شب اول محرم

عنوان درس

آیت صدف

من هم مروارید میپرورانم!
توضیح اجمالی درس

الف) هدف از این درس تشویق کودک به استقامت در برابر مشکالت و تهدیدات و فهم چگونگی تبدیل آنها به ارزش و
موقعیت ممتاز است.
ب) برای ساده کردن درک این مطلب توسط کودک ،از آیت صدف و چگونگی ساخت مروارید توسط صدف استفاده شده
است.
همان طور که می دانید صدف در آب زندگی می کند .گاهی سنگ یا ریگی وارد کفههای او میشود .چون گوشتهی بدن
صدف ژلهای و نرم است ،حضور سنگ او را آزار میدهد .او نمیتواند از این تهدید فرار کند ،پس برای محافظت از خودش
در برابر آزار ریگ یا سنگ شروع به ترشح مادهای کرده و همین باعث میشود تا ریگ یا سنگ بی ارزش ،تبدیل به
مروارید لطیف و ارزشمندی شود .به این ترتیب در آیت صدف ،صدف شبیه زندگی ما و خود ماست و ریگ یا سنگی که
وارد صدف می شود شبیه مشکالت و مسائل و اعمال ماست.
پ) نتیجهی حکمی این درس آن است که کودک خود و زندگیاش را مشابه صدف بداند و یاد بگیرد در مواجه با سنگهای
مشکالت و تهدیدات در زندگی ،شبیه صدف ،از آنها مروارید ارزشمند بپروراند .به این ترتیب او باید مأموریت خود را
همچون صدف ،مرواریدپروری بداند.
ت) کودک میآموزد که یکی از مهمترین تکنیکها در تصمیمسازی و تصمیمگیری آن است که به مشکالت و مسائل
توجه کند ،از آنها نترسد و آن قدر به مشکل بپردازد تا آن را در جهت ارتقاء خود مصادره کند.
ث) او با بررسی روند مروارید پروری در صدف ،عبرت میگیرد که اگر مشکلی برایش پیش آمد ،نباید مستأصل شود ،فرار
کند یا بترسد ،بلکه باید آن را به یک ارزش تبدیل کند .او نباید فراموش کند که یک سنگ زشت ارزشی ندارد ،اما مردم
بابت مروارید و داشتن آن پول می پردازند .عمل انسانها هم همین گونه است؛ گاهی آن سنگ آزار دهنده همان عمل
زشت و نادرست ماست و حاال باید دید که چطور می شود آن را به عمل خوب تبدیل کرد.
نهایتاً این که ،همهی صدفها نمیتوانند مروارید بپرورانند؛ همهی انسانها نیز نمیتوانند اعمال بدشان را به اعمال خوب
تبدیل کنند .لذا انسانهایی ارزشمند هستند که بتوانند اعمال بدشان را به اعمال خوب تبدیل کنند.

عبرت عاشورایی
 -1امام حسین (ع) با قیام عاشورایی خود تهدید ریشهکن شدن اسالم توسط بنی امیه را به ماندگار شدن اسالم در
تاریخ تبدیل کردند.
 -2تبدیل تهدید (اسارت) به موقعیت ،با ایراد سخنرانی حضرت زینب (س) در دربار.

