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 شروع مناجات .1

  هواهللا                                                            

 تعليم بر مؤيد ، بدار محفوظ را كودكان اين خدايا.تو عظمت وآيات تواند قدرت دست صنع نازنين اطفال اين ، مهربان خداوند اي
              ع ع   مهربان و بخشنده توئي ده پرورش عنايت صدف آغوش در اند دردانه اطفال اين خدايا. فرما انساني عالم خدمت به موفق و كن

 1 ص 2 ج اطفال مناجاتهاي مجموعه                                                                                                                  

 

 

  دوم مناجات .2

              هواهللا

 حرارت به و بخش اهتزازي احديت رياض نسيم به و فرما وتازه تر عنايت ابر باران از را هدايت جويبار نهاالن اين ، يزدان پاك اي
 پروردگار اي. شوند برگ و بار پر و گردند شكفته و كنند ترقي روز به روز و نمايند نما و نشو تا نما عطا تازه جاني حقيقت شمس
 مقتدرر توئي .شوند محشور خلق بين در برازندگي نهايت در كه فرما وتوفيق تأييد مظاهر و بخش اقتدار و قوت و كن هوشيار را جمله
  483 ص چاپĤلمان مناجات مجموعه                                                    ع ع  وتوانا
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 : عبدالبهاء حضرت نصوص .4

  :فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 عمومي اخالق آينده در.  گردند تو جان و دل سرور سبب و نمايند ترقي ملكوت و ملك در تا خواهم بهائي تربيت را اطفال اين " 
 به انساني عالم سعادت زيرا.  افتند مشقات و زحمت در اال و يابند جهان دو سعادت تا نمود تربيت را اطفال بايد. گردد فاسد بسيار
 39ص تربيت بارة در نصوص مجموعه             .است رحماني اخالق

 

 انساني عالم فضائل اساس اس زيرا رحمن حضرت وعنايت الطاف وجاذب انسان عالم مناقب اعظم كودكان پرورش و اطفال تربيت"
 گلشن باغبان عنايت به دانش و علم جويبار در نهال مانند شود تربيت كودكي در طفل چون. جاوداني عزت اوج به تدرج سبب و است

... يابد نهايت بي لطافت و طراوت وجود گلشن در حرارتش شعاع وبه گيرد حقيقت شمس پرتو البته و بنوشد معاني زالل از احديت
 .نمايد حاصل ديگر نورانيت و يابد ديگر زينت انساني عالم شود مبذول جليله همت عظيم مورد اين در اگر

                         45 ص تربيت باره در نصوص مجموعه   
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 ".كنند راهنمائي بهتري زندگي به را فرزندانشان كه شريكند قلبي ميل اين در اجتماع هاي زمينه و طبقات جميع در والدين" .5

 

 : خوانيم مي 2003 آوريل مورخ المللي بين التبليغ دار توسط شده تهيه سند در

 .است بوده خارج جامعه به بهائي اطفال كالسهاي دادن ازگسترش عبارت باشد، مي مؤثر اندازه همان به كه ارتباط ديگر شكل يك "
 العمل عكس .كنند راهنمائي بهتري زندگي به را فرزندانشان كه شريكند قلبي ميل اين در اجتماع هاي زمينه و طبقات جميع در والدين
 بوده بخش اميد و كننده تشجيع العاده فوق كنند مي عرضه روحاني تربيت و تعليم از اي زمينه تأمين براي بهائيان كه آنچه به نسبت
 در كه افرادي يا ، دارند اطفال كالسهاي در كودكاني كه پذيرا و مستعد والدين دعوت براي كه اي نقطه هر در همچنين...  است

 بخش اميد حاصله نتايج ، گيرد مي صورت مطالعاتي هاي حلقه به آنها جذب براي مدون و منظم مساعي يابند، مي حضور دعا جلسات
 ندارد وجود فشاري هيچ امر اين در كه شوند مي متوجه بهائيان غير وقتي كه است بخش اطمينان نيز موضوع اين به توجه.... است بوده
 موجود روحاني مائدة كه دارد وجود بهائيان طرف از واقعي تمايلي بلكه گيرد، نمي صورت نيز بهائي امر به آنها فراخواندن در سعي و
 مي روي بهائي اجتماعات به سهولت به آنها خود و است مثبت آنها العمل عكس بگذارند، آنها اختيار در را بهاءاهللا حضرت تعاليم در

 .آورند

 

 :بيشتر تأمل جهت در سؤاالت

o كند؟ مي ترغيب اطفال كالسهاي در فرزندانشان حضور به نسبت را والدين كه است عاملي چه 

o باشد؟ مبارك امر با والدينشان آشنائي براي اي انگيزه تواند مي كالسها اين در اطفال حضور آيا 

o بخشد؟ تداوم انگيزه اين به تواند مي عاملي چه به توجه 
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 : اطفال كالسهاي معرفي در .7

 

 نقاط تمام در بشر افراد همه براي بخواهيم اگر.است انسانها همة حق معنويت و آزادي ، عدالت ، صلح از شار سر فضائي در زندگي
 جامعه امروز .كنند تالش سطحي چنين به رسيدن براي دنيا مردم همه كه است الزم ، شود فراهم پرومعنائي و شايسته زندگي دنيا

 .است جهاني اخالق اين از بخشي ، فروتني ، خدمت صلح، مانند زندگي ارزشهاي به توجه.است جهاني فراگير اخالق نيازمند جهاني

 اما.  كنند پيدا تجلي روزمره زندگي در ازرفتارهايمان بخشي همچون و شوند دروني ما در كه كنند مي پيدا معنا زماني ارزشها اين
 .آموخت كودكي از بايد را زندگي ارزشهاي كه است اين مهمتر اصل

 اميد.دهد مي شكل آينده در را روحاني موجود اساسي صفات ، رفتار و عادات ، روحاني عقايد و ها توانائي به توجه كودكي سنين در
 در .نمايد ايفاء بسزايي سهم خداوند به اطفال تقرب  و انساني و روحاني خصائل و كماالت كسب در اطفال كالسهاي كه رود مي

 .باشد مي اجتماعي و فردي زندگي در روحاني تعاليم موجب به عمل و صحيح تفكر نحوة فراگيري بر تأكيد اطفال كالسهاي

اطفال كالسهاي معرفي در اي مجموعه از برگرفته                                                                                     
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  2010 رضوان پيام از قسمتي مطالعه .6

 

 زمان هم واقعيت دو پيدايش مربوطه اقدامات نتيجة و است بوده بهائي جامعة فرهنگ از جزئي همواره كودكان روحاني تربيت به توجه
 مختلف مدارج در سيستماتيك هاي كالس تشكيل مندي توان ويژگي با ايران بهائيان آوردهاي دست به تأسي واقعيت يك. باشد مي
 اكثر در. شد مي ارائه جديد  نسل به امر تعاليم و تاريخ به راجع دانش انتقال منظور به معموالً و بود بهائي هاي خانواده كودكان براي
 و شهري از اعم مناطقي در ديگر واقعيت. است بوده اندك نسبتاً اند شده مند بهره هايي كالس چنين از كه كساني تعداد جهان نقاط

 برخوردار بيشتري عموميت از ها كالس مورد اين در. شد آشكار بود پيوسته وقوع به وسيع مقياس در امر تصديق آن در كه روستايي
 عوامل شدند، مي پذيرفته باز آغوش با هم و بودند ها كالس اين در شركت مشتاق هم مختلف هاي خانواده كودكان كه وجودي با. بود

 تشكيل با كه است خشنودي موجب چقدر. شود ارائه سال به سال الزم ترتيب و نظم با درسي مواد كه گرديد آن از مانع مختلفي
 كه دوگانگي اين اند، ديده تعليم عالم سراسر در آموزشي مؤسسات توسط   كه دوستاني اهتمام به همگان براي سيستماتيك هاي كالس

 .است زوال به رو حال بوده تاريخي شرايط محصول

 است جريان در رشد فشردة برنامة كه جغرافيايي محدودة هر در. كرد دنبال جديت و همت با اكنون بايد را اميدبخشي آغاز چنين يك
 مختلف هاي پيشينه با هايي خانواده از كودكان از اي فزاينده تعداد روحاني تربيت براي الزم تمهيدات بيشتر نظمي با تا كوشيد بايد

 اقدام اين. باشد مي ضروري است گرفتن شتاب حال در ها دهكده و ها محلّه در كه  سازي جامعه فرايند براي امر اين زيرا شود، فراهم
  .باشد مي مؤسسات جانب از هم و والدين جانب از هم تعاون و شكيبايي مستلزم و بود خواهد دشواري كار

 

 در كه)  اطفال كالسهاي و اخالقيه دروس كالسهاي(  روشي دو ميان موجود شباهتهاي و تفاوتها  اعظم العدل بيت پيام طبق بر
  ؟ دارند محاسني چه و معايب چه كدام هر كدامند؟ است متداول بهائي جامعه در اطفال روحاني تربيت خصوص


