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ساختار انسان در دستگاهای مختصات مختلف قابل مطالعه و تحلیل و .. است. یکی از بزرگترین اعجاز 
نظامات بشتتتتتری ته وقتی انستتتتتان را قرآن دستتتتتتگاص مختصتتتتتات بعد بعدی ابعاد مختلف دارد به خ   

مشتتتاهدص میکععد قدرت ایعکه انستتتان را بعد بعدی بکمععد تمتر استتتت. در قرآن این امکان فراهم استتتت 
 ته انسان را در ابعاد مختلف مشاهدص تعید. یکی از نقاط قوت ت م اهلل مجید در همین است. 

در قرآن میخواهیم امروز عرضتته تعیم. ا ر یکی از نمونه های مطالعه انستتان در دستتتگاص مختصتتات مختلف
 تعداز معظرهای مختصات گوناگونی دیدص شود و ایعها تعاظر دارد و ایعها به هم تمک می شود انسان می

. نمونه تار در تتاب طیب ستتتتتخن استتتتتت و مکاح  مختل ی و میشتتتتتود از یکی به دیگری انتقال پردا ترد
 .ا مشاهدص تعیمبخشی از معابع نظری رانشاءاهلل مطرح شدص و 

 سال اول 7 سال اول است. اعتقاد داریم در  7اسم تتاب طیب سخن است بون اصلش این تتاب برای 
موضتتتتر تربیت و مکاح  رشتتتد بر مدار موضتتتوعات طیب استتتت به همین دلیل بح  را بردیم روی طیب 

 سخن

را به ععوان شتتتتتاخی تعلیم و   اق می افتد. ت متربیت ات ؛ایدص تلی: وقتی ت م طیب در خانوادص باشتتتتتد
و از نظر اخت ل و رشتتتتتد درجه بعدی تردن آن ت م را به ععوان مکعا و ستتتتتال اول تلقی تردیم  7تربیت در 

 معیار قرار دادیم

اول قصد تتاب مهارتی داشتم و اسمش هم مهارتی است اما وقتی وارد مکاح  شدم رنگ و بوی بعیادی 
 دص بودگرفت بون تسی پرش از این تار نکر

. یه دستتتتگاص از معظر حوا  و ادرا ات و عواطف. از ستتتمع و ما دستتتتگاص مختصتتتات داریم در حتزص انستتتان
ابصتتتار و اف دص گرفتیم. حوا : ستتتمع و اباار و اف دص ادارتات و عواطف. اگر تستتتی بگتید ستتتاختار وجودی 

 داریم حوا  و فعل و عمل و ... میگتیرم بله آن دستگاص دیگری است.



دوم: نطق و قول و ت م. در تتاب تدبر در ت م آمدص. تشتتتف تردیم ته انستتتان در برقراری رواب  با  دستتتتگاص
. نه ایعکه بگتیرم در برابر حوا  و .. استتتتتت بلکه ارتکاط برقرار میکعد دیگران از مستتتتتیر نطق و قول و ت م

یک به یک این موارد هم  )تعاظر  تعیم.دستگاص دیگری است. تودک را از معظر این دو دستگاص بررسی می
 مهم است اما فع  تار نداریم(

 توضیح نمودار نطق و قول و ... در تتاب

ع مت ضتتترب در : نشتتتان دهعدص ستتتاختار مجوای این دو دستتتتگاص. برخی از همان اول شتتترور میکععد به 
 غاطی تردن این دو و نتایج ختبی برایشان حاصل نمیشود.

 سترص نحل شرور میشود. تعاظر بین سمع و ابصار با ت کر و تعقل و اف دص با شکر  78داستان از آیه 

 یه دستگاص دیگر ت کر و تعقل و شکر ته آیاتی در این رابطه هم داریم.

 تعاظر این سه دستگاص مهم است. تی اول تی وس  و تی آخر مهم است

ات و بعدش عواطف. یا بعدش ادرا  م دستتتتتگاص مختصتتتتاتی میوینیم. حوا  میوینیمنییبا میایعها را جد
. نکاید قاطی ترد. اشتتتتکال ندارص بتوانیم رب  انستتتتان را ت  کر میوینیم بعدش تعقل بکمعیم و بعدش شتتتتکر

گاهانه باشد.  دهیم اما باید آ

 دو ن ر در گ تگو: تأثیر و تأثر دو دستگاص دو ن ر بر هم

و تربیت ات اق بی تد یک ن ر باالتر و یک ن ر  آمتزش برای تودک ات اق بی تد: یععی: در یک ستتاختار تعلیم
 پایرن تر، هم احتیاج دارد تعلیم ات اق بی تد هم القا و هم ارزیابی.

 تعلیم یععی بیوی انتقال پردا تعد و آمتزش دادص شود. 

)القا به مععی مواجه تردن. در  شتتتتتود.القا یععی مواجهه صتتتتتترت ب. یرد. بدون القا بیوی تعلیم دادص نمی
 آن به مععی روبرو تردن و در معرض قرار دادن(قر

 ارزیابی: بازخترد بگیریم آن بیوی ته آمتزش دادص شدص به هد  رسیدص یا از هد  دور شدص.

 برای هر تدام مواردی ذتر شدص ته باید ات اق بی تد.



غ ایی ته باید پخت مانعد اف دص: ت. انستتتان ستتتمع و ابصتتتار و اف دص ای استتت ستتتاختار تعلیم در حتزصبون 
جاری نشتتتتود. مواردی ته برای تعلیم به فرد  عواطف و توجه به صتتتتترت رحمت و مهربانی در فردشتتتتود. اگر 

 شود بون گرما ندارد.بیان میشود پخته نمی

دستتتتتگاص دوم.  6تا  4دستتتتتگاص اول و  3تا  1امر اول: در دو دستتتتتگاص مختصتتتتات، تودک را بررستتتتی میکعیم. 
 )موارد تتاب(

 دوم: امر 

 درنظر گرفتیم.معیاری برای سعجش ها امر سوم: هر یک از مول ه های دستگاص 

 ع شود در ت م.یجمتنمودار بعدی: مجموعه، حوا  و ادارتات و عواطف و نطق و قول باید 

 

مخاطب دارد. هربه ته به سمت مخاطب داشتن برود هربعد ته  ،ها و رفتارهایی تهمجموعه گ تار ت م:
ا ات، نطق، قول و تار پدر و مادر ته عصارص ی حوا ، ادرشود. خروجی رفتاری هم باشد اسمش ت م می

ی اعتقادات، خوب دیدن نمایعدصوجود او خواهعد بود. همه ادر به ععوان نمایعدص پدر و م ... اوستتت. ت م
ست داشتن ها و نمایعدص آنچه درون آنها و تعاری ی ته دارند و ... . از تتزص همان برون و خوب شعیدن، دو

 ه در اوست.تراود ت

گ اشتیم. اگر جای دیگر در حتزص انتقال باشد شاید را وس  بون ایعجا در حتزص تعلیم و تربیت است ت م 
 از نطق و قول نیو است ادص تعیم.

در تعریف ت م داریم مخاطب  تا مول ه را در تودک ترتیب دهد. 6باید این والدین، از طر  دیگر  این ت م  
 دانیم.قرار دادن، قصد تردن. ته در ایعجا قصد پدر و مادر تربیت ایست این را به ععوان ت م می

ز ایعجا و تربیت را. وقتی ت م را شتتتتتما ا شتتتتتود: پدر و مادر قصتتتتتد نکععد تعلیماولین اشتتتتتکالی ته تولید می
)حوا  و ادرا ات و عواطف  مول ه 5پدر و مادر به هر دلیلی قصد نکععد تعلیم و تربیت را، این اگر ارید برد

 شتتود.میتودک  فضتتای به صتتترت تصتتادفی عمل خواهد ترد و ت م به صتتترت ناهعجار وارد و نطق و قول(
اندیشتتتمعدانی ته می  هپدر و مادر قصتتتد تربیت نکععد ته الکت اولین اخت ل در تربیت تودک این استتتت ته
تا این خطرناک استتتتتتت. نمی... گتیعد تربیت نکعیم و بگ اریم خود بچه ها  شتتتتتود گ ت بچه را رها تعید 

داشتتتتتته الگو  اید شتتتتتما برای تربیت فرزندتعیم ته بخودش تربیت شتتتتتود. خیر طکق این نمودار ثابت می



خواهید به تودک انتقال تعید و میمیباشتتتتتید و او را مترد خطاب قرار دهید. روی تک تک رفتارهایی ته 
، از بروزاتدادص شتتتود از حوا  )دیدنی ها و شتتتعیدنی ها(، از دانستتتتعی ها، از دوستتتت داشتتتتعی هایتان، از 

فعال شود تا ادرا ات سامان دادص شود، تا تودک تا حوا   صر  حتزص تعلیم و تربیت تعیدباورها را باید 
. به طتر خود به تا قول افزودص شتتتود، تا ت م آمتزش دادص شتتتودعواطف جلب شتتتود، تا نطق تعترل شتتتود، 

خود ایعها در فرزند شتتتکل نمیگیرد یععی دیگر در حتزص تعلیم و تربیت نیستتتت و تصتتتادفی استتتت و خیلی 
 وقت ها هم بد است.

ه این الگوی تلی و نظر اصتتلی تتاب استتت ته اعتقاد دارد پدر و مادر باید مجموعه توانمعدی های خود را ب
ته هر  شکل ت م در نظر بگیرند و در مجموعه توانمعدی های تودک به شکل ت صیلی القای تربیت تعد.

القای  به دلیل ظرفیتی ته دارد القای تربیت در او به شتتتتتکل خاصتتتتتی استتتتتت. ما   در حوا  تدام از ایعها
 وجود دارد( تربیت این است ته فعال شود. و ادراک سامان دادص شود و ... ) دالیلی دارد ته

 گ ارد بر تودک. آید تأثیر میت م والدین ته اصل شد، می

شتتتتتود. وقتی میگتیرم ت م تودک، قدرت مخاطب قرار دادنش و قدرت قصتتتتتد تردنش مرتب تقتیت می
والدین بر ت م تودک تأثیر میگ ارد یععی ایعکه تودک قدرت قصد معد میکعد یععی اگر بیوی را میخواهد 

دیگری را در خواستتتتتنش مشتتتتارتت بدهد یا رفتاری  تعد.ت ناهوشتتتتیار به هوشتتتتیار تکدیل میاین را از حال
استتتت یا گ تاری. به صتتتترت هوشتتتیارانه بگتید من یک نیازی را دارم. از ستتتال دوم تم تم قدرت ابراز نیاز را 

یاز مرا برآوردص تعید.  مادر لط ا این ن پدر و  ته  ند  گ اردار تأثیر می  لدین تم تم  د بر ت م تودک و ت م وا
انعکتا  تتأثیراتش از جتانتب تودک مشتتتتتخی میشتتتتتود. از تتأثیر ت م بر تودک در حتزص حوا  ادرا تات 

. یععی ت و انعکاستتتتتش در گ تگو ها و گوارص ها و اظهارات و بروزاتش استتتتتتستتتتتعواطف قابل مشتتتتتاهدص ا
یافتگی او و یک بخش گیرندگی یم یک بخشبه دو بخش ت کیک میکع تودک را او. یععی در واقع  بروز 

حوا ، ادرا ات و عواطف تععد به صتتتتترت خای روی والدین وقتی به صتتتتترت جدی ت م را استتتتت ادص می
و انتقال مععا درست  این سرمایه گ اری درست بودص دتععد و برای ایعکه ب همعسرمایه گ اری میتودک 

عواطف جلب دک سامان پردا تردص، آیا درونیات تواز بروزات خکر میگیرند آیا  شدص است از تعاریف ذهعی،
 ... شدص یا نه آیا

 یات اقاتی ته در درون تودک ات اق میافتد ته گتیی خدا والدین را به ت م و شاخصهه اسقسمت آبی شع
یا ادرا ات او یا عواطف او،  آراستتتتتته تردص یا به حوا  او،  ته آن را انتقال می دهعد به تودک ته این ت م 



تیری ته رها بکمععد ته این  و بروزات،تعد و باید باید به واستتتتتطه گ ت و گو و رصتتتتتد تعاریف انتقال پردا می
 ؟شدص نشسته به سر جای خودش یا نه

( این  ت م والدین می اید حوا  ادرا ات، عواطف را تکدیل  به برخه دتکدیل میشتتتتتو)توضتتتتتیح نمودار
ثار صتتتتتالحمیکعد به  )حوا  ادرا ات،  یکی شتتتتتکیه به باور میشتتتتتود . درواقعاثار طیب و انعکاستتتتتاتی را به آ
یععی اعتقادات زیکا و شتتود به طتر طکیعی به تلمه طیکه معجر می میشتتود. و یکی شتتکیه به عملعواطف ( 

. این انعکا  به وستتتیله ت م و به وستتتیله قول و نطق به شتتتکل عمل هربه ته تمال استتتتشتتتایستتتته و 
ذ                                           مربوط به همه ستن هاستت نه فق  تودتی.صتالح و آثار صتالح در می آید. این ت م پدر و مادر 

 ذ     

لمه طیکه میشتتتتود: حوا  . میشتتتتود ترفعهلم الطیب و العمل الصتتتتالح یدرحتزص انستتتتان الیه یصتتتتعد الک
و گوارص فعال، ادرا ات ستتتامان یافته، عواطف الهی. عمل صتتتالح میشتتتود: گ ت و گو های درستتتت، تعاریف 

 ، اظهارات و بروزات درست و معطقی. این میشود عمل صالحی سدیدهای بروز یافته

فعال ستتتتتازی تودک  برایداریم در تودک این الگو را پرادص ستتتتتازی میکعیم. اگر تستتتتتی از معطق فکری ما 
استتتت. بطتر تلمه طیب را « الیه یصتتتعد الکلم الطیب و العمل الصتتتالح یرفعه»معطق فکری ما : پرستتتید؟ 

سه بخش بر حوا  و ادرا ات و عواطف تودک تأثیر دارد. والدین ته  هطیک مفعال میکعید؟ به وسیله ت 
خاصتتی ش ستتمع و ابصتتر و  هطیک از تجا آوردید؟ تلمه در ستته بخش بررستتی میشتتود. هتلمه طیک میشتتود.

 .اف دص ایست

 بروز یافتعی است. ته می رود به سمت نطق و قول و ت م.و عمل صالح 

 د؟به عواطف مربوط دانستیه برا ذتر و فعل را پرسش استاد بهرامی درمترد ایعک

ادرا ات و عواطف همان  جواب استتتتاد: به جای ذتر و فعل و علم همان فواد را بگ اریم درستتتت می شتتتود
 دهد.آنها را شکل می ،فواد بود. فواد ادرا اتی ته تحت سیطرص و جریان عواطف اند و عواطف

استتتتتت ته موضتتتتتتر به صتتتتتترت عملیاتی  به دلیل این اوردیم در ایعجا علم و فعل و ذتر علت ایعکه برا 
کل صتتت ات پردا میکعد و عواطف شتتتته میشتتتود همان علم. : دانستتتتعی های فرد یععی ادرا ات .میشتتتود

به شتتتتتکل صتتتتت ات  به به شتتتتتکل مشتتتتتتاهدص میکعیم  یا غضتتتتتتب. در توجهات. عواطف را  بانی  ما  مهر
ته اگر به ععوان تد  باشتتتتد. توجه معادل ذتر و صتتتت ات معادل فعل بر این استتتتت ته اعدصهایمان قتتاب

 تسی خواست در این حتزص مطالعه داشته باشد برود سراغ تتاب فعل و ذتر.



: توجه ن ستتتانی انستتتان وقتی این توجه ن ستتتانی حالتی از شتتتهود پردا عوا طف به ارتکاطی با ذتر دارد؟ ذتر
وقتی فردی در نود حقیقتی  .شتتتتتهود: حضتتتتتتر پردا تردن نود بیوی استتتتتت ته ........تعد و این شتتتتتهود می

خودش به ذتر با  تواند خشتتیت نداشتتته باشتتد.خودش را حاضتتر میویعد ته آن حقیقت عظمت دارد نمی
 ای شهودی و حضتری ته دارد همان است ته ُبن عواطف را در انسان تشکیل میدهد.ضدلیل ف

 شود؟ یخشم و عشق بگونه مععی م

احستتتا  تعلق به آن پردا بیوی ته  حضتتتتر نود تستتتی ته انستتتان نیاز به او را در نهایت آنپاستتتع: عشتتتق: 
 وابستگی تام به شی ته حاضر نیست لحظه ای از او م ارقت تعد.  تعدتعد حس میمی

 مهم نکود تعری ش رو نعوشتم( خیلی خشم .................... )بون

 حالت ها زودگ ر اند میرص در حتزص بروزات و اظهارات

 ص ات پایدار ترص 

رذیله از ایعجا ناشی شود و ص ات شود و خودش برایش بزرگ میص ات رذیله: فرد نود خودش حاضر می
به جای ایعکه نود خالق خودش حاضتتتتتر شتتتتتود ته محکت او جاری شتتتتتود، خودش برایش بزرگ  شتتتتتودمی

 .میشود

به ععوان خلی ه خدا باشتتتعد برای فرزند به نحوی  پدر و مادر الهی باشتتتعد وحال اگر پدر و مادر بتوانعد یک 
 هوم ختتدا خیلی راحتتت بتته جتتای پتتدر و متتادر می والتتدین، بعتتدا م فرزنتتد خودش را حقیر بکمعتتد در برابر تتته 

در آنها عظمت  احضتتتار میکعدبر آنها اعد ته فرزند وقتی خودش را در براگر والدین طتری نکاشتتت نشتتتیعد. اما
ستتلب یکی یکی صتت ات را و اگر صتت ات تمالی نداشتتته باشتتعد تودک اهل دعوا و خشتتم باشتتعد  ما    بکمعد،

میگتید من ته خشم دوست ندارم، من ته دعوا دوست ندارم و ... همین طتر شأن پدر و مادر را  میکعد، 
ته دوستتتتتتت دارد و وند خ  ب ایعها را توبک تعد، خودش بزرگ میشتتتتتود و خودش آن صتتتتت ات تکمالی 

ی جایگزین پدر و مادر میکعد و باع  میشتتتود ته خودش خود قابل توجهی شتتتود بدون ایعکه پدر و مادر
 .ته باشدداش

تواند دهد و نمیاوست به این نحو ته پدر و مادر را از دست مییتیم شدن بزرگترین اشکال دربارص تودک 
و به  همین  ایعقدر بزرگ باشتتعد ته خودش نابیو شتتودته به آنها افتخار تعد و  پدر و مادری داشتتته باشتتد

متاستتتتت انه مگر ایعکه یک  یرودستتتتتمت ه  ت منحو این صتتتتت ت ایعقدر در این بعدص خدا میمونه و به 



و یک شتتتتتخی بزرگی را دربرابر  را پر تععدمعلمی یک تستتتتتی بیاید جای این پدر و مادر ح رص های حقارت 
خودش بکمعد ته خودش را دربرابر آنها حقیر بکمعد و ص ات تمالی را در آنها متجلی بکمعد ته بتواند خدا را 

شتتتتتود نقطه ثقل انحرافات در حتزص واطف مین عااستتتتتتبکمعد و خودش را به ععوان عکد حستتتتتاب تعد. د
 توانستیم موفق باشیم.می شد ما در زمیعه تربیتتم تار شدص و اگر تار میته خیلی هم  انسان

پدر یا و حقیر میکععد حال به دالیل مختلف هایی ته خودشتتتتتان را در برابر فرزندان میشتتتتتکععد رداپدر و م
مادر را میشتکعد یا مادر پدر را خراب میکعد و شتخصتیت والدین نود فرزند خرد میشتود این خرد شتدن به 

صتتدای خرد خرد شتتدن عواطف در درون فرزند استتت و ایعجا ته پدر و مادر شتتکستتته میشتتوند باید مععای 
ه دلیل وجود ته ب گیردشتتتتتدن عواطف در فرزندان را باید شتتتتتعید و یک ن ستتتتتانیت در وجود او شتتتتتکل می

 بیعد.تواند تمال را نکمعد بعابراین تمال را در خودش میبون او نمی فطرت در فرد است

لدین نمی ید روی عواطف، ادرا ات اثر بگ ارد وا با نادیدص ت م  ته عواطف بچه  توانعد طتری حر  بونعد 
ضر والدین ته میویعد آنها گرفته شود. عواطف یععی بی؟ یععی پدر و مادر را بزرگ بداند. خودش را در مح

 را قوی بکمعد و بتواند به آنها تکیه تعد. 

رویم فق  به ععوان یک مکاح  این نمودار را ته مطرح میکعیم ) نمودار ی ( خیلی روی این بح  نمی
 تد است برای محققین.

تواند از و ت م والدین می گیردشتتتتتود یا از دوران جعمعی تحت تأثیر القارات قرار میتودک وقتی متولد می
دوران جعمعی تودک را بستتتتتازد با دعا و قرآن با وضتتتتتو. در دوران بارداری با طهارت ن س این تودک خیلی 

گ ارد. خیلی مت اوتعد بچه هایی ته شود و ت م والدین به صترت محسو  بر جعین اثر میمعد میبهرص
انی ته تاری به این حر  ها نداشتتتتته باشتتتتعد. ایعها نماز اول وقت و قرآن با تستتتت مادرانشتتتتون وضتتتتو دارند

فرزنتدانشتتتتتتان یتک انس خیلی ختبی بتا ت م ختدا میگیرنتد. تودک از جعین تحتت تتأثیر ت م والتدین قرار 
انعکا  تأثیرات از جانب تودک.  این همین طتر به صتتتتتترت دورانی پرش  –میگیرند. تأثیر ت م بر تودک 

 میرود ) نمودار ی (

واسطه ت م از طرفی روی این سه بعد و انعکاسی ته از این سه بعد میگیرند باید همیعطتر تار والدین به 
گاهانه داشته باشعد. تا ت کر تودک در بستر عواطف شکل بگیرد.   تععد و برخترد مس والنه و آ

ز تا ایعجا بح  خیلی معضل ندارد و اگر هم تسی مشکل داشت با یکی دو ساعت بح  حل میشود اما ا
این به بعد بح  مشتتکل میشتتود و ممکن استتت برخی ن. یرند حال بگتیعد یا مستتتعداتش تم استتت یا 



بگتیعد یک جایی بح  پرچ ختردص است. و حد وس  هایش ح   شود. اما تا ایعجا به نظرم مکعاها تام  
 .درست است

م بون هربه طر  ایعجا بح  تمام میشتتتتتود آمدیم یک برش دادیم اما در تتاب هم نگ تیم برش دادی
تمتر متوجه استتتدالالت شتتود تمتر گیج میشتتود. ایعجا آمدیم روی خود ت م تار تردیم. و گ تیم ته مااگر 

وا  و ادرا ات و عواطف او بهترین تار این ا تأثیر بگ ارد بر حبخواهیم ت م پدر و مادر را اصتتتتت ح تعیم ت
به عربی بودن  اوریم روی عربی بودن قرآن و آن رااستتتتتت ته ت م والدین را عربی تعیم. معطق ت مش را بی

 قرآن مسلح تعیم.

بودن و ستتتتاختار را آمدیم به  (؟ مغلقغیر )آمدیم معطق عربی بودن قرآن را گرفتیم به ععوان فطری بودن،  
. والدین ته میخواهاین شتتتکل تشتتتیدیم. ستتتیر بهرص عد ت م را القا تععد و معدی از ت م توستتت  پدر و مادر

تار تععد و جلب تععدص عواطف، ستتتتتتامان دص ادراک و فعال تععدص حوا   ونطق روی  قول و ت م تودک 
باشتتتتتعد. ایعها باید یک جریانی داشتتتتتته باشتتتتتعد ته طکق یک نظامی وارد شتتتتتود. این نظام را شتتتتتما از تجا 

از سمت  گیرید؟ سیر شکل گیری ت م در تودک از سمتی و سیر بهرص معدی از ت م توس  پدر و مادر می
 دیگر.

مرحله   7تععد و این مرحله می 7 ؛تععدمعدی والدین تارهای خودشان را مرحله بعدی میدر این سیر بهرص
حضتتتر شتتود به این مععی نیستتت ته شتتود به تمرتو هرتدام در یکستتال بهشتتان وقت دادص میمربوط می

 نداشته باشد بقیه تارها.

بعد شتتتترط، بعد فصتتتتل،  بعد می آید بعد تلمه، بعد قید، بعد ت م، در ستتتتیر شتتتتکل گیری: اول لحن بوجود
لحن را  اول ،برانگیختن و انتقال توجه به وجود می آید. ت م در تودک ایعگونه شتتتتتکل میگیرد یععی بچه

بعد عطف را بعد جهت و بعد تا ید را می همد.  حر  را می فهمدبعد د، استتتتتم را می فهمبعد می همد، 
خود ت م. ت م وقتی میخواهد شتتتکل بگیرد ستتتاختاری دارد فهمیدیم؟ از ستتتیر شتتتکل گیری  ایعها را از تجا

اوول از لحن است بعد اسمه بعد حر  توش میاد بعد فعل توش میاد. اسم مقدم بر حرفه، حر  مقدم 
 ا هم میاد. جهت تهب ، ستتتتته تا جملهلهدو تا جم بر فعل استتتتتت، فعل مقدم بر عطف استتتتتت. عطف یععی

بچه تا مدت ها اگر بگتیرم ف ن بیو نیستتت،  ت از هستتت و نیستتت و این بعد از عطف می آید.عکارت استت
نیستتتت را قکول نمی تعد. یا هستتتت را قکول نمی تعد. غیر از آنچیوی ته خودش می داند هیچ بیو را قکول 

می آید.  نمی تعد. نمیداند م هوم معکو  و نیستتتتتت را نمی داند. و م هوم تا ید. در یک زمانی به وجود
هر تدام از ایعها در یک زمانی در تودک بوجود می آید. و ستتتتتیر بهرص معدی از ت م توستتتتت  تودک هم باید 



طکق همین باشتتتد. یععی والدین بایستتتتی بتوانعد القا تععد از استتتم، حر ، فعل، عطف، جهت، تا ید برای 
توجه استتتتتت ادص تععد تا بتوانعد فصتتتتتل و شتتتتترط و برانگیختن و انتقال لحن و ایجاد تلمه و قید و ت م و 

حوا  را فعال تععد، ادرا ات را ستتامان بدهعد و عواطف را جلب تععد واال اگر نتوانعد ستتوار بر ت م بشتتود 
این میشتتتتتود تلیت  قدرت ایعکه بتوانعد بر تودک خود تأثیر بگ ارند را تم میکععد و یا تصتتتتتادفی میکععد.

 بح .

درنظر گرفتیم گ تیم ستتتتتیر تحول ت م در تودک از القا و لحن شتتتتترور ما آمدیم یک ستتتتتیر تحولی برای آن 
استتت ته القا و لحن خیلی مهمه. القایی ته دوستتتش دارند. میشتتود ته همان دوران ط ولیت ستتال اول 

تأ ید و  یاد می گیرد، حر  و قید؛ فعل و ت م؛ عطف و فصتتتتتتل؛ جهت و شتتتتترط؛  تم تم استتتتتم و تلمه را 
وقتی مادر در  .از دوران جعمعی. ته ایعها را دورص هایش را نوشتتتتتتیم. القا و لحن برانگیختن و انتقال توجه

استتتتتم و تلمه از تولد استتتتتت. ایعها  دارد درواقع از القا و لحن استتتتتت ادص میکعد. قرآن میخوانددوران جعین 
د. روی هم میآید یععی ح   نمی شود بلکه تکمیل میشود. تودک موارد را با اسم و تلمه متوجه میشو

حاال ایعها را هرتدام را تعریف تردیم. از گ تن جمله، وقتی میتواند تلمه را بگتید حر  و قید را می همد. 
فعل و ت م شتتتترور میشتتتتود. از بازگو تردن خاطرص، عطف و فصتتتتل؛ از بیان دلیل، جهت و شتتتترط و از طلب 

 را نگاص تعید. ستت ید ستتتون همینفق  دلیل، تا ید و برانگیختن و انتقال توجه شتترور میشتتود. اگر شتتما 
ایعها سیر تحول ت می تودک است ته مکعاهاش این تعار است. از گ تن تلمات حر  و قید موضوعیت 

وقتی خاطرص میخواهد بگتید باید  دارد. وقتی به جمله گ تن می افتد باید فعل و ت م در او فعال شتتتتتود.
و طلب  ایعکه برا یه تاری شتتتدص؟ دلیلهجهت و شتتترط، بیان عطف و فصتتتل گ ته شتتتود ایعکه بعدش بی. 

 سوال میپرسیم ته برا یه تاری میشه یا شدص؟ دلیل،

تار آن عواطف را  ته  قا و لحن در ت م، پروستتتتت ته این ال به بعد بخش ت کیک تردم. گ تم  این نمودار را 
بار توجهی آن انجام می دهد در هر ت می. القا و لحن هر ت می بیان تععدص بار عاط ی و بار احستتتتتاستتتتتی و 

است. در واقع عواطف روی القا و لحن مینشیعد. بعابراین اگر تسی خواست ت مش را مهربانانه تعد باید 
مهربانی از آن فهمیدص شود. یا مهربانانه باشد اما بانانه تعد. به بسا میشود ته تلمات غیر لحعش را مهر

 مهربانی نکاشد و معکو  جواب میدهد. به بسا بالعکس من بگتیم ته عزیوم، جانم و ... اما لحعم

بتتار حوا   را آوردم روی استتتتتم و تلمتته و حر  و قیتتد و فعتتل و ت م. تقتیتتت حوا  تودک را میکرم روی 
آموش تلمه حاال یا استتتتتمه یا فعله یا حر . ادرا ات را میکرم روی جمله. حاال یا عطف و فصتتتتتله یا جهت و 

. آن ت می ته گ تم تاثیر دارص بر حوا ، ادرا ات و عواطف تودک دارم پخت و شتتتتترط یا تا ید و برانگیختن



زش میکعم و یک ت م ستتتتتادص ای ته میگتیرم رفتاری یا گ تاری استتتتتت دارم تجزیه و تحلیل پو میکعم و با
میکعم ته افراد بر استتتتتا  آن بتوانعد مدل های مختلف آمتزشتتتتتی طراحی تععد. عواطف و حوا  فعال 

عد. این میشتتتتود ستتتتیر تحول علم و ذتر در عمیکعد. ادرا ات و حوا  فعال ستتتتازی ت کر میکستتتتازی ذتر 
 ایعجا گ ته شدص، شما بوسیله ت م وتودک همراص با تحول ت م برای تودک است. طکق این ساختاری ته 

تعید و و ت کر و ذتر تودک را ساماندهی تعید و فعال  و حوا  و ادرا اتسیر تحول آن، میتوانید عواطف 
به نظام در بیاورید. دارم به نوعی ادعا میکعم اگر والدین ت مشان را طکق ضابطه ای انتقال بدهعد. قدرت 

یابی تربیت را در این ستتتتتو حتزص باشتتتتتعد. ارز یا ذتر و فکر میتوانعد داشتتتتتته  ی حوا ، ادرا ات و عواطف 
ت اق می افتد. ته در نهایت میشتتتتتود. و ت م ا از طریق نطق و قول، تقتیت ت م و تقتیت ادرا ات عواطف

ارزیابی تعلیم و توتیه تودک با وقتر تحول در ت م او ات اق می افتد. در این صتتتتتترت میتوانیم درجه بعدی 
ستتاله ای به ما دادند. میوینیم ته اگر برانگیختن و انتقال توجه در او نیستتت یا  7داشتتته باشتتیم اگر فرزند 

و فصتتتتل به اندازص تافی بلد نیستتتتت متوجه میشتتتتتیم او در ف ن بخش جهت و شتتتترط را نمیداند یا عطف 
حاال ما این ستتتتتاختار مدرج تربیت تودک را به ما میدهد. این نمودار رنگی رشتتتتتدی اش توقف پردا تردص و 

 موارد را به سه مقطع ت کیک تردیم. 

 از جعین تا باز شدن زبان به تلمهمقطع اول: 

 شدناز زبان به تلمه باز مقطع دوم: 

 مقطع سوم: 

به نظرم این ستته مقطع ته یکی اش ستتوار میشتتود روی عواطف. یکی ستتوار میشتتود روی حوا  و یکی می 
و غم والدین باید در اظهار عواطف  هم   افتد روی ادرا ات. مال ایعکه بچه ما تا زبان به ت م نگشتتودص تمام

و  دوم باید تمام هم   توانعد. در قستتمتی، نوازش تردن تا آنجایی ته مبه او، بغل تردن، بو  تردن باشتتد
آمتزش اسم و حر  و فعل و ت م طیب باشد و در قسمت سوم  غمشان روی آمتزش این قسمت یععی

 دصصول آمی ادرا ات باشد با این سه ته شرحش در فباید فعال ساز

هر قدر مقدمات شکل گیری ت م تقتیت شود سکب میشود ت م ناف  تر و موثرتر شود و سکب میشود 
ته ت م به مقصتتد خودش نودیک تر شتتود. ) به این جتر جم ت برهان میگتیرم، معلوم استتت ته هرقدر 

 ست ها: (مقدمات ت م تقتیت شود نتیجه موثر تر میشود. اما ایعکه میگتیرم مقدمات معظترمان این ا



باال را  ، علم، ایمان قلکی، ذتر و دوستتتتتی دیگران، تقتیت تقواستتتتمع و بصتتتترشتتتتان باید قدرت یععی والدین
به اطرا  و موضتتوعات برای تشتتف  نمیتوانعدبکرند. برا؟ بون اگر قدرت ستتمع و بصتترشتتان را باال نکرند ته 

 حقیت قابل اراره به تودک تمک تععد.

 ی توانعد او را به حقایق متوجه تععداگر علمشان را ارتقا ندهعد نم

 اگر ایمان قلکی نداشته باشعد ته نمی توانعد اعتقاد به حقایق داشته باشعد و آن را بروز دهعد.

 دوستی دیگران نکاشد نمیتوانعد دوستی و دلدادگی به خدا را جاری تععد اگر مععتیت و ذتر و

مراقکت نستتتتکت به وا عش ها در اثر حاضتتتتر دیدن  اگر تقوا را درون خودشتتتتان تقتیت نکععد ته نمیتوانعد
 خود در محضر خدا داشته باشعد

 این موجب شکل گیری ت م والدین میشود و درنتیجه مقاصدش این را فعال میکعد

 این شکل تلی است.

ت م والدین  ،ستتتال این موارد محقق نشتتتد دلیلش این استتتت ته این طر  7پدر و مادر اگر در بچه ای تا 
ن مستتارل استتت. الکته ممکن استتت بگتیرد این یک مقداری والدین را ناامید میکعد ولی به نظرم ای فاقد

شتتتود خیلی می تواند تودتان را حمایت باگر ایعها ستتتیر آمتزشتتتی و تربیتی پردا تعد و بستتتته های آمتزشتتتی 
 تعد و تربیت را محقق تعد.

 نمودار )ی (:ضیح ت صیلی تو 
 ود از دوران جعمعی خوش بین تر باشتتتتتعد و القارات دعایی و هر قدر والدین نستتتتتکت به فرزند خ

مععوی بهتر بکععد )این جعمعمان حتما امام خمیعی میشتتتتتود ها این جعمعمان یک مرد بزرگ و 
 یک خانم مععوی میشود( این عواطف طیب شرور میکعد تم تم به شکل گیری.

باید بکعیم از دورص جعمعی حس بز  تارهایی ته  رگ بودن آن جعین را در والدین تقتیت یکی از مهم ترین 
تعیم. این بعدص خدایی ته در شتتتتکم مادر استتتتت این خلی ه اهلل استتتتت این یار امام زمان استتتتت. مواظب 
باش شما داری حمل میکعی یک ن ر را ته بعاست امام زمان را یاری تعد. این خیلی در والدین و تودک اثر 

 ماوت دارد. 

 مه باید آمتزش دادص شتتود، شتتعاخت اشتتیاء طیب و ارتکاط با آن: تودک متولد میشتتود. استتم و تل
با طیکات ارتکاط برقرار تعد و آنها را بکمعد. ما   مجالس،  ته فرزندمان  تاری تعیم  بایستتتتتتی یک 



در ذهعش عکس برداری میشتتود  ااشتتیاری ته میویعد و آنهعکس ها و صتتحعه های ناجتر نکمعد، 
طیب باشتتتتتد. طیب مانعد بی؟ پرندص های زیکا، گل های زیکا، حیوانات زیکا نه حیوانات خشتتتتتن و 

 درندص خو و حالت های بد.
  :شعاخت حدود اشیای طیب. در خانه بسته میشه پس تسی نمیاد از گ تن تلمات: حر  و قید

یعها قید درستتتت میکعد. یععی این قلمرو یک شتتتی توش. پعجرص را می بعدیم گرد و خاک نیاید تو. ا
بقدر استتت و به به تاری می آید. این صتتعدلی برای نشتتستتتن برای تور بازی تردن نیستتت. تور 

)  برای بازی تردن است. با پرتقال بازی نکن بونی زمین خراب مسشه )ما  
  .بایستتتی گوارص بعد شتتعاخت گوارص های طیب. شتتعاخت گوارص های طیب بعد از گ تن جمله استتت

 های طیب را بشعاسد. پسرم این درستشه، ایعطتری بگیم ختبه.
  4 - 3.5از بازگو تردن خاطرص: عطف و فصتتتتتل. ایعجا تازص باورهای طیب ستتتتتاخته میشتتتتتود. حدود 

باورهای طیب مال ایعکه این ستتجادص محل نماز خواندن و ارتکاط با خداستتت. مهر برای  ستتالگی.
به باور استتتتت. خیلی از باورهای طیب باورهای ایمن استتتتت یععی  ذتر استتتتت. این تکدیل تردنش

اضطراب را تم میکعد و در درون فرد استقرار ایمان میکعد و امعمت ایجاد میکعد. برو پرش خاله، 
خاله خیلی مهربونه. مهربونی خیلی ختبه. ایعها باورهای طیب استتتتت ته در فرد ایجاد میشتتتتود. از 

ب در تودک استتتتق ل ایجاد میشتتتود و به نستتتکت نداشتتتتن آن همین جا به نستتتکت باورهای طی
استتتق ل ایجاد نمیشتتود. الکته اصتتراری به ایجاد استتتق ل نداریم اما به همان اندازص ته شتتما باور 

 طیب ایجاد میکعید در تودک استق ل ایجاد میشود.
 ایعطتری شتتتتترط: تمتتایو بتتاورهتتای طیتتب از خکمتت . ایعطتری بگیم بهترص، اونطتری نگیم جهتتت و .

 باشیم بهترص اونطتری نکاشیم.
  تأ ید و برانگیختن و انتقال توجه: تقتیت مدیریت بر باورهای طیب شتتتکل میگیرد ته ایعجا تریکا

 انتهای دورص است.

ستال بررستی تعیم. یععی  7طکق این ستیر فصتل های تتاب نوشتته شتدص استت و هرتدام از ایعها را در 
. سال بررسی تردیم 7و لحن را در تل  . بلکه القابرای اول است القا و لحننیامدیم ول تعیم و بگتیرم 

ستتال  7درستتته ته محل ظهترش را در یک جایی ذتر تردیم ولی محل استتت ادص اش از دورص جعمعی تا 
 است و هر تدام نمودارش را تشیدیم. )ر.ک نمودارها(

 هر تدام نکاشد اخت التش گ ته شدص.



 ات اق افتادص اضتتتتتطراب دارد و عدم اتکا به نیروهای خودش دارد این بخاطر لحناگر میوینید تودتی 
 .است

 اگر اسم های طیب نداشته باشد عوارضش بیان شدص.

 هر تدام از نمودارها هم ماوتش گ ته شدص و هم مع ی.

 شکوفایی ایمان فطری مرهون لحن است.

 پایان مطالب استاد اخوت

 در ادامه پرسشها ی دوستان

یکی از انعکا  ها درست نکود میشه فهمید تدوم قسمت حوا  و ادرا ات و عواطف ایراد اگر  (1
 دارص؟

بله، در تتاب نمودارهایی ته آمدص هر تدام از فصتتتتتل ها مشتتتتتخی تردص هر تدام از قستتتتتمت ها 
 معیوب باشد، عوارضی ته در اظهارات و نطق بچه هست به به شکله و تام  مشخصه.

یاض از بچه ای ته به اذعان والدین در محی  طیب بزرگ شتتتتدص و والدین ماال عیعی خانم دتتر ف (2
و به  بدی به تار میکردستتتتتالگی تلمات  8-7با هم خوب صتتتتتحکت میکععد اما این بچه در ستتتتتن 

. این بطتر ممکن استتت؟ اصتت  یا ممکن و بستتیار خشتتمگین میشتتود والدین بی احترامی میکعد
 است؟

را پستتر حضتترت نتح نمیتوانیم بگتیم اال و ال بعد. در قرآن هم از موجود انستتان همه بیو بر میآید 
لحن ت مشتتتتان اشتتتتکاالت استتتتاستتتتی عوامل متعددی دخالت دارند. اما عمدتا  والدین در داریم. 

دارند. حتی وقتی با خودشتتتتتان هم حر  میونعد حتی همین معمولی هم ته حر  میونعد بعد از 
مودبانه پر نیش و تعایه صتحکت میکععد. مودبانه  یک مدتی پر نیش و تعایه حر  میونعد. خیلی

امکان جمع شتتتتتدن دارد. یععی میشتتتتتود یکی  )نداشتتتتتتن؟( صتتتتتحکت تردن با لحن طیب داشتتتتتتن
اتوتشیدص صحکت تعد اما لحن ختبی نداشته باشد. یکی از مشک ت ما سر این موضتر است 

تار میکرند. به  ته لحن خوب  ب ته افراد حس میکععد  ته میکعیم  ا هم حر  بونید بکمعیم تاری 
بطتر حر  میونید و اولین جایی ته شتتتتتما نگاص میکعد بح  لحن استتتتتت. در لحن تام  ات اقات 
بدی می افتد. وقتی فرزند ناایمن میشتتتتود خاستتتتتگاص خیلی از ات اقات استتتتت. باالخی اگر از نظر 

افراد میترسعد شا له ای باهوش باشد این هوشش بدجتری این ناامعی را در او تشدید میکعد. 



بچه هایشان را بدهعد به من بون باالفاصله بچه را ته میویعم می همم ته ایعها در خانه مشاجرص 
داشتتتتعد یا نداشتتتتعد. همین ته بچه را بغل میکعم. بچه یکستتتاله و دو ستتتاله. از لمس بچه مال 

به بچه او الکترسیته ته میگتیعد جمع میشود حالتی در بچه جمع میشود ته وقتی دست میونی 
معلومه در خانه خیلی خوب با هم حر  نودند. بعد میگتیرم بچه شتتتما ایعگونه حالت تر  دارد 

استت. میروند درستت میکععد دفعه بعد میوینیم بچه خوب میشتود. من خیلی ناراحت میشتوم 
میویعم در اثر گ ت و گو های والدین بچه ها ایعقدر آستتتتیب روانی بهشتتتتان تحمیل شتتتتدص. خیلی 

بدخوابی میگیرند و برخه معیتبی طی میشود. نگو همه ایعها معشاءش خود پدر و مادر  هاشان
است و ایعها را نمیدانعد. فرزند اولین ع اب الهی بر سر پدر و مادر است. بون هر تاری هر ب یی 

 ته سر بچه دربیاورند به طتر مستقیم و آنا سر پدر و مادر در می آورد.

 

 اند عامل بروزات مع ی بچه باشد؟میتوبه بچه توجه بیش از حد  (3
به بچه دادص شتتتتتود  یدی از طر  محی   کا ید و ن با بدون ایعکه  تامی،  نا  بدون ایجاد  بانی  یا مهر
نمیتواند سکب احسا  رهایی در تودک و نوعی خشم درونی شود؟ و در سعین باالتر خودش را 

 نشان دهد؟
 خیر 

همیشتته یکعواخت باشتتد. بون عرصتته های زندگی توجه اگر توجه باشتتد و معقول باشتتد. میتواند 
باید تارهایی  مت اوت استتتتت. تودک گاهی با خطر مواجه میشتتتتود و به خاطر دوستتتتت داشتتتتتنش

انجام داد ته تودک را ناخوشتتایعد می تعد. القای دوستتت داشتتتن در این مواقع خیلی مهم استتت. 
ر رفتار است. آنچیوی ته القای دوست داشتن در همه موقعیت ها مهم است. این مستلوم تغیر

 خراب میکعد. نداشتن تغیرر رفتار و یکسان بودن آن است.
 

 انتقال به به مععی است؟ (4
 یک ماال از ت م دعایی فرزند بونید. (5

لحن دعایی پدر و مادر خیلی جالکه. یکی از القارات ماوت طیب به صتتتتترت دعایی استتتتت. حاال به 
 قوص اال باهلل. یا خدا رو شتتکر و این تلمات دعایی خیلی صتتترت ذتر مانعد: الحمدهلل، ماشتتاءاهلل، ال

تأثیر جالکی روی بچه ها دارد باالخی اگر بچه ها بتوانعد آنها را یاد بگیرند. به این میگتیرم انتقال 



دادن لحن های دعایی به فرزند. ما   آب میخترص بگیم یا حستتین یا بعد غ ا دستتت را باال میکعیم 
. این لح ن دعایی. حتی وقتی مادر شیر میدهد همان موقع میتواند دعا تعد و بعد ته خدا را شکر

 باال بکرد و بگتید خدا را شکر.شیر داد میتواند دست بچه را 
ادبیات دعا خیلی موثرص. وقتی والدیعم را در ذهعم میآورم افرادی در ذهعم بیاید ته پروستتتتتته در 

 جزو یاران امام زمان قرار بدص.  حال دعا تردن بودند. خدا خیرت بدص. خدا تو را
حتی بعدا ته ما  به فرزندم میگتیم برو نان بگیر این را همراص با یک دعا تعم. خیلی میتواند این 

 لحن های دعایی در روحیه فرزند اثر داشته باشد. 
حقارت  ه مععیدر بح  بزرگ جلوص تردن پدر و مادر و احستتتتتا  حقارت بچه در برابر آنها )نه ب (6

 دو باید در این جایگاص باشعد؟ عرفی(؛ یکی از والدین تافیه یا هر 
اگر یکی از والدین صتتتتتالح باشتتتتتعد تربیت ات اق می افتد به شتتتتترط ایعکه بهتر باشتتتتته نه ایعکه بدتر 
باشه. بون برخی ها بخاطر ایعکه یکی بدص، خودشون بدترند. این هم جزو اسرار خلقت است ته 

آدم را بتتدتر میکعتتد؟ی ولی اگر بتتدتر بودن یکی آدم را بهتر بکعتتد، ما  اگر پتتدر  برا بتتد بودن آدم هتتا
عصتتتکی استتتت، مادر از نرم مهربان بودن مهربان تر باشتتتد آن را جکران میکعد. خاصتتتیت زوجیت و 
ته مال ظرو  مرتک  عمل میکعد و نواقی دیگری را برطر  میکعد.  مادری این استتتتتتت  پدر و 

قات است ات اقا این تعارض رشد بهتری را برای بچه به دنکال دارد بون گاهی اوقات ته بیشتر او
در مقام اختیار ته قرار میگیرد بعدا حتما صتتتتت ت تمالی را انتخاب میکعد. و الکته برای هیچ تس 
آرزو نمیکعم ته این ات اق بی تد بون ابت یش ابت ی سختی است. اما اگر برای تسی ات اق افتاد 

یک بگیرد بون حکم وا ستتن دارد در درون تودک. بون تمال را میویعد ضتتد آن را این را به فال ن
هم میویعد بعد در دورص دوم تافیه نظام اختیار را در او تقتیت تعیم غیر ممکن استتتتتت ته حالت 

 بد را انتخاب تعد. اگر نقطه ضعف از آن یکی نکمعد و اال اگر بکمعد اثر ختبی نخواهد گ اشت.
 

 أخر زمانی طلب دلیل و اراره دلیل در بچه ها بیست؟رابطه تقدم و ت (7
 دلیل فهمی نیاز به یک درک انتواعی دارد

 مرحله بعد دلیل خواهی
 مرحله اراره دلیل باالترص

ممکعه بگتیرم بچه یکستتتتاله دلیل را ب همد. دستتتتت نون داغه و دستتتتت نمیونه بعد ته به تکلم 
به او بگتیرم برا تو افتاد و جمله گ ت برا برا میکعد. دلیل را میخو اهد. ولی نمیتوانیم ایعجا 



هستم دارم این تار  منایعکار را میکعی؟ برا ندارص ته بون معم دارم این تار را میکعم. یععی بون 
 را میکعم.

خانم فیاض: با ایعکه بچه ها برا برا دارند اما در عمل ممکعه متوجه دلیل نکاشتعد. ممکعه شتما 
اما باز هم بگتید برا؟ی این شاید یک حالت انعکاسی باشد و دلیل خواهی تا دلیل هم بیاورید  100

واقعی نکاشتتتتتد. شتتتتتاید بتوان گ ت همومان با وقتی ته دلیل را طلب میکعد، دلیل را هم میتواند 
 اراره بدهد. این درست است؟

میکععد و خیلی اوقات ستتتتتتری میپرستتتتتعد و  خیلی اوقات گول زنک میشتتتتتوند بچه ها و برا برا
 متاس انه خیلی وقتها والدین هم بح  میکععد حال آنکه نیازی هم به بح  نیست.

بح  ستتتتر این استتتتت ته ایعکه  برا ف ن تار را تردی؟ی  این بعد از فهم دلیل و درخواستتتتت دلیل 
 باشد. بون انتواعی تر است.

-ادرا تتات-ت م تتته در مقتتابلش ا حوا -قول-نطقختتانم پتتارستتتتتتا: اولین نمودار تتتتاب: نمودار  (8
. ایعکه فرمودید این جریان پلکانی استتت. اول نطق بعد ... و اول حوا  بعد ... .    عواطف هستتت
 این درسته ؟ بله

 محتوای بخش دوم سوال خانم پارسا به طتر خ صه این است ته: (9
و در خصتتتتتوی اخت الت ایجاد شتتتتتدص در تودک و فرایعد  درمترد تقدم و تأخر نطق و قول استتتتتت.

یابی و اص ح آن: )خیلی طوالنی و پرچیدص بود نعوشتم اما پاسع استاد گتیا است و سوال را ریشه
 میرساند(

 استاد اخوت: پاسع 
توانید بروید نمیمستتتتقیما عید خواهید اصتتت ح تبینید و میمشتتتکلی در تودک می یه شتتتما وقتی
 تار میکعید. حوا ، ادرا ات و عواطف. ساختار  روید رویمی .یش تار تعیدروی باورها

ی ات اق افتادص وقع تاریععی شتتتترور میکعید. یک میک موقع شتتتتما دارید تار بدوی انجام میدهید 
باید از حوا  ادرا ات و عواطف شرور تعید. یععی در  در هر دو حالت میکعید. اص ح است دارید

ستتت ت اوت تار در این استتت ته در این تاری ته میخواهید بکعید اصتت ح این نمودار مشتتکلی نی
 میخواهید انجام دهید یا اساسا دارید شرور میکعید.
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قابل بررستتتتتی اند. شتتتتتما میتوانید بروید روی یک دستتتتتتگاص ما  دستتتتتتگاص  ام هم جدا جداهر تد
مختلف تمک میکعد هم در  های فهم دستتگاصمختصتات ت م و از سته تای دیگر استت ادص تعید. 

. این ته شما از نطق شرور تعید یا باور شعاخت هم در اص ح و هم در اراره قدرتتان بیشتر شود
 ترمیم سازی. شرای  طتری میشود ته یک توان شما یا شرای  است وابسته بهیا ... خیلی اوقات 

 .تودک را در شرای  محدود تععدص قرار دهیدتعید یا شرای  طتری میشود ته 
رود روی خود نمی ،رود روی محی در تودک هر ات اقی میافتد در وهله اول انگشتتت اتهاممان می

( در او شتتتتتکل گرفته و  . اگر ما  بچه روحیه ناایمعی دارد نمیرویمتودک بگتیرم ته این قول )باور
در او ماندص. بلکه ما میرویم روی آن نقطه های آسیب زنعدص به او از طر  محی  دست میگ اریم. 

ی ته دارد می آید و هایبون تودک هعتز شتتخصتتی ش شتتکل نگرفته و بدین مععا هعتز در او باور 
 ف ن اخت ل راآورند ته وقتی تودتی را میلیل رود باورهای تثویت شدص ای نیست. به همین دمی

با او صتتتتتحکت روی تودک تار باوری انجام دهیم ته نمیرویم  ؛ما   شتتتتتب ادراری دارد به ظاهر دارد
تاریکی تر  ندارد ه نگاص میکعیم ته عامل این به ایرادی دارص؟. بلک تعیم ته بچه جون نتر  

 شب در تاریکی تعها بودص و یا ... عامل را می یابیم. بعد به بودص؟ اخت فات پدر و مادر بودص یا ما   
درستتت تار داریم. باید ایشتتان  پدر و مادر االن با . و او را تعد و تاو نمیکعیم دیگه به بچه تار نداریم

رست شود. نمیشود بچه را تمرین . فکرشان باید درست شود تا بچه دشوند تا بچه درست شود
قابلیت این  تودکتمریعت بدهم ته روشتتتعایی ختبه تاریکی هم ختبه. د ته بچه جون بیا من داد

 بح  را ندارد.
شتتکل تودک دیگر بعد از فهم م. تودک وجود دارد این استتت  بح  های ه در یکی از مشتتک تی ت

را به والدین میدهیم.  تاری به او نداریم. او را میگ اریم بازی تعد حاال یک ستتتتتری آمتزش هایی
بایستتتتتی تودک را رها تعیم و بیایرم ستتتتراغ پدر و مادر و شتتتتیوص زندگی آنها را ته اصتتتت ح تعیم بچه 

 همین است. الکته تا سال اول با دورص های بعد 7ت اوت درست میشود. این هم نکته بعدی ته 
م شتما دیگر یه تم ستال دوم به ستوم میروی 7ستال دوم هم همین استت. یه تم ته از  7حدودی 

ستتال اول استتاستتا شتتما تاری  7د. خودش را باید یک اصتت حاتی بکعد. اما در تار داریبا نوجوان هم 
. ته تجا باورهایش اخت ل باورهایش را اصتتتتت ح تعیمبه تودک ندارید به این مععا ته بخواهیم 

ته باید  شوداو تزریق می دارد باور اشتکاص در فهمیم ته توس  این درگاص ورودی برا میپردا تردص، 



و شتتتتترور میکعیم به افرادی ته دارند ترزیق اشتتتتتتکاص انجام میدهعد  جلوی این تزریق را بگیریم.
تاری تعیم.  ته نمیتوانیم بچه را  ته هیچ و اگر نکردند  میگتیرم معکو  عمل تععد. اگر تردند 

تان ته ما بروید خانه  تار را هم نمیتوانیم  مگر ایعکه بگتیرم این بچه را بدهید به من شتتتتت این 
 این هم نکته سوم. بکعیمی

 ته در بح  اخت ل خیلی مهم است این را در نظر بگیریم.
 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  
 
 
 

های تحول شتتتتتعاختی،  مکعای تحول بر استتتتتا  نطق و قول و ت م. م روضتتتتتهبهرامی:  دتتر  آقای
رفتاری و عاط ی را شتکل میدهعد. م هوم هوشتیاری و ناهوشتیاری در این نظام مععا دارد اگر دارد 

گاهانه است؟ و فهم شدص است خاستگاهش تجاست؟ همه  ؟بیو آ
ی تار رشتتدی بر استتا  رویکرد قرآنی فراهم شتتدص اگر الزمه وقت بگ اریم این به نظر من ُبن مایه

ب همیم خیلی ختبه و سواالتمان را ب.رسیم اگر نه باید بر اسا  همین نقشه تار را مکعا را خوب 
 بچینیم برویم جلو.


