
 

  

 نیایش گروهی

 (مهر ۱۶)به مناسبت روز جهانی کودک 

 

 (تالش برای ساختن دنیائی بهتر) سایت دنیای بهائیتهیه شده در 

 

برای آشنائی بیشتر با آئین بهائی و فعالیت های سایت دنیای بهائی از سایت 

 :با یکی از آدرس های زیر بازدید کنید

  http://www.donyayebahai.org 

https://www.donyayebahai.org  

 

مکاتبه  info@donyayebahai.orgبرای اطالعات بیشتر با آدرس ایمیل 

 .کنید

http://www.donyayebahai.org/
http://www.donyayebahai.org/
https://www.donyayebahai.org/
mailto:info@donyayebahai.org
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 ما کودکان جهانیم

 

  



 تزًاهَ ًیایص گزُّٔ

 بَ آًبى بب ُوزاٍ ّ کْدکبى بزآ گزُّٔ ًیبیغ درایي . اطت ػذٍ گذارٓ ًبم کْدک جِبًٔ رّس ًبم بَ  )اکتبز ۸(هِز  ۱۶

 بزآ ، آًِب هذد بَ ّ کٌین هٔ تفَکز ّ ػذٍ هتوزکش اػظن الؼذل بیت ُبٓ دطتخط ّ هببرکَ بزآثبر ، پزداسین هٔ ًیبیغ

  .ًوبئین هٔ الذام ّ ریشٓ بزًبهَ کْدکبى ػبیظتَ جِبًٔ طبختي

  : پزداسین ًیبیغ بَ ببُن ّ کٌین هتوزکش را افکبرهبى ، ًوبئین هزتبط یکذیگز بب را للْبوبى ، کٌین سکْت لحظاتٔ تیائیذ

 

 ًیایص -1

 ُْاهلل

تْئٔ . طتبرٍ درخؼٌذٍ ًوب . طزاج رّػي کي . حفع فزهب . خذایب ، ُذایت ًوب

همتذر ّ تْاًب         ع ع
1

 

 

 ُْاهلل

ًِبل تبسٍ ام ، بَ رػحبت طحبة . خذایب ، طفلن ، در ظَل ػٌبیتت پزّرع دٍ 

تْئٔ همتذر ّتْاًب . گیبٍ حذیمَ هحبتن ، درخت ببرّر کي . ػٌبیت ، پزّرع فزهب 

ّ تْئٔ هِزببى ّداًب ّبیٌب         ع ع
2

 

 

                                                           
 برای دیدن مجمُعً . در ضمائم مُجُد استمىاجات کً از مجمُعً صُتی درداوً تٍیً شدي است،فایل صُتی ایه  -1

  برای داولُد ٌمیه فایل از آدرس. برَید  www.donyayebahai.org/node/640درداوً بً آدرس 
www.donyayebahai.org/sites/default/files/Track 3_0.mp3  استفادي کىید. 

 برای دیدن مجمُعً . در ضمائم مُجُد استمىاجات کً از مجمُعً صُتی درداوً تٍیً شدي است،فایل صُتی ایه  -2
  برای داولُد ٌمیه فایل از آدرس. برَید  www.donyayebahai.org/node/640درداوً بً آدرس 

www.donyayebahai.org/sites/default/files/Track 1_0.mp3  استفادي کىید. 

 
 

http://www.donyayebahai.org/node/640
http://www.donyayebahai.org/node/640
http://www.donyayebahai.org/sites/default/files/Track%203_0.mp3
http://www.donyayebahai.org/node/640
http://www.donyayebahai.org/node/640
http://www.donyayebahai.org/sites/default/files/Track%201_0.mp3


 ُْاالبِٔ

آ خذآ هِزببى ، ایي ًْگل گلظتبى هحبت را اس ػبٌن ػٌبیت ، تز ّتبسٍ بفزهب 

ّایي تبسٍ ًِبل بْطتبى ُذایت را بَ تزبیت ببغببى احذَیت پزّرع دٍ ّ ایي ػبخ 

طبش را در گلؼي الطبف ، هشَیي بَ ػکْفَ ّ بزگ کي ّ ایي درداًَ هؼزفت را در 

 ...آغْع صذف رحوت بپزّر 

 تأئیذ احظبى ًوب         ع ع.  تْئٔ تْاًب ّ بیٌب ّ آگبٍ ّػٌْا 

  



 تفکز   -2

ّجْد دّ هیلیبرد کْدک در جِبى کَ حذّد 
1

3
 جوؼیت طبکٌیي کزٍ سهیي را تؼکیل هٔ دُذ ، هظئْلیت ػظیؤ را هتَْجَ 

بیت . بشرگظبالى ّ هذیزاى جْاهغ هٔ ًوبیذ ؛ کظبًٔ کَ ببیذ جِبى را بَ هکبًٔ ػبیظتَ بزآ سًذگٔ کْدکبى تبذیل کٌٌذ 

 هیالدٓ ، ّالذیي ّبشرگظبالى ّ هزالبیي کْدکبى را بَ اُوَیت ایي هظئْلیت ّ 2000الؼذل اػظن الِٔ در پیبم رضْاى 

تفَکز ّ تؼَوك بز بخغ ُبئٔ اس ایي پیبم هٔ تْاًذ راُگؼبٓ هب در بزًبهَ ریشٓ ّ الذاهبت هبى در . ّظیفَ هتَْجَ طبختٌذ 

 .ببػذ " جِبًٔ ػبیظتَ کْدکبى " جِت طبختي 

   کْدکاى را ًثایذ رُا ًوْد . کْدکاى ها ًیاسهٌذًذ کَ پزّرش رّحأً یاتٌذ ّدر حیات اهز تِائٔ جذب ضًْذ

 .تا در دًیائٔ کَ پز اسهخاطزات اخاللٔ است سزگزداى گزدًذ 

  هیلیْى ُا طفل در تسیارٓ اس . اطفال در ّضع حاضز جاهعَ تطزٓ تا سزًْضتٔ تٔ رحواًَ هْاجَ ُستٌذ

کْدکاى چَ اس خاًْادٍ ُآ غٌٔ ّ چَ فمیز احساص . کطْرُا اس ًظز اجتواعٔ تٔ سز ّ ساهاى ّ سزگزداًٌذ 

 .هٔ کٌٌذ کَ ّالذیي آًِا ّ سایز تشرگساالى ًسثت تَ آًِا تیگاًَ اًذ 

  ٔایي ًیاسهٌذٓ ّجْد دارد کَ افزاد ّ هؤ سسات در توام سطْح یعٌٔ تواهٔ جاهعَ ًسثت تَ اطفال طزس تلَم

 .ّ تَْجِٔ کَ در خْر آًاى است داضتَ تاضٌذ ّ ًسثت تَ رفاٍ اطفال عاللَ ّ دلثستگٔ ًطاى دٌُذ 

  کْدکاى حاهل . در دارائٔ یک جاهعَ کْدکاى گزاى تِاتزیي گٌجیٌَ اًذ سیزا اطفال اهیذ ّ ضاهي آیٌذٍ اًذ

 .تذرُائٔ ُستٌذ کَ خصْصیات جاهعَ فزدارا در تز دارًذ 

  کْدکاى اهاًاتٔ ُستٌذ کَ ُز جاهعَ آ کَ آًِارا ًادیذٍ گیزد ًؤ تْاًذ اس کیفز چٌیي غفلتٔ در اهاى تواًذ. 

  تایذ هحیطٔ تَ ّجْد آّرد کَ اطفال احساص کٌٌذ تَ جاهعَ تعلَك دارًذ ّدر اُذاف ّ هماصذ جاهعَ ضزیک

 .ّ سِین گزدًذ 

  اطفال تِائٔ تایذ در تزاتزایي ّضع تیزٍ ّ تاریک جاهعَ رّ تَ اضوحالل ، ُن چْى عالئؤ اس آیٌذٍ تِتز

 .تذرخطٌذ 

هٔ تْاًیذ ًظز . بب تؼَوك بز ایي بخغ ُب اس پیبم ، بَ طْاالت سیز تَْجَ کٌین ّ ًظز خْد را بب طبیز ُوزاُبى در هیبى گذارین 

 :خْد را درسیز آًِب بٌْیظیذ 

 طزس تلَمٔ ّ تَْجِٔ کَ در خْر اطفبل ببػذ ، چگًَْ اطت ؟ آیب ایي دیذگبٍ تفبّت کَلٔ بب ّضغ هْجْد دارد ؟ -1

کْدکبى حبهل بذرُبئٔ ُظتٌذ کَ خصْصیبت جبهؼَ فزدارا در بزدارًذ " ، " اطفبل اهیذ ّ ضبهي آیٌذٍ اًذ "  -2

 .اس ایي دّ جولَ چَ بزداػتٔ داریذ ؟ آى را بب دیگزاى طِین گزدیذ "

هحیطٔ کَ اطفبل احظبص کٌٌذ بَ جبهؼَ تؼَلك دارًذ ّ در اُذاف ّ همبصذ جبهؼَ طِین ّ ػزیک گزدًذ  -3

 چگًَْ هحیطٔ اطت ؟ آیب هٔ تْاًین آى را در پیزاهْى خْد بَ ّجْد آّرین ؟ 



تزًاهَ ریشٓ ّ الذام   -3

چَ راٍ ُبئٔ راپیؼٌِبد هٔ کٌیذ تب هحیطٔ بَ ّجْد آّرین کَ در آى اطفبل احظبص کٌٌذ بَ جبهؼَ تؼَلك دارًذ ّ در 

 اُذاف ّ همبصذ جبهؼَ طِین ّػزیک ُظتٌذ ؟

  تطکیل یک جثَِ پطتیثأً اس کْدکاى 

  تِثْد سًذگٔ کْدکاى ّ ًْجْاًاى در للة ُز تالش ها لزار گیزد 

  هطارکت کْدکاى در گفتگْ ُا ّ الذاهات 

 ایجاد فزصت ُائٔ تزآ رضذ ، یادگیزٓ ًحٍْ تفَکز ّ تحلیل هْضْعات پیزاهْى خْد ّ تیاى ایي تفَکزات 

  در کاًْى ُز هْفمیَت هطارکت کْدکاى ّ ًْجْاًاى لزار دارد 

  هطارکت راستیي تیص اس ُز چیش هستلشم تغییز تٌیادٓ در ًحٍْ تفَکز ّ رفتار تشرگساالى است 

  ًَتطْیك کْدکاى ّ ًْجْاًاى تَ اًجام خذهات داّطلثا 

  ٔتطکیل هذارص خاًگ 

  اردّٓ ًْجْاًاى هذافع پایاى دادى تَ خطًْت علیَ کْدکاى 

 تطَکل کْدکاى ّ ًْجْاًاى خیاتأً تزآ حوایت اس خْد ّ پطتیثأً تشرگساالى 

  َاس افزاد ،هجاهع ، هذارص ّ " دّستذاراى کْدک " ایجاد ضثک... 

  ُوزأُ کْدکاى تا تشرگساالى  در خذهت تَ جاهعَ پیزاهْى خْد 

  تَ ّالذیي ، ًْجْاًاى ّ جْاًاى " پیواى ًاهَ حمْق کْدک " آهْسش دادى 

  تَ ّسیلَ ًْجْاًاى " پیواى ًاهَ حمْق کْدک " آگاٍ ًوْدى کْدکاى اس 

 

ػوب چَ را ٍ ُب ّ رّع ُبٓ دیگزٓ را بزآ اجزا در هحیط پیزاهْى خْد در ًظز داریذ ؟ آًِب را ببطبیز ُوزاُبى در هیبى 

 .گذاریذ 

کْدکبى بَ هب چَ هٔ گْیٌذ ؟ اس هب چَ هٔ خْاٌُذ ؟ هتي سیز کَ در پیبم کْدکبى ّ ًْجْاًبى بَ طزاى جِبى در ًؼظت 

آى را هٔ خْاًین . ّیژٍ هجوغ ػوْهٔ طبسهبى هلل هتَحذ بزآ کْدکبى  ّ ًْجْاًبى آهذٍ اطت پیبم کْدکبى بزآ هب اطت 

.ّ طپض بب للْة ّافکبرٓ هتَحذ بزآ بِبْد ّضؼیت کْدکبى جِبى  بَ ًیبیغ هٔ پزداسین   

. ها کْدکاى جِاًین ، ّ تا ّجْد پیطیٌَ ُآ هتفاّت هاى ُوگٔ در ّالعَیتٔ هطتزک تا ُن سِین ُستین ... 

ضوا ها را  آیٌذٍ هٔ ًاهیذ ، اَها ها ُن . ها در هثارسٍ تزآ تثذیل جِاى تَ هکاى تِتزٓ تزآ ُوگاى  هتَحذین 

. اکٌْى ًیش ُستین 



 

در ایي ًیبیغ گزُّٔ بب یکذیگز بَ دػب ًؼظتین ، اس آثبر الِٔ بیٌغ یبفتین ّ بَ ّحذت ًظز رطیذین ّ راٍ ُبئٔ رابزآ 

اکٌْى بب ُن هتؼِذ هٔ ػْین کَ در جِت بِبْد سًذگٔ کْدکبى ّ ًْجْاًبى پیزاهْى خْد بکْػین ، . الذام ّ ػول یبفتین 

 . حمْق آًبى را در ُز ػزایطٔ هحبفظت کٌین ّ آًبى را در اهْر هختلف در ُز بخغ جبهؼَ هؼبرکت دُین 

 : ببردیگز للْبوبى را بَ ُن پیًْذ هٔ دُین ّ بزآ کْدکبى جِبى دػب هٔ کٌین کَ 

 

 

 

 ُْاهلل

آ پبک یشداى، ایي ًِبالى جْیببر ُذایت را اس ببراى ابز ػٌبیت تز ّ تبسٍ فزهب ّ بَ 

ًظین ریبض احذَیت اُتشاسٓ بخغ ّ بَ حزارت  ػوض حمیمت جبًٔ تبسٍ ػطب 

. ًوب تب ًؼْ ّ ًوب ًوبیٌذ ّ رّس بَ رّس تزَلٔ کٌٌذ ّ ػکفتَ گزدًذ ّ پز ببر ّ بزگ ػًْذ 

ت ّ التذار بخغ ّ هظبُز تأئیذ ّ تْفیك فزهب  َْ آ پزّردگبر جولَ را ُْػیبر کي ّ ل

تْئٔ همتذر ّ تْاًب                                              . کَ در ًِبیت بزاسًذگٔ در بیي خلك هحؼْر ػًْذ 

ع ع
3

 

 

 

 

                                                           
 برای دیدن مجمُعً . در ضمائم مُجُد استمىاجات کً از مجمُعً صُتی درداوً تٍیً شدي است،فایل صُتی ایه  -3

  برای داولُد ٌمیه فایل از آدرس. برَید  www.donyayebahai.org/node/640درداوً بً آدرس 
www.donyayebahai.org/sites/default/files/Track 6_0.mp3  استفادي کىید. 

 

http://www.donyayebahai.org/node/640
http://www.donyayebahai.org/node/640
http://www.donyayebahai.org/sites/default/files/Track%206_0.mp3

