
  گوییموضوعاتی برای خاطره

 

شود؟ چه تأثیر مهمی است؟ چرا فرد مهمی محسوب میافراد مهم زندگی: این فرد چه کسی بودهیا  فرداز  خاطره •

 است؟داشته

توانند می شخص شروریک حتی یا پدر، مادر، معلم مثال  ،استالگو یا راهنما بوده برای ما شخصی که به عنوان مثال، 

تواند فرد مهم زندگی ما است، میبه همین ترتیب یک دوست که مسیر زندگی ما را تغییر داده افراد مهم زندگی ما باشند.

 باشد.

 

: پیام داستان چه بوده؟ در چه استشدهتعریف می کودکی هر یک از ماهایی که در زمان ها و افسانهخاطره از داستان •

 ؟استداشتهفرد  زندگی خود و ثیری در بینشأشده؟ چه ت استفاده میهایی زمان

 

مانند مرگ عزیزان، تولد، بیماری حاد، نقص عضو،  ها؛شدن از سختیی خارجو نحوه زندگیسخت خاطره از وقایع  •

 و ... .  بدهکاری ،فقر ،جدایی از نزدیکان، گرفتاری

 

ها در این واقعه چه ها، مشکالت و گشایشها، عبرتها، نگرانی... : ترسخاطره از بالیای طبیعی، مثل سیل، زلزله و  •

 اند؟بوده 

 

ها و موفقیت ،هاشکست ، نوع رابطه با شریک،لپیدا کردن شغ ؛ به عنوان مثال:خاطره از اتفاقاتی که مربوط به شغل است •

 و ... . هانگرانی

 

و  اندحل شدهمشکالیت که  ها )نایی، مشکالت و راه حل آنخاطره از ازدواج خود یا یکی از نزدیکان: چگونگی آش •

  برخورد اطرافیان و (اندمشکالتی که حل نشده

 

قدیم؛ به عنوان مثال ارتباطات بین اعضای خانواده، بین همسرها، روابط فامیلی، روابط با  زمان در هانوع ارتباط •

چه ها یا مادرشان از آن؟ پدر کردندچگونه به پدر و مادر خود کمک می است؟چگونه بودهها و ... مهمانی ،هاهمسایه

چه کارهایی  اند؟ههایی داشتچه تنهایی است؟ودهای بافراد خانواده تا چه اندازه میزان صمیمیت ؟انتظاراتی داشتند

  ؟بکنند که نکردنددر رابطه توانستند می

 

اند؟ چه است؟ چه عبرتی گرفتهاست: چه اتفاقی بوده شده فردکه باعث تغییر نگرش یا مسیر زندگی   اتفاقاتی در زندگی •

چه کارهای خوب یا بدی انجام  اند؟ در این واقعه،است؟ از چه چیزهایی محروم ماندهها ایجاد شدهنغییر اخالقی در آن 

 اند؟اند یا ندادهداده

 

 شان داشته است.تاثیری که در زندگی و تصمیمأاند و ت های شگفتی که دیدهخواب •



  گوییموضوعاتی برای خاطره

 

ها، وضعیت کاریسازش ها، مبارزات،خواهیها و عدالتجنگ، انقالب، ظلم مانند خاطره از تحوالت مهم اجتماعی •

 و ... . های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگیسیاست  مردم،

 

ای چه تجربه ؟اندچه مشکالتی داشته اند؟به سفر رفته با چه امکاناتیاند؟ همسفرها چه کسانی بودهها: خاطره از مسافرت •

 ؟اندپیدا کرده

 

مثل   اعیادگردیده؟ به عنوان مثال مراسمی که در چگونه برگزار میو است چه بوده  کودکی فردزمان مناسک و رسوم    •

برگزار   دعای بارانام  یا هنگ  محرم،ی دهه نذری پزان، شب یلدا، اند یا مراسمی که درو ... داشته  نوروز، فطر ، قربان، غدیر

 .استشدهمی

 

 ؟چند اتاق داشته است؟ها در کجا بوده ی آنخانهبه عنوان مثال،  است؟ بوده هبرای زندگی چکودکی فرد  امکانات زمان  •

نگهداری   تهیه آب گرم،  رفتن،  حمام است؟چه شکلی داشتهحیاط خانه   کردند؟زندگی می چند خانواده در یک منزل 

 است؟به چه صورت بودهو ... نحوه ظرف شستن  نحوه تهیه سوخت، ها،بدون یخچال، سرمایش و گرمایش خانه غذا

 

ها ها در زمان کودکی آناند؟ بیشتر هدیهدریافت کرده  هاپدربزرگ ها یا مادربزرگپدر و مادر یا    از  هایی کههدیهخاطره از   •

 اند؟از چه نوعی بوده

 

هایی که در رابطه اوج، شدننحوه آشنا، اندکسی که محبت شدیدی نسبت به او پیدا کردهای از بهترین دوست: خاطره •

 ؟انددهکجا احساس کرشان در در دوستیحضور خدا را ، هانحوه برخورد با دلخوری، اندداشته

 

حل مشکل یکی از افراد ، همکاری بین چند نفر برای رسیدن به هدفی خاص؛ به عنوان مثال: خاطره از کارهای گروهی •

، برگزار کردن یک مراسم عروسی و ... . همچنین کشیاسباب، بیماریک پرستاری از ، همکاری برای خانواده یا فامیل

 را.تجربه حل اختالف گروهی به همراه جزییات ماج

 

کارهایی که باید  عبرت، نحوه برخورد با مشکل، کالهبرداری، اند: فریب،ها خیانت کردهاشخاصی که در زندگی به آن •

 .کردندکردند یا نباید میمی

 

با  اند؟ معموال رفتنههایی میبه چه مکان برای گردش کردند؟می هاییچه بازی :هاکودکی آن زمان درترین تفریحات مهم •

 کردند؟در اوقات فراغت چه کار می کردند؟بازی می چه کسانی

ای از استجابت خاطرهبه عنوان مثال،  ؟  اندحضور خدا را بیشتر احساس کرده  ای: در چه واقعهمهمترین تجربه معنوی زندگی •

 و ... .  یک دعا یا رسیدن یک کمک غیر منتظره


