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 دارد؟ وجود واستقالل باور  بین ارتباطی چه(1

 آمدی کار  وخود جوشاای خود اسااتقالل از  ومنظور  شااود می تر  مسااتقل شااود می تر  مند باور  انسااان قدر  هرچه
 پیش اللاسااتق ساامت به را فرد باورها یکسااری کند، تزاحم ایجاد فرد در  باورها اساات ممکن گاهی. باشاادمی
 به که آید می پیش هم کودکان در  ،که دهد می سوق استقالل عدم سمت به را فرد ورهااب از  یکسری و برد می

 باور  و گزاره سمت به اگر  مستقل چه و وابسته چه انسان حال، هر  به ولی  شود می خوب حوصله با و تدریج
  .کند می پیدا زیادی قدرت واقع در  کند، مدیریت را باورهایش بتواند و برود

 

 اما کند می دریافت عواطف واقع در  باشااد نداشااته درسااتی عواطف کودک اما باشااد درساات والدین القا اگر ( 2
 کجاست؟ از  اشکال است، مواجه مشکل با او بروز 

 می بروزهم نوع ، دارند مختلفی انواع که ها انسااان مزاج همانند باشااد، شاااهله خاطر  به اساات ممکن مقداری
 کنیم می احساس و کنیم نمی اطالق رابروز  آن ما اما دهد، می بروز  کودک که ای گونه به باشد، متفاوت  تواند
 است متفاوت آن شکل بلکه ندهد بروز  تواند نمی کودکبه نظر می رسد  .است خاصی های ویژگی دارای بروز 
 بگیریم نظر  در  را قاعده این باید کودکان بروزات کشف برای و کنیم کشف را کودک بروزات باید صورت این در 
 انجام را کار  این خودش با متناسب کودکی و هر  کنند می ابراز  را خودشان نطق گرفتن ارتباط اساس بر  آنها که
 صاااااورت به را خود بروزات کودک گاهی دهد می انجام را کاری چه شاااااود می خوشاااااحال وقتی مثال دهد می



یعنی از این  .کرد کنترل را آن باید که میکند پرت را وساااااایل خوشاااااحالی هنگام مثال میدهد نشاااااان ناهنجاری
مدل نباید خوشحالش کرد از یه مدل دیگه باید خوشجالش کرد که چیزی را پرت نکند. اینقدر باید با او سر و 

 نمی را کودک شاهله ما اگر  کله زد تا خودش بگوید بهترین نجو ارتباط گرفتن با او به چه شکل است. در واقع
گاه را ما و بدهد انتقال ما به تواند می و را میشااناسااد اش شاااهله کودک خودولی  شااناساایم یعنی هیچ . کند آ

توجیهی ندارد برای والدین که نمیدانیم چرا کودکمان چرا اینطور اسااات. چون خود کودک دارد نشاااان میدهد 
تواند بپذیرد که در خوشی ها و ناخوشی و اختالفات و ... بهترین عکس العمل چیست و بهترین چیزی را می

بپذیرد نوعا طیب اساات مگر اینکه کودک تولد خوبن نداشااته باشااد. کودکی باشااد که نساابت تواند و آنچه می
. متاسفانه هست در نظام بشری که انسان در بدو ورودش به دنیا طیب والدت به طیبات واهنش منفی دارد

 نداشته باشد و باید پناه ببریم به خدا که این مولودها شکل نگیرد.

 هستید؟ موافق کودک به آنو پذیرش  شناخت و حساساتا آموزش با قدر  چه شما( 3

 کودک از  خودشاااان باید بدهند آموزش فرزند به باشاااند خواساااته که این از  بیشاااتر  باید مادر  و پدر  طورکلی به
 کتاب یک و مسااااتقل موجود یک عنوان به را کودکی هر  و نکنند مقایسااااه هم با را کودکان بگیرند یاد را چیزی
 خواسته که آید می پیش آنجا مشکل کند،می اظهار  را خودش احساسات و ها واهنش بگیرند که نظر  در  گویا

 و کنندمی مقابله ،فهمندمی را این وقتی هم کودکان و مشاااااهده کنیم خودمان مدل طبق را کودکان باشاااایم
و به  بگیرند یاد کودک خود از  بتوانند والدین اگر  دهد نشاااان مختلف شاااکلهای به را تضاااادها کنندمی ساااعی

 . کنند تقویت او در  را توانند احساساتمی و است راه ترین کوتاه این خود او مراجعه کنند

 متفاوت کودکی هر  در  این که کنیم تقویت را آن و است صورت چه به احساساتش از  کودک درک ببینیم باید
 یاد مادرها و پدر  مهم ترین کار این اسااات که به کنندمی کار  کودک حوزه در  که کساااانی همین خاطر  به اسااات
 ساااااواد یعنی بخوانند را اسااااات شاااااده وارد دنیا این به کودک خود توسااااا  که را کودک کتاب چگونه که بدهند

 بپرهیزند، شدت بهیا کتاب خاطرات خودشان  دیگر  کودکان کتاب خواندن از  و بگیرند یاد را کتاب این خواندن
 کودکان هنگامی که در مقایه قرار میگیرند .میشاااااود بعدی های درگیری و والدین مقایساااااه موجب این که

 شود.شاهله های خدادای فرزند نادیده گرفته می

و بر که در طیب ساااااخن قرار دارد هم اصاااااولی همان بر اسااااااس  کودکی که در ظاهر اختالل دارد دکتر فیاض:
 پن رفع اختالل فرزند باشند؟آیا نباید والدین در اساس همان کتاب اختصاصی کودک، 



شااماریم و این اختاللش محرز شااود و بعد رفع شااود. گاهی ما تفاوت ها را اختالل میابتدا باید اسااتاد اخوت: 
 خطرناک است.

سااااله ای که هنگامیکه وارد خانه مادرب ری میشاااود یک سااااعت دم در می شااایند و  5دکتر فیاض: مثال بچه 
داخل نمیشااود ان وای شاادی و ترس شاادیدی از افرادی  یر از والدین خود دارد با اینکه بقیه هم با او مهربان 

 هستند. آیا این یک اختالل نیست؟ 

ست. باید علت را باید بررسی کند گاهی از یک شی یا وضعیت خاصی استاد اخوت: خیر به نظر من اختالل نی
اینها را نباید به عنوان یا بوی خاصااااای یا ... از آن خانه ترس دارد که ما نمیدانیم و باید کم کم متوجه شاااااویم. 

 گاهی اصاارار زیاد ما خودش منجر بهاختالل کودک قرار داد بلکه جهل و ناآگاهی ما نساابت به عوامل اساات و 
آن را تشااادید نباید با فشاااار ساااعی کنیم با ایجاد فضااااهای تر یبی این فضاااا را از او دور کنیم.  اختالل میشاااود.

های شود مگر اختاللسال اختالل بدین معنا در فرزند ایجاد نمی 7کنیم و انگ اختالل به فرزند بزنیم. نوعًا تا 
یک باشااااااد یا اختالل در حوزه طیب والدت و قوی خیلی قوی فی ویلوژ های  که اختالل در فرد ایجاد شااااااده 

تا حد امکان انگ این ها را به ساانگینی اساات و نمیشااود به همین راحتی آن را نساابت داد و باید سااعی شااود  
 بچه ها نزد.

ثال لحن و م اند داشاااته قبل سااانین در  هاین کاری کم والدین رساااد می ساااالگی 9 یا 8  سااان به فرزند وقتی(  5
 شود؟ رفتار  باید چگونه موارد این در  است نشده حفظ او کرامت اصالً عواطف رعایت نشده یا مثاًل 

مادرشااان را خیلی سااریع و  پدر خیلی سااریع الرضااا اند و اشااکاالت  کودکان به حقیقت فطری شااان نزدیک اند و
شااااان ه ببینند پدر و مادرشااااان در توب بوجود آمده را جبران میکنند به شاااارط اینکهکنند. و آن تبعات عفو می

آ شاااته به  ونچ اسااات خداوند شااابیه رضاااایت ،پذیری توبه جهت از  دوره این در  کودکان صااافات راساااخ اند.
ساااال بد و اشاااتباه عمل  4 -3و ارتزاقشاااان از ملکوت اسااات. مثال  دندار  یب به اتصاااالماهیت دنیا نشااادند. 

 و کندمی تغییر  سریعشود و ثانیًا کردند اگر تصمیم بگیرند سال پنجم تغییر کنند اوال کودک سریع متوجه می
خدا منتظر  ...شااود.  گر توبه شااکسااتی باز آی. در ساانین بعدی مشااکل میبپذیرند را ما اشااتباهات توانندمی

این رفت و برگشاااات دارد مثاًل ما تصاااامیم ا توبه کنیم. شااااما اصااااالح کنید نگران بقیه اش نباشااااید. اساااات م
یه روزی از خجالت این دو ماه در  ومیگیریم دو ماه در خانه اختالف و دعوا نباشاااااد تا در بچه ها اثر نگذارد 

وقتی کودک بفهمد پشت میآییم و وقتی کودک بفهمد این پایه و اسااس ندارد ضاربه های این بیشاتر اسات 



این دعوا نکردن ها چیزی نبوده و حالت تکذیب و کذب را هم استشمام میکند و حس میکند که میشود در 
پیشگاه خدا العیاذ باهلل سرش را کاله گذاشت. یه مدتی خوب بود و بعد یک هو خیلی بد شد. به او این ایده 

تکرار میکند مگر اینکه هدایت خدا شاامل ت و نوعا این را را میدهد که پرده دری در برابر خدا امکان پذیر اسا
حال او شاااااود. و بال را سااااار پدر و مادر خالی میکند به شاااااکل های مختلف. اولین قربانیان تربیتی خود پدر و 

شاااااود و فرزند میشاااااود عامل مالرکه عذاب در خانواده. مادرند که خیلی ساااااریع عقوبتش در زندگی ظاهر می
! پس جواب این است که ن است که وجود دارد و کی میخواهیم متوجه شویم خدا میدانداینها واقعیت های

 در  ولی .کنند ترمیم را دهند و خودشااما نگران بچه ها نباشااید اونها خودشااان سااریعا خودشااان را انطباق می
  شاد خواهد اصاالح فرزند شاوند اصاالح خودشاان والدین اگر  اول دوره در  شاود می دشاوار  بسایار  کار  نوجوانی

 وارد مربن اینکه شااااارط به کند اصاااااالح را موارد این کمکی نیروی و مربن ناحیه از  اسااااات بهتر  دوم دوره در  اما
 ولی شود می منجر  اختالل برداشتن به مثبت های جمعجمع مسجد، . دوستان ناحیه از  سوم دوره در  باشد

در دوره ساااااوم کودک به دلیل . شاااااود می کشااااایده متعارف  یر  های جمع به کودک که آنجاسااااات مصااااایبت
و همین منجر میشااود که او ساارعت  های رشااد ممکن اساات به جمع های  یر متعارف کشاایده شااود.اختالل

 در اختالل هایش بیشتر شود.

اگر مدرسه یا . دارند را اصالح نقش مهمترین مثبت های جمع در  گرفتن قرار  و گراین جمع جوانی و سوم دوره
لدین امکان جمع  ندازه خود وا به همان ا باال می رود و اگر نتوانند  های خوب را فراهم کنند امکان اصاااااالح 

امکان پایین می آید. در دوره ساااوم نه والدین و نه مربن زورشاااان آنقدر نمی رساااد که جمع گراین و جمع های 
 تواند.خوب می

 ؟چیست علت دبستان دوران در  دارند جداین از  ترس که کودکانی( 6

جای درمورد اینها . که شاهله به به طور واضح گرددبرمی هایبعض باشد داشته مختلفی عوامل آید می نظر  به 
 .شود انجام تدابیری و تدریج به باید که نگرانی نیست و نباید با فشار از والدین جدا شود.

عاطفی  ظرفیت که دارد امکان گاهی و اسااااات هترساااااید اسااااات. گاهی کودک کودک ناایمن بودنعلیت،  گاهی
 آن فهمیده شود و آنچه مربوط به ترمیم آن است صورت گیرد. منشأ  باید باشد کم کودک



. تأمین عواطف اساااات نشااااده برآورده خواسااااته می که آنگونه کودک عاطفی ظرفیت اینکه به گرددبرمی ا لب
ومنین و مرتب به فرزند مهربانی کنند. بلکه حضاااااور در جمع های مکودک به این معنی نیسااااات که والدین 

مساجد و رفت و آمد با مساهین و ایتام. متاسفانه زندگی های ما زندگی های شخصی است و ذخیره عواطف 
 جمع در  کمرنگ حضاااور  شاااودمی کودک عاطفی ظرفیت کاهش باعث که عواملی از  دیگر  ما تقویت نمیشاااود.

 ذخیره افزایش موجب دیگران به ما عطوفت و رحمت است مساهین و ایتام به سرکشی عدم و مومنین های
با ایتام ارتباط داشته باشند عواطف در آنها ذخیره میشود. رحمت و وقتی کودکان ما  شودمی کودکان عاطفی

در بی ند که بخواهند ذخیره عاطفی عواطف نمیعطوفت به دیگران و به فقرا اگر نداشاااااته باشااااایم کودکان ما 
اند گرد یتیمی از دیگر خانواده ها برطرف کنند چقدر این میتواند  آنها ایجاد شاااااود. خانواده هاین که در تالش

و  برود مساکین با ارتباط و ریپرو یتیم سامت به شاود می توصایه ها خانوادهدر آنها ذخیره عاطفی ایجاد کند. 
 . خیر نمیشاود.شاود اهلل آیت  دیدن خانواده های آنها. ما یک ساری چیزها نداریم بعد میخواهیم بچه های ما

او میبیند که پدر و مادر فق  محبت میکند به این بچه. این خوب اسااااات اما یک بخشااااای از عواطف درونی او 
فعال میشااااود اما آن بخشاااای که مربوط به اظهار عواطف به دیگران اساااات خاموش اساااات. خوب این باید به 

ه ناهنجاری میشااود.. باید از یک جنبه عواطف دارد و از جنبه دیگر ندارد و این تبدیل ب گونه ای روشاان شااود.
من  باورمان شود )باالخص در حوزه تربیت فرزند( که نیاز ما به مساهین و ایتام از نیاز آنها به ما بیشتر است.

نمیدانم افراد چطور میتوانند بچه هایشاااااان را تربیت کنند بدون اینکه با خانواده های کن برخوردار ارتباط 
نند. تقریبا تربیت را در یک بخش هاین صااااافر میدانم و این بچه شاااااکوفا داشاااااته باشاااااند و زندگی آنها را ببی

ساااالش اسااات و باید برود به  7مساااارلی اسااات که گفتیم که کودک نمیشاااود و ظهور این مساااارل در همین 
 مدرسه اما نمیتواند جدا شود و نمیتواند حوارج خود را بیان کند و ارتباط برقرار کند.

 شود؟ رفتار  آنها با چگونه خورند می مشکل به دبستان دوره در  اندنکرده طی وبنخ به را 1 رشد که کسانی(  7
 کنترل در  اول سال هفت ابتدای در  حواس رشد سیر   است نرسیده خودش  ایت به کودک های توان یعنی)

 در  خود کنترل به را حواس کودک خود کم کم چی ندمی ساختارهای محیطی را برای او دیگران و نیست کودک
 آن به که  کودکی حاال و تابع یک ساااااری باید و نباید ها از محی  میشاااااود. کندمی  پیشااااارفت  کم کم و آورد می

 بود؟ خواهد زاآسیببا توجه به اینکه در مدرسه قوانینی وجود دارد  مدرسه آیا است نرسیده کنترل  ایت



 تأخیر  مقداری با البته باشااد شااده بهتر  یا و باشااد کرده تغییر  محسااوس طور  به قبلی محی  اینکه به مشااروط
 .کندمی بدتر  را اوضاع جدید تجربه که است محی  همان محی  اگر  اما است بهتر  شود مدرسه محی  وارد

 یعنی چه؟ 25نطق سریع در صفحه  (8

 باید کتاب را ببینم پاسخ میدهم. فرمودنداستاد 

  معناست؟ چه به آیدمی کار  بهارزیابن  در  نطق برای ابزاری عنوان به حواس (9

 نوع به توجه با نطق فهم. اساااات کودک های حس و درونیات دهندهنشااااان کودک توساااا  حواس کارگیری به
 را کودک نطق این بتوانید اینکه برای .افتدمی اتفاقاز حواس دارد   هاین که کودک برخورد نوع و مشااااااهده

. باشااد کودک حواس روی تان مشاااهدات باید حتماً  ببینید را ها واهنش و ها خوشااحالی و ها ناراحتی بفهمید
برخی کودکان مثال ممکن اسااات هنگام خوشاااحالی . کند رصاااد را بروزات خودش کودک با متناساااب کس هر 

. از بو بدش می آید یا خودش می آید نساابت به کاری ساارعت میگیرد یا گریه کنند. اینها می آید در الیه حواس
. یابد می بروز  کودک حواس با هرکاریچیزی را میخورد یا لمس میکند. خوردساان، دیدن شاانیدن، آشااامیدن. 

هرچه والدین اشاااراف داشاااته باشاااند به حواس فرزندشاااان که در . شاااود می کشاااف حواس وسااایله به نطق
 ابراز  الکی فرزناد اوقاات بعضااااایار می گیرناد از نطق اینهاا بیشاااااتر مطلع میشاااااوناد. رخادادهاای مختلف باه کا

 ات میکند. اینها را از حواس میتوان فهمید.احساس

 

 می منتقل والدین طریق از  کودک فهم با متناسااااب باورهای و افکار  حقایق که اساااات شااااده ذکر  کتاب در ( 10
 با مثال لطفا توضیح دهید. میگیرد؟ صورت و چه سنی سطحی چه در  انتقال این شود

 سوال خیلی تفصیلی است برویم جلو تر بعد

 کتاب مباحث و سؤاالت پایان

 

به  شاااااود طیب و کند پیدا ارتقا والدین کالم اگر  قرار دادیم، والدین کالم سااااایطره تحت اول دوره کلی طور  به
کتاب دیگر در همین راسااتا نوشااته شااده به نام بلو   کند.می ایفا تربیتی نقش کودک زندگی صااورت واضااح در 



باهم بودن مربوط به دوره چهارم یعنی همین والدینی که داریم راجع به آن صاااااحبت میکنیم. این دو با هم 
کار میکنند میتواند این کتاب را به والدین آموزش  انطباق پیدا میکند و کسااااااانی که دراند در حوزه کودک 

هم افزاین ایجاد شاود در رشاد همکالمی شاان اتفاقات خوبن را برای کودک رقم بزنند. دهند و با ارتقای ساطح 
یات  ما برای تربیت را افزایش میدهد. روا  حد مفهوم کالم و تکلم در  در  بیت اهلاین خیلی مهمه و توفیق 

به ما رساایده  ما از عطاین که از اهل بیت .اسااتو کنترل کالم  کالم گروه در  انسااان سااعادت که فرمودند تواتر 
  43داریم استفاده میکنیم به عنوان یک امر عملیاتی استفاده میکنیم. دقیقه 

 

 فصل اول کتاب طیب سخن 
 نافذتر کردن کالم والدین (1

 فرزندانشان روی بیشتر  بتوانند که بدانند را قواعد سری یک طیب کالم تاثیر  باالبردن برای توانندمی والدین  
 وسااااطت و او هدایت اهمیت و خداوند نزد فرزند شاااأن و انساااانی کرامت و مقام به توجه آن راز  .بگذارند تاثیر 

. اگر والدین باورهایشاااان را ارتقا گرددمی نافذتر  آنها کالم گونه این باشاااد، می هدایت و والیت برای خودشاااان
وقتی متکی به این باور اساات که  !ع یزم :شااما وقتی به فرزندتان میگویید کند.بدهند کالمشااان ارتقا پیدا می

او. این ع یزم خیلی جانانه میشاااااود و نفوذش بیشاااااتر او خلیفه اهلل اسااااات که من دارم خدمت میکنم به 
میشود. هرچه شما اعتقاداتتان به ذات ربوبن، به اسماءالهی و معنویت بیشتر باشه نفوذ کالم باالتر میرود. 

 تکلم بعد و کند فعال خودشاااااان در  و بدهند قرار  توجه مورد افراد فاطر  ساااااوره به توجه با تواند می که چیزی
 الطیب الکلم یصاااااعد الیه شاااااریفه آیه که آن دلیل به آن بروز  و حقایق به باور  افزایش کنند، شاااااروع را شاااااان

 از  ایمجموعه ما اسااات فاطر  مبارکه ساااوره در بود.  بکتا  مبنای و مالک  که باشاااد می ،هیرفع الصاااالح والعمل
  موضااااوع 3۰ -2۰ این به که والدین به ایمکرده توصاااایه و ایم آورده کتاب در  هسااااتسااااوره  در  که اعتقاداتی آن

 . میشود زیاد باورهایشان تاثیر  انشااهلل کند تمرکز 

 کودک در  طیب کالم کردن تر  پذیر  اثر  (2

 انجام را کارهاین کودک برروی نیز  مواقع بعضی میدهند انجام کارهاین خودشان روی مادر  و پدر  مواقع بعضی 
 امر  یک ابتدا است ممکن کرد تبدیل الهی الهامات به را کودک قلب که شناخت باید را هاین راه که دهند می



 احساااس ما و باشااد بهشاات از  قطعی یا بهشاات اساامش ما کودک که وقتی اما باشااد عجیب خیلی افراد برای
 می کودک به نسبت خوبن خیلی حس ما حس این واقع در  است ما مهمان و از  از  شده جدا بهشت از  کنیم

. این را حس کنیم که این کودکی که از بهشااات معنوی حسخوب  بلکه ن،دنیایخوب  های حس از  نه باشاااد
آمده قرآن را بیشااتر از ما بلد اساات. از کودک برای فهم آیه اسااتمداد میکینم. یک موقع ما احساااس میکنیم 

میگوییم او قطعه ای از بهشاااات اساااات و بیشااااتر از ما درک میکند. در  که ما داریم تربیت میکنیم. یک موقع
کالم طیب بیشااتر در او اثر دارد. نگاه ما نساابت به کودک اثر میگذارد و حس کرامت را در او شااکفته میکند و 

ر هرچه بستر خانه معنوی تر باشه و در آن خانه نماز و جلسات ثابت قرآنی و جلسات روضه و اعیاد و ... برگزا
 شود فرزند در این بستر اثر پذیری بیشتری خواهد داشت.

سااااااله ای مساااااوول روضاااااه شاااااود در قند آوردن و ... چقدر کالم طیب در او اثر خواهد  4-3فرض کنید فرزند 
داشاااات. خانه ای که در آن قرآن نماز شااااب خوانده شااااود خیلی فرق میکند حتی اگر فرزندان آن نماز شااااب را 

خانه ای که ماهواره  ر آن نور و حیاا هسااااات خیلی فرق دارد با خانه ای که در آن نیسااااات.نبینند. خانه ای که د
هست با آنکه نیست. خانه ای که فضای امن دارد و وسایل آن مناسب روحیات بچه هست با آنکه اینگونه 

خیلی مهم نیست فرق دارد. خانه پر نشاط و پر تحرک با  یر آن فرق دارد. بحث جنسیت کودک و توجه به آن 
ساااال اول در بازی هاین که با آنها میشاااود. باید مراقب بود خاصااایت هر یک حفظ شاااود. پساااران  7اسااات در 

 . کشتی، کاراته و توانمند کردن، دختران عواطف کالمی و نقش های ویژه

ساااااوره فاطر برای ارتفاء باورهای فاطر برای خودشاااااان و ساااااوره یس بخوانند برای بچه ها. چقدر خوب اسااااات 
الدین تا فرزند کوچک دارند سااااوره یس هر روز بخوانند و مطالبش گفته و بحث شااااود. انس با سااااوره یس و

که  بهترین هدایاین اساات که میتوانیم به کودکانمان عطا کنیم. سااوره یس و سااوره طه سااوره هاین هسااتند
فتگو میکنند. کأنه همانطور که داریم کالم خودمان را اموزش میدهیم بچه ها را با کالم اهل بهشااااات با آن گ

است. شما میتوانید ادعا کنید هر کس سوره یس  قرآنوحی نیز آشنا میکنیم. سوره یس سوره قرآن آموزی 
در روایات  است ورا بلد باشد کل قرآن را بلد است و به همه مضامین قرآن مسل  است. خیلی سوره عجیبی 

 خیلی تاهید شده.

اگر والدینی شااروع  گفتیم گه سااوره یس را برای باال بردن خشاایت و پذیرش هدایت در کودکان خوانده شااود.
کنند سوره یس به طور مرتب و با این نیت در خانه هایشان مطالعه کنند تأثیر شفت انگیز حضور این سوره 



ضاارت رسااول با وساااطت این سااوره واگذار میکنید به ح شااما تربیت فرزندان را عرا در تربیت می بی ند. درواق
که نقش محوری در این ساااااورره دارد. ما فرزندان را از بهشااااات تحویل گرفتیم و باید به  صااااالی اهلل علیه و آله

که  بهشت تحویل دهیم. بهترین سوره ای که می تواند این کار را انجام دهد سوره یس است. باید باور کنیم
 معنویت در دین حرف اول را در تربیت می زند.

 :لحن و القا 

از لحن و القا شروع کردیم. القا و لحن بیشترین ارتباط را با عواطف دارد و اگر کسی القا و لحنش درست شود 
 . میکند پیدا انتقال لحن و القا طریق از  عواطف که کنیم می ادعا دهد، انتقال تواند می را عواطف واقع در 

 . اندنمواجه کردن مواجهه معنای به معناست؟ چه به القاء

 عنوان به .باشد می یامهربانی  ضب رأفت، دهنده نشان که انتقال، حالت است، کالم حالت معنای به لحن
 این با توان می ها وقت خیلی .شود می خوانده کتابن اینکه مثل کالسیک کامالً  علمی لحن استاد لحن مثال
 بیشاااااتر  را تاااثیر  کنیم همراه هم مهربااانی بااا را لحن کااه مواقعی امااا کرد منتقاال را علمی مطااالااب خیلی لحن
ع یزان من، ب رگواران من، ساااااروران منبمطااالااب علمی. اینگونااه تااأثیر مطااالااب علمی هم بیشاااااتر  .کنیممی

 رنجش و دوری به منجر  لحن ناخواسااته گاهی ،(کند م ین ملکوتی های لحن به را ما خدا انشاااءاهلل) میشااود. 
 . شود می دیگران

هم در کتاب طیب ساااخن و هم کتاب بلو  با هم بودن.  اسااات، شاااده صاااحبت بسااایار  لحن مورد در  کتاب در 
 شااااود می ابراز  همسااااران و کودکان به لحن توساااا  که هاینولمز  همز  اساااات، زیاد لحن مخرب تاثیرات چون

 . کند می ایجاد تنش و گذارد می اثر  ناخواسته یا خواسته کودک روی بر  و باشد می کردن رصد قابل آن تاثیرات

 طرف یک از  لحن گویممی طرف یک از  ؛اساااااات اول دوره در  کودک، کردن پیدا امنیت به مربوط که چیزی آن
 بروز  امنیت احسااااس با کودک در  عواطف و ظهور  کرده پیدا اتصاااال هم با اینها که امنیت طرف یک از  عواطف

 نکته خیلی این و گیرند می بر  را او ناامنی احساااااس کند نمی احساااااس عواطفی وقتی یعنی این و کندمی پیدا
 دهد،می بروز  را ناامنی از  حالتی چشاااام خیلی نکته مهمی اساااات. هرچه قدر بگویم کم اساااات. . اساااات مهمی
 آ وشااااش در  و کنید نوازش کنید، محبت او به کنید سااااعی درمان، برای اساااات نکرده دریافت را عواطف چون

 بند های کتاب مهم است.. گردد فعال و مستقل و شود حاصل امنیت تدریج به تا بگیرید



 .کندمی ایجاد واقع در  را کرامت ویژگی و کودک، به بخشی کرامت ایمن، لحن و القارات ویژگی

 کرامت عنوان به ما که چیزی واقع در  اساات مندی جهت با همراه ها توانمندی به دادن بها نیز  کرامت ویژگی  
 استقالل عدمب ها و اضطراب و اختالالت منشا که .بحث این به برمیگردد کنیم کار  خواهیم می کودک مورد در 
 که بد های لحن و القاها ،را در نمودار بیان کردیم که ناشااااای از عدم امنیت اسااااات خود نیروی به اتکاء عدم و

 . میگذارد جنین روی تاثیر  بارداری حین و بارداری از  قبل دوران در  حتی

 به فرزندشااان تلخی با که مادری و پدر  با درمقایسااه کنند می دعوت دنیا به را فرزندشااان دعا با که مادری و پدر 
اینها را با نمودار های مختلف . گردد می آنها امنیت از  درک در  تغییر  موجب که اند، متفاوت شاااودمی وارد دنیا

 بیان کردیم.

 . میگردد کودک کرامت امنیت موجب مناسب رشدی محی  و عواطف دریافت 

 .باشد می کودک به دادن عواطف نتیجه در  آمیز حکمت باگفتار  حیا، با باپروا، کودک

باید  کنیم درک امنیت او از ممکن اساااااات از او عواطف درک نکنیم، بلکه  دهیم می عواطفبه کودک وقتی  
یم ولی او محل نمیگذارد. مثال فضاااااای او محل مثال بچه را بوس میکن حواسااااامان به این موضاااااوع باشاااااد.
 گذاشتن نیست بلکه امنیت است.

  لحن انواع

 . ببینند مادر  و پدر  از  را دعاین لحن باید کودکانو  باشد باید دوران همه در  دعاین کالمشکل گیری  

 تشویقی،کالم  خبری،کالم  نهی، و امر کالم  تعجبی،کالم  پرسشی، کالم بعد میکند پیدا انتقال انشاین کالم اول
 .توبیخیکالم 

 به لحن مثالً  اسااااات، مهم خیلی هرکدام روی کردن کار  و گیردمی شاااااکل کودک برای رشاااااد سااااایر  در  تدریج به
 انتقال توبیخ و تشویق و خبر  نهی، و امر  تعجبی، کالم وسیله به لحن انتقال پیدا میکند. پرسشی کالم وسیله

 .شود ناامن بچه فضای شود می منجر  کند پیدا اختالل کدام هر  که میکند، پیدا

 پرساااشااای به شاااکل کالم کند، پیدا بروز  ناساااپاسااای شاااکل به اسااات ممکن دعاین کالم ناامن، فضاااای این در  
  یر  و درو  به شااکل خبری کالم تحکم،نهی به شااکل  و امر  کالم منفی، تعجب تعجبی به شااکل کالم اعتراض،



از اینجا شروع  پرخاشگری شود می منجر اینا  .سرزنش و طعنه به شکلکالم تشویقی و توبیخی  و بودن واقع
دیگران از اینجا شااروع  و خود به اعتمادی بن و شااود شااروع اینجا از  ناامنی و درو گوین برای تحریک میشااود.
 اگر  باید بپذیریم که اگر لحن سااااارزنش داشاااااته باشااااایم کودک نتواند به خود و دیگران اعماد کند. میشاااااود.

 و اعتراض تحکم، ما لحن اگر  باشاااااند، راساااااتگو توانندنمی فرزندمان کنیم منتقل را درسااااات خبرهای منتوانی
 بارداری بارداری از  قبل دوره ای: هر  در  مثال عنوان به شااود، می پرخاشااگری دچار  ناچار  فرزند باشااد ناسااپاساای

 . گردد می جنین در  جسمی هایتنش موجب باشد عصبانیت و درگیری اگر  نطفه انعقاد

 مولد باشاااااد همراهپرخاشاااااگری، زد و خورد  درگیری و عصااااابانیت با کامل تکلم و تکلم ابتدای تولد، وقت اگر 
 . شود می ترس و اضطراب

 و عقلی بلو  در  تأخیر  باشد داشته وجود خانواده در  زشت اصطالحات از  استفاده حیاین بن پرواین بن وقتی
 . دهد می رخ عقل شدن فعال

 . شودمی اخالقی بد تر یب و ایمان فعالسازی در  تغییر  موجب بدعهدی و فریبکاری درو گوین،

 . میدهیم انجام را کودک به انتقال گفتاری، و رفتاری های لحن لحن، وسیله به واقع در  ما

 در  ،تأخیر  با عقلی بلو  مضاااااطرب و در حوزه را مان کودک توانیم می لحن وسااااایله به ابتدا همان از  ما یعنی
 . باشیم اضطراب و تنش مولد حتی هم جسمش در  و اخالق بد اخالق

 از اینکه چنین فرزندانی در جامعه داشته باشیم. خدا به بریمب پناهباید 

 تا از این ساختارها هست من یکی دیگر از این ها میگویم و بقیه را خود بخوانید. 9

 

 :فصل اسم 

 کلمه و اسم طریق از  ء طیباشیا با ارتباط

 اسااام آموزش بدهند یاد ها بچه به توانند می مادر  و پدر  که اسااات کرده یاد خدا دوره این در  که چیزی بهترین
 . است کودکان به خودش زیبای



 که شااااادن قارل شیبرا اجر  خیلی(( الرحیم الرحمن اهلل بسااااام)) دادن یاد بیت اهل روایات در  دلیل همین به
 .است مهمی نکته خیلی

 ؟بدهیم یاد اسم هایمان خواهیم به بچهمی چرا .بدهیم یاد اسم هایمان بچه به خواهیم می حاال

. شوند می فکرها مولد های واحد ها اسم.  است ها اسم ی وسیله به اش باوری ذخیرگاه و تفکر  ذخیره چون
 به است نامناسب که بگیرند یاد را هاین اسم ناهرده خدای اگر . شوند می باورها مولد های واحد( مهم خیلی)

 .شوند می بهنجار  نا باورهای مولد تدریج

و این به عنوان یک اسااام ذخیره شاااود. این به طور  شاااوند رو روبه فحشااای یک با ها بچه کنید فکر  شاااما حاال
 .دهد می نشان را تاثیرش حتما شود که بعدا در فکر و منش و زندگی اوطبیعی مولد یک باور می

 پدر  روی بر  تاهید جا این در  . ماشنوند می ناجور  های حرف طرف نآ طرف، این از  مرتب ها بچه بگید شما حاال
 از  و داند می ولی عنوان به را مادر  و پدر  کودک واقع در  و تأثیر را بیشتر از سمت والدین میدانیم. است مادر  و
 .دارد اثر  خیلی اون و کند می اقتباس او

به ابعاد مختلف اساام  اساات و مهم اساات که اساام کودک به بهترین شااکل گفته شااود. کودک اساامخود  اول
 نازنین کودک اسااااام مثالیعنی  چه؟ یعنی.  بگیرد شاااااکل بودن ای کلمه وجه گویند بپردازند؛های نیکی که می

 اوی)) همان یعنی(( بیا نازنین)) گویید می شااود می اوی همان معنای به این نازنین، گویید می شااما و اساات
 توی جان، فاطمه.... فاطمه نازنین زهرا، نازنین نازنین، گوین می و کنی می ارادهنازنین را  موقع یه ولی(( بیا

 القای یعنی ع یزم محمد. زنید می صاااادا و کنید می تجساااام فاطمه حضاااارت و طهارت تقدس با را فاطمه ذهن
 ثمرة العین، قروةخیلی اینها جالب اند. از اساام خیلی اسااتفاده میتوانیم بکنیم. . دهیم می انجام در  را معنوی
 احساسی همچین یه فرزند یعنی .بیاد حال قلب انسان یدآ می که اسمش. دلم ی میوه و چشمم نور  الفواد،
  .باشد داشته اسمش به نسبت

میدادند که هر بار با مساامی و با نیت و را خانواده ها انجام  کار  یک همین اگر  ولی اساات ای ساااده بحث خیلی
 .شد می ب ری و گرفت می حس بچه چقدر  با طراوت و نشاط می آوردند

 جدی خیلی را اساام خب. اساات( اساام) اش یکی دگفتن مطلب تا 5 تدر حوزه تربی (ع) بیت اهل روایات در  اگر 
 .بگیریم



 .است توجه و علم انتقال و شدن رو روبه و گرفتن قرار  خطاب مورد در  عامل مهمترین اسم داریربا از  قبل

 خاص اباعبدهلل برای خیلی زینب چون زینب؟ چرا. باشااد زینب خواهم می دختری یه نشاادم دار  بچه من هنوز 
 القا میکنید که فرزندی داشته باشید زینب نام که حسینی را خواهری کند. .بود

 پدرب ری مادرجان؛ باباجان؛( نیساات نظر  مد کوچک اساام) اساات فرزند اتکا محل مادر  و پدر  اساام تولد از  بعد 
. تعظیم اسم پدر و دارد اهمیت شان مداری والیتاسم  است فرزند اتکا محل خیلی این جان مادرب ری جان،
.  مادر

 .نیست خوب ات، آقات ننه مانند سبک های اسم اینک و

  دانیم می طیب را چیزی چه و دهیم می یاد را چیزی چه اینک: تکلم ابتدا از  زیبا طیب ءاسما تعلیم

 خودشان ولی ها بچه اسم ناحیه از  که مهمه خیلی این: خود ولی شمردن ب ری عظمت، و ب رگی حس اعطای
 .بشمارند ب ری را

 گوید می را طیب اسم بچه وقتی طیب اسما توس  شدن تر  داشتنی دوست: گو و گفت در  فصاحت داشتن
 .بشود گفته خوب و درست باید:  گو و گفت در  فصاحتو  ره می  نج هم خودش و روند می  نج براش همه

  .خوب خیلی های اسم ماست مرکب این ،ماست اسب این گفت میشه ولی( تحقیر  با)  ماشینه این مثال

 اثر  ها این . برای عمامه شان و شمشیرشان.کنند تعیین اسم وسایلشان برای کردند می سعی اعظم پیامبر 
 .باشد با مسمی ها اسم وقتی مخصوصا دارد

 انها معانی و طیب کلمات فهم اعمال

 میشه؟ چی نیفته اتفاق این اگه حاال

 کودک گ ینی کلمه و گ ینی اسم توان نشدن طیب 
 تکریم و کرامت حس فقدان 
 والدین شمردن کوچک  
  والدین دانستن اتکا قابل  یر 



 گو و گفت در  فصاحت عدم  
 گو و گفت در  شایست نا اسامی از  استفاده 
 کلمات معانی دقیق فهم توان عدم 

 این خاطر  به ما فهم عدم از  خیلی ؟ بله.میگردد بر  کودکیمان به نداریم کلمات در  دقت خیلی که ما یعنی
  .تاس نشده معلوم کارها ی بقیه از  خوب کار  تمایز . است نرفته کار  به درست ها واژه که است

 بگذرد. مادرهایمان پدر ما و  تقصیرات سر  از  خدا

 .بیفتد اتفاقکامل  تکلم تا تولد از  مرحله تا 3 این اسم حوزه در 

 دادن نشاااان:  با اسااام اتفاق می افتد بیناین و شااانواین تقویت: مشااااهده به داللت و اشااااره با سااامع تقویت
طوری که القای  .درخت خاصیت به توجه و اسمیت کردن اراده ،مثل انار و انگور  منظم های میوه زیبا، درختان

گل محمدی.  اسممعنا بشود. درخت سرو چگونه نام درخت سرو را به کودکان بیامورند. سررررررو بللللللند. 
را به کودک یاد بدهند به طور طبیعی بچه ها یاد میگیرند ولی اینکه چگونه والدین اسم گل محمدی گل قرمز 

ساعتها گل را  یفرستد این میشود شهید چمران.ممهم است. کودکی که در با  گل محمدی میبیند صلوات 
ت ها به گل نگاه میکنی میگه نمیدونم یک جاین این عمیبیند و جذب آن میشااود. میگیم تو چرا اینقدر سااا

حساااشاااان متفاوت  دیل محمبذر در من کاشاااته شاااده. یک پدری داشاااتم یک مادر داشاااتم وقتی میگفت گ
 داشته باشد.  اسم برایش روح میشد. این خیلی مهم است که

اجازه بدهیم  ک(پار در  بری گیاه، خاک، لمس) تجربه با همراه مشاهده تقویت: المسه حواس و بیناین تقویت
 در پارک و با  گیاه و خاک لمس کنند.

 این بگه، من به را ها اسااااام کودک( ) گویش تقویت) ها تجربه دادن نشاااااان به کمک: حواس بروز  برای تالش
بعد تکلم ناقص و کامل بایسااتی برعکس کنیم ما بپرساایم و او تمرین کند تا گویش  بده( پاسااخ کودک چیه؟

 در او فعال شود. 

 مختلف جاهای مدرسه، محی ، القارات. شود می مواجه تصادفی صورت به کودک نکنیم را کارها این اگه حاال
 تصادف براساس پیوسته .است و ما باید همیشه نگران باشیم که در مدرسه و ... چه چیزهاین یاد میگیرد

شود. توانیم مطمون باشیم که دچار انحراف نمیاما اگر ما به او اسامی طیب را آموخته باشیم می. گیرد می یاد



، به من وقتی . و بقیه دارد تمایزهاین یک که این مثل باشااااام داده یاد او به گویه، تقویت به تجربه، به تمایز
  .ندارد او روی اثری ولی شنوداسامی وزنی در او ندارد اگر هم ب

 .ندارند مناسبی سازی ذخیره که است این دلیلش ؟ گیرند می قرار  محی  تاثیر  تحت ها بچه چرا

 کمتر  بیرون های محی  از  فرزند پذیری آسااااایب کنند تامین را فرزندشاااااان عاطفی ذخیره مادر  و پدر  قدر  هرچه
 .است خود عاطفی ذخیره تابع این کنه ایجاد اختالل این قدر  هرچه و شود می

 بحث اینجا تمام شد

صحبت دکتر بهرامی: تقدیر و تشکر از ارزش مندی کار و توصیه به روانشناسان که این مباحث را مبنای کار 
 .خود قرار دهند و دنیا محروم است از این مطالب

 مهم نکات

  است؟ ااحص قابل کودکی دوره در  اختالل آیا اینک اول

 . نیست اختالل آن نام و دارد وجود رشدی نارساین کودکی دوره در 

 برود پیش ساااااازندگی سااااامت به کهاین یجا به نگرانی، خود و شاااااود می والدین نگرانی باعث نامیدن اختالل
 ضاااعیفی افراد کودکان اینک بدهیم تغییر  کودکانشاااان به نسااابت را ها خانواده رویکرد کند. می سااایبآ تولید

 .هستند تر  قوی خیلی ها ب رگتر  از  جهات بعضی از  اتفاقا هستند

 بدهیم یاد اساااام باید عمدتا اول سااااال مثالً  بگوییم یعنی بکنیم مدرج دقیقا توانیم می ما یاآ هاینک دوم نکته
 می براش نارساین چه ندادن یاد ازای در  ندهیم یاد اسم اگه بعد بدهیم؟ یاد قید سوم سال و فعل دوم سال
 دارد؟ وجود براش بندی درجه امکان آیا افته؟

 می شااما یعنی دارد را کردن مدرج خاصاایت کالم و بزنه رقم را اتفاق این تونه می کالم که رساایده ذهنمان به ما
 می ما بنابراین پس گه نمی جمله ساااااه از  بیش گوید نمی را جمله دو از  بیشاااااتر  مان بچه که بگویید توانید
 رو واژگان دایره تونید می شما اصال نه یا است کلمه تا 300. است کلمه 200 مان بچه واژگان دایره مثال یا تونیم
 واژه است سالش 5 کودک اگه مثال بندازن جا کودک برای رو واژه تا 10 این والدین که بگین بعد و کنید تعیین

 والدین به دسااتورالعملی صااورت به را ها واژه سااری یه بتونیم باید را کبوتر  واژه ماه، واژه سااتاره، واژه  ساامان،آ



 پیش اصاااالح سااامت به ببینیم کنیم مشااااهده رو کودک رفتار  و بگیریم خورد باز  اونها از  بعد و بکنیم توصااایه
 .رود می پیش تفصیلی و ج ین های دستورالعمل سمت به واقع در  نه یا ره می

 در  ...را خودش نفس کساااای هر  اصااااالح برای اساااات ای بهانه واقع در  تربیت بحث مهمه خیلی که سااااوم نکته
  باشاااااد ای بهانه این و بکند اساااااتفاده فرزندش  تربیت برای داده او به خدا که موقعیت این از  هرکسااااای واقع
 خدا به خودش تقرب برای

  .است فرد خود معنویت به توجه. دارد اهمیت خیلی نکته این کردن القا

 ها وقت خیلی ما. است افراد خود معنویت به توجه بی یم می کم روانشناسی فضای در  که چیزی آن واقع در 
 خیلی اصاااالح به خودمان که حالی در  کنیم اصاااالح را دیگران خواهیم می ولی شااایم می ساااازندگی فضاااای وارد

 خیلی تربیت اون عمق هم و شاااااه می بیشاااااتر  تربیت سااااارعت هم کنیم می نگاه وقتی طوری این نیازمندیم
 .شه می بیشتر 

 مادر  پدر  این کنه نمی ایجاد معنویتی هیچ ما در  تربیت این ولی کنیم تربیت را کودک خواهیم می وقتی اما در 
 می گرفته جلوش مدتی یه از  بعد بالفاصااااله دیم می مادر  پدر  به که تمریناتی شااااوند می خسااااته سااااریع خیلی
 انجام داره که کاری این که بشوند متوجه که وقتی ولی نیست  استمرارش و ادامه امکان اینک خاطر  به شود
 .میشه بیشتر  دقتش هم و شه می بیشتر  استمرارش هم طبع به داره تاثیر  او خود روی عمدتا ده می

 

 

 

  

 سواالت به پاسخ

 داره؟ تفاوتی چه گ ینی اسم با گ ینی کلمه .1



 تقریبا هم فارساای زبان در  البته اساات طور  این عربن زبان در  اساات فعل یا اساات اساام یا اساات حرف یا کلمه
 مل  ع   و گذاریم می اشخاص یا اشیا روی که است اسمی منظورمون واقع در  اسم گیم می وقتی ما طوره همین

ل   این کنیم می  داشااته اساامی یه که گیریم می نظر  در   ایت یا گیریممی نظر  در  براش  ایتی یه کنیممی که میع 
 ندارد اثر  تربیتی های وزهح در  ها این .فالن بگیم نگیم میز  ؟ میز  بگیم صاااندلی نگیم خب صاااندلی مثال باشاااد

 .. میزه این که بدونه باید آدم چرا تعلیمی های حوزه در  ولی

 به گذاریم می تربیتی ما را ها بچه اسم مثالکنیم. استفاده می دارد مامس که هاین اسم از  تربیت حوزه در  ولی
 که کنیم می ساعی گذاریم نمی روش اسامش بگیم را اسامش فق  را پسارمان و را دخترمان فق  اینک صارف

 اسااام .برساااه  ایت این به اون خواهیم می که بگیم رو اسااام اون که کنیم می ساااعی و بگیم را اسااام زیباترین
 مثال بچه به دید می انتقال شاما رو این خب و مطلوب های گ ینی  ایت و شاناسای  ایت بر  داره داللت گ ینی
 چه به به که بی ید می کنید می نگاه شما بعد بگذارن اسم هاشون بازی اسباب برای که گیرن می یاد ها بچه

 می اشااایاه روی که هاین اسااام و گرفته یاد پسااارم یا دخترم مثال .اسااات شاااکوه با خیلی گذارند می هاین اسااام
 اشیا روی گذاشتیم ما که هاین اسم که باشم داده یادش باید قبلش من خب باشه صفا با و پاک خیلی گذاره
 به این می گوییم اسم گ ینی. . است بوده صفا با و پاک

  داره داستانی یه خودش فعل و کنه می درست رو قید حرفخرد خرد که وارد می شویم، 

 این ها سه مقوله اند و جدا اند. طیب فعل و طیب حرف طیب اسم

 پررنگ می کنید.مقاصااد را  فرزندتان ذهن تو و کنید می سااازی  ایت شااما و داره ارتباط ها  ایت با طیب اساام
سااازیم. در خانه همه چیزمان اساام دارد حتی یخچال و کمد خانه مان  می را ها  ایت ها اساام با ما جالبه خیلی

 اسم دارد.

، .کنیم می ساااااازی قید حرف با  حرف کاریکه یعنی ؟دادین انجام کاری چی ی وسااااایله به ؟رفتیم چی با .با به، از
 درش حرفی معنای اینها داره قید این ببند رو اتاق در  یعنی ببند رو در  .کنه می شاااااناسااااای سااااابب میده انجام
 اساام .اساات حرف بیشااتر  نآ در  که میشااه الیه مضاااف و مضاااف عرب ادبیات براساااس باید ما را اینها اساات
 نوشته نقرآ فطری کالم مبنای بر  کتاب چون عربن است مطالب. اینا میره موصوف و صفت سمت به بیشتر 
 .است شده



 بلده بالطبع و. هست بلد بیشتر  را اشیا بین رابطه باشه بلد حرف هرچه یعنی کند می سازی سبب حرفپس 
 فالن برای هست چاقو این کاره فالن برای قاشقه این کاره فالن برای چارهآ این بکند استفاده بهتر  وسایل از 

 .تاس شناسی سبب ،حرف خاصیت پس کاره

 می مربوط امیرالمومنین باب تحت نقطه هم اونو و اساات اهلل بساام با در  عالم همه الرحیم الرحمن اهلل بساام
 اسبابن ءاسما ء.اسما و اسباب و سبب بحث همین به شه

 خوردن مثل اساات کاری یه نیساات اساام که اساات کاری دادن انجام فعل ما ذهن توی ؟ کنه می کار  چی فعل
 را عمل فعل با واقع در  خوردن گوییم می گذاریم می اساام مان فعل برای ما البته اساات کاری یه نیساات اساام
 .دهیم می یاد او به را عمل ترک یا دهیم می انجام

   ایت میشه اسم

  سبب میشه حرف

 کار  میشه فعل

  باشن طیب باید تا سه این

  نرود. زنه می سیبآ که جاین یعنی کند. سازنده طیب کند بلد باشد کار  کار  یعنی طیب فعل

 خودکار  نکشااد دیوار  روی خودکار  با باشااد بلد را اسااباب از  اسااتفاده و بداند را اشاایا بین رب  بتونه یعنی حرف
 .است کا ذ برای

  حرف و فعل و اسم یعنی گ ینی کلمه

 .اسم فق  یعنی گ ینی اسم

  شود؟ داده آموزش باید سنی چه در  شنواین و بیناین تقویت .2

 می گفته بچه گوش در  که اذانی همان .افتد می اتفاق شااااانواین و بیناین تقویت طفل ورود ابتدای همان از 
 شنواین تقویت میشه این دهیم می قرار  خدا ذکر  ستانهآ در  را بچه مرتب و شود



 را  ریزی مساااااارل بالخص امده متعددی روایات خب ببینه خوب های صاااااحنه بایساااااتی اول همان از  بیناین
 که اساات ها ندیدن از  سااری یه به مربوط بیناین تقویت نبینه باید اساات حیا به مربوط که مسااارلی ببینه نباید
 میبینه جدی ی ها اسیب خیلی ببینه را ها صحنه این بچه اگه که روایات در  شده کلی نهی

 گوش در  حسااین یا گفتن و بچه گوش در  اذان همین .شاانواین یا میشااه شااروع بیناین که ادم دونه نمی اولم
 .دارد اشاره شنواین تقویت به

 با ارتباط در  شاایطان شااراهت کاهش برای هاین روش رسااد می نظر  به شااد گفته که هاین شاایوه این .3
 درسته؟ آیا است نطفه طیب و طیب سمت به یافتن سوق و اوالد

 است آن از  بعد برای قسمتی یه و و بارداری است است بارداری از  قبل آن از  بخشی یه منتها طوره همین بله
 در  که کنیم می رها ای گونه به را کودکانمان ما اسااااات باورها در  شاااااراهت منتها اسااااات شاااااراهت به مربوط که

 کار  هسااااتند او ولی که والدینش بینه می کودک وقتی جوری؟ چه .دنشااااو می شااااریک شاااایطان باورهایشااااان
 باور  این .داد انجام ناشااایساات کار  خدا پیشااگاه در  شااه می که یاد می ذهنش در  او دهندنمی انجام شااایسااته
 .دارد وجود ما ذهنی باورهای در  دارد وجود ما ذهن نوع در  که.است شیطان شراهت

 داد انجام ناشاااااایسااااات کار  او برابر  در  شاااااه نمی که ساااااتا خداین من خدای بگم که نیساااااتم طوری این من
 ..... دارد وقار  من خدای نیست شایسته

 در  و ارهگز در  اساااات شاااایطان شااااراهت این کرد گناه هم خدا برابر  در  شااااود می که برود ارهگز این کودک در  اگر 
 ما دیگه بله خب اسااااات ما درون در  ها ارهگز این از  خیلی که بگید شاااااما ممکنه .ذهنی تعاریف در  و باورها

 اسااااات همین برای قدر  های شاااااب.  دور  بندازیم برداریم را معیوب های گزاره و کنیم توبه ، برگردیم بایساااااتی
 .ببره بین از  شیطان با را خودش شراهت انسان که دیگه

 در  آن بودن کلمه ای وجه تا بپردازند تونه می که زیباین و نیک های اساام مختلف ابعاد بر  79 صاافحه .4
 چیه؟ این بگیره شکل کودک

 خواهیم می اینکه خاطر  به ها وقت بعضااای را اسااام ما اسااات اسااامیت القای همین این)وجه کلمه ای بودن( 
 دیس نره بیار  قابلمه برو یا بیاره چنگال نره بیار  وردار  قاشق برو گوییم می مثال کار  این به بدهیم داللت را فرد
 اوناین یعنی زیبا گل بریممی کار  به وصااافش کارکرد در  را اسااام داریم ما ولی داره دونساااتن ارزش اینا خب بیاره



 کوچولوه قاشاااق خوشاااگله قاشاااق براق قاشاااق قشااانگ قاشاااق حتی برد کار  به موصاااوف و صااافت میشاااه که
 کنیم می گذاری اسااااام ؟کنیم می چیکار  بیارداریم رو داری دوسااااات که قاشاااااقی بیار  رو خودته مال که قاشاااااقی
 لعکسشاب نوعا ما ممکنه . البتهمیشه ایجاد تکریم حالت اسم بره کار  به موصوف صفت حالت که هرجاین

 رود می کار  به موصوف و صفت وسیله به اسم اموزش نوع مهربان گربه یا خطرناک گربه مثال بریم می بکار  رو
 یعنی بدهیم یاد موصوفی و صفت دهیم می یاد که هاین اسم کنیم سعی خودمون تمرین برای بایستی ما و

 طوری همین یعنی جانه ع یز   این جانه خاله این جانه بابا این کنیم اضافه بهش چیزی یه دهیم می یاد وقتی
 .بیاریم وصفش با رو اینا

 ؟ بستگان مثل نداره جریان درشون طیب کالم که هاین محی  .5

 منزل در  کااه دانم می بعیااد کننااد اعالم رو گفتیم کااه مواردی و کننااد رعااایاات مااادر  و پاادر  خااانااه در  اگر  نظرم بااه
 .زنه نمی اسیب که است این احساسم واقعا من یعنی بزنه فرزند به اسیبی دیگر  های محی  یا بستگان

 با را روابطشاااااان بکنند محدود افراد نیسااااات؟یعنی چنینی این افراد با رواب  کاهش پیشااااانهادتون .6
 نیست؟ هماهنگ ما تربیتی فضای با خیلی که افرادی

 

 هم آموزش کنه نمی ایجاد جذابیت اگه ولی چرا کنه می ایجاد کودک برای بیشااااتری جذابیت ها محی  اون اگر 
 بود محبت حرارت هرجاین اساات محبت حرارت داشااتن به محکوم انسااان دل در  اموزش کال افتد نمی اتفاق

 کنه می بازی یه خوره می  ذاین یه ره می افتد نمی اتفاق این نبود هرجاین افتد می اتفاق تربیت و آموزش
 عاطفی گرمای از  بیشاااتر  محی  عاطفی گرمای موقع یه ولی نیساااتند عاطفی هساااتند سااارد ها محی  نوعا میاد
 . گذاره می منفی تاثیر  حتما است منزل

 بیشاااااتری حرص خودش این خب کنیم منع ها محی  اون به رفتن از  را کودک بخواهیم اگر  حاال خب .7
 خونه و عمه خونه اند بوده سااااااختمان یک در  ها خانواده که داشاااااتیم موردی مثال کنه؟ نمی ایجاد کودک در 

 از  بشااه کم رابطه این که خواسااتن خانواده خب و بوده متفاوت کامال تربیتی فضاااهای وخب اساات بوده داین
 به پنهانی حاال اینکه به کنه پیدا شدیدی حرص بچه اون که شده باعث نهایت در  بوده فشارهاین دیگر  طرف
 کنه؟ قرار  بر  رابطه عمه پسر  یا داین پسر  با نحوی



 و شاااااود می کمتر  بیرون های محی  از  فرزند پذیری آسااااایب کنند تامیین را عاطفی ذخیره مادر  و پدر  چقدر  هر 
 باشااد کم خانه در  عاطفی ذخیره گر ا .اساات عاطفی ذخیره این خود تابع این کنه ایجاد اختالل این که چقدر  هر 

 زیاد را فرزندانمان عاطفی ذخیره بتوانیم ما اینکه ضرورت .شود می بیشتر  کودک روی شدت به محی  تاثیرات
 کند می عمل واهساان مثل عاطفی ذخیره این و باشاایم کرده واهسااینه را انها که اساات این مثل واقع در  کنیم

 .شود می محیطی های اسیب از  کودک کامل حفظ به منجر  که

  زند می اسیب قطعا بله زند می آسیب این خب بکنند را کار  این اگه نتوانستند که داشتیم موردی یه خب

 حذف را محی  یعنی. بکنند اون از  بیشااتر   بچه به خودشااان محبت واقع در  که اینه راهش ؟ چیه راهش خب
 می لوس را بچه که کنند می زیاد طوری کنند زیاد است محسوس که شکلی به خودشان محبت بلکه نکنند
 و گرایانه درون توجه سااامت به ا لب عواطف گوییم می وقتی. کند می اساااتفاده ساااو و فهمد می بچه و کنند

 به را عواطفشااان بایسااتی خانواده این ولی هساات خوب این شااود می بچه بردن پارک و خریدن بازی اسااباب
 دیگری جور  را عاطفی نظام بایساااااتی یعنی. بروند مساااااتضاااااعفین خانه بروند ایتام خانه مثال کنند ابراز  دیگران
 .کنند اقامه

 روند می انها گیرد می چرخ 20تریلی عمه دوباره گیرند می تریلی میروند خانواده گیرد می ماشاااااین عمه مثال 
 سو ها ازاین و هستند این اختیار  در  بسته دست ها این که میگیرد یاد بچه این خب گیرند می چرخ 50 تریلی

 بینه؟ می را عواطف جوری چه. ببینه عواطف باید( بچه)خدا بنده بکنیم؟این باید کا چه خب کنه می اسااتفاده
 این ساامت این به بریم باید بینه می بضاااعتان بن خانه به رفتن با و ایتام خانه به کردن ساارکشاای با را عواطف
 یه به مرتبه یه کرده درسااات براش خانواده که بساااته فضاااای از  ذهنش چون نشاااه؟ خوب چرا. شاااه می خوب

 که شااااه می منجر  این. خرم می برات من دختر  این به بده رو بازیت اسااااباب این گیم می. ره می دیگه ساااامت
 کرده ایجاد جان خاله و کرده درست براش جان عمه که ای بسته حصر  اون از  کنه تغییر  عالم این به نگاهش

 .بشه خارج

 تاهید خیلی برخوردار  کم افارد به توجه مسااااااهین، به توجه ایتام، به توجه:  کنند می توصااااایه خیلی اخوت اقای
 .کنند می ویژه



 نعمت ولی اونا اینک باشه برخوردار  کم افراد و جامعه فقرا به اعتنای قدرمون شب محصول باید ما گویند می
 که کنیم احساااس ما اینک نه دارند برعهده را ما کودکان تربیت اونا هسااتند ما ساار  تاج درواقع اونا هسااتند ما

 حکمتش براساااس کرده برخوردار  کم رو ای عده یه دالیلی به بنا خدا کنه می ب ری رو اونا ما امکانات یا ما پول
  مصالحی به بنا کرده خودش های نعمت متمو به الحمدهلل را ما و

 ما فرزندان تربیت کلید خداوند و بگیره قرار  ما فرزند تربیت مقام در  تونه می که است مقامی در  خدا بنده اون
  .است داده قرار  مساهین و ایتام دست به را

  فجر  مبارکه سوره

 اگه ها بچه برای خصاااااوص به من نظر  به تربیت حوزه در  کنیم حرکت سااااامت این به ما که مهمه خیلی این
 را طیب کالم بتونه اینک نشاااااود فراهم ای خانواده برای مسااااااهین و ایتام خانه به رفتن و خانه از  رفتن زمینه
 .اید می دست به  روایات و قران از   که است هاین اموزه این است محدود خیلی کنه جاری

 باشم؟ حساس باید ام ساله 7 دختر  نکردن گوش حرف درمورد قدر  چه .8

 زنه می نشنیدن به رو خودش انگار  ؟ باشه چی روی از  این داره بستگی

 سااااله 7 بچه وظیفه اسااات شاااناس وظیفه اینقدر  که بکنید بوساااش تا 20 من طرف از  خوبیه دختر  این چقدر 
  .کنه می عمل اش وظیفه به داره. نشنوند را مادرشون پدر  حرف که است این اول

 کنیم احساس بعد کنیم تکریم و بوس و بغل و صبر  باید هیچی کنیم؟ کار  چی بیچاره مادر  و پدر  ما پس خب
 به میشاااااه ب ری خدا بنده اون بکنید را کار  این که همین بدهد یادتون خواهد می چیز  چقدر  ب رگه این چقدر 
 زیاد قدرتش بدارید ب ری را او که همین بدارید ب ری را او خیلی بکنید اعتنا بهش خیلی نباشاااااید نگران نظرم

 چهار .  باشه خودتون مال فق  تون زندگی اگه میشه لوس حتما بله ؟ بشه لوس ممکنه خب میگید میشه
 اینک نه بدید نشاااااون بهش هم دیگه های ادم زندگی و بیرون بزنید بایساااااتی حتما باشاااااه خودتون دیواری
 هسااااتند هاین ادم یه عالم این تو که ببینه باید اون.  میشااااه بدتر  چون رو خودتون از  تر  مرفه های ادم زندگی

. دهد می جواب کنی می اعتنا بهش شاااااما هرچی واقع در  بینه می اونو که مقدار  این ندارند را چیزها خیلی که
 می خب و اسااات تر  پادشااااه کنه می فکر  اون کنی می بوساااش شاااما هرچی باشاااد نداشاااته خروجی وقتی ولی



 خب شااااه می لوس طرف یه از  کنی بوسااااش و کنی بغلش طرف یه از  تربیتی تضاااااد گن می بهش ها این دونی
  بشیم خارج خانگی حصر  از  باید کنیم کار  چی

 هست؟ فرمودید شما که گذاری اسم با ادم حضرت به اسما تعلیم ایات بین ای رابطه آیا .9

 های سااابب اونا واقع در  ما اسااات بقره ساااوره در  که اساااماین اساااما، تعلیم اون واقع ودر  هسااات ارتباط حتما
 اسم ما واقع در  داره وجود رب  ولی متفاوتند قدری یه گیم می ما که اسماین این با هستند عالم این در  جاریه

 کنه پیدا علو عالی علی اساام به که گذاریم می علی را پساارمان اساام ما مثال ها سااما اون جلب برای گذاریم می
 .هست ارتباط

 گیره می قرار  دیگه محی  در  وقتی تا بدیم یاد بچه به رو انگور  مثال ها میوه اسااااام اگه فرمودین اینکه .10
 هست؟ سنی چه از  آموزش این کنه انتخاب رو ارزش با های چیز 

 

 با تونید می رو انگور  مثال ولی بدید اموزش رو این تونید می شاااما میگیره یاد رو کلمه که موقعی همون از  این
 . مزه خوش انگور  خوشگل انگور  بدید بهش توصیف

 ندارید؟ نظری فعال بیش بچه مورد در  .11

 بیش عاطفی نقص خاطر  به فعال بیش های بچه از  بخشااااای که کنم می فکر  فعال بیش بچه مورد در  من
 مادر  پدر  بدنی تماس اگر  هساااااتند فعال بیش که هاین بچه دیگران از  دیدیم خودم که ای تجربه فعالند

 بدن ورز  رو بچه بگیرن یاد برن دن می ورز  رو نان که ین ها نانواین مثل بدن ورزشااااان و بشااااه زیاد باهاشااااون
 افتند می فعالی بیش از  ها بچه بیشتر 

 


