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  :همكاران گرامي
هدف آن كمك به اشخاصي است كه مايل به انجام خدمت عظيم و . تاب شامل سه بخش استاين ك

فرض بر اين است كه افرادي كه آن را  و. روحاني اطفال مي باشند تربيتم مبارك اداره كالسهاي منظّ
  .ندامطالعه مي نمايند الاقل كتاب يك روحي را به اتمام رسانده 

مبارك به گرمي استقبال مي شود  مناطقي مي باشند كه از امر هللا درنفحات ا بهائياني كه مشغول نشر
سهب نمي كنند اگر تعجمنين تازه ؤتمايل و اصرار م .نمايد زياديكيد أروحي بركالسهاي اطفال ت مؤس

 ةاطفالشان به وسيل تربيتتعليم و  بر ،حومه شهرهاي بزرگ مناطق روستايي و علي الخصوص در ،تصديق
 كامالً بجا و مين كافي جهت پاسخ به اين نيازِگاه معلّ سفانه هيچأمت .كامالً شناخته شده است ،ييمين بهامعلّ

بسياري از افراد ياران كه قدرت تدريس اطفال را دارند بدين خدمت  ،موجود نبوده و بنا به عللي ،ضروري
  .اند الزم را معطوف نساخته توجه ،ن مي باشدآ مهم كه آينده نسل جديد مبتني بر

ر گشت كه كالسهاي اطفال بهايي مانند كالسهايي كه ساير اديان جهت تلقين عقايد خويش بايد متذكّ
كيد أت امامبادي اساسي ديانت بهايي تدريس مي شود  چند كه اصول و تعاليم و هر .تشكيل مي دهند نيست

ه ب .اجتماعي مي باشد ، تعمق و بررسي و اجراي احكام روحاني در زندگي فردي وتفكّرفراگيري  بر
عادات و  ،عقايددسته از  آن ات روحاني وبه پيشرفت كيفي بيشتري توجه ،يه كودكياولخصوص در سنين 

  .رفتارهايي مي شود كه صفات الزم براي يك موجود روحاني را تشكيل مي دهند
راهنمايي مذهبي  مذهبي نبايد باعث سستي و تهاون در هدايت وعقايد تلقين  تمايل به خودداري از

ي به تعليم مذهبي اطفال ننموده و آنان را در كسب موازين عقايدشان از توجه كه اعتنا و جوامعي .شود
بدون شك در فروپاشي اخالقي كه امروزه با آن مواجهيم سهم بسزايي  ،طريق تعامل با اجتماع آزاد نهاده اند

صاحبان منافع و مصالح  ،ا درك نمي نمايند كه در اجتماعاين واقعيت ر ،طرفداران اين عقايد .ايفا نموده اند
 .را ترويج مي كنند و رفتار مطلوب خودشان تفكّرالگوهاي  ،تشده يك ب هر ،اقتصادي و فرهنگي ،سياسي

د دنياي نكنيم يك نسل جديد از اطفال بتوان تصوردليلي وجود ندارد كه  ،طور هم نبود ي اگر اينحتّ اما
 ،شده زيرا بشريت به حال خود رها .خلق و ايجاد نمايندات، مبتني بر روحاني تربيت تعليم وبهتري را بدون 
  .است وجود نياوردهه عدالتي و رنج و عذاب ب بي ،چيزي جز هرج و مرج ،راهنمايي الهيبدون هدايت و 

اي به جامعه اي اطفال از جامعه  تربيت كه تعليم وعالم بهايي نيرو و قواي محرّ با وجود اينكه در 
عالوه ه ب .حدندفق و متّمهم متّ ت اين اقدام بسياريضرورت و اهم تفاوت بسيار دارد ولكن كل بر ديگر

روحاني تعداد  تربيتمنظور ه بلند همتانه اي كه ب نقشة هر ت درقيكامالً واضح و مشهود است كه كليد موفّ
سات بهايي و سؤم ،اميد چنان است كه اين كتاب .يان استآموزش مرب ،گردد زيادي از اطفال طرح مي

ي و ناحيه اي را در مجهوداتشان كمك كند تا تعداد سات آموزشي ملّسؤعلي الخصوص م ،توابع آنها
  .افزايش دهند ،ميزان قابل مالحظه ايه ب ،كالسِ اطفالِ بهايي را ةدماآمين مجهز و فداكار معلّ
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ه بعضي از مفاهيم اساسي ـوط بـربـم) بهايي تربيت عليم وبرخي اصول ت(تاب ــن كـين بخش اياول
وجود ندارد چنين  ،ناميد» بهايي«ي تربيترا نظام  ي خاصي كه بتوان آنتربيتنظام  ،امروزه درجهان. باشد مي

ان كه در محيط ها و ه زيادي از مربيطريق مساعي عد از زمان طوالني و مدتطي  در ،نظامي فقط
مي توان بعضي اصول و مفاهيمي را مشخص  ،با وجود اين .كنند قابل ايجاد است گون كارفرهنگهاي گونا

است و اين بخش  رثّبهايي مؤ تربيت عناصر تعليم و ةمجهودات مبذوله جهت ايجاد و توسع نمود كه در
  .بررسي مي نمايد برخي از اين اصول و مفاهيم را مختصراً 

 .شرافت نوع انسان است ةلمسأ ،مورد بحث قرار مي گيرد اين بخش مفاهيم اساسي كه در يكي از
ثير زياد اين اصل بسيار مهم و أمين آينده اطفال ـ  بسيار الزم است كه تبراي همراهان در اين دوره ـ معلّ

آغاز كالسهاي اطفال  در معلّم .بفهمند ،سرانجام تقديم خواهند نمود ي كهتربيتنوع تعليم و  اساسي را بر
قدمي  ،است» ...به مثابه معدن كه داراي احجار كريمه«يك از شاگردان  بول اين حقيقت كه هرفقط با ق

وجود قبول اين اين با  .مي دارد امروزي است بر تربيت مراتب فراتر از تعليم وه عظيم كه ب بسيار بزرگ و
حاني آشنا باشد و راجع به بهايي بايد با طبيعت كماالت رو معلّممايد بلكه مي نكفايت ن ،تنهاييه ب ،مفهوم

كافي دانش داشته باشد تا قادر به كشف اين جواهر مكنونه در نهان  مواهب و استعدادهاي انساني بحد
مين گرامي بايد همچنين اين معلّ .ري در صيقل بخشيدن بدان جواهر نمايدثّؤشاگردان خود شود و كمك م

از اهمكامالً آگاه  ،و اعمالي كه مطابق با حيات بهايي باشد ت كمك به اطفال در اكتساب عادات و رفتاري
  .باشند
طي دوره هايي  در روحي مؤسسهاين بخش پيچيده و مبهم نيست و مانند همه مطالب  ،كلي طوره ب

بهترين روش اين است كه همراهان را به گروههاي  .شود راهنما تعليم داده مييك هدايت كمك و با 
اين نكته  .شتاب خود پيش رود دهيم هر يك از اين گروهها طبق سرعت و كوچك تقسيم نماييم و اجازه

يك از همراهان و مجبور ساختن او  زيرا سعي در تسريع و يا تقليل سرعت  هر ،حياتي است بسيار مهم و
هدر اين مورد بايد م .تواند جريانِ يادگيري را دشوار سازد مي ،ه پيش رودبه اينكه مانند بقيه باشيم ك توج

براي همراهاني كه با  اواز نقش  مي آموزند به هيچ وجه كمتر نقش راهنما براي همراهاني كه سريعتر
بحث و  ،يك از گروهها با هر ،ه قسمتهاي كتابدر كلي ،راهنما بايد .سرعت كمتري فرا مي گيرند نيست

كه  ،مستقلي توسط همراهانروحي نبايد به گونه اي برخورد كرد كه مطالعه  مؤسسه ةبا دور .گفتگو نمايد
كه الزم است  آن قدر گفتگو با راهنما بحث و .گرددشود تلقي  فقط نتايج آن به وسيله راهنما بررسي مي

 ،»جمالت معاني كلمات و«: سه سطح درك، بفهمند قسمت را در همراهان مطالب موجود در هر
تلزمات مفاهيم بيانات در موقعيتهاي كه فهم و درك دربارة مس«و  »بكارگيري مفاهيم در زندگي و كارشان«

اين سه سطح ادراك و  بارةبراي توضيحات كاملتر در( .»هيچ ارتباط مستقيم و واضحي با موضوع بيان ندارد
همكاران «تحت عنوان  ،كتاب يك روحي ةمبه مقد لطفاً ،چگونگي كمك به همراهان براي دستيابي به آنها

  ).مراجعه فرماييد »گرامي
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لدروسي براي كالسهاي اطفال ـ كالس «م اين كتاب كه حاوي بخش دوبراي آموزش  .مي باشد »او
ري جهت هدايت و ثّؤبه منظور وصول بدين هدف روشهاي م .است شدهطراحي  اوليان كالس بمر

درس براي خود كالسهاي  15اين بخش همچنين شامل  .ي در اداره كالس ارائه شده استراهنمايي مرب
 بازي و ،داستان ،سرود ،حفظ مناجات و بيانات مباركه :قسمت است 5درسي شامل  هر .باشد اطفال مي
الي سه بار در سال براي اطفال تكرار  دودرس  15پيشنهاد مي شود اين  .باالخره رنگ آميزي سرگرمي و

و  براي كمك به همراهان در درك طرحهاي درس .جلسه درس تشكيل شود 45الي  30شود تا كالً بين 
  .راهنما بايد نكات زير را بخاطر بسپارد ،روشهاي اجراي آن

مستلزم تمرين  ،اطفال و اكتساب مهارتهاي مربوطه توسعه استعداد براي برگزاري يك كالس ساده 
تعليم يك  .ي گاهي سخت و مشكل باشدحتّ پس بايد انتظار داشت كه اين دوره طوالني و .بسيار است

راهنما بايد اجازه دهد . ي آن مي طلبدااز خواندن مطلب و فهم محتو يشترب درس به اطفال چيزي بسيار
ت ،طي مطالعه دوره يان آينده همچنان كه مطالب را مي آموزند درمربزمان طوالني به تمرين بپردازند مد. 

ريت اشخاصي كه به تعليم اطفال مي پردازند معموالً سعي مي نمايند همان تجربياتي را كه اكثّ 
به منظور خنثي كردن اين تمايل  .ن در مراحل رشد داشته اند دوباره براي كودكان خلق و ايجاد كنندخودشا
 .گيرد دقيق راهنما و همراهان قرار توجهدر اين بخش پيشنهادات مشروحي ارائه شده كه بايد مورد  ،طبيعي

ه اي كه اطفال وحانيخصائل ر اميد مي رود كه كالسهاي اطفال وسيله اي شود براي بهبود رفتار و 
كماالت و  كيد برأگرفته شده ت نظر در اولدر دروسي كه براي كالس  .را به خداوند نزديك مي نمايد

ه ه است وسجاياي روحانيزيرا هرگاه پايه  .كمتري به اطالعات عمومي راجع به امر مبارك شده توج
وات بعد به اندازه كافي خواهند بودفرصت تعليم معارف ضروريه در سن ،ت در طفل گذاشته شودشخصي. 

هاي متعددي است كه همه برهدف اصليِ فعاليتن متضم ،اسلوب و روش اداره كالسهاي اطفال 
تجميع اين  .مبتني مي باشد ،هايجاد انگيزه براي بهبود رفتار و صفات روحانياليةخالق ةها طائف حول كلمفع 

لذا برحفظ  ،ت كه مي تواند احساسات  روحاني اطفال را بيدار نمايدتنهايي داراي قوايي اسه الهيه است كه ب
ثيرات عظيمتري برخوردار خواهد بود اگر معاني آن بخوبي أمحفوظات از ت .استتأكيد شديدي شده آنها 

هر درس شامل مطالبي است كه به اطفال كمك مي نمايد تا معاني آيات الهي را  ،فهميده شود بدين جهت
اين  سفانه درأمت .ت دركشان كمك كندگرفته شده كه به تقوي نظر هايي نيز درفعاليتو  .ايندبخوبي درك نم

بازيها و داستانهاي فراواني كه مستقيماً معاني مطروحه در بيانات مباركه اي كه بايد حفظ كنند  ،هابرهه سرود
ليف گردد تا أه و تري از اين قبيل تهيهاي بيشتفعاليت ،در آينده ،اميدواريم .را تقويت نمايد در دسترس نيست

 .مين اين كالسها قرار گيردمعلّ ةمورد استفاد

ت فراواني برخوردار يضمن دروس ارائه شده از اهم داستانهايي كه راجع به حضرت عبدالبهاء در 
نحوي ه يه مورد نظر را باين داستانها سجاياي روحانّ .است زيرا آن حضرت مثَل اعالي حيات بهايي است

خصوص ه ب ،به درك مطالب انتزاعي ،و اين معلوم است كه موقعيتهاي واقعي ،واقعي به تصوير مي كشد
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بنحوي زنده  ،ممكن است بعضي از همراهان در فراگيريِ چگونگيِ نقلِ داستان .كمك مي كند ،براي اطفال
ن هيجان مي بخشد و حوادث توانايي حفظ جزئياتي كه به داستا .دچار مشكل باشند ،و با روح براي اطفال

 .از طريق تمرين  مداوم حاصل خواهد شد ،دهد ي ارائه ميمؤثّرآنرا به شكل 

 .به مواد و منابع كمك آموزشي بسيار كمي احتياج دارد ،هر بخش آمده است طرح درسهايي كه در 
يزي كه مورد نياز تنها چ ،طريق گذراندن اين دوره آموزشي حاصل خواهد شد ، كه ازمعلّمدانش به غير از 

توانند صفحه هاي رنگ كردني را با  مين شخصاً ميمعّل ،مداد رنگي وصفحه هاي رنگ كردني است ،است
 .ه كنندتهي ،كپي از روي برگه هاي نمونه همراه هر درس

 كه دوره را طي مي نمايند به تمرين مهارتهاي جديدي كه  شود همراهان همچنان توصيه مي 
مين جديدي كه براي ممكن است معلّ .كالسها مي نمايد ةادار ةدماآرا  اين روش آنان .آموخته اند پردازند

شود كه همراه  بيمناك شوند لذا توصيه مي شوند قدري نگران و شاگرد مواجه مي 20ين بار في المثل با اول
ن است كالسي را يا ممك شروع به كار نمايند و نفر 4ـ  5يا با تعداد كمي شاگرد مثالً  مجرب و معلّميك 

ها فعاليتكه در آن فقط بيانات مباركه را حفظ مي كنند اداره نمايند و نگران قسمت داستان و سرود و ساير 
به  مي توانند تعداد بيشتري اطفال ،اعتماد به نفس كسب مي نمايد معلّمطور كه به مرور  همين .نباشند

يج تدريس شوندتدره درسي ديگر نيز ب كالس او اضافه شوند و مواد. 

دگي اآمتوانند از آن براي  مين ميضميمه است معلّ ،نوار ضبط صوت حاوي سرودهاي دروس 
 .خودشان و نيز كمك به شاگردان در فراگيري سرودها استفاده نمايند

مين ارزيابي گرديد معلوم روحي براي كمك در آموزش معلّ مؤسسهيه اولهاي فعاليتكه نتايج  هنگامي
علي الخصوص براي كساني  ،كالس اطفال ضروري مي باشد ةادار ةره اي نيز براي آموزش نحوشد كه دو

آخرين  .خدمتشان به امر مبارك انتخاب مي نمايند اطفال را به عنوان زمينه خاص تربيت تعليم و ةكه رشت
 همانند ساير .باشدنظر گرفته شد تا پاسخگوي اين نياز  در »اداره كالسهاي اطفال«بخش اين كتاب در مورد 

 هر .مطالعه نمايند ،همراهان بايد مطالب را در گروههاي كوچك با فردي مجربتر، به عنوان راهنما ،ها دوره
صداي بلند قرائت شود و سپس به وسيله همراهان مورد شور و مشورت قرار ه بار ب قسمتي بايد يك يا دو

مايد تا به درك متعادلي از اينكه چگونه يك هدف مهم اين بخش آن است كه به همراهان كمك ن .گيرد
بايد اين  ،يمنِ بهاييِ اطفالمعلّ .، دست يابندم نگه دارندعشق و بي نهايت منظّ سرشار از كالس را شاد و

از عشق و اعتماد به  ،پرورش دهند كهرا به گونه اي نظم روحاني  ،توانايي را كسب كنند كه در هرطفل
    .آنكه آنها را از ترس تنبيه وادار به رعايت انضباط كنند خداوند منتج شده باشد و نه
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  تربيتبرخي  از اصول تعليم  و 
  بهايي

  
  
  
  
  
  

  :هدف
  اطفال  تربيت درك برخي از اصول اساسي بهايي در تعليم و
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  :اولقسمت 
ودتان را به عنوان يك تواناييهاي خ ات ومقصد از اين بخش آن است كه به شما كمك كند تا قابلي

 فرد عالقه مندي قادر هر اين كالسها بسيار ساده است و. تكامل بخشيد ،كالسهاي بهايي براي اطفال معلّم
 اطفال ادعيه و ،اين كالسها در .بهايي تعليم دهد ةهفته به گروه هاي كوچكي از اطفال در جامع هراست 

تعاليم مباركه  ةبه داستانها و توضيحات ساده دربار ،نمايند مباركه را از بر مي قسمتهايي از آثار مناجات و
بدون شك شما بسيار مشتاقيد كه كار  .و بازي و رنگ آميزي مي كنند سرود مي خوانند ،مي دهند گوش

ت مطالعه و در بنابراين بايد اين صفحات را به دقّ .كالسهاي اطفال آغاز كنيد معلّمخود را به عنوان 
  .كنيدمندرجات آن تعمق 
 معلّمزير از حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء از اقدام خود به عنوان  ةمبارك با مطالعه آثار

نماييد  اين امر به شما كمك مي كند كه اين بيانات را از بر .احساس رضايت خواهيد نمود ،كالسهاي اطفال
  .ذهن داشته باشيد و هنگام تدريس هميشه در

»لي تَ معلّمٍطوبي لع 1(»... عليمِ االطفالقام(  

  )ترجمه(».تعليم اطفال قيام نمايد مي كه برخوشا به حال معلّ«
  )2(»...ابهي از اعظم خدمات درگاه كبرياست ت نّج نونهالهايِ تربيتتعليمِ اطفال و «

مان خادمانِ حضرت رحمانند لهذا معلّ ،فرض و واجب ،تعليمِ كودكان به نص صريح...«
دمي شكرانه نماييد كه  لهذا بايد شما هر ،دمت كه عبارت از عبادت استزيرا قائم به خ

  )3(»...د روحاني مي نماييداوال تربيت

 :االت زير پاسخ دهيدؤبه س - 1

  ------------------------------------از اعظم خدمات درگاه كبريا چيست؟ ) الف
-----------------------مباركه در خصوص تعليم كودكان چه مي فرمايند؟  در آثار) ب

---------------------------------------------------------------------  
  ---------------------------------- قيام به تعليم اطفال مانند چه عملي است ؟) ج

 صحيح     اشتباه           كداميك از جمالت زير صحيح و كدام اشتباه است ؟

 O O  .اطفال در ديانت بهايي فرض و واجب است  تتربيتعليم و ) الف 

به  كودكان مي پردازيم مانند آن است كه تربيتهرگاه به تعليم و) ب 
  .عبادت خداوند پرداخته ايم

  
O 

  
O 

به  اطفال باشند زيرا اغلب آنان تربيتبهائيان نبايد در فكر تعليم و ) ج
  .مدرسه مي روند

  
O 

  
O 

 خود تران و پسران روحانيـدخ تـيـربـته ـا بمـش ،با تعليم اطفال) د
  .ردازيدپ مي

  
O 

  
O 
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 O O  .معلمين خادمين خداوند هستند ) ه 

  :دومقسمت 
حقيقي  تربيت تعاليم و هدايتهايي را مي يابيم كه چگونگي ارائه تعليم و ،با مطالعه آثار ديانت بهايي

مين نسبت به كليه م با عشق و تفاهم است كه بايد معلّأتورفتارِ  ،جمله اين تعاليم از .را به ما نشان مي دهد
آنها فقط افرادي كه تعليمشان برشما  ؛شاگردان شما برايتان خيلي عزيز هستند .شاگردان خويش ابراز كنند

يا  از اينكه دختر يك از شاگردان مخلوق منحصر به فرد خداوند است صرف نظر هر .نيستند ،الزم باشد
به برخي از اين تواناييها در صفحات بعدي اشاره  .ها و استعدادهاي خاص خود را داردپسر باشد توانايي

ت است آن است كه بدانيم همه افراد داراي استعداد شناخت مظاهر يحال آنچه حائز اهم اما .خواهيم نمود
       همه  .پذير باشدهيچ طفلي نيست كه اصالح نا .قي روحاني هستندظهور الهي و پيروي از احكام آنان و ترّّ
ات روحاني خود را تكامل بخشندمي توانند خوب باشند و همه قادرند قابلي.  

شما مي توانيد در كالسهاي خود به شاگردان  .بايد قلباً مطمئن باشيد كه انسانها شريف خلق شده اند
   .كمك كنيد تا اين شرافت را ظاهر سازند

 .كنيد جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر ،لعه نموديمجمالت زير راجع به مطالبي است كه مطا - 1
اصالح (شما جاي خالي را با كلمه » باشد --------هيچ طفلي نيست كه «: مثالً اگر نوشته شده است

  .پركنيد) ناپذير
ابراز نمايند بسيار  -------- يه مين نسبت به كلّرا كه بايد معلّ --------م با عشق و أرفتار تو

اهميمن نسبت به كليه شاگردان خويش ابراز مي كنند و تفاهم را معلّ --------م با أرفتار تو .دت داري
  .دارد --------بسيار 

خاص خود  --------و  --------يك از شاگردان مخلوق منحصر به فرد خداوند است كه  هر
 -------- آنان و  --------پيروي از الهي و  --------داراي استعداد شناخت  -------- .را دارد

از احكام آنان و  --------الهي و  --------مظاهر --------همه داراي استعداد  .روحاني مي باشند
  .روحاني مي باشند --------

 ،شما الزم باشد كه تعليمشان بر --------هستند آنها فقط  --------شاگردان شما برايتان 
م است بسيار مه ،ابراز مي كنند --------مين به كه معلّ --------و  --------م با أنيستند رفتار تو
خداوند  --------يك از شاگردان  هر .باشند --------گردد كه شاگردان براي شما  و موجب آن مي

مظاهر ظهور  --------همه داراي استعداد  .خاص خود را دارد --------و  --------است كه 
باشند و  --------همه اطفال مي توانند  .روحاني مي باشند --------از احكام و  --------الهي و 

  .را تكامل بخشند ----------همه قادرند 
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كالسهاي خويش به  شما مي توانيد در .خلق شده اند --------باشيد كه انسانها  --------بايد 
  . ----------------تا اين شرافت را  --------شاگردان 

مهم م هستند را بنويسيد؟ چرا آنها مه شما بسيار جمله كه بنظر ت دواين قسم توانيد از آيا مي -2
---------------------------------------------------------------- هستند؟

----------------------------------------------------------------------
  :سومقسمت 

زيارت نماييد و سپس عبارات را با كلمات مناسب  تحال بيان مبارك حضرت بهاء اهللا را با دقّ
  :تكميل فرماييد

جواهر آن به  تربيتبه  .انسان را به مثابه معدن كه داراي احجار كريمه است مشاهده نما«
  )4(».ددع گرفشهود آيد و عالم انساني از آن منت ةعرص

احجار كريمه  --------ه است ك --------حضرت بهاءاهللا به ما تعليم مي دهند كه انسان بمثابه
عالم انساني از  و --------جواهر آن  -------- .است --------انسان بمثابه معدن داراي  .است

  . گردد --------آن 
  :قسمت چهارم

  :كنيد تفكّراالت زير ؤس ةدربار بر نماييد و حال بيان مباركه فوق را از
 بعضي از احجار كريمه اي كه ما داراهستيم كدامند؟ -

 ،وفاداري ،نتاما ،صداقت ،عدالت ،محبتدرون ما نهفته است از قبيل  توان صفاتي كه در آيا مي -
 جمله اين احجار كريمه دانست؟ خلوص را از وقار و

 ،ابراز افكار عالي و زيبا خلق آثار زيباي هنري و ،تواناييهاي عقل بشر در كشف عالم طبيعت ةدربار -
 ؟چه نظري داريد

 حقيقي چه پيش خواهد آمد؟ تربيت يم وبدون داشتن تعل -

 ظاهر و عيان سازيم؟ ،آيا ممكن است اين جواهر را كه خداوند به ما عطا فرموده -

  .راجع به اين نظريات با همراهان در گروه خويش به مشورت پردازيد -
  :قسمت پنجم
 برتند كه اكنون از آنهايي كه معتقد به اين بيان مبارك هس: نظر آريم را در معلّمدو نوع  ممي تواني

معتقدند كه شاگردان هيچ نمي دانند  ،دوممين نوع معلّ .كه بيان مبارك را درك نمي نمايند و كساني ،نموديد
براي  .هم سازندرا به ناداني و جهالت متّ ي ممكن است آنانيادگيري براي آنان بسيار دشوار است وحتّ و

ولكن شما  .كنند ررا با اطالعات پ دوارند كم كم آنانشاگردان ظرفهايي خالي مي باشند كه امي ،آنان
   كشف آن جواهر ياري  را در نهفته اي هستند كه شما آنان ةمعتقديد كه شاگردانتان داراي احجار كريم
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 به همين دليل است كه مي خواهيد هر چه ممكن است انجام دهيد تا به آنها كمك كنيد تا در مي نماييد و
    مطمئن  به نظرياتشان گوش مي دهيد و ،با آنان به بحث و گفتگو مي پردازيد .دكالس مشاركت نماين

  .مي شويد كه تعاليم حضرت بهاءاهللا استعدادهايي را كه خداوند به آنها عطا فرموده پرورش مي دهد
شما بخواهد كه آنها را  دهد و از برابر شما قرار عدد ظرف بزرگ را در 30نماييد كه شخصي  تصور

ام حيات تمام اي آيا مايليد اين كار را انجام دهيد؟ آيا خوشحال مي شديد اگر در .از آب كنيد پر ،قاشق با
  اين وظيفه را به شما مي دادند؟

مور كنند هر روز أنماييد كه معدني از سنگها و جواهرات گرانبها به شما بدهند و شما را م تصورحال 
نهفته است جستجو و كشف نماييد آيا اين كار به نظر شما  جواهر جديدي را كه در زواياي آن معدن

  مطلوبتر نيست؟
شود كه به  نه تنها موجب آن مي ،كارتان بردن بيانات حضرت بهاءاهللا در بينيم كه به كار پس مي

  .را نيز براي خودتان مطلوبتر مي سازيد تربيت ت تعليم ووليؤشاگردان كمك كنيد بلكه وظيفه و مس
  :قسمت ششم

حال بياييد قدري در مورد كلمه مهم  .اطفال داراي استعدادهاي زيادي مي باشندشد كه  از پيش بيان
 مي .ابتدا بياييد چند شيء مادي را بررسي نماييم .كنيم تفكّر است، » هتوانايي بالقو«كه به معناي  »استعداد«

معني است كه شمع بخودي خود نور  آيا اين بدين .توانيم بگوييم كه شمع داراي استعداد نورافشاني است
م است كه شمع بايد روشن و يا اينكه شما بايد ابتدا براي روشن كردن آن اقدامي نماييد؟ مسلّ ،مي بخشد
به اطراف  ه وقدرت نور بخشيدنداراي قو ،نيزگر چه، اين شمع در هنگام خاموشي  ،بخشد شود تا نور

ولكن داراي استعداد ديگري  ،مثالً مداد نور نمي بخشد .اد نيستنداشياء داراي اين استعد و البته ساير .هست
يا  آيا ممكن است بي آنكه مداد را بتراشيم بنويسيم؟ اما .توانيم از آن براي نوشتن استفاده كنيم مي .است

  اينكه بايد آن را بتراشيم تا بتوانيم از استعداد آن استفاده كنيم؟
يك  .آنها هستند خاص ،برخي از استعدادهاي ايشان .نظر بگيريم درحال بياييد استعدادهاي اطفال را 

يكي ممكن است داراي  .ديگري شايد صوت بسيار خوشي داشته باشد ،نفرممكن است بتواند خوب بدود
استعداد هاي ديگري كه ممكن است  .ديگري شايد تواناييِ كسبِ علوم را داشته باشد ،استعداد هنري باشد

  ته باشند را نام ببريد ؟ اطفال شما داش
---------------------------------------------------------------------  

شاگردان خويش جستجو نماييد تا استعدادهاي  يك از بايد در هر ،بهايي معلّمبه عنوان يك  ،شما
به آنان  ،ان خويش باشيدشاگرد يك از هر توجهبايد همواره م .پرورش آنها كمك كنيد آنان را بيابيد و در

البته كشف استعدادهاي بعضي از اطفال بسيار  .سعي كنيد استعدادهاي آنان را كشف كنيد كنيد و فكر
 همواره به ياد داشته باشيد كه از ميان جميع ظرفيتها و .شما بايد مداومت و استقامت نماييد امامشكل است 

  .ازهمه مهمترند ،شوند ربوط ميتهاي روحاني مآنهايي كه به قابلي ،استعدادها
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  :براي اينكه مطالب را بيشتر بخاط بسپاريم جاهاي خالي را با كلمات مناسب تكميل نماييد - 1

و  ------داراي  -------- .است --------------ما مي گوييم كه شمع داراي استعداد و يا 
مگر آنكه شخصي آن را   --------------شمع به هيچ وجه  .ه نورافشاني استيا توانايي بالقو---- 

ساير اشيايي كه نور نمي بخشند  .نورافشاني است --------حين خاموشي نيز داراي  چند كه در هر
نمي بخشند و لكن داراي  --------اشياي ديگري هستند كه . ديگري هستند --------داراي 

---شما مي توانيد با مداد  .ي شوداستفاده م --------مثالً مداد براي  .هستند --------استعدادهاي 
 --------  --------مداد داراي  .قراردهيد  --------تا مورد  --------بايد قبالً آنرا  اما -----

  .ه ظهور نرسانيدههنوز آن استعداد را به منص امااست 
 ،را مي باشندآنان بايد تعليم يابند تا جواهري را كه دا ؛اين منوال است استعدادهاي اطفال نيز بر - 2

  :كنيد تفكّرجمالت زير را تكميل نماييد ودر بعضي از اين استعدادها  .ظاهر سازند
------ مثالً يكي خوب  .مي باشند -------مختلفه براي انجام كارهاي  --------اطفال داراي

 يا ديگري ممكن است ديگري داراي استعداد هنري است و .بسيار خوش است --------ديگري داراي 
  .را ظاهر كند --------ازخود نشانه هاي عالقه به 

نماييد و استعدادهاي  --------خويش  --------يك از  هر در بهايي بايد معلّمشما به عنوان 
  .كنيد --------در پرورش آنها  آنان را بيابيد و

----- يد كنيد و سعي نماي -------به آنان  .از شاگردان جستجو نماييد --------شما بايد در 
 خويش باشيد به آنان فكر --------يك از  هر --------شما بايد همواره . كنيد --------آنان را 
  .كنيد --------سعي نماييد استعدادهاي آنان را  كنيد و

  . ----------------شما بايد  اماالبته كشف استعدادهاي بعضي از اطفال بسيار مشكل است 
   :قسمت هفتم

تعاليم بهايي پي برديم  ه درسان به عنوان يكي از مواضيع مهمـوع انـرافت نـي به شدرـقكـه حال 
  .بهايي معطوف سازيم تربيت صي از تعليم وخود را به اهداف مشخّ توجهتوانيم  مي

راجع به اين  تفكّرچرا اطفال را تعليم مي دهيد؟ چه نتايجي مي خواهيد كسب كنيد؟ براي آغاز 
  :ق كنيدآن تعم ان مبارك زير از حضرت عبدالبهاء را بخوانيد و درابتدا بي ،االتؤس

  »ا وام لَيكاَالطفال فَع في تَربيه ئَلتما س بحن ثَدي معيهِم مهِم اَن تُرضتَشويق ه اهللا و
 حسنِ االدابِ و اَحسنِ االخالقِ و اكتسابِ الفضائلِ الي اهللا و توجهالي الروحانيات وال

والخَصائلِ المحموده في عاَلمِ االنسانِ و درسِ العلومِ بِغايه االتقان حتي يكونوا روحانيينَ 
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حات القدسِ من صغَرِسنهم و يتَرَبوا تَربيه دينيه روحانيه ملَكوتيه و ملَكوتيينَ منجذبينَ بِنَفَ
 كم علي ذلوفقَهني اَذعوا اهللا اَن ي5(»ا(  

دهي و  اهللا شير محبتآنها را از پستان  بايد تو .ال نموده بوديؤاطفال س تربيت از  
و اكتساب  نيكوترين اخالق حسن آداب و  به خداوند و توجهآنها را به امور روحاني و 

كمال تشويق كني تا از  حد فضائل و خصائل پسنديده در عالمِ انسان و فراگيريِ علوم در
ديني و  تربيتني و ملكوتي و منجذب به نفحات قدس گردند و به اطفالي روحا ،كودكي

موفق  من ازخداوند مي خواهم كه آنها را بر اين امرشوند و تربيت روحاني وملكوتي
  )ترجمه(.فرمايد

  :بيان فوق تكميل نماييد را با كلماتي از جمالت زير - 1
اَن تُرضعيهِم من ثَدي  --------ه ند كـرمايـف يـاطفال م تـّتربيهاء راجع به ــبدالبـرت عــحض 

  . --------لي ا توجهوال  --------الي   --------اهللا و  --------
 --------و  --------و اكتسابِ  --------االدابِ و اَحسنِ  --------فَعلَيك تَشويقِهم 

 حمودهفي الم---------- .  
الفضائلِ والخَصائلِ  --------و  القِـخاالَ --------و -------- سنِحهِم ـِقـويـيك تَشـفَعلَ

  .نسانِاال مِفي عالَ --------
 --------  يتَرَبوا تَربيه و --------ن م --------منجذبينَ بِنَفَحات  --------كونوا ي يحتّ

-------- -------- .  
 توجهال و --------الي  تَشويقهِمو  .ه اهللابحم --------من اَن تُرضعيهِم  :بخاطرداشته باشيد كه

 -------- اكتساب  و --------آداب و احسن  --------و مساعدت االطفال به  --------الي 
مِفي عالَ --------صائل الخَو العلوم  --------و  .نساناال-------- تقاناال.  

  .-------- من  ------- - --------ذبين نجكوتيين ملَم -------- كونوا ي يحتّ
وروحانيه  -------- ربيه بوا تَرَتَي --------.  

  ؟كالسهاي بهايي چيست نظر شما هدف ازه مطالعه بيانات حضرت عبدالبهاء ب بعد از
كمك  ،كالسهاي اطفال بدست آوريد؟ حال شما مي دانيد كه هدف اصلي مي خواهيد چه چيزي از

 شيرخوارگي بايد سنّ از .وحاني يك بهايي حقيقي را پرورش دهندخودشان كماالت ر به اطفال است تا در
حال جمالت را طبق مثال تكميل  .س شوندمقد اعمال و رفتار پاك و مجذوبپرورش روحاني يابند و 

  .نماييد
  :مثال

  .من بايد به اطفال كمك كنم تا راستگو باشند
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  .من بايد به اطفال كمك كنم تا با انصاف باشند
  ------------------------------من بايد 
  ------------------------------ من بايد

  ------------------------------من بايد 
  ------------------------------من بايد 
  ------------------------------من بايد 
  ------------------------------من بايد 
  :قسمت هشتم

خود ظاهر نسازيد آيا  روحاني را مرتباً از كيفياتاگر شما اين : كنيد فكّرتال ؤاين س حال قدري در
  را از خود ظاهر سازند؟ كيفياتمي توانيد به اطفال كمك كنيد تا اين 

  :بر كنيد بيان مبارك زير از حضرت بهاءاهللا را تالوت و از
 نَفسه ثُم يبلغَ الناس ليجذب قَولُه اوالًن يبلغَ و منكُم من اَراد يبلغَ اَمرَ مواله فَلينبغي لَه بِاَ«

  )6(»قلوب السامعينَ
شما كسي كه اراده كند امر موالي خويش را تبليغ نمايد پس از براي او شايسته  و از«

تا كالم او قلوب شنوندگان  .است كه ابتدا به تبليغ خويش بپردازد، سپس به تبليغ ديگران
  )ترجمه(».ايدرا جذب نم

 معلّمكنيد يك  تصورنمود؟  حضور اطفال ظاهر مي كنيد مهم است كه فقط اين صفات را در آيا فكر
نخواهد  ثيري در كالس اوأآيا اين عمل ت .شاگردان حاضر نباشند دروغي بگويد كه هيچ يك از هنگامي در

كالم  ،ه شاگردانش درس مي دهدكه مطلب صداقت و راستگويي را ب گذاشت؟ بعد از اين عمل آيا هنگامي
  ثيري دارد ؟أاو ت

  :قسمت نهم
الهي و خشيه اهللا را در  محبتبايد بذرهاي  ،تعليم فضائل ملكوتي به اطفال ت درقيمنظور موفّه ب

 ،النهايه خداوند به خلق خويش محبت عشق و ،اطفال بايد ياد بگيرند كه. ارض طاهر قلوب آنان بيفشانيد
ايجاد شما مي توانيد  .به واسطه اين عشق دائماً محفوظ بوده ايم و پرورش يافته ايم كنات گشته ومم علّت

ت از نعمت شناسايي حضرت بهاءاهللا و مسرّ :قبيل تمامي نعمتهاي الهيه باشند از توجهبه آنان بياموزيد كه م
اهبي كه مستمراً در ي كوچكترين موحتّ اينكه از طريق كلمات مباركه آن حضرت نشو نما مي نمايند و

 حضرت بهاءاهللا بايد اوامر واطفال تعليم دهيدكه بخاطر عشقِ  بايد به .زندگي روزانه شامل حالشان مي شود
  .احكام آن حضرت را اطاعت كنند

  : كنيد تفكّرآنها  حال بيانات مباركه زير از حضرت بهاءاهللا را تالوت نموده و در
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»سانُ قُدرتي في جل قَد تَكَلَملوا حدودي حريتي اَنِ اعمبباً لخاطتي مظَمع رُوتمالي بجباً ل
هذه الَكَلمه التي فاحت منهانَفَحات الفضلِ علي  طُوبي لحبيبِ و جد عرف المحبوبِ من

  )7(»شَانٍ الُتوصف بِاالذكارِ

قط بخاطر عشق احكام مرا ف«جبروت عظمتم خطاب به خلقم فرمود  لسان قدرت من در
خوشا به حال عاشقي كه بوي خوش محبوب را از اين بيان  »به جمال من انجام دهيد

 دن گرفت كه به وصف درـونه اي وزيـحات فضل از او به گـاني كه نفـبي .دريافت
  )ترجمه(.نمي آيد

سراج حب الهي را به دهن هدايت درمشكاه استقامت در صدر منيرخود برافروزيد و به «
  )8(».توكل و انقطاع از ماسوي اهللا از هبوب انفاس مشركين حفظش نماييدزجاج 

» لَكغَوي و ه ن اَعرَضاَم خَلَ فيه نَجي ون دصني مبي حح ا ابنَ الوجود9(»ي(  
ل شود نجات ـكسي كه در آن داخ .محكم من است ةقلع ،من محبتود ـر وجـاي پس

  )ترجمه(.و هالك مي گردد گمراه ،مي يابد و كسي كه  روي گرداند
  :جمالت زير را با استفاده ازكلمات مباركه فوق تكميل نماييد

بايد حدودات الهيرا  -------- --------ما بايد  .عمل نماييم --------اً ه را حب-------- 
  --------او  --------حدودات الهيه را  --------ما بايد  .لجماله عمل نماييم

خود  -------- --------در  -------- --------به دهن هدايت در  سراج حب الهي را
  .برافروزيد

حب الهي را به  --------در صدر منيرخود برافروزيد  --------حب الهي را  --------
  .برافروزيد --------دهن هدايت درمشكاه استقامت در 

  .عمل نماييم --------الهيه را حباً  --------ما بايد 
 -------- استقامت در  --------هدايت در  --------الهي را  --------سراج  ما بايد
  .منير برافروزيم

  .حفظ نماييم --------را به  --------بايد سراج حب 
  .ازماسوي اهللا حفظ نماييم --------و  --------الهي را به زجاج  --------ما بايد سراج 

  .از ماسوي اهللا حفظ نماييم --------و --------ما بايد آنرا به زجاج 
  .حفظ نماييم ----------------از  --------و  --------ما بايد آنرا به زجاج 

  .منير برافروزد  --------الهي بايد در  --------سراج 
  .برافروزيم --------بايد اين سراج را درمشكاه  .برافروزيم --------بايد اين سراج را به دهن 

  .از ماسوي اهللا حفظ نماييم --------و  --------جاج بايد آن را درز
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  . --------الهي وارد شود نجات يابد و  --------هركس كه درحصن 
  . --------و  --------وارد شود  --------حب  --------هركس كه در 
  .  --------و  --------الهي وارد شود  -------- --------هركس كه در 

  :قسمت دهم
الهي و  محبتبذرهاي بايد  شما ،روحاني اطفال كيفياتبيان شد براي موفقيت در پرورش از قبل 

قلوب آنان بيفشانيد ه اهللا را درخشي. در اينجا فقط بدان اشاره  ومهم است  ه اهللا بسيار عميق ومفهوم خشي
بي نهايت دردناك  ،مشتاق باشيم كه ما را دوست بدارد هرگاه فردي را شديداً دوست داشته و .مي شود

   .او محروم باشيم محبتاست اگر از 
ر لحظه اي از الطاف الهي محروم شويم به ـاگ .تـت حقيقي ايجاد ماسمي دانيم كه حب الهي علّ

ما  از احكامِ حضرت بهاءاهللا مانند موانعي  اعمال ناشايسته و نافرمانيِ .پائين ترين درجات سقوط مي كنيم
به اين دليل  .ييدات عالم باال به ما مي شودأوحاني جدا مي سازد و مانع وصول تاست كه ما را از عالم ر

  .اگر از او اطاعت نكنيم الطاف او به ما نخواهد رسيد ،ترسي كه ،احساس ترس از خداوند مي نماييم
فساني تمايالت ن ،ه اهللا آن چيزي است كه ما را در صراط مستقيم نگاه مي دارد و ما را از خود پسنديخشي

  .و اعمالي كه مقبول درگاه خدا نيست حفظ مي كند
با هر  ؛مقبول درگاه الهي نيست ،كر دهد كه برخي اعمالتذّگهگاهي  معلّم ممكن است  بنابراين

ت قلب حضرت عبدالبهاء كه اين عمل باعث مسرّ ،مثالً به او بگويد ،هنگام عمل پسنديده اي از طفلي ديد
   .مي گردد

  :كلمات مناسب از متن باال تكميل كنيد جمالت زير را با - 1
اهللا را  --------و --------ه هايشما بايد حب ،روحاني اطفال كيفياتپرورش  ت درقيبراي موفّ

  .قلوب آنان بيفشانيد در
----- ما را دوست بدارد بي نهايت داشته و مشتاق باشيم كه او --------هرگاه فردي را شديداً 

اق باشيم تمش داشته و --------شديداً  را --------هرگاه  .و محروم باشيما --------است اگر از 
را  --------هرگاه  .محروم باشيم --------است اگر از --------بي نهايت ،را دوست بدارد كه ما
 --------است اگر از -------مشتاق باشيم كه ما را دوست بدارد، بي نهايت داشته و-------شديداً

  .يممحروم با ش
 --------نهايت  بي،  --------مشتاق باشيم كه  داشته و --------هرگاه فردي را شديداً 

   .باشيم --------او  محبت است اگر از
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از  -------- --------اعمال ناشايسته و  .ما است --------ت اصلي علّ -------- حب
جدا مي سازد و مانع وصول  --------از است كه ما را  --------اوامر و احكام حضرت بهاءاهللا مانند

  .از آن عالم به ما مي گردد --------
جدا مي سازد ومانع  --------را از  كه ما --------مانند  --------و  --------اعمال 

 را   --------ترس از --------هرگاه چنين شود ما  .گردد از آن عالم به ما مي --------وصول 
 ------- هرگاه چنين شود ما  .او اطاعت نكنيم الطاف او به ما نخواهد رسيد از اگر ،ترسي كه ،مي نماييم

 -------- او به ما  --------نكنيم  -------- ،ترسي كه .مي نماييم -------- از  --------
  .رسيد

و  --------ويم ما را از ــمستقيم سالك ش --------شود كه در  سبب مي --------خشيه 
  .نيست حفظ مي كند  --------عمالي كه مقبول درگاه ا --------

2 - ر نماييدبيان مبارك زير را ازحضرت بهاءاهللا را از ب:  
  )10(»يا قَوم و كونوا منَ المتَّقينَاتَقُوااهللاَ «

  )ترجمه(.ا بترسيد و از پرهيزگاران باشيداي مردم از خد

  :قسمت يازدهم
ما واجب است كه اطفال را از ثدي  هاء برـدالبـت عبدر اين دوره آموختيم كه برحسب بيانات حضر

  .تشويق نماييم  --------سوي ه ب دهيم و شير --------
 --------نيكو تشويق شده و  --------آداب و  --------ما بايد به اطفال كمك كنيم تا به 

  .درعالم انسان اكتساب نمايند --------و خصائل 
 تربيت وند وـدس شـحات قـو منجذب به نف --------و  --------غر سن بايد ــص اطفال از

  .يابند --------و  --------
اهللا را  --------الهي و  --------تعليم فضائل ملكوتي به اطفال بايد بذرهاي  ت درقيبراي موفّ

   .قلوب طيب آنان بيفشانيم در
به وجود  آمده ايم و  ،به خلق خويشخداوند بي پايان  محبتبگيرند كه ما به واسطه  اطفال بايد ياد

شديدي كه به آن حضرت داريم اجراء  محبتخاطر ه اينكه ما احكام و حدودات حضرت بهاءاهللا را فقط ب
  .مي نماييم

  .اجراء نماييم --------ما بايد احكام الهيه را به خاطر عشق 
 در --------دهن  منير خود برافروزيم و به --------الهي را بايد در  --------سراج  

  .خود برافروزيم در صدر منير --------ه شكام
  .حفظ نماييم --------از هبوب انفاس  --------و  --------سراج حب الهي را به  ما بايد
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ما خود بايد دراعمال روزانه مان  ،روحانيه كسب نمايند كيفياتهمچنين آموختيم براي آنكه اطفال 
  .هستيم يفياتكنشان دهيم كه داراي اين 

  :ما بايد اين تعليم حضرت بهاءاهللا را اطاعت نماييم كه مي فرمايند
 نَفسه ثُمّ يبلغَ اَلناس ليجذب اوالًومنكُم من اَراد اَن يبلغَ اَمرَ مواله فَلينبغي لَه بِاَن يبلغَ «

  )11(»قَولُه قلوب السامعينَ

پس از برايِ او شايسته  ،كند امرِ مواليِ خويش را تبليغ نمايدشما كسي كه اراده  از و
تا كالم اوقلوب شنوندگان  ،سپس به تبليغ ديگران ،ابتدا به تبليغ خويش بپردازد ،است كه

  )ترجمه(.را جذب نمايد
  :قسمت دوازدهم
عالوه بر  .عمر، جزئي از اعمال روزانه ما مي شوند مدتتمام  در ،طفوليت مي آموزيم عاداتي كه در

ت عادات را هم يالزم است اهم ،پرورش آنها به شاگردانتان كمك مي كنيد روحاني كه شما در كيفيات
خوردن  ،خواندن روزنامه از ،دهد حينِ برخاستن از خواب انجام مي آنچه فرد از .قراردهيد توجهمورد 

زيرگوش خودش  اينكه راديو را دائماً، عالقه به تمايل به گردش در طبيعت ،تفريح انتخاب محلّ ،صبحانه
ر اين ـخوب يا بد تغيي .ازنخستين سالهاي حيات كسب مي شود دارد و هـزاران عادت ديگر معموالً نگه

سب عاداتي كه ك شما بايد سخت بكوشيد تا اطفال خود را بر .عادات بعدها بسيار مشكل و دشوار است
 ،شام صبح و ز جمله اين عاداتها تالوت آيات الهي درا .بهايي است ترغيب كنيد مطابقِ روشِ زندگيِ

  .رعايت نظافت و لطافت و بسياري عادات ديگر است ،ضيافات نوزده روزه شركت در
تصميم بگيريد  كنيد و آنها را خوب بررسي نماييد و ماههاي آينده راجع به عادات خودتان فكر در

مي كنيد ليستي از  تفكّركه راجع به عادات خود  گاميهن .دهيد بعضي از آنها را تغيير ،كه اگر الزم است
ه نماييدعادات روحاني كه مي خواهيد به شاگردان خود تعليم دهيد تهي.  

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

  :قسمت سيزدهم 
گرفتن  آيا مي توانيد با بكار. تهاي زير به احتمال زياد مي توانند در كالسهاي شما نيز رخ دهندموقعي

  بيانات مباركه ياد گرفته ايد آنها را حل كنيد؟ اصولي كه تاكنون از
هنگام درس  اطفال است و در او هميشه مزاحم ساير .وفا پسري است كه بسيار شيطنت دارد •
با او  .مي پرسيد او تقريباً هميشه جواب را مي داند الي راجع به درس از اوؤهرگاه س .ت مي كندصحب

  چه كار مي كنيد؟
 .ه چيزي ياد بگيرندنمي گذارد بقي اطفال است و كالس بيرون مي كنيد چون مزاحم ساير اورا از - 1
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اش سر نرود و آنقدر هوش خود استفاده نمايد وحوصله  كارهاي مشكلتري به او مي دهيد تا از - 2
همچنين از او مي خواهيد به ساير اطفال در درسهايشان . مشغول باشد كه فرصت نكند مزاحم ديگران شود

 .كمك كند

گوشه كالس مي گذاريد تا نتواند مزاحم ديگران شود و بدين طريق از  ه اطفال دربقي او را دور از - 3
 .دست او راحت مي شويد

عالقه به  ت ودقّ او به كالس مي آيد و با .سري ايجاد نمي كندگيتا دختري است هيچگاه درد •
االت پاسخ نمي دهد شما مطلبي را به او ياد مي دهيد ولي ؤولي هيچ وقت به س ،درس گوش مي كند

  با او چه بايد كرد؟ .لحظه اي بعد فراموش مي كند
 .كالس محروم مي كنيد چون ظاهراًُ چيزي ياد نمي گيرد او را از - 1

 .و حوصله سعي مي كنيد راههاي ديگري براي تشويق بيابيد تا او پاسخ گويد با صبر - 2

از رفتن ساير شاگردان  وصي بعدـتر است كه كالس مخصـوييد كودن است و بهـگ به او مي - 3
 .تشكيل دهيد

-------------------------------------------------  :كارهاي ديگر از قبيل - 4
--------------------------------------------------------------------- 

هيچ وقت نمي خندد و يا حرف نمي زند مگر آنكه  او .است همه شاگردان كوچكتر ن ازاامس •
ه اطفال به او مي خندند چون نمي نواند درست جواب بقي امااو خيلي سعي مي كند  .الي شودؤاز او س

  ن چه كار مي كنيد؟امابا س .دهد
 .اهيد كالس را ترك كند چون خيلي كوچك استاز او مي خو - 1

افراد از  ةدهد نبايد بخندند زيرا بايد به هم وقت او جواب درست نمي به شاگردان مي آموزيد هر - 2
 .جمله كوچكترها احترام گذاشت

كنند تا فرزندشان كمي بزرگتر شود تا  با والدين او تماس مي گيريد و از آنان مي خواهيد كه صبر - 3
 .ه او را به مدرسه بفرستنداينكه دوبار

------------------------------------------------  :قبيل يا راههاي ديگر از - 4
---------------------------------------------------------------------- 

به ندرت در  اما. خوب مي فهمد خيلي درس مي خواند و .ه استاز بقي كمال خيلي بزرگتر •
 .اين كالس شركت نمايد ش بزرگتر از آن است كه درضر مي شود زيرا احساس مي كند سنّكالس حا

  با كمال چه بايد كرد؟
  .ش خيلي زياد استكالس محروم مي كنيد زيرا سنّ او را از - 1
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به او ياد مي دهيد به اطفال كوچكتر تدريس كند،  ،مثالً. مخصوصي را شروع مي كنيد ةبا او برنام - 2
اداره مي كنيد او  همان شهر كالس ديگري نيز در ياري بعضي از اطفال مي گماريد و اگر هفته او را به هر

 .بيشتري كسب نمايد ةتجرب را همراه خود مي بريد تا

به او مي گوييد كه سن او براي فراگيري بسيار زياد است واگر مايل است مي توانيد به او حرفه اي  - 3
ايي بياموزيداري و يا بنّمانند نج. 

----------------------------------------------------- :راههاي ديگريا  - 4
---------------------------------------------------------------------- 

فرهاد با اينكه هيچ وقت جواب صحيح را نمي داند هميشه دستش را باال مي برد او از  •
با فرهاد . م شاگردان ديگري هستند انتقاد مي كنديا مزاح كالس صحبت مي كنند و شاگرداني كه سر
  چه كار مي كنيد؟

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

االتي ؤس يرين ياد مي گيرند واز سا اطفال هستند كه خيلي زودتر يك كالس چند نفر از در •
  بايد با اين اطفال چگونه رفتار كند؟ معلّمبه نظر شما  .بسيار سطح باالتر مي كنند

  .ه شوند و اين منصفانه نيستاز بقي چون به نظر مي رسد سعي مي كنند بهتر .آنان را سرزنش كند - 1

2 - ياد بگيرند ه شاگردان را وادار كرد تا سريعتربايد بقي. 

آنان را به نحوي پاسخ دهد كه براي همه شاگردان قابل درك باشد و همچنين تكاليف االت ؤس - 3
يا بدتري  امتيازي قائل نشود تا به هيچ يك احساس بهتري وما سخت تري به شاگردان پيشرفته تر بدهد ا

 .دست ندهد

 .بگويد كه اينها الگوي ديگران هستند شاگردان پيشرفته را جدا سازد و - 4

فقط قسمتي از باقيمانده  طفل. شاگردان را مي فرستد تا براي كالس وسايلي بخرد يكي از معلّم •
 تصور. مالحظه مي كند كه طفل مشغول خوردن آب نبات است معلّمكمي بعد  .پول را بر مي گرداند

بايد  معلّماين وقت  در .براي خريد آب نبات استفاده كرده است ،از مبلغ باقيمانده ،مي كند شايد
  . كند رفتار چگونه
به هيچ وجه نمي بايست با اين پول آب نبات  طفل را سرزنش كند و به او بگويد كه دزد است و - 1

 .مي خريد

اگر طفل راست نگفته بود بعداً او . قيمت لوازم كالس را جويا شود كالس به مغازه برود و از بعد - 2
حضرت بهاءاهللا ما را از دزدي و دروغگويي احكام  ،كر دهدبه او تذّ محبتبه كناري برده قاطعانه ولي با  را

 .منع كرده است
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: اگرطفل راست نگفته بود دركالس اعالم نمايد. فوراً به مغازه برود وجوياي قيمت لوازم شود - 3
 .و بعد موضوع را در كالس بيان نمايد »كالس ما طفلي است كه نمي تواند مورد اعتماد باشد سفانه درأمت«

مطمئن شود قيمت خريد لوازم صحيح است  مي خواهد به مغازه برود وچه كسي : كالس بگويد در - 4
 خير؟ يا

 .هيچ كاري نكند ساكت بماند و - 5

كالس مشغول بازي هستند با وجودي كه  گوش دهند در معلّماطفال بجاي اينكه به  بعضي از •
  ي داشته باشد؟بايد چه رفتار معلّمحال . كنند توجهاز آنان خواسته است به او  محبتكمال  در معلّم

دهد و اگر فقط  كالس را تغيير فعاليتخستگي است  اگر از .ت رفتار نادرست آنان را دريابدعلّ - 1
ه جدا سازديك طفل مشكل ساز است او را از بقي. 

نادرست داشته اند،  طوالني رفتار مدتبه شاگرداني كه مشغول بازي هستند بگويد حال كه براي  - 2
 .را تنبيه خواهد كرد آنان

 .ل ندارداين تحم چون بيش از كالس خارج شوند به شاگردان بگويد كه از - 3

داشتن چنين  خاطره لع سازد و برا مطّ رفتار نادرست اطفالشان آنها با والدين آنان تماس گرفته و از - 4
 .فرزنداني سرزنش نمايد

ت و يت دقّنها اطفال تكليفي را تحويل مي دهند شما مالحظه مي نماييد كه بعضي از آنها در •
شما  اما .اطفال از شما مي خواهند كه تكاليف را نمره گذاري كنيد .تي انجام گرفته استبرخي با بي دقّ

  ؟راهي كه مي توان پيش گرفت چيست  بهترين .مايل نيستيد خاطر بعضي از آنان را بيازاريد
 .تكميل كنندت بيشتري  آن را بگوييد كه بعضي از تكاليف خيلي ضعيف است و بايد با دقّ - 1

تكاليف بايد : به شاگردان نشان دهيد و بگوييد يكي از تكاليفي را كه خوب انجام شده برداريد و - 2
 .با خطّي خوب واضح و .اينطور انجام پذيرد

تهديد كنيد كه اگر روز بعد  ت انجام نداده اند تنبيه نماييد واطفالي كه تكاليف خويش را به دقّ - 3
 .ورود به كالس را ندارنداجازه  ،تكليف خوبي نياورند

ت انجام داده اند بطور خصوصي تبريك بگوييد و به سايرين نيز به اطفالي كه تكاليفشان را به دقّ - 4
من  ،تر انجام مي داديد بهتر بودباگر واضحتر و مرتّ اماتكليف شما خوب بود «:بطور خصوصي بگوييد كه

  ».داد مطمئن هستم شما تكليف روز بعد را بهتر انجام خواهيد

چندي بعد مي بيند روي آن خط  .يك پوستر به كالس مي آورد كه به شاگردان نشان دهد معلّم •
مد كه چگونه مي تواند بفه معلّم .هم مي كنندرا به اين عمل متّ نفر از اطفال يكديگر كشيده شده و دو

  كار كيست؟
 .چون نمي داند بايد هر دو را تنبيه كند - 1

 .نبيه نمي كندچون نمي داند هيچ يك را ت - 2
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بدين نحو  ال مي كند و سپس از تمام كالس مي پرسد وؤيك از اين دو طفل بطور فردي س هر از - 3
 .بداند كدام يك را تنبيه نمايد برايش آسانتر است كه تصميم منصفانه اي بگيرد و

بعداً به او بگويد تا  از شاگرد مورد عالقه خويش مي خواهد كه مطلب را جستجو كند و معلّم - 4
 .بتواند طفل خطاكار را تنبيه كند

درگوشه اي  .مشكلِ يك دخترِ كوچك كالس آن است كه نمي تواند همراه با گروه ياد بگيرد •
مي شود كه اين طفل به خوبيِ  توجهم معلّم .ي به كالس نداردتوجهبازي مي كند و  ،تنها مي نشيند

  ؟بكندچه كار مي تواند  معلّم .سايرِاطفال مطالب را نمي فهمد
 .كند مسائل را بهتر مي فهمد توجهبگويد كه اگر بيشتر  او بخواهيد به گروه بازگردد و از - 1

 .نافرماني تنبيه كند تاو را به علّ - 2

 معلّمي كنند ند ترقّــگر كه مي خواهـشاگرد دي 20به او بگويد از كالس خارج شود زيرا با وجود  - 3
 .ندارد ،دفرصت صرف وقت با طفلي را كه هميشه عقب مي مان

كار مي خواهد بكند و هنگامي كه سايرين  از آنجايي كه او كالس را بهم نمي زند بگذارد او هر - 4
 .فرصت مناسبي به آن دختر اختصاص دهد ،مشغول برنامه هاي فردي هستند

بر نموده و درفرصتهايي كه پيش مي آيد با لحن مليح  يكي از اطفال پيش از ديگران مناجات از •
ساير اطفال مناجات تالوت مي كند  از حال چون اين طفل بهتر .ابتهال تالوت مي نمايد نهايت و در

 آيا بايد هميشه او مناجات بخواند؟

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

كسي مايل به  و وضع كثيف به كالس مي آيد و كالس شما طفلي است كه هميشه با سر در •
شما بايد چه كار . طبعاً اين طفل احساس اندوه و عدم پذيرفتن مي كند .نيست كنار او نشستن در

وضع خانواده اش با او به تنهايي  ةدربار كند؟ كنيد؟ او را به خانه بفرستيد تا خودش را كامالً تميز
خانه  بت مي كنيد تا بفهميد آيا با والدينش زندگي مي كند؟ آيا مادرش صبح زود براي كار ازصح

  و نظيف باشد؟ ياد داده است چگونه تميز شود؟ آيا كسي درخانه به او خارج مي
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------  
روع ـي را شفعاليترگاه همكالسيها ـه .يد طفلي است كه هيچ كس او را درك نمي كندـفرش •

بازي مي كنند او مي خواهد  هرگاه آنها. اشي كنند، او مي خواهد بازي كندمي كنند مثالً مي خواهند نقّ
  .وقت نامناسب انجام مي دهد ارها را دربه عبارت ديگر فرشيد هميشه ك .اشي كندنقّ

  



25 
 

  ؟شيد است يا نشانه حالت مخالفت اوشما به او چه خواهيد گفت؟ آيا اين عادت فر
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  

 اول منزل او را تشويق مي كنند كه درهمه چيز در .درسخواني است دقيق و از شاگرد بسيارسان •
الي ؤكه هرگاه شما از كالس س اين است .اطفال بيشتر مي داند ساير اغلب به او مي گويند از و باشد

س هرگاه به كال .ي اگر جواب صحيح را نداندحتّ ،ين كسي است كه پاسخ مي دهداول مي كنيد او
  »نه؟ ه است مگراز بقي تكليف من بهتر«قبل از همه تمام مي كند و مي گويد  تكليفي  مي دهيد او

چه خواهيد كرد تا اين عادت ساناز را تغيير دهيد ؟ چگونه مي توانيد به او كمك كنيد كه  شما
ناسب وضع احساس نمايد همه اورا دوست دارند و از اوتقدير مي كنند ؟ كدام يك ازصفات روحانيه م

  اوست ؟
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------  
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  :اولقسمت 
  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند

مدرسه كماالت و  نمايند و در تربيتءالرحمن بايد اطفال را به دل و جان اام ياران و«
1( ». ...در اين امر تهاون و فتور نكنند .ه تعليم دهندسنوحات  رحماني(  

كالسهاي تشكيل  ،يكي از راههايي كه تحقّق اين آرزوي قلبي حضرت عبدالبهاء را تضمين مي كند
خود را وقف تعليم در  ،منظور واجب است كه نفوس بيشتريو بدين  .جامعه اي است هر اطفال در

اطالعات زيادي كه چندان مهم نيست  ،فردي شروع به تدريس مي كند هنگامي كه .كالسهاي اطفال نمايند
تدريس هم علم  .ت دارد اشتياق و فداكاري استيمبلكه آنچه بسيار اه .ي داشته باشدتربيتتئوريهاي  ةدربار

  .هنر كه تدريجاً با مطالعه وتجربه آموخته مي شودهم فن و  است و
  :االتؤس

------------- اطفال چه مي فرمايند؟ تربيت بيان باال راجع به تعليم و حضرت عبدالبهاء در -1
---------------------------------------------------------------------  

----------- بدالبهاء به مرحله اجرا درآيد؟ چگونه مي توانيد كمك كنيد تا هدايت حضرت ع - 2
--------------------------------------------------------------------- 

يك كالس ساده اطفال را آغاز  بدانيد تا بتوانيد تدريس در تربيتچه مقدار بايد راجع به تعليم و - 3
 ----------------------------------------------------------------- كنيد؟

------------------  است؟ تربيت داشتن معلومات در باره تعليم و له اي مهمتر ازأچه مس - 4
--------------------------------------------------------------------- 

-------------- گيريد؟ را فرا تربيت فن تعليم و علم و و به نظرشما چگونه مي توانيد هنر - 5
--------------------------------------------------------------------- 

مقسمت دو:  
قبل از  .است ت محدودين كالسهايي كه شما براي اطفال تشكيل خواهيد داد فقط شامل چند فعالياول
تها الييكي از فع .گيريد تها نماييد و درس خود را خوب فرااليكالس شما بايد مروري بر اين فع شروع هر

لذا بايد راجع به طبيعت  .بيانات مباركه يا قسمتي از يك مناجات باشدو از بر نمودن بايد هميشه حفظ 
  شما چرا حفظ كردن بيانات مباركه اين قدر مهم است؟ به نظر .كنيم تفكّرحفظ كردن 
به ياد داشته  .ب يك طفل داردقل ثيرات عظيمه اي برأه نازل شده تالهي كه به واسطه مظاهر الهيكالم 

هنگامي كه  ،كنيد تصور ،پس .خلق شده است) كُن(ه الهي ةباشيد كه جهان به نحو اسرار آميزي از القاء كلم
ثيري در حيات آنها خواهد داشتأچه ت ،قلوب اطفال نقش ببندند ه با تمام قدرتشان دركلمات الهي.  
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 .ابتدا بايد معني آن را برايشان شرح دهيد ،ا بيانبه منظور كمك به اطفال درحفظ يك مناجات ي
توانايي تشريحِ واضحِ معانيِ ادعيه و بيانات  ،بايد افزايش دهيد معلّمين توانايي كه به عنوان اول ،بنابراين

ت دقّه براي تشريح اين مناجات به كار برده ب ،بسيار مجرب معلّمابتدا روش زير را كه يك  .الهيه است
  :ييدمطالعه نما
»خشنده نما تويي مقتدر و تواناخدايا هدايت نما حفظ فرما سراج رشن كن ستاره د2(»ر(  
  :هدايت

مي بيند كه راه منزل  خيلي زود دوستش را .گم شده است و نمي تواند راه منزل را پيدا كند ،سهيل - 1
  .مي نمايد سهيل را به منزل هدايت ،آن دوست .را به او نشان مي دهد

مادر خويش  از پدر و. ناراحت است زيرا نمي داند درس بخواند يا دنبال كار بگرددمسعود خيلي  - 2
خداوند بهترين  .آنان مسعود را هدايت مي كنند .نظر مي خواهد و آنان او را بخوبي نصيحت مي كنند

سوي چه هدايت ه خداوند ما را ب »خدايا هدايت نما«اين است كه دراين مناجات مي گوييم  .دوست ماست
  مي كند؟
   :حفظ
سقف ما را از  .سقفي مي رسانيم دوان دوان خود را به زير. ما بيرون هستيم ناگهان باران مي گيرد - 1

 .باران حفظ مي كند

سگ  ةمادر او را از حمل .سوي مادرش مي دوده او ب .سگي بسيار وحشي به نويد حمله مي كند - 2
 .حفظ مي كند

 .كنند حفظ مي ،ت كنندا را اذيمردمي كه مي خواهند م پدر و مادر ما را از - 3

  )حفظ فرما.. .خدايا(خداوند حافظ حقيقي ما است اين است كه دعا مي نماييم 
  :سراج روشن
 ماا دهد مي چراغ نور .در تاريكي نمي توانيم ببينيم وگم مي شويم .نور نباشد تاريك است ،هرجا

اين است كه بايد به  نور روحاني بدهد قلب مانند چراغ است كه مي تواند . كسي بايد آن را روشن كند
  )سراج روشن كن.. .(درگاه خداوند دعا كنيم 

  :دهنستاره درخش
و دانا هستند كه با  محبت با ،حضرت بهاءاهللا مي خواهند كه تمام عالم بدانند بهائيان افرادي شريف

تاره روشن باشيم و عالم حضرت بهاءاهللا مي خواهند كه ما مانند س .سرور به ديگران كمك مي كنند فرح و
  )ستاره درخشنده نما(اين است  كه ازخدا مي طلبيم  .انساني را هدايت كنيم

  .ستمقتدر و توانا و باالخره اقرار مي كنيم كه خداوند  
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  :سومقسمت 
كردن آن از بر مرحله بعدي كمك به آنها در ،پس از آنكه معني بيان مبارك را براي اطفال شرح داديد

چگونه مي توان حفظ كرد؟ وقتي  .بيانات و اشعار بسياري را حفظ كرده ايد ،شما در زندگي ،ماًحت .است
 بيان به چند قسمت تقسيم مي شود و .كه معنيِ بيانِ مبارك تفهيم شود، حفظ كردن آن بسيار آسان است

هم تكرار  باقسمت را  دو سپس هر ،ديگر بعد قسمت آن شروع مي كنيد و اولشما با حفظ كردن قسمت 
قسمت  مثالً براي اينكه مناجات مندرج در .به همين ترتيب ادامه مي دهيد تا تمام بيان حفظ شود .مي كنيد

از اطفال گاهي فردي و گاهي  شروع مي كنيد و..) .خدايا هدايت نما(بر نماييد از اين قسمت  را از دوم
اضافه ) خدايا هدايت نما(را به ..) .حفظ فرما(د كه كلمات را تكرار كنند بعد دوكلمه ـگروهي مي خواهي

را اضافه مي كنيد و بدين ترتيب تا ..) .سراج روشن كن(بعد كلمات بعدي  .با هم تكرار مي كنيد مي كنيد و
حوصله  و كمال صبر در ،مناجات را تكرار كردند ،همين كه همه اطفال به صورت گروهي و .آخر مناجات

  .تا مناجات را از حفظ تالوت كنند به يك يك اطفال كمك مي شود
جديد را با آموزشِ خودتان  ةآگاه و هوشيار مايليد اين وظيف معلّمبدون شك شما به عنوانِ يك 

ه شده مقداري از وقت خود را بنابراين در قسمت بعدي كه طي آن پانزده درس براي اطفال تهي .كنيدشروع 
يح مطلب براي ـع به مثالهايي كه به جهت توضـراج .ماييدرف نـباركه صگرفتن معاني بيانات م براي فرا

  .بر كنيد كنيد و بيانات را از تفكّرها ارائه شده  بچه
  :قسمت چهارم
ديگري كه مي توان انجام دادن خواندن سرودهاي روحاني است كه موجب سرور قلوب آنان  فعاليت

  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند.مي گردد
با نيروي سحرآميز  .جان است موسيقي مائده روح و .ر استثّؤني و مآسما ،موسيقي هنر«

قلوب اطفال  شديدي در ثيرأموسيقي هيجان و ت. موسيقي روح انساني تعالي مي يابد
ثير شايان أآن ت بي آاليش است و نغمات موسيقي در ايجاد مي كند زيرا قلوبشان پاك و
اسطة موسيقي ظهور وديعه نهاده شده به و قلوبشان به دارد و استعدادهاي نهفته اي كه در

  )ترجمه ) (3( »و بروز مي يابد

اين بيان مبارك حضرت عبدالبهاء اهمواضح  ،تي را كه موسيقي مي تواند در زندگي ما داشته باشدي
ت سرودهاي زيبا براي اطفال جالب است درسنين طفولي چقدر ،كنيم كه تصوربنابراين مي توانيم  .مي سازد

  .بياموزند و بخوانندرا 
تعليم سرود و آواز از آسانترين كارهايي است كه مي توان  عموماً اطفال عاشق آواز خواندن هستند و

شما بايد خودتان آهنگها را با يك  .تمرين است ،تقياينجا هم كليد موفّدر  .يك كالس اطفال انجام داد در
سرودها را از نوار بشنويد زودتر  اگر .ريتم بخوانيد خاص به آهنگ و توجهنفر كه آن را خوب مي داند با 

 متن سرود را  .با اطفال نيز بايد سرودها را بارها و بارها تكرار كنيد تا آنها را كامالً ياد بگيرند .فرا مي گيريد
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ن  سرود كلمات را آهنگي از بر نمود با اين تفاوت كه در ،حفظ نمودند مي توان به همان نحو كه آيات را از
  .تكرار مي كنند

هدايت و راهنمايي كنيد پيشنهاد مي نماييم  ،فعاليتبراي اينكه شما بتوانيد با مهارت، اطفال را دراين 
  .درسِ بخشِ بعدي را يا از راهنما و يا از نوار ضبط صوت خوب فرا گيريد 15آهنگهايِ 

  :قسمت پنجم
 .گويي است قصهالسهاي اطفال انجام پذيرد ك مهم كه مي تواند در هاي بسيارفعاليتيكي ديگر از 
روحاني  كيفياتاصول و  ،تي دارد؟ بسياري از داستانها وحكاياتياطفال چه اهم تربيت داستان در تعليم و

داستانها به نحوي واضح  از برخي ديگر. به كارگرفتن آنها را نشان مي دهند ةنحو را به تصوير مي كشند و
  .وب و نتايج رفتار بد ما را نشان مي دهندو آشكار پاداش اعمال خ

مي توانند  ،لعالم تخي در اطفال مي توانند از افكار مطرح شده در داستانها بسيار استفاده كنند و
ات ارزشمندي را كسب كنند كه درتجربي است مؤثّرت آنان ساختن منش و شخصي.  

هاء را به عنوان مثَل اعالي تعاليم  حضرت عبدالب ،خويش ما مي دانيم كه حضرت بهاءاهللا  فرزند
داستانهاي دوران زندگي حضرت عبدالبهاء به ما ياد مي دهد كه چگونه تعاليم بهايي  .بهايي معرفي فرمودند

اطفال بهايي بايد داستانهاي بسياري از حيات حضرت عبدالبهاء ياد بگيرند  ،را در زندگي خود به كار گيريم
  .از عملكرد آن حضرت را در خاطر داشته باشندتا اينكه پيوسته نمونه اي 

  :االتسؤ
 --------------------------------------- طفل مهم است؟ تربيتچرا داستان در  - 1

-------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------: حضرت عبدالبهاء را معرفي كنيد - 2

-------------------------------------------------------------------  
 --------------------؟ ة حيات حضرت عبدالبهاء مهم استچرا يادگيري داستانهايي دربار - 3

-------------------------------------------------------------------  
   :قسمت ششم

ابتدا بايد با اصول اساسي آن آشنا شد و  ،اين هنر ه منظور كسب مهارت درب .گويي هنر است قصه
بايد آن  ،اي را بخوبي بيان كنيد قصهچيز براي اينكه  قبل از هر .سپس اوقات بسياري را صرف تمرين نمود

 عهـيل مطالـدالبهاء را به تفصـت حضرت عباين قسمت يك حكايت از دوران طفولي در .را خوب بدانيد
  .چگونه بايد آن را براي اطفال تعريف كند معلّمي نماييم تا ببينيم كه م

حضرت عبدالبهاء را فرستادند تا از كار چوپانهايي كه از  ،يك روز حضرت بهاءاهللا   
در آن زمان حضرت عبدالبهاء طفل  .ه هاي آن حضرت مراقبت مي نمودند بازديد نمايندگلّ

دشمنان عليه حضرت بهاءاهللا شروع نشده بود و  تخردسالي بودند و هنوز آزار و اذي
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 .ه هاي گوسفندان بسيار زيادي داشتندگلّ دامنه كوهها و حضرت بهاءاهللا زمينهاي زيادي در
مردي كه همراه حضرت عبدالبهاء بود اظهار  ،هنگام مراجعت در ،پس از اتمام بازديد

چوپانان  يك از هراين رسم پدر شماست كه هنگام مراجعت يك هديه اي به «:داشت
ضرت عبدالبهاء براي ح »آيا شما هم ميل داريد هديه اي به آنان بدهيد؟ .فرمايند مرحمت مي

چوپانان  آن مرد به انتظارِ اما .زيرا چيزي نداشتند تا به چوپانان بدهند ،ي سكوت فرمودندمدت
آن  .شدند خيلي خوشحال براي دريافت هديه اصراركرد سپس فكري به خاطر شان رسيد و

  .چوپان گوسفندهايي را كه از آنها مراقبت مي نمود هديه كنند فكر اين بود كه به هر
بخشش كريمانه حضرت عبدالبهاء را شنيدند خيلي مسرور  وقتي حضرت بهاءاهللا خبر  

مراقبت  شدند و بسيار خنديدند و به شوخي فرمودند كه بهتراست از حضرت عبدالبهاء بيشتر
البته اين دقيقاً همان كاري است  .ممكن است يك روز خودشان را هم ببخشنداالّ  نماييم و

تمام  هستي و ةايشان هم ،عمر مباركشان انجام دادند مدتكه حضرت عبدالبهاء براي تمام 
  .لحظه هاي زندگي خود را براي وحدت و سرور اهل عالم فدا نمودند

اصلي آن است و در اين داستان مي توانيم ين مطلبي كه در داستان بايد جستجو كرد موضوع اول
سپس بايد آن قسمتهايي از داستان را كه به  .بگوييم كه موضوع اصلي بخشش حضرت عبدالبهاء است

آن قسمتها كدام هستند؟ فكر حضرت عبدالبهاء در مورد تقديم  .ص نماييممشخّ ،موضوع اصلي مرتبط است
 .اين روحيه بخشش نشان دادند ةهللا از شنيدن دربارگوسفندان به چوپانها و سروري كه حضرت بهاءا

چه خواهد  .خوب بيان شود ،در هنگام تعريف داستان  براي اطفال ،مهم است كه اين قسمتها بنابراين بسيار
: كيد كافي نكنيد وقتي مي گوييدأو يا اينكه در لحنتان ت  ،شد اگر شما قسمت آخر داستان را فراموش كنيد

داستان را با  ،دان را به چوپانها تقديم نمودند؟ براي اينكه اين نكته كامالً واضح شودايشان تمام گوسفن
 توجه ،قسمت داستان كه مربوط به موضوع اصلي است بيانِ خود در دو ةصداي بلند بخوانيد و به نحو

  .كنيد كالس تكرار اين تمرين را با ساير همراهنتان در .كنيد
نبايد ساير قسمتهاي داستان را  ،ص كرديمم و ضروري داستان را مشخّحال با اينكه ما قسمتهاي مه

موضوع اصلي را فرا  مشتاق شوند و ،بايد به نحوي تعريف شود كه اطفال به وجد آيند .فراموش نمود
ت  حضرت عبدالبهاء در دوران طفولي« ،آيا اين مي تواند يك داستان باشد اگر شما ساده بيان كنيد كه .گيرند
و حضرت بهاءاهللا در اين عمل  ،بخشيدند ،گوسفندان را به چوپانهايي كه نزد پدرشان كار مي كردندتمام 

  هميشه در داستان جزئياتي است كه به آن احساس بيشتري » صفت بخشش را در فرزند خويش ديدند؟
  اين عناصر در داستان ما چيست ؟ .مي بخشد و آن را جالبتر مي نمايد

 .هنگام اين واقعه طفل كوچكي بودندحضرت عبدالبهاء در  

شخصي كه حضرت عبدالبهاء را همراهي نموده بود به آن حضرت گفت كه  ،پس از پايان بازديد 
 .رسم حضرت بهاءاهللا  براين است كه به چوپانها هديه اي عنايت مي فرمايند
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 .ي سكوت فرمودند  زيرا  چيزي نداشتند كه تقديم كنندمدتحضرت عبدالبهاء براي  

  .باالخره اين فكر به نظر حضرتشان مي رسد وخيلي از آن مسرور بودند 
براي   .اي از همكالسيها تعريف كنيد هعدفوق را براي حكايت  ،اين نكات شديد توجهحال كه م

بسيار مناسب است اوقاتي را صرف مطالعه  ،ده كنيدماآكالسهاي اطفال بخوبي  معلّماينكه خود را به عنوان 
گويي سه  قصهبه ياد داشته باشيد كه قبل از  .درس قسمت بعديِ كتاب كنيد 15ي داستانهاي يادگير و
قسمتهايي كه مستقيماً  -2موضوع اصلي داستان چيست؟  -1: ال عمده هست كه بايد جواب بدهيدؤس

 ،بعضي از جزئيات مهمي كه داستان را جالبتر مي كنند -3چيست؟  ،مربوط به موضوع اصلي مي شود
  دامها هستند ؟ك

  :قسمت هفتم
را خود گويي  قصهتكنيك  مهم است كه روش و پس از آنكه داستانها را به خوبي آ موختيد بسيار

 صورت خود ت دست وركاح بر به صداي خود گوش دهيد و ،كنيد بايد داستانها را بارها تكرار .كنيد بهتر
ز گفتن داستان آن است كه موضوع مهمي را به باشيد كه هدف ا توجههمه حال م در نظارت داشته باشيد و

احساسات  اما .لذا بايد داستان را با احساس و هيجان بيان كنيد .نه آنكه نمايشي بازي كنيد اطفال بياموزيد و
  .به ياد داشته باشيد كه اطفال به آساني عدم خلوص را درمي يابند .شما بايد خالص باشد

 نسبت به اطفال داشته باشيد تا بتوانيد فضايي بسيار عميقي عشق هنگام بيان داستان بايد احساس در
پستي و بلندي  .اين فضا بايد در عين حال داراي هيجان و انتظار باشد .صميمي ميان خود و آنان ايجاد كنيد

قسمت از داستان  با هر اماند ساده چ حركات شما هر اقات داستان تغيير كند وصدا بايد برحسب اتفّ
شخصي مانند مجسمه بيان شود  ةاطفال به داستاني با لحن و صدايي يكنواخت كه به وسيل .باشدمتناسب 

احساساتي  ،صدا وحركات ،دادن لحن شما بايد تمرين كنيد تا ياد بگيريد چگونه با تغيير .عالقه اي ندارند
  .ترس و شجاعت را منتقل كنيد ،عصبانيت ،از قبيل حزن و سرور

زيرا اگر خيلي كُند صحبت كنيد اطفال  .نماييد تفكّر قصهريتم و سرعت بيانِ  همچنين بايد راجع به
  .را دنبال كنند قصهكسل مي شوند و اگر خيلي سريع بيان كنيد نمي توانند 

 اين هنر براي اينكه در گويي دارد و قصه هنر ثيرات بسزايي درأخالصه آنكه عواملي وجود دارد كه ت
لذا اوقاتي را صرف تعريف داستانهايي كنيد كه قبالً با  .چيز نياز به تمرين داريد مهارت يابيد بيش از هر

حركات دست  ،ل تُن صدايتحليل نموده ايد و راجع به برخي عوامل مختلف از قب ان تجزيه وتهمكالسيهاي
  .فكر كنيد  ،و صورت وعواطف

  :توضيح دهيد ،هستند ؤثّرمگويي  قصهدر هنر  ،ساير عواملي را كه دركنار عواملِ مذكور 
----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------  
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   :قسمت هشتم
كند درحقيقت بازي به اطفال كمك مي  .شخصي زماني اظهار داشت كه كار اطفال بازي كردن است

اطاعت از  ،توجه ،مشاركت ،مثالً از طريق بازي .كه بسياري از مهارتها و مفاهيم را ياد بگيرند و تمرين كنند
بازي همانند تخته سياه و خواندن  مي تواند از معلّم  ،بنابراين .قوانين و هماهنگي درحركات را مي آموزند

اكثر  .بازي است ،كالسهايِ ما براي اطفال خردسالبه اين دليل يكي ديگر از عناصرِ  .كتاب استفاده نمايد
  مكاري انجام ـخاب گرديده بازيهايي است كه از طريق مشاركت و هـهايي كه براي اين كالسها انتـبازي

  .مي پذيرد
 ما غالباً از عدم و .اجتماع است خانواده و تعاون و همكاري عوامل كليدي براي حصول وحدت در

شايد هيچ وقت به مردم  ياد داده نشده  ،مي كنيم كه علت آن بسيار ساده است همكاري در جامعه شكايت
  .كه چگونه همكاري نمايند

كليه افراد ذينفع بايد يك  .به منظور دست يافتن به تعاون، نخست به يك هدف مشترك نياز داريد
خودي خود ه ك بداشتن يك هدف مشتر و از آنجائي كه .سيس يك مدرسهأمثالً ت ،هدف  را جستجو كنند

ت نمي گردد بلكه الزم است كه همه افراد از اين مشروع حمايت نمايند تا هدف قيموجب حصول موفّ
  .بتمامه تحقق يابد

 .به هدف بسيار ضروري استدستيابي هر فردي بايد درك كند كه پشتيبانيِ او براي  ،عالوه بر اين
بنابراين حمايت فرد نه  .بردارد الزم بودن را نيز دربلكه مفهوم  ،نه فقط به معني مهم است) ضروري(كلمه 

ممكن است  ،يك از افراد به نوبه خود مشاركت نكنند زيرا اگر هر .بلكه ضروري نيز مي باشد ،تنها مهم
  .نيابد قِتحقّ هدف مورد نظر

 اين كافي نيست كه كليه همراهان داراي هدفي  .است توجهي هم دارد كه شايان سومتعاون عنصر 
نفر  مثالً دو .هماهنگ شود بلكه مشاركت هر فرد بايد با مشاركت سايرِ افراد .واحد باشند و همكاري نمايند

با اين  ،تشريك مساعي هستند مايل به بناي حصار و دو هر .نصب حصار سيم خاردار همكاري مي كنند در
 ،د هدف خود را به انجام برسانندق نمي شونآن دو موفّ .ديگري روز يكشنبه حال يكي روز شنبه مي آيد و

  .محل حاضر مي شدند يك زمان در دو بايد در هر زيرا به منظور نصب حصار
هماهنگي در گاهي اوقات درك بدون شك شما  .انجامِ امورِ گروهي براي ما مشكل است ضرورت

د كه اگر بعضي يك پروژه گروهي را داشته ايد و مالحظه كرده اي حضور در يك جمع يا شركت درتجربه 
آمده اند  ع ـموقه ه افرادي كه بشوند بقي خير زياد در جمع حاضرأيا با ت جمع حاضر نشوند و از افراد در

ي شايد از شروع كار با گروه صرفنظر نموده و يا حتّ كار را نيمه تمام گذاشته اند وشده، خسته و دلسرد 
   .حو قابل مالحظه اي پايين آمده استمحل را ترك كرده اند و بدين ترتيب روحيه گروه به ن

  :نگرشهاي الزم براي همكاري را در اطفال توسعه مي دهد ،مشاركتي يبازيها
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  .هدف مشتركي را ارائه مي كند ،بازي - 1
هايشان را هماهنگ فعاليتاطفال ياد مي گيرند چگونه همكاري نمايند و  ،براي رسيدن به اين هدف - 2
 .كنند

بازيها بايدتا زماني  .حاصل نمي شود ،ازي كه اطفال بازي را انجام مي دهندين باولاين يادگيري در 
  .تكرار شود ،تعاون كنند كه اطفال شروع به كشف راههايِ مختلف همكاري و

   :االتؤس
 ---------------------------------- نظرشما  راجع به بازيهاي مشاركتي چيست؟ -1

--------------------------------------------------------------------  
 -----------------چگونه اغلب بازيهاي معمولي با بازيهاي مشاركتي مقايسه مي شوند؟   -2

--------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------شما راجع به رقابت چيست؟  نظر -3

--------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------ثيراتي براطفال داشته باشند؟ أشما مايليد كه بازيها چه ت -4

-------------------------------------------------------------------- 

  :ت نهممقس
اين  انجام آنها كامالً آشنا باشيد و البته شما بايد با نحوة ،اطفال به منظور تعليم درست بازيها به

درس را با  15 قسمت شده در ه بازيهاي ذكرلذا اگر كلي .مستلزم آن است كه خودتان بازي و تمرين كنيد
  .بعضي از دوستان انجام دهيد كمك بسيار خوبي به شما خواهد بود

  :قسمت دهم
  :ال سه مسئله بايد بخوبي انجام پذيردبه منظور تعليم بازي به اطف

 .بازي بطور واضح تشريح شود هدف از - 1

2 - ه اطفال مي دانند چگونه بازي كنندمطمئن شويد كه كلي. 

 .ت مي نمايندقيمطمئن شويد كه در پايان بازي همه احساس موفّ - 3

 بايد قادر معلّم .است مؤثّراشتياق اطفال بسيار  هدف بازي را تشريح مي نمايد در معلّمنحوه اي كه 
. سرور و ماجراجويي را به اطفال منتقل كند تا بتواند آنان را به بازي عالقه مند كند باشد احساسِ شادي و

د في المثل در گرد آنان مي توجهباعث جلب در ايجاد انگيزه مؤثّر است و توضيح بازي نيز  صحيحِ ةنحو
ز اطفال دستها را مانند صندلي بهم مي گيرند تا نفر ا دو،» كمك به مريض«درس پنجم تحت عنوان  بازي

بدون توضيح صحيح اطفال ممكن است گمان كنند كه  .انتقال دهند »بهداشت مركز«را به  »مريض«بتوانند 
براي  معلّم .خيلي جالبتر است كه دستها را رها كنند تا او به زمين بيفتد ،بجاي مراقبت از دوست مريض
هاي عزيز امروز مي خواهيم كمك به مريض را بازي  بچهوب خ« :اند بگويدجلوگيري از اين عمل مي تو
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بهداشت  اين بازي خيلي جالب است چون همه مي خواهيم همكاري كنيم تا مريض را به مركز .كنيم
گونه  بدون هيچ اگر .دست ما بيفتد صدمه مي بيند و همه بسيار ناراحت مي شويم اگر مريض از .برسانيم

  ».همه احساس خوشحالي و رضايت مي كنيم چون به او كمك كرده ايم ،ز بهداشت برسيممشكلي به مرك
  :تمرينها

  .نام ببريد ،بايد درهنگام معرفي يك بازي جديد بخوبي انجام دهد معلّمدوكاري را كه  - 1
  ---------------------------------------------------------------)الف
  ----------------------------------------------------------------)ب
 -------------------- .تمرين كنيد كه سه بازي را به همكالسيهاي خود معرفي نماييد - 2 -5

-------------------------------------------------------------------  
ي اگر اطفال با تّده شود حهدف بازي توضيح دا اطفال ايجاد انگيزه شود و چرا ضروري است كه در - 3

 --------------------------------------------------------آن بازي آشنا باشند ؟ 

----------------------------------------------------------------------  
    :قسمت يازدهم

دا كردند توضيح نحوه براي انجام دادن آن انگيزه پي و نمودندكه اطفال هدف بازي را درك  همين
در درس  »پل«بازي  مثالً در.عموماً الزم است كه با اطفال كمي تمرين نمود .است انجام بازي بسيار مهم

در مراحل  جاهاي خود بايستند و اطفال را راهنمايي كنيد تا در محبتكمال  مي توانيد در چهارشماره 
از اطفال كوچكتر شروع كنيد و  نفر مي توانيد با چند شما ،بعضي موارد در .بعدي بازي به آنان كمك كنيد

هجاي اينكه همه ه ب .ه مشاركت نمايندسپس اجازه دهيد بقيدهيد  ها را در آن واحد روي پل قرار بچ     
چندين بار تمرين تعداد اطفال روي پل را  پس از .مي توانيد با تعدادي از اطفال دو به دو تمرين كنيد

مهم آن است كه به وسيله تمرين با  ،هنگام توضيح بازي در. كه همه مشاركت نمايند قتيزيادتر كنيد تا و
  .انجام آن را نشان دهيد نحوة ،آنان

   :قسمت دوازدهم
ايجاد چنين احساسي  در معلّمنقش  .ت كنندقيمهم است اطفال احساس موفّ خالل بازي بسيار در

هرگاه بازي را بخوبي انجام دهند برايشان  .تشويق مي كندآنان را در هنگام بازي  معلّم .مهم است بسيار
  .ت و شادي خويش را از اجراي خوب آنان ظاهر مي سازداحساس مسرّ كف مي زند و

تهاي خود زيرا طفل نسبت به ظرفي .طفل موجب رشد رواني او مي گردد ت درقياحساس موفّ
همانطور كه احساس  او ايجاد مي شود شروع كارهاي جديد و دشوار در شجاعت اطمينان مي يابد و

تقويت نيز تمايل طفل نسبت به اطاعت از قوانين بازي  .دوستي و رفاقت نيز در وجود او پرورش مي يابد
احساس  .سوي اطاعت والدين و اوامر و احكام الهي سوق داده اين اطاعت را  ب و معلّم مي تواند ،مي شود

  .ت مي بخشدقو ،تمام ظرفيتها ه دست آوردن چيزها با استفاده ازت همچنين تمايل او را براي بقيموفّ
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  :مطالبي جهت مشورت
 اطفال كمك نمايد؟ ت درقيمي تواند به ايجاد احساس موفّ معلّمچگونه  - 1

 در طفل احساس  شكست ايجاد مي كند؟ معلّمچه حركتي از  - 2

 نمايند؟ت قيآيا اطفال بايد بازي را بطور كامل انجام دهند تا احساس موفّ - 3

 باشد؟ مؤثّرت در طفل قيايجاد احساس موفّ مي تواند استفاده كند تا در معلّمچه عباراتي را  - 4

  :قسمت سيزدهم
 هاي مورد عالقه اطفال به شمارفعاليت كالس شما رنگ آميزي تصاوير است كه البته از فعاليتآخرين 

شان آن است كه فرصتي براي توجهجلب ت جذب و شايد علّ .انتظار آن مي باشند هميشه در مي آيد و
تپرورش هنري براي  .تهاي هنري خويش و پرورش مفهوم زيبايي در خود مي يابندآزمايش ظرفيتربي 

هاي پيچيده تري براي پرورش احساسات فعاليتشما بايد  كالسهاي سطوح باالتر در .اطفال بسيار مهم است
  .ست كه اطفال با آزادي تصاوير مختلفه را رنگ آميزي نمايندفعالً كافي ا اما .هنري آنان انجام دهيد

 به تعداد همه اطفال تكثير جلسه بايد تصاوير مربوطه را از آخر اين بخش انتخاب نماييد و براي هر
خانواده ها مشاركت  مواقع ديگر همة منزل همراه مي آورند و در رنگي را از كنيد بعضي اوقات اطفال مداد

تواند  ي شما حتماً ميمحفل روحاني محلّ .اي كلّ كالس جعبه هاي مداد رنگي خريداري شودكنند تا بر مي
  .درتقاضاي كمك از خانواده ها به شما مساعدت نمايد

كداميك ازجمالت زير صحيح و كدام  .اين تكليف را انجام دهيد ،با اطفال فعاليتقبل از آغاز اين 
  اشتباه    يح  حص                           اشتباه است ؟

براي اطفال مهم است كه ياد بگيرند مداد رنگي را با يكديگر تقسيم  - 1
  .كنند

  
O 

  
O 

ابتداي كار و مادامي كه طفل سعي مي كند خوب رنگ  كند، مهم  در  - 2
  .نيست اگر از خط بيرون بزند

  
O 

  
O 

را از او  اشينقّ ةوقتي طفل قادر به خوب رنگ كردن نيست بايد ورق - 3
  .ديگر دادگرفت و به  طفل 

  
O 

  
O 

هنگامي كه اطفال مشغول رنگ كردن هستند معلّم مي تواند بنشيند و  - 4
  .استراحت كند

  
O 

  
O 

آنان راه  بايد ميان معلّم هنگامي كه اطفال مشغول رنگ گردن هستند - 5
  .برود و آنان را راهنمايي و تشويق كند

  
O 

  
O 

 O O  .هنگام رنگ كردن اطفال بايد ساكت باشند - 6

بايد توضيحي در مورد معني آن تصوير  زيع تصاوير، معلّمقبل از تو - 7
  .بدهد

  
O 

  
O 
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8 - خيالي با  داستانِي بسيار جالب خواهد بود كه به يك براي مرب
اين داستان تعليم  .موضوعي مربوط به طرح رنگ آميزي فكر كند

  .ها آسان مي سازد بچهنكات دشوار را براي 

  
  
O 

  
  
O 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مراجع
  تربيتحضرت عبدالبهاء ـ مجموعه بيانات مباركه راجع به تعليم و  - 1

 11ـ ص  اولمجموعه مناجاتها و الواح حضرت عبدالبهاء براي نونهاالن ـ جلد  - 2

  Promulgation of Universal Peaceحضرت عبدالبهاء ـ   - 3
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   :اولدرس 
 .مناجات شروع كنيد كالس خود را با دعا و ،ييدات الهيه و ايجاد فضاي روحانيأجلب تبه منظور 

  :مناجات زير براي اين جلسه درنظر گرفته شده است
  هواهللا

به  و و تازه فرما عنايت تر اي پاك يزدان اين نهاالن جويبار هدايت را از باران ابر
عطا نما  هيقت جاني تازخش و به حرارت شمس حقنسيم رياض احديت اهتزازي ب

   .برگ شوند  شو و نما نمايند و روز بروز ترقّي كنند و شكفته گردند و پر بار ونتا 
  )1(ع ع  

كس مايل  فرصت بدهيد تا هر ال كنيد آيا مناجاتي از بردارند وؤپس از تالوت مناجات از اطفال س
بخش قبلي توضيح داده  از دوممت سپس مناجات ذيل را به همان روشي كه در قس .است مناجات بخواند
  :شده به اطفال بياموزيد

  )2(»درخشنده نما تويي مقتدر و توانا ةخدايا هدايت نما حفظ فرما سراج روشن كن ستار«

همين كه اين هدف  .كنند كالس از بر انتظار مي رود كه كودكان حداقل قسمتي از اين مناجات را در
  :ي يعني خواندن سرود را آغاز كنيدبعد فعاليتحاصل شد مي توانيد 

  وحدت         سرود ) الف
ا بـا ه   طره ـطره تو يك قـمن يك ق تيم ـــم دريـا هســامـ

 تيمــزا هسـايي روح افــدري    رّمــاد و خـم ، شـمراه هـه
  تابان،رخشان ازيك خورشيد   م ـرقصان، گردان از يك بادي

 يدـــر امـاد و پـان شـهامـدل    فاقــــا اتّــحاد بــــا اتّــب
ك شاخساريم ـم يـا هـا بـام    و يك برگي ـمن يك برگم ت

ر  باريم     هـمراه هـم ، شـاد و خــرّم شـاخه اي سـبز و پـ
ا بـا هـــم دريـا هســتيم    من يك قـطره تو يك قـطره  امـ
 دريــايي روح افـزا هســتيم    هـمراه هـم ، شـاد و خــرّم

  تابان،رخشان ازيك خورشيد   صان، گردان از يك باديـم رق
ر امـــيد    بــا اتّــــحاد بــا اتّــــفاق دلـهامـان شـاد و پـ 

  :حفظ بيان مبارك) ب
شما مي توانيد مفهوم نص مبارك را  .بركردن يك قسمت از آثار مباركه بهايي است بعدي از فعاليت

  :شرح زير توضيح دهيده ب
كوشش ما آنست كه در وحدت زندگي كنيم و  .ي ديانت بهايي وحدت عالم انساني استهدف اصل

و وحدت  محبتمهم است كه با  اين براي ما بسيار .همه مردم را برادران و خواهران روحاني خود بدانيم
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يجاد شود با بهاييان از بحثهاي تند و دعوا اجتناب مي كنند و اگر اختالفي بين آنها ا .جامعه زندگي كنيم در
بين خودمان حفظ كنيم بياييد  براي آنكه بتوانيم وحدت را در .حلّ مي كنند آن را بين خود محبتدوستي و

  : اين بيان مبارك را ازبر نماييم
  )3(»نور اتّفاق آفاق را روشن و منّور سازد«

ين جهت شما مي توانيد به بد .خواهند نمود آن را بسيار آسانتر از بر ،اگراطفال معني بيانات را بدانند
معني و مفهوم بيان مبارك صحبت كنند و دريافتهاي  ةهمگي را تشويق نماييد تا دربار آنان كمك كنيد و

بعضي از كلمات جديد درج مي شود تا  ةاين قسمت چند توضيح كوتاه دربار در .خود را به زبان آورند
  :درك مفهوم بيان را براي آنان آسان تر سازد

  ـ  اتّحاد اتّفاق 
بيانات زيبايي  .همه همديگر را دوست داريم .من كالس اطفال را خيلي دوست دارم :پژمان گفت - 1

فاق و كالس ما اتّ در .ما به همديگر خيلي كمك مي كنيم .بازيهاي خوبي داريم سرودها و .ياد مي گيريم
  .حاد وجود دارداتّ

آنها مي دانند كه اطاعت از  .ت مي كنندخواهران و برادران نرگس همگي از پدر و مادرشان اطاع - 2
 در .آنها همديگر را دوست دارند و به هم كمك مي كنند .ت آنهاستقيموفّ مادر باعث پيشرفت و و پدر

 .حاد كامل وجود داردفاق و اتّخانواده نرگس اتّ

  آفاق 
خيره شده ايد؟  مادر چرا به آسمانهاي دور: مريم پرسيد .مادر از پشت پنجره آسمان را نگاه مي كرد - 1

  .دست را خيلي دوست دارم من نگاه به آفاق دور: مادر گفت
  رومن

 .ر كردچراغ همه جا را روشن و منو .اتاق تاريك بود تا آنكه چراغ روشن شد - 1

 .خورشيد صحرا و دريا را روشن ميكند .صبح زود آفتاب طلوع مي كند وبه صحرا و دريا مي تابد - 2
 .ر مي شودنودريا از نور خورشيد م صحرا و

  داستان) ج
ت يگانگي و وحدت فكر كردند شما يــاهم ةكردند و دربار بر ها بيان مبارك را از بچههنگامي كه 

حاد و عالقه ايشان به اتّ ةعبدالبهاء بگوييد كه نشان دهند توانيد براي آنها داستاني از زندگي حضرت مي
  .فاق باشداتّ

كيد أداستان ت روي نكات مهم بحث كرديد اگر شما بر 7و 6، 5همانطور كه دربخش قبلي قسمتهاي 
روي مفهوم اصلي داستان و  كيد برطور تأ همين .بيشتري كنيد آنها داستان شما را بهتر ياد مي گيرند

  .بسيار مهم است ،جمع بندي خوبِ مطالب قسمتهاِي مختلف مربوط به آن و
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االت در ذهن خود ؤرا براي اطفال بگوييد به اين سبه شما توصيه مي كنيم كه قبل از آنكه داستان 
  :پاسخ دهيد

  ـ موضوع و مفهوم اصلي داستان چيست؟
  داستان مستقيماً به اين مفهوم اصلي مربوط مي شوند؟ ـ چه قسمتهايي از

  ـ جزئيات مهمي كه داستان را جذاب تر مي سازند كدامند؟
ا به مردم عكّ ،ا زندگي مي كردنددر زماني كه حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء درعكّ

اطالعات اشتباهي داده شده بود و آنها فكر مي كردند بايد با حضرت  ،ديانت بهايي ةدربار
حضرت عبدالبهاء با دانايي و عشق خيلي  اما .بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء مخالفت كنند

حضرت  .)را تقليب كردند يعني آنها(دادند زيادي كه داشتند قلوب خيلي از اين مردم را تغيير
به آنها كمك مي كردند تا با  اديان خيلي مهرباني مي كردند و ةعبدالبهاء به پيروان هم

  :در آن روزها .حد و مهربان باشندهمديگر متّ
يعني (مردمِ شهر به احباء  ا زندگي مي كرد كه او هم مانند سايرِجر مسيحي در عكّايك ت
  .احترامي نمي گذاشت) بهاييان

آن (مرد تاجر يك بارِ شتر ذغالِ خيلي خوب ديد  ،عكّايك روز خارج از دروازه شهر 
ذغال هم براي گرم كردن خانه و پختن  نقل استفاده مي كردند و از براي حمل و وقتها از شتر

ف كرد مرد تاجر شتربان را متوقّ .ق به بهاييان بوداين ذغالها متعلّ .)غذا استفاده مي كردند
  : وگفت
بدون اجازه و بدون پرداخت  است و ه كنم بهترن ذغال از ذغالي كه من مي توانم تهياي

   .)يعني براي خودش برداشت(حب كرد آنها را تصا  ،پول ذغالها
تشريف بردند تا  وقتي اين خبر به گوش حضرت عبدالبهاء رسيد به مغازه مرد تاجر

عبدالبهاء نكرد ولي حضرت ي به حضرت توجهمرد تاجر هيچ  .ذغالها را پس بگيرند
مي دانيد سه (باالخره پس از سه ساعت  .كردند عبدالبهاء همانجا نشستند وساكت و آرام صبر

مرد تاجر رو كرد به حضرت عبدالبهاء و با لحني سرد و همراه !) ساعت چقدر طوالني است
عثماني حضرت  ون سلطان ظالمچ(آيا شما يكي از افراد زنداني هستيد؟ : ي پرسيدمحبتبا بي 

شما چه كار كرده ايد كه زنداني ) بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء را بي گناه زنداني كرده بود
  شده ايد؟

حضرت عبدالبهاء پاسخ دادند كه جرم من همان جرمي است كه حضرت مسيح مرتكب 
ار ت و آزيعني اشاره فرمودند به اينكه همانطور كه حضرت مسيح بي گناه مورد اذي(شده بود 

رت مسيح چه ـما از حضـش: يدـب پرسا تعجـر بـرد تاجـم .)گرفتند ما هم بي گناهيم قرار
درباره حضرت مسيح و  محبت اينجا حضرت عبدالبهاء خيلي خيلي آرام و با دانيد؟ در مي
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همانطور كه حضرت عبدالبهاء صحبت مي كردند قلب .. .آن حضرت صحبت فرمودند تعاليم
 .رش از بين مي رفتتكب غرور و و) مثل يخ كه با گرما آب مي شود( مرد تاجر نرم مي شد

سفانه ذغال به فروش رفته ولي او أباالخره مرد تاجر به حضرت عبدالبهاء گفت كه مت
  .خوشحال مي شود كه پول ذغال را بپردازد
مرد تاجر هم برخاست و حضرت عبدالبهاء را با . حضرت عبدالبهاء برخاستند كه بروند

  .ت احترام تا خيابان بدرقه كردنهاي
   »بزرگتر ،بزرگبزرگ، «بازي ) د
است ديگري با يك طناب يا هر پاي چپ يكي را به پاي ر ها كنار هم مي ايستند و بچهدو نفر از  
  .سپس از آنان مي خواهيم ازنقطه اي به نقطه ديگر بروند .ديگر مي بنديم وسيلة

  :تغيير تنوع و
به همين ترتيب پاهايشان را به هم با  هم مي ايستند و د بيشتري از كودكان كنارتعدايا  سه يا چهار) 1

  .طناب مي بنديم و از آنها مي خواهيم با هم راه بروند
 .دهيم و بخوانيم از آنها بگذرند مي توانيم موانعي مانند سنگ يا شاخه درخت برسرراه آنها قرار) 2

  .ديد نمي كندمطمئن شويد كه هيچگونه خطري كودكان را ته
  .كودكان مي توانند بجاي راه رفتن مثل قورباغه بجهند ويا مثل خرچنگ راه بروند) 3
 يك از كودكان يك تصوير به هر .ه رنگ آميزي استـن جلسـامه ايـرين برنـآخ: زيـگ آميـرن) ه

  .دهيم تا رنگ كنند مي
   :دومدرس 

  :زير شروع كنيد براي امروز به شما توصيه مي كنيم كالس را با مناجات
  هواهللا

اين   .از ثَدي عنايت شيرده ت پرورش فرما ومحبتخداوندا اين طفل صغير را درآغوش «
از اطفال  .ت بنشان وبه رشَحات سحاب عنايت پرورش دهمحبتنهال تازه را  در گلشن 

بخشنده و  تويي مقتدر و مهربان و تويي .كن و به جهان الهوت هدايت فرما ملكوت
  )4(ع ع             ».االَنعام سابِقُ

 ،كودكان بخواهيد كه مناجاتي را كه قبالً ياد گرفته اند از تالوت مناجات شما مي توانيد از بعد
  .مرور كنند ،نمودندر ب سپس به آنها كمك كنيد تا مناجاتي را كه جلسه گذشته از. بخوانند

  سرود ) الف
يك سرود  ي كه درجلسه گذشته تمرين نمودند وسرود  .كالس شامل دو سرود است بعدي  فعاليت

  :جديد
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  قلب صاف
  مي خواهيم از درگاهش   قلب صافي هم چون در

  شـراهـم درگذاريـا بـپ    اولام ـن گــا ايــا بــت
  هـنـيـل آيــثـردد مـــگ    نهـيـا درسـب مـلـا قـت
  نهـيـكـررد هـاك از گَـپ    زهـيـاكـي و پـــورانــن

  هر و كدورتـاك از قـپ    ض و حسادتپاك از بغ
  محـبــتور ــاي نــج    قـو حـرتـن از پــروش

  :حفظ بيان مبارك) ب
شما مي توانيد ابتدا توضيحي به  .از سرود نوبت حفظ كردن بيان مبارك حضرت بهاءاهللا مي رسد بعد

  :شرح زير مطرح كنيد
وافكار منفي ما  حسادت  ،نفرت .ك نگاه داريمما هميشه بايد آنرا تميز و پا .آئينه است قلب ما مانند

خدا از  وقتي آئينه قلب ما پاك است نور .مي دارد ند و آن را از درخشش بازاغبار بر آئينه قلب ما مي نش
حفظ اين بيان حضرت بهاءاهللا به ما كمك  .آن منعكس مي شود و ما سبب خوشحالي سايرين خواهيم شد

  .پاك نگاه داريمخواهد كرد تا آيينه قلبمان را 
  )5(».. .اَملك قَلباً جيِداً حسناً منيراً القَولِ  اولوح في يا ابنَ الرّ«
  )ترجمه(»...و نوراني دارا شو محبت ين قول من به تو اينست قلبي پاك و پراولاي پسر روح «

  نصيحت  –قول 
مهران . اشي ها را رنگ كننداشي بودند و مي خواستند نقّكالس مهران و ماريا مشغول نقّ روزي در - 1

با هم از مداد رنگيها به ماريا گفت كه بايد  معلّم .داد مداد رنگي زرد را مي خواست ولي ماريا به او نمي
 .را فهميد و قبول كرد معلّمماريا نصيحت  .استفاده كنند

و مادر به ا پدر و .بخرد قصهمهسا مي خواست تصميم بگيرد كه با پولش خوراكي يا كتاب  - 2
 .پدر و مادر نصيحت عاقالنه اي به مهسا كردند .بخرد قصهنصيحت كردند كه بهتر است كتاب 

  دارا شدن 
يك كتاب مناجات كوچك دارد و از آن  طاهره دوست دارد كه قبل از خواب مناجات بخواند او - 1

 .طاهره داراي يك كتاب مناجات كوچك است .مناجات مي خواند

همه به كمك مردم روستا آمدند و  .دارايي مردم روستا را آب بردچند روز پيش سيل آمد و همه  - 2
شدند نها دوباره داري همه چيزآه كردند دوباره آنچه را كه نياز داشتند براي آنها تهي. 

  قلب پاك  –قلبا ً جيداً 
سوسن ناراحت شد ولي خيلي زود ژيال را بخشيد و  .سوسن فرياد كشيد سر بر ژيال عصباني شد و - 1

 .كرد سوسن داراي قلبي پاك است فراموش
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گ پرتاب ـسن ي با فريد كه به اومهرداد دوست دارد خوراكي هاي خود را با همه قسمت كند حتّ - 2
 .مي كند مهرداد داراي قلبي پاك است

   محبتقلب پر  –قلباً حسناً 
لهام داراي قلبي پر ا .از آنها مراقبت مي كند الهام معموالً ،وقتي مردمِ نيازمند به خانه الهام مي آيند - 1
 .است محبت

سينا به او كمك  مي كند تا ميوه هاي باغش را براي فروش  .آقاي روحاني مرد بسيار مسني است - 2
 .است محبتسينا داراي قلبي پر  .به بازار ببرد

  قلب نوراني  –قلباً منيراً 
مادرم داراي  .ي مي دهد و خوشحالم مي كندوقت احساس مي كنم كه غمگينم مادرم مرا تسلّ هر - 1

 .قلبي نوراني است

فرهاد خيلي مناجات مي خواند و  .فرهاد بيمار است و بايد چند روزي را در رختخواب بماند - 2
 .غمگين نمي شود و نشان مي دهد كه خوشحال است فرهاد صاحب قلبي نوراني است

  داستان ) ج
مثل هميشه اگر  .تعريف كنيد قصه ها نص مبارك را ياد گرفتند شما بايد براي آنها بچهاز آنكه  بعد

ت تعريف را به روشني در ذهن داشته باشيد و آن را با خوشحالي و صميمي قصهشما قسمتهاي مختلف 
  .ها آن را بهتر خواهند فهميد بچه ،كنيد

آن حضرت  .مي دانيد كه حضرت عبدالبهاء يك قدرت عجيبي داشتند ،هاي خوب بچه
به همين دليل افرادي را كه قلبشان  .ر كسي را بخوانند و بدانندمي توانستند فكر و احساس ه

  .صاف بود خيلي دوست داشتند پاك و
 .كرده بود براي شام ميهمان حضرت عبدالبهاء باشد يك روز يك خانمي افتخار پيدا

غذا براي ميهمانان بيانات مي فرمودند و آن خانم كه  ميز سر حضرت عبدالبهاء مثل هميشه بر
 از يك ليوان پر .يكباره فكري از خاطرش گذشت .كي داشت مشغول گوش كردن بودقلب پا

آه چه مي شد اگر  :دل گفت آب در با ديدن اين ليوان پر از .آب مقابل او روي ميز غذا بود
حضرت عبدالبهاء قلب مرا مثل اين ليوان آب برمي داشتند و از همه آرزوها وخواسته هاي 

كردند و دوباره با آرزوهاي خوب و روحاني و عشق و معرفت  بد و غير روحاني خالي مي
  ! الهي پر مي كردند همانطور كه مي شود اين ليوان را خالي و دوباره پركرد

سرعت از ذهن آن خانم محترم گذشت ولي درباره آن هيچ صحبتي نكرد و به ه اين فكر ب
د حضرت عبدالبهاء بر فكر و فاق افتاد كه نشان دازودي چيزي اتّه ولي ب .روي خود نياورد

فاق چه بود؟ همانطور كه حضرت حتماً دوست داريد بدانيد آن اتّ .احساس او آگاه  هستند
عبدالبهاء مشغول بيانات بودند چند لحظه مكث كردند يكي از خدمتكاران را صدا كردند و به 
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بود رفت ليوان خدمتكار فوراً بطرف جائي كه آن خانم نشسته  .فارسي چيزي به او فرمودند
مقابل او  پر از آب را برداشت و آب آن را در ظرف ديگري خالي كرد و ليوان خالي را در

  .گذاشت
حالي كه به بيانات خود ادامه مي دادند خيلي آرام و  كمي بعد حضرت عبدالبهاء در

هيچ  .طبيعي پارچ آب را برداشتند و با مهرباني ليوان خالي خانم را دوباره پر از آب كردند
شد كه حضرت عبدالبهاء آرزوي  توجهآن خانم م اما .موضوع نشدند توجهيك از حاضرين م

كس شحال شد و دانست كه قلب و فكر هرآن خانم بي نهايت خو .را برآورده كردند قلب او
براي حضرت عبدالبهاء مثل يك كتاب باز است و حضرت عبدالبهاء كتاب فكر و احساس 

 محبتت عشق و ـذرد با نهايـلب و فكر ما مي گـه در قـر چـعني هي .همه را مي خوانند
  .مي دانند 

  »تشنگي شديد«بازي ) د
  »تشنگي شديد« داستان يك بازي است به نام از بعدي  بعد فعاليت

چوبهايي به دستهاي اطفال بسته مي شود به نحوي كه قادر به تا كردن  آرنج خود نباشند و آنها 
جايي كه ه تا اينكه ب .ت دچار تشنگي و عطش شده اندشده بيابان راه مي روند و ب ه دروانمود مي كنند ك

خواهند  زودي دره ب( .حاال بايد راهي براي نوشيدن آن بيابند و .مي رسند ،از آب وجود دارد استكانهايي پر
  )گر را خيس نكننديافت كه تنها راه آن است كه به همديگر كمك نمايند ولي بايد مراقب باشند كه يكدي

را براي رنگ كردن  2اطفال تصوير شماره  يك از براي پايان كالس امروز به هر: رنگ آميزي)ه
  .بدهيد

  :سومدرس 
خصوص اگر از اطفال ه ب ،كالس پي برده ايد هرل به ارزش تالوت مناجات در شروع شما تا حا

تدريج آنها ـودمندي است زيرا بـس فعاليتد الوت كننـدارند ت رـب ناجاتهايي را كه ازـته شود كه مـخواس
مناجاتي كه براي امروز پيشنهاد مي شود  .ييد از درگاه الهي آغاز كنندأكاري را با طلب ت مي آموزند كه هر

  :چنين است
  هواالبهي

بفرما و اين تازه و تازه  ت را از شبنم عنايت ترمحبتاي خداي مهربان اين نوگل گلستان 
را  ده و اين شاخ سرسبز ت پرورشباغبان احدي تربيتايت را به وستان هدنهال ب

ن به شكوفه و برگ كن ودرگلشن الطاف مزي معرفت را در آغوش صدف  ردانةاين د
هر   .اي خداوند هر مستمندي را توانگر نما و هر دردمندي را درمان بخش .رحمت بپرور

تويي توانا  .زنجير قيود آزادي بخشفقيري را به گنج روان داللت كن و هر اسيري را از 
  )6(  ع ع                   . ييد احسان نماأت .و بينا و آگاه و شنوا
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خود را به حفظ مناجاتي معطوف نماييد كه  توجه ،از تالوت اين مناجات و مناجاتهاي كودكان بعد
كه همگي كودكان آن مناجات به آنان كمك كنيد و مطمئن شويد  جلسه گذشته فرا گرفته اند و آنها طي دو

  .را ازبر كرده باشند
  سرود ) الف

سرودي را كه در جلسات  كودكان مي خواهيد كه دو سرود است و شما از ،بعدي كالس فعاليت
اين دو سرود را ياد گرفته اند سرود  وقتي احساس كرديد كه آنها كامالً .گذشته يادگرفته اند با هم بخوانند

  :عليم دهيدرا به آنها ت سوم
  عدالت

  تــا فــردايــي زيـــباتــر   راه زيـبايي است دالت ـــــع
  در شــبـهاي تــــرس آور   مشـعلي پـر نـور دالت ـــــع

  دهـــنديـــمالي پســـــاع   يداــــود پــــوارش شـــدر ان
  دهــتمديــكار و ســــستم    يــود راضـود شــخ قّـبه ح

  دمــــبدالبهاء ديــه از عـك    اري ـر كـست هـدالت چيــع
  رسند ـود خـك دل شـا يـت    ت مي بخشيدـچه داشـر آنـه

  بـايد خـوب و عـادل بــود    فقط انصـــاف كـافي نيـست 
  همه بخشيدو خوش دل بود    ز نعمــت بـهــتريـن هـا را 

  كـه از عــبدالبهاء ديــــدم    عــدالت چيـست هـر كـاري 
  تـا يـك دل شـود خـرسند     ـچه داشـت مي بخشيدهـر آن

  :حفظ بيان مبارك) ب
جديدي كنيد از چند نفر از كودكان بخواهيد تا دو بيان ) نص(قبل از آنكه اقدام به حفظ كردن بيان 

  :سپس مطلب زير را براي آنها توضيح دهيد .قبلي را بخوانند
ن با عدالت و انصاف رفتار مي كنيم خدا از ما هنگامي كه با ديگرا را دوست دارد و وند عدالتخدا

ما بايد به حقوق ديگران احترام بگذاريم و هرگز كسي را از آنچه سزاوار اوست محروم  .راضي مي شود
پس بياييد اين  .حفظ اين بيان حضرت بهاءاهللا به ما كمك خواهد كرد تا بيشتر با عدالت رفتار كنيم .نكنيم

  :نص را حفظ كنيم
  )7( »ي به نور عدل معادله نمي نمايدهيچ نور«

  عدل 
عدد مداد 2كاوه به هركودك  .كودك تقسيم كند 5عدد مداد رنگي را بين  10كاوه مي خواست  - 1

 .كاوه با عدل مداد رنگي ها را قسمت كرد.رنگي داد
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2 - محمد حسن حقوق مناسبي به  .كنند كارگر در آن كار مي 10دحسن مزرعه بزرگي دارد و محم
دل رفتار ـران خود به عـدحسن با كارگمحم .خود مي دهد و آنها را بيش از حد خسته نمي كندكارگران 
 .مي كند

  معادله 
 محبت .مادر به فرزند نيست محبتي به اندازه محبتهيچ  .مادر فرزندانش را خيلي دوست دارد - 1

  .ي معادله نمي كندمحبتمادر با هيچ 
  داستان ) ج

ما معاني كلمات را براي آنان توضيح داديد ـگرفتند و ش راـبارك را فـيان مـودكان بـنكه كآپس از 
اين داستان كمك  .هاء است براي آنان تعريف كنيدـدالبـرت عبـاره حضـتوانيد داستان زير را كه درب مي

ن روي قسمتهايي كه نشا در هنگام تعريف داستان مي توانيد بر .مي كند تا مفهوم عدالت بيشتر روشن شود
به اطفال نشان دهيد كه چگونه مي توانند از  كيد كنيد وأصفت عدالت آن حضرت است بيشتر ت دهندة

  .الگوي رفتار حضرت عبدالبهاء پيروي نمايند
ا به حيفا تشريف ببرند و يك صندلي در عكّ يك روز حضرت عبدالبهاء مي خواستند از

راننده كالسكه كه حضرت  .داشتگرفتند كه چند مسافر ديگر هم  ييك كالسكه ارزان قيمت
البد از خودش مي پرسيد كه چرا حضرت  ب كرده بود وعبدالبهاء را مي شناخت خيلي تعج

آن وقت با احترام رو كرد به  .عبدالبهاء اينقدر صرفه جو هستند كه سوار كالسكه او شده اند
خيلي راحت  مطمئناً اگر شما با يك كالسكه خصوصي سفر كنيد :حضرت عبدالبهاء و گفت

كه به حيفا  همين .همان كالسكه نشستند حضرت عبدالبهاء نپذيرفتند و در .تر خواهيد بود
 فقيري نزد ايشان آمد و كمك خواست و رسيدند و از كالسكه پياده شدند يك زن ماهيگير

حاال بايد با دست  منتظرند و خانواده اش  گرسنه و ي يك ماهي هم نگرفته وگفت امروز حتّ
راننده  .حضرت عبدالبهاء بالفاصله مبلغ زيادي به او كمك كردند .پيش آنها برگردد خالي

حالي كه خيلي ها  در: حضرت عبدالبهاء با مهرباني به او فرمودند .كالسكه اين صحنه را ديد
  ؟من بايد با كالسكه مجلّل سفر كنمچرا  دارند از گرسنگي مي ميرند

  )مشاركت(بازي) د
بعد كودكان سعي كنند به تعداد  ا هر چيز كوتاه ديگري را روي زمين قرار دهيد ويك تاير اتومبيل ي

  .چه بيشتري همزمان روي آن بايستند هر
  :رنگ آميزي) ه
  .نرا رنگ كنندآبخواهيد كه  را به كودكان بدهيد و 3اشي شماره قسمت آخر كالس نقّ در

  درس چهارم
  :غار كنيدشما مي توانيد جلسه امروز را با مناجات زير آ
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  هواالبهي
نما به  تربيتاي خدا طفل معصومم در پناه خود حفظ نما عنايتي كن رحمتي بفرما 

تويي  .روحاني شوم نوراني گردم تي بخش تا ملكوتي گردم رباني شومنعمت بپرور قابلي
  )8( ع ع       .توانا و مهربان مقتدر و

مناجاتي را كه طي سه جلسه قبل ياد  .كودكان هم مناجاتهايي تالوت نمودند كه بعضي از همين
قبل از آنكه شروع به ياد دادن مناجات جديدي كنيد مطمئن شويد كه مناجات  .گرفته اند با آنان مرور كنيد
  .قبلي را كامالً ياد گرفته اند

في مناجات جديد به ياد داشته باشيد كه بايد معني آنرا كلمه به كلمه توضيح دهيد و براي هنگام معرّ
جلسه آينده اين مناجات را حفظ  7كودكان مي توانند در  .ك بهتر لغات مشكل مثالهاي مناسبي بزنيددر

قسمت تقسيم كنيد و دو جلسه آخر را به مرور كل مناجات  5بنابراين شما مي توانيد آن را به  .كنند
  :اختصاص دهيد

  هواهللا
ناسوتيم  .آسماني فرمادر زمينم  .طفل صغيرم به دخول در ملكوت كبير فرما مهربانا

 .فرما جسمانيم روحاني نما و مظهر فيوضات نامتناهي .ظلمانيم نوراني كن .الهوتي فرما
  )9( ع ع        .تويي مقتدر و مهربان

  سرود ) الف 
جلسات قبل  رند و سرودهايي را هم كه درـي گـاد مـر را يـرود زيـان سـودكـعدي كـب يتـالـّفع در

  .نندآموخته اند مرور مي ك
  محبت

  برخار و گل كوه و صحرا   جا  ابد برهرـخورشيد مي ت
  يزــايـتان و در پـابسـدرت    يزـنورش گرما بخش هر چ

  دشمن پرمهر با دوست و    نـنگ وگلشـابد برسـمي ت
  دل نور خود پاشيد رهرـب    يدـثل خورشـلب ماهم مـق
  يا دلهايي صاف وبي رنگ    نگـد سـنـانـهايي مـدل رـب

 ون پيش قلب مهربان چ  
  ن با آنـدارد ايـفرقي ن

  

  اـا دريـنه يـاك تشـر خـب    رجاـر هـارد بـاران مي بـب
  مي بخشد شادي جاي غم    عالم رـتي مي بخشد بـهس
  ون ابري باردـنده چـبخش    شداايد بـم بـا هـت مـدس

  اورـگ و با هر بـرن با هر    كشور تاج از هرـمح بر هر
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 هربان چون پيش قلب م  
  ن با آنـدارد ايـفرقي ن

  

  حفظ بيان مبارك) ب
 .جديد را به شرح زير براي كودكان توضيح دهيد تا حفظ كنند) نص(حاالشما مي توانيد يك بيان 

ما  محبت .تابد انوار خورشيد برباغ و بيابان يكسان مي .خدا مانند انوار خورشيد بر انسان مي تابد محبت
ي آنان را كه با ما درست رفتار نمي كنند دوست داشته ما بايد همه را حتّ .يد باشدبايد مانند انوار خورش

  .براي آنكه همه مردم را دوست داشته باشيم بياييد اين بيان حضرت بهاءاهللا را از بر كنيم .باشيم
  )10(»قلب جز گل عشق مكار ةست در روضاي دو«

  .در اين بيان دو كلمه احتياج به توضيح دارد
  )باغ(روضه 

: درشت نوشت ،پدر عرفان به تازگي بيرون شهر يك باغ خريده است او روي يك قطعه چوب - 1
 .ناميد» محبتباغ «پدر عرفان باغ خود را  .و تابلو را كنار درِ ورودي نصب كرد »محبتروضه «

باغ  ها آيا شما مي دانيد كه مالك يك بچه: بگويد گفت قصهها  بچهمادربزرگ قبل از آنكه براي  - 2
يك  ،قلب شما مثل يك باغ است: آن باغ كجاست؟ مادربزرگ گفت! نه: ها گفتند بچهخيلي گرانبها هستيد؟ 

 .از گل است روضه پر

  جز
ديگر جز  آفتاب و  هيچ چيز ةنسيم دربار .گل بخواند نسيم دوست دارد آهنگهايي درباره آفتاب و - 1

 .گل آواز نمي خواند

او كارهايي را كه بايد درخانه انجام مي داد انجام نداده  امارود ساسان مي خواست كنار رودخانه ب - 2
سفانه أمت رودخانه برود و بود انجام ندهد نمي تواند كنار پدرش به او گفت تا كارهايي را كه قرار .بود

با  هيچ يك از خواسته هاي تو جز ،عزيزم: به اوگفت مادربزرگ با او صحبت كرد و. ساسان عصباني شد
 .در انجام نخواهد شداطاعت پ

  داستان) ج 
ودكان از داستاني كه شما ـكه كـبخاطر داشته باشيد براي آن .گفتن يك داستان است ،بعدي فعاليت
 كنيد و موضوع اصلي آن فكر ةت آن را بخوانيد و دربارشما بايد قبالً يكبار به دقّ .ت ببرندمي گوييد لذّ

  .كنند بخاطر بسپاريد جزئياتي را كه مي توانند كودكان را جذب
كرد  اين شهر زندگي مي ا مسجون بودند مردي دركه حضرت عبدالبهاء در عكّ هنگامي

اين مرد جاهل فكر مي كرد كه تعاليم  .بدي با حضرت عبدالبهاء داشت كه رفتار بسيار
كرد حضرت عبدالبهاء مرد خوبي نيستند و اگر  د را اطاعت مي كند و فكر ميحضرت محم

مي كرد  حقيقت او فكر در .به شمار نمي رودبدي  رفتاري كند نزد خدا كار هائيان بداو با ب
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 .رفتاري كند نزد خدا عزيزتر خواهد بود چه بيشتر نسبت به بهائيان نفرت نشان دهد و بد هر
اين نفرت چنان درون وجود او را  .قلبش ازحضرت عبدالبهاء بيزار بود ةبه همين دليل با هم

كه گاهي موجب رفتارهاي زشتي از او مي شد مثل آبي كه كم كم  از يك كوزه پر كرده بود 
ما ناشي  رز فكرـات و طـاسـا از احسـتارهاي مـرف! ها بچهمي دانيد (.شكسته بيرون بريزد

  ).مي شوند
ند اين مرد فرياد مي زد و عليه حضرت دمسجد وقتي كه مردم براي نماز جمع مي ش در

مقابل حضرت عبدالبهاء  نادرستي مي گفت و هرگاه در خيابان از و عبدالبهاء حرفهاي زشت
  .مي گذشت صورت خود را با عبا مي پوشانيد تا آن حضرت را نبيند

 .ه كندبود و بيشتر وقتها پولي نداشت تا براي خود غذا و لباس تهي اين مرد خيلي فقير
 محبتايشان هميشه به او  شما فكر مي كنيد حضرت عبدالبهاء با اوچطور رفتار مي كردند؟

 .لباس مي فرستادند و مطمئن مي شدند كه از او مراقبت مي شود مي كردند و براي او غذا و
پول داروها و غذاي  دكتر بردند و مثالً روزي كه او خيلي بيمار بود حضرت عبدالبهاء براي او

كه يك دستش را به  حالي حتي وقتي دكتر مي خواست نبض او را بگيرد در .او را  پرداختند
ضرت عبدالبهاء را هره حرا با عبا پوشانده بود كه چ دكتر داده بود با دست ديگر صورتش

 به قليب شد وتكردند تا باالخره  محبتسالها گذشت و آنقدر حضرت عبدالبهاء به او! نبيند
اشك  .خودش را بر روي پاهاي مبارك انداخت و گريه كرد .منزل حضرت عبدالبهاء رفت

سال من به شما بدي  24 مدتآقا مرا ببخشيد : مثل سيل از چهره اش روان بود و مي گفت
لطفاً مرا  .قدر اشتباه مي كردمچحاال فهميدم كه ! سال شما به من خوبي كرديد 24كردم و
  .بدين ترتيب عشق بسيار زياد حضرت عبدالبهاء بركينه و نفرت  غلبه كرد  .ببخشيد

   »پل«بازي ) د
 را پل بناميد دو يك راهي درست كنيد و آن) با تعدادي تخته و آجر(ن به وسيله نيمكتها روي زمي

. كنند بدون آنكه كسي از روي پل بيفتد طرف مقابل هم از روي پل عبور ها بايد همزمان از بچهگروه از 
  .يكي يكي از مقابل هم از روي پل عبور كنند كودكان بايد به هم كمك كنند و

  زيرنگ آمي) ه
  .را براي رنگ كردن بين كودكان توزيع كنيد 4در آخرين قسمت نقاشي شماره 

  :درس پنجم
نموده ايد يكي از آنها را  بر از ،كالس تالوت كرده ايد مناجاتي را كه در شروع هر تا حال شما چهار

ممكن  آنها بعضي از  كرده اند و بر كودكان هم الاقل يك مناجات از .كالس انتخاب كنيد براي شروع هر
يك از اطفال حداقل هر سه يا چهار جلسه يكبار بايد  هر .مناجات شروع تالوت كنند از است آن را بعد

جلسه شما حفظ كردن مناجات درس چهار را با  هر همچنين در .فرصت تالوت مناجات را داشته باشند
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آن انتظار مي رود كه همه اطفال  پس از تا درس نهم ادامه خواهد يافت و فعاليتاين  .اطفال ادامه دهيد
  :هاي ديگر جلسه امروز چنين استفعاليت .مناجات را از بر شوند

  :جديد يك سرود سرود شامل بعضي از سرودهاي جلسات قبلي و) الف
  به من نگاه كنيد                                             

  ـاـآمــوخــتم درس وف    ـهاءـاز حضــرت عبـدالب
  بـايد كه مثل من شـويد    مـن را بنگريد: او گــفت

  عبـدالبهاء  عبـدالبهاء  
  عبـدالبهاء  عبـدالبهاء

  

  شب را چوروز افروختن    بايد چو شمـعي سـوختن
  باچشـم نـورافشان خود    باقـطره قـطره جـان خود
  ندگيـايـن اسـت راز بـ    بخشــيم نــور زنــدگي

  د كه مثل من شويدباي    بنگريد  ن رااوگفت م
  عبـدالبهاء  عبـدالبهاء  

  عبـدالبهاء  عبـدالبهاء
  

  حفظ  بيان مبارك ) ب
بهترين راه براي نزديكتر شدن  .مي خواهد كه هميشه به اونزديك باشيم خداوند ما را دوست دارد و

ي براي راههاي زياد .خدمت به خداست ،خدمت به بندگان خدا .خدمت كنيم به خدا آن است كه به او
ما بايد به  .وتعليم آنچه مي دانيم به ديگران كمك به نيازمندان  ،بيماران مثالً عيادت از .خدمت وجود دارد

براي آنكه  .است يا فقير، دوست است يا بيگانه كنيم كه آن فرد ثروتمند همه خدمت كنيم بدون آنكه فكر
  .كنيم رب شويم بياييد اين بيان حضرت بهاءاهللا را از خادم نوع بشر

  )11(»من علَي االرض قيام نمايدجميع امروز انسان كسي است كه به خدمت «

  قيام نمودن 
جلسه ساعتها وقت صرف  براي هر زيادي مي نمايد و توجهبه درس  سهراب معموالً دركالس هنر

  .ت گماشته استهم ده سازي خود مي كند سهراب به آموختن هنر قيام نموده وماآتمرين و 
علفهاي هرز و آبياري مزرعه  نِندكَ روز به پدرش در علي هر .علي يك مزرعه سبزيكاري دارد درپ

 .علي به كمك پدرش قيام نموده است .كمك مي كند

  خدمت 
اينكه اين خدمت را انجام داده  آنها از .منصور منزل پدربزرگ خود را تميز كردند نادر و ،حسن - 1

 .بودند خوشحال بودند
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هفته  او اين راه طوالني را هر .را پياده طي مي كند تا يك كالس اطفال تشكيل دهد متركيلو 4مهناز  - 2
 .طي مي كند چون او دوست دارد كه به جامعه خدمت كند

مرضلي االَن ع  
مهرباني پاسخ داد خدا همة  زيبا از مادرش پرسيد خدا مردم كدام كشور را بيشتر دوست دارد مادر با

 ما بر ةهم .براي خدا فرق نمي كند اهل كدام كشور باشيم .و همه را دوست دارد مردم را خلق كرده است
  .لي االرض را دوست داردن عخدا جميع م .زمين زندگي مي كنيم ةروي كر
  داستان) ج

ا بودند لوا براي عكّ وقتي حضرت عبدالبهاء در .ين بهاييان امريكايي استاوللوا يكي از  
لوا من امروز خيلي كار دارم :  روز حضرت عبدالبهاء به او فرمودنديك  .زيارت به آنجا رفت

آيا تو مي تواني بجاي من  .و نمي توانم به ديدن دوستي كه خيلي فقير و مريض است بروم
سرعت به منزل او ه ب او مراقبت كني؟ لوا آدرس را گرفت و مثل من از به ديدن او بروي و

لوا از  .مرد بيمار پرستاري كند ء از اوخواسته بودند ازهمانطور كه حضرت عبدالبها رفت تا
كارهاي خودشان را به او واگذار  مقداري از اينكه حضرت عبدالبهاء به او اعتماد نموده و

خيلي زود نزد حضرت عبدالبهاء برگشت  اما .افتخار مي كرد فرموده بودند احساس غرور و
 ،بوي بد خانه از .يلي خيلي بدي فرستاديدجاي خه سرور من شما مرا ب :ب گفتبا تعج و

قبل از آنكه  اتاقهاي كثيف و وضعيت ناهنجار و خيلي بد آن مرد ممكن بود بيهوش شوم و
  .شوم آن خانه را ترك كردم به بيماري بدي مبتال

شماني غمگين به او خيره شدند و فرمودند اگر مي خواهي به خدا حضرت عبدالبهاء با چ
 .نور خدا را ببينيكس  چهره هر خدمت كني زيرا تو بايد در خلق خدا خدمت كني بايد به

اگر خانه كثيف  .خواستند كه دوباره به منزل آن مرد بيمار برگردد حضرت عبدالبهاء از او
اگر گرسنه است او را غذا بدهد  ام كند وحم است آنجا را تميز كند و مرد بيمار را نظافت و

  .كارها را انجام نداده به خانه برنگرددهمه اين  و از اوخواستند تا
ن كارها را خودشان براي آن مرد انجام داده يها حضرت عبدالبهاء بارها ا بچهمي دانيد 

بدين  حاال به لوا فرمودند كه او هم بايد بتواند اين كارها را يك بار انجام دهد و بودند و
  .خود خدمت كندترتيب به لوا ياد دادند كه چطور به همنوعان 

  »كمك به مريض«بازي ) د
كودكان روبروي هم مي ايستند و دست  نفر ديگر از دو .كند يكي از اطفال نقش مريض را بازي مي

 .تا مانند يك صندلي شود) دست چپ به دست چپ دست راست به دست راست و(همديگر را مي گيرند 
اطفال او را به بيمارستان منتقل  كمك ساير هب به طفل مريض كمك مي شود تا روي اين صندلي بنشيند و

  .)م مي تواند زير درخت يا هر جاي مناسب ديگري را به عنوان بيمارستان تعيين كندمعلّ( .مي كنند
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  :و تغيير نوعت
اطفال  .دراز مي كشد ،ها درست شده بچهشخص مريض روي برانكاردي كه از دست به دست دادن 

شده به دست  كه از آرنج تا دستهاي خود را درحالي ،ف درست مي كنندمقابل هم مي ايستند و دو ردي
  .بدين ترتيب يك برانكارد مي سازند همديگر مي دهند و

  5نقاشي شماره  :رنگ آميزي) ه
  :درس ششم

 داريد شروع كنيد و از بعضي از اطفال نيز بر مناجاتهايي كه از با يكي از مانند جلسات قبل كالس را
تالوت ادعيه به كودكان كمك كنيد تا حفظ كردن مناجاتي را كه  از بعد. بخوانند بر جاتي ازبخواهيد تا منا

  .آغاز كرده ايد ادامه دهند درس چهار در
  :هاي ديگر جلسه امروز بشرح زير استفعاليت
  :شامل تكراربعضي ازسرودهاي جلسه قبل ويك سرود جديد بشرح زير :سرود) الف

  راستي                                                 
  بودـيزي نـتي چـز راسـج   شه حرف ماـتي هميـوق

  :رودـبا هم بخوانيم اين س    ئنـاد و مطمـيم شـهست
  يانــيش او عـيز پـر چـه    هانــدا راز نــد خــدان

  داـا خـود از مـي شـراض    صدق وصفا ،تيـبا راس
  دـــاز شـآغتي ــا راسـت    دــــاز شـائل بـراه فض

  ه اوـــنان بــد اطميــدارن    كس كه باشد راستگو هر
  رس و بي شرمندگيـبي ت    دگيــتي در زنــا راسـب

  ستچون اعتماد وعشق ه    آريـم دلـها را بـه دسـت
  حفظ بيان مبارك ) ب

نبايد حتي كوچكترين دروغي بگويند راستگويي يكي ازضروري ترين صفات روحاني است بهاييان 
با وجود اين  .چرا مردم دروغ مي گويند؟ بعضي وقتها براي اين است كه آنها مي ترسند حرف راست بزنند

 اگر .خدا پنهان كنيم همه كارهاي ما مطلع است و ما نمي توانيم چيزي را از همه ما مي دانيم كه خداوند از
ود و نمي توانيم به خداوند دشوار خواهد ب ما راستگو نباشيم پرورش صفات خوب ديگر براي ما بسيار

  :هم اين بيان مبارك را حفظ كنيم بياييد با .نزديك شويم
  )12( »ي اساس جميع فضائل انساني استصدق و راست«

  صدق و راستي 
گفت  مادرش پرسيد چه شده؟ احمد راستش را به مادر .شكست دست احمد افتاد و ليواني از - 1

  .احمد فضيلت راستگويي را از خود نشان داد 
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هم بازي كنند گيتا بايد تكاليفش را انجام مي  گيتا خواست كه با از دوست گيتا به خانه آنها آمد و - 2
به دوستش بگويد كه  كمك كند و برادر گيتا مي خواست به او .نمي توانست براي بازي بيرون برود داد و

به دوستش گفت امروز  كرد و گيتا در را باز .راضي نشد كه برادرش دروغ بگويد گيتا منزل نيست ولي گيتا
 .گيتا فضيلت راستگويي را از خود نشان داد .نمي تواند با او بازي كند دارد و كار

  اساس 
بود  ي كه قرارمحلّ ساختن ديوارها مقداري سنگ و سيمان را در قبل از .پدر اديب خانه مي ساخت - 1

  .سيمان اساس خانه محكم مي شودبا سنگ و  .محكم شوند ديوارها را بسازد ريخت تا ديوارها كامالً
ياد گرفتن صداي  .نوشتن را ياد بگيريد بايد با صداي حروف آشنا شويد آنكه خواندن و قبل از - 2
 .اساس خواندن و نوشتن است ،حروف

  داستان ) ج
درش در مزرعه ـكه پ وقتي .پسري زندگي مي كرد ،در سرزميني دور ،در زمانهاي قديم

 خانه رسيدگي مي كرد اين چوپان جوان از گوسفندان نگهداري ود و مادرش به كارهايـب
تصميم گرفت همسايه ها را به شوخي كمي  رفت و يك روز حوصله اش سر .ي نمودم

 اماشتافتند  همه به كمك او! گرگ گوسفندانم را دريد!  گرگ! گرگ :ناگهان فرياد زد .بترساند
وانسته بود آنها را فريب دهد و دست بيندازد اينكه ت پسر به آنها خنديد و از گرگي نديدند و
همديگر در باره رفتار بد پسر چوپان  دوستانش به سركارهايشان برگشتند و با .خوشحال بود

  .صحبت مي كردند
بعضي از همسايه ها ! كمك كنيد! كمك كنيد! گرگ! گرگ :روز بعد دوباره پسرفرياد زد

 .لي دوباره پسر را ديدند كه به آنها مي خنددو .دوان دوان خود را براي كمك به اورساندند
  .را فريب داده بود چوپان دوباره به دروغ آنها آنها خيلي ناراحت شدند چون پسر

كمك ! كمك كنيد! گرگ گوسفندانم را دريد!  گرگ! فرياد زد گرگ وقتي پسر سومروز 
 ويد اعتنايي به اوو دروغ مي گفريب داده هم پسر آنها را  آنكه باز تصورهمه به ! كنيد

 گرگ همه گوسفندانش را دريد و .ه او حمله كرده بودواقعاً گرگ به گلّ اين بار اما .نكردند
چوپان خيلي غمگين شد ولي يك درس بزرگ از اين جريان  .هيچكس به كمك او نيامد

ن روزي خواهد آمد كه ديگر پدر و مادر و خواهرا ،آموخت وآن اين بود كه اگر دروغ بگوييم
  .ي اگر راست بگوييم حرف ما را باور نخواهند كردو برادران و دوستانمان هم حتّ

  »تلفن«بازي ) د
هم قرار مي گيرند وآخرين نفر در مقابل تخته سياه قرار  يك رديف پشت سر تعدادي از اطفال در

ين اولر پشت با انگشت طرحي را ب معلّمصورت نياز مي توان چند صف از اطفال درست كرد  در .مي گيرد
مقابل خود  يك از اطفال تصويري را كه درك كرده بر پشت نفر به همين ترتيب هر نفر صف مي كشد و
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بايد تصويري را كه درك  او دارد و مقابل تخته سياه قرار مي كشد تا نوبت به آخرين نفر مي رسد كه در
خود را هم روي تخته مي كشد و يه اولتصوير  معلّمآخرين مرحله  كرده بر روي تخته رسم كند و در

  .تصاوير بايد ساده باشد تا همه اطفال بتوانند آن را بكشند .تفاوت آن را توضيح مي دهد
   6نقاشي شماره  :رنگ آميزي) ه

  درس هفتم 
اطفال قسمت بيشتري از مناجات  مناجات را تالوت كرديد و كودكان ادعيه و پس از آنكه شما و
  :ادامه دهيد هاي كالس را به شرح زيرفعاليت ساير ،ددرس چهار را حفظ نمودن

  )شامل سرودهاي جلسات قبلي(سرودها ) الف
  استقامت

 يم ــلّه مي رســه قـر بــآخ   مــي رويـاال مـوه بـاز ك
  اــربـبا ، دلـــت زيــپيداس    ا ـر پـهان در زيـجا جـآن
   اـسوي مــند گيــانه كــش    فزا ـانـمي جــجا نسيـآن
سخت است و پر رنج و بال    ا ــلّه راه مــــه قــا بـام  
  گذرـود اي رهـــان شــآس    ن سفر ـت ايـقامـا استـب

  آزاد از هــر تــرس و غـم   در ايـن سفر هـمراه هـم 
 قــدرت بـه يكديگر دهـيم     خدمت به يكديگر كنـيم
  نــور بــها شـــد راهـــبر    خـسته نشـو اي همسفر
  بــا اسـتـقامـت گــر روي    در راه او گم كي شـوي؟
 آخــر بـه قــلّه مي رســيم    از كـوه بـاال مـي رويــم
  پيداســت زيـــبا ، دلـربــا    آنـجا جـهان در زيـر پـا 
  شــانه كــند گيــسوي مـا     آنـجا نسيــمي جـانـفزا 
ا بــه قــــلّه راه مــا  نج و بالسخت است و پر ر    امـ  
  آســان شــتود اي رهـگذر    بـا استـقامـت ايـن سفر 

  حفظ بيان مبارك) ب
به عنوان افراد  .صفات برجسته هر انساني كه عاشق خداوند است استقامت يا پايداري است يكي از

ين اطمينان كامل داريم كه آن حضرت مظهر ظهور الهي براي ا بهايي ما به حضرت بهاءاهللا ايمان داريم و
نخواهند بود در ايمان ما به آن  كاري انجام دهند، قادر هر چه ديگران بگويند يا بنابراين هر .زمان هستند

تعاليم آن حضرت  ما بايد هميشه حضرت بهاءاهللا را دوست بداريم و احكام و .حضرت خللي وارد آورند
  :اييد اين بيان مبارك را با هم حفظ كنيمذهن ما باقي بماند بي براي آنكه اين مفهوم بيشتر در .را اجراء كنيم

  )13(»اعظم امور استقامت بر امر اوست ،بعد از عرفان حق«
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  عرفان حق 
 .آنها به عرفان حق فائز شدند .كوتاهي هزاران نفر به حضرت اعلي ايمان آوردند مدت در - 1

خردسالي به  حضرت عبدالبهاء در .كودكي مقام حضرت  بهاءاهللا را شناختند حضرت عبدالبهاء در - 2
 .عرفان حق فائز شدند

  اعظم امور
مهمترين كار من  زندگي كارهاي زيادي بايد انجام دهم ولي بزرگترين و مادر رضا گفت من در - 1
  .رضا اعظم امور است تربيتبراي او  .رضاست تربيت

  استقامت 
گرفته بود كه ماريا ياد  اما .ه هاي سفيدي در آسمان هستندلكّ شخصي به ماريا گفت ستاره ها  - 1

ماريا فكرش را  .دوري از ما واقع شده اند فاصله بسيار مانند خورشيد هايي هستند كه در ،واقع ستاره ها در
 .آنچه مي دانست استقامت كرد او در. نداد تغيير

2 - شخصي به مونا گفت كه دعاي روزانه اهما .تي ندارديخواندن دعاي روزانه را ادامه داد زيرا  او ام
 .ست كه اين يكي از احكام الهي است مونا در اجراي اين حكم جداً استقامت نمودمي دان

  نداستا) ج
يعني  ،در زمان حضرت باب و حضرت بهاءاهللا ،قهرمانان ديانت بهايي همه ما دربارة

 اين داستانِ زندگيِ .آنها كه زندگي خود را در راه خدا فدا نمودند چيزهايي شنيده ايم ةدربار
اسم اين قهرمان روح اهللا  .زمان حضرت عبدالبهاء زندگي مي كرد رگي است كه درقهرمانِ بز

 13است و وقتي در راه محبوبِ قلبِ خود يعني حضرت بهاءاهللا جان خود را فدا كرد فقط 
  .سال داشت

ا پدرش براي زيارت حضرت عبدالبهاء به عكّ هساله بود به همرا 12وقتي روح اهللا 
عشق ِبي نهايت حضرت عبدالبهاء داستانهاي زيادي  بسيار زياد و تمحب ةاو دربار .سفركرد

ا هيجان و در راه سفر به سختي مي توانست بخوابد چون براي رسيدن به عكّ .شنيده بود
حضور حضرت ه ب ا رسيد واز شادي و سرور به عكّ باالخره با قلبي پر .شوق زيادي داشت

خصوص لحن ه روح اهللا خيلي عالقه داشتند بحضرت عبدالبهاء به   .عبدالبهاء مشرف شد
  .ازحفظ مي خواند بسيار دوست داشتند ي راوقتي مناجات ،زيبا و مليح او را

زندگي كرد و هر روزي كه مي گذشت  محضر حضرت عبدالبهاء ي درمدتروح اهللا براي 
محضر حضرت  باالخره روزهاي حضور در .عشق او به امرالهي بيشتر و بيشتر مي شد

  .دالبهاء تمام شد و روح اهللا و پدرش جناب ورقا به ايران بازگشتندعب
 در ايران خود را وقف تبليغ امر به نفوس مخلصه نمودند و پيام حضرت بهاءاهللا را از
      محلي به محل ديگر رساندند و هركس صحبتهاي روح اهللا را مي شنيد عميقاً تحت تاثير قرار
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ت روح اهللا را دوست داشت و همگي رفتار و روحاني پدرش او را بي نهايت .مي گرفت
زيادي رفتار  محبت ا لطف وبهمه  با روح اهللا خيلي راستگو و امين بود و .تحسين مي كردند

 صوت زيبايي تالوت مي كرد و مناجاتهاي زيادي از بر داشت و آنها را با او .مي كرد
وز دشمنان امر روح اهللا و پدرش را يك ر .مناجات مي خواند سحرگاه بيدار مي شد و دعا و

وضع زندان خيلي بد بود و زنجير  .طهران بردند دستگير كردند و آنها را به يك زندان در
گردن آنها انداخته بودند كه خوابيدن را براي آنها خيلي سخت مي كرد ولي  سنگيني بر

مي خواند و  وازاو مناجات مي خواند  آ .باوجود همه اينها روح اهللا خيلي خوشحال بود
  .عشق حضرت بهاءاهللا مي سرود اشعار خيلي زيبايي در

هرمان سخت تر و سخت تر مي شد تا آنكه آن ـق زندگي در زندان براي اين دو ،روز هر
يك روز صبح زود يكي از مسئوولين به نام  .فاق افتادـش بودند اتّـواقعه اي كه در آرزوي

عصباني بود او روح اهللا و پدرش را به انجام كارهاي مست و  او .حاجب الدوله به زندان آمد
چ كس آزاري ـبه هي ش جواب دادند كه بيگناه هستند وـهم كرد ولي آنها با آرامـبد متّ

 اولبگو : پدر روح اهللا با عصبانيت پرسيد و بيشتر عصباني شد و از آن مرد بيشتر .نرسانده اند
ي جواب دادند كه براي من هيچ فرقي ـه آراما بـ؟ جناب ورقتـو را بكشـم؟ يا پسـرت را

او را به  رحمي تمام با خنجر حاجب الدوله با شنيدن اين پاسخ جناب ورقا را با بي .نمي كند
تمام وجود  روح اهللا با .پدر، پدر، مرا باخودت ببر: روح اهللا با گريه مي گفت .شهادت رساند

  .ه امر الهي جان خود را فدا كندگريه مي كرد و آرزو مي كرد كه مانند پدرش در را
 جان تو پسر: با روح اهللا صحبت كند و به او گفت محبتحاجب الدوله سعي  كرد كه با 

 پست و كمك كنم و من تو را خيلي دوست دارم و مي خواهم به تو اي و بچههنوز يك 
گري كه تو دي چيز هر م پول و ثروت زياد وـمن مي توان .لي بااليي به تو بدهمـمقامي خي

 من مقام و منصب و: روح اهللا جواب داد .فقط بگو كه بهايي نيستي .مي خواهي به تو بدهم
وقتي حاجب الدوله فهميد كه اين طفل خيلي  .فقط مي خواهم با پدرم بروم .پول نمي خواهم
  .نندداد كه روح اهللا را دار بز نمي تواند او را از عقيده خود برگرداند دستور استقامت دارد و

ي كه بعداً ورقائيه ناميده شد در چاهي محلّ اجساد جناب ورقا و جناب روح اهللا را در
  .انداختند

همانطور كه  قهرمانان امرالهي شد و چند طفل بود يكي از بدين ترتيب جناب روح اهللا هر
  .اشعارش آرزو مي كرد توانست جان خود را در راه حضرت بهاءاهللا فدا كند در

  »ميش گ وگر«بازي ) د
شده  آن سبز ي كه علفهاي شيرين درقديمي مي گذشتند تا به محلّ از روي يك پل بسيار ميشها بايد

ردند اين ب ت ميخوردن ميشهاي كوچك لذّ زير اين پل گرگهايي زندگي مي كردند كه از در .بود برسند
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ور مي كردند بيدار ـل عبـتي از روي پـوق ،هاـفقط با صداي پاي ميش گرگهاي تنبل اغلب خواب بودند و
 كنند آنقدر آرام و ل عبورـته از روي پـياد گرفته بودند كه آهس ها خيلي باهوش بودند وـميش .دـمي شدن

به  .ت گوش مي دادند و راه مي رفتندآنها به صداي خُرخُر گرگها بدقّ .نشوند بي صدا كه گرگها بيدار
ستادند زيرا ـركت مي ايـها بالفاصله بي حـآن ر قطع مي شدـرخـداي خـمحض آنكه براي يك لحظه ص

اگر  هرگونه صدايي آنها را بيدار مي كند و مي دانستند كه گرگها منتظر شنيدن صداي پاي آنها هستند و
  .صدايي نباشد دوباره به خواب مي روند

ها بايد از  بچه .بعضي كوتاه مقداري تخته بسازد بعضي بلند و مي تواند پل را با نيمكتها و يا معلّم
از چندي  هر .مي آورد با صداي دست يا زدن به ته قابلمه صداي خرخر گرگها را در معلّمروي پل بگذرند 

 ،ي اگر يك قدم مانده باشد تا از پل بگذرندبي حركت مي ايستند حتّ اطفال كامالً گرگها بيدار مي شوند و
ت كنند گرگها بيدار مي شوند و ميشها را با لذّگرگها به خواب بروند زيرا اگر اطفال كوچكترين حركتي  تا

  !مي خورند
  7نقاشي شماره : رنگ آميزي) ه

  م رس هشتد
 مناجات را اجرا كرديد مي توانيد مناجاتي را كه در چند تن از اطفال قسمت دعا و بعد از آنكه شما و

  :شرح زير استه هاي بعدي كالس بفعاليت .حال حفظ كردن هستند مرور كنيد
  )شامل مرور بعضي از سرودهاي قبلي (سرود ) الف

  خضوع و فروتني                                             
  ين هرگوشه را ببينـزبـم تيـچش اـب   ازنينـباي نــر طرف زيـه هـب گرـبن
  اززمينجوشيده سار شمهچصدرودو    ينـده از زمـيـبزه ها رويـس و هاـگل

  اـاي مـر پـت در زيـهميشه هس اما    الـعدن طــس مـا بــن مــدارد زمي
  شق راستنـا عـرور بـت و غـبي منّ    د اين زمينـنچه را مي بخشآدارد هر

ا    كرش زنندـپي رــها بـخم زخمـبا ش دـرنـمر بـر ثـهتـين  بـاز آن زم امـ  
  صدميوه دادوبازهرگز به كس نگفت    صدباغ ومزرعه در سينه اش شكفت

  يشه چون عبدالبهاء كندـدمت همـخ    ندـا كـدمت به مـني خـوترـا فـاو ب
  حفظ آيات ) ب

 برابر خداوند خاضع است به عظمت خداوند و مهم خضوع است انساني كه در صفات بسيار يكي از
ليم اراده الهي مي شود هنگامي كه ما اراده خود را كنار ـور كامل تسـطه ب او .ي مي بردـوچكي خود پـك

براي آنكه در برابر  .تسليم اراده الهي مي شويم  خداوند قلب ما را سرشار از سرور مي سازد م ومي گذاري
  .يد اين بيان مبارك را از بر كنيماراده الهي خاضع تر شويم بياي

  )14(»ضعاً الكونَ لَك متواضعاًياابنَ االنسان كثن لي خا«
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  )ترجمه(».ضع و بخشنده باشمتو متوابراي من خاضع باش تا براي اي پسرانسان «

  خاضع 
داوند فكر ـت خـعظم ةارـكه شيده دعا مي خواند اغلب سرش را پايين مي اندازد و درب هنگامي - 1
 .خداوند خاضع  است برابر شيده در .مي كند

برابر  اديب در .ييد مي نمايدأطلب ت كند و تبليغي به بزرگي خدا فكر مي اديب قبل از انجام سفر - 2
 .خاضع است عظمت خداوند

  داستان) ج
احباء ميل داشتند كه  .صفات برجسته حضرت عبدالبهاء بود فروتني يكي از خضوع و

را براي خود  »عبدالبهاء« القاب بزرگي به حضرت عبدالبهاء بدهند ولي ايشان فقط لقب
همچنين آن حضرت سادگي را  .است» بنده حضرت بهاءاهللا« انتخاب نمودند كه به معني

يك روز احباي غرب برنامه جالبي براي شستن دستهاي هيكل مبارك  .داشتند خيلي دوست
  .قبل از غذا پيش بيني كردند

آنها ترتيبي دادند كه پسري با لباس مخصوص تُنگ بلور پراز آبي را بياورد وحوله هاي 
ه اي از احباء ه عدـد كـودنـرمـظه فـبهاء مالحـدالـوقتي حضرت عب .كردندآماده معطر هم 

حوله هاي معطر به سمت ايشان  آب و ظرف بلور ري با لباس مخصوص وـبه همراهي پس
كردند دستهاي  آن نزديكي مقداري آب پيدا فوراً در ،از برنامه آنها مطلع شدند مي آيند و

خود را شستند و آن را با پارچه اي كه باغبان داشت خشك نمودند و باچهره اي نوراني به 
 بردند و از آنان خواستند كه براي شستن دستهاي خود از آن آب وسمت ميهمانان تشريف 

  .حوله استفاده نمايند
  »گاهي من قد بلندم«بازي ) د

  :يك صدا بگويند ه دور او حلقه بزنند وبقي ببنديد و ها را بچهچشم يكي از 
) كشند مي به باالرا  تا آنجا كه مي توانند خود آنها روي انگشتان پا مي ايستد و(من خيلي قد بلندم 

  :صدا بگويند يك بعد
  )كوتاه كنند تا جائي كه مي توانند خودشان را قد مي نشينند و اطفال سرپا(كوتاهم  من خيلي قد

  )دوباره روي انگشتان پا مي ايستد(گاهي قد بلندم 
  )دوباره سرپا مي نشيند(گاهي قد كوتاهم 

هم بگويند  بعد همه با را بلند يا كوتاه كنند و با اشاره به اطفال مي فهماند كه خودشان معلّمسپس 
حدس بزند  ،از روي صداي آنها ،طفلي كه چشمش بسته بايد كوتاهم و حاال حدس بزن من قد بلندم يا قد

  .كه آنها در چه وضعيتي هستند
  .يك از كودكان مي تواند به نوبت چشمش را ببندد هر
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  8نقاشي شماره  :رنگ آميزي) ه
  درس نهم 

 .مناجات بخوانند ا با تالوت مناجاتي كه از برداريد آغاز كنيد و چند تن از كودكان نيزكالس ر
  .نموده اند از بر ،كرديد در درس چهار آغازحفظ كردن آن را مناجاتي كه  ،تاكنون البد همه اطفال

  :ستبعدي كالس بشرح زير ا فعاليت .اين جلسه اين مناجات را بطور كامل با آنان مرور كنيد در
  )شامل بعضي از سرودهاي قبلي(سرود ) الف

  مواسات
  رسنه امـودم گـر خـاگ   و دهمـود به تـذاي خـغ

  ر چه تشنه امـخودم اگ    م آب راـخشـبـوبــبه ت
  شادي ات رور من زـس    مـمـث غـاعـو بـم تـغ

  ماست اين صفت عارـش    اـن مـت ديـاس محبـت
  حفظ آيات ) ب

هميشه به دنبال راهي براي  او مي خواهد كه ما .شادي زندگي كنيم كه همه ما باخداوند اراده فرموده 
نبايد فقط آنچه  ،براي آنكه بتوانيم بدين نحو زندگي كنيم .خدمت به ديگران باشيم و آنها را مسرور سازيم

 .ي طلب كنيمبلكه بايد حتي براي ديگران چيزهاي بهتر ،را براي خود مي خواهيم براي ِديگران نيز بخواهيم
  :بياييد با هم اين بيانِ حضرت بهاءاهللا را از بر كنيم

»هلي نفسع اَخاه نِ اختارم15(»طوبي ل(  
  )ترجمه(».خوشا به حال كسي كه برادرش را بر خود ترجيح دهد«

  خوشا به حال  –طوبي 
فاده از هوش با است ،سيما .ولي وسيله اي براي بدست آوردن آب نداشت .سيما كنارچاه آب بود - 1
خوشا به حال سيما كه خداوند به او هوش  .از چاه آب كشيد طنابي به يك سطل بست و ،خود سرشار

 .سرشار عطا فرموده

خوشا به حالِ خانه منصور كه اين همه  .خانه شان دعا مي خوانند روز صبح در خانواده منصور هر - 2
 .دعا در آن خوانده مي شود

  )ترجيح دهد( اختار
بستني  ،باشد يكي را انتخاب كند دو را دوست دارد ولي اگر قرار ي و ميوه اي هرسنتّ سينا بستني - 1

 .ميوه اي را ترجيح مي دهد

او كمك به پدر را  ،هم مي تواند به پدرش كمك كند هم مي تواند براي بازي بيرون برود و ،فواد - 2
 .فواد كمك كردن به پدرش را ترجيح داد .انتخاب كرد
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  داستان) ج
بدالبهاء هميشه ترجيح مي دادند كه از لباسهاي ساده و ارزان استفاده نمايند و حضرت ع

بود به ديدن حاكم  يك روز قرار .هرگاه لباس اضافي داشتند آن را به ديگران مي بخشيدند
كردند كه عباي مبارك براي اين  منيره خانم همسر هيكل مبارك فكر .تشريف ببرند عكّاشهر 

نزد خياط رفتند وعباي جديدي سفارش دادند تا جايگزين عباي قبلي  ديدار مناسب نيست و
تغيير عبا نخواهند شد چون  توجهكردند كه مطمئناً حضرت عبدالبهاء م منيره خانم فكر .كنند

 .باالخره روز مالقات رسيد .زياد لباس بود له مهم براي آن حضرت تميزي بسيارأتنها مس
حالي كه مي فرمودند اين عباي  در حظه فرمودند وحضرت عبدالبهاء عباي جديد را مال

مينره خانم توضيح . جديد متعلق به ايشان نيست به دنبال عباي قبلي خودشان مي گشتند
خاطر اين مالقات مهم اين عبا را سفارش داده اند ولي حضرت عبدالبهاء آن را ه دادند كه ب

پنج عباي ساده شبيه آنچه هميشه ايشان نپذيرفتند و فرمودند كه با پول اين عبا مي توانستند 
ه كننداستفاده مي نمودند تهي.   

حضرت عبدالبهاء توضيح دادند كه هيچ دليلي وجود ندارد كه چنين لباس گراني براي 
ايشان تهيه ه شود و خواستند كه عبا را به خياط برگردانند و پنج عباي معمولي با پول آن تهي

ما مالحظه مي نماييد كه من نه تنها يك عباي نو خواهم داشت آن وقت ش: نمايند و فرمودند
   .بلكه چهار عباي ديگر هم  براي تقديم به دوستان ديگر به دست خواهم  آورد

  »حلزون«بازي ) د
صف در جاي خودشان مي ايستند  اولاطفال  .همه كودكان صف بسته دست همديگر را مي گيرند

مي روند و كم كم خود را پيچيده به شكل حلزون درمي آورند دور آنها راه تا ه اطفال دوروبقي.  
  :تنوع وتغيير

سايركودكان نيز حول  صف ايستاده اند حركت دايره واري را شروع مي كنند و اول اطفالي كه در - 1
  )مواظب باشيد پاي همديگررا لگد نكنند(آنها مي چرخند 

ه پاي بقي كنند و زير وسط هستند قوز مي وقتي اطفال شكل حلزون را درست كردند آنهايي كه در - 2
 .درهمه حال بايد دست همديگر را دردست داشته باشند .مي روند

  9طرح شماره  :رنگ آميزي) ه
  درس دهم 

جلسات گذشته از بركرده اند با  مناجاتي را كه اطفال از دو ،مناجات از شروع كالس با دعا و بعد
  :ادامه دهيد شرح زيره سپس برنامه كالس را ب .كنيد آنان مرور
  )شامل مرور سرودهاي قبلي(سرود ) الف
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  نتاام
  تيـــا راسـتي بـــا راسـب   ودــبا شــا زيـتار مــگف
  تيـــا راسـتي بـــا راسـب    ار راـتـفـر گــه اگـه بـب
  مانــــــآس  تابِـــاز آف    ترــبيش ت ـــناماورِ ــن

  ن و آنــينِ ايــي امـاشـب    ن روشن شودآرويت به 
  تـوده نيسـو آلـتان تـدس    گرانــال ديـه مـني بـيع

  هيچ كس آسوده نيست از    نت هيچ كساماچون بي 
  حفظ بيان مبارك )ب

، آشنا و سرور قلب ما خلق فرموده استكه خداوند براي تزيين زندگي چيزهاي زيبايي  همه ما با
يكي از زيباترين  .صفات روحاني است ،ا را زيبا مي سازدزندگي م ،آنچه بيش از اشياي مادي اما .هستيم

متعلق به ديگران كه نتدار باشيم آنچه را اماوقتي كه ما  .نت استامادهد  صفاتي كه زندگي ما را زينت مي
براي آنكه اين مفهوم را هميشه به ياد داشته  .هيچ وقت ديگران را فريب نمي دهيم است برنمي داريم و

  :اين بيان حضرت بهاءاهللا را از بركنيم باشيم بياييد
  )16(»نَهمازينوا لسانَكُم بِالصدقِ و نُفُوسكم بِاال«
  )ترجمه(».نتاامزينت دهيد و نفستان را با  راستيزبانتان را با «

  زيبا ساختن –تزئين ساختن 
 .با كرده استگلهاي رز باغچه را تزئين نموده و زي .باغ كاشته است مينا گلهاي رز زيبايي در - 1

سينا زبان خود را با صدق و راستي زينت داده  .حاال راست مي گويد اماگاهي دروغ مي گفت  سينا - 2
 .است

 .اشي ديوار را زيبا كرده استاين نقّ .نصب شده يك كشتي روي  ديوار اشي زيبايي ازنقّ - 3

 .در هنگام بهار شكوفه ها درختان را تزئين مي كنند  - 4

 .ن كرده استن به ضيافت خود را با گوشواره هاي زيبا مزيمادر سيمين قبل از رفت - 5

او شخصيت بسيار زيبايي  .ن سازدكودكي تصميم گرفت خود را با صفات روحاني مزي در اكبر - 6
 .براي خود ايجاد كرد

  داستان ) ج
 يك روز نامه اي دريافت كرد كه او را بسيار .بهاييان ممتاز ايران بود مالبهرام يكي از

چون  كرده و فوتعمويش  كوچك پسر فرزندداده بودند كه  نامه خبر مود چون درناراحت ن
به پليس شكايت كرده  آن طفل را با مراسم بهايي دفن كرده اند مالهاي شهر عصباني شده و

  .پليس هم پدر طفل يعني پسرعموي ايشان را دستگير كرده و به زندان انداخته است .اند
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تصميم گرفت به ديدن  كرد و عميقاً درباره اين مشكل فكرمالبهرام پس ازخواندن نامه 
وقتي مال بهرام به خانه شخص  .مورين عالي رتبه دولت برود و از او كمك بخواهدأم يكي از

يكي از  .مهمانان زيادي دارد كرده و مهماني بزرگي برپا مورد نظر رسيد مالحظه كرد كه او
 مي خواهد وارد مجلس شود خواست كه او راكهنه  آنها كه ديد مردي با لباس معمولي و

 واحترام از او دعوت نمود كه در محبتبانهايت  بيرون كند ولي ميزبان مالبهرام را ديد و
شايسته احترامي است كه من به او  مالبهرام كامالً: ميزبان توضيح داد .ماني شركت كندـمه

مالبهرام  مشكل  .ستكار و امين استي در هنگام بال و امتحان مردي درزيرا او حتّ .مي گذارم
دستور آزادي پسرعموي  محبتكمال لطف و  با مور عالي رتبه نيزأم خود را مطرح كرد و
ال كردند كه داستان درستكاري و ؤس ب كردند وميهمانان خيلي تعج .مالبهرام را صادركرد

رتبه دولت را به  اليمور عأچه چيزي توانسته اين همه احترام يك م نت مالبهرام چيست واما
  :مرد ميزبان تعريف كرد كه .خود جلب كند

به همين  .تمـموقع مي پرداختم ولي پول كافي نداشه بايد ب ي قبل من قرضي داشتم ومدت
جاي پول يك قطعه زمين را كه ه جهت با مردي كه به او مقروض بودم قرار گذاشتم كه ب

وافق برسيم و نه من ـه تـلك بـورد ارزش اين مـم وانستيم درـمي تـن اما .پذيردـتم بــداش
 .نه او به قضاوت دوست من اعتماد داشت مي توانستم به قضاوت دوست او اعتماد كنم و

باالخره از يك  .كدام از ما به دوست خودمان پول مي داديم تا به نفع مانظر بدهد چون هر
او نيز  .ا قيمت گذاري كندتاجري خواستيم كه يكي از كارمندانش را بفرستد تا زمين ر

براي اينكه مطمئن شوم كه قيمت زمين آنقدر هست كه بتوانم قرض خود  .مالبهرام را فرستاد
زيادي پيشنهاد كردم تا او به نفع من نظر  به او پول بسيار نزد مالبهرام رفتم و را بپردازم قبالً

ودم كه آن مبلغ را ـئن بـن مطمـم .چه هست بگويدـتر از آنـين را بيشـمت زمـقي بدهد و
ولي مالبهرام قبول نكرد  .نمي توانست حتي با شش سال كار سخت كه داشت به دست آورد

  .كنيم تا ملك را ببينيم است صبر و گفت بهتر
 .وقتي ملك را ديد قيمت خيلي بيشتري از آنچه من انتظار داشتم روي زمين گذاشت

هم  بيشتري به او تقديم كردم ولي مالبهرام بازپول خيلي  بنابراين من بعداً نزد او رفتم و
ت ديگري علّ همين ارزش را داشته و قيمت گذاري او نپذيرفت و گفت كه زمين واقعاً

اوست كه به خاطرش حقوق  همچنين قيمت گذاري زمين قسمتي از كار .نداشته است
آنگاه  .نمي دانداحتياجي به دريافت پول ديگر ندارد و اين كار را صحيح  دريافت مي كند و

مرد عالي رتبه به مهمانان خود گفت حاال دانستيد كه چرا گفتم مالبهرام مرد درستكار و اميني 
  ! آه چه مي شد اگرهمه مثل مالبهرام درستكار بودند .است كه مثل او بندرت پيدا مي شود
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  »مثلث ،دايره ،مربع«بازي ) د
و از يكي از اطفال ) مربع ،دايره ،دايره: (برد مثالً پشت سرهم نام مي شكلها را مجموعه اي از معلّم

سپس ازهمان طفل مي خواهد كه به همان ترتيب كه  .مي خواهد كه به همين ترتيب اسامي را تكرار كند
  .اسامي گفته شده شكلهاي آنها را بكشد

كه به  بار ترتيب اسامي طفل بايد چند مرتبه فرصت پيدا كند تا دراين بازي شركت كند و هر هر
خاطر بسپارد دو اسم به اوگفته شود و اگر سه ه طفل نتواند سه اسم را ب اگر .اوگفته مي شود بايد تغيير كند

  .اسم گفته شود اسم كم بود چهار
ع و تغييرتنو  

ه كنيد و روي هركارت چند شكل با كارتهايي تهي ،جاي آنكه اسامي شكلها را فقط نام ببريده ب - 1
ه بعد بخواهيد رديف اسامي شكلها را ب هركارت را به يكي از اطفال نشان دهيد و .دتركيبهاي مختلف بكشي

 .سپس تصوير آن را روي كاغذ بكشند بگويند و اول .آورند و بيان كنند خاطر

لمس  ،چرخيدن ،پريدن: هاي مختلف هم انجام دهيد مثالًفعاليترديف  اين بازي را مي توانيد با  - 2
 .يك قدم به جلو رفتن ،دست زدن ،بينيلمس  ،كردن انگشتان پا

   10تصوير شماره  :  رنگ آميزي) ه
  درس يازدهم 

بنابراين بعداز شروع  .از اين جلسه وطي چهارجلسه آينده كودكان مناجات جديدي را از بر مي كنند
زير را نيازداريد معاني لغات و عبارات مناجات  ،براي تعليم مناجات جديد ،شما ،كالس با دعا ومناجات

  .براي كودكان توضيح دهيد و به آنان كمك كنيد تا آن را از برنمايند
  واهللاه

پرورش بخش و در  محبتربي ربي كودكم خردسال از پستان عنايت شيرده و درآغوش 
از تاريكي برهان شمعِ روشن كن  .كن تربيتعنايتت  دبستان هدايت تعليم فرما و درظلّ

 .بنده آستان كن و خلق وخويِ راستان بخش .گلشن فرما و از پژمردگي نجات داده گلِ
تويي مقتدر و توانا تويي  .نه سر عالم انساني كن و تاجي از حيات ابديه بر موهبت

  )17( ع ع             بخشنده و بينا
  :شرح زيراسته هاي كالس بفعاليتساير 
  )شامل سرودهاي قبلي(سرودها ) الف

  بخشش و سخاوت
  خاوتـا ســنده بــوشـج   اشيـب مهـه چشـد كـباي
  محبـــتر ــپ  ندهــبخش    مــالـگان عـــا تشنـــب
  چه داريــــــشادي از آن    گويدـت بــيدنــوشــج
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  چه داريــــــدادي از آن    تيــو وقـت يترـــشادان
  ود كه يابيــــدر قلب خ    تجو كنـــر روز جسـه

  مه پر آبيــــــچون چش    راي بخششـــــــآبي ب
  حفظ بيان مبارك ) ب

خوراك هرروز ما را فراهم مي  .او ازهمه مراقبت مي كند .خدا به همه مخلوقات خود بخشنده است
به همان ترتيب كه  .گوش و هوش ،او مواهب با ارزش زيادي به ما بخشيده است مواهبي مثل چشم.كند

ما بايد هر چه داريم با آنهايي كه  .نده باشيمخداوند به همه ما بخشنده است از ما نيزمي خواهد كه بخش
د بخشنده باشيم اين بيان مبارك حضرت بهاءاهللا را بايبراي آنكه به ياد داشته باشيم كه .نيازمندند تقسيم كنيم

  :از بر كنيم
  )18(»ناً لمن تَزَينَ بِخصالياَلكَرَم و الجود من خصالي فَهي«
ن كه خود را با صفت من مزي خوشا به حال كسيپس  .صفات من است بخشش از«

  )ترجمه(».سازد
  بخشنده –بخشش 

آنها تصميم گرفتند كه تعدادي كتاب براي  .مقدار كمي پول پس انداز نموده اند اامر رامين و - 1
 .بخشنده اند اامرامين و ر .خواهران و برادران كوچكتر خود بخرند

وقتي كيكها حاضر شد قبل از آنكه آنها را براي  .خانم مرادي تمام صبح مشغول پختن كيك بود  - 2
 .خانم مرادي بخشنده است .كيك بزرگ به همسايه ها داد ببرد و فروش به بازار

  صفات –خصال 
 .زيبايي ازخصال يا صفات گل است .خود تقديم كرد معلّمژنا گل رز زيبايي را به  - 1

 .استحكام از صفات سنگ است .محكم است سنگ بسيار - 2

  .كني پس سخت كوشي يكي از صفات تو است تو دوست داري سخت كار: احمد گفتبه  معلّم - 3

  تزئين كردن
 .برگزاري جلسه قراردهند محلّ ها مقداري گل چيدند تا در بچه .امشب ضيافت نوزده روزه است - 1
  .ها اتاق را تزئين كردند بچه

 .تزئين مي كندبيشتر اوقات لبخندي صورت مينو را  .مينو لبخند زيبائي به لب دارد - 2

  داستان ) ج
ه حضرت عبدالبهاء را فرستادند تا از كار چوپانهايي كه از گلّ ،يك روز حضرت بهاءاهللا 

در آن زمان حضرت عبدالبهاء طفل  .هاي آن حضرت  مراقبت مي نمودند بازديد نمايند
ت دشمنان عليه حضرت بهاءاهللا شروع نشده بود وخردسالي بودند و هنوز آزار و اذي 

  .ه هاي گوسفندان بسيار زيادي داشتنددامنه كوهها و گلّ حضرت بهاءاهللا زمينهاي زيادي در
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مردي كه همراه حضرت عبدالبهاء بود اظهار  ،هنگام مراجعت در ،پس از اتمام بازديد
چوپانان  يك از اين رسم پدر شماست كه هنگام مراجعت يك هديه اي به هر: داشت

هم ميل داريد هديه اي به آنان بدهيد؟ حضرت عبدالبهاء براي  آيا شما .فرمايند مرحمت مي
چوپانان  آن مرد به انتظارِ اما .زيرا چيزي نداشتند تا به چوپانان بدهند ،ي سكوت فرمودندمدت

آن  .كرد سپس فكري به خاطر شان رسيد وخيلي خوشحال شدند براي دريافت هديه اصرار
  .هايي را كه از آنها مراقبت مي نمود هديه كنندچوپان گوسفند فكر اين بود كه به هر

بخشش كريمانه حضرت عبدالبهاء را شنيدند خيلي مسرور  وقتي حضرت بهاءاهللا خبر
 است از حضرت عبدالبهاء بيشتر شدند و بسيار خنديدند و به شوخي فرمودند كه بهتر

اين دقيقاً همان كاري البته  .مراقبت نماييم و االّ ممكن است يك روز خودشان را هم ببخشند
 ايشان همه هستي و ،عمر مباركشان انجام دادند مدتاست كه حضرت عبدالبهاء براي تمام 

  .تمام لحظه هاي زندگي خود را براي وحدت و سرور اهل عالم فدا نمودند
   »دوقلوها«بازي ) د
سپس از پشت دستها  .هم مي نشينند با ها پشت به پشت هم مي ايستند و بچه از سه يا چهار نفر ،دو

  .را در دست هم انداخته سعي مي كنند از زمين بلند شوند
  11تصوير شماره : رنگ آميزي) ه

  :درس دوازدهم
هاي فعاليتمناجات شروع مي شود و با حفظ مناجات جلسه قبل ادامه مي يابد  اين درس نيز با دعا و

  :ديگر اين جلسه به شرح زير است
  :)مرور سرودهاي قبلي شامل ( سرودها ) الف 

  همه مخلوق خداييم                                               
  بپيونديم مه هـــــــپس بيا تا ب   ك خداونديمـــــهمه مخلوق ي
  اشيمدهن بوش ولب وـچشم وگ    ك بدن باشيمـــــهمه اعضاي ي

  لم وچه هنودـچه بهايي وچه مس    يهود چه مسيحي چه پارسي چه
  ا در آن مهمانـــــخانه حق و م    و جهان  واده ايمـــهمه يك خان
  ديگر كوشيمـــــبه يك محبتدر    ه همه جوشيمــــپس بياييم تا ب

  ياه و حيوانيمــــــــمهربان با گ    ربان به انسانيمــــــــنه فقط مه
  دريا ،زمين ،ا هواـــهربان بــــم    عت زيباــطبي اـــهربان بـــــم

  ن بهاستـــــمهرباني اساس دي    ده هاي خداستـچون همه آفري
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  حفظ بيان مبارك) ب
خداوند مي خواهد كه آنچه . بهاييان خواسته است تا براي سعادت همه مردم بكوشند خداوند از
هم زندگي  كنار همه ما مانند اعضاي يك خانواده در جدايي مردمان مي شود از بين برود و باعث دوري و

براي آنكه به ايجاد چنين امري موفق شويم بايد قلوب خود را از احساس بدبيني نسبت به ديگران  .نيمك
 محبتطبقه اي كه باشند با روح عشق و  يت وملّ ما بايد با جميع مردم از هردين و نژاد و .پاك كنيم

  .معاشرت نماييم
  .بيان حضرت بهاءاهللا را از بركنيمبراي آنكه اين حكم الهي را به ياد داشته باشيم بياييد اين 

  )19(».ام باعموم اَنام معاشرت نمايدتم محبتنيكوست حال نفسي كه به «
  عموم اَنام 

 .همه ما را دوست دارد يعني به عموم انام مهربان است را خلق فرموده است و خداوند همه ما - 1

ضرت عموم انام را هدايت آن ح .حضرت بهاءاهللا براي هدايت همه مردم روي زمين ظهور فرمودند - 2
 .فرمودند

  معاشرت 
  .پرندگان زيادي درمرغزاري زندگي مي كنند - 1

معاشرت با  آنها بقدري در .افرادي از نژادهاي مختلف در ضيافت نوزده روزه شركت مي كنند - 2
 .همديگر صميمي هستند كه مي توان گفت همه آنها همديگر را دوست دارند

  داستان) ج
وچه هاي باريك شهر همدان ـك ت درـت داشـراغي در دسـه چـك حالي باقر درمحمد

 .او باشتاب راه مي رفت يهودي به نام حكيم آقاجان هم پشت سر يك دكتر مي دويد و
ساعاتي قبل حكيم آقاجان او را عيادت  .در شُرف مرگ بود تشنج شده و او دچار همسر

كه  همين .اال حال او بدتر شده بودح اماكرده و براي تخفيف تب او دارويي تجويز كرده بود 
ت شد داروي اشتباه به اوداده به همين علّ توجهحكيم آقاجان بيمار را ديد رنگش پريد چون م

  .زن بيچاره درحال مرگ است
 هوديان چه رفتاري داشته اند وـي با اجان بياد آورد كه مسلمانان در اين شهرـيم آقـحك

هم تمام يهوديان  هم او و هم تمام اقوام او و ،ان زندانست كه اگر آن زن بميرد بستگ مي
دباقر او را كه وقتي محم اين افكار او را به لرزه آورد بطوري .شهر را بقتل خواهند رساند

دكتر تصميم گرفت  .دباقر را نشنيدپرسيد كه چرا اين چنين مي لرزد صداي محم صدا زد و
دباقر ب مشاهده كرد كه محمله با كمال تعجأسشرح م ولي پس از .به اشتباه خود اعتراف كند

خودتان را سرزنش  هركس ممكن است اشتباه كند ناراحت نباشيد و: درجواب او گفت
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هم  كند باز) فوت(ي اگر همسر من صعود حتّ جون شما عمداً اين كار را نكرده ايد و .نكنيد
  .را سرزنش نخواهد كرد كسي شما
كند يك  براي او غير ممكن بود كه باور .كند شنود باور نمي توانست آنچه را كه مي دكتر

به همين  .حكيم آقاجان بايد فوراً كاري مي كرد .يك يهودي اينطور رفتار كند فرد مسلمان با
 او .ه كردبراي نجات جان زن بيمار دارويي تهي دليل سريعاً به نزديكترين داروخانه شتافت و

 .مي آمد انجام داد دستش بر كاري كه از هر ت وتمام شب را بر بالين بيمار خود نشس
ت با او به نهايت همكاري و لطف و باقر هم تمام شب به دكتر كمك كرد ودمحمرفتار  محب
  .رفع گرديد باالخره خطر بهبودي در بيمار ظاهر شد و صبح آثار .كرد

ي توانست و نم ب كرده بوددباقر تعجمحم محبت لطف و رفتار پر حكيم آقاجان كه از
و يهودي چنين خوش رفتار پرسيد كه چرا با يك فرد ب خود را پنهان كند باالخره از اوتعج 

همسرم بهايي هستيم و پيروان همه  ت كه من وبه اين علّ: دباقر جواب دادمهربان است؟ محم
همين پاسخ باعث شد كه حكيم آقاجان به ديانت بهايي عالقمند شود ! اديان را دوست داريم

  .و بعدها به امر مبارك ايمان  آورد
  »صفات پنهان«بازي ) د

ه يا يك يك سكّ معلّم .نگاه مي دارند خود جلو دستهايشان را همه اطفال به شكل دايره مي ايستند و
درون دايره از  معلّم .محبته نشانه يك صفت است مثالً صفت سكّ .دستش نگاه مي دارد قطعه سنگ را در

ه را به او كّــيك مي گذارد مثل اينكه س ت هرـدستش را روي دس دكان مي گذرد ويك از كو مقابل هر
صورتي دستش را ه طفلي ب هر) است محبتبا  آرش(مثالً مي گويد  همان حال با ذكر نام او در مي دهد و

پس از كودكان مي دهد  ه را به يكي ازسكّ معلّمدرحقيقت  .گرفته است معلّم ه را ازمي بندد كه گويي سكّ
مثالً  تمام دايره شاگردان را دور زد يكي ازكودكان بايد حدس بزند كه سكه در دست كيست و معلّمآنكه 

دست اوست  ه درنشان بدهد كه سكّ بايد دستش را بازكند و شهال) است محبت شهال خيلي با: (مي گويد
دست كيست تا  ه درند كه سكّحدس بزن توانند مثالً سه بار يك مي بسته به تعداد كودكان هر. يا خير

  .ه همين بازي را مي توان با صفت ديگري ادامه دادشدن سكّ از پيدا بعد .ه پيدا شودباالخره سكّ
  12تصوير شماره : رنگ آميزي) ه

  درس سيزدهم 
سپس كودكان حفظ كردن  .تالوت دعا ومناجات توسط شما وبعضي ازاطفال شروع مي شود درس با

  :هاي ديگر اين جلسه بشرح زير است فعاليت .ه مي دهندمناجات قبلي را ادام
  سرودها شامل سرودهاي قبلي) الف

  عمل
  هاـــا گلــاد بــازي بــل بـــمث  ه آسان است   ـبا زدن چـحرف زي
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  هاـــردلــشه بـــند هميـمي نشي    ل شود همراهـــعم حرف اگر با
  ر دوا نخوردـگوب اــود خــنش    ماريــان بيــس در زمـچ كـهي

  دهدــفا نــرف دارو زدن شــح    ل به حرف پزشكـچاره تنها عم
  مــــعال يقي ـــك حقــآن پزش    هاءاهللاـــرت بــــده حضــــآم

  رهمــه زخمها مـذارد بـــمي گ    ند درمانـده مي كـــــدرد را دي
  نيرومند همه خوشبخت و شاد و    كامشــت از او و احــــبا اطاع

  ا نمي گويندـــــپس بهايي به م    ر عمل نكنيمــــچه گويد اگ هر
  حفظ بيان مبارك) ب

بنابراين ما بايد او  .هبي پايانش انسان را خلق نمود محبت خاطره تواناست و ب به همه چيز ،خداوند
 ،است يآسان كار هنگامي كه اطاعت از اوامر الهي ،ما نبايد فقط .را دوست بداريم و اوامر او را اطاعت كنيم

چنين بايد نيز  ،زندگي با مشكالت و امتحانات روبرو مي شويم بلكه در مواقعي كه دراز آنها اطاعت كنيم، 
  .مواقع امتحانات صبور باشيم ما بايد مطيع خداوند بوده و در .كنيمكاري ب

  :ا از بركنيمبياييد اين بيان حضرت بهاءاهللا ر ،براي اينكه اين موضوع را بهتر بخاطر بسپاريم
  )20(»عالمه الحبِ اَلصبرُ في قَضائي و االصطبار في بالئي«

  )ترجمه(.اي من و بردباري در بالي من استصبر درقض ،محبتعالمت 
  عالمت 

 امروز او خوشحال است و .بودند همه نگران او بود و ديشب خيلي بيمار نورانويد برادرِ كوچك  - 1
  .عالمت بهبودي نويد استاين  .چشمانش برق مي زند

دسته گلِ  .چون حميد خواهرش را خيلي دوست دارد .حميد دسته گلي به  خواهرش تقديم كرد - 2
 .اوست محبتعالمت  حميد

  صبر 
شيوا در  .شيوا با مهرباني به رعايت ومراقبت از او ادامه داد ،با آنكه كودك تمام روز گريه كرد - 1

 .برزيادي از خودنشان دادشيوا ص .نگهداري كودك كوتاهي نكرد

دعوا كردن كار  ،رامين مي دانست اما .پسرها هميشه سعي مي كردند رامين را وادار به دعوا كنند - 2
خيلي صبور (.رامين صبر زيادي داشت .ها نمي كرد بچهبه همين جهت خود را وارد دعواي  ،اشتباهي است

  )بود
  )حكم الهي -اراده الهي(قضاء

با خواندن  دعاي روزانه حكم الهي است و .مناجات مي خواند دعا و ناصر هر روز صبح وشب - 1
 .از حكم وقضاي الهي اطاعت مي كنيممناجات ما 
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مريم از قضاي  .مريم از امرالهي يعني راستگويي اطاعت مي كند .مريم هيچ وقت دروغ نمي گويد - 2
 .الهي و حكم او اطاعت مي كند

  داستان ) ج
 او .زندگي مي كرد ،نام حاجي محمده ب ،ي بسيار ماهريشكارچ ،در زمان حضرت بهاءاهللا

ي مي توانست در او حتّ .هميشه تيرش به هدف مي خورد .شكار مهارت داشت خيلي در
حال  كوچكي را كه در آسمان در ، پرندةسرعت حركت مي كرد و باحالي كه سوار بر اسب 

نزد گروهي  ،اش انداخته بوددرحالي كه تفنگش را روي شانه  ،يك روز .پرواز بود شكار كند
تصميم گرفت  او .محضر حضرت بهاءاهللا به صحرا بروند كه قصد داشتند در ،از بهاييان آمد

  .كه همراه آنها برود
قصد دارد پرنده ها را شكار  وقتي حضرت بهاءاهللا مالحظه فرمودند كه او تفنگ برداشته و

د كه شكار را خيلي شد، ولي حاجي محمگناه را نك كند به او امر فرمودند كه پرنده هاي بي
هر پرنده اي مي ديد آن را با تفنگ  ي نكرد وتوجهبه امر حضرت بهاءاهللا  ،دوست داشت

گلوله ها به هدف  يك از چـب مشاهده مي كرد كه هيولي با كمال تعج ،نشانه مي گرفت
بزرگ را  امتحان  وپرنده هاي كوچك .. .چند بار..  .دوبار.. .يك بار شليك كرد .نمي خورد

  !ي يكبار تيرش به هدف نخورد ولي حتّ .كرد
حاجي محمد شكارچي را  توجهيك پرنده سفيد بزرگ زيبا  ،به هنگام مراجعت گروه

د كند و حاجي محم سختي مي توانست پروازه كه ب بزرگ بود اين پرنده آنقدر .جلب كرد
ين شليك او اول .رش به هدف خواهد خوردتي اين بار خواهد زد و كرد كه مطمئناً او را فكر

 .بار ديگر هم امتحان كرد ولي هيچ گلوله اي به پرنده نخورد چهار .به هدف اصابت نكرد
د فكر كرد كه حاال حاجي محم .اكنون خيلي نزديك آنها پرواز مي كرد ،پرنده وحشت زده

 هم تير كرد ولي باز مرتبه ديگر هم تيراندازي كه تيرش خطا كند پس دو نيستممكن  ديگر
  .اصابت نكرد و پرنده فرار كردهدف به 

حاجي محمناگهان .كل ماجرا كرد ةدربار تفكّرشروع به  بود و رد متحي، ي به مطلب مهم
دستور صريح داده بودند كه شكار  د به ياد آورد كه حضرت بهاءاهللا به اوحاجي محم .پي برد

ه داشت كه دستور حضرت بهاءاهللا را ناديده گرفته بودي به اين كار عالقنكند ولي او به حد.  
او تصميم گرفت كه از اين به بعد هميشه  .د بوداين واقعه درس بزرگي براي حاجي محم

  .اوامر حضرت بهاءاهللا را اطاعت نمايد
  »مرد نابينا«بازي ) د

محل  يا(را دور خانه  وا طفل ديگر راهنماي او مي شود و .را با دستمال ببنديد ها بچهچشم يكي از 
  .مراقبت مي كند تا به او آسيبي نرسد مي گرداند و) كالس
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تغيير ع وتنو  
يكي از اطفال راهنماي  يك صف مانند قطار درست كنند و ها را ببنديد و بچه چشمان تعدادي از - 1

 .آنها بشود

 ا، الستيك، ماشين وها، سنگهجوي مانند درختها،(موانعي از شخصِ چشم بسته بايد راهنمايي شود تا - 2
 .كند عبور) برگزاري كالس وسايل بسته به محلّ ساير ميز و صندلي و يا مبل و

جاي آنكه يكي از اطفال دست ه راهنمايي شدن ب براي افزايش قابليت اطفال در راهنمايي كردن و - 3
طفلِ بايد ) كالس باشد معلّمكه مي تواند (راهنما  فرد .را بگيرد مي توانيد با صدا او را راهنمايي كنيد او

محافظت  چشم بسته را از نزديك دنبال كند تا اگر احتماالً مي خواست به چيزي برخورد كند يا بيفتد او را
 .كند

  13تصوير شماره : رنگ آميزي) ه
  درس چهاردهم 

درخالل اين . ادامه مي دهند 11اطفال به حفظ بقيه مناجات درس  ،پس از تالوت ادعيه و مناجات
ها بدين فعاليتساير  .اطفال بايد تمام مناجات را ازبر كنند تا درجلسه بعد بتوانند آن را مرور نمايند جلسه

  :ترتيب است
  )شامل بعضي از سرودهاي قبلي(سرود ) الف 

  قلعه عشق خدا                                                
  يمـــعظ ن وــــكم و امــــمح   تـعه اي اســـدا قلـق خـــعش
  يمـرس و بــود از تــظ شــحف    افتــــه در آن راه يـــك رـــه
  دــان دهـــود و جـــم شــــگ    د در آنيياــــــه نــــك رــــه
  دـــــمان دهـــــاي درت ــــق    ادـــــــق خـــــعه  عشــــقل
  حفظ بيان مبارك) ب

بزرگي است با ديوارهاي ضخيم  اختمانِ محكم بسيارحصن يا قلعه س. حصن است الهي مانند محبت
كسي بخواهد به ما آزاري  اگر. از آن عبور كند و پنجره هايي كه هيچ كس نمي تواند آن را بشكند و و درها

وقتي خدا را دوست داريم مثل آن  .را به اين قلعه برسانيم مطمئناً محفوظ خواهيم ماند ما خود برساند و
به  قلعه محكمي كه هيچ كس نمي تواند به آن نفوذ كند و .بسيار محكمي پناه گرفته ايماست كه درون قلعه 

  :بياييد اين بيان حضرت بهاءاهللا را حفظ كنيم .آزار برساند ما
»نَ وماَم نَجي و خَلَ فيهن دبي حصني ماابنَ الوجود حيلَكهغَوي و نهع 21(»ن اَعرَض(  

ايمن  آن نجات يافت و كه داخل شد در كسي .لعه من استمن ق محبت ،وجود اي پسر
  )ترجمه(.دانيد گمراه گرديد و هالك شدآن روي برگر كسي كه از شد و
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  قلعه –حصن 
ه شهر را ب شهر ساختند و ن بمانند ديوار بسيار محكمي دوراام آسيب دشمنان در مردم براي آنكه از - 1

 .صورت حصن يا قلعه اي درآوردند

ابتدا اينكار رامين را مي ترساند و عصباني مي كرد  .به رامين سنگ پرتاب مي كردهمسايه  پسر  - 2
رامين ياد گرفت . كند همسايه مقابله به مثل كند يعني نبايد مثل او رفتار ولي او مي دانست كه نبايد با پسر

وند براي رامين خدا محبت .را حفظ خواهد كرد مطمئن باشد كه خدا او خداوند را بخاطر آورد و محبتكه 
  .همسايه با رامين دوست شد ي پسرمدتبعد از  مثل قلعه اي شد و

  )نجات يافت و ايمن شد(منَ أنجي و 
 .كرد تا مبادا سگهاي وحشي آنهارا بدرند را پيدا مي ه بايد آنهابهي .جنگل گم شدند گوسفندان در - 1

 .ايمن شدند يعني محفوظ ماندند ند وگوسفندان نجات يافت .حال گوسفندان به داخل محوطه برگشته اند

 توجهقلبش را م ناراحت مي شد ولي باالخره او اوائل او .او انتقاد مي كردند از باًدوستان احمد مرتّ - 2
  .ناراحتي نجات يافت و ايمن شد الهي از محبتبا احساس  .او را احساس نمود محبت كرد و خدا

  )هالك شد ـ  ازبين رفت ( هلك 
ديگر جنگل  .نابود مي شود بين مي رود و كامل از طوره آتش مي سوزد باالخره ب وقتي جنگل در - 1

 .بين مي رود جنگل از .صورت قبل وجود نخواهد داشته ب

برگها  .خاك ناپديد مي شوند در تدريج خشك مي شوند وه درختان فرو مي ريزند ب وقتي برگها از - 2
 .بين مي روند از نابود مي شوند و

  داستان) ج
آنها تمام روز  .كردند ود يكي نبود سه ماهي كوچك در درياچه بزرگي زندگي مييكي ب

خطري آنها  اين درياچه براي آنها جاي امني بود و .شنا مي كردند آب بازي و را با شادي در
صاف و  ،آب .نداشت نهنگهاي گرسنه وجود در آنجا ماهيهاي بزرگ و. را تهديد نمي كرد

كند وجود  مادرشان جدا از خود ببرد و كه ماهي  كوچولوها را باآرام بود وجريان شديد آب 
ماهي كوچولوهاي ما دوستان زيادي  درياچه زندگي مي كردند و ماهيهاي زيادي در .نداشت

 يك خط شنا مي كردند و در آنها با هم مسابقه دو داشتند و .داشتند كه با آنها بازي كنند
اهي كوچولوها از آب بيرون مي جهيدند و دوباره م .بزنند همديگر جلو سعي مي كردند از
هم داشتند بازي قايم  يك بازي قشنگ ديگر آنها .عمق درياچه فرو بروند سعي مي كردند تا

گياهان دريايي  ه پشت صخره ها وبقي موشك يكي از ماهي كوچولوها چشم مي گذاشت و
مادربزرگ  يا پدربزرگ و در ويا ما وقت پدر هر .پنهان مي شدند و او آنها را پيدا مي كرد

جيغ مي زدند تا  صدا مي كردند و و با هم سر مي پريدند و آنها از آنجا عبورمي كرد جلو او



74 
 

رسيده اند ولي در واقع آنها ـلي تــد كه خيـمود مي كردنـترها وانــبزرگ .ترسانندـب را او
  .نمي ترسيدند چون دليلي براي ترس وجود نداشت

 ما رفتند به آن طرف ديگر درياچه جايي كه قبالً هرگز قصهوهاي يك روز ماهي كوچول
دوباره شيرجه مي  شنا كردند از آب بيرون مي پريدند و نرفته بودند آنها شروع به بازي و

قبال  او .ماهي كوچولوها ديوار بزرگي ديد يكي از اين پرشها يكي از در .رفتند تا ته درياچه
 برادر كوچكش هم خبر فوراً به داخل آب شيرجه زد و دوهرگز چنين چيزي نديده بود او 

باور نكردند وگفتند توي درياچه ما  داد كه چه چيزي ديده است ولي برادرهايش حرفش را
اگر  اما! كند؟ ماهي كوچولو گفت نمي دانم ولي من خودم ديوار را ديدم مي ديوار چه كار

دوبرادر به ماهي  .درياچه ديوار را ببينيددر بيرون  نداريد به باال بپريد و حرف مرا باور
ناگهان ! ده شدند تا باال بپرند يك پرش بزرگاآمسرعت شنا كردند و ه ب كوچولو خنديدند و

آنها  .دماغشان زخمي شد به ديوار بزرگي برخورد كردند و صداي فريادشان بلند شد و
آنها شنا  .بزرگ آنجا بود ارواقعا يك ديو .ديوار را ديدند آب بيرون آوردند و سرشان را از

عمق درياچه هم كشيده شده از اين  تا كردند و ديدند كه ديوار تا كناره ساحل ادامه دارد و
كردند  ماهي كوچولوها هر چه فكر! باال تا پايين همه جا ديوار بود از ساحل تا آن ساحل و

وقتي پدر  .رفتند ت وجودي ديوار را درك كنند به همين جهت پيش پدربزرگنتوانستند علّ
 كردند و خواب بود ولي آنها آنقدر هيجان زده شده بودند كه او را بيدار بزرگ را ديدند او

: ي گفتاول! پدربزرگ: سه تائي باهم گفتند هيجان تمام براي او تعريف كردند و ماجرا را با
ي سوم .رددرتمام طول ساحل امتداد دا: ي گفتدوم .يك ديوار، يك ديوار بزرگ آنجا هست

هم  چي؟ ديوار؟ ماهي كوچولوها با: پدربزرگ گفت .درياچه كشيده شده تا قعر و: گفت
ديوار بزرگ  ماهي كوچولوها : كه سبيلش را مي پيچاند پرسيد پدربزرگ درحالي .بله: گفتند
ها ديوار را  بچهحاال شما به ما بگو اين ديوار براي چيست؟ پدربزرگ كه دانست  .بله: گفتند

مانع ورود نهنگها و  اين ديوار ما را حفظ مي كند و .ده اند گفت اين ديوار يك سد استدي
 .را بخورند مي شود ساير حيوانات خطرناك كه ممكن است ما ماهيهاي بزرگ گرسنه و
 اين درياچه آرام نگاه مي دارد و آب جلوگيري مي كند و آب را در همچنين از جريان شديد

  .ها جلوگيري مي كند برخورد ما با صخره از
 همه آرامش و اين درياچه با اين ما در هاي خوبم اگر بچهپدربزرگ توضيح داد كه 

با اين ديوار  .اين ديوار است خاطره خطري ما را تهديد نمي كند ب كنيم و سكون زندگي مي
در ق بتوانيد اين ن باشد وشمااام قلعه محكمي ايجاد شده كه محيط درياچه ما امن و ،بزرگ

  .خوشبخت و آسوده باشيد
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: است؟ پدربزرگ جواب داد پدربزرگ آنطرف ديوار چه خبر: ماهي كوچولوها پرسيدند
اگر كسي  خيلي خطرناك است و .آنطرف ديوار براي شما ماهي كوچولوها جاي امني نيست

  .شايد هرگز برنگردد او آسان نخواهد بود و  شما به آنطرف قلعه برود ديگر برگشت از
ي با اين توضيحات قانع بودند ولي يك روز احساس كردند كه مدتكوچولوها تا  ماهي

 آنها كنجكاو شده بودند و .آنطرف ديوار سد چيزهاي بيشتري بدانند ةدوست دارند دربار
ديوار كامال  ماهي كوچولوها از! را ببينند نزديك همه چيز باالخره تصميم گرفتند بروند و از

 با يك خيزِ بعد با منتهاي سرعت به سمت ديوار شنا كردند و ،كنند يزفاصله گرفتند تا دورخ
كه آنطرف ديوار ديدند اين بود كه آنطرف آب  ين چيزياول .بلند به آن طرف ديوار پريدند

  .از آب درياچه بود خيلي كم عمق تر
خواستند هر چه زودتر به درياچه خودشان  بنابراين ماهي كوچولوها خيلي ترسيدند و 

 .كردند يك سقوط بلند به سطح آب برخورد از باالخره بعد! رگردند ولي نمي دانستند چطورب
طرف و  را به اين جريان آب آنها .ديوار سد خيلي دور كرد جريان آب شديد بود و آنها را از

باالخره ماهي  .و صورتشان با شنها و سنگها زخمي شده بود طرف پرت مي كرد و سر آن
ما به يك نقطه آرام رسيدند كه جريان آب آنجا خيلي شديد نبود و  ةقصهاي كوچولو

يك سنگ  آنها كنار .تمام بدنشان درد مي كرد .استراحت كنند توانستند كمي آرام بگيرند و
  .بزرگ يك جايي براي استراحت پيدا كردند

  !تمام بدنم درد مي كند: ي گفتاولماهي 
  !دماغم تا دمم درد مي كند از: ي گفتدوم
  .ما نبايد درياچه خودمان را ترك مي كرديم: ي گفتسوم

نهنگ نديده بودند و وقتي دهان  آنها هرگز قبالً .نزديكي آنها گذشت ناگهان يك نهنگ از
خوشبختانه و ! زود باشيد پنهان شويم: او را ديدند يكباره فرياد زدند نهنگ و دندانهاي تيز باز
نهنگ گرسنه  ،اين ماهي .گ ديگر از آنطرف رد شدشانس ماهي كوچولوها يك ماهي بزر از

البته نهنگ  .يك لحظه به او حمله كرد ماهي بزرگ را گرفت و خورد نهنگ در را نديده بود و
مي خواست ماهي كوچولوهاي ما را هم بخورد ولي آنها زير شكاف يك تخته سنگ پنهان 

  .ياوردنهنگ هم برگشت و رفت تا غذاي بيشتري به دست ب .شده بودند
بلعيد؟ ماهي  ديديد چطوري آن ماهي بزرگ را قورت داد و: ي پرسيداولماهي كوچولوي 

 در و .بايد زود از اينجا برويم: ي گفتسوم و .را هم خواهد خورد باالخره ما: دومي گفت
  .حالي كه قلبشان خيلي تند مي زد و نفسشان گرفته بود تصميم گرفتند كه برگردند

هم بايد  چون هم ترسيده بودند و .كردند ولي شنا خيلي سخت بودآنها با هم حركت 
 بعضي وقتها شكمشان روي ماسه ها كشيده مي شد و .برخالف جريان آب شنا مي كردند
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 قدرت شنا كردند تا به پاي ديوار ت وقو همچنان با اما .راهشان بود سر سنگهاي بزرگ بر
آنها  .ديوار خيلي بلند بود .د وديوار را ديدندسرهاي كوچكشان را از آب باال آوردن .رسيدند

فكر كردند هرگز نمي توانند به آن طرف ديوار بلند كه براي آنها قلعه محكمي  اميد شدند و نا
 .طرف آنها آمده همين وقت يك ماهي  بزرگ گرسنه ب در .آنها گريه كردند .ساخته بود بروند

ماهي بزرگ  .حدقه بيرون بزند شمانشان ازترس چ وقتي ماهي بزرگ را ديدند نزديك بود از
  .ده خوردن آنها بوداآمنزديكتر شد و با دهان بزرگ و باز خود  نزديك و

 .ما كه خيلي ترسيده بودند خواستند پنهان شوند ولي فرصتي نبود قصةماهي كوچولوهاي 
به  آنها راترس  .تمام قوت خود را به باال پرتاب كردند بي درنگ با و تفكّرباالخره بدون 

درياچه آرام  در ه به آن طرف ديوار برسند وك ي قوي كرد كه توانستند به اندازه اي بپرندحد
كه به سوي مادرشان شنا مي كردند  حالي بعد نفس راحتي كشيدند و در. خودشان فرو بروند

  .هرگز قلعه محكم و امن خودمان را ترك نخواهيم كرد: باهم فرياد زدند
  »سي درمي زند؟چه ك«بازي  ) د

به يكي  معلّم .بخواهيد روي نيمكتي پشت به همه اطفال بنشيند او از چشم يكي از اطفال را ببنديد و
كنار  يا(روي نيمكتي كه او نشسته  طفل چشم بسته چند ضربه بر تا برخيزد و كنار ها اشاره كند بچهاز 

 حالي در مي زند؟ يك طفل ديگر در چه كسي: طفل چشم بسته بپرسد بزند بعد) كه خودش نشسته جايي
كنيد كودك چشم بسته بايد حدس  صدايش را عوض كند جواب بدهد كه منم در را باز كه سعي مي كند تا

  .اطفال است بعد نوبت ساير تا سه بار مي تواند حدس بزند و .كيست بزند كه او
  14تصوير شماره  :رنگ آميزي) ه

  درس پانزدهم 
درسي را ال اقل سه بار در طول  ه است همانطور كه مي دانيد شما بايد هراين آخرين درس اين دور

تالوت  داشته باشيد كه پس از خاطره ب.درستي فراگيرنده درس را ب كنيد تا اطفال متون هر يك سال تكرار
جلسه ادامه داشته  حفظ اين مناجات براي اطفال چهار.را انجام دهيد 11مناجات درس  مرور ،دعا ومناجات

  :هاي كالس بشرح زير استفعاليتساير  .گرفته باشند خوبي فراه ها آن را ب بچههمه  لهذا بايد
  )شامل سرودهاي قبلي(سرود ) الف
  رگــر زعقرب وگـان پـيابـب در   اهــم تاره وــي سـار بــب تـش در

  چون تو را دارم اي خداي بزرگ    مي ترسمـود نـان خــج ز ازــهرگ
  ت داري اي محبوبـتو مرا دوس    مـت دارم و دانـــدوسرا  وـــمن ت

  خوب خواهي براي من اي خوب    دوست مي رسد نيكوست هر چه از
  اشيـا بــم ارـال يــمه حـــه در    يمـي خواهـو مــت ات ازـناجــم در
  اشيـا بــگسار مــغم مدم وـــه    هاييــــاي تنــــم و روزهـــغ در
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  حفظ بيان مبارك ) ب
همه  ازكه خالق ما است خداوند  .گاهي اوقات زندگي سخت مي شود و انسان نمي داند چه كار كند

را دوست  خداوند ما .مشكالت زيادي داريم او مي داند كه ماچه وقت غمگين هستيم و .چيز آگاه است
تماد كامل داشته ما بايد به خدا اع .مراقبت مي كند ما تمام لحظات زندگي ما را مي بيند و از دارد و در
 حفظ كردن بيان زير به ما كمك مي كند تا در همه حال از او .مواقع نياز از اوكمك بخواهيم در باشيم و

  .ياري بطلبيم
  )ترجمه)(22(»ه او تفويض نمابه خدا كن و امور را ب توكّل«

  توكل ـ اعتماد 
 مي دانست كه اميد هر امين .ونزد دوستش اميد رفت تا از او كمك بخواهد امين مشكلي داشت  - 1
 .امين به اميد اعتماد مي كند .دستش برآيد براي او انجام خواهد داد از كاري

دوستانش  .عهده اين كار برنمي آيد كند ولي به تنهايي از فرزاد مي خواهد كه بام منزلشان را تعمير - 2
لوازم ضروري  اعتماد كرد وفرزاد به قول دوستانش  .تعمير سقف به او كمك خواهند كرد به او گفتند كه در

 .براي تعمير سقف را خريداري نمود

  امور
 پس از آن براي خريد به بازار رفت و .امروز صبح حسين براي مالقات رئيس اداره اش نزد او رفت - 1

حسين بايد به امور  .كه مي رفت كارهاي زيادي بايد انجام مي داد جا هر .باالخره به منزل پسرعمويش رفت
 .ي مي كردزيادي رسيدگ

تكاليف مدرسه اش را انجام مي دهد  .خواهرهاي كوچكتر خود مراقبت مي كند رزا  از برادرها و - 2
  .رزا  هميشه مشغول انجام دادن امور گوناگون است .به عيادت همسايه بيمارش مي رود

  تفويض نمودن 
رد و امور خانه يك مهندسِ ماهرِ ساختمان صحبت ك با او .محمود مي خواهد خانه بسازد پدر - 1

  .پدر محمود كارها را به يك مهندس تفويض نمود .سازي را به او سپرد
  داستان) ج

نزديك  مردم مناطق دور وه امرالهي را ب جناب سينا سالها به سفرهاي تبليغي رفته بود و
ديگري را آغاز  حاال ديگر كمي مسن شده بود ولي باز هم مي خواست سفر .معرفي كرده بود

  .كند
خود  بود حبيب را هم با ين بار قراراولحاال براي  اب سينا پسري داشت به نام حبيب وجن

شدت برف مي باريد ولي جناب سينا مصمم بودند كه ه ب هوا خيلي سرد بود و .ببرد سفره ب
  .ده كردند و به راه افتادنداآمانجام شود به همين جهت قاطرها را  اين سفر
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اينجا مي توانستند براي  .كه هنگام شب به شهر كوچكي رسيدندتمام روز راه رفتند تا اين
هخطري م اين شهر چند در هر .شب را استراحت كنند ه كنند وخود غذايي تهيآنها نبود  توج

. طويله اي بگذرانند شدند شب را در حبيب ناچار جناب سينا و مردمان مهرباني نداشت و اما
آنها ! از بيرون باران باريده بود رسيد كه داخل آن بيشترنظر مي ه ب طويله خيلي قديمي بود و

  .طور بود شب را به صبح رساندند تا بتوانند به سفرشان ادامه دهند هر
 ده كردند وماآهوا روشن شد آنها دوباره قاطرها را  هنگام صبح وقتي خورشيد باال آمد و

كه براي استراحت  تنها جايي ،ف راه رفتند و دوباره شبراه افتادند تمام روز بدون توقّه ب
حشرات بدي  از رختخوابهاي آنجا پر .قديمي بود يك مسافرخانه خيلي كثيف و ،كردند پيدا

   .استراحت نكردند به همين جهت آنها باز هم شب را نخوابيدند و .مثل كك بود
يك روز  .كردند خالصه چند شب و چند روز به همين ترتيب بدون استراحت سفر

اين سفر همراه  شما در بزرگم نمي خواست با حاال دانستم چرا برادر: درگفتحبيب به پ
 .اين نواحي كمي سخت است بله بعضي وقتها سفر در: گفتند زدند و جناب سينا لبخند! شود
دگي ــآن زن فر از احباء درـن ندـه چـهري رسيدند كـه شـوقتي ب ،عليرغم تمام سختيها اما

 زياد از آنها استقبال كردند و محبت با گرمي وه احباء ب ند ومي كردند خيلي خوشحال شد
ايمان قوي تري بدست  بشناسند و جناب سينا توانستند به آنها كمك كنند تا امرالهي را بهتر

  .آورند
زودي به شهري مي رسيم كه احباي زيادي در آن ه ما ب: روزي جناب سينا به حبيب گفتند

اين روستا من  در .برسيم از يك روستا عبوركنيم تا  به آن شهرما فقط بايد  زندگي مي كنند و
شهر مورد نظر نزد  آن عبور كنيم هنگام شب در اگر بدون توقف از كسي را نمي شناسم و

ولي خيلي زود باران شديدي شروع شد و به  ،حركت كردند آنها .دوستان خود خواهيم بود
ت علّه ب .ف به راه خود ادامه دادنددون توقّخيس شدند آنها ب از روستا كامالً هنگام عبور

 پيدا .برگرفته بود سيل تمام جنگل را در آب رودخانه طغيان كرده بود و ،بارندگي شديد
همه اين  از بدتر .شب راه را گم كردند طوفان مشكل بود و سيل و اين باران و كردن راه در

حبيب تصميم گرفت كه  .ودندصحبت نب بود كه جناب سينا مريض شدند و قادر به حركت و
را به آنجا برساند شايد بتواند طويله اي  گردد و پدر آن گذشته بودند بر به روستايي كه از

ل سرماي كشنده خيس و گل آلود تحم باالخره پس از .شب را استراحت نمايند كنند و پيدا
بالفاصله آنها  .كردندزيادي استقبال  محبت مردم روستا از آنها با گرمي و .به روستا رسيدند
 لحاف و به آنها لباس تميز دادند و جناب سينا را زير ،آتش روشن كردند .را به منزلي بردند
  .هركاري مي توانستند براي بهبود او انجام دادند پتو خوابانيدند و
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نزديك صبح  .گريه مي كرد خانم مسني تمام شب كنار رختخواب ايشان نشسته بود و
جناب سينا با خانم مسن به  .ديگر توانستند حرف بزنند بار شد و هترحال جناب سينا ب
حبيب  آن خانم مهربان تعريف كرد كه سه شب پيش خواب جناب سينا و .گفتگو پرداختند

را ديده و گفت خواب ديده كه جناب سينا را بيهوش به روستاي آنها آوردند به همان شكلي 
كه اين ديدار بايد معني خاصي داشته  ن مطمئن بودآن زن مهربا .كه ديشب وارد روستا شدند

براي ديدن چه كسي اين راه  كجاست و جناب سينا پرسيد كه مقصد شما زن مهربان از .باشد
  سخت را طي كرده ايد؟

شهر بعدي  دوستانمان كه در جناب سينا پاسخ دادند كه ما قصد داشتيم به ديدن يكي از
شدند كه دوستانشان نوه اين خانم  توجهب سينا مضمن صحبت جنا .زندگي مي كند برويم

شدند كه تمام اهالي اين روستا  توجهب مبا كمال تعج اين خانم هم بهايي است و است و
  .بهايي هستند
 طوفان و اين باران و كه در اراده الهي چنين بود .هدايت الهي چقدر عظيم است قدرت و

اين هدايت  .كنند و به اين روستا بازگردند راه را گم ،سيل شديد جناب سينا مريض شوند
امر الهي  برادران روحاني خود را مالقات كنند و الهي بود كه جناب سينا توانستند خواهران و

   .عميق تر شوند تعليم دهند تا آنها در امر را به آنها
  .هدايت خداوند شك كند هيچ كس نمي تواند به قدرت اراده الهي و

  »ريتم «بازي ) د
شكل دايره روي زمين بنشينند وخيلي ماليم به ترتيب اين كارها را انجام دهنده ها ب هبچ:  

  .را به زمين بكوبند ها يكبار پا
 .يكبار دست بزنند 

 .با انگشت بشكن بزنند

 .اين ترتيب را چند بار تكراركنند

اطفال را صدا  ازگرفتند مي توانند وقتي بشكن مي زنند اسم يكي  كه اين ريتم را همگي ياد همين
  .بزنند و بدين ترتيب اسامي همه اطفال به ترتيب گفته مي شود

  :تغيير تنوع و
   .يا صفات يا شماره ها را همراه بشكن بگويند ها مي توانند اسامي اشكال يا رنگها و بچهجاي نام ه ب

   15تصوير شماره : رنگ آميزي) ه 
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  اطفال 
  
 
 
  
  
  

  :هدف
كالس با  افزايش مهارتها و قابليتهاي الزمه به منظور اداره كالسهاي اطفال و مديريت

يط براي ايجاد محبا نظم و ترتيب الزمه  عين حال در تفاهم و و محبتروحي سرشار از 
   .مناسب يادگيري
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   :اولقسمت 
  اداره كالسهاي اطفال

مورد نحوة ادارة  ف از اين بخش يادگيري بعضي از روشها و درك بعضي نظرات اساسي درهد
برنامه يك كالس ساده را خوانديد كه شامل حفظ بيانات  ،بخش قبلي در .كالسهاي اطفال بهايي است

آگاهي  .بازي و رنگ آميزي مي باشد ،يادگيري داستانهاي كوتاه ،ندن سرودخوا ،مناجات و مباركه و ادعيه
شمار مي آيد ه ت بقيعوامل بسيار مهم موفّ از ،ه مواد درسيشما در تهياشتياق كالس و  شما از محتواي هر

ادارة  نحوةبه  بستگييعني آگاهي و اشتياق  ،عامل توفيق اين دو .براي تضمين نتايج خوب كافي نيستند اما
داردت روابط شما با اطفال و والدين آنان كالس و كيفي.  

 در اماشرط و احترام عميق باشد  اساس عشق بي قيد و شما اكنون مي دانيد كه چنين روابطي بايد بر
مبارك  اين خدمت متعالي وانجام حال شايسته است راجع به روشهايي كه به شما كمك مي كند تا در  هر
  .فكر كنيد ،اشيدثير گذارتر بأت

   :دومقسمت 
  سازماندهي كالس درس

مقصود شما نيز نبايد چنين  .اطفال به كالس نمي آيند كه ساكت و آرام بنشينند ،چنانچه مي دانيد 
بدين  .نيروي سرشار آنها استفاده نماييد و آنرا در مسير يادگيري به كاربريد بايد سعي كنيد كه از .باشد

همه احوال  در .جوش برنامه ريزي كرد وب جن و فعاليتمواقع  سكوت و منظور بايد براي مواقع
يادگيري  خوب سازمان يابد تمركز و ،وقتي يك كالس .يك عنصر اساسي محسوب مي گردد ،سازماندهي

سزاوار است به سه نكته  ،مورد سازماندهي كالستان در تفكّربراي شروع  .اطفال بسيار آسانتر خواهد بود
  :كنيد توجه
 .م خاتمه يابدهركالس بايد با روالي مشخص و ثابت آغاز شود با روندي منظّ - 1

ي پس از ديگري انجام فعاليتدانند چه ـتا كم كم اطفال ب ،ايجاد يك برنامه ثابت روزانه الزم است - 2
 .چيست معلّم انتظارشان از مي گيرد و

 .تني براشتياق و انرژي اطفال باشدمب بايد انعطاف پذير و ،صرف مي شود فعاليت كه براي هر وقتي - 3
 : ي كه با اطفال انجام مي دهيد عبارتند ازفعاليتپنج 

  حفظ مناجات و بيانات مباركه از آثار بهايي ) الف
  خواندن سرود ) ب
  گويي  قصه) ج
  بازي ) د
  اشي هايي كه مربوط به مفاهيم روحاني استرنگ كردن نقّ) ه
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 ،فعاليتميزان  ت واساس شد ها صرف مي شود برفعاليتز اين يك ا طبيعي است وقتي كه براي هر
  .سكوت است كمال آرامش و رجنب وجوش وبرخي درها پفعاليتمتفاوت خواهد بود زيرا بعضي 

  بيشترين حركت و جنب وجوش را مي طلبد؟ فعاليتكدام يك ازاين پنج 
 كالس است ؟ فعاليتكداميك آرامترين 

ت ميزان شدالياساس نظم مشخصي سازماندهي  كه كالستان را بر ها به شما كمك خواهد كردتفع
منطقي وجود  ،هافعاليتنظر شما در ترتيب ه آيا ب ،آنرا بخوانيد. وصف يك كالس است در مطلب زير .كنيد
  دارد؟

ي شما از فضا .كالس مي شوند همان نظم وارد با ،ترتيب يافته اند اطفال كه خارج از كالس نظم و
حفظ كرده اند استفاده مي نماييد و بيان  مرور بيان مباركي كه اطفال از مناجات و آرام براي شروع دعا و

 بعد با ايجاد فضاي هيجان و بعدي تعليم سرود است و فعاليت .مبارك جديدي به آنان تعليم مي دهيد
اوراق  ،برگشتن از بعد .ون مي روندسپس آنها را براي بازي به بير .اي مي گوييد قصهبراي اطفال  ،انتظار

 اطفال در ،خاتمه كالس در .ي رنگ كنندمدتبه آنان اجازه مي دهيد  رنگ آميزي را توزيع مي كنيد و
  .نمايند و سپس مناجات خاتمه را تالوت مي كنند تفكّرآنچه فرا گرفته اند  سكوت مي نشينند تا دربارة
فكر  .ه كنيدتهي ،آن استفاده نماييد كالس از ه مايليد درـيبي كرا به ترت هافعاليت حال شما فهرستي از

  چقدر زمان الزم است ؟ فعاليتمي كنيد براي هر
  :زمـــان الزم    :تـيـعالـف

---------------------------------------------------  ---------  
---------------------------------------------------  ---------  
---------------------------------------------------  ---------  
---------------------------------------------------  ---------  
---------------------------------------------------  ---------  

  :سومقسمت 
  آغاز كالس

 مي توان اين كار را با .م نمايدقبل از ورود به كالس منظّبايد اطفال را  معلّمشرايط اجازه دهد،  اگر
صف  در طفلي به محض شنيدن اسم خود صبح بخير مي گويد و هر .خواندن از روي اسامي شروع كند

ضمناً اين عمل  .جلوي صف داده مي شود فرصت ايستادن در ،اطفال به يكي از ،جلسه هر در .مي ايستد
 همين .تلقي شود ،جلسه قبلي كالس نشان داده اند ار خوب و يا تالشي كه درمي تواند به عنوان پاداش رفت

خوب صحبت كند مثالً  مي تواند راجع به برخي از جوانب رفتار معلّمگرفتند  صف قرار كه اطفال در
مناجات  جاي خود مي نشينيم و در مي شويم و كمال سكوت وارد در ام هاي عزيز حاال بچه: بگويد

  .نماييم كمال ادب رفتار يكديگر در خصوص سعي خواهيم نمود باه امروز ب .يمتالوت مي كن
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الوت مناجات ـراي تـذارند و بـنار مي گـوازم شخصي خود را كـاطفال ل ،ه كالسـپس از ورود ب
 شروع كالس و ،بدانند كه كارها هميشه بدين ترتيب پيش خواهد رفت اولاطفال از روز  اگر .مي نشينند
  .ترتيب آسان خواهد بود وحفظ نظم 

  :االت مشورت كنيدوه خود راجع به اين سؤگر با ساير افراد
بي نظمي ايجاد  صدا و و سر شروع به هل دادن يكديگر و ،صف هنگام ايستادن در اطفال در اگر

  ؟كنند شما چه كار مي كنيد
  -------------------------------------------------------) الف
  --------------------------------------------------------) ب
  --------------------------------------------------------)  ج
  

  صف بايستد شما چه كار مي كنيد؟ طفل ديگري در كنار اطفال نخواهد در يكي از اگر
  -------------------------------------------------------) الف
  --------------------------------------------------------) ب
  --------------------------------------------------------)  ج
  شما چه كار مي كنيد؟ ،خاطر جا با هم دعوا كننده اطفال ب ،كالس درس اگر در -3

  -------------------------------------------------------) الف
  --------------------------------------------------------) ب
  --------------------------------------------------------)  ج
نهايت سكون  كالس شدند و در وارد ،كمال آرامش صف بستند و در ،نهايت نظم اگر اطفال در -4

  به مناجات نشستند چه مي كنيد؟
  -------------------------------------------------------) الف
  --------------------------------------------------------) ب
  --------------------------------------------------------)  ج
جستجوي  در ده نشده وماآهنوز  معلّمحالي كه  منتظر شروع كالس باشند در اگر اطفال نشسته و -5

  اطفال چه خواهند كرد؟ ،كالس باشد اولقسمت  ء درمطالب جهت اجرا
  -------------------------------------------------------) الف
  --------------------------------------------------------) ب
  --------------------------------------------------------)  ج
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  :قسمت چهارم
  وقت مناجات

 ييدات و عون ومناجات جالب تأ اول،در درجه  .مهم است جلسه بسيار شروع هر مناجات در وقت
مناجات  .دهد افزايش مي ،قابليتشان را براي درك آنان را هوشيار مي نمايد و .عنايت الهيه براي اطفال است

ضرت عبدالبهاء ح.عشق الهي ايجاد مي كند كه به جريان يادگيري كمك مي كند از همچنين فضايي سرشار
  :مي فرمايند
 مداد تعليم مناجات مي دهيد اين عمل بسيار مقبول و اطفال بهايي را جمع نموده هر با«

به ملكوت نموده به ذكر حق مشغول گردند و  توجهصبح  آن اطفال هر ،سبب سرور قلب
  )1(»نهايت مالحت و حالوت مناجات كنند در

 .ما بايد سعي كنيد فضاي روحاني كالس را حفظ نماييدكه اطفال مشغول مناجات هستند ش هنگامي
احترام  كمال سكوت و ادب و اطفال مناجات مي خواند سايرين بايد در كه يكي از بدين معني كه هنگامي

  .نشسته باشند
غالباً براي  .چند لحظه سكوت نمايند ،دوممناجات  همه بايد قبل از تالوت اولپايان مناجات  از بعد
جاي اينكه همه ه است ب لذا بهتر .طوالني ساكت و آرام بنشينند مدتمشكل است كه  چك بسياراطفال كو
فضايي روحاني مناجات  طفل در فقط سه يا چهار ،ناآرام مناجات بخوانند صدا و و سر فضايي پر اطفال در

 از اولبايد  معلّم .دطفلي كه بايد مناجات بخوانند از قبل تعيين شون است سه يا چهار بهتر .تالوت نمايند
  .همه مناجات بخواند

  :مشورت نماييد االت زيرؤبا گروه خويش راجع به س
  چرا الزم است كالس درس با مناجات شروع شود؟ - 1
 ييداتي نصيب اطفال مي گردد؟أنتيجه تالوت مناجات چه ت در - 2

 ؟بايد چگونه مناجات تالوت نمايند اطفال - 3

 م چيست؟ آيا مي توانيد اين حالت را نمايش دهيد؟احترا نهايت ادب و نشستن در مقصود از - 4

 هنگام مناجات خوب رفتار مي نمايند تشويق كنيد؟ چگونه مي توانيد اطفالي را كه در - 5

 كند در با دوستش شروع به صحبت مي ضمن تالوت مناجات يكي از اطفال خسته مي شود و در - 6
 واهد بود ؟ يك از راههاي زير را انتخاب كنيد نتيجه چه خ كه هر صورتي

  .به اطفال گوشزد نماييد كه بايد سكوت را رعايت نمايند ف كنيد ومناجات را متوقّ) الف
  .طفل بخواهيد كالس را ترك كند از) ب
  .كالس براي چند جلسه محروم نماييد طفل را ازتالوت مناجات در) ج
  .طفل را ناديده بگيريد) د
   .ت سرزنش كنيدشده طفل را ب) ه
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 كنند در هنگام مناجات سرزنش مي صدا در و اطفال همكالسيهاي خود را براي ايجاد سربعضي از  - 7
  چه نكات مثبتي وجود دارد؟ ،شما مي توانيد انجام دهيد آمده و تي كه در زيرامااقد

  .است معلّمبه آنان گوشزد كنيد كه راهنمايي اطفال فقط وظيفه ) الف
  .ايندبگذاريد اطفال يكديگر را راهنمايي نم) ب
  .اطفال بخواهيد كه سكوت را رعايت نمايند ف سازيد و ازمناجات را متوقّ) ج
  .شروع كالس به آنها گوشزد كنيد كه چطور بايد رفتار نمايند در) د
  .از طفلي كه شروع به صحبت نموده بخواهيد كالس را ترك كند) ه

  :قسمت پنجم
  نظم

  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند
تهذيب و تعديل  تعليم وتعلّم محكم گردد و .ال به نهايت انتظام باشدبايد مكتب اطف.. .«

سيسِ الهي شود و بنيانِ رحماني أت حقيقت اطفال سن در اخالق منتظم شود تا درصغَر
  )2(»بنياد گردد

ت سهم قيموفّ مهم است كه در رفتار اطفال يك عامل بسيار ،هاي متنوع كالس شمافعاليتتمام  در
مي به آن است كه بداند هر طفل را چطور راهنمايي كند تا رفتارش نمايانگر بيشتر هنر معلّ .دبسزايي دار

ارتقاء اين نوع  ةنحو ةجزئيات زيادي دربار .يادگيري باشد عين حال با نظم و ترتيب در فضايي شاد و در
سي زير به شما حال نظريات اسا هر در .ضمن تجارب خويش ياد مي گيريد رفتار وجود دارد كه شما در

  .نظم را برقرار كنيد ابتداي كار كمك مي نمايد كه در
 ،نه خيلي آسان باشد كه نه مشكل و ،تكاليفي جالب اگر .طبيعت ذاتي اطفال تمايل به يادگيري است

  .بدون بدرفتاري انجام مي دهند به آنان بدهيم معموالً آن را بخوبي و
  :شرايط زيرجلوگيري نمايد ز مشكالت درچگونه مي تواند از برو معلّم: براي مثال

  .ديگري ندارند كه انجام دهند كار خود را تمام كرده اند و فعاليتطفلي و يا گروهي از اطفال ) الف
بايد بكنند و يا اينكه كاري كه بايد انجام دهند  اطفال نمي دانند چه كار يا گروهي از طفلي و) ب

  .براي آنان خيلي مشكل است
  .يا چند طفل بسيار آسان است براي يك و تفعالي) ج
  .ي را شروع كندفعاليت معلّم كنند تا طوالني بايد صبر مدتاطفال براي ) د
نظر بگيريد و راههاي مناسب براي پيشگيري از ايجاد  فوق را در در يك از موقعيتهاي مذكور هر - 1

  .كالس را بنويسيد بي نظمي در
 ----------------------------------------------------------------   
 ---------------------------------------------------------------- 
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 ---------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------- 

  .د را نوشتيد با افراد گروه راجع به راه حلهاي خود مشورت كنيدآنكه نظرات خو پس از
مين معلّ بعضي از .بعدي رخ دهد فعاليتتا شروع  فعاليتهنگام پايان يك  بي نظمي ممكن است در
چنين موقعيتي از سرود استفاده شود زيرا سرود خواندن از صحبت كردن و  با تجربه پيشنهاد مي كنند كه در

هايي فعاليت سرود خواندن همچنين راه خوبي است كه اطفال از .گي اطفال جلوگيري  مي كنديا بي حوصل
ب كردن كالس است مي توانند هرگاه وقت نظافت و مرتّ: في المثل .ت ببرندلذّ ،كه براي آنان جالب نيست

  .اين سرود را بخواند
  به به     به به    تميزي   وبهــه خــيزي چــتم

  به به     به به    تميزي    ودـي خجا هر چيز در
  به به     به به    تميزي    يمـيم مي رويـمي شوي

  به به     به به    تميزي    ودـمي خوانيم آواي خ
  :قسمت ششم

  قوانين
  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند

دانايي تشبث  لهذا بايد به اسباب بصيرت و .جهالت است اس اساس سيئات ناداني و«
انساني تخلّق به اخالق  روشني به آفاق داد تا در دبستان يم اخالق كرد ونمود و تعل

هيچ  خوي سقيم نه و خلق و از بدتر روحاني نمايند و يقين كنند كه هيچ جحيم وسعيري
  )3(»عتاب نيست  موجبِ صفات از عذابي كثيف تر م وجهنّ

ب از سرزنش و مجازات آن مرتّ رروحاني احتياج به سختگيري شديد را كه د تربيت اعمال تعليم و
عشقي  .قلوب اطفال القا كند بايد حب الهي را در معلّم اولهمان روز  از .بين مي برد از ،استفاده مي شود

اين اساس اشتياق  بر .پيروان جانفشان حضرت بهاءاهللا گردد يك از هر به ايجاد رفتار پسنديده در كه منجر
داستانهاي زندگي حضرت  مي توان از .خواهد شد به روز بيشتر روز اطفال به زيستن طبق اوامر روحاني

  .عبدالبهاء مثَل اعالي حيات بهايي به عنوان راهنما استفاده كرد
كه  طور هم اطفال آن باز ،به آنان محبت سرشار از توجهوجود  مي فهمد كه با معلّمبعضي وقتها 
  :كمك مي نمايد معلّمترتيب كالس به  فظ نظم وح در نظريات زير .نمي كنند انتظار مي رود رفتار

آن روزها ايجاد  احترام در نظم و فضايي از اگر .مهمترين روزهاي سال است يه كالس ازاولروزهاي 
چنين فضايي را  ،مي تواند با توضيح دادن قوانين مهم رفتاري معلّم .تمام سال ادامه خواهد يافت در دشو

 در بايد قاطع و پيگير و معلّم .، نقش بسزائي داردمعلّمن و اجراي آنها توسط تشريح قواني ةنحو .ايجاد كند
  .بسيار رئوف باشد عين حال صميمي و
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يا  آن واحد بيش از سه و نبايد در( .قانون مهم رفتاري را انتخاب نمايد بايد چند معلّم ،براي شروع
ي مانند اطفال بايد قوانين خيلي كلّ .ح مي شوداين قوانين با زباني ساده براي اطفال تشري) چهار قانون باشد

ها بايد به  بچه«يا  »اطفال نبايد دعوا كنند«قوانيني مانند  اما .مواظب رفتار خود باشند كمكي نخواهد كرد
قانون را به ليست  چهار ه افراد گروه مشورت كنيد وبا بقي .به راحتي قابل درك است »نوبت صحبت كنند
 :زير اضافه نماييد

  :اطفال
  .نبايد دعوا كنند) الف
  .گوش دهند توجهبايد با ) ب
  .نهايت ادب منتظر نوبت خويش بمانند بايد در) ج
  .بايد كارهاي خود راكامل انجام دهند) د
   ------------------------------------) ه
  ------------------------------------) و
  ------------------------------------) ز
  ------------------------------------) ح

في كند و معرّ مي تواند قوانين ديگري را معلّموقتي اطفال اين قوانين را بخوبي جذب نمودند 
وقتي طفل مستمراً بدرفتاري مي كند  .همواره بياد داشته باشد كه تعداد زيادي را درآنِ واحد اضافه ننمايد

ت آن است تحمل خود را از دست مي دهد به علّ معلّمموقع  غالباً هر .و بينديشدطرق اصالح اه بايد ب معلّم
  :خاطر آوريمه را ب حضرت عبدالبهاء بيان مبارك زير بياييد از .حل مشكل ندارد كه راه مناسبي در

و تسرير خاطر طفل  تحسين نمايد مادر اگر ازطفل حركت ممدوحي بيند ستايش كند و«
را نصيحت كند و عتاب نمايد و به  بي قاعده صدور يابد طفل كند و اگر ادني حركت

اگر الزم باشد مجري دارد ولي ضرب و شتم ابداً  وسائط معقوله حتي زجر لساني جزئي
  ) 4(»اخالق اطفال از ضرب وشتم مذموم گردند جائز نيست زيرا بكلي

  :قسمت هفتم
  مهرباني و صميميت

مثالً اين  .عواطف او را منعكس مي كند ،استفاده مي نمايدبرخورد با اطفال  در معلّمكه  كلماتي
  : بگيريد نظر دوجمله را در
  .كن ه تكرارآرام بنشين و با بقي! مريم
  .كن ه تكرارحاال با بقي ،عزيزم ،مريم
) عزيزم(چند كه ممكن است كلمه  هر .كلمات ماليم تري استفاده شده است واضحاً از دومجمله  در

 است و معلّمميزان خلوص  مبتني بر اول درجة مهرباني در .بيان شود نيز محبتاحساس  با عدم خلوص و
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مورد آنان استفاده  يا در كلماتي كه براي صحبت با اطفال و .حركات ابراز مي شود لحن يا ،كلمات بعد با
اغلب او را نادان مثالً احساس شما نسبت به طفلي كه  .نشان دهنده ديدگاه ما نسبت به آنان است ،مي كنيم

مي كنيد؟ آيا احساس عالقه مي كنيد؟ آيا احساس  محبتچيست؟ آيا احساس  ،صدا مي كنند بد رفتار و
قلب  در ،همكاري است داراي حس زماني كه فكر مي كنيد كودكي دقيق و مهرباني مي كنيد؟ و عطوفت و

  خود چه احساسي داريد؟
بهايي  معلّمكدام يك از اين كلمات مناسب است كه يك  ص كنيدمشخّ را بخوانيد و حاال كلمات زير

  كداميك را مكرراً مي شنويد؟ خطاب به اطفال استفاده نمايد و
  شيطون  زيادي  يار و ياور  نادان

  بي ارزش    شريف  دقيق    خودخواه
  زيبا  ارزشمند  خنگ  شاد ومسرور

  باهوش  نفرت انگيز    بد رفتار  مطيع
    مشكل ساز  آقا  خانم

       
نظريات : اجتناب كند دو هر مي بهايي بايد ازنظريه افراطي وجود دارد كه يك معلّ نياي امروز دود در

اجراء  جاها هنوز بسياري از شديد طفل كه در باط خشك وانض ونت آميز وـمجازات خش تيِ مبتني برسنّ
كه به اطفال اجازه  مردم هستند افزوني از روز دادـتع ،خشن سخت و مقابل اين نظريه بسيار در .شود مي

بهايي آن است كه روش  معلّموظيفه  .به آنها آزادي مطلق مي دهند مي دهند مطابق ميل خود رفتار كنند و
  .حكمت كمك نمايد و صبر كمال عشق و به پرورش شخصيت روحاني طفل در متعادلي را پيش گيرد و

برخي وسايلي كه  مي تواند از علّمم ،جلسه فرا مي گيرند مطالب هر عالوه بر دروسي كه شاگردان از
  : ل استفاده كندر اختيار دارد در بهبود رفتار اطفاد

وقت  ،مساعدت دارد بايد براي صحبت با طفلي كه نياز به كمك و معلّم .مشورت عامل مهمي است
عين  رد نهايت مهرباني و بايد در معلّماوقات مشورت  البته در .با او به مشورت پردازد كافي صرف كند و

  .ابداً از او آثار عصبانيت و بي حوصلگي ظاهر نشود .حال قاطع باشد
گروهي از اطفال مي توانيد استفاده  طفل و يا حين مشورت با با گروه خود راجع به كلماتي كه در

  .به مشورت پردازيد ،كنيد
 ،ستايش كند ح ونيك اطفال را مد مرتباً رفتار طبق نصايح حضرت عبدالبهاء عمل نمايد و معلّم اگر

بعضي از رفتارهاي  از معلّمت عدم رضايت علّه زمان ب هر اطفال مالحظه خواهند نمود كه عدم تشويق در
  .ي براي تنبيه استمؤثّرعين حال  در بسيار ظريف و ةاين وسيل .آنان است
را  ايتي خودمي تواند نارض معلّمرفتار ناشايسته اش را دوباره تكراركند  ،مشورت با وجود ،طفلي اگر

 .احترام انجام مي شود اين عمل با لحني بسيار قاطع و دركمال ادب و .چنين رفتاري صريحاً بيان كند از
 .عادت كرده است اين عمل تنبيه بسيار سختي محسوب مي شود معلّمآميز  محبت توجهبراي طفلي كه به 
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   :قسمت هشتم
  پاداش و تشويق

ستايش و ايجاد سرور در قلب  بايد راجع به طرق مدح و ،لبهاءبه منظور اجراي  نصايح حضرت عبدا
  .كنيم تفكّر ،طفل

هرگاه خوش رفتاري كنند بايد  .اوقات خوش رفتار باشند ةهم از اطفال نمي توان توقع داشت كه در
  .پاداش دهد تشويق نمايد و آنان را تحسين و معلّم

ولي اغلب اوقات پاداش بايد عبارت از  .ميوهبعضي مواقع مادي باشد مانند يك  پاداش مي تواند در
 .اين باشد كه به طفل اجازه داده شود تا وقت بيشتري را صرف كاري كند كه دوست دارد

  االت زير را چگونه پاسخ مي دهيد؟ؤس
-------- مقابل بدرفتاري اطفال سكوت مي كند چه مشاهده مي نماييم؟ در معلّمكالسي كه  در - 1

----------------------------------------------------------------------   
ها مي گويد كه وقتي خوب رفتار مي كنند خوشحال  بچهبا تدبير خاصي به  معلّمكالسي كه  در - 2
--------------------------------------------------------- چه مي بينيم؟ ،است

---------------------------------------------------------------------- 

به چنين  قادر مي كند آنها  وجودي كه فكر ها بگويد باالخره خوب عمل كردند با بچهبه  معلّم اگر - 3
------------------------------------------- ثيري خواهد داشت؟أچه ت ،كاري نيستند

---------------------------------------------------------------------- 

مي شود به عنوان پاداش از آنها  ها دوست دارند انجام دهند و بچهكنيد كه  هايي فكرفعاليتحاال به 
بيان شود  مثالً اگر .ثيرات بيشتري خواهد داشتأت دادن پاداش توضيح داده شود تعلّ اگر .استفاده كرد

تأثيراتش » .بانه رفتار نموده استدؤي ممرجان امروز اوراق را توزيع مي كند زيرا با همكالسيهايش خيل«
  .بيشتر از آن است كه فقط از او بخواهيد اوراق را توزيع كند

  .معلّمنشستن كنار
 .انتخاب نوع بازي

 ------------------------------------- 

 ------------------------------------- 

 ------------------------------------- 

   :قسمت نهم
  مجازات و تنبيه

تنبيه صريح استفاده  برخورد قاطع تري داشته باشد و از معلّمبعضي موارد شايد ضروري باشد كه  در
بازي براي چند  شركت در ت ازيا محرومي و ،از رنگ كردنت طفل محرومي: از جمله اين تنبيه ها .كند
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اينكه طفل بايد دقيقاً بداند كه  اول: ر داشتمورد اين نوع تنبيه سه نكته مهم را بايد مدنظ در .دقيقه است
ت اينكه چنين كارهايي را انجام دادي بايد پنچ علّه ب«: بگويد بايد توضيح دهد و معلّم .ت تنبيه چيستعلّ

اينكه مجازات بايد بالفاصله پس از انجام عمل نادرست انجام پذيرد  دومنكته  .»شويم بازي محرو دقيقه از
اينكه تنبيه ها بايد  سومنكته  .فراموش مي كند كه چه اشتباهي مرتكب شده است سرعته زيرا طفل ب

  .طفلي را براي يك هفته تمام از بازي محروم كنيد كوچك و معقول باشند مثالً اين بي معني خواهد بود اگر
ت ديگري راجع به نكته اخير مشورت كنيد ليستي از انواع تنبيه مناسب وليس ،حاال با ساير افراد گروه

  .ازمجازاتهاي نامناسب دريك كالس بهايي تهيه نماييد
          :مجازاتهاي مناسب

1 - -------------------------------------  
2-  -------------------------------------    
3-  -------------------------------------  
4-  -------------------------------------  
5-  -------------------------------------  

      :تهاي  نامناسبزامجا
1 - -------------------------------------  
2 - -------------------------------------  
3-  -------------------------------------  

  :قسمت دهم
  همكاري و تعاون
رفتارهاي ممتازي را   ،ت كه اطفالخوبي اس زماني كه براي رنگ آميزي اختصاص يافته فرصت بسيار

اين زمان مخصوصاً مي توانند صفاتي مانند صبر،  در .بگيرند ديگران متمايز مي كند ياداز  كه يك بهايي را
 اطفال هميشه تمايل زيادي به رنگ آميزي دارند با .گيرند حس مشاركت را فرا همكاري و ،انظباط ،نظم

  .خوب اداره نمايد با بي نظمي بسيار مواجه مي گرددنتواند كالس را معلّم وجود اين اگر 
 .نندكجاي مناسبي پيدا  فعاليتبه اطفال كمك مي كند تا براي انجام اين  اول ةجلس درمعلّم  ،عموماً
طفلي كه  .تعيين مي كند جا ،احترام دارند ادب و همكاري و ،براي اطفالي كه صفات صبر معلّم اول،

اگر همين طفل روز  اما .فرياد مي زند بايد منتظر نوبت بماند مي كند و توجهجلب  ،سايرين را هل مي دهد
براي اين رفتار خوب به او  بايد فرصت را غنيمت شمارد ومعلّم  ،ل نشان دادتحم و صبر بعد از خود
  .پاداش دهد
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بايد به  لاوجلسات  در .همين اصول پيروي كند بايد ازمعلّم  در وقت توزيع مدادهاي رنگي نيز
رنگي  براي گرفتن مداد دست دارد انتخاب نمايند و درمعلّم جعبه اي كه  رنگي را از اطفال اجازه داد مداد

   .ديگري را بردارند مداد پس بدهند و قبلي را ديگر، بايد مداد
 گذشت چند پس از. بردارند ،رنگي اي را كه الزم دارند به اين نحو اطفال عادت مي كنند فقط مداد

اگر  .وسط كالس گذاشت م تر شدند مي توان مداد رنگي ها را جايي درب و منظّجلسه وقتي اطفال مرتّ
حساس همكاري ا انضباط و ،رنگي درآنِ واحد استفاده كنند اطفال عادت كرده باشند كه فقط از يك مداد

براي استفاده خود نگه  رند وولي اگر اين كار را شروع كنند كه چند مداد بردا .بيشتري را به دست آورده اند
  .باز گردد ،نفر بايد دوباره به روش توزيع يك مدادرنگي به هرمعلّم  ،دارند

  :االتؤس
  .نام ببريد ،صفتي را كه اطفال مي توانند حين رنگ آميزي فرا گيرند چهار -1

-------------------------------------------------------------------  
  رنگي ها باشد؟ چرا؟  ول توزيع مدادؤمس چه كسي بايد اول جلسات ـ در2

-------------------------------------------------------------------  
  شود كه اطفال درانضباط وهمكاري پيشرفت كرده اند ؟  توجهچطور مي تواند ممعلّم  -3

--------------------------------------------------------------------  
  :قسمت يازدهم

  تمرينها 
شما بايد راجع  .در اين قسمت سلسله سواالت وتمرينهايي مربوط به انضباط ورفتار ارائه شده است

  .كنيد و راجع به هريك با راهنما و گروه خود مشورت نماييدتفكّر به اين تمرينها بسيار
خيلي شلوغ مي  ،با هم شروع به بازي كردهنويد هميشه خيلي سريع ياد مي گيرند وبعد  حميد و - 1

  :ممكن است نشانه آن باشد كه  ،اينكار .كنند
  .آنها خسته هستند) ب     .اين اطفال بسيار شيطان هستند) الف
  . خسته استمعلّم ) ه       .درسها خيلي مشكل است) ج
  .درسها آنقدر آسان ياكم است كه باعث كسالت آنها مي شود) د 
ممكن است  ،تعلّ .است موضوع درس دور خيلي از الها پاسخ نمي دهد وؤبه سگاه  گيتا هيچ - 2

  :اين باشد كه
  .او شايد خسته است) ب      .دختر خيلي خوبي است) الف 
  .درسها خيلي آسان است) د    .درسها برايش خيلي مشكل است) ج
  .شايد بيمار است) و      .عالقه به حفظ كردن ندارد) ه 
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ت آن ممكن ندارند علّ معلّمي به توجه اطفال ناآرام مي شوند و ،كالس زپنج دقيقه پس از آغا - 3
  :باشد كه ناست اي

  .آنهاخسته هستند) ب              .ها بد رفتار هستند بچه) الف 
  .درس خيلي آسان است) د              .به حفظ كردن عالقه ندارند) ج
  .هددهد عالقه اي نشان نمي د به آنچه تعليم ميمعلّم ) ه 
  :اين باشد كه ،تشايد علّ .كند ت ميكالس، دوستش احمد را اذي دقيقه كار در 15از  بعد ناصر -4

  .اوخيلي نا آرام است) ب              .ناصر هميشه مزاحم ساير اطفال است) الف 
  .را دوست نداردمعلّماو) د                    .او خسته است) ج
        .به اين درس عالقه ندارد) ه 
  .بيشتركند ،تمركزش را برتكليف مدتناصراحتياج دارد كه  )و
  چه چاره اي مي انديشيد؟ ،شما براي چهارموقعيتي كه ارائه شد – 5

  ------------------------------------ :مورد اول
             ------------------------------------  
               ------------------------------------   

  ------------------------------------ :مورد دوم
      ------------------------------------  
      ------------------------------------  

  ------------------------------------ :مورد سوم
      ------------------------------------  

      ------------------------------------  
  ----------------------------------- :مورد چهارم

        ------------------------------------  
        ------------------------------------  
ت شيطنت است يا ـ شما چگونه مي توانيد تشخيص دهيد طفلي كه ديگران را اذيت مي كند به عل6ّ
  -------------------------------------------------------------او؟  خستگي
   ـ چگونه مي توان فهميد كه طفل خسته است يا تكليفي را كه به او داده ايم مشكل است ؟ 7

----------------------------------------------------------------------  
  :نشانه آن است كه ،كند اربا اطفال با عصبانيت رفت صبرش تمام شود ومعلّم  ـ اگر 8

  .ل استقابل تحم غيرمعلّم ) ب           .ل هستندقابل تحم اطفال غير) الف 
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  .خسته استمعلّم ) د           .نمي تواند اطفال را درك كندمعلّم ) ج 
  .اطفال بد رفتاري مي كنند) و            .ده نكرده استآماخود را ازقبل براي كالس معلّم ) ه 
         .نبايد ديگر به اطفال درس بدهدلّم مع) ز 
    .بايد با والدين صحبت كند تا آنها فرزندانشان را ادب كنندمعلّم ) ح
  بايد چه كند؟ ،نشودعصباني ها  بچهدست  ازمعلّم ـ براي اينكه 9

  .فقط اطفال خوب را قبول كند) ب               .درس دادن  دست بكشد از) الف 
  .سعي نمايد رفتاراطفال را درك كند) د              .ا بخواندقبل از هرجلسه دع) ج 
باشد  اولهل دادن ديگران مي كند و مي خواهد نفر  شروع به جيغ زدن و» سحر«آغاز بازيها  ـ در10

  اين رفتار نشانه تمايل او به چيست ؟ 
  .رياست طلبي) ب             .صبر)  الف 

  .و تعاون همكاري)  د                      .خودخواهي) ج 
  .پاسخ خود را توضيح دهيد

  :بايد معلّمـ  درمورد سحر 11
  .باشد تا ساكت شود اول به سحر اجازه دهد نفر) الف 
بگويد اگر مي خواهد در بازي بعدي شركت كند نبايد  اين بازي شركت كند و نگذارد او در) ب 

  .را هل دهد ةيا بقي جيغ و داد كند و
خواهد بود زيرا خيلي صبور  اولل را انتخاب كند و بگويد سميرا تحمم يكي از اطفال صبور و) ج

يا چهارمين نفر در بازي  ين وسومكرد او را به عنوان  صبر بعد اگر سحر هم آرام شد و ومتحمل است و
  .شركت دهد

  .داد كند به او بگويد جيغ و اماين نفر باشد اولبگذارد او ) د
  .پاسخ خود را توضيح دهيد

  به نظر شما بهترين عمل كدام است ؟ ـ 12
 معلّمها نزد او مي روند كه برگه هاي رنگ آميزي شده را به  بچهكناري مي نشيند و  در معلّم) الف

  .يا مداد رنگي ها را عوض كنند نشان دهند و
 به آنان مي دهد و همكاري ،مدادهاي رنگي را كه مي خواهند فال راه مي رود وـيان اطـم لّمـمع) ب

  .كند مي
خودش نزد دوستانش به  اطفال را به حال خود رها مي كند تا مشغول رنگ آميزي شوند و معلّم) ج

  .بيرون مي رود و مشغول گفتگو مي شود
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همكاري ازمداد ها استفاده  بعضي از اطفال با .گذارد رنگي ها را وسط ميز مي تمام مداد معلّمـ 13
اين صورت  در ،خواهند بيش از يك مداد رنگي را بردارند ند كه ميهنوز بعضي از اطفال هست امامي كنند 

  بايد چه بكند؟ معلّم
بدهد و او  رنگي ها را به او تمام مداد يكي از اطفالي را كه همكاري  مي نمايد انتخاب كند و) الف

  .ول توزيع كندؤرا مس
اطفال بدهد و اوراق رنگ  يك از يك مداد رنگي به هر رنگي هاي اضافي را بردارد و همه مداد) ب

  .آميزي را از اطفال خودخواه بگيرد تا براي چند دقيقه از رنگ كردن محروم شوند
  .همه را از رنگ كردن محروم نمايد جمع كند و رنگي ها و اوراق رنگ آميزي را تمام مداد) ج
برايشان مداد  ،ه مدادي ندارندبقي چون بعضي اطفال بيش از اندازه مداد رنگي برداشته اند و) د

  .بيشتري بياورد
  .دهند همه اطفال بخواهد مداد رنگي هايي را كه استفاده نمي كنند در وسط ميز قرار از) ه

  .پاسخ خود را توضيح دهيد
  :قسمت دوازدهم

  دفترِ ثبت
هاي فعاليتاجراي  و روش وي در معلّمت كالسهاي ما تا حد زيادي مبتني بر خصوصيات قيموفّ

كالس  اختيار داشته باشد كه به وي كمك كند تا در بايد اسبابي در معلّمعين حال  در اما .شدمختلف مي با
ثبت  جمله اين وسايل دفتر از .ي و پيشرفت شاگردان را پيگيري كندترقّ ترتيب برقرار شود و نظم و

  .پيشرفت است كه موضوع بحث دراين قسمت خواهد بود 
او  .دـمايـل است كالسهاي اطفال را اداره نـه مايــوستايي است كمنطقه اي ر خانمي بهايي از ،انيسا

او  .حب و وفاق گردد تي ازجامعه مبدل به جنّ مي خواهد اطفال شروع به كسب كماالت روحانيه نمايند تا
افراگيرند  ،ه نمودهمي خواهد كه اطفال دروسي را كه برايشان تهيهعين حال م در اماين مطلب هست  توج

ثبت داشته باشد تا بتواند پيشرفت  لذا تصميم دارد يك دفتر .بعضي ديرتر فرا مي گيرند عضي زود وكه ب
  :ماه مالحظه مي كنيم از چند اين است آنچه كه بعد .شاگردان را پي گيري كند

يك كالس اطفال تشكيل  ،صبح روزهاي جمعه ،در ابتدا انيسا جامعه را مطلع ساخت كه مايل است
  :كالس او ثبت نام نمودند اين اطفال در مهر اوليخ تار در .دهد

  ساله 5    انيس      ساله  5    مينا    
  ساله  5    افشين       ساله  5    فرانك     
  ساله  5    حسين       ساله  6    مهران     
  ساله  6    آرام       ساله  6    طاهره    
  ساله  5    فريبا       ساله  6    مريم     



96 
 

  ساله  5    گيتي       ساله  6    زهرا     
  ساله  6    شهرام       ساله  6    پويا     

آن ثبت نمود  كدام را در هر سنّ ه و نام ويك تهي براي ثبت نام آنان انيسا فرم مخصوصي براي هر
  .اين قسمت مالحظه مي كنيد چنانچه در آخر

 ومريم  طاهره و اينكه مينا و فرانك و نمود و از ماه آغاز مهر 6تاريخ  ين كالس خود را دراولانيسا 
انيسا تاريخ  .مسرور بود ين بيان مبارك را حفظ كرده بودند بسيار شاد واولگيتي و شهرام  حسين  و زهرا و
 .مبارك را بدون كمك از حفظ خوانده اند قيد نمود يك از شاگرداني كه نص ين ستون كنار نام هراولرا در 

  فرم مربوطه بيابيد؟ آيا مي توانيد اين تاريخ ها را در
 دومشهرام توانستند بيان  گيتي و ،زهرا ،بود زيرا فقط فرانك قدري مشكل تر ،ماه مهر 13 دومجلسه 
  .را حفظ نمايند اولهمچنين مهران و پويا و آرام توانستند بيان  .را حفظ كنند
 دومو  اولجلسه  نص جاي آموزش نصي جديد دوه انيسا تصميم گرفت ب ،ماه مهر 20 سومجلسه 

افشين و آرام توانستند  طاهره و پويا و مريم و مهران و مينا و گرفت و را فرا اولفريبا نص  .ندمرور ك را
م نصخوبي فرا گيرنده را ب دو.  

 در پايان كالس فرانك و .مبارك پرداخت ين نصسومانيسا به آموزش   ،ماه مهر 27جلسه چهارم 
انيسا  .را ياد گرفته بود 1شماره  انيس نص .ياد گرفتند خوبيه گيتي آن را ب مهران و مريم و زهرا و پويا و

ايت فراوان با احساس رض كمك مادرش حفظ نموده بود و مسرور بود از اينكه انيس اين نص را با بسيار
  .تاريخ آن را در دفتر ثبت نمود
 ه ها اظهاريك روز همساي .شدن خانه هاي فرم مربوطه بسيار هيجان انگيز بود براي انيسا مالحظه پر

با شنيدن اين  .خشنود بودند آنان از اين كالس بسيار راضي و .اطفال شده اند تغييري در توجهداشتند كه م
فداكاري بسيار ادامه داد و اين نتايج را به  او كالس خود را با عشق و .مطالب انيسا بيشتر عالقه مند شد

  :دست آورد
  :آبان ماه  4نتايج كالس 
فريبا آرام و ،آرمين ،طاهره ،ـ  مينا 3ماره مبارك ش حفظ نص  
مهران  وافشين  ،زهرا ،آيلين ،شهرام ،پويا ،الدن ،ـ   فرانك 4مبارك شماره  حفظ نص  

  :آبان ماه 18نتايچ كالس  
مريم و آرام  ،طاهره ،ـ  مينا 5شماره  حفظ نص  

  .ت سرماخوردگي غايب بودنداكثراطفال بعلّ: تذكر
  :ن ماه آبا 25نتايج كالس  

انيس و حسين  ،شهرام ،ـ فرانك 5شماره  حفظ نص  
  .اطفال هنوز بيمار بودند اكثر :تذكر
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  :آذرماه 2نتايج كالس 
  :نتايج زير به دست آمده اين كالس به اطفالي كمك كرد كه عقب مانده بودند و انيسا در

را حفظ نمود 3شماره  انيس نص. شهرام  و را حفظ نمود 4شماره  آرام نصرا فرا 3شماره  نص 
  .گرفت

  :آذرماه 9نتايج كالس 
حسين وفريبا ،افشين ،انيس ،شهرام ،الدن ،مهران :6مبارك شماره  حفظ نص  

  :االت زير جواب دهيدؤحال به فرم ثبت خود نگاه كنيد و به س
  را فراگرفته اند ؟ 6شماره  نفر از اطفال نص حال حاضر چند در

 را فرا نگرفته اند؟ 4ماره ش اطفال هنوز نص چند نفر از

 فريبا چند نص را حفظ كرده است؟

 كمي جلو بيفتد؟ كند تا اطفال بايد بيشتر كار كدام يك از انيسا جمعه آينده با

 مانده است كه طاهره بايد حفظ كند؟ كدام نصوص هنوز

 مانده است كه شهرام بايد حفظ كند؟ كدام نصوص هنوز

 :با كمك نماييد بنويسيدسه روشي را كه مي توانيد به فري

  --------------------------------------------------------)  الف 
  --------------------------------------------------------)   ب 
  --------------------------------------------------------)    ج
  فال آموزش دهد؟ـ جلسه آينده انيسا چه مطلبي را بايد به اط 8

-------------------------------------------------------------------  
آبان ماه تغيير  4مي كنيد انيسا بايد روش كار را پس از ديدن نتايج  تصورمالحظه فرم ثبت آيا  ـ با 9
  ---------------------------------------------------------------- مي داد؟

براي پي گيري  ، صفحه بعدفرمِ ثبت مندرج در  ه شما كالس اطفال را آغاز نموديد مي توانيد ازهرگا
  .استفاده نماييد ،نصوص مباركه اي كه اطفال ازبرنموده اند
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  گزارش پيشرفت
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  سن -نام
          آبان 18    آبان  4 مهر 20  مهر 6  5- مينا

          آبان 25  آبان 4  مهر 27 مهر 13 مهر 6  5-فرانك
        آذر 9    آبان 4  مهر 27 مهر 20 مهر 13  6-مهران
          آبان 18    آبان 4 مهر 20 مهر 6  6- طاهره
        آذر 9  آبان 18  آبان 4  مهر 27 مهر 20 مهر 6  6-مريم
            آبان 4  مهر 27 مهر 13 مهر 6  6-زهرا
       آذر 9    آبان 4  مهر 27 مهر 20 مهر 13  6- پويا

       آذر 9  آبان 25    آذر 2  مهر 27  5-نيسا
       آذر 9    آبان 4   مهر 20 مهر 6  5- افشين
          آبان 25    آبان 4  مهر 6  5-حسين
          آبان 18  آذر 2  آبان 4 مهر 20 مهر 13  6-آرام
        آذر 9      آبان 4  مهر 20  5-فريبا
            آبان 4  مهر 27 مهر 13 مهر 6  5-گيتي
        آذر 9  آبان 25  آبان 4  آذر 2 مهر 13 مهر 6  6-شهرام

       
  گزارش پيشرفت

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  سن -نام
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  :قسمت سيزدهم
  يك از اطفال هر ةخانواد

يك از اطفال  شما بايد با بستگان هر ،اداره كالسهاي اطفال به نحو احسن ةنحو آگاهي از عالوه بر
حتي  ،حال يادگيري هستند همه مي دانيم كه اطفال درهرلحظه عمر خود در .نماييد روابط صميمانه برقرار

 ،يافتن راه منزل ،راه رفتن وحرف زدن: يلقب بسياري از مطالب را فرا گرفته اند از ،رفتن به مدرسه قبل از
حيوانات وگياهان و دانستن اينكه چيزهايي هست كه  آشنايي با بسياري از ،بستگان منازل دوستان و مغازه و

ورود به مدرسه  اينها نمونه هايي از ذخيره دانشي هستند كه اطفال قبل از .با پرداخت پول مي توان خريد
كودكان اين همه را ازكجا آموخته اند؟ بدون شك آنها اين اطالعات را از طريق  .ذهن خود اندوخته اند در

چيزها را از راه تقليد آنچه پدر و  رتآنها بيش .كنار والدين و همسايگان كسب نموده اند هاي روزانه درفعاليت
ل از بستگان مي گيرند حال تعليمي كه اطفا هر در .آموخته اند ،انجام داده اند بردار گفته و خواهر و و مادر
خانواده  ساعاتي را كه با رف كار مي كند وـرا ص تر وقت خودـدر بيشــرا پـقدرها هم زياد نيست زيـآن

فرصت زيادي براي تعليم  مادر نيز اكثر اوقات مشغول كارهاي مختلفه است و .مي گذراند بسيار كم است
بينند و از آن تقليد مي كنند و با الگو قرار دادن آنها اطفال اعمال والدين خود را مي  .مستقيم اطفال ندارد

چون ساير اعضاء خانواده نيز وقت كافي  .مهمترين راه يادگيري اطفال از اين طريق است .ياد مي گيرند
بنابراين هرگاه فردي مقداري از وقت خود را وقف .ها كالسهايي ترتيب دهند بچهنمي توانند براي  ،ندارند

به اهميت دوران خاص سنين  توجهبا  .خدمتي بزرگ به جامعه مي كند ،اطفال نمايد تعليم كالسهاي
تشكيل كالس اطفال حائز اهميت  ،بسيار آسان و سريع انجام مي پذيرد تربيتطفوليت كه طي آن تعليم و

 .ت خاصي برخوردار استيكالس نيز از اهم از اين جهت روابط ميان خانواده ها و .ياري استــبس
 مين به خانواده ها درمعلّ مين اعتماد مي كنند كه به فرزندانشان درست تعليم بدهند وانواده ها به معلّخ
اساس تماياالت و آرزوهاي  كالس بر آموزش اطفال در .ي اعتماد مي كنندماد مينِ حمايت اخالقي وأت

برنامه هاي  ،ن به شركت دركالستشويق آنا گرفتن براي اطفال و والدين با الگو قرار .روحاني والدين است
 وخانواده ها بسيار معلّمآميز بين  محبت حفظ روابط نزديك و بنابراين ايجاد و .ي را حمايت مي كنندتربيت

  .مهم است 
  .ـ چند مثال ازآنچه يك كودك درخانه مي آموزد ذكر نماييد1

----------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------  

  ـ اطفال چگونه از زندگي روزمره درخانواده خود تعليم مي گيرند ؟2
----------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------  
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  ـ روش اصلي خانواده ها براي تعليم اطفال چيست ؟ 3
----------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------  
  كالس اطفال بهايي ايجاد شود ؟ معلّم خانواده و ـ چرا بايد روابط صميمي ميان 4

----------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------  

  :قسمت چهاردهم
  روابط با خانواده ها

 اولاغلب ازآنچه درمدارس معمولي غيربهايي متد ،ده هاي اطفالخانوا و معلّمسفانه روابط ميان أمت
ت  متقابل امااساس عدم اعتماد و اته سيستمهاي فضاي خصومت آميزي بر اكثر در .پيروي مي كند ،است

 در ول بدرفتاري اطفال مي دانند وؤوالدين را مس ،بنابراين معلمين .است ان برقرارمربي مابين والدين و
 معلّمد بدون شك ندان اطفال را نمي تربيت مين روش تعليم ودين شكايت مي كنند كه معلّوال ،مقابل

 بهايي همواره كمك و وظيفه يك فرد .شرايط موجود بنمايد كالسهاي بهايي بايد نهايت سعي را در غلبه بر
بايد  لّممعلذا  .و نه بزرگ جلوه دادن آنها است ،بخشش خطاي ديگران سعي در مساعدت به سايرين و

مرتباً با آنها به  ،خانه وكالس در ،ي اطفالشانتربيتزمينه مسائل  در تالش كند تا به والدين نزديك شود و
راجع به صفات  ،درخالل آن با والدين ايجاد شود و ،بايد عادت مذاكره دوستانه ومرتب .مشورت پردازد

والدين  مشاورات بعدي با در .تگو شودبحث و گف ،هم كه كوچك و ناچيز باشد قدر هر ،ته اطفالـبرجس
خاذ اتّ ،ي صفاتي كه اطفال تا به حال بدست آورده اندپرورش و ترقّ ةمي توانيد تصميماتي راجع به نحو

  .نماييد
نواقص اطفال اشاره  رعايت حزم و احتياط بسيار مي توان به عيوب و فقط تحت اين شرايط و با

را بيابيم و بدين ترتيب به طفل  معلّم مثبت همكاري ميان خانواده وهدف بايد اين باشد كه راههاي  .نمود
  .ص خود را اصالح كندقكمك نماييم كه عيوب و نوا

اين بخش نمي توان به كل  در وخانواده ها بسيار وسيع است و معلّمموضوع روابط رسمي ميان 
ي كالسها كمكهاي فراواني به ترقّوسيله اين ه شما تدريجاً خواهيد آموخت كه چگونه ب .مطالب اشاره نمود

ايجاد همكاري و روابط محكم ميان اعضاي  در را تعميم دهيد و تربيت تعليم و ،و پيشرفت جامعه نماييد
تهاي زيادي وليؤتازگي شروع به كار نموده ايد نمي توانيد مسه كه شما ب از آنجايي .خانواده مشاركت كنيد

سيس كالسي نمونه مبادرت نماييد به نحوي كه أشما آن است كه به تين وظيفه مهم اول .به عهده بگيريد
 در .امعه قرار گيردج د تحسين همه افرادورم ،آن شركت مي كنند ي اطفالي كه درترقّ كيفيت تدريس شما و

فوق اشاره گرديد بايد از  ق به كسب اين مهم شويد بلكه چنانچه درحال شما نمي توانيد به تنهايي موفّ هر
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ها استفاده نماييد و با اعضاي خانواده اطفال به مشورت پردازيد و حمايت و پشتيباني آنان را به دست فرصت
  .آوريد

براي شروع اين مشاورات پيشنهاد مي شود ليستي از صفات روحانيه اي كه مايليد اطفال آن را كسب 
يك از صفات و ه نماييد و براي هركنند تهي بسياري از اين بيانات مباركه را  .دمباركي را بيابي كماالت نص

مي توانيد نصوص بيشتري را از دوره هاي ديگري كه طي  .وني كه تدريس مي كنيد خواهيد يافتـمت در
  .ه نماييدطريق مطالعه آثار مباركه تهي يا از مي كنيد و
بيانات مربوطه به  ،هنگام مذاكره با خانواده اطفال بايد به اين كماالت اشاره و آنها را توصيه كنيد در

 كس مي تواند كمك كند تا اين كماالت در آنها را توضيح دهيد و درباره روشهايي مشورت كنيد كه هر
 هيچ نشاني از انتقاد در به ياد داشته باشيد كه توصيه هاي شما بايد مثبت باشد و .اطفال جامعه رشد كند

  .ه نشودمشاهد ،چه در لحن گفتارتان كلمات و چه در ،مكالماتتان
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  :مراجع

  43ص   ،بهايي تربيتـ مجموعه آثار مباركه در باره  1
   37ص   ،بهايي تربيتـ مجموعه آثار مباركه در باره  2
   36ص  ،بهايي تربيتـ مجموعه آثار مباركه در باره 3
  74ص   ،بهايي تربيتـ مجموعه آثار مباركه در باره  4
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  :اشي ها به ترتيب آمده استبيانات مباركه در زير نقّ
  »تفاق آفاق را روشن و منّور سازدنور ا« )1
 »قَلباً حيداً حسناً منيراً  القَولِ املك اوليا ابنَ الروح في « )2

اي پسر روح اولين قول من به تو اينست قلبي پاك و پر محبت و نواراني دارا «           
  )ترجمه(»شو

  »ي به نور عدل معادله نمي نمايدهيچ نور« )3
  »اراي دوست در روضه قلب جز گل عشق مك« )4
  »جميع من علي االرض قيام نمايد امروز انسان كسي است كه بخدمت« )5
  »ستي اساس جميع فضائل انساني استصدق  و را« )6
  »اعظم امور استقامت برامر اوست ،بعد از عرفان حق« )7
 »اضعاً الكونَ  لَك متواضعاًن لي خيا ابنَ االنسان كُ« )8

     )ترجمه(» .اي پسر انسان براي من خاضع باش تا براي تو متواضع و بخشنده باشم«            
 »لي نفسهطوبي  لمن اختار اَخاه ع« )9

  )ترجمه(» .خوشا به حال كسي كه برادرش را بر خود ترجيح دهد«            

10( »سانَكُم بِالصينوا لكم بِاالزادقِ و نفوسنَهم« 

  )ترجمه(» .زبانتان را با راستي زينت دهيد و نفستان را با امانت«            

 »هنياً لمن تَزَينَ بِخصالياَلكَرَم و الجود من خصالي فَ« )11

  )جمهتر(» .پس خوشا به حال كسي كه خود را با صفت من مزين سازد. بخشش از صفات من است«            

  »مام با عموم اَنام معاشرت نمايدت محبتنيكوست حال نفسي كه به « )12
 »بالئيعالمه الحبِ الصبرُ في قَضائي و االصطبار في « )13

  )ترجمه(» عالمت محبت، صبر در قضاي من و بردباري در بالي من است«            

14( »اَم نَجي و خلَ فيهن دصني مبي حيا ابنَ الوجود حم نَ ولَكه غَوي و نهع ن اَعرض« 

كسي كه داخل شد در آن نجات يافت و . اي پسر وجود، محبت من قلعه من است«            
 )ترجمه(» .ايمن شد و كسي كه از آن روي برگردانيد گمراه گرديد و هالك شد

  »ا كن و امور را به او تفويض نماتوكل به خد« )15
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