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 توضیح اجمالی درس

آنها به ارزش و  لیتبد یو فهم چگونگ داتیکودک به استقامت در برابر مشکالت و تهد قیدرس تشو نیالف( هدف از ا

 ممتاز است. تیقعمو

توسط صدف استفاده شده  دیساخت مروار یصدف و چگونگ تیمطلب توسط کودک، از آ نیساده کردن درک ا یب( برا 

 است.

بدن  یشود. چون گوشتهیاو م یهاوارد کفه یگیر ایسنگ  یکند. گاه یم یصدف در آب زندگ دیدان یهمان طور که م 

محافظت از خودش  یفرار کند، پس برا دیتهد نیتواند از ایدهد. او نمیو نرم است، حضور سنگ او را آزار م یاصدف ژله

به  لیارزش، تبد یب سنگ ای گیشود تا ریباعث م نیکرده و هم یاسنگ شروع به ترشح ماده ای گیدر برابر آزار ر

که  یسنگ ای گیما و خود ماست و ر یزندگ هیدف شبصدف، ص تیدر آ بیترت نیشود. به ا یو ارزشمند فیلط دیمروار

 .مشکالت و مسائل و اعمال ماست هیشود شب یوارد صدف م

 یهادر مواجه با سنگ ردیبگ ادیاش را مشابه صدف بداند و یدرس آن است که کودک خود و زندگ نیا یحکم یجهیپ( نت

خود را  تیمأمور دیاو با بیترت نیارزشمند بپروراند. به ا دیصدف، از آنها مروار هیشب ،یدر زندگ داتیمشکالت و تهد

 بداند. یدپروریهمچون صدف، مروار

آن است که به مشکالت و مسائل  یریگمیو تصم یسازمیدر تصم کهایتکن نیتراز مهم یکی که وزدآمیت( کودک م 

 توجه کند، از آنها نترسد و آن قدر به مشکل بپردازد تا آن را در جهت ارتقاء خود مصادره کند.

مستأصل شود، فرار  دیآمد، نبا شیپ شیبرا یکه اگر مشکل ردیگیدر صدف، عبرت م یپرور دیروند مروار یث( او با بررس

ندارد، اما مردم  یسنگ زشت ارزش کیفراموش کند که  دیکند. او نبا لیارزش تبد کیآن را به  دیبترسد، بلکه با ایکند 

آن سنگ آزار دهنده همان عمل  یگونه است؛ گاه نیانسانها هم هم لپردازند. عم یو داشتن آن پول م دیبابت مروار

 کرد. لیشود آن را به عمل خوب تبد یکه چطور م دید دیزشت و نادرست ماست و حاال با

بدشان را به اعمال خوب توانند اعمال ها نیز نمینی انساتوانند مروارید بپرورانند؛ همهها نمیی صدفنهایتاً این که، همه

 مال بدشان را به اعمال خوب تبدیل کنند.هایی ارزشمند هستند که بتوانند اعتبدیل کنند. لذا انسان

 عبرت عاشورایی
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