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 (نمودار ) 

 کلمه و طیبه مسااا ن ذریه، غنائم، اموال، طعام، ریح، نعمت، بلد، ، خاک مومنین، کلمه،نفس، قول، ، رزق
 بحث خود که میشاااااود معلوم و اند ریشاااااه یک از  همه اینها آمده، قرآن در  طوبی نام به که زیبایی بسااااایار 
 تعالی سااااامت به را انساااااان و بدهد قرار  کلی نظام یک در  واقع در  را انساااااان زندگی نظام کل میتواند طیب
 ییردو پیش

 .کنیم می صحبت کلی هدف این مورد در  و گیریم می نظر  در  کلی هدف عنوان به ما را این پس

 .است انتقال قابل اصلی محتوای عنوان به کلی هدف این

 در  چه و دبساااتان در  چه شاااما حال هر  به چون کنیم صاااحبت موضاااو  این مورد در  خواهیم می امروز  ما
 خواهید می را نکاتی و مطالب چه بگویید باید برید می طیبات روی را بحث وقتی اول سااااال 7 در  طفولیت

 عملیاتی سااااامت به خواهیم می را این. ما کلی و اصااااالی محتوای شاااااود می این.بدهید آموزش ها بچه به
 ببریم شدن

 ...(طیبه حیات نمودار  و شکل.......) 

 .دادیم بهتر  نظم یک را کار  این آمدیم ما کنید دقت اگر  بعدی اسالید در 

 می قرار  توجه مورد اول دوره کودکان برای ساااااازی محتوا نظر  از  و طیبات حوزه در  ما مه ای مرحله اولین
 : دارد اساسی رکن دو که است طیب بستر  بحث دهیم

 استقرار  محل بحث. 1



 طعام بحث. 2

 استقرار  محل یا زندگی محل. 3 پوشش و لبلس. 2 ها خورا ی. 1: کنیم می بیان مولفه 3 با را آن ما که

 .باشد می مهم بسیار  مولفه 3 این

 در  آنچه در  چه و خودش برای چه پوشش بحث در  و سالمتی و نشاط بحث حتما باید ها خورا ی بحث در 
 .شود توجه آرامش و امنیت به زندگی محل بحث در  و عفاف و حیا بحث باید هست او منظر 

 فرزند برای شود می احضار  والدین توسط که بروزاتی مجموعا، طیب قول همچنین و طیبه کلمه بحث در 
 مهمترین و باشاااد داشاااته اعتقادات در  ریشاااه باید حتما اینها. کند پیدا انتقال فرزند به باید اول درجه در 

 واسااطه به هدایت از  برخورداری بحث باشااند داشااته باید طیب قول هم طیب، کلمه هم مه خصااوصاایاتی
 در  طیبه کلمه و حج ساااااوره در  طیب قول و کلمه در  قرآن در  که اسااااات هایی ویژگی از  یکی بودن توحیدی
 .است(  ) ابراهیم مبارکه سوره

 فرزند به والدین طریق از  باید این که را بودنش توحیدی هم و دارد را هدایت بحث هم حالتش دو هر  در 
 .میشود ختم فرزند بروزات در  که والدینی بروزات از  این و کند پیدا انتقال

 آن از  اسااااات عبارت ، طیبه کلمه در  که اسااااات این دارد طیبه کلمه که تفاوتی حاال ساااااوم و دوم مرحله در 
 سااااااز  زمینه یعنی. شاااااود می هویدا اعمالش و کارها در  و برد می کار  به زندگی در  فرد واقع در  که باورهایی

 .است عمل

 ارتباط باهم دو هر  رود می پیش معیارها و درونی تعاریف به بیشاااااتر  که هساااااتند مواردی ان طیب قول
 کلمه در  این داره گونه معیار  و گونه تعریف حالتش و بروزش ، قول و اسااااات تر  ای پایه کلمه ولی دارند
 آسااامان در  را فرعش و ثابت را اصااالش را طیب کلمه قرآن در  همین بخاطر  اسااات تر  اساااتفاده قابل خیلی
(  24 حج... القول من الطیب الی هدوا و)  طیب قول مورد در  کند می معرفی خوردن قابل را هایش ومیوه
 به این، خود که کند می برخورد باهاش صراط شبیه بحث یک عنوان به معیار  یک عنوان به واقع در  یعنی
 الکلم یصااعد الیه اساات صااالح عمل ساااز  زمینه که چیزی اون طیبه کلمه در  که اساات مهم خیلی من نظر 

 و ها معیار  موضاااااو  طیب قول بحث در  و اسااااات مطرح این( 10 فاطر ....  یرفعه الصاااااالح العمل و الطیب
 یک بینشااون واقع در . باشااد داشااته اش زندگی ساابک و زندگی در  فرد باید که هایی شاااخ  ها، شاااخ 
 .دارد وجود اینچنینی تمایز 



 رزق طیبه، قول و طیبه کلمهع صورت به مربی یا والدین طرف از  بروزات شود، می بسترآماده اینکه از  پس
 این که را طیب صاااافات ایجاد زمینه و کند می بذرپاشاااای کودک جان در  اساااات الهی حقابق همان که طیب

 در  را اینها...  و مهربانی جود، بخشاااش، مثل صااافاتی مثل تعامالت و روابط عمدتا شاااود می طیب صااافات
 سااااابک بحث عمدتا طیب حیات در  که طیب حیات سااااامت به رود می بعدش و کند می مساااااتقر  فرد

 .کارآمد و موثر  و زندگیتوحیدی

 در . مستقیم غیر  صورت به آموزش کلی الگوی آن میشه این. دهد می انتقال واقع در  که است چیزی این
 طعام تامین طیب، بلد در  اسااااتقرار  شااااکل به والدین والدت ظهور  شااااود می انجام اینجا که کاری آن واقع
 اساااااتقرار  طیب، رزق نزول های زمینه ایجاد درواقع طیب قول به رجو  و طیب کلمه کارگیری به و طیب
 شود می این. است طیبه حیات نام به کارآمد و توحیدی زندگی سبک داشتن نهایت در  بعد طیب صفات

 این و نیسات اول ساال 7 به مربوط فقط این البته که اول که اول ساال 7 حوزه در  کلی الگوی اون واقع در 
 زندگی دوران در  تزکیه تعلیمی الگوی توانیم می را اساامش و هساات انسااان زندگی دوره کل در  امتدادش

 ر  د است قرار  که است خوبی اتفاقات تمام زمینه پس این و بگذاریم( شود می ریزی پایه تولد قبل از  که) 
ندگی یافتد انسااااااان ز نابراین پس ب غازین دوره بگوییم توانیم می را اول دوره ما ب یان این آ  در  طیب جر
 .زند می رقم را بعدی اتفاقات خودش با طبیعی طور  به و است زندگی

 به مربوط که طوبی و طیبه مسااااا ن در  را انسااااان که اساااات ساااایری این آمد قبل اسااااالید در  که همانطور 
 .کند می فراهم انسان برای را هدایت جریان و دهد می سوق رعد مبارکه سوره در  است بهشت

 است قرآنی الگوی کامال الگو این که ببریم پیش را مباحثمون الگو همین اساس بر  خواهیم می ما خوب
یات ها مولفه این تمام برای و ید و دارد وجود قرآنی مساااااتقیم آ  و جامعیت به قرآن در  بحثی هیچ شااااااا

 واضاااحی شاااکل به کودکانمان در  را این واقع در  توانیم می ما. باشاااد نداشاااته وجود بحث این پیوساااتگی
 .کنیم قلمداد اصلی الگوی عنوان به را این راحت خیال با و کنیم پیاده

 قبال که همانطور  کنیم قبول دوره این برای را کلی هدف ایم که اسااااات این ماند می اینجا که ای نکته فقط
 نمودار  این به شما است کافی فقظ ؟ بردیم کالم روی چرا بردیم، کالم در  را موارد این محوریت کردیم بیان
 مجموعه زیر  اینها همه تعامالت، و روابط صااااافات این حتی یا رزق یا قول یا کلمه میگیم وقتی. کنید نگاه
 همااه مهمین کااه دارنااد حااالتی و کالمنااد نوعی بااه اینهااا جنس کنیم می دقاات وقتی یعنی. کالمنااد ی

 .اینهاست



 می وقتی اسااات کالم که اسااات وحی و قرآن و کتاب سااان  سااانخش، نوعا طیب رزق گوییم می وقتی چون
 کی وقتی اسااااات کالم اجزای خودش طیب کلمه گوییم می وقتی اسااااات، کالم خودش طیب قول گوییم
 این از  ای عمده بخش در  کنید دقت اگر  و. اساات کالم این آنها الزمه اول ، تعامالت و روابط صاافات گوییم
 یا نماینده را کالم پس. میشه طرح اینجا مهمی خیلی بصورت کالم بحث است، طیب بحث اصل که ماجرا

 می براین را بنایمان ما و شاااااود می انتخاب زندگی در  طیب جریان نماینده عنوان به طیبه کالم نمایاننده
 . کنیم کار  موضو  این روی که گذاریم

 می جدا ها دیدگاه بقیه از  حرف همین وسااایله به را ما کنیم می صاااحبت کالم مورد در  ما که داساااتانی این
 خوب هم خیلی اتفاقا و باشاااااند کرده صاااااحبت کالم مورد در  دیگری های دیدگاه اسااااات ممکن چون کند،
 صااافات و طیب رزق و قول و کلمه ی نماینده بساااتر، عنوان به( کالم)  گوییم می ما وقتی ولی باشاااند گفته
 .است طیبه حیات ی نماینده این پس است طیب

 توانیم می هم صااااامت این به را بحث این آشاااااکارکننده، یا نمایاننده یا نماینده گوییم می وقتی واقع در 
 والدین یا نشویم قائل کالم برای را شان این اگر . شویم قائل را شانی همچین یه کالم برای که ببریم پیش
 احضاااااار  را....  بار  و معنوی بار  کالم این تواند نمی ندهند قرار  عنوان این به کالم برای را والیتشاااااون ظهور 
 .دارد را اثر  این کالم بیافتد اتفاق این اگر  که است صورت این در  طبیعتا. کند

 شود می مطرح وقتی رشد کال داستان که است این هم ان و کنم می مطرح جا همین من که بعدی نکته
 .رشد های دوره در  دارد تکرار  قابل بنیادی هسته یک که است....  های قاعده مانند

 آن بگوییم توانیم می بلکه دهیم می قرار  اصااااالی عملیات یک کارمان هدف برای و را مبنایمان ما واقع در 
 در  طیب کالم گیری کار  به))  شاااود می دهیم انجام بخواهیم که اصااالی کار  و کلی هدف تحقق اصااالی فرایند
 ((تزکیه و تعلیم جهت

 هسااااته این اساااااس بر  و کنیم می بنیادی هسااااته به تبدیل را این ما که گویم می جهت این از  را این حاال
 دوره یک در  منحصااار  فقط باشاااد ها دوره همه در  تکرار  قابل که کنیم می درسااات را ای هساااته یک بنیادی
 دایره مثل. کنیم درسااات تکرارشاااونده های جریان بتوانیم ما که اسااات مهم خیلی نظرم به ایم که نباشاااد،

 قدر  چه هر  اینکه مثل واقع در  یعنی باال رود می دوباره و دوباره دایره همین و باال  میرود هی که پیچی ای
 خیلی تواند می این و شااود می زیاد...  و طیب کالم و طیب بلد به نساابت اقتضااایش کند می رشااد انسااان
، بنیادی های هساااته ها حلقه این که ببینید که نظر  این از  بدهد جهت را ما ذهن  اینطور  و اسااات یکی کار



 جریان به تبدیل دارد همان شاااود، شااارو  بخواهد معنا این به جدیدی کار  بعئی های دوره در  که نیسااات
 دوره در  تکراری های هساااااته این در  واقع در  آن، روی اید می طبقه طبقه طبیعتا که شاااااود می جدید های
 قائده از  و کنید می تصریف دیگر  وضعی به وضعی از  را حقایق دارید شما که شود می اعتقادی  رشد های

 .کنید می استفاده آیه تصریف

 دارد وجود بعد دوره در  ترمیمش امکان شااده فوت چیزی قبل ی دوره در  اگر  که اساات این کار  این خوبی
 دوره در  تکرارند قابل بنیادی های هساااته چون که خداوند اساااترفار  داساااتان شاااود می داساااتان همین و

 جبران قابل میشااود تکرار  نوعی به چون بعد دوره در  این شااد حذف ای دوره در  موضااوعی اگر  رشااد، های
 .است

، قابل بنیادی های هساااااته این که کنم می مطرح جهت این از  را این  رشاااااد اول دوره اول همان از  تکرار
 های دوره در  تکرار  قابل بنیادی هساااته دارید شاااما وقتی که ترتیب این به. بگیرد قرار  توجه مورد بایساااتی
 داشاته بایساتی را شاد گفته چرخه این در  که آنچیزی همه تولد، اول ساال همان از  یعنی گویید می را رشاد
 بلد شما ، نشود متوجه جیزی شاید هم خیلی و است طفولیت یک حد در  شما کودک اینکه برای. باشید
 باشید داشته باید را طیبه حیات و طیب صفات طیب قول و طیب کلمه و طیب رزق و طیب طعام و طیب

 خوب منتها. دارد معنا اجراستو قابل طفل برای ها مولفه ی همه کودکی ابتدای همان از  اندازه همان به و
 اندازه به طفل شود می احضار  والد وسیله به که..  و طیب طعام و طیب بلد است رحم در  که طفلی طبیعتا
 ظرف اندازه به..  و دوم سال بعد و اول سال اندازه به اید می که همینجور  و کند می دریافت خودش ظرف

 .دهد می ارتقا را خودش

 توفیق بعدا ما اگر  که معناست این به شوند تکرار  داستان این که است این هست که مهمی نکته پس
 یک در  شاااااود می تکرار  قابل بنیادی هساااااته همین دبساااااتان پیش در  بردیم را موضاااااو  این کردیم پیدا

 مثال شاااااود اجرا کامل باید و دارد را همین این. کالس زنگ یک در  حتی یا تحصااااایلی مقطع یک در  و کالس
)  باشاااااد طیب هم پوشاااااش و لباس و باشاااااد طیب طعامش باشاااااد طیب بلدش کالس زنگ یک در  باید

ید( بلاد و لبااس و ا ل گفتیم نمودار  در  که مولفاه 3 هماان  قول و طیباه کلماه کالس هماان در  حتماا با
 شااااکل ظیبه حیات از  مصااااداقی یک باید کالس همان در  و شااااود اظهار  طیب صاااافات و طیب رزق طیب،
 کلی، هدف جریان این اصاااال نباشاااد دسااات دم که باشاااد قایی اینقدر  جریان این که نیسااات اینطور . بگیرد
 و حاالت تمام در  بنیادی هساااته بنیادی، هساااته یک به شاااود تبدیل باید که اسااات این عملیاتیش اصااال

 منتظر  شااما که نیساات اینطور  و باشااد دسااترس از  دور  مقصااد که نیساات اینطور  و اجراساات قابل لحظات



 همه که اساات این بنیادی هسااته این منطق بلکه شااود ایجاد طیب حیات این کالس آخر  که باشااید این
 ظهور  شاااودباید می سااااتح و صاااادر  مادر  و پدر  از  که اعمالی از  عملی هر  در  مشاااخ  صاااورت به ها مولفه
 را تربیت ما اینکه به گردد برمی تربیت ماجرای اصال نظرم به اسات مهم خیلی نظرم به این و باشاد داشاته

 2 و ساااااالنه های موقعیت و کنیم می تعیین سااااال 7 سااااال 7 او برای و غایی مساااایر  یک که حال عین در 
 ما که باشاااااد عملیاتی ملموس انقدر  باید کنیم می تعریف هرچیزی یا مقطع و دوره یا ساااااالنه 4 و سااااااالنه
 .باشیم داشته هم با جا یک جلسه یک در  را آن همه

 نمایاننده که شااود تالیف جوری باید کالم. کالم وساایله به کنیم؟ می تعلیم ای وساایله چه به را این ما حاال
 .طیب کالم البته شود طیبات جریان

 اون که هساات درش که بنی اون باشااد، پاک اجزایش که پاک بسااتری یعنی طیب بلد درش هم کالم، پس
 کندکه روشاااان را حقیقتی یک فرد در  و بسااااازد الهی های شاااااخ  و معیارها با حتما باید پیامش و جمله
 دوست و صمیمی روابطی دهنده نشان بتواند هم بعد و باشد فطری حقیقت یک تواند می حقیقت این

 کردن زندگی و ستد و داد حالت حیات در  چون و حیات حاالت و.تحسس درش و باشد عاطفی و داشتنی
 اتفاق ای قاعده همچین یک دارد امکان کالمی هر  در  این بایفتد اتفاق حسااااانه داشاااااتن تبادل معنای به

 .بایفتد

 ی عالوه به کالمی چنین داشااااتن در  نیت و قصااااد بحث کالم در  داریم چون زنیم می را حرف این داریم جرا
 را اتفاق این بتوانیم تا باشاایم داشااته باید که کنیم می را کالمی مهارت و دانش واقع در  کارگیری به مهارت
 .بزنیم رقم

 بندی چارچوب این برای بتوانیم باید ما که  است این شود می مطرح عملیاتی بصورت که چیزی این پس
 بای مهارت و دانش و شاااااود می  تقویت نیت و قصاااااد که قدر  هرچه. کنیم مند قاعده باید را این و کنیم
 شود می واصل تربیتی مقاصد طبیعتا کالمی، چنین

 واقع در  و کالم اجزای بشاااااود، مند بهره بتواند بایساااااتی فرد که صاااااورت این به شاااااود؟ می صاااااورت چه به
. دهد قرار  طیب های مولفه شااااادن دارا جهت در  بتواند باید را کالم القای و را کالم شاااااکل و کالم محتوای
 به احتباج این که کالم آن در  کند احضاااااار  را ها مولفه بتوانند بایساااااتی این. گفتیم که هایی مولفه همان
 .دارد مهارت



 مطالب خوب، های برنامه خوب، های داساااااتان والدین، به کنیم کمک توانیم می ما مهارتش برای خوب
 القایشان، و شکل و محتوا و کالم اجزای توانند ی چگونهم که ببینند آموزش اینها که کنیم اماده را خوب
 والدین به که اسااات کریم قرآن اینجا در  هم کتاب بهترین و باشاااند داشاااته را گفتیم اینجا که هایی مولفه
 .دهد می یاد خوب خیلی

) باشایم داشاته طیبات ادبیات به تسالط ما که قدر  هر  کالم القای و شاکل و محتوا اینها از  کدام هر  در  حاال
 باید هم طیبات...  و انقالب ادبیات یا جنگ ادبیات گوییم می که همانطور  اسااات ادبیاتی یک خودش این

 هایی واژه چه و حرفهایی چه و چیزهایی چه که است این آن ی عمده بخش یک که باشد داشته ادبیاتی
 می واقع در  افتد، می اتفاق ها خبیث از  برائت طریق از  عمدتا که نکنیم اسااتفاده را القائاتی و ها رهن چه و

( بدهد ما به را مهارت این تواند می افتد می اتفاق برائت این طریق از  عمدتا که ادبیات این بر  تسلط تواند
 برسیم هدفمان به توانیم می بهتر 

 کلی اصلی هدف این بلکه و ماست ی دوره اصلی هدف که داشتیم اصلی محتوای یک حوزه این در  پس
 هسته از  گیری بهره عملیاتیمون اصل و است اول دوره در  ظهورش که است زندگی کل اصلی هدف دوره،
 وسیله به دارد احضار  امکان لحظه هر  در  و شود می آغاز  طفل اول دوره همان از  و است تکرار  قابل اصلی
 قابلیت شود بیشتر  ظیبات ادبیات بر  اسلط نوعی به یا آن القای و شکل و کالم محتوای چهقدر  هر  و کالم
 محتوای به کند تبدیل را محتوا تواند می هم و هد می ما به را ارزیابی امکان هم. کند می پیدا بیشتر  اجرای

 باشااد طیب وقتی القا و شااکل و محتوا و اجزا گیم می وقتی مثال. تزکیه و تعلیم ایجاد در  ارزیابی و شاااخ 
 می االن  را کالم اجزای از  اینقدر  یعنی ، کودک در  کنید القا اینو بتوانید هرچه شاااااما بچرخهف چرخه این و

 کار  به هم با را همه حاال بگیرد کار  به تواند می را اینقدر  و شاااناساااد می را کالم محتوای از  اینقدر  شاااناساااد،
 کرد ریزی برنامه برایش توان می و است گذاری شاخ  و ارزیابی قابل این بگیرد

 .کنم تمام را بحثم و بگویم هم را حرف آخرین من بحث، همین در  عملیاتی پی شد این

 برنامه نوبت میشاااااه چی نوبت اینجا حاال کردیم تعیین اصااااالی عملیات کردیم، تعیین کلی هدف که این
 که کنیم ایجاد آموزشاااای جریان و پرورشاااای و آموزشاااای ریزی برنامه بتوانیم اینجا باید ما که شااااود می ریزی
 .بگیریم نظر  در  را طفل های محدودیت بایستی کنیم فعال را پرورش و آموزش بتوانیم اینکه بای اینجا

 مواردی. شااویم نمی وارد موضااو  آن در  پی فهمدش نمی و اسااا ساانگین برایش موضااوعی طفل اگر  مثال
 (فهم قابل غیر  کالم بیان از  کردن نظر  صرف)  کنیم می نظر  صرف را نیست فهم قابل که



 او خوب کن نوازش را بااباایات جاان بچاه گویی می بچاه باه ماا مثال عمال، قاابال غیر  یعنی فهم قاابال غیر 
 نداند شاااید کن احترامش کن تمجید کن توصاایف را پدرت بگوییم او به اگر  ولی فهمد می را کردن نوازش
 ادب باید ها بچه دهند، می پرورش باال سطح را بچه اول همان از  ها بعضی البته)  است معنی چه به اینها

 نیست کودک فهم قابل که چیزهایی خیلی که..  و نکنند پرت را چیزی باشند داشته احترام باشند داشته
 دوساات ها بعضاای حاال دارند، توقع فرزندشااون از  نیساات آنها عمل حد در  و نیساات ها بچه فهم حد در  و

 چندبال مالئکه بدانند و بشاااناساااند را مالئکه بشاااناساااند را خدا و شاااوند قرآن حافظ هایشاااان بچه دارند
 برای را اینها چرا دانم نمی من...  و چپ ساااامت مالئکه داریم مالئکه تا 2 کنند می شاااارو  یکی یکی و دارند
 هیچ و اساااات عمل و فهم غیرقابل که هایی آموزش ساااامت ره می ها آموزش ولی دهند  می آموزش بچه
 در  اصااال یک میشاااود عمل و فهم غیرقابل کالم بیان از  کردن نظر  صااارف این و(  ندارد برایش عملی ظهور 
 ساااااال 7 زیر  زمینه در  که کتابهایی نوعا ما. کنیم لحاظ خیلی را این باید ما و پرورش و آموزش ریزی برنامه
 عمل قابل غیر  و فهم غیرقابل که باشد مذهبی اگر  که است زننده ضرر  و استاندارد غیر  بسیار  داریم اول

 .کنند می القا را بدی حالت نوعا که باشند مذهبی غیر  اگر  و هستند

 یعنس اسااااات اقلیم به وابساااااته و شاااااود می عرفی هایش خیلی پرورشااااای و اموزش های ریزی برنامه در 
 نظامات کردن یکپارچه این و باشاااد دساااترس قابل خیلی اقلیم به مربوط میشاااه گفته که مواردی ممکنه
 در  ریزی برنامه  در  اقلیمی مباحث حتما باید که اساات مواردی از  یکی هم این که دارد ضاارر  خیلی آموزشاای

 و اقلیم با مرتبط و بشاااااه گرفته نظر  در  ریزی برنامه در  اهمیتش بخاطر  اینجا نوعا که بشاااااود گرفته نظر 
 .باشد زندگی محیط

 .بودیم آورده بستر  یا طیب بلد بحث قبلی، اصل در  را این بکنیم دقت اگر 

 کالم القل و شکل و محتوا و کالم اجزا آموزش شود می جزئی بطور  که ریزی برنامه سیر  شود می این پس
 .شد گفته نحو این به بخش این در  که محتوایی با طیب های مولفه و

 : بهرامی دکتر  آقای

 بلد و طیب طعام از  یافت توسعه خیلی کار  کردید ارائه که مدلی این در  واقع در  ما عزیز  اخوت اقای جسارتا
 .داریم هم طیب رزق و رسید طیب حیات به که کردید بحث را طیب صفات حتی طیب کلمه و قول و طیب

 ریزی، برنامه سمت به رفتید و را کا دادید تفصیل شما که جایی یعنی اجرایی مدل به برگشتیم ما وقتی و
 اول از  یعنی. اسااات درسااات هم کامال البته و نظری نظر  از  کرد پیدا توساااعه خیلی کنم می احسااااس هم باز 



 هم باز  اما روید می جلو و چینید می آرام ارام و دارید دیدگاهی چنین که رساااااید می نظرم به حقیقت در  هم
 (مدلتون انتهایی بخش به برگردید لطفا)  کردید تمرکز  طیبه کلمه روی رفتیم انتها در 

 :  اخوت آقای

 .کردیم مطرح طیب حیات ی نمایاننده یا نماینده را طیب کالم اینجا

 :بهرامی دکتر  آقای

 اجزای ان بقیه مورد در  اینجا شااااود می ایا دارم، من که سااااوالی این ان، همه نه اساااات نمایاننده این پس
 دارم براتون را مثالش که کنم می احساااس ممن دیگر  عبارت به کرد ریزی برنامه و سااازی مفهوم هم مدل
 نمی من نمایاننده گید می شااااما چون شااااوم نمی متوجه من یا ندیدیم را رزق اصااااال ما مثال کنم می عرض
 آیا طیب، تعلیم و تربیت برای ما نه؟ یا هسااااات هم چیزی همچین یک پایانی بخش در  مثال این آیا دونم
 ریزی برنامه جزو هم آن آیا کنیم می کاری آیا طیب مکان حتی بساااتر، درباره یا و پوشاااش باره در  رزق درباره

 هست؟

 :اخوت آقای

 هست حتما هست بله

 :بهرامی دکتر  اقای

 چگونه رزق موضع در  مثال باشه طیب فرمودید که کالم القای و شکل و محتوا و اجزا که بزنید مثال میشه
 است؟

 :اخوت آقای

 واقع در  را الرحیم الرحمان اهلل بسااام ذکر  کند می مطرح را طعام بحث انعام مبارکه ساااوره قران در  وقتی کال
 ها بچه وقتی کنید می اساااتفاده الگو همین از  شاااما االن یعنی دهد می قرار  گوسااافندان ذبح کننده حالل
 ما که هسااااات القا این پس بگویند الرحیم الرحمن اهلل بسااااام حتما گیرند می یاد بخورند غذا خواهند می

 و لباس حال در  یا اسااااات ا ل حال در  یا کنیم می صاااااحبت بچه با داریم وقتی داریم را بساااااتر  بحث چون
 یا طیب زمینه پشاات واقع در  این اساات امنیت و ارامش حال در  محلی و بسااتر  یک در  یا اساات پوشااش

 .است زمینه پس یا القا در  یا محتوا عنوان به یا شود جاری باید اول کالم در  کنید می استفاده ازش دارید



 :بهرامی دکتر  اقای

 الرحمن اهلل بساام از  بردن نام با آیا کنم؟ تصااریح را عرضاام سااوال بایک من دهید می اجازه اخوت حضاارت
 کند؟ می نجس یا حرام طعام از  حلیت از  کفایت الرحیم

 :اخوت آقای

 کند نمی نه

 :بهرامی دکتر  آقای

 ارتباز  بخش و را گیری جهت و را نیت بخش تونه می رسد می نظرم به که است مقوله یک کالم واقع در  آن
 است نجاست و طهارتی عنصر  بخش و مادی بخش اون که هست هم دیگر  بخشی یک اما کند تامین را
 بینید؟ می چطور  را ان. 

 :اخوت آقای

 داللت با و کالم رمینه پس در  ها نعمت و امکانات از  مندی بهره کنم می یادداشااات دارم اینجا من ببینید
 عینی طیبات با را طفل واقع در  سااااااازی، عینی های حوزه این در  واقع در  کالم، پیام عنوان به آن به کالم
 می طیب صاااافات کننده تداعی مربی یا والدین با سااااتد و داد بعدیش نساااابت همچنین و کند می مرتبط
 بیند، می طیب یعنی بینید می داللت بچه بیند، می طیب یعنی بیند می متکلم بچه واقع در  یعنی. شاااااود
 .بیند می طیب بیند می قالب ما ی بچه

 .باشد طیب باید داللت قالب هم ، داللت موضو  هم دهنده، داللت هم

 باشد طیب باید موضو  زنی، می حرف موضوعی مورد در  داری نوعا زنید می حرف دارید بچه با شما اینکه
 داشااااته را فطری چارچوبی بایسااااتی واقع در  اون اینکه ضاااامن یعنی طیب چه؟ یعنی طیب گوییم می وقتی
 .نباشد عمل قابل غیر  و فهم غیرقابل بایستی باشد

 در  یا و خوردن راجب یا و لباس مورد در  مثال زنیم می حرف موردش در  داریم که موضاااااوعی داللت پس
 هم تعامالتشااون اینکه ضاامن باشااند طیب باید و اساات عینی همش اینها اساات، رفتار  یا عمل یک مورد
 می قرار  اجزا این همه در  را طیب اییم می بعدا کردیم ذکر  ما که مواردی این از  یک هر . باشاااااد طیب باید
 .شود جاری رزق او برای که شود می منجر  ایم و شود می قالبش یا و موضوعش یا که دهیم



 مناسااااب جایگزینی قدرت کالم که معنی این به کنیم می کالم به ساااااختاری و سااااازمانی نگاه یک داریم ما
 از  رود می داره داللت طرف این از  تواند می چون  یعنی بگیرد قرار  طیبات ساااقل نقطه در  بتواند اینکه برای
 داللت پیامی به و متکلمی به مخاطبی از  و مخاطبی به متکلمی ار  و کند می راهنمایی متکلم به طرف این

 های نمونه باهاش خورده یک نظرم به این حاال کنند ایجاد را طیب جریان توانند می همش اینها. میدهد
 خیلی نظری نگاه عنوان به این شاااااید. زد حرف موردش در  میشااااود خوب خیلی بیاد در  ازمایشااااگاهیش

 .واضحه خودم برای البته نباشد ملموس

 :بهرامی دکتر  آقای

 باشیم؟ داشته عملیاتی برنامه نمونه یک فرمودید ریزی برنامه چون همین بای توانیم می ما اخوت اقای

 :اخوت اقای

 میشه بله

 :بهرامی دکتر  آقای

 ما که مقصاااودی همون خیلی، ممکنه میشاااه مفهومی بحث چون باشااایم داشاااته عملیاتی نمونه یک اگر 
 در  دارید پاسااااخی برایش رسااااد می ما نظر  به که اشااااکاالتی همون و کنید می دنبال دارید هم شااااما داریم
 که رسایده جایی به بحث کنید می فکر  اگر  دارد امکان. کرد طزاحی براش و دید تر  دقیق بشاه شااید برنامه
 اجرای برای اموزشااای دساااتورالعمل یک واقع در  و آموزشااای برنامه یک بشاااه برنامه به تبدیل تونه می االن
 خود یا باشاایم داشااته جلسااه یک برای حتی باشااد یافته توسااعه نیساات هم الزم مقطع، یک در  برنامه یک

 چه دیدگاه این بر  مبتنی ای برنامه که ببینیم تا برنامه یک به کنند تبدیل را این دوساااااتان یا حضااااارتعالی
 .دارد مسخصاتی چه و مختصات

 :اخوت آقای

نامه یک بعدی جلسااااااه برای من بله نامه یک مثال. کننم می طراحی بر  را کلی متد یعنی کلی ساااااااالنه بر
 پیش یک هفتگی برنامه و هفته یک در  بعد و کنم می ماهانه تبدیل میام اول بعد کنم می یادداشااااات
 .کنم می بینی پیش را دبستانی

 :بهرامی دکتر  اقای



 می العاده فوق باشااه اینطور  اگر .کنید می تبدیل هفتگی برنامه به بعد ساااالنه یعنی کنید می شاارو  کل از 
 داریم هم ساالنه انداز  چشم و د.ش

 :اخوت آقای

 های ساعت بندیو ساعت بعد و کنیم می بندی قالب و کنیم می تعیین موضوعی های مولفه براش یعنی
 روزانه

 :بهرامی دکتر  آقای

 کننده مشااارکت هم خدا و بده برکت دانشااتون و عقل و سااالمتیتون و عمر  و شااما به خدا ممنون خیلی
 کند حفظ را ها

 .شااهلل ان کنیم می بررسی شده تعیین چارچوب این اساس بر  که برنامه نمونه یک آینده هفته پس

 

 فرد در زندگی به کار میبرد و در عمل هویدا میشود کلمه طیبه: باورهایی که

 تعاریف درونی ه به سمت قول : مواردی ک


