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ت مؤّسسۀ روحى يک نهاد آموزشى است که تحت نظارت و هدايت محفل روحانى ملّـى بهائيان کلمبيا فعاليّ 
کند.  هدفش توسعۀ منابعي انسانى است که خود را وقف ترقّـى روحانى، اجتماعى و فرهنگى مردم کلمبيا  مى

اى مورد استفادۀجوامع ملّـى بهائى در جميع نقاط  ن مؤّسسه به نحو فزايندهنمايند.  در طول چند دهه، مطالب اي
  دنيا قرار گرفته است.

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

اى در  شود که تجربّه است، بدين صورت که اّولين قدم براى نوشتن هر مجموعه از مواّد درسى وقتى برداشته مى
اى يک جامعه به دست آمده است.  مواّد درسى از  سطح مردمى از طريق انجام خدمتى در پاسخ به نيازهاى توسعه

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

رشد" به نحو زير توصيف شده  کردن آن يادگيرى.  اين رويکرد در جزوۀ کوچکى تحت عنوان "يادگيرى در بارۀ
 است:

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

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

گردد.  در اين فراينِد تهيّۀ مواّد درسى، هيچگاه اقدام موکول به تهيّه و ارزيابى نهايى  تصحيح بيشترى مى
رود، با  شود.  اقدامات آموزشى در هر مرحله با بهترين مواّدى که در دست است پيش مى نمى مواّد درسى

 –شود  دو در پرتو ظهور حضرت بهاءاهلل انجام مىهر  که –اين ايمان قطعى که فقط از طريق عمل و بازنگرى 
آن نيست که چند نفر  تواند به تدريج تکامل يابد.  اّما اين ترتيب فقط براى ترى مى مواّد درسى مناسب

شود که ساختار و محتواى هر واحد به صورت  آورند؛ دير يا زود الزم مى مواّدى براى استفادۀ خودشان بوجود 
نهائى در آيد تا با اطمينان بتواند مورد استفادۀ ديگران قرار گيرد.  تصميم در مورد نشر نسخۀ نهائى مواّد 

گردد که ديگر تعديالت الزمه بسيار جزئى و  شود که مشاهده مى براى يک دورۀ مورد نظر، وقتى گرفته مى
هاى مختلف اين فراينِد  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 مشورت، اقدام و بازنگرى، به موازات هم پيش مى
  شوند. ود، اجرا نمىتصنّعى خواهد ب



 

 

گيرد.  اّما بطور کلّى سه  هاى مختلفى به خود مى در عمل رويکرد فوق، بسته به ماهيّت مواّد در دست تهيّه، شکل
  انجامد: شود مى توان در فرايند تهيّه شناسائى نمود که به آنچه نسخۀ منتشرۀ نهائى خوانده مى مرحله را مى

  طرح مقّدماتى -۱

گردد که به  از آثار بهائى را شامل مىمجموعۀ بياناتى ره اندکى بيش از مفاهيم اصلى و در اين مرحله، يک دو
اين طرح مقدماتى از نظرات تا مّدتى   رسد کّالً بتوانند هدف آموزشى مورد نظر را حاصل نمايند. نظر مى

  گيرد. هاى کوچکى از افراد در ميدان خدمت مورد استفاده قرار مى بوسيلۀ گروه

  س ابتدايىنوي پيش -۲

شود و شروع به منعکس نمودن تجربيّات حاصله  رود، مواّد درسى اصالح مى همچنان که اقدام پيش مى
.  بعضى از مفاهيم به کّرات تعديل  کند نمايد، و نظراتى را که از تجربه منبعث گرديده در خود ادغام مى مى
شود تا درک  ک سلسله تمرينات ساده ارائه مىگردد، يا ي هاى جديدى از آثار بهائى اضافه مى شود، قسمت مى

در اثر اين فرايند مداوم اقدام يا گرايش مهم کمک کند.    تر نمايد يا به ايجاد يک مهارت يک موضوع را آسان
مشخص که حول سلسله نظرياتى تدوين شده که به   دورۀ درسىو تأّمل، عناصر متفاوت و ناهمگون تدريجًا در 

يابد.  اين عمومًا به عنوان  ، استحکام و انسجام مىاست به منّصه ظهور رسيده خدمت طور طبيعى در ميدان
  گردد. نويس ابتدايى تلقّـى مى پيش

    نسخۀ پيش از چاپ -۳

ترى در دسترس  گردد و به عنوان نسخۀ پيش از انتشار بطور گسترده سرانجام، يک نسخۀ ابتدائى آماده مى 
شود که در کجا الزم است جاى يک بخش عوض شود  ادۀ مداوم آن واضح مىگيرد.  از طريق استف افراد قرار 

اّما به تدريج براى رسيدن   پياپى تهيّه شود.يا يک تمرين به نوع ديگرى نوشته شود.  ممکن است چندين نسخۀ 
انتشار  طبع وبه منظور دلخواه، تعديل و تصحيح کمترى مورد نياز خواهد بود و در اين مرحله مواّد درسى براى 

  شود. فرستاده مى

مؤسسۀ روحى خوشوقت است که يکى از اين واحدهائى را که به مرحلۀ قبل از انتشار رسيده است، در اختيار 
ها و مؤّسسات برگزيده قرار دهد.  اين سومين واحد از سه واحد کتابى است که در حال حاضر تحت عنوان سازمان
اميدواريم که فراهم آوردن اين واحد در اين مرحله به نفوسى که  مندى نوجوانان در دست تدوين است. توان



 

 

هاى نوجوانان تالش کنند، کمک نمايد؛ نوجوانان جزئى از جامعه هستند که براى  عالقمندند در زمينۀ تأسيس گروه
کسب تجربياتى  توفيقات آيندۀ بشريّت بسيار اهّميت دارند.  اميد چنان است که چون در اثر استفاده از اين واحد به

آييد، نظريات خود را در مورد محتواى درس جهت استفادۀ مؤّسسۀ روحى براى ما ارسال داريد.  گسترش  نائل مى
گمان مطالب را از غناى بيشتر  شود، بى تجربيات، كه از اين طريق در فرايند تدوين برنامۀ آموزشى دخالت داده مى

  خواهد داد.برخوردار کرده اثربخشى آنها را فزونى 

  مؤسسۀ روحى
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  ۱–  ۳، واحد انانمندى نوجو توان

  اّول بخش

پيشين اين کتاب اظهار داشتيم که محيط اجتماعى نقشى به غايت مهّم در زندگى جوانان ايفا  واحددر 
نوجوانان که توّسط مؤّسسۀ روحى توصيه شده پيرامون مفهوم  به دهى روحانى کند و از اين رو برنامه براى توان مى

نيست.  برخى از  کودکانشود.  گفتيم که يک گروه نوجوانان عبارت از کالس  دهى مى گروه نوجوانان سازمان
هاى حلقۀ مطالعه را دارد اّما وظيفۀ اّوليۀ آن عبارت از فراهم آوردن محيطى براى حمايت متقابل جهت  ويژگى

وجه مشّخصۀ آنها  اعضاء آن است؛ محيطى که آنها بتوانند ادراکات روحانى و الگوهاى فکرى و رفتارى خود را که
  شان خواهد بود، توسعه بخشند. در تمام طول زندگى

کند جلسات هفتگى خواهد داشت و مطالبى را  طبيعتًا، گروه نوجوانانى که در دورۀ مورد بحث شرکت مى
که فراهم آورده شده مطالعه خواهد کرد.  مطالعه فقط بخشى از وقتى را  ۱۵تا  ۱۲که به طور اخّص براى سنين بين 

هاى هنرى، مشورت در خصوص  تگذرانند خواهد گرفت.  در طّى بقيۀ اوقات، آنها به فعاليّ  نوجوانان با هم مى
هاى ورزشى خواهند پرداخت.  عالوه بر اين جلسات  تريزى براى آن و شرکت در فعاليّ  هاى خدمتى و برنامه طرح

آيند.  اگرچه مؤّسسۀ روحى  خدمات گرد هم مىهفتگى، اعضاء گروه در جلسات خاّصى حضور يافته براى اجراى 
ا اين هاى گوناگون ثابت شده، ام اثربخشى آنها در فرهنگکند که  اى از مطالب را جهت مطالعه توصيه مى مجموعه

  د.نديگر متفاوت خواهد بود، بيان نماي محلّى تا محلّ د رئوس کلّـى ساير اجزاء برنامه را، که از نتوان مطالب فقط مى

تا  ۱۳، و ۱۴تا  ۱۲، ۱۳تا  ۱۱شود، که تقريبًا با سنين  دهى مى بى که توصيه شده در سه سطح سازمانمطال
سالگى وارد دوره شوند و تا پانزده سالگى آن را به  تطبيق دارد.  مطلوب چنان است که نوجوانان حدود دوازده ۱۵

 هاى متسلسل اصلى دوره فکرى و روحانى براى را از لحاظآنان  اتمام برسانند.  اميد چنان است که تجربۀ حاصله
  مؤّسسه و سبيل خدمتى که در پيش روى آنها گشاده است، آماده نمايد.

اى به اين برنامه عالقه نشان دهند، هميشه تقسيم کردن آنها از همان اّول بنا به سّن  وقتى نوجوانان جامعه
شود، و سطوح متمايز تدريجًا به  نوجوانان عالقمند تشکيل مىنفره از کلّـيه  ۱۵تا  ۱۰پذير نيست.  گروه  آنها امکان

هاى سنّى، متغيّرهاى ديگرى  هاى جديد پديدار شده هر ساله وارد دوره خواهند شد.  عالوه بر تفاوت صورت گروه
 اره باهمونيستند و مشّوقين  يکسانها هرگز  مانند توانايى فکرى، نحوۀ پرورش و ميزان بلوغ نيز مطرح است.  گروه

پذيرى و  گردند.  براى پرداختن به اين معضل، به انعطاف نوجوانان مواجه مىگويى به عالئق گوناگون  معضل پاسخ
خّالقيت زيادى احتياج است و شما بايد هر دفعه که با گروه مالقات داريد خود را براى آن آماده سازيد.  مثًال، با 

  هاى زير چگونه عمل خواهيد کرد؟ وضعيت
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  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۲

کنيد، در درک مطالب خواندنى مشکل پيدا  عضى از اعضاء گروه نوجوانان که شما به آنها کمک مىب  ● 
  کنند. مى

  اند. کنند تحقير شده تر گروه جداگانه کار کنيد، احساس مى کنيد با اعضاء خردسال وقتى سعى مى  ● 

  ند.بين کننده مى هاى گروه را کسل تر بعضى از فعاليت يک يا دو عضو بزرگسال  ● 

  کنند. ت خاّصى خوددارى مىبعضى از اعضاء گروه از شرکت در فعاليّ   ● 

  تر از بقيه حرکت کنند. دهند که سريع ت خود را نشان مىمعدودى از اعضاء گروه قابليّ   ● 

  ها با هم شرکت کنند. تدخترها و پسرها در يک گروه اکراه دارند که در بعضى فعاليّ   ● 

هاى گروه مشارکت مالى  ، در جهت گردشمثالت کافى برخوردار نيستند که، بعضى از اعضاء از امکانا  ● 
  داشته باشند.

  کنند. يک يا دو عضو به طور نامرتّـب حضور پيدا مى  ● 

  ند.ک جلسات حکايات نامناسب تعريف مىعضو در طول  يک  ● 

  آورند. معدودى از اعضاء گروه خواهر يا برادر کوچکترشان را به جلسات مى  ● 

  کنند. هاى گروهى شرکت نمى يک يا دو عضو در بحث  ● 

هاى نوجوانان ممکن است مشاهده کرده باشند و شما با آن آشنا باشيد،  هاى ديگرى را که گروه وضعيت
  مطرح کرده مورد بحث قرار دهيد:

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
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  ۳–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

  مدوّ  بخش

توان به دو مقولۀ عمده  برنامه توصيه کرده مى نوجوانان در اين به دهى متونى را که مؤّسسۀ روحى براى توان
هاى  شود مطالبى براى تداوم آموزش روحانى است که در کالس اّول مربوط مىمقولۀ مواردى که به   تقسيم کرد.

هاى  و نوجوانان، صرف نظر از پيشينه کودکانها به روى کلّـيه  اين کالس گردد.  البتّه عرضه مى بهائى براى کودکان
پردازد و نحوۀ ظهور و بروز اين عقايد در  به عقايد بنيادى بهائى مى ، با صراحًت ى آنها، باز است.  متون مذهب

دهد.  شناسايى حضرت بهاءاهلل به  صحنۀ عمل در متن زندگى جامعۀ معتقدان به امر بهائى را مورد بحث قرار مى
و نزديکى يافتن با هدف ايشان براى عالم انسانى،  عنوان مظهر ظهور الهى در اين عصر و زمان، و احساس تعلّـق

اطاعت از احکام ايشان، استقامت در عهد و پيمان، و مشارکت فّعال و جّدى در زندگى جامعه از جمله مضامينى 
  شود. هستند که به آن پرداخته مى

که  هلل نوشته شدهتوّجه به هدايتى که از طرف حضرت ولى امرا ،تفّکر دربارۀ اين مقولۀ از مطالببراى 
  شود: خواهد بود؛ اين بيان در اينجا نقل مى مفيداصيل، سازنده و زنده نياز دارند  جوانان به ديانتى

شود و راه حلّـى فورى را ايجاب  تر مى ند يومًا فيومًا شديدتر و وخيما خطراتى که جوانان امروز با آن مواجه”
دهد، عالج اين وضعيت اسفبار و بغرنج در ديانت  شان مىطور که تجربه به وضوح ن کند.  اّما، همان مى

است.  آنچه که قادر به  سا بالمرّه مردود و مطرود شدهانديشى کلي شود.  جزم سنّتى و کليسايى يافت نمى
گرايى مفرط اين عصر و زمان است، قدرت ديانتى  ُسلطه و هدايت جوانان و نجات آنان از خطرات ماّده

اند. دين،  ه مانند امر مبارکى است که حضرت بهاءاهّلل به اهل عالم عنايت فرمودهاصيل، سازنده و زند
مانند ايّام َسلَف، هنوز تنها نقطۀ اميد اهل عالم است، اّما نه آن شکل از ديانتى که رهبران کليسايى 

ا از دست بيهوده سعى دارند موعظه کنند.  اخالقيات، اگر از ديانت حقيقى منتزع گردد، اثربخشى خود ر
ا وقتى ديانت حقيقى و اجتماعى انسان نخواهد بود.  امدهد و قادر به هدايت و ُسلطه بر حيات فردى  مى

شود و در حيّز آرزوى  با اصول واقعى اخالقى همراه باشد، در اين صورت ترقّـيات اخالقى ميّسر مى
   ١ (ترجمه)“ ماند. محض باقى نمى
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متعلّـق به واحد  هشتيکى از  روح ايماناندازيم.   مى روح ايماندروس اى از يکى از  حال نگاهى به گزيده
گيرد که  خاّص مضامينى را در بر مى واحدفراهم آمده است.  اين  ۱۵تا  ۱۲اّول مطالبى است که براى سنين  مقولۀ
جود دست به که جوانان در اين ردۀ سنّى با سؤاالت اساسى مربوط به ويت فلسفى دارند، زيرا شهرت دارد ماه

ايمانى  به آشفتگى فکرى و حتّـى بى بعدًاداده نشود،  پاسخند؛ سؤاالتى که اگر به نحوى صحيح به آنها ا گريبان
بايد براى بسيارى از معّماهايى که ذهن انسان را متحيّر ساخته جواب  آئين بهائىممکن است منجر شود.  در تعاليم 

ير و شّر، جبر و اختيار، تکامل و ظهور روح در انسان، عقل بشرى و روح ت حقيقى افراد بشر، خيافت؛ مانند ماهيّ 
خصوص توضيحات نافذ حضرت عبدالبهاء ه شود، ب هايى که از آثار مقّدسه کسب مى از بينش روح ايمانايمانى.  

مات گيرد.  اين جزوه هر مضمونى را از طريق مکال در کتاب مفاوضات براى روشن ساختن اين مضامين بهره مى
گردد از درسى برگرفته شده  نقل مى دهد.  بخشى که در زيرً  بسط و شرح مى گروه نوجوانان در جلسات هفتگى آنها

  پردازند: که در آن جوانان در خصوص سرنوشت با مشّوق خود، ناتاليا پتروونا، به بحث مى

ام دادن کار خير يا شّر داراى اختيار ايم.  ما براى انج گويد، "ببينيم تا به حال چه فهميده ناتاليا پتروونا مى
استفاده کنيم.  اّما داشتن اختيار بدان   افتمندانههستيم و بايد از ارادۀ خود براى برخوردارى از زندگى شر

توانيم همه چيز را در کنترل خود داشته باشيم.  بعضى امور هست که بايد براى ما اتّـفاق  معنى نيست که مى
ديگرى از شما سؤال کنم.  درک و  موضوعخواهم دربارۀ  روى آنها نداريم.  حاال مى بيفتد و کنترل زيادى

  برداشت شما از لغت "سرنوشت" چيست؟"

توانيم تغييرش  کنم سرنوشت چيزى است که ما، هر چه که باشد، نمى گويد، "تصّور مى ايگور مى
  بدهيم."

  اند مثالى ذکر کند؟"تو رسد.  آيا کسى مى پرسد، "درست به نظر مى ناتاليا مى

  کنيم." گويد، "ما پدر و مادر خود را انتخاب نمى ناديا مى

  توانيم محّل تولّـدمان را انتخاب کنيم." گويد، "ما نمى آنتون مى

  گويند سرنوشت من اين است که پيانيست بزرگى بشوم." مى گويد، "پدر و مادر من هميشه مى واديک

  توانى به انتخاب خودت کار ديگرى انجام دهى." مى ،يستىگويد، "اّما تو مجبور ن مارينا مى

گويد، "صحيح است.  سرنوشت به اين سادگى نيست.  تمثيل خوبى وجود دارد که توضيح  ناتاليا مى
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  بافند؟" که قالى را چطور مى ايد يک از شما ديده کند.  هيچ دهد سرنوشت چطور عمل مى مى

بسيار خوب؛ دهد، " ناتاليا ادامه مى پسسشود.   اهده مىحالتى از ُبهت و حيرت روى صورت همه مش
هاى موازى نخ از يک طرف به طرف ديگر محکم کشيده  چارچوبى وجود دارد.  روى اين چارچوب رشته

هاى  ها به هم و پديد آوردن شکل هاى مختلف براى بافتن اين رشته ها با رنگ انواع نخشده.  بافنده از 
ها هستيم.   يکى از احبّاى اّوليه از حضرت عبدالبهاء شنيد که فرمودند ما مانند بافنده کند.  متنّوع استفاده مى
توان گفت عبارت از  اند، که در واقع مى ها را هم براى بافتن داده اند.  نخ ها را به ما داده چارچوب و رشته

طرحى که بايد روى دستگاه شويم.  اين سرنوشت ما است.  اّما  استعدادها و قوايى است که با آن زاده مى
بافى پديد آيد انتخاب خوِد ما است.  ما در اعمال خود آزادى داريم.  هر عملى بخشى کوچک از  قالى

با آيد.   ما به وجود مى با رشد و بالندگىزند.  اثر کامل عبارت از انسانى است که  نقش مزبور را رقم مى
  را که خداوند به ما عنايت کرده، شکوفا سازيم و توسعه دهيم."توانيم قوا و استعدادهايى  اختيار و اراده مى

----------------------------------------------------------------------------------------  
  بررسى و تأّمل:

شناسى استعداد داشته و  هاى گوناگون به ما عطا کرده است.  يکى ممکن است در زيست خداوند قابليت
ى در زمينۀ موسيقى از نبوغ بهره برده باشد.  اّما همۀ ما از آنچه که براى رشد و نمّو به عنوان موجوداتى ديگر

ها و نقاط ضعف  ايم.  بنابراين، صحيح نيست سرنوشت را در نارسايى شريف الزم است، نصيب و بهره برده
کنيم.  براى هر  ود و ارتقاء خود تالش نمىخود مقّصر بدانيم.  وقتى سرنوشت را مقّصر بدانيم، ديگر براى بهب

  کند وضعيت خود را تغيير دهد: اى را انتخاب کنيد که به فرد کمک مى يک از موارد زير، انديشه

  کند: .  او با خود فکر مىخورد ىمشود چون معموًال غذاهاى ناسالم  مريض مىکسى 

  سرنوشتم اين است که ضعيف و بيمار باشم.

  ام را ترک کنم. م و عادات غذايىى دست بردارجوي بايد از بهانه

  کند: آورد.  با خود فکر مى خواند، بنابراين در امتحانات نتيجۀ خوبى به دست نمى کسى درس نمى

  توانم وضعيت بهترى داشته باشم. ممکن است شاگرد ممتاز نباشم، اّما با پشتکار مى
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  سرنوشت من اين نيست که در مدرسه موفّـق باشم.

  گويد: کند.  موقع هشيارى با خود مى برد و مست مى وقع روبرو شدن با مشکالت به مشروب پناه مىکسى م

  نمايد. زندگى مرا مجبور به مست کردن مىفشار 

  توانم از عهدۀ حّل مسائلم در زندگى برآيم؛ نيازى نيست به الکل پناه ببرم. مى

  کند: کنند.  او با خود فکر مى همه از او دورى مى  کسى عادت دارد از دوستانش انتقاد کند و ايراد بگيرد.

  کس مرا دوست ندارد. هيچ

  م و صفات خوب دوستانم را ببينم.ايد دست از ايراد و انتقاد بردارب

  کند: شود.  او با خود فکر مى کند و گرفتار مى کسى در امتحان تقلّـب مى

  افتند. نمىکنند و هيچوقت گير  من است.  ديگران تقلّـب مى شانساين 

  رود که به لباس صدق و راستى مزيّن باشم. چطور توانستم اين کار را بکنم؟  از من انتظار مى

---------------------------------------------------------------------------------  
  ر باشد؟"کس نوشته نشده که جانى و گناهکا پرسد، "مقصود اين است که در سرنوشت هيچ ايوان مى

هاى  توانند نقش دهد، "البتّه که نوشته نشده.  در مثالى که قبًال زدم، همه مى ناتاليا پتروونا جواب مى
هايى که به آنها داده شده خلق کنند.  اگرچه استعدادها متفاوت است، اّما همۀ ما  زيبايى با چهارچوب و نخ

  اين قابليت را داريم که افراد خوبى باشيم."

داند که  دهد و دقيقًا نمى اى او را آزار مى ا تمام آنچه که گفته شده موافق است.  اّما، نکتهايوان ب
  شنود که، "اّما اين خيلى سخت است." چيست.  بعد، ناگهان صداى خود را مى

  شود. کس دقيقًا مقصود ايوان را متوّجه نمى هيچ

  پرسد، "چه چيزى سخت است؟" ناتاليا مى

  براى خوب بودن." مداومقدر سعى و تالش  "اين دهد، ايوان پاسخ مى
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گويد، "حق با ُتست، ايوان.  اّما به خاطر داشته باش که خداوند به طور مداوم  ناتاليا، لبخند بر لب، مى
شود نه  بادبانى ؛ قّوۀ حرکت از باد حاصل مى گذارد.  مثل قايق ما را تنها نمىکند.  او هرگز  به ما کمک مى

کند.  منشأ جميع نيروها خدا  مقصد استفاده مى است که از باد براى رساندن آن به ران اّما قايق از خود قايق. 
بينيم ضعف است.  اّما  کنيم، تنها چيزى که مى است.  بدون کمک او ما ناتوانيم.  وقتى به خود نگاه مى

يابيم که هر آنچه  د مىکنيم، قّوتى در خو کنيم و از او طلب مدد و مساعدت مى وقتى به خدا توّجه مى
  موجب رضاى او است انجام دهيم."

  شود حفظ کنند: نقل مى تا بيانى را که در زير شود مىره تقسيم دونف هاى دستهسپس، گروه به 

آفرينندۀ يکتا مردم را يکسان آفريده و او را بر همۀ آفريدگان بزرگى داده؛ پس بلندى و َپستى و بيشى 
  )۴۹(ياران پارسى، ص است.  هر که بيشتر کوشد، بيشتر َرَود.و کمى بسته به کوشش او 

ديانت سنّتى که حضرت ولى امراهلل به آن اشاره فرمودند و قّوه ديانتى زنده که جوانان  کاهش تأثيرِ تضاّد بين 
شود  مىزمان نجات خواهد داد، بايد در محتواى آنچه که به جوانان آموزش داده  “گرايى مفرط خطرات ماّده”را از 

را بعدًا مطالعه خواهيد کرد،  روح ايمانهاى روانى آنها انعکاس يابد.  اگرچه شما کّل متن  و در نحوۀ توسعۀ قابليت
  بررسى و تأّمل در محتواى گزيدۀ فوق با بحث کردن در مورد نکات زير براى شما مفيد خواهد بود:

 انديشانه است؟ زمکند؟  آيا ج مطلب فوق مفهوم سرنوشت را چگونه بيان مى -۱

 انديشانۀ مفهوم مزبور چگونه خواهد بود؟ بيان جزم -۲

کند، يا  آيا مطلب فوق در مورد کمک به نوجوانان براى بررسى مفاهيم روحانى به نحوى صحيح تأکيد مى -۳
 سازد؟ ناپذير مطرح مى را به نحوى خشک و انعطاف نظرات ها ايده

فاهيم ضمنى آثار مبارکه در مورد سرنوشت و اختيار در زندگى کند تا م مطلب مزبور چگونه به آنها کمک مى -۴
 خود را درک کنند؟

انى که سعى دارند مفاهيم را درک کنند، مدارا و بردبارى ها و احساسات متفاوت نوجون ديدگاهآيا براى  -۵
 شود؟ وجود دارد؟  اگر جواب مثبت است، چگونه اين مدارا نشان داده مى

 افتد؟ خود در اين رابطه نباشند، چه اتّـفاقى مى هاى انديشه ن آزادانۀنوجوانان مجاز به بيا اگر -۶
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 کند به انديشۀ روشن دست يابند؟ ناتاليا پتروونا چگونه به نوجوانان کمک مى -۷

آنها،  هاى پيشينهشود به تمام نوجوانان، صرف نظر از  آيا سؤاالتى که بين اعضاء گروه مورد بحث واقع مى -۸
 مرتبط است؟

  سوم بخش

توان  هاى نوجوانان بايد مطالعه نمايند، مى را که گروه مقولۀ دوم مطالب توصيه شده توّسط مؤّسسۀ روحى
شود که، در درياى  تهيّه مىبا اين اعتقاد ُملَهم از تعاليم بهائى ناميد.  به طور کلّـى، مطالب آموزشى از اين قبيل 

کمت و خرد وجود دارد که بايد به افراد عالقمند عرضه گردد، شمار ح کران آثار حضرت بهاءاهلل، مرواريدهاى بى بى
سوم کتاب دوم موسوم  واحد اکنون با اين مفهوم آشناييد، زيرا در  حتّـى اگر آنها به مقام ايشان عرفان نيابند.  شما هم

وانيد دانش و بينش فقراتى مبتنى بر الواح و خطابات حضرت عبدالبهاء را مطالعه کرديد تا بت معرفى عقايد بهائىبه 
  روحانى حاصل از آنها را در محاورات روزانۀ خود تلفيق کنيد.

مزبور براى ديگران  واحدبررسى شده در  به شما آموخته، در توضيح مضامين طور که تجربۀ خود شما همان
کند ذکر نکنيد که هر  هاى خود را ذکر کنيد يا اگر احتياط ايجاب مى توانيد منبع بينش به نحوى عاّدى و طبيعى، مى

شود.  به همين ترتيب، مطالب ُملَهم از تعاليم بهائى تحت تأثير  يک از آنها به شرايط خاّص حاکم مربوط مى
کند  شود.  ماهيت هر مجموعه از مطالب و استفادۀ مورد نظر از آنها تعيين مى مستقيم تعاليم مبارکه تهيّه و تدوين مى

ًا ذکر گردد.  در بعضى موارد، کامًال مناسب است که متن دقيق بيانات مبارکه نقل که امر مبارک تا چه حّد صريح
توان بدون نقل مستقيم بيانات بيان کرد.  در هر مورد، مأخذ بيانات اصلى  گردد.  در ساير موارد، تعاليم بهائى را مى

مواردى که نام امر مبارک صريحًا ذکر  توان ذکر کرد يا نکرد.  اّما توّجه به اين نکته مهم است که حتّـى در را مى
  سازد که مطلب مسلّـمًا از تعاليم الهام گرفته است. يادگيرى واضح مى –شود، زمينۀ تجربۀ آموزش  نمى

اى، با نقل مستقيم از آثار مبارکه  مطالب ُملَهم از تعاليم بهائى که در اينجا مّد نظر قرار گرفته به ميزان گسترده
از قوۀ کلمةاهلل استفاده کرده است.  مطروحۀ فکرى، اخالقى و روحانى،  هاى موضوعالهى در  عاليمت عجين نمودنيا 

کننده منابع  ، مشّوق يا مؤّسسۀ حمايتاگرچه در خود متون منابع ذکر نشده، اّما در اکثر موارد موقع استفاده از آنها
هاى نوجوانان  گروهکه معموًال اّولين کتابى است که  ،ييدنسائم تأاى از  گزيده کنند.  در اينجا تصريح مى بيانات را
  دهيد. شود.  آن را بخوانيد و تعيين کنيد که آيا آن را در مقولۀ ُملَهم از تعاليم بهائى قرار مى کنند، نقل مى مطالعه مى
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يد و امشب آ او غالبًا به ديدار خانوادۀ مولنگا مىکالسى و دوستى به نام چيشيمبا دارد.    گادوين هم
شود.  موسوندا  هاى سر ميز شام از موضوعى به موضوع ديگر کشيده مى براى شام مانده است.  صحبت

شود.   اى سکوت برقرار مى تأييد را مطرح کند، و صبر و قرار ندارد.  باالخره، چند لحظه خواهد موضوع مى
  کرديم." گويد، "ُرز و من در مورد تأييد صحبت مى موسوندا مى

زند،" اّما با کمال  من دارد حرف مى خواهر کوچولوىگويد، " کند و مى ين، سينه صاف مىگادو
  دهد. بيند که چيشيمبا عالقه نشان مى تعّجب مى

  کنى؟" پرسد، "چه مفهوم و معنايى از اين کلمه درک مى از موسوندا مى

  بدهد.کند و اميدوار است که او جواب  موسوندا هم که حيرت کرده به ُرز نگاه مى

  کند." دهيم ما را تأييد و کمک مى گويد، "و اّما تأييد؛ خداوند در آنچه که انجام مى ُرز مى

شود.  بعد، آهسته شروع به  ماند.  در چشمانش اندوهى ديده مى چيشيمبا لحظاتى چند ساکت مى
، و همه ستاکند، "چند ماه قبل پدرم شغلش را از دست داد.  او صادق، امين و بامسئوليت  صحبت مى

سال در شرکتى نگهبان بود، و بعد، ناگهان، او را اخراج کردند.  همه هيجده .  مّدت دانند مىاين را 
شد و شرکت مجبور بود حقوق  داشتند، بازنشسته مى دانيم.  اگر دو سال ديگر او را نگه مى دليلش را مى

کند، اّما  چه برادر بزرگترم به ما کمک مىانداز زيادى نداريم.  اگر بازنشستگى به او پرداخت کند.  ما پس
توانم به مدرسه بروم چون امکان پرداخت هزينه اطاق و غذا را ندارم.  واقعًا  رسد سال آينده نمى به نظر مى

  کند." مدرسه را دوست دارم.  در حيرتم که چرا خدا به من کمک نمى

  او جواب اين سؤال را بدهد. شود؛ همه انتظار دارند ها همه متوّجه آقاى مولنگا مى نگاه

کند به  کنيم خداوند ما را تأييد مى گويد، "اين که وقتى ما تالش مى زند و مى آقاى مولنگا لبخندى مى
اين معنى نيست که زندگى آسان است.  زندگى شما پر از مشکالت خواهد بود، و متأّسفانه بسيارى از 

د سخت کار کنيد و حتّى اگر امور مّدتى بر وفق مراد اّما شما بايعدالتى  است.   مشکالت ناشى از بى
سعى در از بين بردن  ه خصوص اگر شمانباشد، بايد نسبت به تأييدات خداوند اطمينان داشته باشيد.  ب

ات متّحد  گويد، "خانواده عدالتى نماييد، خداوند شما را تأييد خواهد کرد."  او رو به چيشيمبا کرده مى بى
تحصيالتت را به پايان دهد که امور براى تو تغيير خواهد کرد.   قلب من گواهى مى کوش است.  و سخت

  دهم." رسانى.  به تو قول مى مى
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  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۱۰

  سؤاالت زير را مورد بحث قرار دهيد:

 شود، چيست؟ که در مکالمۀ فوق بحث مى اصلى مفهوم روحانى -۱

 نحوى بيان شده که نوجوانان بتوانند بفهمند؟ آيا اين مفهوم به -۲

دوم اين کتاب در مورد خطرات ناشى از تأکيد بيش از حّد بر اعتماد به نفس، ارضاء نفس و  واحد در -۳
خودشناسى صحبت کرديم.  تالش و جذب تأييدات الهى از چه لحاظ با کسب اعتماد به نفس بيشتر 

 يک توصيه شده است؟ تفاوت دارد؟  در آثار مبارکه کدام

که خانوادۀ بهائى دارند، از مطالعۀ چنين کسانى آنها، از جمله  هاى شينهپي آيا همۀ نوجوانان، صرف نظر از  -۴
 برند؟  چرا؟ مطالبى بهره مى

  چهارم بخش

ت و استعداد خود را تقويت اى از زندگى است که در طّى آن ما به ميزان زيادى قابليّ  اوايل نوجوانى دوره
کنيم  م و نسبت به آنچه که شاهد آن هستيم و تجربه مىرا ببيني فراتر از ظاهر امورکنيم که سطحى نباشيم و  مى

به آنها  برداشتى عميق داشته باشيم.  اين تلويحًا بدان معنى است که نوجوانان به ادراکات روحانيه نياز دارند و بايد
با د تا قواى روحانى را درک کنند، حقيقت روحانيۀ هر وضعيتى را مشاهده کنند و اصول روحانى مرتبط کمک شو

 “بصيرت باطنى”و داشتِن  “ديدۀ درون”، باز کردن “چشم روح”آن را بشناسند.  در آثار مبارکه به مشاهده با 
هايى  شود، حضرت عبدالبهاء به مدرسۀ تربيت طهران توصيه نقل مىمثًال، در بيانى که   اشارات زيادى شده است.

  دارند:

چشم بگشايند و کشف حقايق اشياء نمايند؛ در هر فنّـى ... نهايت ترّقى را در اندک مّدتى بنمايند و ”
مهارت اکتساب کنند و اسرار حقايق اشياء را کما ِهَى ادراک نمايند و اين منقبت از آثار باهرۀ عبوديت 

  ٢ “آستان مقّدس است.

  سازد: مىدانند که افراد بشر را از حيوانات متمايز  حضرت عبدالبهاء ادراکات روحانى را يکى از قوايى مى
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  ۱۱–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

واضح و مشهود است که اگرچه انسان داراى قوايى است که بين انسان و حيوان مشترک است، لکن ”
هاى عقالنى، ادراکات روحانى، کسب فضائل، استعداد وصول مواهب الهى،  انسان به علّـت موفّـقيت

و علّو اوست.  عالم فيوضات ربّانى و انوار رحمت سماوى از حيوان ممتاز است.  اين زينت انسان، فخر 
  ٣ (ترجمه)“ انسانى بايد در جهت وصول به اين مقام متعالى جّد و جهد نمايد.

  هيکل مبارک در بيان ديگرى به چشم درونى و گوش باطنى به عنوان خصائل روحانيه اشاره دارند:

شمس  خداوند به ما مواهب ماّدى و خصائل روحانيه مرحمت فرموده؛ چشم ظاهر بخشيده تا انوار”
مالحظه گردد و بصيرت باطنى عنايت کرده تا جالل و عظمت الهى مشاهده شود.  گوش ظاهر عنايت 

  ٤ (ترجمه)“ کرده تا از نغمات صوتيه لّذت حاصل شود و سمع باطن بخشيده تا نداى خالق استماع گردد.

يدۀ درون چقدر اهّميت شوند که باز کردن د گردد، حضرت عبدالبهاء به ما يادآور مى در بيانى که نقل مى
  دارد:

ثار روح الهيّه را در هر شيئى آبايد چشم بصيرت گشود و با ادراکى روحانى عالمات و امارات و ”
  ٥ “مشاهده کرد؛ زيرا هر شيئى از تجلّـى آن روح حکايت کند.

وارد ادراک شود و يکى از م تفّکر و تأّمل در مورد بيانى که از خطابات مبارکه حضرت عبدالبهاء نقل مى
  ، مفيد و مؤثّـر خواهد بود:کند  روحانى را توصيف مى

تصّورى که انسان از فنا و اضمحالل دارد سبب انحطاط، و علّت ذلّت و دنّو انسان، و منشأ خوف و ”
حقارت بشر است.  اين تصّور به تشتّت و تضعيف فکر انسان منجر شده در حالى که درک وجود و بقا 

و ارتقاء افکار گشته سبب تثبيت مبانى ترّقى انسان شده و اسباب تکوين فضائل  سبب اعتالء منويات
ربّانى را مهيّا ساخته است.  لهذا، انسان بايد افکار موت و فنا را، که مطلقًا خيالى است، بالمرّه ترک 

از کند و خويش را در جهت مقصود خداوند از خلقتش، ابدى، جاويد و حّى مالحظه نمايد.  او بايد 
بخشد اعراض نمايد تا يومًا فيومًا بل در هر ساعت ترقّـى و تعالى  عقايدى که نفس انسانى را تنزّل مى

  ٦ (ترجمه)“ داشته باشد و به مدارج عاليۀ ادراک روحانى از استمرار حقيقت انسانى عروج کند.

آورد که از طريق  مى توصيف نماييد که ادراکات روحانى چگونه ابعاد جديدى در درک و فهم بشرى پديد
  قواى معمولى ذهنى به تنهايى قابل حصول نيست.کارگيرى ه ب
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  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۱۲

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

  پنجم بخش

توانيم از  ايم، بايد از خود بپرسيم چگونه مى حال که ضرورت برخوردارى از ادراکات روحانى را بررسى کرده
هاى  توانيم معدودى از نظريه فقط مى دارد، و مااى وجود ن ساده پرسش پاسخمند شويم.  البتّه براى اين  آن بهره

  مربوط به آن را بررسى نماييم.

  فرمايند: بديهى است که ادراکات روحانى صفِت قلوب صافيه است.  حضرت عبدالبهاء مى

اهّلل در او  قلوب چون صاف و لطيف شود به خدا نزديک گردد و شمس حقيقت در او بتابد و نار محبّت”
ب فتوحات معنوى بر او گشوده گردد؛ انسان به رموز و اسرار الهى پى َبَرد؛ اکتشافات شعله زند و ابوا
  ٧“روحانيه نمايد.

  اين نکته نيز واضح است که معرفت الهى براى تکوين و توسعۀ ادراکات روحانيه اهّميت حياتى دارد:

نمايد.  اّما عرفان الهى  زيرا در وجود معرفت حقايق اشيا فوايد جسمانى بخشد و مدنيّت صورى ترقّـى”
سبب ترقّـى و انجذاب روحانى و بصيرت حقيقى و علويّت عالم انسانى و مدنيّت ربّانى و تعديل اخالق 

  ٨ “و نورانيّت وجدان گردد.

  اگر بخواهيم بصيرت معنويه توسعه يابد و تقويت شود، واضح است که محبّت الهى ضرورت تاّم دارد:
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  ۱۳–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

سازد به شعلۀ محبّت الهيّه بسوزد، و به بصر حديد ما قادريم  مى ق سماويه جداما را از حقايکه حجباتى ”
تالش کنيم و در جهت تقّدم و تعالى حرکت نماييم و مستمرًّا در سبيل کسب فضائل و تقديس و تنزيه 

  ٩ (ترجمه)“ پيش برويم و وسيلۀ نورانيت عالم گرديم.

  کنيد، تمرينات زير برايتان مفيد خواهد بود: تفکّـر مى موقعى که در مورد اهّميت بيانات فوق تأّمل و

 شود: در چند جمله توصيف نماييد که هر يک از شرايط زير چگونه سبب تقويت ادراکات روحانى مى -۱

    _______________________________________________________________    قلب صاف:
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    _______________________________________________________________   معرفت الهى:
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    _______________________________________________________________   محبّت الهى:
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

  ند يا غلط:ا تعيين کنيد که آيا جمالت زير صحيح -۲

  و استدالل تنها، بدون استمداد از تعاليم الهى، قادريم صحيح را از غلط  با تعّقل –الف 
  غ  ص  تشخيص دهيم.

  غ  ص  سازد. عرفان مظاهر ظهور و اطاعت از تعاليم آنها ما را به درک حقيقت قادر مى –ب 

  غ  ص  سازد. لوح مى  خلوص و صفاى قلب انسان را ساده –ج 

  سازد  ص بيشترى صفات الهى را منعکس مىتر باشد، با خلو هرچه قلب صاف –د 
  غ  ص  نمايد. و نور صفات الهى قلب را به درک حقايق باطنيۀ اشياء قادر مى
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  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۱۴

  ند و به اين ترتيب بصيرت باطنى را به ازسو اهلل حجاب نفس را مى لۀ محبّتشع -  ه
  غ  ص  سازد. مشاهدۀ حقيقت موّفق و قادر مى

  کند با ديدى روشن براى تحّقق اراده و مقصود او  مک مىاهلل به ما ک قّوۀ محبّت -و 
  غ  ص  تالش کنيم.

  وقتى به استمرار کند و از اين رو  خوف از فنا قواى فکرى و روحانى ما را تضعيف مى –ز 
  غ  ص  د.نگرد از حّدت و شّدت بيشتر برخوردار مى ادراکات روحانى ما وجود خود مطمئن باشيم

  غ  ص  کند. به ساحت الهى در مشاهدۀ حقايق باطنى اشياء به ما کمک مى خدمات ايثارگرانه –ح 

  غ  ص  توانيم تأييدات الهيّه را مشاهده کنيم. با بصيرت باطنى مى –ط 

  ششم بخش

، يعنى استارتباط خاّص با بررسى ما  اشاره دارد که در نبنيادي ىآخرين سؤال در بخش پيشين به مفهوم
دارند.  برخوردارى از ادراک روحانى مستلزم  درونى ما را از مشاهده حقايق اشياء باز مى حجبات متعّددى که ديدۀ
  فرمايند: هايى است.  حضرت عبدالبهاء مى از بين بردن چنين حجاب

مواهب الهيّه که در تمام حيات عنصرى مشهود و ظاهر، بعضى مواقع به علّـت حجبات مانعۀ ذهنيه و ”
ماند، اّما وقتى اين  سازد، از نظر پنهان مى از لحاظ روحانى مرمود و عاجز مى عيون فانيه که انسان را

ها از جلوى چشم کنار زده شود و حجبات خرق گردد، آيات عظيمۀ الهيّه مکشوف و معلوم گردد، و  پرده
مشهود شود که نور ابدى عالم را احاطه کرده است.  فيوضات الهيّه کامل و هميشه ظاهر است.  وعود 

بصيرت انسان مرمود و محجوب بصر و سماويه هميشه موجود است.  الطاف الهيّه محيط است، لکن اگر 
باشد، اين آيات عمومى را انکار کند و از مظاهر فيض الهى محروم ماند.  لهذا، با تمام دل و جان بايد 

ات الهيّه را مشاهده کنيم، به ، تا مظاهر آيسعى کنيم تا قّوۀ باصرۀ باطنيه را از حجبات مانعه طاهر سازيم
اسرار الهيّه پى بريم و بفهميم که مواهب ماّديه در مقايسه با فيوضات روحانيه معدوم صرف است و فانى 

  ١٠ (ترجمه)“ بحت.
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  ۱۵–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

از جمله  هوى و هوساز متابعت و  پرستى  حواّس جسمانى، تعابير ظاهرى و سطحى، اوهام، تقاليد، نفس
  فرمايند: لبهاء ذکر مىکه حضرت عبدا حجباتى هستند

اميدوارم انشاءاهّلل احساسات روحانى شما روز به روز زياد شود و يقين بدانيد اين حواّس جسمانى ”
  ١١ “استعداد آن ندارد که ادراک عوالم روحانى نمايد.

يکى از حجبات عبارت از تعبير و تفسير سطحى و ظاهرى است.  براى نفوذ و رسوخ در مفاهيم عميقۀ ”
  ١٢ (ترجمه)“ ه بايد به مجهودات قويّه پرداخت.باطني

 “شکر کن خدا را که به ملکوت نورانى راه يافتى و پردۀ اوهام دريدى و به حقيقت اسرار اطّـالع يافتى.”
١٣  

اش بنمايد، و تو را رايت هدايت  به کمال تضرّع از خدا خواهم پرده از بصرت بردرد و آيات عظيمه”
به حمد و ستايش خود و در ک حقايق اشياء مايد، به شعلۀ محبّتش برفروزد، د، و منقطع عّما سوى نزسا

موفّـق گرداند تا به چشم خود ببينى، به گوش خود بشنوى و از آباء و اجداد تقليد نکنى؛ در معرفت الهى 
  ١٤ (ترجمه)“ از ادراک حقيقى نصيب َبرى؛ چه که نفوس در حجبات غليظۀ مظلمه گرفتارند.

کلّى محتجب  حجابى اعظم از نفس نيست؛ اين حجاب هر قدر رقيق باشد مآًال انسان را بهچه که هيچ ”
  ١٥ (ترجمه)“ سازد و او را از وصول فيوضات الهى محروم گرداند.

  ١٦ “لکن متابعت هوى صدهزار حجاب از دل بر ديده افکند و بصر و بصير هر دو نابينا گردد.”

اگر بصر و بصيرت انسان مرمود و ”فرمايند که  حضرت عبدالبهاء مىدر يکى از فقراتى که در باال نقل شد، 
  باشد، او آيات الهيّه و فيوضات و وعود سماويّه را انکار خواهد کرد. “محجوب

    ___________   دارند ذکر کنيد: ماًال حضرت عبدالبهاء به آن اشارهرا که احت الهيه عموميهبعضى از آيات  -۱
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

تعبير  شود چگونه ممکن است ما را از مشاهدۀ آيات ممنوع نمايد: مىحال توصيف کنيد که حجباتى که ذکر  -۲
    ____________________________________________________   سطحى و ظاهرى آثار مقّدسه
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  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ____________________________________________________________________   اوهام
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ____________________________________________________________________   تقاليد
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ____________________________________________________________________   نفس
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    _________________________________________________________   متابعت هوى و هوس
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

 تعيين کنيد که آيا عبارت زير صحيح است يا غلط: -۳

  غ  ص  نى قادر به مشاهده استبصر باطنى حتّـى بدون کمک ديدگان ذهنى و جسما –الف 

  حواّس جسمانى و استعدادهاى ذهنى هميشه ما را از درک حقيقت روحانى  –ب 
  غ  ص  د.ندار باز مى

  تا  کند اهلل به استعدادهاى باطنى ما کمک مى تطهير حواّس ماّدى از کّل ماسوى –ج 
  غ  ص  د.حقيقت را درک کن
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هاء تفکّـر و تأّمل نماييد تا نسبت به ماهيت حجباتى که مانع از باالخره، در مورد اين بيان حضرت عبدالب -۴
 شود، بينش بيشترى پيدا کنيد.  اگر مايليد آن را حفظ کنيد: ادراکات روحانيه مى

يعنى سبحات جالل  هاى رقيقه؛  هاى تيره؛ حجاب بدان که حجبات کثيره حقيقت را پوشانده: حجاب”
مس چشم ظاهر را چه که فقط محاط به نور خود است و چون به آن که ديده را مرمود سازد همچنان که ش

  ١٧ (ترجمه)“ کنيم، قّوۀ بينايى از مشاهده ممنوع شود و چشم از ديدن باز ماند. نظر مى

از خدا خواهم جميع حجبات را مرتفع سازد و جميع عيون و ابصار را با نور قرين نمايد تا انسان از ”
  ١٨ (ترجمه)“ اند.مشاهدۀ شمس حقيقت محتجب نم

  هفتم بخش

يکى ديگر از مطالب ُملَهم از تعاليم بهائى که نوجوانان مطالعه  ،نور اميدهاى  يکى از درسدر اين بخش 
اى به نام کيبومى است که، بعد از فقدان پدر و مادرش، در  ساله گردد.  داستان پسر دوازده کنند، نقل مى مى

هاى  يبومى به قبيلۀ آدومبا تعلّـق دارد.  پدر و مادرش در بحبوحۀ جنگزند.  ک جستجوى خواهرش دست به سفر مى
داخلى توّسط قبيلۀ کونگو کشته شدند.  درس پيشين مواجهۀ او با پيرمردى از قبيلۀ کونگو را توصيف کرده که در 

  شود. اجه مىاى از سربازان قبيلۀخودش مو کند.  در اين درس او با عّده نهايت محبّت با او برخورد مى

اش فرار کرد،  رود.  وقتى که از دهکده ، با غذايى که خورده، نيروى بيشترى دارد و تندتر راه مىمىکيبو
کرد.  حاال، اندک اندک احساسات خوبى که هميشه در مورد مردم  بيشتر احساس ترس و عصبّانيّت مى

تقسيم  مىبان و دانا بود.  او غذايش را با کيبوکونگو بود، امّا مهر آيد.  پيرمرد از قبيلۀ داشته به سراغش مى
گفت زيبا و پر از اميد بودند، "ما بايد بعضى چيزها را انتخاب کنيم."  "ما براى  کرد.  سخنانى که مى

  محبّت ورزيدن خلق شديم نه براى نفرت داشتن."

رود، صداى  مىراه  کند.  بعد از آن که مّدتى همچنان رودخانه را به سوى نانگاتا دنبال مىکيبومى 
شوند.   مىشود.  گروهى از مردان جوان نزديک  مىزرگى پنهان برعت پشت درخت سه شنود و ب مىصحبت 

شود و آهسته از پشت  مىاز شنيدن زبان خودش خوشحال  کيبومىکنند.   مىآنها به زبان آدومبا صحبت 
بازان ارتش شورشى آدومبا هستند.  بعضى آيد.  مردان لباس سربازى به تن دارند.  آنها سر مىدرخت بيرون 
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رسد.  سربازها به محض اين که او را  مىبه نظر  کيبومىهم سّن و سال  ،از آنها خيلى جوانند و يکى از آنها
.  من هم مثل شما آدومبا گويد، "صبر کنيد مى کيبومىآورند.   مىايستند و تفنگهايشان را باال  مىبينند  مى

  هستم."

  کني؟" مىپرسد، "تنها اينجا چه  مىناشکيبايى رهبر آنها با 

.  مجبور شدم فرار دو پدر و مادرم رو کشتن دما حمله کردن دهد، "کونگوها به دهکدۀ مىجواب  کيبومى
  کنم."

م.  بايد اونا رو وادار کنيم هيرهبر سربازها گفت، "پس بيا به ما ملحق شو.  ما بايد درسى به کونگوها بد
  پس بدن." ندکه با پدر و مادرت کردانتقاِم کارى رو 

  

آيد و دستش  مىخواهد که بپذيرد.  پسرک سرباز نزد او  مىکند و  مىشود.  او اندکى فکر  مىوسوسه  کيبومى
کند و از يأس و دلسردى که در  مىهاى پسرک نگاه  به چشم کيبومىکند.   مىرا به طرف او دراز 

دهد، "ممکن است بعدًا به شما ملحق  مىيى لرزان جواب شود.  با صدا مىبيند ناراحت  مى يشها چشم
  م خواهرم رو پيدا کنم."وبشم.  اّما حاال بايد بر

گويد، "به خاطر داشته باش که جنگيدن تنها  مىگردد و  مىشوند، يکى از آنها بر مىموقعى که سربازها دور 
  دهد. مىجواب ن کيبومى." ش هستراه

  هاپرسش 

 کرد چه احساسى داشت؟ مىرا ترک اش   دهکده کيبومىوقتى 
 چرا بعد از ديدن پيرمرد احساسات او تغيير کرد؟

 شود؟ مىپشت درخت پنهان  کيبومىچرا 
 مردان جوانى که لباس سربازى به تن دارند که هستند؟

 خواهد ؟ مىچه  کيبومىرهبر سربازها از 
 بيند؟ مىهاى پسرک سرباز چه  در چشم کيبومى
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  ها فعاليت

هاى پسرک جوان سرباز که، مثل خودش هراسان و عصبّانى است و انتخابش را  چشمدر  کيبومى -١
ما لحظاتى از نوميدى و اندوه را  بيند.  همۀ مىکرده که به جنگ و کشتار دست بزند، يأس و افسردگى 

آن  ربارۀهاى تاريک و تيره را انتخاب کنيم.  اين دعا را بخوانيد و د داريم.  در چنين مواقعى ما نبايد راه
 فکر کنيد:

هوالحّق القيّوم الهى تو بينا و آگاهى که ملجأ و پناهى.  جز تو نُجسته و نجويم و غير از سبيل محبّتت راهى 
نهايتت روشن و باز و در سحرگاهى  ام به صبح اّميد الطاف بى نوميدى، ديده نپيموده و نپويم.  در شبان تيرۀ

هاى حضرت عبدالبهاء، طبع  (مجموعه مناجات کمالت خّرم و دمساز. اين جان و دل پژمرده به ياد جمال و
   )۲۷آلمان، چاپ دوم، ص

  حاال سعى کنيد اين مناجات را به حافظه بسپاريد.

اميد  شود و چه اقدامى مايۀ مىهاى زير، تعيين کنيد که چه اقدامى موجب دلسردى و نوميدى  در وضعيت -۲
  است.

  نوميدى  اميد  دهيد. مىامتحان نها خوب  الف ـ در يکى از درس

  □   □  گذرانيد. مىداريد و وقت خود را به بازى  مىدست از تحصيل بر

  □  □  يد.ا گوييد چقدر احمق مىبه خودتان 

  □  □  خواهيد به شما کمک کند. مىاز يکى از شاگردان ديگر 

  □  □  کنيد درس را بفهميد. مىنسبت به خودتان صبوريد و بيشتر سعى 

  □  □  اندازيد که بيشتر به شما کمک نکرد. مىمعلّم  تقصير را گردن

  

  نوميدى  اّميد  رسد که دوستى نداريد مىکنيد و به نظر  مىب ـ احساس تنهائى 

  □  □  کنيد. مىرويد و اکثر اوقات احساس غّصه  مىدر خود فرو 
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  کنيد و مىخودتان صرف  وقت کمترى را براى فکر کردن دربارۀ

  □  □  د و مراقب سايرين هستيد.پردازي مىبيشتر به ديگران 

  □  □  کنيد. مىها و تقصيرهاى ديگران فکر  هميشه به عيب

  □  □  پردازيد. مىدر ديگران به جستجوى صفات خوب 

  □  □  داريد. مىاّولين قدم را براى صحبت کردن و دوست شدن با ديگران بر

  

  نوميدى  ميدا   بينيد مىج ـ در ميان بعضى از منسوبين و خويشان خود حسادت و دعوا 

  □  □  کنيد. مىشما هم احساس حسادت کرده با آنها دعوا 

  □  □  کنيد نسبت به آنها باگذشت و بزرگوار باشيد. مىسعى 

  □  □  کنيد که با هم متّحد باشند. مىخود دعا  براى اعضاء خانوادۀ

  □  □  دهيد. مىهاى خانواده محبّت کردن و بزرگوارى را ياد  به بّچه

  □  □  توانيد بکنيد. مىچ کارى براى منسوبين خود نگوييد هي مىبه خود 

  

  نوميدى  اميد  رنجاند. مىکند و  مىد ـ يکى از دوستان شما را اذيت 

  □  □  گيريد انتقام بگيريد و دوستتان را اذيت کنيد. مىتصميم 

  □  □  بخشيد. مىدوستتان را 

  □  □  طورى اذيت نکنيد. گيريد هرگز کسى را اين مىتصميم 

  □   □  گوييد چقدر دوست شما آدم بدى است. مىبه ديگران 

  □  □  دهيد. مىکنيد و به دوستى خود پايان  مىبا او قهر 



  براى توزيع نيست – PP۲.۳.۱.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ
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توانند در اين درس کشف کنند، ذکر کنيد.  به مضامين اميد و  اى را که نوجوانان مى بعضى از حقايق روحانيه
هاى مالزم آن در  آيا داستان و فّعاليتاند، چگونه پرداخته شده است؟   نوميدى، که به نور و تاريکى تشبيه شده

  چگونه؟ کند؟ هاى نوجوانان براى کسب ادراکات روحانى به آنها کمک مى تالش

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

  هشتم بخش

دهى نوجوانان بايد به آن بپردازد.  بحث دقيق  اميد و تأييد دو نمونه از مضامين بسيارى است که دورۀ توان
  فرمايند: حضرت عبدالبهاء مى گذارد.  اثر مى عقل و هوشيارىشود و در  ادراکات روحانى مى اين مضامين موجد

اهّلل را ارکان مبين مقرّر و مسلّم است؛ رکن اعظم علم و دانايى است و عقل و هوشيارى  اساس متين دين”
  ١٩ “و اطّـالع بر حقائق کونيّه و اسرار الهى.

ى از آگاهى و هوشيارى قرار داشته باشد.  آگاهى از مقصود و زندگى انسان ممکن است در سطوح مختلف
و تالش براى وقف قواى عقالنى و روحانى به ايجاد دنيايى  قوائى که بر ما و جوامع ما تأثير داردارادۀ الهى، درک 

الت تر از زندگى متمرکز بر عالئق ماّدى است.  يکى از معض جديد، متضّمن سطحى از آگاهى به مراتب متعالى
تر و واالترى از هوشيارى و آگاهى است.   هاى نوجوانان کمک به آنها براى رسيدن به سطوح عالى اصلى مشّوق گروه



  براى توزيع نيست – PP۲.۳.۱.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۲۲

براى اين کار، نوجوانان بايد مفاهيمى را که موجد مضامين اصلى زندگى روحانى است درک کنند و قابليت خود 
ار بردن آنها را افزايش دهند.  بعضى از اين مضامين را ذکر تحليل و به کتجزيه و براى تأّمل در مورد اين مفاهيم، 

  توان تقويت کرد. تى را مىکنيد و توضيح دهيد چگونه چنين قابليّ 

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

  نهم بخش

شود.  از اين قوا،  به نحوى فزاينده ظاهر و بارز مىدر طّى دوران نوجوانى قواى فطرى موجود در روح انسان 
از اهّميت خاّصى برخوردارند و پرورش آنها براى تقويت آگاهى و هوشيارى حياتى است.  بين دو قوۀ تفّکر و بيان 
شود، و تقويت قّوۀ بيان براى پرورش قّوۀ  اى نزديک وجود دارد.  قّوۀ تفکّـر از طريق بيان ظاهر مى زبان و تفکّـر رابطه

دن به فهم و درک حقايق همراه و همگام درک و فهم ضرورى و اساسى است.  تقويت قّوۀ بيان و عمق بخشي
  فرمايند: يکديگرند.  حضرت بهاءاهلل مى

يا اهل بهاء قّوۀ متفکّـره مخزن صنايع و علوم و فنون است؛ جهد نماييد تا از معدن حقيقى لئالى حکمت ”
  ٢٠ “و بيان ظاهر شود و سبب آسايش و اتّـحاد احزاب مختلفۀ عالم گردد.

  يند:فرما در بيان ديگر مى

  ٢١ “ٕالرِتقأُِکم ِبِمرقاِة الَبيان إلى ِذرَوِة الِعرفان...إنّـُه أتى لِنجاِتُکم و َحَمَل الّشدائَد ”

هاى ماشينى خواندن، نوشتن و صحبت کردن  تقويت قّوۀ بيان متضّمن امرى فراتر از صرفًا کسب مهارت
کمال وضوح و شيوايى و شرح و بسط مفاهيم در  ها انديشه مطلوب، توصيفاست؛ مستلزم توانايى خواندن با درک 

اخالقى و روحانى مرتبط با   ،مىگيرند مفاهيم عل ها، نوجوانان ياد مى با دقّـتى منطقى است.  در تمرين اين توانايى
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آن را در تحليل جهان اطراف خود به کار ببرند و اعتقادات شخصى را که ايدئولوژى اجتماعى آينده را بتوان بر آن 
  د، تدوين نمايند.بنا کر

عموم ناس از اين امور مهّمه که علّـت مزمنۀ هيأت اجتماعيّه را ِبرء فورى ”اند که  حضرت عبدالبهاء فرموده
اکثر اهالى از قلّـت معارف، زبان و بيانى که تفهيم مقاصد خويش نمايند ”و در حال حاضر  “خبرند است، بى

اند قّوۀ بيان را حائز شوند و از عالج الهى  در اوايل نوجوانى توانسته.  پس چه سعادتمند هستند کسانى که ٢٢“ندارند
  براى علل مزمنۀ عالم انسانى آگاهى يابند.

که قبًال تعدادى از کتب براى نوجوانانى  از متون ُملَهم از تعاليم بهائىکه  ،قدرت کالم در درس زير از جزوۀ
پردازد.  آن را مطالعه و سپس سعى کنيد توضيح  مورد "کلمه" مى گروه به بحث در، شود استفاده مى اند را خوانده

  برد. دهيد که چگونه سطح آگاهى جوانان را باال مى

۶  
داد طرح  هاى موجوديتش انجام مى هايى که گروه جوانان الگراس در اّولين ماه ترين فعاليت يکى از مهيّج

در زمين پيرامون مدرسه غرس کردند، از والدين، درخت کارى بود.  وقتى جوانان پنجاه اصله درخت ميوه را 
دوستان و همسايشگانشان دعوت کردند در جشنى شرکت کنند که در طّى آن اليزا سخنرانى کوتاهى در مورد 
اهّميت بهبود محيط زيست ايراد کرد.  جامعه اين طرح را مورد تقدير و تحسين قرار داد زيرا درختانى که آنها 

  کرد. و دهکده را زيبا مى داد کاشتند ميوه مى

روز بعد از جشن، قبل از ترک الگراس، اليزا تقاضا کرد با جوانان مالقاتى مخصوص داشته باشد.  او با 
هاى آينده  با شما صحبت کنم که در ماه ىموضوع شور و شوق تمام به آنها گفت، "امروز مايلم در مورد

کنيد  خواهم مطلبى را از شما بپرسم: فکر مى کردن آن مىهاى ما خواهد بود.  براى معرفى  اصلى بحث زمينۀ
  خدا چرا ما را خلق کرده است؟"

».  أحَببُت َخلَقَک َفَخَلقُتَک «ماريال بالفاصله جواب داد، "خدا ما را آفريد چون ما را دوست دارد.  
  اين بيان را زمانى که بّچه بودم ياد گرفتم و هيچ وقت فراموش نکردم."

اد، "آفرين.  خداوند با نهايت محبّتى که به ما داشت ما را خلق کرد.  و به علّـت اين اليزا جواب د
ترين مواهبش به ما توانايى  محبّت، مواهب عالى بسيار زيادى به ما عنايت کرده است.  يکى از بزرگ

لمات، استفاده از "کالم" است.  به هيچ موجود زندۀ ديگرى توانايى سخن گفتن با کلمات، خواندن ک
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کنيم و  نوشتن کلمات، و فهميدن آنها عطا نشده است.  ما با استفاده از کلمات با يکديگر ارتباط برقرار مى
تر از همه، تعاليم الهى در قالب کلمات بيان  سازيم.  مهم ديگران را از احساسات و افکار خود آگاه مى

فهميم.   شود، اين تعاليم را مى ورش نازل مىشوند.  با گوش کردن و خواندن کلمةاهلل که توّسط مظهر ظه مى
  هايمان در نظر دارم عبارت از قّوۀ کلمه است. اى که براى بحث بنابراين، زمينه

  ام که کالم نيرومندتر از شمشير است." کارلوتا گفت، " شنيده

اه باشند.  اگر صحيح است.  اّما براى آن که کلمات قّوه داشته باشند، بايد با عمل همر”آنتونيو افزود، 
َبَرد.  يکى از عبارات مورد عالقۀ من اين بيان است:  نباشند، کلمات ُتهى هستند و باد به راحتى آنها را مى

  )۱۳، ص۷ها، ج (خوشه “»ايّاُکم يا مالٔ البهاء التکونوا بمثل الّذين يقولون ما اليفعلونه فى أنفسهم«

ه بهترين دوست ُتست، اّما اگر موقعى که احتياج دارد توانى به کسى بگويى ک آنا ماريا گفت، "بله؛ مى
  به او کمک نکنى، شايد، به هر حال، چندان دوست خوبى هم نباشى..."

هايى از کلمات تهى  اظهار نظر آنا ماريا قّوۀ تصّور همه را به کار انداخت، و همۀ آنها شروع به ذکر نمونه
  و کلماتى کردند که همراه با اعمال هستند.

الخره اليزا گفت، "بسيار خوب.  همه متقاعد شديد که کالمى که با عمل همراه باشد بسيار نيرومند با
توانند دنيا را تغيير دهند.  به اين علّـت است که  اى باورنکردنى هستند؛ آنها مى است.  کلمات داراى قّوه

را بياموزيد.  اين به معناى فکر کردن شما، که مايليد دنيايى بهتر پديد آوريد، بايد استفاده صحيح از کلمات 
  به کالم، درک کردن کالم، تکلّم به کالم، انتشار کالم، و به عمل در آوردن کالم است."

به  اى انديشهنوجوانان مّدتى ساکت ماندند و دربارۀ آنچه که اليزا گفت به تأّمل پرداختند.  بعد ناگهان 
دانم چطور به ترقّـى  ل گروه از جا َجست و گفت، "حاال مىزده، در مقاب گو خطور کرد.  هيجان ذهن ديه

  روحانى و ماّدى برسم: با قّوۀ کالمى که با عمل خالص همراه باشد."

کرد.   گو همچنان ايستاد؛ احساس ناراحتى مى سکوت برقرار شد.  هيچ کس هيچ نگفت.  ديه
کمکش کند.  اليزا آهسته برخاست و به سوى  دانست بنشيند يا هم چنان بايستد.  نگاهى به اليزا کرد که نمى

او رفت؛ دستش را گرفت و گفت، "تو به حقيقتى بسيار عميق دست يافتي.  به مرور زمان متوّجه خواهى شد 
  که چقدر اهّميت دارد."
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  تمرين

 از کلمات زير براى تکميل جمالتى که آورده شده استفاده کنيد: -۱

 –عنايت کردن  –بهبودى  –ارتباط برقرار کردن  –عمل  –ن بيان کرد –قّوۀ تصّور  –همراهى کردن 
 عميق -متقاعد کردن  –افشا کردن  –موهبت  –پيرامون  –محيط زيست  –آفريدن 

  .--------------------------توان منظور خود را  با استفاده از قّوه کلمه است که مى -الف

  .----------------د، پس تصميم گرفت او را جوليا ميل نداشت برادر کوچکش تنها به مغازه برو -ب

  اش خوشحال شد. دختر جوان و بهتر شدن تندرستى.------------------ دکتر از مشاهدۀ شروع  -ج

  در جلسه صحبت کند. ------------فقط با چند مرتبه سؤال کردن از او، لوئى انريک باالخره او را  -د

  ا ارزانى داشته و ما نبايد آن را هدر دهيم.حيات را به م ------------خداوند  - ه

همراه   ------کند وفا کند.  کالمش هميشه با   دهد، سعى مى هر وقت که خوآن کارلوس قول مى -و
  است.

خداوند به علّـت محبّتى که به ما دارد، مواهب زيادى به ما ارزانى داشته است.  توانايى استفاده از  -ز
  است. --------------------- ها است.  او آن را به ما   هبتکالم يکى از بزرگ ترين مو

  خود نوشته است. ---------------------- نويسندۀ داستان کوتاه ، تمام آن رًا با استفاده از   -ح

  کنيم، بايد ياد بگيريم که به حرف آنها گوش دهيم. ---------------------براى آن (كه ) با ديگران  -ط

اى در مورد  نگران است و تصميم گرفته در مرکز جامعۀ خود دوره -----------------ر مورد سيسيليا د -ى
  بهداشت برگزار نمايد.

تواند همه را در اين مورد به هيجان آورد.  او  گو مى هر زمان که طرحى قرار است اجرا شود، ديه -ک
  .------------تواند شور و شوق  مى

ام کار سخت به بستر رفت و هيچ کس نتوانست او را بيدار کند.  او در روبرتو بعد از يک روز تم -ل
  فرو رفت. ------------------خواب 
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مادربزرگم هرگز دوست نداشت به کسى بگويد چند سالش است، اّما وقتى به صد سالگى رسيد،  -م
  .-----------باالخره سنّش را 

هاى  هاى گوناگون و شکل هايى زيبا به رنگ د؛ گلاش باغ زيبايى به وجود آور آنا دورتادور خانه -ن
  بخشيد. اش را زينت مى خانه ----------------------- مختلف 

 اى بنويسيد: با استفاده از هر يک از عبارات زير، جمله -۲

------------------------------------------------------------------------------------------- عمل خالص 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

------------------------------------------------------------------------------------ بهبود محيط زيست 
--------------------------------------------------------------------------------------- ---------  

-------------------------------------------------------------------------------------با شور و شوق تمام 
------------------------------------------------------------------------------------- ----------  

---------------------------------------------------------------------------------به عمل در آوردن کالم 
 ----------------------------------------------------------------------------------- ------------  

----------------------- ------------------------------------------------------تأّمل دربارۀ آنچه گفته شد 
 ------------------------------------------------------------------------------------ ------------  

توانيم به  کنيم مى کلمات قدرت هدايت به سوى خوب و بد را دارند و بسته به کلماتى که استفاده مى -۳
شود "خ" به عالمت خوب يا  التى که آورده مىهاى خوب يا بد بدهيم.  در جلوى جم ديگران توصيه

 "ب" به عالمت بد قرار دهيد:

  بايد متّـحد باشيم و هرگز دعوا نکنيم. -----

  کند. اگر به چيزى احتياج دارى، آن را بردار.  مهم نيست صاحبش چه فکرى مى -----

  غيبت نکن. -----
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آيد،  ى از اين قبيل روزها براى شما پيش مىکنيم؛ وقتى يک هر از گاهى همۀ ما احساس تنبلى مى -----
  بهتر است هيچ کارى نکنيد.

  کار امروز را به فردا وامگذار. -----

  مهم نيست اندکى دير در جلسه حاضر شوى. -----

  کار و وظيفه هر قدر هم کوچک و جزئى باشد، بايد به بهترين وجه انجام شود. -----

  کال ندارد.هر از گاهى دروغ کوچکى گفتن اش -----

  اى ندارد. ؛ فايدهمدههيچ کارى را براى کسى انجام  -----

  تنها هدف از زندگى تفريح کردن است. -----

  بايد براى بهتر ساختن خود هر روز تالش کنيم. -----

  کار مجازات است. -----

  دانيم براى ما چه خوب است. چرا بايد از قانون اطاعت کنيم؛ خودمان بهتر مى -----

  هدف ما در اين جهان شناخت و پرستش خداوند است. -----

  دهيم در حال عبادت خدا هستيم. زمانى که کارمان را با روح خدمت انجام مى -----

  هر يک از ما بايد نگران زندگى خودمان باشيم و مسائل ديگران نبايد مايۀ ناراحتى ما شود. -----

  دانند! ندگى امروز چه مىوالدين شما مسن هستند؛ آنها در مورد ز -----

  زند. هر از گاهى نوشيدن اندکى مشروب الکلى به کسى ضرر نمى -----

  زندگى کوتاه است.  چرا با کار خودکشى کنيم؟ -----

بخشد.   توسعه مى ،اين درس آگاهى نوجوانان را از طريق کمک به آنها جهت تأّمل در مورد مفهوم "کلمه" -۱
    __________________________________________________   ود؟ش چطور به اين کار موفّـق مى

  ________________________________________________________________________    
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  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ______________   ؟کنيد مىبعد از بررسى درس فوق، چه نوع ارتباطى بين قّوه انديشه و قّوه بيان درک  -۲
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

  دهم بخش

اين است که مطالب را به راحتى بخوانند و مفهوم آنچه هاى نوجوانان که نياز به توسعه دارد  يکى از توانايى
از کتب درسى علمى تا مجّالت فکاهى،  جهان، مطبوعات متنوعى در بسيارى از نقاط  خوانند درک کنند. را مى

موجب پيشرفت نوجوانان است، اّما تأثير مطبوعات وجود دارد.  اگرچه بسيارى از عناصر اين مخصوص اين سّن 
دانيم  قايسه دانست.  مىگذارد، قابل م توان با اثرى که جواهر حقيقت مندرج در آثار بر روح نوجوان مى آنها را نمى

  فرمايند: اند.  ايشان مى که در اين دور، حضرت بهاءاهلل قدرتى جديد در هر يک از کلمات به وديعه نهاده
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از حرکت قلم اعلى روح جديد معانى به امر آمر حقيقى در اجساد الفاظ دميده شد و آثارش در جميع ”
  ٢٣ “اشياى عالم ظاهر و هويدا.

انتقال دهد  مفاهيمى رارد استفاده براى کمک به توسعۀ قدرت بيان در نوجوانان بايد بنابراين، مطالب مو
مثًال، برداشت ما از مفهوم عدالت اگر در پرتو آثار مبارکه به آن نگاه   منعکس کنندۀ آثار امر مبارک است.دقيقًا که 

خبر مانده، امکان دسترسى به آن  بىشود، از چنان عمقى برخوردار خواهد شد که در جهانى که از حقيقت روحانى 
وجود ندارد.  غناى مفاهيم و معانى مکنون در کالم الهى، وقتى به نحوى بديع و مبتکرانه در متنى بيان گردد، 

  کند: انگيزد و در قلوب آنها ايجاد وجد و سرور مى نوجوانان را برمى

سرار الهى گرديد، چه که هيچ آسايش و ان شاءاهّلل نفوس شما به نور کلمةاهّلل نورانى گردد و خزائن ا”
اطمينانى اعظم از ادراک روحانى تعاليم الهى نيست و هيچ مسرّتى احلى از آن نه.  اگر انسان معانى 
حقيقى ابيات شعرى، مانند اشعار شکسپير را بفهمد، مسرور و مشعوف گردد.  چقدر مسرّت و رضايتش 

  ٢٤(ترجمه)“ ک کند و به اسرار ملکوت پى َبَرد.بيشتر شود وقتى که حقيقت آثار مبارکه را در

است.  مضمون پيشرفت و ترّقى در کّل متن پى  قدرت کالمگردد برگرفته از كتاب  آنچه که در زير نقل مى
شود.  مقصود از اين مطلب کمک به اذهان جوان جهت درک مفهوم پيشرفتى است که منطبق با تعاليم  گرفته مى

هاى  هاى بين معناى پيشرفت، آن طور که مثال در رسانه شود سعى کنيد تفاوت تقاضا مى امر مبارک باشد.  از شما
  هاى زير بيان شده، شناسايى کنيد: شود، و اهّميتى را که در گزيده مىارائه گروهى امروز 

اى  تواند به جامعه نمود و به آنها گفت الگراس مىاز مردم اين روستا ديدن چندى قبل، معلّمى محترم 
گو دقيقًا  مونه تبديل شود که در آن بتوانيم به پيشرفت ماّدى و معنوى، هر دو، نائل گرديم.  در آغاز، ديهن

فهميد، اّما در هيجان کّل جامعه سهيم شد.  از آن زمان به بعد، او  معناى "پيشرفت ماّدى و معنوى" را نمى
اگرچه از لحاظ جسمى کوچک است،  مطالب زيادى در اين باره آموخته است.  او آگاه شده که، خودش

اّما ديگر کودک نيست و قادر است به روستا کمک کند که به پيشرفت ماّدى و معنوى دلخواهش دست 
  يابد.

*******  

گو تصميم گرفت از همه بپرسد دربارۀ پيشرفت ماّدى و معنوى چه  در طّى يکى از مکالمات بود که ديه
دانم  لب جالبى براى گفتن دارد، بالفاصله جواب داد، "من دقيقًا مىکنند.  ماريال، که هميشه مط فکر مى
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پيشرفت ماّدى به چه معنى است.  به اين معنى است که ما فقيريم و نياز به پول بيشترى داريم تا آنچه را که 
  سبب شادى و خوشبختى ما است، تهيّه کنيم."

هاى آنها  وع به بيان عقايد خود کردند.  صحبتاظهار نظر ماريال همه را به هيجان آورد، و همۀ آنها شر
  کم و بيش به شرح زير است:

شناسم که  آنتونيو: "من معتقد نيستم که براى شادى و خوشبختى بايد پولدار بود.  بسيارى از مردم فقير را مى
  خوشبخت و شادند."

"فقير خوشحال" را ابداع  انديشۀ نگويد ثروتمندا برد.  او مى ر مىکارلوتا: "برادرم در تعطيالت دانشگاه به س
  اند تا ما از کار کردن براى آنها راضى و قانع باشيم." کرده

گيرد  دانم که خوشبختى و سرور از درون انسان سرچشمه مى آنا ماريا: "ممکن است درست باشد، اّما من مى
  و به اين که چقدر مال و منال دارى بستگى ندارد."

باز هم مطمئنًّا فقير بودن چندان لطفى ندارد.  بايد نهايت سعى خود را بکنيم تا گو: "اّما با اين حال  ديه
  زندگى ما بهتر و بهتر شود."

آنتونيو: "اّما وقتى در حال تالش كردن براي انجام اين كار هستيم ، بايد مسرور باشيم.  من قصد دارم براى 
کار کردن شاد هم باشم.  از گذراندن اوقاتم با  ام سخت کار کنم، اّما ضمنًا مايلم در موقع خودم و جامعه

برادر کارلوتا لّذت بردم، اّما از موقعى که شروع کرد به صحبت کردن در مورد ثروتمندان و فقرا، مايل 
  نيستم به حرف هايش گوش بدهم.  خيلى عصبّانى است."

  شود." از احکامش حاصل مىدانم که مسّرت و سعادت حقيقى از نزديکى با خداوند و اطاعت  روبرتو: "مى

نوعان خود را  توانيم فراموش کنيم که براى محبّت ورزيدن به خدا بايد هم گو: "صحيح است، اّما نمى ديه
  هم دوست داشته باشيم و به آنها کمک کنيم."

ى کارلوتا: "و بايد به خاطر داشته باشيم که اطاعت از احکام خدا به معناى کار کردن با يکديگر براى بنا
  دنيايى بهتر است که مردم در آن ديگر فقير نباشند."

اند.  پرسيد، "پس  گو متوّجه شد که تا به حال آنها بيشتر دربارۀ پيشرفت ماّدى صحبت کرده بعد، ناگهان ديه
بقيۀ بحث را به دفعۀ بعد  دبر سر پيشرفت معنوى چه آمد؟"  اّما همه خسته شده بودند، و تصميم گرفتن

  د.موکول کنن
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نوجوانان جلسات متعّددى را به بحث دربارۀ پيشرفت ماّدى و معنوى اختصاص دادند.  يک ماه بعد، 
هايشان ترتيب دادند.  وقتى نوجوانان  گيرى درست قبل از آمدن اليزا، آنها جلسۀ خاّصى را براى مرور نتيجه

هاى خود را به  گيرى و به آنها کمک کرد نتيجههاى خود را براى اليزا بيان کردند، او بسيار مشعوف شد  ايده
  وضوح تنظيم کنند و اعالميۀ زير را بنويسند:

  اعالميۀ جوانان

کنيم پر از  ما ديگر کودک نيستيم و بايد جّدًا به فکر آيندۀ خود باشيم.  دنيايى که در آن زندگى مى
يدى را بنا کنيم که مردم در کمال درد و رنج و مبتال به تفّرق و تشتّت است.  ما مايليم دنياى جد

اتّـفاق در آن زندگى کنند و جنگ و فقر ديگر در آن وجود نداشته باشد.  براى ايجاد دنيايى جديد 
بايد از جامعۀ خود شروع کنيم.  به اين علّـت است که ما در مورد پيشرفت ماّدى و معنوى در روستاى 

رفت ماّدى، بايد وضعيت کشاورزى را بهبود کنيم.  براى پيش کوچک خود، الگراس، صحبت مى
بخشيم، از بهداشت و سالمت خود بهتر مراقبت کنيم، مدارس بيشترى داشته باشيم و در امر تجارت 

ها، روستا و محيط اطرافمان را به مکانى  و صنعت فّعال باشيم.  با ثمرۀ کار و تالشمان، بايد خانه
  م از نظافت و بهداشت محيط لّذت ببريم.بسيار زيبا تبديل کنيم که در آن بتواني

پيشرفت ماّدى براى همۀ مردم حاصل نمي شود مگر آن که به پيشرفت معنوى نائل گرديم.  بدون 
شويم و بقيه همچنان در فقر به زندگى ادامه خواهند داد.   معنويت، تعداد اندکى از ما ثروتمند مى

ايد متّـحد گرديم، عدالت را رعايت کنيم، براى رسيدن به اهدافمان به عنوان يک جامعه، ب
همکارى داشته باشيم و نسبت به يکديگر رفتارى دوستانه در پيش گيريم، سخاوتمند، صديق و امين 

هاى روحانى هستند که  باشيم.  عدالت، سخاوت، محبّت و مهربانى، صداقت و امانت از خصلت
  خواهيم شد. به وسيلۀ آنها به هر دو پيشرفت ماّدى و معنوى نائل

هاى روحانى نياز داريم، بلکه آنها را براى ترقّـى  فقط براى ساختن دنياى بهتر نيست که به خصلت
رسد، نياز داريم.  پيشرفت ماّدى و معنوى  روحمان نيز که عمرش در اين دنياى خاکى به پايان نمى

و معنوى زندگى تالش کنيم، به معناى آن است که هر روز براى تعالى و ترّقى بيشتر در وجوه ماّدى 
سخت کار کنيم تا دنيايى عادالنه و توأم با صلح و آرامش بنا کنيم، و خود را براى زندگى ابدى که 

  با مسّرت و سعادت همراه است آماده سازيم.
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پيشرفت ماّدى و معنوى "اش گذراند.  طبيعتًا،  هاى زيادى را به تفّکر در مورد سخنرانى گو ساعت ديه
اش در اين مورد  موضوعى بود که ميل داشت به آن بپردازد.  با اين حال، ميل نداشت سخنرانى "لگراسا

را اين  هايش انديشه خواست به موعظه بپردازد و دوستانش را نصيحت کند.  بنابراين سنگين باشد، و نمى
  گونه بيان کرد:

رد.  اعضاء آن بهترين دوستانى هستند که من جزئى از گروه نوجوانان آلگراسم که برايم خيلى اهّميت دا
ام زمانى است که با آنها هستم.  به نظر من از زمانى  ام و بعضى از شادترين لحظات زندگى تا به حال داشته

ايم.  وقتى اين  دهيم، همه تغيير کرده هايمان را شروع کرده و کارهايى را در کنار هم انجام مى که مالقات
مند وارد  آمدن ما کمک کرد که به طريقى هدف و بيش کودک بوديم، و گردهم ها شروع شد کم مالقات

هايمان، با حالتى از پريشانى فکر و نوميدى وارد مرحلۀ  ها و بحث مرحلۀ بعدى زندگى شويم.  به ُيمن فعاليت
کمک دانيم که در زندگى هدفى داريم، و براى رسيدن به اين اهداف به يکديگر  شويم.  مى جوانى نمى

  کنم براى هميشه دوست يکديگر باقى خواهيم ماند. کنيم.  تصّور مى مى

که از زمان تشکيل اين گروه غالبًا ذهن مرا به خود مشغول کرده پيشرفت معنوى و  هائى انديشهيکى از 
يشتر کنم ابتدا فقط در مورد معناى آن کنجکاو بوديم.  اما حاال، در نظر ب ماّدى در الگراس است.  تصّور مى

ما، پيشرفت جامعه امرى است که مايليم قواى خود را وقف آن کنيم.  اميدواريم که شور و شوق ما ُمسرى 
  باشد و به هر کسى که در اين روستا است سرايت نمايد.

از اليزا سپاسگزاريم که با کمال محبّت ما را راهنمايى کرد و حال بعضى نکات مهم در مورد پيشرفت را 
دانيم که  هايمان هدر خواهد رفت.  مى دانيم که هميشه بايد متّـحد باشيم، واّال تمام تالش دانيم.  مى مى

دانيم که کلمات  بايد براى تعالى و ترقّـى تالش کنيم؛ هر روز بايد بهتر از روز قبل باشد.  همچنين مى
اى  ات داراى چنين قّوهبينانه و اعمال پاک و خالص داراى قّوۀ متحّول کننده است.  اّما آيا کلم روشن

يابيم.   ترين دالئل اين است که با کلمات ما به کشف، کسب و انتقال دانش توفيق مى هستند؟  يکى از مهم
  دانش و معرفت در قلب پيشرفت قرار دارد.

کردم.  با خود فکر  چند روز قبل به چند گاو که در مرتع نزديک خانۀ من مشغول چريدن بودند نگاه مى
خواهند دارند.  هرچه علف که احتماًال مايل باشند که بخورند در اختيارشان  اين گاوها هر چه مىکردم، "
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توانند  توانند از آن بنوشند.  مى هست.  نهرى است که در مرتع جارى است و آنها هر زمان که مايل باشند مى
؟"  اّما بعدًا متوّجه شدم که اين خواهند هر زمان که بخواهند، زير آفتاب يا سايه دراز بکشند.  ديگر چه مى

کنند.  آنها  فهمند چه مى تمام آن چيزى است که آنها دارند.  آنها داراى دانش و معرفت نيستند و نمى
اند.  به اين نتيجه رسيدم که ابدًا مايل نيستم مانند گاو باشم.  بعد با خود گفتم، "اگر  هميشه اسير طبيعت

و همچنان غافل و جاهل بمانم، چه خواهد شد؟  اين ثروت و قدرت منشأ  خيلى ثروتمند يا قدرتمند بشوم
اى نخواهم بود؛ بردۀ شهوات خودم که  چه کار خيرى خواهد بود؟  با تمام آن ثروت و قدرت جز بنده و برده

کسانى که از من بردۀ حرص و طمع؛ بردۀ فهمم؛  مرا به انجام دادن کارهايى سوق خواهد داد که حتّـى نمى
ثروت بيشتر دارند و قدرتمندترند."  به اين علّـت است که دانش و معرفت در قلب پيشرفت قرار دارد.  دانش 

  دهد. به ما آزادى مى

  

      در چند بند توصيف کنيد که به نظر شما نوجوانان در مورد مفهوم پيشرفت چه چيزى را بايد بفهمند و چرا:
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
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  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

  يازدهم بخش

، “معتدل”، “مؤثّـر”، “نافذ”، “فصيح”، “المبين واضح”در آثار مبارکه، بيان با لغات و عباراتى چون 
رود کلماتى که حائز اين صفات باشند  توصيف شده است.  انتظار مى “مفاهيم عاليه”، و مشحون از “حکيمانه”

شوند.   ٢٦“اخماد نار ضغينه و بغضاء” و سبب ٢٥“ حجبات نفس و هوى بسوزاندپردۀ”داراى چنان تأثيرى باشند که 
  عالوه، کلمات بايد طبق خصائل روحانى شخص متکلّـم داراى تأثير باشد. به

طلبد؛ چه اگر نافذ نباشد مؤثّـر نخواهد بود و نفوذ آن معلّـق به أنفاس طيّبه و قلوب صافيه  بيان نفوذ مى”
  ٢٧ “طلبد؛ چه اگر اعتدال نباشد سامع متحّمل نخواهد شد. ل مىبوده و همچنين اعتدا

بيان و کلمه بايد مؤثّـر باشد و همچنين نافذ و به اين دو طراز در صورتى مزيّن که هّلل گفته شود و به ”
  ٢٨ “مقتضيات اوقات و نفوس ناظر باشد.

اهّلل مشتعل کند،  ا به محبّتاز خدا خواهم که رئوس شما را مزيّن به گوهر الطافش نمايد، قلوب شما ر”
لسان شما را در مجمع نفوس مؤمنه به کلمات فصيحه و مفاهيم عاليه و اسرار منيعه ناطق فرمايد، شما را 
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ازهار جنّت ابهى، مالئکۀ آسمان، متّحداالٓراء و متّـفق أالفکار نمايد، و وجوه شما را در بين ناس آيات 
  ٢٩ (ترجمه)“ قدسيۀ ملکوتيه فرمايد.

گر خواهى که بيان و کالمت در قلوب قاسيه نفوذ و تأثير نمايد، از جميع تعلّقات دنيويه منقطع شو و به ا”
  ٣٠ (ترجمه)“ ملکوت الهى توّجه نما.

    ___________   بخشد پيدا کنيد. در فقرات فوق بعضى خصائل را که به بيان و کالم انسان قّوت و نفوذ مى -۱
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ______________  هاى روحانى کمک کنيد؟ اين خصلتارى از برخوردتوانيد به نوجوانان در  چگونه مى -۲
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

  دوازدهم بخش

  شود که قّوۀ بيان بايد در جهت تحّقق اهداف عاليه هدايت گردد: مى اشارهدر آثار مبارکه 

حال، بهتر آن که آن جناب خود را به ماء انقطاع، که از َمعين قلم اعلى جارى شده، طاهر نمايند و ”
قبل و بعد ظاهر شده و يا نازل گشته تفکّـر کنند و بعد به حکمت و بيان در ِاخماِد نار اهّلل در آنچه از  ِلَوجهِ 

  ٣١ “ضغينه و بغضاء، که در قلوب احزاب عالم مکنون است، به قدر مقدور ساعى و جاهد شوند.

ماِء الحکمِة و البياِن ُحبًّا ِهّمٍة ِلَيقوَم َعلَى إالصالِح البالد و إحياِء أالموات بِ  َيسأُل الخادُم ِهّمًة ِمن ُکّل ذى”
  ٣٢ “هّللِ الفرِد الواحِد العزيِز المنّان.

  از براى هر کلمه روحى است؛ لذا بايد مکلّـم و مبيّن مالحظه نمايند و به وقت و مقام، کلمه القا فرمايند.”
ار است و فرمايد، يک کلمه به مثابۀ ن چه که از براى هر کلمه اثرى موجود و مشهود.  حضرت موجود مى

اى که خاصيت شير در او  اُخرى به مثابۀ نور و اثِر هر دو در عالم ظاهر.  لذا بايد حکيم دانا در اّول به کلمه
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باشد، تکلّـم نمايد تا اطفال روزگار تربيت شوند و به غايت قصواى وجود انسانى که مقام ادراک و 
هاى بُستان دانش از  ه مثابۀ ربيع است و نهالفرمايد، يک کلمه ب بزرگى است فائز گردند.  و همچنين مى

او سرسبز و خرّم و کلمۀ ديگر مانند سموم.  حکيم دانا بايد به کمال مدارا تکلّم فرمايد تا از حالوت بيان، 
  ٣٣ “کّل به ما َينَبغى ِلالٕنسان فائز شوند.

 تعيين کنيد که آيا عبارات زير صحيح اند يا غلط: -۱

  هدايت شود: ---------------------- قّوۀ بيان بايد به سوى 

  غ  ص  پيروزى در بحث و جدل –الف 

  غ  ص  تشريح حقيقت با بيان دليل واضح و برهان روشن –ب 

  غ  ص  خاموش کردن آتش دشمنى و نفرت در قلوب مردم –ج 

  غ  ص  فريب دادن ديگران –د 

  غ  ص  پنهان کردن حقيقت -  ه

  غ  ص  توضيح اسرار عالم وجود –و 

  غ  ص  تشريح موضوعات پيچيده –ز 

  غ  ص  رفع سوءتفاهمات و ايجاد وحدت بينش –ح 

  غ  ص  نشان دادن برترى عقايد و آراء خود –ط 

  غ  ص  تحّرى حقيقت –ى 

  غ  ص  بهبود اوضاع مردم –ک 

 غ  ص  ديدگان دفاع از حقوق ستم –ل 

هايشان جهت متحّول  ه تحّول شخصى و نيز در تالشدر مورد اين که چگونه توسعۀ قّوه بيان به نوجوانان در را -۲
 ساختن جامعه کمک خواهد کرد، چند کالمى بيان کنيد:
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  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

  سيزدهم بخش

در کمک به نوجوانان براى توسعۀ و تقويت قّوۀ بيان، هرگز نبايد فراموش کنيم که کالم الهى است که القاء 
نمايد.  اين موضوعى است که شما با  ن آدمى درک حقيقى را اعطاء مىکند و به قلوب و ذه قّوه در بيان انسان مى

  شود تفّکر کنيد: آن آشنا هستيد، اّما تقاضا اين است که در اينجا قدرى تأّمل نماييد و در مورد بياناتى که نقل مى

تبيان  شمس بيان از مطلع وحى رحمن به قسمى در ُزبُر و الواح اشراق فرموده که ملکوت بيان و جبروت”
  ٣٤ “از او در انبساط و اهتزاز و اشراق است.

  ٣٥ “قُل إنّـا أنَزلنا ِمن جهِة العرِش مآَء البياِن ليُنَبَت ِبِه ِمن قلوِبُکم نباُت الحکمِة و التّبياِن.”

  ٣٦ “ِمن َنَفحاِت بياِنَک َتَزيَّن رضواُن الِعرفان و ِمن رشحات َقلَِمَک اهَتزّ ُکلُّ َعظٍم رميٍم ”

سته شد نخستين بخشش کردگار گفتار است و پاينده و پذيرندۀ او خرد.  اوست داناى نخستين پس دان”
در دبستان جهان و اوست نمودار يزدان.  آنچه هويدا از پرتو بينايى اوست و هرچه آشکار نمودار دانايى 

  ٣٧ “او.  همۀ نام ها نام او و آغاز و انجام کارها به او.

  ا در خاطر نداشته باشيد، شايد بخواهيد آنها را حفظ کنيد.اگر از قبل بيانات فوق ر

  چهاردهم بخش

کنيم که عالم انسانى با ورشکستگى اخالقى مواجه است.  معيارهايى که افراد بشر را  ما در زمانى زندگى مى
 متداول، ئىاگر مادىهاى  دهد و ارزش تأثير و نفوذ خود را از دست مىبيش از پيش ها هدايت کرده هر روز  قرن
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گردد.  در اين جّو،  گسيخته جايگزين آن مى گرايى افراطى و مقتضيات فردگرايى عنان اصول عقايد مبتنى بر نسبى
کنند.   شوند و در تشخيص بين صحيح و غلط مشکل پيدا مى جوانان به نحوى فزاينده بدون هدايت اخالقى رها مى

اى گردد که نوع انسان را ممتاز و متمايز  يّههيچ چيز جز کالم الهى قادر نيست سبب احياء احساسات روحان
  فرمايند که کلمةاهلل عالم افکار و اخالق را روشن و منير سازد: نمايد.  حضرت عبدالبهاء مى مي

در عوالم روحانيّۀ فراست و منويات عاليه، بايد مرکز نورانيتى وجود داشته باشد و اين مرکز عبارت از ”
است.  انوارش انوار حقيقت است که بر عالم انسانى تابيده و عالم افکار و شمس دائمۀ ساطعۀ کلمةاهّلل 

  ٣٨(ترجمه)“ اخالق را روشن و منير ساخته و مواهب و فيوضات عالم الهى را به انسان عنايت کرده است.

ّل اى از مقّررات نياز است؛ ک براى آن که بتوان طرق اخالقى را برگزيد و در پيش گرفت، به بيش از مجموعه
ساختارى که مفاهيم  ،ساختار اخالقى بايد در قلب و ذهن شخص جوان با هدف اجتماعى قوى به وجود آيد

به عواقب و نتائج آن را به هم مرتبط سازد، و بر پايۀ قواى اراده و شهامت استوار  علمروحانى، الگوهاى رفتارى، و 
يک با ساختار زبان داشته باشد که در ذهن فرد عمل رسد ارتباطى نزد اخالقى به نظر مى يک چنين ساختار گردد. 
کند.  اين زبان، همان طور که در چند بخش قبلى بيان گرديد، بايد آن قدر غنى و پربار باشد تا نوجوانان را به  مى

هاى افراد، و قواى روحانى مورد نياز براى متحّول  درک قواى نيرومند اجتماعى، فرهنگى و عقيدتى که ارزش
  دهد، قادر سازد. آنها را شکل مىساختن 

پردازد و ساختار اخالقى که حاکم بر  ارتباط نزديک بين ساختار زبان که شخص با آن به بيان افکار مى
اخالقيات را چگونه بايد آموزش داد.  نيز دهد زبان و  افکار و رفتار اوست مفاهيمى را در بر دارد که نشان مى

آورند،  هاى کسانى که آنها را فراهم مى تعليم زبان ضرورتًا، بسته به ارزش محتواى مطالب مورد استفاده براى
متفاوت است.  اين مطالب ممکن است مفاهيم اخالقى را انتقال دهند، تناقض اخالقى داشته باشند، يا حتّـى 

ويج هاى اخالقياتى که تر سبب لطمات روحانى گردند.  محتواى آموزش اخالقى نيز ممکن است طبق برداشت
شود، متفاوت باشد.  مثًال ممکن است کسى مطالبى آموزشى را شناسايى کند که در آن مفاهيم اخالقى به  داده مى

ها، واجبات، مقّررات و حقايقى با هدف اصالح رفتار مطرح شده باشد بدون آن که  اى از فضيلت عنوان مجموعه
دهد، در  تعّهد نسبت به تحّول اجتماعى را پرورش مى کند و عناصر زبان و انديشه که ادراک روحانى را تقويت مى

دهى نوجوانان شده باشد ضرورتًا مستلزم عطف  اى که وقف توان آن به کار رفته باشد.  رويکرد مناسب براى برنامه
توّجه به نقش زبان در ايجاد ساختار اخالقى است.  از طرفى زبان مطالب مورد استفاده در برنامه ، صريح و 
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هاى اخير آموزش اخالقى را مبتال ساخته پرهيز  گرايى که در دهه ى است، و در عين حال از آن نوع نسبىاکتشاف
  خواهد نمود.

کند نوجوانان مطالعه نمايند.  اين جزوه از  متن ديگرى است که مؤّسسۀ روحى توصيه مى پيمودن راه راست
ها،  شود.  در اکثر فرهنگ ن اخالقى مربوط مىبيست داستان تشکيل شده که هر يک از آنها به يکى از مضامي

به نسل بعد مورد استفاده هستند.  در اين متن، بعضى از  ت از نسلىها به عنوان وسيلۀ انتقال حکم داستان
دادند رفع  هايى را که قبًال انتقال مى از ابهامات مرتبط با پيام برخىهاي مشهور به نحوى بازنويسى شده که  داستان
براى  را شناختى الزم و حياتى هاى زبان ها و توانايى هر درس، تمرينات نيز به زبانى تلفيق شده که مهارت کند.  در

شود که  اى آغاز مى گردد با افسانه توسعۀ صحيح و بنيادى ساختارهاى اخالقى تقويت نمايد.  درسى که نقل مى
که پرورش دهد يسى شده که حالتى از تفکّـر و رفتار را شما کامًال با آن آشنا هستيد.  اين داستان با اين هدف بازنو

گرايى و  به وضوح  اخالقى است.  آن را بخوانيد و بحث کنيد که پيام اخالقى مندرج در آن تا چه حّد از معيار نسبى
  تمايل به قبول هنجارهاى فرهنگى منفى عارى است.

شود.  اّما به ياد  ى با تحسين و تمجيد تشويق مىخورند.  البتّه هر کس خردمندان هرگز با چاپلوسى فريب نمى
  کند. داشته باشيم که مشتاق تمجيد بودن قّوۀ قضاوت ما را ضعيف مى

روزى روباهى کالغى را ديد که قطعه پنيرى به منقار داشت.  روباه با خود گفت، "بايد پنير را به دست 
  وى شاخۀ درختى نشست.بياورم."  پس سايۀ پرنده را دنبال کرد تا آن که کالغ ر

توانست به کالغ گفت، "روز به خير دوست عزيز من.  امروز  روباه جلو رفت و به بهترين وجهى که مى
زند و چشمانت مثل جواهر درخشش دارد.  حتمًا صداى  رسى.  پرهايت برق مى خيلى زيبا به نظر مى

  وم."توانستم صداى آواز خواندنت را بشن قشنگى هم دارى.  اى کاش مى

کرد.  پس  اين کلمات مانند آب زالل و شيرينى بود که کالِغ تشنۀ شنيدن تحسين و تمجيد را راضى مى
  سرش را با غرور باال گرفت تا به افتخار اين دوست جّذاب و شيرينش آوازى بخواند.

برسد، روباه آن را  البتّه به محض اين که منقارش را باز کرد، قطعه پنير افتاد.  قبل از آن که پنير به زمين
  در هوا قاپيد و فرار کرد، در حالى که صداى نه چندان خوشايند کالغ در هوا پيچيده بود.
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  درک مطلب

  سؤاالت زير را با جمالت کامل پاسخ دهيد:

-----------------------------------------------------------------------------------------روباه چه ديد؟  -۱
---------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

---------------------------------------------------------------------- کالغ چه چيزى در منقار داشت؟  -۲
 ----------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

----------------------------------------------------------------روباه براى به دست آوردن پنير چه کرد؟  -۳
------------------------------------------------------------------------ ----------------------- 

----------------------------------------------------------------رى داشت؟ آيا کالغ واقعًا صداى دلپذي -۴
--------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

---------- ------------------------------------------------آيا روباه در تمجيد از کالغ صداقت داشت؟  -۵
--------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

------------------------------------------ آيا اين داستان در شهر اتّـفاق افتاد يا در روستا يا در جنگل؟   -۶
-------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

  فهرست لغات

  هر يک از جمالت زير را با لغاتى که داده شده تکميل کنيد:

  ضعيف -قضاوت  –دلپذير  –غرور  –راضى  –تحسين  –سايه  –جّذاب  –مشتاق  –تشويق کردن 

 کرد. مى ---------کوشند و هميشه آنها را   کرد شاگردانش سخت معلّـم فکر مى -۱

هاى  را با هم گذراندند و در مزارع کار کردند و دربارۀ نقشه -------------- آرماندو و برادرش يک روز  -۲
 آينده صحبت کردند.

 بود جاهاى جديد را ببيند.  ---------------هونگ ماى سفر را دوست داشت و  -۳

 شتۀ موسيقى تحصيل کند.که در ر ---------------او صداى قشنگى داشت و معلّـمش او را  -۴
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 کشاورز صحيح بود، چون درست بعد از اّولين بارندگى بذرهايش را کاشت. -------------  -۵

 نبود؛ پس تصميم گرفت بيشتر درس بخواند. ------------------چاندو از نمرۀ امتحانش  -۶

داد کسى به او  ىداشت، اجازه نم ------------ژانگ ژيانگ به دردسر افتاد، اّما چون بيش از حّد  -۷
 کمک کند.

 افتد. دراز درختان روى زمين باغ مى ------------- در پايان روز،  -۸

 ها ميل داشتند آن را بارها و بارها بشنوند. بود و بّچه ------------داستان  -۹

کرده بود، اّما طول نکشيد که دوباره شروع به کار کرد چون  ----------------بيمارى او را شديدًا   -۱۰
 تر خواهد شد. دانست که به مرور زمان قوى مى

  بحث و مذاکره

  که فريب چاپلوسى را نخوريم؟ شويم مى چگونه مطمئن

  بيان کردن حفظ

  هوشيار و مراقب باشيد مبادا در دام تزوير و حيله گرفتار آييد (ترجمه)

  سؤاالت زير را در گروه خود مورد بحث قرار دهيد:

روباه مورد  ظاهرىتوان به نحوى بيان کرد که تلويحًا زرنگى  داستان را مى اگر کسى دّقت نداشته باشد، اين -۱
    __________________   کند؟ از چنين تأثيرى پرهيز مى چگونه اين نحوه بيان داستانتحسين واقع شود.  

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ______________________________  مضمون اخالقى اصلى که اين داستان به آن پرداخته چيست؟ -۲
  ________________________________________________________________________   
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    __________________  شود چيست؟ فهميده مى اصلى که از اين داستان موضوعساير مفاهيم مرتبط با  -۳
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ___  اى از اين قبيل در کمک به نوجوانان براى درک مفاهيم اخالقى تا چه حّد ابزار مؤثّـرى است؟ افسانه -۴
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    _________________________________  کنند؟ هايى را در نوجوانان تقويت مى تمرينات چه توانايى -۵
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

گذارد؟  اين تمرين قّوۀ بيان را تا چه  ير مىقسمت بحث در توسعۀ قّوۀ تفّکر و تأّمل چگونه تأثمربوط به تمرين  -۶
    __________________________________________________________  کند؟ حّد تقويت مى

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ____________________________  نقش حفظ کردن بيانات که در انتهاى درس آورده شده چيست؟ -۷
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   
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  پانزدهم بخش

بسيار  دهد، هايشان را تشکيل مى اخالقى که زيربناى گزينهبراى کمک به نوجوانان در تشخيص مسايل 
شود به واقعيت نزديک باشد.  اّما، اين بدان معنى نيست که، به نام  ى که به آنها ارائه مىهاي وضعيت اهّميت دارد

در حالى که در دسترس  ،مورد بررسىهاى  بينى، توّجه آنها به مظاهر ماهيت دون بشرى معطوف گردد.  وضعيت واقع
 معيارهاىآن  بلکه بايد مبيّن اشد،باى در حال انحطاط  وضعيتى مبتذل در جامعهنوجوانان قرار دارد، الزم نيست 

و رفتارى باشد که آنها را به تالش بيشتر براى اعتالء و ارتقاء برانگيزد.  اين تنها در صورتى ميّسر است که فکرى 
هاى کودکانه، و زبان موعظه در مورد رفتار خوب و مناسب به طور کامال کنار گذاشته شود.   ، وّراجىپدرساالرى

که براى نوجوانان در نظر گرفته شده، مّد نظر قرار دهيد.  در  کسب کماالتتن ديگرى با عنوان درس زير را از م
دهد و با استفاده از چند تمرين به آنها  هاى خود توضيح مى درس زير، خانم ِچن مفهوم پاکى و طهارت را براى نوه

  تر درک کنند: کند اهّميت آن را بهتر و کامل کمک مى

دهد که شرط دوم براى رسيدن به کمال عبارت از تقديس و تنزيه است، که به  خانم چن تذّکر مى
و پاکى فکر اشاره دارد.  او صحبت خود را با توصيف پاکى و ادب روى،  فروتنى، پاکى، خلوص، ميانه

  کند که زندگى مقّدس و منّزه بايد بر پايۀ آن استوار شود: خلوص، شروع مى

کند.  به همين  اگر آن را از هر غبارى پاکيزه کنيد، نور را منعکس مى اى را در نظر بگيريد.  "آينه
تواند  شود و مى ، پاک و خالص مىمبرا گرددترتيب، وقتى قلب از نقائصى مانند حسادت، نفرت و غرور 

دهد.   اش را از دست نمى .  منسيوس گفته است که انسان شريف قلب کودکانهمنعکس سازدانوار آسمانى را 
ه اين صحيح است، اّما بايد به خاطر داشته باشيم قلب کودک به علّت معصوميت و ضعف او پاک البتّ 

است، و خلوص کودک هنوز مورد امتحان قرار نگرفته است.  شما االٓن در سنّى هستيد که ديگر بچه به 
يد مراقب باشد شويد.  با اين حال هر يک از شما با شويد، عاقل و قوى مى آييد.  وقتى بزرگ مى حساب نمى

و بسيار دّقت کند که خلوص قلبش را از دست ندهد.  شما نبايد اجازه دهيد آينۀ قلبتان به زنگار 
.  اّما اين کار را بايد به قّوۀ عقل و ايمان انجام دهيد.  شما فقط با تالش و آلوده گرددهاى اين دنيا  آلودگى

  مانيد."توانيد پاک و خالص ب به کار بردن قّوۀ اراده مى

شود و از  دهد که مفهوم پاکى و خلوص غالبًا درست فهميده نمى سپس، خانم چن توضيح مى
آيد صفاتى را که به خلوص اشاره دارد و صفاتى را که به اشتباه  خواهد از فهرستى که در زير مى نوجوانان مى
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  به آن ربط داده شده مشّخص کنند:

  داشتن صادقانهرفتار واقعى و 
  بودن مانهصميخالص و 

   لوح بودن ساده
   نبودنرياکار 

  ذهن پاک داشتن
  بدن پاک داشتن

  احمق بودن
  غرور نداشتن
  متعّصب بودن

   دل بودن ساده
  فريب کار نبودن

  فداکار و از خودگذشته بودن
  ضعيف بودن

  احساساتى بودن
  باهوش بودن
  مهربان بودن
  متظاهر نبودن

کنند و در مورد سؤاالت زير با پدربزرگ و مادربزرگشان  مىآيد حفظ  نوجوانان جمالتى را که در زير مى
  پردازند: به بحث مى

  فى اّول القوِل امِلک قلبًا جيّدًا حسنًا منيرًا لتمِلَک ُملکًا دائمًا باقيًا ازًال قديما.

در سير و سلوک، اّول پاکى و بعد تازگى و آزادگى؛ جوى را بايد پاک نمود، بعد آِب عذِب ُفرات 
  )۳۲۴، ص۱مود. (مکاتيب عبدالبهاء، ججارى ن
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کند صادق و درست است، اّما نيست.  کدام يک بدتر  رياکار کسى است که وانمود مى -۱
  است: نقاط ضعف زياد داشتن يا رياکار بودن؟

 ها بايد پاک کنيم؟ ها و ناپاکى افکار خودمان را از کدام آلودگى -۲
سيده و موّفق شده است؛ کسى که قلب چه کسى واقعًا و عمًال در اين دنيا به هدف خود ر -۳

  پاک دارد يا کسى که از صداقت و صميميت بويى نبرده است؟

  سؤاالت زير را در گروه خود به بحث بگذاريد:

  کند؟ اين درس چگونه به برطرف کردن سوءتفاهمات در مورد مفهوم پاکى و طهارت کمک مى -الف 

  نم ِچن چيست؟هاى زبان مورد استفادۀ خا بعضى از ويژگى -ب 

  کند براى رسيدن به کمال روحانى تالش کنند؟ اين درس چگونه به نوجوانان کمک مى -ج 

  شانزدهم بخش

توسعۀ ادراکات روحانى، تقويت قّوۀ بيان، و ايجاد ساختار مستحکم اخالقى همه به توان دهى روحانى 
شود که با ماهيت روحانى انسان  يى ارتباط داده مىها شود.  متأّسفانه، برخوردارى از قدرت غالبًا به ارزش منجر مى

بندد عبارت از ُسلطه، فريب کارى،  تناقض دارد.  تصاويرى که موقع مطرح شدن اين مفهوم در ذهن آدمى نقش مى
، برترى و انقياد است.  اّما، هدف شما کمک به نوجوانان است تا نوع متفاوتى از قدرت را فرمانروائىاستيال، 

گيرد.  فرايند  اخالقى از محبّت، عدالت، معرفت، تفاهم، ادراک عميق، و خدمت نشأت مى قدرتد.  پرورش دهن
کند، قطره را رود و  دهيم عبارت از قدرتى است که پّشه را عقاب مى دهى که ما در اينجا مورد بررسى قرار مى توان

هاى حضرت بهاءاهلل و  هايى از مناجات ورد گزيدهکند.  تأّمل و تفکّـر در م سازد و ذّره را نور و آفتاب مى دريا مى
هاى مهّمى  بينشطلبيم  مى و صفات خاّصى راکنيم  مىبه ساحت الهى تضّرع و تبتّل  در آن حضرت عبدالبهاء که
  دهى روحانى و اخالقى به ما مي بخشد: در مورد ماهيت توان

جَعَل أحبّأََک ُکؤوَس َرحَمِتَک فى أيّاِمَک أسألَُک يا مالَک أالسماء و َمليَک أالرِض و الّسماء بأن تَ ”
ِلَيحَيَينَّ ِبِهم قُلُوُب ِعباِدَک؛ ثُّم اجَعلُهم يا إلهى أمطاَر َسحاِب َفضِلَک و أرياَح َربيِع ِعناَيِتَک ِلَتخَضرَّ ِبِهم 
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َک ِلَيِجَدنَّ ُکلُّ رأَِحَة َقميِص أراضى قُلُوِب َخلِقَک َو َبِريَِّتَک و َينبَُت ِمنها ما َتُفوُح َنَفحاتُها فى َمملََکتِ 
  ٣٩ “أمِرک.

  ٤٠ “ثُّم اجَعلنا يا إلهى ناِشِرى آثاِرَک َبيَن َبِريَِّتَک و حاِفِظى ديِنَک فى َمملََکِتک.”

ُکوا ِبُسَنِنَک َو ُحُدوداِتَک خاِلصيَن ِلَوجِهَک ِمن دوِن أن َيُکونُوا ناظِ ” ريَن ثُمَّ اجعلنى يا إلهى ِمَن الّذيَن َتَمسَّ
  ٤١ “إلى َغيِرَک.

ليَن ِبَمظَهِر َنفِسَک الَعلّى أالعلى.”   ٤٢ “ثُّم اجعلنا يا إلهى ُمنَقِطعيَن َعن أنُفِسنا َو ُمَتَوسِّ

َر ِلى ما َيجَعلُنى قأِمًا َعلى ِخدَمِتَک و ناِطقًا ” أسألَُک ِبَمشرِّق أسمأَِک َو َمطلَِع ِصفاِتَک أن تَُقدِّ
  ٤٣ “بَثنأَِک.

مؤسسه  ۱(آثار قلم اعلى جلد  “ما کتبته المائک الالّتى آمن بک و بآياتک و فزن بعرفانکاکتب لى ”
  )۵۹معارف بهائى کانادا، ص 

(هواهّلل، سنچرى  “خدايا اين کودکان را محفوظ بدار مؤيّد بر تعليم کن و موّفق بخدمت عالم انسانى فرما”
  )۱پرس، ص 

ِه إلَيک.فأنِزل يا محبوبى َعلَىَّ ما يَُثبَّتُنى ”  التَّوجُّ
ِ
  ٤٤ “َعلى أمِرَک ِلَٔالّ َيمَنُعنى ُشبُهاُت الُمشِرکين َعن

ثُمَّ اجَعل لى َمقَعَد ِصدٍق ِعنَدَک َو َهبنى ِمن لَُدنَک َرحَمًة ألِحقنى ِبِعباِدَک الّذين ال خوُف َعلَيُهم و ال ”
  ٤٥ “ُهم َيحزُنون.

َو إدحاِض الباطل و إحقاِق الحّق و َنشِر االٓثار و ظهوِر أالنوار و َربٍّ َوفٍّق َعبَدَک هذا َعلى إعالِء الَکِلمة ”
  ٤٦ “ُطلوِع أالصباح فى قُلُوِب أالبرار.

َفاجَعلُهم ُممتازًا َبيَن بريِّتَک ٕالعالء َکِلَمِتَک و نُصَرِة أمِرَک. َوفِّقُهم يا إلهى َعلى ما أنت تُِحبٌّ و ”
  ٤٧ “َترضى.
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  هفدهم بخش

کند نوجوانان در طّى سال اّول مطالعه نمايند، مورد  را که مؤّسسۀ روحى توصيه مى حال به تفصيل دو کتابى
کند.  در اين کتاب داستان  معموًال اّولين کتابى است که هر گروهى انتخاب مى نسائم تأييددهيم.   بررسى قرار مى

، که در تعطيالت مدرسه به ديدن او موسوندا، دختر جوانى که تازه به سيزده سالگى رسيده و دخترخالۀ بزرگترش، ُرز
آمده، ذکر شده است.  دخترها، همراه با گادوين، برادر موسوندا، و دوستش چيشيمبا، دربارۀ آينده به تفّکر 

هاى متعّددى در خصوص اين کتاب وجود  دهند.  ايده پردازند و اميدها و امکانات خود را مورد بحث قرار مى مى
ر مورد آن بحث کند، اّما قبل از آن، شما بايد اين کتاب را به طور کامل بخوانيد و سپس دارد که گروه شما بايد د

دوباره با دقّـت بخوانيد و تمريناتش را انجام دهيد.  وقتى با اين کتاب آشنايى پيدا کرديد، موارد زير را مّد نظر قرار 
  دهيد:

ن مورد توّجه قرار گرفته "تأييد" است.  در زير ايد، مضمونى که در کّل مت گمان توّجه کرده همان طور که بى
هاى اصلى داستان يا از راه وقايعى که  شود که يا از طريق بحث در ميان شخصيت فقراتى از اين کتاب نقل مى

اى از  دهد تأييدات الهيّه دخيل هستند، به موضوع مورد بحث پرداخته است.  هر بخش عبارت از گزيده  نشان مى
ه همان ترتيبى است که در کتاب آمده است.  در فضاهايى که در نظر گرفته شده بنويسيد که چگونه يکى از دروس ب

مفهوم تأييد در هر قسمت مورد بحث قرار گرفته و برداشت شرکت کنندگان از موضوع را، آن گونه که در دروس مّد 
  توان بسط و شرح داد: نظر قرار گرفته، چگونه مى

کنم.  مايلم کارى کنم که بتوانم به ديگران کمک  "من دربارۀ خدمت فکر مىدهد،  موسوندا توضيح مى
کنم پدر و مادرم پول  کنم.  مايلم پرستار بشوم، اّما بايد سخت درس خواند.  هزينه هم دارد؛ تصّور نمى

  کافى داشته باشند."

که چند هفته پيش  دهد، "بله؛ اّما موسوندا، تو بايد سعى خودت را بکنى.  لغتى هست ُرز جواب مى
دهيم خداوند ما را تأييد و  گويد در کارى که انجام مى هايم ياد گرفتم: "تأييد".  معلّمم مى در يکى از کالس

کند.  حاال ديگر اين لغت را خيلى دوست دارم.  اطمينان دارم که تمام فکر و ذکرت را متوّجه  کمک مى
  رسيد."پرستار شدن بکنى، تأييدات خداوند به تو خواهد 
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  __________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    

کند، "ُرز، تو گفتى  همان شب وقتى دخترها در رختخواب هستند، موسوندا در گوش ُرز زمزمه مى
ام نهايت سعى و تالش خودم را به کار ببرم،  "تأييد."  آيا اين بدان معنى است که اگر من در کارهاى درسى

  وانم؟"فرستد تا بتوانم در رشته پرستارى درس بخ خدا براى ما پول مى

دهد، "خوب، نه دقيقًا.   چرخد و نگاهى به موسوندا انداخته جواب مى ُرز از اين پهلو به آن پهلو مى
شود.  اّما اين را  دانم.  بايد امتحان کنيم ببينيم چه درهايى به رويمان باز مى منظورم اين است که نمى

يد بفهميم که استعدادهاى ما چيست و دانم که خداوند به هر يک از ما استعدادهايى داده است.  با مى
  سپس ياد بگيريم چطور از آنها استفاده کنيم."

  __________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    

آيد و امشب براى  کالسى و دوستى به نام چيشيمبا دارد.  او غالبًا به ديدار خانوادۀ مولنگا مى گادوين هم
خواهد  ود.  موسوندا مىش هاى سر ميز شام از موضوعى به موضوع ديگر کشيده مى شام مانده است.  صحبت

شود.  موسوندا  اى سکوت برقرار مى موضوع تأييد را مطرح کند، و صبر و قرار ندارد.  باالخره، چند لحظه
  کرديم." گويد، "ُرز و من در مورد تأييد صحبت مى مى

 زند،" اّما با کمال تعّجب من دارد حرف مىخواهر کوچولوى گويد، " کند و مى گادوين، سينه صاف مى
  دهد. بيند که چيشيمبا عالقه نشان مى مى

  کنى؟" پرسد، "چه مفهوم و معنايى از اين کلمه درک مى از موسوندا مى

  کند و اميدوار است که او جواب بدهد. موسوندا هم که حيرت کرده به ُرز نگاه مى
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  کند." ىدهيم ما را تأييد و کمک م گويد، "و اّما تأييد؛ خداوند در آنچه که انجام مى ُرز مى

شود.  بعد، آهسته شروع به  ماند.  در چشمانش اندوهى ديده مى چيشيمبا لحظاتى چند ساکت مى
کند، "چند ماه قبل پدرم شغلش را از دست داد.  او صادق، امين و بامسئوليت است، و همه  صحبت مى
اخراج کردند.  همه جده سال در شرکتى نگهبان بود، و بعد، ناگهان، او را يدانند.  مّدت ه اين را مى

شد و شرکت مجبور بود حقوق  داشتند، بازنشسته مى دانيم.  اگر دو سال ديگر او را نگه مى دليلش را مى
کند، اّما به  انداز زيادى نداريم.  اگرچه برادر بزرگترم به ما کمک مى بازنشستگى به او پرداخت کند.  ما پس

وم چون امکان پرداخت هزينه اطاق و غذا را ندارم.  واقعًا توانم به مدرسه بر رسد سال آينده نمى نظر مى
  کند." مدرسه را دوست دارم.  در حيرتم که چرا خدا به من کمک نمى

  شود؛ همه انتظار دارند او جواب اين سؤال را بدهد. نگاه ها همه متوّجه آقاى مولنگا مى

کند به  کنيم خداوند ما را تأييد مى مىگويد، "اين که وقتى ما تالش  زند و مى آقاى مولنگا لبخندى مى
اين معنى نيست که زندگى آسان است.  زندگى شما پر از مشکالت خواهد بود، و متأّسفانه بسيارى از 

عدالتى است.  اّما شما بايد سخت کار کنيد و حتّى اگر امور مّدتى بر وفق مراد نباشد،  مشکالت ناشى از بى
عدالتى  مينان داشته باشيد.  به خصوص اگر شما سعى در از بين بردن بىبايد نسبت به تأييدات خداوند اط

ات متّحد و  گويد، "خانواده نماييد، خداوند شما را تأييد خواهد کرد."  او رو به چيشيمبا کرده مى
دهد که امور براى تو تغيير خواهد کرد.  تحصيالتت را به پايان  کوش است.  قلب من گواهى مى سخت
  دهم." به تو قول مى رسانى.  مى

  __________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    

رسد،  روند.  وقتى زمان شروع کالس مادرها مى دوشنبۀ بعد، دخترها با خانم فيرى به درمانگاه مى
خوانند و بازى  نشينند.  آنها با هم سرود مى برند و با آنها زير سايۀ درختى مى ها را بيرون مى موسوندا و ُرز بّچه

آيند که  رسد، مادرها مى گويد.  درست موقعى که داستان به پايان مى مىکنند و ُرز برايشان قّصه  مى
اند.  خانم فيرى و ديگر مددکاران بهداشتى خوشنودند و از دخترها  هايشان را ببرند.  همه خوشحال  بچه
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  خواهند که هفتۀ بعد هم بيايند. مى

شکند و به ُرز  ره سکوت را مىموسوندا در راه بازگشت به خانه سخت در فکر فرو رفته است.  باالخ
خواهى معلّم بشوى و من هم  گويد، "به نظر تو آنچه که امروز اتّـفاق افتاد به تأييد ارتباط دارد؟  تو مى مى
  ها پرداختيم." خواهم پرستار بشوم و امروز ما در يک درمانگاه به آموزش و مراقبت از بّچه مى

  __________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    

اند، و افکار  با او باشد، دخترها دربارۀ موضوعات بسيارى صحبت کرده در اين چند هفته که ُرز آمده که
گيرد که به  هاى زيادى در ذهن موسوندا جمع شده است.  به همين علّـت يک روز صبح تصميم مى و ايده

افتد که در درمانگاه سپرى  کشد و به ياد روزى مى اش برود.  روى تخته سنگى دراز مى محّل مورد عالقه
کند، "چه خوب شد کار مفيدى انجام داديم."  آنچه را که پدرش غالبًا  است.  با خودش فکر مىکرده 
پرسد، "چطور مطمئن بشوم که  آورد که درخت بايد ميوه داشته باشد.  بعد، از خود مى گويد به خاطر مى مى

  افتد. ييد" مىزندگى من ثمر و ميوۀ خوبى به بار خواهد آورد؟"  بعد، بالفاصله به ياد لغت "تأ

ها  فرستد.  موسوندا در ميان برگ وزد و چند برگ را به هوا مى درست همان موقع تندباد شديدى مى
افتند، اّما پرنده به پرواز  ها در آب مى بيند.  بعد از فرو نشستن تندباد، همۀ برگ پرندۀ کوچک زردى مى

کند.  تندباد حرکتى به پرندۀ  ه ذهنش خطور مىکند، فکرى ب دهد.  موقعى که پرنده را تماشا مى ادامه مى
کوچک داده و اکنون او پروازى هرچه بلندتر و باالتر دارد.  شايد تأييد به همين معنى باشد.  پرنده سعى کرد 

  پرواز کند و تندباد کمکش کرد.

  __________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
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  خواهى چکاره بشوى؟" کنى؟ مى ات فکر مى پرسد، "به آينده موسوندا مى

خواهد پول در  دانم.  دلم مى گويد، "نمى دهد و در جواب مى کارش روى دوچرخه ادامه مى گادوين به
  اى تشکيل بدهم." خواهم به پدر و مادرمان کمک کنم و روزى خانواده بياورم.  مى

توانى از آنها استفاده کنى فکر  که چطور مى پرسد، "اّما هرگز دربارۀ استعدادهايت و اين موسوندا مى
  کنيم." ؟  من و ُرز در اين مورد خيلى صحبت ميکنى مى

کنيد؛  دربارۀ تأييد صحبت مى هميشهدانم.  شما  دانم، مى گويد، "مى دارد و مى موسوندا آچارى برمى
  کند." وقتى ما تالش کنيم خداوند به ما کمک مى

کند.   باد را تعريف مىگويد، "اّما گادوين، اين حقيقت دارد." بعد داستان پرندۀ زرد و تند موسوندا مى
  کند. اند نيز برايش صحبت مى بعد دربارۀ کارى که او و ُرز در درمانگاه انجام داده

گويد، "سالم.  وضعيت دوچرخه در چه حال است؟   شود.  مى در همين موقع سر و کلّـۀ چيشيمبا پيدا مى
  ايرادش را پيدا کردى؟"

هايش بود.  هنوز  دهد، "مشکل در دنده کند جواب مى ىها را سفت م گادوين در حالى که يکى از پيچ
  کنم." دارم روى آن کار مى

دانى  اندازد، "مى توانى تعميرش کنى." بعد نگاهى به موسوندا مى دانستم مى گويد، "مى چيشيمبا مى
  که برادرت مکانيک است؟"

ن، اين يکى از استعدادهاى گويد، "گادوي شنود و مى آيد و بخشى از صحبت را مى ُرز از خانه بيرون مى
  توانى مکانيک خوبى بشوى." ُتست.  تو در تعمير وسائل محشر هستى.  مى

اى را تعمير کنم به اين معنى نيست که  توانم دوچرخه گويد، "صرفًا به اين علّـت که مى گادوين مى
  مکانيکم.  نياز به آموزش دارم."

  خندند. ش کن." همه، حتّـى گادوين، مىگويند، "پس تال زنند و مى سه نفر ديگر لبخند مى

يسو،  گويد، "گادوين، چرا با آقاى چى زند، مى چيشيمبا، در حالى که هيجان در صدايش موج مى
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  کنى؟  شايد تو را آموزش بدهد." مکانيکى که تعميرگاهش نزديک بازار است، صحبت نمى

  ."تواند راهى براى شروع کار باشد افزايد، "بله؛ اين مى ُرز مى

توانم همين طورى نزد او بروم و اين طورى از او تقاضا کنم.  حتّـى  گويد، "چى؟  من که نمى گادوين مى
  شناسم." او را نمى

  توانيم فردا برويم." توانم تو را معرفى کنم.  مى شناسمش؛ مى گويد، "من مى چيشيمبا مى

دا گادوين معنى تأييد را خواهد فهميد."  گويد، "فر بعدًا، وقتى دخترها تنها هستند، ُرز به موسوندا مى
  گيرند به پسرها چيزى نگويند. خندند اّما تصميم مى آنها مى

  __________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
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  ___________________________________________________________________________    

قّدى است؛ او بيرون تعميرگاهش نشسته و مشغول تميز کردن موتور  يسو، مرد ميانسال کوتاه آقاى چى
افتد،  کند.  وقتى چشمش به چيشيمبا مى ىاى را هم زير لب زمزمه م کوچکى است و در ضمن کار، نغمه

  دهند. شود؛ آنها با هم دست مى صورتش از شادى روشن مى

دهد که در تعمير وسائل مهارت دارد.  گادوين عصبى  کند و توضيح مى چيشيمبا گادوين را معرفى مى
سو، من عالقه ي گويد، "آقاى چى کند.  صدايش را صاف کرده مى است، اّما شهامت حرف زدن را پيدا مى

  دارم مکانيک بشوم.  فکر کردم شايد بتوانم در تعميرگاه به شما کمک کنم و از شما کار ياد بگيرم."

  توانم از کمک تو استفاده کنم.  اّما، پولى ندارم به تو بدهم." گويد، "خوب، من مى يسو مى آقاى چى
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  توانم شروع کنم؟" م.  کى مىخواهم کار ياد بگير گويد، "اهّميتى ندارد.  فقط مى گادوين مى

توانى امروز صبح پهلوى من بمانى؟  اين قطعات  گويد، "االٓن بهترين موقع است.  مى يسو مى آقاى چى
  کارى بشوند، و بعد بايد موتور را دوباره جمع و جور کنيم." بايد روغن

  توانم همين االٓن شروع کنم؟" پرسد، "حاال؟ مى گادوين با تعّجب مى

  هايت را باال بزن و دست به کار شو." گويد، "البتّـه! آستين خندد و مى و مىيس آقاى چى

شود که برود.  با آقاى  کند.  بعد از چند دقيقه چيشيمبا بلند مى گادوين مشتاقانه کار جديدش را شروع مى
  کند، "تأييد." شود و در گوش گادوين زمزمه مى کند.  بعد خم مى يسو خداحافظى مى چى

بيند که  شود و ُرز و موسوندا را مى رود سر راهش از جلوى درمانگاه رد مى به طرف خانه که مى چيشيمبا،
ها هستند.  دخترها کنجکاوند که بدانند چه اتّـفاقى افتاد.  پرسيدند، "اوضاع چطور  مشغول کمک به بّچه

  پيش رفت؟"

کنم آقاى  نجا است.  تصّور مىدهد، "گادوين تالش کرد و مؤثّر واقع شد.  االٓن آ چيشيمبا جواب مى
  خواست او را آزمايش کند." يسو مى چى

  __________________________________________________________________________    
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رود تا براى مادرش ماهى بخرد.  چند روزى است که اين فکر  يک روز صبح چيشيمبا رو به بازار مى
يزى ذهنش را به خود مشغول کرده که چطور براى مدرسه رفتنش پولى به دست بياورد.  به فکر افتاد چ
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بکارد و محصولى بردارد و بفروشد، اّما فصل ِکشت و کار گذشته است.  اين فکر به ذهنش خطور کرد که 
گفت، "سعى کن  کنند.  به ياد حرف ُرز افتاد که مى ها اين کار را مى کنار جاّده زغال بفروشد، اّما خيلى
  دهد." کارى کنى که ديگرى انجام نمى

شود که خانم موسوله آنجا نيست.  خانمى  رسد که ماهى بخرد، متوّجه مى ىوقتى به دکّـۀ خانم موسوله م
داند  رود."  چيشيمبا مى اى دو بار مى گويد، "به شهر رفته ماهى بياورد.  او هفته که در دّکۀ مجاور است مى

  رود. يسو نيز گاهى براى خريد لوازم اتومبيل به شهر مى که آقاى چى

گويد، "شايد بتوانم به جاى ديگران به شهر بروم و آنچه را  کند و با خود مى اى به ذهنش خطور مى ايده
  توانند سر کارشان باشند و درآمدشان را از دست ندهند." که نياز دارند بياورم.  به اين ترتيب مى

د به پسندند.  بنابراين روز بع کند و آنها نظر او را مى آن شب چيشيمبا در منزل با پدر و مادرش مشورت مى
کند.  "اگر هر دو نفر شما پولى را که معموًال  يسو صحبت مى گردد و با خانم موسوله و آقاى چى بازار برمى

کنم و آنچه را که نياز  دهيد به من بدهيد، نصف آن را براى رفتن به شهر خرج مى بابت کرايۀ اتوبوس مى
کنم."  آنها نظر موافق دارند که اين  ز مىاندا آورم.  نصف ديگرش را براى مدرسه پس داريد براى شما مى

گويد، "اگر اين فکر تو  يسو مى خواهند دو روز ديگر بيايد.  آقاى چى ارزش امتحان کردن را دارد و از او مى
  اى!" درست از آب در بيايد، کارى براى خودت دست و پا کرده

يمبا به مالقات گادوين و در راه بازگشت به خانه و رساندن خبرهاى خوب به پدر و مادرش، چيش
اش را با آنها در ميان بگذارد.  خانم مولنگا، بعد از شنيدن  رود.  مشتاق است که نقشه اش مى خانواده

گويد که آقاى مولنگا روز قبلش مجبور شد به  دهد.  او مى داستان او، خبرهاى خوب بيشترى به او مى
اش که  .  او گفته که از اقامت چيشيمبا نزد او و خانوادهوه برود و با پسرخالۀ خانم مولنگا صحبت کند کاب

گويد، "در مقابل غذا و جاى  کند.  بعد خانم مولنگا مى يک کيلومتر با مدرسه فاصله دارند، استقبال مى
  توانى در کارهاى مزرعه به آنها کمک کنى." خواب مى

  گويد، "خيلى عالى است؛ متشّکرم، خانم مولنگا." چيشيمبا مى

آورى.  بايد کارى کنى که اين پول  آيد به زودى پول در مى گويد، "چيشيمبا؛ به نظر مى ى مولنگا مىآقا
انداز شود، حتّـى اگر گاهى اوقات مشکل به نظر برسد.  مبادا وسوسه بشوى که پولت را  براى مدرسه پس

  ارزش خرج کنى." براى چيزهاى کوچک بى
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دهد، "نگران نباشيد آقاى مولنگا،  ا روشن کرده، جواب مىاش ر چيشيمبا، در حالى که لبخندى چهره
گردد که  دهد و برمى دهم نگذرام چنين اتّـفاقى بيفتد."  موقعى كه براى خداحافظى دست تکان مى قول مى

  شوند." گويد، "درها دارند باز مى اندازد و مى برود، نگاهى به ُرز و موسوندا مى
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پايان است.  ُرز بايد به منزلش برگردد و دوباره به مدرسه برود.  موقعى که خود را آماده  تعطيالت رو به
  شود. کند که از آنجا برود، با موسوندا به صحبت مشغول مى مى

  "گويد، "اى کاش مجبور نبودى بروى. موسوندا مى

اقاتى را که اينجا افتاده گويد، "خودم هم مايل نيستم بروم.  تعطيالت خيلى خوبى بود.  اتّـف ُرز مى 
  توانم باور کنم." اصًال نمى

گويد، "بله.  به گادوين نگاه کن.  اين قدر از کارش خوشش آمده که به فکر افتاده بعد از  موسوندا مى
تمام شدن درس و مدرسه، آموزش فنّى ببيند.  فکر چيشيمبا هم خوب از آب در آمد.  آخر کار کلّـى مشترى 

  رفت." ه طورى که تقريبًا هر روز به شهر مىپيدا کرده بود ب

گويد، "و خودمان را ببين.  کار کردن در درمانگاه بهداشتى تجربۀ خيلى خوبى بود.  در تصميم  ُرز مى
هاى  ها در سّن و سال هاى هفتگى براى بّچه ام که معلّـم بشوم.  شوراى روستاى ما کالس تر شده خودم راسخ

روند.  امسال قصد دارم داوطلب بشوم که در يکى از  ها مى ريبًا تمام بّچهدهد و تق مختلف تشکيل مى
  ها تدريس کنم." کالس
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روم  گويد، "من هم سعى خواهم کرد به کار در درمانگاه ادامه بدهم.  چون مدرسه مى موسوندا مى
ُرز، اّولين روزى  دانى، توانم روزهاى دوشنبه بروم، اّما شايد بتوام بعضى بعدازظهرها کمک کنم.  مى نمى

توانستم تصّورش را بکنم که چقدر اهّميت دارد و درک آن چقدر  که دربارۀ تأييد صحبت کرديم، نمى
  دهد." زندگى ما را تغيير مى

ايم چون ياد گرفتيم  گويى.  ببين چقدر همۀ ما تغيير کرده گويد، "درست مى ُرز با نظر او موافق است و مى
  را داشته باشيم."بکوشيم و انتظار تأييد 

  __________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    

دود، از  گيرد به کنار رودخانه برود.  به طرف محّل خاّص خودش مى در راه بازگشت، موسوندا اجازه مى
دوزد.  افکار زيادى از ذهنش  کشد و به آسمان چشم مى رود و به پشت دراز مى  تخته سنگ باال مى

پرسد که سال آينده چه ارمغانى براى او خواهد  خود مىکند و از  گذرد.  به تعطيالت مدرسه فکر مى مى
کند، "هر تالشى که بکنم، خدا به  افتد.  زير لب زمزمه مى داشت.  هوا طوفانى است؛ به ياد پرندۀ زرد مى

وزد و به او نيرو و توان  شود که برود، بادى از پشت سرش مى من کمک خواهد کرد." موقعى که بلند مى
  بخشد. مى

  __________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
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  ۵۷–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    
  ___________________________________________________________________________    

  جدهميه بخش

آشنايى کامل با محتواى کتاب و داشتن درکى مطلوب از نحوۀ تالش آن براى وصول به اهداف به شما 
هاى خود را به عنوان مشّوق گروه نوجوانان به عهده بگيريد.  به عالوه،  تکند با اعتماد به نفس، مسئوليّ  کمک مى

کند، تأّمل و  نان جهت مطالعۀ کتاب و بهره بردن از آنچه که عرضه مىهايى براى کمک به نوجوا بايد در مورد روش
 ، به تدريج با اقداماتى که به عنوان مشّوِق ه براى اين مقصود نياز داريدکرا هايى  ها و توانايى تفّکر نماييد.  مهارت

است که از ابتدا بايد مّد  تهنکدهيد.  اّما چند  کنيد و توسعه مى دهيد، کسب مى گروهى بعد از گروه ديگر انجام مى
  نظر قرار دهيد:

در تهيّه مطالب خواندني سعى شده سطح معيّنى از سادگى و روانى ساختار جمالت رعايت شود.  اّما، در   ● 
ها با قرار دادن چنين  شود.  در درس هاى دشوار و عبارات مشکل نيز به راحتى استفاده مى موقع نياز، واژه
گيرى  اين ترتيب با بهرهشود.  به  گوناگون، و از طريق تمرينات، از معانى آنها استفاده مىهاى  لغاتى در زمينه

عدالتى مفهوم  شود.  مثًال، بى هاى غنى از گرايش متن به حالتى کودکانه و سطحى پرهيز مى واژه ۀاز مجموع
نات در درس ششم در رود.  متن و تمري هاى معمولى به کار مى که غالبًا در صحبت هر چندآسانى نيست 

کند.  آيا به نظر شما اين طريق مطرح کردن مفاهيم براى  درک بعضى مفاهيم به نوجوانان کمک مى
کنيد الزم است هر درس را به طور کامل مرور کنيد و  نوجوانان در اين سّن و سال مؤثّر است، يا فکر مى

  هاى دشوار را براى آنها توضيح دهيد؟ واژه

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
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  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۵۸

، در جّوى از شادمانى و تأّملى انديشمندانه و حالتى فّعالبا  نوشته شده تا به اين منظور هاى اين کتاب رسد  ● 
خوانند و تمرينات را  دقيق مطالعه شود.  فرض بر اين است که نوجوانان کم و بيش به سرعت داستان را مى

ر نظر گرفته شده پيش برويد و هر دهند.  اگر شما سعى کنيد بيش از هدفى که براى هر درس د انجام مى
  شود؟ اى حاصل مى شود مورد کند و کاو قرار دهيد، چه نتيجه اى را که مطرح مى نکته

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

شود، کوتاه نيست.  آنها در عين  زمان توّجه و تمرکز نوجوانان، بر خالف آنچه که غالبًا تصّور مى مّدت  ● 
که ذهن آنها را  هائى انديشهاى در زندگى، قادرند در مورد  چيز سادهبرخوردارى از توانايى لّذت بردن از هر 

اعتماد و اطمينان و عارى از آن نوع مبتنى بر سازد عميقًا فکر کنند.  اگر جّو حاکم بر گروه  به خود مشغول مى
و طبيعى کند، تأّمل و تفکّـر به طور عاّدى  تنش باشد که در بسيارى از مدارس عالم در عمق کالس رخنه مى

پذيرد.  براى ايجاد جّو   هاى نوجوانان در هر گروه آغاز شده پايان مى گيرد و طبق نيازها و قابليت صورت مى
  توانيد برداريد؟ بعضى از آنها را ذکر کنيد. هايى را مى مطلوب چه قدم

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

بايد در جلسات مالقات گروه  بينى نشده است.  تمرينات براى مطالعۀ اين کتاب هيچ "تکليف منزل" پيش  ● 
برخورد با جلسات گروه مثل کالس، مثًال رها کردن آيا انجام شود و با کمک مشّوق مورد بحث قرار گيرد.  

  دهد؟ تمرينات به عنوان تکليف منزل، ماهيت برنامه را چگونه تغيير مى
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  ۵۹–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

ندگان بايد در آن به نوشتن چند جمله دربارۀ کن تى است که شرکتها در اين کتاب شامل فعاليّ  بيشتر درس  ● 
اند يا در مورد نحوۀ به کاربردن يک نظريۀ خاص در زندگى خود، بپردازند.   بخش داستانى که مطالعه کرده

کنيد و به اين وسيله آنها را در توسعۀ توانايى بيان  مى کمکت چطور به نوجوانان در اجراى اين نوع فعاليّ 
  رسانيد بدون آن که جلسۀ گروه را به کالس نويسندگى تبديل نماييد؟ وح تمام يارى مىمنظور خود با وض

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

پذيرد.   کتاب با بيانى که از آثار مبارکه نقل شده پايان مى ۱۴و  ۱۳، ۱۰، ۹، ۵، ۲هاى  هر يک از درس  ● 
کند ممکن  درس را تقويت مى ت تا چه حّد مفاهيم بيان شده دربراى آن که بررسى کنيد که آخرين فعاليّ 

  است اشاره به يک يا دو مورد را مفيد ببينيد.

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

ها و  پردازد و سعى بر اين است که خصلت کتاب، عالوه بر زمينۀ اصلى، به مفاهيم اخالقي بسيارى مى  ● 
نوجوانان در حمل   کند. صفات ستوده را تقويت نمايد.  مثًال، ُرز در اتوبوس غذايش را با کودکى تقسيم مى
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  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۶۰

کنند، ُرز و موسوندا  کنند.  موقعى كه مادران كودكان در كالس درمانگاه شرکت مى هيزم به زنى کمک مى
دهند.  بازى فوتبال يک رويداد دوستانه است که "برنده شدن" هدف غالب نيست.   به کودکان تعليم مى

را تشخيص داد و به تفصيل دربارۀ آن بحث کات هر يک از نچقدر بايد به اين نکات توّجه کرد؟  آيا بايد 
  آنها در طول بحث به طور طبيعى مطرح شوند؟کرد؟  يا کافى است که بگذاريم 

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

دهى روحانى نوجوانان توصيه  هايى که براى برنامۀ توان شود.  کتاب داستان در روستايى افريقايى آغاز مى  ● 
کشند  هاى گوناگون به تصوير مى هاى فرهنگى و اجتماعى در قاّره حيطشود واقعيت را در تعدادى از م مى

ها را با نوجوانان هر کشورى  افزايد.  آيا لزومى دارد که، مثال، با تغيير اسامى، کتاب که بر غناى برنامه مى
ت هاى ديگرى غير از خود را خوانده، از آنها لذّ  هاى فرهنگ مردم کتاب که ها است قرنانطباق دهيم؟  

اند.  نوجوانان را چگونه از اين  اند.  اّما، البتّـه، اين کار را آگاهانه انجام داده برده و مطالبى از آن ياد گرفته
ها دارند که کودکان و نوجوانان فقط از مطالبى درس  کنيد؟  در مورد عقايدى که بعضى ُبعد برنامه آگاه مى

  اشد، نظر شما چيست؟گيرند که در متن فرهنگ خودشان نوشته شده ب مى

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
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  ۶۱–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

  نوزدهم بخش

دهى  که توّسط خود مؤّسسۀ روحى تدوين شده، يکى ديگر از موارد توصيه شده براى برنامۀ توان روح ايمان
اى از مطالب مربوط است که در طّى آن عقايد بهائى صريحًا مورد  روحانى نوجوانان است.  اين کتاب به مقوله

ت اى از زندگى است که فرد به بررسى سؤاالتى که ماهيّ  قبًال اشاره کرديم که نوجوانى مرحلهشود.   بحث واقع مى
العاده عالقمند است.   شود، فوق ت وجود بشرى مربوط مىفلسفى دارند، بخصوص مواردى که به هدف و ماهيّ 

براى پاسخ به اين سؤال،  که، "بشر بودن به چه معنى است؟"  در تالش شود مىبا طرح اين سؤال شروع  روح ايمان
پردازند: شرافت انسان، دو ماهيت شريف و دنى  مرتبط مى عقايداى از  هاى مختلف کتاب به بررسى مجموعه بخش

انسان، عدم وجود شّر، اراده، اختيار، سرنوشت، قّوه عقل، تحقيق علمى، تکامل جسمانى، روح انسان و، 
  باالخره، روح ايمان.

مطرح شد، شما بايد اين کتاب را يک مرتبه بخوانيد، و بعد مجّددًا توّجه  تأييدنسائم همان طور که در 
هايى که به عنوان "بررسى و تأّمل" به آن اشاره شده مبذول داريد.  سپس بايد بررسى کنيد که اين  خاّص به بخش

  رسد: کتاب چگونه با پاسخ دادن به سؤاالت زير به هدف خود مى

نمايد  نقل شده در درس اّول ترسيم مى از تصويرى که آثار مبارکۀيت حقيقى خود نوجوانان در رابطه با هو -۱
وع را هاى بررسى و تأّمل اين درس درک آنها از اين موض کنند؟  هر يک از قسمت هايى کسب مى چه بينش

    ______________________________________________________  کند؟  تا چه حّد تقويت مى
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

ّول درس دو مطرح شده، به چه نحو ا قسمتخداوند و شرافت نوع انسان که در  خلقتنوجوانان در مورد  -۲
    _________________________________________________  درک و برداشت خواهند داشت؟ 

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

کند نحوۀ کاربرد مفهوم شرافت را در زندگى خود  اّولين بررسى و تأّمل اين درس چگونه به آنها کمک مى -۳
    ____________________________________________________________   مشاهده نمايند؟

  ________________________________________________________________________    



  براى توزيع نيست – PP۲.۳.۱.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۶۲

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    _____چيست؟   تعلّ اين  .کنند مى نفوس را کشفپستى و ذلّت بعدى درس آنها علّـت اصلى  قسمتدر  -۴
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

نوجوان از اين مطالعۀ مختصر دو ماهيت شريف و دنى انسان چه برداشتى داشته باشد و چه يک اميدواريد  -۵
    ________________________________________________________  اى را درک کند؟   نکته

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    گيرند؟   نوجوانان در مورد رشد ماهيت شريف خود در اثر بررسى و تأّمل دوم اين درس چه نکاتى را ياد مى -۶
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

از  تا کند ين نکته که ماهيت دنى نوع بشر در واقع شّر نيست چگونه به نوجوانان کمک مىپى بردن به ا -۷
تر شدن درک  هايى براى کمک به عميق ؟  از چه مثالبپرهيزنداحساس گناه در زمان ارتکاب اشتباهات 

    ______________________________________________  شود؟   آنها از اين مضمون استفاده مى
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

هايى عرضه  مورد کنترل القائات ماهيت دنى چه بينش بخش بعدى درس دوم و دو بررسى و تأّمل آخر در -۸
    __________________________________________________________________  کند؟  مى

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

مفهوم اراده در درس سوم چگونه توصيف شده است؟  آيا وضعيتى را که در اين درس وصف شده با  -۹
    ___________________________________________  کنيد؟   زندگى نوجوانان مرتبط مشاهده مى

  ________________________________________________________________________    
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  ۶۳–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

ى ماهيت شريف خود چه نکاتى را ياد نوجوانان در درس سوم در رابطه با نقش ارادۀ آزاد در رشد و ترقّـ -۱۰
    _________________________________________________________________  گيرند؟  مى

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

را اعمال نمايند؟ چرا براى  آزاد توانند اراده برند که مى مى پى شان هاى زندگى نوجوانان در کداميک از جنبه -۱۱
    ___________________________    هاى ارادۀ آزاد خود واقف باشند؟ از محدوديّتآنها مهم است که 

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ___  آموزند؟  ارادۀ آزاد خود مى عملکردهاى بيشترى در مورد  بينشاز بررسى و تأّمل دوم در اين درس چه  -۱۲
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

چرا اهّميت دارد که نوجوانان تفاوت بين کنترل ديگران و ِاعمال تأثير مثبت بر ديگران را مشاهده کنند؟  به  -۱۳
مثبت بر براى ِاعمال تأثير  تالششانبه آنها در چگونه شده در بررسى و تأّمل سوم  مطرحهاى  نظر شما بحث

    ____________________________________________________  کند؟   محيط خود کمک مى
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ____________________________دهد؟   درس سوم در رابطه با سرنوشت چه درسى به نوجوانان مى -۱۴
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    __________  در رابطه با مفهوم سرنوشت نفى کند؟   را هاى نادرستى درس مزبور سعى دارد چه برداشت -۱۵
  ________________________________________________________________________    
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  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۶۴

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

خصوص ارزش  هاى صحيح در استعارۀ قايق بادبانى در کمک به نوجوانان جهت کسب ديدگاه -۱۶
    _______________________  هايشان و قّوۀ تاييدات الهى در زندگى آنها تا چه حّد مؤثّر است؟   تالش

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    _  هاى طبيعت را کشف کنند؟   تکند محدوديّ  بخش اّول درس چهارم از چه لحاظ به نوجوانان کمک مى -۱۷
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ___________  گويد؟  چه مىها  تاز اين محدوديّ ها  فراتر رفتن انساندرس مزبور در مورد نحوۀ پيشرفت و  -۱۸
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

چه معنى است؟  علم از  به “الحقيقه خداوند اين محبّت را در انسان خلق کرد يا به وديعه نهاد فى”عبارت  -۱۹
    ___________________________________________  چه لحاظ به کل عالم انسانى تعلّـق دارد؟ 

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ____________________________________  شود؟  قّوۀ مشاهده چگونه براى نوجوانان توصيف مى -۲۰
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

کند نقش مشاهده و آزمايش را در پيشبرد  ه نوجوانان کمک مىمثالى که در درس چهارم ذکر شده چگونه ب -۲۱
    ____________________________________________________________  علم درک کنند؟ 

  ________________________________________________________________________    
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  ۶۵–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

توانند در جميع وجوه زندگى از قّوۀ مشاهده استفاده  آيا اين درس تلويحًا به آن اشاره دارد که آنها مى -۲۲
هاى مثبت در  نههاى انتخاب شده در بررسى و تأّمل سوم فقط نشا کنيد به چه علّـت مثال نمايند؟  فکر مى
    ___________________________________________  کند؟   ها و جامعه را ذکر مى افراد، خانواده

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

توان در جميع  هاى ذکر شده در بررسى و تأّمل چهارم تلويحًا بدان اشاره دارد که آزمايش و تجربه را نمى مثال -۲۳
ببرند؟   کنند که به اهّميت اين اصل پى به نوجوانان کمک مى ها اين مثال وجوه زندگى به کار برد؟  چگونه

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

کند در مورد نظريۀ  استفاده شده چگونه به نوجوانان کمک مى ۶و  ۵مثال هاى گوناگون که در درس هاى  -۲۴
    ___________________________________________  بغرنج تکامل انواع، کسب بينش نمايند؟  

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ___________________________  شود؟   ظهور روح انسانى در اين فرايند تکاملى چگونه توصيف مى -۲۵
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

شود به گروهش  ء با توضيحى اندک نقل شده؛ به ناتالى گفته مىدر درس ششم دو بيان از حضرت عبدالبها -۲۶
    _____________  دهيد؟   کمک کند آنها را مطالعه کرده درک نمايند.  شما چطور همين کار را انجام مى

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   
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  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۶۶

    _____________  روح انسان آن گونه که در بخش اّول درس هفتم توصيف شده چيست؟   خاّص  ويژگى -۲۷
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

درس چگونه توصيف شده است؟  دو تمرينى که در اين بررسى و تأّمل آگاهى در بررسى و تأّمل اّول در اين  -۲۸
    __________________________________  ؟ استآورده شده تا چه حّد به زندگى نوجوانان مرتبط 

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

توان به ابزار ماهيت شريف انسان تبديل کرد.  آيا بيان تضاّدها، که در بررسى و  قّوۀ ذهن انسان را چگونه مى -۲۹
شان دادن اين نکته است که انديشه و عقل انسانى بايد هدايت تأّمل دوم مطرح شده، راه مفيدى براى ن

    ___________________________________________________________________  شود؟  
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    __________________________________________________________  روح ايمان چيست؟   -۳۰
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

کند عملکرد روح  مثال ها و تمرينات در دو بررسى و تأّمل آخر درس هفتم چگونه به نوجوانان کمک مى -۳۱
    ____________________________________________  در زندگى خود را مشاهده نمايند؟  ايمان

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

  بيستم بخش

زير در مورد  متونبوده است.   روح ايمان ايجاديکى از اصول اساسى است که راهنماى  تطابق علم و دين
  رابطۀ بين علم و دين را مفيد خواهيد يافت.
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  ۶۷–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

توان اّدعا کرد که هر حقيقتى را که  تواند وجود داشته باشد.  مثًال مى اساسًا روابطى چند بين دين و علم مى
ى توضيح دهد روزى توّسط علم توضيح داده خواهد شد، و اين که هاى روحان امروزه دين در مورد پديده

دهد که بعدها با  هايى نه چندان کامل به اسرارى مى دين، وجه بسيار ضرورى تجربۀ بشرى، صرفًا جواب
توان استدالل کرد که چون دين نتيجۀ ظهور الهى است، و   پيشرفت علم فهميده خواهد شد.  همچنين مى

چيز آگاه است، دين از قبل حاوى کّل حقيقت علمى است، ولو اينکه که گاهى اوقات خداوند بر همه 
رسد  کشف آن مشکل باشد.  البتّه، ديدگاه اّول را بسيارى از نفوس مذهبى رد خواهند کرد زيرا به نظر مى

علمى را که رسد  رساند.  ديدگاه دوم به نظر مى نقش خداوند و کالم وحى در ايجاد دين را به حّد اقّل مى
توانند با مطالعۀ آثار نازله از قلم او درک کنند در  در اختيار مظهر ظهور الهى است با آنچه که افراد بشر مى

  کند. آميزد و اشتباه مى هم مى

احتمال ديگر، اين استدالل است که علم ودين آن چنان از هم متمايزند که هيچ تضاّد و تناقض 
پردازد.  دانشى که از اين علم حاصل  يست.  علم به مطالعۀ دنياى ماّدى مىپذير ن مهّمى بين آنها امکان

توان براى سازندگى و منفعت عالم انسانى يا در جهت  شود مبناى پيشرفت فنّى است و تکنولوژى را مى مى
ند موارد توا تخريب و زيان آن؛ براى ساختن تمّدن يا براى ويران کردن آن به کار برد.  علم به خودى خود نمى

اش  پردازد.  وظيفه مصرف توليداتش را تعيين کند.  از طرف ديگر دين دقيقًا به ُبعد روحانى وجود بشرى مى
هاى انگيزش، پديد آوردن مجموعه قوانين اخالقى و  پرتو افکندن بر زندگى باطنى فرد، پرداختن به ريشه

دام که هر يک از آنها در حيطۀ توانايى و معنوى است که به نحوى مناسب راهنماى رفتار بشرى باشد.  ما
  ت خود باقى بماند، هيچ دليلى وجود ندارد که با يکديگر تعارض يا مغايرت داشته باشند.قابليّ 

بين علم و دين معتبر است، اّما فقط در سطح کاربرد است. نهايتًا، در اين  هنگىهما اين ديدگاه
وانند هر يک راه خود را دنبال کنند، و آنچه که اهّميت دارد ت يکرد، علم و دين از يکديگر جدا شده مى رو

کشد که چنين تحليلى از رابطۀ بين علم و  عبارت از تعامل بين تکنولوژى و اخالقيات است.  اّما طولى نمى
کنند و توضيح  هاى متعّددى وجود دارد که هر دوى آنها درک مى شود، زيرا در واقع، پديده دين محدود مى

د.  اگرچه اين موضوع در رابطه با عالم عنصرى کمتر محسوس است، اّما در مطالعۀ نوع بشر و جامعه دهن مى
عالوه، از لحاظ رهيافت آنها به حقيقت، وجوه اشتراک بسيارى بين علم و دين وجود  مشهود است.  به

ا حّدى، ذهن انسان قادر به دارد.  مثًال، هر دو به وجود نظم در خلقت ايمان دارند و معتقدند که، حّداقّل ت
العاده مؤثّر است.  اّما  هاى علم در کشف طرز کار عالم وجود فوق درک اين نظم است.  معلوم شده روش

ت دائمًا در حال پيشرفت از اين ديانت نيز بايد در تالش براى هدايت افراد بشر جهت مشارکت در مدنيّ 
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  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۶۸

اّما آن قدر وجوه مشترک دارند که با يکديگر تعامل داشته  ها استفاده نمايد.  دين و علم يکى نيستند، روش
  باشند، با يکديگر هماهنگ شوند، و بر يکديگر اثر گذاشته همديگر را تکميل نمايند.

کند که علم و  بينى مى هايى از دانش را پيش رابطۀ بين علم و دين که در عبارات فوق توصيف شد، زمينه  ● 
ررسى قرار دهند.  از آن جمله است مواضيعى که به قواى ذهنى انسان، منشأ توانند مورد ب دين هر دو مى

از کتاب اين گونه مطالب  واحد اين چگونه شود.  بحث کنيد که و اخالقى مربوط مى ىرشد فکرو انسان، 
به دارد و در عين حال قّوۀ درک و فهم را  دهد که اعتبار علم را محفوظ مى را به طريقى مورد بحث قرار مى

  بخشد.   نور دين روشنايى مى

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

د مفاهيم توان مان مقتضى، مطالب آموزشى مىدين و علم تلويحًا بدان اشاره دارد که در ز هماهنگىاصل   ●
نگرى احتراز شود و داراى نظم و ترتيب  روحانى وعلمى را در هم تلفيق نمايد، البتّه به طريقى که از سطحى

هاى کاذب را از  کنندگان شده دوگانگى يقى از دانش سبب تقويت درک شرکتمشّخص باشد.  چنين تلف
توانيد به طور اخّص به  رسد.  مى چگونه به اين سطح از تلفيق مى روح ايمانبرد.  بررسى کنيد که  ميان مى

  اشاره کنيد. ۶و  ۵بررسى و تأّمل درس هاى 

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

دًا بررسى کنيد و مشّخص کنيد که اين بخش از کتاب تا چه حّد را مجدّ  روح ايمانممکن است مايل باشيد   ● 
کند و طالب يافتن  آورد که براى کسى که به تحّرى حقيقت مبادرت مى هاى معيّنى را پديد مى نگرش
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  ۶۹–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

ها را مشّخص کنيد و بيان نماييد که مطالب تدوين  ها است، ضرورت دارد.  بعضى از اين نگرش واقعيت
  رسى و کشف آنها کامياب است.  شده تا چه حّد در بر

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

  بيست و يکم بخش

گذرانند در  ، فقط بخشى از زمانى را که نوجوانان با هم مىاز کتاب ذکر شد که مطالعهواحد  نقبًال در اي
قبلى اين  واحد.  در اختصاص داردهاى نمايشى، هنرى و خدماتى  تگيرد؛ بقيۀ وقت آنها به فعاليّ  اختيار مى
ا فرصتى داشتيد که تا حّدى تأثير محيط اجتماعى بر نوجوانان را مّد نظر قرار دهيد.  در آنجا تأکيدى کتاب، شم

قت باشد که بسيارى از خاّص بر بعضى از اثرات عمدتا منفى نهاده شد.  چنين تأکيدي نبايد مانع از بروز اين حقي
بيان، توانايى تحليل فرايندهاى اجتماعى و ارادۀ ، اگر به نحوى صحيح مورد استفاده واقع شود، قّوۀ عناصر محيط

شود.  اين داستان گوياى موردى  نقل مى گاردينکند.  در اينجا داستانى از روزنامۀ  خدمت به جامعه را تقويت مى
  هاى گروهى براى ترويج خير عموم استفاده شده است: است که از رسانه

  ندايان نداى بى

کنند.  در استوديوى کوچک ايستگاه فرستندۀ  ز راديو ترانزيستورى استفاده مىدر افريقاى غربى هنوز مردم ا
زرکوره در منطقۀ جنگلى گينه، سه جوان دور يک ميکروفون جمع شده در مورد تحصيل  راديويى روستايى ان
  کنند. دختران صحبت مى

کرده باشند،  د شد و اگر تحصيلگويد، "دخترها بايد به مدرسه بروند، زيرا روزى مادر خواهن موريکو کيک مى
افزايد،  توانند از آنها مراقبت کنند."  او با تأکيد مى فرزندان خود را تربيت کرده تعليم خواهند داد و بهتر مى

ايد."  َلنسى  "وقتى دخترى را از تعليم و تربيت برخوردار کنيد، کّل ملّـت را از آموزش و پرورش برخوردار کرده
اند  دهد، با اين که پدر و مادر او مايل ده سالۀ برنامه، سرش را به عالمت موافقت تکان مىتوره، ميزبان شانز

  او مدرسه را رها کند و در مزارع به کار بپردازد.
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  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۷۰

هاى روشن و شيواى جوانان به طور زنده در روستاهاى مجاور ، نزديک مرزهاى ليبريا و ساحل عاج  استدالل
زند.  روستاييان از  هاى ِگلى سوسو مى چراغ هاى نفتى داخل کلبه شود.  وقت غروب است، و پخش مى

  دهند. اند.  همه در حال پخت شام و آماده شدن براى شب، به راديو گوش مى مزارع يا بازار برگشته

اى اثاثيۀ حجيم و دست و پاگير  هاى مردم راه يافت و قطعه پنجاه سال قبل، اّولين راديو ترانزيستورى به خانه
  به وسيلۀ شخصِى ارزان و کوچکى تبديل کرد که همه در همه جا بتوانند به آن گوش بدهند... را

سوادند، بسيارى از کودکان به مدرسه  در کشورهايى مانند گينه که بخش عظيمى از جمعيت بزرگسالش بى
با ژنراتور کار  هاى فرستندۀ راديويى روستايى جامعه که دسترسى ندارند و برق نيز کمياب است، ايستگاه

  کنند، رگ حياتى آنها است. مى

اى به شعاع  زرکوره که شش روز در هفته در منطقه گنوما کامارا، مدير برنامه در ايستگاه فرستندۀ راديويى ان
گويد: "در اينجا راديو همه چيز است."   کند، مى صد کيلومتر به پنج زبان محلّـى و نيز فرانسه برنامه پخش مى

خانواده در منطقه دو خانواده داراى راديو ترانزيستورى هستند، و وقتى که ايستگاه فرستنده صبح  از هر سه
  دهند. کند، کّل مردم روستا گوش مى زود و شامگاهان برنامه پخش مى

هاى آنها را  شناسيم، پيام زنيم، سنن و عادات آنها را مى افزايد، "ما به زبان خودشان حرف مى کامارا مى
کنيم، در مورد زراعت و کشاورزى و مسائل جامعه صحبت  ها را اعالم مى کنيم، تولّدها و مرگ پخش مى

  ندايان." کنيم.  ما نداى جامعه هستيم.  نداى بى مى

ها گوش  گويد، "من به اين علّـت به برنامه مامادو ماليک، جوانى پانزده ساله به زبان محلّى پوالر مى
شود، تمام  ها شروع مى زنند.  وقتى برنامه کنند و به زبان خودم حرف مى جرا مىها آنها را ا دهم که بّچه مى

  گيرم." دهيم.  به اين طريق خيلى چيزها ياد مى زنم و با هم گوش مى خواهران و برادرانم را صدا مى

ها  ف بّچهدهند: "در فرهنگ ما، غالبًا کسى به حر گويد پدر و مادرها و رهبران جامعه هم گوش مى  کامارا مى
رسد، اّما بزرگساالن حاال ديگر به تدريج به حرف آنها گوش  دهد و صدايشان به جايى نمى گوش نمى

کنند.  اگر پدرى  ها در مورد اصول اّوليه بهداشتى، پدر و مادرشان را راهنمايى مى دهند.  مثًال بّچه مى
  دهى؟" ه راديو گوش نمىبمگر تو گويند، " فرزندش را کتک بزند، همسايگانش حاال ديگر مى

عناصر گوناگون محيط توان  مى که از طريق آن اشاره داردشمارى  هاى بى اين داستان فقط به يکى از راه
  هاى جوانان به سوى خدمت به جوامعشان به کار گرفت. براى هدايت استعدادها و توانايىرا اجتماعى امروز 
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گذارند.  شما  فزاينده بر زندگى جوانان در جميع نقاط دنيا اثر مىهاى گروهى و تکنولوژى به نحوى  موسيقى، رسانه
هاى  به عنوان مشّوق گروه، مشّخص مى کنيد که اين عناصر نيرومند اجتماعى را مى توان براى ايجاد فعاليت

ا در زير هاى خود ر گيرى هاى خود در اين رابطه را مورد بحث قرار داده بعضى از نتيجه مناسب به کار گرفت.  نظريه
  مرقوم داريد:

    __________________________________________________________________  موسيقى 
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

    ____________________________________________________________  هاى گروهى  رسانه
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

    _________________________________________________________________  تکنولوژى 
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

  بيست و دوم بخش

دهى برخوردار شده مسئوليت رشد و ترّقى خود را به عهده گيرند و در امر  اگر قرار است نوجوانان از توان
هاى خود  هاى هدف مند گروه تين واجراى فعاليّ پيشرفت جوامعشان مشارکت داشته باشند، بايد به طور مؤثّر در تدو

آيند تا به عرضۀ  مى همجغرافيايى در آن گرد محدودۀشرکت کنند.  جلسات خاّصى که نوجوانان از تمام منطقه يا 
شناسى که در  ، و سخنرانى نمايند؛ اردوهاى بومکنندهاى نمايشى بپردازند، آواز بخوانند، اشعار از حفظ اجرا  برنامه

هايى از  گردد، و فعاليت شود، درک طبيعت تقويت مى فقراتى از آثار مبارکه دربارۀ محيط زيست خوانده مىآن 
ها و مجّالت مورد بحث واقع  اى که مقاالت روزنامه آيد؛ جلسات ويژه قبيل كاشتن درختان به مرحلۀ اجرا در مى
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هايى از اين دست هستند که نوجوانان  تهاى فعاليّ  گردد؛ اين ها معدودى از نمونه شود و وقايع جارى تحليل مى مى
در اين مورد ، هاى نوجوانان ساير مشّوقين گروه بيابند.  شما هميشه به بحث با مهيّجالعاده  ممکن است آنها را فوق

ها هايى که استعدادهاى فکرى و روحانى آن تتوانيد نوجوانان را به مشارکت در طّراحى و اجراى فعاليّ  که چگونه مى
هايشان به مراحل عملى خدمت به آنها کمک  دهد ترغيب نماييد، چگونه در رساندن بعضى از آرمان را تعليم مى

کنيد، و مجهودات آنها را در تالش به سوى کمال تقويت نماييد، عالقمند خواهيد بود.  انواع سؤاالتى که بايد در 
کنيد و بحث و  ها را انتخاب مى االت مناسب روزنامهميان خودتان مورد بحث قرار دهيد عبارتند از: چگونه مق

کنيد متونى را بنويسند و  نماييد؟  چگونه به نوجوانان کمک مى دهى مى مذاکره در مورد آنها را چه طور سازمان
گانه به عنوان جايگزينى براى فنون و  هاى بّچه کنيد که بازى هاى ساده را اجرا کنند؟  چگونه تضمين مى نمايش
سبب علّو وجود و سمّو ”که  “علوم و فنون و صنايع”ع دستى عرضه نگردد و به جوانان کمک شود از صناي
کنيد طرحى خدمتى را طّراحى، اجرا و ارزيابى  است، درکى واقعى بيابند.  چگونه به نوجوانان کمک مى٤٨“آن

  کنند؟

  بيست و سوم بخش

گيرند  ى را که نوجوانان از مطالب خواندنى فرا مىهاى مکّمل مبتکرانه استفاده شود، دروس تاگر از فعاليّ 
تواند يا مستقيمًا مبتنى بر خود متون باشد يا فقًط از آنها الهام بگيرد.   ها مى تکند.  محتواى اين فعاليّ  تقويت مى

آن  تى که مفاهيم عرضه شده درانتخاب کرده و فعاليّ  نسائم تأييدممکن است مايل باشيد يکى از دروس را از متن 
  نمايد، طّراحى کنيد. را تقويت مى

  بيست و چهارم بخش

هاى   دهى روحانى نوجوانان است ممکن است شامل گردهم آيى اى که هدفش توان چگونگي ارائۀ برنامه
کشد.  تجربه  اى باشد که هر يک چند هفته طول مى شود، و نيز جلسات فشرده هفتگى که در طول سال تشکيل مى

تواند با يکى دو نوجوانى که توانايى  مشّوقى که مايل باشد گروهى را شروع کند به آسانى مى نشان داده است که
اند کارش را آغاز کند.  شناسايى  ذاتى خود را براى جمع کردن دوستانشان حول يک موضوع نشان داده

ا بيست عضو منجر شود.  آميز افرادى از اين دست طبيعتا ممکن است به تشکيل گروهى متشّکل از پانزده ت موّفقيت
ها نيز  در بعضى نقاط جهان، دعوت اعضاء جوان يک روستا يا محلّه به چند جلسه قبل از تشکيل رسمى گروه
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کاميابى خود را نشان داده است.  رويکرد ديگر عبارت از معرفى برنامه در يک مدرسه است.  وقتى مدرسه پذيرش 
هاى  يا چند جلسۀ معرفى و بيان مطلب به محّصلين و معلّميِن کالسنشان دهد، يک اين برنامه نسبت به  را خود

توانند در ساختمان مدرسه اجتماع  ها مى شود.  معموال گروه هاى نوجوانان منجر مى مرتبط معموال به تشکيل گروه
د مشارکت هاى خود را به عنوان مجهودات فوق برنامه به عهده بگيرند.  مدرسه به نوبۀ خو تنمايند، و فعاليّ 

  هاى اخالقى و فکرى محّصلينش را مشاهده خواهد کرد. تمند اين برنامه در رشد سالم قابليّ  ارزش

توانيد براى تشکيل گروه نوجوانان  در مورد اوضاع و شرايط خود فکر کنيد و بعضى از رويکردهايى را که مى
  به کار بگيريد، بنويسيد. 

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

  بيست و پنجم بخش

گروه پوياى نوجوانان عبارت از ايجاد اعتماد و دوستى با والدين مراقبت از يک شرايط مهم براى يکى از 
است.  مشّوقين بايد قبل يا بالفاصله بعد از تشکيل گروه نوجوانان با پدرها و مادرها مالقات نمايند و هدف از برنامه 

والدين بعد از آن ادامه دهند، موضوعات گوناگون  هاى مرتّب با را براى آنها توضيح دهند.  آنها بايد به مالقات
کتاب، مورد اين دوم  واحدهاى آن در  ؛ موضوعاتى که سر فصلنوجوانان را براى آنها بيان کنندمرتبط با زندگى 
ن گيرد، و در مورد رفاه و پيشرفت فرزندانشان با آنها مشورت نمايند.  بنويسيد که برنامه را براى والدي بررسى قرار مى

يک جوان چگونه توصيف خواهيد کرد، و نيز بعضى از نظرياتى را که در ادامًه با آنها در ميان خواهيد گذاشت 
  مرقوم داريد:  

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
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  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

  بيست و ششم بخش

آنچه که ضرورى است آن که در چند جلسۀ اّول هدف گروه و بعضى از اهدافى که مايل است براى خود 
اند  هايى که مايل تدر مورد ماهيت فعاليّ  نيز بايد امل مورد بحث و مذاکره واقع شود.  نوجوانانتعيين کند به طور ک

به عهده بگيرند به توافق برسند.  مفاهيم کمال و خدمت بايد مورد تأکيد واقع شود.  بسيارى از مشّوقين مجّرب 
العاده است.  البتّه، محتواى اين جلسات  وقشوند که محاورات آنها در چهار جلسۀ اّول داراى اهّميت ف متوّجه مى

رسد در تمام آنها مطرح باشد.   هايى چند به نظر مى از گروهى تا گروهى ديگر متفاوت خواهد بود.  با اين حال ايده
  دهيد مفيد باشد. دهى مکالمات اّوليۀ شما با هر گروهى که تشکيل مى تواند در سازمان نکات زير مى

شود اين است: "هدف از گروه نوجوانان  سؤالى که توّسط مشّوق بعد از مناجات شروع مطرح مىاّولين  غالبًا  ● 
يک وانان در جواب دادن به چيست و چرا داشتِن چنين گروهى در جامعه حائز اهّميت است؟"  اگر نوج

ترى را از تک تک اعضاء  کلّـى مشکل داشته باشند، مشّوق ممکن است سؤاالت مشّخص چنين سؤال
هاى گروه شرکت کنيد؟" يا "به نظر شما گروه چه نوع کارهايى بايد  تبپرسد مانند، "چرا مايليد در فعاليّ 

  هاى گروه منجر شود. تانجام دهد؟".  اين رشته سؤاالت بايد كم كم به فهرستى از اهداف و فعاليّ 

اند.  آنها  کرى را مفيد يافتهچندين مشّوق توصيف اهداف تعيين شده توّسط گروه بر حسب کمال روحانى و ف  ● 
اند که جهت تالش براى رسيدن به کمال روحانى ما بايد به اتّصاف به صفاتى توفيق يابيم که  توضيح داده

به ماهيت شريف ما تعلّـق دارد مانند محبّت، سخاوت، صداقت و تواضع.  جهت تالش براى رسيدن به 
عملى کسب کنيم که در ارتقاء سطح زندگى خودمان و  هاى کمال فکرى و عقالنى، ما بايد دانش و مهارت

ديگران به ما کمک کند.  حفظ کردن بياناتى چون "اجعلوا اشراقکم افضل ِمن عشيّکم و َغَدکم أحسن ِمن 
  البتّه در تقويت درک ما از مفهوم کمال مؤثّر است. ٤٩أمسکم"
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باشد.  در اين رابطه،  ّميت است، خدمت مىيکى از عناوينى که براى محاورات اّوليۀ گروه حائز کمال اه   ●
بايد نوجوانان را متذّکر شويد که ما افراد بشر همه به يکديگر وابسته هستيم.  ممکن است از آنها بخواهيد در 

شد، و تأکيد نماييد  کرديم وضعيت ما چگونه مى کمکى دريافت نمى هيچً نظر مجّسم کنند که اگر از ديگران 
بشرى هستيم و بايد نهايت تالش خود را براى بهبود شرايط زندگى بنماييم.  يکى  دهوانخااعضاء  ،که همه
توان به طريق خدمت هدايت کرد بيان اين نکته است که هر آنچه با روح کمک  هايى که جوانان را مى از راه

  به ديگران انجام دهيم، خدمت محسوب خواهد شد.

ت توانيم در خدم ربارۀ مفهوم و آنچه که به طور فردى مىمکالمات شما در خصوص خدمت بايد از بحث د   ●
توانند به طور گروهى  ان مىنبه ديگران انجام دهيم، به مراتب فراتر رود و خدماتى را مشّخص کنيد که نوجوا

به بحث گذاشت.  اگرچه   توان هاى برجستۀ همکارى در اين زمينه را نيز مى انجام دهند.  بعضى از ويژگى
را پيشنهاد کنيد، اّما اگر  كودكانهاى  درخت يا ادارۀ کالس كاشتنيک يا دو خدمت مانند  ممکن است

هاى  ريزى و اجراى طرح تواند به برنامه هايى را بيابد که مى صبر پيشه کنيد، خود گروه قادر خواهد بود زمينه
که در جلسات آنها بگوييد  ديدگاهى از خدمت را تدوين کردند، بهخدمتى در آن بپردازد.  وقتى نوجوانان 

  طرح خدمتى که گروه بايد انجام دهد، اختصاص خواهيد داد. هريزى اّولي بعدى، وقتى را به برنامه

نان بايد ها، عنوان ديگرى است که در طّى اّولين جلسات گروه نوجوا خصوص ورزشه تفريحات سالم، ب   ●
مربوطه، مايل خواهيد بود در تعيين  مسائلاهيم و عالوه بر بررسى مف بار ديگر، مورد بحث واقع شود.  يک

توانند در طّى جلسات يا در مواقع خاّص اجرا کنند، به آنها کمک کنيد.  در  هاى تفريحى که مى تنوع فعاليّ 
ت شديد جسمى تجلّى طبيعى قوايى است که گروه اين رابطه يک هشدار احتياطى الزم است.  فعاليّ 

براى تأکيد بر نّقاشى يا صنايعى که آنها نيز در حّد خود  مثال.  نديده گرفتن آن، نوجوانان از آن برخوردارند
  هاى نوجوانان در سراسر عالم بوده است. کاهش عضويت پسران در تعدادى از گروه تاهّميت دارند، علّـ

تى از آثار دهد، به حفظ کردن فقرا هاى آموزشى ديگرى که مؤّسسۀ روحى ترويج مى تمانند بيشتر فعاليّ    ●
طور که شايد و بايد اهّميت داد.  بنابراين، اهّميت  دهى روحانى نوجوانان بايد آن مبارکه در برنامۀ توان

حفظ کردن بايد عنوان مکالمات يکى از جلسات اّوليۀ گروه قرار گيرد.  شما بايد به نوجوانان کمک کنيد از 
  ودن بسيارى از فقرات آثار مبارکه آگاه شوند.حفظ ب فوائد قّوت کلمةاهلل، اثرش در زندگى ما، و

أکيد نماييد که، براى آن که گروه در جهت وصول به کمال روحانى تالش نمايد، بايد در چند جلسۀ اّوليه ت   ●
تر نائل گردند.  البتّه شما تعدادى  آنها بايد از پيوندهاى قوى دوستانه برخوردار شده به وحدت عظيم و عظيم
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دانيد و بايد چند مورد را انتخاب کنيد که نوجوانان بحث و  ارکه در خصوص اين موضوع را مىاز بيانات مب
حفظ نمايند.  اگر بتوانيد به نوجوانان کمک کنيد نظريات خود را در مورد محبّت، اتّحاد و اتّفاق بيان 

اّولين مکالمه از اين براى  مفهوم دوستى ثابت شده که اغلبکنند، مطمئنًّا نتايج عاليه حاصل خواهد شد. 
  دست بسيار عالى است.

تأييد است، مسألۀ زبان بايد نسائم خوانند و  البتّه قبل از شروع به مطالعۀ اّولين کتابى که معموًال نوجوانان مى   ●
تا حّدى مورد بحث واقع شود.  براى رسيدن به سطوح هر چه باالتر کمال عقالنى و روحانى، مايل خواهيد 

دهيد ما بايد قّوۀ بيان خود را تقويت نماييم.  ما بايد بتوانيم بخوانيم و معناى آنچه را که  بود توضيح
خوانيم بفهميم، و بايد ياد بگيريم که افکار خود را به وضوح تمام بيان کنيم.  از گروه بخواهيد عهد   مى

يک است حتّى وقتى که  جّدى ببندند که به سخن يکديگر گوش بدهند، سعى کنند آنچه را که مقصود هر
گويد مسخره نکنند.  البتّه هر از  مىگوينده در بيان آن مشکل دارد بفهمند، و هرگز آنچه را که يکى از آنها 

  گاهى گروه را در کمال متانت نسبت به اين عهد متذّکر خواهيد نمود.

هايى را که در  اند که کتاب کرده نوجوانان را تشويق ،در رابطه با توانايى خوب خواندن، تعدادى از مشّوقين   ●
هايى که به  تر از خود بخوانند.  بحث هاى خردسال خوانند يا ساير مطالب مناسب را براى بّچه جلسات مى

ت تأّمل نمايند آگاهى آنها نسبت به قّوۀ بيان را کند در مورد تجربۀ خود در اين فعاليّ  اعضاء گروه کمک مى
  ساخت. از عمق بيشتر برخوردار خواهد

با توّجه به تمام نکاتى که در باال بيان شد، توّجه به اين نکته اهّميت دارد که با کسب تجربۀ بيشتر، مشّوقين 
هاى  که مکّمل يکديگر و تجلّى عملى آرمان طرح و اجرا نمايندهايى را  تتوانند به نوجوانان کمک کنند فعاليّ  مى

اند.  داستان زير  هايى که در اثر مطالعۀ متون گوناگون کسب کرده بينشو اند  از آنها الهام گرفتهمتعالى است که 
  دهد: اى مطلوب به دست مى نمونه

کننده است: سه عضو بهائى و شش عضو از جامعۀ  گروه نوجوانان موسوم به "وعدۀ آينده" داراى نه شرکت
هاى  دورهند.  سه جوانى که ا هکرد شرکت مى کودکان بهائى براى هاى بودند در کالسکودک تر که وقتى  بزرگ

کنند تا تجربه و اعتماد به نفس الزم  آيند و به مشّوق کمک مى گذرانند به ديدار اين گروه مى را مى متسلسل اصلى
  اند. هاى جوانان خود را کسب کنند زيرا خودشان در اين برنامه مشارکتى نداشته جهت ادارۀ گروه

را شروع کرد؛ گروه هر شنبه صبح مّدت دو ساعت  نسائم تأييدو مطالعۀ تشکيل شد  ۲۰۰۶در سال  گروه اين
براى کسب پول جهت پرداخت مخارج راهى  ستو نيم جلسه دارد.  داستان چيشيمبا در اين باره که چگونه توان



  براى توزيع نيست – PP۲.۳.۱.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۷۷–  ۳، واحد مندى نوجوانان توان

بگيرند که به  هايى را در مّدت تعطيالت به عهده تمدرسه بيابد به آنها الهام بخشيد.  آنها نيز تصميم گرفتند فعاليّ 
براى سال تحصيلى آينده کسب  مورد نياز، و ساير اقالم يونيفورمالتّحرير،  آنها اجازه دهد پولى براى خريد لوازم
وقت پيدا کردند؛ يکى در يک مغازه و ديگرى در يک دفتر؛ دو نفر ديگر به  نمايند.  دو تن از نوجوانان مشاغل پاره

بند و گوشواره جهت فروش پرداختند؛ و دو نوجوان که  ه نفر ديگر به ساختن گردنفروش پياز در بازار روى آوردند؛ س
  آيند و دسترسى به مزارع دارند به ِکشت سبزى روى آوردند. از روستاى مجاور مى

ريزى يک طرح خدمتى را که  وقتى مطالعۀ کتاب نسائم تأييد به پايان رسيد، گروه با هدايت مشّوق، برنامه
اى  هاى گوناگون مطرح شد.  مشاوره ّل جامعه شود شروع کردند.  پيشنهادهاى زيادى در مورد طرحمنافعش عايد ک

تر يک کالس اطفال داير کنند که کودکان  طوالنى انجام شد و نوجوانان تصميم گرفتند با کمک جوانان بزرگسال
ر دو نفر گروه سنّى متفاوتى را در اختيار ريزى کردند که دو به دو کار کنند؛ ه محلّه را به آن دعوت نمايند.  برنامه

دادند.  آنها در اين خصوص به مشورت پرداختند که چه کسى  ها آموزش مى گرفتند و سرود، بازى و دعا به بّچه مى
هاى  مد بگويد، چه کسى داستان تعريف کند، و چه کسى بازىآ آيند به آنها خوش ها مى بايد اّولين بار که بّچه

ها  نوجوانان همچنين تصميم گرفتند خوردنى هم با خود بياورند که با بّچهايان کالس رهبرى نمايد.  گروهى را در پ
اى به خانۀ ديگر رفتند تا از پدر و  گيرى شد، با شور و شوق از خانه تقسيم کنند.  وقتى در مورد تمام جزئيات تصميم

آنها براى والدين توضيح دادند که قصد   س آنها بيايند.هايشان روز شنبۀ بعد به کال مادرها اجازه بگيرند که بّچه
  دارند دعا، سرود، و بازى به کودکان تعليم دهند و ناهار هم به آنها بدهند.

باريد.  اّما همۀ نوجوانان با تنّقالت و غذاهاى  ها شروع شوند، باران سنگينى مى روزى که قرار بود کالس
کودک  ۲۵ها به علّـت بارندگى نخواهند آمد، اّما تا ساعت ده  کردند که بّچه مى خوشمّزه از راه رسيدند.  آنها تصّور

يکى از نوجوانان دم در رسيدند، همه تميز و با لباس مرتّب بودند.  آنها از کودکان استقبال کرده آنها را نشاندند.  
ح را اعالم کرد و برنامۀ دعا را مد گفت، رئوس برنامه براى صبآ ساله با اعتماد به نفس تمام به کودکان خوش ۱۴

هاى دونفره به خوبى برگزار شد.  کودکان اوقات خوبى را  هاى گوناگون با تيم ها براى گروه نيز اجرا کرد.  کالس
کردند  گذراندند و از ياد گرفتن مطالب خشنود بودند.  بعد از کالس، گروه نوجوانان و جوانانى که به آنها کمک مى

  الدين نيز مقدارى غذاى ديگر آورده بودند که بين همه تقسيم شد.ناهار دادند.  و

ب شرکت نوجوانان از کودکان دعوت کردند روزهاى شنبه به کالس بيايند و نوزده کودک به طور مرتّ 
شود با خوشحالى با پدر و مادرشان در ميان  را که هر هفته به آنها آموزش داده مىهايي  کنند.  کودکان درس مى
نوجوانان مطالعۀ کتاب  اند.  وقتى گروه کنند محّب امراهلل شده رند. والدين کودکانى که در کالس شرکت مىگذا مى



  براى توزيع نيست – PP۲.۳.۱.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۳، واحد مندى نوجوانان توان - ۷۸

کنند روزهاى  شود، زندگى مى هاى اطفال تشکيل مى کند، آن اعضائى که در خيابانى که کالس بعدى را شروع مى
اند؛ قدم  بيوت تبليغى و جلسات دعا شرکت کردهدهند.  والدين بعضى از نوجوانان در  شنبه هم به کالس ادامه مى

  بعدى دعوت آنها به حلقۀ مطالعه است.

کنند.   چک صدا کرده سالم مىکنند آنها را به نام کو کودکان هر زمان که در خيابان با نوجوانان برخورد مى
نوجوانان و دوستانشان   کودکان محلّه را دور هم جمع کرده و بين آنها دوستى و محبّت ايجاد کرده است.، کالس

اند.  آنها مشغول تجربه هستند که چگونه خداوند در  به طور جّدى به تأّمل دربارۀ امر بهائى و تعاليم عاليۀ آن پرداخته
  کند. دهند آنها را تأييد و کمک مى هر کارى که آنها انجام مى
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  مراجع

                                                            
  ۲۱۳۲از طرف حضرت ولى امراهلل به يکى از احبّاء / انوار هدايت، شماره  ۱۹۲۶آوريل  ۱۷مکتوب  –ترجمه  ١ 

  ۹تاريخچۀ مدرسۀ تربيت بنين، ص  ٢

  ۱۹۱۲سپتامبر  ۲۰خطابه  –ترجمه   ٣

  ۱۹۱۲مه  ۴خطابۀ  –ترجمه   ٤

  بهاءاهلل و عصر جديد ۱۰۵حه نقل ترجمه از صف  ٥

  ۱۹۱۲مه  ۴خطابۀ  –ترجمه   ٦

  ۹۳، ص۲خطابات مبارکه، ج  ٧

  ۲۲۱مفاوضات عبدالبهاء، ص  ٨

  ۸۲، صParis Talksنوامبر،  ۹خطابۀ  –ترجمه   ٩

  ۱۹۱۲مه  ۴خطابه  –ترجمه   ١٠

  ۱۰۱، ص۳خطابات مبارکه، ج  ١١

  Divine Philosophy ۲۹صفحۀ  –ترجمه   ١٢

  ۵۱، ص۱از مکاتيب، ج منتخباتى  ١٣

  ۶۲، ص۱، جTablets of Abdu’l-Baha –ترجمه   ١٤

  ۷۲۲، ص۳، جباالمأخذ  –ترجمه   ١٥

  ۴۷بديع، ص ۱۶۲/ طبع  ۷۵هجرى، ص ۱۳۲۹رساله مدنيه، طبع   ١٦

  Tablets of Abdu’l-Bahaجلد اّول کتاب  ۷۱صفحۀ  –ترجمه   ١٧
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  ۷۲، صباالمأخذ  –ترجمه   ١٨

  ۳۳۶، ص۱/ مکاتيب عبدالبهاء، ج ۱۲۳منتخباتى از مکاتيب، ص  ١٩

اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده،  کلمات فردوسيه، ورق يازدهم، مجموعه  ٢٠
  ۴۰ص

  ۱۶۰بيان حضرت بهاءاهلل نقل شده در توقيع "قد ظهر يوم الميعاد، ص  ٢١

  بديع) ۱۶۲بع (ط ۲۳و  ۳۴هجرى) و  ۱۳۲۹(طبع  ۲۴و  ۴۷رسالۀ مدنيّه، صفحات   ٢٢

  ۸۵/ درياى دانش، ص ۲۸۶-۷مجموعه الواح طبع مصر، ص  ٢٣

  ۱۹۱۲خطابه سوم دسامبر  –ترجمه   ٢٤

  ۲۶۰، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج  ٢٥

  ۹لوح مبارک خطاب به شيخ نجفى، ص  ٢٦

  ۱۲۲مجموعه الواح نازله بعد از کتاب اقدس، ص  ٢٧

  ۲۶درياى دانش، ص  ٢٨

  ۳۱، ص۱، جTablets of Abdu’l-Baha –ترجمه   ٢٩

  ۱۹۴، ص۱، جTablets of Abdu’l-Baha –ترجمه   ٣٠

  ۹-۱۰لوح مبارک خطاب به شيخ نجفى، ص  ٣١

  ۲۶درياى دانش، ص  ٣٢

  ۲۷درياى دانش، ص  ٣٣

  ۱۲۳الواح نازله بعد از کتاب اقدس، ص  ٣٤

  ۲۰۳کتاب مبين، ص  ٣٥
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  ۳۳مناجاة، ص  ٣٦

  ۲-۳درياى دانش، ص  ٣٧

  ۱۹۱۲مه  ۵ خطابۀ –ترجمه   ٣٨

  ۱۲۹-۱۳۰مناجاة، ص  ٣٩

  ۱۴۸، صباالمأخذ   ٤٠

  ۱۹۹، صباالمأخذ   ٤١

  ۹۲، صباالمأخذ   ٤٢

  ۱۶۶، صباالمأخذ   ٤٣

  ۱۱۹مناجاة، ص  ٤٤

  ۱۵۴منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولى، ص  ٤٥

  ۲۴۲، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج  ٤٦

  ۱۰۶مناجاة، ص  ٤٧

  ۲۰نجفى، صلوح مبارک خطاب به شيخ   ٤٨

  ۳۸/ مجموعه الواح طبع مصر، ص ۱۳۱، ص۲لوح حکمت، آثار قلم اعلى، ج  ٤٩
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