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سال7آموزش فرهنگ عاشورا به کودک زیر

با تأکید بر کتاب طیب سخن
مبحث عطف وتفصیل



شروع. الف



هم متنی . ریدو از این پیوستگی متن آف. الحمد هلل که خداوند پیوستگی را در عالم قرار داد•
.که در آن زندگی می کنیم و هم متنی که با آن می آموزیم

یمان متن الحمد هلل کارهایی که انجام می دهیم مانند نوشتن و کتابت است و متن زندگ•
.  نامه ی عمل ماست

بی الحمد هلل که خداوند ما را به نسبت مقاصدی که داشته و داریم، دارای مراحل و مرات•
و و کرد و حیاتمان برخوردار از فصل هایی شد که جریان حقیقت در هر کدام رنگ و ب

.جلوه ای مخصوص و متمایز پیدا کرد
ال کردن الحمدهلل که خداوند فصل های زندگی انسان را قصه هایی قرار داد که قابل دنب•

.  و دنبال شدن هستند
ا در راه خدایا عاقبت قصه ما را با عاقبت و ماجرای شهیدان کربال پیوند بده و پایان ما ر•

.خودت غلطیدن و دست و پا زدن در خونمان قرار بده
.خدایا فرزندانمان را در اردوگاه اباعبداهلل بپذیر و ما را به واسطه آنها سرافراز کن•



سال هستید یا مربیانی که با این7مخاطب من شما مادرانی که دارای کودکان زیر 
د دارید در کودکان در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم قرار دارید یا مادرانی که قص

.اینده ای نزدیک فرهنگ عاشورا را برای کودکان خود انتقال دهید
دن قران ما ابتدا به این مهم توجه کنیم که کتاب طیب سخن از ظرفیت عربی بو•

.را بهره مند میکند 
ضوع جلسات گذشته از اسم و فعل و جمله و قیود و جهت و شرط یاد کردیم ومو•

.عطف و تفصیل استاین جلسه 
:برای این منظور نیاز داریم به•

اخت شن« ب. شناخت مخاطب زیر هفت سال و تعیین نحوه آموزش متن به او«الف
ه ای اقسام روش هایی که میتوانند عطف و تفصیل را توضیح داده و آن را دریچ

.  برای آموزش کنند



دستور زبان دوره اول: ب
(عطف و تفصیل)



متنیدرکهحقایقیبودنپیوستهبهیعنیکنیممییادعطفازوقتی•
زاجزئیوبخشیهیچدانیممیوداریمتوجهاند،شدهجاریزندگیاز

نیزآنپیوندشکلآنکهمگرشودنمیهمراهدیگرجزءوبخشبازندگی
.دارداهمیت

اردکجوجهعمه،وخالهخانهرفتن،پارک،بازیاساب:مثال•
زرگتربواحدهایدرراپیوندهمینیعنیکنیممییادتفصیلازوقتی•

.شناسیممی
.یکدیگربااستپدرومادروفرزندپیوندشبیهعطف•
.استزندگیدیگرمراحلومراتبدرپیوندهمینشبیهفصلو•
دردشتربعمورددربعدبزندحرفاسبمورددراولبتواندکودک:مثال•

باشدداشتهتسبیحینخهاکالماینکهظوریبهگیاهمورد



قصه گویی عاشورایی.د
(شناسایی زندگی حسینی علیه السالم)



در فرهنگ عاشورا چه اقسامی از 
عطف و تفصیل داریم؟

عاشوراواقعهبهمربوطهایقصه(1
عاشورامراسمبهمربوطهایقصه(2



قصه گویی به روش : روش اول
گفتگو

ی قصه هایی هستند که با وجود جزئی بودن، ماجرای

ه یک شبی. کامل را بازگو کرده و به پایان می رسانند

سؤال یا یک مسأله همراه با جوابی که به آن داده می

.یا شبیه یک گفتگو. شود

ه مثل قصه جوجه کوچک که تازه از تخم بیرون اومد

...بود



قصه گویی به روش معرفی: روش دوم

سی قصه هایی هستند که پایه اصلی در آنها معرفی ک
.به وسیله معرفی رفتار یا صفات اوست

م روز مثل قصه گویی معرفی صحنه کربال مثل فیل
واقعه

مثل قصه ای که میشه در مورد حضرت عباس گفت

ا کسی بود که مثل حضرت علی بود و برای بچه ه
...میخواست اب بیاره 



قصه گویی به روش بیان : روش سوم
علت

رح قصه هایی هستند که ابتدا با نشان دادن چیزی ط

.مسأله ای کرده و بعد دالیل آن را بیان می کنند

ش مثل قصه ای که یک نفر چیزهایی الزم داره و اخر

میفهمیم میخواسته کمک کنه به امام حسین ع 



قصه گویی تمایزی: روش چهارم

تی قصه هایی هستند که با یک نمای کلی و مبهم و ح

اجرا گاهی تردید شروع می شوند و بعد با جلو رفتن م

. واضح و روشن می شوند

لوم مثل قصه فیلمی که اولش نامفهومه ولی اخرش مع

میشه قصد نویسنده چیه



قصه گویی به روش : روش پنجم
تشبیه

گر قصه هایی هستند که با اقتباس از یک ماجرای دی

.ندتوسط شخصیت های جدیدی تکرار رفتار می کن

مثل قصه ای که از حضرت رقیه یا امام باقر یا 

حضرت عبدهللا و حضرت علی اصغر میشه گفت

وکودک رو در اون صحنه ها گذاشت





(ع)قصه امام حسین



والدت: فصل اول•
مامان قصه گو/کساء: فصل دوم•
کربال: فصل سوم•



والدت: فصل اول



کهزمانیاززودتر(س)فاطمهمامانو(ع)علیبابا.استشعبانماه
.آمدادنیبه،(ع)حسنبرادر.شدندخوددومفرزندصاحببودند،منتظر

.گذاشت(ع)حسینرانامش(ص)محمدباباجون

.استقشنگخیلی(ع)حسنبرادرشناممثلاونام



کودکاست؛گرفتهآغوشدررا(ع)حسینداداش،(ص)محمدبابا
شیرجانِ.استکردهمرطوبراهاچشمهمههایشگریه.استناتوان
.استخشکیدهدهانش.نداردخوردن

واذاناوراستگوشدر.گذاردمیدستشکفدررااو(ص)محمدبابا
بهحواسشکند،نگاهاینکهبدون.گویدمیاقامهچپشگوشدر

فکرچیزچهبهمامانداندمیخوب.هستفاطمهمامانهاینگرانی
.کندمی

تاسنگرانبخوردتواندنمیشیر(ع)حسینداداشاینکهازمامان،



.گذاردمی(ع)حسینداداشدهاندررامبارکشوپاکیزهانگشتبابامحمد
مچمچ.خوردمیشیرداردکهانگارحسین
(ع)حسینداداشباالخرهپس.زندمیبرقخوشحالیاز(س)فاطمهمامانچشمان

.خوردخواهدشیراوگرفتیادراشیرخوردن

داداشطرفازاو.رسید(ص)بابامحمدجمالتنوبتها،خندهشدنتمامازبعد
.زندمیحرف(ع)حسین

.عطشانممنشهیدم؛منگویدمیکنید،نگاهشـ
.زندمیحرفهمباز(ص)محمدبابا
امامکهاستمنفرزندانازنفرنهپدراو.حسینمازمنواستمناز(ع)حسینـ

.هستند
.کنندمیگریههموخندندمیهم(ع)باباعلیو(س)فاطمهمامان



مامان قصه گو: فصل دوم



کرد ( ع)از همان روزی که پسرانش را نذر امام حسین 

....دلش آرام و مطمئن بود که حب حسین کار خودش را می کند

عد الالیی می خواندند و مادر هر بار ب( ع)مالئکه در گهواره ی رحم برای سرباز حسین

با ... از سجده ی زیارت عاشورا ، تربت روی سمت چپ گهواره ی رحم می گذاشت 

جده می کند اینکه نمی دید اما پیشانی کوچکی را تصور می کرد که به تربت سیدالشهدا س

...

(  ع)نآنقدر که به برادر کوچک ترش هم از امام حسی... بزرگتر شده بود ... به دنیا آمد 

علی به (.. ع)روزهای اول محرم بود و خانه شان پر از اسم یا حسین .. می گفت

ون خانه خانه بسازیم و برویم در( ع)محمد بیا با هم برای امام حسین: برادرکوچکش گفت

(  ع)اینجا خانه ی امام حسین... مامان بیا... مادر را صدا زدند.. خانه که آماده شد ... اش

..ولی اول باید اجازه بگیری : علی گفت .. است 

...  مادر جلوی در خانه نشست 



... مامان بیا ... اآلن مامانم می آید ( ع)امام حسین: علی گفت•
آمده اند خانه ی ( س)اینجا همه ی امام ها و حتی حضرت زهرا

(...  ع)امام حسین 
اجازه است وارد شوم؟؟ : مادر سرش را پائین انداخت و گفت

چند تا بالش... مامان اینجا همه منتظرت هستند : علی گفت
:  تکوچک و یک صندلی کوچک گذاشته بود و رو به مادر گف

... است ( ع)فقط روی صندلی ننشین آنجا جای امام حسین
با ورود مادر، علی و محمد  کوچک از خوشحالی باال و پائین 

....می پریدند 
...مادر فقط اشک می ریخت و نمی دانست چه بگوید



...  ناراحت میشود ( س)مامان گریه نکن حضرت فاطمه: علی گفت
حرفت را .. بگو : و مدام می گفت... دوست دارد با او حرف بزنی 

پر از نور و .. چه خانه ای: مادر فقط دعا می کرد و می گفت!! بزن 
.ممنونم که مرا هم دعوت کردید.. حال خوب 
..  از من خواسته این خانه را بسازم( ع)امام حسین: علی گفت

مان از ه: مادر سر علی را بوسید و با گریه ای که امانش نمی داد گفت
ه کنم، خوشحالم ک( ع)روز اول عهد کردم فرزندانم را نذر امام حسین 

...  در وجود شماست (ع)عشق حسین 
نمی دانم چرا این روزهای : علی چشمانش پر از اشک شد و گفت

!را می بینم؟( ع)پس کی امام حسین... محرم دلم می گیرد
...عجب روضه ای شد حسابی اشکمان در آمد : مادر گفت
..  من که خیلی این بازی را دوست دارم : علی گفت



کربال: فصل سوم



ومن.استباهوشیوزیبااسبذوالجناح.استاسبشسوارحسینبابا
ومایستیمیکناریهاوقتبعضیدیگرهایبچهوبرادرهاوخواهر

اووامزدهدستذوالجناحبهحاالتامن.کنیممیتماشاراذوالجناح
ششکههمعلیداداشیکبار.امدادههمغذااوبهحتیامکردهنازرا
.ستازدهدستلجناحاذوقشنگهاییالبهنزدیکازنداردبیشترماه
میجاییحسینباباوقتهر.دارمعلینامبههمدیگربرادردومن

.استبرگشتهاوکهفهمیممیذوالجناحنفسوپاصدایازمارود،

میگرمهواخیلیکهظهرها.ایمرسیدهکربالبهاستروزچنداالن
کردهدرستهااسبنگهداریبرایکهایخیمهدرراذوالجناحشود
گویدمیخواهرم.اندآمدهزیادیهایدشمندورترهااون.بریممیاند

قویخیلیعباسعموچونترسمنمیمن.بجنگندمابااستممکن
قاسمپسرعمووداداشماکبرعلیتازه.استباباحسینعلمداراو.است

.هستندهمبابایارهایازکلیو



.دهیمانجامبزرگیکارهایتوانیممیهمدخترهاماگویدمیزینبعمه

جنگگویندمی.برودبیرونخیمهازکسیدهدنمیاجازهامروززینبعمه
.وزدسمیعلیداداشبرایدلمبیشتراما.هستمتشنهخیلیمن.استشدهشروع

ودخشکمهابچهبعضی.داردنمخاکهنوزاند،داشتهآبقبالکههاییمشکزیر
.شودکمآنهاتشنگیازکمیتاگذارندمیدارنمخاکآنرویرا

یکنمکفکر.استنیامدههنوزولیبیاوردآبرفتهکهاستوقتخیلیعباسعمو
!خواهمنمیآبمنعمو.بگویمخواهمنمیکهشدهچیزی

.استآمدهماخیمهنزدیککهباباستانگاراستذوالجناحصدایاین

دارمدوستتخیلیبابا

...رفتوشدذوالجناحسواربابا

یایدبزودترباباکاش.هستمتشنهخیلی.استنیامدهباباکهاستوقتخیلی

...استآمدهباباحتما...استذوالجناحصدای



(:ع)روضه علی اصغر



میاووفاتتاوالدتطولدرکهاتفاقاتیازتوانمیراانسانیکسرگذشتمعموال
.کردبندیفصلافتد
.سازندمیراداستانیبزرگشوکوچکاتفاقاتبافاصلهاین

.نبودبیشترماهششبودنش،علیطولهمه(ع)حسیناصغرعلی
سنایندرعلییکقدمتوسطدارد؛وزنکیلو8تاتا5سنایندرعلییکمعموال

یغذاهاازهمکمیاماهستندشیرخوارسنایندرهاعلی.استمترسانتی73تا58
وترواضحسنایندرعلییکیچهرهروشنسایهورنگ.خورندمیکمکی

تواندیمسنایندرعلییک.استترداشتنیدوستوشیرینطبعاًوتربرجسته
ملمحتسنایندرعلییک.بخنددآشنایکدیدنباوکنداداراحروفازبرخی
...شدبلنداباعبداهللآقاغربتصدای.بغلطدبتوانداست
یعیننیمعینمنهل!ینصرنیناصرمنهل

برخاستهاخیمهاززنانضجههمزمان
...اباعبداهللیاعلیکالسالم...بودغلطیدهعلی



اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و 
بنیها


