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   :اول درس
مناجات دعا و را با خود روحاني ، كالس  فضايه و ايجاد منظور جلب تأييدات الهيه ب

  : براى اين جلسه در نظر گرفته شده  زيرمناجات . شروع كنيد 
  هواهللا       

يزدان اين نهاالن جويبـار هـدايت را از بـاران ابـر     اي پاك 
  ت اهتـزازي  عنايت تر و تازه فرما و به نسيم ريـاض احـدي

بخش و به حرارت شمس حقيقت جاني تازه عطا نما تا نشو 
ي كننـد و شـكفته گردنـد و    و نما نمايند و روز به روز ترقّ

   .پربار و برگ شوند
  )1(ع ع   
  

و فرصت دهيد تا هـر   آيا مناجاتي از بر دارند  كنيدل سئوال س از تالوت مناجات از اطفاپ
 از دوممـان روشـي كـه در قسـمت     ه سپس مناجات ذيل را بـه . كس مايل است مناجات بخواند

  :  به اطفال بياموزيدشد  داده بخش قبلي توضيح
دايا هدايت نما حفظ فرما سراج روشن كن ستاره درخشنده نما توئي مقتدر و توانا خ«

.« )2(  
  

كه  همين. كنند  از بررا در كالس  مناجات قسمتي از اين حداقل كودكانرود كه  ار ميظانت
  :  را آغاز كنيدسرود  يعني خواندنت بعدي توانيد فعالي اين هدف حاصل شد مي

  
  سرود)الف

  
  وحدت

  ما قطره هاي آب
  قطره قطره با هم

  ما برگ هاي كوچك
  مي رقصيم از يك باد

  همما مي خنديم با 

  صاف و پاك و زيبا
  ما مي شويم دريا
  از يك درخت سبز
  مي نوشيم از يك آب
  ما مي خوانيم دلشاد
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  اي كودك شيرين
  قطره قطره با هم

  مي رقصيم از يك باد
  اي كودك شيرين

  ديگر برخيز از جا
  ما مي شويم دريا

  مي نوشيم از يك آب
  وحدت يعني همين

  
  : حفظ بيان مبارك) ب

شـما مـي توانيـد مفهـوم     . است  كردن يك قسمت از آثار مباركه بهائي بر از يبعد فعاليت
توضيح دهيد  مبارك را به شرح زير نص :  

در كمـال   كـه  كوشـش مـا آن اسـت    .اسـت  عالم انسانيهدف اصلي ديانت بهائي وحدت 
اين بـراي مـا   . دانيم بخود ان روحاني و خواهر انرا برادرمردم  وحدت زندكي كنيم و همه

بحث هـاي تنـد و   بهائيان از. ت و وحدت در جامعه زندگي كنيمكه با محب است ممهبسيار 
ـ   اختالفي  و اگر وقتي دعوا اجتناب مي كنند ت آن را بين آنها ايجاد شود بـا دوسـتي و محب

آنكه بتوانيم وحدت را در بين خودمان حفظ كنيم بياييـد ايـن    براى .مي كنند بين خود حلّ
  :ييمن مبارك را از بر نماابي

                   »3( ».ر سازد نور اتّفاق آفاق را روشن و منو(  
  

مـي  ما بدين جهت ش. .نمايند از حفظ مي آسان تر آن را ،بدانند  ات رااطفال معني بيان اگر
توانيد به آنان كمك كنيد و همگي را تشويق نماييد تا درباره معني و مفهـوم بيـان مبـارك صـحبت     

چنـد توضـيح كوتـاه دربـاره بعضـي از       قسمت در اين.  خود را به زبان آورند كنند و دريافت هاي
  :كلمات جديد درج مي شود تا درك مفهوم بيان را براي آنان آسان تر سازد

  اتّحاد –اتّفاق 
. همه بچه ها همـديگر را دوسـت داريـم   . من كالس اطفال را خيلي دوست دارم: پژمان گفت  - 1

ما به همديگر خيلي كمك مي . سرودها و بازي هاي خوبي داريم .بيانات زيبايي ياد مي گيريم 
  .در كالس ما اتّفاق و اتّحاد وجود دارد. كنيم 

آنها مي دانند كه اطاعت . خواهران و برادران نرگس همگي از پدر و مادرشان اطاعت مي كنند  - 2
دارنـد و بـه    آنها همديگر را هم بسيار دوست.ت آنهاستاز پدر و مادر باعث پيشرفت و موفقي

  .در خانواده نرگس اتّفاق و اتّحاد كامل وجود دارد. هم كمك مي كنند
  آفاق
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مادر چـرا بـه آسـمانهاي دور خيـره      :مريم پرسيد . مادر از پشت پنجره آسمان را نگاه مي كرد  -1
  .من نگاه كردن به آفاق دور دست را خيلي دوست دارم: شده ايد؟ مادر گفت

ر منو  
  .چراغ همه جا را روشن و منور كرد.  شدبود تا آنكه جراغ روشن  تاريكاق تا -1
خورشيد صحرا و دريا را روشن مي  .مي تابدو دريا  به صحرا و زود آفتاب طلوع مي كند صبح -2

  .ر مي شودصحرا و دريا منو. كند
  
  داستان)ج

ـ  دربـاره و  كردندبيان مبارك را از بر  هنگامي كه بچه ها  فكـر   حـدت يگـانگي و و ت اهمي
مفهوم اتّحـاد و اتّفـاق را بـراي آنهـا      بگوييد كهتوانيد داستاني از حضرت عبدالبهاء  كردند شما مي

اگرشـما بـر    .بحث كرديـد  7و  6 ، 5 هاي قسمت ي بخش قبل كه در طور همان.  روشن تر مي سازد
همين طور تاكيد . ندداستان تاكيد بيشتري كنيد آنها داستان شما را بهتر ياد مي گير مهمنكات  روي 

بر روي مفهوم اصلي داستان شما و قسمت هاي مختلف مربوط به آن و جمع بندي خـوب مطالـب   
كه داستان را بـراي اطفـال بگوييـد بـه ايـن       آنقبل از  كه توصيه مي كنيمشما به   .است مهمبسيار 

از  سـمتهائي چـه ق -اصلي داستان چيسـت ؟   و مفهوم موضوع - :سواالت در ذهن خود پاسخ دهيد
اب تـر مـي   ي كه داستان را جـذّ مهمنكات -مربوط مي شوند؟ اصلي  اين مفهومبه  مستقيماً داستان

   سازند كدامند؟
  

ـ عبـدالبهاء   حضـرت  حضرت بهاءاهللا و زمانهاي قديم وقتي كهدر  ا زنـدگي مـي   در عكّ
طالعـات  ا امر الهي را به درستي نمي شناختند و دربـاره ديانـت بهـائي ا   كردند مردم عكّ

آنها فكر مي كردند بايد با حضرت بهاءاهللا و حضرت عبـد  .اشتباهي به آنها داده شده بود
 عشـق خيلـي زيـادي كـه داشـتند     و  دانـايي حضرت عبدالبهاء با  اما.البهاء مخالفت كنند

حضرت عبـدالبهاء  ). يعني آنها را تقليب كردند(غيير دادند از اين مردم را ت خيليقلوب 
اديان خيلي مهرباني مي كردند و به آنها كمك مي كردند تـا بـا همـديگر    به پيروان همه 

در آن روزها. د و مهربان باشندمتح:  
يعني (اء ساير مردم شهر به احبمانند هم او  و كرد ا زندكي ميمسيحي در عكّ تاجريك 

  .احترامي نمي گذاشت) بهاييان 
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آن (تر ذغال خيلـي خـوب بـود   ا مرد تاجر يك بار شخارج از دروازه شهر عكّروز  يك 
وقتها از شتر براي حمل و نقل استفاده مي كردند و از ذغال هم براي گرم كردن خانه و 

  ).پختن غذا استفاده مي كردند
ايـن ذغـال از   : قف كرد و گفتمرد تاجر شتربان را متو. ق به بهاييان بوداين ذغالها متعلّ

 ذغالهـا، دون اجازه و بدون پرداخت پول ذغالي كه من مي توانم تهيه كنم بهتر است و ب
وقتـي ايـن خبـر بـه گـوش حضـرت       ). يعني براي خـودش برداشـت  (را تصاحب كرد 

مرد تاجر هيچ . عبدالبهاء رسيد به مغازه مرد تاجر تشريف بردند تا ذغالها را پس بگيرند
توجهي به حضرت عبدالبهاء نكرد ولي حضرت عبـدالبهاءهمان جـا نشسـتند و سـاكت     

!) مي دانيد سه ساعت چقدر طوالني است(باالخره پس از سه ساعت . دصبر كردنوآرام 
آيا شما يكـي  : تي پرسيدمرد تاجر رو كرد به حضرت عبدالبهاء و با لحن سرد و بي محب

چون سلطان ظالم عثمـاني حضـرت بهـاءاهللا و حضـرت عبـد      (از افراد زنداني هستيد؟ 
  كاركرده ايد كه زنداني شده ايد؟ ه ما چش.  )البهاء را بي گناه زنداني كرده بود

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

مسـيح   شما از حضرت: ب پرسيدمرد تاجر با تعج) گناهيم وآزار قرار گرفتند ما هم بي
ت دربـاره حضـرت   چه مي دانيد؟ در اينجا حضرت عبدالبهاء خيلي خيلي آرام و با محب

همانطور كه حضرت عبدالبهاء صحبت مي كردنـد قلـب مـرد    ... مسيح صحبت فرمودند
. رش از بين مي رفت و غرور و تكب) مثل يخ كه با گرما آب مي شود( تاجر نرم مي شد

فانه ذغـال بـه فـروش رفتـه ولـي      لبهاء گفت كه متاسباالخره مرد تاجر به حضرت عبدا
. حضرت عبدالبهاء برخاسـتند كـه برونـد   . اوخوشحال مي شود كه پول ذغال را بپردازد

  . مرد تاجر هم برخاست و حضرت عبدالبهاء را با نهايت احترام تا خيابان بدرقه كرد
  »بزرگ، بزرگ، بزرگ تر« بازي ) د

يـك  بـا   يبه پـاي راسـت ديگـر    را پاى چب يكي  يستند ومي اكنار هم  بچه هادو نفر از 
سپس از آنان مي خـواهيم از نقطـه اي بـه نقطـه ديگـر      .يا هر وسيله ديگر مي بنديم طناب
  .بروند

  : تنوع و تغيير 
كنار هم مي ايستند و بـه همـين ترتيـب     كودكانسه يا چهار و يا تعداد بيشتري از    )الف

  .مي خواهيم با هم راه برونداز آنها  نديم و پاهايشان را به هم با طناب مي ب
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بر سر راه آنها قرار دهيم و بخواهيم  شاخه درخت سنگ يا موانعي مانند مي توانيم  )ب
  .مطمئن شويم كه هيچ گونه خطري كودكان را تهديد نمي كند. از آنها بگذرند

راه  گچنـ خر يـا مثـل  و  جهنـد قورباغـه ب  مثلجاى راه رفتن ه توانند ب مي كودكان  )ج 
  .روندب

  
  :رنگ آميزي) ه

به هر يك از كودكان يك تصوير مـي دهـيم تـا رنـگ     . آخرين برنامه اين جلسه رنگ آميزي است 
  .كنند
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  :دوم درس
   

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

از ثـدى  ت پرورش فرما و خداوندا اين طفل صغير را در آغوش محبتّ
رشحات ه بنشان و ب تتاين نهال تازه را در گلشن محب .عنايت شير ده

جهـان الهـوت   ه از اطفال ملكوت كن و ب .سحاب عنايت پرورش ده
ع . توئي مقتدر و مهربان و توئي بخشنده و سابق االنعام  .هدايت فرما

  )4(ع
  

تي را كه قبالً ياد گرفتـه  شما مي توانيد از كودكان بخواهيد كه مناجااز تالوت مناجات  بعد
  .مرور كنند ،سپس به آنها كمك كنيد تا مناجاتي را كه جلسه گذشته از بر نمودند. بخوانند ،اند

  
  سرود)الف

نمودنـد و   ت بعدى كالس شامل دو سرود است سرودي كه در كالس گذشته تمـرين فعالي
  : سرود جديد  يك

  قلب صاف          
قلب صافي همچون دــواهيم از                             ر ــي خــ مــ

  درگاهش
پا بگذاريم در راهش           ل                        تا با اين گام او  

  گردد مثل آيينه            تا قلب ما در سينه                     
  پاك از گرد هر كينه           نوراني و پاكيزه                         

  پاك از قهر و كدورت         پاك از بغض و حسادت          
  تجاي نور محب        روشن از پرتو حق                        

  
  حفظ بيان مبارك)ب
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شما مي توانيـد ابتـدا   . بعد از سرود نوبت حفظ كردن بيان مبارك حضرت بهاءاهللا مي رسد
  :توضيحي به شرح زير مطرح كنيد

حسـادت  و   نفرت ،.  نگه داريم  و پاك بايد هميشه آن را تميز ما .ما مانند آئينه است قلب
 وقتي آئينه قلـب .  و آن را از درخشش باز مي داردنشيند  ميقلب ما آئينه  بر افكار منفي مانند غبار

 حفظ ايـن  .خواهيم شدسايرين  خوشحاليو ما سبب  شود آن منعكس مي از نور خدااست ما پاك 
  :  قلبمان را پاك نگاه داريم به ما كمك خواهد كرد تا آئينهبيان حضرت بهاءاهللا 

»ّوح في اَالرّ ا ابنَيولِالقَ لِو لباًك قَامل جداًي حناَس 5(» .... نيراًم(  
قلبي پـاك  : اي پسر روح اولين قول من به تو اين است: مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است(

  ...)و پر محبت دارا شو 
  نصيحت -قول 
. اشي ها را رنگ كننداشي بودند و مي خواستند نقّمشغول نقّماريا مهران و در كالس روزي  - 1

م به ماريا گفت كـه بايـد   معلّ. مهران مداد رنگي زرد را مي خواست ولي ماريا به او نمي داد
ـ   . م را پـذيرفت ماريا قول معلّ. مداد رنگي ها را با مهران تقسيم كند م را ماريـا نصـيحت معلّ

   . فهميد و قبول كرد

پدر و مادر بـه او  . بخرد قصهخواست تصميم بگيرد كه با پولش خوراكي يا كتاب  مهسا مي - 2
پدر و مادر نصـيحت عاقالنـه اي بـه مهسـا     . بخرد قصهنصيحت كردند كه بهتر است كتاب 

  .كردند
  دارا شدن

و  ك داردچـ كتاب مناجات كو يك او .قبل از خواب مناجات بخواند كه طاهره دوست دارد -1
   .ك مناجات است چيك كتاب كو دارايطاهره  .خواند از آن مناجات مي

همه به كمـك مـردم روسـتا    . چند روز پيش سيل آمد و همه دارايي مردم روستا را آب برد - 2
آنهـا دوبـاره داراي همـه چيـز     . آمدند و دوباره آنچه را كه نياز داشتند براي آنها تهيه كردند

  .شدند
  

  قلب پاك  -داًجي قلباً
را  ژيـال خيلي زود  ولين ناراحت شد سسو. كشيد  فرياد سنو بر سر سوعصباني شد  ژيال - 1

  .است  پاك يداراى قلب سوسن. و فراموش كرد بخشيد
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سـنگ   به او ى با فريد كهحتّ.  همه قسمت كندهاى خود را با  خوراكيدوست دارد  مهرداد - 2
  . پاك است  يداراى قلب مهرداد. كند  پرتاب مي

  تمحب پرقلب  - حسناً قلباً
الهـام داراي  . وقتي مردم نيازمند به خانه الهام مي آيند الهام معموالً از آنها مراقبت مـي كنـد   - 1

ت استقلبي پر محب.  
سينا به او كمك مي كند تا ميوه هـاي بـاغش را بـراي    . آقاي روحاني مرد بسيار مسني است - 2

  .ت استسينا داراي قلبي پر محب. فروش به بازار ببرد
  ب نورانيقل - منيراً قلباً

1 - لي مـي دهـد و خوشـحال مـي كنـد     هروقت كه احساس مي كنم كه غمگينم مادرم مرا تس .
  .مادرم داراي قلبي نوراني است

فرهاد خيلي مناجات مي خواند  .را در رختخواب بماند و بايد چند روزى استفرهاد بيمار  - 2
  . ي استفرهاد صاحب قلبي نوران. ود و نشان مي دهد كه خوشحال استو غمگين نمي ش

  
  داستان)ج

ه بـراى آنهـا    شما بايد مبارك را ياد گرفتند  نص بچه هااز آنكه  بعد مثـل  .تعريـف كنيـد   قصـ 
خوشـحالي و  داشته باشيد و آن را بـا  به روشني در ذهن را  قصهقسمتهاى مختلف  اگر شما هميشه
خواهند فهميدآن را بهتر  بچه ها ،تعريف كنيد تصميمي :  

آن .دانيد كه حضـرت عبـدالبهاء يـك قـدرت عجيبـي داشـتند       بچه هاي خوب ، مي
بـه همـين دليـل    . حضرت مي توانستند فكر و احساس هر كسـي را بخواننـد و بداننـد   

  .افرادي را كه قلبشان پاك و صاف بود خيلي دوست داشتند
ـ شام  افتخار پيدا كرده بود براي  خانمييك روز  ان حضـرت عبـدالبهاء باشـد    مهم .

اء مثل هميشه بر سر ميز غذا براي ميهمانان بيانـات مـي فرمودنـد و آن    حضرت عبدالبه
يكبـاره فكـري از خـاطرش    . خانم كه قلـب پـاكي داشـت مشـغول گـوش كـردن بـود       

با ديدن اين ليـوان پـر از آب در   . يك ليوان پر از آب مقابل او روي ميز غذا بود.گذشت
اين ليوان آب بر مي داشتند مرا مثل  دل گفت آه چه مي شد اگر حضرت عبدالبهاء قلب

و از همه آرزوها وخواسته هاي بد و غير روحاني خالي مي كردند و دوباره با آرزوهاي 
خوب و روحاني و عشق و معرفت الهي پر مي كردند همانطور كه مي شود ايـن ليـوان   

  !را خالي و دوباره پر كرد
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هـيچ صـحبتي    اين فكر به سرعت از ذهن آن خانم محترم گذشـت ولـي دربـاره آن   
زودي چيزي اتّفـاق افتـاد كـه نشـان داد حضـرت      ه ولي ب. نكرد و به روي خود نياورد

  حتماً دوست داريد بدانيد آن اتّفاق چه بود؟. عبدالبهاء بر فكر و احساس او آگاه هستند
همانطور كه حضرت عبدالبهاء مشغول بيانات بودند چند لحظه مكث كردند يكـي از  

خـدمتكار فـوراً بـه طـرف      .دند وبه فارسي چيزي به او فرمودنـد خدمتكاران را صدا كر
جايي كه آن خانم نشسته بود رفت ليـوان پـر از آب را برداشـت و آب آن را در ظـرف     

  .ديگري خالي كرد و ليوان خالي را در مقابل او گذاشت
كمي بعد حضرت عبدالبهاء در حالي كه به بيانات خود ادامه مي دادند خيلـي آرام و  

. عي پارچ آب را برداشتند و با مهرباني ليوان خالي خانم را دوباره پـر از آب كردنـد  طبي
هيچ يك از حاضرين متوجه موضـوع نشـدند امـا آن خـانم متوجـه شـد كـه حضـرت         

آن خانم بي نهايت خوشحال شـد و دانسـت   .عبدالبهاء آرزوي قلب او را برآورده كردند
بـاز اسـت و حضـرت    كتـاب   مثل يك كه قلب و فكر هر كس براي حضرت عبدالبهاء

يعني هر چه در قلب و فكـر مـا مـي    .فكر و احساس همه را مي خوانندعبدالبهاء كتاب 
ت مي دانندگذرد با نهايت عشق و محب .  

  
  »تشنگي شديد«بازى  )د

  »تشنگي شديد « فعاليت بعدي بعد از داستان يك بازي است به نام 
. خود نباشـند  آرنجنحوي كه قادر به تا كردن ه ب شود دست هاى اطفال بسته ميه چوبهائي ب

 تا اينكـه .شده اندت دچار تشنگي و عطش شده روند و ب كه در بيابان راه مي و آنها وانمود مي كنند
 .و حاال بايد راهي براي نوشـيدن آن بياينـد  .از آب وجود دارد ، مي رسند رپي يجائي كه استكانهاه ب
مراقب باشـند   بايد نها راه آن است كه به همديگر كمك نمايند وليزودي در خواهند يافت كه ته ب(

  *.)كه يكديگر را خيس نكنند
  :رنگ آميزي)ه

  .  را براى رنگ كردن بدهيد  2به هريك از اطفال تصوير شماره  امروز كالس براي پايان
  

 
ني است كه براي توصيف بهشت و جهنّم به كار مي برند و مفهوم آن اين است كه در عالم بعد دست هيچكس اشاره به ضرب المثل چي *

 .بهشت هستند به يكديگر آب مي دهند لذا آنهايي كه در جهنّم هستند از تشنگي مي ميرند ولي آنهايي كه در. خم نمي شود



  ۱۰  

  :مسو درس
   

اگـر از   در شروع هر كالس پي بـرده ايـد، بـه خصـوص    مناجات  تالوتتا حال شما  شما
اطفال خواسته شود كه مناجات هايي را كه از بر دارند تالوت كنند فعاليت سودمندي است زيرا بـه  

مناجـاتي كـه بـراي    . تدريج آنها مي آموزند كه هر كاري را با طلب تاييد از درگاه الهي آغـاز كننـد  
  :امروز پيشنهاد مي شود چنين است

  
  هواالبهي
تت را از شبنم عنايت تر و محب اي خداي مهربان اين نوگل گلستان

تازه بفرما و اين تازه نهال بوسـتان هـدايت را بـه تربيـت باغبـان      
احدي ن بـه  ت پرورش ده و اين شاخ سبز را در گلشن الطاف مـزي

شكوفه و برگ كن و اين دردانـه معرفـت را در آغـوش صـدف     
اي خداونـد هـر مسـتمندي را تـوانگر نمـا و هـر       . رحمت بپرور
هر فقيري را به گنج روان داللت كـن و  . درمان بخش دردمندي را

تويي توانا و بينا و آگاه و .هر اسيري را از زنجير قيود آزادي بخش
  )6 (ع ع .   تاييد احسان نما. شنوا

  
ه خود را به  حفظ مناجاتي معطوف توج ،ن ااي كودكاز تالوت اين مناجات و مناجاته بعد

فراگرفته اند و به آنان كمك كنيد و مطمئن شـويد كـه همگـي     جلسه گذشتهطى دو  آنهانمائيد كه 
  .كودكان آن مناجات را از بر كرده باشند

   سرود) الف
سرود است و شما از كودكان مي خواهيـد كـه دو سـرودي را كـه در     ت بعدى كالسفعالي،

و سـرود را  كه آنها كـامالً ايـن د   احساس كرديد وقتي . جلسات گذشته ياد گرفته اند با هم بخوانند
م را به آنها تعليم دهيدياد گرفته اند سرود سو:   

  عدالت                                 
  كه ما نريم بي راهه        عدالت يه راهه                    
  خورشيد آسمونه        عدالت مثل نوره                   
  ه مثلبخوايم از حق ك             .اي بچه هاي زيبا دستها همه باال



  ۱۱   

  عادل باشيم تو دنيا            حضرت عبدالبهاء
  مي بخشيد هر چه كه داشت             حضرت عبدالبهاء
به هر كس ، هر وقت ، هر جا          تمي بخشيد با محب  

  اي بچه هاي زيبا          تا همه خوشحال باشن

  
 :حفظ بيان مبارك) ب

فـر از كودكـان   جديـدي كنيـد از چنـد ن    )نـص (آنكه اقدام به حفظ كردن بيـان  قبل از
  :توضيح دهيد  براي آنها رازير سپس مطلب  .بخواهيد تا دو بيان قبلي را بخوانند

رفتـار مـي كنـيم    با ديگران با عدالت و انصـاف   مارا دوست دارد  و هنگامي كه  عدلخدا 
ديگران احتـرام بگـذاريم و هرگـز كسـي را از     حقوق  به ما بايد.  مي شوداز ما راضي  خدا

حفظ اين بيان حضرت بهاءاهللا به ما كمك خواهد كرد تا  .اوست محروم نكنيم آنچه سزاوار
  :را حفظ كنيم پس بياييد اين نص. بيشتر با عدالت رفتار كنيم

  
  )7(» هيچ نوري به نور عدل معادله نمي نمايد «

  
  

  عدل
 2كـاوه بـه هـر كـودك     . كودك تقسيم كند 5عدد مداد رنگي را بين  10كاوه مي خواست  - 1

  .كاوه با عدل مداد رنگي ها را قسمت كرد. مداد رنگي دادعدد 
2 -  ـ  .كارگر در آن كار مي كننـد  10مد حسن مزرعه بزرگي دارد و مح د حسـن حقـوق   محم

ـ . خسته نمي كنـد  مناسبي به كارگران خود مي دهد و آنها را بيش از حد د حسـن بـا   محم
 .كارگران خود به عدل رفتار مي كند

  
  معادله
. ت مادر بـه فرزنـد نيسـت   تي به اندازه محبهيچ محب. ش را خيلي دوست داردمادر فرزندان - 1

محبتي معادله نمي كندت مادر به هيچ محب  .  
  داستان)ج
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را بـراي آنـان توضـيح    معاني كلمات شما گرفتند و  فرابيان مبارك را  كودكانپس از آنكه 
 ايـن . ء است بـراى آنـان تعريـف كنيـد     حضرت عبدالبهاكه درباره را  زيرتوانيد داستان  مي.  داديد

در هنگام تعريف داستان مي توانيد بـر روي  . كمك مي كند مفهوم عدالت بيشتر روشن شودداستان 
قسمت هايي كه نشان دهنده صفت عدالت آن حضرت است بيشتر تاكيد كنيـد و بـه اطفـال نشـان     

  .نمايند دهيد كه چگونه مي توانند از الگوي رفتار حضرت عبدالبهاء پيروي
ا بـه حيفـا تشـريف ببرنـد و يـك صـندلي در يـك        يك روز حضرت عبدالبهاء مي خواستند از عكّ

راننده كالسكه كه حضرت عبـدالبهاء را  . كالسكه ارزان قيمت گرفتند كه چند مسافر ديگر هم داشت
قـدر  ب كرده بود و البد از خودش مي پرسيد كه چرا حضرت عبدالبهاء اينمي شناخت خيلي تعج 

آن وقت با احترام رو كرد بـه حضـرت عبـدالبهاء و    . صرفه جو هستند كه سوار كالسكه او شده اند
حضـرت  . مطمئناً اگر شما با يك كالسكه خصوصي سفر كنيد خيلي راحت تر خواهيـد بـود  : گفت

كه به حيفا رسيدند و از كالسكه پيـاده شـدند    همين. عبدالبهاء نپذيرفتند و در همان كالسكه نشستند
يك زن ماهيگير فقيري نزد ايشان آمد و كمك خواست و گفت امروز حتي يك ماهي هم نگرفته و 

حضـرت عبـدالبهاء   . خانواده اش گرسنه و منتظرند و حاال بايد با دست خـالي پـيش آنهـا برگـردد    
حضـرت عبـدالبهاء بـا    . راننده كالسكه اين صـحنه را ديـد  . بالفاصله مبلغ زيادي به او كمك كردند

  : ني به او فرمودندمهربا
  ل سفر كنم؟در حالي كه خيلي ها دارند از گرسنگي مي ميرند چرا من بايد با كالسكه مجلّ

  » مشاركت« بازي ) د
 كودكان سعي كنندرا روى زمين قرار دهيد و بعد ديگري  كوتاه چيزاتومبيل يا هر  تايريك 
  .زمان روي آن بايستند تعداد هر چه بيشتري هم به

  
  يزيرنگ آم)ه

   .و بخواهيد كه آن را رنگ كنندبدهيد را به كودكان  3 اشي شماره نقّ قسمت آخردر 
  
  

  چهارم  درس
  

  :شما مي توانيد جلسه امروز را با مناجات زير آغاز كنيد
  هواالبهى
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خدا طفل معصومم در پنـاه خـود حفـظ نمـا عنـايتي كـن و       اى 
تا ملكـوتي گـردم   تي بخش رحمتي بفرما تربيت نما به نعمت بپرور قابلي

ع  .تويي مقتدر و توانا و مهربـان . شوم روحاني شوم نوراني گردم ربانّي
  )8(ع 

  
مناجاتهائي تالوت نمودند مناجاتي را كـه طـى سـه جلسـه      كودكان همكه بعضي از  همين

قبل از آنكه شروع به ياد دادن مناجات جديدي كنيـد مطمـئن   . مرور كنيدبا آنان   ياد گرفته اندقبل 
  .يد كه مناجات فبلي را كامالً ياد گرفته اندشو

توضـيح  كلمـه بـه كلمـه    آن را معنـى   كه بايدفي مناجات جديد بياد داشته باشيدمعرّهنگام 
توانند در هفت جلسه آينده  مي كودكان .مناسبي بزنيدمثالهاى   لغات مشكل بهتر و براى درك دهيد

قسمت تقسيم كنيد و دو جلسه آخـر   5يد آن را به توان مي بنابراين شما. اين مناجات را حفظ كنند 
   :مناجات اختصاص دهيد را به مرور كلّ

  
  
  هواهللا

در زميـنم  . مهربانا طفل صغيرم به دخول در ملكـوت كبيـر فرمـا   
جسمانيم . ظلمانيم نوراني كن. ناسوتيم الهوتي فرما. آسماني فرما

. مهربان  تويي مقتدر و.روحاني نما و مظهر فيوضات نامتناهي فرما
  )9( ع ع

  
  سرود)الف

سـرودهايي را هـم كـه در    گيرنـد و   يـاد مـي   زيـر را اين سـرود   كودكانت بعدى در فعالي
   .جلسات قبل آموخته اند مرور مي كنند

  
تمحب  

  بر خار و گل كوه و صحرا         خورشيد مي تابد بر هر جا
  در تابستان و در پاييز        نورش گرمابخش هر چيز

  پر مهر با دوست و دشمن        و گلشن مي تابد بر سنگ
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  بر هر دل نور خود پاشيد        قلب ما هم مثل خورشيد
يا دلهايي صاف و بي           بر دلهايي مانند سنگ

  رنگ
  چون پيش قلب مهربان
  فرقي ندارد اين با آن

  بر خاك تشنه يا دريا          بارد بر هر جا باران مي
  م مي بخشد شادي جاي غ        هستي مي بخشد بر عالم
بخشنده چـون ابـري             دست ما هم بايد باشد

  بارد
  با هر رنگ و با هر باور         بر هر محتاج از هر كشور

  چون پيش دست مهربان
  فرقي ندارد اين با آن

  حفظ بيان مبارك) ب
جديد را به شرح زير براي كودكان توضيح دهيد تـا حفـظ    )نص(حاال شما مي توانيد يك بيان

  :كنند
انوار خورشيد بر باغ و بيابان يكسـان مـي تابـد   . ند انوار خورشيد بر انسان مي تابدت خدا مانمحب .
ما بايد همه را حتي آنان را كه با ما درست رفتار نمي كنند . ت ما بايد مانند انوار خورشيد باشدمحب

هللا را براي آنكه همه مردم را دوست داشته باشيم بياييد اين بيان حضرت بهـاءا . دوست داشته باشيم
  :از بر كنيم

  
  )10(» قلب جز گل عشق مكار  ةاى دوست در روض«

  
  :دو كلمه احتياج به توضيح دارددر اين بيان 

  
  )باغ(روضه 
او روي يك قطعـه چـوب، درشـت    . تازگي بيرون شهر يك باغ خريده استه پدر عرفان ب - 1

بـاغ  «خـود را   پدر عرفان باغ. و تابلو را كنار در ورودي نصب كرد» تمحب ةروض«: نوشت
ناميد» تمحب.  
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بچه ها آيا شما مي دانيد كـه مالـك   : بگويد گفت قصهمادربزرگ قبل از آنكه براي بچه ها  - 2
قلب : آن باغ كجاست؟ مادر بزرگ گفت ! نه: يك باغ خيلي گرانبها هستيد؟ بچه ها گفتند 

 .شما مثل يك باغ است، يك روضه پر از گل است

  جز
نسيم درباره هيچ چيـز ديگـر   . ي درباره آفتاب و گل بخواندنسيم دوست دارد آهنگ هاي - 1

  . جز آفتاب و گل آواز نمي خواند
داد  ساسان مي خواست كنار رودخانه برود اما او كارهايي را كه بايد در خانه انجـام مـي   - 2

پدرش به او گفت تا كارهايي را كه قرار بود انجام ندهد نمي تواند كنار . انجام نداده بود
: مادربزرگ با او صحبت كرد و به او گفت. فانه ساسان عصباني شدبرود و متاسرودخانه 

 .عزيزم، هيچ يك از خواسته هاي تو جز با اطاعت پدر انجام نخواهد شد

 داستان ) ج

 آنكـه كودكـان از  بـراى   بـه خـاطر داشـته باشـيد     .داستان است گفتن يك ت بعدىعاليف
ت آن را بخوانيد و درباره بار به دقّ شما بايد قبالً يكت ببرند ، مي گوييد لذّشما  كه يداستان

موضوع اصلي آن فكر كنيد و جزيياتي را كه مي تواننـد كودكـان را جـذب كننـد بـه خـاطر       
  .بسپاريد
  

مسجون بودند مردي هم در اين شهر زنـدگي مـي   ا كه حضرت عبدالبهاء در عكّ هنگامي
اين مرد جاهل فكر مي كرد كـه تعـاليم   . تكرد كه رفتار بسيار بدي با حضرت عبدالبهاء داش

د را اطاعت مي كند و فكر مي كرد حضرت عبدالبهاء مرد خوبي نيستند و اگـر  حضرت محم
در حقيقت او فكر مي كرد هرچه بيشتر . او با بهاييان بد رفتاري كند نزد خدا كار بدي نيست

به همين دليل . ر خواهد بودنسبت به بهاييان نفرت نشان دهد و بدرفتاري كند نزد خدا عزيزت
اين نفرت چنان درون وجود او را پر كـرده بـود   . با همه قلبش از حضرت عبدالبهاء بيزار بود

كه گاهي موجب رفتارهاي زشتي از او مي شد مثل آبي كـه كـم كـم از يـك كـوزه شكسـته       
  .)ي شوندرفتارهاي ما از احساسات و طرز فكر ما ناشي م! مي دانيد بچه ها . (بيرون بريزد

در مسجد وقتي كه مردم براي نماز جمع مي شدند اين مرد فرياد مي زد و عليه حضرت 
عبدالبهاء حرف هاي زشت و نادرسـتي مـي گفـت و هرگـاه در خيابـان از مقابـل حضـرت        

  . عبدالبهاء مي گذشت صورت خود را با عبا مي پوشانيد تا آن حضرت را نبيند



  ۱۶  

قت ها پولي نداشت تا براي خـود غـذا و لبـاس تهيـه     اين مرد خيلي فقير بود و بيشتر و
  .كند

شما فكر مي كنيد حضرت عبدالبهاء با او چطور رفتار مي كردند؟ ايشـان هميشـه بـه او    
ت مي كردند و براي او غذا و لباس مي فرستادند مطمئن مي شدند كه از او مراقبت مـي  محب
اء براي او دكتر بردند و پول داروها و مثالً روزي كه او خيلي بيمار بود حضرت عبدالبه. شود

كه يك دستش  ي وقتي دكتر مي خواست نبض او را بگيرد در حاليحتّ. غذاي او را پرداختند
را به دكتر داده بود با دست ديگر صورتش را با عبا پوشانده بود كه چهره حضرت عبـدالبهاء  

دند تا باالخره تقليب شـد و  ت كرسال ها گذشت و آنقدر حضرت عبدالبهاء به او محب! نبيند
اشك . گريه كردخودش را بر روي پاهاي مبارك انداخت و . به منزل حضرت عبدالبهاء رفت

بيست و چهار سال من به  مدت. آقا مرا ببخشيد: ش روان بود و مي گفتمثل سيل از چهره ا
ر اشـتباه  حاال فهميدم كه چقد! شما بدي كردم و بيست و چهار سال شما به من خوبي كرديد

بدين ترتيب عشق بسيار زياد حضرت عبدالبهاء بر كينه و نفـرت  . لطفاً مرا ببخشيد. مي كردم
  .غلبه كرد

  
  »پل«بازي) د

را پـل   درسـت كنيـد  و آن   يـك راهـي   )تخته و آجـر  يا تعدادي (وسيله نيمكت ها ه روى زمين ب
 بدون آنكه كسـي از عبور كنند پل  طرف مقابل هم از روياز  همزمانبايد  بچه هادو گروه از. بناميد
  .مقابل هم از روي پل عبور كنند كمك كنند و يكي يكي ازبه هم بايد  كودكان.  بيفتدپل  روي

  .براي رنگ كردن بين كودكان توزيع كنيدرا  4اشي شماره نقّ آخرين قسمت در:  رنگ آميزي) ه
  

  :پنجم درس
 .از بـر نمـوده ايـد    ،كرده ايـد تالوت هر كالس  شروعمناجاتي را كه در  تا حال شما چهار

 بركـرده انـد و  ال اقل يك مناجات را از  كودكان هم. كنيديكي از آنها را براى شروع كالس انتخاب 
هر يك از اطفال حداقل هر سـه  .آنها ممكن است آن را بعد از مناجات شروع تالوت كنندبعضي از 

همچنـين در هـر جلسـه شـما     . ته باشـند بار بايد فرصت تالوت مناجات را داش يا چهار جلسه يك
اين فعاليت تا درس نهم ادامه خواهد يافـت  . حفظ كردن مناجات درس چهار را با اطفال ادامه دهيد

  .و پس از آن انتظار مي رود كه همه اطفال مناجات را از بر شوند
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است  جلسه امروز چنينتهاى ديگرفعالي :  
  :بلي و يك سرود جديدبعضي از سرودهاي جلسات قشامل  سرود)الف

  
  به من نگاه كنيد

  از حضرت عبدالبهاء                                   آموختم درس وفا
  من را بنگريد                                بايد كه مثل من شويد: او گفت

  عبدالبهاء  عبدالبهاء                             
  دالبهاء  عبدالبهاءعب                            

  بايد چو شمعي سوختن                            شب را چو روز افروختن
  با قطره قطره جان خود                            با چشم نور افشان خود
  بخشيم نور زندگي                                  اين است راز بندگي

  من را بنگريد: او گفت                          
  بايد كه مثل من شويد                          
  عبدالبهاء  عبدالبهاء                          

  عبدالبهاء  عبدالبهاء                            
  
  حفظ بيان مبارك) ب

راه بـراي  بهتـرين  . او نزديك باشـيم  ه خواهد كه هميشه ب خداوند ما را دوست دارد و مي 
خدمت بـه بنـدگان خـدا، خـدمت بـه        .خدمت كنيماو  بهست كه ا نآ به خدا يك تر شدننزد

عيادت از بيماران ، كمك به نيازمنـدان  :مثالً . را ههاي زيادي براي خدمت وجود دارد. خداست
ما بايد به همه خدمت كنيم بدون آنكه فكر كنيم كـه آن فـرد   . و تعليم آنچه مي دانيم به ديگران

براي آنكه خادم نوع بشر شويم بياييد ايـن بيـان   . يا فقير ، دوست است يا بيگانه ثروتمند است
  :حضرت بهاءاهللا را از بر كنيم

» من على االرض قيام نمايد جميع امروز انسان كسي است كه به خدمت «
)11(  

  
  قيام نمودن
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هـا   سهراب معموالً در كالس هنر به درس توجه زيادي مي نمايد و براي هر جلسه ساعت - 1
ت سهراب به آموختن هنر قيام نموده و هم.وقت صرف تمرين و آماده سازي خود مي كند

  .گماشته است
علي هر روز به پـدرش در كنـدن علفهـاي هـرز و     . پدر علي يك مزرعه سبزي كاري دارد - 2

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

  خدمت
آنها از اينكه اين خدمت را انجام . گ خود را تميز كردندحسن، نادر و منصور منزل پدربزر - 1

  .داده بودند خوشحال بودند
او ايـن راه  . مهناز چهار كيلومتر را پياده طي مي كند تا يـك كـالس اطفـال تشـكيل دهـد      - 2

 .طوالني را هر هفته طي مي كند چون او دوست دارد كه به جامعه خدمت كند

  من علي االرض
د خدا مردم كدام كشور را بيشتر دوست دارد مادر با مهرباني پاسخ داد زيبا از مادرش پرسي -1

براي خدا فرق نمي كنـد اهـل كـدام    . خدا همه مردم را خلق كرده است و همه را دوست دارد
خدا جميع من علي االرض را دوسـت  . كشور باشيم همه ما بر روي كره زمين زندگي مي كنيم

  .دارد
  
  داستان )ج

ا بودند لوا براي وقتي حضرت عبدالبهاء در عكّ.ن بهاييان امريكايي استلييكي از اولوا 
  :يك روز حضرت عبدالبهاء به او فرمودند.زيارت به آنجا رفت

لوا من امروزخيلي كار دارم و نمي توانم به ديدن دوستي كه خيلي فقير و مريض است 
  او مراقبت كني؟ آيا تو مي تواني به جاي من به ديدن او بروي و مثل من از. بروم

لوا آدرس را گرفت و به سرعت به منزل او رفت تا همان طور كه حضـرت عبـدالبهاء   
لوا از اينكه حضرت عبدالبهاء به او اعتماد نمـوده  . خواسته بودند از مرد بيمار پرستاري كند

 بودند احساس غـرور و افتخـار مـي    فرمودهو مقداري از كارهاي خودشان را به او واگذار 
سرور من شما مرا بـه  : ب گفتاما خيلي زود نزد حضرت عبدالبهاء برگشت و با تعج .كرد

از بوي بد خانـه، اتاقهـاي كثيـف و وضـيعت ناهنجـار و      . جاي خيلي خيلي بدي فرستاديد
خيلي بد آن مرد ممكن بود بيهوش شوم و قبل از آنكه به بيماري بدي مبتال شوم آن خانـه  

  .را ترك كردم
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با چشماني غمگين به او خيره شدند و فرمودند اگر مي خـواهي بـه    حضرت عبدالبهاء
خدا خدمت كني بايد به خلق خدا خدمت كني زيرا تو بايد در چهره هـر كـس صـورت و    

حضرت عبدالبهاء از او خواستند كه دوبـاره  ). يعني نشانه خدا را ببيني( مثال الهي را ببيني 
ثيف است آنجا را تميز كند و مرد بيمار را نظافـت  اگر خانه ك. به منزل آن مرد بيمار برگردد

و حمام كند و اگر گرسنه است او را غذا بدهد و از او خواستند تا همه اين كارها را انجـام  
  . نداده به خانه برنگردد

دانيد بچه ها حضرت عبدالبهاء بارها اين كارها را خودشان براي آن مرد انجام داده  مي
بار انجام دهـد و بـدين    مودند كه او هم بايد بتواند اين كارها را يكبودند و حاال به لوا فر

  .ترتيب به لوا ياد دادند كه چطور به همنوعان خود خدمت كند
   »كمك به مريض  «بازى )د

ديگر از كودكان روبروي هم مي ايسـتند  دونفر .كند يكي از اطفال نقش مريض را بازى مي
ـ   دست راست و هب دست راست( و دست همديگر را مي گيرند تـا ماننـد   ) چـپ   هچـپ ب

ـ  تا روي شود به طفل مريض كمك مي .صندلي شود  سـاير كمـك   هاين صندلي بنشيند و ب
تواند زيـر يـك درخـت يـا هـر جـاى        معلم مي. ( منتقل مي كنند به بيمارستان اورا اطفال

  )  .كند عنوان بيمارستان تعيينه مناسب ديگري را ب
  
  : وع و تغيير تنّ

دي كه به وسيله دست هاي چند تا از بچه ها كه بـه همـديگر   يض روى برانكارمرشخص 
ايستند دستهاى خود  اطفال در دو رديف مقابل هم مي. گرفته اند درست شده درازمي كشد

و بدين ترتيب يك برانكارد مـي   همديگر مي دهنددست ه در حالي كه از آرنج تا شده ب را
  .سازند

  
   5ه اشي شمارنقّ: رنگ آميزي)ه
  

  :ششم درس
داريد شروع نمائيد و از بعضـي  برقبل كالس را با يكي از مناجاتهائي كه از  جلساتمانند    

به كودكان كمك كنيـد  پس از تالوت ادعيه . بخوانندكه از بر دارند  يمناجات تا از اطفال نيز بخواهيد
  . تا حفظ كردن مناجاتي را كه در درس چهار آغاز كرده ايد ادامه دهند
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است  ي ديگر جلسه امروز به شرح زيرتهافعالي :  
  :شامل تكرار بعضي از سرودهاي جلسه قبل و يك سرود جديد به شرح زير: سرود) الف

          
  راستي

  
  جز راستي چيزي نبود      وقتي هميشه حرف ما
  :با هم بخوانيم اين سرود      هستيم شاد و مطمئن

  هر چيز پيش او عيان      داند خدا راز نهان
  راضي شود از ما خدا      با راستي، صدق و صفا

  تا راستي آغاز شد      راه فضائل باز شد
  دارند اطمينان به او      هر كس كه باشد راستگو

  بي ترس و بي شرمندگي      با راستي در زندگي
  آريم دلها را به دست

  چون اعتماد و عشق هست
  

                     حفظ بيان مبارك) ب
ـ   .ن صفات روحاني اسـت راستگويي يكي از ضروري تري نبايـد كـوچكترين دروغـي     يبهاييـان حتّ

  . دنبگوي
آنهـا مـي ترسـند حـرف راسـت      كه  بعضي وقت ها براي اين استگويند؟  چرا مردم دروغ مي

ـ . بزنند ع اسـت و مـا نمـي تـوانيم     با وجود اين همه ما مي دانيم كه خداوند از همه كارهاي ما مطلّ
ما راستگو نباشيم نمي توانيم صفات خوب ديگر را هم بـه دسـت   اگر . چيزي را از خدا پنهان كنيم

  :بياييد با هم اين بيان مبارك را حفظ كنيم. آوريم و نمي توانيم به خداوند نزديك شويم
  )12(»  .و راستي اساس جميع فضائل انساني است صدق«

  
   دق و راستيص

احمد راستش را به مادرش  پرسيد چه شده؟ليواني از دست احمد افتاد و شكست ، مادرش  -1
  .احمد فضيلت راستگويي را از خود نشان داد. گفت
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گيتـا بايـد   . آنها آمد و از گيتا خواست كه با هـم بـازي كننـد   دوست گيتا براى بازي به خانه -2
برادر گيتا مـي خواسـت بـه او    . تكاليفش را انجام مي داد و نمي توانست براي بازي بيرون برود

بگويد كه گيتا منزل نيست ولـي گيتـا راضـي نشـد كـه بـرادرش دروغ        كمك كند و به دوستش
گيتـا  . گيتا در را باز كرد و به دوستش گفت امروز كار دارد و نمي تواند با او بـازي كنـد  . بگويد

  .فضيلت راستگويي را از خود نشان داد
  اساس 
محلي كـه  ديوارها مقداري سنگ و سيمان را در  ساختنساخت قبل از  پدر اديب خانه مي - ۱

با سـنگ و سـيمان اسـاس    . قرار بود ديوارها را بسازد ريخت تا ديوارها كامالً محكم شوند
  .خانه محكم مي شود

گـرفتن  يـاد  .خواندن و نوشتن را ياد بگيريد بايد با صداى حروف آشنا شويد آنكه قبل از   - ۲
  . اساس خواندن و نوشتن است  ،صداى حروف

  
  داستان ) ج

وقتـي كـه پـدرش در    . سرزميني دور دست پسري زندگي مـي كـرد  در زمانهاي قديم در 
مزرعه بود و مادرش به كارهاي خانه رسيدگي مي كرد اين چوپـان جـوان هـم از گوسـفندان     

يك روز براي رفع بي حوصلگي فكري به خاطرش رسيد تا همسايه ها را . نگهداري مي نمود
همـه بـه   ! رگ گوسـفندانم را دريـد   گ! گرگ ! گرگ: ناگهان فرياد زد. به شوخي كمي بترساند

كمك او شتافتند اما گرگي نديدند و پسر به آنها خنديد و از اينكه توانسته بـود آنهـا را فريـب    
دوستانش به سر كارهايشان برگشتند و با همديگر دربـاره  . دهد و دست بيندازد خوشحال بود

  .رفتار بد پسر چوپان صحبت مي كردند
بعضي از همسايه هـا  ! كمك كنيد! كمك كنيد! گرگ! گرگ: زد روز بعد دوباره پسر فرياد

. ولي دوباره پسر را ديدند كه به آنهـا مـي خنـدد   . دوان دوان خود را براي كمك به او رساندند
  .آنها خيلي ناراحت شدند چون پسر چوپان دوباره به دروغ آنها را فريب داده بود

كمـك  !فندانم را دريد كمـك كنيـد   گرگ گوس! گرگ! وم وقتي پسر فرياد زد گرگروز س
ر آنها باز هم پسر آنها را دسـت انداختـه و دروغ مـي گويـد اعتنـايي بـه او       همه به تصو! كنيد

گرگ همـه گوسـفندانش را دريـد و    . له او حمله كرده بوداما اين بار واقعاً گرگ به گّ. نكردند
  .هيچ كس به كمك او نيامد
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اين جريان آموخت و آن ايـن بـود كـه     گ ازچوپان خيلي غمگين شد ولي يك درس بزر
اگر دروغ بگوييم از آن پس هيچ كس حتي پدر و مـادر و خـواهران و بـرادران و دوسـتانمان     

  .حتي وقتي راست مي گوييم ديگر حرف ما را باور نخواهند كرد
  

تعدادي از اطفال در يك رديف پشت سر هم قرار مي گيرند و آخرين نفـر در  : بازي تلفن)د
در صورت نياز مي توان چنـد صـف از اطفـال درسـت     . ل تخته سياه قرار مي گيردمقاب
معلّم با انگشت طرحي را بر پشت اولين نفر صف مي كشد و به همين ترتيب، هر . كرد

يك از اطفال تصويري را كه درك كرده بر پشت نفر مقابل خود مي كشد تـا نوبـت بـه    
قـرار دارد و او بايـد تصـويري را كـه درك     آخرين نفر مي رسد كه در مقابل تخته سياه 

كرده بر روي تخته رسم كند و در آخرين مرحله معلّم تصوير اوليـه خـود را هـم روي    
تصاوير بايد ساده باشد تـا همـه اطفـال    . تخته مي كشد و تفاوت آن را توضيح مي دهد

  . بتوانند آن را بكشند
  6نقاشي شماره :   رنگ آميزي) ه

  
  هفتم  درس

ديد و اطفال قسمت بيشـتري از  كرادعيه و مناجات را تالوت  كودكانآنكه شما و  پس از  
  .ادامه دهيد  به شرح زير هاى كالس راساير فعاليتّ ،را حفظ نمودند درس چهارمناجات 

  ) قبلي  جلسات شامل سرودهاى( سرودها )الف
  

  استقامت
  تدلها پر از محب            راه ما راه خدمت

  ر جا سوي خداه            نگاه گرم ما
  تبا تمام هم                  اي بچه ها خدمت        

  با استقامت استقامت
ما مي كنيم قيام            ت تمام با قو  

  نمي نشينيم از پا            نمي شويم خسته
  ا تمام همتب                  ها خدمت اي بچه        

  با استقامت استقامت
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  حفظ بيان مبارك ) ب
بـه عنـوان   . ه هر انساني كه عاشق خداوند است استقامت و ثبـات اسـت   يكي از صفات برجست    

اطمينان كامل داريم  كـه آن حضـرت مظهـر ظهـور      ايمان داريم و حضرت بهاءاهللا افراد بهايي ما به
بنابراين هر چه ديگران بگويند يا هر كاري انجام دهند، قـادر نخواهنـد    .هستند مانالهي براى اين ز
حضرت بهاءاهللا را دوست بداريم و  بايد هميشه ما .ه آن حضرت خللي وارد آورندبود در ايمان ما ب

براي آنكه اين مفهوم بيشتر در ذهن ما باقي بمانـد بياييـد   . احكام و تعاليم آن حضرت را اجراء كنيم
   :اين بيان مبارك را با هم حفظ كنيم

  )13(» بعد از عرفان حق،اعظم امور استقامت بر امر اوست«
  

  ان حقعرف
   .آنها به عرفان حق فائز شدند.كوتاهي هزاران نفر به حضرت اعلي ايمان آوردند مدتدر  -1
حضـرت عبـدالبهاء در   .حضرت عبـدالبهاء د ركـودكي مقـام حضـرت بهـاء اهللا را شـناختند       -2

   .خردسالي به عرفان حق فائز شدند
  

  اعظم امور
تـرين كـار   مهمنجام دهم ولي بزرگترين و مادر رضا گفت من در زندگي كارهاي زيادي بايد ا -1

  .براي او تربيت رضا اعظم امور است. من تربيت رضاست
  

  استقامت
اما ماريا ياد گرفته بـود  .  هستنده هاى سفيدي در آسمان گفت ستاره ها لكّ اشخصي به ماري  -1

او در آنچه مي . ماريا فكرش را تغيير نداد. ستاره ها خورشيدهاي بسيار دوري هستند كه حقيقتاً
  .دانست استقامت كرد

اما او خواندن دعـاي روزانـه را ادامـه داد    .تي نداردكه دعاي روزانه اهمي گفت اشخصي به من-2
   .استقامت نمود مونا در اجراي اين حكم جداً. زيرا مي دانست كه اين يكي از احكام الهي است

  
  داستان ) ج
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ا كـه  هيعني درباره آنحضرت باب و حضرت بهاءاهللا  بهائي در زمان ديانتقهرمانان  دربارههمه 
   .زندگي خود را در راه خدا فدا نمودند چيزهايي شنيده ايم

اسـم  . اين داستان زندگي قهرمان بزرگي است كه در زمان حضرت عبدالبهاء زنـدگي مـي كـرد   
د را فـدا  اين قهرمان روح اهللا است و وقتي در راه محبوب قلب خود يعني حضرت بهاءاهللا جان خو

  .سال داشت 13كرد فقط 
او . ا سفر كردساله بود به همراه پدرش براي زيارت حضرت عبدالبهاء به عكّ 12وقتي روح اهللا 

در راه .ت بسيار زياد و عشق بي نهايت حضرت عبدالبهاء داستانهاي زيـادي شـنيده بـود   درباره محب
بـاالخره  . يجان و شوق زيادي داشتا هسفر به سختي مي توانست بخوابد چون براي رسيدن به عكّ

  .ا رسيد و به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف شدبا قلبي پر از شادي و سرور به عكّ
خصـوص لحـن زيبـا و ملـيح او را وقتـي      ه حضرت عبدابهاء به روح اهللا خيلي عالقه داشتند ب

  .مناجات از حفظ مي خواند بسيار دوست داشتند
ت عبدالبهاء زندگي كرد و هر روزي كه مي گذشت عشق ي در محضر حضرمدتروح اهللا براي 

  .او به امر الهي بيشتر و بيشتر مي شد
باالخره روزهاي حضور در محضر حضرت عبدالبهاء تمام شد و روح اهللا و پدرش جناب ورقا 

  .به ايران بازگشتند
ي بـه  از محلّدر ايران خود را وقف تبليغ امر به نفوس مخلصه نمودند و پيام حضرت بهاءاهللا را 

. تحت تاثير قـرار مـي گرفـت    و هر كس صحبتهاي روح اهللا را مي شنيد عميقاً دديگر رساندن محلّ
. پدرش او را بي نهايت دوست داشت و همگي رفتار و روحانيـت روح اهللا را تحسـين مـي كردنـد    

مناجاتهـاي   او. ت زيادي رفتار مـي كـرد  روح اهللا خيلي راستگو و امين بود و با همه با لطف و محب
زيادي از بر داشت و آنها را با صوت زيبايي تالوت مي كـرد و سـحرگاه بيـدار مـي شـد و دعـا و       

  .مناجات مي خواند
طهران بردند درزندان آنها را به يك روح اهللا و پدرش را دستگير كردند و يك روز دشمنان امر 

بودند كـه خوابيـدن را بـراي آنهـا     سنگيني بر گردن آنها انداخته بد بود و زنجير خيليوضع زندان . 
او مناجـات مـي خوانـد،    .خيلي سخت مي كرد ولي با وجود همه اينها روح اهللا خيلي خوشحال بود
  .آواز مي خواند و اشعار خيلي زيبايي در عشق حضرت بهاءاهللا مي سرود

 هر روز زندگي در زندان براي اين دو قهرمان سخت تر و سخت تر مي شد تا آنكـه آن واقعـه  
يك روز صبح زود يكي از مسئولين به نام حاجـب الدولـه بـه    . اي كه در آرزويش بودند اتّفاق افتاد

ولي آنهـا   م كردبد مته كارهاى به انجامپدرش را او روح اهللا و . او مست و عصباني بود. زندان آمد
 شـتر و بيشـتر  آن مـرد بي .گناه هستند و به هيچ كس آزاري نرسانده انـد  جواب دادند كه بيآرامش با
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گريه مي كـرد   روح اهللا با تمام وجود. مرا با خودت ببر  ،درپ  ،پدر: گفت  گريه ميبا روح اهللا 
   .ه امر الهي جان خود را فدا كندرا ش درپدر كرد كه مانند آرزو ميو 

 هنـوز  جان تـو پسر :صحبت كند و به او گفتروح اهللا  ت باكرد كه با محبحاجب الدوله سعى 
و پسـت و مقـام خيلـي    ك كـنم  تو كمـ ه ب و مي خواهمرا خيلي دوست دارم وو من ت يك بچه اي

. و ثروت زياد و هر چيز ديگري كه تو مي خواهي به تو بدهمپول من مي توانم . بااليي به تو بدهم
  .فقط بگو كه بهايي نيستي

  .فقط مي خواهم با پدرم باشم. منصب و پول نمي خواهم و من  مقام : جواب دادروح اهللا 
دارد و نمي تواند او را از عقيـده خـود   استقامت  خيلي اين طفل فهميد كهحاجب الدوله وقتي 
جناب ورقا و جنـاب روح  اجساد  .و خفه كنندطناب بياويزند  اروح اهللا را بكه دستور داد بر گرداند 

  .  ناميده شد در چاهي انداختندورقائيه  محلي كه بعدادر اهللا را
الهي شد و همانطور كـه در  روح اهللا هر چند طفل بود يكي از قهرمانان امر  جناببدين ترتيب 

  .مي كرد توانست جان خود را در راه حضرت بهاءاهللا فدا كند آرزو اشعارش
  
  »گرگ و ميش  «بازى ) د

سـبز  در آن  هـاي شـيرين  محلي كه علفه گذشتند تا ب ل بسيار قديمي ميپبايد از روى  ها ميش
ت ردن ميش هاى كوچك لـذّ كردند كه از خو در زير اين پل گرگهائي زندگي مي. برسند  شده بود

روى پـل  وقتي از ميش ها پاي خواب بودند و فقط با صداى  ي تنبل اغلباين گرگ ها. بردند  مي
روى از آهسـته   ياد گرفته بودند كـه ميش ها خيلي با هوش بودند و .عبور مي كردند بيدار مي شدند

 بـه دقـت   گرگ هـا  داي خرخرآنها به ص.عبور كنند آنقدر آرام و بي صدا كه گرگها بيدار نشوندپل 
آنها بـال  شـد  قطع مـي به محض آنكه براي يك لحظه صداي خرخر . راه مي رفتند گوش ميدادند و

فاصله بي حركت مي ايستادند زيرا مي دانستند كه گرگها منتظر شنيدن صداي پاي آنها هستند و هر 
  .مي روند گونه صدايي آنها را بيدار مي كند و اگر صدايي نباشد دوباره به خواب

بايـد   بچه ها. بسازد بعضي بلند و بعضي كوتاه ها يا مقداري تختهتواند پل را با نيمكت م ميمعلّ
در مـي  يا زدن به ته قابلمه صداى خر خـر گـرگ هـا را     دستم با صداى معلّ. پل بگذرند روي از 

ى اگر يك قـدم  ايستند حتّ بي حركت مي شوند و اطفال كامالً هر از چندى گرگ ها بيدار مي. آورد
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   هشتم درس
  

حفـظ  در حـال  اجاتي را كه توانيد من مي را اجرا كرديدپس از آنكه شما و برخي از اطفال مناجات 
  :  بعدي كالس به شرح زير استفعاليتهاى .مرور كنيدهستند  كردن
  
  ) شامل برخي از سرودهاى قبلي ( سرود   )الف

  خضوع و فروتني
با چشم تيز بين هر گوشه را       بنگر به هر طرف زيباي نازنين

  ببين
صد رود و چشمه سار       گلها و سبزه ها روييده از زمين

  از زمين جوشيده
  اما هميشه هست در زير پاي ما      دارد زمين ما بس معدن طال 

  بي منّت و غرور با عشق راستين    دارد هر آنچه را مي بخشد اين زمين
  اما از آن زمين بهتر ثمر برند      با شخم، زخم ها بر پيكرش زنند 

  صد ميوه داد و باز هرگز به كس نگفت    صد باغ و مزرعه در سينه اش شكفت 
خدمت هميشه چون عبدالبهاء       او با فروتني خدمت به ما كند 

  كند
  

  
  حفظ آيات ) ب

انساني كه در برابر خداوند خاضع اسـت بـه عظمـت    . است  خضوع مهميكي از صفات بسيار 
هنگامي كـه مـا   . او به طور كامل تسليم اراده الهي مي شود .خداوند و كوچكي خود پي مي برد
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  )14(» ياابنَ االنسان كُن لي خاضعاً الَكونَ لَك متَواضعاً«
   خضوع

در بـاره عظمـت   و  مـي انـدازد  سـرش را بـه پـائين     باغلخواند  دعا مي شيدههنگامي كه  -1
  .شيده در برابر خداوند خاضع است. خداوند فكر مي كند

اديب در . اديب قبل از انجام سفر تبليغي به بزرگي خدا فكر مي كند و طلب تاييد مي نمايد -2
   . برابر عظمت خداوند خاضع است

  
  داستان ) ج

ميل داشتند كه القاب  احبا. رت عبدالبهاء بود يكي از صفات برجسته حض و فروتني خضوع
را بـراي خـود انتخـاب    » عبـد البهـاء   «بزرگي به حضرت عبدالبهاء بدهند ولي ايشان فقط لقب

سادگي را خيلي دوسـت   همچنين آن حضرت. است» بنده حضرت بهاءاهللا«نمودند كه به معني 
. قبل از غذا پيش بينـي كردنـد   يك روز احباي غرب براي شستن دستهاي هيكل مبارك. داشتند

آنها ترتيبي دادند كه پسري با لباس مخصوص تنگ بلور پر از آبي را بياورد و حوله هاي معطّر 
وقتي حضرت عبدالبهاء مالحظه فرمودند كه عده اي از احبا به همراهي پسري . هم آماده كردند

ان مـي آينـد و از برنامـه    با لباس مخصوص و ظرف بلور آب و حوله ها ي معطّر به سمت ايش
آنان مطلّع شدند، فوراً در آن نزديكي مقداري آب پيدا كردند دستهاي خود را شستند و آن را با 
پارچه اي كه باغبان داشت خشك نمودند و با چهره اي نـوراني بـه سـمت ميهمانـان تشـريف      

  .اده نمايندبردند و از آنان خواستند كه براي شستن دستهاي خود از آن آب و حوله استف
  

  »گاهي من قد بلندم« بازي ) د
  : چشم يكي از بچه ها را ببنديد و بقيه دور او حلقه بزنند و يك صدا بگويند

توانند خـود را بـه    ايستند و تا آنجا كه مي آنها روي انگشتان پا مي. (  »مقد بلند من خيلي«
  : صدا بگويند  يكبعد ) كشند  باال مي

تا مي توانند قوز كنند و هر چه بيشتر خودشان را قد كوتاه  اطفال(  . »مكوتاهمن خيلي قد «
  ) .كنند
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معلّم حركت اطفال چه قد بلند چه قـد  . اين حركت قد بلند قد كوتاه را چند بار تكرار كنند
آن وقت همه با هم بگويند حاال حدس بزن من قد بلندم يا قـد كوتـاهم   . كوتاه را دنبال مي كند
. ته بايد از بلندي صداي آنها حدس بزند كه آنها در چـه وضـعيتي هسـتند   و طفلي كه چشم بس

  .هر يك از كودكان مي تواند به نوبت چشمش را ببندد
  

   8شماره  اشينقّ: رنگ آميزي)ه
  
  

   نهم درس
. بر داريد آغاز كنيد و چند تن از كودكان نيز مناجات بخواننـد مناجاتي كه از  تالوتكالس را با 
. ه اطفال مناجاتي را كه در درس چهار حفظ كردن آن را آغاز كرديد از بر نموده اندتا حال البد هم

فعاليت بعدي كـالس بـه شـرح زيـر     . در اين جلسه اين مناجات را به طور كامل با آنان مرور كنيد
  :است
  )شامل بعضي از سرودهاي قبلي( سرود ) الف

  مواسات
  اگر خودم گرسنه ام        غذاي خود به تو دهم 

  خودم اگر چه تشنه ام        ه توببخشم آب را ب
  سرور من زشاديت        غم تو باعث غمم

  شعار ماست اين صفت        محبت است دين ما
  

  حفظ آيات) ب
او مي خواهد كه ما هميشـه بـه دنبـال    . اراده فرموده كه همه ما با شادي زندگي كنيم خداوند

بـراي آنكـه بتـوانيم بـدين نحـو      . زيم راهي براي خدمت به ديگران باشيم و آنها را مسرور سـا 
زندگي كنيم نبايد فقط آنچه را براي خود مي خواهيم براي ديگران نيز بخواهيم بلكه بايد حتّي 

  :بياييد با هم اين بيان حضرت بهاءاهللا را از بر كنيم . براي ديگران چيزهاي بهتري طلب كنيم
» طوبى لن اَمختار أخاه لى نَعفس15( »ه(  

خوشا به حال كسي كه برادرش را بر خود ترجيح : مون بيان مبارك به فارسي چنين است مض(
  .)دهد



  ۲۹   

  
  ) حال ه خوشا ب(  -طوبى
سـيما از هـوش   . سيما كنار چاه آب است ولي راهـي بـراي بـه دسـت آوردن آب نـدارد      -۱

خوشا بـه  . سرشار خود استفاده كرد و طنابي به يك سطل بست و از چاه آب بيرون آورد
  .سيما كه خداوند به او هوش سرشار عطا فرموده حال

خوشا به حال خانه منصور كه . خانواده منصور هر روز صبح در خانةشان دعا مي خوانند  -۲
   .اين همه دعا در آن خوانده مي شود

  ) ترجيح دهد (  ختاراَ
اب ولي اگر قرار باشـد يكـي را انتخـ   را دوست دارد  سنتّي و ميوه اي هر دو، بستني  سينا -۱

  .جيح ميدهدكند، بستني ميوه اي را تر
او كمـك  . براي بازي بيرون برود و هم مي تواند به پدرش كمك كنـد  تواند مي فواد هم  -۲

 .فواد كمك كردن به پدرش را ترجيح داد. كردبه پدر را انتخاب 

   
 داستان )ج

نمايند و هر هميشه ترجيح مي دادند كه از لباسهاي ساده و ارزان استفاده  حضرت عبدالبهاء
يك روز قرار بود به ديدن حاكم شهر عكّا . گاه لباس اضافي داشتند آنرا به ديگران مي بخشيدند

منيره خانم همسر هيكل مبارك فكر كردند كـه عبـاي مبـارك بـراي ايـن ديـدار       . تشريف ببرند
. دمناسب نيست و نزد خياط رفتند و عباي جديدي سفارش دادند تا جايگزين عباي قبلـي كننـ  

متوجه تغيير عبا نخواهنـد شـد چـون تنهـا      حضرت عبدالبهاءمنيره خانم فكر كردند كه مطمئناً 
حضـرت  . باالخره روز مالقات رسـيد . براي آن حضرت تميزي بسيار زياد لباس بود مهممساله 

عباي جديد را مالحظه فرمودند و در حالي كه مي فرمودند اين عباي جديد متعلّق بـه   عبدالبهاء
منيره خانم توضيح دادند كه به خاطر اين . ان نيست به دنبال عباي قبلي خودشان مي گشتندايش

آنرا نپذيرفتند و فرمودند كـه بـا    حضرت عبدالبهاءاين عبا را سفارش داده اند ولي  مهممالقات 
. نـد پول اين عبا مي توانستند پنج عباي ساده شبيه آنچه هميشه ايشان استفاده مي نمايند تهيه كن

توضيح دادند كه هيچ دليلي وجود ندارد كه چنين لباس گراني بـراي ايشـان    حضرت عبدالبهاء
تهيه شود و خواستند كه عبا را به خياط برگردانند و بخواهند كه پنج عباي معمولي بـا پـول آن   

ت تهيه نمايد و فرمودند آنوقت شما مالحظه مي نماييد كه من نه تنها يك عباي نو خواهم داشـ 
  .بلكه چهار عباي ديگر هم براي تقديم به دوستان ديگر به دست خواهم آورد
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:
  

   »حلزون « بازى )د
ه دور ايستد و بقي ل در جا ميطفل او. گيرند  را مي همديگرصف بسته دست  كودكانهمه 
  . آورند شكل حلزون در ميه يچيده و بپچرخند و كم كم خود را  او مي

  
و تغييرع تنو :  

 كودكـان و ساير .  كنند را شروع مي ه واريريحركت دا اند ل صف ايستادهالي كه در اواطف -1
  )  . پاي همديگر را لگد نكنندمواظب باشيد . ( چرخند  نيز حول او مي

كننـد و زيـر    كه در وسط هستند قوز مـي را درست كردند آنهاي  حلزوناطفال شكل وقتي  -2
دست همديگر را در دست داشته باشند  در همه حال بايد. روند  ه ميپاى بقي.  
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  دهم  درس

بعد از شروع كالس با دعا و مناجات، دو مناجاتي را كه اطفال از جلسات گذشته از بر كرده اند 
  :سپس برنامه كالس را به شرح زير ادامه دهيد. با آنان مرور كنيد

  ):ي قبلي شامل مرور سرودها( سرود ) الف
  امانت

  با راستي با راستي        گفتار ما زيبا شود
  با راستي آراستي        به به اگر گفتار را
  از آفتاب آسمان        نور امانت بيشتر

  باشي امين اين و آن      رويت به آن روشن شود 
  دستان تو آلوده نيست        يعني به مال ديگران 

  از هيچ كس آسوده نيست      چون بي امانت هيچ كس
  

  حفظ بيان مبارك) ب
همه ما با چيزهاي زيبايي آشنا هستيم كه خداوند براي تزيين زندگي ما و سرور قلب ما خلق 

اما با وجود اين آنچه بيش از اشياء مادي، زندگي ما را زيبا مي سازد، صفات روحاني . فرموده است
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» زنُيم بِكُنَاسوا لدقِالص فُنُ و16(» ةِمانَاألَم بِكُوس(  
زبانتان را با صدق زينت دهيد و نفستان را با امانت : مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است(

( .  
  

  :  زيبا ساختن -تزيين كردن
گلهاي رز باغچه را تـزيين نمـوده و زيبـا كـرده     .  مينا گلهاي رز زيبايي در باغ كاشته است - 1

  .است
سينا زبان خود را بـا صـدق و راسـتي    . سينا گاهي دروغ مي گفت اما حاال راست مي گويد - 2

 . زينت داده است

 . اين نقّاشي ديوار را زيبا كرده است. نقّاشي زيبايي از يك كشتي روي ديوار نصب شده - 3

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

 . قبل از رفتن به ضيافت خود را با گوشواره هاي زيبا مزين كرده استسيمين مادر  - 5

تي اكبر كودك بود، تصميم گرفت خود را با صفات روحـاني مـزين سـازد و شخصـيت     وق -6
  . خيلي زيبايي براي خود ايجاد كرد

  
  داستان) ج

بسـيار  كـه او  را   كـرد نامه اى دريافـت   روز يك. از بهائيان ممتاز ايران بود يكي ا بهرام ملّ
كـرده  ) فوت(عمويش صعود  چون در نامه خبر داده بودند كه طفل كوچك پسر. ناراحت نمود

و چون آن طفل را با مراسم بهايي دفن كرده اند ملّاهاي شهر عصباني شده و به پليس شـكايت  
. پليس هم پدر طفل يعني پسر عموي ايشان را دستگير كرده و به زندان انداخته است. كرده اند

ميم گرفت به ديدن يكـي  ملّا بهرام پس از خواندن نامه عميقاً در باره اين مشكل فكر كرد و تص
وقتي ملّا بهرام به خانه شـخص مـورد   . از مامورين عالي رتبه دولت برود و از او كمك بخواهد

يكـي از آنهـا كـه    . انان زيادي داردمهماني بزرگي بر پا كرده و مهمنظر رسيد مالحظه كردكه او 
او را بيـرون كنـد   ديد مردي با لباس معمولي وكهنه مي خواهد وارد مجلس شود، خواست كـه  

ت و احتـرام از او دعـوت نمـود كـه در        ـ ولي ميزبان ملّا بهرام را ديد و با نهايـت محبـ اني مهم
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بـه همـين   . ي قبل من قرضي داشتم و بايد به موقع مي پرداختم ولي پول كافي نداشـتم مدت
را كـه  جهت با مردي كه به او مقروض بودم قرار گذاشتم كه به جـاي پـول يـك قطعـه زمـين      

اما نمي توانستيم در مورد ارزش اين ملك به توافق برسيم و نه من مـي توانسـتم   . داشتم بپذيرد
چون هر كدام از . به قضاوت دوست او اعتماد كند و نه او به قضاوت دوست من اعتماد داشت

ه باالخره از يك تاجري خواستيم كـ . ما به دوست خودمان پول مي داديم تا به نفع ما نظر بدهد
بـراي  . او نيز ملّا بهـرام را فرسـتاد   . يكي از كارمندانش را بفرستد تا زمين را قيمت گذاري كند

اينكه مطمئن شوم كه قيمت زمين آنقدر هست كه بتوانم قرض خود را بپـردازم قـبالً نـزد ملّـا     
يشتر از رفتم و به او پول بسيار زيادي پيشنهاد كردم تا او به نفع من نظر دهد و قيمت زمين را ب

من مطمئن بودم كه آن مبلغ را نمي توانست حتّي با شش سال كـار سـخت   . آنچه هست بگويد
. كه داشت به دست آورد ولي ملّا بهرام قبول نكرد و گفت بهتر است صبر كنيم تا ملك را ببينم

بنابر ايـن  . وقتي ملك را ديد قيمت خيلي بيشتري از آنچه من انتظار داشتم روي زمين گذاشت
ن بعداً نزد او رفتم و پول خيلي بيشتري به او تقديم كردم ولي ملّا بهرام بـاز هـم نپـذيرفت و    م

. گفت كه زمين واقعاً همين ارزش را داشته و قيمـت گـذاري او علّـت ديگـري نداشـته اسـت      
همچنين قيمت گذاري زمين قسمتي از كار اوست كه به خاطرش حقـوق دريافـت مـي كنـد و     

آنگاه مـرد عـالي رتبـه بـه     . پول ديگر ندارد و اين كار را صحيح نمي داند احتياجي به دريافت 
حاال دانستيد كه چرا گفتم ملّا بهرام مرد درستكار و اميني است كـه مثـل او   انان خود گفت مهم

  !آه چه مي شد اگر همه مثل ملّا بهرام درستكار بودند. به ندرت پيدا مي شود
   

  »مربع، دايره، مثلّث«بازي ) د
و از )  مثلّـث ره ، يـ ، دا مربع( مجموعه اي از شكلها را پشت سر هم نام مي برد، مثالًم معلّ

يكي از اطفال مي خواهد كه به همين ترتيب اسامي را تكـرار كنـد سـپس از همـان طفـل مـي       
  .  خواهد كه به همان ترتيب كه اسامي گفته شده شكلهاي آنها را بكشد
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يدا كند تا در اين بـازي شـركت كنـد و هـر بـار ترتيـب       ه فرصت پمرتّبهر طفل بايد چند 
اگر طفل نتواند رديف سه اسم را به خاطر بسـپارد  . اسامي كه به او گفته مي شود بايد تغيير كند

  . دو اسم به او گفته شود و اگر سه اسم كم است چهار اسم رديف شود
  
  :  و تغيير تنوع
ه كنيـد و روي كـارت چنـد     اسامي شكلهاي را فقط نام ببريد كهآن جاى ه ب -۱ كارتهايي تهيـ ،

هر كارت را به يكي از اطفال نشـان دهيـد و بعـد بخواهيـد     . شكل با تركيبها ي مختلف بكشيد
اول بگويند و سپس تصوير آن را روي كاغـذ  .رديف اسامي شكلها را به خاطر آورند و بيان كنند

  . بكشند
 يـدن، پر:    تلـف هـم انجـام دهيـد مـثالً     مي توانيد با رديف فعاليت هاي مخاين بازي را   -۲

 . يك قدم به جلو رفتن   ،دست زدن  ،لمس بيني  ،پا  انانگشتكردن لمس  ،چرخيدن 
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  زدهم اي درس
بنابر ايـن بعـد   . كنند مناجات جديدي را از بر مي كودكانآينده جلسه از اين جلسه و طي چهار 

بـدين منظـور   . ا دعا و مناجات شما كار تعليم مناجات جديـد را آغـاز مـي كنـيم    از شروع كالس ب
نخست معاني لغات و عبارات مناجات زير را براي كودكان توضيح مي دهيد و به آنـان كمـك مـي    

   .كنيد تا مناجات را از بر نمايند
  هواهللا           
ربي ربت پرورش بخـش و در  ي كودكم خردسال از پستان عنايت شير ده و در آغوش محب

عنايتت تربيت كن از تاريكي برهان شمع روشن كن و  دبستان هدايت تعليم فرما و در ظلّ
از پژمردگي نجات داده گل گلشن فرما بنده آستان كـن و خلـق و خـوى راسـتان بخـش      

ه بر سر نه توئي مقتدر و توانا توئي شـنونده  موهبت عالم انساني كن و تاجي از حيات ابدي
  ع ع و بينا

  
است  ه شرح زيراليتهاى كالس بساير فع :  
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  ) شامل سرودهاى قبلي ( سرودها ) الف
  بخشش و سخاوت

  جوشنده با سخاوت        بايد كه چشمه باشي 
  بخشنده پر محبت        با تشنگان عالم 

  شادي از آنچه داري        جوشيدنت بگويد
  دادي از آنچه داري        شادانتري تو وقتي

  در قلب خود كه يابي        هر روز جستجو كن
  چون چشمه پر آبي        آبي براي بخشش 

  
  
  : حفظ بيان مبارك )ب 

خـوراك هـر روز مـا را    . او از همه مراقبت مي كند. به همه مخلوقات خود بخشنده است خدا
. مواهبي مثل چشم ، گوش و هـوش . او مواهب با ارزش زيادي به ما بخشيده است. فراهم مي كند

ما بايـد  . خداوند به همه ما بخشنده است از ما نيز مي خواهد كه بخشنده باشيم به همان ترتيب كه
براي آن كه به ياد داشـته باشـيم كـه بايـد بخشـنده      . هرچه داريم با آنهايي كه نيازمندند تقسيم كنيم

  :باشيم بياييد اين بيان مبارك حضرت بهااهللا را از بر كنيم
  )18( »صالي خبِ نَيزَن تَمل اًنيئهصالي فَن خم ودالج و مرَلكَاَ«

پس خوشـا بـه حـال    . بخشش از صفات من است: مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است (
  .)كسي كه خود را با صفت من مزين سازد

  
   بخشنده -بخشش 

رامين و راما مقدار كمي پول پس انداز نموده اند آنها تصميم گرفتند چند عدد كتاب بـراى   - 1
  .  انده نمايند رامين و راما بسيار بخشنده و خواهران كوچكتر خويش تهيبرادران 

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

  
   صفات-خصال 

  .  گل است صفاتيا  زيبائي از خصال .ود تقديم كردم خرا به معلّ ا گل رز زيبائينژ - 1
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  .  استحكام از صفات سنگ است. سنگ بسيار محكم است  - 2
. دوسـت داري سـخت كـار كنـي    سـت كـه   ا اين تويكي از صفات  « :معلم به احمد گفت - 3

  ».سخت كوشي يكي از صفات احمد است
  
   كردن نيتزي

جلسـه  مقداري گل چيدند تا در محـل برگـزاري    بچه ها .امشب ضيافت نوزده روزه است - 1
 .بچه ها اتاق را تزيين كردند.  قرار دهند

  .بيشتر اوقات لبخندي صورت مينو را تزيين مي كند.مينو لبخند زيبايي به لب دارد - 2
   
  داستان  )ج

ـ از كـه   ييچوپانهافرستادند تا بر كار حضرت بهاءاهللا ، حضرت عبدالبهاء را  يك روز ه گلّ
حضـرت عبـدالبهاء طفـل     در آن زمـان . نظـارت نماينـد  نمودند  مي مراقبتحضرت هاى آن 
حضرت  و بود شدهن شروع ت و آزار دشمنان عليه حضرت بهاءاهللابودند و هنوز اذي يخردسال

  .داشتند  زيادي گله هاى گوسفندان بسياروكوهها  دامنهدر هاي زياديبهاءاهللا  زمين
مردي كه همراه حضـرت عبـدالبهاء بـود اظهـار      اجعتمريس از اتمام ديدار ، در هنگام  
بـه هريـك از چوپانهـا     هنگـام مراجعـت يـك هديـه اي      شما است كه پدراين رسم «:داشت

براي  حضرت عبدالبهاء »آيا شما هم ميل نداريد هديه اي به آنان بدهيد؟. مرحمت مي فرمايند
سپس فكري به خاطرشـان  . ند به چوپانها بده تازيرا چيزى نداشتند  نمودندلحظه اى سكوت 

فكر اين بود كه به هر چوپان گوسـفندهايي را كـه از آنهـا    آن  .رسيد و خيلي خوشحال شدند
   .مراقبت مي نمود هديه كنند

مسـرور   خيلـي  شـنيدند  راعبـدالبهاء  كريمانه حضرت  خبر بخششحضرت بهاءاهللا  وقتي
ز حضـرت عبـدالبهاء  بيشـتر    كـه بهتـر اسـت ا    فرمودند به شوخيشدند و بسيار خنديدند و 

  . ا ممكن است روزى خود را هم ببخشدو الّ مراقبت نماييم
براي تمام مـدت عمـر مباركشـان    است كه حضرت عبدالبهاء  كاري البته ، اين دقيقا همان

  .زندگي خود را براي وحدت و سرور اهل عالم فدا نمودند ه هايو تمام لحظ انجام دادند
  

  » دوقلو ها «بازي ) د
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از پشـت  سـپس   .نشينند ايستند و با هم مي پشت به پشت هم مي بچه هادو ، سه و يا چهار نفر از 
  .از زمين بلند شوندكنند  هم انداخته سعى ميدر دشست دستها را 

   
   11شماره  اشينقّ: رنگ آميزي) ه

  
  

  دوازدهم  درس
فعاليـت  . ل ادامه مي يابداين درس نيز با دعا و مناجات شروع مي شود و با حفظ مناجات جلسه قب

  :هاي ديگر اين جلسه به شرح زير است 
  

  ):شامل مرور سرودهاي قبلي(سرودها  )الف
  همه مخلوق خداييم

  پس بيا تا به هم بپيونديم       همه مخلوق يك خداونديم 
  چشم و گوش و لب و دهن باشيم      همه اعضاي يك بدن باشيم 

چه مسلم و چه  چه بهايي      چه مسيحي چه پارسي چه يهود
  هنود

  خانه حق و ما در آن مهمان      همه يك خانواده ايم و جهان
  در محبت به يكديگر كوشيم      پس بياييم تا به هم جوشيم 

  مهربان به گياه و حيوانيم      نه فقط مهربان به انسانيم
  مهربان با هوا، زمين، دريا        مهربان با طبيعت زيبا 

  هرباني اساس دين بهاستم      چون همه آفريده هاي خداست
 

 : حفظ بيان مبارك   )ب

خداونـد مـي خواهـد كـه     . بهاييان خواسته است تا براي سعادت همه مردم بكوشندخداوند از 
آنچه باعث دوري و جدايي مردمان مي شود از بين برود و همه ما مانند اعضـاي يـك خـانواده    

ين و نژاد و مليت و طبقه اي كه باشند با مردم از هر دما بايد با جميع . در كنار هم زندگي كنيم
  .روح عشق و محبت معاشرت نماييم

  :براي آنكه اين حكم الهي را به ياد داشته باشيم بياييد اين بيان حضرت بهاءاهللا را از بر كنيم
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  )19( »نام معاشرت نمايد ت تمام با عموم اَمحبه نيكوست حال نفسي كه ب «
  عموم انام

را خلق فرموده است و همه ما را دوست دارد يعني بـه عمـوم انـام مهربـان     خداوند همه ما  - 1
 .است

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

  معاشرت
آنها اغلب كنار هم هستند و با هم پـرواز مـي   . پرندگان زيادي در مرغزاري زندگي مي كنند - 1

 .اين پرندگان با هم معاشرت دارند. ندكن

آنهـا بـه قـدري در    . افرادي از نژادهاي مختلف در ضيافت نـوزده روزه شـركت مـي كننـد     - 2
  .معاشرت با همديگر صميمي هستند كه مي توان گفت همه آنها همديگر را دوست دارند

  
  داستان )ج

ر همـدان مـي   محمد باقر در حالي كه چراغي در دست داشت در كوچه هاي باريـك شـه  
همسر او . دويد و يك دكتر يهودي به نام حكيم آقا جان هم پشت سر او با شتاب راه مي رفت

ساعاتي قبل حكيم آقا جان او را عيادت كـرده و بـراي   . دچار تشنّج شده و در شرف مرگ بود
ان همينكه حكيم آقا جـ . اما حاال حال او بدتر شده بود. تخفيف تب او دارويي تجويز كرده بود

كه يك سـم  ( بيمار را ديد رنگش پريد چون متوجه شد به جاي قرص كوينين قرص استركنين 
  . به او داده و به خاطر اشتباه او زن بيچاره در حال مرگ است) قوي است

حكيم آقا جان به ياد آورد كه مسلمانان در اين شهر با يهوديان چه رفتاري داشته اند و مي 
د بستگان زن، هم او و هم تمام اقوام او و هم تمام يهوديـان شـهر را   دانست كه اگر آن زن بمير

اين افكار او را به لرزه آورد به طوري كه وقتي محمد باقر او را صـدا زد  . به قتل خواهند رساند
دكتر تصميم گرفت بـه اشـتباه   . و پرسيد كه چرا اين چنين مي لرزد صداي محمد باقر را نشنيد

پس از شرح مساله با كمال تعجب مشاهده كرد كه محمد باقر در جواب  ولي. خود اعتراف كند
چـون  . هر كس ممكن است اشتباه كند ناراحت نباشيد و خودتـان را سـرزنش نكنيـد   :او گفت 

كند باز هم كسـي شـما را   ) فوت(شما عمداً اين كار را نكرده ايد و حتّي اگر همسر من صعود 
  .سرزنش نخواهد كرد
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براي او غير ممكن بود كه باور كند يـك  . ت آنچه را كه مي شنود باور كنددكتر نمي توانس
به همين . حكيم آقا جان بايد فوراً كاري مي كرد. فرد مسلمان با يك يهودي اين طور رفتار كند

ه كـرد    او . دليل سريعاً به نزديكترين داروخانه شتافت و براي نجات جان زن بيمار دارويـي تهيـ
د  . آمد انجـام داد لين بيمار خود نشست و هر كاري كه از دستش بر مي تمام شب را بر با محمـ

ت رفتـار كـرد    باقر هم تمام شب به دكتر كمك كرد و با او به نهايت همكاري و لطف و محبـ .
  .صبح آثار بهبودي در بيمار ظاهر شد و باالخره خطر رفع گرديد

ب كـرده بـود و نمـي توانسـت      حكيم آقا جان از رفتار پر لطف و محبت محمد باقر تع جـ
باالخره از او پرسيد كه چرا با يك فرد يهـودي چنـين خوشـرفتار و    . تعجب خود را پنهان كند

علّت آن است كه من و همسرم بهـايي هسـتيم و پيـروان    : مهربان است؟ محمد باقر جواب داد
بهايي عالقه مند  همين پاسخ باعث شد كه حكيم آقا جان به ديانت! همه اديان را دوست داريم

  .شود و به امر مبارك ايمان آورد
  

  »صفات پنهان«بازي ) د
معلّم يـك سـكّه   . همه اطفال به شكل دايره مي ايستند و دستهايشان را جلو خود نگاه مي دارند

ت   . را در دستش نگاه مي دارد) يا يك قطعه سنگ( سكّه نشانه يك صفت است مـثالً صـفت محبـ .
مقابل هر يك از كودكان مي گذرد و دستش را روي دست هر يك مـي گـذارد   معلّم درون دايره از 

ت    : (مثل اينكه سكّه را به او مي دهد و در همان حال با ذكر نام او مثالً مي گويـد  عليرضـا بـا محبـ
در حقيقت معلّم سـكّه  . هر طفلي دستش را مي بندد مثل اينكه معلّم سكّه را به او داده است) است

پس از آنكه معلّم تمام دايره شاگردان را دور زد يكي از كودكان بايد . كودكان مي دهدرا به يكي از 
ت اسـت     : (حدس بزند كه سكّه در دست كيست و مثالً بگويد  شـهال بايـد   ) شـهال خيلـي بـا محبـ

بسته به تعداد كودكـان هـر يـك    . دست او است يا خيردستش را باز كند و نشان بدهد كه سكّه در 
بعد از پيـدا  . ثالً سه بار حدس بزنند كه سكّه در دست كيست تا باالخره سكّه پيدا شودمي توانند م

  .شدن سكّه همين بازي را مي توان با صفت ديگري ادامه داد
  

  12نقّاشي شماره : رنگ آميزي ) ه
   
  

  سيزدهم  درس
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حفـظ  سپس كودكـان  . درس با تالوت دعا و مناجات توسط شما و بعضي از اطفال شروع مي شود
  :فعاليت هاي ديگر اين جلسه به شرح زير است . كردن مناجات قبلي را ادامه مي دهند

  
  ):شامل سرودهاي قبلي(سرودها ) الف

  عمل
  مثل بازي باد با گلها      حرف زيبا زدن چه آسان است 
  مي نشيند هميشه بر دلها       حرف اگر با عمل شود همراه

  ر دوا نخوردنشود خوب اگ      هيچ كس در زمان بيماري 
  حرف دارو زدن شفا ندهد      چاره تنها عمل به حرف پزشك

  آن پزشك حقيقي عالم        آمده حضرت بهاءاهللا 
  مي گذارد به زخمها مرحم    » درد را ديده مي كند درمان« 

  همه خوشبخت و شاد و نيرومند      با اطاعت از او و احكامش
  گويند پس بهايي به ما نمي      هر چه گويد اگر عمل نكنيم 

  
  : حفظ بيان مبارك )ب

بنـابراين مـا بايـد او را    . ، به همه چيز تواناست و به خاطر محبت، انسان را خلـق نمـود  خداوند
ما نبايد فقط اوامري را كه برايمان آسـان هسـتند اطاعـت    . دوست بداريم و اوامر او را اطاعت كنيم

هم روبرو مي شويم بايد از اوامر الهـي  كنيم بلكه در مواقعي كه در زندگي با مشكالت و امتحانات 
براي اينكه اين موضـوع  . ما بايد مطيع خداوند بوده و در موقع امتحانات صبور باشيم. اطاعت كنيم

  :را بهتر به خاطر بسپاريم، بياييد اين بيان حضرت بهاءاهللا را از بر كنيم
  

»عةُالم الحب في قَ برُالصضائي و االصطبار 20(»ئيالفي ب(  
عالمت محبت، صبر در قضاي مـن و بردبـاري در   : مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است (

  .)بالي من است
  
   تعالم

امروز او خوشـحال  . نويد برادرِ كوچك نازي ديشب خيلي بيمار بود و همه نگران او بودند - 1
 . اين عالمت بهبودي نويد است. است و چشمانش برق مي زند
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. به خواهرش تقديم كرد چـون حميـد خـواهرش را خيلـي دوسـت دارد      حميد دسته گلي - 2
  . دسته گل حميد عالمت محبت اوست

  صبر 
با آنكه كودك در تمام روز گريه كرد، شيوا همچنان به رعايت و مراقبت او با محبت ادامـه   - 1

 .شيوا صبر زيادي از خود نشان داد. شيوا در نگهداري كودك كوتاهي نكرد. داد

شه سعي مي كردند رامين را وادار به دعوا كنند اما رامين مي دانست دعوا كردن پسرها همي - 2
رامين صبر زيـادي  . كار اشتباهي است به همين جهت خود را وارد دعواي بچه ها نمي كرد

  .)خيلي صبور بود.(داشت
  )حكم الهي  –اراده الهي ( قضاء 
زانه حكم الهي اسـت و بـا   دعاي رو. ناصر هر روز صبح و شب  دعا و مناجات مي خواند - 1

 .خواندن مناجات ما از حكم و قضاي الهي اطاعت مي كنيم

مـريم  . مريم از امر الهي يعني راستگويي اطاعت مي كنـد . مريم هيچ وقت دروغ نمي گويد - 2
 .از قضاي الهي و حكم او اطاعت مي كند

 
  داستان) ج

د زنـدگي مـي كـرد    در زمان حضرت بهاءاهللا يك شكارچي خيلي ماهري به نام حـاجي مح  او . مـ
او حتّي مي توانست در حالي كـه  . هميشه تيرش به هدف مي خورد. خيلي در شكار مهارت داشت

سوار بر اسب به سرعت حركت مي كرد پرنده كوچكي را كه در آسمان در حال پرواز بـود، شـكار   
د گروهي از بهاييان آمد كه قصد يك روز در حالي كه تفنگش را روي شانه اش انداخته بود نز. كند

  .داشتند در محضر حضرت بهاءاهللا به صحرا بروند و تصميم گرفت كه همراه آنها برود
وقتي حضرت بهاءاهللا مالحظه فرمودند كه او تفنگ برداشته و قصد دارد پرنده ها را شـكار كنـد،   

د كـه   شـكار را خيلـي دوسـت     به او امر فرمودند كه پرنده هاي بي گناه را نكشد ولي حاجي محمـ
ءاهللا توجهي نكرد و هر پرنده اي مي ديد آن را بـا تفنـگ   داشت و مومن هم نبود به امر حضرت بها

يـك بـار   . نشانه مي گرفت ولي با كمال تعجب مشاهده مي كرد كه گلولـه بـه هـدف نمـي خـورد     
ولي حتّـي يـك بـار    . دپرنده هاي كوچك و بزرگ را امتحان كر... چند بار ... دوبار ... امتحان كرد 

  !تيرش به هدف نخورد
يـك پرنـده سـفيد بـزرگ زيبـايي در      ) وقتي گروه تصميم گرفت كه برگـردد (در موقع مراجعت 

اين پرنده آنقدر بزرگ بود كـه بـه سـختي مـي     . شكارچي را جلب كردتوجه حاجي محمد  آسمان
خواهد زد و اين بـار تيـرش بـه    توانست پرواز كند و حاجي محمد فكر كرد كه ديگر مطمئناً او را 
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. د و خيلي فكر كرد كه چرا امروز حتّي يك تير او به هدف اصابت نكردحاجي محمد تعجب كر
حاجي محمد به ياد آورد كه حضرت بهاءاهللا بـه او دسـتور صـريح    . ناگهان به مطلب مهمي پي برد

داده بودند كه شكار نكند ولي او به حدي به اين كار عالقه داشت كـه دسـتور حضـرت بهـاءاهللا را     
  .ناديده گرفته بود

ن واقعه درس بزرگي براي حاجي محمد بود و تصميم گرفت كه از اين به بعـد هميشـه اوامـر    اي
  .ءاهللا را اطاعت نمايدحضرت بها

  
  »مرد نابينا  «بازي )د

طفل ديگر راهنمـاي او مـي شـود و اوامـر او را دور     . چشم يكي از بچه ها را با دستمال ببنديد
  .ي كند تا به او آسيبي نرسدمي گرداند و مراقبت م) يا محل كالس(خانه 
ع و تغيير تنو :  

يك صف مانند قطار درست كنند و يكـي   و را با دستمال ببنديد بچه ها تعدادى از انچشم - 1
  . از اطفال راهنماى آنها شود 

 ، سـنگها  ،درختهـا ، جويهـا    ماننـد (شوند تا از موانعي  مي طفلي كه چشم بسته، راهنمايي - 2
)  ندلي و ميز وساير وسايل بسته بـه محـلّ برگـزاري كـالس    يا مبل و صالستيك ماشين و 

  .عبور كند
براي افزايش قابليت اطفال در كمك كردن به همديگر و دريافت كمك، به جاي آنكه يكي  - 3

اين فرد راهنما مـي توانـد   . از اطفال دست او را بگيرد مي توانيد با صدا او را همراهي كنيد
كامالً به طفل چشم بسته نزديك باشد تا صدايش بـراي   فرد راهنما بايد.  معلّم كالس باشد

  .او واضح باشد و ضمناً او را از اشتباه و لغزش محافظت كند
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در خـالل  .  دهند ادامه مي 11ه مناجات جلسه حفظ بقي بهادعيه و مناجات اطفال  تالوتپس از 
سـاير  . مـرور نماينـد  تا در جلسه بعد بتوانند آن را  كنندر د تمام مناجات را از باطفال باي جلسهاين 
اليتها بدين ترتيب است فع :  

  ):شامل بعضي از سرودهاي قبلي(سرودها ) الف
  قلعه عشق خدا

  محكم و امن و عظيم       خدا قلعه ايست  عشق
  حفظ شد از ترس وبيم      هركه در آن راه يافت 

  گم شود و جان دهد        نهر كه نيايد در آ
  قدرت ايمان دهد        قلعه عشق خدا

   
  حفظ بيان مبارك)ب

و ي محكـم ديوارها يا قلعه ساختمان بسيار بزرگي است با ت الهي مانند حصن است حصنمحب 
اگـر كسـي   .  آن را بشـكند و از آن عبـور كنـد   توانـد   كس نمي ى كه هيچيدرها و پنجره ها ضخيم

وقتـي  . را به اين قلعه برسانيم مطمئناً محفـوظ خـواهيم مانـد    ما خوداند و آزاري برسبخواهد به ما 
قلعـه محكمـي كـه    . خدا را دوست داريم مثل آن است كه درون قلعه بسيار محكمي پناه گرفته ايم

بياييد اين بيـان حضـرت بهـاءاهللا را حفـظ     . هيچ كس نمي تواند به آن نفوذ كند و ما را آزار برساند
  : كنيم

  )21(»  كلَه وى وغَعنهم  ضعرَن اَم و نَمأَ جا ونَ فيه لَخَن دصني مي حبح ودجالو يا ابنَ«

كسي . اي پسر وجود، محبت من قلعه من است: مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است (
كه داخل شد در آن نجات يافت و ايمن شد و كسي كه از آن روي برگردانيد گمراه گرديد و 

  .)الك شده
  

  حصن 
مردم براي آنكه از آسيب دشمنان در امان بمانند ديوار بسيار محكمي دور شهر سـاختند و   - 1

 .شهر را به صورت خصن يا قلعه اي در آوردند

اوايل رامين عصباني و ناراحت مي شـد ولـي   . پسر همسايه به رامين سنگ پرتاب مي كرد - 2
. يعنـي نبايـد مثـل او رفتـار كنـد     . مثل كند او متوجه شد كه نبايد با پسر همسايه مقابله به

حفظ رامين ياد گرفت كه محبت خداوند را به ياد داشته باشد و مطمئن باشد كه خدا اورا 
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  )  ايمن شد -نجات يافته ( نجا و أمن 
ان در جنگل گم شدند بهيه بايد آنها را پيدا مي كرد تا مبادا سگهاي وحشي آنهـا را  گوسفند - 1

گوسفندان نجات يافتند و ايمن شـدند  . حال گوسفندان به داخل محوطه برگشته اند. بدرند
 .يعني محفوظ ماندند

قلـبش  ولي باالخره او . اوايل او ناراحت مي شد. دوستان احمد مرتبا از او انتقاد مي كردند - 2
با احساس محبت الهي از ناراحتي نجـات  . را متوجه خدا كرد و محبت او را احساس نمود

  .يافت و ايمن شد
  )از بين رفت  -هالك شد (هلك  

. وقتي جنگل در آتش مي سوزد باالخره به طور كامل از بين مي رود و نابود مي شـود  - 1
 .ي رودديگر جنگل به صورت قبل وجود نخواهد داشت جنگل از بين م

وقتي برگها از درختان فرو مي ريزند به تدريج خشك مي شوند و در خاك ناپديد مي  - 2
  .شوند برگها نابود مي شوند و از بين مي روند

  
  داستان)ج

تمـام روز را   آنهـا كردنـد   زندگي مي بزرگيسه ماهي كوچك در درياچه  يكي بود يكي نبود
براي آنها جاي امني بود و خطري آنهـا را  اچه د اين دريميكردنبازى و شنا  در آب شادي  بادر 

آب، صـاف و آرام  . تهديد نمي كرد در آنجا ماهي هاي بزرگ و نهنگهاي گرسنه وجود نداشت
بود و جريان شديد آب كه ماهي كوچولوها را بـا خـود ببـرد و از مادرشـان جـدا كنـد وجـود        

ولوهاي ما دوستان زيـادي  ماهي هاي زيادي در درياچه زندگي مي كردند و ماهي كوچ. نداشت
و در يك خط شنا مي كردند و سـعي   آنها با هم مسابقه دو داشتند. داشتند كه با آنها بازي كنند

ماهي كوچولوها از آب بيرون مي جهيدند و دوباره سعي مـي  . جلو بزنندمي كردند از همديگر 
. بـازي قـائم موشـك    .آنها يك بازي قشنگ ديگر هم داشـتند . كردند تا عمق درياچه فرو بروند

يكي از ماهي كوچولوها چشم مي گذاشت و بقيه پشت سخره ها و گياهان دريـايي پنهـان مـي    
هر وقت پدر و مادر و يا پدر بزرگ و مادر بزرگ آنهـا از آنجـا   . شدند و او آنها را پيدا مي كرد

. را بترسـانند  عبور مي كرد، جلو او مي پريدند و با هم سرصدا مي كردند و جيغ مي زدند تا او
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يك روز ماهي كوچولوهاي قصه، رفتند به آن طرف ديگر درياچه، جايي كه قبالً هرگز نرفتـه  
يدند و دوباره شيرجه مي رفتنـد تـا   از آب بيرون مي پر. آنها شروع به بازي و شنا كردند. بودند

او قبالً هرگـز چنـين چيـزي    . ته درياچه در يكي از اين پرشها ماهي كوچولو ديوار بزرگي ديد
او فوراً به داخل آب شيرجه زد و به دوبرادر كوچكش هم خبر داد كـه چـه چيـزي    . نديده بود

ه ما ديـوار چـه كـار مـي     توي درياچ: ديده است ولي برادرايش حرفش را باور نكردند و گفتند
امـا اگـر حـرف مـرا بـاور      ! نمي دانم ولي من خودم ديوار را ديـدم : كند؟ ماهي كوچولو گفت 

  .نداري به باال بپريد و در بيرون درياچه ديوار را ببينيد
يـك  . دو برادر به ماهي كوچولو خنديدند و به سرعت شنا كردند و آماده شدند تا باال بپرنـد 

به ديوار بزرگي برخورد كردند و صداي فريادشـان بلنـد شـد و دماغشـان     ناگهان ! پرش بزرگ
واقعاً يك ديوار بـزرگ آنجـا   . آنها سرشان را از آب بيرون آوردند و ديوار را ديدند .زخمي شد

آنها شنا كردند و ديدند كه ديوار تا كناره ساحل ادامه دارد و تا عمق درياچـه هـم كشـيده    . بود
مـاهي كوچولوهـا هـر چـه     ! ساحل و از باال تا پايين همه جا ديوار بود شده از اين ساحل تا آن

. فكر كردند نتوانستند علّت وجودي ديوار را درك كنند به همين جهت پـيش پـدربزرگ رفتنـد   
ولي آنها آنقدر هيجان زده شـده بودنـد كـه او را بيـدار     . وقتي پدربزرگ را ديدند او خواب بود

! پـدر بـزرگ  : ام براي او تعريف كردند و سه تايي بـا هـم گفتنـد   كردند و ماجرا را با هيجان تم
در تمام طـول سـاحل ادامـه    : دومي گفت . يك ديوار، يك ديوار بزرگ آنجا است: اولي گفت 

چي؟ ديوار؟ ماهي كوچولوهـا  : گفت  پدر بزرگ. وتا آخر دريا كشيده شده: سومي گفت . دارد
ديـوار بـزرگ؟ مـاهي    : سيبيلش را مـي پيچانـد پرسـيد   پدربزرگ در حالي كه . بله: با هم گفتند

حاال شما به ما بگو كه اين ديوار براي چيست؟ پدربزرگ كه دانست بچه . بله: كوچولوها گفتند
اين ديوار ما را حفظ مي كند و مـانع ورود  . اين ديوار يك سد است: ها ديوار را ديده اند گفت

. طرناك كه ممكن است ما را بخورند مـي شـود  نهنگها و ماهي هاي گرسنه و ساير حيوانات خ
همچنين از جريان شديد آب جلوگيري مي كند و آب را در اين دريچه آرام نگاه مـي دارد و از  

پدربزرگ توضيح داد كه بچه هاي خوبم اگر مـا در  . برخورد ما به صخره ها جلوگيري مي كند
ري ما را تهديـد نمـي كنـد بـه     اين درياچه با اين همه آرامش و سكوت زندگي مي كنيم و خط

با اين ديوار بزرگ، قلعه محكمي ايجاد شده كه محيط درياچه ما امـن و  . خاطر اين ديوار است
  .امان باشد و شما بتوانيد اين قدر خوشبخت و آسوده باشيد
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: پدربزرگ آن طرف ديوار چه خبر اسـت؟ پـدربزرگ جـواب داد    : ماهي كوچولوها پرسيدند
خيلـي خطرنـاك اسـت و اگـر     . شما ماهي كوچولوهاي جاي امني نيسـت  آن طرف ديوار براي

  .كسي از شما به آن طرف قلعه برود ديگر برگشت او آسان نخواهد بود و شايد هرگز بر نگردد
ماهي كوچولوها تا مدتي با اين توضيحات قانع بودنـد ولـي يـك روز احسـاس كردنـد كـه       

آنهـا كنجكـاو شـده بودنـد و     . بيشتري بدانند دوست دارند درباره آن طرف ديوار سد چيزهاي
ماهي كوچولوها بـه طـرف ديـوار    ! باالخره تصميم گرفتند بروند و از نزديك همه چيز را ببينند

رفتند و به اندازه كافي به آن نزديك شدند و شروع كردند به سرعت شنا كنند و يكباره خود را 
  . با يك خيز بلند به آن طرف ديوار پرتاب كردند

ولين چيزي كه توجهشان را جلب كرد اين بود كه اينجا آب خيلي كم عمق تر از آن طـرف  ا
ماهي كوچولوها ترسيدند و خواستند هر چه زودتر به درياچه خودشان برگردند ولي . ديوار بود

  !نمي دانستند چطور
 در همين وقت آنها به جـايي رسـيدند كـه جريـان آب    . ماهي كوچولوها خيلي ترسيده بودند

جريان آب آنها را بـه ايـن طـرف و آن طـرف     . شديد بود و آنها را از ديوار سد خيلي دور كرد
باالخره مـاهي كوچولوهـاي   . پرت مي كرد و سر و صورتشان با شنها و سنگها زخمي شده بود

قصه ما به يك نقطه آرام رسيدند كه جريان آب آنجا خيلي شديد نبـود و توانسـتند كمـي آرام    
آنها كنار يك سنگ بزرگ يك جايي بـراي  . تمام بدنشان درد مي كرد. تراحت كنندبگيرند و اس

  .استراحت پيدا كردند
  !كند  تمام بدنم درد مي:  ماهي اولي گفت 

دماغاز  :گفتمي دو كند مم درد ميتا د!   
ما نبايد درياچه خودمان را ترك مي كرديم: مي گفت سو.  

آنها هرگز قبالً نهنگ نديده بودند و وقتي دهان . گذشت ناگهان يك نهنگ از نزديكي آنها مي
خوشـبختانه  ! زود باشيد پنهـان شـويم  : باز نهنگ و دندانهاي تيز او را ديدند يكباره فرياد زدند 

اين ماهي، نهنـگ گرسـنه را   . شانس ماهي كوچولوها يك ماهي بزرگ ديگر از آن طرف رد شد
البته نهنگ مي . كرد ماهي بزرگ را گرفت و خورد نديده بود و نهنگ در يك لحظه به او حمله

خواست ماهي كوچولوهاي ما را هم بخورد ولي آنها زير شكاف يك تخته سـنگ پنهـان شـده    
  .نهنگ هم برگشت و رفت تا غذاي بيشتري به دست بياورد. بودند

ديديد چطوري آن ماهي بزرگ را قورت داد و بلعيـد؟ مـاهي   : ماهي كوچولوي اولي پرسيد 
و در . بايـد زود از اينجـا بـرويم   : و سـومي گفـت  . باالخره ما را هم خواهد خورد: دومي گفت

  .حالي كه قلبشان خيلي تند مي زد و نفسشان گرفته بود تصميم گرفتند كه برگردند



  ۴۶  

چون هم ترسـيده بودنـد و هـم خـالف     . آنها با هم حركت كردند ولي شنا خيلي سخت بود
بعضي وقتها شكمشان روي ماسه ها كشيده مي شد و سـنگهاي  . دجريان آب بايد شنا مي كردن

. اما همچنان با قوت و قدرت شنا مي كردند تا به پاي ديوار رسـيدند . بزرگ بر سر راهشان بود
آنهـا نـا اميـد    . ديوار خيلي بلند بـود . سرهاي كوچكشان را از آب باال آوردند و ديوار را ديدند

نند به آن طرف ديوار بلند كه براي آنها قلعه محكمي سـاخته  شدند و فكر كردند هرگز نمي توا
وقـت  . وقت يك ماهي بزرگ گرسنه اي به طرف آنها آمد در همين. آنها گريه كردند.بود بروند

ماهي بزرگ نزديـك  . را ديدند نزديك بود از ترس چشمانشان از حدقه بيرون بزندماهي بزرگ 
  .آماده خوردن آنها بودو نزديكتر شد و با دهان بزرگ و باز خود 

. ماهي كوچولوهاي قصه ما كه خيلي ترسيده بودند خواستند پنهان شوند ولـي فرصـتي نبـود   
تـرس آنهـا را قـوي    . باالخره بدون تفكّر و بي درنگ با تمام قوت خود را به باال پرتاب كردنـد 

خودشـان فـرود    به همين جهت توانستند به آن طرف ديوار برسند و در درياچـه آرام . كرده بود
  .آمدند

كم كم آرام شدند و نفس راحتي كشيدند و به همديگر گفتنـد از ايـن بـه بعـد هرگـز قلعـه       
    .محكم و امن خودمان را ترك نخواهيم كرد و به آن طرف ديوار نخواهيم رفت

  
  »چه كسي در مي زند؟«) بازي

م به يكـي از  معلّ .نشيند اطفال ميهمه را ببنديد ، او روي نيمكتي پشت به  اطفالچشم يكي از 
روى بر مي خيزد كنار طفل چشـم بسـته مـي رود و چنـد ضـربه بـر       او  .كند بچه ها اشاره مي

 يچه كس: مي پرسد  طفل چشم بسته . زند  مي )يا كنار جايي كه نشسته( نشسته اونيمكتي كه 
دهـد   و جواب ميكند صدايش را عوض كند و طفل ديگر در حالي كه سعي مي ؟ زند  يدر م

توانـد   تا سه بـار مـي  . چشم بسته بايد حدس بزند كه او كيست  كودك.  كه منم در را باز كنيد
  .اطفال است  سايرحدس بزند و سپس نوبت 
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در همانطور كه مي دانيد شما بايد هر درسي را الاقل سـه بـار   . است دورهآخرين درس اين  اين
  .طول يك سال تكرار كنيد تا اطفال متون هر درسي را به درستي فرا گيرند

حفـظ ايـن   . را انجـام دهيـد   11به خاطر داشته باشيد كه پس از تـالوت دعـا و مناجـات درس    
. لهذا بايد همه بچه ها آنرا به خوبي فـرا گرفـت باشـند   . مناجات براي اطفال چهار جلسه ادامه دارد

  :س به شرح زير استساير فعاليتهاي كال
  ):شامل سرودهاي قبلي(سرودها ) الف

  در بيابان پر ز عقرب وگرگ       در شب تار بي ستاره وماه 
  چون تورا دارم اي خداي بزرگ    هرگز از جان خود نمي ترسم 
  تو مرا دوست داري اي محبوب      من تورا دوست دارم و دانم

  ن اي خوبخوب خواهي براي م    هر چه از دوست مي رسد نيكوست
  در همه حال يار ما باشي    درمناجات از تو مي خواهيم 

  گسار ما باشيهمدم و غم      غم و روزهاي تنهاييدر 
  

  حفظ بيان مبارك )ب
خـالق مـا   . گاهي اوقات زندگي براي انسان سخت مي شود و نمي داند چه كار بايـد بكنـد  

ن هستيم و مشـكالت زيـادي   او مي داند كه ما چه وقت غمگي. خداوند از هر چيزي آگاه است
خداوند ما را دوست دارد و در تمام لحظات زندگي ما را مي بيند و از مـا مراقبـت مـي    . داريم
حفظ كـردن  . ما بايد به خدا اعتماد كامل داشته باشيم و در مواقع نياز از او كمك بخواهيم. كند

  :بيان زير به ما كمك مي كند تا در همه حال از او ياري بطلبيم 
  

  )22( » .توكل به خدا كن و امور را به او تفويض نما «
  اعتماد -توكل 
معين مي دانست كه . معين مشكلي داشت و نزد دوستش هدي رفت تا از او كمك بخواهد - 1

) اعتمـاد (معين به هـدي توكـل   . هدي هر كاري از دستش بر آيد براي او انجام خواهد داد
 .مي كند

. را تعمير كند ولي به تنهايي از عهده اين كار بر نمي آيـد فرزانه مي خواهد كه بام منزلشان  - 2
فرزانه به قول دوسـتانش  . دوستانش به او گفتند كه در تعمير سقف به او كمك خواهندكرد
  .اعتماد كرد و لوازم ضروري براي تعمير سقف را خريداري نمود
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  امور 
آن بـراي خريـد بـه    پـس از  . امروز صبح حسين براي مالقات رييس اداره اش نزد او رفت - 1

هر جا كه مي رفت كارهاي زيـادي بايـد   . بازار رفت و باالخره به منزل پسر عمويش رفت
 .حسين بايد به امور زيادي رسيدگي مي كرد. انجام مي داد

تكـاليف مدرسـه اش را انجـام    . رزا از برادرها و خواهرهاي كوچكتر خود مراقبت مي كند - 2
رود رزا هميشه مشغول انجـام دادن امـور خـويش     به عيادت همسايه بيمارش مي. مي دهد

 .است

  
  تفويض نمودن

او به يك مهندس ساختمان ماهر صحبت كرد و امـور  . پدر محمود مي خواهد خانه بسازد - 1
 .پدر محمود كارها را به يك مهندس تفويض نمود. خانه سازي را به او سپرد

  
  داستان )ج

و امر الهي را به مردم مناطق دور و نزديك معرّفي به سفرهاي تبليغي رفته بود  سالها جناب سينا
  .حاال ديگر كمي مسن شده بود ولي باز هم مي خواست سفري ديگر را آغاز كند. كرده بود

جناب سينا پسري داشت به نام حبيب و حاال براي اولين بار قرار بود حبيب را هـم بـاخود بـه    
ريد ولي جناب سينا مصمم بودند كـه ايـن   هوا خيلي سرد بود و به شدت برف مي با. سفر ببرد

  .به همين جهت قاطرها را آماده كردند و به راه افتادند. سفر انجام شود
تمام روز راه مي رفتند تا آنكه هنگام شب به شهر كوچكي رسيدند اينجـا مـي توانسـتند بـراي     

توجـه آنهـا   خود غذايي تهيه كنند و شب استراحت داشته باشند هر چند در اين شهر خطـري م 
نبود اما مردمان مهرباني نداشت و جنـاب سـينا و حبيـب ناچـار شـدند شـب را در طويلـه اي        

طويله خيلي قديمي بود و به نظر مي رسيد كه داخل آن طويله بيشتر از بيـرون بـاران   . بگذرانند
  . آنها هر طور بود شب را به صبح رساندند تا بتوانند حركت كنند! باريده بود

وقتي خورشيد باال آمد و هوا روشن شد آنها هم دوباره قاطرها را آماده كردند و به هنگام صبح 
تمام روز بدون توقّف راه مي رفتند و شب هم تنها جايي را براي استراحت كردنـد  . راه افتادند

رختخوابهاي كثيف آنجا پـر از حشـرات بـدي مثـل     . يك مسافرخانه خيلي كثيف و قديمي بود
خالصه چند شـب  . جهت آنها باز هم شب را نخوابيدند و استراحت نكردندبه همين . كك بود

حـاال  : يك روز حبيـب بـه پـدر گفـت     . و چند روز به همين ترتيب بدون استراحت راه رفتند
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اما با وجود اين وقتي به شهري رسيدند كه چند نفر از دوستان بهايي احباء در آنجا زندگي مـي  
كردند خيلي خوشحال شدند و احباء به گرمي و با محبت زياد از آنها استقبال كردنـد و جنـاب   

  . اسند و ايمان قويتري بدست آورندسينا توانستند به آنها كمك كنند تا امر الهي را بهتر بشن
ما به زودي به شهري مـي رسـيم كـه احبـاي زيـادي در آن      : روزي جناب سينا به حبيب گفتند

در اين روستا مـن  . زندگي مي كنند و ما فقط بايد از يك روستا عبور كنيم تا به آن شهر برسيم
ب در شهر مورد نظر در نزد كسي را نمي شناسم و اگر بدون توقّف از آنجا عبور كنيم هنگام ش

  . دوستان خود خواهيم بود
اما خيلي زود باران شديدي شروع شد و وقتي از آن روستا گذشـتند كـامالً   . آنها حركت كردند
به علّت بارندگي شديد آب رودخانـه  . اما بدون توقّف به راه خود ادامه دادند. خيس شده بودند

پيدا كردن راه در اين باران و سيل و طوفان . فته بود طغيان كرده و سيل تمام جنگل را در بر گر
بدتر از همه اين بود كه جناب سينا مريض شدند و قادر به . مشكل بود و شب راه را گم كردند

  . حركت و صحبت نبودند
. حبيب تصميم گرفت كه به روستايي كه از آن گذشته بودند برگردد و پدر را بـه آنجـا برسـاند   

پـس از تحمـل سـرماي    بـاالخره  . ه اي پيدا كنند و شب را استراحت نماينـد شايد بتوانند طويل
ت زيـادي    مـردم روسـتا از آنهـا بـه گرمـي و     . كشنده، خيس و گل آلود به روستا رسيدند محبـ

  .استقبال كردند
آتش روشن كردند، به آنها لباس تميز دادنـد و جنـاب سـينا را    . بالفاصله آنها را به منزلي بردند

خـانم مسـنّي   . پتو خوابانيدند و هر كاري مي توانستند براي بهبود او انجـام دادنـد   زير لحاف و
نزديك صبح حال جناب سينا بهتر . تمام شب كنار رختخواب ايشان نشسته بود و گريه مي كرد

  .شد و بار ديگر توانستند حرف بزنند
كـه سـه شـب پـيش      آن خانم مهربان تعريف كرد. جناب سينا با خانم مسن به گفتگو پرداختند

خواب جناب سينا و حبيب را ديده و گفت خواب ديده كه جناب سينا را بيهوش بـه روسـتاي   
آن زن مهربـان مطمـئن بـود كـه ايـن      . آنها آوردند به همان شكلي كه ديشب وارد روستا شدند

زن مهربان از جناب سينا پرسيد كه مقصد شما كجاسـت و  . ديدار بايد معني خاصي داشته باشد
  اي ديدن چه كسي اين راه سخت را طي كرده ايد؟ بر
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جناب سينا پاسخ دادند كه ما قصد داشتيم به ديدن يكي از دوستانمان كه در شهربعدي زنـدگي  
ضمن صحبت جناب سينا متوجه شدند كه دوستشان نوه اين خانم است و ايـن  . مي كند برويم

  . هايي هستنداهالي اين روستا بخانم هم بهاييست و با كمال تعجب متوجه شدند كه تمام 
اراده الهي چنين بود كه در اين باران و طوفان و سـيل  . قدرت و هدايت الهي چقدر عظيم است

اين هدايت الهي بود . شديد جناب سينا مريض شوند، راه را گم كنند و به اين روستا باز گردند
قات كنند و امر الهي را به آنـان  كه جناب سينا توانستند خواهران و برادران روحاني خود را مال

  .تعليم دهند تا آنها در امر عميق تر شوند
  .هيچ كس نمي تواند به قدرت اراده الهي و هدايت خداوند شك كند

  
  »ريتم«بازي ) د

  : همه بچه ها بشكل دائره بنشينند و خيلي آهسته اين كارها را بترتيب انجام دهند 
  زمين بكوبند به يكبار پاها را  - 1
  بزنند  دستباريك  - 2
  با انگشت بشكن بزنند  - 3
  . اين ترتيب را چند بار تكرار كنند   - 4
  

يكـي از اطفـال    اسم مي توانند وقتي بشكن مي زنندياد گرفتند همگي را  يتمهمينكه همه اين ر
  . را صدا بزنند و بدين ترتيب اسامي همه اطفال به ترتيب گفته مي شود

ع و تغييرتنو:   
ي توانند اسامي اشكال يا رنگها ويا صفات و يا شماره ها را همراه بشـكن  بچه ها م جاى نامه ب

   .بگويند
  
    15شماره   اشينقّ   :رنگ آميزي) ه
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  :هدف
ـ مهارتها و قابلي افزايش منظـور اداره كالسـهاى   ه تهاى الزمه ب
و تفاهم و  محبتو مديريت كالس با روحي سرشار از  اطفال

در عين حال با نظم و ترتيب الزمه براي ايجاد محيط مناسـب  
  يادگيري
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  : اولقسمت 
  اداره كالسهاى اطفال

  
نحـوه   درك بعضي نظرات اساسي در موردبعضي از روشها و  يادگيريش هدف از اين بخ  

شـامل   را خوانديـد كـه   كالس ساده برنامه يك ،در بخش قبلي.   بهايي استاداره كالسهاى اطفال 
رنـگ  داسـتانى كوتـاه ، بـازي و    خواندن سرود ، يادگيري حفظ بيانات مباركه و ادعيه و مناجات ، 

ـ   عالقهبر محتواى هر كالس و  شماآگاهي . باشد  ميآميزي  شـما در تهي عوامـل   از درسـي  ه مـواد
بـه نحـوه اداره    وابسـته   عالقـه اين دو عامل يعني آگاهي و  اما. آيد  ت بشمار ميموفقي مهمبسيار 

دانيد كـه چنـين روابطـي     البته مي. با اطفال و والدين آنان است توانايي ايجاد ارتباط شما كالس و 
در هـر حـال شايسـته اسـت راجـع بـه       . بي قيد و شرط و احترام عميق باشـد   شقعبايد بر اساس 
  .فكر كنيد ،نمايدمي كمك  شما را در اين خدمت متعالي و مبارك روشهائي كه

  
   دومقسمت 

  كالس درس سازماندهي
  

 ايد چنـين بنمقصود شما نيز . اطفال به كالس نمي آيند كه ساكت وآرام بنشينند , دانيد  چنانچه مي
ـ را  در مسير ان استفاده نمائيد و آن ي سرشار آناناز نيرو كنيد كهسعى بايد . باشد  كـار  ه يادگيري ب
در . و جنب و جوش برنامه ريـزي كـرد  اليت فع مواقعمواقع سكوت وبراي بدين منظور بايد . بريد

سـازمان  خـوب   ،يك كالس وقتي .گردد   ، يك عنصر اساسي محسوب ميسازماندهيهمه احوال 
 ،ر در مورد سازماندهي كالسبه منظور تفكّ. تر خواهد بود اطفال بسيارآسان يادگيريتمركز و  يابد

  : توجه كنيد  ته زيرنك ه سهسزاوار است ب
  .ص و منسجم آغاز شود و در نهايت نظم به پايان برسد به روشي مشخّكالس بايد  هر  - 1
ـ   فال ميروزانه الزم است زيرا كم كم اط برنامه ثابتايجاد يك   - 2 اليتي پـس از  دانند چـه فع
چيست معلّمگيرد و انتظارشان از  ديگر انجام مياليت فع .  
3 -  و نيـروي   بر اشـتياق بايد انعطاف پذير و مبتني ، شود  اليت صرف ميوقتي كه براى هر فع

  : دهيد عبارتند از  اليتي كه با اطفال انجام ميپنج فع. اطفال باشد 
  . نات مباركه از آثار بهائي حفظ مناجات و بيا  - الف
  سرودخواندن  -ب 
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   گويي قصه -ج
  بازي  -د 
  . استروحاني  فاهيممربوط به م هايي كه اشيرنگ كردن نقّ -ه 

شود بر اساس  اليتها صرف ميطبيعي است وقتي كه براى هر يك ازاين فعجداليـت ت و ميزان يفع 
و سـكوت  در كمال آرامـش   برخي و جوش و  پر جنب ها فعاليتمتفاوت خواهد بود زيرا بعضي 

  .  است 
  ؟ را مي طلبدحركت و جنب و جوش  بيشترين فعاليتكدام يك از اين پنج  - 1
  كالس است ؟  فعاليتكدام يك آرامترين  - 2

اليتت ميزان جديصـي  ها به شـما كمـك خواهـد كـرد كـه كالسـتان را بـر اسـاس نظـم مشخّ          فع
نظر شما در ترتيب ه يك كالس است آن را بخوانيد ، آيا ب در وصف زيرمطلب .   سازماندهي كنيد

   ي وجود دارد ؟منطق ،هافعاليت
شـما از  .  يافته اند ، با همان نظـم وارد كـالس مـي شـوند    نظم و ترتيب كه خارج از كالس اطفال 
 اسـتفاده مـي   از حفظ كرده اندبيان مباركي كه اطفال  مرورآرام براى شروع دعا و مناجات و  فضاي

بعـد بـا   بعدي تعلـيم سـرود اسـت و     فعاليت. دهيد  نمائيد و بيان مبارك جديدي به آنان تعليم مي
 براى بازي بـه بيـرون مـي    آنها سپس. اي مي گوييد قصهايجاد فضاي هيجان و انتظار ، براي اطفال 

رنـگ  ي تمـد دهيد  كنيد و به آنان اجازه مي را توزيع مي رنگ آميزياوراق  ،بعد از برگشتن. روند 
ـ   ،در خاتمه كالس. كنند  ر نماينـد و  اطفال در سكوت مي نشينند تا درباره آنچه فرا گرفته انـد تفكّ

  . كنند  سپس مناجات خاتمه را تالوت مي
فكـر  . ه كنيد تهي ،كه مايليد در كالس از آن استفاده نمائيد را به ترتيبي هافعاليتاز  فهرستيحال شما 

  ؟  استچقدر زمان الزم  فعاليتمي كنيد براي هر 
  

    : زمان الزم  :                                                                             فعاليت
 -------------------------------- -- -----------             --------------

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

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

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

  
  سومقسمت 

  آغار كالس
  

كـار را  توان اين  مي. م  نمايد به كالس منظّ ورودل از بايد اطفال را قب معلّم ،شرايط اجازه دهداگر 
گويد و  مي »صبح بخير«اسم خود  به محض شنيدنهر طفلي . با خواندن از روي اسامي شروع كند

 .شـود  اطفال فرصت ايستادن در جلوى صـف داده مـي   جلسه به يكي ازرهدر . ايستد ميدر صف 
كـالس انجـام   قبلـي   جلسهكه در يا تالشي و خوب پاداش رفتار به عنوانمي تواند اين عمل  ضمنا

از جوانـب  تواند راجع به برخي  مي معلّمكه اطفال در صف قرار گرفتند  همين.شود  تلقي ،داده اند
 درشويم و  سكوت وارد ميحاال ما در كمال عزيز  بچه هاي:  بگويد صحبت كند مثالً رفتار خوب

سعي خواهيم نمود با يكـديگر   خصوصه ب امروز. كنيم  جاى خود مينشينيم و مناجات تالوت مي
  . در كمال ادب رفتار نمائيم 

مـي  گذارند و براى تـالوت مناجـات    اطفال لوازم شخصي خود را كنار مي ،كالسپس از ورود به 
شـروع   ،بـدين ترتيـب پـيش خواهـد رفـت      كارها هميشهبدانند كه  اولاگر اطفال از روز .  نشينند

  .  آسان خواهد بودب نظم و ترتي حفظكالس و
  :  كنيدمشورت  به اين سواالتبا ساير افراد گروه خود راجع 

شروع به هل دادن يكـديگر و سـر و صـدا و ايجـاد بـي       ،اگر اطفال در هنگام ايستادن در صف-1
  د ؟ كني كار ميه نظمي كنند شما چ

   -------------------------------------------------)الف
   --------------------------------------------------)ب
   --------------------------------------------------)ج
  ؟   مي كنيدكار ه اگر يكي از اطفال نخواهد در كنار طفل ديگري در صف بايستد شما چ -2

   -------------------------------------------------)الف
   --------------------------------------------------)ب
  --------------------------------------------------)ج
  كنيد ؟  كار ميه شما چ ،جا با هم دعوا كننداطفال بخاطر  ،اگر در كالس درس -3
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  -------------------------------------------------)الف
   --------------------------------------------------)ب
  --------------------------------------------------)ج
  
 نهايتوارد كالس شدند و در  ،صف بستند و در كمال آرامش ،اگر اطفال در نهايت نظم - 4

  كنيد ؟  مناجات نشستند چه ميبه  ،سكون
  -------------------------------------------------)الف
   --------------------------------------------------)ب
  ------------------------------ ------------------)ج
  
و در جستجوى  نشدههنوز آماده  معلّماطفال نشسته و منتظر شروع كالس باشند در حاليكه اگر  - 5

  ؟  اطفال چه خواهند كرد ،باشدكالس  اولدر قسمت  ءمطالب جهت اجرا
  -------------------------------------------------)الف
   --------------------------------------------------)ب
  ------------------------------ ------------------)ج
  

  قسمت چهارم
  وقت مناجات

  
تأييـدات  جالب مناجات  ،اولدر درجه است  مهمبسيار  شروع هر جلسهوقت مناجات در   

قابليتشان را براي درك افـزايش  و  مي نمايدهوشيارآنان را.  استاطفال  براي و عون و عنايت الهيه
همچنين فضايي سرشار از عشق الهي ايجاد مي كند كه بـراي جريـان يـادگيري    مناجات .  مي دهد

   .بسيار مناسب است 
  : فرمايند  حضرت عبدالبهاء مي

يد اين عمل بسيار مقبول و سـبب  دهمي بامداد تعليم مناجات  جمع نموده هررا  اطفال بهائي «
ه به ملكوت نموده به ذكر حق مشغول گردند و در نهايـت  آن اطفال هر صبح توج ،سرور قلب

  )1(»مالحت و حالوت مناجات كنند 
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نمائيد را حفظ روحاني كالس  فضاي كنيد كه اطفال مشغول مناجات هستند شما بايد سعى هنگامي
خواند سايرين بايد در كمال سـكوت و ادب   اطفال مناجات مي كه يكي از بدين معني كه هنگامي. 

  .  نشسته باشندو احترام 
 غالبـاً . چند لحظه سـكوت نماينـد    ،دومهمه بايد قبل از تالوت مناجات  اولبعد از پايان مناجات 
ـ  الـذا بهتـر   . طوالني ساكت و آرام بنشينند مدتبسيار مشكل است كه  براي اطفال كوچك ه سـت ب

فقط سه يا چهـار طفـل    ،مناجات بخوانند نا آرامپر سر و صدا و  فضايي ينكه همه اطفال در جاى ا
سه يا چهار طفلي كه بايد مناجـات بخواننـد    بهتر است. روحاني مناجات تالوت نمايند  فضاييدر 

  . از همه مناجات بخواند  اولبايد  معلّماز قبل تعيين شوند و 
  : مشورت نمائيد زيرسواالت با گروه خويش راجع به 

 چرا الزم است كالس درس با مناجات شروع شود ؟  - 1

  
 گردد ؟  تأييداتي نصيب اطفال مي هدر نتيجه تالوت مناجات چ  - 2

  
  
 اطفال بايد چگونه مناجات تالوت نمايند ؟   - 3

  
 ؟اين حالت را نمايش دهيدتوانيد  در نهايت ادب و احترام چيست ؟ آيا مي نشستنمقصود از  - 4

  
  
 ؟تشويق كنيدنمايند  توانيد اطفالي را كه در هنگام مناجات خوب رفتار مي ميچگونه   - 5

   
مـي  صـحبت  خسته مي شود و با دوستش شـروع بـه   تالوت مناجات يكي از اطفال  ضمندر   - 6

   در صورتي كه هر يك از راه هاي زير را انتخاب كيند نتيجه چه خواهد بود ؟ .كند
  . بايد سكوت را مراعات نمايندگوشزد نماييد كه فال اط بهف كنيد و مناجات را متوقّ - الف
  .  بخواهيد كه كالس را ترك كندطفل از  -ب
  . محروم نمائيد  جلسهچند طفل را از تالوت مناجات در كالس براى  -ج 
  . طفل را ناديده بگيريد  -د 

  . سرزنش كنيد  به شدت طفل را  -هـ 
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مـي  جاد سرو صـدا در هنگـام مناجـات سـرزنش     كالسيهاى خود را براى اياطفال همبعضي از  - 7
   چه نكات مثبتي وجود دارد ؟ ،در اقداماتي كه در زير آمده و شما مي توانيد انجام دهيد ،كنند
  . است معلّمبه آنان گوشزد كنيد كه راهنمايي اطفال فقط وظيفه   - الف
  . بگذاريد اطفال يكديگر را راهنمائي نمايند  -ب 
  . ف سازيد و از اطفال بخواهيد كه سكوت را رعايت نمايندمناجات را متوقّ -ج 
  .در شروع كالس به آنان گوشزد كنيد كه چطور بايد رفتارنمايند  -د
  .از طفلي كه شروع به صحبت نموده بخواهيد كالس را ترك كند -ه
  

  قسمت پنجم
  نظم
  

  : فرمايند  حضرت عبدالبهاء مي
اشد تعليم و تعلم محكم گـردد و  بايد مكتب اطفال بنهايت انتظام ب...  «

تا در صغر سن در حقيقت اطفـال  . تهذيب و تعديل اخالق منتظم شود 
  )2(».گردد بنياد رحماني  بنيانتأسيس الهي شود و 

ـ  است كـه  مهم يك عامل بسياررفتار اطفال كالس درس ،  متنوعهاى فعاليت تمامدر   ت در موفقي
به آن است كه بداند هر طفل را چطور راهنمـايي كنـد تـا     يمعلّمبيشتر هنر .سزائي دارده سهم ب

جزئيات زيادي  .رفتارش نمايانگر فضايي شاد و در عين حال با نظم و ترتيب در يادگيري باشد 
. اين نوع رفتار وجود دارد كه شما در ضمن تجارب خويش ياد مـي گيريـد    درباره نحوه ارتقاء

  .مي نمايد كه در ابتداي كار نظم را برقرار كنيد  در هر حال نظريات اساسي زير به شما كمك
كه نه مشكل و نه خيلـي آسـان    ،اگر تكاليفي جالب. تمايل به يادگيري است طبيعت ذاتي اطفال

  .را به خوبي و بدون بدرفتاري انجام مي دهند  آن بدهيم معموالًبه آنان  ،باشد
  : جلوگيري نمايد  شرايط زيرتواند از بروز مشكالت در  چگونه مي معلّم: براى مثال 

و كار ديگري ندارند كه انجـام   تمام كرده اندخود را  فعاليتو يا گروهي از اطفال  يفلط - الف
  . دهند 

 بايـد   و يـا اينكـه  كـارى را كـه     بكنندكار بايد ه دانند چ و يا گروهي از اطفال نمي يطفل -ب 
  . انجام دهند براى آنان خيلي مشكل است 

  . براى يك و يا چند طفل بسيار آسان است  يتفعال -ج 
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  .را شروع كندي فعاليت معلّمتا  كنندطوالني بايد صبر  مدتاطفال براى  -د 
پيشـگيري از   بـراي   را در نظر بگيريد و راه هاى مناسـب  مذكور در فوق هر يك از موقعيتهاى 

  .  بنويسيدايجاد بي نظمي در كالس را 
1-  --------------------------------------  
2- --------------------------------------  
3- --------------------------------------  
4- --------------------------------------  

  .  كنيدبا افراد گروه راجع به راه حل هاى خود مشورت  نظرات خود را نوشتيدپس از آنكه 
بعضـي از  .  بعـدي رخ دهـد   فعاليتتا شروع  فعاليت يان يكپابي نظمي ممكن است در هنگام 

 كه در چنين مـوقعيتي از سـرود اسـتفاده شـود   زيـرا سـرود       مي كنندين با تجربه پيشنهاد معلّم
 همچنـين  خوانـدن  سرود. كند جلوگيري ميصحبت كردن و يا بي حوصلگي اطفال از  خواندن

هـر  : في المثـل  . ت ببرند لذّ ،جالب نيست اني آنبراهائي كه فعاليتاز است كه اطفال راه خوبي 
  . اين سرود را بخوانندد نتوان كالس است مي كردن مرتّبگاه وقت نظافت و 

  به به    به به  تميزي            تميزي چه خوبه
  به به    به به  تميزي          هر چيزي در جاي خود

  به به    به به  تميزي          روبيم شوييم و مي مي
  به به    به به  تميزي          واي خودمي خوانيم آ

  
  

  قسمت ششم
  قوانين
  

  : فرمايند  حضرت عبدالبهاء مي
  » ـ   .اساس سيئات ناداني و جهالت است اس اسـباب بصـيرت و   ه لهذا بايـد ب

آفـاق داد تـا در دبسـتان انسـاني     ه ث نمود و تعليم اخالق كرد و روشني بدانائي تشب
لـق و  ين كنند كه هيچ جحيم و سعيري بـدتر از خُ اخالق روحاني نمايند و يقه ق بتخلّ
  )3(». عتاب نيست  موجبِ م و عذابي كثيف تر از صفاتوى سقيم نه و هيچ جهنّخُ
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از سـرزنش و   مرتّـب در آن كـه   احتياج به سخت گيري شـديد را  تعليم وتربيت روحانيعمال ا
الهـي را در قلـوب    حـب  بايد ممعلّ اولاز همان روز .  از بين مي برد ،شود مجازات استفاده مي

در هر يك از پيروان جانفشـان حضـرت    رفتار پسنديدهايجاد  بهعشقي كه منجر. اطفال القاء كند
ـ   اوامـر بر اين اساس اشتياق اطفال به زيسـتن طبـق   . بهاءاهللا گردد  روز بيشـتر  ه روحـاني روز ب
به عنـوان  بهائي  حياتعالى ل اثَداستانهاى زندگي حضرت عبدالبهاء م مي توان از. خواهد شد 

  .  راهنما استفاده كرد
طـور   باز هم اطفـال آن  ،به آنان محبتسرشار از  هكه با وجود توجمي فهمد  معلّمبعضي وقتها 

كمك مي نمايـد   معلّمبه  و ترتيب نظريات زير در حفظ نظم. كنند  كه انتظار مي رود رفتار نمي
:  

فضـايي از نظـم و احتـرام در آن    اگر .زهاى سال اسـت  ترين رومهميه كالس از اولروزهاى -1 - 1
 مهـم ميتواند بـا توضـيح دادن قـوانين     معلّم .تمام سال ادامه خواهد يافت  روزها ايجاد شود در

ـ   ،معلّـم اجراي آنها توسـط  نحوه تشريح قوانين و .چنين فضايي را ايجاد كند  ،رفتاري ه نقـش ب
  .عين حال صميمي و بسيار رئوف باشد بايد قاطع و پيگير در  معلّم. سزايي دارد 

نبايد در آن واحد بـيش از  (  .انتخاب نمايد ي رارفتار مهمبايد چند قانون  معلّم ،براي شروع-2 - 2
قـوانين خيلـي   . شود  تشريح مي براي اطفال اين قوانين با زباني ساده)  باشد  سه يا چهار قانون

اطفـال  «اما قوانيني مانند . ي نخواهد كردكمك » خود باشند رفتاراطفال بايد مواظب  «مانند  يكلّ
ـ  . به راحتي قابل درك اسـت »نوبت صحبت كنند ه بايد ببچه ها  «و يا  » دعوا كنندنبايد  ه بـا بقي

  : افراد گروه مشورت كنيد و چهار قانون را به ليست زير اضافه نمائيد 
  : اطفال 
  . دعوا كنندنبايد  -الف
   .ه گوش دهندبايد با توج -ب
  . بايد در نهايت ادب منتظر نوبت خويش بمانند  -ج 
  انجام دهند  كامل بايد كارهاى خود را -د 
  ------------------ - ه
  ------------------- -و
  ------------------- -ز

  ----------------- -ح 
في كند ا معرّتواند قوانين ديگري ر مي معلّموقتي اطفال اين قوانين را بخوبي جذب نمودند  -3

 وقتي طفلي مسـتمراً . واحد اضافه ننمايد  كه  تعداد زيادي را در آنِ به ياد داشته باشدو همواره 
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مادر اگر از طفل حركت ممدوحي بيند سـتايش كنـد و تحسـين     «
ـ اق خاطر طفل كند و اگر ادنى حركـت بـي   تسريرنمايد و   اي دهع

وسائط معقولـه  ه صدور يابد طفل را نصيحت كند وعتاب نمايد و ب
شد مجـرى دارد ولـي ضـرب و    حتى زجر لساني جزئي اگر الزم با

كلي اخالق اطفـال از ضـرب و شـتم    ه شتم ابدا جائز نيست زيرا ب
  )4(». مذموم گردد

  
  قسمت هفتم

  مهرباني و صميميت
  

اين دو  او را منعكس مي كندمثالًنمايد عواطف  استفاده مي در برخورد با اطفال معلّمكلماتي كه 
  :  در نظر بگيريدجمله را 
  .با بقيه تكرار كن بنشين و  !  مريم  
  . حاال با بقيه تكرار كن  ،عزيزم ، مريم  

كلمـه  هر چند كه ممكـن اسـت   . استفاده شده است  ماليم ترياز كلمات  واضحاً دومدر جمله 
مبتني بـر ميـزان    اولمهرباني در درجه . نيز بيان شود محبتبا عدم خلوص و احساس  »عزيزم«

كلماتي را كه براى صحبت . لحن يا حركات ابراز مي شودو بعد با كلمات ، است  معلّم خلوص
:  مـثالً . نشان دهنده ديدگاه ما نسبت بـه آنـان اسـت    ،كنيم استفاده ميدر مورد آنها  با اطفال ويا

يـا  آ؟  چيسـت  ،مـي كننـد  و بـد رفتـار صـدا     ناداناو را  اغلب احساس شما نسبت به طفلي كه
و ؟ آيا احسـاس عطوفـت و مهربـاني اسـت ؟     است  عالقهاست ؟ آيا احساس  محبتاحساس 

در قلب خود چـه احساسـي    ،همكاري است كنيد كودكي دقيق و داراي حس زماني كه فكر مي
  داريد؟
 معلّـم كدام يك از اين كلمات مناسب است كه يك  كنيدص را بخوانيد و مشخّزير كلمات  حاال

  شنويد ؟  مي راًمكرّاطفال استفاده نمايد  و كدام يك را ه بهائي خطاب ب
   شيطون  زيادي              همكار     نادان



  ۶۳   

  بي ارزش            شريف    دقيق   خود خواه 
  زيبا  ارزشمند              نگخ  شاد و مسرور 

         با هوش         نفرت انگيز    بد رفتار    مطيع 
  مشكل ساز               آقا     خانم 

  
 :اجتنـاب كنـد   از هـر دو بهـائي بايـد    معلّم يك هوجود دارد ك افراطيدر دنياى امروز دو نظريه 

از ني بر مجازات خشونت آميز و انضباط خشك و شديد طفل كه در بسـياري  تمب يسنتّنظريات 
مقابل اين نظريه بسيار سخت و خشن، تعداد روزافزونـي از مـردم   در. شود  اجرا مي جاها هنوز

.    و به آنها آزادي مطلق مي دهنـد  دكننر خود رفتا مطابق ميلدهند  اجازه ميهستند كه به اطفال 
روحـاني    صـيت شخّپـرورش   بـه و  پيش گيردرا روش متعادلي ست كه ا آنبهايي  معلّموظيفه 

  . طفل در كمال عشق و  صبر و حكمت كمك نمايد 
توانـد از   مـي  معلّـم  ،گيرنـد  فرامـي  جلسـه هر  مطالبعالوه بر دروسي كه شاگردان از   

  : دكناستفاده  اطفالبهبود رفتار  ختيار دارد دركه در اى يبرخي روشها
با طفلي كه نياز به كمـك   صحبتبايد براى  معلّم. ي است مهمبسيار  عاملمشورت  - 1

 معلّممشورت  اوقاتالبته در . پردازد ببه مشورت  با اوند وكصرف وقت كافي و مساعدت دارد 
ت و بـي حوصـلگي   عصـباني از او آثـار   ابداً. باشد  يجدبايد در نهايت مهرباني و در عين حال 

با گروه خود راجع به كلماتي كه در حين مشورت با طفل و يـا گروهـي از اطفـال    . ظاهر نشود 
  . پردازيد ببه مشورت  ،كنيدتوانيد استفاده  مي
رفتار نيك اطفال را مـدح و   اًمرتّبطبق نصائح حضرت عبدالبهاء عمل نمايد و  معلّماگر  - 2

از  معلّمت عدم رضايت علّه بعدم تشويق در هر زمان مالحظه خواهند نمود كه ستايش كند ،اطفال 
   .ري براي تنبيه استاين روش بسيار ظريف و در عين حال موثّ .استآنان  هايرفتاراز بعضي 

مي توانـد   معلّم كندرفتار نا شايسته اى را دوباره تكرار با وجود مشورت اگر طفلي   - 3
و در كمـال   قـاطع اين عمل با لحني بسيار . بيان كند  صريحاًفتاري نارضايتي خود را از چنين ر

عادت كرده است ايـن   معلّمآميز  محبته به توج براى طفلي كه . شود  ادب و احترام انجام مي
   .تنبيه بسيار سختي محسوب مي شود  ،عمل
  



  ۶۴  

  قسمت هشتم
  تشويقپاداش و 
  

سـرور در   ايجـاد ع به طـرق مـدح و سـتايش و    منظور اجراى نصائح حضرت عبدالبهاء بايد راجه ب
  .  كنيمر قلب طفل  تفكّ

هر گاه خـوش رفتـاري   . ع داشت كه در همه اوقات خوش رفتار باشند توان توقّ از اطفال نمي - 1
  . نمايد  و پاداش دهد  تشويقآنانرا تحسين و  معلّمبايد  كنند

اغلـب اوقـات پـاداش بايـد      يول .ي باشد مانند يك ميوه تواند در بعضي مواقع ماد پاداش مي  - 2
وقت بيشتري را صـرف كـاري كنـد كـه دوسـت      عبارت از اين باشد كه به طفل اجازه داده شود تا 

  .دارد
  دهيد ؟ را چگونه پاسخ مي زيرسئواالت 

  ؟  سكوت مي كند چه مشاهده مي نماييداطفال  در مقابل بدرفتاري معلّم در كالسي كه -1
ه هـا مـي گويـد كـه وقتـي خـوب رفتـار مـي كننـد          به بچي خاصبير تدبا  معلّمدر كالسي كه  -2

  ؟ بينيم  چه مي ،خوشحال است
كند آنها قادر بـه   ه ها بگويد باالخره خوب عمل كرده اند با وجودي كه فكر ميبه بچ معلّماگر  -3

   چنين كاري نيستند چه تاثيري خواهد داشت ؟
 ازآنهـا  پـاداش  به عنوانت دارند انجام دهند و مي شود ه ها دوسبچفكر كنيد كه  ييهافعاليتحال به 
اگر بيان شود  مثالً .تأثيرات بيشتري خواهد داشتتشويق توضيح داده شود ت اگر علّ. د كراستفاده 

  »اسـت  رفتـار نمـوده   بانهمودهمكالسي هايش خيلي  بازيرا  كند ميامروز اوراق را توزيع  مرجان«
  . فقط از  او بخواهيد اوراق را توزيع كند ست كه ا تأثيراتش بيشتر از آن

   معلّمنشستن كنار  - 1
   انتخاب نوع بازي - 2
3 - --------------------------------  
4 -  -------------------------------- 

5 - -------------------------------- 



  ۶۵   

  قسمت نهم
  مجازات وتنبيه

داشـته باشـد و از تنبيـه    ي تـر  برخوردي جد معلّمشايد ضرورى باشد كه  موارددر بعضي   
ت از شـركت  و يا محرومي ،رنگ كردنطفل از ت محرومي: از جمله اين تنبيه ها .صريح استفاده كند

 اول: نظـر داشـت    بايد مـد را  مهماين نوع تنبيه سه نكته در مورد . در بازي براي چند دقيقه است 
ـ ه ب «:بايد توضيح دهد و بگويد معلّم .چيست تنبيهت بداند كه علّ بايد دقيقاًاينكه طفل  ت اينكـه  علّ

 مجـازات كـه   اين دومنكته   ».روم شويى بايد پنج دقيقه از بازى محه ارا انجام دادچنين كارهايي 
كند كه چه  سرعت فراموش ميه طفل ب زيراانجام پذيرد   نادرستبايد بالفاصله پس از انجام عمل 

بـي  ايـن  :  د مثالًنبايد كوچك و معقول باش تنبيه ها كه اين سومنكته .  اشتباهي مرتكب شده است
  . از بازي محروم كنيد تمام هفته  اگر طفلي را براى يك معني خواهد بود

 ليسـت و  تنبيـه مناسـب  ليسـتي از انـواع    كنيدراجع به نكته اخير مشورت  ،حال با ساير افراد گروه
  .ئيد ه نمايك كالس بهائي تهي دراسب نمناديگري از مجازاتهاى 

  مناسب  هاي مجازات
1-   
2-   
3-   
4-   
5-   

  مناسب هاي نا مجازات
1-   
2-   
3-   
  



  ۶۶  

  قسمت دهم
  همكاري و تعاون

  
بسـياري از   ،اختصاص يافته فرصـت بسـيار خـوبي اسـت كـه اطفـال       رنگ آميزيزماني كه براى 

فاتي مانند صـبر  توانند ص مي مخصوصاً زماندر اين  .را ياد بگيرنديك انسان ممتاز بهائي رفتارهاي 
رنـگ  بـه  زيـادي  اطفال هميشـه تمايـل   . فراگيرند  را مشاركت حسهمكاري و  ،ا نضباط  ،نظم  ،

 نتواند كالس را خوب اداره نمايد با بي نظمي بسيار مواجه مـي  معلّمدارند با وجود اين اگر آميزي 
  . گردد 

يـدا  پجاي مناسـبي   فعاليت راى اينبد تا كن اطفال كمك ميه ب اولجلسه در  معلّم،  عموماً
 .دارند ، جا تعيين مي كنداطفالي كه صفات صبر ، همكاري و ادب و احترام  يارب ،اول معلّم.  كنند

 اگراما  .بماندو فرياد ميزند بايد منتظر نوبت  جلب توجه مي كند ،دهد طفلي كه سايرين را هل مي
بـراي  رد و ابايد فرصت را غنيمـت شـم   ممعلّ نشان داد ،همين طفل روز بعد صبر و تحمل از خود 

  . پاداش دهد اين رفتارخوب به او
بايـد بـه    اولجلسات در . پيروي كند  اصولبايد از همين  معلّمدر وقت توزيع مدادهاى رنگي نيز 

و بـراى گـرفتن   . در دست دارد انتخاب نماينـد   معلّماطفال اجازه داد مداد رنگي را از جعبه اى كه 
نحو اطفال عـادت  به اين .  را بردارند ديگريقبلي را پس بدهند و مداد مداد گر بايد دي يمداد رنگ
 مرتّـب وقتى اطفال  جلسهپس از گذشت چند .  بردارند ،الزم دارندفقط مداد رنگي را كه  مي كنند

كـرده  اگـر اطفـال عـادت    . گذاشـت  كالسدر وسط جايي ها را يتوان مداد رنگ شدند مي م ترومنظّ
انضباط و احساس همكاري بيشـتري را   ،كنندواحد استفاده  در آنِ يفقط از يك مداد رنگكه  باشند

 اسـتفاده خـود نگـه    برايرا بردارند و مداد كه چند  كنندشروع  اين كار رااگر بدست آورده اند ولي
  . باز گردد نفر ،به هرتوزيع يك مداد رنگي  روشبايد دوباره به  معلّم ،دارند

  : سئواالت 
 .ببريد نام ،فراگيرندحين رنگ آميزي توانند  را كه اطفال ميي صفتچهار  - 1

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

   چرا؟باشد ؟ ها چه كسي بايد مسئول توزيع مداد رنگى اول جلساتدر   - 2
------------------------------------------------------------------

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



  ۶۷   

 اند ؟   كردههمكاري پيشرفت  انظباط وكه اطفال در  شود متوجه تواند  مي چطور معلّم  - 3

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

  



  ۶۸  

  قسمت يازدهم
  تمرينها

  
شـما بايـد   . رفتار ارائه شده است  انضباط ومربوط به  تمرينهايياين قسمت سلسله سئواالت و در 

  . و گروه خود مشورت نمائيد  راهنماو راجع به هر يك با  كنيدر بسيار تفكّ تمرينهااين ه راجع ب
خيلي شـلوغ   ،هشروع به بازي كردبعد با هم گيرند و  هميشه خيلي سريع ياد مي حميد و نويد - 1

 :اين كار ممكن است نشانه آن باشد كه  ،مي كنند

  . هستند  شيطاناين اطفال بسيار  -الف
  . آنها خسته هستند  -ب 
  . درسها خيلي مشكل است  -ج 
  .كم است كه باعث كسالت آنها مي شود آسان و  آنقدردرسها  -د 

  . خسته است  معلّم –هـ 
ـ اسـت    موضوع درس دوراز  دهد و خيلي پاسخ نمي ها گاه به سئوال هيچ گيتا - 2 ممكـن   ،تعلّ

  :است اين باشد كه 

  . خسته است  شايداو -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  -هـ 

ت آن ممكن علّندارند  معلّمشوند و توجهي به  مي نا آرام اطفال ،پنج دقيقه پس از آغاز كالس - 3
  :است اين باشد كه

  . آنها خسته هستند  -ب      . رفتار هستندبچه ها بد  - الف
  . درس خيلي آسان است   -د       . به حفظ كردن عالقه ندارند  -ج 
  . دهد  دهد عالقه نشان نمي آنچه تعليم ميه ب معلّمهـ 

    :ت اين باشد كه شايد علّ .ت مي كندوستش احمد را اذيد ،قه در كالسدقي 15 بعد ازناصر  - 4
  . ناصر هميشه مزاحم ساير اطفال است  - الف
  . است  نا آراماو خيلي  -ب 
  . او خسته است  -ج 
  . را دوست ندارد  معلّماو  -د 
  . به اين درس عالقه  ندارد  -هـ



  ۶۹   

  . بيشتر كند  ،كليفرا بر ت تمركزش مدتاحتياج دارد كه ناصر  -و
  ؟  چاره اي مي انديشيدچه  ،كه ارائه شد موقعيتيشما براى چهار  - 5

  ------------------------------------------: اول مورد
  -------------------------------------------  
  -------------------------------------------  

  ------------------------------------------: دوم مورد
  -------------------------------------------  
  -------------------------------------------  

  ------------------------------------------: سوم مورد
  -------------------------------------------  
  -------------------------------------------  

  ------------------------------------------:چهارم  وردم
  -------------------------------------------  
  -------------------------------------------  

  
ت شيطنت اسـت  مي كند به علّت اذي طفلي كه ديگران را توانيد تشخيص دهيد شما چگونه مي -6

  ؟ يا خستگي او 
------------------------------------------------------------------

--------------------------  
  او داده ايم مشكل است ؟ ه كه طفل خسته است يا تكليفي كه ب فهميدتوان  چگونه مي -7

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

   نشانه آن است كه ؟ ،كندرفتار  ،با عصبانيت صبرش تمام شود و با اطفال معلّمگر ا -8
  .  هستنداطفال غير قابل تحمل  - الف  
  . غير قابل تحمل است  معلّم -ب   
  . تواند اطفال را درك كند  نمي معلّم -ج   
  . خسته است  معلّم -د   
  .  ستاز قبل براي كالس آماده نكرده ا خود را معلّم -هـ  
  .  مي كننداطفال بد رفتاري  -و   



  ۷۰  

  . دهد باطفال درس ه نبايد ديگر ب معلّم -ز   
  .  تا آنها فرزندانشان را ادب كنند بايد با والدين صحبت كند معلّم -ح   

  ؟ بايد چه كند ،از دست بچه ها عصباني نشود معلّمبراى اينكه  -9
  . خوب را قبول كند  فقط اطفال -ب     . از درس دادن دست بكشد  - الف  
سعي نمايـد رفتـار اطفـال را درك     -د     .دعا بخواند  هر جلسهقبل از  -ج   

  . كند 
 اولنفـر  خواهد  كند و مي ميديگران و هل دادن زدن شروع به جيغ  »سحر«هابازي  آغازدر  - 10

   ؟ چيست بهاو اين رفتار نشانه تمايل  باشد
   .رياست طلبي -ب         .صبر– الف  
  .همكاري و تعاون -د         .خود خواهي -ج   

  توضيح دهيد  پاسخ خود را
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------  
  : بايد  معلّمسحر در مورد  -11
  . تا ساكت شود  باشدقرار  اول نفربه سحر اجازه دهد  - الف
خواهد در بـازي بعـدى شـركت كنـد      نگذارد او در اين بازي شركت كند و بگويد اگر او مي -ب 

ه را هل دهد نبايد جيغ و داد كند و يا بقي .  
خواهـد بـود زيـرا خيلـي      اول اميرس «و بگويد  كندرا انتخاب  لصبور و متحميكي از اطفال  -ج 

ـ  كـرد و بعد اگر سحر هـم آرام شـد و صـبر     »است  لصبور و متحم ين و يـا  سـوم عنـوان  ه او را ب
  . شركت دهدچهارمين نفر در بازي 

  . او بگويد نبايد جيغ و داد كند ه ين نفر باشد اما باولبگذارد او  -د 
  .توضيح دهيد پاسخ خود را

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

----------------------------------------------------  
  ؟است  عمل كدام  نظر شما بهترينه ب -12
بـه   برگه هـاي رنـگ آميـزي شـده را    كه روند  نشيند و بچه ها نزد او مي در كناري مي معلّم -الف
  .كنند  ي را عوضنشان دهند و يا مداد رنگ معلّم



  ۷۱   

دهد و همكـاري   ميبه آنها  ،خواهند كه ميرا رنگي  هايرود و مداد ميان اطفال راه مي معلّم -ب 
  . كند  مي
 نششوند و خودش نزد دوسـتا  رنگ آميزيكند تا مشغول  حال خود رها ميه اطفال را ب معلّم -ج 
  . شود  فتگو ميگرود و مشغول  بيرون مي به

مـدادها اسـتفاده    ازهمكاري با بعضي از اطفال  .گذارد تمام مداد رنگيها را وسط ميز مي معلّم -13
را بردارند ، در اين  يخواهند بيش از يك مداد رنگ كنند اما هنوز بعضي از اطفال هستند كه مي مي

  ؟ كندبايد چه  معلّمصورت 
او بدهـد  و او  ه و تمام مداد رنگيها را ب كندنمايد انتخاب  همكاري ميكه ي از اطفال را يك - الف

  .  كندرا مسئول توزيع 
به هر يـك از اطفـال بدهـد و اوراق     يرا بردارد و يك مداد رنگ يمداد رنگي هاى اضافهمه  –ب 

  . شوند را از اطفال خود خواه بگيرد تا براى چند دقيقه از رنگ كردن  رنگ آميزي
  .   كندرا جمع كند و همه را از رنگ كردن محروم  رنگ آميزيتمام مداد رنگي ها و اوراق  -ج 
برايشـان مـداد    ،ه مـدادي ندارنـد  چون بعضي اطفال بيش از اندازه مداد رنگي برداشته اند و بقي -د

  .بيشتري بياورد
  . نند در وسط ميز قرار دهند هائي را كه استفاده نمي ك ياطفال بخواهد مداد رنگ همهاز -هـ 

  : خود را توضيح دهيد  پاسخ
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------  
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  قسمت دوازدهم
  ثبت تردف

  
اليت اجـراي در و روش وي  معلّمتوانايي هاي مبتني بركالس هاي ما ت موفقيمـي  مختلـف هـاى  فع 
كمك كنـد تـا در كـالس     بايد اسبابي در اختيار داشته باشد كه به وى معلّماما در عين حال . باشد 

وسـائل دفتـر    از جمله ايـن .  را پيگيري كندقي و پيشرفت شاگردان ترّ نظم و ترتيب برقرار شود و
  . ثبت پيشرفت است كه موضوع بحث در اين قسمت خواهد بود 

او . اي روستايي است كه مايل است كالسهاي اطفـال را اداره نمايـد    همنطقبهائي از  يخانم ،انيسا 
مي خواهد اطفال شروع به كسب كماالت روحانيه نمايند تا جامعه مبد و وفـاق   ل به جنتي از حـب

ه  ا در عـين حـال   تهيه نموده فراگيرند امبرايشان د كه اطفال دروسي را كه هخوا او مي. گردد متوجـ 
ـ  يك لذا تصميم دارد . گيرند  كه بعضي زود و بعضي ديرتر فرامي هستاين مطلب  ه دفتر ثبـت تهي

 مي كنـيم بعد از چند ماه مالحظه  كهست آنچه ا اين.  را دنبال كندنمايد تا بتواند پيشرفت شاگردان 
 :  

جمعه يك كالس اطفال تشـكيل  روزهاى  صبح لع ساخت كه مايل استجامعه را مطّ انيسا ابتدادر 
  : در كالس او ثبت نام نمودند مهر اين اطفال  اولدر تاريخ . دهد
  ساله  5  انيس       ساله  5   مينا

  ساله  5   افشين      ساله  5  فرانك 
  ساله  5   حسين      ساله  6 مهران   
  ساله  6آرام            ساله  6   طاهره
  ساله  5 فريبا           ساله  6   مريم

  ساله  5 گيتي           ساله  6 زهرا    
  ساله  6   شهرام      ساله  6  ا يپو
  

آن ثبـت نمـود    دررا  كـدام هـر   ه و نام و سـنّ فرم مخصوصي براى هر يك تهي نام انيسابراى ثبت 
  .كنيد  چنانچه در آخر اين قسمت مالحظه مي

طـاهره و  فرانك ومينا و مريم و آغاز نمود و  از اينكه  مهرماه 6ين كالس خود را در تاريخ لاو انيسا
. بسيار شاد و مسرور بـود   حفظ كرده بودندين بيان مبارك را از اولزهرا و حسين و گيتي و شهرام 



  ۷۳   

توانسـتند بيـان   گيتي و شـهرام   ،زهرا ،قدري مشكل تر بود زيرا فقط فرانك  ،مهرماه 13 دومجلسه 
  . را حفظ نمايند  اولتوانستند بيان مهران و پويا و آرام همچنين . را حفظ كنند  دوم

 دومو  اولجلسـه   نصجديد دو  يآموزش نصجاى ه تصميم گرفت ب انيسا ،مهرماه 20 سومجلسه 
 مينا و مهران و مريم و طـاهره و پويـا و افشـين و آرام   را فرا گرفت و  اول نص فريبا. كند  مروررا 

  . خوبي فراگيرند ه را ب دوم نصتوانستند 
فرانـك و  در پايان كـالس  . مبارك پرداخت  نصين سوم آموزشبه  انيسا  مهرماه 27جلسه چهارم 

را يـاد   1شـماره   نـص انـيس نيـز   . خوبي ياد گرفتند ه آن را ب مهران و مريم و زهرا و پويا و گيتي
را با كمك مادرش حفظ نموده بـود  و   نصبسيار مسرور بود از اينكه انيس اين انيسا گرفته بود ،  

  . ن را در دفتر ثبت نمود تاريخ آ فراوان با احساس رضايت
روز همسـايه هـا    يـك . بسيار هيجان انگيز بـود   مربوطهمالحظه پر شدن خانه هاى فرم  انيسابراى 

آنان از اين كالس بسيار راضي و خشنود بودند .  شده اندتغييري در اطفال  متوجه  كه نداظهار داشت
خود را با عشق و فداكاري بسـيار ادامـه    با شنيدن اين مطالب انيسا بيشتر عالقه مند شد او كالس .

  : و اين نتائج را بدست آورد داد 
  :  ماه آبان 4نتائج كالس 

  .  فريبا ومينا ، طاهره ، آرمين ، آرام :  3مبارك شماره  نصحفظ 
  . افشين وفرانك ، الدن ، پويا ، شهرام ، آيلين ، زهرا ، مهران :  4مبارك شماره  نصحفظ 

  :  ماه آبان 18نتائج كالس 
  .  آرام ومريم  مينا، طاهره ،:  5شماره  نصحفظ 
  .  غايب بودند  سرماخوردگيت علّه اكثر اطفال ب:  رتذكّ

  :  ماه آبان 25نتائج كالس 
  . حسين وانيس  شهرام ، فرانك ،:  5شماره  نصحفظ 
  . اكثر اطفال هنوز بيمار بودند :  رتذكّ

  :  ماه آذر 2نتائج كالس 
  :  آمددست ه ب زيرنتائج  وكه عقب مانده بودند كمك كرد  اين كالس به اطفالي رانيسا د
را  3شـماره   نـص شـهرام  را حفـظ نمـود و    4شماره  نصآرام . را حفظ نمود  3شماره  نصانيس 

  .فراگرفت
  : ماه آذر 9نتائج كالس 
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  . فريباو  مهران ، الدن ، شهرام ، انيس ،افشين ، حسين:  6مبارك شماره  نصحفظ  
  : جواب دهيد  زيرسئواالت ه حال به فرم ثبت خود نگاه كنيد و ب

  را فراگرفته اند ؟  6شماره  نصچند نفر از اطفال در حال حاضر - 1
  نگرفته اند ؟  را فرا 4شماره  نصهنوز چند نفر از اطفال   - 2
  ؟ حفظ كرده استرا  نصچند  فريبا  - 3
  ؟  كمي جلو بيافتند تا ايد بيشتر كار كندبا كدام يك از اطفال ب انيسا جمعه آينده  - 4
 وص هنوز مانده است كه طاهره بايد حفظ كند ؟نصكدام  - 5

  ؟ وص هنوز مانده است كه شهرام بايد حفظ كند نصكدام   - 6
  : كمك نمائيد بنويسيد  فريباتوانيد به  سه روشي را كه مي  - 7

  ----------------------------------------------------- -الف
  ----------------------------------------------------- - ب
  ----------------------------------------------------- -ج 
  ؟  جلسه آينده انيسا چه مطلبي را بايد به اطفال آموزش دهد  - 8

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

 آبـان مـاه   4بايد روش كار را پـس از ديـدن نتـائج     انيسا مي كنيدر آيا تصو ثبتبا مالحظه فرم  -9
  داد ؟  تغيير مي

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

وص نصـ براى پيگيري  88فرم ثبت در صفحه توانيد از  هرگاه شما كالس اطفال را آغاز نموديد مي
  .كه اطفال از بر نموده اند استفاده نمائيد مباركه اي 
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  پيشرفت گزارش
  

  9  8  7  6  5  4  3  2  1 سن -نام  
         آبان18    آبان4 مهر20  مهر6  5- مينا

         آبان25 آبان4 مهر27 مهر13  مهر6  5 -فرانك
        آذر9   آبان4 مهر27 مهر20 مهر13  6- مهران
         آبان18    آبان4 مهر20  مهر6  6 -طاهره
        آذر9 آبان18 آبان4 مهر27 مهر20  مهر6  6 -مريم
           آبان4 مهر27 مهر13  مهر6  6- زهرا
           آبان4 مهر27 مهر20 مهر13  6-پويا
       آذر9 آبان25    آذر2   مهر27  5 -انيس 
       آذر9   آبان4   مهر20  مهر6  5- افشين
       آذر9 آبان25    آبان4    مهر6  5-حسين
         آبان18  آذر2  آبان4 مهر20 مهر13  5- آرام
        آذر9      آبان4    مهر20  5- فريبا
           آبان4 مهر27 مهر13  مهر6  5 - گيتي
        آذر9  آبان25 آبان4  آذر2 مهر13  مهر6  6-شهرام
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  پيشرفت گزارش
  

ــام   -نــ
   سن

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
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  قسمت سيزدهم
  خانواده هر يك از اطفال

  
نحو احسن شما بايد با بستگان هـر يـك ازاطفـال    ه نحوه اداره كالسهاى اطفال بآگاهي از عالوه بر 

همه مي دانيم كه اطفال در هر لحظه عمر خـود در حـال يـادگيري     .ابط صميمانه بر قرار نمائيد رو
راه رفتن و حـرف  : بسياري از مطالب را فراگرفته اند از قبيل  هستند حتّي قبل از رفتن به مدرسه،  

 وانات و نباتـات زدن ، يافتن راه منزل ، مغازه ، و منازل دوستان و بستگان و آشنائي با بسياري از حي
اينهـا نمونـه هـايي از    . اينكه چيزهايي هست كه با پرداخت پول مي توان خريدو دانستن  و گياهان

كودكان ايـن همـه   . ذخيره دانشي هستند كه اطفال قبل از ورود به مدرسه در ذهن خود اندوخته اند
والـدين و   در كنارى روزانه اليتهابدون شك آنها اين اطالعات را از طريق فعرا از كجا آموخته اند ؟

ـ گير ل از بستگان مـي اطفاهمسايگان كسب نموده اند در هر حال تعليمي كه  د آنقـدرها هـم زيـاد    ن
گذراند بسـيار   و ساعاتي را كه با خانواده مي كند را صرف كار مي بيشتر وقت خودنيست زيرا پدر 

مسـتقيم   زيادي براى تعلـيم  است و فرصت ز اكثر اوقات مشغول كارهاى مختلفمادر ني. كم است 
 .و مثل آن عمل مـي كننـد   كنند تقليد ميخود را مي بينند و از آن  والدين اعمالاطفال  .اطفال ندارد

، ندارنـد  وقـت كـافي  چون ساير اعضاء خانواده نيز  .مهمترين راه يادگيري اطفال از اين طريق است
هر گـاه فـردي مقـداري از وقـت خـود را       بنابراين. نمي توانند براي بچه ها كالسهايي ترتيب دهند

بـا توجـه بـه اهميـت دوران     . وقف تعليم كالسهاي اطفال نمايد، خدمت بزرگي به جامعه مي كنـد 
تشكيل كالس  .خاص سنين طفوليت كه طي آن تعليم و تربيت بسيار آسان و سريع انجام مي پذيرد

از اهميـت  اده هـا و كـالس نيـز    از اين جهت روابط ميـان خـانو  . اطفال حائز اهميت بسياري است
ي          .است  خاصي برخوردار از اين جهت روابـط ميـان خـانواده هـا و كـالس نيـز از اهميـت خاصـ
خانواده ها به معلّمين اعتماد مي كننـد كـه بـه فرزندشـان درسـت تعلـيم دهنـد و        . برخوردار است

آموزش اطفـال در كـالس   . معلّمين به خانواده ها  در تامين حمايت اخالقي و مادي اعتماد مي كنند
والدين با الگو قـرار گـرفتن بـراي اطفـال و     . بر اساس تمايالت و آرزوهاي روحاني والدين است 

تشويق آنها به شركت در كالس، برنامه هاي تربيتي را حمايت مي كننـد بنـابر ايـن ايجـاد و حفـظ      
   .روابط نزديك و محبت آميز بين معلّم  و خانواده ها بسيار مهم است

  آموزد را ذكر نمائيد ؟  مي خانهدر  يك كودكچند مثال ازآنچه -1
------------------------------------------------------------------

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

  گيرند ؟  خود تعليم ميخانواده چگونه از زندگي روزمره در اطفال  -2
------------------------------------------------------------------

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

--------------------------  
  براى تعليم اطفال چيست ؟  ها وادهروش اصلي خان -3

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

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

  م كالس اطفال بهائي ايجاد شود ؟ ه و معلّميان خانواد انهچرا بايد روابط صميم -4
------------------------------------------------------------------

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

--------------------------  
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  قسمت چهاردهم
  ده هاروابط با خانوا

    
  آنچه در مدارس معمولي و غيـر  از  اطفال ، اغلب خانواده هايم و فانه روابط ميان معلّمتأس

فضاي خصومت آميزي  بـر اسـاس   اكثر سيستم هاى تربيتي  در متداول است، پيروي مي كنندبهائي 
ئول بـد رفتـاري   بنابر اين معلّمين، والدين را مس. متقابل مابين والدين و مربيان برقرار استاتهامات 

اطفال مي دانند و در مقابل والدين شكايت مي كنند كه معلّمين روش تعليم و تربيت اطفال را نمـي  
وظيفـه  . بدون شك معلّم كالسهاي بهايي بايد نهايت سعي را در رفع شـرايط موجـود بنمايـد   . دانند

ن اسـت، نـه   يك فرد بهايي همواره كمك و مساعدت به سايرين و سعي در بخشش خطـاي ديگـرا  
لذا معلّم بايد تالش كند تا بـه والـدين نزديـك شـود و در زمينـه      . بزرگ جلوه دادن اشتباهات آنان

بايـد عـادت مـذاكره    . مسايل تربيتي اطفالشان در خانه و كالس مرتّباً با آنهـا بـه مشـورت پردازنـد    
اطفال هـر قـدر هـم    دوستانه و مرتّب، با والدين ايجاد شود و در خالل آن راجع به صفات برجسته 

در مشاورات بعدي با والدين مي توانيـد تصـميماتي   . كه كوچك و ناچيز باشد، بحث وگفتگو شود
  .راجع به نحوه پرورش و ترقّي صفاتي كه اطفال تا به حال به دست آورده اند، اتّخاذ نماييد

اطفـال اشـاره   فقط تحت اين شرايط و با رعايت حزم و احتياط بسيار مي توان به عيوب و نـواقص  
هدف بايد اين باشد كه راه هاي مثبت همكاري ميان خـانواده هـا و معلّـم را بيـابيم و بـدين      . نمود

  .ترتيب به طفل كمك نماييم كه عيوب ونواقص خود را اصالح كند
موضوع روابط رسمي ميان معلّم و خانواده ها بسيار وسيع است و در اين بخش نمي تـوان بـه كـلّ    

شما تدريجاً خواهيد آموخت كه چگونه به وسيله اين كالسها كمكهاي فراوانـي  . ودمطالب اشاره نم
به ترقي و پيشرفت جامعه نماييد، تعليم و تربيـت را تعمـيم دهيـد و در ايجـاد همكـاري و روابـط       

از آنجايي كه شما به تازگي شروع بـه كـار نمـوده ايـد،     . محكم ميان اعضاي خانواده مشاركت كنيد
اولين وظيفه مهم شـما آن اسـت كـه بـه تاسـيس      . يادي را نمي توانيد به عهده بگيريدمسئوليتهاي ز

كالسي نمونه مبادرت نماييد به نحوي كه كيفيت تدريس شما و ترقّي اطفالي كه در آن شركت مـي  
در هر حال شما نمي توانيـد بـه تنهـايي موفّـق بـه      . كنند، مورد تحسين همه افراد جامعه قرار گيرد

بلكه چنانچه در فوق اشاره گرديد بايد از فرصتها استفاده نماييد و با اعضـاي  . ن مهم شويدكسب اي
  .خانواده اطفال به مشورت پردازيد و حمايت و پشتيباني آنها را به دست آوريد

براي شروع اين مشاورات پيشنهاد مي شود ليستي از صفات روحانيه اي كه مايليد اطفال آنرا كسب 
بسـياري از ايـن بيانـات    . ماييد و براي هر يك از صفات و كماالت نص مباركي را بيابيدكنند تهيه ن



  ۸۰  
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  : مراجع 
  43 مجموعه آثار مباركه درباره تربيت بهايي، ص -1
  37مجموعه آثار مباركه درباره تربيت بهايي، ص   -2
  36مجموعه آثار مباركه درباره تربيت بهايي، ص  -3
  74مجموعه آثار مباركه درباره تربيت بهايي، ص  -4
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  :نات مباركه در زير نقّاشي ها به ترتيب آمده استبيا
  
 » .نور اتّفاق آفاق را روشن و منور سازد « - 1
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