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 ميرهاديتوران  استاد صحبت پاي           
 

 مقدمه
 با سالم 

ی برنامه -سیمای ایران 4ی شبکه”به دعوت  7831ای است که من در اوایل سال شود، مصاحبهمطلبی که خدمتتان تقدیم می
 با سرکار خانم توران میرهادی داشتم. “اردیبهشت

قسمت دومش را در اختیار ما نگذاشت و ما هم متاسفانه فیلمی ، فایل تلویزیون این مصاحبه در دو قسمت بوده که در آن زمان 
ای از بخش دوم را هم به دست بیاوریم و به همین وجو هستیم تا نسخهاز قسمت دوم در بایگانی موسسه نداریم و در حال جست

 سبک در اختیارتان قرار دهیم.
های ی مادران امروز، ما را که همواره از اندیشهزمانی کوتاه از رفتن سرکار خانم میرهادی و سالگرد تاسیس موسسه یلهفاص

 اندازد.ایم، باز هم به یاد ایشان میایشان دور نشده
ا مقارن است که تقریب کنیمی این مصاحبه را به یکمین سالگرد پرواز خانم میرهادی تقدیم میبه همین دلیل به نگارش در آمده

 با نوزدهمین سالگرد تولد موسسه مادران امروز.
ها نرگس تدین، ماندانا آجودانی، نیلوفر بدیع که زحمت پیاده کردن از روی فیلم و حروف چینی را کشیدند از همکاران عزیز خانم

 سپاسگزارم.

                                                             
 مریم احمدی شیرازی   

 
 
 

 نقش خانواده در جامعه

 سیمای ایران 4شبکه  -ی اردیبهشتوگو با استاد توران میرهادی در برنامهگفت
 مریم احمدی شیرازی

 7831مصاحبه در سال 
 7831نگارش در سال 

 بدیعها نرگس تدین، ماندانا آجودانی، نیلوفر چینی: خانمکردن فیلم و حروفهمکاران در پیاده
 

 
 
 

 موسسه مادران امروز)مام(
عصر، ابتدای خ شهید مطهری، کوچه سربداران، نبش کوی تهران. خ ولی

 ، تک زنگ زیر همکف.81جهانسوز، پالک 
 33331848-33317481 - 33183871                     :تلفن و دورنگار

 info@madaraneemrooz.com                      :نشاني الكترونيكي 
 www.madaraneemrooz.com                               :   نشاني سايت  

  valedeyn_va_farzandan                                           اينستاگرام :

   7https://telegram.me/madaraneemroozرساني: کانال اطالع
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با یاد دوست

 که مدارا و مهر مادری 
 ذره ای از کان و مهر و مدارای اوست

 

در خدمت میهمان عزیزی هستیم که سمت استادی و کارشناسی ایشان بر همگان روشن است. بیش از نیم قرن  خانم احمدي:

ی شاخص و اثرگذار در فرهنگ این سرزمین ساخته افعالیت فرهنگی برای جامعه و برای کودکان این سرزمین از ایشان چهره

 است. 

 ل است.قابل بیان و قابل تام های ایشان در سه حوزهفعالیت

 آموزش و پرورش: -7

 اند.ار کوشیدهاند و بسیی آموزش و پرورش نو, علمی و جدید برای تربیت فرزندان این سرزمین پیشگام بودهاستاد عزیز ما در زمینه 

 عرصه فعالیتی فرهنگی: -8

شتر بعد از معرفی ایشان، بیی دیگری که جامعه مدیون زحمات ایشان است، ادبیات کودکان و نوجوانان است که در فرصت عرصه

 توضیح خواهم گفت.

 های مرجع کودکان و نوجوانان است .ی کتابی دیگری که ما و نسل قبل از ما، مدیون ایشان هستیم مربوط به حوزهحوزه -8

 یزنید که مهمان عزیز ما کیست؟ سرکار خانم توران میرهادجا که رسید دیگر احتماالً همه حدس میتا صحبت به این

های نو در تعلیم ی روشای تجربی برای ارایهکودکستان و دبستان فرهاد را که مدرسه 7884سرکار خانم توران میرهادی در سال 

تفکر  7847های ارزشمندی در خدمت نظام آموزشی ما قرار دادند. از سال جا تجربهو تربیت ایران بود، دایر کردند و در آن

خدمت به ادبیات کودک ایران و ترویج ادبیات مناسب برای کودکان ایران در ذهن ایشان شکل  گذاری تشکلی شورایی برایبنیان

اش صیهای تخصگرفت و با همکاری چند دوست و همراه، شورای کتاب کودک را تاسیس کردند که این شورا تاکنون با فعالیت

 ن سرزمین همت گماشته است. ی ادبیات کودکان ایران به ترویج ادبیات سالم برای کودکان ایدر عرصه

وجوانان ی کودکان و نگذاری فرهنگنامههای فرهنگی خانم توران میرهادی، بنیانسومین عرصه قابل بیان و قابل تامل در حرکت

 هاست. این فرهنگنامه مبتنی بر فرهنگ اصیل ایرانی و منطبق با نیازهای کودکان ایرانی درحال تالیف و تدوین است. این فرهنگنام

دانش بشری، اولین های گوناگون کارشناس و متخصص رشته 811شروع شد، با همکاری نزدیک به  7883که فکرش از سال 

 تدوین و انتشار است.آن منتشر شده و چهار جلد دیگر در دست 7جلد  71( 7831منتشر شد. تاکنون )سال  7811جلدش در سال 

 میرهادی هستم.کنم که امروز در خدمت خانم من افتخار می

موسسه مادران امروز به  ولیت از طرف موسسه مادران امروز در خدمتتان هستم.ئخانم میرهادی جان من به نمایندگی و با مس

این  کنیم که لطف کردید و تشریف آوردید بهها تاسیس شده است.خیلی تشکر میهای خانوادهها و توانمندیمنظور تقویت آگاهی

 برنامه.

 کنم که در خدمت شما هستم . ی خود افتخار میمن به نوبه ادي:خانم ميره 
 

 اگر مایل هستید برنامه را شروع کنیم تا من با چند سوال در خدمتتان باشم. خانم احمدي:
 

تاد هایی که در طول این هشخاطر تمام نعمتمن هم باید بگویم یکی از شکرگزارترین بندگان خدا هستم به خانم ميرهادي:

 هایتان را بفرمایید.ترین شادی و خوشحالی من خدمت به نسل جوان این کشور است. شما سوالام و بزرگسال داشته
 

                                                           

  7 تا سال 7831 ، 71 جلد فرهنگنامه کودکان و نوجوانان توسط شورای کتاب کودک به چاپ رسیده است.
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 یم و بعد یک سوال اصلی از شما دارم.گوی کوچک خدمتتان میی شما یک خاطرهبا اجازه خانم احمدي:

ا به نوعی کردند یخواندند، در کارها مشارکت نمیها خوب درس نمیرفتیم گاهی اوقات بعضی از بچهببینید ما که دبیرستان می

ها قتخیلی و ها راضی نبودند. حاال من به دالیل آن کاری ندارم باالخره راضی نبودند.کردند و مسئوالن از آنمدرسه را اذیت می

تواند ی شما نمیگفتند که این بچهخواستند و میها را میها به تنگ آمده بودند، مادران آنها و دبیرانی که از دست بچهمعلم

ما باید چه کار بکنیم؟ شما ”پرسیدند: ها. بعد وقتی والدین میجور حرفشود و از ایندرس بخواند، و در آینده هیچ چیزی نمی

ها از آن موقع این در ذهن من مانده است که یعنی چی؟ یعنی به نظر آن“  این دختر باید برود شوهر کند.”گفتند: می “بگویید؟

شود بدون تجربه و بدون تحصیل و بدون اطالعات انجام داد؛ شوهرکردن، تشکیل خانواده و زندگی خانوادگی کاری است که می

ان گرفت که فرزندشطور شکل میمات و دانش انجام داد؟ تا جایی که در ذهن والدین اینی کارهای دیگر را باید با معلوولی همه

هایی را بگذارد، اطالعاتی را باید داشته باشد ولی در مورد خواهد انجام دهد یا استخدام شود، باید دورهبرای هر کاری که می

 به این کارها نیازی نیست. ازدواج و تشکیل خانواده و مدیریت خانواده و تربیت فرزندان زیاد

 مسلماً این روزها دیگر این تفکر به این شکل وجود ندارد. ولی این خاطره در ذهن من مانده است.

 هایی دارد؟خواهم یک سوال از شما بپرسم، به راستی نقش خانواده چیست؟ چه جایگاهی در اجتماع دارد؟ چه مسولیتحاال می
 

در پرورش  نظر من نقش اساسی خانوادهاساسی و سوال بسیار بسیار بزرگی است. ببینید بهسوال خیلی خیلی  خانم ميرهادي:

کم گرفت. این حقیقت و این واقعیت درواقع در طول شود دستدادن انسانیت امری است که اصالً و ابداً نمیانسان است و شکل

تیم، نوشی خانواده را برای فرهنگنامه میه ما وقتی مقالهکنم کوقت فراموش نمیزمان، کامالً خودش را نشان داده است. من هیچ

ه ی کافی بخورد و اصالً در این زمینه به اندازهی دانشگاهی میای را به ما داد که به درد یک مجلهشناسی ما مقالهگروه جامعه

خودت این نقش خانواده را بنویس. ببینید ی من گذاشتند و گفتند داد. نهایتاً کار را به عهدههای امروز ایران اطالعات نمیبچه

این نقش در طی زمان بسیار، بسیار پایدار و اساسی بود. اگر ما فرهنگ داریم، اگر ما همین صنایع دستی بسیار گسترده را داریم، 

سیار تند و بسیار بوجو کنیم که مقاوم هسهایی جستی این را باید در وجود خانوادهاگر ما از یک ادبیات غنی برخورداریم، ریشه

 ها حرکت و جهتکنند و به زندگی آنی خودشان فکر میی خانوادهپایبند به انسان و انسانیت که در واقع به اعضای ساده

 برند.دهند و راه میمی

ی ویسندهو ن که استاد فیزیک هستند اسفنديار معتمديی گذشته کردم اسم ببرم. آقای ای که هفتهبگذارید من از آخرین تجربه

علم خودشان ترین مهای درسی و خیلی فعال و بسیار خدمتگزار به علم این مملکت هستند، از ایشان خواسته بودند که موثرکتاب

کنید ایشان چه کسی را معرفی کردند؟ ایشان یک روستایی را معرفی کردند که در دوران کودکی با ایشان را اسم ببرند. فکر می

ا مردم منطقه ها یهای این روستایی و رفتار این روستایی و ارتباطی که با انسانخاطر صحبتبردند، بهبار میرفتند، به مزرعه می

ه در تمام بینیم کگذارترین فردی بود که در زندگی آقای معتمدی میها بکند، تاثیرکرد به آنگرفت و خدمتی که سعی میمی

ی ما شاگردیم و ها گفتم همهها مطرح کردم و به آنای برای معلمدر یک جلسه ی ایشاناجازهشان خدمت بود و من بیزندگی

ی توانیم در این صحبت به نقش خانواده در جامعهگیریم و میی ما معلم هستیم و این تاثیرگذاری را ما درواقع از خانواده میهمه

 خود ما بسیار بسیار توجه بکنیم و تکیه بکنیم.
 

یاییم سازی خانواده است. حاال بای و اساسی انسانتشکرم. پس نقشی را که در ابتدا فرمودید، نقش پایهخیلی م خانم احمدي:

تواند این نقش خودش را درک کند و به ایفای نقش واقعی خود بپردازد. کمی خردش کنیم. ببینیم که یک خانواده چگونه می

رقراری ها، بتواند انسان بسازد و به جامعه کمک کند؛ مثالً یکی از حوزهکه خانواده به درستی عمل کند می احتماالً در چند حوزه

حبت باره برای ما صتوانید دراینسازی را فراهم کند. میی انسانتواند زمینهارتباط عاطفی درست با اعضای خانواده است که می

 بفرمایید؟
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ی نقش عاطفی دوران های جوان، مسئلههند، بخصوص به زوجدها میهایی که به خانوادهاالن در تمام آموزش خانم ميرهادي:

 ی شنیدن یک موسیقی لطیف، بهی نوازش و به اندازهچیز به اندازهکنند. هیچبارداری و بعد از زایمان را برایشان تشریح می
 یست.ند در آن دوره دارد، موثر نای که به دنیا آمده و حرکت نرم و لطیفی که مادر نسبت به فرزهایی برای بچهی گفتن قصهاندازه

باط را ی مهر و محبت و ارتهای اولیهاند که این روابط عاطفی تاثیرگذار است و درواقع پایهاالن دانشمندان به این نتیجه رسیده
 آورد.در نوزاد به وجود می

بشریت است، نگاه پدر، نگاه مادر و نگاه ی زمانی که نوزاد به دنیا آمد و اولین فریاد را کشید و معلوم شد که عضوی از جامعه
که این وجود احساس بکند که متعلق است اینی یک نوزاد بسیار تاثیرگذار است و برایشدن همان حمام اولیهاطرافیان، نوازش

 به کسانی که دوستش دارند.
هایی هترین صحنکردم، یکی از قشنگمی ی خانواده فکرباور کنید، باور کنید در تمام این چهار ماهی که من بر روی این مقاله

ی پدر و فرزند بود و این برخوردی که پدران و مادران با فرزندانشان در مملکت قشنگ دیدم، این رابطهرا که هر روز در خیابان می
رون این بچه دهند و وجود یک محبت انسانی را دخودمان داشتند و من درواقع متوجه شدم که همان درس انسانیت را دارند می

نونی شود در روزگار کدهند و این را اصالً نمیدهند، دارند همین را نشان میکنند، با آن محبتی که نشان میبا آن نوازشی که می
 کم گرفت.دست

اند. عیت شدهجممها خیلی کها درواقع من نباید این حرف را بزنم ولی شما ببینید که در کشورهای صنعتی دنیا خانوادهببینید خانواده
میلیون ایرانی بودیم و شاید هم کمتر،  78که روزی که من به دنیا آمدم ما توانم این حرف را بزنم برای اینمن به علتی نمی

 11میلیون ایرانی شدیم و آخرین آماری که توانستیم به فرهنگنامه بدهیم از جمعیت ایران  81زمانی کار را شروع کردم که ما 
ورت یک واحدی صجمعیت کمی هم باشد، خانواده درواقع بهتواند ابراین با این جمعیتی که افزایش پیدا کرده و نمیمیلیون بود. بن

گویم کنند در زندگی امروز ایران بسیار بسیار مطرح هست و از این بابت و بنابراین میکه همه با هم همفکری و همکاری می
نام کودک  ی جوانبش در وجود، موجودی بهدیگر انسانیت را با این شکل و با همه جایکند و هیچسازی را خانواده میانسان
 سازد.نمی

 

م و این کنیسازی فکر میدهم. وقتی به این نقش انسانوگو را ادامه میکنم و گفتاز صحبتتان استفاده می خانم احمدي:

یر کرده های دیگر هم تغیکنم از آن موقع تا االن خیلی چیزصحبت شما که فرمودید جمعیت چطور تغییر کرده است. من فکر می
گذارد و روی ها هم اثر میگذارد روی نیازهای آنهای والدین هم اثر میهکند، روی آموزکه خیلی چیزها تغییر میاست. این

فرمایید، کنم همین تربیت عاطفی که شما میگذارد که باید به آن توجه کرد. مثالً من فکر میزندگی هم اثر می های دیگرضرورت
ده شها منتقل میشده و به بچهجور تعریف میکتر بوده، یمیلیون بوده و به طبع زندگی هم ساده 81در زمانی که جمعیت ما 

خواهد و این قضیه کنم امروزه روابط عاطفی تعریف مجدد میکه فکر میگرفتند. درحالیجور از آن بهره میها یکاست و بچه
خودشان را ی هایی تا بتوانند در عصر حاضر که عصر اطالعات و ارتباطات هست، وظیفهکه والدین احتیاج دارند به آموزش

 درستی انجام بدهند.به
زش ها آموگذاریم آیا جایی هم هست یا وسیله و امکانات هم هست که آناگر این نقش تربیتی عاطفی را به دوش والدین می

 شان ببینید؟ چون با این تغییرات که در اجتماعمدیریت بر عواطف و شناخت عواطف و چگونگی اثرش را بر روی زندگی کودکان
وجود آمده است والدین هم احتیاج به اطالعات دارند و اگر در گذشته این اطالعات سینه به سینه از یک نسل به نسل دیگر به

د، به هایشان بیاموزنترکرد تا حد امکان این تجربه را از بزرگشد و زندگی تنگاتنگ با هم، این فرصت را فراهم میمنتقل می
 گرفت.انتقال در خدمت آن جامعه قرار میفرزندانشان انتقال بدهند و این 

 هاسرعت به خانوادهکند، گسترش ارتباطات جمعی این اطالعات را بهامروزه چی؟ امروزه که گسترش اطالعات دارد بیداد می
جز هب که بخواهیم نقش خودمان را در این وضعیت تشخیص بدهیم، چه پیشنهادی دارید؟ آیارساند، سره و ناسره کردنش و اینمی
 رسد؟ها برساند آیا چیز دیگری به نظر شما میها را به یک نوعی به خانوادهکه آدم بتواند این آموزشاین
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ز، جا یعنی امروجا به چند نکته اشاره کنم. من کامالً حرف شما را قبول دارم. در ایناجازه بدهید که من در این خانم ميرهادي:

هایی هشوند و یک رااند و نهایتاً در مورد نقش خودشان یک مقدار دچار نگرانی میلف قرار گرفتهها تحت تاثیر عوامل مختخانواده

، بخصوص جا مطرح بکنمخواهم در اینتواند باشد. یکی از مسایلی که میهای خیلی درستی نمینظر من راهکنند که بهانتخاب می

 ریتی.کنیم بر یک اکثست که ما درواقع فرهنگ یک اقلیتی را حاکم میشود این هکه این برنامه در صدا و سیما دارد تهیه می

ش ها نقشود در ترویج این خشونتها مطرح میهایی که از طریق رسانهاین را من در جاهای مختلف گفتم با توجه به خشونت

دیگر وحشتناک هستند. یا های خارجی های تلویزیونمطبوعات مهم هست، صداوسیما مهم هست. صداوسیما کمتر ولی برنامه

شود. آن اقلیت، ها در بستر سینما منعکس نمیکنند. اصالً ارزش زندگی انسانی برای آنکنند یا منفجر میکشند یا بمباران میمی

 ها.ی اینخواند یا همهکند به این اکثریتی که پای تلویزیون نشسته و یا روزنامه میفرهنگش را تحمیل می

آواز "بینید مثل روید یک فیلمی میر این زمینه باید یک تجدیدنظر بسیاربسیار اساسی بشود. ببینید شما میکنم دمن فکر می

گردید. احساس بسیار بسیار زیبایی که در روابط انسانی بین پدر و مادر و فرزندان و شوید از احساس و برمی، پر می"هاگنجشک

وب این چرا نه؟ چرا این تکرار نشود؟ چرا برخورد با مشکالت مختلف از جهات مسایلی که در روزگار ما درواقع مطرح است. خ

ی بشری گوناگون دیده نشود. حتما بایستی که در آن خشونت باشد؟ اصالً ضرورتی ندارد که این خشونت به این شدت در جامعه

 شکل بگیرد. 

و در فرانسه تحصیل کردم و آثار و تبعات جنگ  هستم 7341بگذارید من یک مثال کوچک برای شما بزنم. من دانشجوی سال 

 ها با فرهنگ نیستند؟ مگر اینشود. مگر این ملتعنوان یک ایرانی یک سوال برایم مطرح میام و بهجهانی دوم را در اروپا دیده

ای میلیون و خرده 811د. ها هنر ندارند؟ آخر این چه بالیی است که سر همدیگر آوردنها بهترین فالسفه را نداشتند؟ مگر اینملت

 اند؟اند؟ به دستور چه کسی کشتهها را چه کسی کشته  است؟ توجه کردید؟ برای چی کشتهکشته شدند. این

آرام ها، آرامی ایناصالً واقعیت دنیای امروز برای چه این شکلی است؟ و راستش را بخواهید مطالعه و بررسی و تحقیق و همه

ها توانند شرطی بکنند که آنچنان میتاثیر قرار بدهند و آنچنان تحتتوانند آنرا می ی که خانوادهجایبرد به آنمن را می

 هایشان را بفرستند به جنگ و این فجایع را در دنیا به وجود بیاورند.بچه

ار بسیار یگناه در شرایط بسیبینیم که درواقع چقدر آدم بکنم در روزگار خودمان هم ما شاهد این فجایع هستیم ولی میمن فکر می

روند. یعنی خانواده اگر انسانیت را در وجود فرزندان خودش رشد ندهد این فرزندان که از بین میکنند یا اینسخت زندگی می

کم ینه دستشود در این زمتوانند ضد انسانیت بشوند چنانکه شدند، توجه کردید، تجربه را اصالً نمیتحت شرایط خیلی خاص می

توانند رشد بدهند و رشد بدهند که آن انسانی که رفت. این مراحلی است که از شروع کودکی مادر، پدر، برادر و خواهر با هم میگ

 دهد و نه درجهت سالح وهایش را در جهت انسانیت و درجهت صلح و پیشرفت قرار میی بلوغ و تواناییرسد به درجهنهایتاً می

 خواهد کجا ببرد؟که پول توی جیب خودشان پر بکنند که معلوم نیست چه کسی میکردن و یا اینجنگ و محروم
 

 پذیری خانواده را در چند حوزه توضیح دادید. یکیخیلی قشنگ خانم میرهادی ابعاد مختلف تاثیرپذیری و آسیب خانم احمدي:

 متتان عرض کنم این است که در این صحبتخواهم خدای که میریزی کند برای اکثریت. حاال نکتهکه اقلیتی یک برنامهاین

عات ها بیایند این اطالکه فرمودید. اگر اقلیت را دانشمندانی بگیریم که در خدمت خانواده هستند، برای خدمت به این خانواده

مندی که با دانش شودها قرار بدهند، خیلی متفاوت میآکادمیک را کاربردی کنند و با فرهنگ ما تطبیق بدهند و در اختیار خانواده

 معلوم نیست که در خدمت چه قضایایی قرار گرفته است.

کاران کار اندرکه اگر ما بتوانیم ضرورت اراده و عزم ملی را پیشنهاد کنیم یعنی همدلی دستاین یک مطلب و مطلب دیگر این

کدام از یک وجه و یک زاویه به این قضیه  ها را بطلبیم. اگر همه بتوانند با همدیگر به فکر خانواده باشند و هربرای خانواده

 تر در خدمتشان قرار بگیرد. تر و درستها بتواند اصیلبپردازند، شاید کار برای خانواده
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و همچنین  ساز استریزی کند برای اکثریت و این برنامه ناسالم و نادرست باشد، مشکلفرمودید که اگر اقلیتی بخواهد برنامه

ش کنم ما بیاییم اقلیت کسانی را که دانشی را دارند یا این دانها باشیم، من فکر میجانبه باید فکر خانوادهمهطور هفرمودید که به

خواهند خانواده را دهند به حساب آن اقلیتی نگذاریم که معلوم نیست برای چه و در چه جهتی میرا در خدمت خانواده قرار می

کاربردی یعنی نه خود آن دانش  هایها نیاز دارند به دانشرساند که خانوادهجا میرا به اینها ما هدایت کنند و کار ما با خانواده

نی ها تطبیق کند؛ یعها و نیازهای آنشناسی و غیره. دانشی که با فرهنگ و اطالعات خانوادهآکادمیک؛ مثل روانشناسی، جامعه

ها را آگاه کنیم به وظایف خانواده تا در ها و این واسطهی برای خانوادههایی نیاز داریم بین علم آکادمیک و علم کاربردبه واسطه

ه کنیم که خانواده به چها دارند، تطبیق بدهند اگر فکر هایی که خانوادهحرکت خودشان آن دانش را با آن وظایف و مسئولیت

 طور کهیک موجود یک بعدی نیست همان دهد، انسانبینیم به همه چیز. چون دارد انسان پرورش میچیزی احتیاج دارد، می

 سازی اصل کار خانواده است اگر قرار است انسان تربیت بشود، خانواده از وجوه مختلف نیاز به کمک دارد.فرمودید انسان

 ها چه وظایفی دارند و چه نیازهایی؟ها بجز اینکنید خانوادهی صحبت از شما سوال کنم، فکر میخواستم در ادامهمی
 

ای که هر خانواده باید بداند این است که هر یک از فرزندانش خاص است و این یعنی درواقع ببینید اولین نکته نم ميرهادي:خا

هر انسانی با  DNAهای خاص مهم است. این از نظر علمی ثابت شده که ی انسانهاای و توجه به انگیزهحذف حالت مقایسه

ه هر هایی دارند، انتظار ندارند کشان با همدیگر تفاوتر و مادر کشف کردند که فرزندانانسان دیگر متفاوت است و وقتی که پد

ی همه سنجند وهایش و آهنگ رشدش و امکانات بروزش را میفرزندی تابع آن یکی فرزندشان باشد بلکه استعدادها و توانایی

 هد.ی اعضای خانواده را رشد بدکنند به سمتی که همهها را هدایت میآن

رانند و این سیستم رقابت و نمره و کنند و همه را با یک چوب میمتاسفانه در نظام آموزش و پرورش ما به این کار توجه نمی

دهد و ترین کارها در آموزش و کارهای واقعی در این مملکت دارد رخ میها یکی از مخربی اینتاکید روی شاگرد اولی و همه

تقاضا کنم که این را تغییر بدهند و تبدیل کنند به آن چیزی که هر انسانی، هر شاگردی هر خواهم خواهش کنم و من می

اش و ها را در خدمت بیشتر، در زندگی خودش، زندگی جامعههای خودش و این تواناییدانشجویی بتواند خودش باشد و با توانایی

 کردن به جامعه بتواند پیش ببرد.خدمت

ند، های خاص نشوند، اصول رشد را درست بشناسها حتماً باید ببینند این است که اسیر موقعیتخانوادهبنابراین آن آموزشی که 

که های فرزند را بشناسند و بگذارند هر فرزندی آزادانه در مسیر رشد خودش حرکت بکند و برود جلو نه اینها و استعدادتوانایی

ردید؟ همین شدن. توجه کای را که درس خواندم، دوست ندارم. این یعنی تلفوقتی لیسانسش را گرفت بیاید و به ما بگوید رشته

وجوی این هستم که با این انسان که این حرف را به من زده چگونه بایستی کار االن که من در خدمتت شما هستم، در جست

ش را بشناسد. هایودش را بشناسد و تواناییبکنم تا او بتواند خودش را بشناسد؟ قرار نیست من او را بشناسم قرار است او خودش، خ

کر ی متوسط ما فهای طبقهکه بعضی از خانوادهگذاشتند. ضمن اینوقت اجباری نمیهای سنتی ما هیچدر بسیاری از خانواده

ه در واقع دها عضو خانواده بودند و در کل کارهای خانواها، فقط خدمت کنند بلکه بچهکردند که فقط سرویس بدهند به بچهنمی

نید االن ی شهری. ببیی روستایی باشند چه خانوادهکردند و برای خودشان مسئولیت قایل بودند؛ چه خانوادهتشریک مساعی می

جمعیت این کشور شهرنشین هستند. با سوادی  ٪14که وجود آورده است، این است موضوعی که تغییری در نظام جمعیتی ما به

هایش خیلی جلو ی متوسطی را به وجود آورده است که نگاهش یا هدفاین جمعیت شهرنشین یک حلقه .٪34رفته است روی 

وجود را به خواهد که فرزندش حتما ًدکتر شود و نظام هم درواقع با سیستم رقابتی کنکور و فالن و بهمان، این توقعاست. یعنی می

اشی، یک که اگر تو خودت بطور نیست، در صورتیکه ایننی در صورتیتوانی خدمت کآورده است که تو فقط اگر دکتر بشوی می

برای  معهکه با یک نام خاص. در جاتوانی خدمت بکنی تا اینانسان فرهیخته باشی و روابط انسانی درست داشته باشی، بهتر می

 خودت افتخار بخری.
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ه و نیازهایش مطرح است، این است که بحث شد. خود نشین شدی متوسطی که االن رشد کرده و شهراین مسئله است که طبقه

ها باید در این آموزش شرکت کنند، نظرهایشان را بدهند و آخرین اطالعات علمی را در هر زمینه بگیرند و بتوانند فرزندان خانواده

 سالم، مبتکر و مسلط به خود تربیت کنند.
 

های فردی، اصالً آغاز آموزش خانواده فرمودید شناخت تفاوتی خیلی جالبی است خانم میرهادی که اشاره خانم احمدي:

د ها است. بر مبنای پذیرش همدیگر است. شایهای آدمسازی بر مبنای تفاوتجا باشد که حتی روابط عاطفی، انسانتواند از اینمی

ها با نیم و بتوانیم بپذیریم که آدمیواش صلح در جهان را باید در گروی این پذیرش بداصلح در خانواده و صلح در جامعه و یواش

های ی چگونگی رشد بشوند، رشد کودکان و تفاوتکنند و آغاز این تفکر در خانواده است. اگر والدین وارد حوزههمدیگر فرق می

آمیز در آمیز با فرزند و ترویج رفتار مسالمتفردی را بشناسند، انگار که یک کلیدی به دستشان داده شده برای رفتار مسالمت

 جامعه، پذیرش در جامعه، که خیلی ضعیف هستیم در این زمینه.

ر های فردی دکند ولی تفاوتهای خاصی را مطرح میکند، رشد فرزند ویژگیها ابعاد گوناگون پیدا میآموزش رشد به خانواده

ا با توجه ها با یکدیگر رهای آندک و تفاوتها باید کار بکنند و زندگی با کوی اختصاصی است که خانوادهکنارش، کامالً دو شاخه

 به استانداردهای رشد بیاموزند.

هایشان زندگی کنند، بازی کنند، کار کنند و حرف بزنند، بخشی از ها اگر بتوانند با بچهگوییم خانوادهما همیشه در موسسه می

رشد باید  یکمیلش، اطالعات درست را هم در زمینهشناسند که در هیچ کتابی نوشته نشده. برای تهای فرزندشان را میویژگی

رد تواند موثر باشد، هرچند که خانواده نیازهای بیشتری داکسب کنند. شاید این کار حرکتی است که بگوییم خانواده در جامعه می

 تا بتواند نقش واقعی خودش را انجام بدهد.

درستی انجام بدهد برایمان تواند وظایفش را بهیک خانواده میی شرایط اجتماعی که خواستم دربارهخانم میرهادی جان می

 صحبت کنید.
 

شود که اصل نیست. داشتن، داشتن، داشتن این دارد ها رفاه مادی دارد درواقع اصل میببینید االن در جامعه خانم ميرهادي:

 کند که خیلی هم انسانی نیست و خانوادهشود و بر اساس این، روابط انسانی درواقع شکل خاص خودش را پیدا مییک اصل می

بعیت از این نظام مادی که فقط بعد مادی ، رفاهی و ثروت فالن و فالن دارد اصالً بهتر است تابع این جریان نشود. ببینید اصالً ت

برد که چه چیزی در خانواده اصل است و چه چیزی در خانواده اصل برد و این خیلی کار میو ابداً نباید اصل شود و این کار می

ها ، برای خانوادهاین خاطر است که درمورد این مسئله ن بهنظر مبه .شوندهای ما در این دوره دچار توهماتی مینیست و اگر بچه

 یکنم ولی هر چیزی حد و اندازهطور کامل کار نشده است و بایست کار بشود در این زمینه. من رفاه مادی را نفی نمیهنوز به

کند و ری که این نان را آماده میآورد مطمئناً از راه درست باشد و مادخودش را دارد و بایستی پدری که نانی به خانواده می

واقعی  هایطوری بتواند صداقت، امانت و حقیقتگذارد جلوی فرزندان مطمئن باشد که این از راه درست تامین شده است. بهمی

 رو هستند.ها با آن روبهانسانی را در وجود فرزندان بپروراند و این یک مسئله است که در جهان امروز خانواده

و وپاش جزها یاد گرفتیم. ولی االن درست برعکس شده یعنی ریختجویی را جزو اصلآموز بودیم، صرفهما دانش زمانی که

ها شده و این خانواده است که بایستی حواسش را جمع کند. حاال این بعد محیط زیستی دارد، بعد اجتماعی دارد، بعد کمکی اصل

ر تکه یک زندگی متعادل و آرامطوریکند، بهواده با عملکردش نسل جوان را هدایت میها را دارد یعنی درواقع خانی ایندارد، همه

خاطر مادری که داشتم و پدری که داشتم و خواهم خدا را شکر کنم بهتر داشته باشد و راستش را بخواهید باز هم میو واقعی

ی ما و در این زمینه کیف روزگار را بینیم، همهدمت میکه ما لذت را در خدلیل اینهمسری که داشتم و فرزندانی که دارم، به

 کنیم.داریم می
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 گرایی یک چیز متداولخصوص در زمانی که مصرفخیلی درست است خانم میرهادی جان بهصحبتتان خیلی خانم احمدي:

زند، این گوشی اندارا دور می بودن یک چیز ولی خرابی کوچکی، آن شیئیشده و حتی جای نگرانی است. وقتی که با قابل استفاده

خورد. این یخچال چون دیگر خراب شده بیندازیمش باید دور انداخته شود، این وسیله امروز دور انداخته شود، چون دیگر به درد نمی

ارد دگرایی در خانواده نیست ولی ی این مصرفشود که ریشهگرایی دارد دامن زده مینوعی مصرفدور، یکی دیگر بگیریم، یک

اج پیدا گرایی که روکه خانواده چه بکند، کار بسیار سختی است و حتی جای نگرانی دارد چون مصرفشود. اینبه آن تحمیل می

کند و این دلبستگی فقط در ابعاد مادی نیست، در ابعاد معنوی حتی ممکن است مفهوم عشق کند، دلبستگی کاهش پیدا میمی

 قرار دهد.تاثیر خودش و عالقه را هم تحت

ام نرسد که ما بتوانیم خانواده را از این گزند از این آسیبی که امروزه بهنظر میخواهم ببینم آیا راهکاری بهترتیب میاینبه

 گرایی مطرح است نجات بدهیم یا کمکشان کنیم.مصرف

دی چه خاطر مسایل اقتصاه کن، چه بهجویی پیشگرایی مبارزه کن، صرفهاگر خانواده را تنها بگذاریم و بگوییم که با مصرف

د به رستنها بماند شاید چیزی که به ذهن ما میمحیطی و سایر مسایل، این خانواده ممکن است دستخاطر مسایل زیستبه

گاه آ ها را کمک کنیم وهایی تنظیم کنیم و خانوادهها و برنامهها، دورهکند، کتابها کار میای که برای خانوادهعنوان موسسه

 گرایی را و اثراتش را در فرزندانشان و در خودشان کم کنند. کنیم که چگونه این مصرف

 رسد که فراگیرتر باشد و از طرف جامعه به خانواده خدمت بشود؟آیا راهکاری به نظر شما می
 

ود درجهت شنظر من میاین یک سوال خیلی بزرگی است. شاید من صالحیت جوابش را نداشته باشم. ولی به خانم ميرهادي:

خیلی مسئله زیست که خیلیجویی و حفظ محیطصرفه

ی هکنیم و همگرایی برای زمین ایجاد میی خطراتی که ما داریم با این نوع مصرفشدن زمین و مسئلهی آلودهاست، مسئله

ا هها آموخت و آموزش داد ولی این آموزشکردن به معنای واقعی، بشود با خانواده هماهنگ شد و به خانوادهو سالم زندگی هااین

ها از دبستان با بچهای است که باید از پیشهای آموزشی کشور، یعنی این نکته، نکتهگذاری بشوند در تمام سیستمعمالً باید پایه

ای ارزش کار را بداند و ارزش چیزی را که در اختیار دارد، بداند. خیلی در فکر این نباشد که که هر بچهیکار بشود و بیاید تا جای

 افتم که مادرم برایهایی میکنم به فکر عروسکجوری که دارم با شما صحبت میبعد این چی؟ بعد چی؟ بعد چی؟ من همین

 خرید.دوخت و برای ما نمیما می
 

-توانیم از بیرون یک سرویسی را فراهم کنیم تا مصرفگیرم که اگر نمیجوری نتیجه میممنون من این خیلی : خانم احمدي

 ند؟های آگاه بشوکنندهکه مصرفهای آگاه را ترغیب کنیم به اینواقع اسیریم، چطور است که خانواده گرایی را کم کند و در
 

 البته بسیار بسیار کار خوبیه. خانم ميرهادي:
 

که بتوانند نقش و وظایف خودشان را ها برای اینجا داشته باشیم. خانوادهبندی را همینکنم این جمعفکر می خانم احمدي:

د و نهای عاطفی باید بدانند چگونه عمل کنهای مختلف. در رابطهدرستی انجام بدهند احتیاج به آگاهی دارند، آگاهی در زمینهبه

طور در کسب دانش و علم باید بدانند بدانند چه اثری دارند، در مصرف بدانند چگونه عمل کنند و چه اثری در جامعه دارند. همین

نقش تیدرسها بتوانند بهتا خانواده های معتبری که نیاز دارند، برایشان تدوین و آماده شودبه چه منابعی مراجعه کنند و کتاب

گزاران و هر کس که در جامعه به نوعی با خانواده در ارتباط است بهتر است مندان، آگاهان، سیاستدهند و دانشخودش را انجام ب

درستی ایفا کند.  خیلی ممنون از شما خانم که با هماهنگی با هم، از خانواده حمایت کنند تا خانواده بتواند نقش خودش را به

 میرهادی عزیز که تشریف آوردید.
 

ممنون از فرصتی که به من داده شد. خیلی ممنون و متشکر. خانم ميرهادي:
 


