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 18/03/1399 –طیب سخن  -هسته پژوهشی چهارمجلسه 

سال اول رو اسمش گذاشتیم طیب سخن. البته  7سال اول را به این معنی که تعلیم و تزکیه دوره  7
کالم طیب، کلمه طیب ایجاد کلمه طیب، روابط طیب، اختصارا  کالمسخن طیب منظورمون هست. چون 

 گوییم.به طیب سخن می

قرار داریم کودکی در طراز قرآن تربیت کنیم که خصوصیات مختلفی باید داشته باشد، طبیعتا بحث 
و جلوتر میرم به سمت پیش دبستانی حرکت کنیم  بردمتربیتش از موقع تولد شروع میشه، بحث االن 

گذروننم و ترسیم و تکمیل اتفاقاتی که این دوره را می -سال باشه 2سال یا  1انتهایی این دوره  دوره –
 برای کودک اتفاق بیفتد.

ای که بحث طفولیت را به سمت خیرگزینی سوق می دهد. احتماال دوره« تعریف از دوره پیش دبستان:
پس بحث کلی اینه. نکاه کلی به  نیم.کپر می خألهاییسال اول را به وسیله پیش دبستان  7که  خأل

دهیم ابزار های کتاب عناوین مهم است.فصل اول، مستأثر کردن کالم طیب والدین یه ابزار میفصل
هر  -کالم منظور جمالت و چیزیهایی که با اصوات نیست -گذاردروی کودک اثر می هکدام است.چیزی ک

 کالم باشد. شکلممکنه رفتارها به  –کند مجسم می گزاره روچیزی که در ذهن کودک 

کنیم. مواردی هست حتما در مورد کودکان اگر می ر کالم طیب در کودک کافصل دوم، اثر پذیرتر کردن 
نقشی به اثرگذاری به والدین است که در پیش دبستان  –اجرا شوداثر پذیری شون بیشتر می شود 

ها مربی و اثرگذار بودن آن است. دومین مولفهدر پیش دبستان یکی از مهمترین  –مربی داده می شود 
خشیت جستجو کرد اصل حوزه مولفه اثرپذیرتر کردن کودک است . اثرپذیرتر کردن که در قرآن واژه 

ای در هیچ سنی اتفاق نمی افتد. الزمه نفوذ تعلیم و تزکیه و تعلیم و تزکیه است. اگر نباشد تعلیم و تزکیه
کنه. ی فرد را برای اثرپذیرتر کردن آماده میتعلیم و تزکیه عنصر مثبت است.آن چیزی که زمینهتاثیرگذاری 
 که اتفاق باید بیفتد. انجامحتما کاری 



یک فعال بودن نه منفعل بودن.  –دومین مولفه که باید روی آن فکر کنیم مولفه اساسی و رکن است 
ذارد نه اینکه منفعل باشد. دوم خود طفل شرایطی خواهد اثر بگفعال بودن مربی یا والدین که می

و تزکیه و تربیت براش اتفاق  برایشبرایش فراهم شود که بپذیرد و اثرپذیر باشد در شرایطی آموزش 
 بیفتد که حالت پذیرش داشته باشد.

به عنوان مولفه / حاال اساس آن  نکنیدنگاه  فصلتا اصل اساسی و مولفه اساسی است. به عنوان  2
که از فصل سوم میشه، اول انتقال بحث عواطف که  یکییزی که به کودک باید انتقال پیدا کنه چ

شاخص عواطف امنیت است که عاطفه به وسیله امنیت تشخیص می دهیم. بحث مفصل جلسه قبل 
گفت و مهم ترین چیزی که عواطف طیب انتقال پیدا کند در کودک و او بپذیرد / از طریق القا و لحن 

گذارند به مربی و والدین فعال دارندروی کودک اثر می اثر تأثیرگذارینیت و مقصد  –کنه ال پیدا می انتق
 وسیله القا و لحن

یعنی عواطف طیب باید انتقال پیدا کنه. در واقع  –اولین چیزی انتقال عواطف در کودک باید اتفاق بیفتد 
احساس  –احساس خوب ببینه  –مهربانی ببینه  –حس کرامت از طریق عواطف به او داده میشه 

 سوال خانم از آقا –)این قسمت صوت خالی است(  –شکوه ببینه 

تعریفی از عاطفه بفرمایید؟ آن جیزی که به عنوان عواطف و هیجان بفرمایید چون در روانشناسی 
 تعریف از عواطف بفرمایدد و نسبت آن با هیجان –متفاوت است با اینجا 

احساس یگانگی پیدا کردن  )صوت قطع  –گیریم. عطف یعنی پیوستگی خود بحث عطف می ما کال از 
 میشه( 

این باید باشه که ایجاد وحشت نکند. دوم  ربط یعنیدوم مولفه  –انتقال عواطف / این مولفه عطف 
 حیات زندگی( –سوم ، رأفت و رحمت )مهربانی  –حالت ربط و پیوستگی ایجاد شود 

 عطف مثبت است. عاطفه نباشه حالت شکستگی و وحشت است  –م عطف منفی نداری

حس وحشت فکر میکنه به ضرر است یا عدم  فضااست و نسبت به  نا ایمنحالت  حتی به پدر مادر 
تا مولفه به عواطف است. پس منظور از  4 –عدم پیوستگی دارد یا عدم حیات زندگی  –مهربانی داره 

عواطف از جنس مثبت،  –سال اول هم عواطف نیست عواطف از جنسی که فعال می شود  7عواطف در 
حس امنیت و عطف که از جنس  –. عنصر هیجان دارد ربط ، انس احساس خوب دارد فعال شود

اکنش و نسبت به محیط سرزنده هیجان است که این در حیات می آید که هیجان دارد. جیز زنده و



واکنش دارد. احساس منفی نسبت به غیر ولی که خشم و دیگران . احساس خوب نسبت به مراقبین و 
 هیجان بد نسبت به افراد ناآشنا و افراد خبیث است. 

خودش رو فعال میکنه مثال شما با چیزی انس داری با ضد آن  ضدگیرد؟ عواطف کجای ساختار قرار می
هر چیزی که به پدر و مادر یا به آن دل  –بستگی داری با غیر آن دل بسته نداری دل اگر با کسی –ارد اثر ند

من است. عواطف ضد  جز محاسنشوی کند اگر پا داد دل بسته میکنی چه فکر میبسته ای فکر می
 –شود ته میمحبت انباش حتما بغض دارهکند. در محبت بغض به وجود می آید. اگر کسی خود تولید می

های عطف ربط هیجان –شود اصل عواطف اس عواطف نسبت به چیزی حتما نسبت به غیر خودش می
 گیرد وابسته به عطف است.دیگر شکل می

 . اثر پذیری کودک2تا رکن اثر گذاری فعال والدین و مربی       2

خواهیم به کودک انتقال دهیم. نکته کلیدی: جنس این پدیده چیه؟ چه جوری ایجاد چه چیزی می
 میشه؟ 

)ان چیزی که فرد را وابسته به چیزی  -دونمماهیت عطف ر ا نمی –در بحث عاطفه مبنا را گذاشتید 
 کندکندبه خدا( که متصل به خدا میرا متصل می اون کند اصل فطرت انسان که در حوزهمی

کند مثال والیت جلوه خدا دارد متصل به خدا میهای شود جلوه به انسان نازل می  امر در حقیقت 
اما عطف ، حالت اتصال که فرد به مبدأ خود متصل میشه  -خداست. عواطف یعنی رحمانیت کمال خدا

شی که  2ادل بین جزء نماز به رابطه است. بعد از عطف تب –از جنس اتصال است. آیا اتصال همون رابطه 
 گیرد(رابطه است که در آن مبادله صورت می 1شود)عطف عطف پیدا کردنمد بدو بستانی انجام می

اعطای  –نیاز به رزق  –اجابت ) درخواست رزق  –دهد( دعا رحمت )جنس انرژی که احساس امنیت می
 شود.در عطف چی مبادله می عطا کردن رأفت( –درخواست رأفت  –رزق 

گیرد. نظر به اصل ماجرای تحول روانی کودک به مکانیسم اتصال که اتصال مبادله صورت میمبنای 
به مادر چسبیده گرمای مادر احساس ایمنی  –هست مثال فرزند در کنار مادر  جوار جوئیاحساس ایمنی 

ساس کند احساس ایمنی اگر احگیرد، ویژگی تولید میکه الحاق صورت می بنیادیشود.نیاز تأمین می
 کند.تونه از فرد ساختار و ویژگی ایجاد کنه که احساس ناامنی ایجاد میتعلق ایجاد نشود می



تونه از فرد ساختاری که کنیم فقط عطف باشد و اگر جوار جوئی ایجاد نشه مییه اجرا برگزارمفهوم: اگر 
شود. عطف مبادالت مادر و کودک. مکانیسم چیه؟ چی مبادله می کندویژگی ناامنی مستمر ایجاد می

شود. در شود تأمین تغذیه اجابت میخیلی گویا نباشه. کلیه فرآیندهایی که بین مادر و کودک ایجاد می
 شود توضیح دهید.مبادالت را می جنساشکال مختلف زیر مجموعه این موضوع است. 

امر که در بدو وهر انسان قرار دارد. به دلیل فطرت خدا و تعلق اصل: حالت معنوی است که در ذات و گ
 شودشود انس پدیدار میکنند ایجاد مینسبتی که پیدا می

 اصل = خاصیت فطری انسان    جنس: ُانس و ُانس ورزی

و همون  بفهمداگر ُانس اتفاق بیفتد از نزدیک شدن و قرب است. اگر کسی به غیر مادر ُانس بگیرد بعد 
می کند. ُانس نزدیکتر شدن که حالت امنیت ایجاد ُانس که ما تولید جنس: حالت قرب  –ر را دارد اث

مؤلفه  4رحمت و حیات(           –رأفت  –ربط  –کند ) عواطف، ُانس، اتصال و ربط، حیات، رأفت )ُانس می
 عواطف

پیدا کرده رءفت ُانس ربط کند. شبیه پیدا کنه بدی ُانس پیدا نکرده شبیه آن ُانس پیدا میُانس اگر 
 کند اما در ضد خود آن ساختار انسان است.شود. از خود ساختار استفاده میجاری نمی

 اضطراب در کودکی           نا امنی           تجلی فعالیت حرکت بدنی کودک

 نه ُانس گرفته )بچه با نا امنی خو گرفته( با این وضعیت خو گرفته

اون را داشته باشد، اثر ُانس نداشته نمی تواند داشته  بعدانسان خاصیتی که اول ُانس بگیرد به چیزی 
 باشد جنبه مثبت دارد اما منفی نه.

ا خوانی ندارد. مفهوم نا امنی بشود ولی در ذات همگیرد نزدیک به صفت میفردی که خو به خشم می
 تا را کنار هم قرار بده. 2ُانش ضدیت دارد و توانسته 

ُانس با وحشت داریم مثال بازی  –انسان با هنرمندی کنار هم جمع کند تعبیر قرآن ُعسر است 
وحشتناک می کنند ُانس با وحشت دارند ولی انسان مراتبی دارد و ُانس را در مراتب وجودی خود کنار 

ُانس را در جایی و وحشت را در جای دیگر وام  بل هم هستندُانس و وحشت مقاهم می گذارد. 
 شود.تبدیل می اضدادبیند که جامعه تا را کنار هم می 2گیرداین می



. تأثیر 2تأثیر گذاری و ارتقا تأثیر گذاری والدین و مربی                دور کنسال اول  7خالصه: تعلیم و تزکیه در 
محتوای  –پذیری.  / در محتوا ها محتوای اول عواطف است ممکنه بعدا دقت بیشتری داشته باشیم 

 دوم : ارتباط با اشیاء طیب عواطف طیب. / طیب = ممکنه عواطف به سمت خباثت هم برود.

ها کنیم و فسق و فجور هم آشنا کنیم که اینها جهت عواطف ممکنه تغییر کنه مثال خیلی محبت به بچه
شود. محتوای سوم : بحث حدود طیب )قیدها و قیودی فسق و فجور تقویت می –کنند جهت پیدا می

 محتوای سوم، بحث قیدها  –قید مالکیت چی مال کیه  –که فرد برای چیزی داشته 

ح می)حدود اش آنها به شکل درست که طیب است( در کجا چه کاری بهتره انجام بر قلمرو شود، یاء مطر
هایی که افراد دارند. این خاله این دختر خاله هست که تمایزات خاص نسبت -هاشودمتمایز محل

 قلمرو به شکل درست است.

 ت در ذهنش باشد. اگر شیء مال من است در اختیار دیگران قرار بدم. فهم دوستی از مالکی

                                

 

 

 

 

که چی رو  مفاهیم 
. مثال داده است تشکیل 

غذا خوردن ظرفی  در مورد 
ظرف برنج می  سوپ 

چی با چی متفاوت  –شود و مفهوم تمایز خورند. هر چیزی ظرفیت و کاری دارد که مفهوم منظم شروع می
( یه توپ  2.  مهره اگر کسی خوابه توپ صدادار نمی  1تا توپ )یک توپ برای بین کار به توپ برای کار دیگر

تونیم بازی کنیم. مفاهیم که محتوای سوم است. صدا را اگر کسی خوابه میتونیم بازی کنیمو توپ بی
هنییا درونی کودک به شکل طیب صورت های ذها و تألیف است. گزارهمحتوای چهارم: بحث گزاره



: به نام فعال سازی تفکر که باید در  4در واقع  گیرد.گیرد. مجموعه باورها از این نشأت میمی تا / عنصر
 ذیل فعال سازی تفکر صورت بگیرد.

 ای دارد کهها هم وزن نباشد که روی آن تسلط دارد محتوای اول و دوم. تفکر قاعدهبه همین دلیل مؤلفه
ج شود و حالت پرسش گری و  ما کاری کنیم جوشش درونی در فرد ایجاد و از لحاظ تقلید گرایی خار

گرا و درخواست کننده باشد و عواید خاص خود را دارد. گری در فرد فعال شود و حالت تحولجستجو
شتن و احساس با اهل بیت دا –احساس با خدا بودن  -بحث معنویت و باور توحیدی که ذکر در کودک 

خود مدیریت کردن کودک  –تقویت تقوا  –کنترل درون  -مهم است. بحث بعدی: تمرکز روی مدیریت  
مسئولیت پذیر کردن  –مستقل کردن کودک  –آید تنبیه در بحث مدیریت می –تشویق  –به تدریج 

با آموزش قرآن  کااتتا را  3گیرد و در مجموع همه موارد که گفتیم باالخص این کودک در این بحث قرار می
که کودک حفظ قرآن و  معنا نیستاین به  –ُانس با کالم اهل بیت خواهیم داشت  –کالم اهل بیت  –

شود که مخاطب اصلی که روایت کند منظور این نیست فضای تنفس کلی که قرآن باشد و مطالعه می
صر به این نیست اینکه فضای کلی یا درهه قرار بدیم فقط منحکند نیست. فضای تنفس قرآن حفظ می

کنند کنند حمد مییاد بدهیم. پدر و مادر وقتی که کاری انجام می دهندحتما یاد خدا می قرارهبه کودکان 
 .و مواردی از این دست

پشتوانه زمینه ساز کم که  1تا فرآیند اجرا و  3تا محتوا   4رکن    2کلیت ماجرایی که ئر حوزه تعلیم و تزکیه ]
 وجود دارد[

 

محور محور  –شود چطور محتواها تکمیل می - چینندمیو استاد همین االن  –در کتاب نیست  نمودار 
اشیاء طیب چه چیزی است؟ گزاره درونی چیست؟ محتواها چالش برانگیز و جای سؤال  –مهمی است 



م عرض ؟؟؟؟ هها کنار هم سازد. بررسی کردن مؤلفهاست. محتوای پیش دبستانی و مهد محتوا را می
شود. کند. یه سری توانی که در فرد فعال مینیستند یه سری هستند به شکل محتوا انتقال پیدا می

که شدیم  مدیریت محتوا نیست، توان است. بزرگ –معنویت  –توانه  نیست اونقدرت تفکر محتوا 
. در گذارندمیحکمت اسم مختلف  –بینش  –میگن عادت : توان انجام کار را مهارت بعد میگن دانشه 

درست کنید تا وارد گیرد. بعضی موارد ایجاد پس زمینه است. پس زمینه هم نام مختلف می علمحوزه، 
بسم اهلل شوید. اگر شبیه نماز که فکر کنید نماز آموزش دهم مهارت این قسمت است. تأثیرپذیری 

اگر کاری نکنید قفل وجود بشکند و از من بترسد و من را به عنوان مربی نداند هر کاری بکنی  –کودک 
 کند.تواند روی آن تأثیر بگذارد. و تأثیر ممکن مینمی

حکم طهارت = تأثیر پذیری کودک که هرکدام از آن شبیه ارکان بعدی نماز است. درسته کل آن نماز 
یست بعضی رکوع و بعضی قیام است بعضی واجبات بعضی جزء خواندن است بعضی متفاوته بعضی ن

تا است. کم وکیف هم دارد حتی برای  4ارکان است. آن چیزی که باید به کودک انتقال پیدا کند این 
دونه ) چی دونه مسبب اشیاء را میبیست دارد. چقدر می فهمکودک شاخص کمی کیفی در نظر بگیریم. 

مدیریت و  –معنویت  –ره درونی را اندازه بگیریم در حد کلی . قدرت تفکر منجر چی میشه( تعاریف و گزا
 کنترل را با شاخص معلوم کنیم.

 )کفه محتوایی      کفه توانمندی(

شوند. اگر بین اینها تفکیک قائل شویم چیز مهمی است مهمه که چی فدای فعال شدن توانمندی می
به اولویت بندی داریم. فعال سازی تفکر معنویت و باور کنیم. در حوزه تعلیم و تزکیه احتیاج چی می

 تر باشد ترجیح دارد.درونی سنگین تراز کفه آن است. اگر کودکی از لحاظ تفکری معنویت فعال

سازد ممکنه بگید اون هم اون رو بسازد. بعد که کاری ماند که دیگری را میچون کفه که مثل ترازو می
کفه توانمندی کارهایی که داریم  –کفه محتوای  –اول مثل ترازو است انجام دادی اگر کسی کفه سمت 

 کنیم بین این دو تا توازن و مرتبط کنیم این دو تا را.دهیم سعی میانجام می

 مدیریت است( –ذهن  –کفه توانمندی و محتوایی              توانمندی )قوه تفکر 

تا( غرض و غایت )رسیدن به عواطف 4مبنا برای سرمایه گذاری آموزشی و برنامه ریزی آموزشی )محتوا 
 - تفکر ذکر قوه ( ت.انمندی مقدمه برای محتواست بر اساس نمودار رشد توانمندی )حدود اشیاء /طیب 
( –تفکر است( )تعاریف طیب از طریق فعال سازی تقوا ،مدیریتذهن   تذکر



کلیات را فکر کنیم. جلسه بعد هم راجع به همین صحبت کنیم. آموزش پرورش اهداف پیش دبستان 
دهیم اگر دوستان تمایلی دارند  تا در کار مشارکت کنند که اهداف پیش طراحی می کند و پیشنهاد ما می

وعاتی دبستان را بدهیم و براساس آن اهداف گذاری و تعلیم و تزکیه شود. پیش دبستان چه موض
 آموزش داده شود. 

سؤال: در مدل جدیدتون در مدل قبلی تمرکز در قول و کالم بود. به صورت اختصاصی و مؤکدی محور 
مبادالت قول و کالم را مبنا قرار دادید این مدل جدید یکباره صورت کار عوض شده و عاطفه مرجعه 

کردید چیه؟ همه آنها را )کالم  شده است. نسبت به این عواطف با اون چه که در بحث قبلی توصیف
تر است کالم راهبری برای اون کنیم کدوم مبنایی تر است؟ این بنیادینطق و حواس( جای گذاری می

دانیم ) تفکر، معنویت و مدیریت را( عواطفی عاطفه می تحولشود. بسته + مبنای پایه بنا را عاطفه و می
کجاست؟ در کفه محتوایی است. عواطف نفوذ می کند  که صحبت کردید در صدر هم قرار گرفته جای آن

کند مودت و رحمت بین آن شروع می با زوجینخدا در رابطه اینه. که تأثیرپذیری کودک است.  جایکی از 
( 1نکته کلیدی وجود دارد  3کنیم) و من ایاته ان خلق لکم ازواجا ِلَتسکنوا الیها و ...( فرآیند جاری می

نظر من بار  از ( مودت و رحمت وقتی در کالم صحبت کردید لحن 3ان و تسکین ( اسک2جنس بودن هم
حاملیت از کدام عاطفه است. کدوم اصالت دارد؟ آیا  –عاطفی دارد همراه با کالم لحن تلفظ نیست 

( یک 3کنند ( دو پدیده که با هم نسبیت پیدا می2پدیده مجزا هستند          2و قول عواطف و نطق و کالم 
 کنند. نسبتهای اینها را روشن کنیم خیلی تعیین کننده است.پیدا میجلوه  3دیده که پ

تا را  2اگر معلوم شود اینها مستقل هستند بعد معلوم بشه کدوم اصالت دارد کدوم مرجعیت دارد. اگر 
ی کند کند آیا تحول پیدا مشود آیا کنار هم رشد مییکی فرض کنیم باید بدانیم کدوم جلوه ایحاد می

 میخواستم سؤال من تأمل بفرمائید.

تری پیدا می کند هم روان درمانی در اگر این مسئله به خوبی روشن شود هم جریان تربیت صورت دقیق
 کنیم.ایجاد تغیر موفقیت بیشتری پیدا می

 کنم کنم که عواطف را اینجچوری معنا میعواطف می جلبتأثیر پذیری کودک را مبنا را  نکته دوم
 )ُانس ورزی ربط رأفت رحمت و حیات (

 محتوای اول گسترش عواطف     محتوای دوم: ارتباط با اشیاء طیب

 های دورنی محتوای سوم : حدود اشیاءو قلمرو آنها      محتوای چهارم: تعاریف و گزاره



 کشم تا آخر تا را به عنوان می 3این 

 60)بحث امروز بود(   =      

 ها کاری انجام بدیم اگر خواستین برای پیش دبستانی –هر کی خواست نظر بده 

 620گذارند(    فایل رو دریافت کنید          )نمودار در کانال می

 


