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)چه با حال(، )چه خوشمزه(، )بفف(. بعضی وقت ها فرزندانمان از لغاتی 

آنها  و  نشویم  آنها  متوجه   است  ممکن  ابتدا  در  که  می کنند  استفاده 

همیشه نمی فهمند ما چه می گوییم، اما در میان وضعیت هایی که دو 

طرف یکدیگر را نمی فهمیم، شاید خطرناک ترین وضعیت این باشد که 

نتوانیم عشق را درست و کامل به فرزندانمان منتقل کنیم. آیا می توانید 

را  کار  این  می توانید،  اگر  و  کنید  صحبت  فرزندانتان  عشق  زبان  به 

می کنید؟

از  هر کودکی یک زبان اصلی برای دریافت عشق دارد، راهی که اگر 

آن راه برای انتقال عشق وارد شوید، عشق شما؛ یعنی پدر و مادر را به 

مقدمه
   سخن گفتن به زبان عشق با فرزندانتان

مقدمه: سخن گفتن به زبان عشق با فرزندانتان
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بهترین شکل درک می کند. این کتاب به شما کمک می کند زبان اولیه 

یا اصلی انتقال عشق به فرزندتان را بیابید و به وسیله ی آن، زبان عشق 

انتقال دهید و همچنین به شما شناختی از چهار زبان دیگر  او  را به 

انتقال عشق می دهد که با استفاده از آن، فرزند شما به بهترین شکل 

درمی یابد که او را دوست دارید. همان طور که خواهیم دید، فرزند شما 

برای اینکه در آینده به بزرگسالی بخشنده، رشد یافته و مهربان تبدیل 

شود، باید در دوران کودکی بداند که دوست داشته می شود.

به  عشق  انتقال  زبان  پنج  هر  با  را  شما  کودکان،  در  عشق  زبان  پنج 

را که  انتقال عشق  کودکان آشنا می کند و کمک می کند زبان اصلی 

کودک شما از طریق آن عشق شما را دریافت می کند، بیابید. فصل های 

2 تا 6 را که به ارائه ی توضیح در مورد پنج زبان اصلی عشق می پردازند، 

با دقت بخوانید، چون کودک شما از هر پنج راه دریافت عشق منتفع 

خواهد شد. بله، ما بر این باوریم که کودک شما از یکی از پنج زبان 

از  زبان دیگر که  اما چهار  دریافت می کند،  را  بهتر عشق شما  عشق، 

طریق آنها می توانید عشق خود را به او منتقل کنید، برای او سودآور 

خواهد بود. عالوه بر این، با گذر زمان ممکن است زبان اولیه ی انتقال 

عشق به فرزندتان تغییر کند. 

به همین دلیل هر فصل با بیان نکات مهم در مورد زبان انتقال عشق به 
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صورت خاص برای فرزند شما آغاز می شود. حتی با وجود اینکه ممکن 

است آن زبان، زبان اولیه ی انتقال عشق به فرزند شما نباشد، صحبت 

کردن به این زبان را بیاموزید. اگر هر پنج زمان را تمرین کنید، بیشتر 

می توانید مطمئن باشید که فرزند شما عشق شما را دریافت و حس 

فصل  هر  پایان  در  کار،  این  انجام  برای  شما  به  کمک  برای  می کند. 

ایده های کاربردی برای کمک به شما برای استفاده از آن زبان در مورد 

فرزندانتان را آورده ایم.

در این کتاب ما به اهمیت عشق در کمک به ساخت شخصیت فرزندتان 

صحبت خواهیم کرد. هدف نهایی این است که شخصیت فرزندانتان را 

طوری بسازید که یک بزرگسال رشد یافته و بالغ شوند. 

نام عشق  به  بنیانی  پایه و  نیازمند  تمام جنبه های رشد فرزندان شما 

یادگیری  برای  شما  به  کمک  برای  کتابی  عنوان  به  کتاب  این  است. 

چگونه بهتر دوست داشتن فرزندتان، شامل پیشنهادهایی برای تربیت 

خوب است. همزمان با اینکه روی بخش هایی که بیشترین اهمیت را 

دارند، کار می کنید؛ متوجه خواهید شد که روابط خانوادگی شما قوی تر 

و همراه با راحتی و لذت بیشتر خواهد شد.

برای مثال در بحث پیرامون تربیت که در فصل هشتم به آن پرداخته ایم، 

خواهید آموخت که دو کلمه ی کلیدی که باید آنها را بیشتر در ذهن 

مقدمه: سخن گفتن به زبان عشق با فرزندانتان
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داشته باشید، کلمات »مهربان« و »استوار« هستند. همان طور که عشق 

در وضعیت های مختلفی به کار می آید، مهربان و در عین حال استوار و 

قوی بودن می تواند شما را در حل کردن بسیاری از چالش های تربیتی 

یاری کند. 

چطور می توانید زبان انتقال عشق از سوی فرزند خود را دریابید؟ در این 

زمینه، فصل 7 ایده های بسیاری دارد. اگر به دنبال راهنمایی هستید تا 

فرزندتان را بهتر بشناسید و در طول این راه با هم خوش بگذرانید، به 

دنبال بازی راز زبان عشق باشید. حاال به سخنانی از هر یک از ما دو نفر 

توجه کنید تا به هنگام آغاز این مأموریت و سفر، راهنمای شما برای 

بهبود بیان و انتقال عشق به فرزندانتان باشد.
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سخنی از گری چاپمن
موفقیت این کتاب؛ یعنی »پنج زبان انتقال عشق به کودکان: راز عشقی 

تنها  نه  زوج  میلیون ها  است.  بوده  رضایت بخش  بسیار  می ماند«،  که 

کتاب را خوانده ، بلکه اصولش را تمرین کرده اند. پوشه های من پر است 

از نامه های ارسالی از زوج هایی که رضایت خود را از تفاوت ایجاد شده 

آنها  بیشتر  داشته اند.  ابراز  زندگی شان  در  زبان های عشق  به وسیله ی 

انتقال عشق به همسرشان در محیط  می گویند که کشف زبان اصلی 

این  برخی گفته اند  و  ایجاد کرده  اساسی  تغییر  آنها  احساسی خانه ی 

کتاب، زندگی زناشویی آنها را نجات داده است. 

دلیل به وجود آمدن این کتاب، این بود که درخواست های بسیاری در 

مورد نوشتن کتابی پیرامون پنج زبان انتقال عشق به کودکان دریافت 

کردم و از آنجا که تمرکز حرفه ای من روی مشاوره ی ازدواج و پربارسازی 

زندگی زناشویی است، اما نمی خواستم در مورد کودکان چیزی بنویسم، 

با وجود اینکه صدها گزارش دریافت کرده بودم از والدینی که مفهوم 

زبان های عشق را در کودکانشان پیاده کرده بودند. 

کتابی صحبت  نوشتن چنین  مورد  در  فیلد«  »نورس  انتشارات  وقتی 

بخواهم  او  از  تا  گرفتم  تماس  کمبل«  »راس  قدیمی  دوست  با  کرد، 

در نوشتن این کتاب همراهی ام کند. خوشبختانه »راس« پذیرفت. او 

مقدمه: سخن گفتن به زبان عشق با فرزندانتان
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نیازهای  بر  تمرکزش  و  داده  انجام  روان پزشکی  کار  زیادی  سال های 

بزرگساالن و کودکان بوده است. خیلی وقت است که از کیفیت کار او 

تعریف کرده و از نوشته های او سود برده ام و از ارتباطی که طی سال ها 

داشته ایم، خوشحالم.

همان طور که کتاب اصلی من؛ یعنی زبان های عشق به بسیاری از مردم 

دعا  و  امیدوارم  حاال  است،  کرده  کمک  زناشویی شان  زندگی های  در 

می کنم که این کتاب به بسیاری از والدین، معلمان و دیگرانی که با 

بچه ها کار می کنند و آنها را دوست دارند، کمک کند تا به طور مؤثرتری 

نیاز احساسی کودکان به عشق را برطرف کنند. 

دکتر گری چاپمن 

شهر وینستون سیلیم، کارولینای شمالی
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سخنی از راس کمبل
من و »گری« هر دو زندگی خودمان را صرف نوشتن و صحبت از عشق 

کرده ایم. »گری« به هزاران زوج کمک کرده است معنایی را در روابط شان 

بیابند و من در زمینه ی کمک به والدین در انجام وظایف بسیار ضروری 

و لذت بخش ساخت شخصیت فرزندانشان نوشته  و سمینارهای زیادی 

اینکه دهه هاست »گری« را می شناسم، نمی دانستم  با  برگزار کرده ام. 

که پیام های ما تا این حد یکسان است.

من زمانی به این حقیقت مثبت پی بردم که کتاب پرمعنای او؛ یعنی 

یعنی  من؛  کتاب  موازی  کتاب های  خواندم.  را  عشق«  زبان  »پنج 

فرزند  چطور  و  بدارید  دوست  حقیقتاً  را  کودک تان  چطور  کتاب های 

کمک  من  به  راستا  این  در  نیز  بدارید  دوست  حقیقتاً  را  نوجوان تان 

کردند. 

قرار  بود و مورد پسند من  تأکید شده  بر آن  آنچه در کتاب »گری« 

و  انتقال  برای  اصلی  و  اولیه  زبان  ما  از  یک  هر  که  بود  این  گرفت، 

و خودمان  همسران  در  را  زبان  این  بتوانیم  اگر  داریم.  دریافت عشق 

یافته و شناسایی کنیم، می توانیم از این دانش قیمتی در تسهیل روابط 

به  اینها را در زمینه ی کودکان می توان  زناشویی خود استفاده کنیم. 

کار برد، چون هر کودک روش مخصوص خودش را برای عشق دادن و 

مقدمه: سخن گفتن به زبان عشق با فرزندانتان
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عشق گرفتن دارد. وقتی »گری« از این امر آگاه شد، می توان گفت این 

کتاب پدید آمد که حاصل شباهت های موجود بین کار من و اوست.

بسیار  کتاب  این  نوشتن  در  »گری«  با  همکاری  خاطر  به  واقعاً  من 

مهم خوشحالم. از صمیم قلب بر این باورم که این کتاب به والدین و 

سایرینی که با کودکان در ارتباط هستند، کمک خواهد کرد تا مهم ترین 

و عمیق ترین نیاز کودکانی را که دوست شان دارند برطرف سازند. لطفاً 

در سفر ما برای کشف و بررسی پنج زبان عشق در کودکان با ما همراه 

باشید.

دکتر راس کمبل 

شهر سیگنال مانتین تنسی 
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»بَِرد« و »اِمیلی« نمی دانستند مشکل »کالب«، پسر هشت ساله ی آنها 

چیست؟ او از هوش خوبی برخوردار بود و تکالیفش را نیز انجام می داد، 

اما امسال در مدرسه دچار مشکل شده بود. وقتی معلم به او تمرینی 

توضیح  را  آن  دوباره  او می خواست  از  و  معلم می رفت  نزد  او  می داد، 

دهد. او روزی تا 8 بار نزد معلم می رفت و می خواست دستورالعمل های 

بیشتری به او بدهد و راهنمایی اش کند. آیا مشکل او کاهش شنوایی 

بود یا عدم درک؟ »بَِرد« و »اِمیلی«، »کالب« را تست شنوایی بردند 

و یکی از مشاوران مدرسه تست درک مطلبی را به او داد. شنوایی اش 

نرمال بود و درکش برای یک کودک کالس سومی معمولی بود.  

فصل 1 : عشق بنیان همه چیز است 

عشق بنیان همه چیز است 

فصل 1



پنج زبان برای انتقال عشق به کودکان16

می کرد.  سردرگم  را  آنها  که  بود  فرزندشان  مورد  در  دیگری  مسائل 

بعضی وقت ها رفتارهای »کالب« ضد اجتماعی به نظر می رسید. معلم 

آنها هر روز با یکی از دانش آموزان کالس سوم ناهار می خورد، اما بعضی 

وقت ها »کالب« بچه ها را کنار می زد تا بتواند نزدیک معلمش باشد. در 

زنگ تفریح هر وقت معلم وارد زمین بازی می شد، او بچه های دیگر را 

رها می کرد، به سمت معلم می آمد و سؤالی بی معنا از او می پرسید و به 

این ترتیب می خواست از دیگر بچه ها دور شود. اگر معلم در طول زنگ 

تفریح در بازی مشارکت می کرد، »کالب« سعی می کرد در طول بازی 

دست معلم را بگیرد.

پدر و مادر او سه بار با معلم مالقات کرده بودند و نه آنها توانسته بودند 

مشکل را پیدا کنند، نه معلم. او که در کالس های اول و دوم مستقل 

و خوشحال بود، حاال گویا وابسته شده بود که هیچ معنایی نداشت. او 

با خواهر بزرگ ترش »هانا« بیشتر دعوا می کرد و این در حالی بود که 

»امیلی« و »بَِرد« تصور می کردند این هم مرحله ای از زندگی است که 

او در حال عبور از آن است. 

وقتی پدر و مادر »کالب« به سمینار )زندگی زناشویی دلخواه( آمدند و 

در مورد »کالب« با من صحبت کردند، ناراحت بودند و تصور می کردند، 

نکند فرزندی طغیان گر داشته باشند. »امیلی« گفت: »دکتر »چاپمن« 
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می دانیم اینجا یک سمینار ازدواج و زناشویی است و شاید جای مطرح 

اما من و »بَِرد« تصور کردیم شاید بتوانید  کردن این حرف ها نباشد، 

ما را راهنمایی کنید.« او بعد به توصیف رفتار نگران کننده ی پسرش 

پرداخت. 

من از آنها پرسیدم که آیا امسال روش زندگی آنها نیز تغییر کرده است 

یا خیر؟ »بَِرد« گفت که مدیر فروش است و هفته ای دو شب بیرون 

تا 7:30 دقیقه ی شب  اما در سایر روزها حدود ساعت 6  خانه است، 

به خانه می آید. آن شب ها را صرف بررسی پیام ها و رایانامه ها و کمی 

هم تماشای تلویزیون می کند. او آخر هفته ها نیز فوتبال بازی می کند 

را  کار  این  است  سالی  یک  اما  می برد،  خود  با  را  »کالب«  معموالً  و 

نکرده است. »بَِرد« می گوید: »رفتن به بازی فوتبال دردسر زیادی دارد، 

ترجیح می دهم بازی ها را از تلویزیون تماشا کنم.«

از »امیلی« پرسیدم: »امیلی« تو چطور؟ آیا در یک سال گذشته تغییری 

در روش زندگی تو پدید آمده است؟ گفت: »قطعاً. من از سه سال پیش 

که »کالب« به مهد کودک می رفت، در دانشگاه به صورت پاره وقت کار 

از معمول  امسال تمام وقت آنجا کار می کنم. پس دیرتر  اما  می کردم، 

به خانه می آیم. مادرم به مدرسه می رود و »کالب« را نزد خودش یک 

ساعت و نیم نگه می دارد و بعد من او را از مادرم می گیرم و به خانه 

فصل 1 : عشق بنیان همه چیز است 


