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 گومامان و بابای قصه
کودکان گفتگو با آنان است. بنابراین پدر و مادر ا ،یکی از نیازهای اساسی  رتباط صمیمی با والدین و 

و رخدادهای اطراف خود با فرزندان  هاپدیده ختلف ازم هایورتص به و هابهانه با باید
   خن بگویند.س صمیمانه خود

شکوفایی ایمان  در تریعمیق أثیرت باشد ترمومنانه و تروحدانهم ،برقراری عواطف و روابط هر قدر این
کتاب ایشیوه هب توانمی گذارد. برای این منظورمی کودکان فطری کرد. در ع پیشنهاد شده که در این  مل 

ین انتخاب شده توسط والد علیها حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل عاید رازهایف زا ضامینیم این شیوه،
کودکان گفتگویی به شکل داستان و بر اساس آن که مبتنی بر متنی از  هااستاند یابد. بیان اینمی انتقال به 

از  ایپدیده ا همراه با توجه دادن بهر علیها محبت ما به حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل تواندمی دعاست
کودک انتقال داده و عواطف او را به خود به عنوان سرپرست و به حضرت فاطمه سالم  خلقت به 

کند.ج حقیقی، به عنوان مادر علیها اهلل     لب 
 

 مقدمه
کتاب  هاییصهق گو، شامل توضیحات وقصه کتاب مامان و بابای که سعی شدهاست متأثر از  است 
لحظات در  ط وشرای ترینورانین و ترینپاک از ادرها بتوانندتا پدرها و م نوشته شوند؛ صحیفه فاطمیه)س(

گرفتن با کنند فرزندانشان ارتباط  کتاب  کتاب صحیفه فاطمیه)س( .استفاده  که محور و زمینه این 
کساء و نیز دعاها مجموعه است، ایشان را،  دکیهف طبهخ و نمازهای منسوب به حضرت زهرا)س(، حدیث 

کلمات مادرانه در هستی است.یکلمات حضرت زهرا)س( عال با خود دارد. گرفتن از آن در  ترین  تأثیر 
کتاب خیلی مهم و البته ساده  نورانیت تواند باعثگفتار و رفتار می و شکوفایی شود. شیوه استفاده از این 

که:   است. توضیح مختصر این روش این است 
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  کت اولا گفتن دارد،که درس لمیع متن اب به چشمبه این  یدگاه و د نگاه شود و های فراوان برای 
که عرف و عموم مردم بهشب توقع ما ین ا دعاهای و د نباشددارن اهل بیت)ع( عاهاید یه رویکردی 

  .کتاب را فقط برای حال و مناجات استفاده نکنیم
  کلمه و حرف و عبارت و کی و عصمت مورد توجه قرار بگیرد و هر  ثانیاا به عنوان منبع و منشأ پا

کسیری شناسیم.ب فابخشش متنی از آن به عنوان نسخه و بلکه دارویی تواند بر زندگی انسان می که ا
  .شگرفی داشته باشد آثار
  که از این جنس هستند، اثر خود  ثالثاا کالم و ادبیات و لحن مهم هستند و این ادعیه  که  کنیم  باور 

کالم ما انسان کالم آغاز میشها نشان میرا ابتدا در        ود.دهند و راه رشد و تعالی و اصالح ما از اصالح 
که روش مورد استفاده ما بیشتر رویکرد و زاویه نگاه است؛ یک جور توقع  گفته شده نشان دادند  توضیحات 

کلمات حضرت زهرا)س(؛ حال باید ببینیم از این روش چگونه می گرفتن با درست از  توان برای ارتباط 
  گرفت. کودکان بهره

کسی، پدر و مادر خود را به عنوا انسانها بیشتر کالم آشنا یم معلمانی انز هر  که آنها را با  شناسند 
که خود را  تواناترین تهها هستند و البمعلم زبان برای بچه  ا،پدرها و مادره کند.می کسانی هستند  معلمان 

گرد و کتابی مثل صحیفه فاطمیه)س( هم وسط ه حساب میب فرزندانشان از یادگیرنده شا گر  آورند. حال ا
  .الم حضرت صدیقه طاهره)س(ک آموز  درس شوندها میو هم بچهترها بیاید، هم بزرگ

تواند فرصت بیشتری برای می )س(، زبان قصه حضرت زهرا دعاهای به جز استفاده مستقیم از
کتاب صحیفه فاطمیه)س(، مادر و پدر و ترطولنی ارتباط    ودک به وجود بیاورد.ک هایتاا ن میان 

که قصه کسانی  کثر  کتاب را نوشتها کتاب صحیفه های این  که هم با  اند خودشان مادرانی بودهاند 
کردهاند.اند و هم از این قصهفاطمیه)س( انس داشته   ها در یک شرایط واقعی استفاده 
کردیم، این قصه که در آموزش یک زبان وجود دارد تقسیمما سعی  کنیم.ها را بر اساس سیری    بندی 

کتاب ارزشمند سیر آموزش زبان بر ا کودکان خود طیب سخن بگوییم»ساس  اثر استاد احمدرضا اخوت، « با 
  شامل مراحل زیر است:
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)استفاده از  قید (،و زمان فعل های)استفاده از قابلیت کلمه (،القاء از لحن)استفاده
کید نهایتاا  و (جهت )استفاده از مفهوم شرط (،همراهسازی و عطف ظرفیتهای و  رانگیختنب )استفاده از تأ

   شود.می (انتقال توجه
که در ابتدای هر فصل مختصراا این تعابیر و اصطالحات برای فهم و تقسیم بندی بهتر پدر و مادر است. 

   توضیح داده شدهاند.
گفته شد هم ساده وند، در این ش ترکاربردی تر وبرای اینکه اصطالحات فوق از آنچه در بال 

کردهایم: هرا ب هافصل عنوان   کتاب   شرح زیر بیان 
که مربوط به لحن)استفاده از القاء( است، باک ول  ا فصل   .و مهربانی خوشمزگی نوان  ع تاب 

که مربوط به یک  یک اسم عجیب، عنوان   ست، باا های فعل و زمان()استفاده از قابلیت کلمه فصل دوم 
  .کار جدید

که مربوط آموزش  نوان  ع سازی( است، باهمراه عطف وهای استفاده از ظرفیت) قید به فصل سوم 
   .منظوره های چندحرف

که مربوط به شرط گر»های استفاده از مهارت نوان  ع )استفاده از مفهوم جهت( است، با فصل چهارم    .«ا
کید فصل که مربوط به تأ های مهم مهارت عنوان   انتقال توجه( است، با و برانگیختن )استفاده از پنجم 

کردن کردن و بی   .اهمیت 
که والدین با  هاییتمرین شوند. طراحی نیز هاییتمرین عی شده استس ،تربرای تبیین مناسب در هر فصل

کلمات حضر عاهاد انجام آنها رویکرد مناسبی را برای مراجعه به آورند و آماده )س( به دست می ت فاطمهو 
کودکانشان اس از آنها ات شوندمی کنند.در برقراری ارتباط با    تفاده 

گفتگونمونه ،بعد از این توضیحات گرفته است، آوردهت هک هایی از چند  ایم. وسط برخی از والدین صورت 
گفتگوها گفته شده نزدیک هس هایسرفصل به این     .تندادبی 
که طعم و چاشنی ادبیات ا ای ازها نمونهاین داستان کودک هستند. ارتباطی  گرفتن والدین با  رتباط 

  را دارند. فاطمه)س( حضرت
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کودکان بر اساس ه به والدین نشان میک روست، آن گفتگوها بیشتر از این لطافت این گرفتن با  دهند ارتباط 
  تواند باشد.دستور زبان و ادبیات حضرت زهرا)س(، چقدر آسان و ساده می

کدام از شما کتاب،ا هایرفصلس با دانستن هر  که دنبال چبه خوب ین  ه چیزی برای ارتقاء و ی میفهمید 
کالمی فرزندان   باشید. عزیزتان رشد 

 این کتاب عبارتند از:  ناوین فصولع
 خوشمزگی و مهربانیفصل اول: 
کار جدیدفصل دوم:    یک اسم عجیب، یک 

  منظوره های چندآموزش حرففصل سوم: 
گر»های استفاده از مهارتفصل چهارم:   «ا
کردن و بیمهارتفصل پنجم:  کردن های مهم    اهمیت 
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