شربت سازی رویکرد شربت آماده برای نوشیدن نیست بلکه کنسانتره ی غلیظی است که باید 

 رویکرد با خودتان است و این دقیقًا همان چیزی است که ما به آن ذهن فعال می گوییم.

 اصل            

 اصول                                   معنویت                               

 ارزش            

  

 اهمیت                                    مادیت                             

  

 در رویکرد هوش متعادل، اصل چیست؟

یا فرزندتان اصل نقطه ای است که ما از آن امنیت، محبت و احترام می گیریم. چه قدر در طول دوره از من سؤال کردید که در شش سال اول زندگی خودتان 

 یت و محبت و احترام را به دست نیاوردیم و یا موفق نشدیم به فرزندمان بدهیم حاال چه کار کنیم؟این امن

سالگی خودمان و یا  6حاصل امنیت، آرامش است. حاصل محبت، دوست داشتن و دوست داشته شدن. و حاصل احترام، احساس ارزشمندی است. حاال که از 

یم؟ حاال پاسخ شما را می دهم، اصل نقطه ای است که امنیت و محبت و احترام را به ما می دهد. اصل جایی است که فرزندمان گذشته، از کجا این سه را بگیر

 ما از آن امنیت و محبت و احترام را می گیریم. آرامش می گیریم، احساس دوست داشته شدن می گیریم و احساس ارزشمندی می گیریم.

کند اصل آن چیست و از کجا امنیت و احترام و محبت و در پِی آن آرامش و ... را می گیرد؟ رویکرد باید این مسئله  اولین نکته در رویکرد این است که مشخص

ما هیچ چیز را  را روشن بیان کند. در نظریه ی هوش متعادل ما این سه را از خدا می گیریم. نقطه ی اصل در این رویکرد، خداوند است. و فقط خداوند است؛

می کنیم و نه در کنارش قرار می دهیم. به همین دلیل است که میگم رویکرد باید شفاف باشد. اصل برای ما هدف است، نقطه ای است برای  نه جایگزین

دگی نرسیدن، به ما جهت می دهد. هدفی است برای نرسیدن در صورتی که بقیه هدف ها همه برای رسیدن است. این اصل به ما جهت می دهد، گفتیم زن

 حرکت، این حرکت باید جهت داشته باشد. این حرکت در رویکرد هوش متعادل به سمت خدا است. یعنی

 در این رویکرد اصول چیست؟

جهت هدف هدایت امکاناتی است که ما را در این جهت، هدایت می کند. ما همیشه اصول را مثال جاده، پل و یا تونل می زنیم چون امکاناتی هستند که ما در 

رشد است. رشد یعنی حرکت. حرکت در جهت  -1اصول نیز ما را به سمت هدف هدایت می کند. اصولی که ما در هوش متعادل به آن معتقدیم، می کنند. 

اند تومثبت. همیشه جلوی ذهن فعال، رشد هم می نویسیم. رشد یعنی حرکت در جهت مثبت. با بعضی از دوستان صحبت می کردیم که آیا واقعًا رشد می 

اکن س ل باشد؟ من معتقدم که بله! برگردیم به خودمان آیا ما مفهوم عمیق حرکت را درک کرده ایم؟ این که هیچ چیزی در عالم هستی برای لحظه اییك اص

اصل است و نیست. اگر این نکته را با تمام وجود درک کنیم و بفهمیم مسائلمان با بچه ها حل خواهد بود. بچه ها در حال حرکت و رشد هستند. رشد یك 

که  قد استهمه چیز را ما با رشد می سنجیم. در توضیح درک مسئول قبالً هم گفتم که برای یك فرد با درک مسئول هر اتفاقی برای رشد او است چون معت

فقط و فقط به دنیا آمده ایم که رشد اصل اول رشد است. ما به دنیا آمده ایم که رشد کنیم. رسالت ما رشد است. و اصالً برای کار دیگری به دنیا نیامده ایم. 

کنیم، حالمان کنیم. چون ما جزئی از یك کل بسیار با عظمت هستیم که در حال رشد است. ما آمده ایم که این رشد را همراهی کنیم. هرجا و هر زمان رشد ن

با معیار رشد می سنجیم. یعنی هرکاری بخواهیم انجام  بد خواهد بود. رشد یك اصل است و در هوش متعادل ما همه چیز را از دریچه ی رشد می بینیم و

خیلی وقت ها که با من مشاوره یا درددل می کنند من می خندم که حتی کسانی که   دهیم اول می سنجیم که آیا این کار به رشد من کمکی می کند یا نه؟

 برای رشد ما است و یك فرد با درک مسئول، همیشه سپاسگزار است.مرا نمی شناسند اول ناراحت می شوند چون معتقدم که هر مسئله ای پیش می آید 

ت ساصل بعدی شناخت است. شناخت فقط فکر و تفکر نیست بلکه شناخت یعنی ذهن فعال، خردمندی )خردمندی، باالترین مرحله ی ذهن در مخروط باز ا

د و برپایه ی قدرت و توانایی مغز است و سه مبحث راجع به آن صحبت (، شناخت است که ما را به این مرحله می رساند. شناخت در ذهن صورت می گیر

ی رشد، کردم، شناخت یعنی هوش متعادل و تعادل همه ی جنبه های آن و علم این جا نقش پررنگی دارد؛ ما بدون شناخت نمی توانیم رشد کنیم و پایه 

ث می شود که مخروط ذهن از پایین یعنی از قسمت ذهن مادی و غریزی، بسته تر شناخت است. ولی شناخت جامع و همراه با ذهن باز و فعال. شناخت باع

ن مادی ، یعنی ذهشود و از باال یعنی ذهن معنوی یا فطری، بازتر شود. که ذهن منفعل برعکس است و از باال بسته تر و تنگ تر است و پایین، قاعده ی مخروط

 خردمندی.و غریزی بازتر می شود. شناخت یعنی رفتن به سمت 
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های  در مبحث اول گفتم که وظیفه و مسئولیت هر پدر و مادری است که بچه ها را تا مرز خرد همراهی کنند. بصیرت، روشن ضمیری، معرفت از ویژگی

ن کسی دیگر است. آن چه که خردمندی است که بچه ها باید به آن برسند و بعد از آن را به تنهایی خواهند رفت و دیگر به وجود ما نیازی ندارند و راهنمایشا

 در حوزه ی هوش متعادل است رسیدن به خردمندی است و مسیر آن مخروط رو به باالی ذهن است.

داریم،  ت نیازاصل بعدی، هدایت است. رشد و شناخت بدون هدایت امکان ندارند؛ ما به تنهایی به شناخت نمی رسیم. برای این که به شناخت برسیم، به هدای

است. ما  نشرشد یا معلم یا به استاد نیاز داریم. هیچ انسانی سرخود و بدون راهنما نمی تواند راه را پیدا کند. این یك اصل خلقت و اصل نظام آفرییعنی به م

م این ه چی باشد مهمرشد و معلم می خواهیم تا رشد کنیم. این مرشد می تواند فرد باشد، می تواند نظریه باشد و یا می تواند یك کتاب باشد مهم نیست ک

مك کاست که همیشه در زندگی هدایت کننده داشته باشیم و ما هم هدایت کننده ی دیگری باشیم. حرکت در مسیر زندگی بسیار شبیه کوهنوردی است، 

یم السی که می رویم و کتاب می خوانکن، کمك بگیر؛ هدایت کن، هدایت بگیر؛ یاد بگیر، یاد بده؛ از یکی از استادان ذهن پرسیدند که چرا با وجود این همه ک

توانیم آموزه هایمان را عمل کنیم و راکد می شویم؟ استاد پاسخ دادند که: به دو دلیل، اول این که   و مطلب می آموزیم اما ذهن ما متوقف می شود و نمی

 رشد نمی شوید.مرشد ندارید، دوم این که هر آن چه می گیرید را تحویل نمی دهید و انباشت می کنید یعنی م

می گویند که این بچه  مرشد مراتب مختلف دارد مثالً ما به عنوان پدر و مادر و خانواده، مرشد بچه هایمان هستیم. خیلی جالبه پدر و مادر ها می آیند و به من

مثل من بشه! خوب بچه باید مثل کی باشد؟ ی من خجالتیه، ترسو، اعتماد به نفس پایین داره! البته خودم هم همین طوری هستم ها! ولی نمی خوام بچم 

 مسلماً مثل مرشدش می شود. پس هدایت کنیم و هدایت شویم و در مسیر هدایت قرار بگیریم.

طرت نویت و فاصل بعدی تعادل است. تعادل بین مادیت و معنویت، تعادل بین غریزه و فطرت. یعنی مادیت و غریزه الزم است اما به شرط این که درخدمت مع

اسیم تعادل را نشنباشد که بتوانیم به سمت باال برویم و رشد کنیم. تعادل کاربردهای زیادی دارد، عدل عدالت، چه قدر این کلمات را می شنویم؟ اگر معنای 

 به عدالت نمی رسیم. بزرگترین ویژگی طبیعت و آفرینش، تعادل است.

ل بازنگری باشیم که آیا در مسیر هستم یا نه؟ یك خلبان که در کابین در حال پرواز است مرتب اصل آخر، بازنگری است. ما مرتب درمسیر زندگی باید در حا

رار داری. اگر حواسش به همه چیز هست، عقربه ها و عالئم و درجه ها و صداها و رادار، مرتب به خلبان اعالم می کنند که در کجا هستی و در کدام مسیر ق

ف می شویم و بعد از انحراف، نابودی است. در یك رویکرد داشتن سیستم بازنگری یك اصل است. رویکرد باید نظام بازنگری بازنگری نداشته باشیم دچار انحرا

ر مسیر هستیم دداشته باشد تا بتواند بررسی کند که در مسیر هستیم یا نه؟ به این سیستم در ادبیات دینی می گوییم عبادت. ما در عبادت چك می کنیم که 

ا نماز یال بگذریم که اکثر اوقات عبادت های ما به این منظور است که چون یك دِین به گردن من است پس باید بخوانم و رد کنم تا مزدش را بگیرم یا نه؟ ح

از م که اصل نمباید بخوانم چون اگر نخونم میرم جهنم! پس بخونم که برم بهشت! این یك عقیده است و من هم به آن احترام می گذارم ولی می خواهم بگوی

دیم ز کاری نکرو عبادت برای این است که پنج بار در روز چك کنیم که در مسیر هستیم یا نه. صبح دو رکعت است چون هنوز تازه از خواب بیدار شدیم و هنو

ها طوالنی تر می شود تا حسابی بررسی که بررسی بخواد و اجازه میدهد به ما که زود برویم برای شروع زندگی اما هرچی به سمت پایان روز می رویم رکعت 

ی که ما می رکنیم که تا این لحظه چه کار کردیم؟ در رویکرد نیاز به سیستم بازنگری داریم که به کمك این سیستم بررسی کنیم که آیا بچه ی ما در مسی

ستند. اگر حال من بد است، بررسی کنیم چرا؟ بازنگری به خواهیم جلو می رود یا نه؟ احساس خوشایند و احساس ناخوشایند دو عالمت در سیستم بازنگری ه

چه قدر من کمك می کند که بفهمم چرا حالم بد است. درک مقصر و مظلوم نمی تواند به ما کمکی در این راه کند چون درک مقصر مدام می گوید که من 

ن پدر و مادر و غیره؛ درک مسئول، می گوید چرا حالم بد است؟ پس آدم بدی هستم و درک مظلوم هم می گوید حالم بد است چون همسرم، چون جامعه، چو

 ما به سیستم بازنگری نیاز داریم. این پنج اصل در ذهن صورت می گیرند.

که ما است  حال می رسیم به ارزش ها. اصل و اصول به جای خود اما مسئله ی بسیار مهم در رویکرد، ارزش ها و اهمیت ها هستند. چون درست در این حوزه

شویم. نظام ارزشی  وارد عمل می شویم. تا به این جا در مورد ذهن و ذهنیت و باورها صحبت کردیم اما از این به بعد را می خواهیم وارد عرصه ی عمل و رفتار

 و ارزش ها را خیلی از من شنیده اید. حال اول ببینیم ارزش چیست؟ و چرا این قدر باارزشه؟

ما از این دو برای رشد استفاده می کنیم. تمام مادیت زندگی ما    ابزار. -2    مهارت -1ما است و ما در این حوزه دو عامل داریم: اهمیت در حوزه ی مادیتِ 

فته. آن را گر در این دو عامل خالصه می شود. مهارت و ابزار، جهت ندارند، خنثی هستند. چاقو، جهت دارد؟ چاقو می برد! چی به آن جهت می دهد؟ دستی که

 گونگی استفادهآدم می کشد یا جراحی می کند؟ دوتا کار کاماًل متفاوت است. چاقو، فی نفسه ارزش نیست اما مهم است یعنی در حوزه ی اهمیت قرار دارد، چ

 رت و ابزار ما را هدایت می کنند.از آن در حوزه ی ارزش است. هرجا که ما مهارت و ابزار داریم، در کنار آن به ارزش ها نیاز داریم. ارزش ها هستند که مها

میزان به مهارت و ابزار درد جامعه ی ما این است که نظام ارزشی اش به هم ریخته است و نمی داند که مهارت ها و ابزارها را کجا باید استفاده کند. و اصالً چه 

ر است و چگونگی خوردن آن یك ابزار است. اگر ما سیستم ارزشی نداشته نیاز دارد. در سه مبحث اقتصاد هم گفتیم. چرا این همه غذا می خوریم؟ غذا یك ابزا

 باشیم نمی دانیم که چی و چگونه و چه قدر و کجا باید بخوریم. این ساده ترین مثال این موضوع است.

 ارزش یعنی چی؟ارزش ها به مادیت زندگی ما جهت می دهند یعنی به مهارت و ابزار. به این دلیل ارزش ها خیلی مهم هستند. 
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رم و چندین این ماژیك که در دست من است چه قدر می ارزد؟ نمی توانیم روی آن قیمت بگذاریم تا زمانی که داد و ستد شروع شود. من یك ماژیك الزم دا

است و یك نفر آن را دارد حاال  ماژیك در اختیار من هست پس قیمت آن خیلی پایین خواهد بود؛ حاال من یك ماژیك نیاز دارم، و این ماژیك فقط یك عدد

ه وجود نمی ارزش آن باال می رود. ارزش در دادوستد به وجود می آید؛ در خأل به وجود نمی آید. ارزش در سکون هم نیست. تا حرکتی صورت نگیرد ارزش ب

 آید.

وستد یعنی چی؟ یعنی معامله می کنیم؛ عمل می کنیم، تمام زندگی ما دادوستد است. چی می دهیم و چی می گیریم؟ ما در زندگی دادوستد می کنیم، داد

ش پیدا ما افزایعرصه ی عمل است. یك سرمایه داریم، تبدیل به کاال می کنیم، کاال را می فروشیم، تبدیل به سرمایه می کنیم. اگر در این مسیر سرمایه ی 

نیاوردیم، زیان کردیم. اگر زندگی یك حرکت است و یك معامله است، سرمایه کرد پس سود کردیم اما اگر سرمایه ی ما افزایش پیدا نکرد و چیزی به دست 

ری و کتابی نمی ی ما در زندگی چیست؟ عمر، وقت. محدود هم هستند. این سرمایه به ما داده شده که با آن داد و ستد و معامله کنیم. اصالً وارد مباحث نظ

ساعت  3تو در حال گذشتن است، معامله کن! داد و ستد کن!. اآلن که از کالس بیرون برویم نزدیك به شوم بلکه کامالً کاربردی و عملی صحبت می کنم. وقت 

 وقت از عمرمان را گذاشته ایم، چی به دست آوردیم؟ وقت می گذارید، در این معامله چی به دست می آورید؟

زمان نیست چون زمان نامحدود است. ما یك مدت محدود و یك وقت محدود ما دوتا سرمایه داریم، یکی عمر است که به صورت یك وقت محدود است؛ منظور 

کنیم و می پردازیم، داریم به نام عمر؛ و یك منبع محدودی در اختیار داریم به نام طبیعت و آسمان و زمین. ما این دو امکان را در اختیار داریم و مصرف می 

ارزش از همین جا می آید و ارزش چیزی نیست که بخواهیم بگیم دین به ما تحمیل می کنه یا این   ؟چی به دست می آوریم؟ تا حاال این گونه فکر کرده اید

چی می گیریم؟  و آن میگن و نصیحت است و غیره، اصاًل این طور نیست و کامالً این حرف ها را کنار بگذارید و بیایید در عرصه ی معامله، چی می دهیم؟ و

که می دهی، بزرگترش را بگیر! محدود می دهی، نامحدود بگیر. عمرت محدود است! یك ساعت دادی یا یك روز یا .....، چی ارزش به ما می گوید: آن چیزی 

جود ندارد. وگرفتی؟ اگر نامحدود گرفته باشی که بردی و اگر نگرفتی، ضرر کردی!. این مسئله به همین سادگی است و هیچ نکته ی پیچیده و فلسفی در آن 

رکت و حست که ما بررسی کنیم که داریم سود می کنیم یا زیان؟ و دقیقًا سود و زیان ما را اصل به ما می گوید. ارزش ها به ما می گویند که اگر مسئله این ا

فاق است. بحث سود زندگی ما در مسیر اصل باشد، سود خواهد بود و اگر در مسیر اصل نباشند، زیان خواهد بود. و این امر در هر لحظه ی زندگی ما در حال ات

اسخ هم به و زیان، بحث لحظه است. خدا رحمت کند آقای دوالبی را، یك بحث خیلی جالب در این مورد دارند و می فرمایند: قیامت درست است و اعتقاد ر

دند و می گفتند: یوم العمل، و نقد است؛ هر لحظه که عمل می کنی، جزایش را می گیری؛ روحشان شاد، کف دستشان را نشان می دا« جزا»آن داریم ولی 

برگ  ست؛ یكدستشان را برمی گرداندند به سمت روی دست و می گفتند: یوم الجزا. یعنی فاصله ی بین عمل تا جزای آن عمل به اندازه ی برگرداندن دست ا

بلکه در لحظه نتیجه ی عملت را می بینی، اگر در  کاغذ است، عمل می کنی، پشت آن اثرش هست. معامله ی سود و زیان اصاًل به آینده و غیره مربوط نیست

 لحظه گرفتی، بردی و اگر نگرفتی، دیگه نبردی. دادو ستد در لحظه انجام می شود، لحظات عمر که در حال سپری است.

حقی است که به انسان داده شده و یك نکته ی مهم که در این جا مطرح می شود، انتخاب است. تو در هر لحظه داری انتخاب می کنی، سود یا زیان. انتخاب 

 این کاری نی؟ یکی از تفاوت های انسان و حیوان است. ما در هرلحظه داریم انتخاب می کنیم. رویکرد باید به ما جهت انتخاب بدهد. چی داری انتخاب می ک

کودکی فرزندت را داری می دهی مابه ازای آن  که داری با بچه ات انجام می دهی چی به دست می آوری؟ چی داری پرداخت می کنی؟ سال های طالیی

م. اما ما کنیچیه؟ ده تا کلمه ی انگلیسی! یا درک عظمت و درک زیبایی؟ کودکی دوران تمرین دادوستد است. ما در کودکی یاد می گیریم که چگونه معامله 

 ده نمیشه.عادت کردیم که مثل کاسب های ورشکسته عمل کنیم چون از کودکی شمِّ زندگی بهمون دا

د که ما بدون اصل زندگی معیار انتخاب ما در این رویکرد، اصل است. یك نکته هم اشاره کنم که این ساختار ِ اصل و اصول و ... را همه دارند و اصاًل امکان ندار

ا به عنوان اصل انتخاب کرده ایم؟ مثل معادله کنیم چون اصل، فطرت بشر است. همه ی ما اصل را داریم، اصول را هم داریم اما نکته این جاست که چه چیزی ر

عوض شود نتیجه ی فرمول تغییر می کند، در این ساختار هم همین طور است، مهم اینه که جای اصل چی قرار دادیم، سلسله مراتب  xی ریاضی که اگر جای 

نه خواهد بود، از اهمیت شروع خواهد شد، بعد مفید و بعد بی اثر و ساختار بر اساس آن خواهد بود. ساختاری که هر چیزی غیر از خدا اصل آن باشد، این گو

 اهمیت                      بعد مضر و مخرب و تباهی.

 مفید                                                                                                    

 بی اثر                                                                                                   

                                                                                          ___________ 

 مضر، مخرب، تباهی                                                                                        

رزش ها خیلی همه ی ما اصل داریم و در ادامه ی مطلب خواهیم دید که وقتی اصل را عوض می کنیم چه اتفاقی می افتد. بر می گردیم سر موضوع ارزش ها. ا

ما از اصل ارزش می گیریم و با ارزش ها  مهم هستند. چون ارزش ها هستند که ما را به اصل می رسانند. اصل و ارزش ها در رابطه ی مستقیم با هم هستند،

ع به ارزش ها به اصل می رسیم. بنابراین هرکاری که می خواهیم در حوزه ی مهارت ها و ابزارها انجام دهیم باید ارزش آن را بشناسیم. در این مبحث راج
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ز دل آن ها بیرون آوریم. این جاست که ما می گوییم ما نمی توانیم صحبت خواهم کرد. ما باید منابعی از اصل و اصول داشته باشیم تا بتوانیم ارزش ها را ا

ا دنبالش کجبرای کسی نسخه بپیچیم. مدتی من بر روی ارزش ها کار کردم و متوجه شدم که اصالً نمیشه کارکرد، فقط می توانم یك اشاره ی کوچك کنم که 

چندتا است و فقط در حد اشاره است. ولی برروی منابع ارزشی بیشتر تأکید می کنم. یکی  بگردید. من چندتا از ارزش ها را در این مبحث می گویم ولی فقط

 شفاف کنیم. ارزشهااز کارهای مهم ما ایجاد ساختار برای زندگی مان است، اصل را بشناسیم، اصول را هم بشناسیم و برپایه ی این دو ارزش های زندگی مان را 

ها چیست؟ وقتی در ساختار زندگی ما اصل، خدا باشد، منبع ارزش های ما می شود کالم خدا و وحی، قرآن کریم برای را از کجا باید بگیریم؟ منبع ارزش 

 رزش است.مسلمان ها و ادیان دیگر نیز کتاب های آسمانی خاص خودشان. بزرگترین منبع ارزش ها، اسماء و صفات خداوند است. هر صفتی که خدا دارد، ا

ن که می گفتند ممکن است که بعضی از صفت های خداوند را ارزش ندانیم، مثل انتقام. این جا است که پای اصول به میان می آید مثل به قول یکی از دوستا

 داریم و نمی هدایت تا بدانیم که چی ارزش است، کجا ارزش است، در چه زمانی، که این ریزه کاری ها با هدایت است و این جاست که ما معلم و مرشد الزم

 توانیم همین طوری جلو برویم.

ادیه، کتاب جمنابع دیگر، کتاب آسمانی و کتاب های تفاسیر کتب آسمانی، کتاب هایی که در امتداد قرآن هستند مثل نهج البالغه، نهج الفصاحه، صحیفه س

حق را نوشته است که بر گردن انسان است و  52تاب های دعا و مناجات؛ دعاهای ما منبع بزرگ ارزش ها هستند؛ منابع سنتی ما مثل اصول کافی، در این ک

ت ست؛ مثنوی، هفباید آن ها را ادا کند. منابع دیگر مثل ادبیات یك مملکت، ادبیات ما بسیار عمیق است مثل شاهنامه فردوسی که تمامًا ارزش های زندگی ا

رای آن کم است. منبع دیگر، روش و سیره ی زندگی بزرگان است. روش زندگی اورنگ و همه ی منابع نظم و نثر ما که اگر بخواهیم نام ببریم دو جلسه هم ب

دیگر امروزه  بزرگان چه ملی و چه مذهبی و هنری و فرهنگی فرق نمی کند همه ی زمینه ها. و منبع دیگر، آداب و رسوم قدیمی ما است. بله خیلی از آن ها

ند و یا باید غبار روبی شوند و یا بعضی هایش را باید ریخت دور چون تاریخ مصرفش گذشته ولی تاریخ به کار نمی آیند یا زبانشان خوب نیست و باید ترجمه شو

 ی ندهید چونمصرف همه که نگذشته؛ ما رسم و رسومات بسیار خوبی داریم. مثاًل ما در سی دی های نوزاد توصیه می کنیم که تا چهل روز نوزاد را دست کس

آن آزادید؛ در قدیم هم می گفتند که تا چهل روز نوزاد را دست کسی ندهید چون بختك رویش می افتد! بله ما با علم امروز دیگر  نوزاد ناامن می شود و بعد از

 به بختك اعتقاد نداریم ولی ثابت شده که نوزاد ناامن می شود.

رفی کرده که دو یا سه نوبت آن ها را من تدریس کردم. همه ی این سازمان ملل دوازده ارزش را مع چند تا از ارزش ها را در این جا با هم بررسی می کنیم. 

ر بلدیم؛ نه این طور دوازده تا هم درست و عالی است و همه را هم قبول داریم و اصالً موافق این نظریه نیستم که هنر نزد ایرانیان است و بس، یا خودمون بهت

 زش ها می توانیم با دنیا تبادل داشته باشیم.نیست و ما به همه نیاز داریم و به خصوص در زمینه ی ار

است. سادگی ذهن، تبدیل ذهن منفعل « سادگی»یکی از ارزش هایی که سازمان ملل معرفی کرده و برای زندگی امروز ما بی نهایت بی نهایت ضروری است، 

و معنویت در این جا پررنگ می شود. تأکید می کنم که من راجع  به ذهن فعال؛ حجم ذهن را کم کنیم و آن را فعال کنیم. و سادگی در زندگی. تعادل مادیت

ظور اصالح من به ذهن صحبت می کنم و منظور من این نیست که از فردا زندگیتان را حراج کنید و روی زیلو زندگی کنید! منظور من فقر و نداری نیست بلکه

هم این نیست که ما ثروت داریم یا نداریم، مهم این است که چه ذهنیتی از ثروت ذهنیت است. اگر ذهنیت ما درست شود، رفتار ما هم درست می شود. م

 داریم. اگر ذهن مادی باشد، مخروط برگشته روبه پایین خواهد بود که نیاز به سادگی دارد. می توانیم زندگی مان را ساده تر کنیم یا نه؟

ازمان ملل نیست و یك ارزش بسیار مهم است. باور امانت یعنی این که هرچی که به من در کنار سادگی، ارزش بعدی امانت داری است؛ که در ارزش های س

عت ها امانت داده شده، هر مادیتی که به هر شکل به من عطا شده، امانت است. زمان بی نهایت است، وقت محدود است، وقت، امانت است این ثانیه ها و سا

ا و جوارح بدن ما امانت است، فکر ما، شبکه عصبی مغز امانت است؛ در چه راهی مصرفشان می کنیم؟ یك لحظه است، ما با این ها چی کار می کنیم؟ تمام اجز

 فکر کنیم!!!.

بودم نباید اضافه  ما مالك نیستیم که هرکاری دلمان بخواهد انجام دهیم، ما امانت دار هستیم. امانت داری یك باور است. اگر من، شخص خودم امانت دار خوبی

 داشته باشم و مسائل دیگر. هر چیزی که در اختیار ما هست، امانت است. با امانت ها داریم چه کار می کنیم؟ وزن

است. به جای آوردن شکر. بچه های ما امروز بسیار ناسپاس بزرگ می « سپاسگزاری »در کنار این دو ارزش که این هم جزو ارزش های سازمان ملل نیست، 

هستیم. به طور کل وقتی حالمان بد است یعنی ناسپاس هستیم. شکر فقط ادای یك کلمه نیست که فقط بگیم الهی شکر، بلکه  شوند چون خود ما ناسپاس

ست. وقتی شکر، لذت بردن از داشته ها است، لذت بردن از امانت ها است، حظ و کیف و شادی کردن با امانت ها است. این همه امانت و نعمت و داشته ه

 یم، یعنی نمی بینیم.سپاسگزار نیست

است که جزو ارزش های سازمان ملل هم است. اما معنای احترام در فرهنگ ما خیلی وسیع تر است. در فرهنگ ما درکنار احترام، « احترام»ارزش بعدی، 

منشأ هست که ما احترام داریم. در کل حرمت داریم. چرا ما انسان ها احترام و حرمت داریم؟ چون همه از یك منشأ الهی هستیم. به دلیل وابستگی به این 

 هرچیزی که ازاین منشأ باشد، احترام دارد.
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در کنار احترام مطرح می شود. یك چیزهایی مقدس « پاکی و تقدس»چون هر چیزی که از این منشأ است، پاک و منزه و مقدس است. پس ارزش بعدی یعنی 

می شود. انسان مقدس است اما نه به دلیل کاری که می کند و مقامی که دارد، مقدس است به دلیل است و تا مفهوم مقدس برای ما جا نیفتد مسائلمان حل ن

است.  این که مخلوق خدا است. خدا حرمت دارد، بنده های خدا هم چون مخلوق او هستند حرمت دارند و هرچیزی که مخلوق خدا است حرمت دارد و مقدس

و تقدس و قدسی بودن برسیم، دیگر شاخه ی درختان را نمی شکنیم چون مقدس است. محیط زیست را تخریب  این یك اصل و باور است. وقتی که به مقدس

 نمی کنیم چون مقدس است. دل کسی را نمی شکنیم چون مقدس است. به کسی توهین نمی کنیم چون مقدس است و حرمت و حریم دارد.

اب را محدود نکنیم در پوشش خانم ها و آقایون. این جزئی از حجاب است. آن حجابی که به می آید. حج« حجاب»و در کنار احترام و پاکی، ارزش بعدی 

و این مفهوم، خیلی بزرگ تر از این است که من بخواهم در حجاب رایج و لباس خالصه اش « پوشاندن، مستوری»عنوان ارزش و در نظام آفرینش است یعنی 

یم و کجا باید چه چیزهایی را نپوشانیم. حجاب یك پرده در دست تو است که انتخاب می کنی این پرده را روی کنم. حجاب یعنی چه چیزی را کجا باید بپوشان

 چه چیزی بکشی و از روی چه چیزی برداری.

تیم. بی حجاب هس یك بار از من پرسیدند که نظرت راجع به حجاب و پوشش جامعه چیه؟ گفتم ما اصالً جامعه ی بدحجابی نیستیم بلکه ما جامعه ای به شدت

دانیم هستند. ما باید ببه ویترین مغازه ها نگاه کنید، به ماشین های توی خیابان ها و به زندگی ها و رستوران ها نگاه کنید این ها همه مصداق کامل بی حجابی 

 که کجا بپوشانیم و کجا نپوشانیم.

 دیگران را پرده برداری کنیم. بحث حجاب در کنار پاکی و احترام، معنا پیدا می کند. کجا باید عیب دیگران را پرده بکشیم، مستور کنیم و کجا باید حُسن

ساله شنیدم که خیلی لرزیدم، دختر معصوم و بی گناه ولی در سراشیبی سقوط، چون  17مشکلی که امروزه ما با دختران داریم، متأسفانه مسائلی از یك دختر 

پاکی و نه مفهوم پوشیدگی و مستوری، هیچ کدام به این دختر گفته نشده بود. بچه های ما نمی دانند که چه چیزی نه مفهوم حرمت به او یاد داده شده و نه 

 آن پرورش بدهد. پاک است. بچه های ما نمی دانند که کدام نقطه از بدنشان مقدس است و این امانتی است که به او سپرده شده تا بعدها مخلوق خداوند را در

 تحترام و پاکی و حجاب در جامعه جا بیفتد، بسیاری از مشکالت حاضر جامعه ی ما حل خواهد شد. باید بدانیم که از چه چیزهایی داریم مراقباگر سه ارزش ا

اند . نمی داشیممی کنیم. از این دختر می پرسم که چرا این کار را انجام می دهی با بی تفاوتی جواب می دهد که نمی دانم، برای این که بخندیم یا خوش ب

کومت است چون مفاهیم و ارزش ها در جامعه ی ما بهم ریخته است و در جایگاه خودش قرار نگرفته است. ما فکر می کنیم که پاکی دستور حکومت و غیر ح

 یا نصیحت پدرومادر است و یا زورگویی است. خیر این ها ارزش ها هستند.

ین ارزش های گفته شده پاسخ گو باشیم. مسئولیت به عنوان مجازات نیست. بازنگری را که در اصل نام است. یعنی باید در مقابل ا« مسئولیت»ارزش بعد، 

جبورم به شکل بردم، در حوزه ی مسئولیت است. آگاهی از ارزش ها در حوزه ی مسئولیت است. در کل، اصل و اصول و ارزش با هم رابطه ی تنیده دارند. من م

 ا با نگاه کلی نگر به آن ها نگاه کنید و یکپارچه ببینید. رویکرد نیز باید بتواند به همه ی این موارد جواب دهد.جزء به جزء توضیح دهم ولی شم

نه یك بار و دوبار، صدبار اگر توبه شکستی، بازآی. بارها از من شنیده اید که « توبه»بازنگری می کنیم، اگر راه درست نیست، قدرت بازگشت به ما داده شده، 

 ه ها اجازه ی اشتباه بدهید تا این قدرت را به دست آورد که اشتباه کند و بازنگری کند و برگردد و دوباره و دوباره، تا رشد کند.به بچ

 است. همدلی، تعاون، مسئولیت در برابر رشد دیگران. این چند ارزش را من نام بردم؛ بقیه ی ارزش ها را خودتان دنبالش بروید و« همکاری»ارزش بعد، 

مهارت ها و ابزارها درآورید. اما بدانید که بدون ارزش ها، اهمیت ها و ابزار و مهارت ها ممکن است که خطا کنند. نکته ی مهم بعدی این است که اهمیت ها و 

گرفتن و حفظ کردن نیست، را بشناسیم و در رابطه ی با چگونگی، الگوی عمل بسازیم. عامل بودن در هوش متعادل بسیار مهم است. هوش متعادل برای یاد

 م.برای عمل کردن است. مهارت ها را باید با ارزش ها هماهنگ کنیم و ارزش ها را از دل اصل بیرون آوریم. ارزش ها و ضد ارزش ها را بشناسی

اه رو به باال داشته باشد حال می رویم سراغ حوزه ی اهمیت. مدرک تحصیلی اهمیت است یا خیر؟ تخصص اهمیت است و ابزار است. یك متخصص وقتی نگ

مردند چون چه اتفاقی می افتد؟ تخصص خود را در قالب ارزش ها می بیند و ارزش ها او را هدایت می کنند. چه قدر دیدیم کسانی را که پول نداشتند و 

 نگاه روبه باال و روبه خدا دارد و وقتی در پزشك پول می خواست و چه قدر پزشکانی را می شناسیم که اصالً پول برایشان مهم نیست. یك متخصص زمانی که

یك  عرصه ی تخصصش قرار می گیرد، مادیات را فراموش می کند چون اصل برای او مهم است. در ارزش ها اقتصاد و مسائل آن هم مطرح است اما وقتی

ند مشغول خلق اثرش است، اگر نگاهش رو به پزشك مشغول جراحی است یا یك مهندس مشغول طراحی است یا یك معلم مشغول تدریس است و یك هنرم

خدا چیز  و به جای اصل باشد دیگر به بقیه ی مسائل نگاه نمی کند و مهارت و ابزار و غیره برای او معنای دیگری پیدا می کند. اما وقتی مسیر نگاه عوض شود

یم که انسانیت مهم است و انسان باید باشیم و روش های انسانی و .... حال دیگری قرار دهیم .... مثالً به جای خدا، انسان قرار گیرد، امروزه خیلی می شنو

گفته میشه که  ببینیم این انسانیتی که راجع به آن صحبت می کنیم اگر جای خدا قرار بگیرد چه اتفاقی می افتد؟ اتفاقی که ملموس است و می بینیم؛ مثالً

س انسان باش. ما می خواهیم بگیم که خیر انسان بودن کافی نیست بلکه انسان الهی باش. منطقه ی تو خدا را برای چی می خواهی؟ برای انسانیت دیگر پ

لهی فکر می اصل و اصول و ارزش ها، منطقه ی الهیات است. ما انسان الهی می خواهیم. هوش متعادل به کودک الهی فکر می کند؛ به انسان و خانواده ی ا

 کند.
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 تفاقی می افتد؟حال اگر انسان اصل باشد چه ا

انسان ها درجه بندی دارند. و اولین قدم برای تبعیض، تبعیض نژادی است که «. من»اولین اتفاقی که می افتد این است که کدام انسان اصل است؟ انسان برتر. 

از بین نمی بریم، خدا هست منتهی خدای ذهنی  ریشه در انسان گرایی دارد برای این که انسان را باال گذاشته است. وقتی انسان را باال می گذاریم، خدا را

نش است، عبادتش انسان ها است. در مخروط برگشته روبه پایین خدا ذهنی است و انسان در باال قرار دارد. هر انسانی برای خودش خدا دارد، خدایش هم در ذه

ل خودش است. ما بی نهایت خدا خواهیم داشت چون این خدا ذهنی را هم می کند و همه ی نیازهایش راهم با او درمیان می گذارد ولی خدای هرکسی ما

 است و هرکسی هم ذهن خودش را دارد.

خودش و  ولی در ذهن خدایی و الهی، ما یك خدا داریم، بی نهایت خداجو داریم که همه در مسیر حق هستند و مشکلی هم با هم ندارند. هر کسی از ظنّ

رود. ما بچه ها را رشد می دهیم تا مرز خردمندی و بعد ادامه ی مسیر را خودشان بروند. در این مسیر همه از یك ریشه برپایه ی توانایی های خودش جلو می 

و برتری نسبت به هم نداریم. یك کتاب از یك نویسنده ی فرانسوی می خواندم که چهل سال پیش فوت کرده و این نویسنده با   ایم و اختالفی با هم نداریم

یت معبودن این مسئله را مطرح کرده است که اگر انسان در رأس است پس چرا ما اروپایی ها این قدر بر سر افریقایی ها و آسیایی ها می زنیم؟ جوجود غربی 

ن ها آ ااین دوقاره که بیشتر از ما است پس آن ها باید برما حکومت کنند، مگر نمی گوییم دموکراسی، جمعیت آسیا که خیلی بیشتر از ما است پس چر

اریم. خدا می گذ مستعمره ی ما هستند؟ چون انسان برتر مطرح است. تمام تفکرات رقابت، مسابقه، شاگرد اولی، حذف و ... نتیجه ی این است که انسان را جای

ن ش می شود و بی اثرها جایگزیجهت نگاه به سمت انسان است و در این حالت ساختار اصل و اصول تغییر می کند و تخصص دیگر اهمیت نخواهد بود بلکه ارز

مان را چه ارزش ها خواهد شد و معنای اصول به کل عوض می شود مثالً رشد به جای حرکت در مسیر حق می شود رسیدن به مراتب انسانی. اآلن ما بچه های

اه، انسان است. می خواهیم انسان برتر و واالتر، جوری در مسیر رشد هدایت می کنیم؟ فقط شاگرد اول باید بشی! بهترین باش! برترین باش! چون نقطه ی نگ

 انسانی که از دیگران باالتر باشد تحویل جامعه دهیم! و این اولین قدم کشمکش است.

یت اهمگر هم ما انسان برتر و واالتر نداریم، بلکه انسان های با اهمیت های مختلف داریم. بله یك متخصص اهمیت بیشتری دارد و کارش مهم است. یك کار

 کارش خیلی باال است چون در این جا اهمیت کار مطرح است نه اهمیت وجود. وجود همه ی انسان ها محترم است چون همه از یك مبدأ آمدیم.

پول  ا می کند؟نقطه ی نگاه و جهت نگاه ما پول باشد، در این حالت رشد چه معنایی پید«. پول»حال غیر از انسان یك عامل دیگر به جای خدا بگذاریم، یعنی 

ی معنایی پیدا مدار شدن؛ شناخت چه معنایی پیدا می کند؟ پول سازی، در کارآفرینی ها چی یاد می دهند و می گویند؟ تو بخواه میلیاردی بخواه؛ هدایت چه 

دا می کند؟ انباشت، هرچی بیشتر داشته کند؟ تمام کسانی که روش پولدار شدن به ما یاد بدهند، چگونه ظرف سه ماه میلیاردر شویم!؛ تعادل چه معنایی پی

 باشم، جایم محکم تره!؛ بازنگری چه معنایی پیدا می کند؟ مرتب چك کنم که چه قدر کم دارم دوباره برم دنبالش.

اشت خواهیم داشت. وقتی پوی جای خدا بنشیند، سادگی می شود اول رفاه بعد تجمل. امانت می شود مالکیت، مالِ خودمه! بله شرعاً هم حالل است، و انب

امش سپاسگزاری چه می شود؟ اصاًل وجود ندارد؛ چون من کم دارم هنوز ثروت هایی هست که دست من نرسیده. احترام می شود، هرکه پولش بیش، احتر

م رو خط می کشم، دل ها رو بیشتر. پاکی می شود، پول دارم! هرکاری می خواهی بکن با پول می شوییم، یك مسجد می سازم که بیا و ببین، همه ی گناهان

ا گیرم و برنجوندم! برای همشون یه ویال می خرم و زندگی همشون رو تأمین می کنم. کجا حجاب باشد و کجا بی حجابی؟ جشن تولد دخترم رو در دوبی می 

گیرم )این مثال ها نمونه های واقعی است که  هواپیمای چارتر فامیل رو می برم که ببینند من چه قدر بچه ام را دوست دارم! جشن تکلیف برای نوه ام می

ید هدیه خودم دیده ام( در خانه، چهارصد نفر دعوت می کنیم و از فالن هتل غذا سفارش می دهیم که نوه ی من وارد سن بلوغ شده! و همه ی فامیل با

 بیاورند!. چون نگاه مادی است و جهت آن روبه پایین است.

مخدر مضر است؟ پول می سازد ماه، کجا مضر است! قاچاق تجارت بسیار خوبی است و برای بسیاری ارزش است و چی برایشان امروزه چی مضر است؟ آیا مواد 

مضرومخرب بی ارزش است؟ صداقت )یکی از ارزش ها که راجع به آن صحبت نکردیم(، پاکی، ساختار بهم خورده است، اصول پایین آمده و مفید و بی اثر و 

 جامعه به هم می ریزد. و ریشه ی همه ی این اتفاقات، ذهن انسان است. باال رفته اند و

 رابطه ی حذفحال به جای پول، تحصیل بگذاریم؛ در کنکور چه کار می کنیم؟ همکاری می کنیم؟ برادر به برادر رحم نمی کند چون یا جای منِ یا جای تو! 

انیت به آن می دهیم ولی رابطه ی حذف است کجای این رابطه انسانی است؟ رابطه وقتی انسانی حاکم است نه رابطه ی انسانی. حال ما دائم رنگ و لعاب انس

 ست.ی نیاست که الهی باشد، در جهت باال باشد وقتی در جهت پایین است، هیچ چیز نیست. ممکنه که رنگ و لعاب انسانی به آن بدهیم ولی هرگز انسان

گی بزرگان را می خوانیم می بینیم که به هیچ وجه حاضر نبودند که مقام بپذیرند. من اوایل فکر می کردم که این یا به جای خدا مقام را بگذاریم، وقتی زند

فظ می ساختار را حبزرگان بی مسئولیت بودند و به مسئولیتشان عمل نکرده اند اما بعد متوجه شدم که نه این بزرگان مقام را به جای خدا نمی گذارند و این 

تی به جای خدا مقام بگذاریم خیلی مسائل تغییر می کند؛ مثالً سپاسگزاری می شود چاپلوسی و تملق و در کل ارزش ها بهم خواهند ریخت. کنند چون وق

 همه ی ارزش ها در رابطه ی مستقیم با نقطه ی نگاه هستند. به کجا نگاه می کنیم؟
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رپایه ی این درک چه تصویری از خود داریم، برپایه ی تصویر چه انتظاری از خود داریم و بر در مباحث اول این فرمول را نوشتم که چه درکی از خود داریم، ب

ذهنیت از نوع پایه ی انتظار چه احساسی داریم، برپایه ی احساس چه رفتاری داریم. از درک تا احساس در ذهن اتفاق می افتد، رفتار در عینیت است. بخش 

؟ به کدام نقطه نگاه می کنیم؟ درک مقصر و مظلوم نقطه ی نگاه به سمت خدا ندارند، بلکه نگاه مادی دارند. هر نقطه نگاه ما ناشی می شود. چه درکی داریم

 نگاهی که داریم، همان درک را هم نسبت به خودمان داریم.

ه رویکرد باید به شما نقطه ی نگاه بدهد و باید بمسئوالنه این مطالب را بررسی کنید، نه قصد سرزنش دارم و نه قصد مچ گیری و فقط در همین حد بدانید که 

؟ د؟ آرام هستندکودک جهت نگاه بدهد و انعکاس نقطه ی نگاه را ما در رفتار می بینیم. رفتارهای اجتماعی ما چگونه است؟ بچه های ما چگونه رفتار می کنن

ن که کودک هستند می توانیم این نقطه نگاه را تغییر دهیم. به شرطی که سرحال اند؟ پرنشاط و سپاسگزارند؟ اگر نیستند، نقطه نگاهشان درست نیست. اآل

 اول خودمان نقطه نگاهمان را بشناسیم. به شرطی که عامل شویم. این مطالب برای درس خواندن و حفظ کردن نیست بلکه برای عامل شدن است.

ح دادم، رویکرد هوش متعادل می گوید که به زندگی چگونه نگاه می کند؟ زندگی در این ساختار که اصل و اصول و ارزش ها ی آن کامالً مشخص است و توضی

امعه ما در ج را چی می بیند؟ ما زندگی را رشد برپایه ی شناخت می بینیم. ما حرکت و همه چیز را در جهت خدا می بینیم. معتقدیم که بزرگترین مسئله ی

را نمی توانیم تعریف کنیم. پوچ گرایی وحشتناک جوان های ما به خاطر همین مسئله است چون نمی این است که درک و مفهومی از زندگی نداریم؛ زندگی 

لسه راجع به دو جدانند که زندگی چیه. در یکی از مباحث تلفیق نظریه ی اریکسون را با نظریات سنتی خودمان گفتم که ابتدا کودک به مادر نگاه می کند. و 

بحث شما را آماده کنم تا نقطه ی نگاه را بگویم. کودک در یك سال اول زندگی فقط مادر را می بیند، نقطه ی نگاه او مادر دیدن صحبت کردم که برای این م

تا  . بعد سهاست، امنیت اش را از مادر می گیرد. بعد یك تا سه سالگی به خودش نگاه می کند و توانمندی های خودش را می یابد و خودبینی پیدا می کند

ا ود، هفت تگی نقطه نگاه او خانواده می شود و به خانواده متکی می شود و امنیت را از خانواده می یابد. در مرحله ی بعد نقطه نگاه او جامعه می شپنج سال

کی هستم؟ از کجا  من»دوازده سالگی. از دوازده سالگی به بعد وارد نوجوانی می شود و دچار بحران هویت می شود و این سؤال برایش به وجود می آید که 

این سؤاالت مرتب به ذهن نوجوان خطور میکند و ممکن است به این شفافی و واضحی نباشد و به شکل های مختلف بروز کند، اگر « آمده ام؟ چرا آمدم؟

 دگی چیست.ساختار درست در ذهن کودک یا نوجوان شکل نگرفته باشد در این بحران بلوغ به بن بست برمی خورد. چون نمی داند که زن

ام بگم وبا دختری در آستانه ی نوجوانی که با پدرومادرش در کشمکش بود صحبت می کردم ازاو پرسیدم که تو چی می خواهی به والدینت بگی؟ گفت می خ

بود! اگر ساختار درست در  که من کی هستم؟ این فامیلی که روی من گذاشته اند از کجا آمده؟ خاندان ما چه گذشته ای داشتند؟ این بچه فقط دوازده سالش

 ذهن کودک شکل نگیرد بعدها نمی دانند که باید به کجا نگاه کنند و چه کار کنند.

کنند که در در اهواز در یك کالس عمومی که داشتم راجع به کودک و نوجوان، دیدم سه تا نوجوان پسر دو شب پشت سرهم، پدر و مادرهایشان را مجبور می 

 ه ازشون پرسیدم چرا پدر و مادرتان را به زور می آورید گفتند: این ها را آوردیم یاد بگیرند آخه آقا ما رو بدجوری کتك می زنند بابامکالس شرکت کنند بعد ک

 وقتی می زنه نمی دونید چه به سر من میاره! آوردمش این جا گوش کنه.

حرکت به دور خودمان چون خیلی وقت ها ما دور خودمان می چرخیم و فکر می ما رشد را تغییر در مسیر اصل می بینیم. رشد را حرکت می بینیم اما نه 

 کنیم که داریم حرکت می کنیم.

 نگاه رویکرد هوش متعادل به انسان چیست؟

ه ی آن مزندگی یك حرکت است، زندگی یك سفر است، سفر بدون مسافر امکان ندارد. انسان مسافر سفر زندگی است. کودک تمرین مسافر بودن می کند. ه

هر  و ساختار یعنی تمرین این سفر. بزرگسال و کودک هردو در حال حرکت هستند، بزرگسال سفر می کند و کودک تمرین سفر می کند هردو رشد می کنند

 فی، بلوغ عقلی و ....دو باید اجزای ساختار را تجربه کنند تا هردو به بلوغ برسند. تا مراحل ساختار را نگذرانیم به بلوغ کامل نمی رسیم، بلوغ عاط

 این رویکرد به خانواده چه نگاهی دارد؟

ه، من بدما خانواده را یك مجموعه می بینیم. خانواده آب نمك نیست بلکه خود نمك است. شما وقتی نمك بخواهید چی می گویید؟ می گویید نمك را به 

د و یك هویت جدید ساخته اند به نام نمك، که ما آن را می شناسیم. یا نمی گوییم نمی آیید بگید کلرور سدیم بده! کلر و سدیم، هویت خود را از دست دادن

بده! اکسیژن و هیدروژن هویت خودشان را از دست داده اند شده اند آب. خانواده یك ترکیب است یك مخلوط شدن نیست. پدر و مادر و  H2Oیك لیوان 

 کیك نیست، خانواده، خانواده است، نمك، نمك است نه کلرور است و نه سدیم و نه کلرور سدیم.فرزند با هم یك مجموعه می سازند، این مجموعه قابل تف

را  ی دانیم، خانوادهدر رویکرد هوش متعادل، ما خانواده را یکپارچه می بینیم. یك هویت می بینیم. خانواده را بستر رشد می بینیم. خانواده را مقدس و پاک م

. بستر رشد کودک می بینیم. این ها باور هستند و وقتی به این باور برسیم که خانواده مقدس است به این راحتی ها نه تشکیلش در رابطه ی با خدا می بینیم

ه نواده را تجزیمی دهیم و نه متالشی اش می کنیم. یکی از آسیب های دنیای مدرن، تجزیه ی خانواده است. آب را تبدیل به اکسیژن و هیدروژن کرده اند؛ خا

 ده است.رده اند به زن و مرد. یك بار دیگر هم در بحث منزلت زن این مطلب را اشاره کردم که خانواده ترکیب زن و مرد نیست بلکه خانواده، خانواک
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تفاده کنیم. ز آن اسنکته ی بعد در این رویکرد، نگاه به طبیعت است. طبیعت تنها منبع مادیتی است که در اختیار ما است. طبیعت مقدس است و باارزش باید ا

 طبیعت الگوی ما است. الگوی رشد و رفتار ما است. ما از طبیعت باید درس بگیریم. طبیعت درس های بسیاری برای ما دارد.

 با تشکر فراوان                                                                          

 پایان                                                                                                        

                        شمای ساختار:

  

 خدا        اصل                                             

 بازنگری -تعادل  –هدایت  –شناخت  –رشد       اصول                          بینش          

 مسئولیت -حجاب  –پاکی  –احترام  –سپاسگزاری  –امانت  –سادگی    ارزش ها                                       

                                      

 تخصص    مهارت ها    اهمیت ها                                         

 ابزار                                                 روش      

  

 

 

 .موضوع نشستها:ارتباط2

 نشست اول: ارتباط موثر

ما از طرف مقابل دلیل نمی خواهیم،   ما در پرسش هایی که با چرا شروع می شود، سه نوع چرا داریم: چرای اتهام، چرای شکایت و چرای ابهام. در چرای اتهام

؟؟؟ هیم که متهم کنیم و محاکمه کنیم و برچسب بزنیم، مثل زمانی که آقا میاد خانه و می بینه که غذا شور شده و می پرسه که چرا این غذا شورفقط می خواه

بزند و بگوید  مخوب معلومه برای این که نمکش زیاده، دلیل شوری غذا، نمك زیاد است ولی چرا آقا این چرا را می گوید؟ چون می خواهد محاکمه کند و اتها

ه این نیست که چ که تو آشپزی بلد نیستی، عرضه ی خونه داری نداری و ... یا برعکس آقا میاد خونه و خانم میره جلو میگه چرا دیر اومدی؟ و اصالً منظورش

 ل کارهای خودتی و...مشکلی پیش آمده بود که دیر کردی! منظورش اینه که تو اصاًل به فکر خونه و زن و بچه ات نیستی و تو همش دنبا

ه؟ و ... ما به و یك چرای شکایت داریم، چرا هروقت در می زنند من باید برم باز کنم؟ چرا همش من باید بچه هارو ببرم مدرسه؟ چرا همش خرید خونه با من

 که داره به ما ظلم میشه. چرای اتهام می گوییم چرای مقصر و به چرای شکایت می گوییم چرای مظلوم. چون در چرای شکایت فکر می کنیم

ی هیچ تأثیری در چرای ابهام، واقعاً بررسی می کنیم که چه اتفاقی افتاده؛ چی شده که غذا شور شده؟ چی شد که دیر اومدی؟ چرا این همه کالس میریم ول

کتاب و تلویزیون و این همه اطالعات، ولی باز در زندگی هامون نداره؟ سال ها دغدغه ی ذهنی من این است که چرا این همه کالس و سی دی و اینترنت و 

ا با بچه هایشان هم تغییری در زندگی های ما صورت نمی گیرد. باز می بینم مادرهایی را که با وجود مطالعات فراوان و کالس و غیره باز هم همان رفتاری ر

ام می دهند. یك جمله ای درباره ی رفتار با کودک از هایم جینات، سال ها می کنند که دیگران می کنند و همان کارهایی را انجام می دهند که بقیه هم انج

برقرار  تباطپیش خواندم که همیشه در گوش و ذهن من باقی مانده، ایشان گفته اند: والدین مرتب مشغول پیام فرستادن هستند بدون این که توجه کنند ار

 هست یا نه؟

تباط، پیام می فرستیم و اصالً توجه نداریم که ارتباط برقرار است یا نه؟ وقتی با تلفن می خواهیم صحبت کنیم چی ما ارتباط را نمی شناسیم. بدون برقراری ار

ام می پی کار می کنیم؟ اول گوشی را برمی داریم مطمئن می شویم که روشن است بعد شماره می گیریم و باز هم از صدای طرف مقابل که مطمئن شدیم بعد

تلفن را برداریم و همین طوری صحبت کنیم چی میشه؟ مسلمه که هیچ پیامی رد و بدل نخواهد شد. اما ما در عالم واقع این کار را نمی فرستیم، حاال اگر 

نیست  مله خود پیاکنیم و از برقراری کامل ارتباط مطمئن نمی شویم. این مسئله از ارتباط با نوزاد شروع می شود تا آخر. این نکته برای من باز شد که مسئ
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یت و به ذهن بلکه مسئله ارتباط است و اتصال برقرار نمی شود. متوجه شدم که من وقتی سر کالس می روم اصالً حرف های استاد را نمی شنوم و فقط حواسم

 حرفهای داخل ذهنم است.

مطلبی که در ذهن شما   صحبت کردند و ایشان گفتند:مهندس کامپیوتر بودم، دوره ای برای ما گذاشتند و آقایی برای ما  IBMقبل از انقالب که در شرکت 

در ذهن من است و می خواهم برای شما بازگو کنم، بسته به این که چه قدر به کالم مسلط  Aاست. مطلب  Aاست و می خواهید آن را منتقل کنید، مطلب 

مقدار  Xود. هستم و چه قدر می توانم حرف بزنم و چه قدر بر حافظه و زبانم مسلط هستم، صحبتی که از ذهن من بر زبانم می آید، مقداری از آن کم می ش

لب از آن کم می شود. مطلب به گوش شما می رسد این مطلب، صحبتی نیست که من گفتم چون مطلبی که در از مطلبی که در ذهن من است موقع بیان مط

مقدار دیگر کم می شود، عوامل محیطی مثل حرکت ها، صداها، گرمی و سردی هوا و غیره و به یاد  yمقدار کم شد تا به گوش شما برسد  xذهن من بود 

مقدار دیگر هم از مطلب  Zمقدار کم می کند. بسته به این که چه فیلترهایی در ذهن شما هست،  yش شما می رسد را خاطره ها افتادن از مطلبی که به گو

 کم می شود.

A àA – X -----à A – (X+Y) àA – (X+Y+Z) 

رین انجام دادند به این صورت که یك آن قدر این فاکتورها زیاد هستند که در چندین کالس این مطلب را آموزش دادند و در یکی از کالس ها استاد یك تم

که خوب  نیمطلبی را روی کاغذ نوشتند و به یکی از شرکت کنندگان نشان دادند، ایشان مطلب را خوب نگاه کردندو خواندند و استاد گفتند که اگر مطمئ

ترتیب تا آخر کالس این کار را انجام دادند و هرکسی در  مطلب را متوجه شدی، کاغذ را تا کن و بگذار در جیبت و مطلب را درگوشی به بغل دستیت بگو و به

ای تخته هرچی پگوش بغل دستیش آن چه را که شنیده بود انتقال داد و استاد با تك تك چك می کردند که درست نقل کرده یا نه و به نفر آخر گفتند که بیا 

ا هم باز کردند و روی تابلو نوشتند، کامالً دو مطلب متفاوت بودند. مطلبی که که شنیدی را بنویس، نفر آخر شنیده ی خودش را نوشت و نوشته ی اصلی ر

ما در ارتباط  کهشاگرد شنیده بود با مطلبی که استاد روی کاغذ نوشته بود به کلی با هم متفاوت بودند و هیچ ربطی به هم نداشتند. این به این دلیل است 

 مشکل داریم.

چیزی را می شنویم که ذهن ما می خواهد و مطالب از فیلترهای مختلف ذهن عبور می کنند، بعد به همان شنیده های  ما به مطالب گوش می کنیم ولی آن

کنیم  مطالعه می خودمان عمل می کنیم و بعد می گوییم که چرا این کالس ها نتیجه ندارد. حتی قرآن تالوت می کنیم ولی در زندگی و رفتار ما اثر نمی کند.

 ف دریافت می کنیم اما چون ارتباط برقرار نیست، اثری در زندگی ما نشان نمی دهد.و مطالب مختل

انتخاب کردم و این جلسه ی آشنایی با این موضوع است. ما می خواهیم راجع به ارتباط صحبت کنیم، ارتباط چیست؟ ما برای « ارتباط»موضوع این دوره را 

چگونگی یا کاربرد؟ هر کاری می خواهیم انجام دهیم  -3چرایی یا کارکرد؟ -2چیستی یا ماهیت؟   -1م، هر پدیده و رفتاری به سه سؤال باید جواب بدهی

 حداقل باید به این سه سؤال پاسخ دهیم.

ه می شود. ب انتخاب و عملی ابتدا باید نسبت به آن معرفت یا شناخت پیدا نماید. در معرفت به هر عمل حداقل به این سه سؤال پاسخ داده  انسان برای هر

 عبارت دیگر برای شروع هر انتخاب یا عمل یا رفتار باید به این سه سؤال مهم پاسخ داده شود: چیستی، چرایی، چگونگی.

ج و همسری ازدوا -1  ،به عنوان مثال برای اقدام به سفر ابتدا باید بدانیم که سفر چیست؟ چرا سفر می رویم؟ چگونه سفر برویم؟ یا مثال دیگر، ازدواج می کنیم

چرا من ازدواج می کنم؟ فضای همسری و مسئولیت  -2که دو مقوله ی کامالً جدا هستند، چیست؟ فقط محرمیت جسمی یا هدف واالتری مورد نظر است؟ 

 چگونه انتخاب کنیم، چگونه ازدواج کنیم، چگونه به وظایف همسری عمل نماییم؟ -3های ناشی از آن را می شناسم؟ و در آخر سؤال 

یستی معطوف به عمل، چرایی معطوف به عمل کننده و چگونگی معطوف به روش عمل است. پاسخ به چیستی و چرایی در حوزه ی آگاهی و کلی نگری چ

 است و پاسخ به چگونگی در حوزه ی دانایی و جزئی نگری است.

چیست؟ چگونگی برقرار کردن ارتباط را همه بلدیم و منابع بسیاری در ما تا چیستی ارتباط را درک نکنیم نمی توانیم ارتباط صحیح برقرار کنیم. ارتباط 

ن و آ دسترس ما هست مثل ارتباط بدون خشونت، فرهنگ تفاهم، پنج زبان عشق و غیره که همه فقط به چگونگی ارتباط پرداخته اند نه ماهیت و چیستی

ه ی آگاهی و بینش و کلی نگری قرار دارد؛ چگونگی یا کاربرد هم در حوزه ی دانایی و ماهیت و کارکرد هر پدیده در حوز«. چرا»هیچ کدام به ما نمی گویند 

یم وگرنه روش روش و جزئی نگری قرار دارند. و مجموعه ی این دو با هم می شود معرفت یا شناخت. ما بینش ارتباط نداریم که به مسائل امروز دچار می شو

 ها را بلدیم.

یست و چرا ارتباط، چگونگی ها هیچ کمکی به ما نخواهد کرد. دائم میاییم و طبق درسهایی که خواندیم با هم صحبت می کنیم تا زمانی که ندانیم ارتباط چ

ی مان مولی مسائلمان حل نمی شود، در روابط همسران سعی می کنیم به دفعات عاشقانه تر صحبت کنیم باز اثر نمی کند، تمرین های کتاب ها را جلوی

وی کتاب با هم حرف می زنیم با همسران و فرزندان ولی جواب نمی دهد. چون از درون نمی جوشد و معرفت در ما کامل نیست؛ معرفت مجموعه گذاریم و از ر

 ی بینش و روش، آگاهی و دانایی است.
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کنم، در مباحث آینده مفصل صحبت اول می رویم سر موضوع چیستی و ماهیت ارتباط. در این مبحث خالصه فقط اشاره می کنم و یك طرح کلی بیان می 

 خواهیم کرد. ارتباط چیست؟

مند است پزشك توان ارتباط یعنی تبادل نیاز و توانایی. ما بیمار می شویم و به پزشك مراجعه می کنیم چون نیاز به درمان داریم. اول مطمئن می شویم که این

و توانایی دکتر، این یك طرف این ارتباط است؛ ارتباط همیشه دو سویه است. حال پزشك چه و توانایی درمان بیماری من را دارد. پس نیاز من و بیماری من 

 و نیاز که درست نباشد، نیازی به این ارتباط دارد؟ شغل او است، نیاز به درآمد دارد؛ من به عنوان بیمار توانایی پرداخت ویزیت دارم. هر کجا هر عامل توانایی

ی که به نظر من توانایی درمان من را نداشت دیگر پیش او نمی روم و یا مطب یا درمانگاهی که هزینه ی زیادی طلب می کرد ارتباط قطع می شود، مثل دکتر

نیازطرف  -4توانایی طرف مقابل  -3توانایی من،  -2نیاز من،  -1و در حد توان من نبود. از ساده ترین تا پیچیده ترین موضوع های زندگی این چهار عامل )

 ( باید باشد تا ارتباط برقرار شود.مقابل

م؟ معرفت داری حال ما چه قدر نیاز و توانایی خود را می شناسیم؟ از دانایی صحبت نمی کنم بلکه از شناخت صحبت می کنم. چه قدر به نیاز و توانایی خود

نمی شناسیم و فقط یك چیزهایی می دانیم که در حوزه ی جلسات زیادی را راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد چون ما نیازها و توانایی هایمان را 

 هیچ مشکلی نداشتیم.دانایی است ولی اصالً در حوزه ی آگاهی اصاًل نمی دانیم که چه نیازی داریم. اگر معرفت ارتباط ما کامل بود امروز در حوزه ی اجتماعی 

دیگران شناختی نداریم و فقط براساس یك سری ذهنیات در کنار هم قرار می گیریم، چه در زمانی که از نیاز ها و توانایی های خود و نیازها و توانایی ها ی 

ت نیم ولی شناخازدواج، چه در فرزندپروری، خرید و غیره به این گرفتاری هایی مبتال می شویم که امروز هستیم. ما فکر می کنیم که می دانیم، بله می دا

 نداریم.

ست. القای رسانه ها و غیره. اصاًل نمی دونیم که نیاز داریم یا نه و فقط می خواهیم که باید داشته باشیم. عدم آگاهی از نیازها و بسیاری از نیازهای ما القایی ا

 توانایی ها، ارتباطات انسانی را فرسایشی می کند نه افزایشی.

چون شاهد این هستم که در یك ارتباط فرسایشی حاکم بر  و غیره  من چند سالی است که دیگر نه نگران قیمت نفت هستم و نه نگران قیمت طال و نه دالر

دی هستند؛ حال من زمان، ما در حال از دست دادن گرانبها ترین گنجینه و سرمایه هایمان یعنی انسان ها هستیم، از نوزاد تا بزرگسال و کهنسال در حال نابو

اهد نابودی بچه ها هستم، شاهد آسیب مادران هستم و شاهد تباهی انسان ها هستم؛ این آسیب نگران قیمت دالر و طال باشم؟ هرچی میخواد بشه، بشود. من ش

ویر را های سالم کها را با هیچ ثروتی نمی توانیم جبران کنیم. بارها گفتم که ای کاش ایران کویر بود و هیچ چیز نداشت ولی انسان های سالم داشت، انسان 

ده گلستان را تبدیل به کویر می کنند. نکته ی تأسف بار این جا است که این ارتباط فرسایشی بین ما و دشمنانمان نیست گلستان می کنند و انسان های فرسو

م همدیگر انه داریبلکه بین ما و عزیزانمان است حتی دوست هم نه بلکه آن هایی که عاشقانه دوستشان داریم، عاشقانه داریم پوست همدیگر را می کنیم و عاشق

نین و اد و جسوده می کنیم و از بین می بریم چون ارتباط را نمی شناسیم و به همین دلیل من تمرکزم را برای خیلی قبل تر از کودک گذاشته ام، از نوزرا فر

نیم چرا؟ ما دو تصمیم مهم بارداری هم عقب تر یعنی از ازدواج و حتی قبل از ازدواج. برای چی ازدواج می کنیم؟ برای چی بچه دار می شویم؟ ما واقعاً نمی دا

 در زندگی می گیریم، یکی ازدواج و دیگری بچه دار شدن و اصاًل نمی دانیم چرا ازدواج کردیم و یا چرا بچه دار شدیم.

نیازهای ضروری،  در این جا تفاوت خواسته و نیاز مطرح می شود. این اصطالحات را آرام آرام در طی جلسات با هم جلو می بریم. ما چند گونه نیاز داریم،

گوییم. مهم تر از نیازهای نیمه ضروری، نیازهای غیر ضروری، نیازهای هنجاری و نیازهای مخرب؛ همه ی این ها نیاز هستند، آیا باید به همه ی آن ها پاسخ ب

با زور با هم ارتباط برقرار می کنیم چه اتفاقی می است نه توانایی. و وقتی که « زور» نیاز، ما توانایی هایمان را مطلقًا نمی شناسیم. آن چه که می شناسیم 

شی رتباط ها فرسایافتد؟ شك نکنید که برخورد است چون هردوطرف با زور می خواهیم جلو برویم نه با قدرت و توانایی. وقتی زور با توانایی جابه جا شوند، ا

 می شود.

می گذاریم که من نیازهایم و توانایی هایم را هم می شناسم و نیز توانایی ها و نیاز های طرف گفتیم ارتباط یعنی تبادل نیاز و توانایی. حال فرض را بر این 

 مقابلم را هم می شناسم.

باط راجع به ارت ارتباط در سه سطح است: ارتباط درون فردی، ارتباط میان فردی و ارتباط اجتماعی. گفتیم که ما آگاهی و بینش ارتباط نداریم و هرچه مطلب

گفته در سطح روش و دانایی است. به طور عموم آموزش ارتباط را از ارتباط میان فردی آغاز می کنند و آموزش می دهند و بدون بینش فقط روش ها  داریم

 می شود و صرف به ارتباط میان فردی می پردازد در حالی که پایه، ارتباط درون فردی است. ما باید اول ارتباط درون فردی را بسازیم.

مالحظه .  -2    شهامت – 1ما نیازها و توانایی هایمان را بشناسیم و قدرت مبادله ی آن ها را داشته باشیم، در این مبادله دو عامل وجود خواهد داشت:  اگر

یم چرایی این تبادل را نشناس این دو عامل بعد از شناخت نیازها و توانایی ها اتفاق می افتد. در این تبادل وقتی آگاهی حضور نداشته باشد و وقتی چیستی و

 یکی از این چهار حالت صورت می گیرد.
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من برنده باشم، مهم نیست که »در جامعه گروهی هستند که شهامت مثبت دارند ولی مالحظه ی منفی دارند و در هر ارتباطی می خواهند برنده باشند   -1 

دارند. حتی این اتفاق به صورت حسن نیت و عالقه و محبت می افتد، مثل پدرساالری، مادرساالری  این گروه تفکر برنده / بازنده« چه برسر طرف مقابل می آید

می رسند و در کل خانواده هایی که ساالری در آن ها هست، حرف حرِف من است! ازدواج هایی که هردو طرف صاحب این تفکر هستند خیلی زود به بن بست 

 نه دونفر. چون در این تفکر محل حضور یك نفر است

ا برنده برنده ی گروه دیگر مالحظه ای باالیی دارند ولی شهامت خیلی کم دارند. مثال این گروه، مادرهای فداکار هستند. تفکر حاکم بر این گروه بازنده /   -3و2

اما همه در این خانواده می سوزند و می سازند و زندگی / بازنده است. اگر این تفکر حاکم بر ازدواج باشد جدایی اتفاق نمی افتد حتی تا ابد ادامه پیدا می کند 

 ایش در این رابطهجهنم است. این ارتباط برنده ندارد و به هرحال هر دو طرف بازنده می شوند. درک قربانی و تمایل به پایان دادن به زندگی و رابطه ی فرس

 وجود دارد.

 دو باشد. تفکر برنده / برنده حاکم باشد.بهترین رابطه، رابطه ای است که شهامت و مالحظه هر   -4

ستماتیك ابطه ی سیشما یك نیازهایی دارید که می خواهید دریافت کنید و یك توانایی هایی دارید که می توانید به نیازهایی پاسخ دهید، این مبادله در یك ر

. ارتباط نوعی تعامل است. اگر یك ماژیك در کنار یك تخته قرار بگیرد باز انجام می شود؛ سیستم چیست؟ تعامل قانونمند دو جزء با هم را سیستم می نامیم

و جزء است دهیچ ارتباطی بین این دو صورت نگرفته اما به محض این که ماژیك روی تخته شروع به نوشتن کند، تعامل آغاز شده است. گفتیم سیستم تعامل 

سیستم باز است. در سیستم های بسته دو جزء همدیگر را سایش می دهند و دچار  -2   است تعامل یا سیستم بسته -1و در این تعامل دو اتفاق می افتد: 

یگر را سایش دفرسایش می شوند که اصطالحاً می گویند آنتروپی سیستم باال است و این سیستم دیر یا زود می میرد، ماژیك آنقدر روی تخته می نویسد و هم

تباط این دو قطع می شود یا مثال دیگر مثل سایش کف کفش با آسفالت، آن قدر همدیگر را سایش می دهند تا می دهند تا جوهر ماژیك تمام می شود و ار

نند. تمام ککفه ی کفش پاره می شود و دیگر این کفش را نمی پوشیم و ارتباط یا تعامل با آن قطع می شود. تمام سیستم های مکانیکی این گونه عمل می 

 سایش و آنتروپی در سیستم پایین بیاید مثل موتور اتومبیل.تالش صنعت در این است که 

این سیستم های طبیعی همه باز هستند مثل یك بذر که در خاک کاشته می شود نور و آب و دما و خاک همه دست به دست هم می دهند تا تعامل درون 

ریشه می دود و از باال ساقه می روید و ... از محیط می گیرند و به خودشان بذر آغاز می شود، حاصل تعامل جوانه است و این تعامل افزایشی است، از پایین 

ی کند.و رشد ماضافه می کنند و رشد می کنند و تکثیر صورت می گیرد. این سیستم باز است و تا زمانی که این قانونمندی وجود دارد این سیستم درست کار 

 است یا بسته؟  ین انسان ها سیستم بازو شکوفایی ادامه دارد. حال شما بگویید که ارتباط ب

ی عمل نکنیم، ن هستمی تواند باز باشد و می تواند بسته باشد؛ ما انتخاب می کنیم. اگر طبق قانون هستی عمل کنیم این سیستم باز خواهد بود و اگر طبق قانو

یرد؛ در رابطه ی همسری این مردن می شود طالق عاطفی، بین سیستم بسته است و فرسایشی خواهد بود آنقدر همدیگر را سایش می دهیم تا سیستم می م

 والدین و فرزند و دوست و مشتری و غیره و هر رابطه ی انسانی.
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وفا باشیم و کراجع به قانون هستی مفصل صحبت خواهیم کرد و این که چگونه باید با این قانون خودمان را وفق دهیم که در یك سیستم باز زندگی کنیم و ش

 یم نه این که فرسوده شویم.رشد کن

 چه عواملی باعث می شود که ارتباط ها فرسایشی باشند؟

بل ف مقاما در گفتگوها فقط خودمان را می شنویم، طرف مقابل را نمی شنویم. شنوایی مسدود داریم. فقط ذهنیت خودمان را می شناسیم و زمانی که طر -1

ان هستیم. تمرین کنیم و شنوایی فعال داشته باشیم. خیلی سخت است که من تمام ذهنیتم را تعطیل با ما صحبت می کند ما درحال پاسخ دادن در ذهنم

هرم اینطوری کنم و با تمام وجود طرف مقابل را گوش کنم اما شدنی است. در ارتباط همسری تفاوت های زن و مرد را نمی شناسیم و مدام گله داریم که شو

 ستی آقایان و چیستی خانم ها را بشناسیم بعد راجع به چگونگی ها بحث کنیم.ابتدا باید چی  و خانمم اونطوری!

 مهم نیست تو»است. عناد در لغت یعنی لجبازی؛ ولی مفهوم عناد یعنی این که   «عناد»یك نکته ی مهم که در محاوره ها باعث نشنیدن می شود بحث  -2

ن هویت می گیرم بنابراین هرچی بگن من مخالفم؛ این حالت یك زمینه ی کلی ذهنی است که من در مخالفت با دیگرا ؛ «چی میگی، هرچی بگی من مخالفم

زیاد می گویند ولی مادر « نه»و گاهی « خودم»زیاد می گویند و گاهی « من من»از کودکی شروع می شود. در مراحل رشد کودک اتفاقاتی می افتد که گاهی 

منه! و رفتارهای دیگر و عامل بعد الگوی رابطه ی پدرو مادر باهم و عامل دیگر باورهای ما در مورد همسری  یا پدر با کودک مقابله می کنند که حرف حرفِ 

د می تواند است. الگوهای همسری در مقابل چشم بچه ها، الگوهای عناد است که بحث هایی نظیر فمینیسم و غیره به آن دامن می زنند. تفاوتهای زن و مر

ین عنادها موجب ایجاد شنوایی مسدود می شود و ارتباط شکل نخواهد گرفت. یکی از بزرگترین دشمن های ارتباط، عناد است. راجع به تبدیل به عناد شود. ا

 عناد خیلی صحبت خواهیم کرد. چون عناد یکی از معضالت جامعه ی ما است.

ران گذار یا عصر اطالعات می گویند. در این دوره علم به شدت درحال رشد عامل سوم بحران مفاهیم است. ما در دورانی زندگی می کنیم که به آن هم دو -3 

 هیم و واژگان روانفجاری است و به تبع رشد علم، اطالعات تولید می شود و با کمك رسانه ها در همه ی دنیا پخش می شود. ما شبانه روز با یك بمباران مفا

این کلمات و واژگان تحقیق و گقتگو کنیم. و هرکدام طبق ذهنیات خودمان و برداشت های خودمان از به رو هستیم. اما فرصت نمی کنیم که راجع به مفهوم 

 واژگان استفاده می کنیم بنابراین در ارتباط ها دچار مشکل می شویم.

ما است که راجع به مفاهیم لغات و واژه  در این دوره قدم به قدم می ایستیم و راجع به مفاهیم با هم هماهنگ می شویم. یکی از بزرگترین ضروریات جامعه ی

ها داشته  اژهها صحبت کنیم. آقای پرفسور رفیع پور یکی از برجسته ترین جامعه شناسان ایران می گویند جامعه ای که هماهنگی باالیی نسبت به مفاهیم و

ندارند، از سطح فکر پایین برخوردار است. یکی از ضروری ترین  این جامعه از سطح فکر باال برخوردار است و جامعه ای که راجع به مفاهیم همفکری  باشد

 کارهای روشنفکران ما این است که بنشینند و راجع به مفاهیم واژه ها صحبت و هماهنگی ایجاد کنند.

ی می گوییم؟ یا می گوییم تورم، یعن ما می گیم ترافیك، ترافیك یعنی چی؟ یعنی عبور و مرور و تردد اتومبیل ها. پس چرا به راهبندان های خیابان، ترافیك

و خط فقر یك واژه ی بی معنا است و با هیچ   چی؟ یعنی ورم کردن؛ یا خط فقر یعنی چی؟ یکی از استادان علم اقتصاد می گویند که ما اصالً خط فقر نداریم

میلیون زیر خط فقر است؛ کسی که ماهی  2مان هزینه دارد، میلیون تو 22میلیون درآمد دارد ولی ماهی  21ضابطه ی علمی همخوانی ندارد. کسی که ماهی 

هزار تومان باالی خط فقر است. این معنی علمی خط فقر است نه این که امروز بگیم افراد  51هزار تومان هزینه می کند،  451هزار تومان درآمد دارد و  511

راد با درآمد یك میلیون و سیصد زیر خط فقر هستند! بحران مفاهیم در این جاها به ما با درآمد یك میلیون زیر خط هستند و بعد سه ماه دیگه بگیم حاال اف

 ی آن ها توجهآسیب می زند. و یکی از علل ذهن های خسته ی ما این است که از کلمات با بارهای منفی آن ها استفاده می کنیم بدون این که به مفهوم اصل

 داشته باشیم.

وضوعات خواهیم پرداخت و هر کدام را مفصل توضیح می دهیم. با صبوری و بردباری و تأمل مباحث را پیگیری کنید و آرام آرام در طول مبحث بیشتر به این م

 با پشتکار مطالب را در متن زندگی پیاده کنید.

 مقاالت -3

 عالقه و استعداد -مقاله دوازدهم

خارج می شویم به دلیل این که سؤال برای مادران عزیز پیش آمده بود و ما تصمیم گرفتیم به جای با سالم. باز هم این بار از بحث تخصصی مادرباردار و نوزاد 

قمند موضوعی عالپاسخ گویی خصوصی یك مقاله ی عمومی و کامل ارائه کنیم. استعداد و عالقه فرزندان، موضوع مورد توجه اکثر والدین است. فرزند من به چه 

ارد و چگونه می توانم استعداد های او را پرورش دهم؟ مادری نوشته اند که فرزندم را به کالس های مختلف می فرستم تا رشته است؟ در کدام زمینه استعداد د

 رشته مشخصی  ی مورد عالقه او پیدا شود و تا فرصت هست آن را پرورش دهم؛ و اگر فرزندم را به کالس های مختلف نفرستم، چگونه متوجه عالقمندی او به
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تفاق رند این او ایشان اذعان کرده اند که در کودکی عالقه ی زیادی به نواختن پیانو داشته اند اما هیچ وقت اسباب آن فراهم نشده است و حاال میل ندا بشوم؟

 در مورد فرزندشان تکرار شود.

 در پاسخ عرض می کنم:

ر همه انسان ها به ودیعه گذاشته شده است. و استعدادها چون الهی هستند، پس استعدادها، توانایی های بالقوه ای هستند که قانون هستی و نظام آفرینش د

 خیر و فضیلت هستند. هر نوزادی با تمام استعدادهای خدادادی متولد می شود اما برای بالفعل شدن آن ها دو عامل دیگر مؤثرند:

همه ی آن ها خیر و فضیلت نیستند، ممکن است آمیخته با شر و رذیلت باشند، از پدر و مادر به فرزند منتقل می شوند )ژن و وراثت ( و  –خصوصیات     -1

 اما مانند استعدادها نهفته و بالقوه هستند.

محیط عامل اصلی شکوفائی و بالفعل شدن استعداد ها است. اگر محیط رشد کودک برای پاسخ دادن به نیازهای مختلف او غنی باشد،   -محیط     -2

یلت ها در او بالفعل شده و باعث شکوفائی استعدادها می شوند. در صورتی که محیط غنی نباشد خصوصیات شر و رذیلت ها رشد می خصوصیات خیر و فض

 کنند و مانع شکوفائی استعدادها می شوند.

رد. اما بیشترین تأثیر در این ذهن، مرکز کنترل و مدیریت رفتارهای فردی و اجتماعی انسان است. ژن و وراثت نقش مهمی در شکل گیری ذهن کودک دا

 فرآیند متعلق به محیط است. 

ی نذهن فعال، کشف می کند، پردازش می کند، به ابداع و ابتکار می رسد که حاصل این فرآیند ارضاء و احساس خوشایند است. این ذهن در محیط غ        ·

 شکل می گیرد.

نباشت ذهنی ایجاد می کند که حاصل این فرآیند مالل و احساس ناخوشایند است. این ذهن در محیط ذهن منفعل، الگو می خواهد، تکرار می کند، ا        ·

 ضعیف و فقیر شکل می گیرد.

 ارضاء و احساس خوشایند ---فعال= )کشف، پردازش، ابداع (                           

   }   ------ذهن 

     مالل و احساس نا خوشایند ---منفعل= ) تقلید، تکرار، انباشت (                       

آرامش(، معنوی ) توجه داشته باشیم که منظور از محیط غنی، رفاه و ثروت نیست بلکه برآوردن نیازهای رشد کودک از جمله: نیازهای زیستی )آسایش(، نیازهای

 نظایر آن ها می باشد.نیازهای شناختی )تجربه(، نیازهای عاطفی )محبت( و 

ط فیان و محیعالقه و اشتیاق واقعی جزء احساسات خوشایند می باشند که حاصل تجربه ذهن فعال است. عالقه و اشتیاق کاذب حاصل ذهن منفعل و القاء اطرا

 می باشد. القاء عالقه کاذب به کودک باعث مالل او می شود و جزء احساسات ناخوشایند است.

که عالقه و اشتیاق این مادر گرامی به پیانو واقعی باشد، چه بسا اگر شرایط فراهم می شد و ایشان این مهارت را می آموخت ممکن بود آن من مطمئن نیستم 

نهان الت پکقدر که فکرش را می کردند برایشان جذاب نمی بود. اشتیاق واقعی به هر شکل و مسئله ای غلبه می کند و اشتیاق القائی پشت سپر مشکالت مش

 می شود. توجه کنیم فرزندان ما مسئول آرزوهای برآورده نشده ما نیستند.

کشف  ی برایمیل به نوجوئی و نوآوری در فطرت انسان ها به خصوص در دوران کودکی بسیار بارز است. کودک نوزاد تا شش سال عالقه و میل غیرقابل کنترل

ا و ایجاد تغییر در این پدیده ها را دارد. این مراحل، فرآیند رشد یادگیری )نه یاددادن( و پرورش خالقیت پدیده های نو در محیط، نظریه پردازی درباره ی آن ه

 کودکان است که باید با ایجاد محیط غنی به آن پاسخ مثبت داد.

 ، خالقانه ببینند، خالقانه پردازش کنند ومحیط غنی برای این منظور، فضای بازی کودکان است؛ فضایی که آن ها بتوانند به راحتی و در امنیت بازی کنند

حدودیت های با م کنجکاوی سیری ناپذیر خود را ارضاء نمایند. محیط این بازی فضایی است که عالوه بر رعایت نکات ایمنی، انگیزه و اشتیاق کودک برای بازی

، تجمل های بیش از حد و مخرب در تعارض قرار نگیرد. میل شدید بی مورد و مخرب مانند نظافت و نظم وسواس گونه، میل به یاد دادن و آموزش مستقیم

 زندان است.کودک به بازی، از یك سو و امرونهی های غیر ضروری والدین از سوی دیگر و تضاد و تعارض میان آن ها مانع بزرگ شکل گیری ذهن فعال در فر

 پس:

 ها از دوره ی جنینی داده شده است.استعدادها نعمت های الهی هستند که به همه ی انسان          -

 عامل خصوصیات و محیط بستگی دارد.  شکوفائی استعدادها به دو        -

 برای پرورش استعداد فرزندان و شکل گیری ذهن فعال در آنان، باید محیط و بستر رشد آن ها یعنی فضای خانواده را غنی ساخت.        -
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 ی استعدادها نیستند؛ در بهترین حالت مکان آموزش مهارت ها هستند.کالس ها محل بروز و شکوفای        -

 عالقه و اشتیاق ممکن است واقعی یا القائی باشد، برای تشخیص باید معیار داشته باشیم.        -

 خواهیم کرد. و سخن آخر، عوامل متعددی در شکوفائی استعداد)محیط غنی( نقش دارند که در فرصت های مناسب درباره ی آن ها گفتگو

 شاد باشید                                

 محمود سلطانی                           
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