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اساس تعلیم و تربیت دوره  ،پذیر استر شایسته امکانبا رفتار و گفتاتنها طیب سخن گفتن با کودک که 
کند. کتاب حاضر در و دارای قواعدی است که از قواعد زبانی فطری قرآن تبعیت می اول رشد است

صدد است تا الگوی جامعی از تربیت قرآنی که بر اساس روایات اهل بیت علیهم السالم به دست ما 
یمان را از قبل از تولد تا هفت سالگی در اختیار والدین و مربیان رسیده تبیین کند و چگونگی بذرپاشی ا

  دبستان قرار دهد.   پیش

شاید در وهله اول کسی باور نکند سخن گفتن در زندگی انسان چه نقشی دارد، زیرا آنقدر این نعمت 
 صر به فرد آن فراموش شده یا به غفلت از آن گذر شده است.الهی در اختیار بوده است که فواید منح

 توانست منظور خود را به کسی بگوید یا حتی آن را خود بفهمد.اگر سخن گفتن نبود هیچ کس نمی
 توانست از نیاز و نیازمندی خود دیگران را خبردار کند.و نمی
 توانست علمی را دریابد و به دیگران انتقال دهد. و نمی
 ..توانست عواطفی را از خود به خوبی صادر کند.و نمی

بیشتر از این نعمت  اندازههر تا جایی که به تکریم شده است به نحو خاص انسان به نعمت سخن گفتن 
 یابد.خود دست می یهااز سایر نعمتبیشتری مندی توان بهرهبه  کند،قدردانی 

ان کرده است و با آن اظهار وجود را از همان خداوند با این نعمت علم را از دوره طفولیت روزی انس
بنای انواع مشاهده و شنیدن در گیرد سنگای که فرا میطفولیت نصیب او کرده است. طفل با کلمه کلمه

شود.بذر ایمان به خدا یا گیرد اعتقادی در درونش حک میشود و با هر کالمی که یاد میوجودش بنا می
 شود.م به طفل منتقل میایمانی به او به وسیله کالبی
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یابد و به شکل خاص در او ضبط و حفظ ها و کالم به فرزندان انتقال میها از طریق کلمهها و بدیخوبی 
 شود.شود. علمی که در کودکی همانند حک شدن بر سنگ است به وسیله کالم به فرزندان منتقل میمی

ای متعددی پیروی کند. اکنون بیشترین الگویی تواند از الگوهطبیعی است آموزش کالم در کودکان می
که مورد توجه است الگوهای تجربی و عرفی است. وجود این الگوها یا به این دلیل است که پدران و 

گیری اعتقادات و شناسند و یا اینکه تصویری از اهمیت کالم در شکلمادران الگوی دیگری را نمی
 شخصیت فرزند خود ندارند. 

کند که با استفاده از آن که با فطری بودن این کالم مالزم است این ایده را در ما تقویت میعربی بودن قر
های توان بر اساس قالبقدرت اثر گذاری کالم که در قالب های بکارگرفته شده آن نیز نهفته است می

 آموزی را به فرزندانمان آموزش دهیم.آموزی و کالمهای کلمهادبی قرآن شیوه
 تواند الگوهای وحیانی آموزش کالم فطری را در اختیار ما قرار دهد. ی بیانی و ادبی قرآنی میهاقالب

برای این منظور بر اساس قواعدی که در کتب تخصصی تدبر آمده آموزش ادبیات و  گفتگو  بر مبنای 
 ادبیات قرآن به عنوان مبنای آموزش کالم به کودکان در سنین مختلف پیشنهاد شده است.

توان به توفیق تعلیم و تزکیه از قبل از مندی از سخنان و سیره اهل بیت علیهم السالم میمچنین با بهرهه
گیری از سخنان و ادعیه حضرت صدیقه کبری سالم اهلل علیها به تولد دست یافت. در این خصوص بهره

پنج فرزند گردید، شود زیرا این بانوی بزرگوار در طول عم کوتاه خود صاحب صورت خاص تأکید می
این بدان معناست که آنچه از سخنان و سیره ایشان نقل شده است یا در حین بارداری بوده و یا شیردهی و 

 یا تربیت قبل از هفت سال بوده است.     
با استفاده از این ره توشه عظیم کتاب حاضر در صدد است تا ایده تعلیم و تزکیه فرزندان از زمان بارداری 

سال اول را برای مشتاقان قران و عترت ارائه دهد تا از رهگذر آن پدران و مادران بتوانند با تا هفت 
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شکوفایی خود و به مدد نور فطری و عربی بودن قرآن و عترت در مسیر  بذرپاشی ایمان فرزندان خود 
     توفیق یابند.

 مقدمه
 فصل اول: نافذتر کردن کالم طیّب والدین  

 طیّب در کودک فصل دوم: اثرپذیرتر کردن کالم
 فصل سوم: آموزش عواطف طیّب از طریق القاء و لحن

 فصل چهارم: ارتباط با اشیای طیّب از طریق اسم و کلمه
 فصل پنجم: ایجاد حدود طیّب از طریق حرف و قید

 های پایه از طریق فعل و کالمفصل ششم: ایجاد گزاره
 از طریق عطف و فصل سازی  تفکرفعالفصل هفتم: 

 جهت و شرطم فصل هشتم: باورمند کردن کودک از طریق فه
 سازی مدیریت از طریق تقویت توجه در کالمفصل نهم: فعال

 قرآن  خاتمه: آموزش کالم از طریق آموزش  
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