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کند.   محفل روحانى ملّـى بهائيان کلمبيا فعاليّت مىمؤّسسۀ روحى يک نهاد آموزشى است که تحت نظارت و هدايت 
هدفش توسعۀ منابعي انسانى است که خود را وقف ترقّـى روحانى، اجتماعى و فرهنگى مردم کلمبيا نمايند.  در طول چند 

  ته است.اى مورد استفادۀجوامع ملّـى بهائى در جميع نقاط دنيا  قرار گرف دهه، مطالب اين مؤّسسه به نحو فزاينده

ريزى، آزمايش در عمل، و  کند با يک رويکرد سنّتى طرح رويکردى که مؤّسسۀ روحى براى تهيّۀ مواّد درسى دنبال مى
اى متفاوت است،  شود به نحو قابل مالحظه ارزيابى مواّد درسى که يکى بعد از ديگرى و به صورت يک ُبعدى انجام مى

اى در سطح مردمى از  شود که تجربّه جموعه از مواّد درسى وقتى برداشته مىبدين صورت که اّولين قدم براى نوشتن هر م
اى يک جامعه به دست آمده است.  مواّد درسى از اين تجربه نشئت  طريق انجام خدمتى در پاسخ به نيازهاى توسعه

ر اثر به کار گرفتن تعاليم الهى که د  گردد.  اين مواّد از يک سو شرحى است از آن يادگيرى گيرد و تبلورى از آن تجربه مى مى
مند کردن آن يادگيرى.  اين رويکرد در  اى است براى روش در يک ميدان خاّص خدمت حاصل شده، و از سوى ديگر وسيله

به نحو زير  "يادگيرى در بارۀ رشد: داستان مؤسسۀ روحى و ترويج وسيع آئين بهائى در کلمبيا"جزوۀ کوچکى تحت عنوان 
 توصيف شده است:

کنند، يک  ديگر مشورت مى وقتى که يک نياز آموزشى مشّخص شد، گروه کوچکى متشّکل از آحاد مردم، با يک
آورند.  نتايج حاصله مورد  نمايند و آنها را به مرحلۀ عمل در مى سلسله نظرات براى اقدامات آموزشى تهيّه مى

در پرتو اين مشورت يک سلسله اقدامات آموزشِى شود.   بازنگرى و ارزيابى قرار گرفته و در بارۀ آنها مشورت مى
گردد.  در اين  مجّدِد آنها منجر به تعديل و تصحيح بيشترى مى  شود، و بازنگرى تعديل شده به اجرا گذاشته مى

شود.  اقدامات آموزشى در  فراينِد تهيّۀ مواّد درسى، هيچگاه اقدام موکول به تهيّه و ارزيابى نهايى مواّد درسى نمى
 –رود، با اين ايمان قطعى که فقط از طريق عمل و بازنگرى  مرحله با بهترين مواّدى که در دست است پيش مى هر

تواند به تدريج تکامل يابد.  اّما  ترى مى مواّد درسى مناسب –شود  که هر دو در پرتو ظهور حضرت بهاءاهلل انجام مى
شود که  آورند؛ دير يا زود الزم مى استفادۀ خودشان بوجود  اين ترتيب فقط براى آن نيست که چند نفر مواّدى براى

ساختار و محتواى هر واحد به صورت نهائى در آيد تا با اطمينان بتواند مورد استفادۀ ديگران قرار گيرد.  تصميم در 
تعديالت گردد که ديگر  شود که مشاهده مى مورد نشر نسخۀ نهائى مواّد براى يک دورۀ مورد نظر، وقتى گرفته مى

هاى مختلف اين  الزمه بسيار جزئى و قابل اغماض است.  نکتۀ مهمى که بايد به آن توّجه داشت اين است که جنبه
اى متوالى، که در اصل ترتيبى  روند، و به صورت سلسله فراينِد مشورت، اقدام و بازنگرى، به موازات هم پيش مى

  شوند. تصنّعى خواهد بود، اجرا نمى

به نحو روزافزونى بر درسى ، فرايند تهيّۀ مواّد بيشترى يافتهروحى گسترش  مؤسسۀ استفاده از مواّد درسى کهاز آنجائى 
هر چند در عمل اين فرايند امروزه بسته به  در حيات بشرى مبتنى گشته است.  کارگيرى تعاليمه تجارب جهانى در مورد ب
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براى رسيدن به آنچه نسخۀ تواند اشکال گوناگونى به خود گيرد، عمومًا سه مرحله  ماهيّت مواّد درسى در دست تهيّه مى
    باشد وجود دارد. چاپ شده نهائى مى

  (Initial Outline)  طرح مقّدماتى -۱

رسد کّالً  گردد که به نظر مى از آثار بهائى را شامل مىمجموعۀ بياناتى يا متن مفاهيم اصلى و   در اين مرحله، يک دوره
به عنوان قسمتى از تالش در جهت  اين طرح مقدماتى از نظرات  بتوانند هدف آموزشى مورد نظر را حاصل نمايند.

هاى کوچکى از افراد در ميدان خدمت مورد استفاده قرار  تهيه محتويات مؤثرى براى دوره، تا مّدتى بوسيلۀ گروه
 گيرد. مى

  )Alpha Version( نسخۀ الف -۲

نمايد، و  شود و شروع به منعکس نمودن تجربيّات حاصله مى رود، مواّد درسى اصالح مى مىهمچنان که اقدام پيش 
هاى  شود، قسمت .  بعضى از مفاهيم به کّرات تعديل مى کند نظراتى را که از تجربه منبعث گرديده در خود ادغام مى

تر نمايد  ود تا درک يک موضوع را آسانش گردد، يا يک سلسله تمرينات ساده ارائه مى جديدى از آثار بهائى اضافه مى
آيد که  يا گرايش مهم کمک کند.  از طريق اين فرايند، يک دوره يا متن منسجم به وجود مى  يا به ايجاد يک مهارت

 شود. انگاشته مى “نسخۀ الف”معموًال به عنوان 

    Pre-Publication Edition)( نسخۀ پيش از چاپ -۳

شود که يک دوره يا متن به عنوان نسخۀ پيش از انتشار بطور  سرانجام، معموًال بر اساس انسجام متن، تصميم گرفته مى
شود که در کجا الزم است جاى يک  گيرد.  از طريق استفادۀ مداوم آن واضح مى ترى در دسترس افراد قرار  گسترده

اّما به تدريج   پياپى تهيّه شود.ممکن است چندين نسخۀ   بخش عوض شود يا يک تمرين به نوع ديگرى نوشته شود.
ترى مورد نياز خواهد بود و در اين مرحله مواّد درسى يا متن براى براى رسيدن به منظور دلخواه، تعديل و تصحيح کم

  شود. فرستاده مىطبع و انتشار 
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 برنامۀ آموزش دوم سال طىّ  ساله، هفت يا شش عمومًا کودکان هاى کالس کنندۀ اداره معلّمان آموزش براى ما کتاب
 صورت بههر دو واحد را خوشحاليم دو واحد خواهد بود که  شامل شده، طراحى اکنون که اى گونه به شان، روحانى
اّولين واحد تحت عنوان "تفّکر در بارۀ   هيم. مى قرار جهان سراسر نهادهاى و مؤّسسات اختيار در انتشار، از پيش هاى نسخه

اند مورد تجزيه و تحليل  کسب کرده ۱هائى را که ضمن تدريس کودکان در سال  دهد که بينش به معلمين امکان مىتجربه" 
به  دروس اينشامل بيست و يک درس است. هاى کودکان، سال دّوم"  هائى براى کالس واحد دّوم، "درس  قرار دهند.

 اّولين در مورد نظر درونى صفات از نمودى که رفتارى الگوى و عادات از اى جنبه به يک هر و شده تقسيم مجموعه هفت
 :دارد درس وجود سه آمده زير در آنها از فهرستى که ها مجموعه از يک هر در.  پردازد مى است برنامه سال

 مناجات وحفظ حالت تّوجه . ۱
 الهى احکام از . اطاعت۲
 دانش کسب. ۳
 اتّحاد و هماهنگى با . زندگى۴
 بودن خوبى . دوست۵
  عمر خود را صرف خدمت نمودن. ۶
 مشورتتمّسک به حبل . ۷

 انتظار که بايد آنچه دربارۀ کند کمک آنان به تا دارد وجود معلّمان استفادۀ براى نيز مطالبى موارد، اين از يک هر براى
 درس هر اينجا در اّول، کالس دروس همانند . کنند تأّمل دروس ادارۀ به مبادرت نحوۀ و باشند داشته را آن به دستيابى
 که همانگونه.  نّقاشى و نمايش داستان، ها، سرود، مناجات و نصوص حفظ : است شده تشکيل بخش پنج از اساسًا
 جاى به نّقاشى تمرينات و شده بازى به يافته زمان تخصيص جايگزين نمايشى تمرينات سن، اين براى ببينيد توانيد مى
 مانند است، کالس هر در ضرورى عنصرى همچنان موسيقى اين، اگرچه بر عالوه  .است گرديده ارائه آميزى رنگ هاى برگه

 را مناسبى سرودهاى که است شده گذاشته معلّم عهدۀ به اين عوض، در.  ايم ارائه نکرده سرود يک درس هر در اّول کالس
  کند. انتخاب شناسد، مى که کودکان زيباى سرودهاى ديگر ميان از يا ايم کرده آماده جداگانهطور  به که اى مجموعه از

 گسترش از آنها استفاده در تجربه که همچنان اميدواريم دروس، و آموزشى موادّ  اين کردن نهايى فرايند از بخشى عنوان به
 دربارۀ را پيشنهادهاى شما تا مشتاقيم مخصوصًا. کنيم دريافت آيد برمى عمل ميدان از که بسيارى نظرات يابد، مى

 شايد اگرچه نماييم. دريافت  نّقاشى هاى تمرين و نمايشى هاى فّعاليت براى ديگرى فکرهاى و جايگزين هاى داستان
 اين از اى مجموعه منبعى شامل که برآنيم اّما نباشد، ممکن دروس نهايى نسخۀ در پيشنهادى هاى فّعاليّت همۀ گنجاندن

  بگيرند.   کمک آن از بتوانند کنند مى استفاده مطالب از که کسانى تا کنيم آماده موارد
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 به را الهى ظهور مظاهر تعاليم و زندگى که نيز، سوم کالس درس چهار و بيست که بدانيد خواهد بود جالب همچنين
دروس  مبناى بر دروس اين که است آن هدف. است دسترس در انتشار از پيش نسخۀ صورت به کند، معرفى مى کودکان
 الهى مظاهر ظهور طريق از که خداوند عرفان و شناخت ميان کودکان، ذهن در که صورت اين به شوند، بنا دوم کالس

  .شود برقرار ارتباطى دارند، ايجادش در سعى آنها ستايش که شود و عادت به رفتار قابل کسب مى

 روحى مؤّسسۀ

 ۲۰۱۲فوريۀ 



 

 

  

  

  

  

  مناجات و حفظ حالت تّوجه





  براى توزيع نيست – PP.PV۵.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۳ – مناجات و حفظ حالت تّوجه

 اّول بخش

ابعاد  ترين مهم از يکى مناجات، و دعا دربارۀ تا کرد خواهيد کمک کودکان به واحد، اين نخست درس سه در
 رفتارى  و الگوى عادات براى او، از يارى و کمک طلب و خدا سوى به نمودن قلب متوّجه کنند.  تفّکر روحانيشان، زندگى

 به رويد، مى پيش اّول سه درس با که است.  همچنان اساسى و بنيادى دارد، تقويتشان در سعى واحد اين دروس تمامى که
 که را دروس اکنون شود مى کنند.  پيشنهاد درک را کردن دعا چگونگى و علّت و دعا ماهيّت کرد خواهيد کمک کودکان

 :را بنويسيد يک هر در شده ارائه اصلى مفاهيم و بخوانيد آمده، پنجم بخش از پس

     :اّول درس
    
    
    

     :دوم درس
    
    
    

     :سوم درس
    
    
    

دهيد.   ادامه آمده، زير در که پنجم تا دوم هاى بخش مطالعۀ با درس، سه خواندن از پس کنيم مى تشويق را شما
 داد آموزش خواهيد را شده ارائه مطالب آن در که هائى زمينه دربارۀ کند کمک شما به که است آن ها بخش اين از مقصد
 متسلسل هاى اّول دوره کتاب از مدوّ  واحد در شده ارائه هاى انديشه که بود خواهد مفيد احتماالً  نماييد. همچنين تفکر
  .کنيد مرور را اصلى



  براى توزيع نيست – PP.PV۵.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

 ٢واحد  - ۲ال هاى کودکان، س تدريس کالس – ۴

 مدوّ  بخش

 که تالوت است کلماتى از فراتر مناجات و دعا که دانيم مى است.  ما ضرورى روحانى زندگى براى مناجات و دعا
 به توانيم مى دارند.  ما آفريدگارمان سوى به رو ما ذهن و قلب آن در که حالتى دارد، داللت بودن از حالتى بر و کنيم مى
 تر بزرگ خواهشى هيچ براى او دارد، دوست را ديگرى کسى کنيم. وقتى نگاه خداوند با مکالمه عنوان به مناجات، و دعا
 به که کند مى کمک ما به و سازد تر مى نزديک خدا به را ما مناجات و نمايد.  دعا مکالمه خود محبوب با که نيست آن از

 .گرديم واصل الهى لقاى و حضور

 که هايى کنيد روش بر تأمل صرف را زمانى بايد شويد، مى آماده مناجات و دعا دربارۀ خود کالس تعليم براى وقتى
 داشت خواهيد را اين فرصت مربوطه بيانات مطالعۀ با است.  رفته کار به مناجات و دعا پويايى توصيف براى مبارکه آثار در
 رفته کار به عبارات و کلمات از طور مستقيم به کالس، در موضوعات معّرفى هنگام و آوريد دست به اى تازه هاى بينش که
 ياد به اّول کتاب دوم واحد از را آنها از مورد دو ممکن است – بگيريد نظر در را زير کنيد. بيانات استفاده مبارکه آثار در

  .دهيد انجام آنها آمده از بعد تمريناتى را که و  – باشيد داشته

تى در مناجات که رت احديّت قربيّت درگاه بخشد. لذّ "نماز و نياز انسان را بملکوت راز رساند و عبادت حض
با معشوق حقيقت دمساز مافوق لّذاتست و حالوتى در ترتيل آيات که نهايت آرزوى مؤمنين و مؤمناتست. در نماز انسان 

فارغ و دمعى دافق و فؤادى واثق و روحى شائق پردازد.  هر  شود و همراز گردد. لّذتى اعظم از آن نه ولى اگر با قلبى
  ١ لّذتى جسمانيست و لکن اين را حالوتى رحمانى."

پردازد بايد قصدش صرفًا بخاطر محبّتى باشد که بخدا دارد نه از جهت خوف از  "وقتى که انسان بمناجات مى
انسان مفتون حّب ديگرى گردد ممکن نيست از ذکر او يا ترس از نار جهنّم و نه باميد نعيم و جنّت ... وقتى که 

معشوقش سکون اختيار کند. پس چقدر دشوارتر است که انسانى مفتون خدا باشد و از ذکر او دم فروبندد ... 
    ۲شخص روحانى بهيچ چيز مسرّت نيابد مگر بذکر الهى."

 داند، که مى آن با و است محبّت آن اظهار آرزويش که است طبيعى دارد، محبّت ديگرى به دوستى اگر"
 آرزوهاى از خدا .  البتّه..کند  بيان را خويش احساسات دارد ميل اين وجود با است، آگاه او محبّت از دوستش
 است طبيعت مقتضيات از کند، داللت مى حق با مناجات به را انسان که عواطفى ولى است، عليم و خبير قلوب

  )ترجمه (٣خداوند." به است انسان محبّت از ناشى و
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  ۵ – مناجات و حفظ حالت تّوجه

 باشيد در داشته خاطر در مناجات و دعا دربارۀ کودکان با گفتگو هنگام خواهيد مى که را باال بيانات از عبارت چند
  .بنويسيد اينجا

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 کمک خواهيد آن اهّميّت و مناجات و دعا ماهيّت درک در کودکان به چگونه که اين دربارۀ بيشتر تأمل منظور به
 ديگر با يک، هر دربارۀ مفاهيم و نکنيد اکتفا پاسخ دادن به است. فقط نادرست يا درست زير عبارات آيا کنيد تعيين کرد،

  نماييد. گفتگو خود مطالعۀ گروه اعضاى

 تا کند مى کمک کودکان به مناجات و دعا ماهيّت درک   .الف
  اشتباه     صحيح   دهند.    رشد خود در را دعا تالوت روزانۀ عادت

 به اشتياق و ميل کودکان در مناجات و دعا ماهيّت درک   .ب
  اشتباه     صحيح    .آورد مى به وجود را خواندن دعا

 خداوند، با مکالمه عنوان به مناجات و دعا دربارۀ تفکر   . ج
  اشتباه     صحيح    .آورد مى وجود به کودکان در را دعا خواندن به اشتياق 
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 ٢واحد  - ۲ال هاى کودکان، س تدريس کالس – ۶

 بخوانند مناجات و دعا کودکان نيست مطلوب   . د
  اشتباه     صحيح    .خوانند مى چرا دعا کنند درک که آن مگر 

   خداوند آنها را تشويق خواهد کرد به کودکان محبّت   . ه
  اشتباه     صحيح    .بخوانند دعا روز هر

   آنها را تشويق خواهد کرد خداوند از کودکان ترس   . و
  اشتباه     صحيح    .بخوانند دعا روز هر

 طول تمام در روزانه دعاى عادت است قرار اگر   . ز
 و دعا ماهيّت از فرد بماند، درک باقى فرد زندگى
  اشتباه     صحيح    .يابد توسعه پيوسته او رشد با همزمان بايد مناجات

 اساسى بر خواندن دعا به عادت که اين براى   . ح
 فرد زندگى طول در تمام و شود بنا نقص بى و سالم

  اشتباه     صحيح    .ضرورى است فرد قلب در اهلل محبّت پروراندن بماند، باقى 

 سوم بخش

 ما يادآورى است.  به رفته کار به مبارکه آثار در بسيارى هاى تمثيل انسان، روح بر مناجات و دعا تأثير توصيف براى
 به تغذيه براى ما اّما روح ندارد، نياز ما مناجات و دعا به خدا دارد.  نيرومندى روحانى تأثيرات خواندن دعا عمل که شده
 آماده او هاى بخشش دريافت ما براى قلب و يابد مى پرورش و رشد ما روح خواندن، دعا با است.  وابسته مناجات و دعا
  :دهيد انجام مطالعۀ خود گروه با را آن بعد از تمرين و کنيد تأّمل زير بيانات شود.  دربارۀ مى

     ۴م شفاى قلوب و ضياء صدور بوده و خواهد بود."ذکر على "اى

 و ربّه ناجى إذا و الجليل الفيّاض الى يتضرّع أن للمستفيض يليق و القوىّ  إلَى يبتهلَ  أن الّضعيف شأنَ  أنّ  "إعلمى
  ۵لکينونته." علوّ  و لروحه حياة و لبصره جالء و لقلبه نورٌ  التضرّع هذا فنفس بحره من استفاض و إليه توّجه

 به که است فيض آن طالب شايستۀ و پردازد ابتهال به قوى سوى به که است آن ضعيف شأن که مضمون: بدان(
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  ۷ – مناجات و حفظ حالت تّوجه

 فيض طلب او درياى از و توّجه کند او به و مناجات پروردگارش به چون نمايد.  تضّرع بلندمرتبه بخش فيض سوى
 .اوست) کينونت علوّ  و روحش و زندگى چشمش روشنى و قلبش نور تضّرع اين نفس که راستى به نمايد،

 و لطيف و خرّم کند و سبز و دهد لطافت و بخشد طراوت را رياحين و گل که است شبنم و باران چون الهى "ذکر
 حاصل پايان بى و لطافت يابى منتهى بى طراوت تا گرد مشغول الهى ذکر به روز و شب پس ... گرداند بديع

 ۶کنى."

 راية و خلقک بين معرفتک مصباح و بالدک فى محبّتک منار تجعلنى أن اُناجيک تبتّلٍ  و تضرّعٍ  بکلّ  "انّى
 منارۀ مرا که نمايم مى مناجات تو به تبتّل و تضّرع نهايت به من که درستى مضمون: به ( ٧مملکتک." فى موهبتک
  دهى). قرار مملکتت در خود موهبت پرچم و بندگانت ميان در خود معرفت چراغ و در ديارت محبّتت

 تو از مضمون: پروردگارا ( ۸العالّم." العزيز أنت انّک .االوهام و الّظنون جنود من تحفظنا بأن نسألَُک  رّب  "اى
 .دانايى) بسيار و عزيز تو که به راستى .کنى محافظت اوهام و ظنون لشکريان از را ما که خواهيم مى

 تنُصرَ  بأن أالشطار فى الحّب  نارُ  اشتعلَت و أالنهار َجَرت و الّسحاب أمَطَرت به الّذى باسمک الهى يا أسألک "
 نامت به خواهم مى تو از من، خداى مضمون: اى ( ۹نصرتک." أراد و بذکرک نطق و اليک أقبل الّذى عبَدک

 کرده روى تو سوى به که را خود بندۀ که برافروخت، اشطار در آتش محبّت و گشت جارى انهار و باريد ابر آن با که
  .کنى) يارى نموده، را تو نصرت و ارادۀ شده ناطق تو ذکر به و

  ۱۰سائلم." را قديمت بخشش فضل سماء از و طلبم مى تأييد و توفيق حال هر "در

 پروردگار اى مضمون: پس ( ۱۱مملکتک." فى دينک حافظى و بريّتک بين آثارک ناشرى الهى يا اجعلنا "ثم
  .ده) مملکتت قرار در دينت حافظان و خلقت ميان در آثارت ناشران را ما من،

 ده عروج خود سوى به مرا مضمون: پس (۱۲وحده" بنفسک آنسنى و لديک بسکونى أکرمنى و اليک "فارفعنى
  .شو) مؤانس من با ات يگانه نفس و به نما اکرام من حّق  در خودت، نزد يافتن سکون به و

نماييد،  کمک کنيم مى دعا چرا که اين و مناجات و دعا ماهيّت درک در کالستان کودکان به کنيد مى تالش وقتى
 خواهند را مى آنچه توانند مى که شوند متوّجه کودکان خواهيد مى شما کرد. البتّه خواهيد صحبت آن تأثيرات دربارۀ طبيعتًا

 براى توانيم مى که ما بدانند بايد آنها مثالً  داد.  خواهد پاسخ آنها دعاهاى آسمانى به حکمت مطابق او و بطلبند خداوند از
 وجود با بخوانيم.  مناجات و دعا و ديگران، خود در روحانى صفات رشد براى و زندگيمان از خاّصى شرايط به مربوط امور
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 ٢واحد  - ۲ال هاى کودکان، س تدريس کالس – ۸

 ما به عبدالبهاء حضرت که باشيد داشته ياد به خداوند ببينند.  از تقاضا براى موقعيّتى فقط را مناجات و دعا نبايد آنها اين،
پردازد بايد قصدش صرفًا بخاطر محبّتى باشد که بخدا دارد نه از جهت خوف از  فرمايند: "وقتى که انسان به مناجات مى مى

 به که را يزهاچ برخى ها، درس موجود در بيانات نيز و باال نصوص او يا ترس از نار جهنّم و نه باميد نعيم و جنّت ..."  از
برابر  در شدن حفظ زندگى" و ناخوشايند اشتغال به"امور از پرهيز نمونه، براى بنويسيد؛ خوانيم مى مناجات و دعا خاطرشان
 خواهد مفيد يقين به اّما کنيد، نگاه جامع فهرستى تهيۀ هدف تمرينى با عنوان به کار اين به اوهام".  نبايد و ظنون "جنود
  باشيد. داشته ياد به را آن کنيد، مى اشاره مناجات و دعا به هدف وقتى ويژه به ها، درس آموزش هنگام بود

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 چهارم بخش

 اى رابطه بود، اّول دروس کالس تمرکز نقطۀ که روحانى صفاتى توسعۀ و خواندن دعا عمل ميان که است روشن
 پرورش صفات در را ما مناجات و دعا نيست:  دشوار کنند مى تقويت را يکديگر دو اين که اين فهميدن دارد.  وجود

 ما خواندن دعا بر نحوۀ ماست، تمايز وجه لحظه هر در که روحانى، صفات از دسته آن که حالى در کند مى کمک روحانى
 احساس که را مورد چند .آمده است شد پرداخته آنها به اّول کالس دروس در که صفاتى از فهرستى زير در  .دارد اثر
 .شود مى ايجاد ارتباط اين چگونه توضيح دهيد و کنيد انتخاب هستند ضرورى دعا حالت براى خاص طور به کنيد مى
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  ۹ – مناجات و حفظ حالت تّوجه

 راستى و صداقت محبّت و عشق   عدالت قلب پاکى
 خلوص نيّت سرور و فرح   فداکارى   کرم و بخشندگى
 مهربانى بخشش و عفو اکر بودنش   خضوع
 شوق و شور   رضا انقطاع شفقت

 استقامت   امانت   اميدوارى شجاعت
    صبر وفادارى   ريحان و روح

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  پنجم بخش

 مناجات و دعا زمينۀ در ويژه به داريد سعى که است رفتارى الگوى ناپذيرى از  جدايى جزء گرايش به رعايت احترام
کنيد،  براى دعا و مناجات در کالس اختصاص يافته ايجاد مىشما در طول مّدتى که  که کنيد.  شرايطى کودکان تقويت در

 دعا با هم کالستان کودکان وقتى اميدواريد که را شرايطى بدانيد مفيد شايد کرد.  خواهد بزرگى کمک منش اين به تقويت
 عالوۀ به ايد، آوردهدست  به اّول کالس دروس آموزش حين که اى تجربه از و نماييد توصيف دهيد، پرورش خوانند مى

 در را خود کنيد. افکار پردازد، استفاده مى موضوع اين به که ٣ کتاب سوم واحد از چهارم بخش در شده ارائه هاى انديشه
  بنويسيد. زير
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 ٢واحد  - ۲ال هاى کودکان، س تدريس کالس – ۱۰

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 است خواندن دعا دادن حالت احترام که از خصائص عمل شکل به چگونه معلّم يک که کنيد فکر اين به اکنون
 حّد زيادى تا نيز عادت اين دهيد، پرورش کودکان در داريد اميد که عاداتى از بسيارى همانند مخصوصًا، کند.  کمک مى

 به که زمانى از بالفاصله بعد و حين و قبل را شما سلوک نحوۀ دارد. کودکان بستگى شما خود بودن الگو و تشويق ثبات، به
 به معناست چه به احترام که رعايت اين از تصّورى آن اساس بر و کنند مى نظاره دّقت به يافته، تخصيص مناجات و دعا

 که هائى گرايش و دعا از کودکان درک ها بر موقعيّت اين است ممکن که را تأثيرى و زير هاى آورند. موقعيّت مى دست
  بحث بگذاريد: به خود گروه در باشد، کنند داشته آن کسب مى به نسبت

 و براى دعا سريع که زند مى صدا را کودکان و نشيند مى شود، مى کالس وارد عجله با آخر دقيقۀ معلّم  . الف
 به و کافى است مناجات يک که گيرد مى تصميم گاهى شود.  معلّم شروع به موقع کالس تا بيايند مناجات
  .خواند مى را آن خودش وقت تنگى خاطر

 از راه کند.  وقتى کودکان مى آماده دعا براى را فضا و رسد مى کالس محل به کودکان از پيش معلّم   .ب
 آنها يادآورى به و کنند پيدا نشستن براى خواهد جايى مى آنها از و کند  احوالپرسى مى آنها با رسند، مى
  .شد خواهد آغاز هايى مناجات تالوت با زودى به کالس که شود مى

  .بخوانند از حفظ خواهد مى کودکان از اّما کند، مى تالوت کتاب روى از را شروع مناجات معموالً  معلّم  . ج

 .کنند مناجات تالوت تا کند مى انتخاب را کودکان از تا چند آرامى به معلّم شروع، هاى مناجات از پيش  . د
 و کند مى يادآورى براى کودکان را مناجات و دعا با کالس شروع داليل معلّم رسد، مى فرا شروع زمان وقتى
  .نمايد مى توصيف را حرمت رعايت با همراه فضايى زيبايى
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  ۱۱ – مناجات و حفظ حالت تّوجه

 اين و اگر اند نشسته درست آنها شود مطمئن تا کند مى نگاه کودکان به دقت با مناجات تالوت هنگام معلّم  . ه
  .کند مى تصحيح را آنها نباشد طور

  .رود مى بعدى فّعاليت سراغ به سرعت به معلّم رسيد، پايان به مناجات آخرين وقتى  . و

  .کند مى موهبت و لطف طلب خداوند از و شود مى مستغرق آيات در معلّم مناجات، تالوت هنگام در  . ز

 و کند تشّکر مى کودکان از سپس و ماند مى ساکت کوتاهى مّدت براى معلّم شد، تالوت دعا آخرين وقتى  . ح
 همۀ روح انسانى بر آنها اثر به و کند مى مطرح نکاتى بود شده انتخاب که هايى مناجات کلمات دربارۀ

  .نمايد مى اشاره کالس در حاضران

  .کند مى حذف را خاتمه مناجات معلّم باشد، نداشته وجود کافى وقت اگر  . ط

حضرت  بيانات اين از بخواهيد شايد در خاتمه کالستان، به مناجات و دعا مطلب تعليم براى شدن آماده در
 :بگيريد الهام عبدالبهاء

 جمع بهائي را اطفال و شديد موّفق الهيّه تأييدات به و نموديد ثابت را خويش قول اعمال به شما "الحمدهّلل
 توّجه صبح هر آن اطفال که قلوب سرور سبب و مقبول بسيار عمل اين. دهيد مي مناجات تعليم بامداد در نموده

  .کنند حالوت مناجات و مالحت نهايت در و گردند مشغول حّق  ذکر به نموده ملکوت به

 اهّلل محبّت مثابه نسيم به و بخشد لطافت و طراوت که باران مانند مناجات و تعليم اين و نهالند مثابه به اطفال آن
  ۱۳آرد." اهتزاز به که

  

  





  براى توزيع نيست – PP.PV۵.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۱۳ – مناجات و حفظ حالت تّوجه

 اّول درس

به  است بخوانند.  مهم مناجات بخواهيد کودکان از نفر دو از سپس و کنيد آغاز مناجاتى تالوت با را کالس
 .شود آغاز مى مناجات و دعا با کالسشان او، از هدايت و کمک طلب و الهى ذکر منظور به که کنيد يادآورى کودکان

 ها مناجات حفظ .الف

 باشيد که داشته ياد به کنيد، مى معرفى را آن کنند.  وقتى حفظ را زير مناجات کرد خواهيد کمک کودکان به سپس
 بايد معناى آنها شرح براى است، ناآشنا کودکان براى کلماتى اگر شود.  داده توضيح آنها براى بايد عبارات و کلمات
 ديگران از تر گيرند. برخى سريع نمى ياد يکسان سرعت با شما آموزان دانش همۀ البته شود.  آورده محسوسى هاى مثال

  .بسپارند خاطر جلسه به سه طىّ  را دعا اين بتوانند آنها تقريبًا همۀ که رود مى انتظار کرد. اّما خواهند پيشرفت

ام، برشحات سحاب عنايت پرورش فرما. گياه  "خدايا طفلم، در ظّل عنايتت پرورش ده. نهال تازه
  ۱۴بينا." حديقۀ محبّتم، درخت بارور کن. توئى مقتدر و توانا و توئى مهربان و دانا و

  نصوص حفظ .ب

 اين هنگام ارائۀ است کرد.  الزم خواهد کمک کنند حفظ بايد کودکان امروز که نّصى معرفى در شما به زير توضيح
  .کنيد بيان خود کلمات با را آنها آموزانتان، دانش به ها انديشه

 خداوند خود، با هاى مناجات و دعا با خداوند" است.  ما با مناجات "مکالمه فرمايند مى ما به عبدالبهاء حضرت
 به که است آن ترين آرزويش بزرگ دارد، دوست را ديگرى کسى گوييم.  وقتى انسان مى سخن او به محبّتمان دربارۀ
ما  قلوب در که را آنچه خدا گرچه .نمايد ابراز کند مى احساس که را محبّتى و باشد نزديک دارد دوستش که کسى
 داشته ارزانى ما به که مواهبى خاطر او به از و بگوييم او به خود عشق از خواهيم مى ما اّما داند، مى گذرد مى

  .کنيم قدردانى

 آن حضرت بود.  متمايل خداوند سوى به هميشه ايشان کردند.  قلب مى زندگى دعا حالت در عبدالبهاء حضرت
 خداوند با روز هر ندارد. وقتى ما وجود زندگى در مناجات و دعا از تر شيرين چيزى که فرمودند مى اشاره اغلب
 و گشاده قلبمان کنيم، مى او به نزديکى بيشترى احساس و شود مى شديدتر او به نسبت ما محبّت کنيم، مى مکالمه

 اين دارد. دوست را ما کنيم تصّور بتوانيم آنچه از گردد.  خدا بيش مى شاد روحمان و شود مى مشتعل او عشق از
 او عشق شايان تا کند کمک و نمايد حفظ کند، هدايت را ما که کنيم مى دعا او سوى به وقتى که است چنين
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 و دعا حالت در زندگى گذراندن براى هايمان تالش در که اين کنيم. براى دريافت مى را او مواهب دائمًا شويم،
  :کنيم حفظ را زير بيان بياييد شويم، يارى خدا سوى به هميشگى قلوبمان بودن متمايل

ًٔ  "اَنِ   اَفَِٔدةُ  ِمن َنَغماِتَک  َتسَتجِذَب  وَ  َنفُسَک  ِبها ِلَتسَتجِذَب  الُمَقرَّبينَ  ِبَرَبواِت  آثاِراهّللِ ِمن ِالَيَک  ماَوَصلَ  عبدُ  يا اقَرا
 تا کن تالوت خدا درگاه مقّربان الحان به رسد تو به الهى آثار از آنچه من بندۀ مضمون: اى ( ۱۵اَجَمِعيَن." الَخاليقِ 
  .شود) منجذب تو نغمات از نيز مردمان همۀ افئدۀ و قلوب و شوى شتعلم آن خود به

شود.  بنابراين  مى تر آسان برايشان کردنش حفظ کنند، درک خوبى به را نّص  کودکان اگر باال، مناجات همانند
 آمده که جمالتى اينجا نمائيد. در نص عبارات و کلمات معناى دربارۀ آنها با گفتگو صرف را زمانى شود مى توصيه
 :کند کمک باشد تازه برايشان است ممکن که کلماتى معناى درک در آنها به تا بريد کار به توانيد مى

  کردن تالوت

 را فراگرفت. اتاق سکوت ايستاد.  جمع مقابل بود، بسته را چشمانش و انداخته پايين به را سرش که حالى در او .۱
 .نمود الهى آيات تالوت به شروع مليح صدايى با و کرد بلند را سرش بعد

  .تالوت کنند زيبايى هاى مناجات خواب، از پيش شب هر در و روز هر آغاز در داد ياد کودکانش به باهره .۲

  مشتعل

 شهر تا کنارۀ آتش شد و مشتعل خشک هاى علف تابستان، شديد گرماى بود. در خشک خيلى دشت هاى علف .۱
 .رسيد

 شده قلبش مشتعل در خداوند محبّت شعلۀ کرد احساس بهاءاهلل، حضرت آثار از بيان چند خواندن از پس فلورنس .۲
  .است

  شدن منجذب

 .شويم مى منجذب آنها زيبايى به هستند.  ما زيبا زيرا بريم مى لّذت ها گل به کردن نگاه از ما .۱

 به خدا نيروى محبّت وسيلۀ به ما قلوبباشيم.   نزديک او به خواهيم مى کنيم، مى احساس را خداوند محبّت وقتى .۲
  .گردد مى منجذب او سوى
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  سرودها. ج

 .آنها بخوانيد با کتاب انتهاى در شده ضميمه مجموعۀ از را سرود چند کردند، حفظ را نّص  کودکان که اين از پس
 را آنچه باشد، مربوط– مناجات  و دعا جلسه، اين در – درس موضوع به انتخابى سرودهاى اگر که باشيد داشته ياد به

  .کرد خواهد تقويت هستند يادگيرى آن حال در کودکان

  داستان. د

زندگى  معناى کرد خواهد کمک آنها به که را داستانى تا بنشينند ساکت بخواهيد خود آموزان دانش از بايد سپس
  .کنيد بازگو برايشان کنند درک را دعا حالت در

 انجام دادند العادهاى فوق کارهاى خدا به خدمت در امر اّوليۀ ايام در که بهائى امر قهرمانان دربارۀ ما همۀ
 زندگى عبدالبهاء و حضرت بهاءاهلل حضرت زمان در که است ورقا اهلل روح نام به جوانى پسر داستان ايم.  اين شنيده
 هرگاه که بود مطلق چنان آن حضرت امر اش نسبت به فداکارى و عظيم قدر آن خداوند به اهلل روح محبّت کرد.  مى
 .کنيم مى فکر بندگى و وفا سرتاسر زندگى يک به شنويم، مى را او نام

 حضرت بزرگ زيارت افتخار آنجا کرد.  مسافرت اقدس ارض به پدرش با داشت، سال هفت حدودًا اهلل روح وقتى
 حضرت عشق از سرشار اهلل روح قلباند نصيبش شد.   که پيام خداوند را براى اين زمان براى بشر آورده بهاءاهلل
 ايران، در خانه به بازگشت از پس اهلل روح خواست. نمى آن حضرت به خدمت از بيش چيز هيچ او و شد بهاءاهلل
 و مؤّدب امانتدار، صادق، او نمود.  ديگران با بهاءاهلل حضرت ظهور خبر ميان گذاشتن در صرف را خود وقت

قلبى  با تا خاست برمى سحر داشت.  هر شديد تأثيرى دادند مى گوش او به که کسانى همۀ بر و کالمش بود مهربان
 .گذراند مى او بندگى در را روز هر و بخواند مناجات و دعا خدا سوى به متوّجه

 که جديدى پيام از از افراد بسيارى زمان آن در شود.  حاضر حکومت مأمور يک برابر در تا شد احضار اهلل روح روزى
 جديد، ديانت پيروان و بند بودند گذشتۀ پاى اعتقادات به ترسيدند.  آنها مى شد مى منتشر سرزمين آن سراسر در

 که اين اثبات بود.  براى بزرگى خطر در اهلل پدر روح دليل، همين به .شدند مى شديدى هاى مجازات قربانى اغلب
 بخواند. اميد دعايى حکومت مأمور حضور در شد خواسته اهلل  روح از داده، پرورش جديد دين در را پسرانش او
 قلب آرامش، با اهلل روح سازد.  محکوم را اهلل روح پدر او تا باشد کافى کردن مأمور قانع براى کار اين که رفت مى
 بهائى زيباى بسيار هاى مناجات از يکى مليح صدايى با ساخت.  سپس آماده خداوند به درگاه تضّرع براى را خود
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 را که مردى گفت و گذاشت کنار را پرونده فورًا گرفت. او قرار تأثير تحت عميقًا حکومت تالوت کرد.  مأمور را
 .يافت نجات اهلل روح پدر ترتيب اين به و کرد نخواهد محکوم داده پرورش شگفت چنين فرزندى

 افتخار بار اين اقدس شد. ارض زيارت عازم پدرش همراه به ديگر بار بود، ساله دوازده حدودًا اهلل روح وقتى بعدها
 داشتند دوست بسيار را اهلل بگذراند.  آن حضرت روح عبدالبهاء حضرت حضور در را خود روزهاى که داشت را اين
 اهلل، روح بردند.  مى لّذت بسيار خواند مىاز حفظ  زيبا صدايى با که بسيارى هاى مناجات شنيدن از خصوص به و

  .کند فدا خداوند امر راه در را خود وجود تمام تا آماده بود و گفت ترک را اقدس ارض الهى، محبّت به مشتعل

  نمايش. ه

 ها وجود دارد.  نخستين نمايش در اين درس به مربوط فّعاليت نوع واحد قبل توضيح داده شد، دو در که طور همان
  .است مربوط ها توانايى و ها مهارت توسعۀ به ها فّعاليت مجموعۀ

 کودکان بايد خّالق الزم است، نمايش در شرکت براى حرکت که آزادى حال عين در و انضباط کسب منظور به
  :کرد خواهد آنها کمک در توانايى اين توسعۀ به زير هاى کنند. فّعاليت کنترل معيّن فضاى يک در را خود حرکات بياموزند

 يک از اى در گوشه کند تصّور بايد کودک هر بايستند.  يکديگر از متر دو حدود فاصلۀ با بخواهيد آموزانتان دانش از .۱
 هاى مربّع مرزهاى خود با چشمان بخواهيد آنها از است.  ايستاده متر نيم و يک در نيم و يک حدود ابعاد به مربّع

  .بروند راه خودشان مربّع مرز در امتداد يک هر بخواهيد کدام هر از کنند. سپس ترسيم را خويش خيالى

 شده آنها کشيده هاى مربّع از يک هر وسط در زمين باالى متر نيم حدود در طنابى کنند تصّور بخواهيد آنها از بعد .۲
 و کنند لى لى آن امتداد بردارند در قدم آن طول در بخزند، آن زير از بپرند، طناب روى از بخواهيد آنها از است. 
  .کنند ترک را خود هاى مربّع که اين بدون بروند راه آن حول

 که زند، خرگوشى مى بال که اى پروانه است، پريدن درحال که هستند ملخى کنند: وانمود بخواهيد آنها از حاال .۳
 جهد، مى که اى تازد، قورباغه مى که اسبى کند، مى پرواز که اى پرنده رود، مى راه که اى گربه کند، مى جست وخيز

  .دهند انجام خارج شوند خود مربّع از که اين بدون را کارها اين همۀ و – رود مى راه که اردکى

 برخى توسعۀ در آنها به زير هاى داشته باشند.  فّعاليت هميارى و همکارى هم با بگيرند ياد بايد کودکان همچنين
  :کرد خواهد کمک مربوطه هاى توانايى

 هر از و نظر بگيريد در آشناست آنها براى که را سنگين خيلى شئى کنيد.  يک تقسيم دونفره هاى گروه به را ها بّچه .۱
  .کنند مى جا به جا را آن هم با دارند کنند وانمود بخواهيد گروه
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  .کنند مى حفر چاه يک يکديگر با دارند کنند وانمود بخواهيد گروه هر از سپس .۲

 آن از و پيش  زودتر مهمان اّما کرده، دعوت خانه به مهمانى کودکان از يکى مادر کنند تصّور بگوييد آنها به حاال .۳
 را مهمان ديگر کودک کند. را بازى مهمان نقش گروه هر در نفر يک است. رسيده برگردد خانه به کار سر از مادر که
  .کند مى تعارف گوارا نوشيدنى او يک به هستند، مادر منتظر که حالى در و کند مى دعوت داخل به

است  قرار حاال بگوييد کودکان است.  به مناجات و دعا حالت يعنى درس موضوع به مربوط ها فّعاليت دوم نوع
  مناجات بدون آمادگى قبلى به نمايش بگذارند.  و دعا حالت دربارۀ را موقعيّتى

 برايشان قرار گرفتند، خود جاى سر برگردند.  وقى خودشان خيالى هاى مربّع به بخواهيد کودکان از شروع براى .۱
 از خودشان، وجود ِصرف نيز، با ديگر چيزهاى کنيم، مى مناجات خداوند با کلمات با ما چه اگر که دهيد توضيح
 هستند. براى مناجات حال در خدا به سوى آفريدگان تمام ترتيب، اين کنند.  به مى الطاف و مواهب طلب خداوند
 باران من بر "خدايا، :کند مى دعا خودش وجود با گياه دارد.  اين نياز باران به روييدن براى گياه يک مثال

  بفرست."

 روز باشند.  چندين کنند که مزرعۀ ذرت هستند و يا محصول ديگرى که با آن آشنا مى وانمود بگوييد کودکان به حال .۲
 روز، به نيست. روز آسمان ابرى در اّما گذرد، مى روزها رسند؟ مى نظر به چطور است. آنها نباريده مزرعه بر بارانى
 گوش به دور از رعدى صداى ناگهان سپس،  .کنند مى دعا سکوت در شوند. آنها مى پژمرده  يشترب و بيشتر گياهان

کنيد.   استفاده رعد صداى ايجاد براى اى وسيله يا دستان خود از توانيد شود.  مى مى بلندتر و بلندتر رسد. صدا مى
 ضربه تندتر و تندتر تدريج است. به باران که کنيد وانمود و نماييد روى چيزى زدن ضربه به شروع آهستگى به سپس

  .کنند مى بلند را خود پژمردۀ هاى برگ کم گياهان کم و آمده بزنيد.  باران

  نّقاشى. و

 طبيعى  .کند تقويت اذهانشان در را امروز درس موضوع اى گونه به که بکشند تصويرى بخواهيد کودکان از بايد
دادند، ابتدا قبل از  نمايش که را گياهانى از تصويرى بخواهيد آنها از باال، نمايش بدون آمادگى از پس که بود خواهد

  .ارائه دهيد خودتان از نيز هايى انديشه آزاديد شما حال اين بارش باران و سپس بعد از آن بکشند.  با

 مرور. ز

 ياد و شکر خلوص زمينۀ در اّول کالس در را که نصوصى و نيز کردند حفظ امروز درس در که را نّصى کودکان با
  :کنيد مرور گرفتند،

  ۱۶باشيم..." باقى خويش خلوص بر امانت و صداقت نهايت در "بايد
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  ۱۷خوش باش، ممنون باش و بشکرانۀ خدا برخيز تا شکرانه سبب ازدياد نعمت گردد.""

  خاتمه هاى مناجات. ح

 که يا نّص  مناجات يک تالوت با را کالس کنيد دعوت اش ستودنى رفتار براى پاداشى عنوان به کودکان از يکى از
.رساند پايان به کرده حفظ اّول کالس در
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 مدوّ  درس

 آموزان نيز دانش از نفر چند از و نماييد آغاز مناجات يک تالوت با را خود کالس الهى، مواهب جذب منظور به
 و مناجات دعا وقتى که کنيد يادآورى آنها به بخواهيد بخواند.  شايد دارد از حفظ که را مناجاتى يک هر بخواهيد

 گردانيم متّوجه سوى او به را خود قلوب دهيم، نشان احترام بايد که است خاطر اين به کنيم؛ مى مکالمه خدا با خوانيم مى
 .دهيم گوش شود مى خوانده که هايى مناجات با سکوت به و

 ها مناجات حفظ .الف

 اّول شروع درس در آن را  يادگيرى که مناجاتى کردن حفظ به توانند مى کودکان کالس، فّعاليت نخستين عنوان به
  .دهند ادامه کردند

  نصوص حفظ .ب

  .دهيد ارائه خود کلمات با را زير توضيح کنند،از حفظ  بايد امروز که نّصى معرفى براى شود مى پيشنهاد

 چرا پس .است حکيم و عليم است. او آگاه خواهيم مى و داريم نياز آنچه از و آفريده ا ر ما همۀ خدا که دانيم مى
 کمک ما روح به تقويت کار اين چون خوانيم مى دعا ما اّما ندارد، نياز ما مناجات و دعا به خدا بخوانيم؟ دعا بايد
 و ضعيف بدنمان تا بخوريم غذا هر روز بايد که طور همان است. درست روح غذاى مثل مناجات و دعا و کند مى
 خود روح بايد آفريده، را ما که کسى با مکالمه و هر روز در خدا سوى به خود ذهن و قلب دادن توّجه با نشود، بيمار
 که شده توصيه ما بخشد. به مى زندگى روح به مناجات و دعا که فرمايند مى ما به عبدالبهاء کنيم. حضرت تغذيه را
 دعا خودمان براى فقط ما بخوانيم. البته دعا فراوان، شادى احيان و سختى در مواقع شام، و صبح روز هر

  .کنيم مى دعا بشر همۀ و جامعه دوستان، خانواده، بلکه براى خوانيم نمى

 آنگاه دعا کنيم، باشد الهى حکمت با موافق که چيزى براى اگر که دهند مى اطمينان ما به حضرت عبدالبهاء
 و رساند مى ما آسيب به که خواهيم مى خدا از را چيزهايى ندانسته گاهى ما بخشد. اّما مى ما به را آن خداوند
 را چيزى آرزوى چقدر سازد. مهم نيست نمى برآورده را ما آرزوى خود بيکران حکمت با موارد اين در خداوند
 چرا باشيم داشته ياد به که اين براىداد.  انجام خواهد است بهترين برايمان که را آنچه او داريم اطمينان ما داريم،
   :کنيم حفظ را زير نص بياييد خوانيم، مى دعا
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 ،کند زارى تضرّع و خويش محبوب به و يابد فراغت وقتى که آرزويش نهايت الهى ملکوت به منجذب نفس "هر
  ۱۸گردد." زارى و تضرّع و خطاب بحر در مستغرق و نمايد عنايت و الطاف طلب

 برايشان است ممکن که عباراتى و کلمات توضيح با بايد کنند، نّص  کردن از حفظ به شروع کودکان که اين از پيش
 کودکان البتّه .کرد خواهد کمک شما به کار اين در زير جمالت بفهمند. را نّص  معناى تا کنيد کمک آنها به باشد، جديد

 بخواهيد است اّما ممکن هستند؛ آشنا کلمه اين با دربارۀ "منجذب" داشتيد، پيش درس در که بحثى از حاضر حال در
  .کنيد مرور کودکان با را آن امروز

  آرزو

 داشت شديدًا آرزو خود قلب در شد. تانيا مى تنگ برادرش براى دلش خيلى او رفت، دانشگاه به تانيا برادر وقتى .۱
 .باشد برادرش نزديک دوباره که

  .کند داشت استراحت آرزو روز، پايان بود. در خسته مزارع در کار و کشت زياد ساعات از پس رودريگو .۲

  مستغرق

 مستغرق آب در را آن بايد تخم مرغ پختن باشد. براى پوشيده آب از کامالً  بايد شود، پز آب تخم مرغ که اين براى .۱
 .سازيد

 و کرد پر چاه از آب را سطلى همين بود. براى شده روغنى و کثيف اتومبيل موتور روى کار از بعد نورمن هاى دست .۲
  .شد مستغرق در آب هايش کرد. دست پاک و شست را آن کثيفى و روغن و گذاشت آب در را دستانش

  خطاب

 جاهاى به جستجوى کار در و کردند ترک را خود وطن بود، کشورشان در که هايى سختى خاطر به برادرها همۀ .۱
 و افکار با اّما .نکردند صحبتى هم با و نديدند را همديگر آنها و گذشت ها رفتند. سال دنيا از مختلفى
 به شادمانى دوباره با بودند شده پير وقتى سرانجام و در گفتگو و خطاب بودند همچنان همديگر با هايشان، مناجات
 .پيوستند يکديگر

با  دعا گفتگو و خطاب  کنيم.  مى گفتگو او با و گردانيم مى خداوند سوى به را خود هاى قلب خوانيم مى دعا وقتى .۲
  .خداست
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  تضّرع

 تضّرع و به پادشاه کرد. کمک درخواست پادشاه از همين براى بود، نيازمند شدت به پادشاه شهروندان از يکى .۱
  .کند کمک او به که پذيرفت و کرد توجه خود شهروند خواستۀ

 ترين تازه و آخرين اکتشافات نبود  وکودکان به روز  استفاده مورد درسى هاى کتاب که بودند اين نگران معلّمان .۲
 به دهد. مدير سفارش جديدى هاى کتاب کردند درخواست مدير از خاطر همين به گرفت.  نمى بر در را اّطالعات

  .کنند مى استفاده به روز هاى درسى کتاب از کودکان حاال و کرد گوش آنان خواستۀ و تضّرع

  سرودها. ج

 .بخوانيد مناجات و دعا يعنى درس اين موضوع تثبيت براى سرود يک حّداقل جمله از سرود چند کودکان با

 داستان. د

مناجات  و دعا اهّميّت که داستانى به تا کنيد جمع هم دور را آنها کردند، تمام را خواندن سرود کودکان وقتى
  .دهند فرا گوش داد خواهد نشان ايشان به را روزانه

 مناجات و دربارۀ دعا او که است مهمى درس و گتسينگر لوا نام به غرب بهائيان اّولين از يکى دربارۀ داستانى اين
 را خود زندگى که بيابد را توان آن تا آورد مى روى او به تضّرع با اغلب و داشت دوست خيلى را خدا آموخت. لوا

 به خواست مى او البتّه بگيرد.  ياد را ُپرشورش صبورى و مشتاق روح که کرد مى دعا همچنين بگذراند. او خدمت در
 !بياموزد را صبر منتظر بماند زيادى مدت شود مجبور که اين بدون سرعت

 حضرت به زيارت وقتى روز بگيرد.  يک ياد را صبر خواهند مى او از نيز عبدالبهاء حضرت که دانست مى لوا
 بايد که دارد وجود کند چيزهايى درک که کردند کمک او به حضرت آن بود، شده نائل اقدس ارض در عبدالبهاء
 و دعا خواندن بدون سرعت به که حالى داريم.  لوا در عجله چقدر که نيست مهم کنيم، صرف وقت برايشان هميشه
 آن  .شد رو به رو عبدالبهاء حضرت با راهرو در آمد، مى صبحانه براى خود صبحگاهى معمول هاى مناجات
 هرگز "لوا، :فرمودند ؟گفتند چه او به کنيد مى فکر شدند.  خيره چشمانش در  عميقًا و کردند نگاه او به حضرت
 از نبايد هرگز گرفت ياد لوا که بود گونه بخورى." اين جسمانى غذاى روحانى، تغذيۀ از پيش صبح هنگام نبايد
  .هستند حقيقى نيروى منبع که مواهبى بازماند، ملکوتى مواهب اعانت از طلب
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  نمايش. ه

 و ها مهارت کرد خواهد کمک شما آموزان دانش به که شود مى آغاز هايى فّعاليّت با کالس از بخش اين
  .دهند پرورش را خود نمايشى هاى توانايى

هستند.  مربّع خودشان در کنند تصّور و بايستند يکديگر از متر دو فاصلۀ با بخواهيد کودکان از پيش، درس همانند .۱
  .برود راه خود مربّع مرز امتداد در بخواهيد يک هر از توانيد مى

 به و کشش دهند را خود دست انگشتان نوک تا پا انگشتان نوک از برده، باال را خود دستان بخواهيد کودکان از .۲
 سه را تمرين آويزان بماند. اين آزادانه سرشان و بازوان بگذارند و باشند آزاد بگوييد آنها به ببرند. حاال آسمان سوى

  .کنيد تکرار بار چهار يا

 کف و ببرند باالى سر را بازوانشان و کنند بلند را قدشان توانند مى که جايى تا بخواهيد خود آموزان دانش از سپس .۳
 از آرامى به که دهيد آنها توضيح براى سوزند.  مى درخشان که هستند هايى شمع آنها دهند، فشار هم به را ها دست

 آنها رسيد، مى صفر عدد به وقتى  .شوند مى ذوب دارند کنند وانمود بايد آنها حين اين در شماريد، مى صفر تا ده
 به شما که اين تا بمانند باقى وضعيّت اين در بايد کودکان .باشند زمين روى شده ذوب موم از مقدارى مانند بايد
 .بدهيد حرکت عالمت دوباره آنها

همچنين  دهند. آنها توسعه را خود بدنى بيان و حرکتى هاى مهارت تا کرد خواهد کمک کودکان به باال تمرينات
بخواهيد جملۀ  آنها از امر، اين به کمک براى آورند.  دست به شفاهى بيان در مؤثّرترى هاى مهارت داشت خواهند نياز

  که آنچنان بگويند بخير" را "صبح

 کنند مى احوالپرسى خود معلّم با احترام با دارند گويى   –
 هستند زده هيجان دوست يک ديدن از گويى –  

 است غمگين که اند کرده مالقات دوستى با گويى   –
  نکنند بيدار است خواب که را نوزادى دارند سعى گويى –  

 بگوييد حاال کودکان باشد.  به مرتبط خوانيم، مى دعا چرا يعنى امروز، درس موضوع با بايد ها فّعاليت دوم مجموعۀ
 را بدنى خود نيروى تا بخوريم غذا روز هر داريم نياز ما چرا دهد نشان که کنند بدون آمادگى قبلى اجرا را موقعيتى است قرار

 نيرومند و و سالم نمايد رشد تا کند رو خدا به دعا در دارد نياز نيز ما روح دهيد توضيح بايد ترتيب همين به کنيم.  حفظ
  .بماند باقى
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 دارند اين که کردن وانمود با بخواهيد آنها برگردند.  از خود خيالى هاى مربّع به بخواهيد کودکان از شروع براى .۱
 با و برسند درخت خيالى يک روى چيزى به که اين براى پريدن باال با کنند، مى بلند را سنگينى خيالى اشياى
  .هستند پرنيرو که دهند نشان خيالى، برج يک ساختن

 بلند بخواهيد تمرينات آنها از  .کنند مى ضعف احساس و شوند مى گرسنه دارند کنند وانمود بگوييد کودکان به حاال .۲
  .کنند تکرار را ساختن و پريدن کردن،

 بار يک آنها بخواهيد کنند. از مى نيرومندى احساس دوباره کم کم و رسد مى غذا آنها به دارد بگوييد آنها به سپس .۳
 .کنند تکرار را ها تمرين ديگر

  نّقاشى. و

بعد  و است ضعيف گرسنگى خاطر به اّول که بکشند را کودک يک نّقاشى بخواهيد خود آموزان دانش از امروز
 .شود مى پرنيرو و سالم

 مرور. ز

 حفظ کالس اّول در کودکان که را نصوصى و سرور و اشتعال صفات بعد و کنيد مرور را امروز درس به مربوط نّص 
  :کنيد يادآورى آنها به کردند،

  )ترجمه(۱۹برافروزد..." محبّتاهّلل شعلۀ قلبت در خواهم مى خدا از راستى "به

 قلب سرور به انسان، پسر مضمون: اى (۲۰ِلَجمالى" ِمرآةً  و ِلِلقائى قاِبالً  ِلَتکونَ  َقلِبَک  ِبُسرورِ  ِافرَح اِالنسان، ابنَ  "َيا
  .من باشى) جمال آينۀ و من ديدار شايستۀ تا باش شاد خود

  خاتمه هاى مناجات. ح

 را که نّصى يا مناجات کنيد دعوت بوده، ستودنى ويژه به رفتارش که آموزان دانش از يکى از کالس، خاتمۀ براى
  .کند تالوت گرفته ياد گذشته سال
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 سوم درس

از  کودکان از تعدادى که مناجات چند با بعد و مناجات يک تالوت با خود معمول، شيوۀ به را کالس بايد شما
 يک يک بار درس چهار يا سه هر حّداقل تا يابد فرصت بايد کودک هر که باشيد داشته ياد کنيد. به آغاز خوانند مى حفظ

  .بخواند مناجات

 ها مناجات حفظ .الف

 در کالس کنيد. چون مرور کردند، مى حفظ گذشته درس دو در که را مناجاتى خود آموزان دانش با توانيد مى امروز
 خوبى به اّول را مناجات توانند مى که کنيد حاصل اطمينان بايد کرد، خواهند آغاز را جديدى مناجات يادگيرى بعدى

  .بخوانند

  نصوص حفظ .ب

  .کرد خواهد کمک شما به کنند حفظ امروز کودکان رود مى انتظار که نّصى ارائۀ در زير نکات

 او در برابر است الزم و هستيم توانا خداوند حضور در که باشيم داشته ياد به هميشه بايد خوانيم مى دعا وقتى
 حفظ با و نماييم مى خداوند ابراز به نسبت را خود عميق احترام و محبّت مناجات و دعا در دهيم.  ما نشان فروتنى
 از را خود اذهان کنيم دعا سعى مى از شروع پيش لحظۀ چند و نشينيم مى دعا حالت در کنيم.  آرام مى رفتار حرمت
کنند.  قّالب هم در را خود دست دو يا بنشينند سينه به دست دوست دارند افراد بعضى کنيم.  پاک دنيا اين امور

 روز هر که هايى نشود. مناجات پرت حواسشان اطراف اشياى خاطر به تا بندند را مى خود چشمان افراد از بسيارى
وقتى  يابيم.  مى مناجات هاى کتاب در که آنهايى يا داريم حفظ از که شود انتخاب مواردى از تواند مى خوانيم مى

 دعا ديگرى کنيم. وقتى فرد مى تأّمل آن کلمات بر و مانيم مى باقى آرام و ساکت رسانديم، پايان به را دعايى تالوت
 به ديگرى که کلماتى دقت به با نماييم.  مى دعا داريم خودمان گويى که کنيم مى احساس خواند، مى مناجات و

  .کنيم مى حفظ حالت احترام را و دهيم مى گوش آورد مى زبان

کنند.  متمرکز بر خداوند فقط را خود افکار مناجات و دعا حين در تا فرمودند مى تشويق را بهائيان عبدالبهاء حضرت
 فراموش را خودشان حتى و دهد مى اطرافشان رخ در آنچه و دنيا اين امور تا فرمودند مى ترغيب را آنها حضرت آن

 جهان به ايشان گويى که رسيد مى نظرشان به چنين ديده بودند، مناجات و دعا حين را حضرت آن که کنند. کسانى
 را خود افکار وقتى بودند.  مستغرق خداوند با مکالمه در کامالً  و دور به پرتى حواس از حضرت آن اند.  رفته ديگرى

 محبّت از قلبمان کنيم مى احساس نيز ما نماييم، مى دعا درگاهش به حرمت رعايت با و کنيم متمرکز مى خداوند بر
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 ياد سپاريم، به باشيم داشته دعا هنگام بايد که را سلوکى نحوۀ شود کمک ما به که اين منظور به است. او لبريز
  :کنيم از حفظ را بهاءاهلل حضرت از زير کلمات بياييد

َْٔقِبلْ  أَْمري َجْوَهرِ  ِمنْ  هذا ِبرُوِحي، َوآِنْس  ُدوِني اْنَس  النُّورِ  اْبنَ  "َيا  فراموش مرا جز نور، پسر (مضمون: اى ۲۱إِلَْيِه." َفا
  آور). روى آن به است، پس من امر جوهر از اين  .بگير انس من روح با و کن

 جمالت زير دهيد.  توضيح برايشان را زير کلمات معناى باشد الزم شايد باال نّص  درک در کودکان به کمک براى
  :رساند خواهد يارى شما به راستا اين در

  گرفتن انس

  .گيرد مى طبيعت انس با صحراست در يونا وقتى دهد.  مى را طبيعت با بودن يکى احساس يونا به صحرا در بودن .۱
 انس با خدا مناجات و دعا وسيلۀ به کند.  هوگو مى نزديکى احساس خدا به خواند، مى مناجات و دعا وقتى هوگو .۲

  .گيرد مى

  جوهر

 کالس بايد در که کرد يادآورى آنها به و گفت سخن مدرسه آموزان دانش همۀ با مدير تحصيلى، سال شروع در .۱
 که بود اين نصيحت مدير بخوانند.  جوهر درس ممکن جاى تا و دهند انجام را تکاليفشان کنند، توّجه خوب
  .بخوانند درس سخت بايد آموزان دانش

نمود.  مى به مردم کمک وقف را خودش و کرد مى فکر کرد خدمت ديگران به بايد چطور که اين دربارۀ هميشه اثان .۲
 .بود اثان زندگى جوهر خدمت،

  سرودها. ج

 هاى قبل درس سرودهاى از مورد چند ايد، کرده انتخاب امروز کالس براى که سرودى تعليم از پيش بخواهيد شايد
  .بخوانيد کودکان با را

  داستان. د

  :کنيد تعريف کودکان براى را زير داستان امروز شود مى پيشنهاد
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  ۲۷ – مناجات و حفظ حالت تّوجه

 و دعا مخلص نحوۀ بسيار بهائيان از يکى به کردند قبول بار يک آمريکا به اسفارشان طىّ  عبدالبهاء حضرت
 از لبريز بهائى آن اقامتشان بيايد.  قلب محلّ  به بعد روز بامداد گفتند او به حضرت آن  .بياموزند را خواندن مناجات
 حضرتشان اتاق وارد شتافت.  وقتى حضرت عبدالبهاء اقامت محلّ  به و برخاست خواب از سحرگاه شد. در شادى
 به گرفت تصميم کند، سؤالى حضرت آن از تواند نمى شد که متوّجه يافت.  او مناجات و دعا مشغول را ايشان شد،
 و دوستان و بستگان براى سکوت در نمود.  او خواندن دعا به شروع و زد زانو روى زمين شود. پس مشغول کار همان

و  دعا مشغول عميقًا هنوز عبدالبهاء حضرت که ديد و کرد نگاه را باال شد تمام دعايش دعا کرد.  وقتى خودش
 هنوز اّما .خواند بارها دانست مى که را هايى ت مناجا بخواند.  همۀ دعا هم باز گرفت تصميم هستند. پس مناجات

   .شد نمى مشاهده عبدالبهاء حضرت از حرکتى هيچ

کند.  مى احساس ناراحتى پشتش و کرده گرفتن درد به شروع زانوهايش از يکى که شد متوّجه بهائى فرد آن آنگاه
 ديوار در را بزرگى شکاف و برانداز کرد را اتاق خواندند.  اطراف مى آواز بيرون که شنيد را پرندگانى صداى بعد

 مناجات و دعا به شديدى ميل عبدالبهاء حضرت حالت چهرۀ ناگهان و کرد نگاه بزرگوار موالى به دوباره ديد.  بعد
 با و باشد نزديک خدا به که بود آن قلبش خواهش کرد. تنها فراموش ديگر را چيزهاى همۀ آورد.  او وجود به او در
 کردن دعا نحوۀ عبدالبهاء کرد. حضرت مناجات به شروع بود، نکرده دعا قبالً  هرگز شيوهاى که به کند. او گفتگو او
  .بودند او آموخته به را

 نبايد خوانى مى دعا "وقتى :فرمودند و شدند نزديک او به لبخندى با برخاستند، عبدالبهاء حضرت لحظه، همان در
 که بدانى اّول بايد کنى دعا دارى آرزو !کنى فکر ديوار روى هاى شکاف يا پنجره بيرون پرندگان يا خود، بدن درد به
  "!اى ايستاده توانا خداوند حضور در

  نمايش. ه

 و ها مهارت توسعۀ در کودکان به کمک مقصودشان که شود مى شروع هايى فّعاليت با کالس بخش اين هميشه، مثل
  .است خّالق نمايش در مؤثّر شرکت براى ها توانايى

 هر هاى که مربّع اين از کردن حاصل اطمينان براى  .بايستند خود خيالى هاى مربّع در بخواهيد کودکان از آغاز در .۱
  .برود راه خودش مربّع مرز امتداد در بخواهيد يک هر از شده، معيّن درست يک

 بعد و آسمان بکشند سوى به را آنها برده، باال را هايشان دست بخواهيد خود آموزان دانش از گذشته، درس مانند .۲
  .دهند انجام بار چهار يا سه را کار اين بايد کنند. آنها آزاد
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 ٢واحد  - ۲ال هاى کودکان، س تدريس کالس – ۲۸

 قرار آنها بگوييد آمد.  به خواهند بيرون خود خيالى هاى مربّع از بعدى تمرين براى که دهيد توضيح برايشان حاال .۳
 برخورد هم به که مطمئن باشند و بروند راه شود مى برگزار کالس که اى محّوطه حول تصادفى صورت به است
 .کنند اطاعت فورًا بايد آنها که کنيد مى اعالن را ها فرمان از اى مجموعه شما روند مى راه دارند کنند.  وقتى نمى

  :است زير قرار به بدهيد، کودکان به بايد شما که دستوراتى

 بايستد حرکت بى کامالً  و سازد متوقف فورًا را حرکات همۀ  ايست

  حرکت بايستد  بالفاصله بى بعد و بچرخد خود دور دايره نيم يک   ايست بچرخ،

 حرکت بايستد بى بعد و بچرخد خود دور دايره نيم يک بپرد، هوا در  ايست بپر،

  حرکت بايستد بى بعد و بچرخد خود دور کامل دايرۀ يک بپرد، هوا در  ايست بزن، دور

 آنها عالمت به دوباره که زمانى تا را خود وضعيّت بايد حرکت ايستادند، بى وقتى که دهيد توضيح کودکان براى
 هاى مربّع در وقتى هنوز را دستور چهار از يک هر بخواهيد کودکان از شود مى کنند.  پيشنهاد حفظ بدهيد حرکت
 اعالن دلخواه دفعات به و هر ترتيب به را ها فرمان کنيد. آزاديد شروع سپس  .کنند تمرين اند ايستاده خود فرضى
  .کنيد

 به از درس بخش اين برويد.  براى خوانيم، مى دعا چگونه يعنى درس، موضوع با مرتبط هاى فّعاليّت سراغ به حاال
 خواهند انجام هايى را تمرين از اى مجموعه که دهيد توضيح کودکان داشت.  براى خواهيد نياز مناجات و دعا کتاب يک
 توانيم مى ما بگوييد آنها به  .کنند درک را احترام رعايت با خاص شئى يک با برخورد معناى کند مى کمک آنها به که داد
  .نشان دهيم را احترام صدايمان از استفاده نحوۀ و حرکتمان نحوۀ خود، بدن وضعيّت با

 کنند مى را رعايت احترام که حالتى با و برگردند خود خيالى هاى مربّع به سکوت در بخواهيد کودکان از شروع در .۱
 با حالت احترام بنشينند. بخواهيد وضعيت خود را تغيير داده  آنها از لحظه، چند از بايستند.  بعد

 با که نشان دهند بخواهيد آنها اند. از گرفته خود دستان در را اى پرنده جوجۀ کنند تصّور بگوييد کودکان به حال .۲
  .کنند مى لمس را آن دارند دّقت و آرامى

 بخواهيد اند. از آنها ايستاه توانا پادشاه يک تخت برابر در که هستند خدمتکارانى کنند تصّور بگوييد کودکان به بعد .۳
   .کنند مى تعظيم اطاعت و احترام عين در پادشاه برابر در چطور دهند نشان شما به

 مخصوص اين شيئى که دهيد توضيح آنها براى ببينند. را آن کودکان تا داريد نگه را مناجات و دعا کتاب آخر، در .۴
 و عشق با او سوى به توّجه بتوانيم هنگام ما تا شده نازل ظهورش مظهر وسيلۀ به که است کلمةاهلل حاوى زيرا است
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  ۲۹ – مناجات و حفظ حالت تّوجه

 دست در را مناجات و دعا کتاب اين تا خواهد داشت را فرصت اين يک هر بگوييد آنها بخوانيم.  به را آن خلوص
 از يکى به را بايستند.  کتاب خود هاى مربّع در بخواهيد کند.  از کودکان رفتار آن با احترام و آرامى با بايد که بگيرد
 به و بسپارد ديگرى به نحو همين به را آن نيز او و بدهد خود مجاور به کودک را آن بخواهيد او از و بدهيد آنها

 مخصوص کتاب اين که توست بگويد "نوبت بايد يک هر کنند مى دست به دست را دارند آن ترتيب.  وقتى همين
و  سکون در و بازگردد خود خيالى مربع به بايد کودک هر گرفتند، خود دست در را کتاب همه بگيرى." وقتى را

  .نيز بنشيند او سپس و برگرداند شما به را کتاب بايد ايستاده که کودک بنشيند.  آخرين بسته چشمانى با سکوت

 کردند، مناجات برخورد کتاب با احترام رعايت با که اين خاطر به کودکان از به آرامى توانيد مى لحظه چند از بعد .۵
 را و کلمۀ "سپاسگزارم" کنند مى احساس خود شانۀ روى اى آهسته ضربۀ وقتى بگوييد آنها نماييد.  به تشّکر
بدون سر  توانند مى بگويند "سپاسگزارم." سپسو  بزنند ديگر کودکى شانۀ به آرامى روى بعد و شوند بلند شنوند، مى

بگوييد  آرامى به و بزنيد کودکان از يکى به شانۀ شروع براى توانيد مى کنند.  آغاز را نّقاشى و صدا فّعاليت
  .بپيوندد کالس بقيۀ به و همه سپاسگزارم" بگويد "از تواند مى کودک "سپاسگزارم." آخرين

  نّقاشى. و

در  پرنده جوجه مثالً  اندازد، مى درس اين ياد به را آنها که تصويرى توانند مى کودکان باال، هاى فّعاليت از پس
  .کنند نّقاشى را مناجات و دعا حال در بسته چشمان با اى چهره يا کسى دستان

 مرور. ز

 که در را انقطاع و خضوع به مربوط نصوص و تکرار کنيد آنها با کردند،از حفظ  امروز درس در کودکان که را نّصى
  :نماييد مرور گرفتند ياد اّول کالس

 تو براى تا باش فروتن من براى انسان، پسر مضمون: اى (۲۲ُمَتواِضعًا" لََک  ِالَٔکونَ  خاِضعًا لى ُکن اِالنسان ابنَ  "َيا
  .باشم) متواضع

 تو زينت که بدان مضمون: (۲۳."، ال بما عندک من الزّخارفسواه عّما انقطاعک و اهّلل حّب  زينتک أنّ  "فاعلم
  .)، نه به آنچه از تجّمالت دنيا نزد تو استاوست غير آنچه هر از تو انقطاع و خداوند است عشق

  خاتمه هاى مناجات. ح

 .پايان رساند به دارد حفظ از که نّص  يا مناجات يک تالوت با را کالس تا کنيد انتخاب را آموزان دانش از يکى





 

 

  

  

  

  

  

  اطاعت از احکام الهى
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  ۳۳ – اطاعت از احکام الهى

 اّول بخش

هايى که در مجموعۀ قبلى اهلل و اطاعت از احکام و تعاليم اوست. بر اساس انديشهدربارۀ محبّت ۶تا  ۴هاى  درس
دستورات دروس دربارۀ دعا و مناجات بررسى گرديد، اين مجموعه قصد دارد کودکان را يارى دهد تا دربارۀ ماهيّت 

ر کنند. حصول اين درک کودکان براى توسعۀ عادات و الگوى سلوکى که نمودى از خداوند و اهّميّت اطاعت از آنها تفکّ 
صفات درونى مورد بحث در سال اّول برنامۀ آموزشى آنهاست، حياتى خواهد بود. در اينجا شايد مفيد باشد مّدتى را 

  اند نماييد و مفاهيم اصلى مورد بررسى در آنها را بنويسيد:هششم آمد بخشصرف مرور اين دروس که پس از 

     :چهارم درس
    
    
    

     :پنجم درس
    
    
    

     :ششم درس
    
    
    

بعدى بپردازيد  هاى بخشتوانيد به مطالعۀ  هاى بررسى شده در اين سه درس داريد، مىاکنون که برداشتى از انديشه
کنند بررسى کنيد که چطور کودکان را يارى خواهيد داد تا دالالت ضمنى را که اطاعت از احکام و که به شما کمک مى

چهارم تا يازدهم  هاى بخشتعاليم الهى بر زندگى آنها خواهد داشت درک نمايند. همچنين ممکن است مرورى بر 
موضوعاتى  ها بخشطور که به ياد خواهيد داشت در اين  مفيد باشد. همان ۳در کتاب  " کودکانهاى ادارۀ کالس" واحد 

شوند، مباحثى که براى موضوع کلّى اين سه درس نقش محورى پاداش و مجازات بررسى مى  مانند انضباط، مقّررات،
  دارند.
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 ٢واحد  - ۲ال هاى کودکان، س تدريس کالس – ۳۴

 مدوّ  بخش

ت پرورش هاى کودکان بهائى، در گذشته دربارۀ اهّميّ در تالش براى درک دامنۀ کار خود به عنوان معلّم کالس
شمارى محّقق شود. در اين هاى بىايد. البتّه اين کار ممکن است به روشآموزان خود تفّکر کردهاهلل در قلوب دانشمحبت

اهلل آموزان صحبت خواهيد کرد، به ويژه در اين زمينه که محبّتاهلل با دانشسه درس، شما به طور مستقيم دربارۀ محبّت
بخشد تا هر آنچه را مورد رضاى اوست انجام دهيم و هرآنچه دهد و انگيزده مىد، پرورش مىکنچگونه ما را محافظت مى

راستا نماييم و بر اهلل همارادةبا ترين آرزوى ما آن است که بکوشيم ارادۀ خود را بزرگ دهد اطاعت کنيم.  را فرمان مى
اهلل و اقدام و عمل انسان در دربارۀ ارتباطى که ميان ارادة کنيد، بايداساس آن عمل کنيم. وقتى دربارۀ بيانات زير تأّمل مى

  بيانات ترسيم شده بينديشيد. 

منشأ هر خيرى اعتماد بر : (مضمون  ۲۴" .اصل کّل الخير هو االعتماد على اهّلل و االنقياد ٔالمره و الرّضاء لمرضاته" 
  . )خداوند و اطاعت از امر او و راضى بودن به رضا و ارادۀ اوست

... مضمون عبارت عربى: (  ۲۵"...شوق و جذب قيام بر آن نمايدو  اگر حق بفرمايد افَعل کذا، به تمام هّمت" 
  )چنين کن ...

اى پسر وجود،  :(مضمون  ۲۶" ثّم انَه نفَسَک عّما تهوى طلبًا لرضائى ،يا ابن الوجود ِاعَمل حدودى ُحبًّا لى" 
  .)پس نفس خود را از هوا باز دار به خاطر طلب رضاى من حدود و احکام مرا انجام بده به خاطر محبّتم

 الهوى و اتّبَع ما ُرِقَم ِمن قلمک أالعلى ُحبًّا لجمالک و طلبًا لرضائک" 
ِ
إنّه ِمّمن فاز  .طوبى لمن َنَهى النَّفَس عن

خوشا به حال آن که به عشق جمال تو و به طلب رضاى تو، نفس را از  :(مضمون  ۲۷" بکّل الخير و اتّبع الُهدى.
هوا باز داشت و از آنچه از قلم اعالى تو رقم خورده اطاعت کرد، به راستى که او به هر خيرى فائز شد و از راه 

  .)هدايت پيروى کرد

شايستۀ انسان آن  :(مضمون  ۲۸"لالٕنسان ينبغى أن يکوَن تحت سنن تحفظه عن جهل نفسه و ضرّ الماکرين." 
  .)است که تحت سننى باشد که او را از جهالت نفس و زيان مکرکنندگان محفوظ دارد

پس بايد خدا را شاکر باشيد که موهبت حيات و وجود در ملکوت انسان را به شما عطا نمود. به هّمت تمام " 
جهان باشيد که پنهان نشود و در آفاق تاريکى جاى  بکوشيد تا فضائلى درخور قدر و مقام خود يابيد. مانند انوار

  (ترجمه) ۲۹" نگيرد.
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خواهيد هنگام صحبت کردن با کودکان دربارۀ علّت پيروى از هدايات الهى و چند عبارت از بيانات باال را که مى
  طلب رضاى او در فکر داشته باشيد بنويسيد.

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

براى همسو نمودن ما  هاىاهلل، به خصوص آنجا که به تالشدربارۀ محبّتواضح است که نحوۀ صحبت شما 
مان با ارادۀ او مربوط است، تأثير عميقى بر قلوب و اذهان کودکان خواهد داشت. در زير چندين جمله در زمينۀ اين اعمال

در زير آمده است،   احساساتى کهها يا منش  شنويم. در هر مورد تعيين کنيد کدام يک از صفات،موضوع آمده  که گاه مى
کاربرد داشته باشد. شايد بخواهيد صفت در بعضى موارد ممکن است بيش از يک   شود.در کودکان تقويت مى

اهلل بحث اهلل و خشيةرا که دربارۀ موضوعات محبّت ۳در کتاب  "تربيت بهائى تعليم و اصول از برخى" از واحد  هائى بخش
  دهم را پيش از انجام دادن تمرين مرور نماييد.  بخشکند، به ويژه مى

  تسليم و تفويض        احساس گناه
  اهللمحبّت        طلبىنزاع

    تکبّر و خودبينى          ترس 
  و استقامت پشتکار          طمع

  تمکين و انقياد و فرمانبردارى        خضوع
 اهللخشية        توّکل به خدا
  حس برترى         خودپرستى

  بينىخود محق          وفا
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خواهد انجام دهيم و اّال او ما را مجازات خواهد "ما بايد هر چه خدا از ما مى الف. 
  "  کرد.

_______________ 

 _______________  " کند.مان ترّقى نمىخواهد انجام دهيم و اّال روح"ما بايد هر چه خدا از ما مى ب. 

چون محبّت او نامحدود خدا هميشه ما را دوست دارد،مهم نيست چه کنيم،" . ج
مان مانع رسيدن محبّت او به ما خواهيم اعمال و اشتباهاتاست، اما ما هرگز نمى

  " .شود

_______________ 

 _______________          " خواهد انجام دهيم، اگر واقعًا او را دوست داريم.بايد هر چه خدا از ما مى". د

 _______________  " دهيم. خواهد انجام مىمىماوند، هر آنچه او ازمان نسبت به خدابه خاطر محبّت" . ه

 _______________     " خواهد حتّى اگر دوست نداشته باشيم، انجام دهيم.ما بايد هر چه خدا از ما مى" . و

خواهد انجام دهيم هر چند درک کمى از آن داشته ما بايد هر چه خدا از ما مى". ز
  " باشيم.

_______________ 

داند چه چيزى براى ما خواهد انجام دهيم چون او مىبايد هر چه خدا از ما مى" . ح
  " بهترين است؛ او عليم و حکيم است.

_______________ 

خواهد انجام تنها کسانى شايستۀ محبّت پروردگار هستند که آنچه را خدا از آنها مى" . ط
  "دهند.مى

_______________ 

خواهدانجام دهيم چون باعث شادى و سرور ما خواهد ما بايد هر چه خدا از ما مى" ى. 
  "شد.

_______________ 

کند که حتّى در مواقع سختى شاد و اهلل به ما کمک مىبا ديگر اعضاى گروه خود بحث کنيد که چگونه محبّت
که است تان در نظر بگيريد که دربارۀ کسانى براى گروههايى قابل بازگو براى بررسى اين انديشه، داستان  راضى باشيم.
  شدند. چنان قوى بود که در برابر بالياى شديد آشفته نمى آنان خلوص و وفاى
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  سوم  بخش

تر سازد و جامعه تا ما را به عنوان فرد به خدا نزديک در هر دور و زمانى احکامى توسط مظاهر ظهور الهى نازل شده
نمايند و رساند. احکامى که بر وجود روحانى ما حاکمند، ما را در مسيرى که به سوى اوست هدايت مىرا نيز به پيشرفت ب

کنند بدانيم خداوند چه چيزهايى را براى ما خواسته است. اطاعت ما از احکام او جلوۀ طبيعى محبّت ما نسبت کمک مى
به همين ترتيب، روح ما   کند.به سوى خورشيد رو مى گردان به طور طبيعى در جستجوى منبع نوريک گل آفتاب  به اوست.

يابيم با پيروى از احکام خدا، ما با مراقبت مهربانانۀ او پرورش مى جويد. مشتاق نور خداوند است و از آن مبدأ يگانه نور مى
  ، تفّکر و تأّمل نماييد.باشد مىدربارۀ بيانات زير که دربارۀ ماهيّت دستورات خداوند   کنيم.و در گرماى محبّتش رشد مى

اعلموا أّن أوامرى ُسرُُج عنايتى بين عبادى و مفاتيح رحمتى لبريّتى.  کذلک نُزّل أالمرُ ِمن سمآء مشيّة ربّکم " 
هاى عنايت من در ميان بندگانم و کليدهاى رحمتم براى بدانيد که اوامر من چراغ :(مضمون  ۳۰" مالک أالديان

  .)چنين از آسمان مشيّت پروردگار شما که مالک اديان است نازل گرديد. امر اين باشد مى مردمم

اگر عرفان داشته  مضمون عبارت عربى:(  ۳۱"ست و ناس به منزلۀ حيتان، لو ُهم يعرفون.اوامر الهيّه به منزلۀ بحر " 
  .)باشيد

  ۳۲" مقّدسۀ الهيّه.نورانيت امکان به ديانت است و ترّقى و فوز و سعادت خلق در متابعت احکام کتب " 

اوامر الهيّه از سمآء عزّ احديّه نازل. بايد کّل به آن عامل شويد. امتياز و ترّقى و فوز خلق به آن بوده و خواهد بود. " 
  ۳۳"هر نفسى که به آن عمل نمود، رستگار شد

به  :(مضمون  ۳۴" لى.قد تکلّم لساُن قدرتى فى جبروت عظمتى مخاطبًا لبريّتى أِن اعملوا حدودى ُحبًّا لجما" 
موجب حدود راستى که زبان قدرت من در جبروت عظمتم خطاب به خلقم فرمود که به حّب جمال و زيبايى من به

  .  )و احکامم عمل نماييد

يا ابن إالنسان اُرُکض فى برّ العماء ثّم اسِرع فى ميداِن الّسماء لَن تجَد الرّاحة إّال بالخضوع ٔالمرنا و التّواُضِع " 
هرگز راحت  ى،گاه به ميدان آسمان بشتابآن ىکران بتازدر فضاى بىاگر اى پسر انسان،  :(مضمون  ۳۵" لوجِهنا

   .)نخواهى يافت مگر به خضوع در برابر امر ما و فروتنى در برابر روى ما

لَُهم ِمن سمآء الوحى ليجُدّن أنفَسُهم فى قل الحرّية فى اتّباع أوامرى لو أنتم ِمَن العارفين.  لو اتّبع النّاس ما َنزَّلناه " 
َِّل ِمن سمآء مشيّته المهيمنة على العالمين. قل الحرّية الّتى تنفعکم  .حرِّية بحتة طوبى لمن عرف مراَد اهّلل فيما نُز
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بگو : (مضمون  ۳۶" انّها فى العبوديّة هّلل الحّق و الّذى وجد حالوتها اليبّدلها بملکوت ُملک الّسموات و أالرضين.
آزادى در پيروى از اوامر من است اگر از عارفان باشيد. اگر مردم آنچه را از آسمان وحى براى ايشان نازل کرديم 

يافتند. خوشا به حال آن که مراد خداوند را در آن چيزى شناخت که از کردند، خود را در آزادى مطلق مىپيروى مى
رساند همانا ميان نافذ است. بگو آن آزادى که به شما نفع مىآسمان مشيّت او نازل شد، مشيّت او که بر عال

  کند.مبادله نمى ها و زمينحاکميّت آسمانعبوديّت در برابر حق است و کسى که حالوتش را يافت، آن را با 

در اين موضوع تأثير چشمگيرى دارد. در  البتّه درک شما از ماهيّت احکام الهى در نحوۀ گفتگوى شما با کودکان
اين زمينه مهم خواهد بود به ياد داشته باشيد که احکام خداوند فقط مقّرراتى نيستند که به ما بگويند چه بکنيم و چه 

و اظهاراتى دربارۀ حقيقت وجود انسان هستند. به جمالت زير نگاه کنيد. از کدام يک چنين بيانات نکنيم؛ آنها ذاتًا 
گويد چه بکنيم و چه نکنيم؛ اى از مقّررات است که بر ما تحميل شده و مىآيد که احکام الهى فقط مجموعه برمى
د؟  کنهاى عنايت خداوند توصيف مىاغبا بيانات باال موافقت داردکه براى مثال احکام  را مانند چر وردچنين کدام م هم

  را بگذاريد.  " ۲" وم عدد و کنار جمالت نوع د " ۱" ل عدد کنار جمالت نوع اوّ 

هايى که شايستۀ مقام ما به عنوان کنند و ما را از دنبال کردن خواستهاحکام الهى رفتار ما را محدود مى ____ 
  نمايند. نيست، منع مى انسان

عنوان د به مقام حقيقى خود به دهو به ما اجازه مى دسازهاى دنيوى آزاد مىاز خواستهاحکام الهى ما را ____  
  دست يابيم. انسان

کنيم براى خودمان مشکل به ما مجبور نيستيم از احکام الهى اطاعت نماييم، وقتى در برابر آنها مقاومت مى____  
  آوريم. وجود مى

هاى که به ما عطا شده بيشتر و بيشتر مندىکوشيم از احکام الهى پيروى کنيم، قوا و توانچنان که مىهم____  
  ند. شوظاهر مى

  ايم. اگر احکام الهى را زير پا بگذاريم، انتقام او را برانگيخته____  

  يابيم.  اگر از هدايات الهى پيروى نکنيم، خود را از نور حکمت محيطه و فراگير او دور و دورتر مى____  

  پيروى از احکام الهى چالشى بزرگ است که در تمام طول زندگى خود با آن درگيريم. ____  

  پيروى از احکام الهى منبعى از سرور و رضايت عميق است. ____  
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  د. گويمان سخن مىهاى  نفسانىواهشو نقايص و خ انساندستورات الهى دربارۀ ما به عنوان ____  

  د. گويرا به آنها بياراييم سخن مى و صفاتى که بايد خود انساندستورات الهى دربارۀ ما به عنوان ____  

کنند. با ديگر اعضاى گروه خود هاى عنايت او ياد مىال از احکام و اوامر الهى به عنوان دريا و چراغبيانات با
  آموزان در درک معناى اطاعت از خداوند به کار روند.    تواند براى کمک به دانشبررسى کنيد اين تصاوير چگونه مى

  چهارم  بخش

شما به ارتباط ميان عمل دعا و مناجات خواندن و پرورش ل دروس، حين آماده شدن براى تعليم مجموعۀ اوّ 
کنند. دعا و مناجات روزانه تنها يکى از احکام بسيارى است که خدا صفات روحانى فکر کرديد، که يکديگر را تقويت مى

حانى چگونه فات روبه مسئلۀ اطاعت به طور کلّى فکر کنيد. پرورش ص ر خود بر ما امر فرموده است. حالاز طريق مظهر ظهو
نمايد؟ از از دستورات او چگونه صفات روحانى را تقويت مى اطاعتکند؟ احکام الهى کمک مى به فرد در رعايت

کنيد براى اطاعت به ويژه  تعدادى را که احساس مى  فهرست زير که شامل صفات بررسى شده در دروس کالس اّول است،
  هستند. ضرورىضرورى هستند، انتخاب نماييد و توضيح دهيد اين صفات چگونه 

 راستى و صداقت محبّت و عشق   عدالت قلب پاکى
 خلوص نيّت سرور و فرح   فداکارى   کرم و بخشندگى
 مهربانى بخشش و عفو شاکر بودن   خضوع
 شوق و شور    رضا انقطاع شفقت

 استقامت   امانت   اميدوارى شجاعت
    صبر وفادارى   ريحان و روح
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  پنجم بخش

چنين انضباطى بايد در نهايت  دستورات الهى نقش محورى دارد. برطبق زندگى براى  هاى فردانضباط در تالش
نازله توّسط مظهر ظهور الهى و ترين آنها درک ماهيّت احکام از درون يک فرد، در نتيجۀ عوامل بسيارى برخيزد که برجسته

کند چيست؟ اعمال اراده است. برخى اعمال روزانه که به کودکان در يادگيرى اطاعت مجّدانه از اوامر الهى کمک مى
  توانيد کمک کنيد؟  شما در محيط کالس خود به پرورش کدام موارد مى

    
    
    
    
    
    
    
    
    

توانيد به پرورش انضباط درونى در کودکان کمک کنيد.  وسيلۀ آن مى هاى بسيارى وجود دارد که به دانيد که راه مى
شود. در گروه خود البتّه يک راه براى تشويق رفتار همراه با انضباط و کوشش از طريق جّوى است که در کالس ايجاد مى

  هاى زير چطور ممکن است بر کودکان و جّو يک کالس تأثير بگذارد: بحث کنيد موقعيت

  دهد. در کالس خواهان اطاعت مطلق است و به کودکان اجازۀ سؤال کردن نمى معلّم  الف.

کند بايد به کودکان آزادى داد تا خودشان با  گيرد و احساس مىمعلّم همۀ موارد سرپيچى را ناديده مى  ب.
  اشتباه کردن ياد بگيرند و نبايد مقّرراتى را به آنها تحميل نمود. 



  براى توزيع نيست – PP.PV۵.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۴۱ – اطاعت از احکام الهى

شود از  کند به کودکان کمک کند تا درک کنند چرا از آنها خواسته مىسعى مى معلّم هر گاه ممکن باشد  ج .
  دستورات و مقّررات معيّنى پيروى کنند. 

را به مواردى که کودکان اطاعت  توّجهکند و معلّم در يک کالس صرفًا به موارد نافرمانى اشاره مى  د .
  کند. نمىدهند جلب از خود نشان مى رفتارى شايستهنمايند و  مى

گويد چنين رفتارى باعث  کند و به کودکان مىمعلّم رفتار مثبت و مطيعانه را در کودکان تصديق و تحسين مى  ه .
  سرور قلب حضرت عبدالبهاء خواهد شد.  

انگيزۀ  برخى از منابعکند. دربارۀ تشويق کودکان به پيروى از مقّررات کالس، جّو انضباط روحانى را تقويت مى
تواند به کودکان کمک کند تا در کالس مطيع  براى پيروى از مقّررات کالس بحث کنيد. چگونه يک معلّم مىک يک کود

  باشند و در ايجاد جّوى شاد و در عين حال منضبط براى يادگيرى سهيم باشند؟ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

  ششم  بخش

تا  آورند، پيش اشاره شد، درکى که کودکان از ماهيّت دستورات خداوند به دست مى هاى بخشطور که در  همان
سو کردن خود با ارادۀ الهى و عمل به موجب آن الزم دارند، کمک حّدى به انضباطى درونى که کودکان براى هم

راى نوع بشر به اشکال مختلفى نمايد. در اين زمينه دانستن اين نکته مهم است که حضرت بهاءاهلل هدايت خداوند را ب مى
هايى که  به طور کلى، در اين سه درس، همچنين بخش اند. از جمله احکام، حدود و اوامر، نصايح و اصول ظاهر فرموده

با اين حال بايد به ياد  اند.  به صورتى فراگير مورد استفاده قرار گرفته "احکام" و  " دستورات" کنيد، کلمۀ  امروز مطالعه مى
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مخصوصًا در تعليم درس ششم که طّى آن  تمايزى وجود دارد،  بين مثًال يک "حکم" و يک "نصيحت" داشته باشيد که
، دربارۀ هر يک از موارد زير در صورت لزوم به تّوجه به اين نکتهکنيد. با  دربارۀ دستورات خاّصى با کودکان گفتگو مى

و توصيفى کوتاهى از نحوۀ توضيح دادن آن براى کودکان کالس کمک راهنماى خود تا جاى ممکن اّطالع حاصل کنيد 
    خود بنويسيد. 

     :دستور نهى از غيبت
    
    
    

     :دستور نهى از ظلم به حيوانات
    
    
    

    دستور به مؤّدب بودن: 
    
    
    

  بهتر است بر متن زير از بيت العدل اعظم، تأّمل نماييد:  ، ها بخشدر پايان مطالعۀ اين 

هاى کند اگر مايليم از ناتوانىگونه که قوانينى بر زندگى جسمانى ما حاکم است که اقتضا مىهماندرست " 
جسمانى جلوگيرى کنيم بايد غذاهاى معيّنى به بدن خود برسانيم و آن را در گسترۀ دمايى معيّنى نگه داريم. به 

ا هستند. اين قوانين در هر عصرى، توسط فرمهمين ترتيب قوانينى نيز وجود دارند که بر زندگى روحانى ما حکم
و نوع بشر به طور  شود و اطاعت از آنها براى هر يک از افراد انسانى  مظهر ظهور الهى براى نوع بشر ظاهر مى

خواهند به تناسب و در اتّحاد و هماهنگى پرورش يابند. به عالوه، اين ابعاد مختلف به کلّى، حياتى است اگر مى
ذارد نه تنها به خود گاند.  اگر فردى قوانين روحانى مربوط به پيشرفت خود را زير پا  وابسته يکديگر پيوسته و

زند. به همين ترتيب، شرايط اجتماع بر  کند صدمه مى آسيب رسانده بلکه به اجتماعى نيز که در آن زندگى مى
  (ترجمه) ۳۷"افرادى که بايد در آن زندگى کنند تأثير مستقيمى دارد.
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  ۴۳ – اطاعت از احکام الهى

  درس چهارم 

  کنيد. جهت شروع کالس تالوت مىآموزان، چند مناجات مانند هميشه، شما و تعدادى از دانش

  ها الف. حفظ مناجات

توانيد مناجات دارند، با آنها مرور کنيد. سپس مى از حفظشود مناجات درس اّول را که کودکان اکنون  پيشنهاد مى
خواهند کرد. به ياد داشته باشيد که الزم خواهد بود معناى کلمات و  از حفظزير را معرفى نماييد که طّى سه درس آينده 

  آموزان توضيح دهيد. جمالت را پيش از شروع براى دانش

الهى الهى اجمع قلوب احبّائک على إالتّحاد و أظِهر لُهم عنايتک الُعظمى و اجعلُهم يتّبعون أوامرک و " 
هم ِمن لدنک قّوًة على خدمة أمرک و التترکُهم يا الهى يحفظون شريعتک أعنهم يا الهى فى سعيهم و هب ل

خدايا،  :(مضمون  ۳۸" ٔالنفسهم أِنر لُهم بنور معرفتک و اشرح صدورهم بمحبّتک إنّک أنت ِالُهُهم و ُمعينُُهم.
خويش را بر آنان ظاهر نما و آنها را چنان کن که از  عظيمخدايا، قلوب احبّاى خود را بر اتّحاد جمع کن و عنايت 

شان يارى رسان و از جانب خويش قّوتى اوامرت پيروى کنند و شريعت تو را حفظ نمايند. خدايا، آنان را در تالش
نور معرفتت بر آنها نور ببار و  ، اى خداى من، به خود وامگذار. بابر خدمت امرت بر آنها ارزانى دار و آنها را

  . )رسان آنهايىشان را با محبّت خويش گشاده فرما. به راستى که تو پروردگار و يارىهاى سينه

  ب. حفظ نصوص

  توانيد توضيح زير را با کلمات خود بيان کنيد:  کنند، مىاز حفظ به منظور ارائۀ نّصى که بايد 

يابيم و با آن از اين محبّت پرورش مىاند و ما پيوسته جميع نوع بشر به خاطر عشق خداوند به خلقش آفريده شده
اى مواهب خداوند را دريافت نکنيم نابود خواهيم شد. محبت خداوند مانند شويم. اگر حتّى براى لحظهحفظ مى

توان يک قلعه است. قلعه، ساختمان محکم و استوارى است و ديوارهاى محکم و بلندى دارد که با هيچ چيز نمى
شويم اهلل حفظ مىکه در قلعۀ محبّت در حالىاز آسيب در امانيم.  هستيمون يک قلعه شکست و وارد شد. وقتى در

مان از شيرينى  کنيم تا آنچه رضاى  اوست انجام دهيم و بگذاريم قلوب يابيم، نهايت تالش خود را مىو پرورش مى
  محبت او سرشار گردد. 

آفريده شده، نه اندوه و براى خوشى به وجود آمده، نه فرمايند که زندگى براى شادمانى  حضرت عبدالبهاء به ما مى
يابيم، يک شادمانى که غم. با پيروى از هدايات خداوند و زندگى مطابق تعاليم اوست که شادمانى حقيقى را مى
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هاى اين جهان ما را به زمين خواهند زد. يکى  تا ابد ادامه خواهد داشت. در غير اين صورت، به يقين غم و سختى
خواهد توّجه به نمونۀ واال، حضرت عبدالبهاء است چه که آن  فهميم خداوند از ما چه مىهايى که مى اهاز ر

حضرت انعکاس کاملى از جميع تعاليم الهى هستند. براى کمک به اين که به ياد بسپاريم اين محبّت خداوند 
  کنيم: از حفظ زير از حضرت بهاءاهلل را  دارد، بياييد بياناست که هميشه ما را در امنيّت و شادمانى نگه مى

اى پسر وجود، : (مضمون  ۳۹" َمن دخل فيه نجا و أِمَن و َمن أعرَض َغوى و هلک. ،يا ابن الوجود ُحبّى حصنى" 
  . )محبّت من حصن من است، آن که واردش شود نجات و امنيّت يابد و آن که روى بگرداند سرگردان و نابود شود

مطمئن شويد کودکان پيش از شروع به حفظ نّص باال، درکى اّوليه از آن دارند. جمالت زير  مهم خواهد بود که
  کمک کند:  استناآشنا  آنها تواند در توضيح معناى کلماتى که براى مى

  حصن

 شان، ديوار بلندى پيرامون شهر ساختند. شهر به يک حصن تبديل شد. مردم براى حفاظت از خود در برابر دشمنان .۱

ها مانند يک حصن  د. النه براى جوجهندر امان بمان روباهگزند  اى گذاشت تا از هايش را در النه اورز جوجهکش .۲
 عمل کرد. 

  نجات و امنيّت 

هاى وحشى نيفتند. حاال کرد تا به چنگ سگزار گم شده بودند و مرى بايد آنها را پيدا مىگوسفندان در علف .۱
 اند. ت و امنيّت يافتهاند و نجاگوسفندان به آغل برگشته

وقتى ديد تنها مانده ترسيد. اّما ناگهان مادرش را در ميان جمعيت ديد و به  بيلى در بازار از مادرش جدا شد.  .۲
 طرفش دويد. او خوشحال بود که نزد مادرش برگشته و نجات و امنيّت يافته است. 

  نابود شدن

 آبى نابود شوند. شان از بىترسيدند که محصوالت و همه مى ها بود که باران بسيار کمى در دهکده آمده بودماه .۱

 گردند. شوند. برگ ها نابود مى ها پس از افتادن از درخت، به تدريج فرسوده و در خاک ناپديد مىبرگ .۲

  ها سرود. ج

توانيد يک  مىچنين ايد با کودکان بخوانيد. همبه عنوان فعاليت بعدى، سرودهايى را که مخصوص اين درس انتخاب کرده
  هاى قبل را نيز با آنان مرور کنيد.  يا دو سرود از درس
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  داستان . د

اين داستان به آنها کمک   بارۀ يک پادشاه و وزيرش خواهيد گفت؛ حال به کودکان بگوييد که داستانى را در
خواهيم  را شاکريم، هميشه مىايم و به خاطر محافظه او کند يادشان بماند در حالى که با محبّت خداوند احاطه شده مى

  آنچه را که باعث رضا و خشنودى اوست انجام دهيم. 

  ."ام که کلم براى سالمتى خوب نيست شنيده" روزى پادشاهى به وزيرش گفت: 

حضرت. من آشپزها را از پختن و آوردن کلم در اين قصر منع  بسيار خوب، اعلى" وزير در پاسخ اين حرف گفت:
   " کنم. مى

چند وقت پيش فرصتى دست داد و مقدارى کلم خوردم، به نظرم بسيار لذيذ  و " بعد، پادشاه به وزير گفت:مدتى 
  ."براى سالمت جسم و روح مفيد آمد

گويم ظرفى پر از کلم  روم و مى حضرت. همين االن به سراغ آشپزها مى بسيار خوب، اعلى" وزير در پاسخ گفت:
   ."تان آن را مهيّا کنندىتان بياورند و اغلب براى غذابراى

  ؟"گويى اگر آشپزها پرسيدند چرا نظرت دربارۀ کلم عوض شد چه مى" پادشاه پرسيد: 

گويم بدين خاطر که من بندۀ پادشاه هستم و نه بندۀ کلم. هرچه در نظر شما  به آنها مى" وزير در پاسخ گفت:
  ."بخش است، رضاى من نيز همان استخوشايند و رضايت

  نمايش . ه

 ها و تواناهايى مربوط بهتوانيد کودکان را تشويق کنيد تا در جهت پرورش مهارتهاى زير مىبا انجام دادن فّعاليّت
  تالش کنند: نمايش خّالق

وقتى در جاى خود قرار گرفتند از هر يک بخواهيد مانند قبل در  هاى فرضى خود بايستند.  از آنها بخواهيد در مربع .۱
 بع راه بروند. امتداد مرز مر

 م را انجام دهند. هاى کششى توضيح داده شده در درس دوّ  حاال از آنها بخواهيد تمرين .۲

توضيح دهيد که قرار است مانند کالس  آنها روند. براى هاى خود راه مى در تمرين بعدى، کودکان خارج از مربع .۳
هاى گستردۀ پردامنه و با هاى خود حرکتبا بازو پيش به طور اتّفاقى در اطراف حرکت کنند. اّما اين بار آنها بايد

هاى روان رو به باال و پايين انجام دهند. بايد آزادانه حرکت کنند، اّما مواظب باشند به هم بدن خود حرکات
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بعد از يکى از آنها  حرکت بايستند. بايد فورًا در هر وضعيّتى که هستند بى "ايست" گوييد وقتى مى  نخورند.
کودک بايد دربارۀ وضعيّتى که در آن توّقف کرده فکر کند و پاسخى مناسب آن  " کنى؟دارى چه کار مى"پرسيد:  مى

اين تمرين را چند بار  " چينم.دارم سيب مى" يا  " کنم، دارم يک نرده را رنگ مى" وضعيّت بدهد، مثًال بگويد 
 کند.   بار فرصت يافته که بگويد دارد چه کار مى تکرار کنيد و مطمئن شويد که هر يک از کودکان، دست کم يک

تمرين باال مانند تمرين درس قبل، به کودکان تجاربى براى حرکت دسته جمعى به اطراف در فضايى بزرگ ارائه 
  خواهد داد. تمرين بعدى بر مبناى برخى مفاهيم ارائه شده در درس امروز خواهد بود. 

افتد مثًال: يک کودک بر زمين مى  در هر يک، دو يا سه کودک مشغول است،چند موقعيت ساده در نظر بگيريد که 
و دو نفر ديگر در حال عبور از کنار او هستند. از کودکان بخواهيد موقعيت را تا اين مرحله به نمايش درآورند و بعد 

  اى خداوند خواهد بود. کنند مورد رض. بعد به آنها بگوييد صحنه را طورى تمام کنند که فکر مى" ايست" بگوييد 

  و. نقاشى 

توانيد از کودکان بخواهيد تصوير يک قلعه يا تصاويرى ديگر را که سبب تثبيت و تقويت موضوع درس امروز در  مى
  شود نّقاشى کنند.  شان مىذهن

  مرور . ز

و فروتنى ياد گرفتند پس از مرور نّص درس امروز، به کودکان کمک کنيد بياناتى را که در کالس اّول دربارۀ محبّت 
  تالوت نمايند:

  ۴۰" اى دوست، در روضۀ قلب جز گل عشق مکار..." 

اى پسر انسان، براى من فروتن باش، تا براى : (مضمون  ۴۱" يا ابن إالنسان ُکن لى خاضعًا ٔالکون لک متواضعًا." 
  .)تو متواضع باشم

  هاى خاتمه مناجات. ح

تالوت مناجات يا نّصى خاتمه دهد، در حالى که ديگران در سکوت و تواند کالس را با  يکى از کودکان مى
  .دهند اند و گوش مىآرامش نشسته
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  ۴۷ – اطاعت از احکام الهى

  درس پنجم 

  کنيد.  هايى را تالوت مى آموزان مناجات براى شروع کالس، شما و تعدادى از دانش

  ها الف. حفظ مناجات

توانند زمانى را به ادامۀ يادگيرى مناجاتى که در درس گذشته معّرفى شد به عنوان نخستين فّعاليّت، کودکان مى
  اختصاص دهند. 

  ب. حفظ نصوص 

  کنيد،  معّرفى نماييد: هاى زير که با کلمات خود بيان مىتوانيد نّص امروز را با استفاده از انديشه مى

ا بر طبق آنها زندگى کنيم. اين احکام و کرانش، احکام و تعاليمى را به ما بخشيده ت خداوند به خاطر محبت بى
توانيم بفهميم خداوند از ما  کنند. به وسيلۀ نور آنها مى هايى هستند که راه ما را روشن مى د چراغنتعاليم مان

شويم؛ در غير اين صورت، خود را در  تر مى با اطاعت از دستوراتش، به او نزديک  خواهد چگونه زندگى کنيم. مى
کنيم. اين گونه است که به خاطر محبّت به خدا و آرزوى رسيدن به رضاى او از  يم و راه را گم مىياب تاريکى مى

دارد تا به نحوى که مورد  کنيم. محبت خداوند ما را وا مى احکام و تعاليمى که با مهربانى به ما داده پيروى مى
  رضاى اوست حرکت نماييم. 

به  کنند درک کنيم پيروى از دستورات خداوند به خاطر محبّت به او  به ما کمک مى مثل اعلى، حضرت عبدالبهاء، 
کردند به علّت همين عشق بود. هر چه معنا است. محبت ايشان به خدا آن قدر شديد بود که هر کارى که در روز مى

ن و نيازمندان، خاستند تا به دعا و مناجات پردازند و وقت خود را به مالقات از بيمارا روز سحرگاه از خواب بر مى
آمدند از طريق کلمات و نصايح شان مىميهمانان فراوانى که به خانۀ حضرت روحکمک به دوستان و ارتقاى 

ردم سراسر جهان به هايى که از مشب بيدار بودند و براى سيل نامهگذراندند. اغلب تا پاسى از نيمه شان مىمشفقانه
وقتى کسى عاشق باشد هيچ چيز خيلى "فرمودند:  نوشتند. ايشان هميشه مىپاسخ مى  گرديد،مى شان روانهسوى

داشتن اهّميّت اطاعت از ييد در تالش خود به منظور به ياد(ترجمه) بيا " مشکل نيست و هميشه زمان هست.
  کنيم: از حفظ دستورات خداوند به خاطر محبّت او، بيان زير را 
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به  :(مضمون  ۴۲"مخاطبًا لبريّتى أِن اعملوا حدودى حبًّا لجمالى.قد تکلّم لسان قدرتى فى جبروت عظمتى " 
جمال و زيبايى  دوست داشتنِ  خلقم را مخاَطب قرار داد که به خاطر راستى که زبان قدرت من در جبروت عظمتم

  . )موجب حدود و احکامم عمل نماييد  من به

در زير جمالتى آمده که به شما کمک خواهد کرد معناى برخى کلمات نّص باال را که ممکن است براى کودکان 
کردند، با کلمۀ جالل از حفظ دشوار باشد توضيح دهيد. آنها هم اکنون از نّصى که در درس پانزدهم کالس اّول 

  آشنا هستند.  " عظمت" و 

   مخاَطب

شوند. مدير هر سال  هاى مدير دور هم جمع مى مدرسه براى گوش دادن به صحبتآموزان  سالى يک بار همۀ دانش .۱
 دهد.  قرار مى مخاطبآموزان را  دانش

قرار  مخاَطبزند. کويچى با احترام مادربزرگش را  کويچى هميشه با محبت و تواضع با مادربزرگش حرف مى .۲
 دهد.  مى

  عمل نمودن  

بود تا به قوانين راهنمايى و رانندگى  مراقبراند متوّقف کرد. اثل را که مىوقتى چراغ راهنما قرمز شد، اثل ماشينى  .۱
 عمل نمايد. 

شود سکوت را رعايت کنند يا آهسته صحبت کنند ساکت  که در آن از همه خواسته مى  ماريسول هميشه در کتابخانه .۲
 نمود. بود. او هميشه به مقّررات کتابخانه عمل مى

  حدود و احکام 

خواند. دعاى روزانه يکى از احکام خداوند است. ساموئل با دعا خواندن از  روز صبح و شب دعا مىساموئل هر  .۱
 کند.  حدود و احکام خداوند پيروى مى

  کند.   گويد. او از حدود و احکام خدا مبنى بر صداقت و راستى اطاعت مى ترزا هرگز دروغ نمى .۲

  سرودها . ج

ايد با کودکان منظور تقويت و تثبيت موضوع اين درس انتخاب کرده چند سرود را که دست کم يکى از آنها به
  بخوانيد. 
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  داستان . د

دهد، براى  اى از اطاعت همراه با شادى و سرور را به کودکان نشان مى که نمونه  توانيد داستان زير راامروز مى
  کودکان بازگو کنيد: 

بهاءاهلل تعاليم خداوند را  حضرت دانيد طور که مى همانکرد و  بهاءاهلل زندگى مى حضرت حاجى محمد در زمان
اند. حاجى محّمد، در همۀ معامالتش به عنوان يک تاجر صادق بود و به خاطر براى زمان ما نازل فرموده

 حضرت شناخته شده بود. روزگارى کارش باعث شد تا به عّکا بيايد. روزى در دفترش نشسته بود که اشدارى امانت
بهاءاهلل آوردند. حاجى محّمد بايد فورًا به شهر جّده درعربستان  حضرت وارد شدند و پيغامى فورى از عبدالبهاء

تواند افتخار رسيدن به حضور حضرت بهاءاهلل را  عبدالبهاء سؤال کرد آيا پيش از رفتن مى حضرت رفت. او از مى
چون کشتى هر لحظه ممکن بود حرکت کند.  داشته باشد. حضرت عبدالبهاء توضيح فرمودند که زمانى باقى نمانده

حاجى محمد فورًا دفتر را تعطيل کرد و مستقيم به سمت بندر روانه شد تا سوار کشتى شود. آرزوى او براى اطاعت 
  زدنى بود که هيچ فکر ديگرى جز پيروى از دستور حضرت بهاءاهلل نداشت.چنان مثالآن

ه حرکت آمد. آن وقت بود که متوّجه شد به خاطر عجلۀ زياد  فکر به محض اينکه حاجى محّمد سوار شد، کشتى ب
نکرده بود از حضرت عبدالبهاء هدف سفرش به عربستان را بپرسد. حاال خيلى دير شده بود! اما او نگران نبود. 

  هاى او را هدايت خواهد کرد. مطمئن بود که وقتى به جّده برسد خداوند گام

طوفانى و سفر با خطر همراه بود. همه نگران بودند که کشتى ممکن است غرق شود،  غيرعادىدريا آن روز به طور 
دانست که حفظ خواهد شد و کشتى در امن و امان به جّده خواهد رسيد زيرا حضرت  همه جز حاجى محّمد. او مى

  خود رسيد. بهاءاهلل مأموريتى به او داده بودند که در آن شهر به انجام رساند. و کشتى واقعًا به مقصد 

زنند. او که خود ايرانى بود به  حاجى محّمد پس از ترک کشتى شنيد که در ميان شلوغى دو نفر به فارسى حرف مى
خواهند به عّکا بروند تا حضرت بهاءاهلل را زيارت کنند.  آنها نزديک شد و فهميد که آن دو نفر نيز بهائى هستند و مى

ه خاطر ديانت خود زندانى بوده و تازه آزاد شده بودند. اين نخستين سفر آنان انصافى، ب ت ده سال با بىآنها به مدّ 
به ارض اقدس بود و به کمک نياز داشتند. آن گاه براى حاجى محّمد روشن شد که هدف مأموريت او در جّده 

ئوليتى که او با شان را به عّکا بيابند و به حضور حضرت بهاءاهلل مشّرف شوند، مسکمک به اين دو نفر است تا راه
  توّجه و مراقبت بسيار به انجام رساند. 
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  ه. نمايش 

  ادامه دهند: نمايش خّالق هاى ها و توانايى به پرورش مهارتتا کند  هاى زير به کودکان کمک مى فعاليت

م توضيح هاى کششى که در درس دوّ  تمرين براى هاى خيالى خود بايستند. بعد آموزان بخواهيد در مربّع از دانش .۱
 داده شد با آنها کار کنيد. 

هاى کوچکى درست  ها باز کنند و به آرامى بچرخانند و دايرهحاال به کودکان بگوييد بازوان خود را به اندازۀ شانه .۲
تر و شان سنگيندهند، بازوانتر شود. وقتى اين تمرين را انجام مىتر و بزرگها بايد به تدريج بزرگ کنند. اين دايره

ها شان خيلى سنگين شده، بايد بگذارند که دستتر خواهد شد. به کودکان بگوييد وقتى حس کردند بازواننسنگي
 بيفتد و آنها را بلرزانند. 

هاى خيالى خود کار کنند. توضيح دهيد که شما قرار است  به منظور انجام تمرين بعدى، کودکان بايد بيرون از مربع .۳
ون اين که با هم حرف بزنند بايد جاى خود را طورى تغيير دهند که آن شکل را نام شکلى را بگوييد. و آنها بد

بسازند. براى اين کار نياز دارند با دقت همديگر را نگاه کنند و توّجه دقيقى به حرکات همديگر داشته باشند. 
 ها را نام ببريد: دايره، مثلّت، مربّع، خط مستقيم و خط خميده.  شود اين شکل پيشنهاد مى

ه نمايند و حرکات خود را هماهنگ آموزان کمک خواهد کرد تا ياد بگيرند به يکديگر توجّ  تمرين باال به دانش
کردند.  کنند. اين کار، بر مبناى تمرين درس قبلى استوار است که در آن کودکان در فضايى باز با هم به اطراف حرکت مى

  دهد. اطاعت از خداوند به خاطر محبت او، افزايش مى تمرين بعدى درک آنها را از موضوع درس امروز، يعنى

ه سوار براى شروع از آنها بخواهيد تصور کنند مسافرانى هستند که در همان کشتى که حاجى محمد به مقصد جدّ 
هاى پاک و آرام حرکت  کشتى در زير نور درخشان خورشيد و آب  وقتى همه سوار کشتى شدند،  شده بود، حضور دارند.

شوند. شود همه در جاى خود براى سفرى طوالنى بر روى دريا مستقر مى وقتى ساحل به تدريج از نظر ناپديد مى  د.کن مى
کنند. کشتى روى درياى مّواج به کم به ديوارۀ کشتى برخورد مىها کم ل دريا آرام است، اّما بعد از زمانى کوتاه، موجاوّ 

شوند و بينند که به سرعت نزديک مىاى را مى نگاه کنند؛ آنها ابرهاى تيرهآيد. از کودکان بخواهيد به افق جنبش درمى
شود، آنها  تر مى تر و سياهى نزديک ها بزرگ ترسند. وقتى موجکم مىشنوند. مسافران کمصداى غّرش رعد را از دور مى

کند.  ن از آسمان شروع به باريدن مىهاى بزرگ بارا شوند. از کودکان بخواهيد تصور کنند قطره تر به دور هم جمع مىنزديک
ت و از کنند. باران با شدّ  ت به ديوارۀ کشتى برخورد مىها با شدّ  کند و موج ناگهان تندر باالى سر آنها شروع به غريدن مى

کنند همه چيز از دست  ترسند کشتى در دريا غرق شود. درست وقتى همه فکر مى بسيارى از مسافران مى بارد.  همه سو مى
ها مسافران  روند. در دوردست ها و باد به آرامى از بين مى باران، موج  کند. رسد که طوفان از آنها عبور مىرفته، به نظر مى

  شود.  آيد و دريا دوباره آرام مى توانند ساحلى را ببينند. خورشيد به تدريج از پشت ابرها بيرون مى مى
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کنند و اين بار وانمود کنند مانند حاجى محمد حين سفرش عمل حاال از آنها بخواهيد نمايش را دوباره بازى 
کنند. آنها چگونه در عمل با ديگر مسافران متفاوت هستند؟ از آنها بخواهيد نشان دهند حاجى محمد احساس اطمينان  مى

زمين، در ند بهاءاهلل، مظهر ظهور خداوحضرت از فرمان  دانستدر سراسر سفر داشت زيرا مىو محافظت از سوى خدا را 
  نمايد.  اطاعت مى

  و. نقاشى 

ه بکشند که در کنار مسافران توانيد به کودکان بگوييد تصويرى از حاجى محمد بر روى کشتى به مقصد جدّ  مى
  کند.  توانيد فکر طرح ديگرى را بکنيد که در ذهن آنها موضوع درس امروز را تقويت و تثبيت مى ايستاده، يا مى

  مرور . ز

ل دربارۀ رضا و امانت ياد امروز را تکرار نماييد و به کودکان کمک کنيد بيانات زير را که در کالس اوّ بيان درس 
  اند، تالوت کنند:  گرفته

َر لَه."  اصل عّزت قناعت بنده به آن چيزى  :(مضمون  ۴۳" اصل العزّة ِهَى قناعة العبد ِبما ُرِزَق به و إالکتفاء بما قُدِّ
   ).است که به او روزى داده شده و اکتفا به آنچه برايش مقّدر گشته است

  ۴۴"امانت باب اعظم است از براى راحت و اطمينان خلق." 

  هاى خاتمه مناجات. ح

  يابد.    کالس مانند هميشه با تالوت بيان يا مناجاتى پايان مى
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  درس ششم 

  ها الف. تالوت و حفظ مناجات

ادامه  را کردن مناجات درس چهارماز حفظ و به کودکان کمک کنيد  مائيدهاى شروع آغاز ن کالس را با مناجات
  دهند. 

  ب. حفظ نصوص

  توانيد توضيح زير را به زبان خود بيان کنيد: براى معرفى نّص امروز مى

خواهيم که او برايمان  دهيم، يعنى تنها آنچه را مى وفادارى خود را به او نشان مىبا اطاعت از دستورات خداوند ما 
کنيم تا تعاليم او را به  خواهد. در زندگى روزانۀ خود و طى تعامالت خود با ديگران، نهايت تالش خود را مى مى

ى مثًال وقتى کنيم حتّ  عمل مىاجرا درآوريم. دعاى روزانه يکى از دستورات خداوند است و ما در هر شرايطى به آن 
خيلى خسته هستيم. به ما گفته شده که نبايد از ديگران بدگويى کنيم و غيبت مورد پذيرش نيست. پس اگر مردم 

با مهربانى با حيوانات رفتار کردن،  کنيم.  کنند ما در اين مکالمات شرکت نمى پراکنى و بدگويى مىاطراف ما شايعه
دن در هر زمان و اشتغال به حرفه و يا تجارتى شايسته از ديگر دستورات خداست. به ما مهمان نواز و با ادب بو

توانيم بکنيم تا رفتار ما به طور  ايم بيانديشيم و فکر کنيم ديگر چه مى توصيه شده که هر روز به آنچه انجام داده
ى و د دارد که مربوط به زندگى مادّ روزافزونى بازتاب تعاليم خداوند باشد. البته دستورات بسيار ديگرى نيز وجو

همچنين قوانينى مانند ازدواج، تعليم و تربيت و دفن مردگان که به زندگى جامعه مربوط روحانى فرد است، 
  شود. مى

ايشان با صرف نمودند.  حضرت عبدالبهاء تمام زندگى خود را به خدمت به امر الهى و انجام دادن دستورات خدا 
صبر و بردبارى راه را به ما نشان دادند. وقتى يکى از دوستان سؤال کرد چگونه بايد تعاليم خداوند را به مرحلۀ عمل 

آن  " کم کم، روز به روز." درآورد و صفات روحانى را به دست آورد حضرت عبدالبهاء با محبت پاسخ دادند: 
تا رو به سوى خدا کرده بر  ندکنيم، در عوض ما را تشويق کردحضرت به ما گفتند به ضعف و نقايص خود نگاه ن

فضل و يارى او اعتماد کنيم. براى اين که يادمان باشد هر گونه تالشى را براى عمل روزانه به تعاليم خداوند انجام 
  کنيم: از حفظ دهيم، بياييد بيان زير از حضرت بهاءاهلل را 

اى پسر انسان، به  :(مضمون  ۴۵" ًا لجمالى و التنَس وصاياَى ابتغاًء لرضائى.يا ابن إالنسان الَتترُک أوامرى ُحبّ " 
  . )جمال من، اوامرم را ترک نکن و به طلب رضايم وصايايم را فراموش منما دوست داشتنخاطر 
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وصيت کند. آنها حاال با کلمۀ  برخى از جمالت زير به شما در توضيح معناى کلمات بيان باال به کودکان کمک مى
از درس قبل آشنايى دارند؛  "حدود و احکامکلمۀ "اوامر" يا "چنين کردند و هماز حفظ ل از بيانى که در کالس اوّ "  پند" و

  ا شايد بخواهيد اين کلمات را امروز با آنها مرور کنيد. امّ 

  کردنترک 

کند.  نور آفتاب نگذارد ديگر رشد نمىکند. اگر آن را آب ندهد و در  کريستا گياهى زيبا دارد که از آن نگهدارى مى .۱
 داند که اگر گياهش را ترک کند گياه از بين خواهد رفت.  کريستا مى

هو نگاه کردن  شود يا نه از خيابان عبور کرد و نزديک بود تصادف کند.  هو بدون اين که نگاه کند آيا ماشينى رد مى .۲
 به خيابان را قبل از عبور از آن ترک کرد. 

  سرودها. ج

  داستان . د

توانيد داستان زير را براى کودکان تعريف کنيد که در ذهن آنها اهميت اطاعت از دستورات خدا در هر  امروز مى
  کند:  شرايطى را تقويت مى

ل به خدا کرد و توکّ  بهاءاهلل اطاعت مىحضرت آوريد، اين که چقدر از دستورات  د را به ياد مىداستان حاجى محمّ 
کرد. شايد بدانيد که او  د هميشه هم به سرعت اطاعت نمىبه او داده بود. اما حاجى محمّ  چه قدرت و نيرويى

توانست در حالى که بر پشت اسب در حال تاختن  ى مىخورد. حتّ  تيراندازى ماهر بود. تير او هميشه به هدف مى
گذاشته بود، به گروهى از  پرواز بزند. روزى در حالى که تفنگش را روى شانه اوج اى کوچک را در نشسته پرنده

  بهائيان رسيد که در گردشى با حضرت بهاءاهلل به بيرون رفته بودند، او نيز تصميم گرفت به آنها بپيوندد. 

هاى  د قصد دارد از تفنگ خود استفاده کند به او فرمودند که پرندهوقتى حضرت بهاءاهلل ديدند که حاجى محمّ 
شليک  متّوجه به آنچه حضرت بهاءاهلل گفتند اهميتى نداد چون تمام فکرشد زياد گناه را نکشد. حاجى محمّ  بى

ديد ادامه داد. اما با کمال تعجب  اى که مى کارى که خيلى دوست داشت. پس به شليک به هر پرنده کردن بود، 
شليک د. يک بار شليک کرد، دو بار شليک کرد، چندين بار خور هايش به هدف نمى ديد که هيچ کدام از گلوله

  شد.  کرد، اّما موّفق نمى هاى بزرگ و کوچک شليک مى ى يک پرنده را هم نتوانست بزند. او به پرندهکرد، اما حتّ 

د قرار گشت که ناگهان يک پرندۀ سفيد، زيبا و بزرگ در مقابل چشم حاجى محمّ  گروه داشت از گردش برمى
د فکر کرد حتمًا خيلى راحت کند و حاجى محمّ  توانست به سرعت پرواز گرفت. پرنده آنقدر بزرگ بود که نمى
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ين شليک او به هدف نخورد. او چهار بار ديگر شليک کرد اما همه به خطا رفت. پرندۀ تواند آن را بزند. اولّ  مى
د فکر کرد حاال ديگر حتمًا او را خواهد زد. او دو گلولۀ کرد. حاجى محمّ  هراسناک با ترس نزديک آنها پرواز مى

  ليک کرد اما پرنده فرار کرد. ديگر هم ش

که  او متّوجه شداين اتفاق انديشيد. ناگهان چيز بسيار مهمى را فهميد.  تمامىب کرده بود و به د تعجّ حاجى محمّ 
ت او به خواسته و آرزوهاى خودش باعث شد از آن غفلت حضرت بهاءاهلل به او دستورى روشن دادند، اّما مشغوليّ 

  تصميمى قطعى گرفت تا از دستورات خداوند در هر زمانى اطاعت کند. د کند. آن روز حاجى محمّ 

  نمايش . ه

  کند: هاى کودکان را براى نمايش تقويت مى ها و توانايى هاى زير مهارت تفعاليّ 

 هاى کششى را انجام دهند.  هاى خود بايستند و تمرين مثل هميشه، از کودکان بخواهيد در مربع .۱

ت بعد قرار است فقط با حرکات بدن خود با هم ارتباط برقرار کنند. دهيد که براى فعاليّ توضيح آنان  براى اکنون .۲
 سپس از آنها بخواهيد حرکات زير را انجام دهند:  " توقف!" براى شروع، از آنها بخواهيد با دست خود بگويند 

  
  با استفاده از   بگويند

  سر  " بله" 
  چشم ها  " فهمم. من نمى" 
  گوش  " شنوم.چيزى مى" 
  فک  " متعّجب هستم." 
  بينى  " آيد. بوى نان تازه مى" 
  انگشت  " بيا اينجا!" 
  بازوها  " دوم. دارم مى" 
  شانه    " کنم.به ديوار برخورد مى" 
  پاها  " خورم.دارم ليز مى" 
  همۀ بدن  "ام. خسته" 
  همۀ بدن  " منتظرم." 
  همۀ بدن  " گردم. دنبال کسى مى" 
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هاى پنج يا شش نفره تقسيم کنيد. از افراد هر گروه بخواهيد به رديف پشت سر هم بايستند و  آموزان را به گروه دانش .۳
هاى خود را ببندند به جز نفر آخر هر  هاى نفر جلويى قرار دهند. همۀ کودکان بايد چشمهاى خود را روى شانهدست

بايد به  " هااتوبوس" همۀ  " برو!" د گويي هستند. وقتى شما مى "اتوبوس" است و بقيه  "راننده" صف. اين کودک 
را به آرامى با هل دادن شانۀ نفر جلويى به سمت راست يا چپ  " اتوبوس" " راننده"سمت جلو حرکت کنند. 

دهد. براى متوقف  و نفر جلويى هم همين کار را با نفر جلوى خودش انجام مى  کند، هدايت مى
 کشد.  دو شانۀ نفر جلوى خود را مىبه آرامى هر "  راننده" ، " اتوبوس" کردن 

، به لکند. حا تمرين باال به توانايى کودکان براى هماهنگ کردن حرکات خود و همکارى با يکديگر کمک مى
تالش مناسب تّوجه و بدون انجام کارى سازى براى تمرين بعد، به کودکان بگوييد بين انجام کارى با کوشش و  منظور آماده

کنند تا اين نکته را بازى مىدون آمادگى هاى دو نفره يک نمايش بارد. بگوييد آنها امروز در گروهتفاوت بسيار وجود د
اى که  دربارۀ صحنه بنشينند و به آرامى به آنچه شما از آنها بخواهيد کنيد وهاى دو نفره تقسيم  نشان دهند. آنها را به گروه

  گوييد، گوش دهند.  بايد بازى کنند مى

ى خيلى دور است. کنند، در مکانى کوچک که از بازار محلّ  ر کنند در کوهستان زندگى مىگوييد تصوّ به کودکان ب
خواهد به بازار رفته و مقدارى سبزى بخرند و مستقيم به خانه برگردند. بعد از اين که از خانه بيرون  روزى مادر از آنها مى

کند. به جاى اين که منتظر بمانند گوسفندها بروند، به  را سد مى کنند که راه آنها روند، با يک گله گوسفند برخورد مى مى
رسند که بايد سوار قايق شده و در  دهند. سپس، به يک رودخانه مى کنند و ادامه مى آرامى راه خود را از ميان گله باز مى

روند. و آخر سر، به آن طرف  عرض آن پارو بزنند. اگر پارو زدن را حتى براى يک لحظه متوقف کنند به پايين رودخانه مى
خواهند  خورند که از آنها مى به دوستانى برمى دهند. وقتى سرگرم راه رفتن هستند رسند و به سفر خود ادامه مى رودخانه مى

به کنند بهتر است توّقف نمايند تا بازى کنند، اما يادشان  ل فکر مىبه بازى فوتبالى که قرار است انجام شود بپيوندند. آنها اوّ 
کنند بهتر  افتد که به مادرشان دادند تا سبزى بخرند و بدون تأخير به خانه برگردند. در راه برگشت از بازار، فکر مى قولى مى

هاى فراوان که بتوانند در طول راه بچينند. راهى ديگر وجود  است راه ديگرى را انتخاب کنند، راهى که زيباتر باشد، با گل
تر را انتخاب کنند و به زودى با  گيرند راه کوتاه ست اما به اين زيبايى نيست. آنها تصميم مىتر ا دارد که خيلى کوتاه

  رسند.  خواست به خانه مى سبزيجاتى که مادرشان مى

  نقاشى . و

توانيد به کودکان بگوييد تصوير کسى را نقاشى کنند که يکى از دستورات اشاره شده در بخش معّرفى را  امروز مى
  .    باشد مىيا در حرفه يا تجارتى شايسته مشغول به  کار است دهد، براى نمونه، کسى که با حيوانات مهربان  انجام مى
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  مرور . ز

از پس از مرور بيان درس امروز با کودکان، صفات استقامت و وفادارى را همراه بيانات مربوطه که در کالس اّول 
  نمودند،  با آنها مرور کنيد:  حفظ

اگر بر امر مواليت مستقيم  :(مضمون  ۴۶" نفسک فى اعلى المقام لو تکون ُمستقيمًا على امر موليکتجد ... " 
  .  )يابىباشى، خودت را در باالترين مقام مى

  ۴۷" طوبى از براى مقبلى که به طراز هّمت مزيّن شد و بر خدمت امر قيام نمود." 

  هاى خاتمه مناجات. ح

  





 

 

 

  

  

  

  

  کسب دانش
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 اّول بخش

سه درس پيش رو که آنها را با کودکان کار خواهيد کرد دربارۀ موضوع دانش و معرفت است. اين انديشه به کودکان 
مظاهر شود که آنها براى شناخت و عرفان خدا و دوست داشتن او آفريده شده اند و کسب دانش و معرفت از طريق  معرفى مى

ظهور الهى و مطالعۀ خلقت او، کار محورى زندگى آنها خواهد بود. شما خواهيد کوشيد عطش کسب دانش و معرفت را که 
سازى نوع بشر افزايش دهيد. عالوه بر هم اکنون دارند تقويت نماييد و آگاهى آنان را از اهّميّت به کار بردن دانش در به

که براى جستجوى واقعيّت ضرورى هستند گفتگو خواهيد کرد. با درنظر گرفتن اين  اين، با آنها دربارۀ صفات و خصائلى
 ششم مرور نماييد و مفاهيم اصلى مورد بررسى در هر يک را در زير بنويسيد: بخش افکار، به دروس  پس از

     :هفتم درس
    
    
    

     :هشتم درس
    
    
    

     :نهم درس
    
    
    

زير کار را ادامه دهيد که  هاى بخشتوانيد با مطالعۀ دروس آشنا شديد، مىحال که با مفاهيم بررسى شده در اين 
  شما را در آماده شدن به منظور کار پيش رو يارى خواهد داد.
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 مدوّ  بخش

اهلل و اهّميّت اطاعت از احکام الهى يادگيرى حاصل کردند، يعنى در سه درس گذشته، کودکان دربارۀ محبّت
سلوک و عاداتى که سعى در کمک به پروراندن آنها در کودکان داريد نقش بنيادى دارند. البتّه مفاهيمى که براى الگوى 

ريزى شده  اى خاص برنامههايى نيستيم که براى عمل کردن به شيوه آيد. ما ماشين رفتار خوب، کورکورانه به دست نمى
جويى دانش داللت و اين بر اشتياقى شديد به پى باشيم. همۀ ما بايد آگاهانه براى پرورش روحانى و عقالنى خود بکوشيم

 .دارد

به دليل ارتباط نزديک ميان دانش و اقدام است که سه درس با موضوع دانش و معرفت براى قرار گرفتن در پى 
گويد که شناخت مظهر ظهور خداوند براى دروس مربوط به اطاعت انتخاب شدند. پاراگراف آغازين کتاب اقدس، به ما مى

اند. اين پاراگراف به تنهايى ناپذيرند که بر ما واجب شدهوز و اطاعت از احکام و دستورات او دو وظيفۀ توأم و جدايىامر
رود  بر مبناى آن عمل کنيم. البتّه، توانيم به صرف دانستن حقيقت قانع شويم، بلکه انتظار مى حاکى از آن است که ما نمى

يّت آن براى زندگى اجتماع موضوعات وسيعى هستند که به نحوى در همۀ کسب دانش و معرفت توّسط فرد و اهمّ 
زير  هاى بخششود. منظور از هاى منشعب از آنها بدان پرداخته مىچنين دورههاى متسلسل اصلى مؤّسسۀ روحى، هم دوره

تان کمک شود. براى شروع، آموزانتنها آن است که به شما در تفّکر دربارۀ رويکردتان به اين موضوع در کالس و با دانش
  نصوص مبارک زير را بخوانيد و در آنها تأّمل کنيد:

بعد از خلق ممکنات و ايجاد موجودات به تجلّى اسم يا مختار انسان را از بين امم و خاليق براى معرفت و "
نى لعرفانک "اشهد يا الهى بانک خلقت ۴۸محبّت خود که علّت غايى و سبب خلقت کائنات بود اختيار نمود..."

و عبادتک. اشهد فى هذالحين بعجزى و قوتک و ضعفى و اقتدارک و فقرى و غنائک. ال اله اال انت المهيمن 
دهم اى خداى من به اين که مرا به جهت عرفان و عبادت خود آفريدى. شهادت شهادت مى :(مضمون  ۴۹القيوم."

اقتدار تو و فقر خويش و غناى تو. نيست خدايى دهم در اين حين به عجز خويش و قّوت تو و ضعف خويش و مى
  .)جز تو که مهيمن و قيّومى

خواست يزدان از پديدارى فرستادگان دو چيز بود.  نخستين رهانيدن مردمان از تيرگى نادانى و رهنمائى به "
    ۵۰."هاى آندويُّم آسايش ايشان و شناختن و دانستن راه، روشنايى دانايى

به مضمون عبارت عربى: ( ۵۱."بگو اى اولياى حق جهد نمائيد شايد به عرفانش فائز گرديد و بما ينبغى عامل "
  .عمل نمائيد) آنچه شايسته است
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اّن أّول ما کتب اهّلل على العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الّذى کان مقام نفسه فى عالم أالمر و الخلق.  َمن "
الخير و الّذى ُمِنع إنّه ِمن أهِل الّضالل ولو يأتى بکلِّ أالعمال.  إذا فُزتُم بهذا المقاِم أالسنى و فاز به قد فاز بکّل 

ٔالنُّهما معًا اليُقَبُل أحُدُهما دوَن أالخر. هذا ما  االفِق أالعلى ينبغى لکّل نفٍس أن يتّبَع ما اُِمَر ِبِه ِمن لَدى المقصود
به راستى اّولين چيزى که خداوند بر بندگان خود واجب فرمود عرفان مشرق  :ون(مضم  ۵۲َحَکَم به مطلُع إاللهام"

وحى و مطلع امرش است که در عالم امر و خلق جايگاه نفس او را دارد. هر که به آن فائز شد، به تمام خير رسيده و 
ن به اين مقام درخشان آن که محروم شد، به راستى که از اهل گمراهى است ولو آن که جميع اعمال را بياورد. چو

اسنى و افق اعلى فائز شديد، بر هر نفسى شايسته آن است که از آنچه از جانب مقصود به آن امر شده اتّباع نمايد 
  .)چه مطلع الهام بدان حکم فرمودچه که آن دو توأمند، يکى بدون ديگرى پذيرفته نيست. اين است آن

ر و مسلّم است رکن اعظم علم و دانائيست و عقل و هوشيارى و اّطالع " اساس متين دين اهّلل را ارکان مبين مقرّ  
در مقام  . " کّل اشياء در مقامى آيات الهى بوده و خواهند بود، على َقدِر مراِتِبها ۵۳بر حقائق کونيّه و اسرار الهى."

صورت غير آيات چيزى  اينشود.  در ت مىيتيّ آتجلّى سلطاِن مجلّى در ملکوت اسما و صفات از براى کّل اثبات 
    ۵۴"...مشهود نه

شايد مفيد بدانيد در زير برخى عبارات بيانات مبارک باال را بنويسيد که هنگام تالش براى تقويت عطش دانش در 
  کودکان در ذهن خواهيد داشت.
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شود در اين مرحلۀ ابتدايى از توسعۀ درک کودکان در سه درسى که با کودکان کار خواهيد کرد، از شما خواسته نمى
به صراحت به رابطۀ بين آن دو مفهوم پردازيد. اّما قصد خواهيد داشت نوعى آگاهى  ،عملنسبت به مفاهيم دانش و 

ت تربيت کودکان، جمالزمينۀ شهودى نسبت به اين رابطۀ مهم در آنها پرورش دهيد. به منظور تأّمل بيشتر بر اين رابطه در 
زير را بررسى کنيد و تصميم بگيريد که آيا درست يا نادرست هستند. به ياد داشته باشيد که نبايد فقط به انتخاب يک پاسخ 

  با ديگر اعضاى گروه مطالعۀ خود گفتگو نماييد. اظهارضمنى هر  فاهيمماکتفا کنيد، بلکه بايد دربارۀ 

  کودکان نياز ندارند داليل اين که از . اگرچه دانش مهم است، اّما    .الف
  شود کارهايى را انجام دهند درک کنند. بايد به آنها  آنها خواسته مى

  شود انجام دهند. دانش و معرفت ياد داد هر چه را از آنها خواسته مى
  سرکشى و اکراه داشتن از  حالتشود و سبب ايجاد به تکبّر منجر مى

  اشتباه     صحيح   د.گردتسليم در برابر اقتدار مى

  توانند روابط و مفاهيم انتزاعى را درک  کودکان کم سن و سال نمى   .ب
  کنند. فقط بايد به آنها گفت چه کار کنند و به وقتش، هنگامى که 

  اشتباه     صحيح    گيرند.شوند، داليل امور را ياد مىتر مى بزرگ

  هاى ، پيروى از نمونهتنها راه يادگيرى سلوک مناسب براى کودکان  . ج
  اشتباه     صحيح    درست در ديگران است.

  براى تشويق کودکان به درست رفتار کردن، دانستن اين که براى   . د
  اشتباه     صحيح   شوند کافى است.سلوک خود تشويق و يا تنبيه مى

  کودکان بايد ياد بگيرند اطاعت کنند و زياد سؤال نکنند. نبايد   . ه
  اشتباه     صحيح   را در اين زمينه زياد آزاد گذاشت.آنها 

  کاو در حالى که تشويق  به عطش دانش و پرورش اذهانى کنج  . و
  اهّميّت دارد، نبايد اين حس به کودکان القا شود که در صورت 

  توانند از  نگرفتن پاسخ و توضيحى که آنان را قانع کند، مى
  باه اشت    صحيح   اطاعت سر باز زنند.
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  گيرند اگر عطش دانش در کودکان رشد نيابد، آنها ياد نمى  . ز
  ساالن خود و براى خودشان فکر کنند و کورکورانه از هم

  اشتباه     صحيح   کنند. ديگران تقليد مى

  نبايد دانش را به کودکان تحميل کرد. آنها بايد با کشف و    . ح
  اشتباه     صحيح   نتايجى برسند.بازى ياد بگيرند و دربارۀ حقيقت خود به 

  خود، چه  هاىکودکان بايد از خردسالى ياد بگيرند استعداد  . ط
  اشتباه     صحيح   درونى و چه بيرونى را براى کسب دانش به کار گيرند.

  يک راه مهم براى اين که به کودکان کمک شود تا ايمان   . ى
  کسب کنند و ايقان خود را ازدياد بخشند اين است که به آنها 

  و ترديدهاى خود را بيان کنند و آنچه سبب  اجازه دهيم شّک 
  توان تا حّد شود بشناسند؛ آن گاه مى شان مىسردرگمى

  اشتباه     صحيح   مناسب، توضيحاتى درست و استوار به آنها ارائه داد.

  رۀ خلقت خداوند دانش کسب چنان که درباکودکان هم  .ک
  يابد و اطاعتشان به خدا افزايش مىنمايند، عشقمى

  شان نسبت به از احکام الهى پاسخى طبيعى به محبّت 
  اشتباه     صحيح   جمال و زيبايى اوست.

  بيش از عطش يک کودک براى دانش و معرفت بايد او را   .ل
  اشتباه     صحيح   کماالت روحانى رهنمون شود.پيش به توسعۀ 

 سوم بخش

زندگى ما کسب دانش، به ويژه ازدياد  آفرينِ که يکى از اهداف انگيزه شود مى قبل روشن بخشاز بيانات مبارک 
هايى که آنان براى تربيت  باشد. ما معرفت نسبت به خدا را از طريق مظاهر ظهور او و آموزهمان به خداوند مىدانش و معرفت

هاى عظمت و قدرتش نمودار  شناسيم. همچنين با مطالعۀ خلقت خداوند که در همه جاى آن نشانه د مىآورننوع بشر مى
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گوييم، کتاب وحى و کتاب آفرينش که آنها را کنيم. از اين رو اغلب دربارۀ دو منبع دانش سخن مىاست، دانش کسب مى
  اهيد بيانات مبارک زير را بخوانيد:کنيم. در پرتو اين حقيقت، شايد بخو از طريق دين و علم مطالعه مى

هدايت کبرى مشروط و منوط به علم و دانايى و اّطالع بر اسرار کلمات ربّانيست.  لهذا بايد ياران الهى صغيرًا "
و کبيرًا رجاًال و نساًء به قدر امکان در تحصيل علوم و معارف و تزييد اّطالع بر اسرار کتب مقّدسه و ملکه در اقامۀ 

  ۵۵"براهين الهى نمايند.دالئل و 

شکر خدا را که در اين دور جديد، نصيحت حضرت بهاءاهّلل آن است که انسان بايد در تحرّى حقيقت، مسائل "
تا به هر چيزى نفوذ دينى را با ميزان علم و عقل بسنجد. خدا به اين منظور به ما نيروى خرد و عقل عطا فرموده 

ماند؟ متون مقدسه؟ بدون ميزان عقل ما  را انکار کند چه چيز باقى مىکرده حقيقت را بيابيم. اگر کسى عقل 
 (ترجمه)  ۵۶ "توانيم از آنها ببريم؟ اى مى توانيم دستورات خداوند را بفهميم و چه استفاده چطور مى

 ۵۷."بلى اى برادر اگر در هر خلقى تفّکر نماييم، صد هزار حکمت بالغه بينيم و صد هزار علوم بديعه بياموزيم"

هر چند تحصيل فنون و علوم اعظم منقبت عالم انساني است ولى به شرط آن که اين نهر متّصل به بحر اعظم "
پايان گردد و تلميذ ينبوع علم و عرفان شود. شود و از فيض ِقَدم استفاضه کند. چون چنين شود هر استاذ بحر بى

واّال شايد اين قطره سبب گردد و از فيض موفور محروم شود پس اگر علوم دليل بر جمال معلوم شود فنعم المأمول 
   ۵۸."زيرا تکبّر و غرور آرد و قصور و فتور بخشد

البتّه شما هنگام کار با کودکان، سعى در پرورش عطش دانش در آنان خواهيد نمود، دانشى که برآمده از هر دو 
است. فهرست زير را در نظر بگيريد. دانش نسبت به بسيارى از آنها از هر دو منبع سرچشمه  "کتاب آفرينش"و  "کتاب وحى"

  شود. آنها را مشخص کنيد. گيرد، در حالى که دانش نسبت به بعضى ديگر عمومًا از يکى از دو منبع حاصل مى مى

   هر دو   آ   و          کند  الف. الکتريسيته چطور عمل مى
   هر دو   آ   و        گيرند ورشيد انرژى مىب. گياهان چگونه از خ

  هر دو   آ   و         گردندج. چرا سيّارات به دور خورشيد مى
  هر دو   آ   و         کنندد. حواس جسمانى چگونه کار مى

  هر دو   آ   و       اند ه. اجتماعات مختلف در طول اعصار چگونه زيسته
  هر دو   آ   و         کنندها چگونه در بدن عمل مىو. بيمارى
  هر دو   آ   و           هاى زيستى چطور بقا مى يابندز. گونه
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  هر دو   آ   و        زيست زندگى کردهماهنگ با محيط توان  مى ح. چگونه
  هر دو   آ   و       کنند ط. تقارن و تناسب چطور به زيبايى کمک مى

  هر دو   آ   و             ى. وسعت جهان هستى
  هر دو   آ   و           جهان هستىهاى ک. پيچيدگى
  هر دو   آ   و               ل. هدف تمّدن

  هر دو   آ   و           م. منابع ثروت حقيقى چه هستند
  هر دو   آ   و           ن. منبع شادمانى حقيقى چيست 

  هر دو   آ   و         توان به آزادى حقيقى رسيد س. چطور مى
  هر دو   آ   و             ع. هدف از زندگى ما
  هر دو   آ   و             ف. وحدت نوع بشر

  هر دو   آ   و             بارى تعّصبص. زيان
  هر دو   آ   و           مندى حقيقى افراد انسانىق. توان

  هر دو   آ   و           ر. ماهيت دوجانبۀ افراد انسانى
  هر دو   آ   و             ش. ضرورت همکارى
  هر دو   آ   و             ت. يگانگى خداوند

  هر دو   آ   و           ث. خطرهاى خرافات و اوهام
  هر دو   آ   و           هاى درک انسانى خ. محدوديت

 چهارم بخش

توانيم چگونگى ايجاد دنيايى دانيم که دانش براى وجود اجتماعى نقش محورى دارد. با به کارگيرى دانش مى مى
 ئىمطابق اراده و هدف الهى،از دانش علمى براى کمک به نيروهابهتر را ياد بگيريم. براى اين که اين کار را انجام دهيم، 

اند  هاى آموزشى که از گنجاندن دانش روحانى در برنامه بازمانده کنيم. نظاماستفاده مى است در جهت خير اجتماعى که
د. کودکان از سنين بسيار مندى ذاتى کودکان و نوجوانان را هدايت نمايناستعداد و توان بايد و شايدتوانند آن طور که  نمى

گيرند در جهت بهبود دنياى پيرامون  توانند اهّميّت طلب دانش و پرورش اذهان خود از راه به کارگيرى آنچه ياد مى پايين مى
تان تأّمل خود را درک کنند. بيانات مبارک زير براى آن است که وقتى دربارۀ تعليم اين مفاهيم به کودکان کالس

  :دهدنماييد، شما را يارى  مى
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  (ترجمه) ۵۹"اذهان متحريان حقيقت زنده و يابنده است و کورذهنان کرانند و ناتوان."

به  :(مضمون  ۶۰إنّا ُکنّا قادرين." ،"إنّا نُحبُّ الحکمآء الّذين ظهر منُهم ما انتفع به النّاس و أيّدناهم بأمٍر ِمن عندنا
و آنان را به امرى شوند  مردم از آن منتفع مىا که از ايشان ظاهر شد آنچه داريم حکمايى رراستى که ما دوست مى

  .)ديم، به راستى که ما توانا بوديماز جانب خودمان تأييد فرمو

"اطفال را از سن شير خوارى از ثدى تربيت پرورش دهيد و در مهد فضائل بپروريد و در آغوش موهبت نشو و نما 
پرهّمت نمائيد و متحّمل مشّقت   .مند نمائيد و از هر صنايع بديع نصيب بخشيداز هر علم مفيدى بهره .بخشيد
  ۶۱اقدام در امور مهّمه بيآموزيد و تشويق بر تحصيل امور مفيده بنمائيد." . کنيد

اهّلل باشد آن شجره مبارکه است و اّال حطب است و عاقبت طعمه "هر علمى مانند شجر است و چون ثمر محبّت
  ۶۲آتش گردد."

زير  اظهاراتتوانند کودکان را تشويق کنند تا به داليل بسيار متفاوتى به يادگيرى پردازند.  هاى آموزشى مىنظام
  براى يادگيرى بحث کنيد: انضمنى آنها براى رفتار کودکان و انگيزۀ آن نىامعدربارۀ دانش را بررسى کنيد و دربارۀ 

    سازد: داشتن دانش ما را از ديگران برتر مى  الف.
    
    

    تحصيل دانش براى گرفتن نمرۀ خوب و قبولى در امتحانات ضرورى است:   ب.
    

هاى ماّدى کسى که دانش زيادى دارد شغل خوبى به دست خواهد آورد و درآمد الزم براى داشتن آسودگى  .ج
    را در زندگى به دست خواهد آورد: 

    
    ز دارد: کسى که دانش زيادى دارد قدرت و نفوذ زيادى ني  .د

    
    

    توّجهى رضايت شخصى نيز دارد: کسى که دانش زيادى دارد ميزان قابل  .ه
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    کسى که دانش زيادى دارد مسئوليّت زيادى نيز دارد:   .و
    
    

    کسى که دانش زيادى دارد وظيفه دارد آن را به طريقى با ديگران نيز در ميان گذارد:   .ز
    
    

    کند:  به نوع بشر را به روى ما باز مىهاى خدمت  تحصيل دانش راه  ح.
    
    

اند در نظر بگيريد. اين شان به کار بردهبا اعضاى گروه خود، چند مثال از افرادى را که دانش خود را به نفع جامعه
  سازى جهان به کار رود کمک کند؟ها چگونه ممکن است به شما در توضيح اين مفهوم که دانش بايد در جهت بهمثال

  پنجم بخش

العمر در جستجو و کسب دانش هستند تا بتوانند به پيشرفت در شروع سفرى مادام کودکان کالس شما طبيعتًا
علم و "فرمايند:  اجتماع کمک کنند. آنان براى اين سفر به صفات روحانى بسيارى نياز دارند. حضرت عبدالبهاء به ما مى

بياييد دربارۀ اين انديشه به ويژه آنجا  ۶۳"و آفت هائلقاتلست  سم دانش ممدوح اگر مقارن حسن آداب و اخالق گردد واال
چند مورد را انتخاب کنيد و توضيح دهيد چرا ، که به صفات مورد بررسى در دروس کالس اّول مربوط است فکر کنيم

  چنين ضرورى است که پرورش آنها به موازات کسب دانش انجام گيرد.

 راستى و صداقت محبّت و عشق   عدالت قلب پاکى
 خلوص نيّت سرور و فرح  فداکارى   کرم و بخشندگى
 مهربانى بخشش و عفو بودن کراش   خضوع
 شوق و شور   رضا انقطاع شفقت

 استقامت   امانت   اميدوارى شجاعت
    صبر وفادارى   ريحان و روح
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  ششم بخش

شان هستند و عطش آنها براى دانش بسيار دنياى پيرامونکودکان از نخستين روزهاى زندگى خود، در صدد درک 
هاى کودکان بهائى آن است که آرزوى طبيعى ترين وظايف پيش روى شما به عنوان معلّم کالسزياد است. يکى از اساسى

  تان مبنى بر جستجوى پاسخ و تحّرى حقيقت را در آنها پرورش دهيد.آموزاندانش

روند، عوامل زيادى بر آنها ، اعّم از رشد جسمانى، عقالنى يا روحانى، پيش مىوقتى کودکان در مسير رشد خود
گذارند، اما مسئلۀ انگيزه در يادگيرى کودک در هر سنى بنيادى است. رويکرد شما به عنوان يک معلّم نسبت به تأثير مى

تأثيرى مستقيم بر طرز فکر آنان ان کودک و بخصوص نحوۀ نگرش شما نسبت به استعداد رشد اداراکِى مسئلۀ دانش و معرفت 
ها مطرح بنابراين  اغلب دربارۀ موضوع انگيزه تفّکر خواهيد کرد. همان طور که در بسيارى از دورهنسبت به يادگيرى دارد.  

شود، دنبال کردن  آموزى به درکى نائل مى ترين عامل ايجاد انگيزه است. وقتى دانش دراک خود بزرگايم، ا کرده
آموزان خود  يادگيرى، منبعى براى سرور مستمر او خواهد شد. پس واضح است که شما براى پرورش عطش دانش در دانش

شان يارى کنيد. تمامى دروس ارائه شده در برد ادراکنهايت صبر را اعمال خواهيد کرد و خواهيد کوشيد که آنها را در پيش
البتّه وراى اين موضوع، بايد مراقب باشيد که هيچ  ريزى شده است.  نه طرحبه منظور يارى دادن به شما در اين زمي اينجا

آموزان نگردد. مفيد  اشتياق به جستجوى واقعيت و طلب دانش در دانش کاهشسبب  سخنان و اعمال شما سهوًايک از 
ن تأثيرى داشته باشند، توانند چني است با ديگر اعضاى گروه مطالعۀ خود دربارۀ اين که هر يک از موارد زير چگونه مى

  مشورت کنيد:
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ى را در دهد که تعّصبات ظريف زند اما گاه نظراتى مى معلّمى که دربارۀ اهّميّت جستجوى حقيقت حرف مى  . الف
  ترى نسبت به پسرها دارند. کند که دخترها استعداد کم ، براى نمونه اشاره مىکندقلوب کودکان القا مى

کند و ترس از اشتباه کردن را در آنها ايجاد اطر پرسيدن سؤاالت زياد تحقير مىمعلّمى که کودکان را به خ  .ب
  نمايد.مى

پاسخى وجود دارد و به سؤاالتى که پاسخ آنها مشّخص نيست و  معلّمى که اعتقاد دارد براى هر چيز  . ج
ساده به آنها پاسخ گفت و در جاى ضرورى فضايى براى ابهام به جا  "خير"يا  "بله"با يک  توان نمى
  دهد.ماند، اجازه مطرح شدن نمى مى

توان به صورت ذره ذره و  معلّمى که معتقد است هر چيز قابل اندازه گيرى است و هر گونه دانشى را مى  . د
وص در مورد مسائل روحانى، بخش بخش ارائه داد و اين اعتقاد را ندارد که بخشى از يادگيرى، به خص

  هاست.شامل کسب بينش

که به سرعت و اطالعات جزئى اندک  با اى کهکند به گونه معلّمى که با همه چيز در يک سطح برخورد مى  . ه
کند که با  مفهومى عميق  بدون دشوارى يک بار و براى هميشه قابل درک است به همان شيوه برخورد مى

  شود. درجات و به مرور زمان حاصل مىتدريجًا به که درک آن 

 دهد کهدهد و اين نياز را در آنها شکل مى به خود را پرورش مى معلّمى که در کودکان وابستگى بيش از حدّ   . و
  براى هر پاسخى بايد به او رجوع کنند. نهايتًا

 کنيد:، شايد بخواهيد دربارۀ دو بيان زير تأمل ها بخشبه منظور پايان دادن مطالعۀ اين 

گل محبوب اوست در هر زمين که برويد.  نيّر اعظم فيض بخش الهى  .نور محبوب اوست در هر زجاج بدرخشد"
  ۶۴" ... است از هر مطلعى طالع شود.  نبايد تعّصب داشت بلکه بايد عاشق آفتاب بود

بايد به مقام امتحان  ،نمايند که هر يک اعلم از ديگرى است"مثالً پنج نفر هستند اين پنج هر کدام اّدعا مى
  ۶۵"توانيم حقيقت را بيان نماييم ...گذاشت. تا ترک تعّصبات نکنيم چگونه مى
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 هفتم درس

 هامناجات حفظتالوت و  .الف

مناجاتى را که در کنند. پس از شروع کالس به روش معمول،  امروز کودکان حفظ کردن مناجاتى جديد را آغاز مى
شان توضيح براىکردند با آنها مرور کنيد و معناى کلمات و جمالت ناآشناى مناجات زير را مى حفطچند درس گذشته از 

  کنند. از حفظدهيد. آنها بايد بتوانند در سه جلسۀ آينده اين مناجات را به خوبى 

اى رّب فاجَعل رزقى جمالَک و شرابى وصالَک و أَملى رضائک و عملى ثنائک و انيسى ذکرک و ُمعينى "
المحتجبين و إنّک أنت المقتدر سلطانک و مستَقرّى مقرَّک و وطنى المقام الّذى جعلَته مقّدسًا من حدودات 

پروردگارا، رزق مرا جمال خود قرار ده و شراب مرا وصال خود و آرزويم را رضاى خود  :(مضمون  ۶۶"العزيز القدير.
و عملم را ثناى خود و انيسم را ذکر خود و معينم را سلطان خود و مستّقرم را مقّر خود و وطنم را مقامى که از 

  .)که تو مقتدر و عزيز و قدير هستى داشتى و به راستى حدودات محتجبان مقّدس

  نصوص حفظ .ب

  اى آماده کنيد.کند براى معرفى بيان امروز به کودکان مقدمه هاى زير به شما کمک مىانديشه

کوشيم تا از احکام خداوند پيروى کرده در تمام اقدامات و اعمال خود صفاتى مانند  ما در طول زندگى خود مى
عدالت، تواضع و بخشندگى را نشان دهيم، روزانه با خدا گفتگو  کنيم تا ما را هدايت نمايد و نيرومند محبت، 

نماييم. دهيم خود را وقف جستجوى معرفت نسبت به خداوند و آفرينش او مىکند. همچنين در هر آنچه انجام مى
ا شناخت خدا به چه معنايى است؟ ما خدا شود. ام تر مى با افزايش شناخت نسبت به خداوند محبت ما به او عميق

شناسيم؛ اين افراد احکام و تعاليم  فرستد مى را از طريق وجودات مخصوصى که در هر زمان براى عالم انسانى مى
آورند. با گوش سپردن به کالم مظهر ظهور الهى زمان خود، مطالعۀ احکام و تعاليم او و به  خدا را براى ما مى
شويم. البتّه بايد دربارۀ آفرينش او نيز بيشتر بدانيم و نهايت تالش  تر مى مان، به خدا نزديکندگىکارگيرى آنها در ز

بينيم که  هر  کنيم مى خود را بکنيم تا جهان هستى را مطالعه نماييم و عملکرد آن را درک کنيم. وقتى اين کار را مى
  زند.  چيزى از عظمت و شکوه خداوند حرف مى

جا همه هاى کماالت خدا را در  نگريم،آيات و نشانه دهند وقتى به جهان مى توضيح مى حضرت عبدالبهاء
در همه جا پيرامون را  ها و آيات او  کنيم معناى آن را درک کنيم نشانه بينيم. وقتى در کالم او تفکر و سعى مى مى

شد يادآور محبت خداوندى است بخ درخشد و نور و گرما و زندگى را به جهان مى بينيم. خورشيدى که مىخود مى
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بارد.  هاى خداوند است که پيوسته بر ما مى بارد مانند بخشش شديم. بارانى که بر زمين مىکه بدون او ما نابود مى
اندازد. براى اينکه اهّميّت کسب دانش، به  کوهى که سر به فلک کشيده ما را به ياد عظمت و شکوه او مى

  کنيم:از حفظ ه ياد داشته باشيم بياييد بيان زير را خصوص دانش و معرفت الهى، را ب

  ۶۷"..مقصود از آفرينش عرفان حق و لقاى آن بوده و خواهد بود."

  مقصود

 شمع روشنايى بخشيدن است.از اتاق خيلى تيره و تاريک بود به همين خاطر نينا شمعى روشن کرد. مقصود  .۱

ها  کمک شود. مقصود از اين تمرين انهاى رياضى آن بهبود مهارتآموزان داد تا به آنها در  معلّم تکاليفى به دانش .۲
  آموزان در عمل جمع و تفريق بود. تقويت توانايى دانش

  آفرينش

کرد.  او توضيح داد که جهان و  همۀ هستى را خدا آفريده است،  معلم در بارۀ پيدايش جهان صحبت مى .١
 بنابراين ما جزئى از آفرينش خدا هستيم.

  آفرينش را به خاطر محبّتى که به ما دارد به وجود آورده است.خداوند همۀ  .٢

  عرفان 

امليا دو بار درس را خواند. اّما فقط بعد از اين که خواهرش درس را برايش توضيح داد ادراک و عرفان کافى از  .١
 مطالب آن به دست آورد. 

هاى مختلف دوست شد ا کودکانى از پيشينهزد، اّما وقتى ب مادر آرنولد هميشه با او دربارۀ اهّميّت وحدت حرف مى .٢
  و وحدت را به طور مستقيم تجربه کرد، عرفانش افزايش يافت. 

   لقا

کنند. زيردستان در لقاى پادشاه به او تعظيم  شود، زيردستانش در برابر او تعظيم مى هر وقت پادشاه وارد اتاق مى .۱
 کنند. مى

خواستند گفتگوى خود را در حضور و  اتاق بيرون ببرد چون نمى والدين اميل از او خواستند خواهر کوچکش را از .۲
  لقاى او ادامه دهند.
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  سرودها ج.

  داستان. د

شود داستان اين که چطور جناب ابوالفضائل به شناخت حقيقت ظهور حضرت بهاءاهلل نائل شد، براى پيشنهاد مى
مطالعۀ آفرينش خدا بلکه از طريق مظهر ظهور او نيز به ت کسب دانش را نه فقط از طريق کودکان بگوييد. اين داستان اهميّ 

  کودکان نشان خواهد داد.

يکى از مؤمنان اّوليه که در زمان حضرت بهاءاهلل بهائى شد، شنيده باشيد.  شايد قبًال دربارۀ جناب ابوالفضائل، 
هيم پيچيدۀ روحانى اش  در درک و توضيح مفاجناب ابوالفضائل به خاطر بصيرت جامع، دانش غنى و توانايى

عميقًا مطالعه کرد و در زبان را شناسى و فلسفه مانند رياضيات، ستاره اش موضوعاتىشهرت داشت. او در جوانى
فارسى تسلّط حاصل کرد. جناب ابولفضائل وقتى هنوز مردى جوان بود در يکى  اشعربى نيز عالوه بر زبان مادرى

خت ايران، به استادى مشغول شد. اين داستان اوست وقتى که در اين شهر، هاى تهران، پايتترين دانشگاهاز قديمى
دانشى فراتر از آنچه در همۀ مطالعات گستردۀ خود کسب کرده بود، به دست آورد، يعنى دانش و معرفت ظهور 

  حضرت بهاءاهلل، مظهر ظهور الهى در زمان خود. 

و سوار بر االغ عزم کردند از حومۀ شهر ديدن کنند. در راه يک روز عصر، جناب ابوالفضائل و چند نفر از همراهان ا
بندى تقاضاى کمک کردند. وقتى ترين مغازۀ نعلها گم شد و گروه از نزديکخروج از شهر، نعل يکى از االغ

بند که آموزش رسمى خيلى کمى داشت، ريش بلند و عمامۀ بزرگ جناب ابوالفضائل را که نماد تعليمات  نعل
بند را حيران کرده از او پرسيد آيا اين مرد دانشمند مايل است به سؤالى که مدتى است نعل  بود ديد،گستردۀ او 

آيا درست "شروع کرد:  کتوبم قديمى حديثبند با اشاره به يک پاسخ دهد. جناب ابوالفضائل قبول کرد. نعل
جناب  "آورد؟فرشته باران را به زمين مىکند و اين اى از آسمان همراهى مىاست که هر قطره باران را فرشته
پس از  "درست است."د: داها بود مردم آن ناحيه باور داشتند چنين است پاسخ ابوالفضائل از آنجايى که مّدت

بند بند درخواست کرد سؤال ديگرى بپرسد که جناب ابوالفضائل موافقت خود را اعالم کرد. نعلکمى درنگ نعل
اى هرگز به آن خانه پا نخواهد اى باشد هيچ فرشتهدرست است که اگر يک سگ در خانهآيا "بار ديگر پرسيد: 

بند که به مکتوب بود. نعلاحاديث جناب ابوالفضائل دوباره پاسخ مثبت داد چون اين نيز باور پيروان  "گذاشت؟
شود باران رى مىاى که در آن سگى نگهدادر اين صورت هرگز نبايد در خانه"نکتۀ مورد نظرش رسيد گفت: 

بندى که تحصيالت جناب ابوالفضائل پاسخى نداشت. مغازه را با خشم و خجالت ترک کرد چون نعل "ببارد.
  رسمى نداشت او را از پا درآورده بود! 
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بند يک آشناى مشترک بند بهائى است. اتّفاقًا او و نعلجناب ابوالفضائل از همراهانش شنيده بود که اين نعل
اى داشت. وقتى بزاز که زد، مغازهک بزاز محلّى که در بازارى که جناب ابوالفضائل گاهى به آن سر مىداشتند، ي

ابوالفضائل دعوت کرد تا  باو هم بهائى بود، دربارۀ اتفاقى که در مغازۀ نعل بندى افتاد چيزهايى شنيد از جنا
ر آن جلسه جناب ابوالفضائل سؤاالت اى تشکيل شد. د کمى با هم گفتگو کنند او دعوت را پذيرفت و جلسه

اى پاسخ داده متعددى مطرح کرد و ايرادات زيادى وارد آورد. همۀ سؤاالت او با چنان بيان ساده و روش حکيمانه
تواند به راحتى اشتباه بودن اعتقادات بهائيان را  کرد مى شد که جناب ابوالفضائل خود را بازنده يافت، زيرا فکر مى

  ثابت کند. 

ها به مالقات بهائيان مختلف ادامه داد که برخى از آنها بسيار دانشمند بودند. باالخره چون  اب ابوالفضائل ماهجن
دادند انکار کند، قلب خود را خالصانه به سوى  توانست تا ابد داليلى را که پيروان حضرت بهاءاهلل ارائه مى نمى

برد و پس از  ه زودى، به حقيقت رسالت حضرت بهاءاهلل پىخدا کرد و از او خواست حقيقت را به او نشان دهد. ب
  حدود يک سال اعتراض و مخالفت، به مؤمنى وفادار و ثابت قدم و مبلغى مشتاق در امر مبارک تبديل شد.

  نمايش. ه

نمايش هاى الزم براى  ها و توانايى چنان مهارتهاى زير براى اين پيشنهاد شده که به کودکان کمک کند همفّعاليّت
  خّالق را در خود پرورش دهند:

هاى معمول کششى را انجام دهند. بعد بگوييد  هاى خيالى خود ايستاده و تمرين براى شروع از آنها بخواهيد در مربع .۱
  هايى با بازوان خود، مانند آنچه در درس پنجم توصيف شد، تشکيل دهند. دايره

باشد و بگوييد  "جستجوگر"ند. يک نفر را انتخاب کنيد تا آموزان بخواهيد به صورت دايره بايستسپس از دانش .۲
بشود. براى کودکان توضيح دهيد که  "آغازگر"کالس را ترک کند و بعد  يکى ديگر از کودکان را انتخاب کنيد تا 

تواند چند بار با بازوى  کند. براى نمونه، مى اى از حرکات ساده هدايت مىاين کودک گروه را در انجام مجموعه
چپ دايره بزند، بعد خم شود و چند بار زمين را لمس کند و به همين ترتيب. بقيۀ کودکان بايد سعى کنند با چنان 

  چه کسى است. "آغازگر"نتواند دريابد  "جستجوگر"سرعت و دّقت حرکات او را پيروى کنند که 

بخواهيد وارد کالس شود و در وسط دايره بايستد. آيا  "جستجوگر"از کودکان بخواهيد شروع کنند و سپس از  .۳
چه کسى است؟ وقتى توانست درست حدس بزند، تمرين را تکرار کنيد و شخص ديگرى  "آغازگر"تواند دريابد  مى

بايد چند بار تمرين را تکرار کنيد تا هر  انتخاب نماييد. اگر فرصت کافى است "آغازگر"يا  "جستجوگر"را به عنوان 
  باشد."آغازگر"يا  "جستجوگر"بتواند دست کم يک بار  کودک
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هاى مربوط با موضوع درس امروز يعنى اهّميّت جستجوى دانش به خصوص معرفت  توانيد به سراغ فّعاليّت حاال مى
  الهى برويد.

يد به ترتيب ببينيم. بعد از آنها بخواههاى خدا را مى به کودکان يادآورى کنيد که در همۀ موجودات روى زمين نشانه
به نوبت يکى از عناصر طبيعت را به آرامى بينيم نمايش دهند. در گوش هر کودک  چيزهاى مختلفى را که در جهان مى

شان دارد  ها بايد سعى کنند حدس بزنند همکالسى رودخانه، اقيانوس، باد و غيره. بقيه بچهگل، بگوييد: باران، ابر، کوه، 
   دهد.   چه چيزى را نمايش مى

  . نّقاشىو

تان نقاشى کنند. در خود درس به تصويرهاى  اى از طبيعت را انتخاب کنيد تا کودکان کالسشايد بخواهيد جنبه
  ددى اشاره شده است.متعّ 

 . مرورز

بيان درس امروز را مرور کرده به کودکان صفات استقامت و انقطاع را يادآورى کنيد. کمک کنيد بياناتى را که در 
  ربارۀ اين صفات ياد گرفتند تالوت کنند:کالس اول د

اگر بر امر مواليت مستقيم  :(مضمون  ۶۸"تجُد نفَسَک فى أعلى المقام لو تکون مستقيمًا على أمر موليک ... "
  .)را در باالترين مقام خواهى يافت باشى، خود

است و انقطاعت  بدان که زينت تو حّب الهى :(مضمون  ۶۹ "فاعلَم أّن زينَتَک ُحبُّ اهّلل و انقطاُعک عّما سواه..."
  .)از آنچه غير اوست

  خاتمه هاى . مناجاتح
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  هشتم درس

 هامناجات حفظتالوت و  .الف

توانيد کنيد، کالس را آغاز نماييد. پس از آن مىآموزان تالوت مى هايى که خودتان و چند تن از دانش با مناجات
  کنند.حفظ مناجاتى را که در درس پيش معّرفى کرديد مرور نماييد و کمک کنيد تا آن را بهتر از 

  حفظ نصوص .ب

  از توضيح زير براى معرفى بيان امروز استفاده کنيد:

دانش براى پيشرفت انسان ضرورى است. براى ساختن جهانى بهتر، بايد از علوم و هنرها دانشى کسب کنيم. با به 
کنيم بهبود بخشيم، در پزشکى پيشرفت کرده و  توانيم کيفيت غذايى را که توليد مى آموزيم، مى کارگيرى آنچه مى

هايى را براى برقرارى ارتباط با افرادى که از نظر مکانى از ما دورند پيدا کنيم و  ترى داشته باشيم، راه زندگى سالم
ت عبدالبهاء يادگيرى علوم و هنرها، همچنين کسب معرفت کند. حضر چيزهايى بسازيم که جهان را زيباتر مى

به ما  ما ترى از جهان پيرامون فرمايند. اين تعاليم درک عميق روحانى را که سرچشمه در تعاليم الهى دارد تشويق مى
و ترويج همکارى و  جدالمان در جهت رفاه ديگران و از ميان بردن نزاع و د و در به کارگيرى دانشبخش مى
  . استبخش ما  اهنگى، الهامهم

فرمودند از او پرسيدند چه درسى را در مدرسه  روزى وقتى حضرت عبدالبهاء با معلمى اهل انگلستان صحبت مى
دهد. مرد به ايشان گفت زبان التين، انگليسى، جبر و هندسه. سپس حضرت عبدالبهاء از او پرسيدند آيا در  ارائه مى
پردازد. مرد پاسخ داد که وقتى براى تربيت روحانى در مدرسه وجود ندارد. ز مىهايش به مطالب روحانى نيکالس

حضرت عبداالبهاء نظرى ندادند، اما نيازى هم نبود که چنين کنند! آن مرد، از سؤال و سکوت ايشان دريافت که 
ز اين که بيشتر هر دو براى پيشرفت انسانى ضرورى است. حضرت عبدالبهاء با آگاهى اتربيت مادى و روحانى، 

هاى منظم براى تحقق اين هدف  دهند، جوامع بهائى را به تأسيس کالس مدارس تربيت روحانى را ارائه نمى
سازى تواند به ما در شرکت در جهت به تشويق فرمودند. به منظور اين که به ياد داشته باشيم کسب دانش چگونه مى

  اريم: جهان کمک کند، بياييد بيان زير را به خاطر بسپ

  ۷۰"در تحصيل علوم و عرفان بکوشيد و در اکتساب کماالت صورى و معنوى جهد بليغ نماييد."
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  بکوشيد

کاليس از نگهدارى از محصول خسته شده بود اما سخت کار کرد تا کار آن روز خود را تمام کند. او براى تمام  .١
 کردن کار قبل از پايان روز بسيار کوشيد. 

اند. معلّم  آموزان پرداخت تا مطمئن شود آنها دروس را به خوبى ياد گرفته به کار با دانشمعلّم ساعات زيادى را  .٢
 آموزان خود بسيار کوشيد.  براى کمک به دانش

  جهد بليغ نماييد

 نمود. کرد. او براى رسيدن به قلّه بايد جهد بليغ مىبراى باالرفتن از کوه َفنى بايد همۀ توانش را صرف مى .١

 در ظرف خيلى سفت بسته شده بود. گرچه ِدوى جهد بليغ نمود نتوانست در آن را باز کند.  .٢

  کماالت

اش انجام داده بود. او  زد با وجود اين که کارهاى زيادى در زندگىپيرمرد هيچ وقت دربارۀ گذشتۀ خود حرف نمى .١
 زد.  مردى متواضع بود و هرگز دربارۀ کماالت خود حرف نمى

 لين کماالت و دستاوردهاى انسان بود. از اوّ کشف آتش يکى  .٢

  سرودها. ج

 . داستاند

از کودکان بخواهيد به آرامى بنشينند تا شما داستانى دربارۀ سوزان مودى تعريف کنيد، پزشکى شجاع که از  لحا
جانب حضرت عبدالبهاء مأموريت يافت تا وطن خود آمريکا را ترک کرده به ايران برود تا به زنان آن کشور کمک کند. 

د سفر به ايران، سوزان از خدا خواست که بتواند خود را خوب است اشاره کنيد که چند سال پيش از ترک آمريکا به قص
  کامًال وقف او نموده، بر طبق ارادۀ او عمل کند.

کرد. در آن  سال پيش، در شيکاگو در اياالت متّحده زندگى مى ۱۰۰ميالدى، تقريبًا ۱۹۰۰سوزان مودى در حدود 
سالگى الهام و انگيزه يافت که پزشکى  ۵۲توانستند پزشک شوند اما سوزان در سن  زمان، زنان به ندرت مى

اش را تمام نمود و کار خود را به عنوان يک دکتر آغاز کرد. تقريبًا در همان  بخواند. او خيلى زود تحصيالت پزشکى
درست مثل هاى کودکان،  زمان، با ديانت بهائى آشنا شد و يک عضو فعال از جامعۀ بهائى گرديد که در کالس



  براى توزيع نيست – PP.PV۵.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۸۱ – کسب دانش

گرفت و از  اش جلسات زيادى مى کرد، و در خانه به عنوان معلّم خدمت مى ،داريم کالسى که ما امروز
  نمود.  بازديدکنندگان پذيرايى مى

خواستند در پايتخت ايران، طهران، يک بيمارستان تأسيس  در همان زمان در ايران، گروهى از پزشکان بودند که مى
دانستند که چهرۀ خود را به پزشک مرد  نمى مناسبن ايران آنجا زنا کنند. شايد بدانيد که به خاطر سنن مذهبِى 

نشان دهند و پزشکان زن هم در کشور خيلى کم بودند. پس اين گروه پزشکان درخواست کردند يک پزشک زن از 
آمريکا به آنان بپيوندد و حضرت عبدالبهاء سوزان مودى را به رفتن تشويق کردند. جاى تعجب نيست که خانواده و 

سرزمينى دوردست برود  در پزشکى خود را در آمريکا رها کند تا به يارى مردمى حرفۀاو مخالف بودند که او  دوستان
هايى ناآشنا و مشکالتى سخت رو به رو شود. اما سوزان آماده بود تا به دعوت حضرت  و احتماًال با بيمارى

تى آرزو داشت پزشکى بخواند. او حدودًا ن شدّ عبدالبهاء پاسخ دهد. حاال فهميده بود که چرا چند سال پيش با چنا
  شصت ساله بود که وطن خود را ترک کرد. 

کشيد و ايران از آمريکا بسيار دور بود. دکتر  البتّه در آن روزها سفر از يک جاى دنيا به جاى ديگر بسيار طول مى
ين را داشته باشد تا زمانى را در مودى در راه سفر به ايران، توانست چند روز در ارض اقدس توقف کند و سعادت ا

رسد بايد صبر داشته  حضور حضرت عبدالبهاء به سر برد. ايشان به  او توصيه کردند که وقتى به خانۀ جديد خود مى
خوانند و با او هستند. سپس او آخرين بخش سفر خود را نيز  باشد و او را مطمئن ساختند که هميشه برايش دعا مى

. از آنجا با اسب و رسيدکوچکى درياى خزر را پيمود تا به بندرانزلى، شهرى در شمال ايران، آغاز کرد و با کشتى 
کرد تا احبّا را مالقات کند و بيماران را درمان در طول راه توقف مىها عبور کرد تا به طهران رسيد.  کالسکه از کوه

زياد است، چون  مثل او در اين مکان تا چه حدّ توانست ببيند که نياز به پزشک زنى  نمايد. در همان بدو ورود مى
  خواستند.  آمدند و از او کمک مىزنان بسيارى نزد او مى

وقتى دکتر مودى سرانجام به طهران رسيد فورًا مداواى بيماران را آغاز کرد و به زودى توانست زبان فارسى را به 
قلب، پرداخت. او خوشنيز به کار پزشکى مى اششيوايى صحبت کند. او عالوه بر کار در بيمارستان در خانه
  "صفات خوب و خصائل مهربانانۀ او" ى ازاى محلّ  مهربان و دلسوز بود و همه او را بسيار دوست داشتند. روزنامه

  تمجيد کرد و گفت: 

ن ، مشغول به مشاوره، معاينه و درما۱۰الدوبه پالک  او هر روز از صبح تا ظهر در مطبش در خيابان عالء
رود... ما نهايت سپاس و  ازظهرهاى  جمعه و يکشنبه که به بيمارستان صحت مى بيماران است، به جز بعد
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کنيم که حضورش در اينجا افتخار بزرگى  قدردانى خود را تقديم چنين خانم شريف و انسان محترمى مى
  براى کشور ايران است....

نياز به کمک به ديگران در يادگيرى مسائل بهداشتى و  جهمرکز درمانى متوّ يک دکتر مودى کمى پس از تأسيس 
اى  سالمتى شد و شروع به راهنمايى زنان در پرستارى و زايمان نمود. سرانجام او نيز به ديگران پيوست تا مدرسه

داد که بسيارى  رسمى به نام مدرسۀ تربيت دختران را تأسيس کنند. اين مدرسه دختران جوان بسيارى را آموزش مى
کردند تا مدارس ديگرى براى دختران در سراسر کشور  شدند و اين امکان را ايجاد مى آنها خودشان معلّم مى از

ها در آن هاى جوانى از همۀ پيشينهتأسيس شود. مدرسۀ تربيت دختران احترام و اعتبار بسيارى به دست آورد و خانم
دگمانى تعطيل کرد. اين خود داستانى ديگر است و کردند تا اين که حکومت آن را به خاطر دشمنى و بشرکت مى

شايد شما روزى بخواهيد دربارۀ اين مدرسۀ معروف و مهم مطالبى بدانيد. اما امروز بايد بدانيد که دکتر سوزان مودى 
سالگى در ايران درگذشت، پس از حدود بيست سال که زندگى خود را صرف به کار بردن دانش  ۸۳در سن 

اش و کمک به ديگران به ويژه زنان نمود تا آنها نيز اين فرصت را داشته باشند راه بهبود وطن تازهاکتسابى خود در 
  که چنين کنند.

  نمايش. ه

هايشان در انجام نمايش  ها و توانايى منظور ادامه  توسعۀ مهارته هاى زير ب توانيد کودکان را در فعاليّت امروز مى
  ق کمک کنيد.خّال 

هاى کششى را براى  هاى فرضى خود ايستاده تمرين مثل هميشه براى شروع از آنها بخواهيد در مربعشود پيشنهاد مى .١
 گرم شدن انجام دهند. 

اى بنشينند و خودتان ميان دايره برويد. چيزى کوچک مانند يک شاخه يا مداد يا  سپس بگوييد به صورت دايره .٢
بعد وانمود کنيد موهاى  "اده کنم و وانمود کنم يک شانه است.توانم از اين استف من مى"خودکار برداريد و بگوييد: 

به عنوان چه چيزى  ز اين شئىزنيد. آن را به کودکى که کنار شما نشسته بدهيد و بپرسيد او اخود را با آن شانه مى
ت ديگرى به چه صور ئىکودک به پيروى از مثال شما بايد پاسخ داده نشان دهد که اين شتواند استفاده کند.  مى
توانم از اين استفاده کنم و وانمود کنم يک  من مى"تواند بگويد:  تواند مورد استفاده قرار گيرد. براى مثال مىمى

به همين ترتيب   "گيرى است.توانم از اين استفاده کنم و وانمود کنم که قالب ماهىمن مى"يا  "ساز دهنى است
 شود.  به دست ديگران داده مى ئىآن ش

هاى مربوط به توانيد به سراغ فّعاليّت را به اين نحو داشتند، مى ئىآموزان فرصت استفاده از آن ش همۀ دانشوقتى 
  سازى جهان در آنها تقويت و تثبيت شود. برد تمّدن و بهکند محوريّت دانش در  پيش موضوع درس امروز برويد که کمک مى
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داستانى را که دربارۀ دکتر سوزان مودى شنيدند به نمايش  هاى مختلف به آنها بگوييد امروز قرار است شخصيت
هاى  توانستند بدون حضور او کمک بگذارند. داستان و اين که سوزان مودى چطور به ايران رفت تا به زنانى که  نمى

از خود بايست چه صفاتى  پزشکى دريافت کنند يارى رساند، به آنها يادآورى کنيد. از کودکان بپرسيد سوزان مودى مى
توانيد هر  ق وجود او بود تأکيد کنيد. سپس مىنشان دهد تا به زنان بسيارى در ايران خدمت کند. بر روح خدمت که مشوّ 

هاى داستان انتخاب کنيد و يادآورى کنيد که هيچ کسى هرگز نبايد شخصيت  کودک را براى نمايش يکى از شخصيت
تى متفاوت توصيف يکه هر يک بايد سوزان مودى را از زاويۀ ديد شخص عبدالبهاء را نمايش دهد. به آنها بگوييدحضرت 

هاى ديگرى که ممکن  توانيد شخصيت تواند نمايش دهد يا مى کند. اگر الزم باشد هر شخصيت را بيش از يک نفر مى
  توانند شامل موارد زير باشند:ها مى است سوزان مودى با آنها برخورد داشته در نظر بگيريد. شخصيت

 کرد چرا او قصد ترک آنجا را دارد. ک عضو از خانوادۀ سوزان مودى که مخالف رفتن او به ايران بود اما درک مىي .١

دانست زنان چقدر نياز به کمک دارند و بسيار خوشحال بود که سوزان  يک پزشک مرد همکار او در ايران که مى .٢
 مودى آنجا بود تا از آنها مراقبت کند.

 ران سوزان مودى بود. زنى که يکى از بيما .٣

 دختر جوانى که در مدرسۀ تربيت دختران شرکت کرد و بعدها پزشک شد.  .۴

  . نّقاشىو

مثًال يک بيمارستان يا توانيد از کودکان بخواهيد با الهام از داستان سوزان مودى تصويرى را نقاشى کنند،  امروز مى
 کردند. اى که دکتر مودى و همکارانش در آنجا کار مى مدرسه

 . مرورز

ل بيان امروز را مرور کرده به کودکان کمک کنيد تا بيانات مبارک زير را دربارۀ اميدوارى و قدردانى که در کالس اوّ 
  ياد گرفتند، تالوت کنند:

  ۷۱"در هر حال اميدوار باش زيرا الطاف حق در هر حالت از انسان منقطع نگردد."

  ۷۲برخيز تا شکرانه سبب ازدياد نعمت گردد."خوش باش، ممنون باش و بشکرانه خدا "

  خاتمه هاى . مناجاتح
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 نهم درس

 هامناجات حفظتالوت و  .الف

مناجات معّرفى شده در درس هفتم را تمام کنند تا بتوانند در جلسۀ  حفظهاى شروع، کودکان بايد  پس از مناجات
  مناجات جديدى را آغاز کنند. حفظبعدى آن را مرور نموده و 

  نصوص حفظ .ب

  توانيد از توضيحات زير براى معرفى بيان امروز استفاده کنيد: مى

مان و جستجوى حقيقت براى کسب دانش زندگى خود را به تالش در راه يادگيرى بيشتر دربارۀ جهان پيرامون
ب بينش از تعاليم خداوند و به اجرا در آوردن دهيم. عشق ما به يادگيرى با مطالعۀ علوم و هنرها، کساختصاص مى

ترها و معلّمان يابد. ما از والدين، بزرگ دانش کسب شده و احساس شادمانى حاصل از درک حقيقى، افزايش مى
جستجوى حقيقت نيازمند آن است که دقيق و حساس کنيم.   فهميم تأمل مى کنيم و دربارۀ آنچه مىخود سؤال مى

دهيم. اغلب اشتباهاتى کوشيم و پشتکار نشان مى مشاهده کنيم و بينديشيم. ما مىش دهيم، عميقًا گو –باشيم 
  دهيم.  شود و به تالش ادامه مىايم درک ما بيشتر مى ر دربارۀ آنچه کردهکنيم اما با تفکّ  مى

از هر  نمونه، نورفرمايند که حقيقت يکى است، مهم نيست ما آن را کجا بيابيم. براى  حضرت عبدالبهاء به ما مى
دهند که در  چراغى که بتابد خوب است. گلى سرخ در هر باغى که برويد زيباست. حضرت عبدالبهاء توضيح مى

تالش خود براى جستجوى حقيقت بايد خرافات و تعّصب را کنار بگذاريم. بايد ذهن و فکر بازى داشته باشيم که 
فرمودند و با آمدند استقبال مى اد زيادى که به ديدارشان مىهاست. ايشان هميشه از سؤاالت افربه دنبال پاسخ

توانستند  مردم مىشان، هاى حضرت دادند. از طريق پاسخعشق، صبر و حکمت بسيار به آنها پاسخ مىادب، 
سازى اجتماع نقش توانند در به دانش و درک خود را از واقعيّت مادى و روحانى افزايش دهند و ببينند چگونه مى

توانيم به يادگيرى خود ادامه دهيم.  مان مىفرمايند که در تمام طول زندگى اشته باشند. حضرت عبدالبهاء به ما مىد
گونه تالشى براى جستجوى حقيقت و کسب دانش فروگذار نکنيم بياييد  از هيچبراى اين که به ياد داشته باشيم 

  بيان زير را به خاطر بسپاريم:

(مضمون:  ۷۳"يطلب الحق بکماِل ِجّده و سعِيه ليعلّمه اهّلل سبل عنايته و مناهج مکرُمته. ينبغى للّسالک بأن ..."
مکرمت خود را به او تعليم  طرقهاى عنايت و بايد به کمال جّد و سعى طالب حق باشد تا خداوند راهسالک 

  .)دهد
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  کمال

يونگ کمال سعى و تالش خود را ببرد. لىيونگ با تمام قدرت تالش کرد، اما نتوانست گارى را از جاده باال لى .١
 براى حرکت دادن گارى اعمال کرد. 

کند تا در تکاليف خواهر کوچکش به او کمک کند، بدون توجه به ميزان تالشى که اين  تواند سعى مى استال تا مى .٢
 نمايد کار الزم دارد. استال کمال سعى خود را در کمک به خواهرش مى

  جدّ 

را در  ها در هر روز کارمن نهايت جدّ  يادگيرى عمل جمع و تفريق در مدرسه است. با انجام تمرينکارمن در حال  .١
 برد. کسب توانايى جمع و تفريق به کار مى

خواهد بسازد رسم  هايى را که مى شغل نعيم طراحى ساختمان است. به عنوان بخشى از کار خود او بايد ساختمان .٢
  و تالش در کسب توانايى رسم کردن در کار نعيم اهّميّت دارد.  کند. جدّ 

  سعى

خواست در حمل سطل آب از چاه به خانه به مادرش کمک کند با اين که خيلى سنگين بود. به اين  نبيل مى .١
 ترتيب نبيل با سعى زياد توانست سطل آب را بلند کند و به خانه ببرد.

کردند پس به طرف باالى رودخانه شروع به شنا کردند. شنا ودخانه مالقات مىپسرها بايد دوستان خود را در باالى ر .٢
 درخالف جهت جريان آب، به سمت باالى رودخانه نيازمند سعى فراوان است.

  سرودها. ج

  داستان. د

به  توانيد داستان زير را دربارۀ حضرت طاهره براى کودکان بازگو کنيد تا به نشان دادن صفات کسانى که امروز مى
  پردازند کمک کند: تحّرى حقيقت مى

درک بهتر نائل شوند و به  اند تا بههاى بسيارى دربارۀ کسانى که تحّرى حقيقت کرده و دانش کسب نموده داستان
تر گردند وجود دارد. اين داستان دربارۀ زنى شجاع و دانشمند است که حضرت بهاءاهلل به او لقب  خدا نزديک

  را عطا فرمودند.  "پاک"طاهره، به معناى 
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ميالدى، تقريبًا دويست سال پيش، در ايران به دنيا آمد. از سنين کودکى تشنۀ  ۱۸۰۰حضرت طاهره در حدود 
ها را مطالعه کند و مشتاق بود تا جاى ممکن ياد بگيرد. او به  کسب علم و دانش بود؛ دوست داشت کتاب

و پدرش که يک روحانى معروف کشور داد  و دينى  گوش مىاش دربارۀ مسائل روحانى  مباحثات والدين و خانواده
توانستند  کرد. در آن زمان، زنان به ندرت مى داد و طاهره به سهولت کامل آنها را دنبال مى بود، به او درس مى

تحصيل کنند اما اشتياق حضرت طاهره به دانش آن قدر شديد بود که پدرش باالخره معلمى براى او يافت تا 
مطالعات او دربارۀ علوم و هنرها باشد. با پيشرفت طاهره، پدرش حتى ترتيبى داد تا طاهره بتواند به  راهنماى
داد تا در  ها اجازه نمى زيرا رسوم و سنتنشست،  اى مى البتّه او بايد پشت پردههاى دينى او نيز گوش بدهد،  کالس

کرد اى کاش او  باال بود که شنيده شد پدرش اشاره مى هاى او آن قدر بنشيند. درجۀ موفقيت آموزان مرد کنار دانش
  شد.  پسر بود تا جانشينش مى

خواست بيشتر بداند. روزى حين  البتّه طاهره در ازاى هر چيزى که ياد گرفته بود سؤاالت بسيارى داشت و مى
ها توسط شيخ احمد  کتابهايى در کتابخانۀ او شد که برايش جالب بود. اين  جه کتابمالقات يکى از بستگان متوّ 

ها به او  . آشناى طاهره در دادن اين کتابستۀ دينى آن زمان نوشته شده بودو سيد کاظم، دو نفر از دانشمندان برج
هاى پدرش همخوانى نداشته باشند. اما طاهره اصرار داشت و در نهايت فاميل  ترسيد با ديدگاه درنگ کرد چون مى

  ا به او امانت بدهد. ها ر خود را راضى کرد تا کتاب

جه زياد خواند و جواهر علم و حکمت بسيارى را در آنها يافت. ت و توّ هاى شيخ احمد و سيد کاظم را با دقّ  او نوشته
هاى آنان را با پدرش در ميان بگذارد اما او قبول نکرد به کلمات آنها گوش دهد. با اين حال قلب  سعى کرد نوشته

نگارى با سيد کاظم کرد و سؤاالت بسيارى را عقايد آنها جذب شده بود، و شروع به نامه ها و طاهره به زيبايى گفته
کرد که به سوى حقيقت روحانى  مى پرسيد. او حّس که در حين مطالعاتش در ذهن او به وجود آمده بود از او مى

ه مطالعه پردازد. به عنوان يک شود و تقدير او اين است که به شهر کربال برود تا نزد سيد کاظم ب جديدى کشيده مى
پس پدرش را راضى کرد تا اجازه دهد به همراه خواهرش به کربال سفر کند و به زن، اجازه نداشت تنها سفر کند، 

اين ترتيب راهى سفرى طوالنى شدند. وقتى سرانجام به کربال رسيدند، حضرت طاهره فهميد که سيد کاظم درست 
ر کنيد چقدر نااميد و دلسرد شده بود! او مسافتى طوالنى را سفر دنيا رفته است. تصوّ  چند روز پيش از رسيدن آنها از

ديدند طاهره چقدر ناراحت و  کرده بود و اميدوار بود چيزهاى زيادى از سيد کاظم ياد بگيرد. خانوادۀ سيد کاظم مى
کردند مدتى آنجا بماند و آثار سيد  باشد. از او دعوتنااميد است و آرزوى او به دانستن و يادگيرى چقدر خالص مى

توانست کلمات حکيمانۀ او را مطالعه کند  کاظم را که منتشر نشده بود در اختيار او قرار دادند.  طاهره از اين که مى
توانست درک خود را از موضوعات عميق  ت خوشحال بود. او حتى مىهاى جديدى به دست آورد به شدّ و بينش
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هاى پدرش، پشت  يد کاظم در ميان بگذارد. او در حين انجام اين کار، درست مانند کالسبا برخى از شاگردان س
  نشست.  پرده مى

ت چند سال به خانه برنگشت. در شهر کربال جستجوى او به دنبال حقيقت، به فضل و لطف الهى، طاهره به مدّ 
شناخت حّقانيت پيام الهى را که توسط شخص نهايتًا ثمرى ارزشمند به بار آورد. زيرا در آن شهر بود که افتخار 

حضرت باب در ايران ظاهر شده بود پيدا کرد. اين که او چطور توانست حضرت باب را بشناسد داستان ديگرى 
شنويد. اما بايد بدانيد که حضرت طاهره پس از اعالن ايمان خود به حضرت  هاى بعد آن را مىاست که در کالس

گرديد. شجاعت و قّوت او  حقوق زن پيشرو دفاع از برجسته در تاريخ ديانت بهائى و باب، يکى از قهرمانان زن
سرودن شعر و نوشتن مقاالتى عمر خود را به کسب دانش،  بقيۀپايان. او  هاى او بىناپذير بود و وسعت يادگيرى تسلط

ه حقيقتى که در جستجويش ساخت و بسيارى را ب اختصاص داد که درک عميق او را از تعاليم خداوند منعکس مى
  بودند رهنمون نمود.

  نمايش. ه

توانيد  ق، مىهاى مربوط به شرکت در نمايش خّال  ها و توانايى آموزان در ادامۀ توسعۀ مهارت براى کمک به دانش
  هاى زير را با آنها انجام دهيد: فّعاليّت

 هاى خود انجام دهند.  هاى کششى را در مربع براى شروع از آنها بخواهيد تمرين .١

شان و با استفاده از مانند.  از آنان بخواهيد با بدن هاى تصّورى خود باقى مى براى تمرين بعدى، کودکان در مربع .٢
 بگوييد چند ثانيه به همان شکل باقى بمانند.به آنان است.  ۱اين شکل شمارۀ  ها و پاها شکلى بسازند.  سر، دست

اکنون  است. دوباره بگوئيد چند ثانيه آن را حفظ کنند.  ۲شکل ديگرى درآيند. اين شکل شمارۀ ه سپس بگوئيد ب
را سه   . اين کاربشماريد ۲، ۱ ؛۲، ۱دهند، شما  حالت خود را تغيير مى ۲به شکل  ۱که کودکان از شکل  در حالى

  ت".قرار دارند بگوئيد "ايس ۲وقتى کودکان در شکل   يا چهار بار تکرار کنيد.

است. از آنها بخواهيد براى  ۳آموزان بخواهيد به يک شکل کامًال جديد درآيند. اين شکل شمارۀ  حال از دانش
، ۳، ۲، ۱ ؛۳، ۲، ۱برگردند. حال  ۱چند ثانيه به همان شکل باقى بمانند، و بعد از آنها بخواهيد که به شکل

د.  اين کار  را سه يا چهار بار تکرار کنيد. وقتى آين بشماريد، درحالى که کودکان از شکلى به شکل ديگر درمى
  قرار دارند بگوئيد "ايست". ۳کودکان در شکل 
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 –برگردند و بشماريد  ۱در آخر از آنها بخواهيد شکل چهارم را بسازند و چند ثانيه نگه دارند. سپس بگوييد به شکل 
ند. اين کار را چهار يا پنج بار تکرار کنيد. تا آنها از شکلى به شکل ديگر حرکت کن – ۴، ۳، ۲، ۱؛ ۴، ۳، ۲، ۱

  سعى کنيد در شمارش خود ريتمى را ايجاد نماييد. 

گوييد نمايش دهند تا در  هايى از داستانى را که شما مى توانيد از کودکان بخواهيد بخش در فّعاليّت بعدى، مى
ذهن خود معناى جستجوى حقيقت را هر چند به صورت اّوليه تثبيت نمايند. براى شروع از آنها بخواهيد هر يک از 
اقدامات و کارهاى زير را، بدون خارج شدن از مربع خيالى خود، نمايش دهند: راه رفتن، دويدن، باال رفتن، پريدن، پا به 

و نگاه کردن يا خيره شدن. بعد توضيح دهيد داستانى دربارۀ گروهى از کودکانى مانند خود آنها زمين کوبيدن، هل دادن 
کنند. آنها بايد در حين داستان با دقت گوش دهند. هر وقت به يکى از  زندگى مى "کاروو کار"خواهيد گفت که در دهکدۀ 

را نمايش دهند و وانمود کنند که کودک داستان هستند. براى آنها بايد آن  –براى مثال راه رفتن  –کارهاى باال اشاره کرديد 
  انجام دهيد.  شخصًاتوانيد در هر مورد خاص خودتان اقدام مربوطه را  کمک به آنها مى

يزکارى و تماى زيبا بود. همۀ مردم دهکده از آب رودخانه براى غذا پختن،  نزديک رودخانه "کارو کارو"دهکدۀ 
راه به طرف رودخانه  هاى مدرسۀ محلّ  گرم و داغ  بچه بسيارکردند. در روزهاى  تفاده مىآبيارى محصوالت خود اس

کودکان به هاى مدرسه تمام شد، تا در آب خنک آن شنا کنند. يک روز گرم تابستانى بعد از اين که درس رفتند مى
در آيد،  اى آب از کوه پايين مى . اما وقتى به آنجا رسيدند با تعجب ديدند که فقط باريکهدويدندسمت رودخانه 

حتمًا در دانستند اگر آب پايين رودخانه بند آمده باشد،  حالى که قبًال آب زيادى در همان جا جارى بود. آنها مى
افتاد. کشاورزان چطور  باالى رودخانه مشکلى به وجود آمده است. با اين آب کم، تمام دهکده به دردسر مى

دانستند مشکل چه بود  توانستند غذا بپزند؟ کاش مى را آبيارى کنند؟ مردم چطور مى توانستند محصوالت خود مى
کردند شايد سرچشمۀ آب خشک شده است. با مشورت معلّم خود و  کردند. آنها فکر مى ى پيدا مىتا راه حلّ 
نند و ببينند چه و مشکل را کشف ک راه بروندشان تصميم گرفتند روز بعد به همراه معلّم تا باالى کوه  والدين

  توانند انجام دهند.  مى

تا به پاى کوه رسيدند. بعضى از آنها با  راه رفتندسحرگاه روز بعد کودکان به همراه معلّم خود به راه افتادند و آن قدر 
د: معلّم توضيح دا "توانيم تمام راه را باال برويم؟چطور مى قلۀ کوه خيلى دور است،"نگاهى به باالى کوه گفتند: 

هاى همديگر و با دودلى شروع  کودکان با گرفتن دست "بايد به آرامى برويم و نسبت به خود و ديگران صبور باشيم."
شد. اما ياد گرفتند از  تر مى و هرچه بيشتر رفتند، راه سخت باال رفتندو  باال رفتندتا باالى کوه. آنها  راه رفتنکردند به 

کردند تا به رفتن ادامه  خورد اما به يکديگر کمک مى شان ليز مىا پاىه نيروى خود کمک بگيرند. بعضى وقت
رسيد اين سفر پايانى ندارد.  وقتى به راهى گل آلود رسيدند،  و به نظر مى راه رفتندو  راه رفتنددهند. آنها همين طور 
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. دويدندتوانستند سريع و با دقت در طول آن  در آن قدم گذاشتند و بعضى تا جايى که مى کوبيدن پابعضى از آنها با 
ل هر کدام از آنها کارهاى ناگهان به درختى رسيدند که روى زمين افتاده بود. اوّ ، راه رفتندبعد از اين که کمى بيشتر 

شان را مختلفى را انجام دادند تا درخت را تکان دهند اما هيچ اتفاقى نيفتاد. بعد به کمک هم نهايت تالش
  تا اين که از راه کنار رفت.  هل دادندو با تمام قدرت درخت را کردند 

از کوه استفاده  باال رفتنبايست از دست و پاى خود در حين  شد. آنها مى رفتند شيب کوه بيشتر مى مى هر چه باالتر
بقيه آمد، پا در مى وقتى يکى از آنها داشت از  رسيد عبور کنند. هاى تندى که به قله مى کردند تا بتوانند از شيب مى

کردند که بايد ادامه دهند تا به دهکده کمک کنند. باالخره به قلّۀ کوه رسيدند و با هيجان به  به او يادآورى مى
رسيد هيچ اتفاقى  . اما آب به طور عادى و هميشگى در جريان بود و به نظر مىدويدندسمت سرچشمۀ رودخانه 

به بخش ديگرى از کوه رفتند تا بتوانند از باال که مشکل از سرچشمه نيست، نيفتاده است. کودکان با فهميدن اين 
ناگهان ديدند که رودخانه در جايى با مانع برخورده که  خيره شدندو وقتى به مسافتى دور  نگاه کنندبه رودخانه 

باعث شده آب در جهتى غير از سمت دهکده جريان پيدا کند. بعد از سفر طوالنى خود باالخره مشکل را پيدا 
چون باالخره فهميده بودند بايد چه کار کنند که آب رودخانه به  پريدند مىکردند! آنها با خوشحالى باال و پايين 

  دهکده بازگردد.  سمت

  . نّقاشىو

شان تقويت هاى ارائه شده در اين درس را در ذهناز کودکان بخواهيد صحنه يا تصويرى را نقاشى کنند که انديشه
  .تواند انتخاب مناسبى باشد و تثبيت کند. تصويرى از حضرت طاهره در حال خواندن کتاب مى

  . مرورز

 از حفظکه در کالس اّول  ىامانت و روح و ريحان را با يادآورى بياناتبيان امروز را مرور کنيد و سپس صفات 
  :کردند، يادآورى نماييد

  .۷۴"امانت باب اعظم است از براى راحت و اطمينان خلق."

اى پسر وجود، تو  مضمون: (۷۵."فاستِنر به و الَتفَحص عن غيرى ،يا ابن الوجود مشکاتى أنت و مصباحى فيک"
  .)طلب نور کن و از غيرم جستجو منماست. بنابراين از آن ا من در تومشکات منى و مصباح 

  خاتمه هاى ح. مناجات



 

 

  

  

  

  

  

  زندگى با هماهنگى و اّتحاد
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 اّول بخش

زندگى در اتّحاد با مفاهيم ضمنى کنيد تا دربارۀ در اين مجموعه از دروس، شما به دانش آموزان کمک مى
گذرانيد، با چنان که اين سه درس را مىاى است. همتفّکر کنند، امرى که از مقتضيّات عضويّت مؤثّر در هر جامعهديگران 

کارى با ديگران مى پردازيد و نياز به رفتار منصفانه با همۀ مردم و اهّميّت هم کودکان به بررسى ماهيّت وحدت حقيقى، 
ى تقويت و تثبيت شوند که آنها را قادر خواهد ساخت در جهت هدفى کنيد آن گونه عادات و الگوهاى سلوک کمک مى

آمده،  ها بخشنيروى وحدت بهره برند. براى شروع، دقايقى را به مرور دروسى که پس از اين  فوائدمشترک کار کنند و از 
  هاى اصلى هر يک بنويسيد. بگذرانيد و چند جمله دربارۀ انديشه

     :دهم درس
    
    
    

     :يازدهم درس
    
    
    

     :دوازدهم درس
    
    
    

زير را  هاى بخشکنيم  حاال که برخى از مفاهيمى را که قرار است با کودکان کار کنيد شناسايى کرديد، پيشنهاد مى
 بخشمطالعه کنيد تا به شما کمک کند رويکرد خود را براى ارائۀ اين مفاهيم شکل دهيد. شايد مفيد بدانيد که دوباره 

  پردازد.  را ببينيد که به بررسى موضوع وحدت در جامعۀ بهائى مى ۲م کتاب چهارم از واحد دوّ 
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  م دوّ  بخش

ها، صرف نظر از  و ارتباط ميان افراد و گروه ها را همچون اعضاى يک خانواده آفريده است  خداوند همۀ انسان
ترين مهربانى خالص متمايز گردد. وحدت يکى از قوى هاى فرهنگى، مذهبى يا نژادى آنها بايد با محبت حقيقى و پيشينه

بخش است و قوايى  نيروها در جهان است. اين نيرو چه در هيکل يک فرد و يا در هيکل عظيم بشريّت به خودى خود حيات
  تواند وجود داشته باشد.  با خود به همراه دارد که در غير اين صورت نمى

ن کالس شما در اين سّن حساس، چقدر ضرورى است که شروع به درک اين نکته سخت نيست که براى کودکا
رشد صفاتى در خود نمايند تا آنها را قادر سازد نه تنها در اتحاد با ديگران زندگى کنند، بلکه به افرادى تبديل شوند که 

صد دارد آنها را در اين کوشند. فرايند آموزشى که شما به همراه اين کودکان به آن مشغوليد ق فّعاالنه در ايجاد وحدت مى
گذاريد. براى آمادگى به  مسير قرار دهد و در دروس دهم تا دوازدهم شما به طور صريح اين موضوع را با آنان در ميان مى

منظور تعليم دروس، شايد بخواهيد زمانى را به بررسى رويکردهاى مندرج در آثار مبارکه نسبت به موضوع کثرت و وحدت 
  نمونه، در بيانات زير تأّمل کنيد.  اختصاص دهيد. براى

و همچنين اجزاء فرديّه الفت يافته و امتزاج کرده و اين عناصر ارتباط و اجتماع نموده تا انسان پيدا "
شده و چون اين عناصر تحليل و در اين اجزاء تفريق حاصل شود جسد انسان متالشى گردد. پس معلوم 

  ۷۶نفرت و اختالف و جدائى سبب ممات."و شد که الفت و محّبت سبب حيوة است 

اين تنّوع در جامعۀ انسانى بايد موجب محّبت و يگانگى و مايه اتّفاق و يکرنگى گردد به مثابه "
موسيقى که چون الحان مختلفه ترکيب يابد و اصوات متنّوعه مقترن و موزون شود نغمۀ بديع فراهم آيد و 

يد. اگر با افرادى از ساير اجناس و الوان برخورد نمائيد، آهنگ دلپذير آذان را متلّذذ و محظوظ نما
نسبت به آنان عدم اعتماد نشان ندهيد و بتمامه به خود مشغول مگرديد و به افکار و اذکار خود 
نپردازيد؛ بلکه بالعکس اظهار مسرّت کنيد و ابراز رضايت و عطوفت نمائيد. آنها را به مثابۀ ازهار 

اند، و از بودن در ميان آنها احساس  يد که در حديقۀ عالم انسانى روييدهاللّون مشاهده کن مختلف
  ۷۷"مسرّت نماييد.

الصور و االشکالند ولى  اللون و مختلف النوع و متفاوت مالحظه نمائيد گلهاى حدائق هر چند مختلف"
چون از يک آب نوشند و از يک باد نشو و نما نمايند و از حرارت و ضياء يک شمس پرورش نمايند، 
آن تنّوع و اختالف سبب ازدياد جلوه و رونق يکديگر گردد. چون جهت جامعه که نفوذ کلمة اهّلل است 
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 طبايع سبب زينت عالم انسانى گردد حاصل گردد اين اختالف آداب و رسوم وعادات و افکار و آراء و
و همچنين اين تنّوع و اختالف چون تفاوت و تنّوع فطرى خلقى اعضاء و اجزاى انسان است که سبب 

  ۷۸."ظهور جمال و کمال است

اّولين سؤالى که جوابش را بايد پيدا کرد اين است که چگونه جهان کنونى را، با اين مخاصمات "
  آهنگى بر آن مستولى باشد؟ کارى و همديگر تبديل کرد که همتوان به جهانى  عميقش مى

توان استوار ساخت و اين  نظم جهانى را فقط بر اساس محکم اعتقاد به وحدت عالم انسانى مى
يک حقيقت روحانى  است که به تأييد علوم بشرى نيز رسيده است، علوم مردم شناسى، روانشناسى 

هاى  دانند.  نوع انسان يکى است هر چند که در جنبه ع مىو کالبد شناسى انسان را فقط يک نو
شمارى داشته باشد. اذعان به اين حقيقت مستلزم ترک تمام انواع تعّصبات  ثانوى تفاوت هاى بى

است. تعّصب قومى، طبقاتى، نژادى، مذهبى، وطنى و جنسى، تعّصب ناشى از تقّدم در تمّدن 
فضليت به هر سبب که باشد، بايد تمام متروک و فراموش شود ماّدى و تعّصب در اعتقاد به برترى و ا

.  
قبول وحدت عالم انسانى اّولين شرط ضرورى و اساسى تغيير سازمان جهان و ادارۀ آن به صورت 
يک کشور است که به منزلۀ وطن نوع انسان است. قبول عمومى اين اصل معنوى براى هر کوششى 

   ۷۹"د.در راه تأسيس صلح جهانى ضرورت دار

اين معلوم و واضح است که اعظم وسائط فوز و فالح عباد و اکبر وسائل تمّدن و نجاح َمن ِفى "
البالد محبّت و الفت و اتّحاد کلّى بين افراد نوع انسانى است  و هيچ امرى در عالم بدون اتّحاد و 

   ۸۰"اتّفاق متصّور و ميّسر نگردد.

مفيد خواهيد ديد تا عبارات  ن شّک وگوييد بدهماهنگى سخن مىهنگامى که با کودکان دربارۀ وحدت و 
مشخصى از بيانات باال را در ذهن داشته باشيد. چند مورد از آنها را در فضاى خالى زير بنويسيد و مطمئن شويد که در 

نگى نوع بشر و تان را قادر سازد تا درک بهترى از اصول يگاآموزانايد که دانشفهرست خود چند تمثيل نيز گنجانده
  وحدت در کثرت داشته باشند. 
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اى از صفات را در طول زندگى به  براى اين که کودکان بتوانند به عنوان بانيان وحدت عمل کنند، بايد مجموعه
هاى  در خود پرورش دهند. چالش مهمى که در اين مرحله در برابر شماست تقويت صفات و منشباالتر و باالتر درجات 

خصى در آنان است تا به طور طبيعى و ذاتى وحدت را دوست بدارند و از نزاع و اختالف بيزار باشند. در جهانى که نزاع مش
شود، اين کار بسى دشوار خواهد بود. براى کمک به شما در تفّکر دربارۀ ماهيّت  و اختالف به عنوان هنجار تلقى مى

زير را بررسى  اظهاراتطيف کودکان کالس شما تأثير دارند، هر يک از وحدت و قوايى که در اجتماع بر قلوب و اذهان ل
ضمنى هر يک با اعضاى گروه مطالعۀ خود بحث  مفاهيمو دربارۀ  ،يا نادرستاست کنيد و تصميم بگيريد که آيا درست 

  کنيد: 

 توانند مفهوم انتزاعى وحدت را در سن شش يا هفت سالگى، کودکان نمى  الف.
هاى عينى آن مانند دوستى، وحدت را تنها از طريق جلوه درک کنند؛ آنها

  شناسند. مى

 اشتباه     صحيح 

  اشتباه     صحيح    توانند وحدت را به عنوان نبود نزاع درک کنند.کودکان فقط مى  ب.

شود و هر حالتى از وحدت را ها همواره به دشمنى و تقابل منجر مىتفاوت  ج.
کامًال ضرورى است که مدارا و بردبارى را در کودکان سازد. پس تل مىمخ

  پرورش دهيم.

 اشتباه     صحيح 

تواند هماهنگ شود و سبب ظهور است زيرا مىخود هدفمندکثرت و تنّوع  د.
جزء زيبايى گردد، و کودکان بايد درک خود را از کثرت افزايش دهند و آن را 

  .شمرندوحدت  مفهوم الينفکذاتى و 

 اشتباه     صحيح 

داشت و درک مفهوم کثرت بر اين داللت دارد که کودکان بايد ياد گرامى  ه.
  سازد افتخار کنند. بگيرند به آنچه آنان را از ديگران متمايز مى

 اشتباه     صحيح 
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  اى براى حس موّفقيّت شخصىيابند که انگيزهکودکان فقط وقتى برترى مى  و.
  در آنان به وجود آيد.

 اشتباه     صحيح 

اساس حقيقى تفّوق و برترى در انجذاب فرد به زيبايى و کمال است، نه در   ز.
  آرزوى اثبات برترى خود به ديگران.

 اشتباه     صحيح 

کند تا کودکان از تکبّر و حس برترى که تواضع در برابر خداوند کمک مى  ح.
وحدت است، محافظت  بار در راه بسيار زيان ىعامل که سبب رشد تعّصب

  شوند.

 اشتباه     صحيح 

بيشتر کودکان در سنين شش يا هفت سالگى از تعصباتى که در اجتماع   ط.
  شان رايج است پاک و مبرا هستند.پيرامون

 اشتباه     صحيح 

 کنيد، يکى از ابزارهايى عطش دانش که به رشد آن در کودکان کمک مى  ى.
شوند و پيکار با جهالتى متقابل جهان هستى آگاه مىاست که با آن از ارتباط 

  کنند.را که مسبّب تعّصب است آغاز مى

 اشتباه     صحيح 

براى کمک به کودکان در درک مفاهيمى مانند وحدت و هماهنگى، يک   ک.
  معلّم بايد با همۀ آنها يکسان رفتار کند.

 اشتباه     صحيح 

فاهيمى مانند وحدت و هماهنگى، يک براى کمک به کودکان در درک م  ل.
معلّم بايد با هر يک به عنوان فردى با نيازها و استعدادهاى خاص رفتار کند، 

  دهد.در عين حال که در برابر همه، ميزان محبت و عدالت يکسانى نشان مى

 اشتباه     صحيح 

  سوم  بخش

همۀ اعضاى خانوادۀ بشرى داللت دارد. براى اين که  همبستگىداشت درکى عميق از وحدت بر درک و گرامى
ها از  عدالتى بىجه قرار گيرد، بايد تالش شود نوع انسان به رفاه حقيقى نائل شود، آرزوها و نيازهاى هر فرد بايد مورد توّ 

در اين زمينه بسيار مفيد ها با انصاف رفتار شود. تمثيل هيکل انسان که در بيانات قبلى آمده بود،  ميان برود و با همۀ انسان
بينشى نيز نسبت به عملکرد اصل عدالت ارائه  است. اين تمثيل عالوه بر کمک به ما در درک اصل وحدت عالم انسانى، 
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کند.  دهد و دريافت مىضرورى است مى  بدن، دهد. در بدن انسان، هر عضو آنچه را براى کارکرد خود و نيز آسايش کلّ  مى
  ر بيانات زير تأّمل کنيد.در پرتو اين مطلب ب

اين واضح است که جميع کائنات مرتبط به يکديگر است؛ ارتباط تاّم مثل اعضاى هيکل انسانى. چگونه "
همين قسم اعضاى اين کون نامتناهى جميع به يکديگر  ،اعضاء و اجزاء هيکل انسانى به يکديگر مرتبط است

بايد سمع بشنود تا  ،بايد چشم ببيند تا پا قدم بر دارد ،مرتبط است. مثالً پا و قدم مرتبط به سمع و بصر است
دماغ مرتبط  . هر جزئى که از اجزاء انسانى ناقص باشد در سائر اجزاء فتور و قصور حاصل گردد. بصر دّقت نمايد

  ۸۱"لب و معده است و شش مرتبط بجميع اعضاء است و همچنين ساير اعضاء.به ق

   ۸۲"به جميع مهربان باشيم. ،دوست داشته باشيم جميع ملل و َخلق را ،پس ما بايد متابعت سياست الهيّه کنيم"

او را به بادهاى مخالف ظلم و اعتساف خاموش منماييد و مقصود از آن ظهور اتّحاد  ،سراج عباد داد است"
 ۸۳"است بين عباد.

کنيد تا درک کودکان را از مفاهيم انصاف و عدالت در بستر ايجاد وحدت، افزايش  در اين دروس شما تالش مى
م کودکان در حال حاضر و پس از مطالعۀ درس دوّ تر خواهد شد. البته  بدهيد، اين ادراک در طول زندگى آنها عميق و عميق

کالس اّول، تصّورى از عدالت به عنوان يکى از صفات روح انسانى دارند. همچنين تا حّد معيِّنى دربارۀ ارتباط ميان 
آنها اند. پس شايد مفيد بدانيد آن دو درس را مرور کنيد. در اينجا به عدالت، انصاف و شفقت در درس سيزدهم تفّکر کرده

خواهند در اتّحاد با ديگران زندگى کنند و بانيان وحدت باشند، انصاف و تر روند و ببينند که اگر مىکنيد پيش کمک مى
زير توّجه کنيد و با  اظهارتها در کالس خود، به عدالت ضرورى است. در تفکر دربارۀ چگونگى پرداختن به اين انديشه

هاى ششم بخش. پيش از شروع، شايد بخواهيد استدام درست و کدام نادرست بررسى دقيق هر يک تصميم بگيريد که ک
ضمنى براى موضوع مورد بررسى دارند، دوباره  مفاهيمىرا که  "هاى کودکانادارۀ کالس"، ۳تا نهم از واحد سوم کتاب 

  بخوانيد. 

کودکان اغلب باور دارند که عادل بودن به معناى برخورد يکسان با همه   الف.
  است.

 اشتباه     صحيح 

محيطى مبتنى بر اعتماد بر اين آگاهى استوار است که با فرد هميشه منصفانه   ب.
  شود.برخورد مى

 اشتباه     صحيح 

 دانند پاداش و تنبيه به شود که مىاعتماد وقتى در کودکان ايجاد مى حّس   ج.
  شود.صورتى منصفانه اجرا مى

 اشتباه     صحيح 
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 خواهند ديگران با عدالت با آنها برخورد کنند، حالى که کودکان مىدر   د.
کنند که خودشان نيز بايد منصفانه رفتار کنند،  بعضى اوقات فراموش مى

  رسد. ها و تمايالت خودشان مى مخصوصًا وقتى نوبت به خواسته

 اشتباه     صحيح 

 بسيار دوست دارند شود چيزى را کهکودکان اغلب وقتى از آنها خواسته مى  ه.
  شود.کنند با آنها غيرمنصفانه برخورد مى رها کنند، فکر مى

 اشتباه     صحيح 

حاد زندگى کنند و بانيان وحدت اگر قرار است کودکان با ديگران در اتّ  و.
شان کاشته شده، هاى عشق و شفقت در قلب شوند، بايد همان طور که حبّه

  در آنها به آرامى پرورش يابد.هاى عدالت و انصاف نيز  هحبّ 

 اشتباه     صحيح 

اگر کودکان درکى درست از عدالت و انصاف نداشته باشند، مثًال اگر آن را   ز.
ها را در جايى که وجود  عدالتى در بستر تمثيل هيکل انسان نبينند، شايد بى

  شان سرشار از احساسات خشم و رنجش باشد.ندارد نيز احساس کنند و قلب

 اشتباه     صحيح 

کنيد تا با يکديگر با  در پرتو اين افکار، در گروه خود دربارۀ اين که چگونه به کودکان کالس خود کمک مى
  انصاف و عدالت برخورد کنند، بحث نماييد. 

  چهارم  بخش

هاى  باال به شما کمک کرده است تا دربارۀ برخى از مفاهيم تفکر کنيد، مفاهيمى که هر فرد در کوشش هاى بخش
هاى الزم براى عمل در  ها و توانايى ته بايد مهارتخود براى ترويج وحدت و هماهنگى، بايد در درک آنها تالش کند. ما البّ 

آيد و ما بايد براى  رد که توسط يک فرد به تنهايى به دست نمىراستاى اهداف مشترک را نيز پرورش دهيم. امورى وجود دا
  ق داريم به همديگر کمک کنيم. بيانات زير را مطالعه کنيد. ها و جوامعى که به آن تعلّ  گروه ها،  منافع خانواده

اينکه از سائر توانند. هر شجرى منفردًا نشو و نما نمايد بدون  کائنات عموميّۀ عالم هر يک منفردًا زندگانى مى"
اشجار مستفيد شود. همچنين حيوان منفردًا زندگى تواند و لکن انسان ممکن نيست. نوع انسان محتاج تعاون و 

   ۸۴"تعاضد است محتاج مراوده و اختالط است تا کسب سعادت و آسايش کند و راحت و آرايش يابد.

تر باشد، نيروى تى و همبستگى قوىاعظم نياز نوع انسان تعاون و تعاضد است. هر چه پيوندهاى دوس"
  (ترجمه)  ۸۵"تر خواهد بود.هاى فّعاليت بشرى عظيمسازندگى و موّفقيّت در تمام عرصه
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است مورد بحث  حياتىهائى را که ضمن آن همکارى و معاشرت براى توسعه و پيشرفت نوع بشر  بعضى از شيوه
کارى و برد؟ هم شود؟ اجتماع چگونه از آن نفع مى فردى مىبرد رشد کارى و معاشرت سبب پيشچگونه هم قرار دهيد.

  هايى براى کالس شما ضرورى است؟ معاشرت به چه شيوه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  پنجم  بخش

نوعان خود ترويج دهند، ضرورى خواهد بود صفات تان هماهنگى و اتّحاد را ميان هماگر قرار است کودکان کالس
بررسى شد توّجه کنيد. شما دربارۀ مسئلۀ عدالت   پرورش يابند. به فهرست صفاتى که در کالس اّولمعيّنى در آنها به خوبى 
ايد، پس دو يا سه صفت ديگر را انتخاب کنيد و چند جمله دربارۀ ارتباط آنها با ايجاد محيطى  در اين بستر تفّکر نموده

حوۀ سلوک کودکان در مّدت زمان کالس ظاهر هماهنگ و متّحد بنويسيد. اين صفات  ممکن است به چه شکل در ن
  بخشى را ترويج و تشويق کنيد؟توانيد چنين سلوک وحدت شوند؟ شما چگونه مى

 راستى و صداقت محبّت و عشق   عدالت قلب پاکى
 نيّت خلوص سرور و فرح   داکارىف   کرم و بخشندگى
 مهربانى بخشش و عفو بودن کراش   خضوع
 شوق وشور   رضا انقطاع شفقت

 استقامت   امانت   اميدوارى شجاعت
    صبر وفادارى   ريحان و روح
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  ششم  بخش

حاد شما مالحظه خواهيد کرد که مفاهيم مورد بررسى در اين مجموعه از دروس دربارۀ زندگى در هماهنگى و اتّ 
عنوان يک معلّم، وظيفه داريد محيطى مبتنى بر مستقيمًا با کار شما به عنوان معلّم کالس کودکان ارتباط دارد. شما به 

کارى پرورش و هاى متنّوع کودکان در کالس شما بتواند در بستر هممندىوحدت ايجاد کنيد که در آن استعدادها و توان
  رشد يابد. به منظور تفکر بيشتر در اين خصوص، تمرين زير را انجام دهيد. 

کنيد. با گروهى از دوستان هستيد که همه برخى اهداف مشترک را دنبال مى ها بخششما در حال مطالعۀ اين 
تر سازد. چند دقيقه به  کنيد بدين جهت است که شما را به اين اهداف نزديکزمانى که با هم صرف مشورت و تأّمل مى

  ت کنيد. برخى اهداف مشترکى که با ساير اعضاى گروه مطالعه داريد فکر کنيد و آنها را در زير فهرس

  اهداف: 
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هاى  توانيد ببينيد که گروه شما از افراد بسيار گوناگونى تشکيل شده است. ممکن است پيشينه مى بدون شّک 
مختلف داشته و هر يک تجارب بسيار متفاوتى در زندگى خود داشته باشيد. هر يک از اعضاى گروه استعدادها و 

تواند به يادگيرى کل گروه با يکديگر کمک کند. براى  که مى دهاى خود را دار ديدگاه هاى خاص خود و درک و مندى توان
داشت تنّوع موجود در گروه خود، چند دقيقه را به ذکر صفات و استعدادهايى که در اعضاى گروه مشاهده درک و گرامى

  ايد اختصاص دهيد بدون اين که اسم فردى خاص را ذکر کنيد.کرده

  دها: صفات و استعدا
  
  
  
  
  
  
   

توانند به گروه در کلّيّت آن  بررسى کنيد اين صفات و استعدادها، وقتى با يکديگر هماهنگ باشند، چگونه مى
  کمک کنند تا به اهدافى که در ابتداى تمرين فهرست کرديد نائل شود.   

  
  
  
  
  
  
  

کودکان کالس خود تکرار کنيد. بر اهدافى تأمل کنيد که شما و کودکان  ارتباط باسعى کنيد تمرين باال را در  بعد
  حين حضور در کالس با يکديگر در آنها شريک هستيد. 



  براى توزيع نيست – PP.PV۵.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۱۰۳ – زندگى با هماهنگى و اتّحاد

  اهداف: 
  
  
  
  
  
  
  

  آورند نماييد. زمانى را صرف بررسى صفات و استعدادهاى متنّوعى که کودکان با خود به کالس مى لحا

  صفات و استعدادها: 
  
  
  
  
  
  
   

تواند به يادگيرى گروه در کلّيّت آن کمک کند. شايد مفيد در آخر بررسى کنيد اين صفات و استعدادها چگونه مى
  کند، فکر کنيد. بدانيد تا دربارۀ عناصر گوناگون کالس و کمکى که صفات مختلف به هر بخش مى

  
  
  
  
   

رويد و صفات و استعدادهاى  م پيش مىکالس دوّ چنان که در دروس بار، هم شود هر چند وقت يک پيشنهاد مى
  يابد، اين تمرين را مرور کنيد. تان پرورش مىکودکان کالس
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  هفتم  بخش

کارى تقويت هنگام آموزش دروس کالس اّول، اين فرصت را داشتيد تا درک کودکان را نسبت به اهّميّت هم
هاى  ها و مهارت داديد. اميد است اين درک، و نيز منش ىهاى مشارکتى را با آنان انجام م کنيد، مخصوصًا وقتى بازى

کارى وجود دارد، ته گاهى اوقات، حتى وقتى تأکيد بر همم توسعۀ بيشترى يابد. البّ کارى، طى دروس کالس دوّ مرتبط با هم
کالسى زير را بررسى کنيد و هاى  هايى از آنان پديدار شود. موقعيت تواند ميان افراد کودکان يا  گروه هاى رقابتى مى گرايش

  دهيد. کارى چه کارى انجام مىبگوييد در هر مورد، براى ترويج روحيۀ هم

تر از ديگران اين کار را  تواند آسان شويد که يک نفر مى جه مىکردن بيانات، متوّ از حفظ در کمک به کودکان براى  .۱
بگيرند، اما کودکى که بيان را حفظ کرده مرتّب  کنيد به گروه کمک کنيد با يکديگر ياد انجام دهد. شما تالش مى

 است.  از حفظکند که بيان را  اشاره مى
  
  
  
  

جه کند اما متوّ کارى مىايد تا تمرينات نمايشى انجام دهيد. هر گروه به خوبى هم هايى تقسيم کردهکالس را به گروه .۲
شان از بقيه کارى کنند که ثابت نمايند گروههم همشويد که در يک گروه، کودکان تالش دارند به اين منظور با  مى

 . استبهتر 

  
  
  
   

حاد و هماهنگى با ديگران، بر روى بيان زير، در بستر به منظور تکميل مطالعۀ خود دربارۀ موضوع زندگى در اتّ 
  نماييد:تان به منظور آموزش به کودکان و ايجاد محيطى مبتنى بر وحدت در کالس خود، تأّمل هاىتالش

پرستى و مهربانى و  پس اى ياران مهربان  با جميع ملل و طوائف و اديان به کمال راستى و درستى و وفا"
خيرخواهى و دوستى معامله نماييد تا جهان هستى سرمست جام فيض بهائى گردد و نادانى و دشمنى و 

به انوار يگانگى مبّدل  بغض و کين از روى زمين زائل شود؛ ظلمت بيگانگى از جميع شعوب و قبائل
   ۸۶"گردد.
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  درس دهم 

  ها مناجات الف. تالوت و حفظ 

کردن نمودند،  حفظتوانيد با کودکان مناجاتى را که از درس هفتم شروع به  هاى شروع، مى پس از تالوت مناجات
مرور کنيد. از آنجايى که آن مناجات طوالنى است بايد زمان الزم را اختصاص دهيد تا مطمئن شويد که همۀ کودکان 

شود اين  مناجات زير نمايند که مى حفظتوانند شروع به  کودکان مى  بخوانند. پس از آن، حفظتوانند آن را به خوبى از  مى
. به ياد داشته باشيد که کلمات و عباراتى را که ممکن است براى کودکان ناآشنا باشد براى کار را در سه جلسه انجام داد

  آنان توضيح دهيد. 

پروردگارا، ما را چون امواج يک دريا و گل هاى يک بوستان به مواهب محبّتت مختص و متّحد فرما. "
ستارگانى فرما که با يک درخشش و شکوه پروردگارا، قلوب را به آيات يگانگى ات بگشا و جميع نوع بشر را 

نور مى افشانند و  اثمار کاملى نما که از درخت حيات تو مى رويند. به راستى که تو آفريدگار قادر مقتدر دهندۀ 
   (ترجمه) ۸۷"اى.بخشندۀ آمرزندۀ عليم يگانه

  ب. حفظ نصوص 

  براى معّرفى بيان امروز به کودکان آماده کنيد.  را کند تا مقدمۀ خود مفاهيم زير به شما کمک مى

کنيم، روى  تمام مردم روى زمين توسط يک خدا آفريده شده و همه بندگان او هستند. ما همه از يک هوا تنفس مى
گيريم. ما همه بخشى از يک خانوادۀ انسانى هستيم. و  کنيم و از يک خورشيد گرما و نور مى يک زمين زندگى مى

هايى با شکل و رنگ گوناگون است، عالم انسانى نيز از افرادى با  د يک بوستان که آکنده از گلدرست مانن
هاى گوناگون تشکيل شده است که در يک کلّيّت زيبا با هم مندىها و نژادهاى مختلف و استعدادها و توان رنگ

اى زيادى تشبيه کرد که براى ساختن يک ه توان به نت اند. تنّوع بسيار خانوادۀ انسانى را مىهماهنگ و متّحد شده
شود گوش نواز نيست؛ بلکه  گيرند. يک آهنگ با فقط يک نت که مرتّب تکرار مى آهنگ زيبا کنار هم قرار مى

در کنار هم قرار  وقتى افرادى متنّوع با وحدت ست، نواخت است. تنّوع نژاد انسانى نيز اين گونه امالل آور و يک
  خواهد شد.   مشاهدهت حقيقى نوع انسان يّ گيرند، قوت و ظرف مى

توانيم وحدت را ايجاد کنيم. خانۀ ايشان  حضرت عبدالبهاء با گفتار و رفتار خود به ما نشان دادند که چطور مى
کردند، ايشان هر جا که  اغلب آکنده از مردمانى از نقاط مختلف جهان بود که با شادمانى در يک خانه زندگى مى

و به اين ترتيب همه را  فرمودند که جلسات بايد شامل هر کسى که دوست دارد به آنجا بيايد باشد  مى رفتند تأکيد مى
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ها باعث جدايى ميان افراد شود. ايشان هميشه به  دادند تفاوت ساختند و هرگز اجازه نمى با يکديگر هماهنگ مى
ت هاى يک درخت هستيم که با محبّ  برگ هاى يک دشت و  کردند که ما امواج يک دريا، سبزه احبّا يادآورى مى

دانيم و با هر نفسى با مهربانى رفتار  ايم. همه را مانند خواهر و برادر خود مىخداوند با يکديگر وحدت يافته
 کنيم. اگر ميان ما سوءتفاهماتى ايجاد شود، دوستانه با به ياد داشتن عشق خود به خدا و به همديگر آن را حلّ  مى
کنند تا  پرهيزيم. به هيکل انسان فکر کنيد؛ همه اعضاء با يکديگر کار مى بحث و جدل و درگيرى مى نماييم. از مى

کنيم، قوۀ  ت آن شوند. به همين ترتيب، وقتى همه با هم کار کرده هر يک نقش خود را ايفا مىسبب سالمت و قوّ 
جام شود. براى اين که اهّميّت تواند به اين صورت ان کنيم و کارهاى عظيمى مى وحدت عمل را مشاهده مى

  وحدت را به ياد داشته باشيم، بياييد بيان زير از حضرت بهاءاهلل را به خاطر بسپاريم: 

   ۸۸"نور اتّفاق آفاق را روشن و منّور سازد."

  اتّفاق

 در پايان سال، دانش آموزان تصميم گرفتند جشنى بر پا کنند و والدين خود را به آن دعوت نمايند. آنها همه با هم   .۱
  .کار کردند و به يکديگر کمک نمودند.  بر اثر اتحاد و اتفاق، دانش آموزان توانستند جشن زيبائى برگزار نمايند

ر ديگرى نقل مکان نمايند، با مشکالت بسيارى روبرو شدند. ولى اش تصميم گرفتند  به شه وقتى که ميثم و خانواده .۲
همۀ اعضاى خانواده با هم کار کردند و به يکديگر کمک نمودند.  آنها با اتّفاق و اتّحاد توانستند بر همۀ مشکالت 

 غلبه نمايند. 

  منّور 

 اتاق تاريک بود تا اين که چراغ را روشن کرديم. چراغ اتاق را منّور کرد.  .۱

 سازد.  تاباند. خورشيد خشکى و دريا را منّور مى کند و نور خود را بر خشکى و دريا مى بح، خورشيد طلوع مىص .۲

  ج.  سرودها 

  د. داستان 

توانيد اين بخش درس را با يادآورى اين نکته آغاز کنيد که حضرت عبدالبهاء در تمام زندگى خود، همۀ مردم  مى
کردند و به آنها کمک  از هر دين و پيشينه  را در کنار هم جمع مى ثروتمند و فقير و گوناگون، از پير و جوان گرفته تا 

توانيد به کودکان بگوييد که در پيروى از روش ايشان، ما هرگز اجازه  هاى وحدت را بياموزند. و مى فرمودند تا راه مى
کنيم و به دنبال بت خود نسبت به خداوند فکر مىد و اگر سوءتفاهماتى ايجاد شود به محها بين ما قرار گير دهيم تفاوت نمى
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دهد چگونه حضرت عبدالبهاء دو قلب  بخشند. در اينجا داستانى داريم که نشان مىگرديم که به ما اتّحاد مىچيزهايى مى
  را دوباره به يکديگر نزديک فرمودند. 

و آن حضرت با آغوشى باز از همۀ آنها آمدند  شان مىهر روز مردم بسيارى براى ديدار حضرت عبدالبهاء به خانه
فرمودند. روزى، مردى متّشخص از راه رسيد و با گرمى پذيرفته شد. مدتى بعد، وقتى اين مرد هنوز در استقبال مى

مرد ديگرى نيز به خانۀ او آمد و او نيز با گرمى مورد استقبال قرار گرفت. معلوم شد که  حضور حضرت عبدالبهاء بود، 
ديگر خوشحال نبودند. در حقيقت، آنها حتى  اند و اصًال از ديدن هم قبًال با هم اختالفى داشته اين دو مرد

خواستند با موالى مهربان باشند. آيا  آمد؟ آنها هر دو مىخواستند با هم در يک اتاق باشند. يعنى چه پيش مى نمى
  گرفت؟  يکى از آنان تصميم به ترک آنجا مى

دار شروع کردند و اندکى بعد اين دو مرد هر  هاى خنده کردند. با گفتن داستان شکل را حلّ حضرت عبدالبهاء فورًا م
خانۀ خنده و شادمانى است. ايشان  شان محّل صلح و سرور است، دو شروع به خنديدن کردند. سپس فرمودند خانه

ت گوش هر دو مرد با دقّ خواستند کسى  با داشتن احساس دشمنى و کدورت در قلب خود آنجا را ترک کند.  نمى
انديشيدند. پس از مّدتى، حضرت عبدالبهاء به هر يک از دادند در حالى که دربارۀ کلمات موالى مهربان مىمى

ها نشانۀ  تعّهد دوستى آنها مقدارى شيرينى و يک دستمال ابريشمى هديه دادند و اشاره فرمودند که قرار است اين
هاى آنها را در آن روز به خانۀ حضرت  آنها فهميدند که اين خداوند بود که قدم. دو مرد لبخند زدند. باشدآنها 

  عبدالبهاء هدايت کرده بود و در نهايت با شادمانى و همراه با خنده از خانۀ ايشان خارج شدند. 

  ه. نمايش 

هاى الزم براى نمايش  توانايىها و  هاى زير را انجام دهيد تا به کودکان کمک کنيد مهارت شود فّعاليّت پيشنهاد مى
  ق را بيشتر تقويت کنند: خالّ 

هاى خيالى خود حرکات کششى انجام دادند، از آنها بخواهيد دايره زدن با  آموزان در مربع پس از اين که دانش .۱
 بازوان را که در درس پنجم توضيح داده شد انجام دهند. 

مانند. به آنها بگوييد وانمود کنند دارند اين کارها را  ى مىهاى خيالى خود باق براى تمرين بعد، کودکان در مربع .۲
ها، حمل کردن چوب، کاشتن دانه، برداشت  دهند: ظرف شستن، شستن يک سگ، غذا دادن به جوجه انجام مى

کردن محصول، ريختن آب در يک ليوان و نوشيدن آن. کارها را به ترتيب نام ببريد و به کودکان يک دقيقه يا بيشتر 
 ت دهيد تا آن را به صورت بداهه انجام دهند. فرص
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 –حاال در حالت نشسته خودتان به همراه کودکان يک حلقه تشکيل دهيد. حالتى را در چهرۀ خود ايجاد کنيد  .۳
خوشحال، غمگين يا ترسيده. رو به کودکى که کنارتان نشسته بنماييد و اين حالت چهره را به او پاس دهيد. او بايد 

توانيد چند بار اين کار را بکنيد و  ا را به خود بگيرد و آن را به نفر بعدى بدهد و به همين ترتيب. مىهمان حالت شم
 هر بار کودکى ديگر حالت چهره را ايجاد کند. 

يعنى اهّميّت زندگى در وحدت برويد. براى شروع  هاى مربوط با موضوع اين درس،  توانيد به سراغ فّعاليّت حاال مى
تر دربارۀ وحدت نوع بشر و عملکرد بدن انسان ارائه داديد، به آنها يادآورى کنيد. اگر چند تا از انگشتان ه پيشتمثيلى را ک

آيد؟ اگر هر کدام از پاهاى ما بخواهد در جهت دلخواه ما نخواهند چيزى را که بايد بلند کنيم لمس کنند، چه پيش مى
  شان روشن شود. حاد براىزير بايد به کودکان کمک کند تا مفهوم اتّ هاى  شود؟ مجموعه فّعاليّتخود حرکت کند چه مى

داستان زير را که دربارۀ دستى است که انگشتان و شست آن از کارکردن با هم سرباز زدند، براى کودکان تعريف  .۱
 کنيد و از آنها بخواهيد داستان را با دست خود نمايش دهند. 

شان شد. آنها تصميم گرفتند شست را دوست نداشته باشند و دعواىهاى دست راميرو با شست او  روزى انگشت
توانيم بدون او هم کارهاى خودمان را انجام بدهيم. اين براى شست فکر خوبى به  گفتند ما به او نيازى نداريم و مى

را شروع  ها زندگى جديدى نمود. به اين ترتيب انگشت کرد و استراحت مى رسيد چون از فرصت استفاده مىنظر مى
کردند. اما... وقتى خواستند مدادى را بردارند با مشکل رو به رو شدند. وقتى سرانجام توانستند مداد را هم بردارند، 

توانستند به راحتى بلند کنند. بستن  تر بود. آنها وقت غذا خوردن قاشق را نيز نمى شان از اين نيز سختنوشتن براى
بود. پس تصميم گرفتند به جاى اين کارها بازى کنند، اّما با تعّجب ديدند که هاى پيراهن هم غير ممکن  دکمه

توانند بگيرند. با تأسف به نزد برادرشان، شست، بازگشتند و از او خواستند دوباره به آنها  حتى توپ را هم نمى
و با خوشحالى به سراغ  بپيوندد. شست هم که از تنهايى خسته شده بود، نيازى به تفّکر مجّدد در اين باره نداشت

  وظايفش برگشت. 

هاى دو نفره تقسيم کنيد. يک نفر در هر گروه بايد پشت سر ديگرى بايستد و  براى فّعاليّت بعدى، کودکان را به گروه .۲
ها و نفر جلو  گروه باشد. توضيح دهيد که هر دو نفر بايد مانند يک نفر عمل کنند. نفر پشتى دسترويش به پشت هم

هاى نفر جلويى بايد پشتش قرار بگيرد تا اجازه دهد دست هاى نفر پشتى به  يک فرد جديد است. دست بقيۀ بدن
 راحتى حرکت کند، آن چنان که گويى دست نفر جلويى است. 

ها با بقيۀ بدن هماهنگ و متّحد  حاال بگوييد که هر گروه اّول موقعيّتى را به نمايش مى گذارد که در آن دست
خورشيد دارد "تواند بگوى لو بايد توضيح بدهد بدن در حال انجام دادن چه کارى است. مثًال مىنيستند. نفر ج
نفر پشتى  "خارد. بايد آن را بخارانم.  ام مىبينى"يا  "تابد. من بايد با دست جلوى نور را بگيرم. هايم مى درون چشم
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کان دهد، بازوانش را خم کند يا انگشتانش را بايد کارى متفاوت با آنچه بدن گفته انجام دهد، مثًال دستش را ت
  بجنباند. 

ها دقيقًا همان کارى را که بدن  بعد، از هر دو نفر در هر گروه بخواهيد با هماهنگى با يکديگر کار کنند، يعنى دست
ه نياز دارد انجام دهند. به کودکان اجازه دهيد جاى خود را عوض کنند تا هر يک فرصت اين را داشته باشند ک

  وانمود کنند دست هستند.  

  و. نقاشى 

توانيد از کودکان بخواهيد يکى از تصويرهاى ذکر شده در اين درس را  به عنوان فّعاليّت آخر کالس، مى
  دهد.  مثًال بدن انسان يا دستى که دارد کارى ساده را انجام مى بکشند، 

  ز . مرور 

اى درباره مهربانى و شفقت صحبت کنيد، سپس از آنها  کلمهبيان درس امروز را با کودکان مرور کرده و چند 
   اند، تالوت کنند: بخواهيد بيانات مرتبط با اين صفات را که در کالس اول حفظ کرده

  ۸۹"نيکوست حال نفسى که به محبّت تمام با عموم اَنام معاشرت نمايد."
  ۹۰"نفسى است.اساس ملکوت الهى بر عدل و انصاف و رحم و مرّوت و مهربانى بهر "

  هاى خاتمه  ح . مناجات
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  درس يازدهم 

  ها مناجات حفظالف. تالوت و 

هاى شروع آغاز نموده و بعد به کودکان کمک کنيد به ادامه حفظ کردن مناجات  مناجاتتوانيد کالس را با  مى
  ارائه شده در درس دهم بپردازند. 

  ب. حفظ نصوص 

  کند.  کنند کمک مى حفظافکار زير به شما در ارائۀ بيانى که قرار است امروز کودکان از 

يک خانواده در کنار يکديگر زندگى کنند. در يک  دانيم که همۀ مردم دنيا بايد در کمال اتحاد، همانند مى
هايى پيدا کنيم که با يکديگر به منظور نفع  گيريم تا راه شود. ما ياد مى خانواده، با همه به طور منصفانه رفتار مى

خانواده مرتبط است. اگر به هر يک از اعضاء  سعادت هر عضو از خانواده به سعادت کلّ  همگان تالش کنيم. 
گيرند. به همين ترتيب، ما بايد در رفتار خود با همۀ کسانى که  در راه ما  رسد همه تحت تأثير قرار مىآسيبى 

کنيم چنان عدالت و انصافى را در زندگى  گذرند منصف باشيم و هرگز از کسى سوء استفاده نکنيم. ما تالش مى مى
  شويم. نوعان خود روزمرۀ خود نشان دهيم که اليق اعتماد و اطمينان هم

حضرت عبدالبهاء به عدالت و انصاف معروف بود. در ارض اقدس مردمى از نژادها و اديان گوناگون زندگى 
کردند که به ندرت به هم اعتماد داشتند. اما همه به حضرت عبدالبهاء اعتماد و اطمينان داشتند. همه به ايشان  مى

در هنگام اختالف يا رويارويى با مشکالت به ايشان روى کردند چنان که  به عنوان انسانى حکيم و عادل نگاه مى
ت يا نژاد، دانستد ايشان با همه، بدون توجه به دين، مليّ  آوردند. آنها کامًال به ايشان اعتماد داشتند زيرا مى مى

بماند در کردند تا براى همه راحتى به ارمغان آورند. براى اين که يادمان  کنند. ايشان تالش مى منصفانه رفتار مى
  کنيم:  حفظرفتار خود منصف باشيم، بياييد بيان زير را از 

 ۹۱"خواهيم به نفوس انسانى عدالت عطا نمايد تا منصف باشند و بکوشند خير همه را تأمين کنند از خدا مى"
   (ترجمه)

  عطا
 است.  عطا شده ِمنگ بسيار باهوش است. به او هوش .۱

و گفت که خداوند به هر فرد کرد، اما روزى دوستى به ا و در هراس زندگى مى شد دچار ترس مى سهولتر به کل .۲
 ر در اين باره فکر کرد و تصميم گرفت ديگر از چيزى نترسد. لشجاعت عطا کرده است. ک انسان
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  منصف
 کوشد با همه منصف باشد. گذارد و مى شود احترام مى اش مى ادوارد به هر کس که وارد مغازه .۱

 کند. او  معلم منصفى است. با عدالت و مساوات با دانش آموزان رفتار مى معلم ما هميشه .۲

  ج . سرودها 

  د. داستان 

کنيم تا با همه، بدون در نظر گرفتن دين يا پيشينه، سن و يا شرايط  حاد با ديگران ما کوشش مىبراى زندگى در اتّ 
شويم. اين داستان به کودکان  عدالتى مواجه مى که ما با بىته مواقعى در زندگى وجود دارد آنها، منصفانه رفتار کنيم. البّ 

ب خود غلبه کنند تا بر تعّص  ندکرد دهد که حضرت عبدالبهاء چطور با مهربانى و معرفت خود به ديگران کمک مى نشان مى
  و با انصاف رفتار نمايند. 

اشتباه افتاده و گمراه شده بودند و فکر  در ايّام حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء، مردم عّکا دربارۀ بهائيان به
با محبت و حکمت فراوان خودشان،  کردند آنها لياقت رفتارى منصفانه را داشته باشند. اّما حضرت عبدالبهاء،  نمى

کردند و کمک قلب بسيارى از اين مردم را تغيير دادند. ايشان با مردمى از هر دين و مذهب به مهربانى رفتار مى
  حد شوند. ا متّ کردند ت مى

گذاشت. روزى، بيرون  در عّکا تاجرى مسيحى زندگى مى کرد که مانند ديگر همشهريان خود به بهائيان احترام نمى
قف کرد و گفت: ق داشت. او شتر سوار را متوّ از دروازه هاى شهر، تاجر شترى را با بار زغال ديد که به بهائيان تعلّ 

ها را براى  بدون اين که پولى پرداخت کند زغالتوانم  پيدا کنم!"  من مىبهترين زغالى است که  ها اين زغال"
  خودش برداشت. 

ها را پس بدهد. در دفتر او  وقتى حضرت عبدالبهاء از اين اتّفاق باخبر شد به مغازۀ تاجر رفت تا از او بخواهد زغال
جهى به ايشان نکرد. حضرت عبدالبهاء آنجا نشستند و صبورانه منتظر افراد زيادى حضور داشتند و تاجر هيچ توّ 

ها هستيد؟ چه  شما يکى از زندانى"ماندند. سرانجام، پس از سه ساعت، تاجر به ايشان رو کرد و با سردى پرسيد: 
به حضرت عبدالبهاء پاسخ دادند که جرم ايشان همان جرمى است که حضرت مسيح "کار کرديد که زندانى شديد؟

بعد از آن، حضرت  "دانيد؟ شما دربارۀ مسيح چه مى"خاطرش مورد آزار قرار گرفتند. تاجر تعجب کرد و پرسيد: 
عبدالبهاء به آرامى و مهربانى شروع کردند به صحبت کردن دربارۀ حضرت مسيح و تعاليم ايشان. وقتى ايشان حرف 

از بين رفت. در نهايت، به حضرت عبدالبهاء گفت که زدند قلب  تاجر در حال ذوب شدن بود و غرور و تکبّرش  مى
شان  را مى پردازد. بنابر اين حضرت عبدالبهاء ها از دست رفته است، اّما او با خوشحالى پول متأسفانه زغال
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ورد برخاستند تا از آنجا بروند. تاجر نيز برخاست و با ايشان تا خيابان رفت و با احترام و افتخار فراوان با ايشان برخ
  نمود. 

  ه. نمايش 

  ند:ک آموزان براى شرکت در يک نمايش خّالق کمک مى هاى زير به توانايى دانش فّعاليّت

هاى خيالى خود داشته باشند. سپس  هاى کششى را در مربع مانند هميشه، در ابتدا از کودکان بخواهيد تمرين .۱
ساختند، انجام  شکل مختلف را با بدن خود مىتمرينى را که در درس نهم توضيح داده شد و در آن کودکان چهار 

 دهيد. 

هاى مختلفى بيان کرد. بسته به اين که ما چطور آن را  توان به روش حاال توضيح دهيد که يک کلمه را مى .۲
 را به کار برند آن طور که گويى  "واى"کند. از آنها بخواهيد کلمۀ  معناى آن نيز فرق مى گوييم،  مى

 رفته استشان کسى روى پاى −
 آلود هستندبه شّدت خواب −
 کند تا از خواب برخيزند شان مىمادر هنگام صبح صداى −
 دهد اى مىکسى به آنها هديه −
 گيرى ببردگويد قرار است آنها را به ماهىشان مىپدر −
 توانند با او بروند گويد نمى پدر به آنها مى −
 شود سفرى به کرۀ ماه داشته باشند از آنها دعوت مى −
 کنند را نوازش مىسگى  −
 اى از چيزى را خوردند که دوست نداشتندلقمه −
 شان بند آمده استدوند و نفس به شّدت مى −
 پدربزرگ همين حاال به ديدن آنها آمده است −

حاد و عدالت، به طور بداهه به آموزان بخواهيد داستان زير را دربارۀ موضوع درس امروز، يعنى اتّ  حاال از دانش
منصفانه  غيرت ت را دو بار نمايش دهند. بار اّول، موقعيّ به کودکان توضيح دهيد که قرار است هر موقعيّ نمايش بگذارند. 

گردد. مثل هميشه بايد به کودکان اجازه دهيد تا جزئيات داستان را با  مى شود و بار دوم، مشکل منصفانه حلّ  تمام مى
  تخيّالت خودشان کامل کنند. 
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و هر کس دارد آماده  طلوع نموده. خورشيد استهاى درختان آمادۀ چيدن  ميوهوقت برداشت محصول است.  .۱
زنند  شوند، دربارۀ محصول حرف مى همين طور که همه آهسته در ميدان دهکده جمع مى شود تا به باغ برود.  مى

ها را  همۀ ميوهگيرند  بينى شده فردا طوفان خواهد شد، آنها تصميم مى رود فراوان باشد. چون پيشکه انتظار مى
کنيد که معلم دهکده هستيد. شما هم  شويد و وانمود مى همين امروز بچينند. در همين موقع، شما به صحنه وارد مى

دهيد که سوراخى در سقف مدرسه وجود دارد که بايد تعمير  ايد و براى آنها توضيح مى دربارۀ طوفان چيزهايى شنيده
اند که بايد سقف را  همه موافق "ها خيس شد. هاى بّچه کتاب ى که باران آمد، آخرين بار"گوييد:  شود و به آنها مى

بقيه همه به باغ و   شوند که بروند و اين کار را بکنند. فورًا تعمير کرد پس دو يا سه نفر از اهالى دهکده داوطلب مى
 روند.  مزرعه مى

اما خدا را شکر سقف مدرسه تعمير شده است.  دنکن روز در حال تمام شدن است. ابرهاى تيره شروع به غريدن مى
گردند و  گردند. بقيه نيز از کار سخت امروز برمىآنهايى که سقف را تعمير کردند خسته به ميدان دهکده برمى

شان را با آنهايى که براى تعمير سقف فرستادند سهيم هاىخواهند ميوه شان پر از ميوه است. اما آيا مىسبدهاى
  اند. عدالتى رفتار کرده دارند. آنها نسبت به دوستان خود با بى ها را براى خودشان برمى آنها همۀ ميوه شوند؟ خير. 

شان حاال از کودکان بخواهيد دوباره موقعيّت را بداهه اجرا کنند. ولى اين بار آنهايى که ميوه دارند نسبت به دوستان .۲
رسند  دند تعمير سقف مدرسه فوريّت دارد، به اين نتيجه مىدهند. آنها از آنجا که همه موافق بوعدالت نشان مى

اند سهيم شوند. همه  شود که محصول امروز را با کسانى که سقف را تعمير کرده که فقط وقتى کار عادالنه انجام مى
 کنند.  ها را بين خودشان تقسيم مى شوند و ميوه با خوشحالى دور هم جمع مى

  و. نّقاشى 

شان با بقيه هاى کودکان بخواهيد تصويرى از اهالى دهکده را بکشند که در حال تقسيم ميوه شود از پيشنهاد مى
  هستند. 

  ز . مرور 

کردند، دوره حفظ  بيان امروز را تکرار کرده و بياناتى را که کودکان در کالس اّول دربارۀ صفات عدالت و امانت از
  کنيد: 

در مسير عدالت گام برداريد که به راستى راه مستقيم  :(مضمون  ۹۲"مستقيم.اسلکوا سبيَل العدل و إنّه لَسبيٌل "
  .)است

  ۹۳"امانت باب اعظم است از براى راحت و اطمينان خلق."

  هاى خاتمه ح. مناجات
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  درس دوازدهم 

  ها مناجات حفظالف. تالوت و 

کردن مناجات ارائه شده در درس دهم را به حفظ کنيد تا  مىهاى شروع، به کودکان کمک  پس از تالوت مناجات
  پايان برسانند. 

  ب. حفظ نصوص 

  شود به منظور معرفى بيان اين درس، توضيحات زير را با کلمات خود ارائه دهيد. پيشنهاد مى

و تالش با دانستن اين که ما اعضاى يک خانوادۀ بزرگ عالم انسانى هستيم، براى خير عموم با يکديگر کار 
مان قدمى دهيم تا در راه اهداف مشترک کنيم و هر کارى که بتوانيم را انجام مى کارى مىکنيم. با هم هم مى

کارى، در اين جهان توان آنها را به وسيلۀ يک نفر انجام داد. بدون هم برداريم. بسيارى از کارها وجود دارد که نمى
که خانه منّظم و مرتّب باشد، همۀ اعضاى خانواده بايد مطمئن  توان رسيد. براى اينآوردهاى کمى مىبه دست

دهند. براى اين که پلى ساخته شود افراد زيادى بايد با هم کار شوند چيزها را در جاى مناسب خودشان قرار مى
 کاريم، براى پيشرفت در ت محصوالت غذايى که مىکنند و وقت و انرژى خود را صرف نمايند. براى بهبود کيفيّ 

ها و بسيارى از کارهاى  اين –اند  هايى براى ارتباط با افرادى که در مناطق دوردست ساکن پزشکى، براى کشف راه
هاى قديم فکر  کارى است. به انسانايم، نتيجۀ هم هاى خود حرف زده انگيز ديگر که دربارۀ آنها در کالس شگفت

مان با مان، در خانواده و مدرسها نيز با هم در اينجا در کالساند تاجهان را بهبود بخشند. مکنيد که با هم کار کرده
خواهيم براى  کنيم. اين گاهى بدان معناست که بايد آماده باشيم آنچه را براى خود مى حاد کار مىيکديگر در اتّ 

ى دچار دهيم و وقتى کسکنيم مهربانى نشان مى کارى مىما به کسانى که با آنها هم خير عموم کنار بگذاريم. 
  کنيم.  شود صبورى مى خطايى مى

دادند که بعضى از  . ايشان توضيح مىندفرمود کارى صحبت مىحضرت عبدالبهاء اغلب دربارۀ اهّميّت هم
کارى و تواند بدون همبراى مثال يک درخت، مى توانند در انزوا و تنهايى زندگى کنند.  موجودات هستند که مى

ا کنند. امّ . بعضى جانوران نيز در انزوا و دور از حيوانات ديگر نوع خود زندگى مىيارى درختان ديگر زنده بماند
کارى و معاشرت کند. ايشان به ما فرمودند که معاشرت با ديگران سبب انسان به وجود آمده تا با ديگر انسان ها هم

کارى م که بايد با يکديگر همشادى و رشد فردى و جمعى يا گروهى ماست. براى اين که هميشه به ياد داشته باشي
  کنيم، بياييد بيان زير را به خاطر بسپاريم: 
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    ۹۴"اعظم نياز نوع انسان تعاون و تعاضد است"

  اعظم

 هر چيزى در اين جهان به وسيلۀ خداوند آفريده شده است. او اعظم آفريننده است.  .۱

 نوعانش خدمت کند. اعظم آرزوى او خدمت به ديگران است. خواهد به هم انيبال بيش از هر چيز مى .۲

  تعاون 

ها فقط  کنند چيزى غير عادى نيست. مورچه ديدن دو يا سه مورچه که دارند تکۀ بزرگى از غذا را با هم حمل مى  .۱
  توانند چنين چيزهاى بزرگ و سنگينى را جا به جا کنند.  وقتى با هم تعاون دارند مى

کنند. تعاون به ايجاد وحدت  کنند تا به هدفى برسند، احساس شادى و وحدت مى تالش مىوقتى همه با هم  .۲
 کند.  کمک مى

  تعاضد

لى در دهکدۀ مجاور زندگى کند سبزيجات و محصوالت زيادى دارد. لى اى که ژولى در آن زندگى مى دهکده .۱
ديگر نياز دارد در اختيارش قرار  اند. هر دهکده آنچه را دهکدۀ کند که در آن به پرورش حيوانات مشغول مى
 رسند. يابى مىدهد. به خاطر تعاضد، هر دو دهکده به شکوفايى و کام مى

کند تا درختان باغچۀ خود را با آن آبيارى نمايد.  ميرا در چاه خانۀ خود مقدار زيادى آب دارد و به فابيو کمک مى .۲
اش را بچيند. فابيو و ميرا  هاى حياط خانه کند تا ميوه مى فابيو در باال رفتن از درخت مهارت دارد و به ميرا کمک

 کنند.  اهّميّت تعاضد را درک مى

  ها ج . سرود

  د . داستان 

  توان به انجام رساند.  کارى چه کارهايى را مىدهد که با هم داستان زير به کودکان نشان مى

آن بازديد نمودند قطعه زمين خاصى بود که به  در طول اسفار حضرت عبدالبهاء به امريکا، يکى از جاهايى که از
يند و ند به آنجا بياتوان عمارت زيبايى که همۀ مردم مى منظور ساختن يک مشرق االذکار بهائى خريدارى شده بود، 

اى براى دعا در آن نقطه تشکيل شد و پس از آن  با خداوند ارتباط برقرار کنند. پيش از شروع ساختن اين بنا، جلسه
  عبدالبهاء با دستان خود نخستين سنگ ساختمان، سنگ زاويۀ بنا، را در جاى خود قرار دادند.  حضرت
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يکى از دوستان، خانمى به نام نتى تابين، آرزو داشت چيزى را براى کمک به ساختن اين بنا تقديم کند. او هيچ 
اى در حال ساخت در نزديک خانۀ  هپولى براى تقديم نداشت، اّما روز قبل از جلسه فکرى به ذهنش رسيد. به خان

هاى بزرگ دور ريخته شده بود. او درخواست کرد اگر ممکن است يکى  اى از سنگ خود رفت. در کنار خانه توده
  از آنها را بردارد. 

در واقع، سازندۀ  "بفرماييد. برداريد. همين طور که مى بينيد اين سنگ ها مورد استفاده نيستند."سازندۀ بنا گفت: 
خورد.  هايى که در کنار ساختمان ريخته شده بودند به درد او نمى ا، به نوع خاصى از سنگ نياز داشت و سنگبن

اى را که قديمى بود نتى سنگى را انتخاب کرد، اّما فهميد که بسيار سنگين است. پس به خانه رفت و کالسکۀ بچه
  توانست به تنهايى انجام دهد. کارى بود که او مىبرداشت و سنگ را درون آن گذاشت و به خانه برد. اين نهايت 

هايى داشتند که مردم را از جايى به جاى ديگر ببرند، درست مثل  در آن روزها، بسيارى از شهرها ماشين
مورد نظر  هايى که ما امروز داريم. صبح روز بعد نتى به کمک يک دوست، سنگ را با سه ماشين به محلّ  اتوبوس

کالسکۀ کودک را روى اّولين ماشين قرار دادند و دوباره آن را پايين گذاشتند. بعد   کمک دوستش،رساند. ابتدا به 
منتظر دومين ماشين ماندند و دوباره کالسکه را روى آن گذاشتند و دوباره آن را پياده کردند و در نهايت آن را روى 

شرق االذکار قرار بود در آن ساخته شود رساند. اى نزديک جايى که م سومين ماشين قرار دادند که آنها را به نقطه
روى کج و رفتند و دو دوست شروع کردند به هل دادن کالسکه بر روى پياده هنوز مسافتى مانده بود که بايد راه مى

دانستند بايد چه کار کنند. حتى به کمک همديگر هم  معوج که ناگهان کالسکه متالشى شد. آنها واقعًا نمى
سنگ سنگين را در مسافت باقيمانده بکشند. ديگر دير شده بود و جلسه شروع شده بود. پس از اين  توانستند نمى

  رسيد نتى و دوستش همه چيز را از دست داده بودند.  سفر طوالنى به نظر مى

درست در همين لحظات، دو پسر با يک اّرابۀ بارکش ظاهر شدند. به کمک آنها، سنگ روى اّرابه قرار گرفت و 
ه با هم به جلسه رفتند: نتى، دوستش، دو پسر و سنگ. شادى نتى را تصّور کنيد وقتى حضرت عبدالبهاء آن هم

سنگ را به عنوان سنگ زاويه انتخاب کردند و آن را در زمين قرار دادند. با گذر زمان، مشرق االذکارى زيبا در آن 
کارى هم به آنجا آوردند، تا امروز در همان با همقطعه زمين ساخته شد و سنگى که نتى و دوستش و آن دو تا پسر 

  مکان قرار دارد. 

  ه. نمايش 

ق، هاى خود براى شرکت در يک نمايش خالّ  ها و توانايى آموزان در توسعۀ بيشتر مهارت براى کمک به دانش
  توانيد از آنها بخواهيد کارهاى زير را انجام دهند:  مى
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 هاى کششى را انجام دهند.  خود بايستند و تمرينهاى خيالى  از آنها بخواهيد در مربع .۱

سپس از آنها بخواهيد وانمود کنند که موارد زير هستند: يک قطره اشک، ابر، چترى در باد، تخم مرغ در حال  .۲
 اى. جوشيدن، تخم مرغ در حال نيمرو شدن، فرفره، هواپيما، اتومبيل و صندلى گهواره

شود. مثل هميشه، بايد مراقب  ى که کالس در آن برگزار مىاه رفتن دور محلّ حاال از آنها بخواهيد شروع کنند به ر .۳
بر اساس  "جاى شخص ديگرى هستند."باشند به هم نخورند. به آنها بگوييد قرار است وانمود کنند که 

 هاى شما، آنها بايد به اين ترتيب راه بروند:  راهنمايى

 کودکى که تازه نحوۀ راه رفتن را ياد گرفته است −
 الجثه  يک غول عظيم −
 کسى که خيلى عجله دارد −
 کسى که ضعف بينايى دارد −
 برد کسى که افسار سگى را به دست گرفته و او را راه مى −
 کسى که پايش در سطلى گير کرده است −
 کند کسى که چيزى را روى سرش حمل مى −
 کسى که روى خار يا تيغ قدم گذاشته است  −
 رود کسى که روى ماسۀ داغ راه مى −
 فضانورد روى ماهيک  −

کارى، مربوط هايى برويد که به موضوع درس، يعنى هم توانيد به سراغ فّعاليّت پس از انجام دادن تمرين باال، مى
توانيم به تنهايى انجام دهيم و براى  . براى شروع يادآورى کنيد که کارهاى زيادى در اين دنيا وجود دارد که ما نمىاست

  ان نياز داريم. کارى ديگرتحقق آنها به هم

هايى کوچک تقسيم کنيد. از آنها بخواهيد تعدادى اشياى بزرگ و سنگين را نام ببرند. اّول هر يک  آنها را به گروه .۱
کنند.  وانمود کنند که دارند به تنهايى يکى از اين اشيا را، مثًال بين دو تا درخت يا در طول يک اتاق، حمل مى

کنند. بعد از آنها سؤاالتى بپرسيد:  اعضاى آن با همديگر اين شىء را  جا به جا مىبعد هر گروه بايد وانمود کند که 
جا به جا کردن چنين چيز سنگينى به تنهايى آسان بود؟ وقتى با هم به صورت گروهى کار کردند و آن را جا به جا 

 نمودند چه شد؟ 

کارى با هم ى براى رسيدن به هدفى خاص به همهايى فکر کنند که در آن افراد ها بخواهيد به موقعيت حاال از گروه .۲
تواند يکى از اين موارد باشد: استفاده از يک نردبان براى پيدا کردن چيزى بر روى  نياز دارند. داستان هر نمايش مى

طبقۀ آخر کتابخانه، تالش براى بردن چيزى بزرگ از يک اتاق به اتاق ديگر که در آن قفل است و يا اطمينان از 
هاى ديگرى فکر کنند که در آن به  توانند به نمايش کنند. کودکان مىودن قابى که روى ديوار نصب مىصاف ب
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کنند تا خانه  شود، براى نمونه، يک خانواده با هم کار مىها تقسيم مى تکارى گروه نياز است و در آن مسئوليّ  هم
 شويند و خشک کنند. ها را ب را براى آمدن مهمان آماده کنند، غذا درست کنند يا ظرف

در آخر، از آنها بخواهيد داستان نتى و سنگ زاويه را به نمايش گذارند. البتّه از رعايت حرمت به دور است  .۳
بنابراين نمايش آنها بايد در زمان رسيدن نتى و  شخصيّت حضرت عبدالبهاء را بازى کند،  اگرکسى از کودکان

 آموزان روايت شود. تان توسط شما يا يکى از دانشهمراهانش به جلسه پايان پذيرد و نتيجۀ داس

  و. نقاشى 

کارى تقويت کند و از آنها بخواهيد آن را بکشند. تصويرى را انتخاب کنيد که درک کودکان را از مفهوم هم
  تصويرهاى زيادى در همين درس ارائه گرديده است. 

  ز . مرور 

 د و سپس از آنها بخواهيد بياناتى را که در کالس اّول، دربارۀ روحبيان درس امروز را مطابق معمول با آنها مرور کني
  کردند بخوانند.  از حفظريحان و بخشش  و

اى پسر وجود،  :(مضمون  ۹۵"فاستِنر به و التفَحص عن غيرى. ،يا ابن الوجود مشکاتى أنت و مصباحى فيک"
  .)تو مشکات من هستى و مصباح من در توست. پس به آن طلب نور کن و از غير من جستجو منما

شيم خود را عفو و فضل قرار دهيد  :(مضمون  ۹۶"اجعلوا ... شيمکم العفو و الفضل و ما تفرح به افئدة المقرّبين."
  .)شودو آنچه افئدۀ مقّربان به آن شاد مى

   هاى خاتمه  ح.  مناجات

 





 

 

  

  

  

  

  

  بودن خوبى دوست
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 اّول بخش

که  کند. همانند ساير موضوعاتى اين موضوع را که دوست خوب بودن به چه معناست، بررسى مى ۱۵تا  ۱۳دروس 
م به صورت غير دوّ سال دروس  ۀجانبه است که بارها  در طى هم ايد، اين نيز  مبحثى وسيع و چند با کودکان مطرح کرده

ينجا نياز است تنها بر تر به آن پرداخته خواهد شد. در ا بعد نيز به طور عميق هاى سالمستقيم به آن باز خواهيد گشت و در 
تنها نيستيم و خداوند کنند که ما در اين جهان  تکيه کنيد. ابتدا به کودکان کمک خواهيد کرد درک مهمۀ چند انديش

 دادخواهيد  دهد و در واقع، دوست حقيقى ما اوست. سپس آنها را يارى کند و نيرو مى هميشه با ماست، ما را راهنمايى مى
پيوندهاى  ۀکه شايان اعتماد بودن به چه معناست، و دربار ت اعتماد در دوستى تفکر کنند، مخصوصًا ايناهميّ  ۀبار در تا

که بين دو دوست وجود دارد تأمل کنند. مانند قبل، شايد اينجا نيز مفيد بدانيد زمانى را صرف مرور سه  عالقه و دوستى
  جه در آنها را بنويسيد:مورد توّ  د، نماييد و مفاهيم اصلىآي مى بخش هفتمآموزشى که پس از  مجموعهدرس اين 

     :سيزدهم درس
    
    
    

     :چهاردهم درس
    
    
    

     :پانزدهم درس
    
    
    

آن است که  ها بخشهدف اين  بپردازيد. هاى دّوم تا هفتم بخش ۀبه مطالع توانيد ايد، مى که دروس را خوانده حال
  دهيد.  به شما کمک کند در اين باره تفکر کنيد که چطور معناى دوست خوبى بودن را به کودکان توضيح 
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  م دوّ  بخش

 ها بايد با يکديگر در نهايت مهربانى دانند انسان هستند و مىکودکان از مجموعه دروس قبلى با مفهوم وحدت آشنا 
اى حياتى  معاشرت کنند. اما وراى درک مفهوم وحدت عالم انسانى، آنها بايد اهميت ايجاد دوستى با ديگران، يعنى جنبه

اهيمى را که در اين از وجود انسان را که هر فرد بايد آمادگى شرکت در آن را داشته باشد،درک کنند. يکى از نخستين مف
کنند رابطه با  که در زندگى خود ايجاد مى اى به کودکان کمک کنيد اين است که پايدارترين رابطه در درک آن زمينه بايد

  مان با خدا به دست آوريم: ماهيت رابطه ۀنات زير تأمل کرده و بينشى دربارآفريدگار است. بياييد بر بيا

بودى و تو را به مدد تراِب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جميع هاى عدم  "اى پسر جود، در باديه
 ۀقبل از خروج از بطن اُم دو چشم چنانچه ،ات ممکنات و حقايق کائنات را بر تربيت تو گماشتمذرّ 

تو را در قلوب القاء نمودم و به  ها براى حفظ تو گماشتم و حّب  شير منير براى تو مقرر داشتم و چشم
در ظل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت تو را حفظ فرمودم و مقصود از جميع  ِصرف جود تو را

   ۹۷"... هاى غيبى ما شوى اين مراتب آن بود که به جبروت باقى ما در آيى و قابل بخشش

اّن ربّک هو خير لک عن کّل شئى فى عالم االيجاد. انّه خير انيس و خير رفيق يرافقک فى کّل "
و  ى براى تو بهتر است. او بهترين همراهکه خدا از هر چيز در عالم مادّ  به راستى(مضمون:   ۹۸االحوال." 

  .)بهترين دوست است که در هر شرايط با تو همراه خواهد بود

دل باو مبنديد و از پروردگار  .راستهآ"دنيا نمايشي است بي حقيقت و نيستي است بصورت هستي 
  ۹۹خود مگسليد و مباشيد از غفلت كنندگان."

"خدا به انسان قلب عطا کرده و اين قلب بايد اتصاالتى داشته باشد. ثابت شده که هيچ چيز جز 
تواند اليق اين باشد که ما قلب خود را به آن اختصاص دهيم زيرا هر چيز ديگرى  حقيقت، نمى

يابد مگر  گيرد و شادى و سرور حقيقى را نمى نابراين، قلب ما هرگز آرامش نمىمحکوم به فناست. ب
سازد چقدر  خود را بر درخت فانى مى ۀکه آشيان اى اينکه خود را به منبعى جاودانه متصل کند. پرنده

    ۱۰۰تواند بر درخت هميشه سبز بهشتى النه کند." که مى نادان است، در حالى

اميد به خدا نداشته باشد، به چه چيز اين به چه چيز خوش گردد؟  تعلّق نيابد "اگر قلب انسان به خدا
شود.   محدود است و منتهى مىو داند چند روز است  حياِت دو روزۀ دنيا دل بندد؟  و حال آن که مى
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مواهب او  ،الطاف او قديم است ،منتهى است پس بايد اميد انسان به خدا باشد زيرا فضل او بى
نسيم عنايت او هميشه  ،بارد ابر رحمت او هميشه مى ،درخشد خورشيد او هميشه مى ،عظيم است

  ۱۰۱وزد. " مى

فى کّل االمور على ربّک و توّجه اليه ثّم أعِرض عن المنکرين.  فاکِف باهّلل ربّک ناصرًا و  فتوّکل"
امور، توکل بر خدا کن و به او روى نما و از آنان که حقيقت او را انکار  ۀ: در هممضمون(  ۱۰۲معين."

 .)گردان. بگذار خداوند تنها معين و ياور تو باشدبکنند روى  مى

انّه يبّدل العسرة باليسر و الشّدة بالرّخآء  .توّکلى على اهّلل و اعتمدى عليه و تذّکرى بذکره فى کّل حين"
  انّه على کّل شىء قدير. .و التّعب بالرّاحة العظمى

اذا تسمعين منّى ال تتقيّدى بحالٍة من أالحوال بل فى کّل حالٍة اشکرى ربّک الرّحمن و سلّمى و اّما "
  ۱۰۳"أالمور الرادته يتصرّف کيف يشآء و هذا خير لک عن کّل شىء فى االٓخرة و أالولى.

او در هر حين متذّکر باش همانا او سختى ، به ذکر داشته باشل کن. به او اعتماد بر خدا توکّ (مضمون: 
ت را به رخا و خستگى را به راحت عظمى. به راستى او بر هر چيز را به آسانى تبديل کند و شدّ 

کن، بلکه در هر حال پروردگار مد چون به من گوش سپارى، به حالتى از احوال خود را مقيّ .  تواناست
واهد و اين از هر چيزى خ کند آن طور که مى رف مىپار. تّص سباو  دۀرحمانت را شکر کن و امور را به ارا
  .)در آخرت و اولى براى تو بهتر است

به (مضمون:  ۱۰۴انّک التنظر الى عجزک و ضعفک بل انظر الى قدرة ربّک الّتى احاطت االٓفاق.""
                                    ).ضعف و ناتوانى خويش منگر؛ به قدرت پروردگارت بنگر که هر چيزى را احاطه نموده است

ل کن و همه چيز را به او در هر امرى بر خدا توکّ  :مضمون(  ۱۰۵توّکل فى کّل أالمور على اهّلل و فّوضها إليه." "
  .)واگذار

ات مطمئن و استوار  "مگذار دستانت لرزان و قلبت هراسان گردد، بلکه در محبت پروردگار مهربان بخشاينده
  رجمه)(ت ۱۰۶باش."

   ۱۰۷اميد ببخشايش خداوند آفرينش دار که فضلش بى پايانست و بحر عطايش بيکران.""
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اصل هر خير و  :مضمون(  ۱۰۸"اصل کّل الخير هو إالعتماُد على اهّلل و إالنقياُد ٔالمره و الرّضاء لمرضاته."
   .)او ۀخوبى اعتماد به خداست و تسليم به فرمان او و رضا به اراد

ارتباط ميان انسان و خداوند به  ۀبا کودکان دربار خودهاى  توانيد در صحبت را از بيانات باال،که مىبرخى عبارات 
  خاطر داشته باشيد، بنويسيد.

  
  
  
  
   

در آثار امرى مطرح شده است از جمله  شکوه و جالل، عظمت و حکمت،  که بسيارى از صفات خداونددانيم  مى
س شش يا در سن حسا آموزان خود را جه دانشکالس اطفال بهائى، توّ  بىعنوان مرّ ست شما به الزم ابخشش و رحمت. 

. آنها جلب نمائيدکند،  مىپايان خدا  جه محبت عمومى و بخشش بىکه آنان را همواره متوّ  هفت سالگى، بر آن صفاتى
هميشه با آنها خواهد بود نيرو بگيرند. که خدا  اند و از آگاهى بر اين با مواهب الهى احاطه شده هميشهبايد احساس کنند که 

همان طور که در مواقع قبل بحث کرديم، درست است که کودکان بايد ترس از خداوند را نيز در قلوب خود احساس کنند، 
  ماندن از محبت او باشد نه ترس از خشم و غضب يا انتقام جويى و مجازات او.  اما اين ترس بايد از دور

ماهيت  ۀد سبب گيجى و سردرگمى آنها دربارتوان کودکان در اوقات مختلف بشنوند مى که ممکن است عباراتى
کند. به فهرست اسامى  کمک و شما بايد مواظب باشيد حرف هايى نزنيد که به اين سردرگمى شان با خدا شود رابطه
 اينها از جمله صفاتى هستند که وقتىست از آنچه در آثار آمده. ا بسيار کوچکى ۀد در زير نگاه کنيد،که تنها نمونخداون

کنند، بايد در ذهنشان نقش  جه مىکودکان به آفريدگار خود انديشيده، قلب خود را در سختى و خوشى به سوى او متوّ 
خواهيد از کدام يک در کالس  که در پى اين فهرست آمده تأّمل کنيد و بگوييد مى عباراتى ۀبارببندد. به اين ترتيب، در

  د استفاده کنيد.خو کودکان

  رحيم  شفيق
  آمرزنده  رازق 
  ترين بخشنده  معين
  رئوف  حکيم
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  کريم  عليم
  بخشايشگر  ومقيّ 

  عطاکننده  يارى دهنده
  رحمان  محبوب

  مهربان  يارى دهنده در سختى
  حامى  غالب

  شود.  اگر رفتار بدى داشته باشى، خدا از تو خشمگين مى   
  اگر خوب رفتار نکنى، خداوند تو را در ملکوتش راه نخواهد داد.    
  خدا کودکانى را که رفتار بدى دارند دوست ندارد.    
  هاى خوب را از همه بيشتر دوست دارد.  ها و دختربچه خداوند پسربچه   
  شما بايد اليق محبت خداوند باشيد.    
  او هستيم يا نه. کند تا ببيند اليق محبت  خدا ما را امتحان مى   
  کند.  کند تا شما را انسان بهترى خدا شما را امتحان مى   
  مان از ما انتظار ندارد.  خدا هرگز بيشتر از توان   
  داند چه چيزى براى ما بهترين است.  خدا مى  
  افتد دليلى دارد.  که در جهان اتفاق مى خدا براى هر چيزى   
  ترسيد.  ى نمىل کنيد هرگز از چيزاگر به خدا توکّ    
به ضعف و ناتوانى خود نگاه نکنيد بلکه به  بزرگى خدا نگاه کنيد و مطمئن باشيد که شما را کمک    

  کند.  مى
  کند.  خدا هميشه به شما ناظر است و اگر کار اشتباهى بکنيد شما را مجازات مى   
  کند.  خدا گناهان شما را ثبت مى   
  کند.  پايانش به ما از آنها چشم پوشى مى خطاها و نقايص ما آگاه است اما به خاطر محبت بى ۀخدا از هم   
  تر شويم.  که مهم است اين است که تالش کنيم کامل خدا از ما انتظار کمال ندارد؛ چيزى   
  رساند.  کنند، يارى مى که به خودشان کمک مى خدا به آنهايى   
  کنند يارى برساند.  تالش مىکه  خدا قول داده به آنها يى   
  کند.  دهند، کمک مى که ديگران را يارى مىهائى خدا به آن   
  شود. چنين رفتارى باعث جذب مواهب الهى نمى   
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  کند.  رفتار درست، مواهب الهى را جذب مى   
  ست که بتوانيد تصور کنيد. ا تر از هر چيزى محبت خداوند به شما بزرگ   
  کنيد و از او طلب يارى و کمک نماييد.  در دعاى خود به خدا روىتوانيد هميشه  شما مى   

  م بخش سوّ 

کنيد.  يادگيرى معناى دوست خوبى بودن، آن را به کودکان معرفى مى ۀاعتماد، يکى از مفاهيمى است که در زمين
"امانت باب  اند: خاطر سپردهدانند ، آنجا که بيان مبارک را به  مى سال اّول ۱۹را از درس  امانتى مفهوم کودکان تا حدّ 

ت ماهيّ  ۀکنيد دربار در اين مجموعه دروس، به آنها کمک مى اعظم است از براى راحت و اطمينان خلق" (لوح طرازات).
کنند اين است  خواهيد درک خواهد بود. چيزى که مى سادهتر فکر کنند. در اين زمينه اهداف شما  اعتماد در دوستى عميق

کنند. آنها همچنين بايد درکى از مقتضيات اين اعتماد به دست آورند، به عبارتى  به يکديگر اعتماد مىکه دوستان واقعى 
مربوط به آن هست  ۀگذاريد، دو نکت ديگر، قابل اعتماد دوستى بودن يعنى چه. وقتى اين موضوع را با کودکان در ميان مى

ت اعتماد وجود دارد، به اين معنى نيست که يکى از آنها اول، وقتى بين دو دوس ۀذهن داشته باشيد. نکت که بايد در
 کند؛ يک دوست وظيفه دارد به دوست ديگر در مواقعى دهد قبول مى گويد يا انجام مى کورکورانه هر آنچه را که ديگرى مى

ها احساس  انسان ۀاست که ما در قلب خود نسبت به همم، درست دوّ ۀ کند. نکت کمک شود، که از راه مستقيم خارج مى
را که قابل اعتماد نيستند اعتماد کنيم و به نام دوستى و رفاقت اجازه دهيم ديگران ما  محبت داريم اما نبايد به کسانى
  اين دو نکته بيشتر فکر کنيد بگوييد کدام يک از عبارات زير صحيح و کدام غلط است: ۀفريب بدهند. براى اينکه دربار

ستند، کودکان بايد ياد بگيرند بين يک غريبه و ها يگانه هانسان ۀچون هم  الف.
  يک دوست هيچ فرقى نگذارند.

 اشتباه     صحيح 

ه يا دهکده يا کالس کودک جديدى به محلّبايد به کودکان آموخت وقتى  ب.
  کند. آنها آمده با او مهربان باشند و مطمئن شوند او احساس غريبى نمى

  اشتباه     صحيح 

اى نگيرند يا فريب شناسند هديهکه نمىکودکان آموخت از کسانىبايد به   ج.
  خواهند از آنان سوءاستفاده کنند، نخورند. هايى راکه مى غريبه

 اشتباه     صحيح 
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هيچ کس  ۀکه نبايد هرگز دربارستابا همه دوستانه رفتار کردن به اين معنى  د.
  قضاوت کنيم و با همه به يک نحو رفتار نماييم.

 اشتباه     صحيح 

 اشتباه     صحيح   هاى ديگران است.کردن از ضعفاعتماد به معناى چشم پوشى  ه.

اگر کودکان را افرادى قابل اعتماد بار بياوريم، به اشخاصى ساده و خام   و.
  شوند که قربانى جامعه خواهند شد. تبديل مى

 اشتباه     صحيح 

که او  هايى انتخابۀکند و درباراعتماد مىدوست خوب به دوست خود  ز.
  کند. انجام داده، سؤال نمى

 اشتباه     صحيح 

در يک دوستى واقعى، اعتماد حد و مرزى ندارد؛ هيچ کارى نيست که يک   ح.
  دوست خوب براى دوستش انجام ندهد.

 اشتباه     صحيح 

کنند  وقتى احساس مىدوستان واقعى آنقدر به يکديگر اعتماد دارند که  ط.
گيرد فورًا نگرانى خود را ابراز  اى مى دوستشان دارد تصميم غيرعاقالنه

  کنند. مى

 اشتباه     صحيح 

  چهارم  بخش

که با آنها  هاى چشمگيرى در درک خود از پويايى دوستى دارند، و در طول کالسى کودکان در اين سن پيشرفت
وبى بودن فکر کنند. در هاى گوناگون دوست خ جنبه ۀکنيد دربار تا به آنها کمکهاى متعددى خواهيد داشت  داريد فرصت
دهيد، بايد مطمئن باشيد  خاص از دروس، که در آن اين موضوع را به طور واضح و مستقيم مورد توجه قرار مى ۀاين مجموع
، دست کم چند مفهوم هست که بايد جه و مواظبت را مطرح سازيد. در اين زمينههاى خود با کودکان مفهوم توّ  که در بحث

گذرانيم؛  کنيم و خوش مى که دوستان فقط کسانى نيستند که ما با آنها بازى مى کنيد به آنها منتقل نماييد از جمله اين سعى
 لين سختىکنيم و در زمان نياز به کمکشان مى رويم؛ ما با ديدن اوّ  ما دوستان خود را در زمان سختى و ناراحتى همراهى مى

  اى پيدا کنيم. بيانات زير را در اين رابطه بخوانيد: کنيم تا دوستان تازه و مشکل، دوستان خود را ترک نمى

 ١٠٩."موهبتى اعظم از آن نيست که انسان سبب سرور قلوب گردد... "
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زيرا موهبتى اعظم از آن نيست که انسان  ،"عبدالبهآء ابدًا دل کسى را آزرده نخواهد و سبب حزن قلبى نشود
   ۱۱۰سبب سرور قلوب گردد و من از خدا خواهم که مانند مالئکه آسمان سبب بشارت نفوس شويد."

   ۱۱۱"بايد کّل با يکديگر به رفق و مدارا و محبّت سلوک نمايند."

   ۱۱۲..."با دوستان و متعلّقان خويش عمومًا در نهايت مهربانى و محبّت معامله کن"

پرجمعيتى داشته باشند، با برادر و خواهر و پسردايى و دختردايى  ۀبعضى از کودکان کالس شما ممکن است خانواد
ه و مواظبت از خواهر و تر از خودشان و براى مثال بدانند که توجّ  تر و چه کوچک هاى بسيار، چه بزرگ و پسرعمه و دخترعمه

هاى مخصوصى در اين رابطه داشته باشند.  واقع، ممکن است حتى مسئوليتست. در ا تر به چه معنايى کوچک برادرهاى
هاى  معناى مواظبت از دوستان خود فکر کنند. به موقعيتۀ کند دربار شما بايد اين درک را به وجود آوريد که به آنها کمک

خواهيد به کودکان  شما مى  ه کنيد.تواند به راحتى ميان دو دوست يا گروهى از دوستان اتفاق بيفتد، نگا زير،که هر کدام مى
بياموزيد در هر موقعيت چه کارى انجام دهند؟ شايد بخواهيد اين سؤال را باديگر اعضاى گروه مطالعه ى خود به بحث 

  سال گذشته، فکر کنيد. کودکانهاى  مشابهى بر اساس تجربيات خود در آموزش در کالس هاى گذاشته و به موقعيت

    شود که يکى از دوستانش زياد حال خوبى ندارد: جه مىاى متوّ  پسربچه
    
    
    

    شود که دوستش غمگين است:  جه مىاى متوّ  دختربچه
    
    
    

    ترسد: شود که همکالسى ديگرش از تاريکى مى جه مىکودک در کالس متوّ  يک
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    فهمد دوستش کار اشتباهى انجام داده است: اى مى دختربچه
    
    
     

  پنجم بخش

چند دقيقه به اين ارتباط فکر کنيد.  صفات روحانى وجود دارد.  ۀتباطى بين دوست خوبى بودن و توسعاربه وضوح 
کند تا دوست  صفات روحانى چطور به فرد کمک مى ۀشود؟ توسع عمل دوستى چگونه باعث تقويت صفات روحانى مى

کنيد  فى شد، چند صفت را که حس مىمعر سال اّولهاى  خوبى براى ديگران باشد؟ از فهرست صفات زير که در درس
  اين ارتباط را توضيح دهيد.  ۀو نحو کنيدبراى دوستى ضرورت ويژه دارند انتخاب 

 راستى و صداقت محبّت و عشق   عدالت قلب پاکى
 خلوص نيّت سرور و فرح   فداکارى   کرم و بخشندگى
 مهربانى بخشش و عفو شاکر بودن   خضوع
 و شور شوق    رضا انقطاع رحمت و شفقت

 استقامت   امانت   اميدوارى شجاعت
    صبر وفادارى   ريحان و روح
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  ششم  بخش

از هم هاى بسيارى خواهيد داشت تا ادراک آنان را  کنيد، فرصت که با کودکان در کالس صرف مى در طول زمانى
  ت دوستى و هم الگوهاى رفتار الزم جهت ايجاد پيوندهاى محبت و اعتماد با ديگران، توسعه دهيد. ماهيّ 

ل اوّ  ۀيت شراکت و سهيم شدن است. در وهلدوستى بر آن تأکيد کنيد، اهم ۀتوانيد در زمين يک مفهوم ديگر که مى
در اين سن، آنها به طور طبيعى  ر شريک شوند.مانند مداد رنگى را با يکديگ ىاند چيزهاى مادّ  بسيارى از کودکان مايل

ى نشان دهند. کودکان اغلب يک دوست دارند دوستى و محبت خود به ديگران را با ازخودگذشتگى و دادن چيزهاى مادّ 
را که برايشان اهميت خاصى دارد، مانند يک سنگ يا برگ، به والدين يا مربيان، برادر يا خواهر  کوچک يا چيزى نقاشى
بخشند،  شود و وقتى آنها مى دانند که عمل بخشش سبب شادمانى ديگران مى دهند. آنها مى تان خود هديه مىو دوس

شما بايد نهايت تالش خود را بکنيد تا اين الگوى رفتار را در آنها تشويق کرده  خودشان هم در اين شادى سهيم هستند. 
هايى به طور  هاى ديگر بخشش ارتقاء دهند. موقعيت شکل ى بهکمک نماييد عمل بخشش را فراتر از دادن اشياى مادّ 

دهند،  گذارد تا پيوندهاى دوستى را که با همديگر شکل مى آيد که اين فرصت را در اختيارشان مى طبيعى به وجود مى
هاى  خواستهشود بلکه با صبر و بخشندگى، انقطاع از نظرات و  تحکيم کنند که نه تنها با تمايلشان به سهيم شدن معلوم مى

هاى زير در زمينۀ کالس  گردد. به موقعيت ها به خود، آشکار مى همکالسى خود و آمادگى براى ترجيح رفاه و شادى ساير
هايى اين چنين استفاده کرده ظرفيت کودکان را در  توانيد از موقعيت درس فکر کنيد. با گروه خود بحث کنيد که چگونه مى

  ماييد. هاى پايدار بنا ن ايجاد دوستى

ت مشغول اين کار هستند. اما کاغذ يکى از کالس تازه آغاز شده است و بيشتر کودکان به شدّ  بخش نقاشى  الف.
الهام بگيرد. او از نقاشى کند تا  ها نگاه مى همکالسى ۀهاى بقي کودکان هنوز سفيد است و دارد به نقاشى

کند. همکالسى او  به همان را نقاشى کند چيزى شبيه اش خوشش آمده و شروع مى بغل دستى ۀدختربچ
  کند.   او استفاده مى ۀکند و  از ايد اش کپى مى کند که او دارد از نقاشى شکايت مى

هاى اصلى را  برد و هميشه دوست دارد يکى از نقش ت لذت مىيکى از کودکان از بخش نمايش به شدّ   ب.
  برد. ت نمىداده نشود او هرگز از نمايش لذّ  به او بدهيد. در حقيقت، اگر به او نقشى اصلى براى نمايش

هاى دونفره  ها در گروه توقتى فعاليّ  برند.  ت مىدو نفر از کودکان دوستان نزديکى هستند و از با هم بودن لذّ   ج.
نشينند. در واقع آنها آنقدر نزديک  شوند آنها دوست دارند با هم باشند و هميشه کنار همديگر مى انجام مى
  زند.  شويد دوستى آنها دارد به روح گروه آسيب مى جه مىشما متوّ هستند که 
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  بخش هفتم 

هاى خاصى غلبه کنند. مثًال ممکن  براى اينکه کودکان ياد بگيرند دوست خوبى باشند شايد الزم باشد بر چالش
دوستيشان ايجاد کند. بعضى ت بخشش را بچشند يا موانعى بر سر راه است افکار يا احساساتى داشته باشند که نگذارد لذّ 

نکاتى به اين  کودکانهاى  ها در زير آمده است. ممکن است بخواهيد بر اساس تجربيات خود در کالس از اين مثال
توانيد به کودکان کمک  خود بحث کنيد به عنوان يک مربى، چگونه مى ۀکنيد. با ديگر اعضاى گروه مطالع فهرست اضافه

  لبه کنند:کنيد بر اين موانع دوستى غ

کنند که براى دوستى با کسى بايد مثل آن فرد باشند، همان عاليق او را داشته  بعضى از کودکان فکر مى  الف.
  ى مثل او رفتار کنند. باشند و حتّ 

و بعضى از   داشتن است، وقتى تعداد چيزى محدود است، سهيم شدن براى يک کودک به معناى کمتر  ب.
ى ممکن است هايى نسبت به دوستان خود بخشنده نباشند. حتّ  چنين موقعيت شوند تا در کودکان وسوسه مى

  کافى براى خودشان باقى نماند.  ۀباشند که با سهيم شدن، به انداز نگران

شود حسادت  جه يا محبت بيشترى به آنها مىرسد توّ  که به نظر مى بعضى از کودکان ممکن است به کسانى  ج.
کسب عالقه و محبت و پذيرش والدين  کنند به رقابت براى مکن است سعىکنند. به جاى ايجاد دوستى، م

  بيان دست بزنند. يا مرّ 

کند و اگر آن را،  کنند که داشتن يک نظر يا چيزى خاص آنها را مهم يا خاص مى کودکان فکر مى بعضى  د.
  اند.  ى با دوست خود، سهيم شوند بخشى از هويت فرديشان را از دست دادهحتّ 

کنند که چيزهاى با ارزش بايد  ى از کودکان مايلند از چيزها با دقت مواظبت کنند و احساس مىبعض  ه.
ترسند آن  که اشياء خاصى دارند اعتماد کنند چون مى توانند به دوستانى محفوظ بمانند. آنها به سختى مى

  اشياء را گم کنند يا به آنها آسيب برسانند.

ت به آن عالقه دارند، براى مثال، بخشى از يک که به شدّ  بخشيدن چيزىکنند  بعضى از کودکان فکر مى  و.
عادالنه است. آنها معتقدند يک دوست خوب هرگز نبايد چنين غير راى نقاشى،اى ب نمايش يا ايده

  درخواستى از آنها داشته باشد و اگر اين کار را بکند دوست واقعى نيست. 
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واقعى بودن مورد بحث قرار داديم، بر بخش زير از پيام رضوان  دوستدر ارتباط با معناى  که در پرتو مفاهيمى
  العدل اعظم تمرکز کنيد. بيت ۲۰۱۰

که در  عمل مستلزم آن است که همگى تواضع و فروتنى در پيش گيرند، حالتى ۀ"يادگيرى به صورت يک شيو
متکى به قدرت و حمايت ل تام بر حضرت پروردگار دارد، کند، توکّ  آن انسان نفس خويش را فراموش مى

 ۀتوانا است که قادر است پش داند که تنها حىّ  اش مطمئن است و به يقين مبين مى اوست، به تأييدات الريبيه
کنند و شادى و  ت مىضعيف را عقاب قوى و قطره را بحر عظيم نمايد. در چنين حالتى نفوس پيوسته با هم فعاليّ 

يابند. از اين جهت  خويش بلکه در پيشرفت و خدمات ديگران مىسرور خود را نه چندان در دست آوردهاى 
جه يارى رساندن به يک ديگر است تا بر قلل خدمت در سبيل امر مبارکش عروج است که افکارشان همواره متوّ 

ت کنونى فعاليّ  نمايند و در افالک علم و معرفت او به پرواز درآيند. اين است آنچه شاهد شکوفايى آن در الگوى
  ۱۱۳که پير و جوان و قديم و جديد همه در کنار هم به ترويج آن مشغولند." سراسر جهان هستيم، الگويى در
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  درس سيزدهم

  مناجات  حفظالف. تالوت و 

 ۀآن را در سه جلس کرده توانيد مناجات زير را معرفى معمول با مناجات آغاز کنيد. سپس مى ۀکالس را به شيو
  سپارند. ابتدا کلمات ناآشنا را براى آنها توضيح دهيد. بکالس با کودکان کار کنيد تا به خاطر 

اللّهّم إنّى أتوّکُل عليک فى سفرى و حضرى و شغلى و عملى "اللّهّم إنّى أعوُذ بک و اعيُد نفسى بآياتک کلّها.  
  ۱۱۴فاکفنى عن کّل شىٍء يا خير الرّاحمين.  اللّهّم ارُزقنى کيف شئت و رضنى بما قّدرَت لى فإّن لک أالمر کلّه."

و حضر، در  گردانم. خدايا، در سفر مىمتّوجه آيات تو  را به کلّ خود  آورم و نفس تو پناه مى به: خدايا، مضمون(
ى بهترين مهربان. اى خدا، آن گونه که خواهى ا چيزها ۀکنم. پس کفايت کن مرا از هم شغل و عمل، بر تو توکل مى

  بر من روزى عطاکن و مرا به آنچه برايم مقّدر کردى راضى کن. پس تمام امر از آن توست.  

  نصوص ب. حفظ

  کند:  کمک مىتوضيح زير به شما در معرفى بيان امروز به کودکان 

هيچ يک از ما در اين دنيا تنها نيستيم. افراد زيادى در کنار هر يک از ما هستند که در مسير رشد ما را تشويق و يارى 
مربيان و   و دايى، برادر و خواهر، پسر عمه و دخترعمو و همکالسان، هعمه و عمو، خال نند، پدر و مادر،ک مى

شود و  ها بسيار طوالنى مى شويم. بعضى از اين دوستى راد بيشترى دوست مىها. در طول زندگى خود با اف همسايه
دانيم که خداوند هميشه با  شوند، مى که چند نفر در زندگى ما وارد و خارج مى ا بدون توجه به اينبعضى نه. امّ 

ه ما آفريده و چيزهاى خوب دنيا را براى رفا ۀست.او همما ۀماست. او هر يک از ما را دوست دارد و به فکرهم
گذرد و در هر يک از ما  مى ناحکام و قوانينى را به ما داده تا ما را راهنمايى و حفظ کند. او از نقايص و اشتباهاتما

بخشد. او بخشنده و مهربان است. ما در  بيند. اگر کار اشتباهى بکنيم، ما را مى آنچه را که قابل ستايش است مى
دانيم که او آفريدگار و دوست حقيقى  کنيم  چون مى داده از آنها پيروى مىسختى و راحت به نصايح او گوش 

  ماست. 

کارهاى خود را به  ۀى از خداوند سپاسگزار باشيم و همد که ما بايد در هر شرايطنفرماي حضرت عبدالبهاء توضيح مى
اعتماد داشته  هاى خدا و موهبتدست او بسپاريم. ما نبايد بر امور نامطلوب زندگى تمرکز کنيم بلکه بايد بر بخشش 

ى است. اگر ما از شود، هميشگ د که فضل خداوند هرگز متوقف نمىنده باشيم. حضرت عبدالبهاء به ما اطمينان مى
کسب شادمانى  روى بگردانيم و محبت او نسبت به خود را فراموش کنيم ديگر چه فرصتى براى تأييدات خداوند
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 طور که حضرت عبدالبهاء به ما توصيه که همان ه خاطر داشته باشيمهميشه بايد ب حقيقى خواهيم داشت؟
  تر از ما به خويش است. بياييد بيان زير را از بر کنيم:  خداوند با هر يک از ما مهربان اند هفرمود

   ۱۱۵اهّلل وصاياى دوست يکتا را به گوش جان بشنويد." "يا حزب

  وصايا

داد و او را با نصايح و وصاياى خود راهنمائى  وقتى عماد کودک بود پدر بزرگش اغلب به او پند و اندرز مى .۱
  نمود.  عماد در تمام طول زندگى وصاياى پدر بزرگ را بخاطر داشت.  مى

 وصايا باشد.کرد اعمال و رفتارش بر طبق آن  نمود و سعى مى آنا هميشه به نصايح و وصاياى معلمين خود تّوجه مى .۲

  يکتا

هاى هيماليا در  آنها نيست. کوه و بلندى جهان هستند. هيچ کوه ديگرى به شکوه ىها هاى هيماليا بلندترين کوه کوه .۱
   هستند. يکتاو شکوه  بلندى

 يکتا وملودى موسيقى چنان قلبش را تحت تأثير قرار داد که هرگز اتفاق نيفتاده بود. به نظر او اين ملودى در زيبايى  .۲
  بود. نظير بى

 . سرود ج

  . داستان  د

امر به کودکان بگوييد و کمک کنيد درک کنند که اعتماد به خداوند آنها  ۀلياز تاريخ اوّ  توانيد داستان زير را حاال مى
که بگذارند تلخى آن در قلبشان نفوذ کند، عبور  ها بدون اين سازد از اين سختى کند و قادر مى را در زمان سختى نيرومند مى

  نمايند. 

شان مجبور به ترک وطن خود شوند، پدر ايشان، حضرت  که حضرت عبدالبهاء و خانواده دانيد پيش از اين مى
ترسيد، دستگير و به زندان  بهاءاهلل، توسط حکومتى ظالم که از حقيقت پيام الهى که ايشان ظاهر ساخته بود مى

نه تنها حضرت بهاءاهلل بلکه بسيارى از کسانى را که به دعوت ايشان پاسخ داده  ت،شد. در طى اين مدّ  فرستاده
چالى در زير زمين، درزنجيرهاى سنگين زندانى  ترين زندان، سياه خود جدا و در وحشتناک ۀنه و خانوادبودند از خا

  کردند. 
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وشيده از کثافت و موش و حشرات خزنده بود. هيچ نورى به توانستند هواى تازه تنفس کنند و زمين پ زندانيان نمى
نشستند،  ها در آن شرايط هولناک رو به روى هم مى رسيد؛ هوا هميشه خيلى سرد بود. وقتى زندانى چال نمى سياه

ها لشان به خداوند تقويت شده و به آندادند آياتى را تالوت کنند تا اعتماد و توکّ  حضرت بهاءاهلل به آنها ياد مى
ندارد و قدرت الزم را براى استقامت در برابر ن ار از توانايى آنها انتظارى از آنيادآورى کند که خداوند هرگز بيشت

بخشد.  و وفادار ماندن به حقيقتى که در قلبشان داشتند، به آنها مى تمّسکفشارى که ممکن بود با آن روبرو شوند و 
هو " ۀکرد به تالوت آي ها شروع مى کردند. يک رديف از زندانى تالوت مىشد، آنها شروع به  وقتى هوا تاريک مى

در طول شب آنها اين کلمات را  و کفى باهلل حسيبًا"." داد: و رديف ديگر پاسخ مى حسبى و حسب کلّشئى" 
  مى رسيد.  که در آن نزديکى داشت نيز ى به پادشاه در قصرىآنها حتّ  ۀکردند، آنقدر بلند که صداى سرزند تکرار مى

اين صداى  آيد. به او گفته شد که ها را شنيد سؤال کرد اين صدا از کجا مى وقتى پادشاه ظالم صداى زندانى
چال به همراه حضرت بهاءاهلل زندانى هستند. پادشاه ديگر چيزى نگفت. روشن بود،  هايى است که در سياه زندانى

زندانيان تحميل کند، هيچ کار ديگرى نبود که بتواند انجام توانست بر اين  که او مى صرف نظر از ترس و هراسى
  که به آن ايمان آورده بودند جدا کند.  دهد تا آنها را از حقيقت امرى

  . نمايش  ه

  کند:  ق کمک مىخالّ  هاى الزم براى  اجراى نمايش ها و توانايى مهارت ۀهاى زير به توسع تفعاليّ 

توانند  که مى هاى خيالى، از کودکان بخواهيد بدن خود را تا جايى مربع کششى در هاى پس از انجام دادن تمرين .۱
  جمع کنند و بعد تا جاى ممکن بکشند، پايين بياورند، باال ببرند، سفت کنند و خم نمايند. 

کند. اين کودک "کاوشگر" است. از  کالس را ترک ۀبراى شروع تمرين بعدى از يکى از کودکان بخواهيد محوط .۲
کنيد حالتى  گردد آن را پيدا کند و بعد کمک اى را انتخاب کنند که "کاوشگر" بايد وقتى برمى يد نقطهبقيه بخواه

رسد بايد به خود بگيرد. اين حالت و ژست نبايد زياد سخت  را انتخاب کنند که وقتى "کاوشگر" به آن نقطه مى
ۀ زير درختى بايستد و دست راستش را روى تناى خاص  توانند از "کاوشگر" بخواهند در نقطه باشد. براى نمونه، مى

مورد  ۀدهند. وقتى "کاوشگر" به نقط درخت قرار دهد. کودکان اين منظور را با دست زدن به "کاوشگر" انتقال مى
شود، دست  مزبور دور مى ۀشود دست زدن آنها بايد بلند و بلندتر بشود. وقتى او از نقط تر مى نظر نزديک و نزديک

مورد نظر را پيدا کرد بايد دست زدن را به همين ترتيب ادامه دهند تا به او  ۀشود. وقتى "کاوشگر" نقط مى تر زدن آرام
کمک کنند حالت مورد نظر را نيز بيابد. اگر وقت داريد اين تمرين را چند بار تکرار کنيد تا هر کودک فرصت اين را 

 بار "کاوشگر" شود.  داشته باشد که دست کم يک
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ها به موضوع درس مرتبط است: رابطه فرد با خدا. به دانش آموزان بگوييد  تيشه، مجموعه بعدى فعاليّ مانند هم
زندانيان در ۀ هاى اصلى داستانى را که دربار کنيد نکته ل، به آنها کمکدهند. اوّ  ت جديد را انجام مىامروز يک فعاليّ 

 چال شنيدند به ياد بياورند:  سياه

، به همراه بسيارى ديگر، توسط حکومتى ظالم ندپيام الهى که اعالن فرمود حضرت بهاءاهلل به خاطر −
  . ندچال برده شد دستگير و به سياه

 چال کثيف و گل آلود بود.  سياه −

 زندانيان در دو رديف با زنجيرهاى سنگين به هم بسته شده بودند.  −

 ها بخوانند.  ياد داده بودند تا شب حضرت بهاءاهلل به آنها آياتى −

  ."هو حسبى و حسب کلّشئىخواند: " رديف از زندانيان مى يک −

  .و کفى باهلل حسيبًا"داد: " رديف ديگر پاسخ مى −

 شنيد.  صداى آنها آنقدر بلند بود که پادشاه در قصر خود آن را مى −

توانند  که مى وىوقتى داستان را با آنها مرور کرديد، از چند نفر بخواهيد به نوبت بايستند و داستان را به بهترين نح
گويند بايد صاف بايستند و دستان خود را  کنيد که وقتى داستان مى براى بقيه يکالس تعريف کنند. بايد به آنها يادآورى

  کار کنيد.  ۀکرده و آنها را تشويق به ادام درکنار بدن قرار دهند و اگر در جايى يادشان رفت يا اشتباه گفتند به آنها کمک

  . نقاشىو

گوييد  اند تحکيم کند. اگر به آنها مى کودکان بخواهيد تصويرى بکشند که مفاهيمى را که در اين درس آموختهاز 
مظهر ظهور الهى، را  کنيد که درست نيست که تصويرى از حضرت بهاءاهلل،  کنند، يادآورى زندانيان داستان امروز را نقاشى

  کنند.  نيز نقاشى

  . دوره  ز

عشق و ازخود  ۀل درباراوّ  سالکنيد تا بيانات آموخته شده در  ا کودکان مرور کرده و کمکبيان درس امروز را ب
  گذشتگى را تالوت کنند: 

   ۱۱۶"اى دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکار..."

   .)خوشابه حال کسى که برادرش را بر خود ترجيح دهد :مضمون(  ۱۱۷"طوبى لمن اختار اخاه على نفسه"

  ح . مناجات خاتمه   
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  درس چهاردهم

  مناجات  حفظالف. تالوت و 

کنيد تا به يادگيرى مناجات ارائه شده در  سپس به کودکان کمک  هايى آغاز کنيد. کالس را مثل هميشه با مناجات
  درس گذشته ادامه دهند. 

   حفظ نصوصب. 

  کند:  مفاهيم زير به شما در توضيح و معرفى بيان امروز کمک مى

شود روى حرف او حساب کرد.  به يکديگر اعتماد دارند. فردقابل اعتماد صادق و وفادار است و مى دوستان واقعى
و هرگز به  کارى را که درست است انجام دهندکه توانند به يکديگر اعتماد کنند  دانندکه مى دوستان حقيقى مى

بينند و روى خطاها و  يکديگر را مى خوبى دهند. آنهانگويند يا هيچ وقت همديگر را فريب نيکديگر دروغ 
ا امّ  دچار اشتباه شود،دانند که دوستشان ممکن است بعضى اوقات  کنند. البته، مى هاى همديگر تمرکز نمى ضعف

خواهد به ديگرى در انجام دادن آنچه مورد رضاى  دهند. هر يک مى نسبت به او بخشش و مهربانى نشان مى
حقيقى مواظب است از ما کارى را نخواهد که مخالف رضاى خداوند است. ؛ دوست ندک خداست کمک

ته ما نسبت به تر مى شود. البّ  که بين دو دست وجود دارد با افزايش شناخت آنها از يکديگر بيشتر و قوى اعتمادى
جود دارد به که ميان دوستان و جوييم، اما پيوندهاى اعتمادى شان را مى هاى همه مهربان و مؤدب هستيم و خوبى

  گيرد.  ت مىخواهد، قوّ  ها را براى او مى که هر يک اليق اعتماد ديگرى است و بهترين مرور زمان با نشان دادن اين

خواهند  ما بايد قابل اعتماد باشيم و ياد بگيريم دوستانى را انتخاب کنيم که قابل اعتماد باشند، کسانى که مى ۀهم
کنند در مسير مستقيم خود باقى بمانيم.  راه او گام بردارند و به ما کمک مى رکنند د کنند، سعى مى خدا را راضى

ا که قابل اعتماد نيستند ما را فريب بدهند. حضرت عبدالبهاء جوهر مهربانى و شفقت بود امّ  نبايد بگذاريم کسانى
که ايشان را با  اى روزى رانندهسوءاستفاده کنند.  ايشان کاران از مهربانى گويان يا فريب داد دروغ هرگز اجازه نمى

ش ايشان مبلغى را که حقّ  درخواست کرد. راه از ايشان ۀکراي رساند مبلغى غيرعادالنه براى اى اش به جلسه کالسکه
کرد. اعتماد پيوندى  هم به عنوان انعام دريافت مى بود مبلغ خوبى بود پرداخت نمود و به او فرمود اگر صادق مى

اهميت  اين که نکنيم که اين پيوند گسسته شود. براى است و ما بايد مواظب باشيم کارىخاص در ميان دوستان 
  دوست واقعى و قابل اعتماد  بودن را به ياد داشته باشيم، بياييد بيان زير را به خاطر بسپاريم: 
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اى دوستان  :مضمون(  ۱۱۸"يا احبآءاهّلل التعملوا ما يتکّدُر به صافى سلسبيل المحبّة و ينقطع به عرف الموّدة."
رود،  ت و دوستى از بين مىمودّ  ۀشود و رائح ت آلوده و کدر مىپروردگار، کارى را که با آن سلسبيل زالل محبّ 

   ).مرتکب نشويد

  مرتکب شدن 

گيرد چطور بنويسد، حتمًا اشتباهاتى هم دارد. مرتکب اشتباه شدن درحين يادگيرى نوشتن،  ياد مى کسى دارد وقتى .۱
  چيزى غير معمول نيست. 

خواهد عملى مرتکب شود که خدا را  کند تا احکام خدا را اطاعت نمايد. او نمى پريا نهايت تالش خود را مى .۲
 کند.  ناراضى

 آلوده و کدر کردن

گذاشتند. اين  به جا مى هاى خودرا در آن کردند زباله بعضى از مردم که از آن ديدن مى اين باغ زمانى زيبا بود اما .۱
  هايى که از خود به جا گذاشتند، باغ را  آلوده و کدر کردند.  بازديدکنندگان،با زباله

ريخته شده. ا به تازگى مواد شيميايى و ضايعات زيادى در آن در کوه جارى بود. امّ   جويبار هميشه زالل و پاکيزه، .۲
 که در آن ريخته شد، آلوده و کدر شده است.  جويبار با مواد زائدى

 زالل

توانست  کردند، ببيند. تيام مى هاى زيادى را که در کف آن شنا مى توانست ماهى آب برکه کامًال تميز بود و تيام مى .۱
  را ببيند.  زاللاعماق آب 

 کند. آشامد احساس سرزندگى و تازگى مى چاه مى زالل آبکه از  آب چاه بسيار پاکيزه و تميز است. هر کسى .۲

  بين رفتناز 

  رفت.  بينقلعه کامًال از  ا وقتى موجى آمد و آن را کامًال پوشاند،ساحل ساخت امّ  ماسه در از بزرگى ۀپسر جوان قلع .۱

محصوالتشان روانه هاى بارانى به سوى  کشاورزان سدى ساختند تا نگذارند آب رودخانه به صورت سيل در فصل .۲
 رود.  مى بينسيل از  ۀشود. بدون سد، محصوالت آنها به وسيل

 . سرود ج
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  . داستاند

تبديل شده  هاى دامون و پيتياس که به نمادى از اعتماد و وفادارى دو دوست به نام ۀمشهورى هست دربار ۀافسان
و بگوييد که اين يک داستان بسيار قديمى از تاريخ کودکان تعريف کرده  شود امروز اين داستان را براى است. پيشنهاد مى

  انسان است.  ۀلياوّ 

کردند و افکار خود را با هم در ميان  و مطالعه مى دامون و پيتياس از کودکى با هم دوست بودند. با هم بازى
واقعى بود؛  گذاشتند. آنقدر به هم نزديک بودند که کامًال به يکديگر اعتماد داشتند. دوستى آنها يک دوستى مى

  دادند.  کمک به هم انجام مى آنها هر کارى را براى

زمانى دامون و پيتياس به شهرى به نام سيراکوس سفر کردند که پادشاه قدرتمندى به نام ديونيسوس داشت. در آنجا 
که  معيتىبرد. او به ج که قدرت نامحدود پادشاه را زير سوال مى هاى عمومى سخنرانى ۀپيتياس شروع کرد به ارائ

مردم قدرت را به دست  ۀکه بدون رضايت واجاز گفت که هر پادشاهى براى گوش دادن به او ايستاده بودند مى
هاى پيتياس بر مردم خود مطلع شد  مطمئن  است. ديونيسوس وقتى از زياد شدن تأثير حرف مستبّديک ظالم  گيرد

و هراس دستور داد پيتياس و دوستش دامون را نزد او کند او را از بين ببرد و با خشم  شد که پيتياس تالش مى
  بياورند. 

  کنى؟" ديونيسوس از پيتياس پرسيد: "چرا بين مردم آشوب ايجاد مى

  گويم." کنم اشتباه نيست. من فقط حقيقت را مى که من مى پيتياس پاسخ داد: "کارى

بر کنار کنى. به مردم بگو که به آنها دروغ  ىخواهى من را از پادشاه پادشاه گفت: "من به تو اعتماد ندارم. تو مى
  اى." گفته

  کنم." پيتياس پاسخ داد: "من اين کار را نمى

  ديونيسوس گفت: "پس بايد بميرى. آخرين تقاضايت چيست؟"

تب کند. اش برگردد و از آنها خداحافظى و کارهايش را مرّ  پيتياس از او خواست تا به او اجازه دهد به نزد خانواده
و منتظر بازگشت تو باشم، احمق خواهم  کنى سيراکوس را ترک ديونيسوس به او نيشخندى زد و گفت اگر بگذارم

  بود. پيتياس عهد کرد که برگردد اما پادشاه آن را نشنيده گرفت. در اين لحظه دامون ناگهان وارد ماجرا شد. 
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او حتمًا باز خواهد گشت. و اگر عهد خودش را  ،برگردد کنيد تا پيتياس اوپيشنهاد کرد: "اگر شما من را زندانى
ايد. بايد مثل من مطمئن باشيدکه پيتياس هرگز  دوستى ما شنيده ۀشکست به جاى او من را بکشيد. حتمًا دربار

  گذارد دوستش به جاى او اعدام بشود." نمى

اس بايد تا روز مقرر بازگردد و گرنه ديونيسوس به اين پيشنهاد عجيب فکر کرد و آن را پذيرفت. اما هشدار داد که پيتي
  دامون کشته خواهد شد. 

که کرده پشيمان است. تصميم گرفت  روزها گذشت و پيتياس بازنگشت و پادشاه مطمئن شد که دامون از ايثارى
ا داند يا نه. امّ  را در زندان مالقات کند تا ببيند آيا او هم خودش را به خاطر اعتماد به پيتياس احمق مى دامون

  گردد." دامون با اطمينان گفت: "پيتياس بايد دير کرده باشد. او بر مى

  پادشاه با خنده و تمسخر گفت: "خواهيم ديد."

نگشته بود. پادشاه دامون را نزد جالد آورد و با خودخواهى به دامون گفت: "وقتش  روز مقرر، پيتياس هنوز باز در
  گويى؟" . حاال چه مىرسيده است و هنوز دوستت به خاطر تو برنگشته

  دامون با آرامش پاسخ داد: "من کامًال به دوست خود اعتماد دارم."

وارد اتاق  شد و لنگان لنگان به سوى  زد که نفس نفس مى در همان لحظه، درها باز شد و پيتياس خسته و درحالى
که  موقع اينجا نرسم. کشتىترسيدم به  اى. مى دامون رفت و گفت: "خدا را شکر، تو هنوز زنده ۀدستان گشاد

توانستم نااميد شوم." و رو به  ها درجاده به من حمله کردند اما هنوز نمى شد و راهزن سوارش بودم در طوفان متالشى
  . مرگ است ۀپادشاه کرد و گفت آماد

م ناعادالنه را توانست اين اعدا پادشاه از وفادارى و اعتماد استوار اين دو دوست آنقدر حيرت زده شده بود که نمى
ام چنين فداکارى و ايمانى در دوستى نديده بودم. چون شما به من نشان  انجام دهد. او گفت: "هرگز در زندگى

  داديد که شک کردنم به شمااشتباه بوده، پيتياس تصميم گرفتم تو را ببخشم، به يک شرط."

  هر دو دوست هم زمان پرسيدند: "به چه شرط؟"

  هيد چطور چنين دوستى باشم."که به من ياد بد "اين



  براى توزيع نيست – PP.PV۵.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۱۴۳ – بودن خوبى دوست

  . نمايش  ه

هاى زير را  تق نمايشى از آنها بخواهيد فعاليّ هاى خالّ  ها و توانايى مهارت ۀکمک به کودکان به منظور توسع براى
  انجام دهند:

 ها باقى مانده و وانمود کششى را انجام دهند. سپس بخواهيد در مربع هاى هاى خيالى خود تمرين بگوييد در مربع .۱
آيند: از يک فيل به يک موش، از يک مار به يک شير، از قورباغه به يک  هاى مختلفى در مى کنند که به شکل

  باله به يک بازيکن فوتبال، از سالمندبه جوان.  ۀاسب، از ماهى به نهنگ، از رقصند

 حاال بگوييد لب هاى خود را جمع کنند و بگويند: اووووووووووووو .۲

 توانند ادامه دهند: اووووووووووووووووووووووو ه و ببينند تا چه زمانى مىکشيد بگوييد نفس عميقى

  ايجاد کنند: آ. آ. آ. آ. آ. آ. را کوتاه  صداى از آنها بخواهيد اين

  حاال بگوييد دو صدا را کنار هم بگذارند: اوووو   آ. آ. آ  اووآ. اووآ.آ  اوووووووووآ. اوآ.اوووووآ. اووآ.آ.آ.

هاى دونفره تقسيم کنيد. از آنها بخواهيد  هاى گوناگون را تمرين کنند و بعد آنها را به گروه ترکيب بگذاريد ساختن
  هاى زير با يکديگر حرف بزنند: فقط از صداهاى "اوووو" و "آ" استفاده کنند تا در موقعيت

  دو کودک در حال تبادل تيله با مداد رنگى هستند.  −
 دو کودک در حال حمام کردن يک توله سگ هستند.  −
 کند.  لى لىدهد چطور  ياد مى کودک دارد به ديگرى يک −
 کند.  مادرى دارد کودک خود را براى مدرسه آماده مى −
 دو نفر مشغول درو کردن ذرت هستند.  −
 گويد که پول ندارد.  اتوبوس مى ۀکودکى دارد به رانند −
 پرسد.  ها را مى يک نفر ديگر جهت يک نفر که گم شده است دارد از −

کنند  دوستان حقيقى به يکديگر اعتماد مى -به منظور کمک به کودکان در کسب درک بيشتر از موضوع اين درس 
و  تونيد براساس تعداد کودکان کالس کنند. به اين منظور مى توانيد از آنها بخواهيد داستان دامون و پيتياس را بازسازى مى –

هايى تقسيم کنيد يا از آنها بخواهيد همه در يک گروه بزرگ نمايش دهند. در مورد دوم برخى  آنها را به گروه ندهوقت باقيما
کند يا بخشى از دربار پادشاه و ديگران  شان سخنرانى مى توانند بخشى از جمعيتى باشند که پيتياس براى از کودکان مى
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توانيد از  کنند. در طول نمايش مى که به پيتياس حمله مى همبندند يا راهزنانىتوانند زندانيانى باشند که با دامون  مى
 کودکان سؤاالتى به ترتيب زير بپرسيد: 

  خواست به خاطر دوستش به زندان برود؟ چرا دامون مى −
 گردد؟ چرا دامون به پيتياس اعتماد کرد که او برمى −
 حيرت زده شد؟چرا وقتى پيتياس دوباره برگشت تا اعدام شود، پادشاه  −
 پيتياس با برگشتن دوباره چه صفاتى را از خود نشان داد؟ −
 اعدام پيتياس عوض کرد؟ ۀکنيد چرا پادشاه نظرش را دربار فکر مى −
 دوستى به پادشاه ياد دهند؟ ۀتوانند دربار کنيد دامون و پيتياس چه چيزى مى فکر مى −

 . نقاشى و

کند.  مى اند تحکيم کنند که مفاهيمى را که در اين درس آموخته نقاشىاى را  از کودکان بخواهيد تصوير يا صحنه
  تواند انتخاب مناسبى باشد. تصويرى از داستان دامون و پيتياس مى

  مرور.  ز

صبر و  ۀل درباراوّ  سالکنيد تا بيانات زير را که در  توانيد به آنها کمک پس از مرور بيان درس امروز با کودکان، مى
  گرفتند، بخوانند:پاکى قلب ياد 

  .)کند همانا او اجر صبرکنندگان را افزون مى: مضمون(  ۱۱۹"إنّه يزيُد أجر الّصابرين."

اى پسر روح، در ابتداى کالم،  :مضمون(  ۱۲۰..."منيرًا "يا ابن الرّوح فى اّول القول املک قلبًا جيّدًا حسنًا
  .)دارا شو و روشن قلبى پاک و نيک

  ح . مناجات خاتمه  
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 درس پانزدهم

  مناجات  حفظالف. تالوت و 

کردن مناجات ارائه شده حفظ کنيد تا  هايى شروع کرده بعد به کودکان کمک توانيد کالس را با تالوت مناجات مى
  را تمام کنند.  ۱۳در درس 

  حفظ نصوصب. 

  :کند کنند، کمک مى حفظکه امروز کودکان بايد  بيانى ۀزير به شما در معرفى و ارائ نظرات

ت برده هر يک آنچه را که براى يکديگر هستند. آنها از گذراندن وقت خود با يکديگر لذّ  به فکر دوستان حقيقى
کنيم تا قلب ايشان  مى بتوانيم هر کارى ،هستندبينيم که دوستانمان غمگين  خواهند. اگر مى ديگرى بهترين است مى

شود. چون ما  مطمئن شويم که به خوبى از او مراقبت مىخواهيم  را خوشحالم کنيم. اگر دوستى بيمار است، مى
هايشان  کنيم به خواسته و هميشه سعى مى دهيم مىخواهيم، به حرف آنها گوش  ها را براى دوستان خود مى بهترين

 دانيم  سبب خوشحالى دوست ما يا کمک به پيشرفت او خواهد شد، جه کنيم. گذشتن از چيزى که مىتوّ 
هاى خود را  کنيم و شادى و آموخته هاى خود صرف مى دوستى، ما از وقت و دارايىۀ رابط بخش است. در تلذّ 

  يک موهبت بزرگ است.  شويم. داشتن تعداد زيادى دوستان واقعى سهيم مى

ماند که  غمگينى کنيم، اما يادمان مى کنند و ممکن است در قلبمان احساس ته بعضى اوقات دوستان اشتباه مىالبّ 
پس ما هم بايد بخشنده باشيم. وقتى قلبمان سرشار از بخشندگى باشد و  ندعبدالبهاء هميشه بخشنده بودحضرت 

هايى هست که شما اشتباهى  دانيد وقت رود. مى محبت خود را به دوستمان به ياد داشته باشيم، اندوه از ميان مى
خواهيد  يک نمى دانيد که هيچ ر دوى شما مىمهم اين است که ه ۀبخشد. نکت دهيد و دوستتان شما را مى انجام مى

هرگز آزرده و محزون  هرگز باعث غم و اندوه قلب ديگرى بشويد. اين آرزوى حضرت عبدالبهاء بود که هيچ نفسى
شويم و دعا  نيست که سبب شادى قلب ديگرى د که هيچ موهبتى باالتر از ايننفرماي نشود. ايشان به ما مى

، ۱(منتخباتى از مکاتيب، ج "واهم که مانند مالئکه آسمان سبب بشارت نفوس شويد.از خدا خمن د:"نفرماي مى
 حفظداشته باشيم بياييد بيان زير را  براى اينکه بتوانيم چنين پيوندهاى محبت و دوستى با نفوس بسيارى) ۱۹۸ص

  کنيم:

  ۱۲۱بقّوۀ کلمةاهّلل اندازيد."بين افراد نفوس محبّت حقيقى و الفت روحانى و ارتباط محکم "... تا توانيد ... 
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  حقيقى

ا در واقع از مواد پالستيکى ساخته شده بود. کيف از چرم حقيقى ساخته رسيد کيف از چرم ساخته شده امّ  به نظر مى .۱
  نشده بود.

ست. طاليى با يک سنگ ا پادشاه طالى حقيقى ۀسد که طال هستند، اما حلق ر مىها فقط به نظر  بعضى از حلقه .۲
 زيباى قرمز در وسط آن. 

  محکم

گشت که به راحتى پاره نشود.  اى مى کرد دنبال پارچه ها پارچه انتخاب مى خانم سياح وقتى براى دوختن لباس بچه .۱
  کند.  ت زمان زيادى عمر مىاى محکم و بادوام انتخاب کرد که مدّ  او پارچه

توانند به راحتى از روى خاک و سنگ عبور کنند و باز هم خوب بتا  يک تراکتور بزرگ و ضخيم هستند هاى چرخ .۲
 هاى تراکتور محکم و بادوام هستند.  کار کنند. چرخ

  ارتباط

  بين سگ و صاحبش برقرار است.  ق دارد. ارتباط خاصىيک سگ اغلب نسبت به صاحب خود احساس تعلّ  .۱

يکديگر  هاى طوالنى در اقيانوس نزديک مسافتوجود دارد و در  اش ارتباط محکمى بين يک نهنگ مادر و بچه .۲
 کند.  دهد و از او در برابر دشمنان محافظت مى مادر به فرزند خود غذا مى ت نهنِگ کنند و در اين مدّ  شنا مى

 . سرود ج

  . داستان د

  ماهيت دوستى فکر کنند.  ۀند دربارک کوه و يک دشت آمده که به کودکان کمک مى يک ۀاى دربار در اينجا افسانه

ى بود. آنقدر بلند بود که ابرها تنها دوست و  ۀاش بسيار مرتفع و شايد بلندترين قل بودکه قله کوهستانى روزگارى
برد! ابرها هم خوشحال بودند که  تى مىرک خود چه لذّ همراهش بودند. کوه  از بازى با دوستان بزرگ و متحّ 

افتادند و  خنديدند که به گريه مى ها آنقدر از ته دل مى  . بعضى وقتکوه جمع مى شدند برفى ۀاطراف قل
  باريد.  هاشان  روى زمين  مى اشک
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  ۱۴۷ – بودن خوبى دوست

يک ابر هم در آسمان  ىکوه خود را تنها يافت و اين تنهايى روزها طول کشيد. حتّ  سپس در يک روز گرم تابستانى
و صدايش تنگ شده بود. او از آسمان بزرگ شد و کوه بسيار غمگين شده و دلش براى دوستان پر سر  پيدا نمى

  کنند؟" دوند و بازى نمى پرسيد: "چرا ابرها ديگر در روشنايى آبى درخشان تو نمى

اند که خيلى خيلى از اينجا دور است. آنها تا آخر تابستان  آسمان پاسخ داد: "آنها همه به قلمروى زمستان رفته
  گردند." برنمى

ا من خيلى دلم براى آنها تنگ شده. شايد من هم بتوانم به قلمروى زمستان بروم کوه با آهى فرياد کشيد: "امّ 
  ودوستانم را ببينم."

توانند مثل ابرها پرواز کنند. تو بايد در  اند و نمى ها سنگين کوه هستى. کوه آسمان با اطمينان پاسخ داد: "تو يک
  جاى خودت بمانى."

شد و به زودى  اش سرازير مى هاى بزرگ از چهره ريه کردن. اشککوهستان خيلى ناراحت شد و شروع کرد به گ
افتاد. خاک  انگيزى فاق شگفتش شروع به جارى شدن کردند. سپس اتّ ا برفى ۀهايى از قل جويبارها و رودخانه

هاى او نوشيد و خيلى زود از سبزه و علف تازه  تر از کوه بود از اشک خشک و ترک خوردۀ دشت که خيلى پايين
  پوشيده شد. 

کوه را صدا کرد و گفت: "کوه مهربان! ممنون که من را از اين سرنوشت وحشتناک نجات دادى!  دشت با قدردانى
  کرده!" هايم را شفا داده. نگاه کن چطور به من کمک آب پاک تو تمام زخم

کس  از پايين باکوه حرف نزده بود. او پايين را  يه نکرد. تا آن موقع هيچکوه آن قدر  تعجب کرده بود که ديگر گر
بريد. ديدن زيبايى دشت کوه را آرام و  م است، نفسشدرخشد و خرّ  نگاه کرد وقتى دشت سرسبز آباد را ديد که مى

   ۱۲۲کرد. او خيلى خوشحال بود که يک دوست جديد به نام دشت پيدا کرده است. راضى

  . نمايش ه

هاى زير را انجام  تتوانيد فعاليّ  ق نمايشى، مىهاى خالّ  ها و توانايى مهارت ۀبه منظور کمک به کودکان براى توسع
  دهيد:

کششى را انجام دهند.از  هاى هاى خيالى خود تمرين هر جلسه، در مربع در آغاز از کودکان بخواهيد طبق معموِل  .۱
دهند: جارو  اى غمگين انجام مى ل با چهرهاين کارها را اوّ کنند  هاى خود بمانند و وانمود آنها بخواهيد در مربع

که روى زمين گم کرده، باال رفتن از نردبان براى  چيزى در پيدا کردن کردن زمين، ساختن يک ميز، کمک به کسى
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اى  سپس از آنها بخواهيد همين حرکات را با چهره ها، درست کردن سوپ.  هاى درخت، شستن ظرف چيدن ميوه
  اد تکرار کنند. ش

کنند. آنها را به صورت دايره بنشانيد و خودتان نيز در  ت مىهاى فرضى فعاليّ  براى تمرين بعد، کودکان خارج از مربع .۲
 چيز متفاوتى چه ئىيد و هر يک بايد فکر کنند اين شميان آنها و توضيح دهيد قرار است چيزى را به آنها پاس ده

تواند وانمود کند يک تکه پارچه يک  انجام دادند. براى نمونه، يک نفر مى ۸درس تواند باشد، مانند آنچه در  مى
گروه يا  ۀتوانيد تمرين را با ارائ کاله و الى آخر. مى تواند بگويد يک پرنده است، يا يک پتو است، کودک ديگر مى

توانند وانمود کنند که   ، آنها مىمثالً  تر کنيد.  خاصى از چيزها که کودکان بايد از بين آنها انتخاب کنند سخت ۀطبق
 يا يکى از وسايل خانه.  موسيقى، يکنوع لباس ۀنوعى جانور است يا يک نوع وسيل ئىآن ش

به فکر يکديگر هستند.  دوستان حقيقى مرتبط است، اين که با موضوع درس امروزها دوباره  تمجموعه بعدى فعاليّ 
 زير بايد نمايشى اجرا کنند:  توضيح دهيد که براساس موقعيتهاى سه نفره تقسيم کرده  کودکان را به گروه

اى برگزار کند. سارا، مريم و مهرداد به سختى تالش  چند هفته ديگر نوروز است و جامعه برنامه دارد جشن ويژه
ن را ادامه براى کودکان آماده کنند. يک روز مريم و مهرداد منتظر سارا بودند تا بيايد و کارشا اى کنند تا برنامه مى

آسيب ديده و پزشک به او  بدهند اما او نيامد. وقتى از حال او جويا شدند فهميدند که زمين خورده و قوزک پايش
توانستند بدون  کودکان شدند. چطور مى ۀل نگران برناممريم و مهرداد اوّ  تى درخانه استراحت کند. گفته که بايد مدّ 

عد به فکر سارا افتادند و متوجه شدند که اگر پايش به موقع خوب نشود و کمک سارا همه چيز را تمام کنند؟ اما ب
د نفرماي عبدالبهاء را به ياد آوردند که مىحضرت شود. آنها کالم  ناراحت مى نتواند در برنامه شرکت کند خيلى

ريم و پس م که حال خوشى ندارند اين است که باعث شادى قلبشان شويم.  کمک به کسانى بهترين راه براى
سارا  وقتى نوروز از راه رسيد، پاى  مهرداد تصميم گرفتند هر روز به ديدن سارا بروند تا قلبش را خوشحال کنند.

  رويش کارکرده بودند، اجرا کردند.  اى را که به سختى برنامه يکديگر  خوب شده بود و هر سه دوست با کمک

کنند وقتى مريم و مهرداد به مالقات  آنها بپرسيد فکر مى، از بدون آمادگى کمک به کودکان در شروع نمايش براى
 ريزى سارا رفتند چه کار کردند؟ چطور باعث  شادى قلب او شدند؟ آيا مثًال در طول بازديد از سارا به همراه او به برنامه

  ادامه دادند؟

  . نقاشى و

کنند. يک امکان   کنند نقاشى سارا عيادت مىتوانيد از کودکان بخواهيد تصويرى از مريم و مهرداد را که از  امروز مى
  که شنيدند باشد. داستانى در تواند نقاشى تصوير کوه و دشت ديگر مى
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  . دوره ز

  مرور کنيد: ل ياد گرفتند،اوّ  سالبخشندگى و مهربانى را که در  ۀبيان درس امروز را با آنها دوره کرده بيانات زير دربار

م از صفات من است؛ بخشش و کر :مضمون(  ۱۲۳فهنيئًا لمن تزيّن بخصالى""الکرم و الجود من خصالى 
   .)که به صفات من زينت يافت خوشا به حال کسى

   ۱۲۴"نيکوست حال نفسى که بمحبّت تمام با عموم انام معاشرت نمايد."

  ح . مناجات خاتمه





 

 

  

  

  

  

نمودن خدمتعمر خود را صرف 
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  ۱۵۳ – نمودن خدمتعمر خود را صرف 

 اّول بخش

در اين مجموعۀ دروس، کودکان دربارۀ معناى زندگى آراسته به خدمت بيشتر خواهند آموخت. به اين منظور، به 
دهد، اين که ما بايد در طول  کنيد تا فکر کنند محبت خداوند چگونه در محبت به خلق او خود را نشان مى آنها کمک مى

جه به خداست به خدمت مشغول شويم. آنها سپس بر اهّميّت صرف وقت و انرژى براى افکارى که متوّ زندگى با قلوب و 
جه به زندگى ل خواهند کرد. مانند هميشه، توّ خدمت خالصانه به ديگران و انجام کارها با روحيۀ خدمت به نوع بشر تأمّ 

که آن حضرت چگونه تمام وجود خود را وقف خدمت در سبيل الهى فرمودند،  حضرت عبدالبهاء، مثل اعلى، و ديدن اين
هاى شانزدهم تا هجدهم را بخوانيد و برخى  درس ،شايد بخواهيد قبل از پيش رفتن براى کودکان بسيار مفيد خواهد بود. 

  که در هر يک بدان پرداخته شده بنويسيد:  اصلىاز موضوعات 

    درس شانزدهم
    
    

    درس هفدهم:
    
   

    درس هجدهم:
    
    

زير را که شما را در آماده شدن براى تعليم اين  هاى بخشتان شود با داشتن افکار فوق در ذهناز شما خواسته مى
  کند مطالعه نماييد. مجموعه از دروس به کودکان کمک مى

  م دوّ  بخش

به عالم انسانى و با ترجيح دادن کنيم. ما از طريق خدمت  از اوامر او اطاعت مى بندگان خداونديم و ما همه
کنيم در حالى بينيم و تالش مىکنيم. هر فردى را به عنوان بخشى از يک خانواده مىديگران بر خود، به خدا خدمت مى

که افکارمان با استقامت تمام بر خدا متمرکز است، به رفاه و خير همگان کمک کنيم. به عنوان معلّم کودکان، شما تالش 
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ا آرزوى پيمودن مسيرى از خدمت در سرتاسر زندگى را در هر يک از آنها پرورش دهيد. بيانات زير را دربارۀ کنيد ت مى
  ماهيّت خدمت بخوانيد و تمرينات پس از آن را انجام دهيد. 

اگر طالب شکوه ابدى هستى، در پيشگاه احبّاى حق خاضع و فروتن باش، خادم همگان گرد و به همه به طور "
روحانيّت و سرور   خدمت نما. خدمت احبّا به خدا راجع است نه به آنها. بکوشيد تا سرچشمۀ اتّحاد ويکسان 

  (ترجمه) ۱۲۵"قلوب احبّا و اماء خداى بخشنده باشيد. اين جالب رضاى عظيم عبدالبهاء است.

تعاليم حضرت بهآءاهّلل موجب که بايد و شايد به ست که شما که اطفال منيد چناننهايت آمال و آرزوى من اين"
از  ،تربيت بهائى شويد و هر يک عالم انسانى را شمعى نورانى گرديد و در خدمت عموم بشر جانفشانى نمائيد

   ۱۲۶"راحت و آسايش خويش بگذريد تا سبب آسايش عالم آفرينش گرديد.

  (ترجمه) ۱۲۷"انقطاع صرف و خدمت خالصانه، اين بايد تنها محرّک هر مؤمن حقيقى باشد."

  ۱۲۸"در فکر آن باشيد که خدمت به هر نفسى از نوع بشر نمائيد."

نهايت آرزوى شما بايد آن باشد که يکديگر را مسرور نماييد. هر يک بايد خادم ديگران باشيد و به فکر راحت "
گيرد، بلکه بايد به و رفاه آنان. در سبيل الهى انسان بايد خود را به کلّى فراموش کند. نبايد رضاى خود را در نظر 

  (ترجمه) ۱۲۹"دنبال خشنودى ديگران باشد.

چه قدر انسان شريف و عزيز است اگر به آنچه بايد و شايد قيام نمايد و چه قدر رذيل و ذليل است اگر از منفعت "
جمهور چشم پوشيده در فکر منافع ذاتيّه و اغراض شخصيّۀ خود عمر گرانمايه را بگذراند.  اعظم سعادت 

همتا را در ميدان عدل و تمّدن  اگر سمند هّمت بى ،دت انسانيّه و اوست ُمدرک حقائق آيات آفاقيه و انفسيهسعا
   ۱۳۰"َجَوالن دهد.

آيا موهبتى در عالم اعظم از اين متصّور که انسان سبب  .چه اعمال صالحه در وجود اعظم از نفع عموم است"
   ۱۳۱"تربيت و ترّقى و عزّت و سعادت بندگان الهى شود؟

باال، عبارات خاصى را مالحظه کرديد که مايل خواهيد بود در بررسى موضوع  بياناتبدون شک در مطالعۀ 
  از آنها را در فضاى زير بنويسيد. خدمت همراه کودکان در ذهن داشته باشيد. شايد مفيد بدانيد برخى 

    
    



  براى توزيع نيست – PP.PV۵.۱.۲.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۱۵۵ – نمودن خدمتعمر خود را صرف 

    
    
    
    

در سن شش يا هفت سالگى، کودکان بايد شروع به پرورش يک حّس اشتياق واقعى به خدمت و اين آرزوى شديد 
نمايند که از خادمان حقيقى نوع بشر، قهرمانان امر الهى، گردند. بايد عبوديّت به عنوان مقامى در نظر گرفته شود که آرزوى 

 سازند که ارزش و فضل انسان در رسيدن به آن را دارند، مقامى که عّزت حقيقى در آن است. آثار مبارک امرى روشن مى
- آموزاننيست، بلکه در خدمت به خير و رفاه اجتماع است. اين که دانش )زينت و ثروت و مال" (الّزينة و الثّروة و المال"

شما  اصلىهاى و فّعال اجتماع شدن را احساس کنند بايد يکى از دغدغهتان سرور حاصل از معناى خدمت کردن و عض
کنيد کدام يک از آنها حس عّزتى را که بايد همراه خدمت باشد در ذهن باشد. به فهرست زير نگاه کنيد. احساس مى

  نمايد؟ تقويت مى  کودک

  شود. وقتى کودک رفتار نامناسبى دارد، با کارهاى سخت مجازات مى   

  وقتى کودک رفتار خوبى دارد، پاداش او اين است که تلويزيون تماشا کند يا بازى ويديويى انجام دهد.    

آموزى ديگر يا برادر يا خواهيد از کودک بخواهيد خدمتى را انجام دهد، براى نمونه به دانش وقتى مى   
  کنيد.  خواهرش کمک کند، از لحن آميخته به عذرخواهى استفاده مى

  به کودک يادآورى مى شود که خدمت به عالم انسانى چقدر اهّميّت دارد.  مرتبًا   

  شود.  هايى دربارۀ زندگى حضرت عبدالبهاء به طور طبيعى با تار و پود زندگى کودک آميخته مى داستان   

  گردد.  اى بين کودک و حضرت عبدالبهاء در سنين پايين ايجاد مى رابطه   

بيند و سرورى را که در اين کار  و هستند اشتياق خدمت به ديگران را مىکودک در کسانى که اطراف ا   
  کند.  وجود دارد احساس مى

بيند که اعضاى خانواده به اندوختن اشياى ماّدى  ، اّما مىيابدکودک دربارۀ اهّميّت خدمت تعليم مى   
  کنند. نهايت افتخار را مى
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شان از بيند با کسانى که درآمد زندگىاّما کودک مى گويند،يّت خدمت سخن مىاگرچه همه دربارۀ اهم   
  شود.     با رانندۀ اتوبوس يا فروشنده، با احترام برخورد نمى شود، براى نمونه  خدمت به ديگران حاصل مى

  م بخش سوّ 

بسيار تفّکر کنيد. ناپذير و در آن تنيده است و الزم است شما روى اين موضوع گذشتگى از مفهوم خدمت جدايىفنا و ازخود
البتّه منطقى است اين طور پنداشته شود که خدمت، به خاطر ماهيّت خود، با فنا و از خودگذشتگى همراه است زيرا فرد به 

دهيم، اين امکان وجود دارد که رويکرد ما به مسئلۀ  کند. اما مانند بسيارى از کارهايى که انجام مى ديگران کمک مى
گذشتگى. رويکرد نسبت به چيزى از خودجايگاه از  جايگاه خويشتن يا از ازباشد:  زيرگاه خدمت از يکى از دو جاي

شخصى ممکن است آرزوى حقيقى خدمت به نوع بشر را با خلوص نيّت  باشد.نه هااخوخودلزومًا نبايد  محورجايگاه خود
خودمحور رويکردش نسبت به آن خدمت و نهايت صدق و صفا و بدون مقصد مخفيانۀ منفعت شخصى داشته باشد، اّما 

و رضايت  "رشد روحانى من"، "نظير مناستعدادهاى بى"و استفاده از فکرش متّوجه "خدمات من" اى که به گونه ،باشد
  باشد.       شود، ناشى مى "خدمات من"که از  "من"

در ذهن داشته باشيد تا از  هاى خود به عنوان معلّم کالس کودکان بهائى، مهم است چنين افکارى را در تالش
خواهيد  اى نخواهد بود. از يک طرف، مى. اين کار سادهبپرهيزيدآموزان خود در دانش "نفس اّماره"تقويت ناخودآگاه 

آنها را تشويق و تحسين کرده و کمک کنيد تا از سرور حاصل از خدمت براى فرد آگاه شوند و از طرفى ديگر، نبايد در آنها 
ايجاد کنيد که دغدغۀ اصلى در خدمت اين است که آنها چه احساسى دارند. با تمرکز عمده بر کارى که  اين احساس را

توانيد آنها را در  بايد انجام شود و اشتياق براى انجام دادن آن به خوبى و تمرکز نکردن براحساسات شخصى آنان، مى
  ، شايد بخواهيد بر بيانات زير تأمل کنيد: بخشيارى کنيد. براى پايان دادن به مطالعۀ اين "نفس حبس"حفظ از افتادن در 

آن مناقب و فضائل جميع محو  ،اگر انسان بجميع صفات حميده متّصف باشد اّما خودخواه گردد"
  ١٣٢."شود و عاقبت ببدترين اخالق مبّدل گردد

تواند  در آفرينش او نقصى وجود ندارد. اّما هويّت نمى هويّت هر موجود بر اساس حکمت الهى ايجاد شده و"
هر جهتى متمايل شود. اگر انسان به کسب فضائل و صفات  بهتواند  است که مى پايدار باشد. کيفيتى متغيرّ 

ا اگر نقائص را کسب نمايد، زيبايى و افتد امّ شود و قواى پنهانش به کار مى حميده روى آورد هويت او تقويت مى
 ۱۳۳"اش را از دست خواهد داد و صفات خداداد او در هواى ناپاک نفس خفه و خاموش خواهد گرديد.سادگى
  (ترجمه)
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  چهارم  بخش

تواند در  صفاتى که درکالس اّول ياد گرفتند چطور مى بفهمندکنيد تا  در اين دروس شما به کودکان کمک مى
به وسيلۀ نيروهاى بسيارى که در اجتماع امروز فّعال تفاوتى  بىدانيد که  آنها ظاهر شود. مى رفتارىعادات فکرى و الگوهاى 

آموزان خود پرورش دهيد فقط مستلزم داشتن خلق و خوى که شما اميدواريد در دانش رفتارىشود. اّما  هستند تقويت مى
در بر دارد. در بستر تالش و  شرکت فّعاالنه در کار و خدمت را نيز رفتارخوب و پرهيز از خطا و اشتباه نيست؛ اين نوع 
يابد. کار فّعاالنه و به ياد داشتن پروردگارمان هنگام عمل به ما کمک کوشش، به ياد داشتن خدا اهّميّت خاّصى مى

  صل سازيم و يارى و تأييدات او را به خود جذب نماييم. بيانات زير را بخوانيد: قلب خود را به آفريدگار متّ  کند مى

ش که از اين فيض ابدى و رشحات سحاب موهبت الهى مانند شجرى پرثمر بنهايت تا توانى بکو"
  ١٣٤."طراوت و لطافت نشو و نما نمائى

کند و  القدس او را تأييد مى "خدمت مغناطيس تأييدات الهيه است در اين صورت وقتى شخصى فّعال باشد روح
بخش آن محروم  و شخص از اشعۀ شفادهنده و روح هالقدس از شمول تأييد بازماند در صورت عدم فعاليّت روح 

   ١٣۵ماند." مى

دورۀ اقوال بانجام رسيد و آمد آن ايّام که جز کلمۀ طيّبه بآسمان قبول صعود ننمايد و غير عمل صالح  "
  ١٣٦آن کلمۀ طيّبه را مرتفع نگرداند."

کند تا مفهوم کار و تالش به نفع ديگران را درک  مثال درختان پربار در بيان باال، چگونه به کودکان کمک مى
  کنند؟ 

    
    
    
    
   

آموزان کمک کنيد تا ارتباط ميان کار و تالش سخت و تأييدات الهى را درک توانيد به دانششما چگونه مى
  کنند؟ 
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ورش که سعى در پر رفتارىايد که صفات خاص چگونه خود را در الگوهاى  ها، در نظر داشتهبخشدر مطالعۀ اين 
هايى  اى به ويژگىتواند مفيد باشد آن است که لحظه سازند. آنچه در اين مرحله مىتان داريد، ظاهر مىآموزاندر دانش آن

و مواردى را که به نظرتان ممکن است  بودن فرد کمک کند فکر کنيد. به فهرست زير توّجه نماييد تفاوت بىتواند به  که مى
  را در فرد سرکوب کند عالمت بزنيد. روح خدمت 

  هدفىبى     نااميدى   
  اشتغال به نفس     ميل به سرگرمى و تفريح   
  احساس انزوا     ترس از شکست   
  جو  روحيۀ رقابت     تسليم در برابر خداوند   
  توّکل به خدا     بندى ناتوانايى در اولويّت   

را بخوانيد که دربارۀ رويکرد شما  ۳سوم تا ششم از واحد اّول کتاب  هاى بخشپرتو تمرين باال، شايد بخواهيد  در
کند. سپس با ديگر اعضاى گروه مطالعۀ خود دربارۀ اين به عنوان معلّم کالس کودکان بهائى نسبت به تربيت بحث مى

خالى طراحى شده هاى  بودن چگونه با رويکرد آموزشى که به کودکان به عنوان ظرفتفاوت  بىسؤاالت مشورت کنيد: 
شود؟ رويکرد شما که کودکان را معادنى سرشار از جواهرات کريمه  کند، پرورش داده مى براى پر شدن با اّطالعات نگاه مى

  داند، چگونه تأثير معکوس بر آنها دارد؟ مى

  پنجم بخش

د بخواهيد چند صفت ايد. پس شايگذشتگى و خدمت تا حدودى تفّکر نمودهخودتا اينجا دربارۀ ارتباط بين از
کنيد و توضيح دهيد آنها چطور براى يک زندگى آراسته به خدمت ضرورى  بديگر را که در کالس اّول بررسى شد انتخا

با شوند و چگونه تقويت مى ور اين صفات در انجام دادن خدماتهستند. در بيان افکار خود، در نظر بگيريد که چط
  گردد.  روزافزون مؤثّر واقع مى تقويت چنين صفاتى، خدمت شخص به نحو
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 راستى و صداقت محبّت و عشق   عدالت قلب پاکى
 خلوص نيّت سرور و فرح   فداکارى   کرم و بخشندگى
 مهربانى بخشش و عفو شاکر بودن   خضوع
 شوق وشور   رضا انقطاع شفقت

 استقامت   امانت   اميدوارى شجاعت
    صبر وفادارى   ريحان و روح

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  ششم  بخش

هاى زيادى  يک کودک تنيد و وارد ساخت. شما فرصت روزانۀتوان حتّى از خردسالى در زندگى خدمت را مى
شان هاىهاى متنّوع خدماتى را انجام دهند: در مّدت کالس، در خانهخواهيد داشت تا به کودکان کمک کنيد در موقعيّت

و صفات و حاالتى که آنها براى شرکت مؤثّر در خدمات بدان نياز دارند،  ها،ها و مهارتو خدماتى به نفع جامعه. توانايى
يابد. در اين زمينه، به اين فکر کنيد که الگوى معلّم، چه اى از عوامل پرورش مىبه تدريج و با مرور زمان مطابق با گستره

م به عنوان الگو، چنين اهّميّت دارد؟ کند. چرا معلّ  آموزان دربارۀ روحيۀ خدمت ايفا مى نقشى در کمک به يادگيرى دانش
  دهد بنويسيد. خالصانه از خود نشان مى برخى خصوصيّات  يک معلّم را که روح خدمِت 
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هاى زير را مالحظه کنيد. با ديگر اعضاى گروه مطالعۀ خود در اين باره با داشتن افکار فوق در ذهن، موقعيّت
  از روحيۀ حقيقى خدمت در هر موقعيّت چگونه ممکن است واکنش نشان دهد. ملهم گفتگو کنيد که يک معلّم 

شناس  اند اما وقت تعداد زيادى کودک در يک کالس کودکان بهائى که در محلّه آغاز شده، ثبت نام کرده  الف.
  آيند.  نيستند و اغلب دير به کالس مى

  گيرند.  آيد و ديگران سراغ او را مى يکى از کودکان به کالس نمى  ب.

  آموزان بيمار هستند. شوند زيرا بقيّۀ دانشدر يک جلسه فقط دو نفر حاضر مى  ج.

شود و چند نفر ديگر از کودکان دربارۀ گريه کردن او نظراتى يکى از کودکان در طول کالس آشفته مى  د.
  گويند گريه کردن در کالس درست نيست.  دهند و مى مى

دهد توانند براى يکديگر انجام دهند و روحيّۀ خدمت را نشان مى کودکان مىحال فهرستى از برخى کارهايى که 
تهيّه کنيد. با ساير اعضاى گروه بحث کنيد که چطور مطمئن خواهيد شد که همۀ کودکان کالس شما اين فرصت را دارند 

  که خدمتى انجام دهند.
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  ۱۶۱ – نمودن خدمتعمر خود را صرف 

آموزان  خدمت براى دانشنوعى هاى انجام  تا در تدارک فرصت همان طور که در باال اشاره شد، مهم خواهد بود
هاى زير را مالحظه کنيد و با اعضاى گروه خود در مّدتى که با هم در کالس هستند، انصاف را رعايت کنيد. موقعيّتخود 

  توانيد نشان دهيد: بررسى نماييد که در هر يک چه واکنشى مى

براى مثال در کمک به مرتّب کردن  –براى خدمت وجود دارد هايى  وقتى در مّدت کالس فرصت  الف.
ا ديگران به ندرت جلو پرند امّ يک يا دو نفر از کودکان هميشه براى کمک به شما از جا مى –ها  صندلى

  آيند.  مى

ايان کنند که خدمتى انجام دهند و شما معموًال خودتان پس از هر فّعاليّت و در پکودکان عمومًا پيشنهاد نمى  ب.
  کنيد. کالس همه جا را مرتب و تميز مى

دادن کارى، آنها معموًال به  برند، در اشتياق براى انجامکودکان از اين که خدمتى انجام دهند لّذت مى  ج.
  شوند. درگيرى و بحث بر سر اين که چه کسى بايد کار را انجام دهد مشغول مى

  بخش هفتم 

مندى آنها را براى توانيد توانشان مىکالس هستيد، با کمک گرفتن از والدينعالوه بر زمانى که با کودکان در 
شان به انجام دادن خدمات هاى ممکن براى همکارى شما با والدين در تشويق کودکان خدمت افزايش دهيد. برخى روش

  اى والدين آنها توضيح دهيد؟ گيرند برتوانيد مفاهيم مربوط به خدمت را که کودکان در کالس ياد مىچه هستند؟ چطور مى

    
    
    

تر انجام دهند توانند در جامعۀ بزرگتوانيد با کودکان همکارى کنيد تا خدمات کوچکى را که مىچگونه مى
  شناسايى نمايند؟
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 ٢واحد  - ۲ال هاى کودکان، س تدريس کالس – ۱۶۲

سازى براى تعليم دروس با موضوع داشتن يک زندگى آراسته به خدمت، دربارۀ بيان زير از  به منظور اتمام آماده
  آثار حضرت عبدالبهاء تفکر کنيد: 

قلوب بکوشيد  ييبوست داريد و به قدر قّوه در تطکّل را د ،اى ياران الهى به جميع امم و ملل مهربان باشيد"
را آب حيات  چمنى را رشحات سحاب شويد و هر شجرىهر . و در تسرير نفوس سعى بليغ مبذول داريد

آب گوارا  اى را هر تشنه. پرور گرديدهر مشامى را مشک معّطر شويد و هر بيمارى را نسيم جان . گرديد
هر يتيمى را پدر و مادر مهربان گرديد و هر پيرى را پسر و دخترى در  .باشيد و هر گمرهى را رهبر دانا شويد

  ۱۳۷"ن گرديد و هر فقيرى را گنج شايگان شويد.نهايت روح و ريحا
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  ۱۶۳ – نمودن خدمتعمر خود را صرف 

  درس شانزدهم 

  ها مناجات حفظالف. تالوت و 

هاى شروع به روش معمول  مناجات است. بنابراين پس از تالوت مناجاتحفظ مانند هميشه، نخستين فّعاليّت، 
  کنند.  حفظتوانند آن را در سه جلسه  توانيد به کودکان در يادگيرى مناجات زير کمک کنيد. بيشتر آنها مى مى

و آيات عظمت تو.  خدايا اين کودکان را محفوظ تو است اين اطفال نازنين صنع دست قدرت خداوندا مهربانا "
اند در آغوش صدف  ُدردانه مانند .  خدايا اين اطفالنمامؤيَّد بر تعليم کن و موّفق به خدمت عالم انسانى  ،بدار

   ۱۳۸"عنايت پرورش ده.  تويى بخشنده و مهربان. ع ع

  ب. حفظ نصوص

  کند تا بيان امروز را به کودکان معرفى کنيد: به شما کمک مىافکار زير 

تر شدن به او خدمت است. خواهد تا ما به او نزديک باشيم. يک راه نزديک خدا ما را دوست دارد و هميشه مى
نوعان هاى زيادى براى خدمت به هم کنيم. راهپردازيم در واقع به خدا خدمت مىوقتى به خدمت دوستان خدا مى

توانيم از بيماران عيادت کنيم، به نيازمندان کمک کنيم و آنچه را ياد مى گيريم با جود دارد. براى نمونه مىو
  ديگران در ميان گذاريم. ما بايد بکوشيم به همۀ مردم، چه غنى و چه فقير، چه دوست و چه بيگانه، خدمت کنيم. 

ن مسيرى از خدمت به نوع بشر را به ما نشان دادند. حضرت عبدالبهاء مثل اعالى ما بودند. ايشان معناى پيمود
است.  "بندۀ خداوند"شد. در حقيقت، همين نام ايشان به معناى تمام زندگى ايشان وقف کمک به ديگر مردم مى

ايشان هرگز نگران نيازها يا راحتى خود نبودند. به دنبال ثروت يا قدرت نبودند. هرگز هيچ لقب يا شهرتى را براى 
و اّما مقام اين "شان خدمت به خدا و عالم انسانى بود. اغلب به دوستان مى فرمودند: خواستند. تنها آرزوىخود ن

اين  ."دون تأويل و تفسير و تلويح و تشريح عبد عبوديّت محضۀ صرفۀ حقيقيّۀ ثابتۀ راسخۀ واضحه من
امى است که همۀ ما سعى داريم به آن دست واالترين مقام است که خود را وقف به خدمت ديگران نماييم. اين مق

اين است که بندۀ يابيم. چه سرورى باالتر از اين است که سبب سرور نفس ديگرى گرديم؟ چه عّزتى اعظم از 
هاى حضرت عبدالبهاء پيروى نماييم، شويم؟ براى اين که همه از روش شمردهخدا و خادم واقعى نوع بشر  حقيقى

  بياييد بيان زير را به خاطر بسپاريم: 

  ۱۳۹"امروز انسان کسى است که به خدمت جميع َمن َعلَى أالرض قيام نمايد."
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 ٢واحد  - ۲ال هاى کودکان، س تدريس کالس – ۱۶۴

   قيام

سازى براى هر و ساعات زيادى را صرف آماده دهد مىجه زيادى از خود نشان هنر توّ  دروى هميشه در طول کالسِ  .١
 براى کسب هنر قيام کرده است.کند. دروى کالس مى

هاى باغ را چيده و آن را  کند تا علف هر روز به پدرش کمک مى وى ونگوى باغى از سبزيجات دارد. هپدر هونگ .٢
 براى کمک به پدرش قيام کرده است.وى آبيارى کنند. هونگ

  خدمت 

را توى حياط مدرسه ريخت، آن را تميز کردند. هاى زيادى  مومبى، آپيو و توچو بعد از اين که طوفان شاخه و برگ .١
 کنند.  آنها خوشحال بودند که اين خدمت را به مدرسه مى

را برگزار کند. او خوشحال است که هر هفته اين مسافت  يک کالس کودکانرود تا  ساچيکو چهار کيلومتر پياده مى .٢
 طوالنى را مى پيمايد، زيرا هيچ آرزويى جز خدمت به جامعه ندارد. 

  َمن على االرض 

 االرض هستند. علىهايى از مردم نقاط مختلف جهان ديديم. اين مردم همه از جملۀ من در مدرسه، عکس .١
سرتاسر جهان گردآورى شده بود. کودکان با نگاه کردن به شکل و اندازۀ آنها به ياد تنّوع  در موزه آالت موسيقِى  .٢

 فتادند. االرض و عشق مردم همۀ جهان به موسيقى اعلى من

  ج . سرودها

  د . داستان 

م دربارۀ دعا و مناجات براى آنها گفتيد يادآورى کنيد و سپس توانيد داستان لوا گتسينگر را که در درس دوّ مى
  دهد بندۀ خداوند بودن به چه معناست.  داستان زير را دربارۀ او براى آنها تعريف کنيد. اين داستان نشان مى

آوريد که لوا گتسينگر يکى از اّولين بهائيان غرب  و مناجات با هم مطالعه کرديم به ياد مى از درسى که دربارۀ دعا
شهر عّکا به زيارت حضرت عبدالبهاء نائل شد. روزى طى بازديدش، موالى مهربان او را به کنارى بود که در زندان

آنها رسيدگى فرمايند و نخواهند توانست  کشيدند و برايش توضيح دادند که امور مهّم  زيادى وجود دارد که بايد به
و از لوا خواستند تا به جاى ايشان به ديدار بيمار برود. به او گفتند که  ستى که بسيار بيمار است سر بزنندبه دو

  مقدارى غذا براى مرد بيمار ببرد و مانند حضرت عبدالبهاء از او مراقبت کند. 
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  ۱۶۵ – نمودن خدمتعمر خود را صرف 

کرد که ايشان  راى فرمان حضرت عبدالبهاء به راه افتاد. او افتخار مىلوا آدرس آن مرد را گرفت و فورًا براى اج
اند. اّما کمى بعد لوا با حالت هيجان و نگرانى پيش دادند، به او سپردهاى را که معموًال خود انجام مىوظيفه

داشتم از بوى موالى من، شما من را به جاى وحشتناکى فرستاديد! "حضرت عبدالبهاء برگشت و با حيرت گفت: 
کردم. قبل از اين که بيمارى وحشتناکى  اش غش مى ها و وضعيت رو به زوال آن مرد و خانه تعّفن و کثيفى اتاق

  "بگيرم فورًا آنجا را ترک کردم.

خواهد به خدا خدمت کند بايد به حضرت عبدالبهاء با ناراحتى و جّديت به او خيره شدند و توضيح دادند اگر مى
تواند صورت و مثال خداوند را ببيند. سپس به او فرمودند به خانۀ  دمت کند چون در هر انسان مىنوعانش خ هم

مرد بيمار برگردد. اگر خانه کثيف است آن را تميز کند. اگر گرسنه است به او غذا بدهد. از او خواستند تا همۀ اين 
مودند بارها همۀ اين کارها را براى دوست خود کارها را انجام نداده برنگردد. حضرت عبدالبهاء با ثبات به او فر

توانست چنين کند. به اين ترتيب، لوا درس مهمى ياد گرفت و انجام داده بودند و او نيز بايد اين يک بار مى
  فهميد خدمت به افراد انسانى به چه معناست. 

  ه. نمايش 

بخواهيد يک يا دو فّعاليّت ارائه شده در هاى کششى معمول شروع کنيد. سپس از کودکان  توانيد با تمرين مى
هاى آنها در اجراى نمايش خّالق است انجام دهند. بعد از آن، ها و توانايىافزايش مهارت منظورهاى قبل را که به  درس

 هاى بعدى مرتبط با موضوع اين درس، يعنى روح خدمت، هدايت کنيد. به آنها توضيح دهيد که امروزکالس را به فّعاليّت
کند. کودکان را به  موقعيّتى را نمايش خواهند داد که به آنها در کسب درکى بيشتر از معناى خدمت به نوع بشر کمک مى

  شان توضيح دهيد: هاى سه نفره تقسيم کنيد و سپس صحنۀ زير را براى گروه

شان بيمار است. مادر عمهگويد که  رسند و مادرشان به آنها مى ر کنند روزى به خانه مىاز آنها بخواهيد تصوّ 
شان ببرند و مدتى از او خواهند اگر ممکن است سوپ را براى عمه مقدارى سوپ براى او آماده کرده و کودکان از مادر مى

افتند. از  شود و سه کودک با ظرف سوپ به راه مى آميز باعث شادى قلب مادرشان مى مواظبت کنند. اين پيشنهاد محبت
وقتى به خانه رسيدند با   برند.دهند که چطور ظرف سوپ را با دقت براى اين که نريزد به خانۀ عّمه مىآنها بخواهيد نشان 

تان کنند. از کودکان بخواهيد براىپرسند. اّول به نيازهايش رسيدگى مىکنند و حالش را مىعمۀ خود احوال پرسى مى
کند و به پتوهاى بيشترى نياز دارد يا  عمه احساس سرما مى بگويند چه کارهاى خاصى براى عّمه انجام خواهند داد. شايد

توانند به شما نشان دهند چطور اين کارها را انجام  آورند. آنها مى خواهد و آنها اين چيزها را برايش مىآب يا کتابى را مى
براى نمونه، شستن ظروف،  کنند تا ببينند چه کارهايى الزم است انجام شود، دهند. سپس به اطراف خانۀ عّمه نگاه مى مى

نامه آشنا وقتى با همۀ عناصر نمايش کنند. ها. آنها اجراى اين کارها را تمرين مىجارو کردن زمين يا شستشوى لباس
  ل تا آخر نمايش دهد. تواند آن را از اوّ  شدند، هر گروه مى
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 ٢واحد  - ۲ال هاى کودکان، س تدريس کالس – ۱۶۶

  و . نقاشى

اند تقويت نمايد. ه در اين درس ياد گرفتههايى را کاز کودکان بخواهيد صحنه يا تصويرى بکشند که انديشه
  تواند انتخاب مناسبى باشد. تصويرى از لوا گتسينگر در حال مراقبت از مرد بيمار مى

  ز . مرور

توانيد بيان درس امروز را با کودکان مرور کنيد و سپس به آنها کمک کنيد بيانات زير را که در کالس اّول به مى
  خاطر سپردند مرور کنند:

اى پسر روح، نخستين پند من اين است:  :(مضمون  ۱۴۰"يا ابن الرّوح فى اّول القول املک قلبًا جيّدًا حسنًا منيرًا"
  .)قلبى پاک، مهربان و درخشان را دارا شو

  ۱۴۱"بايد در نهايت صداقت و امانت بر خلوص خويش باقى باشيم..."
  هاى خاتمه ح . مناجات
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  ۱۶۷ – نمودن خدمتعمر خود را صرف 

  درس هفدهم  

  ها مناجات حفظالف. تالوت و 

  مناجات درس گذشته ادامه دهند.  حفظتوانيد به کودکان کمک کنيد به  هاى شروع، مى پس از مناجات

  ب. حفظ نصوص

  تواند در توضيح و معّرفى بيان امروز به شما کمک کند: متن زير مى

چون درختانى بايد کوشا باشيم و سخت کار کنيم. همبه منظور خدمت به خدا و عالم انسانى بايد تالش کرد. ما 
دهند، ما نيز براى خير و رفاه کسانى که هاى خوب و خوشگوار مى که براى منفعت و لّذت بردن ديگران ميوه

هاى ما را حمايت و يارى کند. پس هر دانيم که خدا قول داده تالش کنيم و مى مان هستند کار و تالش مى اطراف
شويم در حالى که مطمئنيم عشقش نماييم و سپس راهى مىخيزيم و قلوب خود را در دعا به سوى او مىمىروز بر

ين از هر يک از ما ساخته تبديل اين جهان به بهشت روى زمکه براى ما را در بر گرفته و مشتاقيم کار کوچکى را 
اش کنيم و از خدا به خاطر تأييد و يارى مىفکر  ايم انجام دادهدر پايان هر روز، دربارۀ آنچه  است انجام دهيم.

انگيز است که زمانى را که در تر تالش خواهيم کرد. چقدر غم دانيم که روز بعد سخت کنيم و مىگزارى مىسپاس
هايى را که به ما اعطا گرديده هدر دهيم و از آنها در خدمت مندىاين دنيا به ما داده شده و همۀ استعدادها و توان

  تان خداوند استفاده نکنيم. به دوس

کردند. هر روز شان هميشه فّعال بودند و براى خير و رفاه عموم کار و تالش مىحضرت عبدالبهاء در سراسر زندگى
شان و به نيازهاى ندکرد ديدگان بازديد مىرفتند. از سالمندان، بيماران، ستم صبح زود به مالقات ساکنان عکا مى

هاى  کردند. پروژه دادند. در بقيۀ طول روز به امور جامعۀ بهائى رسيدگى مىاحتى و يارى مىرسيدگى کرده به آنها ر
. مردمى از هر پيشينۀ ندکرد نوشتند و از زائران بازديد مى فرمودند، مىنامه ديکته مى  نمودند، مختلفى را هدايت مى
کردند. ايشان آنها را تشويق  و مشورت مى هاى خود را نزد ايشان مى آوردند و طلب هدايتزندگى مسائل و دغدغه

کردند. کسانى که  نمودند و در تخفيف مشکالت ايشان کمک مىکردند و نصيحت مىفرمودند و تشويق مى مى
گام کنند، اّما از توانستند خود را با سرعت زندگى پر مشغله و فّعال ايشان هم کردند به سختى مى براى ايشان کار مى
کوشيم تا از الگوى ايشان پيروى  شدند. ما نيز مىگرفتند و نيرومند مىآميزشان يارى مىتشويق روح عظيم و کالم

کنيم و وقت خود را در خدمت فّعاالنه به ديگران بگذرانيم. براى اين که به ياد داشته باشيم هميشه سخت کار و 
  اريم:تالش کنيم و به ديگران نفع برسانيم، بياييد بيان زير را به خاطر بسپ
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اوقات  :(مضمون  ۱۴۲"التضيّعوا اوقاِتُکم بالبطالة و الکسالة و اشتِغلوا بما تنتِفُع به أنفُسُکم و أنُفُس غيِرُکم."
  .)رساند، مشغول گرديدخود را به بطالت و کسالت تلف نکنيد و به آنچه به شما و ديگران نفع مى

  بطالت

ترش در درس  انجام داد و بعد به مادر و خواهر و برادرهاى کوچکوقتى فوريو از مدرسه به خانه آمد، تکاليفش را  .١
 گذراند. وقتش را به بطالت نمى گاه فوريو يک دقيقه هم استراحت نکرد. او هيچ  کمک کرد.

کرد، اّما حاال ديگر قابل استفاده نيست و به بطالت کنار  ها بود که يک قطار بخار قديمى از شهر عبور مى سال .٢
  است.   جاده افتاده 

  نفع

خواست اين کاردستى را به  لى در ساختن کاردستى که از مادربزرگش ياد گرفته استعداد زيادى داشت. او مىفى .١
لى از استعداد خود براى نفع بقيه هم ياد بدهد تا آنها هم بتوانند توانايى ساختن چيزهايى زيبا را داشته باشند. فى

 کند.  رساندن به بقيه استفاده مى
بيشترى را در نور  که حالش خوب نيست و به او گفت اگر وقت دانست نگاهى به زن پير انداخت. مى پزشک .٢

 روى روزانه بيرون از خانه بسيار به او نفع خواهد رساند.  بهبود خواهد يافت و پياده اش بنيه آفتاب بگذراند

  ج . سرودها 

  د . داستان 

هر لحظه از زندگى خويش را وقف خدمت به عالم انسانى  حضرت عبدالبهاء با قلبى سرشار از محبت خدا، 
دهند چگونه خدمت  فرمودند؛ شايد شما بخواهيد به کودکان يادآورى کنيد که ايشان مثل اعالى ما هستند و به ما ياد مى

  کنيم؛ سپس داستان زير را براى آنها بازگو کنيد:

کرد. روزى، به  کرد در شهر ايشان زندگى مى ک نمىروزگارى مرد خيلى مغرورى که مقام حضرت عبدالبهاء را در
ايشان پاسخ دادند که به راستى " گويند بندۀ خدا!پس به شما مى"موالى مهربان در خيابان نزديک شد و گفت: 

  يا بندۀ خداست.   "بندۀ بهاء"دانيد که عبدالبهاء به معناى  اين نام ايشان است. البته مى

منظور او پيامبر خدا، حضرت موسى بود، و البته نام واقعى مرد  "هم موسى  هستم. من  خوب،"مرد با غرور گفت: 
اين نبود. ما دربارۀ حضرت موسى در کالس سوم مطالبى خواهيم آموخت اما فعًال بايدبدانيد که حضرت موسى 
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ت عبدالبهاء را خواست حضر ها پيش از حضرت بهاءاهلل ظهور کردند. مرد مى يکى از پيامبران خدا بودند که سال
برنجاند. اّما ايشان به استهزاء و شوخى او پاسخى ندادند. در عوض، به او گفتند که او را در همان مکان در روز 

کردند، با همديگر به ديدار ديگران و خدمت به آنها  آينده مالقات خواهد کرد و مثل کارى که حضرت موسى مى
  خواهند رفت. 

ديدگان بازديد کرد، به از صبح تا شب به همراه موالى مهربان از بيماران و ستممرد موافقت کرد و روز بعد، 
آميز حضرت  هاى محبت نيازمندان خدمت نمود و با مردمى مالقات کرد که تشنۀ دريافت محبت و مشورت

زير پا عبدالبهاء بودند. در آخر شب، مردى که خودش را موسى خوانده بود خيلى خسته شد، اّما هنوز غرورش را 
  گذاشت و وقتى حضرت عبدالبهاء از او خواستند تا روز بعد هم ايشان را همراهى کند، پذيرفت.  نمى

دوباره، در آخر شب روز بعد، مرد بسيار خسته شده بود اما بازهم قبول کرد تا در روز آينده حضرت عبدالبهاء را 
ى يک ل کند و حتّ توانست تحمّ  ند، مرد ديگر نمىهمراهى کند. در روز سوم، وقتى از کار طاقت فرساى خود برگشت

اى از عظمت و بزرگى  لحظۀ ديگر هم حاضر نبود به اين کار سخت ادامه دهد. او درس خود را گرفته و جلوه
شدند و پيش از اين که حضرت  حضرت عبدالبهاء را درک کرده بود. به خاطر همين وقتى داشتند از هم جدا مى

از فردا صبح من ديگر   حضرت عبدالبهاء،"با تواضع بسيار گفت:   کار روز بعدى دعوت کنند،عبدالبهاء او را براى 
  "موسى نيستم!

  ه . نمايش 

ق در کودکان هاى نمايش خّال  هاى کششى و گرم کردن، يک يا دو فّعاليّت را براى تقويت مهارت پس از تمرين
هاى دونفره بازى کنند که به آنها در درکى  اى کوتاه را در گروه صحنهتوانند  ها مى تمرين کنيد. آنها بعد از اين فّعاليّت

اند صحنۀ زير  کند. وقتى آنها نشسته کوشى براى نفع رساندن به ديگران، کمک مى تر از موضوع درس، يعنى سخت عميق
ين منظور اين سؤاالت را از آنها شان کنيد تا آن را با تخيّالت خود بهتر و زيباتر کنند و به اشان توضيح داده تشويقرا براى

به " شود؟ چهرۀ آنها چه حاالتى ديده مى "درو  "دهند؟ چه کارهايى انجام مى" "ها چه شکلى هستند؟ شخصيت"بپرسيد: 
  کنيد تا جزئيات صحنه را بازسازى کرده سپس آن را اجرا کنند.  اين ترتيب به آنها کمک مى

پيرمرد با اين  که کند. پادشاه از ديدن اين اى کار مى بيند که در مزرعه مىپادشاهى به خارج شهر رفته مرد پيرى را 
دهد که دارد درخت  پرسد مشغول چه کارى است. پيرمرد توضيح مى کند تعجب کرده از او مى سختى دارد کار مى

گويد خيلى طول مىکشد تا اين درختان ميوه بدهند. پيرمرد به او  کند چقدر طول مى کارد. پادشاه سؤال مى ميوه مى
کارد بخورد. پادشاه گيج و سردرگم  هاى درختانى را که  مى ماند که ميوهکشد، در واقع، او آن قدر زنده نمىمى
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از تواند  کند تا درختانى را بکارد که هرگز نمى خواهد بداند چرا اين پيرمرد اين قدر انرژى صرف مى شود. مى مى
هاى درختان بسيارى را  اش، ميوه دهد که در زندگىزند و توضيح مىخندى مىهايش استفاده کند. پيرمرد لب ميوه

آيند بکارد. پادشاه از  خواهد درختانى را براى نفع کسانى که پس از او مى اند و حاال مىخورده که ديگران کاشته
گويد البته طولى هم مىزند و به پادشاه دهد. او لبخندى مىاى طال به پيرمرد مى شود و سکهاين پاسخ خشنود مى

نکشيد که درختان ثمر دادند. او تازه کاشتن درخت را تمام کرده و همين حاال درختان باعث شدند تا پاداشى از 
  پادشاه بگيرد.

  و . نقاشى 

  شايد بخواهيد امروز کودکان تصويرى از پادشاه، پيرمرد و درختان ميوه را نقاشى کنند. 

  ز . مرور 

کودکان بيانى را که امروز ياد گرفتند مرور کرده، سپس بيانات زير دربارۀ وفادارى و صداقت را  شود که پيشنهاد مى
  کردند مرور نمايند:  حفظل که در کالس اوّ 

  ۱۴۳"طوبى از براى مقبلى که به طراز هّمت مزيّن شد و بر خدمت امر قيام نمود."

  ۱۴۴"راستى اساس جميع فضائل عالم انسانى است.... "

  هاى خاتمهمناجاتح . 
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  درس هجدهم 

  ها مناجات حفظالف. تالوت و 

  مناجات ارائه شده در درس شانزدهم را امروز به پايان برسانند. کردن  حفظتوانند  کودکان مى

  ب. حفظ نصوص

  هاى  زير در ارائۀ بيان امروز استفاده کنيد: توانيد از انديشه مى

مان نقشى کنيم تا در جهت رفاه و خير اطرافيان سرور و اشتياق در طول زندگى به شّدت تالش مى با عشق و محبت،
ها و کنيم تا مهارت شويم، هر کدام در کارهاى مختلفى شرکت کرده، تالش مى ايفا کنيم. وقتى بزرگ مى

دارد که بايد در اين جهان ها، دانش و صفات الزمه براى خدمت را به دست آوريم. کارهاى زيادى وجود  توانايى
هايى که مندىتواند به بهترين نحو از استعدادها و توان انجام شود و هر انسانى بايد معين کند به چه طريق مى

کند تا غذاى مورد نياز  خداوند به او عطا کرده استفاده کند. به کشاورزى فکر کنيد که از صبح زود تا شامگاه کار مى
هاى خود براى توليد کاالهايى که به  اى فکر کنيد که از مهارت نمايد؛ به کارگر کارخانه زندگى ديگران را تهيه

اى که روزهاى خود را وقف کمک به دانش آموزان براى کند؛ معلّم مدرسه رساند استفاده مى بسيارى سود مى
زيبايى را بيافريند که باعث کند تا موسيقى  ها تمرين مى دانى که ساعتکند؛ موسيقى يادگيرى خواندن و نوشتن مى

کند تا جهان هستى را مشاهده کند و به دنبال  شادمانى قلب ديگران شود؛ دانشمندى که عمرى را صرف مى
هاى جديد آورىگردد تا کشفيّاتى انجام دهد که به ادراک جديدى منجر شود و به فن الگوهاى عملکرد آن مى

  چون عبادت است. که با روحيۀ خدمت انجام شود، در نظر خدا هم د کارىگوي آثار بهائى به ما مىبيانجامد. 

هاى  توانيد به رفاه جامعه کمک کنيد. راه ترشدن چگونه مى شما نيز بايد به اين موضوع فکر کنيد که با بزرگ
خت کوشى چنان که با سهاى خدادادتان را به کار بگيريد وهم توانيد استعدادها و توانايى بسيارى خواهد بود که مى

کم امکانات بيشتر و بيشترى براى خدمت به ديگران بخشد و کم رويد، تأييدات ملکوتى شما را قوت مى به پيش مى
پيش بگيريد به مطالعه و يادگيرى خود ادامه خواهيد در مالحظه خواهيد کرد. البته شما هر راهى را که در زندگى 

بهائيانى که به همراه حضرت بهاءاهلل وطن را ترک گفته و تبعيد داد و براى رسيدن به کمال خواهيد کوشيد. حتى 
شدند و امکانات اندکى داشتند، هنر حصيربافى را ياد گرفتند. اين حضرت عبدالبهاء بودند که معلّمى پيدا کردند 

لبهاء در تر، آن را کسب کرده بودند. حضرت عبدا تا اين مهارت را به آنها ياد بدهد، مهارتى که ايشان خود، پيش
"بر هر نفسى اشتغال بصنعت و کسبى فرض است مثًال شان به غرب به يکى از دوستان توضيح دادند:طول سفرهاى
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بدايع (دانم و شما صنعت ديگر . اين عين عبادت است اگر با نهايت صداقت و امانت باشد."  من حصيربافى مى
کار، همراه با روحيۀ خدمت به عالم انسانى را به عى نوبراى اين که اهّميّت شرکت در  )٢٧١صفحۀ  ١االٓثار جلد 

  کنيم:  حفظياد داشته باشيم، بياييد بيان زير از حضرت بهاءاهلل را 

قد وجب على کّل واحٍد منُکم إالشتغال بأمٍر ِمن االمور ِمَن الّصنائع و إالقتراف و أمثالها و جعلنا اشتغالَُکم بها "
و مانند  به کارى از قبيل صنايع و کسببر هر يک از شما واجب است تا  :(مضمون  ۱۴۵"نفَس العبادة هّلل الحق.

  ). عبادت خداوند حق قرار داديم در مقاماشتغال يابيد. و اشتغال شما را به آن  آن

  واجب 

ند. بر والدين واجب نک هر يک از والدين مسئوليت دارد تا مطمئن شود که فرزندانش آموزش الزم را دريافت مى .١
 است که به تعليم و تربيت فرزندان خود بپردازند. 

 بر هر کسى واجب است تا هر روز دعا و نماز بخواند.  .٢

  اشتغال

هاى مختلفى دارند. يکى از آنها برق کار است، يکى ماهيگير، يکى معلّم و ديگرى  شغل جاکوببرادرهاى  .١
 به کارى متفاوت اشتغال دارد.  جاکوبنقاش. هر يک از برادران 

کند و در کارهاى خانه کند، فوتبال تمرين مى رود، به برادرش در تکاليف کمک مى مروان هر روز به مدرسه مى .٢
 هاى زيادى اشتغال دارد.  کند. مروان در طول روز به فّعاليّتکمک مى

  کار

جه کند، به رفاه اهل خانه توّ  از خانه مواظبت مى – گذراند اش مى آريادنه بيشتر وقت خود را به مراقبت از خانواده .١
 اش است. شود که چيزهاى مورد نياز خود را دارند. کار اصلى آريادنه مواظبت از خانواده کند و مطمئن مى مى

هاى مختلف در آن زندگى  کند که خانواده يک معمار است. او روزها را صرف طراحى ساختمان هايى مى ىپنلوپ .٢
  معمارى است. ىپنلوپ کنند. کار مى

  مقام

دهد پيروى کنند. رئيس اداره مأمورين آتش نشانى هميشه بايد از دستوراتى که رئيس ادارۀ آتش نشانى به آنها مى .١
 را در اداره دارد. مقامباالترين 
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 نّجار نمونه ارتقا پيدا کرد. مقام ها نّجارى، در کارش مهارت زيادى پيدا کرده بود. او به  آلبرتو بعد از سال .٢

  عبادت   

هاى آن و  تا براى رفاه دهکده و خانواده کنند ها را به خانۀ خود دعوت مى همسايهاى يکبار  هفتهوالدين ميگوئل  .١
به عبادت و پرستش خدا مشغول  تا ندوش گزارى از خداوند دعا بخوانند. آنها دور هم جمع مىهمچنين سپاس

 . گردند
پردازند.  مخصوصى پيدا کرد که مردم دور هم جمع شده به ستايش خداوند مى هاى توان محلّ  مىدر هر جاى دنيا  .٢

 روند تا با يکديگر به عبادت خدا بپردازند.  مى هائى محلّ مردم به 

  ج . سرودها 

  د . داستان 

در عکا بزرگ شد. اين داستان به  د است که در زمان حضرت عبدالبهاءداستان زير دربارۀ مرد جوانى به نام محمّ 
  ت باشد. تواند باعث شادى و لذّ  کند تا ببينند کار و تالش سخت به منظور رسيدن به کمال چقدر مى کودکان کمک مى

کردند ترتيب داده  در عکا، حضرت عبدالبهاء مدرسۀ کوچکى براى کودکان بهائى که در ارض اقدس زندگى مى
يار دانشمندى در عکا بودند و کودکان اين فرصت را داشتند تا از بهترين گروه معلّمان بود. در آن زمان، بهائيان بس

نويسى هم بود، هنرى که حضرت شد، خوش هايى که در مدرسه تدريس مى آن زمان استفاده کنند. در ميان درس
مات زيبا و عميق، اشعار و نويسى، نوشتن عبارات و کلاند. هنر خوش بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء بسيار آن را ستوده

  الواح به بهترين و زيباترين روش است، انگار که آنها را نقاشى کرده باشند. 

نويسى توانستند بهترين خوش شنبه، کودکان مدرسۀ بهائى، يک فرصت طاليى داشتند. آنها مىهر بعد از ظهر پنج
را بررسى کرده، اگر کارى را مناسب و شايسته  طول هفته را به حضرت عبدالبهاء نشان دهند و ايشان کار هر کودک

اى  نويسى کودکى خيلى خوب انجام شده بود جملهکردند. اگر کار خوش ديدند کودک را تحسين و تشويق مى مى
ين نوشتند. براى کودکان، کاغذى که به دست خط ايشان مزّ  کوتاه در تحسين آن در پايين کاغذ و به خط خود مى

  داشتند.  که در تمام طول عمر آن را گرامى مىگرديده جواهرى بود 

دوست داشت از  خواند اماّ  يک سال، پسر جوانى حدود دوازده يا سيزده ساله و باهوش، در مدرسه درس مى
ميلى و بد انجام  فشارهاى غير ضرورى پرهيز کند. دوست داشت بازى کند و به خاطر همين تکاليفش را با بى

محّمد بود آرزوى شديدى داشت که رضايت حضرت عبدالبهاء را به دست آورد. اّما داد. اين پسر که نامش  مى
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نويسى مشغول شود، دوست داشت بيرون برود و بازى کند. يک رسيد که بنشيند و به تمرين خوشوقتى زمان آن مى
ر از راه رسيد، شنبه بعد از ظههفته محّمد توانست ارادۀ قوى از خود نشان دهد. او سخت کار کرد و وقتى پنج

نويسى بسيار خوب خود را به حضرت عبدالبهاء ارائه داد. موالى مهربان بسيار خوشحال شدند و در تمرين خوش
  پايين برگۀ محمد کلمات تقديرآميزى نوشتند. 

کرد و  خط حضرت عبدالبهاء نگاه مى د بسيار شاد شد. او به دستتوانيد تصور کنيد، محمّ  همان طور که مى
چرا هر هفته اين کار را نکنم؟ و هر "ترين پسر جهان است. با خودش فکر مى کرد:  کرد که خوشبخت مىاحساس 

به اين ترتيب هفتۀ بعد هم سخت تالش کرد اما قدرت ارادۀ او خيلى  "خط ايشان را دريافت نکنم؟ شنبه دستپنج
بدالبهاء را به دست آورد. پس با خودش جه و تحسين حضرت عزياد نبود. او هيچ خطى ننوشت تا بتواند دوباره توّ 

نويسى يک حضرت عبدالبهاء خيلى پرمشغله هستند. کارهاى زيادى دارند که انجام دهند. هرگز خوش"گفت: 
به همين خاطر يک قيچى تيز برداشت و پايين برگۀ هفتۀ پيش خود را قيچى کرد  "آورند. پسر کوچک را به ياد نمى

د چه بود. او دانيد قصد محمّ  اش جدا کرد. مى البهاء را از پايين خوشنويسىو کلمات تقديرآميز حضرت عبد
د هميشه پسرى نويسى جلسۀ پيش را دوباره به حضرت عبدالبهاء نشان بدهد. اگر چه محمّ خواست همان خوش مى

ا کند، امّ اش را فراموش  داد. او سعى کرد نقشه صادق و امين بود، اّما اين بار داشت کارى نادرست انجام مى
  اى مسموم شده بود و آنقدر قوى نبود که بر آن غلبه کند. نتوانست. ذهن او با فکر غيرصادقانه

اش را نشان بدهد. او به  نويسى ايستاد تا تکليف هفتۀ گذشتهشنبه بعد از ظهر محّمد در صف کالس خوشپنج
  توانست به حضرت عبدالبهاء سختى مىکشيد که به  ت نگران و پشيمان بود. آن قدر از خودش خجالت مىشدّ 

اى که  نگاه کند. باالخره نوبت او شد. مثل هميشه حضرت عبدالبهاء مهربان و دوست داشتنى بودند. اّما لحظه
کنيد واکنش موالى مهربان چطور بود؟ کار  د را ديدند، دانستند چه پيش آمده است. فکر مىنويسى محمّ خوش

م کردند و باعث خجالت او جلوى ديگران شدند؟ اصًال. با محبت بسيار و البتّه با اشتباه محّمد را به بقيه اعال
د شباهت دارد. نويسى به تکليف جلسۀ پيش محمّ جّديتى تمام به اين موضوع اشاره کردند که چقدر اين خوش

  اند او چه کرده است.يدهد کامًال معلوم شد ايشان فهماى رفتار کردند که براى محمّ  فقط همين را گفتند اّما به گونه

  ه. نمايش 

هاى خيالى انجام داده، خود را گرم کرده و يک يا دو  مانند هميشه از کودکان بخواهيد حرکات کششى را در مربع
که  سپس براى آنها شرح دهيد که تمرين بعدى به آنها کمک خواهد کرد تا در بارۀ اينتمرين از دروس قبل را تکرار نمايند. 

     توانند به خدمت عالم انسانى بپردازند فکر کنند.  تر شدند مى وقتى که بزرگچگونه 
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خواهند در آينده چه نوع شغلى داشته باشند.  ر کنند که مىاز آنها بخواهيد چند لحظه در سکوت بنيشنند و تصوّ 
هايى را که الزمۀ شغل وقتى هر کودک فکرى به ذهنش رسيد، آنها را يکى يکى صدا کنيد تا بايستند و بعضى از کار

کند؛ يا  خواهد پزشک بشود بايد وانمود کند دارد بيمارى را درمان مى آنهاست نمايش دهند. براى نمونه، اگر کسى مى
دهد. پس از اين که هر يک از آنها نمايش خود را تمام اگر کسى در نظر دارد معلّم بشود بايد وانمود کند دارد درس مى

تواند به رفاه  داد و بعد کمى دربارۀ اين که اين شغل چطور مى د حدس بزنند او چه کارى را انجام مىکرد، کودکان ديگر باي
هاى نمايشى باال انتخاب کنيد  توانيد کودکى را با مهارت و بهسازى جهان کمک کند گفتگو کنند. براى شروع تمرين، مى

  که بتواند الگويى براى ديگران باشد. 

  و. نقاشى 

و البته بايد از نشان دادن اش نّقاشى کنند از کودکان بخواهيد تصويرى را از داستان محّمد و خوشنويسىتوانيد  مى
  حضرت عبدالبهاء بپرهيزند.  شخص

  ز. مرور 

توانيد به آنها کمک کنيد بيانات زير را که در کالس اّول در زمينۀ صداقت و  پس از مرور بيان امروز با کودکان، مى
  اند، مرور کنند: صبر ياد گرفته

زبان خود را به صدق و نفوس خود را به  :مضمون(  ۱۴۶"زيّنوا لسانکم بالّصدق و نفوسکم بأالمانة.قل يا قوم "
  .)امانت آراسته سازيد

  .)کندبه راستى که او اجر صبرکنندگان را زياد مى :(مضمون  ۱۴۷"إنّه يزيد أجَر الّصابرين."

  هاى خاتمهح . مناجات

  





 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمّسک به حبل مشورت
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  اّول بخش 

تان کمک خواهيد نمود تا دربارۀ مشورت آموزانکنيد، شما به دانشاين مجموعه از دروس کار مىروى وقتى 
انجامد و مشورت حقيقى به درک بيشتر مىبهائى بياموزند. در اين بستر، آنها اين فرصت را خواهند داشت که ببينند 

ها که الزمۀ ها و توانايىسرچشمۀ خير و رفاه است. شما آنها را راهنمايى خواهيد کرد تا برخى از صفات و خصائل، مهارت
هر  اصلىمشورتى مؤثّر است بشناسند. به منظور آماده سازى براى تعليم اين دروس، مفيد خواهيد ديد که دربارۀ مفاهيم 

هاى زير، اين سه درس را بخوانيد و مفاهيم  بخششود مانند هميشه، پيش از به پايان بردن يک تفّکر کنيد. پيشنهاد مى
  آنها را در زير بنويسيد.  اصلى

    درس نوزدهم: 
    
    

    : بيستمدرس 
    
    

    و يکم:  بيستدرس 
    
    

عنوان قسمتى از آماده سازى خود براى ارائۀ اين توانيد به  ايد، مى حال که تا حّدى با مفاهيم اين دروس آشنا شده
را که بر  ۲م کتاب چهارم از واحد دوّ  بخشچنين شايد بخواهيد زير بپردازيد. هم هاى بخشتان به آموزاندروس به دانش

  ترويج وحدت در جامعۀ بهائى،  تأکيد دارد، مرور کنيد.  جهتآميز در همۀ مسائل، در اهّميّت مشورت صريح و محبّت

  م دوّ بخش 

توان به عنوان تحّرى جمعى حقيقت درک کرد. شرکت کنندگان در مشورت، حقيقت را از  مشورت بهائى را مى
، شّفافيت بيان شود و مورد بحث قرار گيرد روحى مستبشر ت وبينند و وقتى اين نظرات با خلوص نيّ  هاى مختلفى مىديدگاه

هايى براى  ّشود. به اين ترتيب، ما قادريم بينش و درکى نسبت به مشکالت به دست آوريم و راه حلو روشنى پديدار مى
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ها و  تکند تا به موقعيّ  گرديد. مشورت اين فرصت را براى ما مهيا مى آنها پيدا کنيم که در غير اين صورت، کشف نمى
بنگريم و امکانات جديدى را براى اقدام مؤثّر به دست آوريم. در اين زمينه، چه براى  هاى تازهها با رويکرد و روش چالش

تجزيه و تحليل يک مسئله، مشورت يکى از نيرومندترين ابزار  اکردن يک مشکل يا صرف رسيدن به تصميمى خاص يا حلّ 
مان، در هاى بزرگ و کوچک زندگىايجاد وحدت در فکر و عمل است. در آثار بهائى به ما توصيه شده که در همۀ جنبه

  زمينۀ مسائل شخصى يا امور اجتماعى از ابزار مشورت استفاده کنيم. 

عادت به مشورت در تمام امور عادتى است که کودکان کالس شما در تمام زندگى خود آن را مفيد خواهند يافت و 
مشورت را بخشى از يک سبک عمل ببينند که خواهيد در اين سن اين ادراک را در آنها به وجود آوريد که  شما مى
کنند. بيانات زير را بررسى کنيد و گذارند و وحدت ايجاد مىافکار خود را با هم در ميان مى ،کنندگان در آن شرکت
  از آن را انجام دهيد.  بعدهاى  تمرين

  (ترجمه)١٤٨"آميز است.اى روحانى با حالت و جوى محبّتپس مشورت حقيقى، مذاکره"

از مشورت مقصود آن است که آراء نفوس متعّدده البتّه بهتر از رأى واحد است نظير قّوت نفوس کثيره البتّه "
  ١٤٩"اعظم از قّوت شخص واحد است.

خويش امر در چون قضيّۀ مشورت در امور بسيار مهّم و از اعظم وسائط راحت و سعادت نفوس.  مثالً نفسى "
در امر او بنمايند؛ او نيز  ىاحبّاى الهى محفلى بيارايند و تدبيربايد، کارى و کسبى خواهد  آنکهحيران باشد يا 

و همچنين در امور عموميّه چون مشکلى حاصل گردد و ُعسرتى روى دهد، بايد ُعَقال مجتمع  بدارد.بايد ُمجرى 
وند تا هر نوع جلوۀ حق دستگيرى کنند و تسليم تقدير ش به حّق  توّکلگشته مشورت نمايند و تدبيرى کنند؛ بعد 
  ١٥٠"کند.  مشورت از اوامر قطعيّۀ رّب بريّه است.

در امور جزئى و کلّى انسان بايد مشورت نمايد تا به آنچه موافق است اّطالع يابد.  شور سبب تبّصر در امور "
در چمنستان  است و تعّمق در مسائل مجهول. انوار حقيقت از رخ اهل مشورت طالع گردد و َمعين حيات

  ١٥١"حقيقت انسان جارى گردد؛ انوار عزّت قديمه بتابد و سدرۀ وجود به اثمار بديعه مزيّن شود.

مشورت بر آگاهى بيفزايد و ظّن و گمان را به يقين تبديل نمايد.  اوست سراج نورانى در عالم ظلمانى؛ راه "
و  و خواهد بود؛ بلوغ و ظهور ِخَرد به مشورت ظاهر نمايد و هدايت کند.  از براى هر امرى مقام کمال و بلوغ بوده

  ١٥٢".هويدا
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 براى جستجوى واقعيّت و حرکت است کنيد که عبارت از روشى وقتى با کودکان دربارۀ ماهيت مشورت گفتگو مى
مفيد خواهيد ديد عبارات خاّصى را از بيانات باال در ذهن داشته باشيد. بعضى از  با وحدت عمل، بدون شّک  به جلو 

  آنها را در زير بنويسيد. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

البته، اگرچه مهم است کودکان اهّميّت مشورت و هدف و کارکرد آن را درک کنند، اّما بايد واضح باشد که شرکت 
ها است که به خوبى پرورش ها، صفات و منشها و توانايىمهارت –خصائل  اى ازدر مشورتى حقيقى نيازمند مجموعه

اى  توان انتظار داشت کودکان آنها را آن چنان از خود ظاهر سازند که گويى بزرگسالند. براى نمونه، در نامهاند و نمىيافته
هاى بخش ادارى ه سال در مشورترود که کودکان زير سن پانزد العدل اعظم نوشته شده، انتظار نمى که از طرف بيت

و شفقت با ضيافت نوزده روزه شرکت کنند، اّما اگر يکى از آنها شروع به نظر دادن کند واضح است که بايد با توّجه مهرآميز 
. با داشتن اين افکار در ذهن، با گروه خود بحث کنيد که کدام يک از موارد زير در ميان اهداف شما براى آن برخورد نمود

  گيرد:  ن مجموعه از دروس جاى مىاي

  اين که کودکان به نحوى در ذهن خود مشورت را با وحدت و اتّحاد، نور و حقيقت ارتباط دهند.    
هاى ترين روشاين که کودکان در حالى کالس را ترک کنند که درکى از مشورت به عنوان يکى از عالى   

  ايجاد وحدت فکر و عمل در گروه دارند.   
سهيم شدن در  و گروهى از افراد جهت تحّرى حقيقتآنها درکى از مشورت به عنوان روشى براى  که اين   

  .  کسب نمايندشادى و تصميم گيرى 
ترين فرد برنده براى بحث و جدل نگاه کنند که در آن باهوشموقعيّتى اين که آنها به مشورت به عنوان    

  است. 
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دهد درکى حاصل کنند  و بزرگساالن پيرامون خود براى مشورت رخ مىاين که از آنچه هنگام جمع شدن    
  آن را زمانى بدانند که بايد در آن حرمت و انضباط از خود نشان دهند.

شوند افکارشان را به اين که کودکان به نوعى اهّميّت مشورت را درک کنند و احساس کنند که تشويق مى   
  شود. ها در مشورت جامعه شنيده مىزبان آورند و مطمئن شوند که نظرات آن

اين که کودکان با اين انتظار کالس را ترک کنند که هر گاه قرار است تصميمى يا مقّرراتى وضع گردد که    
  شود.  بر آنها تأثير دارد، با آنان نيز مشورت مى

اين که کودکان احساس کنند مشتاقانه منتظرند بدانند که روزى آنها نيز اين فرصت را خواهند داشت که در    
  فرايند مشورت در جامعۀ خود شرکت کنند. 

را تر شدند آنان  وقتى بزرگ هايى را پرورش دهند کهفات و منشصمشتاق باشند بکوشند اين که کودکان    
  جامعه سازد.      کنندگان مؤثّر در مشورت شرکت

نبايد بحث و جدل کنند بلکه بايد به  –در کالس يا هنگام بازى  –اين که درک کنند که در تعامالت خود    
  خود اصرار نورزند.  نظرصحبت يکديگر گوش دهند و بر 

  سوم بخش 

طلبد که بسيارى  تر اشاره شد، مشورت حقيقى از افرادى که در آن شرکت دارند، خصائلى را مى طور که پيش همان
ت کارى و حسن سلوک تمايز يافته، مورد نياز است. ما بايد خلوص نيّ هاى ديگر يک زندگى که با درستاز آنها در جنبه

هاى آنان توّجه  بريم و به دغدغهآوردهاى آنان لّذت مىهاى ديگران احترام بگذاريم، از دستداشته باشيم و به ديدگاه
هاى شخصى خويش را کنار بگذاريم و به زندگى يم، بايد منقطع باشيم و بتوانيم ارجحيتدهخالص و حقيقى نشان مى

ها تنها برخى از اين رفاه را از خود ساطع سازيم و اينآرامش و اشتياق داشته باشيم و بکوشيم شادى، عشق و احساس 
  ها هستند. با در نظر گرفتن اين مطلب دربارۀ بيانات زير تأّمل کنيد: ويژگى

نخستين وظيفۀ اعضا اين است که وحدت و هماهنگى را در ميان خود ايجاد کنند تا بتوانند نتايج مطلوب به "
  (ترجمه) ١٥٣"دست آورند.

زيرا اين اختالف  ،اى اتّحاد نمايند و خطا باشد بهتر از آن است که اختالف نمايند و صواب باشد ئلهاگر در مس"
ولکن مورث هزار خطا است و اگر  صواب باشدره شود ولو يک طرف از دو طرف  منجر به هدم بنيان الهى مى
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صواب اتّحاد نمايند و دو طرف در خطا باشند چون اّتحاد است عاقبت حقيقت منکشف گردد و خطا بدل به 
  ۱۵۴"شود.

سوى اهّلل و انجذاب به نفحات اهّلل و  يقت و انقطاع از مات حقت و نورانيّ اّول فريضۀ اصحاب شور خلوص نيّ "
و چون به اين صفات موّفق و  .ى عتبه ساميه الهيه استگخضوع و خشوع بين احبّا و صبر و تحّمل بر بالء و بند

  ۱۵۵"نصرت ملکوت غيب ابهى احاطه نمايد. ،مؤيد گردند

يابند و به نهايت ادب و ماليمت کالم و اهّميّت در نهايت خلوص و وقار و سکون و آداب در انجمن قرار «
زيرا اصرار و عناد در رأى  ،نه اصرار در رأى ،اى تحرّى حقيقت کنند در هر مسئله .خطاب به بيان آراء پردازند

ابدًا جائز نه که نفسى تزييف رأى ديگرى  و منجر به منازعه و مخاصمه گردد و حقيقت مستور ماند...
  ۱۵۶..."نمايد

که آنان را قادر  اند نموده به توسعۀ خصائلى حساس شش يا هفت سالگى، تازه شروعکودکان کالس شما، در سن 
که در اين دروس انجام  هائىکت کنند. در واقع، بسيارى از کارسازد در فرايند مشورتى که در آثار بهائى ارائه شده، شر مى
تا در آينده به شرکت کنندگانى مؤثر در فرايند مشورتى  سازد آماده مى، آنان را و همچنين سال پيش انجام شدهدهيد  مى

توانيد در تعامالتى که آنها در طول کالس دارند ببينيد آيا الگوهاى بيان آنها منعکس کنندۀ  تبديل شوند. با اين حال مى
زير نگاه کنيد. الگوى بيان در هر  هاىها و صفاتى که در اين زمينه نياز دارند هست يا نه. براى نمونه، به موقعيّتمنش

هاى الزم براى کودکان به جهت مشورت مؤثّر با ديگران هنگام موقعيّت، به چه نحو نياز به تقويت بيشتر صفات و منش
  بزرگسالى را نشان مى دهد؟

بنفش گويد که  کنند. يکى از آنها مىپيش از شروع کالس، کودکان دارند دربارۀ رنگ ها با همديگر صحبت مى
بنفش اصًال قشنگ نيست. خيلى زشت است. بهترين رنگ سبز "دهد:  زيباترين رنگ است. ديگرى پاسخ مى
    "است! رنگ محبوب من سبز است.

    
    
    

شويد که در يک گروه خاص،  جه مىهاى دو نفره به تالوت بيانى که بايد از برکنند مشغولند. متوّ  کودکان در گروه
کند.  تبًا آن را تکرار مىديگرى به وقت بيشترى براى از بر کردن بيان نياز دارد و مرّ کودکى هست که نسبت به 
   "ام! دوباره نه! فکر کنم خيلى تکرار کرديم. من مطمئنم آن را از بر شده"کودک ديگر به او مى گويد: 
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خواهند به دست آورند. وقتى  هايى را که مى کنند تا مداد رنگى در طول مّدت نقاشى، بعضى از کودکان تقال مى
رود به  شود که کودک ديگر دارد به سمت مداد رنگى خاصى که او هم آن را نياز دارد  مى جه مىيکى از آنها متوّ 

   "خواهم! آن را به من بده! من آن را مى"زند:  دارد. کودک ديگر فرياد مى سرعت آن را بر مى

    
    
    

انگيزى که در کنار ديگرى دربارۀ روز هيجان ايکديگرند. يکى از آنها بکودکان مشغول صحبت و بازى با 
کند به آنها بپيوندد و دربارۀ روز خوبى که داشته چيزهايى  زند. کودک ديگرى سعى مى اش داشته حرف مى خانواده

هد، اّما به نظر کند پيشنهادى براى يک بازى بد کند. کمى بعد او دوباره سعى مى بگويد اما کسى به او توّجه نمى
  کند.     مى رسد کسى توّجه نمى

    
    
    

کند و بيشتر کودکان با آن موافقند اما يک  گروهى از کودکان در حال بازى هستند. يک نفر يک بازى پيشنهاد مى
- آنها کمى با هم بحث مى "خواهم بازى ديگرى بکنم. نه! اين يک بازى مسخره است. من مى"نفر مى گويد: 

کند و ناراحت  ل اخم مىخواهد حرفش را به کرسى بنشاند و کودک اوّ  کودکى ديگر با قلدرى کردن مىکنند و 
  شود.  مى

    
    
    

با مداخلۀ خود به کودکان کمک کنيد تا رفتار و توانيد  حال در گروه خود دربارۀ اين مشورت کنيد که چگونه مى
  هماهنگ سازند.هاى الزم در مشورت حقيقى  گفتار خود را با صفات و منش
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  چهارم  بخش

برد مؤثّر مشورت، نشان دادن آن از سوى افراد جه تعدادى از صفات شديد که براى پيشدر بخش پيش، يقينًا متوّ 
شد انتخاب کنيد و توضيح دهيد که فکر  مرورل اهّميّت ويژه دارد. حاال دو يا سه صفت از فهرستى را که در کالس اوّ 

د به تقويت توان گذارد و چنين مشارکتى چگونه مى يک فرد در مشورت تأثير مى رفتارکنيد اين صفات چگونه بر نحوۀ  مى
  اين صفات کمک کنند.   

 راستى و صداقت محبّت و عشق   عدالت ى قلبپاک
 خلوص نيّت سرور و فرح  فداکارى   کرم و بخشندگى
 مهربانى بخشش و عفو شکر   خضوع
 شوق و شور   رضا انقطاع شفقت

 استقامت   امانت   اميدوارى شجاعت
    صبر وفادارى   ريحان و روح

    
    
    
    
    
    
    
    
    

  پنجم بخش 

کنيد، در  اگر چه در اين مرحله از تربيت کودکان، شما با وضوح بر پرورش برخى خصائل مربوط به مشورت تأکيد مى
ريزى کنيد و کمک نماييد  داريد آنها را وارد فرايند برنامهمخصوصًا زمان نمايش، فرصت  هاى معيّنى از کالس،  طول بخش
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اند فکر  هايى که به نمايش گذاشته اند يا داستانکه اجرا کرده هائى نمايش از تا به وحدت فکر و عمل برسند. به برخى
چنين اوقاتى، ممکن ند فرصتى را مهيّا کنند که روح مشورت را در ميان کودکان پرورش دهيد. در توا کنيد. اين موارد مى

ه کنيد. با ديگر اعضاى گروه مطالعۀ است به خوبى متوّجه تمايالت خاّصى در کودکان شويد، براى مثال به موارد زير توجّ 
  کنيد گفتگو نماييد. خود دربارۀ اين که در هر موقعيّت چگونه عمل مى

  اند.  التىگويند چون خج بعضى از کودکان هميشه ساکت هستند و هيچ چيز نمى  الف.
  اند.  گويند موافق بعضى از کودکان با هر چيزى که بقيه مى  ب.
  کند.  يکى از کودکان در آخرين بارى که نظرى داده مورد تمسخر قرار گرفته وديگر نظراتش را بيان نمى  ج.
  گيرند.  شوند و براى بقيۀ گروه تصميم مى بعضى از کودکان هميشه رهبر مى  د.
  رسد نظرات بعضى از کودکان تمام نشدنى است.  به نظر مى  ه.

هايى نيز که خارج از وقت معمول کالس انجام  عالوه بر بخشى از کالس که به نمايش اختصاص دارد، فّعاليّت
توان به ها مىتواند فرصت براى تقويت روحيۀ مشورت در بين کودکان براى شما فراهم کند. از جملۀ اين شود مى مى

گذارند، اجرايى هاى خود را با ديگران در ميان مىوالدين و بقيۀ اعضاى جامعه که در آن کودکان يادگيرىبراى  اى جلسه
شود يا شايد يک پروژۀ کوچک خدمت اشاره کرد.  مىکه در مراسم ضيافت نوزده روزه يا يکى از رويدادهاى جامعه انجام 

مند باشد که برخى برند و ممکن است ارزش يى بسيار لّذت مىها ريزى براى چنين موقعيت کودکان از کمک کردن در برنامه
توانيد آنها را در فرآيند آموزشى که در آن شرکت داريد بگنجانيد.  و ببينيد چگونه مى هايى را شناسايى کنيداز چنين فرصت

ان را در آن شرکت خواهيد داد ريزى را که کودک ها و عناصر فرايند برنامه در فضاى خالى زير يک يا دو مورد از اين فّعاليّت
  بنويسيد. 

    فّعاليّت:

    نکاتى براى مشورت: 
    
    

    فّعاليّت: 

    نکاتى براى مشورت: 
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 ششم بخش 

نکتۀ ديگرى که براى بحث ما دربارۀ مشورت ضرورى است، اّما با دروس ارتباط مستقيم ندارد، مربوط به ارتباط 
، دربارۀ ماهيّت ارتباطى ١سال  هاى کودکان،کالس دريست، ۳تان است. در مطالعۀ کتاب شما با والدين کودکان کالس

آميز با والدين که اميدواريد با والدين برقرار کنيد تفّکر نموديد. البتّه مشورت ابزار اصلى است که براى ايجاد رابطۀ محبت
اى تقويت بررسى چگونگى استفاده از اين ابزار بردر دست داريد. پس ممکن است مفيد باشد در اينجا زمانى را صرف 

  زير را در گروه خود به بحث بگذاريد:  اظهاراتدهيد نماييد. مى فرايند آموزشى که ترويج

  مشورت با والدين بايد منّظم و مکّرر باشد.   الف.
  مشورت با والدين بايد به تقاضاى آنها صورت گيرد.   ب.
  ضاى معلّم صورت پذيرد. مشورت با والدين بايد به تقا  ج.
  شان در کالس باشد. مشورت با والدين بايد درصدد آشنا ساختن آنها با يادگيرى کودکان  د.
شان را رشد و توسعه داد و توان صفات فرزندان مشورت با والدين بايد بر اين متمرکز باشد که چگونه مى  ه.

  را هدايت نمود. آنان هاىمندىاستعدادها و توان
  ورت با والدين بايد به بررسى مشکالت کالس اختصاص يابد. مش  و.

هايى براى مشورت با والدين کودکان دقايقى را صرف تفّکر در اين باره نماييد که براى اطمينان از اين که فرصت
برخى افکار توانيد  اى داريد و مايليد چه موضوعاتى را با آنان در ميان گذاريد. مىکالس خود خواهيد داشت، چه برنامه

  خود را در اينجا يادداشت کنيد: 
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 به منظور پايان دادن مطالعات خود دربارۀ موضوع مشورت، دربارۀ بيان زير از حضرت عبدالبهاء تأّمل کنيد: 

اگر نفوس معدودى در محفل محبوبى با احساسات ملکوتيه و انجذابات رحمانيه و فراغت قلب و تنزيه و "
آن انجمن نفوذ در کّل عالم کند و احوال و  ،اجتماع نمايند و به نهايت روح و ريحان الفت کنندتقديس صرف 

روح القدس تأييد نمايد و جنود  . اقوال و اعمال آن جمع سر رشته سعادت ابديه و نمونه مواهب ملکوتيه گردد
  ۱۵۷"مالٔ اعلى نصرت کند و مالئکه ملکوت ابهى پياپى رسد.
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  درس نوزدهم  

  ها مناجاتحفظ الف. تالوت و 

توانيد مناجات هاى شروع، مى مناجات جديدى را شروع خواهند کرد. پس از تالوت مناجات حفظامروز کودکان 
  آن سه جلسه به طول خواهد انجاميد.  حفظزير را به آنها معرفى کنيد. 

أوراُد  ،لئالى صدف بحر رحمتک ،هؤالء أالطفال فروع شجرة الحيات و طيور حديقة النّجات ترى الهى الهى"
نتضرّع إلى ملکوت رحمانيّتک أن تجعلَنا ُسرَُج الُهدى و يا ربّنا، نَُسبُّح بحمدک و نُقّدُس لک  روضة هدايتک.

اى خداى من، اى  :(مضمون  ١٥٨"نجوَم افِق العزِّة أالبديّة بين الَورى و علِّمنا ِمن لُدنک علمًا يا بهاءأالبهى. 
 هاىهاى درخت حياتند و پرندگان باغ نجات، لئالى صدف بحر رحمت تواند و گلخداى من، اين اطفال شاخه

کنيم و به ملکوت گوييم و تو را تقديس مىروضۀ هدايت تو. پروردگارا به راستى که تو را به ستايش تسبيح مى
هاى هدايت و ستارگان افق عّزت ابديّه بين مردمان قرار دهى و علمى نماييم که ما را سراجرحمانيّت تو تضّرع مى

  .)از جانب خود به ما تعليم ده يا بهاءاالبهى

  نصوصب. حفظ 

  کند: هاى زير در معرفى و ارائۀ بيان امروز به کودکان کمک مىانديشه

ايم. ما  ما دربارۀ اهّميّت نشان دادن محبت خود به خداوند از طريق خدمت به دوستان او چيزهاى زيادى ياد گرفته
د همواره از خود آي کنيم تا به بهبود اوضاع جهان کمک کنيم و صفاتى را که در خدمت به يارى ما مى سعى مى

کنيم تا ملکوت الهى بر روى  بخش است و همه با هم تالش مى بروز دهيم. ما تعاليم خداوند را داريم که هدايت
العاده به  دانيم بهترين راه براى پيش رفتن چيست، اّما خدا موهبتى فوقشود. البته بعضى اوقات نمى زمين مستقرّ 

ج ياد بگيريم تعاليم او را به عمل در آوريم و از هدايات ملکوتى او پيروى ما بخشيده تا به ما کمک کند به تدري
  نماييم. اين موهبت مشورت است. 

گذاريم، دربارۀ شويم، امکانات را به گفتگو مى کنيم براى تحّرى حقيقت دور هم جمع مى وقتى مشورت مى
م. همۀ شرکت کنندگان به هر طريق ممکن گذاريکنيم و درک خود را با ديگران در ميان مىها صحبت مىانديشه

توانيم از ابزار مشورت استفاده کنيم تا در همۀ  کوشند تا نگرش متّحدى نسبت به راه پيش رو نمايان شود. مى مى
کنيم، بر اقدامات خود بازنگرى و  چنان که عمل مىدانيم همامور، چه کوچک و چه بزرگ، به ما کمک کند. مى

و تعاليم الهى و کنيم ايم گفتگو مى ه نحوى دوستانه و در حالت دعا دربارۀ آنچه ياد گرفتهنماييم و بتأّمل مى
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تر مى شود. به اين ترتيب، مشورت مانند  مان روشن و روشن، مسير پيش روىدهيم آفرينش او را مورد مطالعه قرار مى
  کند.  چراغى است که ما را به سوى ادراک بيش از پيش راهنمايى مى

عبدالبهاء در طول سفر به غرب اين فرصت را داشتند تا مذاکرات يک گروه را که به منظور اتخاذ حضرت 
تصميماتى مهم براى کشور خود دور هم جمع شده بودند ببينند. ايشان تحت تأثير آنچه ديدند واقع نشدند. ايشان 

ن جنگ، هر کس در برابر ديگران ايستاده بيان فرمودند که در اين جلسه درگيرى و منازعه فرمانروا بود. مانند ميدا
را از هدف که بايد فهميدن و ديدن حقيقت در  خود بود و فقط سعى مى کرد عقايد خود را پيش برد. آنها نظر

بود برداشته بودند. نتيجه عمدتًا پريشانى و سردرگمى بود. حضرت عبدالبهاء توضيح شان مىمسائل پيش روى
ويى روحانى است و نه فقط بيان عقايد شخصى عليه ديگرى و منازعه و درگيرى. دادند که مشورت حقيقى گفتگ

  براى اين که يادمان باشد براى رسيدن به درکى بهتر بايد به مشورت روى آوريم، بياييد بيان زير را از بر کنيم: 

  ١٥٩"کند.راه نمايد و آگاهى عطا  چه که اوست سراج هدايت  در جميع امور به مشورت متمّسک شويد"

اند، بايد مطمئن شويد که معناى هر کلمه را  هاى گذشته آشنا شده اگرچه کودکان با همۀ کلمات اين بيان در درس
  آورند تا بتوانند بيان مبارک را به خوبى درک کنند.  به ياد مى

  ج . سرودها 

  د . داستان      

گونه مانند چراغ عمل کرده، مردم را در دهد مشورت چ به کودکان توضيح دهيد که داستان امروز نشان مى
  گردد.  تر و نتايجى عظيم مى هاى جديد پيش رويشان قرار داده، سبب ادراکى وسيع کند، راه حلّ  ها هدايت مى سختى

هايى نه چندان دور رخ  اين داستان دربارۀ اتفاقى است که در يک جامعۀ بهائى در شهرى بزرگ در اروپا در سال
  داد. 

اى جديد را آغاز کنند  خواستند پروژه هيجانى براى بهائيان بود. آنها خود را به خوبى آماده کرده بودند و مىزمان پر 
کنند  هاى کودکان و نوجوانانى که برگزار مى هاى مطالعه و کالس و از مردم شهر دعوت کنند به جلسات دعا، گروه

هايى ترتيب ع شدند و مشورت کردند و تصميم گرفتند گروهريزى، همۀ دوستان دور هم جم بپيوندند. به منظور برنامه
دد با مردم صحبت کنند و از آنها براى هاى متعّ  هاى مختلف بروند تا دربارۀ فّعاليّت دهند که به اطراف شهر و محله

دن رفتند، چند دانه برف از آسمان شروع به باري شرکت دعوت نمايند. وقتى جلسه تمام شد و دوستان به خانه مى
کرد تا اين که چند روز سپرى شد و همۀ شهر زير برف سنگينى فرو رفت!  ى به آن فکر نمىکس به طور جدّ  کرد. هيچ
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توانستند از کامًال غير منتظره بود و همه بسيار تعجب کرده بودند. مدارس تعطيل شده بود زيرا معلّمان و کودکان نمى
شان هاىتوانستند به مغازهداران نمىا تعطيل شده بود چون مغازهه برف سنگين بگذرند و به مدرسه بروند. مغازه

اى از برف چنان پوشيده شده بودند که حتّى  ها با تودهها و قطارها متوّقف شده بودند و اتومبيل برسند. اتوبوس
  توانست به هيچ جايى از شهر برود.  کس نمى شد آنها را ديد. هيچ نمى

العادۀ آنها هاى فوق بهائيان دربارۀ اين که بايد چه کار کنند به مشورت پرداختند. برنامهبه همين خاطر تعدادى از 
کردند؟ بايد کار را کنار ت ناراحت و نااميد شده بودند. بايد چه کار مىقابل اجرا نبود. ابتدا همه به شدّ 

ند و مشورت کردند برنامۀ شد به يک فرصت تبديل کرد؟ وقتى دعا خواند گذاشتند؟ مشکل برف را چطور مى مى
  اى خود را نشان داد. تازه

توانيم از مردمى که در  اگر دوستان نتوانند خانۀ خود را ترک کرده و به شهر بروند مى"يکى از دوستان گفت: 
  "مان هستند بازديد کنيم.همسايگى ما، در خيابان و آپارتمان

يه نياز نداريم. نه اتومبيل و نه اتوبوس و نه قطار. فقط درست است، ما به وسيلۀ نقل"يکى ديگر با هيجان گفت: 
  "مان را بپوشيم و چند قدم در برف راه برويم.هاى گرم بايد چکمه

ها تلفن کردند همه از اين برنامۀ جديد هيجان زده بودند. به محض اين که مشورت تمام شد، فورى به همۀ گروه
د. دوستان خوشحال شدند. قبًال به اين امکان فکر نکرده بودند، بازديد تا اين فکر جديد را با آنها در ميان بگذارن

رفت. همه  رسيد. حاال پروژه پيش مى ها، بهترين راه به نظر مى ها و دعوت آنها به پيوستن به فّعاليّت از همسايه
  توانستند برنامه را اجرا کنند و بسيار شاد بودند.  مى

شان در اين هواى هاى بهائى گرفتند نيز خوشحال بودند که همسايه ديد قرار مىشان مورد بازهاىمردمى که در خانه
هاى کودکان بيايند،  ها گفت که دوست دارد فرزندانش به کالس اند. يکى از خانواده سرد و بد به ديدن آنها آمده

ه اين ترتيب تصميم گرفتند ى اگر برف هم نبود براى آنها مشکل بود که آنها را به جاهاى دور شهر ببرند. باّما حتّ 
  هاى ديگر دعوت به شرکت کنند.  کالس کودکانى را در منزل خودشان تشکيل داده و از اقوام و دوستان و همسايه

هاى خود انجام دادند، در زمانى کوتاه، دوستان جديد  ها از همسايه هاى خانگى که اين تيم به خاطر مالقات
هاى کودکان، مثل همين  مطالعه پيوستند و چهار کودک جديد هم به کالسهاى  زيادى به جلسات دعا و گروه

  کالس خودمان، اضافه شدند. 
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  ه . نمايش 

توانيد اين بخش را با چند تمرين براى گرم کردن آغاز کنيد. سپس به کودکان توضيح دهيد که فّعاليّت بعدى به  مى
هايى تواند ما را راهنمايى کند و ما را به بينش مشورت چطور مىدربارۀ اين مطلب فکر کنند که تا کند  آنها کمک مى

  يابيم.   رهنمون شود که به تنهايى به آن دست نمى

کنند. يک شب پادشاه  اى کوچک در قلمروى پادشاهى بزرگ زندگى مى ر کنند در دهکدهاز آنها بخواهيد تصوّ 
زند. اهالى ده  مى شود، و درست بيرون دهکدۀ شما چادر مىسوار بر حيوانى که تا آن زمان کسى نديده و نامش فيل است 

شنوند و کنجکاوند تا دربارۀ فيل بيشتر بدانند و به همين خاطر گروهى شش نفره از  دربارۀ چادر زدن پادشاه چيزهايى مى
د. مى توانيد از شش شان باشدهند تا در تاريکى شب راهنماى فرستند و به آنها چراغى مى جوانان را به نزديکى چادر او مى

رسند، همه در خوابند، آنها  نفر از کودکان کالس بخواهيد تا نقش اين جوانان را بازى کنند. وقتى آنها به چادر پادشاه مى
توانند صداهاى عجيبى بشنوند که از  توانند چيزى ببينند! اّما مى کنند تا پادشاه بيدار نشود. حاال نمى چراغ را خاموش مى

  آيد، آنها به دنبال صدا مى روند و فکر مى کنند که احتماًال صدا متعلق به فيل است:  ىلبۀ چادر م

کند و  کند و پهلوى بزرگ فيل را لمس مى رود. دستش را دراز مى نفر اول آن قدر عجله دارد که فورًا کنار فيل مى .١
  گويد مثل يک ديوار است.  با خود مى

کند مثل يک مار  مى کند و فکر  دهد و ناگهان خرطوم فيل را لمس مى ىهاى خود را در هوا تکان م نفر دوم دست .٢
 است. 

 کند فيل مثل يک نيزه است.  کند که سفت و صاف است و فکر مى نفر سوم عاج فيل را لمس مى .۳
کند،  کند. وقتى پوست ضخيم آن را لمس مى نفر چهارم روى زمين جستجو کرده و يکى از پاهاى فيل را لمس مى .۴

تواند روى زمين  کند يک فيل، مثل تنۀ درخت است و مى کوبد. به اين ترتيب او فکر مى پايش را به زمين مىفيل 
 بکوبد. 

نفر پنجم دستش را دراز کرده و دم فيل را لمس مى کند. او تصميم مى گيرد که فيل به شکل يک تّکه طناب  .۵
 است. 

کند. گوش فيل را لمس  هاى فيل احساس مى ردن گوشرود و نسيمى را از تکان خو نفر ششم به آن طرف فيل مى .۶
پيوندد و همه با هم به دهکده  کند فيل مثل يک بادبزن زنده است. بعد به بقيه مى کند و با خود فکر مى مى

 گردند.  بازمى
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را اند. اّول همه گيج و سردرگم هستند چون هر کس آنچه  حاال از کودکان بخواهيد وانمود کنند به دهکده برگشته
کند که اگر با هم مشورت کنند فکر بهترى از اين که فيل به  کرد. اما بعد پيرمردى به آنها يادآورى مى پيدا کرده بود تکرار مى

چه شکلى است، به دست مى آورند. به نوبت هر کس آنچه را احساس و لمس کرده براى اهالى ده توضيح مى دهد؛ 
 افتد راهنمايى کنيد:  توانيد بعد آنها را به ادامۀ اتفاقى که مى بازى کنند. مىتوانند نقش اهالى ده را  ساير کودکان مى

همه موافقند که يک فيل از پوستى ضخيم پوشيده شده و بايد خيلى بزرگ باشد چون هيچ کدام از جوانان نتوانسته 
پس احتماًال بايد چهار تا پا شود،  دانند که پادشاه بر فيل سوار مى بود پشت يا باالى سرش را لمس کند. همچنين مى

از  " تنها قسمتىدرخت"فهمند که  شوند. آنها مى داشته باشد مثل اسب يا شتر يا بقيۀ جانورانى که مردم روى آنها سوار مى
ه شدند که همان پاى فيل است. بعد متوجّ  قسمتفيل است که روى زمين قرار گرفته و به اين نتيجه رسيدند که اين بدن 

چنين فکر اند و اشاره کردند يکى بينى و ديگرى دم فيل است و همدر دو سوى مخالف هم قرار گرفته "مار"و  "طناب"
دربارۀ  که همينهاى او باشند.  ها و دندان خيلى نزديک هستند، بايد گوش "مار"هم که به  "نيزه"و  "بادبزن"کردند که 

به تدريج تصويرى از فيل به عنوان جانورى بسيار بزرگ با دو  ، کنند مى اند با هم مشورت دانند و ياد گرفته چيزهايى که مى
پهلوى وسيع و صاف و پوست ضخيم، چهار پاى کلفت و دو دندان بسيار دراز، يک دم کوتاه و يک دماغ خيلى بلند و دو 

اين که ديدند جانورى آوردند. روز بعد، وقتى پادشاه بر روى فيل وارد دهکده شد، آنها از  مىگوش بادبزنى شکل به دست 
  زده شدند. رود دقيقًا شبيه آن چيزى بود که شب گذشته تصوير کرده بودند، بسيار خوشحال و هيجانکه جلوى آنها راه مى

  و . نقاشى 

پس از داستان باال و نمايش آن، طبيعى است که از کودکان بخواهيد تصويرى از فيل و اهالى دهکده که به 
توانيد از آنها بخواهيد همه با هم  دهد مى نقاشى کنند. اگر امکانات و توانايى کودکان اجازه مىپردازند  تحسين آن مى

  يک فيل را نقاشى کنند، درست مانند کارى که اهالى دهکده به کمک هم انجام دادند. 

  ز . مرور 

  و قدردانى است مرور کنند: ل را که دربارۀ تواضعاز کودکان بخواهيد بيان درس امروز و دو بيان زير از کالس اوِّ 

اى پسر انسان، در برابر من فروتن باش تا براى : (مضمون  ۱۶۰"خاضعًا ٔالکوَن لک متواضعًايا ابن إالنسان کن لى "
  .)تو متواضع باشم
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  ۱۶۱"خوش باش، ممنون باش و بشکرانۀ خدا برخيز تا شکرانه سبب ازدياد نعمت گردد."

  هاى خاتمه ح . مناجات
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  درس بيستم  

  ها مناجات حفظ و الف. تالوت

  توانيد به کودکان در يادگيرى مناجات جلسۀ قبل کمک کنيد.  هاى شروع، مى پس از مناجات

  ب. حفظ نصوص 

  گيرند به آنها معرفى کنيد:کند تا بيانى را که کودکان امروز ياد مى زير به شما کمک مى هاى انديشه

داشته شده  با نيروى محبّت در کنار هم نگه –همۀ جهان هستى و هر چه در آن است  –دانيم که همۀ آفرينش  مى
ل است و نوع انسان نيز مانند يک خانواده انگيز به هم متّص  است. همه چيز به صورت يک کلّيّت زيبا و شگفت

توانيم  شويم مى ور هم جمع مىاست. وحدت و هماهنگى، بخشى از آفرينش است و وقتى ما براى مشورت د
-مان متّحدتر مىبينيم؛ افکار و اعمال جهان اطراف خود را بهتر و بهتر بشناسيم. وحدت و هماهنگى را در آن مى

گردد. گاهى اوقات شايد نياز باشد زمان زيادى مشورت کنيم تا راهى که همه بر آن اتّفاق نظر دارند ظاهر شود؛ 
هاى  ها و نقشه توانيم برنامه حد مىهايى متّ  مورد نظر را به سرعت بيابيم. با افکار و ديدگاه توانيم راه زمانى ديگر مى

به اين ترتيب مشورت کنيم که بايد چه کارى انجام دهيم.  رتر انجام دهيم. همه درک مىبهترى بريزيم و آنها را موثّ 
  سازد. نيل به امور عظيم را ممکن مى

فرمايند همان طور که قدرت چند نفر از قدرت يک شخص بيشتر است، بهتر است به  حضرت عبدالبهاء به ما مى
ها و نظرات افراد زيادى را در نظر داشته باشيم. با کنار هم  ه کنيم، ديدگاهجاى اين که فقط به نظر يک نفر توجّ 

براى مثال، حضرت عبدالبهاء توان حقيقت را ديد.  ها خود را نشان خواهند داد و مى ها، راه حلّ قرار گرفتن ديدگاه
هاى درست مطمئنًا براى آنها  دهند که اگر اهالى يک دهکده دربارۀ امور خود مشورت کنند، راه حل توضيح مى

روشن و واضح خواهد شد. براى اين که به ياد داشته باشيم که مشورت حقيقى منبع خير و رفاه است بيان زير را به 
  سپاريم:  خاطر مى

بگو هيچ  :مون(مض  ۱۶۲".إّال باالنصاف و ال قّوة إّال بإالتّحاد و ال خيرٌ و ال سالمٌة إّال بالمشورة قل ال انسان"
تواند وجود داشته  تواند به جايگاه حقيقى خود دست يابد مگر با عدالت و انصاف. هيچ قدرتى نمى کس نمى

  .)از راه مشورتتواند حاصل شود مگر  باشد مگر از طريق وحدت. هيچ رفاه و خيرى نمى
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  جايگاه 

شود. اين پادشاه، باالترين جايگاه را در آن  در بعضى نقاط، پادشاه باالترين شخص مملکت در نظر گرفته مى .١
  سرزمين دارد. 

تر از جايگاه بلندى است که  دروغ گفتن يا بدگويى ديگران را کردن، رفتارى شريف و درست نيست. اين رفتار پست .٢
 خداوند به ما داده است. 

 قدرت

  گيرد.  چراغ قوۀ ليندا بدون باطرى نور ندارد. چراغ قوه قدرت خود را از باطرى مى .١
کنند خيلى سنگين است و دو تا اسب آن را  گارى که خانوادۀ لوچين براى بردن حبوبات به بازار از آن استفاده مى  .٢

 نهايى قدرت کافى را ندارد تا گارى را بکشد. کشند. يک اسب به ت مى

 رفاه

دهد که غذا پيدا  کند. به آنها پناه داده، از آنها محافظت کرده و ياد مى هايش نگهدارى مى يک ماده شير از توله .١
  کنند. او مراقب رفاه آنهاست تا اين که بزرگ شوند. 

شد اين بود که همۀ فرزندانش در جاى امنى هستند.  بايست از آن مطمئن مى اّولين چيزى که ميعاد در طوفان مى .٢
 لين نگرانى ميعاد بود. رفاه فرزندان اوّ 

 ج . سرودها 

  د . داستان 

  دهد:  حد را به کودکان نشان مىداستان زير قوۀ افکار و اعمال هماهنگ و متّ 

سيل در تمام منطقه  زمانى نه چندان پيش در کشورى که مردمش کشاورز بودند باران سنگينى آمد و باعث شد
ها، مدارس،  ها، پل هاى آنها جريان يافت و سيل خانه جارى شود. رودخانه از مسير خود خارج شد و به سوى زمين

ها و مزارع را ويران کرد و محصوالت کشاورزى را با خود برد. وقتى سيل تمام شد، براى بيشتر مردم هيچ چيز  جاده
  شان بود. ى نداشتند و غذاى کمى براى خوردن در دسترسا باقى نمانده بود. آنها هيچ خانه

دانستند که مردم آن منطقه به شّدت در رنج و عذابند دور  کردند و مى بهائيانى که در جاهاى ديگر کشور زندگى مى
ذا دانستند که آن مردم به غ ى براى کمک به آنها پيدا کنند. البته آنها مىهم جمع شدند تا با مشورت هم راه حلّ 
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نياز دارند. اما وقتى دربارۀ اين موضوع مشورت کردند معلوم شد که فرستادن غذا کافى نيست. مردم آن منطقه بايد 
توانستند براى اين منظور به کمک آنها  دوباره بتوانند محصوالت کشاورزى خود را کشت کنند. اما آنها چطور مى

ن منطقه قادر بودند دوباره آنها را بکارند و محصوالت غذايى توانستند بذرهايى پيدا کنند، مردم آ بروند؟ اگر مى
خود را به دست بياورند، درست مانند قبل از طوفان و سيل. همه به اين نتيجه رسيدند که اين راه خوبى براى 
کمک به آنان است.  پس چه کار کردند؟ تصميم گرفتند پولى را که از طرف جامعه به اين کار تخصيص داده 

هاى بذر به سمت منطقۀ سيل زده راهى شد.  هايى با کيسه د به خريدن چند تن بذر اختصاص دهند. کاميونشده بو
گذاشتند مردم خوشحال و هيجان زده  ها را پايين مى مردم جمع شده بودند تا بذرها را دريافت کنند. وقتى کيسه

توانستند دوباره کشاورزى را  با اين بذرها آنها مىکردند.  دادند و قدردانى مى خواندند و نمايش مى بودند و آواز مى
  وار، قوى و شادمان بودند. که از سيل ديده بودند، همه اميد رغم آسيبى شروع کنند و على

  ه . نمايش 

هاى خود انجام دهند. سپس به آنها کمک کنيد يک نمايش  هاى کششى را در مربع از کودکان بخواهيد تمرين
کند. ابتدا از هر يک از آنها بخواهيد  نمايند که به تقويت درک آنها از ماهيّت مشورت کمک مىگروهى بزرگ را اجرا 

تو چه کسى هستى؟ چند ساله "توانيد از هر يک بپرسيد:  شخصيّتى را از ميان اهالى دهکده انتخاب و خلق کنند. مى
خصيتى را به نمايش بگذارند داستان را . وقتى همه تصميم گرفتند ش"کنى؟ اى؟ چه کارى مى هستى؟ چه چيزى پوشيده

  افتد و به اين ترتيب است:  شروع کنيد. اين داستان در دهکده اتفاق مى

  صحنۀ اّول 

هاى مربوط  شود. بچه ها بايد وانمود کنند دارند فّعاليّت داستان در روزى معمولى از زندگى اهالى دهکده آغاز مى
ت کنند و از زندگى لذّ  دهکده شاد و راضى هستند. سخت کار مىدهند. همه در  شان را انجام مىبه شخصيت

  برند.  مى

توانيد  . سپس مى"ايست"چند دقيقه به کودکان فرصت دهيد تا اين صحنه را به نمايش بگذارند و سپس بگوييد 
  صحنۀ دوم را معرفى کنيد. 

  م صحنۀ دوّ 

توانند وانمود کنند که دارند تالش  د. کودکان مىگردن رسد. همه به دنبال سرپناهى مى طوفانى شديد به دهکده مى
  رسانند.  کنند دارايى خود را حفظ کنند و در اين کار به يکديگر نيز يارى مى مى
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، صحنۀ سوم را معرفى "ايست" نمايش بگذارند و دوباره با گفتن دوباره به آنها فرصت دهيد تا اين صحنه را به
  کنيد. 

  صحنۀ سوم 

کس آسيبى نديده، اّما بيشتر ده نابود شده  اند. هيچ هاى خود بيرون آمده اهالى ده از پناهگاهطوفان عبور کرده و 
شان باقيمانده پيدا کنند، اّما تالش آنها بيهوده است؛ تقريبًا همه  کنند آنچه را از دارايى است. اهالى ده سعى مى

کنند،  خورند و شيون و زارى نمى افسوس نمىچيز نابود شده است. آنها غمگين هستند، اّما به حال وضعيّت خود 
  ى مشورت کنند. شوند تا براى پيدا کردن راه حلّ  بلکه دور هم جمع مى

هاى خود را به ياد بياورند و بر اساس آن پيشنهاداتى براى بازسازى دهکده ارائه  کودکان را تشويق کنيد تا شخصيت
گيرند تا به کمک  سى کنند. در آخر مشورت، آنها تصميم مىدهند. به آنها فرصت دهيد تا نظرات گوناگون را برر

  هم دهکده را بهتر از قبل بسازند. 

  به سراغ صحنۀ آخر برويد.  "ايست"پس از اين که آنها اين صحنه را نمايش دادند با گفتن 

  صحنۀ چهارم 

تّى بسيار بهتر از آنچه که حبينند که  به خاطر کار شديد سکنه، دهکده دوباره ساخته شده و همه با خوشحالى مى
  پردازند.  و به جشن و پايکوبى مى شوند مىاهالى دور هم جمع  .کنند شده استش را بتوانستند تصّور مى

  و . نقاشى 

  از طوفان، نقاشى کنند. بعدو  قبلتوانند تصاويرى را دربارۀ دهکده،  پس از نمايش باال، کودکان مى

  ز . مرور 

اند با آنها مرور کنيد و بعد به مرور بياناتى که در کالس اّول دربارۀ عشق و  امروز ياد گرفتهبيانى را که کودکان 
  کردند بپردازيد:  حفظازخودگذشتگى 

  ۱۶۳"قلب جز گل عشق مکار...اى دوست، در روضۀ "

  .)به حال کسى که برادرش را بر خود ترجيح دهد خوشا :(مضمون  ۱۶۴"طوبى لمن أختار أخاه على نفسه."

  هاى خاتمهح . مناجات
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  درس بيست و يکم 

  ها مناجات حفظالف. تالوت و 

هايى آغاز کنيد و سپس به کودکان در يادگيرى مناجات معرفى شده در درس  کالس را مانند هميشه با مناجات
  نوزدهم کمک کنيد. 

  ب. حفظ نصوص 

  هاى زير را در ارائۀ بيان درس امروز به کودکان به کار گيريد: شايد بخواهيد انديشه

شوند، عقايد خود را با پاکى قلب و صفا و روح و ريحان ابراز  وقتى افراد به منظور مشورت دور هم جمع مى
اشتياق دانند که به منظور کشف مسير درست هر يک بايد فکر و عقيدۀ خود را بگويد. آنها با  . همه مىدارند مى

دانند که بايد با دقت به  تر از آن مى کنند. و مهم اى استفاده مى آميز و مؤدبانهزنند و از کلمات محبّت حرف مى
سخن گفتن  فقطگويد تفّکر کنند. با گوش دادن و فکر کردن، و نه  يکديگر گوش دهند و دربارۀ آنچه هر يک مى

د. به درست کردن سوپ شو د مىانگيزى متولّ  و حقايق شگفتها د و انديشهيابکه افکار با يکديگر تصادم مىاست 
گيرد مثل هويج و نخود فرنگى، نمک و آب و روى آتش در کنار  فکر کنيد. مواد مختلف بسيارى در ظرف قرار مى

شوند تا يک غذاى خوشمزه  شوند، همۀ اين ترکيبات مجزا در کنار هم پخته و در هم مخلوط مى هم پخته مى
ت نظرات خود را بيان کنند، کنندگان با محبّ  ت ببرند. در حين مشورت، وقتى همۀ شرکته همه از آن لذّ بسازند ک

 شان به سوى خداوند باشد و به تأييدات او اطمينان داشته باشند،ت تفّکر نمايند، قلوببا صبر گوش دهند و به دقّ 
  د شد. ها پديدار خواهزيباترين انديشه

بينيم. ايشان منقطع،  مشورت را مى طرزگفتن حضرت عبدالبهاء با ديگران نمونۀ کاملى از البته ما در نحوۀ سخن 
کردند و با توّجه و آرامش به آنها گوش  صبور و متواضع بودند. هميشه ديگران را به سخن گفتن تشويق مى

کرد نوشته است زندگى مى. يکى از دوستان که در زمان ايشان ندکرد . هرگز بحث يا اصرار در رأى نمىدادند مى
اى را به  تصّور کنيد داريد هديه "اى به پادشاه هستند. گفتند که گويى در حال تقديم هديه ايشان طورى سخن مى"

-کنيد. وقتى ما نظرات خود را با يکديگر در ميان مى دهيد. شما با محبّت و وقار اين هديه را تقديم مى پادشاه مى

در اين کالس در کنار هم، با خانواده يا  –کنيم  يم، هر جا هستيم و هر کارى که مىکنگذاريم، همين کار را مى
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کنيم. براى اين که بعضى از صفات زيبايى را که سعى داريم در گونه عمل مى همين –دوستان، در مدرسه يا خانه 
  پاريم:حين صحبت کردن با يکديگر نشان دهيم به ياد داشته باشيم، بيان زير را به خاطر مى س

"...در نهايت خلوص و وقار و سکون و آداب در انجمن قرار يابند و بنهايت ادب و ماليمت کالم و اهّميّت 
  ۱۶۵ خطاب به بيان آراء پردازند."

  پرداختن 

توانست جلوتر برود چون درخت جاده را  توانست ببيند که درخت بزرگى جاده را سد کرده است. او نمى پائولو مى .١
  بپردازد.  وىر توانست به پيش نمى بسته بود. او

روند. پس از کالس اّول، کودکان در کالس  پس از اين که کودکان کالس اول را تمام کردند، به کالس دوم مى .٢
 پردازند. مى وىر دوم به پيش

 خلوص

در نهايت  ثريادهد.  خواند، محبّت خود به خدا و آرزويش براى پيروى از تعالم او را نشان مى ثريا وقتى دعا مى .١
  خواند. دعا مىو وقار  خلوص

مارک کارش را با خلوص نيّت کند.  ت تالش مىخيزد و تمام روز به شدّ  مارک هر روز صبح زود از خواب بر مى .٢
    دهد. انجام مى

 ادب

 داند کند و مى نشيند و با صدايى آرام و واضح کلمات را بيان مى کند، مستقيم مى وقتى ليليان مناجات تالوت مى .١
  دهد.  خواند،از خود  وقار و ادب نشان مى کالم خداوند بسيار ارزشمند است. وقتى ليليان مناجات مى

مشغول بازى بود و يکى از آنها به طور اشتباهى به او برخورد کرد. آموس ناراحت نشد و به  ها آموس با بقيۀ بچه .٢
 . واکنش آموس با وقار و ادب همراه بود. اشکالى ندارددوستش گفت 

 ماليمت 

بدن انسان بايد مواد غذايى الزم را دريافت کند. اگر غذاى زياد يا کمى بخوريم، بدن ما سالم نخواهد بود. ما  .١
  بايد با اعتدال و ماليمت غذا بخوريم. 

به او گفت که آهسته برود و اّال به ش اش از تپه پايين بيايد. مادر بوجراج دوست دارد با سرعت زيادى با دوچرخه .٢
روى و ماليمت را  خواهد در هنگام دوچرخه سوارى ميانه بيند. مادر بوجراج از او مى خورد و آسيب مى مى زمين

 رعايت کند. 
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 ج . سرودها 

  د . داستان 

روى در حرف زدن را درک  کند اهّميّت ميانه شنوند که به آنها کمک مى به کودکان توضيح دهيد که داستانى را مى
  کنند. 

در زمان ديدار از غرب به همراه گروهى از دوستان با مردى مالقات کرد که مشغول نوشتن حضرت عبدالبهاء 
اى داشت، به خصوص دربارۀ تاريخ  واالت بسيار طوالنى و پيچيدهئاى دربارۀ ديانت بهائى بود. آن مرد س مقاله

شمار مرد گوش  هاى بى پرسشامر. در طول مصاحبه، موالى مهربان به آرامى نشسته بودند و با صبر و توّجه به 
خواهد حرف زدن را تمام کند و اهّميّت  رسيد نمى دادند. حقيقتًا سؤاالت او بسيار طوالنى بود و به نظر مى مى
بله  شد تا بقيه نيز چند کلمه حرف بزنند، فقط در حدّ  داند. فقط هر از گاهى متوقف مى روى و اعتدال را نمى ميانه

انى و ناشکيب شده بودند، اّما حضرت عبدالبهاء همچنان آرام بودند. ايشان کامًال آرام و يا نه. بيشتر دوستان عصب
کرد، ايشان  اى صبر مى با چشمانى سرشار از محبت و درک متقابل در جاى خود نشسته بودند. اگر گاهى مرد لحظه

  هد. پاسخى مى دادند و سپس با اشتياق منتظر بودند تا او دوباره ادامه د ىبه کوتاه

ه فراوان، مرد هاى مرد تمام شد و سکوتى طوالنى برقرار گرديد. سپس حضرت عبدالبهاء با وقار و توجّ  باالخره حرف
را مورد خطاب قرار دادند. صداى آهنگين ايشان فضا را پر کرد. فقط ظرف چند دقيقه، مرد متحّول شد. قلب او 

توانست روح امر را درک کند.  ار گرفته بود. حاال او مىآميز موالى مهربان قر تحت تأثير کلمات آرام و محبت
به گرمى مرد را در آغوش گرفتند و با او تا جلوى در قدم زدند و در درگاه  حضرت عبدالبهاء از جاى برخاستند، 

در ايستادند. دسته گل بزرگى را که يکى از دوستان آورده بود ديدند. دسته گل آن قدر بزرگ بود و ساقۀ گل ها آن ق
دانى آن قدر بزرگ نبود که بشود گل ها را در آن قرار شد به جاى چتر از آنها استفاده کرد. هيچ گلبلند بود که مى
از پشت سر آن مرد به سختى کردند و همه را به مهمان خود تقديم نمودند.  ها را با دستان خود جمع داد. ايشان گل

زايدالوصف از چهرۀ او نمايان بود. بعضى اوقات فقط چند کلمه که ت و سرورى اّما لذّ  شد، خرمنى از گل ديده مى
   با توّجه کامل بيان شود، تنها چيزى است که مورد نياز است.

  ه . نمايش 

کند دربارۀ  دهند، که به آنها کمک مى هاى زير را انجام مى پس از انجام دادن چند تمرين کششى، کودکان فّعاليّت
  صفاتى که در بيان درس امروز به آنها اشاره شد، فکر کنند. 
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کنند. هديه را چطور در دست  اى را به پادشاه يا ملکه تقديم مى ر کنند دارند هديهابتدا از آنها بخواهيد تصوّ 
برند؟  را به کار مىشان چگونه است؟ چه کلماتى شوند؟ لحن صداى دارند؟ چطور به پادشاه يا ملکه نزديک مىمى نگه

هاى دونفره تقسيم کنيد و از يک نفر در هر گروه بخواهيد نقش پادشاه يا ملکه و ديگرى نقش  سپس کودکان را به گروه
توانند نقش خود را با هم عوض کنند. پس از آن، کودکان را دور هم  آورد، بازى کنند. بعد آنها مى کسى که هديه را مى

نها بپرسيد: آنها چطور ادب خود را نشان دادند؟ چطور توّجه خود را نشان دادند؟ با وقار رفتار جمع کنيد و سؤاالتى از آ
شان تواند انعکاسى از صفات کردن براى آنها به چه معناست؟ به آنها کمک کنيد فکر کنند رفتار و گفتار آنها چطور مى

  باشد. 

ه نمايش در آورند که در آنها صفات ارائه شده در باال هاى کوتاهى را ب هاى دو نفره بخواهيد صحنه سپس از گروه
آموز تناسب دارد. براى نمونه يک کودک هايى فکر کنيد که با توانايى هر دانش توانيد به موقعيت را بازى کنند. مى

کند. در  مىترش در يادگيرى بيانى کمک  ترى است که به خواهر يا برادر کوچک تواند وانمود کند برادر يا خواهر بزرگ مى
خواهد بازى  توانند به کمک هم تصميم بگيرند کدام بازى را انجام دهند، مثًال يکى از آنها مى اى ديگر، دو نفر مى صحنه

ها را پيش از  توانند صحنه خواهد يک بازى ديگر بکند. به کمک شما کودکان مى خاّصى را انجام دهد، اّما ديگرى مى
گرى آراسته سازند. به آنها يادآورى کنيد مانند آنچه در نمايش تقديم هديه به پادشاه نمايش دادن به جزئيات مربوط دي

  انجام دادند، بگويند در حين نمايش چطور رفتار کردند و چگونه حرف زدند.  

  و. نقاشى 

بايد  توانند در اين بخش از کالس مورد استفاده قرار گيرند و شما بسيارى از تصاويرى که در درس امروز بود مى
  اند تقويت و تثبيت کند.  تصويرى را انتخاب کنيد که در ذهن دانش آموزان مفاهيمى را که فرا گرفته

 ز. مرور 

  شود بيانات کالس اّول دربارۀ خلوص و انقطاع را با کودکان مرور کنيد:  پس از مرور بيان امروز، پيشنهاد مى

  ۱۶۶.."اشيم.بايد در نهايت صداقت و امانت بر خلوص خويش باقى ب"

به راستى که زينت تو حّب الهى است بدان  :(مضمون  ۱۶۷.."سواه.إّن زينتک ُحبُّ اهّلل و انقطاُعک عّما "فاعلم 
  . )و انقطاعت از آنچه غير اوست

  هاى خاتمه        ح. مناجات
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  مراجع

 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .١
Abbas  ،به چاپ  ۴۷۶، ص ۲)، جلد۱۹۳۰[الواح عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى

 رسيده است.
 .۱۱۰، ص بهاءاهلل و عصر جديدحضرت عبدالبهاء،  .٢
 .۱۱۰، ص بهاءاهلل و عصر جديدحضرت بهاءاهلل،   .٣
 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .۴

Abbas  ،به چاپ  ۴۷۶، ص ۲)، جلد۱۹۳۰[الواح عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى
 رسيده است.

 .۱۰۸ ص جديد، عصر و بهاءاهلل عبدالبهاء، حضرت .۵
 .۱۰۰ ص ،۲ لدج عبدالبهاء، حضرت مکاتيب از منتخباتى عبدالبهاء، حضرت .۶
 .۲۱۸ شماره ، ۲۴۵ ص ،۲ نشر آلمان، طبع هاى مناجات مجموعه عبدالبهاء، حضرت .٧
 .۸۰ ص محبوب، حضرت ادعيه بهاءاهلل، حضرت .٨
 .۷۰ شماره ، ۸۲ ص مناجاة، بهاءاهلل، حضرت .٩
 .۳۲۴ ص محبوب، حضرت ادعيه بهاءاهلل، حضرت .١٠
 .۱۳۲ شمارۀ ، ۱۴۸ ص مناجاة، بهاءاهلل، حضرت .١١
 .۱۳۶ ص اولى، نقطه حضرت آثار از آيات منتخبات .١٢
 .۱۳۶-۱۳۵ صص ،۱جلد  عبدالبهاء، حضرت مکاتيب از منتخباتى عبدالبهاء، حضرت .١٣
 . ۲، صفحۀ  ۲" جلد هواهلل" مناجات مجموعه عبدالبهاء، حضرت .١۴
 .۱۳۶ شماره بهاءاهلل، حضرت آثار از منتخباتى بهاءاهلل، حضرت .١۵
 .۲۸۳ ص ،۱ لدج مکاتيب، از منتخباتى عبدالبهاء، حضرت .١۶
 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يک از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .١٧

Abbas ،[الواح عبدالبهاء عباس]  ،به چاپ  ۴۸۳، ص ۲)، جلد۱۹۳۰(شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى
 رسيده است.

 .۱۰۰ ص ،۲ لدج عبدالبهاء، حضرت مکاتيب از منتخباتى عبدالبهاء، حضرت .١٨
 ..Tablets of ‘Abdu’l-Bahá ‘Abbás, vol. II, p ۳۶۵ترجمه  .١٩
 .۲۵ ص مصر، طبع الواح مجموعه بهاءاهلل، حضرت .٢٠
 .۲۱ ص مصر، طبع الواح، مجموعه بهاءاهلل، حضرت .٢١
 .۲۶ ص مصر، طبع الواح مجموعه بهاءاهلل، حضرت .٢٢
 .۸۳ص  ارض، رؤساى و ملوک به خطاب نازله الواح بهاءاهلل، حضرت .٢٣
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  .۴۴حضرت بهاءاهلل، ادعيۀ حضرت محبوب، ص  .٢۴
  .۱۷۷ حضرت بهاءاهلل، گنج شايگان، ص .٢۵
 .۲۵ حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح طبع مصر، ص .٢۶
  .۱۹۹ حضرت بهاءاهلل، مناجاة، ص .٢٧
  .۱۲۳ حضرت بهاءاهلل، کتاب اقدس، بند .٢٨
 The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during His Visit  .ترجمه .٢٩

to the United States and Canada in 1912 (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1892), p. 89.   
 .۳حضرت بهاءاهلل، کتاب اقدس، بند  .٣٠
 .۱۳ حضرت بهاءاهلل، کتاب اقدس، ص .٣١
 .۸۴ هجرى، ص ۱۳۲۹عبدالبهاء، رسالۀ مدنيه، طبع حضرت  .٣٢
 ]۱۳۳[شماره ۱۸۵ حضرت بهاءاهلل، منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص .٣٣
  .۴حضرت بهاءاهلل، کتاب اقدس، بند  .٣۴
 .۲۵ حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح، ص .٣۵
 .۱۲۵حضرت بهاءاهلل، کتاب اقدس، بند  .٣۶
 Messages from the Universal House of Justice 1963-1986 (Wilmette: Bahá’í Publishingترجمه.  .٣٧

Trust, 1986), no. 126, p. 231.  
 .۱۱۴ حضرت بهاءاهلل، بهاءاهلل و عصر جديد، ص .٣٨
 .۱۹ حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح، ص .٣٩
  . ۳حضرت بهاءاهلل، کلمات مبارکۀ مکنونۀ فارسى، شماره  .۴٠
 .۲۶ حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح، ص .۴١
  .۴، کتاب اقدس، بند حضرت بهاءاهلل .۴٢
 .۴۴حضرت بهاءاهلل، ادعيۀ حضرت محبوب، ص  .۴٣
 .۱۵۲ حضرت بهاءاهلل، مجموعه اشراقات، ص .۴۴
  .۲۵ حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح، ص .۴۵
 .١٥٨حضرت بهاءاهلل، منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص  .۴۶
 .۱۶۴ ازل شده، صاى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس ن حضرت بهاءاهلل، مجموعه .۴٧
 .۳۳۹ حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح، ص .۴٨
 .۸۴حضرت بهاءاهلل، ادعيه حضرت محبوب، صفحه  .۴٩
 .۴۶ حضرت بهاءاهلل، ياران پارسى، ص .۵٠
 .۱۲ حضرت بهاءاهلل، منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص .۵١
 .۱ حضرت بهاءاهلل، کتاب اقدس، بند .۵٢
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 .۱۲۳ ، ص۱حضرت عبدالبهاء، منتخباتى از مکاتيب، ج .۵٣
 .۱۲۲ حضرت بهاءاهلل، منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص .۵۴
 .۲۳۰ ، ص۱حضرت عبدالبهاء، مکاتيب عبدالبهاء، ج .۵۵
 .Abdu’l-Bahá on Divine Philosophy (Boston: The Tudor Press, 1916), p. 102‘ترجمه.  .۵۶
 .۱۲۵ ، ص۳حضرت بهاءاهلل، آثار قلم اعلى، ج .۵٧
 .۱۰۷ ، ص۱مکاتيب، جحضرت عبدالبهاء، منتخباتى از  .۵٨
العدل اعظم، جزوۀ تحقيق و تتبّع، گردآورى بخش تحقيق بيت ۷نقل ترجمه خطابه حضرت عبدالبهاء از صفحه  .۵٩

 ۱۹۹۵فوريه 
 .۱۴۰ ، ص۲حضرت بهاءاهلل، لوح حکمت، آثار قلم اعلى، ج .۶٠
 .۱۲۶ ، ص۱حضرت عبدالبهاء، منتخباتى از مکاتيب، ج .۶١
 .۱۷۷ ، ص۱ب، جحضرت عبدالبهاء، منتخباتى از مکاتي .۶٢
بديع، ۱۲۶حضرت عبدالبهاء، منتخباتى از آثار مباركه درباره تعليم و تربيت، مؤّسسه ملّى مطبوعات امرى،  .۶٣

 .http://ahdvamisagh.org/node/125. نقل از مجموعۀ تحقيق و تتبّع: ۱۲۰-۱۱۹ص
 صورت نيست./ عبارت داخل [ ] در فارسى به اين  ۱۴۱، ص۱حضرت عبدالبهاء، خطابات مبارکه، ج .۶۴
 .۱۴۰-۴۱ ، ص۱حضرت عبدالبهاء، خطابات مبارکه، ج .۶۵
 .۱۳۸و  ۴، ص۱حضرت بهاءاهلل، مجموعه مناجات آثار قلم اعلى، ج .۶۶
 .۳۶۸ حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح، ص .۶٧
 .۳۲۸ حضرت بهاءاهلل، اقتدارات، ص .۶٨
 .۸۳ حضرت بهاءاهلل، الواح نازله خطاب به ملوک و رؤساى ارض، ص .۶٩
 .۲۲۸ ، ص۸/ مکاتيب عبدالبهاء، ج ۳۴۶بشارةالنّور، ص حضرت عبدالبهاء، .٧٠
 .۲۰۰ ، ص۱حضرت عبدالبهاء، منتخباتى از مکاتيب، ج .٧١
 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .٧٢

Abbas  ،به چاپ  ۴۸۳، ص ۲)، جلد۱۹۳۰[الواح عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى
 .رسيده است

 .۳۲ ، ص۳حضرت بهاءاهلل، آثار قلم اعلى، ج .٧٣
 .۱۵۲ حضرت بهاءاهلل، مجموعه اشراقات، ص .٧۴
 .۲۰ حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح، ص .٧۵
 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .٧۶

Abbas  به چاپ رسيده است. ۲)، جلد۱۹۳۰عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى، [الواح 
 .۸۱-۸۰حضرت عبدالبهاء، نقل ترجمه از ظهور عدل الهى، صص  .٧٧
 .۳۱۸ ، ص۱حضرت عبدالبهاء، مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج  .٧٨
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 امريکايى. –اعظم، بخش سوم وعده صلح جهانى، ترجمه لجنه امور احبّاى ايرانى العدلبيت  .٧٩
 .۸۶ هجرى،ص ۱۳۲۹حضرت عبدالبهاء، رسالۀ مدنيه، طبع   .٨٠
 .۴۵ ، ص۱حضرت عبدالبهاء، منتخبات از مکاتيب، ج  .٨١
 .۱۳۳ ، ص۲حضرت عبدالبهاء، خطابات مبارکه، ج .٨٢
 .۱۲۲ حضرت بهاءاهلل، مجموعه اشراقات، ص .٨٣
 .۳۱ ، ص۲حضرت عبدالبهاء، خطابات مبارکه، ج .٨۴
 Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, p. 48ترجمه.  .٨۵
 .۴۷۰ حضرت عبدالبهاء، الواح وصايا، ايّام تسعه، ص .٨۶
 Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, p. 329 ترجمه. .٨٧
 .۱۳۴ حضرت بهاءاهلل، مجموعه اشراقات، ص .٨٨
 .۲۱۴ حضرت بهاءاهلل، منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص .٨٩
 .۱۵۵ ، ص۱ منتخباتى از مکاتيب، جحضرت عبدالبهاء،  .٩٠
 p. 43 ,)Abdu’l-Bahá, Foundations of World Unity (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1972ترجمه. .٩١
 .۷حضرت بهاءاهلل،سورةالملوک، الواح نازله خطاب به ملوک و رؤساى ارض، ص .٩٢
 .۱۵۲ حضرت بهاءاهلل،مجموعه اشراقات، ص .٩٣
 Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, p. 478 ترجمه. .٩۴
 .۲۰ حضرت بهاءاهلل، مجموعه الواح، ص .٩۵
 .۱۳۲ ، ص۲ حضرت بهاءاهلل، آثار قلم اعلى، ج .٩۶
 .۲۹کلمات مکنونه فارسى، شماره  .٩٧
 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .٩٨

Abbas  به چاپ  ۲۶۶، ص ۲)، جلد۱۹۳۰عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى، [الواح
 .رسيده است

 .۱۲۸درياى دانش، ص  .٩٩
١٠٠. ‘Abdu’l-Bahá on Divine Philosophy (Boston: The Tudor Press, 1918), p. 133. 
 .۱۹۵، ص ۱خطابات مبارکه، ج .١٠١
 .۱۶الواح نازله خطاب به ملوک و رؤساى ارض، ص  .١٠٢
 .۱۷۴، ص ۱منتخباتى از مکاتيب، ج .١٠٣
 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .١٠۴

Abbas  ،به چاپ  ۱۹۰، ص ۱)، جلد ۱۹۳۰[الواح عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى
 رسيده است.

 .۵۶لوح مبارک خطاب به شيخ نجفى، ص  .١٠۵
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 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .١٠۶
Abbas  ،به چاپ  ۱۷۰، ص ۱)، جلد ۱۹۳۰[الواح عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى

 رسيده است.
 Tablets of Abdu’l-Bahaکتاب  آن در منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسىاز يکى از الواح  .١٠٧

Abbas  ،[الواح عبدالبهاء عباس] ،به چاپ  ۱۶۹، ص ۱)، جلد ۱۹۳۰(شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى
 رسيده است.

 .۴۴ادعيه حضرت محبوب، ص  .١٠٨
 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .١٠٩

Abbas  ،به چاپ رسيده  ۲۳، ص ۱)، جلد ۱۹۳۰[الواح عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى
 است.

 .۱۹۸، ص ۱منتخباتى از مکاتيب، ج .١١٠
 .۲۲۱اقتدارات، ص  .١١١
 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .١١٢

Abbas  به چاپ  ۱۹۶، ص ۱)، جلد ۱۹۳۰عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى، [الواح
 رسيده است.

 بيت العدل اعظم الهى خطاب به بهائيان عالم. ۲۰۱۰از پيام رضوان .١١٣
 .۱۳۷منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه اولى، ص  .١١۴
 .۵۳لوح دنيا ، مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، ص  .١١۵
 .۳سى، شماره کلمات مکنونه فار .١١۶
 مجموعه اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، کلمات فردوسيه. .١١٧
 .۱۳۱، ص ۲آثار قلم اعلى، ج .١١٨
 .۲۸الواح نازله خطاب به ملوک و رؤساى ارض، ص  .١١٩
 .۱کلمات مکنونه عربى، شماره  .١٢٠
 .۲۳۸، ص ۱منتخباتى از مکاتيب، ج .١٢١
 .۴۴- ۴۵)، صص ۲۰۰۲(مسکو،  گام هاى حکمتتسوا منتشر شده در برگرفته از داستانى نوشته ى م. اسکرب .١٢٢
 .۴۹کلمات مکنونه ى فارسى، شماره  .١٢٣
 .٢١۴منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص  .١٢۴
 ,Tablets of ‘Abdu’l-Bahá ‘Abbás (New York: Bahá’í Publishing Committee, 1930), vol. Iترجمه.  .١٢۵

pp. 61–62. 
 .۱۳۸ ، ص۱از مکاتيب، جحضرت عبدالبهاء، منتخباتى  .١٢۶
 Shoghi Effendi, The Compilation of Compilations (Maryborough: Bahá’í Publicationsترجمه.  .١٢٧

Australia, 1991), vol. II, p. 6. 
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 ٢واحد  - ۲ال هاى کودکان، س تدريس کالس – ۲۰۸

 .۳ ، ص۱حضرت عبدالبهاء، منتخباتى از مکاتيب، ج .١٢٨
 Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during‘ترجمه.  .١٢٩

His Visit to the United States and Canada in 1912 (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 2007), p. 300. 
 .۵حضرت عبدالبهاء، رسالۀ مدنيه، ص .١٣٠
 .۱۲۲حضرت عبدالبهاء، رساله مدنيه، ص .١٣١
 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .١٣٢

Abbas  ،به چاپ  ۱۳۶، ص ۱)، جلد ۱۹۳۰[الواح عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى
 رسيده است.

 Abdu’l-Bahá on Divine Philosophy (Boston: The Tudor Press, 1918), pp. 127-128‘ترجمه.  .١٣٣
 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .١٣۴

Abbas  ،به چاپ  ۲۰۸، ص ۱)، جلد ۱۹۳۰[الواح عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى
 رسيده است.

يکى از احبا مرقوم گرديده    ه که حسب االمر  حضرت ولى امراهلل ب ۱۹۵۲ژوئيه  ۱۲ترجمۀ قسمتى از ابالغيۀ مّورخ  .١٣۵
 ، از انتشارات لجنۀ امور احباى ايرانى. ۴۴است. نقل در حيات بهائى ص 

 .۸۰ بيانات حضرت اعلى به حروف حى؛ تاريخ نبيل، ص .١٣۶
 .۲۳۶ ، ص۱حضرت عبدالبهاء، منتخباتى از مکاتيب، ج .١٣٧
 .۱ ، ص۲حضرت عبدالبهاء، هواهلل، ج .١٣٨
 .۱۹ حضرت بهاءاهلل، درياى دانش، ص .١٣٩
 .۱حضرت بهاءاهلل، کلمات مکنونه عربى، فقره .١۴٠
 .۲۸۳ ، ص۱حضرت عبدالبهاء، منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج .١۴١
 .۱۲۱ مجموعه الواح، ص .١۴٢
 .۱۶۴ اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، ص حضرت بهاءاهلل، مجموعه .١۴٣
 .۱۰۱ و عصر جديد، صبهاءاهلل  .١۴۴
 .۱۲۱ مجموعه الواح، ص .١۴۵
 .۱۹۰ منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص .١۴۶
 .۸۹منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص  .١۴٧
 Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during‘ترجمه.  .١۴٨

His Visit to the United States and Canada in 1912 (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 2007), p. 100. 
 .۳۰۳، ص۲حضرت عبدالبهاء، مکاتيب عبدالبهاء، ج .١۴٩
 .۴۱۱، ص۳حضرت عبدالبهاء، امر و خلق، ج .١۵٠
 .۴۱۲، ص۳حضرت عبدالبهاء، امر و خلق، ج .١۵١
 .۶۰، ص۸حضرت بهاءاهلل، مائدۀ آسمانى، ج .١۵٢
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 . ۳۴۹، ص ۱بدايع االٓثار، جلد  .١۵٣
 .۲۰۰۲ها و حقوق فردى درنظم جهانى حضرت بهاءاهلل، ويلمت،  جزوه آزادى ۱۹حضرت عبدالبهاء از صفحه نقل بيان  .١۵۴
 .۵۰۴، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج .١۵۵
 .۵۰۶، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج .١۵۶
 .۷۸، ص۱منتخباتى از مکاتيب، ج .١۵٧
 ].۴۲۸[شمارۀ  ۴۷۵هاى طبع آلمان، چاپ دوم، ص مجموعه مناجات .١۵٨
 .۳۴۹، ص۴مائدۀ آسمانى، ج .١۵٩
 .۲۶مجموعه الواح، ص .١۶٠
 Tablets of Abdu’l-Bahaاز يکى از الواح منتشر نشدۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در کتاب  .١۶١

Abbas  ،به چاپ  ۴۸۳، ص ۲)، جلد ۱۹۳۰[الواح عبدالبهاء عباس]، (شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى
 رسيده است.

 بيانيه رفاه عالم انسانى.نقل بيان حضرت بهاءاهلل از انتهاى بخش سوم  .١۶٢
 کلمات مبارکه مکنونه، فارسى. .١۶٣
 .۱۲۶مجموعه اشراقات، ص .١۶۴
 .۵۰۶، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج .١۶۵
 .۲۸۳، ص۱منتخباتى از مکاتيب، ج .١۶۶
 ۸۳الواح نازله به ملوک و رؤساى ارض، ص .١۶٧
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Aachen-Bold
    /ACaslon-AltBold
    /ACaslon-AltBoldItalic
    /ACaslon-AltItalic
    /ACaslon-AltRegular
    /ACaslon-AltSemibold
    /ACaslon-AltSemiboldItalic
    /ACaslon-Bold
    /ACaslon-BoldItalic
    /ACaslon-BoldItalicOsF
    /ACaslon-BoldOsF
    /ACaslonExp-Bold
    /ACaslonExp-BoldItalic
    /ACaslonExp-Italic
    /ACaslonExp-Regular
    /ACaslonExp-Semibold
    /ACaslonExp-SemiboldItalic
    /ACaslon-Italic
    /ACaslon-ItalicOsF
    /ACaslon-Ornaments
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /ACaslon-Regular
    /ACaslon-RegularSC
    /ACaslon-Semibold
    /ACaslon-SemiboldItalic
    /ACaslon-SemiboldItalicOsF
    /ACaslon-SemiboldSC
    /ACaslon-SwashBoldItalic
    /ACaslon-SwashItalic
    /ACaslon-SwashSemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGA-Arabesque
    /AGA-ArabesqueDesktop
    /Agafari--Rejim
    /Agafari--Zemen
    /AGaramondAlt-Italic
    /AGaramondAlt-Regular
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldDot
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-BoldItalicDot
    /AGaramond-BoldItalicOsF
    /AGaramond-BoldOsF
    /AGaramondDot
    /AGaramondDot-Bold
    /AGaramondDot-BoldItalic
    /AGaramondDot-Italic
    /AGaramondExp-Bold
    /AGaramondExp-BoldItalic
    /AGaramondExp-Italic
    /AGaramondExp-Regular
    /AGaramondExp-Semibold
    /AGaramondExp-SemiboldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-ItalicDot
    /AGaramond-ItalicOsF
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramondPro-Semibold
    /AGaramondPro-SemiboldItalic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-RegularDot
    /AGaramond-RegularSC
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AGaramond-SemiboldItalicOsF
    /AGaramond-SemiboldSC
    /AGaramond-Titling
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AGFEjjiTsihufEjji
    /AGFZemenZemen
    /Aharoni-Bold
    /AkhbarMT
    /AkhbarMT-Bold
    /AkrutiOriChandra-99Normal
    /Aldus-Italic
    /Aldus-ItalicOsF
    /Aldus-Roman
    /Aldus-RomanSC
    /Algerian
    /ALXethiopian
    /Americana
    /Americana-Bold
    /Americana-ExtraBold
    /Americana-Italic
    /AndaleMonoIPA
    /Andalus
    /Angelina
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /AntiqueOlive-Black
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-BoldCond
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Light
    /AntiqueOlive-Nord
    /AntiqueOlive-NordItalic
    /AntiqueOlive-Roman
    /AnupamaMedium
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arcadia
    /Arcadia-A
    /Ariadne-Roman
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoldBoecklin
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Auriol
    /Auriol-Black
    /Auriol-BlackItalic
    /Auriol-Bold
    /Auriol-BoldItalic
    /Auriol-Italic
    /AvantGarde-Bold
    /AvantGarde-BoldObl
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-CondBold
    /AvantGarde-CondBook
    /AvantGarde-CondDemi
    /AvantGarde-CondMedium
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGarde-ExtraLight
    /AvantGarde-ExtraLightObl
    /AvantGarde-Medium
    /AvantGarde-MediumObl
    /Avenir-Black
    /Avenir-BlackOblique
    /Avenir-Book
    /Avenir-BookOblique
    /Avenir-Heavy
    /Avenir-HeavyOblique
    /Avenir-Light
    /Avenir-LightOblique
    /Avenir-Medium
    /Avenir-MediumOblique
    /Avenir-Oblique
    /Avenir-Roman
    /Barmeno-Regular
    /BaskervilleCyr-Bold
    /BaskervilleCyr-Inclined
    /BaskervilleCyr-Upright
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BBadr
    /BBaran
    /BBardiya
    /BCompset
    /BDavat
    /BElham
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /Bembo
    /Bembo1
    /Bembo-Bold
    /Bembo-BoldExpert
    /Bembo-BoldItalic
    /Bembo-BoldItalicExpert
    /Bembo-BoldItalicOsF
    /Bembo-BoldOsF
    /BemboDot
    /BemboDot1
    /BemboDot-Bold
    /BemboDot-BoldItalic
    /BemboDot-Italic
    /BemboDotPS
    /BemboDotPS-Italic
    /Bembo-Expert
    /Bembo-ExpertDot
    /Bembo-ExtraBold
    /Bembo-ExtraBoldExpert
    /Bembo-ExtraBoldItalic
    /Bembo-ExtraBoldItalicExpert
    /Bembo-ExtraBoldItalicOsF
    /Bembo-ExtraBoldOsF
    /Bembo-Italic
    /Bembo-ItalicExpert
    /Bembo-ItalicOsF
    /Bembo-SC
    /Bembo-Semibold
    /Bembo-SemiboldExpert
    /Bembo-SemiboldItalic
    /Bembo-SemiboldItalicExpert
    /Bembo-SemiboldItalicOsF
    /Bembo-SemiboldOsF
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /Bernadette
    /BernadetteBold
    /BernadetteBoldItalic
    /BernadetteItalic
    /BernardMT-Condensed
    /BEsfehanBold
    /BFantezy
    /BFarnaz
    /BFerdosi
    /BHamid
    /BHelal
    /BHoma
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BJadidBold
    /BJalal
    /BKoodakBold
    /BKourosh
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BLotus
    /BMahsa
    /BMehrBold
    /BMitra
    /BMorvarid
    /BNarm
    /BNasimBold
    /BNazanin
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BoldItalicArt
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BRoya
    /BrushScriptMT
    /BrushScript-Regular
    /BrushScriptStd
    /Brushwood
    /BSetarehBold
    /BShiraz
    /BSinaBold
    /BSTHebrew
    /BTabassom
    /BTehran
    /BTitrBold
    /BTitrTGEBold
    /BTraffic
    /BVahidBold
    /BYagut
    /BYas
    /BYekan
    /BZar
    /BZarBold
    /BZiba
    /Caecilia-Bold
    /Caecilia-BoldItalic
    /Caecilia-BoldItalicOsF
    /Caecilia-BoldItalicSC
    /Caecilia-BoldOsF
    /Caecilia-BoldSC
    /Caecilia-Heavy
    /Caecilia-HeavyItalic
    /Caecilia-HeavyItalicOsF
    /Caecilia-HeavyItalicSC
    /Caecilia-HeavyOsF
    /Caecilia-HeavySC
    /Caecilia-Italic
    /Caecilia-ItalicOsF
    /Caecilia-ItalicSC
    /Caecilia-Light
    /Caecilia-LightItalic
    /Caecilia-LightItalicOsF
    /Caecilia-LightItalicSC
    /Caecilia-LightOsF
    /Caecilia-LightSC
    /Caecilia-Roman
    /Caecilia-RomanOsF
    /Caecilia-RomanSC
    /Caliban
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /CalvertMT
    /CalvertMT-Bold
    /CalvertMT-Light
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Candida-Bold
    /Candida-Italic
    /Candida-Roman
    /CantoriaMT
    /CantoriaMT-Bold
    /CantoriaMT-BoldItalic
    /CantoriaMT-ExtraBold
    /CantoriaMT-ExtraBoldItalic
    /CantoriaMT-Italic
    /CantoriaMT-Light
    /CantoriaMT-LightItalic
    /CantoriaMT-SemiBold
    /CantoriaMT-SemiBoldItalic
    /CaravanLH-Four
    /CaravanLH-One
    /CaravanLH-Three
    /CaravanLH-Two
    /Carolina
    /Carolina-Dfr
    /Carta
    /CascadeScript
    /CaslonBookBE-Bold
    /CaslonBookBE-BoldExp
    /CaslonBookBE-BoldOsF
    /CaslonBookBE-Italic
    /CaslonBookBE-ItalicExp
    /CaslonBookBE-ItalicOsF
    /CaslonBookBE-Medium
    /CaslonBookBE-MediumExp
    /CaslonBookBE-MediumSC
    /CaslonBookBE-Regular
    /CaslonBookBE-RegularExp
    /CaslonBookBE-RegularSC
    /CaslonFiveForty-Italic
    /CaslonFiveForty-ItalicOsF
    /CaslonFiveForty-Roman
    /CaslonFiveForty-RomanSC
    /CaslonOpenFace
    /CaslonThree-Italic
    /CaslonThree-ItalicOsF
    /CaslonThree-Roman
    /CaslonThree-RomanSC
    /CaslonTwoTwentyFour-Black
    /CaslonTwoTwentyFour-BlackIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Bold
    /CaslonTwoTwentyFour-BoldIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Book
    /CaslonTwoTwentyFour-BookIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Medium
    /CaslonTwoTwentyFour-MediumIt
    /Castellar
    /CastellarMT
    /Catull-Bold
    /Catull-Italic
    /Catull-Medium
    /Catull-Regular
    /Caxton-Bold
    /Caxton-BoldItalic
    /Caxton-Book
    /Caxton-BookItalic
    /Caxton-Light
    /Caxton-LightItalic
    /Centaur
    /CentaurMT
    /CentaurMT-Bold
    /CentaurMT-BoldExpert
    /CentaurMT-BoldItalic
    /CentaurMT-BoldItalicExpert
    /CentaurMT-BoldItalicOsF
    /CentaurMT-BoldOsF
    /CentaurMT-Expert
    /CentaurMT-Italic
    /CentaurMT-ItalicA
    /CentaurMT-ItalicAlternate
    /CentaurMT-ItalicExpert
    /CentaurMT-ItalicOsF
    /CentaurMT-SC
    /CentaurMT-SwashCapitals
    /Centennial-Black
    /Centennial-BlackItalic
    /Centennial-BlackItalicOsF
    /Centennial-BlackOsF
    /Centennial-Bold
    /Centennial-BoldItalic
    /Centennial-BoldItalicOsF
    /Centennial-BoldOsF
    /Centennial-Italic
    /Centennial-ItalicOsF
    /Centennial-Light
    /Centennial-LightItalic
    /Centennial-LightItalicOsF
    /Centennial-LightSC
    /Centennial-Roman
    /Centennial-RomanSC
    /Century
    /Century-Bold
    /Century-BoldCondensed
    /Century-BoldCondensedItalic
    /Century-BoldItalic
    /Century-Book
    /Century-BookCondensed
    /Century-BookCondensedItalic
    /Century-BookItalic
    /CenturyExpanded
    /CenturyExpanded-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Century-HandtooledBold
    /Century-HandtooledBoldItalic
    /Century-Light
    /Century-LightCondensed
    /Century-LightCondensedItalic
    /Century-LightItalic
    /CenturyOldStyle-Bold
    /CenturyOldStyle-Italic
    /CenturyOldStyle-Regular
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Century-Ultra
    /Century-UltraCondensed
    /Century-UltraCondensedItalic
    /Century-UltraItalic
    /Cerigo-Bold
    /Cerigo-BoldItalic
    /Cerigo-Book
    /Cerigo-BookItalic
    /Cerigo-Medium
    /Cerigo-MediumItalic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /Charlemagne-Bold
    /Charlemagne-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Charme
    /Chaucher
    /Cheltenham-Bold
    /Cheltenham-BoldCond
    /Cheltenham-BoldCondItalic
    /Cheltenham-BoldItalic
    /Cheltenham-Book
    /Cheltenham-BookCond
    /Cheltenham-BookCondItalic
    /Cheltenham-BookItalic
    /Cheltenham-HandtooledBdIt
    /Cheltenham-HandtooledBold
    /Cheltenham-Light
    /Cheltenham-LightCond
    /Cheltenham-LightCondItalic
    /Cheltenham-LightItalic
    /Cheltenham-Ultra
    /Cheltenham-UltraCond
    /Cheltenham-UltraCondItalic
    /Cheltenham-UltraItalic
    /Cheq
    /Chiller-Regular
    /Christiana-Bold
    /Christiana-BoldItalic
    /Christiana-Italic
    /Christiana-Medium
    /Christiana-MediumItalic
    /Christiana-Regular
    /Christiana-RegularExpert
    /Christiana-RegularSC
    /City-Bold
    /City-BoldItalic
    /City-Light
    /City-LightItalic
    /City-Medium
    /City-MediumItalic
    /Clairvaux
    /Clairvaux-Dfr
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Light
    /Clearface-Black
    /Clearface-BlackItalic
    /Clearface-Bold
    /Clearface-BoldItalic
    /ClearfaceGothicLH-Black
    /ClearfaceGothicLH-Bold
    /ClearfaceGothicLH-Light
    /ClearfaceGothicLH-Medium
    /ClearfaceGothicLH-Roman
    /Clearface-Heavy
    /Clearface-HeavyItalic
    /Clearface-Regular
    /Clearface-RegularItalic
    /Cloister-OpenFace
    /Cochin
    /Cochin-Bold
    /Cochin-BoldItalic
    /Cochin-Italic
    /ColonnaMT
    /Colossalis-Black
    /Colossalis-Bold
    /Colossalis-Medium
    /Colossalis-Regular
    /ComeniusAntiqua-Bold
    /ComeniusAntiqua-Italic
    /ComeniusAntiqua-Medium
    /ComeniusAntiqua-Regular
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ConcordeBE-BoldCn
    /ConcordeBE-BoldCnOutline
    /ConcordeBE-Condensed
    /ConcordeBE-Italic
    /ConcordeBE-ItalicExp
    /ConcordeBE-ItalicOsF
    /ConcordeBE-Medium
    /ConcordeBE-MediumCn
    /ConcordeBE-MediumExp
    /ConcordeBE-MediumItalic
    /ConcordeBE-MediumItalicExp
    /ConcordeBE-MediumItalicOsF
    /ConcordeBE-MediumSC
    /ConcordeBE-Regular
    /ConcordeBE-RegularExp
    /ConcordeBE-RegularSC
    /ConcordeNova-Italic
    /ConcordeNova-ItalicExp
    /ConcordeNova-ItalicOsF
    /ConcordeNova-Medium
    /ConcordeNova-MediumExp
    /ConcordeNova-MediumSC
    /ConcordeNova-Regular
    /ConcordeNova-RegularExp
    /ConcordeNova-RegularSC
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlack-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /Copal-Decorated
    /Copal-Outline
    /Copal-Solid
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Copperplate-ThirtyAB
    /Copperplate-ThirtyBC
    /Copperplate-ThirtyOneAB
    /Copperplate-ThirtyOneBC
    /Copperplate-ThirtyThreeBC
    /Copperplate-ThirtyTwoAB
    /Copperplate-ThirtyTwoBC
    /Copperplate-TwentyNineAB
    /Copperplate-TwentyNineBC
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Coriander
    /Corona
    /Corona-Bold
    /Corona-Italic
    /Coronet-Bd
    /Coronet-Regular
    /Cosmos-ExtraBold
    /Cosmos-Light
    /Cosmos-LightItalic
    /Cosmos-Medium
    /Cottonwood
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierExt
    /CourierExtBold
    /CourierExtBoldItalic
    /CourierExtItalic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Cremona-Bold
    /Cremona-BoldItalic
    /Cremona-Italic
    /Cremona-Regular
    /Critter
    /CurlzMT
    /Cushing-Bold
    /Cushing-BoldItalic
    /Cushing-Book
    /Cushing-BookItalic
    /Cushing-Heavy
    /Cushing-HeavyItalic
    /Cushing-Medium
    /Cushing-MediumItalic
    /Cutout
    /CyrillicGaramond
    /CyrillicGaramondBold
    /CyrillicGaramondItalic
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DavidTransparent
    /DecoTypeNaskh
    /DecoTypeNaskhExtensions
    /DecoTypeNaskhSpecial
    /DecoTypeNaskhSwashes
    /DecoTypeNaskhVariants
    /DecoTypeThuluth
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DiwaniBent
    /DiwaniOutlineShaded
    /DiwaniSimpleOutline
    /DiwaniSimpleOutline2
    /DiwaniSimpleStriped
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Dutch801-Regular
    /DYMObvba-Roman
    /DYMOSymbols
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /ElzevierCaps
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /Esprit-Bold
    /Esprit-BoldItalic
    /Esprit-Book
    /Esprit-BookItalic
    /Esprit-Medium
    /Esprit-MediumItalic
    /EspritStd-Bold
    /EspritStd-MediumItalic
    /ESRIAMFMElectric
    /ESRIAMFMGas
    /ESRIAMFMSewer
    /ESRIAMFMWater
    /ESRIArcPad
    /ESRIArrowhead
    /ESRIBusiness
    /ESRICartography
    /ESRICaves1
    /ESRICaves2
    /ESRICaves3
    /ESRIClimate&Precipitation
    /ESRICommodities
    /ESRIConservation
    /ESRICrimeAnalysis
    /ESRIDefaultMarker
    /ESRIDimensioning
    /ESRIElements
    /ESRIEnviroHazardAnalysis
    /ESRIEnviroHazardIncident
    /ESRIEnviroHazardSites
    /ESRIEnvironmental&Icons
    /ESRIERSInfrastructuresS1
    /ESRIERSOperationsS1
    /ESRIFireIncidentNFPA
    /ESRIGeology
    /ESRIGeologyAGSO1
    /ESRIGeologyUSGS95-525
    /ESRIGeometricSymbols
    /ESRIHazardousMaterials
    /ESRIHydrants
    /ESRIIGLFont16
    /ESRIIGLFont20
    /ESRIIGLFont21
    /ESRIIGLFont22
    /ESRIIGLFont23
    /ESRIIGLFont24
    /ESRIIGLFont25
    /ESRIMeteorological01
    /ESRIMil2525CModifiers
    /ESRIMilMod01
    /ESRIMilMod02
    /ESRIMilRed01
    /ESRIMilSym01
    /ESRIMilSym02
    /ESRIMilSym03
    /ESRIMilSym04
    /ESRIMilSym05
    /ESRINIMACityGraphicLN
    /ESRINIMACityGraphicPT
    /ESRINIMADNCLN
    /ESRINIMADNCPT
    /ESRINIMAVMAP1&2LN
    /ESRINIMAVMAP1&2PT
    /ESRINorth
    /ESRIOilGasWater
    /ESRIOrdnanceSurvey
    /ESRIPipelineUS1
    /ESRIPublic1
    /ESRISDS1.951
    /ESRISDS1.952
    /ESRISDS2.001
    /ESRISDS2.002
    /ESRIShields
    /ESRISurveyor
    /ESRITelecom
    /ESRITransportationCivic
    /ESRIUSForestry1
    /ESRIUSForestry2
    /ESRIUSMUTCD1
    /ESRIUSMUTCD2
    /ESRIUSMUTCD3
    /ESRIWeather
    /EstrangeloEdessa
    /ETHIOPICPIC-1-Regular
    /EthioSoft
    /ET-Saba-Regular
    /ET-SamiNormal
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuroSig
    /FangSong
    /FarsiSimpleBold
    /FarsiSimpleOutline
    /FelixTitlingMT
    /FixedMiriamTransparent
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGothic-Regular
    /FrankRuehl
    /Freehand-Regular
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /Gabriola
    /Galahad-Alternate
    /Galahad-OsF
    /Galahad-Regular
    /Galliard-Black
    /Galliard-BlackItalic
    /Galliard-Bold
    /Galliard-BoldItalic
    /Galliard-Italic
    /Galliard-Roman
    /Galliard-Ultra
    /Galliard-UltraItalic
    /Garamond
    /GaramondBE-Bold
    /GaramondBE-BoldExpert
    /GaramondBE-BoldOsF
    /GaramondBE-CnExpert
    /GaramondBE-Condensed
    /GaramondBE-CondensedSC
    /GaramondBE-Italic
    /GaramondBE-ItalicExpert
    /GaramondBE-ItalicOsF
    /GaramondBE-Medium
    /GaramondBE-MediumCn
    /GaramondBE-MediumCnExpert
    /GaramondBE-MediumCnOsF
    /GaramondBE-MediumExpert
    /GaramondBE-MediumItalic
    /GaramondBE-MediumItalicExpert
    /GaramondBE-MediumItalicOsF
    /GaramondBE-MediumSC
    /GaramondBE-Regular
    /GaramondBE-RegularExpert
    /GaramondBE-RegularSC
    /GaramondBE-SwashItalic
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldCondensed
    /Garamond-BoldCondensedItalic
    /Garamond-BoldItalic
    /Garamond-Book
    /Garamond-BookCondensed
    /Garamond-BookCondensedItalic
    /Garamond-BookItalic
    /Garamond-HandtooledBold
    /Garamond-HandtooledBoldItalic
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightCondensed
    /Garamond-LightCondensedItalic
    /Garamond-LightItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /GaramondThree
    /GaramondThree-Bold
    /GaramondThree-BoldItalic
    /GaramondThree-BoldItalicOsF
    /GaramondThree-BoldSC
    /GaramondThree-Italic
    /GaramondThree-ItalicOsF
    /GaramondThree-SC
    /Garamond-Ultra
    /Garamond-UltraCondensed
    /Garamond-UltraCondensedItalic
    /Garamond-UltraItalic
    /GarthGraphic
    /GarthGraphic-Black
    /GarthGraphic-Bold
    /GarthGraphic-BoldCondensed
    /GarthGraphic-BoldItalic
    /GarthGraphic-Condensed
    /GarthGraphic-ExtraBold
    /GarthGraphic-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /GazetteLH-Bold
    /GazetteLH-Italic
    /GazetteLH-Roman
    /Geez1Normal
    /Geez1NumbersNormal
    /Geez2Normal
    /Geez3Normal
    /GeezA
    /GeezB
    /GeezEdit2001
    /Geezigna
    /GeezNet
    /GeezNewA
    /GeezNewB
    /GeezSindeA
    /GeezSindeB
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Giddyup
    /GiddyupStd
    /Giddyup-Thangs
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldExtraCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-ExtraBoldDisplay
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSans-LightShadowed
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-Shadowed
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Giovanni-Black
    /Giovanni-BlackItalic
    /Giovanni-Bold
    /Giovanni-BoldItalic
    /Giovanni-Book
    /Giovanni-BookItalic
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Glypha
    /Glypha-Black
    /Glypha-BlackOblique
    /Glypha-Bold
    /Glypha-BoldOblique
    /Glypha-Light
    /Glypha-LightOblique
    /Glypha-Oblique
    /Glypha-Thin
    /Glypha-ThinOblique
    /Gothic-Thirteen
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-BoldItalicOsF
    /Goudy-BoldOsF
    /Goudy-ExtraBold
    /Goudy-Heavyface
    /Goudy-HeavyfaceItalic
    /Goudy-Italic
    /Goudy-ItalicOsF
    /GoudyModernMT
    /GoudyModernMT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudySans-Black
    /GoudySans-BlackItalic
    /GoudySans-Bold
    /GoudySans-BoldItalic
    /GoudySans-Book
    /GoudySans-BookItalic
    /GoudySans-Medium
    /GoudySans-MediumItalic
    /Goudy-SC
    /GoudyStout
    /GoudyTextMT
    /GoudyTextMT-Alternate
    /GoudyTextMT-Dfr
    /GoudyTextMT-LombardicCapitals
    /Granjon
    /Granjon-Bold
    /Granjon-BoldOsF
    /Granjon-Italic
    /Granjon-ItalicOsF
    /Granjon-SC
    /GriffinRegular
    /GrotesqueMT
    /GrotesqueMT-Black
    /GrotesqueMT-Bold
    /GrotesqueMT-BoldExtended
    /GrotesqueMT-Condensed
    /GrotesqueMT-ExtraCondensed
    /GrotesqueMT-Italic
    /GrotesqueMT-Light
    /GrotesqueMT-LightCondensed
    /GrotesqueMT-LightItalic
    /Guardi-Black
    /Guardi-BlackItalic
    /Guardi-Bold
    /Guardi-BoldItalic
    /Guardi-Italic
    /Guardi-Roman
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Guttman-Adii
    /Guttman-Adii-Light
    /Guttman-Aharoni
    /Guttman-Aharoni-Bold
    /Guttman-Aram-Normal
    /Guttman-David
    /Guttman-David-Bold
    /Guttman-David-Light
    /Guttman-Drogolin-Bold
    /Guttman-Drogolin-Normal
    /Guttman-Frank
    /Guttman-Frank-Bold
    /Guttman-Frnew-Normal
    /Guttman-Haim
    /Guttman-Haim-Condensed
    /Guttman-Hatzvi-Bold
    /Guttman-Hatzvi-Normal
    /Guttman-Hodes-Bold
    /Guttman-Hodes-Light
    /Guttman-Hodes-Normal
    /Guttman-Kav
    /Guttman-Kav-Bold
    /Guttman-Kav-Light
    /Guttman-Keren-Bold
    /Guttman-Keren-Normal
    /Guttman-Mantova-Decor
    /Guttman-Miryam-Bold
    /Guttman-Miryam-Light
    /Guttman-Myamfix
    /Guttman-Rashi-Bold
    /Guttman-Rashi-Normal
    /Guttman-Rashi-XBold
    /Guttman-Soncino-Bold
    /Guttman-Soncino-Normal
    /Guttman-Stam1-Normal
    /Guttman-Stam-Normal
    /Guttman-Toledo-Bold
    /Guttman-Toledo-Normal
    /Guttman-Vilna-Bold
    /Guttman-Vilna-Normal
    /Guttman-Yad
    /Guttman-Yad-Brush
    /Guttman-Yad-Light
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HelveticaCyr-Upright
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-Roman
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Hippo
    /HoboStd
    /Humanist-Regular
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /ItalicOutlineArt
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kangleipak1
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KrutiDev010
    /KrutiDev010Thin
    /KufiExtendedOutline
    /KufiOutlineShaded
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /LedItalicFont
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LGamePi-ChessDraughts
    /LGamePi-DiceDominoes
    /LGamePi-EnglishCards
    /LGamePi-FrenchCards
    /LilithPlain
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /Logo1
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Map-Symbols
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MiriamTransparent
    /Mistral
    /MLW-TTRevathi-Normal
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeHadassah
    /MonotypeHadassah-Bold
    /MonotypeKoufi-Bold
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MudirMT
    /MusicalSymbolsNormal
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /Myriad-CnBold
    /Myriad-Condensed
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Myriad-Roman
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Italic
    /Narkisim
    /NaskhMTot20011212
    /NaskhMTot20011212Bold
    /NCI-AmharicNormal
    /New_2
    /NewBerolinaMT
    /NewCaledonia
    /NewCaledonia-Black
    /NewCaledonia-BlackItalic
    /NewCaledonia-Bold
    /NewCaledonia-BoldItalic
    /NewCaledonia-BoldItalicOsF
    /NewCaledonia-BoldSC
    /NewCaledonia-Italic
    /NewCaledonia-ItalicOsF
    /NewCaledonia-SC
    /NewCaledonia-SemiBold
    /NewCaledonia-SemiBoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Fraction
    /NewCenturySchlbk-FractionBold
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB
    /OCRB-Alternate
    /OldAnticBold
    /OldAnticDecorative
    /OldAnticOutline
    /OldAnticOutlineShaded
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /Opus
    /OpusSpecial
    /OpusText
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Black
    /Palatino-BlackItalic
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-BoldItalicOsF
    /Palatino-BoldOsF
    /Palatino-Italic
    /Palatino-ItalicOsF
    /Palatino-Light
    /Palatino-LightItalic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Medium
    /Palatino-MediumItalic
    /Palatino-Roman
    /Palatino-SC
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Pelican
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /Poetica-ChanceryExpert
    /Poetica-ChanceryI
    /Poetica-ChanceryII
    /Poetica-ChanceryIII
    /Poetica-ChanceryIV
    /Poetica-RomanSmallCaps
    /Poetica-SuppLowercaseAltII
    /Poetica-SuppOrnaments
    /Poetica-SuppSwashCapsII
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /PTBoldArch
    /PTBoldBroken
    /PTBoldDusky
    /PTBoldHeading
    /PTBoldMirror
    /PTBoldStars
    /PTSeparatedBaloon
    /PTSimpleBoldRuled
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Renaissance-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RodTransparent
    /RosewoodStd-Regular
    /Ruritania
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /Serifa-Bold
    /Shivaji01
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /Shusha
    /SimHei
    /SimonciniGaramond
    /SimonciniGaramond-Bold
    /SimonciniGaramond-Italic
    /SimpleBoldJutOut
    /SimpleIndustOutline
    /SimpleIndustShaded
    /SimpleOutlinePat
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SnapITC-Regular
    /Sshlinedraw
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-BoldItalicOsF
    /StempelGaramond-BoldOsF
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-ItalicOsF
    /StempelGaramond-Roman
    /StempelGaramond-RomanSC
    /Stencil
    /StencilStd
    /StezSans-Regular
    /Swiss721-Regular
    /Swiss721-RegularCondensed
    /Swiss721-RegularExtended
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tamil-013
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TFArrowA-Bold
    /TFArrowA-Light
    /TFArrowB-Extrabold
    /TFArrowB-Medium
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-ExtraBold
    /TimesExtRoman
    /TimesExtRomanBold
    /TimesExtRomanBoldItalic
    /TimesExtRomanItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRoman-Condensed
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesPersianDiacritical
    /TimesPersianDiacriticalBold
    /TimesPersianDiacriticalBoldItalic
    /TimesPersianDiacriticalItalic
    /Times-Roman
    /TM-TTValluvarNormal
    /TopTypeCalligraphic-Light
    /TopType-CourMirNormal
    /TopType-Soncino-Light
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /Trajan-Bold
    /Trajan-BoldDot
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trajan-Regular
    /Trajan-RegularDot
    /TransRoman
    /TransRoman-Bold
    /TransRoman-BoldItalic
    /TransRoman-Italic
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackExt
    /Univers-BlackExtObl
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-ExtraBlack
    /Univers-ExtraBlackExt
    /Univers-ExtraBlackExtObl
    /Univers-ExtraBlackObl
    /UniversityRoman
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-LightUltraCondensed
    /Univers-Oblique
    /Univers-ThinUltraCondensed
    /Univers-UltraCondensed
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VerdanaRef
    /VG2MainBold
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wedding
    /Weiss-Bold
    /Weiss-ExtraBold
    /Weiss-Italic
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XBNiloofar
    /XBNiloofar-Italic
    /XBShiraz
    /XBTabriz
    /XBZar
    /XBZar-Bold
    /ZapfChancery-Bold
    /ZapfChancery-Demi
    /ZapfChancery-Italic
    /ZapfChancery-Light
    /ZapfChancery-LightItalic
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfChancery-Roman
    /ZapfDingbats
    /Zawgyi-One
    /Zebrawood-Fill
    /Zebrawood-Regular
    /ZiptyDo
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


