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 لحن و القا 

ممکن القا ممکن اسااااام اینکه عواطف انسااااااب  ا به  ینرق انتقال میدهد هماب اسااااام که القا میکند  
یک  مثال اسم به قیافه فر  ربط  اشته باشد.ربطی به ظاهر صحبم هاق فر  نداشته باشد. ممکن اسم 

که  القا اسمیک مدل به  ینراب که بروز میدهد این خو ش یه جو ق نفرق نا احم اسم. این نا احتی  ا 
 فتا ق میکند که  ینرق بفهمد که این نا احم اسااااام یا اینکه نه  کسااااای ناخو آ اس نا احم اسااااام ولی 

اثرش  ب میکند. اینکتماننه میدا   و ند مخفی کند و    خو ش نمیتواهمین مقدا  که این نا احتی  ا 
الزم اسم انجام به طو  طبیعی به  ینراب انتقال پیدا میکند. یکی از کا هایی که انساب    روابط اجتماعی 

فرض  هد کتماب اسم. کتماب حالم هایی که بر او عا ض میشو  به خاطر القائاتی که    او وجو   ا . بر 
و  آمدس و با نا احتی به خانه میآیداین نا احتی به اعضااااااق خانوا س محل کا ش مشاااااکالتی بوج پد ق    

 مسائل  رونی خو   ا مخفی کند. این  ا مینوییم القا انتقال  ا س میشو  به واسطه اینکه او نمیتواند

ساااااام این فر ق کاه ناا احتی اش  ا نمیتواناد کنترل کناد ممکن ا مرحلاه بعادق می آیاد روق بحان لحن.
نا احتی تأثیر بنذا      لحن کالمش و طو ق صاحبم کند که قبال ایننونه صاحبم نمیکر س. و لحن القا  ا 
نمایاب و واضاام میکند. فر ق که از زی ق نا احم اساام عالوس بر بروز آب    زهرس  حالم زشاام  خسااتنی 

میتواند  رونیات انسااااااب به رف هایش معلوم میشاااااو . یعنی  و زی  اسااااام که حو ...    لفظ و البه الق 
 ینراب  ا انتقااال  هنااد و طبیعتااا  ینراب بر اشاااااام نیر واقعی کننااد. مثالا نااا احتی  ا عاااملی از جااانااب 
خو شاااب بدانند. باالخو وقتی اینها از یک روز و  و روز و یک هفته بیشااتر شااو  و امتدا  پیدا کند اینها 

  س مینذا  .آسیب هاق جدق  ا     ینراب باالخو فضاق خانوا

پس ما یک مفهوم القا  اریم و یک مفهوم لحن  اریم. نوعا عواطف طیب از طریق القا و لحن به  ینراب 
انتقال پیدا میکند و انساااب باید حواسااش باشااد که حالم هاق زهرس و  فتا ق اش     ینراب زه القایی 



 ا  هوشااایا ق و هوشااایا  ساااازقممکن اسااام ایجا  کند و باید نسااابم به آنها هوشااایا  باشاااد. این قد ت 
مینوییم شاااها ت اسااام علمش    قرآب به اسااام شاااها ت اسااام بنابراین براق اینکه کسااای بتواند القا و 
لحنش  ا کنترل کند  الزم اساااام که علمی که مدل شااااها ت اساااام  ا    خو ش فعال کند که این نیاز به 

ثل یک  وربینی که از بیروب انساااااب  ا تمرین  ا   و  اس تمرینش هم این اساااام که افرا  سااااعی کنند که م
تا این  فته  فته لحن و  کند   فتا ها و ویژگی هاق خو شاااب  ا از من ر بیرونی مشاااهدس کنندمشاااهدس می

 القا به صو ت هنرمندانه اق بتواند تأثیرات مثبم بنذا   و عواطف طیب  ا به کو کاب انتقال  هد.

حوزس تربیم    کو کاب اعمال میشااو  و خیلی اوقات افرا  اصااال  یکی از مخفی ترین اب ا هایی اساام که    
حالم القا و لحنشاااااب آساااایب هاق  نسااااب به خو شاااااب خبر ندا ند که زه اتفاقی می افتد و    اثر جهل

خو شاب بعضی زی ها  ا به صو ت ناخواسته به کو کاب  ممکن اسم زیا ق  ا به اطرافیاب وا    میکنند و
د به اا لحن و القا به شاادت به ا م میرسااینوییم وا ثم  یک مدل و اثم اساام که نوعدهند. که مانتقال ب

. و به  لیل اینکه افرا  از علم شاااااها ت برخو  ا  نیساااااتند و خو  این  لیل تکرا   نفوذ و مخفی بو نش
 منجر میشو  که آثا  تربیتی مخرب از ناحیه آب زی ق که آ م تمایل ندا   اتفاق می افتد.

 اول این نکته

باه همین  لیال    حوزس کالم اولین بحثی کاه الزم اساااااام روق آب بحان کنیم همین القاا و لحن اساااااام 
 بایستی بتوانیم این القا و لحن  ا به بهترین وجهی تن یم کنیم.

حاال اتباطات معنوق افرا  با خداوند. باالخو احساسات معنوق که    بیوت انتقال پیدا میکند. نو انیتی 
که ایجا  میشو  یه صو ت نیر مستقیم از طریق القا و لحن به کو کاب انتقال پیدا میکند و به ن رم این 

حوزس کو ک بحن  وساااتابا   ا م که  از مهم ترین بخش هایی اسااام که میتواب کا  کر . پیشااانهبخش 
آسااایب شاااناسااای  ا  . خیلی اینها میتواند  حالم القا و لحن  ا بیشاااتر کا  کنند من جمله بخش هایی که

لحن نیر طیب سه زی  به او به القائات و موثر باشد و ا ر این اتفاق نیفتد نمو ا  )ص( کو ک تحم تأثیر 
بیند خیلی رویش اثر که    اطراف می س آلو (  فتا هاق گنا1شاااااو . ظاهرش هویدا میا م میرساااااد و    

شااااو  و حرزهاق الهی که براق مقابله با گناس    فر  هساااام  سااااد گذا   و ذاقئه اش به گناس تحریک میمی
شااو . و این    اثر شااو . و این ساایسااتم ایمنی کو ک ما از هماب ابتدا شااکسااته میهایش شااکسااته می

آلو س باشاااااد. مثل خانه هایی که ماهوا س  ا ند  خانه هایی که  القاهاق  فتا ق والدین اسااااام که به گناس
افتد. منجر میشااو  که حرزها و ح اان هاق طبیعی که    کنند  گناس    آب اتفاق میضاادن ام صااحبم می

 کو ک وجو   ا   خدشه  ا  شو .



به طو  ( نساااانجیدس صااااحبم کر ب و میل به کالم بیهو س. از م ااااا یقش ننا یا مباحثی از این  ساااام. 2
طبیعی    کو ک    همین زماب شاااکل مینیر . وقتی گفتا هاق بیهو س    اطراف وجو   اشاااته باشاااد به 

گیر  و به طیب نباشاااااه    کو ک شاااااکل میطو  طبیعی میل به ننا  موسااااایقی هاق مطرب  و کا هایی که 
 کند.طو  طبیعی به اینها میل پیدا می

حن آب( فر  روق اسااااتکبا  با کساااای صااااحبم میکند. حتی این ( گفتا هاق ناهنجا  و زشاااام )عناوین یا ل3
استکبا  ممکن اسم    سنین باالتر به ا م برسد و    حالم هاق مختلف لحنش  ا نتاند کنترل اسم. 
خیلی از افرا ق که    سنین باال لحن هایشاب لحن هاق تحکمی اسم. خو شاب هم ممکن اسم خیلی 

لحن هاق نیر طیب بو س و کم کم  لحنی که به آنها انتقال  ا س شدسمتوجه نباشند به این  لیل اسم که 
تثبیم میشاااو  و یک ا بیات به خو ش مینیر  که ا بیات مطلوب و تواضااا. نیسااام. حاال این فر  شااادس 

 ساله و لحن او لحن تواض. نیسم به  لیل آب وا ثتی که    او شدس. 30یک فر  

 :این سه موضوع موضوعات کالب یک زندگی اند

 یکی میل به گناس  اشتن یا نداشتن 
 گفتا  بیهو س  اشتن یا نداشتن 
 لحن متواض.  اشتن یا نداشتن مو بانه  اشتن یا نداشتن 

اینها و اثم کریمه اق اند که توسااط لحن و القا ممکن اساام به  ینراب انتقال پیدا کند متاساافانه همین 
اضطراب  رونی و عدم اتکا به خو ش اسم.  جا تخریب شو  و این ظاهر  استاب اسم. باطن فر  حالم

وقتی نناس می کنیم میبینیم که فر  اعتما  به نفس الزم  ا ندا   و ساااریعا    مساااائل مختلف به اضاااطرا  
 می افتد این به  لیل این تبعاتی اسم که این قسمم  ا  .

شااو  و    او تقویم می عکس آب  وقتی کو ک لحن و القا  ا ببیند که خیلی مطلوب اساام  فتا هاق باپروا
روحیه تقویم و پا سایی    او تقویم میشو  و یا  مینیر  که گفتا هاق حکمم آمی   اشته باشد و لحن 

. نه  زا  میشو  و از آب طرف زوب محیطش امن اسم   او فعال ا ب و تواض.  طیب و از روق کرامم و
میکنم  وسااتاب حوزس کو ک    این اضااطراب میشااو  و یک آ امشاای همیشااه    کو ک اساام. پیشاانها  

مساااائل جو ق کا  کنند که والدین به طو  واضااام ببینند که    کو کانشااااب زه زی ق  ا به ا م مینذا ند. 
 ..جزو موا  ق اسم که افرا  خیلی خبر ندا ند ولی اتفاق می افتد

 انواع لحن ها 



 ینراب القا کنند که    خانوا هاشاااوب    حوزس لحن  اولین زی ق که به عنواب پایه بایساااتی  وساااتاب به 
 باشااد و لحنش  عایی هاشااکل بدهند  کالم  عایی اساام. یعنی هر کا ق که فر  انجام میدهد بر پایه  عا

باشاااااد  کالم  عایی باشاااااد. ا ر بتوانیم تمارینی به والدین آموزش  هیم که بعد هر زند جمله اق یک 
 ا  . خدا به همه مساالماناب خیر بدهد  خدا همه  ا سااالمم   عایی  ا از خداوند بخواهند این خیلی تأثیر 

بدا   و... همین که انساب زبانش به  عا و لحنش به  عا مشغول بشو  این منجر میشو  به اینکه بقیه 
 لحن هایش جهم پیدا کند.

 یکی از مهم ترین بحن هایی که میتواند لحن و القا  ا جهم  هد و طیب کند این اسااااام که انسااااااب    
اولین بنایی که  ا   براق صااااحبم کر ب و القا کر ب   عا  ا مدن ر  اشااااته باشااااد. که فکر کنید میخواهم 

. خدایا توفیق بدس   ب اشرح لی صد ق و یسر لی امرق واحلل عقدس این جم. ب نم اول  عا کنم   حرفی  ا 
 من لسانی یفهوا قولی.

عا ت این خو ش    مخاطب اثر  ا   و بعد که ق مقد ا    ا ر انساب این  ا واقعا از روق  عا بخواند و نه 
بحن جلو میروم بنویم این ا ر خوب اسااااام اب شااااااتاهلل    ما تحقق پیدا کند و ا ر بد اسااااام از ما کندس 
شااااو  و همیننونه پیوسااااته یا م باشااااه ا ر زی  خوبی گفتم یا  یدم بخواهم از خدا که بیشااااترش کند و 

  م و ا ر بد اسم از آب  و  شوم و به آسیب هایش  زا  نشوم.شکرش  ا بتوانم به جا بیاو

 :لحن  عایی 

احیا کر ب کالم  عایی    کالم خانوا س به عنواب پایه لحن طیب خیلی میتواند اثر  اشاااااته باشاااااد و خیلی 
قه طاهرس بویژس  عاهاق هاق اهل بیم بخ اااااوص  عاهاق حضااااارت صااااادیهم ساااااا س اسااااام. ا ر  عا
عنواب حکمم مطرح کر   ا ترویج  ا  البه الق صحبم هاق آ م بعد از هر مواجه  کوتاهشاب که میشو  به

 خوب یا بدق به  عایی ختم شو  این لحن  ا به طو  طبیعی اصالح میشو .

 شی:سلحن پر 

 به پرسااش انساااب  که همین پرسااشاای کالم قساامم  وم کالم پرسااشاای اساام که لحن  ا اصااالح میکند
ینکاااه معنی باااه پرسااااااش. کناااه پیااادا توبیخ حاااالااام پرسااااااش ممکناااه زوب ناااه توبیخ معنی  من ا

   لحن ماحتی که ایرا هایی مهمترین از  یکی.نشاااادم متوجه واقعا زیه  کا توب نفهمیدم ن رشاااامازیه 
 باالترنناس  اازموضاا. خو شاااب همیشااه می نند حرف با ینراب وقتی که هساام این  اریم بز گساااالب هاق
 .شو  می آمرانه والقاها ها لحن  لیل همین کنندبه می ترنناس پایین  اازموض. و ینراب کنند می



 من براق میشاااااه    ا ق انجام زی براق کا   ا این  ونم نمی و واقعا  ا م ساااااوال  من نفرکر س یه  ا کا ق یه
 نشاااااادم متوجااه اینکااه بعنواب کنم اعتراض بخواهم اینکااه بعنواب نااه  ا یااد  انجااام کااا   ا زرا این بنیااد

 گفم باهم پد  و ما    فکرکنید بز گسااااالی یه به بز گسااااالی ساااانین تو نفر  یه ممکنه زیه  حتی من و توب
 متوجه من مینه ترس عاقل که یکی اوب حاال .کند می توهین یه یکی اوب به پد  یا ما    کنند بعد می وگو

کنم   ساااااوال  رواق. اینکه بدید  نه بیشاااااترتوضااااایم خو  س یه میشاااااه .نشااااادم فرمو ید شاااااما که زی ق
 به طرفش یه که هسااام هسااام زهار اهی یا پرساااش ساااوال همینطو   زوب نکر س خدایی تمساااخرکنم
 بدونم خوام می واقعا اینکه بعنواب میرس  نه انکا   به طرفش  س  یه می توبیخ به طرفش  س  یه تمسااااخرمی
 بر اشاااام این که کر م کاربدق من بو س مثال زی واقعا من و توب شاااادس اهالنم این ازاینکه من و شااااما
 که کسااای  رواق..  می نید  ا حرف این شاااما ارید که کر م کا ق البدمن پس بو س ازمن حتما شااادس نقو

 می احسااا  عمومی  ر فتا هاق همیشااه نوعی وبه گیرس می  ا تواضاا. جانب شااو  می کالمش پرسااشاای
 متواضااااا. لحنش لحن  لیاال همین بااه. یااابااالعکس نکر س کر س  می اوبااایااد  ا کااا ق یااه نکننااه کااه کنااد

 اند پرسااااش واقعا که هایی پرسااااش.شااااو  می خارج تحکم شااااو وازحالم می متواضااااعانه اساااام لحن
 نفرواقعا یه که جهم کندازاین می کوزک وفر  ا نیساام   ش ها یااین یاتمسااخر  ازتوبیخ حالتی و رواق.
 به پرسااش مها ت این وخو  کنه کمک خیلی تونه می اینا.صااو ته زه به مطلب حقیقم که ببینم نیساام
 کو ک تربیم ق   حوزس حاال اساااام کاربز گی خیلی این   کالمش کنه بازننرق  رواق.  ا مخاطب که نحوق
 وتربیاام کو ک توانااد رپرو ش می کااه کالمی بهترین  عااایی کالم بعااد ترتیبااه همین هم کو ک ولحن

 خیلی هم وازن رتفکرق موثرس کو ک تربیم     خیلی که اسام واقعی وپرساش پرساشای کالم اوموثرباشاد
 اینکه  لیل به ولی بینیم می  ا زی هایی خیلی اینم که اسااااام تعجبی کالم لحن ساااااوم ق  و س که جالبه
 خب گوییم می  اببین این گویند می  مثال نمیشااااه برماانتقال حساااای زه یعنی نداریم یعنی تعجبی لحن

 وما کنه می هاتعریف واین احسااااا  وخیلی باذوق ما براق  ا آیدجریانی می کساااای زه ویه که  یدیم مثال
 هاوساط باشاندوبهه ریخته روش سار  آب ساطل یه اینکه مثل خدا بندس زه این که مثال خب گوییم می
 ازخو ت زی ق احسااااااسااااااتی  یه ذوقی شااااامایه که  ا فتم این من زه خب مثال که زی که گویند می کا  

  اشاااتن و وسااام  اشاااتن واحساااا  بو نه باهم, حیات  هندس نشااااب خیلی تعجبی لحن این بروزبدق
 لحن سوم  ر تبه واین تومهمم براق مهمی من من توبراق واینکه  هد می ها اانتقال واین بو ب وجالب

 ساااااو ق ممکنه این که بنید ممکنه کنندحاال تعجب  رواق. افرا یا بنیرندکه خوبه خیلی.قرا مینیر 
 واق گویی می شمم  هم می نشاب شما به  ا اق پرندس یه من.گیرند می یا  افرا  تدریج به خب ولی باشه
 اند   عاقل بنم بعد کنم نناس زل زل شاااااکلی همین قشااااان  زقد   واق ننم ا ه من خب قشااااان  زقد  



 بنی خواستی مثال مثال زی که  ا م نشاب شما به من  ا پرندس مثال  حاال کنم نناس شما   زشماق سفیه
 بااه افرا  ماادتی یااه بعااد زی خااب کااه هاللااه مثال ماااس بنی خواق می زی مثال کااه آبیااه مثال آساااااماااب

 که هساااام طعام نمک به شاااابیه تعجبی کالم. هند می  ااز ساااام کر ب صااااحبم به میل طو محسااااو 
 میکنی زندگی نفر  بایه شاااااما ا ق اینکه مثل ا رنباشاااااد که   طعام ا ویه مثل میکند  اخوشااااام س طعام

 اوب باه کالم یاک  ا ق طعاام طعمی وبی م گی بی شاااااماااحسااااااا  ولی بااشااااااه هم حکیم خیلی ممکناه
 یه مثال کنه تعجب طرف جو ق همین هرمطلبی براق نیسام الزمم که کنه می پیدا انتقال که احسااسااتیه

 جوب بابا!زقد قشااااان  واق میدق  نشاااااوب اونو  وبا س!ازقد قشااااان   واق میدق نشاااااوب  ابهش زی ق
 وتفریط ازافراط خارج تعا لی یه فر  اینکه خو  افراط موق. مثال که نمیکنه تعجب آ م که هر فعه صااابرکن
 بی ونه باشه باید شو   نه که هسم نذایی هموب مثل باشه  اشته تعجبی کالم کالمی     تعا ل و شو 
  اخوشااام س نذا فقط بایساااتی بیاید حس به نباید که اییه ا ویه زنه می اق ا ویه که یاطعامیه باشاااه نمک
. خوب نااذاق بر   ا   نلبااه ا ویااه طعم کااه کنم ا ویااه اینقااد   کنم می   ساااااام نااذا وقتی من ا ر  والی کنااد

 خیلی تعجبی کالم.شااو  می خوشاام س نذا باشااد محو ا ویه وقتی شااو   می طعم بد نذا خیلی که معلومه
 بحن هساام   لحن که ازمسااایلی خیلی بعدق ق   مرحله که امرونهی کالم وبعدآب  ا   اهمیم ن رم به

 بهه اینقد   بهرحال بهه زوب  ا   اهمیم خیلی امرونهی بحن کو ک   تربیم بالخو هسااااام امرونهی
 وقتی مثال که مهمه خیلی لحنه خو اوب کنیم که می بهش ونهی امر  یه با ق یک  قیقه 10 ماهر  که اسااام
 مثال نکن گم می یااینکه ترکد می اش زهرس طرف مثال.نکن مینم بهش جو ق زه نکن مینم بهش من

 نحوس به  ا امرونهی باشیم بلد ما اینکه خو  البته ونمیکند  هد می  سم بهش شیرینی احسا  خیلی
 تحکم یعنی نباشد بیشترازاین.باشیم  اشته نهی یاحالم باشیم امر اشته حالیم  هیم انجام خوبی ق

 لحن وا رما  ینرهساااام زی هاق خیلی یعنی  ا نش بیشااااترازاین انجام از  تر  یعنی بیشااااترازاین برامر 
 .کنیم می وا   جدق هاق آسیب نکنیم   سم  ا موب امرونهی

 :خبرق تشویقی توبیخی کالم

 کالم لحن این زوب زرا .گیر  می قرا   بعاادق مرحلااه توبیخی این خبرق تشاااااویقی کالم بحاان حاااال خااب
   آب وعلم کنیم مخابرس نفرق یه به خواهیم می  ا حقیقتی مایک که معناسااام این به  ساااانی اطالع خبرق

 یاه این.کنیم وا   او     خبرق هااق لحن بادیم بهش مااخبرق اینکاه کو ک براق طبیعتاا خاب.ایجاا کنیم
 حوصااله میشاانو   ا   که یازی ق میبیند  ا   که زی ق آب که وبدانیم باشااد   ظرفیتش بایسااتی مقدا ق

 خیلی کو کشااوب خواهد می  لشاااب که خبرق همانطو   کالم   این کنند می هاافراط خیلی نبر   اساار  اش



 شما که اسم موقعی تشویقی وکالم اینه به مربوط که اطالعات ب. بنندشوب می همانطو   بنیرس یا  زس  
 من و   کنیم می تشاااویق همیشاااه مابهرحال.بفهمد  ا وعدس بایساااتی اوب و رواق.  هید می ووعید وعدس

 کا   ب آ  که بفهمد  اکند وبعدش کا ق یه باشاااااد  اق  وجمله که اسااااام موقعی آب تشاااااویقی کالم ماازاین
 این  رواق.. توبیخ شو  می بو  وا ربد تشویق میشه بو  خوب کا   آب ا ر  که اسم کا  ینر  یک پیامدش

 می وقتی  رواق. تدریج به ولی باشاااااد تربیتی کا   ابتداق   هماب وقوعش ممکنه اسااااام اندک موا  ق ها
 وقتی باشاایم  اشااته انت ا   ما که نحوق به کنه پیدا انتقال کو ک به شاادس  هی ساااماب صااو ت به خواهد
 اعتنا ومو   شااو  عمل توبیخماب میکنیم توبیخ یاوقتی بشااه اجابم تشااویقموب اوب کنیم می تشااویق

 .یا بنیرس اینارو باید متاخر  مقدا ق یه من گیر  قرا  

 یک که وبفهمد خبر ابداند تابعدش بفهمد  ا امرونهی ببینه حتی  ا تعجب ببینه   ا پرساااش ببینه   ا  عا
 کار ا یکساارق که باشاایم  اشااته انت ا   وما کند حس  ا واین باشااد  ینرق زی   پیامدش اساام خبرممکن

 .یانه  هد ماانجام کو ک

 تشوریق سراغ باشد الزم که ازآب سریعتر  ماخیلی هسم کو کاب تربیم     که ازمشکالتی یکی متاسفانه
 نمی ما امحل توبیخ ویا شاااااوند نمی ما امتوجه تشاااااویق ما هاق بهه زرا که ونا احتیم رویم می وترنیب
 ازمفاهیمی هسم متاخرق مهم یک توبیخ وفهم تشویق برفهم زوب اساسا که گفم باید طبیعتا.گذا ند

 .کو ک براق افتد نمی جا خیلی وتنبیه تشویق آخرش نشو  طی خوب هم قبلی ا رمراحل شدس گفته که

 نشه توبیخ ا ه  سه ن رمی به کر  حتی توبیخ میشه باشه کر    اقتضایشه ا ه توبیخ میشه  ا آیاکو ک
 الزمی امر  یک یعنی نکنیم تشااویق وا ر  کر  تشااویق باید او ا کمااینکه.اساام شاادس اوفوت از  امرالزمی یک
 خیلی اسااام ممکن ندهیم ا ر  بدهیم بهش علم عملی اق گ ا س سااارق بایک بایساااتی او ا.شااادس فوت او از 

 که  ساااااد می ن ر  به مرحله این شاااااروع براق این منتها اسااااام قطعی اینها باشاااااد شااااادس فوت زی هاازش
 قد ت بتواند وتنبیهشاااوب وتشاااویق خبر  که کنند اجرا کامل بطو    ا قبلی هاق لحن قبلش باید پدروما   
 هاموب بهه  اریم  وسم وقتی هرحال  به رویم می تشویق بهسراغ شکلی زه پرسند می.باشد  اشته
 نمی بعد.میدیم بهم مثال  ا این بخو ق  ا این ا ه گیم می خو ند نمی نذا مثال بکنند کا هایی سااااارق یک
 واوب خو   می  ا این نااه نمیفهمااد خوب  ا زی ق همهین معلومااه خااب. ازتوب مینیرس  اهم وآب خو  
  رواق.. بدید  ابهش خواهد می او که زی ق  هد انجام  ا اوب اینکه بدوب مجبورید شاااااما میخواهد  اهم
 نذا ابهش وآب میکر یم پرت  ا بهه ا رحوا  مثال.اسااااام فایدس بی میکنیم که هایی ازتشاااااویق خیلی

  ینرق زی   به او ا  نبم تشااویقی امر  زوب بنذاریم براش تشااویقی امر  ازاینکه موثرتربو  شاااید میدا یم



 میدهم  اانجام این بنویداول بهه که نیسم اینطو   کند می من رف قبلی کا هاق از  واو ا میکند تشویق
 مثال حدو ا بیفتد اتفاق تام نسااااابتا وکالم جمله شاااااروع بعد از  وتنبیه تشاااااویق. میدهم  اانجام اوب بعد
 وتنبیه تشاااویق ساااال6تا4از  بنویم  امیتوانم  قیقش محل که بنوییم ا ر  ساااال4 الی3 بعد به ساااال3از 

 تشاااااویق اول سااااااال2     بالخو کر  برخو   باهاش باید بااحتیاط وقبلش میدهد جواب خوب خیلی
 لحن  ا م من لحن بحن کلیم این.گیر  نمی خو ش به اصاااال واقعی وشاااکل  ا   ساااو ق شاااکل وتنبیه
 بتوانند حتما کنند می کا   زمینه   این  ا ند که  وستانی براق شاهلل اب اینکه براق کنم می تفسیر   ا والقا
 ومتاساااافانه وجو  ا   که  ا موا  ق جا   این. هند آموزش افرا  به آموزشاااای هاق کال  شااااکل به  ا آب

 کالم  هد وقتی مس ناسااساساای به  ا جایش  عا وقتی مثال که ناشااایسااته هاق لحن هاهساام   خانوا س
 شاااو  می تبدیل تحکمی هاق یاامرونهی تحکم به تعجب که شاااو  وقتی می تبدیل اعتراض به پرساااشااای
 نیسم واقعی خبرهاق خبرها که وقتی.بو  خواهد  استانی همهین یه مح ول پرخاشنرق این بهرحال
  ا خو ش جاق وتوبیخی تشااااویقی کالم که ووثتی کند می  اایجا  گویی  روغ کند می پیدا رواج ها و  خانه

 که مهمی موضااال  رواق. تا3و کند می و ینراب خو  به اعتما ق بی تحریک  هد می وسااارزنش طعن. به
 این. اعتما ق بی ویکی   ننویی پرخاشااااانرق یکی شاااااو  می اش یکی   گیرهساااااتند باهاش کو کاب
  لموب کنیم تربیم  ا هاموب بهه اینکه بدوب که ماجالبه براق شد گفته که فهمی مسیر  فقداب مح ول

 ها این خب باشااند  اشااته   اعتما و ینراب خو شاااب باشااند به نباشااند صااا ق پرخاشاانر  که خواهد می
 گرفتن   ن ر  بدوب خواهیم می ما افتد نمی اتفاق طبیعتا نکنیم مااجرا  ا قواعد این ا ر  که  ا   قواعدق

 االب بینید می جا این که  اهم بعدق مطلب این. افتد نمی اتفاق بیفتد که اتفاق همینطو ق اسااااابابش
 هااا خااانوا س      کااه هااایی وکشااااامکش هااا ونااا احتی هااا   گیرق شاااااااد ذکر  جااا این کااه موا  ق واقعااا

 حیایی ها بی پروایی بی ها این وجو  ا   که هایی وخو   وز  ها ها پرخاشااااانرق وجو  ا   ع ااااابانیم
   خانوا س که هایی وفریبکا ق ها ها بدعهدق وجو  ا    روننویی که زشاام اصااطالحات از  ها اسااتفا س

 این از  برکو کاب متاسفانه جسمی هاق تنش یکی که هستند   کو کاب موضوع4 این مولد  ا   وجو ها
 بو ب وع اابی خونی کم هم جساام ظاهرق ساایسااتم حتی سااالنی40تا35 باال هاق   ساانین حتی ها تنش
 هم ویکی افتد می اتفاق ها لحن ازهمین که هاساام وتر  ها اضااطراب بحن یک.هساام هویدا ها واین
 موا  ق از  یکی عقل شااادب وفعال عقلی بلوغ     وتاخیر  اخالقی بد بر  وترنیب ایماب ساااازق   فعال تاخیر 
 .بدانیم لحن ق ازناحیه میتوانیم  ا آسیب4 این که بن رمیرسد خیلی که اسم



 که  اریم کو ک سنی تحوالت سیر  یک که میبینیم  اریم ما جا این والدین لحن گیرق شکل   نو ا  :کالم
 ق واسااااطه به حاال مینیر  شااااکل که هایی لحن این. اساااام آب بلوغ ساااایر   رواق. هم پایین قساااامم آب

  عاییه خب کالم اول هسااااام یعنی زس براساااااا  اش تربیتی مبناق ببینم خواهم می والدین تربیم
 میرس مثال پرسااشاایه امرونهی وبعد کالم بعد جنینی وبحن القا بحن اوب جهم هسااتش فهم قابل این

 باشد خبرق کالم شکل اول افتد می اتفاق طبیعی ب و ت شاید که سیرق مثال وتوبیخی وتشویقی خبرق
  ا س تکوینی ب ااو ت که هسااتش زی ق این ببینم خواهم می.گذاشااتید  ا پرسااشاای کالم شااما خب بعد

   کو ک کالم تحوالت تااااوب سااااایرپیااداکنااد شاااااکاال این بااه بااایااد کااه هساااااام زی ق مینیرس یااا شاااااکاال
 هسم  زی ترتیبش مبناق شکوفاشو  این

 لحن یه  اشااتیم القا یه یعنی لحن خو  براق که کر یم ایجا  ساان توالی      ا ساایرق یک ما  رواق.:اسااتا 
 توق مینیم ما اریم که اینایی.لحن توق آمد اینها.کر یم جدا  اهم لحن کر یم  جدا  ا جاش القا  اشاااتیم 

تانش القا.لحن  یعنی القابو  خدمتتوب گفتییم تا ا3 اوب که بو  موا  ق هموب بو   فتا ق القاق  اسااااا
 مال این شاااااه می  ا س انتقال بهش و اثتی افنه  می فر  براق تااتفام زند القااین ق واساااااطه به گفتیم

 حاال خب. سااااام این از  وموا  ق تجربیات انتقال ون ام تربیم ن ام ق   حوزس آید می بیشاااااتر  لحن لحن
 کو ک که جهم ازاین انشاااایی برکالم گذاشاااتیم  ا پرساااشااای ماتقدم یاازکالم کنیم شاااروع خبرق ماازکالم
 گذاشتیم  ا مبنا.شو  می بعدمتوجه هم ها ا ونباید شو  باید می متوجه بعد ها ا ونیسم هسم  رواق.
 .ونیسم هسم به نسبم نیسم پیشی کو ک براق فهمش ونباید باید اینکه روق

 بحثه  قابل مثال اینکه عقلیه یعنی یااینکه تجربه به نسبم این:کالم

 .این بحثه قابل:استا 

 می  ا   که اتفاقی اولین شاید کنیم توجه کو ک کالم به ما که وقتی مثال شاید طبیعی ب و ت زوب:کالم
 بیشااتر  شاااید ب ااو ت مثال که کوتاهه خیلی جمالت هموب فهم ومثال اساام وما    پد   جمالت فهم افتد
 واساام مینه خاص م ااا یق به باتوجه کو ک مثال که شااو  کلماتی می ا ا کلمه بعد افتد می اتفاق خبرق
 حتی یعنی شاااه می متنبه مثال حتی یا ونیسااام هسااام سااامم به میرس کو ک کالم خو  مثال وبعد میذا س

 همهین یااه منم یااامثال ماااشاااااینااه توپااه یااامثال این مثال یااااینکااه خوام باادس می اینو مثال  ا س هم امرونهی
 زوب یانیسااام هسااام بحن قابل این بنم میخوام.ونیسااام هسااام هم توش  ا س انشاااایی هم.زی ق
 نمی که  انفهمد ونیساام هساام ا ر  زوب فهمه می  ا ونیساام هساام بحن کو ک اول که آید می بن رم



 من به  ا توپ مینوینداین بهش بعد هسم توپ این که میفهمد مثال  هد نشاب واکنش انشا به تواند
 .مثال بدس

 .هسم لحن به مربوط ها این ببینید نه:استا 

 سال2زیر  کو ک به  ا زی ق یه وقتی شما سال2زیر  کنید نناس  ا سال2کو ک یه االب شما ببینید بله:کالم
 .ونبایدیه باید ولی خبریه اینکه ولو حتی لحنتوب یعنی مینویید ونباید باید بهش  ارید نوعا مینوید

 خر  که بعد بفهمد  ا خو ش زندگی مسااایل بتونه که نمیبینه   حدق  ا اوب زوب مینیم  ا ونبایدق باید
 احساااااا  شاااااما که وقتیه مال خبرق لحن.میشاااااه خبرق براش لحنتوب این بعد شاااااو  می متوجه خر 

 مابراق االب نمیشوید قایل خبرق لحن  ااصال شمااوب نکند  افهم زی ق ا ر .میکند فهم  ا خبرق میکنید
 طرف انساااااااب که هرزقد  .میکنیم صاااااحبم  اریم خبرق بالحن کنیم می صاااااحبم  اریم که  ینه هم

 به والیم      ا مقابلش طرف که هرزقد  .شاااااو  می تر  قوق لحن ببیند تر  وخر  عقل صااااااحب  ا مقابلش
 .شو  مطرح خبر  ب و ت که هرزند شو  می ونهی امر  لحنش ببینید بیشتر  خو ش

 به  ساایدب مثال یعنی ساادیدس قول مثال که کالم از   اریم نایتی یه ما  رواق. که فهمیدم اینطو ق من: کالم
 بعد هاق  و س     حاال که تفکربنیا ق مبناق میشه واونا هسم گ ا س   قالب که ونیسم هسم باو هاق
 شروع که مختلف هاق ازلحن بریم پیش که وقتی پله پله  رواق. نایم اوب به  سیدب براق.مینیرس شکل
 گفم بشاااه شااااید که هایی ولحن وپرساااشااای تعجبی مثل هایی لحن میشاااه مثال ابتداش  رواق. بکنیم
   کو ک یاو س اوب کم کم شااو  زیا  حواشاای  وب که وقتی اساام ساادید قول یاایجا اوب تشااکیل محرک
 به شااو  می مربوط و رواق. ترس جدق شااما قول به که لحنی اوب به  سااد می  رواق. وبعد شااو  می تثبیم
   سته  ونیستی هسم هاق گ ا س اوب

 یک. اریم ونبایدق باید هاق گ ا س وگاس  اریم ونیساااتی هسااام گ ا س انسااااب   سااااخم بله ماکامال:اساااتا 
 موقعی یک. کند   ک  اازش ونیساام هساام انساااب بعد بیا  ونباید باید که اساام صااو ت این به مرحله
 بااین انساب  پیوسته مسیرس  وتا این میکنه   ک  ا ونباید باید ونیسم ازهسم آید می ونیسم هسم
 هاق گ ا س  وتا ببین این.وآمدهساااام  فم  وتا این بین تاانتها کوذکی ابتداق ازهماب   گیرهساااام  وتا

 ازاوب که اساام ونیسااتی هساام گ ا س برو  اولواالباب بساامم هرزقد که ونبایدق وباید ونیسااتی هساام
 ونبااایاادق بااایااد هااا گ ا س رو  می پیش طفولیاام بساااااماام کااه هرزقااد  .شاااااو  می اساااااتخراج ونبااایااد بااایااد

 کرامم ساااااال7 اول ساااااال7مینیم وقتی ببینید.میکند  ریافم ونیسااااام ونباید هسااااام اسااااام وازباید



 شانی  ریک کو ک مرتب زوب نیسم واطالع خبر  به اسم طبعش ونباید باید به اول سال7 اسم طب.
  اازاوبخواهی کا ق یا کنی من. یااو اازکا ق بدهی اوزی ق به بایستی ولی بعنواب شما که اسم حالتی  ریک
 این بااینکه  انکند ونباید باید اواحسااا  که معنا این به بنذا ق آزا   ا کو ک بایسااتی شااما مقط.   این
 به بایسااتی بهه که مینی شااما کند بنابراین ونباید باید احسااا  نباید یعنی اساام ونباید باید ساان ساان

 ممکن که اق وسااایله وشاااما ن ب آسااایب خو ت به جاب بهه بنی اینکه بجاق شاااما. ن نه آسااایب خو ش
 به جاب بهه اینکه یعنی این مینذا ق جایی ومیبرق  ابلندمیکنی ب نه آسااایب بهش که اق وسااایله اسااام
 انتقال او به  ا این کر ق که کا ق شد شماباهمین زی بهش ننفتم منکه مینی شما ن ب آسیب خو ت

 به  ساام جاب بهه که مینی بهش  ا ق برمیدا ق جلوش  ااز  زاقو که میشااه متوجه مدتی یه  ا ق بعد
 لحن زی  میشاااااه این.یمیبرق برمیدا    ا زاقو ب نی  ا حرف اینکه جاق  به خب خطرناکه  زاقون ب زاقو

  ینر  ق جنبه اسااام اما ونهی امر  بااو   مواجه ولحنتوب میکنی امرونهی شاااما ا ق یعنی امرونهی  رواق.
 بهش  سااااام تی س زاقو زوب که  اریم ازتوتوق. بنابراین تی اسااااام مینی زاقو بهه به شاااااما موق. یه

 ازهموب.خطرناکه این که میفهمه  ینراب  ساااام بابریدب بعد نبرس  ا  سااااتش کنی کا ق یه باید اول.ن نی
 .خطرناکه نمیدونه که اول

 لحن خب اما بیفته اتفاق قالب   همین میتونه هم خبرق کالم اصااااطالح به همین میشااااه نوعی به: کالم
 ماخبرمیدهیم میشاااااه یعنی خبرق میشاااااه لحن پرساااااشااااای میشاااااه لحن تعجبی لحن مثال حالم یک

 تعجبیه بالحم.میدهیم نشاااااب تر  وحالم وابرو بازشاااام آییم می ساااارش  اریم ووقتی زاقوتی اساااام
 سال7توق.انشایی نوعی به بالحن ولی میدیم  ا خبرق ن نه  سم زاقو به اوب اینکه براق اننی شیه لحن
 باید محیط یعنی مینیرس قرا   انشاااا فضااااق توق بیشاااتر  یعنی اسااام انشاااایی نالب فضااااق فرماید می اول

 توق بعد کند ونبایدق باید ازخو ش نمیداند هنوز  کو ک.میشااه نبایدق پدروما    یالحن میشااه ونبایدق
 سال7 گرفته قرا   ونباید باید بستر      اینکه جهم به کو ک اسم عبو یم سال7 مینیم که  وم سال7

 مینیم ما که بسااااااز  ونباید باید خو ش براق  ا   که خبرق هاق گ ا س ازاوب میتواند که اسااااام زمانی  وم
 که خبرق اوب ق واسااااطه به که میکنه ا پید  ا این تواب کو ک جا این پس اساااام عبو یم سااااال7جا این

 اوب ق واساااطه به کو ک نوعی به ساااوم ساااال7و    کنه  ا خو ش ونباید باید  ا س که هایی گ ا س  ا س توب
   سته .کند ونباید باید  ینراب به تواند می ها گ ا س

 یکی بهرحال نیسم یا  سم هسم   سم ا ر  فرمو ید شما که اق نکته همین االب ببینید. بله:استا 
 مثال ما که اسم این مهم نیسم   سم اش بخشی   سته اش بخشی ولی بیشترنیسم که  وتا ازاین



 کالم اوب  رواق. جایناس یا خواسااتناس.اساام انشااایی کالم مثال خواسااتناس محل بنیم  ا طفولیم ق  و س
ع ونیسام هسام بعد اسام انشاایی  انشاایی کالم یاهمین ها ونباید باید براساا  یعنی ونباید برباید فر

 لطافم به که هرزقد    لیل همین به مینذا ند برکو ک  ا واثرخو شاااااااب میشاااااوند متولد خبرق کالم
 منبعن ازآب تواند می که وتوبیخی وتشاااااویق میکنند تولید که خبرق کالم بیشاااااترنشاااااو  ها این وزیبایی
  وم ق  و س  ومش ق  و س براق میکنااد آمااا س  ا اوب این کااه شاااااو  می تر  وجااالااب زیباااتر  خیلی شاااااو 

 خیلی   حد کند می وتحلیل تجربه که  ا کالم  رواق. این وتوبیخ وترنیب تشاااویق حالم همین براساااا 
ع  رواق. ها ا ونباید وباید میکند پیدا  ساام ونباید باید به اش سااا س  ها ونیساام هساام به میکنیم فر
 زوب فهمد می ونباید االب باید این تازس ونباید باید مهم ق  و س یعنی عبو یم ق  و س شااو  می  و س لذا
  وم  و س انتهاق یعنی عقلی بلوغ میشاااااو  واین هاسااااام ونیسااااام هسااااام اوب بساااااترش ونباید باید

 حکم بالعقل ماحکم کل که تابفهمد کند تجربه آنقد    ا   فرصاام اوب تاانتهاق یعنی عقلی بلوغ.میشااو 
ع ع کر  حکم عقل  رواق. که  ا هرزی ق یعنی:بالشااار   رواق. یعنی این.اسااام کر س حکم  ا هماب هم شااار
 حاال.میشااو  سااوا    ا هماب هم شاارعی هاق ونباید باید میشااو  متوجه عقل به که هایی ونیساام هساام

 .هسم لحن کلی  استاب این

  هم پاساااااخ  ا  وساااااتاب ساااااواالت ا ه.جاببندم همین  ا مطلبم.میکنیم صاااااحبم لحن   مو   ما اریم
 زندگی اساااااا  بعنواب والقا لحن بو ب وپاک بو ب طیب.لحن یه  اریم القا بحن یه.باشاااااد بهتر  فکرکنم

  رواق. این ولی کند تعیین  ا نبو ب ولعب لهو واهل بو ب وپرمنفعم تقوا پا ساااااایی تواند می فر  یک
 گفتا ها بایساااتی   القاها. کنند حاکم  ا تربیتی جریاب این بتوانند باید وما    پد   که  ا   تربیتی جریاب یک

 ولحن شاو   عایم   القا کرامم بحن شاد گفته حاال همانطو که وبایساتی باشاد آمی   وحکمم سانجیدس
  بلد مستقرکنند   خو شاب  ا  عایی لحن یعنی کنند سازق پیا س ها ا لحن این پدروما    میخواهد االب

 لحن میتواند هاهرکدامشاب این.اهلل اهلل تبا ک باهلل الحمدهلل سبحاب اال والقوس ماشاهلل الحول. باشند
 کنند پرسااشااشااوب پرسااش بتوانند هابایسااتی این بعد آموزش هاقابل این که کند فعال  ا  افرا   عایی
 وبه اندازس ها به بهه براق خوبه خیلی تعجب.اسم مهم بن رم خیلی این که باشد نداشته توبیخی حالم
  ا عالم حقایق  رواق. توانند نمی اصاااااال نهشاااااند نهی ا رامرو زوب اسااااام الزم براشاااااوب  امرونهی قاعدس
 کالم من و لحن.اسااااام کالم خو  من و   لحن  ا لحنش این خبرق کالم به  ساااااد می شاااااوند بعد متوجه
  وتا هفته یک بتوانند باالترق ا تباطات     حتی افرا  ا ر  حاال رو  سااامم این وبه کند پیدا انتقال بایساااتی
 این هفته  ریک خواهیم می بعدموب به ماازاین که بنند بعنی کنند پیا س ها اباهم این بتوانند  وسااااام



 شوب امرونهی بکنند  ا تعجبشاب بیاو ند  ا هایشاب پرسش کنند شروع  عایی ازکالم.کنیم ها اامتحاب
 عجیب خیلی لحن میشاااو  ساااوا   هم هاروق این وقتی بکنند  ا تشاااویقشااااب بدهند  ا خبرشااااب بکنند  ا

   او  ا علمی موضوعی   مو   و ا م میکنم صحبم  ا م  ینرق براق من که وقتی کند یعنی می پیدا ا ب
 که  فیقی شاافیق  ئساام یک بعنواب  ا من فروشاام می فخربراو  ا م که نمیکند اواحسااا  میکنم ایجا 
 شروع وقتی ها خانوا س زرا که بفهمیم جا ازهمین.میکنم مطرح کند اوبیاب براق میخواهد  ا حقیقم یک

 بهه مینیم مینیرند؛مثال شاادید هاق موضاا. حالم یه ها بهه کر ب صااحبم هایشاااب بهه براق میکنند
 میندازیم میکند لجبازق بدتر  این سااارسااافرس میبینیم بیا  ابشاااو   ساااتم بیا کار ابکن بهه فالب بیا جاب
 بهه ساااراینکه.میکنیم خالی سااارشاااا  ا خو ماب تربیتی اشاااکاالت انلب یعنی ها بهه بو ب لجبازق گر ب
 مینیم ما وقتی طبیعی بطو   بهه اوب کنیم اسااتاندا    ا لحنموب ا رمامساایر  که   صااو تی اساام بهه مثال
 امرونهی االب کر یم تعجااب قبال پرسااااایاادیم قبال کر یم  عااا قبال مااا زوب  ابشاااااو    ساااااتاام جوب بهااه

 نوعا پدروما  ها االب که   صااااو تی نمیشااااناسااااد ونهی امر  به  ا من.نکر یم امرونهی ازائل ببینید.میکنیم
   اطراف که عجیبیه هااتفاقات خیلی.باشاااه یکی باطعنه ممکنه اینکه زه یکیه باامرونهی هاشاااوب قیافه

  ینه مطالب یکسااااارق امروز  میخواساااااتم خب من.میکند مخدوش  ا ها تربیم ومتاسااااافانه افتد می ما
  بستانی پیش  اجب میخواستم من بدید بهم فرصتی باز  بعدا ا ه حاال نشد تمام بحثم  استیاتش بنم

 .شد تمام فرصم خب که  بستانی پیش ببرم بکشونم  ا بحن همین میخواستم یعنی.بکنم صحبم

 براق باشااااید ا رمایل میکنم وتوصاااایه بفرمایید تامل   مو  ش کمی میکنم  اعرض اق نکته یه من:کالم
 ا ایه  ارید پروژس یه  ابعنواب  بساااتانی پیش قرا س ا ه یعنی بدید  اا امه اتوب شااامابرنامه بعدق جلساااات
 ومخ اااوصاااا زندگی اول ساااال یک اوب مخ اااوصاااا واق. ما   .مابشااانویم  اهم اوب که خوبه خیلی میکنید

 فرآیند اوب.مواجهیم پراهمیته بسیا   که  ینرق فرآیند بایه زندگی نخستین هاق وماس زندگی اول ماس6اوب
 وپد س ما    وجساامی واحساااساای عاطفی   حقیقم وضاا..میشااه القا شااامل البته.وفراترازالقا لحن فراتراز 
 اش  امنه ا ر  میشاااااه القا شاااااامل البته کر م عرض بشاااااه مبا له کالمی ن رازاینکه صااااارف حالم تواین

 وجو ق حس شو  مبا له اق عبا نی گ ا س یا رواق. یاکالمی لحن ازاینکه ن ر  صرف بنیریم وسی.  ااینقد  
 ازاوب بز گی بخش کااه میکنااد تاااییااد  ا این هاااهم پژوهش نتااایج.اسااااااام کنناادس تعیین بسااااایااا   مااا   

 گستر س ناامینی یک میتواند که اسم اولیه تعامل اوب مح ول ما هاق  ربهه بالغانه استعدا یافتنش
  اایجا  پایدا سالم مثبم عاطفی حالم یک   حقیقم ویایک کند ایجا  پایدار ا اضطراب یایک کند  اایجا 
 .کند



  ینرببینید عبا ت به  ا   توجه ارزش ازبحن قساامم این به توجه میرسااد ن رم به شااما ن ام   این من
 ابراز   رواق. هم کالمی ا ر  حتی مااا    عاااطفی حااالاام گرفتن قرا    و ازمااا    یاااحتی گرفتن قرا   مااا      کنااا  
  گرمی خااانوا س عمومی فضاااااااق حتی. ا   تاااثیر  فرزنااد روق باااشااااااد نااداشاااااتااه هم کالمی ونشاااااااب نکنااد

   جریانه من تعا ض نکر س وخدایی ونا سااایی   گیرق احتماال یااینکه اساام جریاب عشااق خانوا س   ش
 هساااام هم بنیا ق خیلی که نیرکالمی مبا الت این ونقش اول ماس6 این به جب  ا که میکنم پیشااااانها 

 که ما    نذاق حتی ما    وخواب اضاااااطرابات وهم ما    وهم ما ما خیاالت ذهنی ت ااااااویر  حتی اوب وتوق
  وکالم خیلی شدب ن امی این تاببینینم کنیم تاملی یه میخواهم.هر و وپد    ا   تاثیر  فرزند روق میخو  
 می اساام زنونه هوشاایا انه ن ام بریک مبتنی که میرسااد ن ر  به  رواق. هوشاایا انه وخیلی اساام محو  
 کو ک کالمی نیر  ومبا الت تامالت  رواق. که اول ساااااال یک ن ام نیم  رواق. کند این ایفا نقش تواب
 زنونه ن ام این توق اساام وجدق سااننین بساایا   فرزند روق خانوا س عمومی فضاااهاق واثرگذا ق باما   
 شو   می تعریف

 .میدهم ا ایه خدمتتوب بعدق جلسات شاهلل اب هستیم سواالت   خدمم.ممنوب خیلی:استا 

 زقد اسم  بفهمد  ا وتنبیه تشویق میتواند بهه که سنی حدو :سوال

 6تا4:پاسخ

 وجو  ا   زمینه   این افراطی  ونناس شااااید االب زوب وتنبیه تشاااویق ونوع وتنبیه تشاااوریق مرز :ساااوال
  رونی اننی س که نباشاااااه وتنبیهی تشاااااویق هیچ اینکه روق میکنند تاکید خیلی که اسااااام این بحن یکی

 می مجاااز  مختلف   نوع  ا وتنبیااه تشاااااویق جنبااه کااه وجو  ا    ینر  نناااس بنیر  یااک شاااااکاال کو ک
 باشااااه ما ق خو کا   ازجنس آب شااااکل اما باشااااد باید وتنبیه تشااااویق فرمو ید شااااما اینکه حاال. ونند

 که بفرمایید ا ه  ا باشه این کالمی باید باشه آیا تر  معنوق سنی باشه زه سنی باشه زه باشه معنوق
 به بدهند اسااتیکرمثال جای س سااری. فکرمیکنند ها بعضاای تشااویق مینیم وقتی زیه زوب مرزش حدو 
 تشاااااویق معنی کااه   حااالی کر ب ایجااا  محرومیاام یعنی فکرمیکننااد تنبیااه مینیم ووقتی باادهیم بهااه

 . هید پاسخ مو     این میشم ممنوب حاال.اسم وسی. خیلی وتنبیه

 اینکه اصاااال وجو  ا   ها سااان ق   همه که اسااام مجازق کامال بحن یه وتنبیه تشاااویق بحن کال:اساااتا 
 خیلی بحن یه خو ش این  ا   وظهو ق بروز  زه ساااانی هر  و    زیه وتنبیه وتوبیخ تشااااویق خواسااااتناس
  ا م صاااحبتی همین به  اجب کر ند  عوتم مدا   از   ریکی قبل ساااال اسااام یا م من.اسااام مف ااالی



 یک مف اااال خواساااام هرکس کنید پینیرق بتوانید  فتم ا ر  امین بانو مد سااااه فکرکنم خواساااام هرکی
 جواب سری. خیلی میخوام حاال که زی ق اما کر م صحبم موضوع این  ر اجب  اشتیم  وساعتی جلسه

 اسااااام الهی وتوبیخ الهی ق وعدس بحن هموب قراب منطق طبق بنم تشاااااویق کلی قاعدس یک بدم   حد
 حاالهم.اسااااام بدیهی یاامرق اسااااام فطرق امرق انسااااااب وجو ق سااااااختا   ق ونتیجه عمل ذات و رواق.
 وخواستناس جایناس یعنی اسم بدیهی وامرق فطرق امرق ووعید وعدس فهم اسم فطرق بنوییم میتوانیم

 که اووخدا بین افتا س اق فاصاااله انسااااب اینکه فطی بخاطر  زرا اینه و لیلشااام هسااام انسااااب فطرت آب
 اینکه براق هستن تشویق همشوب میدهد انجام کند کا هایی کند ترمیم جبراب  ا فاصله این میخواهد

 فاصااااله اینکه براق هم توبیخی برس  ا کج مساااایر  وا راین برسااااونند فاصااااله این کر ب کم یعنی خدا به او ا
 میشاااااو  کخ  ا   واهمیم جامعیم اینقد   موضاااااوع این هم ویکی ووعیدس وعدس بحن یکی پس.بیفته
 جاق این... بنذاریم تانقطه زند توانیم می باز  حاال کلیم این خب.میشااااو   اشاااامامل  ین ق همه گفم
  ینر  بلوغ یاهر  اش عقلی بلوغ اصااال یعنی باشااد رزندگی باید جو ق زه اساام طو   ا راین خب. ا   بحن
 میکند آب مهم بلونش انواع نساااابم به  ا موضااااوع این نساااابم همین به یا موضااااوع این فهم بر  مبتنی
 وبراق میکند  ریافم وتوبیخ   تشاااااویق که اسااااام اق نتیجه  ا   اهمیم وتوبیخ تشاااااویق     که زی ق
 گراانه آخرت ونتواند باشاااد  نیایی تشاااویقات ا رهمیشاااه.نکند پیدا ا تقا وازساااطحی بماند ساااطحی اینکه

 پا اش ا تقا توبیخ یا تشااویق     میشااو  اصاال که زی ق آب بنابراین پس میشااو  نالب  نیا گیر  صااو ت
 یک موقعی یک که بنم براتوب اینطو ق  ا مثالش حاال. ا   مخاطب که وفعهمی عقل بااوب ومتناساااااب
 بافرزندشوب هم پدروما  ق یک.بخنرند  ا بهایی گراب شی یک که میکنند تشویق  ا فرزنشوب پدروما  ق

 قلماادا  کو ک براق تشاااااویق بهترین  ا خو شاااااااب  ضااااااایاام کااه وعاااطفی منطقی میکننااد برخو   خوب
 یک  ا   فاصال. خیلی  وتا این.می نند جا تشاویق ترین بز گ بعنواب عواطفشاوب یا میکنند لبخندشاوب

 هاشاااوب تابهه بخرند بخرند کامسیوتر  هایشااااب بهه براق قیمم گراب ماشاااین کند خرج پول نفربایساااتی
 بایستی ها ا این اسم تشویق ترین بز گ بهه براق پدروما  ش و ضایم لبخند هم یکی شوند تشویق

 تجربه سامم به که زقد   هر  به بساته وپا اش وتنبیه تشاویق نوع روق نیسام بحثی تشاویق بحن روق
 ما ق اشااااایا از   ا تشاااااویق باید تربیم حوزس کر      زه باید میکند خوب بیشاااااتر   ا فر  قد ت رو  پیش

  ساااااااانااد؛مثاال مجر  اشااااایااا بااه و  ا  تعمیم... و  کوس سااااافر  باااغ ماااننااد اطراف اشااااایااا بااه و کر  شاااااروع
 هاق حالم به  سااااایدب و روابط و اطراف به ما ق اشااااایا از  سااااایر  یک یعنی و لبخند  ضاااااایم خوشاااااحالی

 همین مدتی از  بعد افرا  و میرو  پیش ناخواس خواس طبیعی طو   به که برو  پیش سااااایر  این ا ر .تجریدق
 . باشد  اشته سیر  باید خوب  ولی خواهند می  ا حالم



 کنیم  آناز   ا تشویق باید زمانی زه از  ما:سوال

 میتواند و فهمد می  ا وعدس فرزند که میکنیم؛زمانی آناز  سالنی 4 الی3 از   ا منسجم تشویق:استا  پاسخ
 . اتفاق یک  ا ب رخ براق بکند کا ق

 کنیم  شروع زی ق زه با  ا تشویق:سوال

 کم کم حد همین      بریم نمی باال  ا ساااطم ؛خیلی اطراف  ساااتی  م اشااایا همین با کم کم:اساااتا  پاساااخ
 فرزناادماااب کااه کسااااای من ل  فتن بااه بیروب بااه  تشاااااویق میکنیم اطراف؛تشاااااویق بااه میکنیم تباادیلش
 4 سان هماب از  البته ؛که بریم می مجر  موا   و  ضاایم سامم به  ا تشاویق کم کم بعد  و  ا    وساتش
 .کنیم تمرک   آب روق بر  زیا  نمیتوانیم ولی کر  امتحاب خر  خر   ا مجر  حالم تواب می سالنی

 هسم  صو ت زه به تشویق و تنبیه مرز  و کلی قانوب پس:سوال

 که کنید فکر  ؛شما مینیر  که  ا شی اب طفل  یعنی باشد کو ک اقتضاق حد     باید پا اش:استا  پاسخ
 قد ق به بایساااااتی بعدق تشاااااویق که بدانید کند؛باید قان.  ا او که بدهید او به خواهید می زی ق زه بعد
 .بکنید تشویق نمیتوانید آیندس      خب بدهید نلیظ تشویقی ابتدا هماب از  ا ر  ؛پس باشد تر  نلیظ

 :که اسم این تشویق مرز  پس

 باشد همیشه.1

 نشو  تمام وقم هیچ.2

  نشو  خارج تشویق حالم از  وقم هیچ.3

 .باشد  اشته استمرا   امکاب باید تشویق یعنی

  هید می پیشنها   اهکا هایی زه.اسم زو جوش و  ع بی پرخاشنر  سالنی 7 سن     اق بهه:سوال
 کند  سسرق آ امش با  ا بعد مراحل تا

  اشااته جساامانی عامل اساام ممکن ها وقم کر  بعضاای پیدا  ا پرخاشاانرق این عامل باید:اسااتا  پاسااخ
 خونی کم علم اسااااام ندا ند ممکن مشاااااکلی ما    و پد   و اسااااام امنی محیط خانه محیط ا ر .باشاااااد

     و اسااام خونی کم عا ضاااه علم به بو ب زو جوش و بو ب پرخاشااانرق ع ااابی موا   نوعا باشاااد زوب
   سااام میکنیم ساااعی  ا تعذیه. کنیم برطرف میکنیم ساااعی  ا جسااامانی مساااائل ابتدا موا   این     واق.



 پر   ا کو ک عاطفی خالهاق بتواند باید خانوا س فر  پذیرترین مسااائولیم باشاااد؛ پرتنش خانوا س کنیم ا ر 
 آثا   اسم ممکن بشو  بیشترق توجه ساله7 کو ک به ا ر  که زرا البته؛ نامحسو  هایی شیوس ؛به کند

 نمی او و هسااتند کو ک  خواب هننام     که هایی نوازش ؛حتی نوازش مثل. بیاید پدید   او شاادب لو 
 که  ینرق کا هاق و.گذا ند اثر  خیلی کو ک بدب کلیات روق ها نوازش این که زرا.تاثیرگذا ند خیلی بیند
 نوعا سن این     پسرها بهه. تاثیرگدا ند خیلی  هد انتقال کو ک به  ا عواطف این نامحسو  صو ت به

 سرش  میتوانید  ارید  وسم  ا اق بهه ا ر  ؛ولی ببوسد یا و کند بغل  ا انها خیلی کسی که ندا ند  وسم
 به و باشد پسر  فرزند ا ر . اسم طلبکا   حالم و کند می مطالبه که زمانی     نه اما ببوسید  ا  ستش یا و

 نسااااابتا هاق بازق با  ا خال این باید  ما     هد نمی انجام  ا کا   این پد   ا ر   ا   عالقه پد   با گرفتن کشاااااتی
 هستند موا  ق ها این. کند پر ...و بازق کا اته بالش      ز ب مشم مانند  ا    وسم پسرش که خشنی

 .کر  فکر  ها اب روق میتواب که

 صااااحبم کر ید؛لحن مطرح جلسااااه این     که مباحثی به توجه با میکنم فکر  ممنوب؛البته خیلی بله:کالم
     یعنی.اساااام مهم خیلی پرخاشاااانرق این کر ید؛    مطرح که هایی نباید و بایدها آب و صااااحبم  حالم
  شو  اصالح لحن آب باید اصل

 اسم  مناسب نا یا و مناسب کو کاب براق هایی کا توب و ها ق ه زه:سوال

 کند لحن ایجا   عایی لحن جا هماب از  و بدهد ها بهه به تعجبی حالم که هایی ق اااااه:اساااااتا  پاساااااخ
 خیلی  سته  هد این سوق خبرق سمم به  ا  عایی لحن بتواند و کند ایجا  تعجبی بدهد لحن پرسشی
 مبناق که  انید می البته اند که جذاب خیلی هسااتند شااکل این به که هم هایی کا توب.هسااتند مناسااب
 می قرا   پرساشای  ا هایی بخش و تعجبی صاو ت به  ا هایی  بخش ها کا توب    .هسام که هم ها کا توب

 ایجا  وحشااااام و  عب حالم کو ک     که  ا ند ت ااااااویر      ایرا اتی سااااارق یک هم انها خوب  هند؛که
 با خیلی میتوانند ق ااااااه با ما    و پد   من ن ر   ا  ؛به بدآموزق حالم اب از  هایی بخش حتی و میکند
 آب     ا ر  میخوانند  ا ق ااه که زمانی میخوانند؛و خو شاااب  ا ق ااه که زرا کنند برقرا   ا تباط خو  فرزنداب
 مثال؛قوربانه براق کنند اضافه  ا ند  ا ظرفیم این که هایی   قسمم خو شاب باید نیسم  عایی لحن
 جمالتی زنین کتاب اسااااام      ا س ما به  ا آب این خدا که الحمدا!! آبی زه!! به به:گفم  ساااااید برکه به

 که:گفم خو ش با بعد...  بسرسااید هم سااوال میتوانید بعد و.کنید اضااافه خو تاب شااما ولی!!ندا   وجو 
 شااما یعنی.میکنید اضااافه خو تاب از  شااما و اساام نیامدس جمالت این کتاب زیساام      ینر  برکه این

 جذاب هم بسااااایا   که.کنید تبدیل اق صااااافحه 30 کتاب یک به  ا اق صااااافحه 10 کتاب کا   این با میتوانید



 نداشااته انت ا  .کنند اضااافه خو شاااب ما  ها  پد   بنویسااند شااکل این به  ا ها کتاب باید اصاال    .اساام
 .بنویند ما براق  ا زی   همه که بنویسند هایی کتاب که باشید

  قیقا خاص ساااان یک     ما که نیساااام  ا   اینطو   ا جحیم ترکیبی هاق لحن موا   این     پس:سااااوال
     ها لحن این همه که فرمایید می شاااما کنیم یعنی تمرک   و تاکید خاصااای ا بیات روق خاصااای لحن روق
 کند  ایجا  بهه براق  ا آموزش و جذابیم میتواند هم کنا  

 این کو کتاب که باشید مطمئن و بدانید شما که اسم این به مشروط مسئله این ؛ولی بله:استا  پاسخ
 او و  فتید پا ک به وقتی مثال براق ببینید او از   ا لحن این  ینر  مواق.     و شو  می متوجه  ا  عایی لحن

 به  ا لحن این یعنی!اسااام  ا س ما به اساااتخرق زه خدا! اساااتخرق زه الحمدا: بنوید  ید  ا بز گی اساااتخر 
 .کنید مشاهدس کو کتاب      ا ها لحن انعکا  حتما باید شما.بیاو   زباب

 تعییر   ا اسم شدس نهی و امر  لحنش زیا  نهی و امر  اثر      که اق ساله4 کو ک لحن میتواب زنونه:سوال
  ا  

 بایستی بکنند  ا کا   این میخواهند ما    و پد   کند ا ر  ایجا  ا تعییر  این خواهد می کسی زه:استا  پاسخ
 و امر  از   ا خانه مخیط نیرمسااااتقیم طو   به و کنند تحمل و بیایند کنا   قرزندشاااااب هاق حالم با مدت یک
 آنها     که هایی طرحوا س صاااو ت به  ا هایی طرح باهم بتوانند باید ما    و پد   خ اااوص به.کنند خالی نهی
 که اساااام این  ا   وجو  که مشااااکلی اینجا خوب.  سااااند می مطلوب نتیجه به ولی ندا   وجو  نهی و امر 

     با کند صاااحبم  یوا   با تواب می ما    کند خب زه باید ما    نمیکند همراهی پد   گویند می بالفاصاااله
 بیروب     اتفاق یک که ببیند باید بهه واق.     یعنی. هد قرا   مخاطب تواند می  ا عالم  همه کند صحبم

 از  بهتر  اسااااام اتفاق حال     بیروب     که زی ق که مینیر   نتیجه و اسااااام انجام حال     نحو بهترین به
 .کند می ترک  ا حالم این صو ت این      ا   خو  که اسم زی ق

 زکا   باید ن ند  ا  من سااار   ینر  بخواهد ما  م اا ر  که پرساااد می ازشاااما من سااااله7 ختر  اساااتا :ساااوال
 بکند 

 جالبی و باهوش   ختر  زه. ببوسید  ا ما    شما  اصال ببوسند  ا  تو کنند بغلم باید: استا  پاسخ

 واکنشی  خواسام زه شادت به  ا آب تشاویق ولی ندا  انجام  ا تشاویق مو   نهی و امر  من کو ک:ساوال
  ا   نشاب باید



  ا او هوش ببوسید  ا او  سم ببوسید  ا او سر  باید اسم  ز ن  و باهوش خیلی کو ک این:استا  پاسخ
 ب ند  و    ا شما نتواند او که بکنید کا ق بعد  فعه  ولی ب ند  و    ا شما توانسته او که  زرا کنید تحسین
 .کنید می نلبه کدامتاب  ید باید اسم جن   ینر   این ب ند  و    ا شما نتواند که  هید به  تشویقی

 این  آیا میدهم انجام بسیا    ا کا   این من و  ا   محبم و نوازش به زیا ق عالقه من ساله 3 پسر :سوال
 اسم    ستی کا  

     ایماب صو ت به شااهلل اب  هید انجام  ا کا   این بیشتر  زه هر  اسم خوب  خیلی کا   این:استا  پاسخ
 . هد می پس شما به و شو  می ذخیرس او

 می قتلم ذنب باق اول ساااااال7 هماب     ما کو کاب اسااااام مهم خیلی ما کشاااااو   و  نیا     کو ک بحن
 این     بیایند  ا ند تواب که شاااادند؛آنهایی متوجه  ا مفهوم این هسااااتند اینجا که  وسااااتانی  ا ر  شااااوند
 .نشوند قتلم ذنب باق کو کاب تا کنند خدمم تواب حد     و کو ک تربیم حوزس

  ب نیم  قم  ا اتفاق این بتوانیم تا بدهد توفیق خدا شااهلل اب

   عا التما 

 خداننهدا  


