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 گردانی آفتابمزرعه گل آفتابگردانآیت 

 توضیح اجمالی درس

 با نور الهی در جماعت است. سوییهماهنگی و همهدف از این درس تبیین اهمیت الف( 

 جماعت نماز و تطبیق آن با گردانی آفتابمزرعه آیتبرای ساده کردن درک این مطلب توسط کودک، از ب( 

 :استفاده شده است. به این ترتیب که

کند، گردان منفعل بوده و از نور خورشید تغذیه میخورشید فاعل است، آفتاب گردان هستند.ها شبیه آفتابانسان -

 انسان نیز برای رشد و تعالی نیازمند نور معرفت الهی است.

نماز  ها دروان به جماعت مسلمانتاست. برای مثال می گردانی آفتابمزرعهها شبیه جماعت انسان -

 اشاره کرد.جماعت 

شناسی در حکمت الهی و خورشید آیت منشاء شناخت و معرفت گردان آیت معرفتآفتاب -

 ی انسانی و انطباق آن با نور الهی ست.گردان آیت جامعهی آفتاباست. مزرعه

 :ی حکمی این درس آن است کهپ( نتیجه

گردان در جستجوی نور حقیقت برای متعالی شدن، باید رو به سوی خورشید حقیقت قلب انسان شبیه گل آفتاب -

انسان باید مأموریت خود را هماهنگی با نور حقیقت و ذات اقدس الهی و معرفت الهی داشته باشد. 

 بداند.

جماعت و  گردان شبیه نمازی آفتابگردان در مزرعههای آفتابحرکت هماهنگ گل -

حکمت نماز  خواندن به سوی یک قبله است.هماهنگی نمازگزاران با امام جماعت و نماز

 سویی در جهت یک قبله و اقتدا به امام جماعت است. جماعت، هماهنگی و هم

گردان، در ی آفتابگردان در مزرعههای آفتابنظیر گلگردان و هماهنگی بیهای آفتابنظم پوالدین دانه -

کشد. هرگیاه ت با خورشید، مفهوم وحدت در کثرت را نمایش داده و توحید را در طبیعت به تصویر مینسب

ی اقوام و قبایل آن جامعه هستند. های روی هر گل نمایندهست و تخمهی انسانیگردان شبیه یک جامعهآفتاب

شود تمام اقوام ورشید قرار دارند، میها در هماهنگی کامل با خی گلگردان همهی آفتابطور که در مزرعههمان

 و قبایل و کشورهای جهان را با توجه به نور حق و ایمان، با یکدیگر هماهنگ کرد.

از خدا غافل نشود. حجاب نور را کنار بزند و اگر پشت به  عنوان یک استراتژیست،آموزد بهت( کودک می

 .دبرگردخورشید حقیقت کرده است، 

اگر داشت با خورشید هماهنگ ، گردان از خود نوری نداردگیاه آفتابگیرد که، یاو در این درس عبرت م

گردان هستیم. برای رشد و تعالی نیازمند نور الهی هستیم. آفتابها نیز همانند گلشد. ما انساننمی

د ابر حجاب نور هماننها و ماه ما را گمراه کنند. نباید خورشید خود را گم کنیم. نباید نور کم ستاره

کنند و از خدا غافل ها نیز ما را به خود مشغول میماند. ابر خود نعمت است، اما گاهی نعمتمی



ای که به نور حقیقت پشت کند، اول از همه خود او دچار پژمردگی و سازند. هر فرد و جامعهمی

 گردد.هالکت می

 عبرت عاشورایی

 

 چرخید و تا آخرین نفس با ایشان جنگید.خود به سمت او زهیر که با دیدن نور امام  -1

تمام یاران امام حسین )ع( که در واقعه عاشورا او را همراهی کردند و ظهر عاشورا پشت سر ایشان نماز خواندند  -2

 مانند آیت گل آفتابگردان عمل کردند.

دند و تا آخرین حضرت عباس )ع( در تمام طول زندگی خود مانند گل آفتابگردان رو به سمت نور امام خود بو  -3

 مداری بود.والیتای برمبنای لحظه زندگی روابط ایشان با امام حسین )ع( روابط برادری نبود بلکه رابطه

سویی خود امام حسین )ع( که در تمام طول زندگی در نسبت با خداوند مانند گل آفتابگردان عمل کردند و این هم -4

 رسد.با نور الهی در کربال به اوج خود می

 


