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 ديباچه
الً اصول، نظم اداري و مباني امر مبارك كام": در مكتوبي كه از طرف حضرت ولي امراهللا نوشته شده، چنين آمده است

تر  مبادرت نمايند كه به ميزاني به مراتب اعظم از قبل به  معلوم است، اما ضرورت تام دارد كه احباء به مطالعهء آثاري عميق
آنها بلوغ روحاني بخشد، آنها را در حيات جامعه متّحد نمايد، و قادر سازد كه طريق حيات بهائي را به نحو احسن و اولي تجسم 

 1"...بخشند

ضمناً اين .  شود  جذب خواننده به مطالعهء مفاهيم عميقي است كه در آثار مباركهء بهائي يافت ميين كتابهدف ا
به عنوان پلي براي رسيدن به مطالعهء گستردهء آثار حضرت بهاءاهللا، حضرت عبدالبهاء و حضرت مقصود نيز مد نظر است كه 

 .ولي امراهللا عمل كند

شود كه به طور  هر درس به چند بخش تقسيم مي.  لعهء فردي و گروهي استفاده كردتوان براي مطا اين كتاب را مي
 :توان آنها را به كار برد گزينشي مي

   در معرفي درسمقدمه

  بيان كلّي اطّالعات جديدنماي كلّي

  همراه با نقل بيانات و مثالها"نماي كلّي"  جزئياتتوضيح

 وع درس از آثار مباركه  نقل بياناتي در زمينهء موضمطالب خواندني

 هايي از تاريخ امر مبارك هايي درمورد عنوان درس، معموالًاز كتب بعضي از بهائيان؛ غالباً شامل داستان  گزيدهتشريح با مثال

 تر عنوان درس  سه طريق بررسي عميق مطالعهء بيشتر

 سؤاالتي براي مرور مطالب درس  سؤاالت

 جواب به سؤاالت فوق  جوابها

 ؤاالتي براي بحث گروهيس  بحث

  و تالش در جهت عمل به موجب آن تر عنوان درس تمرين براي بررسي عميق  تمرين

 جوابهاي پيشنهادي براي تمرين بازخورد
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د در هر درس تحت پوشش قرار دهيد، براي خود يهايي كه ميل دار  بخشبا انتخابِجهت استفادهء فردي از اين كتاب، 
نظر  ها صرف هايي كه در نظر داريد، ممكن است مايل باشيد از برخي از  بخش با توجه به اولويت.   كنيدبرنامهء مطالعه تنظيم

 صرف نظر نكنيد، زيرا فرصتي براي مطالعهء كالم الهي و تبيينات حضرت عبدالبهاء "مطالب خواندني"اما، لطفاً از بخش .  كنيد
   شايد مايل باشيدبراي نوشتن يادداشت و ثبت نظريات خود.  آورد  فراهم ميالعدل اعظم و حضرت ولي امراهللا و  توضيحات بيت

 با دعاي روزانه، در صبح يا شام، – يا فقط قسمتي از يك درس –شايد مطالعهء هر درس .  از حاشيهء هر صفحه استفاده كنيد
 .تر باشد براي شما راحت

توان، بخش بخش،  مثالً، هر درس را مي.  هي نيز استفاده كرداي جهت مطالعهء گرو توان براي تنظيم برنامه كتاب را مي
اي يك روز جمع شوند و بيانات و  توانند درس را به تنهايي بخوانند، بعد هفته  اعضاء گروه مييا.  مطالعه و مورد بحث قرار داد

، قبل از آن كه گروه به مطالعه و توان انتخاب كرد اين است كه سومين راهي كه مي.  سؤاالت را مورد بحث و بررسي قرار دهند
 را به طور خالصه "تشريح با مثال" و "توضيح"، "نماي كلّي"هاي  بحث دربارهء بيانات نقل شده بپردازد، يك رهبر گروه بخش

 .در ده تا پانزده دقيقه به اختصار بيان كند

 

ي جهت حصول آمادگي جهت بيوت توان به عنوان منبع اين كتاب را، غير از تزييد معلومات شخصي و گروهي، مي
اميدواريم براي شما سودمند، .  هاي عمومي، يا كارهاي سميناري در مدارس بهائي مورد استفاده قرار داد تبليغي، سخنراني
 .بخش باشد آموزنده، و روحيه
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 پيشگفتار
 :پيامي به جوانان بهائي

در جميع اوقات، ايشان با دو .   چهار ماه درد و رنج را تحمل كردندچال، حضرت بهاءاهللا در زندان تاريك و بدبوي سياه
كرد،  آنقدر اين زنجيرها سنگين بودند كه هر گاه يك زنداني حركتي مي.  زنجير سنگين، به ساير زندانيان بسته شده بودند

د، آثاري از خود به جاي گذاشت هاي عميقي كه در پوست حضرت بهاءاهللا ايجاد ش زخم.  شد سبب درد و ناراحتي ديگران مي
 .كه در تمام زندگي ايشان باقي ماند

.  بيشتر زندانيان نه لباسي داشتند و نه بستري.  كرد آور نفوذ نمي هيچ نوري به درون آن زندان زيرزميني تاريك و مالل
ين فقط آغاز يك عمر فداكاري و رنج و آزار اما، ا.  بردند تا شكنجه و اعدام كنند هر روز نگهبانان يك يا چند زنداني را بيرون مي

 .بود كه حضرت بهاءاهللا در كمال ميل براي هر يك از ما تحمل فرمودند

حضرت بهاءاهللا در زندان اولين پيام الهي را دريافت داشتند كه ايشان را از مقام عظيمي كه به عنوان مظهر ظهور كلّي 
در شبي از شبها در عالم "فرمايند،  ايشان مي.  ساخت ل در عالم انساني، آگاه ميالهي داشتند، و مأموريتشان براي ايجاد تحو

اِنّا نَنْصرُك بِك و بِقَلَمِك؛ التَحزَنْ عما ورد علَيك و التَخَف، اِنَّك مِنَ : رؤيا از جميع جهات اين كلمهء عليا اصغا شد
 ".رضِ و هم رِجالٌ ينْصرُونَك بِك و بِاسمِك الّذي بِهِ أحيأاهللاُ أفْئِدةَ الْعارِفينَسوف يبعثُ اهللاُ كُنوز األ.  اآلمِنينَ

 هستيد كه بايد براي نصرت حضرت بهاءاهللا مبعوث شويد و فتح و ظفر امر ايشان را "كنوز األرض"آيا شما يكي از 
 تضمين كنيد؟

هر يك از آنها بايد از خود .   راهي را انتخاب كندتواند  مي–يا كودك  زن يا مرد؛ بزرگ، جوان –هر فردي از مؤمنين 
ارتباط من با حضرت بهاءاهللا چيست؟  آيا محبت من به او به اندازهء محبت او به من هست؟  براي آن كه آنطور كه "بپرسد، 

 "توانم بكنم؟ شايسته است به او خدمت كنم، چه مي

اند كه اعتنايي به  ه، به علّت حبي كه به حضرت بهاءاهللا دارند، اين راه را برگزيدهاين كتاب براي كساني تدوين شده ك
اين كتاب سعي دارد موضوعاتي را مورد بحث قرار .  ضعف و ناتواني خويش نكنند و براي خدمت به آن حضرت تالش نمايند

كنوز "م به مراتب باالتر برويم و عمالً يكي از توانند به ما كمك كنند از اين مرحله كه فقط خود را بهائي بنامي دهد كه مي
 .بخشند  شويم كه تعاليم حضرت بهاءاهللا را تجسم مي"األرض

 :به چهار طريق خدمت توجه شده است

 تقويت ارتباط روحاني ما با خداوند؛ •

 ايجاد ْخلق و خوي بهائي حقيقي؛ •

 خدمت به امر مبارك و عالم انساني؛ و بخصوص •

 . است2"هدف اصلي و مقصد غايي كافّهء خدمات امري"تبليغ امراهللا، كه  •
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 دقيقاً از اما.  م و اصالح و ترميم آن استهاي خدمت يك عمر تالش در جهت مبادرت به اقدا الزمهء هر كدام از اين راه
را قادر اين عمل ما .  كنيم و مجراهايي براي جريان قدرت روحاني خواهيم شد طريق اين تالش هر روزه است كه رشد مي

 .سازد به هدفي كه براي خود و ترقّي عالم انساني داريم نائل شويم مي

توانند،  هاي كتاب نمي فصل.  هاي خدمتي باشد اي براي هر يك از اين زمينه تواند مقدمه اين كتاب به بهترين وجه مي
در مورد نحوهء تبليغ باشد كه در آثار المثل، حاوي توصيف بسياري از مشخّصات خْلق و خوي بهائي يا راهنمايي تفصيلي  في

 ارائه شده در هر فصل،  عناوينِترِ براي يافتن كتابها و مراجع در آثار مباركه جهت بررسي مفصل.  مباركه ذكر شده است
 .راهنمايي اضافه عرضه شده است

ربرد هدايات حضرت بهاءاهللا در اثر عمل است كه كا.  با اين حال، تمركز اين كتاب بر عمل است، نه صرفاً بر مطالعه
 .رسانيم براي متحول ساختن خود و جهان اطرافمان را به حد كمال مي

هايش را كه بزرگترها به  عدالتي گرايي و توجه به كمال مطلوب، جهان و بي هاي متوالي، از طريق آرمان جوانان، در زمان
اما هيچ نسلي به اندازهء نسل فعلي به ابزارها، .  تحول بر آمدندها در صدد ايجاد  بعضي نسل.  آنها عرضه داشتند، رد كردند

ابزارها عبارت از .  مباني، و فرصتي براي ايجاد تحولي چشمگير در سرنوشت عالم انساني مجهز نبوده و آمادگي نداشته است
سيس جوامع بهائي و نظم اداري اساس و شالوده وسعت گسترش امر مبارك در سراسر جهان و تأ.  تعاليم حضرت بهاءاهللا است

 .است اين زمانفرصت عبارت از اوج دو جريان سازنده و مخرّب در .  آن است

.  توانيد اعالم انصراف نموده خود را كنار بكشيد مي.  باز هم بايد گفت كه اين موضوع به انتخاب فردي بستگي دارد
د اين تالش بزرگ را انتخاب كرده، براي ايجاد تحول بهتر در جهان، تواني يا مي.  توانيد در طلب راحت و آسايش خود برآييد مي

 .تحولي جاويد و پايدار، از ابزار، اساس، و فرصت استفاده نماييد

.  جوانان ما قدرت و توانايي آن را دارند كه در تشييد و تجهيز جوامع آينده در قرن آتيه سهم به سزايي را ايفا نمايند"
 3".عالمي را به حركت در آوردآري، جوان تواند كه 
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1 
 نبرد تاريكي و نور

 مقدمه
خطاب به جوانان بهائي  العدل اعظم در پيامي بيت.  اند جوانان هميشه در پيشبرد امر مبارك نقشي اساسي ايفا كرده

به ميزاني به مراتب اعظم از قبل " شدند كه قيام نمايند و "جنودي از جوانان مصمم و برخوردار از بيداري روحاني"طالب  
 4. نمايند"پروردگار همواره ناظر و منتظر خود" امرِ وقف ترويج "قواي ارزشمند خود را

برخورد قواي تاريكي كه خصيصهء نظم زيرا در اين زمان .  نبوده است به اين انداز نياز به چنين جنودي هيچ زماني
.  آراي حضرت بهاءاهللا است، مقدر است كه به اوج خود برسد كهن جهاني است و قواي نور كه خصيصهء نظم بديع جهان

نود حضرت بهاءاهللا، يعني ج.  سازد تحوالت عظيم در داخل و خارج از امر مبارك، سرنوشت عالم انساني را از پايه دگرگون مي
 .سپاه نور، در خطّ مقدم اين نبرد قرار گرفته است

فصل اول و دوم .  گيرد ترين لحظه در تاريخ بشري مورد بررسي قرار مي در اين كتاب، نقش جوانان در طي اين بحراني
 روحاني "جنود"ه قيام خواهند كرد تا پردازد ك به بررسي شرايط اين نبرد حماسي نور و ظلمت، نقش مردان و زنان جواني مي

 بر 8 و 7هاي  هاي معين اين جنود روحاني اختصاص دارد و فصل به مطالعهء مسئوليت  3-6هاي    فصل5.اين سپاه نور شوند
 .فعاليت عملي تمركز خواهد داشت

 

 نماي كلّي
 عبارت از نقشهء   جريان اول6.رمايندف حضرت ولي امراهللا دو جرياني را كه در عالم در حال فعاليت است، توصيف مي

آراي  پاشد و راه را براي نظم بديع جهان  است كه اساساً جرياني از تخريب است كه نظم كهن جهاني را فرو مي7عظم الهيا
ا اين وظيفهء بهائيان است كه الگوي نظم بديع جهاني ر.  جريان ديگر، جريان سازندگي است.  سازد حضرت بهاءاهللا مهيا مي

 .مطرح سازند

قواي آزاد شده در اثر ظهور حضرت بهاءاهللا، .  شوند دو فرايند سازندگي و تخريب در انتهاي قرن به اوج خود نزديك مي
 .يعني قواي نور، مقدر است با قواي تاريكيِ نظمي كه به سرعت در حال سقوط است، برخورد داشته باشند

نياز به افرادي دارد كه به عنوان مجاري پاكيزه جهت اجراي امور امر مبارك قواي آزاد شده در اثر ظهور حضرت بهاءاهللا 
اي چنين خطير از  حال، در لحظه.   جوانان براي خدمت در اين طريق قيام كردنداز همان ابتداي ظهور امر الهي،.  عمل نمايند

شوند تا به عنوان جنود روحاني سپاه نور به  ده ميظهور و بروز امر الهي و تاريخ عالم انساني، جوانان بهائي بار ديگر فرا خوان
 .اجراي اعمال دليرانه و اقدامات دالورانه قيام نمايند
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 توضيح
ايشان براي احباء توضيح دادند كه قواي آزاد شده در .  اند توصيف فرموده 8"قرن انوار"حضرت عبدالبهاء قرن بيستم را 

حصول اصطدام بين سپاه "ايشان همچنين .  ن جهان طبق تعاليم ايشان استاثر ظهور حضرت بهاءاهللا در حال متحول ساخت
 .بيني فرمودند  را پيش9"نور و لشكر ظلمت

 در حال سرعت گرفتن و به نحوي روز به روزحضرت ولي امراهللا توضيح فرمودند كه دو جريان سازندگي و تخريب 
زمان اعظم مساعي و مجهودات آنان و " بهائيان وعده دادند كه   ايشان به10.امان به سوي حد اعالي خود در حال حركتند بي

اعلي فرصت انجام فتوحات باهرهء ايشان بايد با اضطراب شديدي كه در مكاشفات يوحنّا به آن اخبار گشته و نشانهء ادني 
 11".مرحلهء انحطاط عالم انساني است مقارن باشد

اقدام "  اين 12.سيس صلح اصغر توسط ملل عالم منجر خواهد شدظهور و بروز اين نمايش عظيم در وهلهء اولي به تأ
 و اين نيز نتيجهء معرفت مقام و شناسايي به نوبت خود به بيداري حس روحانيت جمهور منجر خواهد شد... عظيم و تاريخي 

باشد و اين امتزاج نيز  دعاوي امر حضرت بهاءاهللا است كه شرط ضروري امتزاج نهايي تمام اجناس و مذاهب و طبقات و ملل مي
   13".نظم بديع جهاني حضرتش را بايد اعالم دارد

وران اوليهء تاريخ بهائي، نسل جوان در ترويج داز آغاز اين امر مبارك، يعني از "العدل اعظم خاطرنشان ساختند كه  بيت
حضرت باب وقتي اظهار امر فرمودند از و انتشار امراهللا سهم بسزايي داشته و در اين سبيل به خدمات فائقه نائل آمده است  

هاي عظيم در خدمت  در عنفوان جواني مسئوليت... الوري  حضرت مولي... گذشت سن  مباركشان بيش از بيست و پنج سال نمي
اب حضرت شوقي رباني موقعي براي استقرار بر اريكهء واليت امر دعوت شدند كه در ريعان شب... اَبِ بزرگوار به عهده گرفتند

 .  و گروهي از ساير جوانان، در سبيل شهادت و تبليغ امراهللا به ايثار جان قيام كردند14".بودند

العدل  بيت.   نقش بسيار مهمي را بايد ايفا كنند با نزديك شدن دو جريان سازنده و مخرّب به اوج خود، جوانان ديگربار
و موازين دنياي قديم، شائق و مشتاقند موازيني را كه حضرت ها  جوانان بهائي ضمن ترك و طرد ارزش"فرمايند،  اعظم مي

اند تحصيل نمايند و خود را با موازين مزبور منطبق سازند و به اين طريق خألئي را كه از ترك نظام كهنه و  بهاءاهللا وضع فرموده
 15".شود با ارائهء نظم بديع ملكوتي مرتفع سازند فرسوده حاصل مي

حضرت ولي امراهللا توضيح .  را نبايد با هيچ مفهوم نزاع و قدرت حاكميت اشتباه گرفتهاي جنود روحاني  ويژگي
اش جهت تطهير و ايجاد وحدت   حضرت بهاءاهللا به نام مقدس آن وجود نازنين و به امدادات غيبيهرفارسان دلي"فرمايند كه،  مي

 "ي ورشكست و در  پرتگاه فنا و اضمحالل قرار گرفتهو روحانيت در جامعهء كنوني عالم كه از لحاظ اخالق و ملكات روحان
 16.دارند اقدامات و مجهودات جليله معمول و مجرا مي
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توانند به اين  آنها نمي.  توانند صرفاً خود را بهائي بنامند جوانان براي اين كه وظيفهء خود را در اين نبرد ايفا كنند، نمي
جوانان بايد جنود تحول يافته و منضبط در سپاه نور .  به طور انفعالي شركت كنندهاي جامعهء بهائي  قانع باشند كه در فعاليت

العدل  بيت.  آنها بايد براي متحول ساختن جهان براي پروردگارشان، بر خود غلبه كرده قلوب اهل عالم را فتح نمايند.  شوند
آن را دارند كه در تشييد و تجهيز جوامع آينده در قرن اي نيست كه جوانان ما قدرت و توانايي  شبهه"اعظم تأييد فرمودند كه، 

 17".آري جوان تواند كه عالمي را به حركت در آورد.  آتيه سهم بسزايي را ايفا نمايند

 

 مطالب خواندني
اء ارض را احاطه بأسا و ضر... ن است و نه اهل آن مشاهده فرماييد سالها است نه ارض ساك"فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي -1

 )14درياي دانش، ص(. ذلك احدي آگاه نه كه سبب آن چيست و علّت آن چه وده؛ معنم

جرياني مركّب از دو نيروي متضاد سرگرم تغيير و تبديل وضع كنوني جهان است؛ در "فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -2
اين دو نيرو يكي .  كند  طي ميحالي كه هر يك از اين دو نيرو با شتابي فزاينده مسيري مخالف با مسير نيروي ديگر را

آن سير سازنده به آئين نوزاد حضرت بهاءاهللا وابسته است و ... كننده سازنده و الفت دهنده است و ديگري مخرّب و متالشي
آرايي است كه به زودي امر بهائي تأسيس خواهد كرد؛ و بالعكس، اين نيروي مخرّب، كه نمايندهء  طليعهء نظم بديع جهان

ديگر است، وابسته به مدنيتي است كه از اجابت مقتضيات زمانه اعراض نموده و بالنّتيجه به كابوس هرج و مرج و آن سير 
در نتيجهء برخورد آن دو سير متضاد، تالطمي عظيم و اصطكاكي سخت ... در اين دوران تحول .  انحطاط دچار شده است

 )111-2نظم جهاني بهائي، ص( ".ناپذير است اش وصف ائج نهائيسابقه و عظمت جالل نت برخاسته كه شدت و وسعتش بي

: حضرت ولي امراهللا به ما فرمودند كه دو جريان عظيم در عالم انساني در حال فعاليت است"فرمايند،  العدل اعظم مي بيت -3
 فعاليت است؛ كند و در كلّ عالم انساني در حال يكي نقشهء عظيم الهي كه در پيشروي خود ايجاد تالطم و آشوب مي

اين جريان، .  سازد شكند و نوع بشر را، در آتش آالم و تجارب، در هيأتي واحد متّحد مي موانع وحدت جهاني را در هم مي
جريان ثاني، كه وظيفهء دميدن دم حيات .. در ميقات معين الهي، موجد صلح اصغر، يعني اتّحاد سياسي عالم خواهد بود

 است، به عهدهء بهائيان است كه آگاهانه، با –وحدت و روحانيت حقيقي در صلح اعظم  ايجاد –در اين هيأت متّحد 
رهنمودهاي تفصيلي و هدايات مداوم و مستمرّ الهي، براي برپا كردن بناي ملكوت الهي بر وجه ارض در حال بذل 

 )133-4، صWellspring of Guidance  -ترجمه ( "...مجهوداتند

تسريع تحقّق دو مرحله، طي دههء گذشته، از جهتي زوال و "فرمايند،  مي) 1983 (140ضوان العدل اعظم در پيام ر بيت -4
العين  آراي الهي، كه اليوم به رأي اضمحالل نظم قديم و از جهت ديگر پيشرفت و اعتالء و استحكام نظم بديع جهان

اند، بالترديد به وسيلهء مورخين  يان فرمودهگردد و به قسمي است كه حضرت ولي عزيز امراهللا آن را بيان و تب مشاهده مي
حتّي .  گردد آينده به عنوان يكي از بارزترين حوادث اين زمان و خصوصيات برجستهء اين دوران، در عالم امكان عنوان مي

اكنون در داخل و خارج  هم.  افزايش حدت اخير و سرعت حدوث اين وقايع مهمه، بيش از پيش آشكار و پديدار است
ر اين قرن عظيم فخيم به اوج خود اي در سرَيان است تا اين دو مرحلهء متضاد در جريان را د امرالهي، قواي عظيمه

 ".رسانند
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فعاليت نقشهء اعظم الهي به نحوي اسرارآميز در جهتي كه تنها نفس حضرتش هدايت "فرمايند،  العدل اعظم مي بيت -5
صغيري كه به ما عنايت فرموده تا، به عنوان نقش ما در طرح عظيم حضرتش فرمايد در حال حركت است، اما نقشهء  مي

ما بايد جميع قواي خود را به اين امر .  براي نجاح و فالح نوع بشر، اجرا نماييم، به وضوح توصيف و تشريح شده است
 )134، صWellspring of Guidance –ترجمه ( ".اختصاص دهيم، زيرا هيچ نفس ديگري براي اجراي آن وجود ندارد

منشأ هان غافل از موعود و افق تيره و تاريكي كه ج"فرمايند،   خطاب به جوانان مي1985 مه 8العدل اعظم در پيام  بيت -6
نوميدي دردناك و :  خود با آن مواجه است، ديدگاه و بينش نسل جوان را به شدت تحت تأثير قرار داده استنجات و نجاح

آورند  هاي وخيم اما بيهوده و حتّي خطرناكي كه از روي استيصال به آن روي مي حل ا به راهبارشان و التجاء آنه مصيبت
، كه در اثر عرفان به منبع و منشأ مزبور و بينشي روشن  است جوانان بهائيمستلزم بذل توجه اصالحي و درمانيقاطعانه 

 عظيم حضرت  ظهور اك سازنده و اطمينان تابنبخش، اميد  حياتتسرّمتوانند در اعطاء  كه به آنها عنايت شده، نمي
 )2153 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".بهاءاهللا به آنها درنگ نمايند

اين نسل جوانان بهائي از وجه تمايزي "فرمايند،   خطاب به جوانان بهائي اروپا مي1983 ژوئيه 4العدل اعظم در پيام  بيت -7
ندگي خواهيد كه كرد كه قواي تاريخ به نقطهء اوج خود، كه نوع بشر شاهد شما در دوراني ز.  مثيل برخوردار است بي

تأسيس صلح اصغر خواهد بود، در حال حركت است؛ دوراني كه در طي آن، امر الهي در بازسازي جامعهء بشري نقشي ايفا 
ما خواسته خواهد شد، در مقابل در سالهاي آينده از ش.  خواهد كرد كه يوماً فيوماً از اهميت بيشتري برخوردار خواهد شد

 انوار هدايت، شماره –ترجمه ( ".توان تصور و تجسم نمود، سكّاندار امر الهي شويد شرايط و تحوالتي كه هنوز به زحمت مي
2144( 

 جوانان عزيز كه با نيروي حيات و قواي"فرمايند،   خطاب به كلّيه محافل ملّي مي1975 مه 25العدل اعظم در پيام  بيت -8
ها و شدايد را دارند و به سهولت خود را با اوضاع محلّ وفق داده با  جواني هر مشكلي را آسان شمرده طاقت تحمل سختي

 و از عهدهء حلّ معضالت جديد نمايند كنند مشتعل و منجذب مي حرارت و محبت خود نفوسي را كه مالقات مي
هايي كه  وانان بهائي است مجهز گردند، قادر خواهند بود در طرح، چون با صفات و كماالت روحاني كه سجيهء جآيند برمي

الحقيقه جوانان بهائي با اين خصائص و امتيازات در ميدان  في.  در نظر گرفته شده سهمي بسيار عظيم به عهده گيرند
 در دايرهء خدمت چون طليعهء لشكر، پيشرو جميع هستند و در هر مشروعي كه شركت نمايند، چه در سطح محلّي و چه

نقل ترجمه از صفحهء ( ".چشم انتظار اين مشتاقان به سوي جوانان بهائي دوخته است.  ملّي، قوهء محرّكه و فعاله خواهند بود
 )2122انوار هدايت، شمارهء  / "جوانان" مجموعهء 13

كمال محبت و اشتياق از شما در "فرمايند،   خطاب به كنفرانس جوانان اروپا مي1983 ژوئيه 4العدل اعظم در پيام  بيت -9
حامي و علَمدرا امر الهي و شريعت رباني گرديد، و براي احياء عالم انساني خواهيم در بحر تعاليم الهي مستغرق شويد،  مي

 )2146 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".قيام نماييد

قَد .   و جاهدوا حقَّ الجهاد في اِظهارِ أمرِهِ المبرَمِ المتينيا ملَأَ األرضِ سارعوا الي مرضاةِ اهللا"فرمايند،   حضرت بهاءاهللا مي -10
لوح  (".كذلك قُضي األمرُ مِن لَدنْ قوي قدير.قَدرنَا الجهاد في سبيلِ اهللاِ بِجنودِ الحِكْمةِ و البيانِ و بِاألخالقِ و األعمالِ

 )18مبارك خطاب به شيخ نجفي، ص

و .  الجنود تعبير گشته؛ يعني جنود آسماني نفس مبارك موعود در كتاب مقدس به رب"فرمايند،   حضرت عبدالبهاء مي -11
كلّي از عالم بشريت منسلخ و منقلب به نفوس ملكوتي و مالئكهء آسماني  مقصود از جنود آسماني نفوسي هستند كه به

 هر يك صوري در دست و نفخهء حيات بر آفاق نمايند و اين نفوس اشعهء شمس حقيقتند كه آفاق را روشن مي.  اند گشته
.  از صفات بشريت و عالم طبيعت نجات يافته متخلّق به اخالق الهي گردند و منجذب به نفحات رحماني شوند.  دمند مي

 مانند حواريون مسيح كه مملو از مسيح شدند، اين نفوس نيز  مملو از حضرت بهاءاهللا گردند؛ يعني محبت بهاءاهللا چنان
اين نفوس جنود الهي هستند و فاتح شرق و .  مستولي بر اعضاء و اجزاء و اركان آنهاگردد كه عالم بشريت را حكمي نماند



 ١١

اگر نفسي از اين نفوس توجه به جهتي نمايد و نداء به ملكوت الهي كند، جميع قواي معنويه و تأييدات ربانيه معين .  غرب
 سپاه عالم زند، لشكر آفاق را از يمين و يسار درشكند و صفوف عالم را خرق كند و هجوم يك سواره به... و ظهير او گردد؛ 
مالحظه نماييد كه حضرت بهاءاهللا چه ابوابي از براي شما گشوده است و چه ...  اين است جنود الهي.  بر قلب آفاق نمايد

 )27-9، ص3يب عبدالبهاء، جمكات( ".مقام بلند اعلي مقدر نموده است و چه موهبتي ميسر كرده است

كنم، قبل از آن  يك مرتبهء ديگر از اعضاء كلّيه جوامع تقاضا مي"فرمايند،   مي1953 مه 28 حضرت ولي امراهللا در تلگرام  -12
... ناپذير از دست برود، قيام نمايند و در زمرهء جنود مجاهدين حضرت بهاءاهللا در آيند كه فرصت حاليه به نحوي عالج

 "..در اسرع اوقات قيام نمايند و براي فتح اهداف در زمرهء صفوف جنود الهي قرار گيرند... نود دالور بهائي انشاءاهللا ج
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 تشريح با مثال
.  اند ن نيز گذاشتهاند، تأثير خود را بر بهائيا هاي جامعهء بشري نيروهاي نور و تاريكي كه در حال فرو شكستن شالوده

 در آن قدم به عرصهء وجود نهاد، به طور متناوب در معرض اذيت و آزار  قرار گرفته 1844جامعهء بهائي در ايران، كه در سال 
 به دست روحانيون مسلمان شروع شد كه، تا حدي، تا به امروز ادامه 1970شروع دور جديد اذيت و آزارها اواخر دههء .  است
در يكي از وقايع در هجدهم .  اند تيجه  نسل جديدي از جنود روحاني براي علمداري و حمايت از امر الهي قيام كردهدر ن.  دارد

 ساله، بدان علّت كه نخواستند از ايمان و عقيده به حضرت بهاءاهللا دست 25، ده تن از بانوان بهائي، از هجده تا 1983ژوئن 
داستان محاكمهء او قبل از شهادتش چنين بازگو شده .  ين بانوان، زرين مقيمي بوديكي از ا.  بشويند، به دار آويخته شدند

 :است

زماني كه زرين را نزد حاكم شرع بردند تا از امر مبارك تبرّي نمايد، و آنچنان كه معمول است به او گفته شد يا دست "
ام و به هيچ  راه منتهي به حقيقت را يافته" گفت، از عقيدهء خود بردارد يا خود را براي اعدام شدن آماده سازد، در جواب

  در موقعيت ديگري، قاضي از زرين پرسيد، ".شوم بنابراين، تسليم حكم دادگاه مي.  قيمتي حاضر نيستم آن را از دست بدهم
هء خود ثابت و راسخ اميدوارم تا آخرين نفس بر عقيد"  زرين پاسخ داد، "بند باشي؟ اي به عقيدهء خود پاي تا چه حدي آماده"

خاطر از تكرار پيشنهادي يكسان،    زرين، رنجيده"!ات برداري اما تو بايد دست از عقيده"؛ قاضي پرخاش كنان گفت، ".بمانم
ايد و من به شما جوابي  كنيد، و يك سؤال را مرتّباً تكرار كرده حضرت آقا، روزهاي بسياري است كه مرا محاكمه مي"فرياد زد، 

  اما قاضي گستاخانه همان پيشنهاد را تكرار "!كنم تكرار يك جواب لزومي داشته باشد تصور نمي.  ام قانع كننده دادهقاطع و 
گذاريد؟  چرا مرا به  خواهيد به شما بگويم؟  چرا مرا تنها نمي به چه زباني مي"گريست و به صداي بلند گفت، زرين عزيز .  كرد

  قاضي، خشمگين ".وجود من بهاءاهللا است؛ عشق من بهاءاهللا است؛ قلب من وقف بهاءاهللا استكنيد؟  تمام  حال خود رها نمي
اگر چنين كنيد، قلب من ندا در خواهد داد و به "  زرين جواب داد، "!آورم ات در مي قلبت را از سينه"و غضبناك داد زد، 

نقل  (18".ين نمايش پراحساس، برخاست و اطاق را ترك گفت  قاضي تحت تأثير ا"»!بهاءاهللا! بهاءاهللا«صداي بلند خواهد گفت، 
 )Unrestrained as the Wind 53از صفحهء 

                                                            
اي براي رهايي قواي روحاني بود كه به خروج امر مبارك از مرحلهء مجهوليت منجر  دهنده اذيت و آزار احباي ايران در اين دوران، خود، عامل شتاب 18
هر قطره خوني كه توسط شهداي شجيع بر زمين ريخت، هر آهي كه از " عالم فرمودند،  خطاب به بهائيان1982 ژانويه 26العدل اعظم در پيام  بيت.  شد

بن جان قربانيان ظلم و ستم بر آمد، هر تمنّايي كه براي حصول امدادات الهي توسط احباي وفادار تقديم ساحت حق شد، به نحوي اسرارآميز، قوايي را 
از اعداي امر مبارك قدرتي بر آن نخواهد داشت، و، آنچنان كه خداوند هميشه حاضر و ناظر اراده و آزاد كرده و همچنان آزاد خواهد ساخت كه احدي 

تضييقات حاليه سبب شده كه توجه اهل ... هدايت فرموده، سبب گرديد صيت و شهرت امر مبارك در جميع قارات عالم به سمع جميع نفوس برسد
 )ترجمه (". سوي اسم و آوازهء امر محبوب ما جلب شودعالم، به نحوي كه در تاريخ سابقه ندارد، به
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 مطالعهء بيشتر
  انتخاب كنيد"مطالب خواندني"يكي از فقرات را از بخش 

 محتواي اين فقره چيست؟

 

 

 

 

 

توانيد در زندگي  هاي مشخّصي مي اين فقره را به چه شيوه
 خود به كار ببريد؟

 

و آثار بهائي از .  ؤاالت بالجواب در مورد درس را كه مايليد با عمق بيشتري مورد بررسي قرار دهيد، فهرست كنيدس
 .براي يافتن جواب به سؤاالت خود استفاده كنيدمنبعي كه رد زير آورده شده 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 

 

وسط حضرت ولي امراهللا نوشته شده و طي آن ستيزهء  تاريخ صد ساله اول امر مبارك كه ت– اثر حضرت ولي امراهللا قرن بديع
 .بين قواي نور و ظلم در طي دوران مزبور به تصوير كشيده شده است
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 سؤاالت
براي مالحظهء .  هايي از محتواي درس جهت استفاده در مطالعهء فردي تهيه شده است سؤاالت زير در مرور قسمت

 . در صفحهء بعد مراجعه كنيد"حثب"سؤاالتي جهت مطالعهء گروهي، به بخش 

 :را با ضربدر عالمت بزنيد) نقشهء اعظم(عوامل مرتبط با نقشهء بزرگ الهي  -1

 صلح اعظم يا   صلح اصغر –الف 

 جريان مخرّب يا  جريان سازنده–ب 

 فعاليت بهائيان يا  فعاليت جهان–ج 

 نظم بديع جهاني يا  مدنيت در حال انحطاط–د 

پيشرو جميع "اند و آنها را قادر خواهد ساخت  العدل اعظم تعيين فرموده ي جوانان را كه بيتچهار مورد از شش ويژگ -2
 . گردند، ذكر كنيد"باشند و در هر مشروعي كه شركت نمايند، قوهء محرّكه و فعاله

 --------------------------------------------------------------------------الف 

 -------------------------------------------------------------------------- -ب 

 --------------------------------------------------------------------------  -ج 

 --------------------------------------------------------------------------  -د 

 :كنند ذكر كنيد براي آن نبرد مياءاهللا سه هدفي را كه جنود روحاني حضرت به -3

 --------------------------------------------------------------------------الف 

 -------------------------------------------------------------------------- -ب 

 --------------------------------------------------------------------------  -ج 

 

 

 جوابها
با توجه به برداشتي كه از بيانات نقل شده داريد، جوابهاي شما ممكن است .  گردد ذيالً جوابهاي پيشنهادي ذكر مي

 .جوابهاي پيشنهادي را به عنوان نقطهء شروعي براي تفكّر و بحث مد نظر قرار دهيد.  متفاوت باشد

 در حالي كه نقشهء صغير  از آن "كند از طريق كلّ عالم انساني عمل مي"شاره دارد كه نقشهء اعظم الهي به دو جرياني ا -1
صلح اصغر، جريان تخريب و فروپاشي، و مدنيت در حال انحطاط نشان دهندهء ظهور و بروز نقشهء عظيم .  بهائيان است

 . توجه كنيد"مطالب خواندني" در بخش 5 تا1به سه بيان شماره .  الهي است



 ١٤

 :شش مورد احتمالي عبارتند از.   توجه كنيد8يان شمارهء به ب -2

 ها و شدايد طاقت تحمل سختي •

 حرارت و محبت •

 دهند به سهولت خود را با اوضاع محل وفق مي •

 آيند از عهدهء حلّ معضالت جديد بر مي •

 مشتعل و منجذب ساختن ديگران •

 صفات و كماالت روحاني كه سجيهء جوانان بهائي است •

 :فرمايند سه هدف را مشخّص مي.   توجه كنيد"توضيح"ضرت ولي امراهللا در بخش به بيان ح -3

 تطهير  •

  ايجاد وحدت   •
 روحانيت •

 بحث
چه شواهدي .  اكنون در جهان در حال فعاليت هستند، توصيف نماييد به كالم خود دو جريان سازنده و مخرّب را كه هم

 .) اشاره كنيد5 تا 1اره به بيانات شم(كنيد؟  از اين دو جريان مشاهده مي

 .) اشاره شود7به بيان شماره (مثيل اين نسل از جوانان بهائي چيست؟  وجه تمايز بي

 .) اشاره شود5-12هاي  به شماره(هاي جوانان بهائي در اين دوران بحراني چيست؟  مسئوليت

ظ به نبرد عملي شباهت دارد؟  صفات جنود روحاني چيست؟  دست زدن به نبرد روحاني به چه معني است؟  از چه لحا
 .) اشاره شود9-12به بيانات (از چه لحاظ تفاوت دارد؟ 

 

 :ضميمه 

  :تحقيق
 بحث و با تحقيق در شرايط فعلي اوضاع جهان و باالخص ايران مثالهايي عيني از دو جريان 1با توجه به سئوال  -1

 .سازنده و مخرب كه هم اكنون در حال فعاليت هستند را شرح دهيد 

حال با توجه به نواياي معهد اعلي ، شما به عنوان جنود روحاني سپاه نور تامل نمائيد كه در جهت حركت جريان  -2
 سازنده چه اقداماتي در زندگي شخصي خود مي توانيد انجام دهيد ؟ 
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 انضباط جنود روحاني

 مقدمه

ته باشند كه آنها، از جهتي، مانند جنودي هستند احباء بايد در جميع اوقات مد نظر داش"حضرت ولي امراهللا فرمودند، 
العاده مظلم و تاريك است؛ نفرت و انواع  عالم در اين زمان، از لحاظ روحاني، فوق.  كه مورد حمله و هجوم قرار گرفته باشند

اي محبت، وحدت، از طرف ديگر، ما  حارسان قواي مقابل، يعني قو.  تعصبات، جداً و حقيقتاً در حال متالشي كردن آن است
 19".مبادا اين قواي منفي مخرّب از طريق ما در جمع ما رخنه و نفوذ نمايند... صلح و ائتالفيم، و بايد مستمرّاً مراقب باشيم 

كنند تا در نبرد  كساني كه قيام مي.  سپاه نور از اين قاعده مستثني نيست.  سپاه نيرومند محتاج سربازان منضبط است
 زمرهء جنود روحاني قرار گيرند بايد مسئوليت تقويت روابط خود با خداوند را به عهده گرفته، براي تحول نور و تاريكي در

 .روحاني تالش نمايند و به اعمال ارزشمندي در خدمت به امر مباركش مبادرت ورزند

فصل آينده بر چهار چهار .  وصول به اين اهداف، فرايندي تدريجي و مستلزم انضباط و تالش مداوم براي فرد است
توفيق در هر يك .  هر يك از اين طرق خدمت بايد با شور و حرارت دنبال شود.  طريق خدمت براي جوانان متمركز خواهد بود

 .گيرد، استوار است از آنها بر پايهء انضباط روحاني كه در اين فصل مورد بحث قرار مي

 

 نماي كلّي

  براي تحقّق اين وظيفهء 20. امراهللا، به عهدهء جوانان است"وليت ترقّي و تقدمكلّ مسئ"فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي
 .  شوند– 21"نور مجسم" –عاليه، جوانان بهائي بايد متحول گردند و جنود روحاني 

ي، دين پرستي، بي پرستي، تعصب، ملّيت ماده.  دهند نبرد تاريكي و نور متضمن برخورد قوايي است كه جهان را شكل مي
و ساير قواي ظلمت، جهت جذب قلوب و در اختيار گرفتن سرنوشت نوع انسان، در حال ستيزه و نزاع با محبت، وحدت و 

 .روحانيت هستند

ها عناصر انضباط نفس و تحولي است  اين سالح.  شود اساساً روحاني است هايي كه در اين نبرد استفاده مي ماهيت سالح
ها براي جذب قوهء روحاني جهت غلبه بر قواي ظلمت  توانند از اين سالح جوانان بهائي مي.  استكه در آثار بهائي توصيف شده

 .استفاده كنند و مجرايي پاكيزه براي جريان يافتن قواي نور شوند كه در حال ايجاد نظم بديع جهاني هستند

                                                            
 1347 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه  19
 Compilation of  Compilations جلد دوم 429 مندرج در صفحه 1932 توقيع دوم نوامبر –ترجمه  20
 28، ص3مكاتيب عبدالبهاء، ج 21
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 توضيح

تعادل " آزاد شدهء ناشي از آن "قواي" كه  اشاره فرمودند"ظهور و بروز انقالب عظيم جهاني"حضرت ولي امراهللا به 
  هيكل 22".اجتماعي، مذهبي، سياسي و اقتصادي جامعهء عمومي سازمان يافته را به شدت دچار اختالل و تزلزل ساخته است

 "پرستي ديني و ماده پرستي، بي الحاد، ملّيت"، 23"تعصب نژادي"فرمايند كه از جمله اين قواي ظلمت  مبارك توضيح مي
 24.ستا

بايد .  توانيم اميدوار باشيم كه در نبرد عليه اين قواي ظلمت به پيروزي دست يابيم ما با نفس ضعيفي كه داريم نمي
 .شود اين تحول از طريق مبادرت به عمل و تفكّر و تأمل مبتني بر آثار حضرت بهاءاهللا ميسر مي.  متحول شويم

  ظهور حضرت بهاءاهللا 25.ري تغيير و تبديل در هر يك از افراد بشر استبنا به بيان حضرت بهاءاهللا، هدف از هر ظهو
عقاب "، "پشّهء ضعيف"به مدد اين قوا .  توانند به مدد ما بيايند و ما را تغيير دهند قواي نيرومند روحاني را آزاد نموده كه مي

 . حقير به سلحشوري روحاني بدل گردد  به مدد اين قوا، جواني26. تبديل گردد"شهباز" به " نحيفگنجشك" گردد و "قوي

گردد، الزاماً  كُند و مستلزم بردباري و تالش مداوم و سيستماتيك براي  اين جريان كه به وسيلهء آن، شخص متحول مي
 .به كار بردن تعاليم بهائي در زندگي روزمرّه است

اين به چه معني .   باشند27"اگردان حقش"خواهند كه  حضرت عبدالبهاء در يكي از بيانات خود از جوانان بهائي مي
اين يادگيري از .  گيرد شاگرد كارش را از استاد خياط ياد مي.  است؟  كارآموز و شاگردي را در كارگاه خياطي در نظر بگيريد
 .گيرد طريق عمل و راهنمايي، و نه صرفاً با خواندن كتاب، صورت مي

در آغاز، شاگرد دوختن را ياد .  كند  روز به روز بيشتر پيشرفت ميهاي عملي خياط، شاگرد با به كار بردن مهارت
گذارد و  ها را كنار هم مي رسد كه شاگرد بسياري از مهارت باالخره روزي فرا مي.  آموزد گيرد؛ سپس متر كردن و برش را مي مي

دوزد، اما با تمرين بيشتر، كار  ياط مينقصي نيست كه استاد خ اگرچه اين لباس كامل و بي.  آورد لباس كامل را از كار در مي
 .بهتر خواهد شد

روزهاي متوالي با قواي ظلمت مقابله و .  شود  به كار ملكوت مشغول مي"شاگرد حق"جند روحاني آينده، به عنوان 
ش را متحول آيد، خُلق و خوي بخشد، بر نقائصش فائق مي اش را فزوني مي هاي روحاني روز به روز مهارت.  كند مبارزه مي

به مدد خداوند، قواي نور .  شود سازد، از طريق دعا، مطالعه، تبليغ و خدمت به عالم انساني به خدايش نزديكتر و نزديكتر مي مي
 .كند را كه براي متحول ساختن جهان فعاليت دارند، جذب مي

                                                            
 متن فارسي موجود است؛ اما با متن انگليسي 5 مطلب فوق در صفحهء ترجمهء فارسي / 3، صThe Advent of Divine Justice –ترجمه  22

 .تطبيق تام ندارد
 196اهللا، ص حصن حصين شريعت 23
 Messages to the Baha'i World 169اصل بيان در صفحهء / نقل ترجمه از فصل پانزدهم گوهر يكتا  24
 اركان عالم سرّاً و جهراً، ظاهراً و باطناً؛ چه اگر به هيچ وجه امورات ارض تغيير مقصود از هر ظهور، ظهور تغيير وتبديل است در" (187ايقان، ص 25

 )".نيابد، ظهور مظاهر كلّيه لغو خواهد بود
 21، ص1منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج 26
 80مجموعه آثار مباركه دربارهء تربيت بهائي، ص 27
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شوند، آنچنان ميادين وسيع   داخل ميدر مقابل چشمان جنودي كه در ظلّ اين رايت نورا"حضرت ولي امراهللا فرمودند، 
شود كه مانند مستظلّين در  هت عيون و حيرت و دهشت قلب هر نفسي ميحقيق و تحكيم وجود دارد كه سبب بو گستردهء ت

 اي كه علَمداران اين دين مبين بايد به آن ارتقاء جويند مدارج عاليه.  ظلّ رايت سمحاي اين امر مبارك، قاطع و مصمم نيستند
الحقيقه صعب و مهيب؛ مشكالت و معضالتي كه در اين سبيل با آن مواجهند، متعدد و كثير؛ طريق منتهي به فتح و ظفر  في

: معهذا، كالم نازله از قلم اعلي، مشحون از اطمينان مؤكّد، از آن آنها است.  كلّي و نهايي، سخت بغرنج، ناهموار و باريك است
»ع مِنْكُم واحد قومرَلَو يِةلي نُصهغلَبرِنا لَيأ  أملي مْئةاهللاُ عهغلبه لَيبفي ح لَو أزداد  موات و   ألْفِ ون في السلي ماهللاُ ع

 29."28».األرض

 

 مطالب خواندني

 

هور القدس را كه در اين زمان، به واسطهء ظ احباي الهي بايد قدرت روح"فرمايند،   مي1957 اوت 11حضرت ولي امراهللا در  -1
اگر احباء خود را كامالً در .  اعظم جمال رحمن، ظاهر و عيان گشته و در حال تجديد حيات روحاني آنان است، درك كنند

اي به آنان  معرض نفوذ و هدايت روح قدسي الهي قرار دهند،  هيچ قدرتي، اعم از سماوي يا ارضي، قادر نخواهد بود لطمه
 30".وارد آورد

به مجرّد اين كه صهباي ايمان را از كأس ايقان از ايادي مظاهر ... همين گروه "فرمايند،  ن شريف ميحضرت بهاءاهللا در ايقا -2
شدند، به قسمي كه از زن و فرزند و اموال و اثقال و جان و ايمان، بلكه از ما  نوشيدند، بالمرّه تقليب مي سبحان مي

نمود كه دنيا را و آنچه در آن هست به پر كاهي  را اخذ ميايشان ... گذشتند؛ و به قسمي غلبات شوق الهي اهللا، مي سوي
شود كه اگر اين نفوس همان نفوس  ذلك چگونه مي مع.  نمود و يك نفر از اين جنود در مقابل گروهي مقاتله مي... ندانسته 

 )121ص( " شود؟قبل باشند، اين گونه امورات، كه مخالف عادات بشريه و منافي هواي جسمانيه است، از ايشان ظاهر

جنود حيات بايد متهور و شهيم باشند تا .  ملكوت الهي از قوت و قدرت اليتناهي برخوردار"فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي -3
حال بايد قوت و .  ميدان وسيع، و زمان براي حركت فارسان مقتضي... تأييدات ملكوت مستمرّاً مكرّراً بر آن نازل گردد 

 31". رساند، شهامت قلب و شجاعت نفس و قوت و قدرت نمايان نمودقدرت به منصهء ظهور
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لَو أرادت نَملَةٌ أنْ تُفَسرَ القرآنَ مِن ذِكْرِ باطِنِهِ و «فرمايد،  حضرت اعلي روحي له الفدا مي"فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي -4
چون مور ضعيف را چنين استعداد لطيف حاصل، »  .جلَج في حقيقةِ الكائناتباطِنِ باطِنِهِ لَتَقْدر؛ ألنَّ السرَّ الصمدانية قَد تَلَ

 .  چه عون و عنايت حاصل گردد و چه تأييد و الهام متواصل شود... ديگر معلوم است كه در ظلّ فيوضات جمال مبارك 

م ظهور را ادراك كنيد و حجج پس اي نورسيدگان نوراني  شب و روز جهد نماييد تا به حقائق و معاني پي بريد و اسرار يو
زبان به ثنا بگشاييد و ادلّه و برهان اقامه نماييد؛ تشنگان را به معينِ ماء حيوان .  و براهين اشراق اسم اعظم را اطّالع يابيد

 ".شاگردان حق گرديد و طبيبان الهي شويد؛ مريضان انسان را معالجه نماييد.  برسانيد و مريضان را شفاي حقيقي بدهيد
 )79-80آثار مباركه دربارهء تربيت بهائي، ص(

هيچ بهائي حقيقي و باوفايي در اين يوم نبايد عاطل و ": كاتب حضرت ولي امراهللا از طرف هيكل مبارك مرقوم داشته است -5
ارض ما بايد مستمرّاً بر قواي ظلمت كه كرهء .  باطل ماند يا طالب راحت و آسايش خويش يا حتّي رضايت نفس خود باشد

رقيمهء مورخ ( ".را احاطه كرده هجوم آوريم و طلوع فجر يوم بديع را كه حضرت بهاءاهللا از آن اِخبار فرموده، سرعت بخشيم
 )1933 آوريل 19

توانند  يك نمي هيچ... حتّي ولي امراهللا نيز بنفسه ... نمايندگان محلّي و ملّي جامعه "فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -6
تنها فرد است كه بايد اهميت موضوع را .  اي جاي او را بگيرند را تعيين نمايند و يا در ايفاي چنين وظيفهوظيفهء فرد 

تشخيص داده، به وجدان خود رجوع كند و با توسل به دعا و مناجات جوانب امر را در نظر گيرد و مردانه با غريزهء 
نه، به كمال بسالت، عالئق ناچيز و بيهوده را، كه مانع از حركت طلبي، كه مانع از قيام اوست، مبارزه كند و قاطعا راحت

با عموم طبقات جامعه، از مرد و ... اوست، به دور افكند و از هر فكري كه سبب سد سبيل شود، خود را آزاد و فارغ ساخته 
 .ايمان آورده، جلب نمايدو با حكمت و محبت و دعا و پافشاري، نفوس را به امري كه خود به آن ... زن، مؤانست جويد 

ماديت خشك و خشني كه در حال حاضر سرتاسر ملّت را فرا گرفته، تعلّق به اشياء دنيوي كه نفوس بشري را احاطه 
نموده، ترس و اضطرابي كه افكار را پريشان كرده، لذّات و  تفريحاتي كه اوقات را معطوف به خود ساخته، تعصبات و 

اي   اينها از جمله موانع عظيمه–وتار كرده، القيدي و رخوتي كه مشاعر روحاني را فلج ساخته  خصوماتي كه آفاق را تيره
گردد و براي تجديد  هستند كه هر طالب مجاهدي كه قصد خدمت در سبيل امر حضرت بهاءاهللا را دارد با آن مواجه مي

 .مايدو رستاخيز هموطنانش بايد با آن به مبارزه برخاسته، بر آن غلبه ن حيات

ها پاك و مطهر و از مشغوليات ثانويه و  كند به هر اندازه كه از آلودگي مجاهدي كه در جبههء داخلي به خدمت قيام مي
انگيز آزاد و از تعصبات و خصومات بري و از نفس فارغ و مملو از قوهء امداد و شفابخش الهي گردد، موفّق  اضطرابات مالل

تواند نفوسي را كه طالب هدايت  آن وقت است كه مي.  ليه او قد علم كرده و صف كشيده استبه غلبه بر قوايي شود كه ع
 .آنان است، به مغناطيس محبت جذب نموده، سبب ايمان و والي ثابت و راسخ آنان به امر حضرت بهاءاهللا گردد

نمايد  ه به حمايت امري قيام ميهر چند اين امر دقيق و دشوار و مستلزم سعي و كوشش ممتد و فراوان است و نفسي ك
كه با شيوع قواي ماديت و ملّيت و المذهبي و تعصب نژادي و مقاومت علماي رسوم در حال جنگ و مبارزه است، در راه 

هاي گوناگون مواجه خواهد گرديد؛ وليكن قدرت غالبهء فضل و تأييد الهي كه از ظهور حضرت  خود با انواع خطرات و دام
 ".گردد، بدون ترديد به نحوي اسرارآميز و محيرالعقول پيروزي و غلبهء كامل را نصيب او خواهد فرمود امل او ميبهاءاهللا ش

 )194-196اهللا، ص حصن حصين شريعت(
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، آثار قلم اعليلوح حكمت ، ( ".و اجعلوا اِشراقَكُم أفضلَ مِن عشيكُم و غَدكُم أحسن مِن أمسكُم"فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي -7
 )38مجموعه الواح طبع مصر، ص / 131، ص2ج

كتاب اقدس،  ( "... بِعهدِاهللاِ و ميثاقِهِيوف يتْلُ لَم اِنّ الّذي لَماهللا في كُلّ صباحٍ و مساءٍ؛  اتلوا آياتِ"فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي -8
 )149بند 

فرمايند  العاده تقدير مي ت ولي امراهللا فوقحضر": در مكتوبي كه از طرف حضرت ولي امراهللا نوشته شده، چنين آمده است -9
كنيد، و به اين وسيله براي  كه شما در كمال وفاداري وصاياي حضرت بهاءاهللا در مورد اداي نماز روزانه را اطاعت و اجرا مي

 كساني كه اين نمازهاي روزانه از قوت مخصوص برخوردار است كه تنها.  ايد جوانان بهائي سرمشق مطلوبي را فراهم آورده
 جلد دوم 240 صفحهء –ترجمه ( ".توانند آنچنان كه شايد و بايد به آن پي ببرند كنند مي آنها را به طور مرتّب ادا مي

Compilation of Compilations( 

ه اصول تعاليم حضرت بهاءاهللا، يك به يك، بايد به دقّت مطالع"فرمايند،   حضرت عبدالبهاء در يكي از خطابات مباركه مي -10
 روحاني و آسماني يان حقيق اين ترتيب پيروان قوي نور، سرباز به–شود تا قلب و روان به آن پي ببرد و آن را درك كند 

 22 صفحهء –ترجمه ( ".پردازيد شويد و به كسب و انتشار مدنيت حقيقي در ايران، اروپا و در تمام عالم مي خداوند مي
Paris Talks( 

آنچه كه هر يك از احباء، اعم از قديم يا " ولي امراهللا نوشته شده، چنين آمده است،  در مكتوبي كه از طرف حضرت -11
جديد، بايد درك كند اين است كه امر مبارك از قدرتي روحاني براي خلق جديد ما برخوردار است مشروط بر آن كه سعي 

تجاء نماييم كه در غلبه بر نقائص اخالقي خود و ما بايد به حضرت بهاءاهللا ال... كنيم قوهء مزبور در ما رسوخ و نفوذ نمايد
 )Unfolding Destiny 442صفحهء ( ".نيز در استفاده از قوهء ارادهء خويش براي تسلّط بر خود، به ما مساعدت نمايند

نَفْسك في مقامِ الّذي يك ثُم اجعلْ  عينمقابلِةثُم انْصب ميزانَ اهللاِ في "فرمايند،  الملوك مية حضرت بهاءاهللا در سور -12
بقبل أن تُحاس كلْ في كُلّ حينٍ و حاسِب نفسومٍ ببِهِ في كُلّ ي نْ أعمالَكزو ثم تَراه الواح نازله خطاب به ملوك و ( "...كَأنَّك

 )41رؤساي ارض، ص

 در احتراز از مشتهيات نفسانيه و ترك مستلزم توجه و مراقبت تام... اين تقديس و تنزيه "فرمايند،   حضرت ولي امراهللا مي -13
 )63ظهور عدل الهي، ص( ".است... اهواء و تمايالت سخيفه 

 )150ايقان، ص( ".غفلت را به نار حب و ذكر بسوزاند و از ما سوي اهللا چون برق درگذرد"فرمايند،   حضرت بهاءاهللا مي -14

 ". معاني آن دقّت و تأمل نماييد و به موجب آن عمل كنيدآيات الهي را تالوت كنيد، در"فرمايند،   حضرت عبدالبهاء مي -15
 )Tablets of Abdu'l-Baha جلد اول 85 صفحهء –ترجمه (

دعا و مناجات از عوامل بسيار مهم در تحكيم حيات " در مكتوبي كه از طرف حضرت ولي امراهللا نوشته شده آمده است،  -16
 انوار –ترجمه ( ".باشد، زيرا اين دو نتايج ملموس دعا و مناجات استروحاني فرد است، اما بايد با عمل و سرمشق توأم 

 )1483هدايت، شمارة 
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بايد اطمينان داشته باشيد كه تمسك تام شما به " در مكتوبي كه از طرف حضرت ولي امراهللا نوشته شده آمده است،  -17
تواند  ي از قوايي است كه به نحوي مؤثّر مياند، يك احكام و حدودي كه حضرت بهاءاهللا عمل به موجب آن را واجب فرموده

شما را هدايت كند و قادر سازد تا در امتحانات و افتتانات زندگي خود سربلند و پيروز باشيد، و به شما كمك كند كه از 
 )Compilation of Compilations جلد دوم 240  صفحه –ترجمه ( ".لحاظ روحاني از رشد و ترقّي مداوم نصيب بريد

ابداً نبايد بگذارند يومي بگذرد  بدون آن نفسي تبليغ "مكتوبي كه از طرف حضرت ولي امراهللا نوشته شده آمده است،  در  -18
 Compilation of 321 صفحهء –ترجمه ( ".شود؛ بايد به حضرت بهاءاهللا اعتماد نمود كه بذر كاشته شده رشد خواهد كرد

Compilations( 

توصيهء برادرانه هيكل مبارك به شما و كليه احباي "امراهللا نوشته شده آمده است،  در مكتوبي كه از طرف حضرت ولي  -19
باوفا و مشتاق مانند شما آن است كه بايد معلومات خود در مورد تاريخ و اصول اعتقادي امر مبارك را، نه تنها با مطالعهء 

تان، از  هاي اداري و غير اداري جامعه فعاليتدقيق و كامل، بلكه با مشاركت فعال، جدي، صميمانه و مستمر  در جميع 
دهد كه  حيات جامعهء بهائي آزمايشگاهي الزم و حياتي در اختيار شما قرار مي.  عمق و وسعت بيشتر برخوردار نماييد

ترجمه ( ".كنيد، به عمل سازنده و استوار تبديل نماييد توانيد در آن، اصولي را كه از تعاليم مباركه درك و برداشت مي مي
 )Compilation of Compilations جلد دوم 424 جلد اول و صفحهء 219 صفحهء –

شرط، استقامت است؛ و در هر امري كه ثبوت و استقامت گردد، البتّه نتيجه بخشد واالّ "فرمايند،   حضرت عبدالبهاء مي -20
 )78آثار مباركه دربارهء تربيت بهائي، ص / 140، ص1منتخباتي از مكاتيب، ج( ".ايامي چند دوام نمايد، بعد مختلّ گردد

كافي نيست كه در كمال جديت براي كسب هدايت " در مكتوبي كه از طرف حضرت ولي امراهللا نوشته شده آمده است،  -21
.  هاي عملي به تفكّر و تعمق پرداخت و سپس به عمل مبادرت كرد دعا شود، بلكه بعد از دعا بايد در مورد بهترين روش

عمل بالفاصله منجر به نتائج نگردد، يا شايد تماماً صحيح نباشد، تفاوت زيادي نخواهد داشت، زيرا دعا را از طريق حتّي اگر 
تواند از آن براي نشان دادن مسيري كه صحيح است  توان اجابت كرد و اگر عمل كسي صحيح نباشد، خداوند مي عمل مي

 )Compilation of Compilations جلد دوم 325صفحهء  / 1508 انوار هدايت، شماره –ترجمه ( ".استفاده نمايد
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 مطالعهء بيشتر

 . نقل شده، انتخاب كنيد"مطالب خواندني"يكي از بياناتي را كه در بخش 

 

 محتواي اين فقره چيست؟

 

 

 

 

 

توانيد در زندگي  هاي مشخّصي مي اين فقره را به چه شيوه
 خود به كار ببريد؟

 

 

ازآثار بهائي . اب در مورد درس را كه مايليد با عمق بيشتري مورد بررسي قرار دهيد، فهرست كنيدجو بدون سؤاالت
 .براي يافتن جواب به سؤاالت خود استفاده كنيد
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 بحث

 كند كه مجرايي براي جاري شدن قوهء الهي شويم؟  بودن به چه معني است؟  اين حالت چه كمك مي"شاگردان حق"

 ؟)"مطالب خواندني" در 3اشاره به شماره (شهامت چه ارتباطي با جذب قوهء الهي دارد 

هايي از نحوهء فعاليت هر  هر يك از اين قوا چه هستند؟  مثال.  قواي ظلمت را كه در اين فصل ذكر شده، فهرست كنيد
 .)"نيمطالب خواند" در 6 و شمارهء "توضيح"اشاره به بخش .  (يك در جهان بيان كنيد

 "مطالب خواندني" در 6به كالم خود تالش فردي براي غلبه بر قواي ظلمت را كه حضرت ولي امراهللا در شمارهء 
فرد به چه اقدامي بايد مبادرت نمايد؟  چه موانعي براي غلبه وجود دارد؟  فرد چگونه به .  اند، توضيح دهيد توصيف كرده

 ه براي وضعيت شخصي شما چيست؟يابد؟  مفاهيم ضمني اين فقر پيروزي دست مي

.  پردازيد يا خير ها مي عناصر انضباط شخصي روحاني روزانه چيست؟  براي خودتان مالحظه نماييد كه آيا به اين فعاليت
توانيد انجام دهيد تا اقداماتي را كه در آثار مباركه از شما  هاي روحاني خود مي توانيد براي تغيير الگوي فعاليت چه كاري مي

 .) اشاره شود"مطالب خواندني" به بعد در 7هاي  به شماره(واسته در آن بگنجانيد؟ خ

 

  : تمرين

 

جند خداوند هدايات خود براي مبادرت به عمل را از آثار حضرت بهاءاهللا، حضرت عبدالبهاء، حضرت ولي امراهللا و 
ايد، و سپس  هايي در مطالبي كه خوانده  شناسايي هدايتجند مؤثّر بودن به توانايي شما براي.  دارد العدل اعظم دريافت مي بيت

 .دهد اين وظيفه را عملي سازيد تمرين زير به شما اجازه مي.  عمل به موجب آنها بستگي دارد

هاي  هژهاي عملي هستند كه همراه با وا معموالً آنها فعل.  شود هدايات براي اقدام و عمل به آساني شناسايي مي
اين هدايات غالباً .  غالباً چندين فرمان در يك رديف وجود دارد.  دهند ند كه معنا و مفهوم را بسط ميشو معدودي بيان مي

چند .   زير آنها خط بكشيدبيابيد وشود، هدايات براي عمل را  در فقراتي كه ذيالً نقل مي.  همراه با نتايج اطاعت همراه است
توانيد به موجب آن  هايي را كه مي تان فهرست كرده راهدات را به زبان خوسپس، هداي.  مورد اول براي شما انجام شده است

 .عمل كنيد، بيان نماييد

 

 

 

 



 ٢٣

 :از آثار حضرت بهاءاهللا

  علي النّصر ثم انطقوا و التَصمتواقوموا و اِذا عرَفْتُم بارءكُم و سمِعتُم ما ورد عليه التستقرّوا علي فِراش الرّاحةأن يا أحباءاهللا  -1
 )154مجموعه الواح طبع مصر، ص(. أقلّ مِن آن و اِنّ هذا خيرٌ لكُم مِن كنوز ما كان و ما يكون لو أنتم من العارفين

2-  في أنفُسِهِم أنِ اجهدوا بأن يظهر منكم علي األرض آثار اهللا و أوامره؛ ثم يا مأل البهاء التكونوا بمث الّذين يقولون ما اليفعلونَه
منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا،  (.األعمال يمتازكُم عن دونِكُم و يظهر أنواركم علي من علَي األرض... لِكُم اهدوا النّاس بأفعا

 )195ص

 

 از آثار حضرت ولي امراهللا

با  و مردانه جوانب امر را در نظر بگيرد و با توسل به دعا و مناجات به وجدان خود رجوع كند... تنها فرد است كه بايد  -3
و قاطعانه در كمال بسالت عالئق ناچيز و بيهوده را كه مانع از حركت طلبي كه مانع از قيام اوست مبارزه كند  هء راحتغريز

اوست به دور افكند و از هر فكري كه سبب سد سبيل شود خود را آزاد و فارغ ساخته، به امتثال نصايح صاحب امر و به 
امعه از مرد و زن مؤانست جويد و با شيم و صفات ممتازه از حسن افكار و اقوال پيرواي از مثَل اعالي آن با عموم طبقات ج

و اعمال جاذب قلوب گردد و با حكمت و محبت و دعا و پافشاري نفوس را به امري كه خود به آن ايمان آورده است، جلب 
 )194-5اهللا، ص حصن حصين شريعت(. نمايد

 

 بازخورد

هاي مربوط به اقدام، البتّه، از فردي تا فرد ديگر تفاوت  نقشه.  شود ن فوق ذكر ميذيالً جوابهاي پيشنهادي به تمري
 .خواهد داشت

التَصمتوا  و انطقواثم قوموا علي النّصر  و اِذا عرَفْتُم بارءكُم و سمِعتُم ما ورد عليه التستقرّوا علي فِراش الرّاحةأن يا أحباءاهللا  -1
 .  لكُم مِن كنوز ما كان و ما يكون لو أنتم من العارفين و اِنّ هذا خيرٌأقلّ مِن آن

 هدايات
 اين طرف و آن طرف بيهوده و بيكار دراز نكشيد •
حاال كه به عرفان حضرت بهاءاهللا نائل شديد، قيام كرده  •

 .حركت كنيد
 با تبليغ به نصرت حضرت بهاءاهللا بشتابيد •
  تبليغ كنيد–در مورد امراهللا ساكت ننشينيد  •

 اقدامات
  يك ساعت در روز–كمتر تلويزيون تماشا كنم  •
 مارسيا را صدا –در طرح تبليغي جامعه شركت كنم  •

 . كمك بدهمدبزنم و به او پيشنها
 ! بالفاصله–شم ابراي مساعدت، نقشه داشته ب •
سعي كنم اميلي، ژوزف، مي و معلّم تاريخم را تبليغ  •

 .كنم
 



 ٢٤

؛ ثم أوامره و يظهر منكم علي األرض آثار اهللابأن أنِ اجهدوا   اليفعلونَه في أنفُسِهِمالتكونوا بمث الّذين يقولون مايا مأل البهاء  -2
 .األعمال يمتازكُم عن دونِكُم و يظهر أنواركم علي من علَي األرض ... اهدوا النّاس بأفعالِكُم

 

 هدايات
مثل ديگران نباشيد كه قولشان با فعلشان منطبق  •

 .نيست
 .ا به ظهور برسانيدسعي كنيد آثار الهي ر •

 
 از طريق اطاعت و عمل، در مورد احكام به تفكّر و تأمل  •

 .بپردازيد
 
 . سعي كنيد اعمال شما براي ديگران سرمشق باشد •

 اقدامات
 .گويم اعتقاد دارم دهم كه مي همان كاري را انجام مي •
كنم با خدمت   سعي مي–محبت يكي از آثار الهي است  •

 .ش به آنها محبت داشته باشمكردن به مردم بيش از پي
 .كنم  ديگر غيبت نمي–كنم  احكام بهائي را اجرا مي •
هاي ديگران هم گوش ندهم،  اگر غيبت نكنم، به غيبت •

 .نهايتاً غيبت كم خواهد شد

 

با انه  و مردجوانب امر را در نظر بگيرد و با توسل به دعا و مناجات به وجدان خود رجوع كند... تنها فرد است كه بايد  -3
در كمال بسالت عالئق ناچيز و بيهوده را كه مانع از حركت و قاطعانه طلبي كه مانع از قيام اوست مبارزه كند  غريزهء راحت

به امتثال نصايح صاحب امر و به ، از هر فكري كه سبب سد سبيل شود خود را آزاد و فارغ ساخته و اوست به دور افكند
موم طبقات جامعه از مرد و زن مؤانست جويد و با شيم و صفات ممتازه از حسن افكار و اقوال پيرواي از مثَل اعالي آن با ع

و اعمال جاذب قلوب گردد و با حكمت و محبت و دعا و پافشاري نفوس را به امري كه خود به آن ايمان آورده است، جلب 
 .نمايد

 

 هدايات

به وجدان خود رجوع كنيد كه بدانيد براي امراهللا چه  •
 .اري بايد انجام دادك

 .در مقابل ميل به بيهودگي و عدم فعاليت مقاومت كنيد •

 .از عالئق ناچيز كه مانع از حركت است خود را رها كنيد •

 مثبت فكر –تفكّر منفي در مورد موانع را كنار بگذاريد  •
 .كنيد

با انواع مردم مؤانست جوييد؛ سعي كنيد با اخالق و  •
 .و آنها را تبليغ كنيداعمال در قلب آنها نفوذ كنيد 

 اقدامات

 .وقتي را براي دعا و تفكّر در مورد آن كنار بگذارم •

 دقيقه زودتر بلند شوم تا براي تبليغ آماده 15هر صبح  •
 .گردم

كمتر وقت و پول را صرف مد كنم و از اينگونه موارد  •
 .ناچيز بگذرم

 مثبت فكر كنم؛ موانع را به صورت –خودم آيتي بشوم  •
 .نم كه بايد بر آن غلبه كردمشكالتي ببي

 خود طرح دوستي بريزم و آنها "گروه"با افراد خارج از  •
را به بيت تبليغي دعوت كنم؛ همسايه بيمارم، آقاي لي 

 .را ، با مراقبت از حياطش تبليغ كنم
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 :ضميمه 

 

  : تحقيق

 

 پيشرفت امراهللا در اثر يك سلسله از بحرانهـا           تاريخ امر بهائى بايد بداند اينست كه       ر طالب يكي از مفاهيم عميق و اساسي كه ه       
نمايـد    قساوت و بيرحمي و تعصبات بر جامعه امر هجوم مي           ، قواي جهل و ناداني ، ظلم و بيداد       . گردد و پيروزى ها حاصل مي    
 و امـراهللا  .گردد اما هر بار به اراده مطلقه الهيه نيروهاى ظلمت شكست خورده و فتح و ظفر نصيب مي    . و موجب بحران ميگردد   

 .  و هيچ قدرتى بر روي زمين نميتواند از پيشرفت آن جلوگيري نمايددائما مراحل متوالي بحران و پيروزي را طي مي نمايد 

مفهوم بحران و پيروزى آنچنان قابل اهميت است كه ارزش دارد در اينجا كمي مكث نموده و در قدرت و نفوذ امر الهي تفكـر و    
شود نصوص   براى كمك در اين خصوص پيشنهاد مي      . نمايد بر هر مانع و حائلي در طي طريق غلبه مي         تأمل نمائيد كه چگونه     

باشـد قرائـت نمـوده و       ي  ذيل را كه يكى از آثار جمالمبارك و ديگرى قسمتي از رقيمه ارسالي از طرف حضرت شوقى افندى م                  
 :سپس تمرينات را انجام دهيد

 

ن همج رعاع گمان نموده اند كه بقتل و غارت و نفى احباى الهـى                چنانچه در اين كور مالحظه شد كه اي        "
از بالد توانند سراج قدرت ربانى را بيفسرند و شمس صمدانى را از نور باز دارند غافل از اينكه جميع ايـن                   

(  "…باليا بمنزله دهن است براى اشتعال اين مصباح  كذلك يبدل اهللا ما يشاء و انه على كل شـي قـدير                     
  )54 ص 29 بديع شماره 141 _ از آثار حضرت بها اهللا لجنه نشر آثار امري آلمان منتخباتي

 اينگونه خداوند بدل مي نمايد و تغيير مي دهد هرچـه را             ": مضمون قسمت عربي به فارسي چنين است        
  ". اراده فرمايد و او بر هرچيز توانا است 

 و  خـالف  مؤثر استقرار يابد مگـر آنكـه بـا قـواي م            تواند بنحوي   امراهللا مانند هريك از اديان الهي نمي       "
 كافي بر اين مطلب     دليلفي نفسه   تاريخ امرمبارك   . مهاجم مقابله و مبارزه نمايد و به فتح و ظفر نائل آيد           

 بايد ايـن    ايشانولي  .  امتحانات و تضييقات و باليا همواره نصيب برگزيدگان حق بوده و خواهد بود             .است  
حـضرت  . ه دانند زيرا موجب تقويت ايمان و استحكام و تطهير آنـان خواهـد گـشت               باليا را مواهب الهي   

     ".تشبيه مـي فرماينـد          به دهني كه سراج امر الهي را روشن نگاه مي دارد ،           بهاءاهللا اين باليا و مصائب را       
 در مجموعـه بحـران و        خطاب به يكي از يـاران نقـل شـده          1936 جون   24ترجمه توقيع صادره از طرف حضرت ولي امراهللا         ( 

  )پيروزي

 

 



 ٢٦

با يكى از ياران در جامعه خود كه تاريخ امراهللا را بخـوبى ميدانـد مـشورت نمـوده و از او بخواهيـد كـه بعـضى از بحرانهـا و                                . 1
 .پيروزيهائى را كه امراهللا در خالل چند دهه گذشته تجربه نموده براى شما تعريف نمايد

تاريخ مربوط به آن جامعه را خوب مىداند مشورت نمـوده و از او بخواهيـد كـه بـراى شـما             با يكى از اعضاي جامعه خود كه        .2
 .تعريف كند امراهللا چه تضييقاتي را در مملكت شما تجربه نموده و چه نتائجي در بر داشته است 

تـا در مقابـل باليـا و    دانستن اينكه امر اهللا از طريق تسلسل بحران و پيروزى پيشرفت مينمايد چگونه بـشما كمـك ميكنـد                . 3
مشاكلى كه در زندگانى با آن روبرو ميشويد واكنش و عكس العمل نشان دهيد؟ وقتيكه سعى مينمائيد يك سرى اهـداف را در             

 زندگانى خود تحقق بخشيد، آيا بايد در مقابل اولين عالمت سختى تسليم شويد؟   

 بحران و پيروزي "باي ايران و مجموعه منتشره تحت عنوان  بيت العدل اعظم خطاب به اح2006 جون 29مطالعه پيام مورخ 
  مي تواند در اجراي بهتر اين تحقيق كمك شاياني نمايد "
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3 

 تقويت روح

 مقدمه

 .كنيم در اين فصل به اولين مورد از چهار طريق عملي براي جوانان بهائي، يعني تقويت روح، توجه مي

گردد حقيقتاً سؤالي است كه هر زن و مرد جواني  چگونه روحانيت حاصل مي"طرنشان فرمودند، حضرت ولي امراهللا خا
كننده، جوانان امروزي خود را  ليكن دقيقاً به جهت نداشتن جواب قانع.  بخشي بيابد  بايستي دير يا زود براي آن جواب رضايت

سازد،  ايت قدرت بنياد اخالقي و حيات معنوي انسان را ويران مييابند و بالنّتيجه تحت تأثير قواي مادي كه با نه سرگردان مي
 32".الحقيقه، علّت عمدهء سيئات كه حاليه در جامعه شايع و بسيار متداول است، فقدان روحانيت است في.  گيرند قرار مي

 است كه از ارتباط  جند روحاني براي مبارزه با قواي تاريكي عبارت از روحي نيرومندبه اين ترتيب، اولين سالحِ
جند روحاني به اين طريق به مجرايي براي جريان يافتن قواي رباني نور تبديل .  گيرد ناپذير با منبع قواي الهي نشأت مي تزلزل
 33.شود مي

 نماي كلّي

وظيفهء ما   اولين 34"...هستهء ايمان مذهبي آنگونه احساسات پنهاني و عرفاني است... "فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي
به عنوان جنود روحاني اين است كه دل به خدا بنديم تا قوهء الهي را، كه خون حيات براي موجوديت روحاني ما است، جذب 

 .نماييم

.  گيرد فرمايند كه در اثر اين ارتباط روحاني صورت مي حضرت ولي امراهللا حداقلّ بر چهار اقدام مرتبط به هم اشاره مي
در هر يك از اين راهها، .   حب الهي، ثبوت بر عهد و پيمان، تعامل با كالم الهي، و توكّل به ذات حق استاين موارد عبارت از

 .يابد تر با خداوند مي قلوب ما پيوندي محكم

با تقويت ارتباط روحاني با خداوند و ارادهء او از طريق دعا و اجراي تعاليم حضرت بهاءاهللا، به مجاري مؤثّرتر براي جريان 
 .يافتن قواي روحاني تبديل خواهيم شد

 

 

 
                                                            

  راهنماي جوانان8نقل ترجمه از ص / 1845انوار هدايت، شماره /  از طرف حضرت ولي امراهللا 1935 دسامبر 8مكتوب  32
33 The Power of Divine Assistance ؛ از طرف حضرت ولي امراهللا20، صفحه 
  راهنماي جوانان9نقل ترجمه از ص / 1845انوار هدايت، شماره /  از طرف حضرت ولي امراهللا 1935 دسامبر 8مكتوب  34



 ٢٨

 توضيح

 

دِرع حب در بر، بر مركوب استقامت ": شوند حضرت ولي امراهللا با اين كالم به جنود روحاني حضرت بهاءاهللا متوسل مي
ه نمايند الجنود در دست، و با توكّل مسلّم به وعود حضرتش به عنوان بهترين توشهء سفر، به ميادين  سوار، سنان كالم ربتوج

 35"... به سوي اهدافي بردارند كه هنوز وصول به آن ميسر نشده كه هنوز بكر و نامكشوف باقي مانده و قدم

گيرد و ما را در نبرد روحاني مجهز  األنام نشأت مي اين بيان بر چهار اقدامي تأكيد دارد كه از تمسك تام به مولي
 .گذارد براي جذب قواي روحاني اثر ميهر يك از آنها بر توانايي ما .  سازد مي

 36"هاي نفس شيطاني حجاب" جاذب محبت خداوند به سوي ما است و ما را در سوزاندن و از بين بردن حب الهي •
 .كند كه مانع از رشد روحاني ما است، كمك مي

 رسوخ ما را از ثبوت و.   به معناي استقامت و اطاعت از احكام و تشكيالت امريه استثبوت بر عهد و پيمان •
 . است37"الرّوح نفحات"كند و جاذب  امتحانات حفظ مي

تواند  سازد، و مي مجهز مي 39"قوت عرفان"، ما را به 38دهد  قلوب ما را به خداوند اتّصال ميتعامل با كالم الهي •
 . شود40"سبب طهارت قلوب انساني"

 تأييدات و حصول فتح و ظفر نهايي است كه ما را  عبارت از  اعتماد به وعود الهي در مورد نزولتوكّل به ذات حق •
 41. ما را فلج كند، در ميدان عمل قدم برداريمفرديمان سازد بدون آن كه ضعف و عجز  قادر مي

 

قواي "مسئوليت هر يك از جنود روحاني است كه ارتباط با خدا را تقويت نمايد و به مجرايي جهت جريان يافتن 
 برخوردار است، 43"فوق احصاء و احاطهء عباد... قوهء قاهرهء الهيه "هللا در عالم وجود كه از  حضرت بهاءا42"عجيبهء دافعهء

 .اي است كه با آن بايد به مبارزه و نبرد با قواي تاريكي پرداخت تر قوه نتيجهء حاصله عبارت از جريان قوي.  تبديل گردد
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عنوي واصل شده و از درك روحاني و معرفت عميق نسبت فقط يك نفس كه به بلوغ م"فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي
تواند از طريق   قوهء امر الهي آنقدر عظيم است كه مي–تواند مملكتي را مشتعل سازد  به امر الهي نصيب و بهره برده، مي

شگرف، دستاوردها   بديهي است كه با اعانت نيروي 44".طلبي باشد، عمل كند مجرايي كه پاك و پاكيزه و عاري از هر گونه نفس
تري از زمين را  در مقايسه با نيرو بشري به تنهايي، با استفاده از اسب و شخم قطعهء گسترده.  تواند باشد به مراتب بيشتر مي

 .اگر تراكتوري جايگزين اسب شود، تأثير حاصله چند برابر خواهد شد.   توان شخم زد و آمادهء كشت نمود مي

  اين رابطه بايد 45. است"ترقي روحاني باطني" يعني – تقويت روابط با خداوند "ت الهياس اساس و مقصود از شريع"
 .اين جريان مشابه عملكرد راديو است.  در انضباط روحاني روزمرّهء ما، به دقّت تمام پرورش يابد

ما شنونده تنها در صورتي انرژي در آنجا است، ا.  شود اطّالعات توسط امواج راديو توسط ايستگاه فرستنده راهي هوا مي
تر تنظيم شده  هرچه راديو نسبت به امواج انتقالي دقيق.  گردد كه راديو روشن شده در كانال صحيح قرار گيرد از آن متأثّر مي

به همين ترتيب نفس مستعد، از طريق دعا و ساير اقدامات روحاني، .  تر خواهد بود باشد، پارازيت كمتر و دريافت صدا واضح
در اين صورت اين نفس .  تواند به مجرايي كه به طور دقيق تنظيم شده و مرتبط با خداوند و قوهء رباني اوست تبديل گردد مي

 .شود از توان الزم براي نفوذ در ديگران برخوردار مي

 

  مطالب خواندني

و رعايت نمايد؛ بلكه عالوه بر اين، كافي نيست كه شخص مؤمن فقط تعاليم الهيه را قبول "فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -1
لذا .  شود، در خود پرورش دهد شخص بايد احساسات روحاني خويش را كه مخصوصاً از طريق دعا و مناجات حاصل مي

آئين مبين بهائي مثل ساير اديان الهي اصوالً داراي خصيصهء معنوي و عرفاني است و هدف اصلي آن رشد فرد و اجتماع 
 )10راهنماي جوانان، ص (".ائل روحاني و كسب قواي معنوي استاز طريق تحصيل فض

اي مكنون است كه از آن  كند در لطيفه مواهبي كه انسان را از ساير مظاهر وجود ممتاز مي"فرمايند،  العدل اعظم مي بيت -2
را قادر بر ساختن اين مواهب سبب شده كه انسان .  شود به روح انساني، كه عقل نيز از خواص ذاتي آن است، تعبير مي

اما موفّقيت در اين امور هرگز سبب ارضاء روح انساني نگشته است؛ زيرا .  اش نمايد بنيان تمدن سازد و از لحاظ مادي مرفّه
اي است كه به عالم برتر مايل و به جهان غيب راغب است؛ پروازش به سوي حقيقت مطلقه و ذات  روح انساني لطيفه

هري است كه نامش خداست و اديان، كه پي در پي در هر زمان به واسطهء شموس ساطعهء روحاني اليدرك يا جوهرالجوا
اند كه استعداد و قواي بشري  اند، همه سبب شده ترين رابطهء بين بشر و آن حقيقت غيبيهء مطلقه بوده ظاهر شده و مهم

 )12وعدهء صلح جهاني، بند  (".عنان شود بيدار و مصفّا گردد و توفيقات روحاني انسان با ترقّيات اجتماعيش هم
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صرفاً مجراهايي هستند كه ذات الهي از طريق آنها پيامش را ... مع كلّ ذلك، احباي الهي "فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -3
ها بايد به آن... دهد آنها وسائلي هستند كه خداوند توسط آنها منوياتش را به خلقش انتقال مي.  كند به نوع بشر ابالغ مي

امدادات الهيه كه حضرت بهاءاهللا به آنها وعده فرموده اطمينان راسخ داشته باشند، و با كسب قوت و روح حيات از اين 
 )1704، شمارهء 2، جCompilation of Compilations –ترجمه ( ".اعتماد تا آخرالحيات به بذل مجهودات ادامه دهند

يا ابن االنسان  أحببت خَلْقَك فَخَلَخْتُك؛ فَاَحبِبني كَي "فرمايند،  مي) 4فقره (بي حضرت بهاءاهللا در كلمات مكنونه عر -4
تكوحِ الحياة اُثَبفي ر و أذْكُرَك." 

زيرا .  روز به روز در محبت الهي و انجذاب به جمال باقيِ نير آفاق بيفزايد... اميدوارم كه "فرمايندة  حضرت عبدالبهاء مي -5
و چون انسان به كلّي به حقّ دل بندد و به جمال مطلق تعلّق ... لهي و محبت روحاني انسان را طيب و طاهر نمايد عشق ا

 )197، ص1منتخباتي از مكاتيب، ج( ".يابد، فيض رباني جلوه نمايد

به استقامت تمام به .  پس متابعت نفس منماييد و عهداهللا را مشكنيد و نقض ميثاق مكنيد"فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي -6
درياي ( ".كنندگان از پروردگار خود مگسليد و مباشيد از غفلت... خردان دل و قلب و زبان به او توجه نماييد و مباشيد از بي

 )328مجموعه الواح طبع مصر، ص / 125دانش، ص

هاءاهللا از هر جهت احاطه كند و جنود بايد اول قدم را بر ميثاق ثابت نمود تا تأييدات ب... "فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي -7
 ".مأل اعلي معين و ظهير گردد و نصايح و وصاياي عبدالبهاء در  قلوب مانند نقش در حجر نافذ و باقي و برقرار ماند

 )30مكاتيب عبدالبهاء، ص(

عونَ بِما فيهِ مِن لَئالِي الْحِكْمةِ و اِغتَسِموا في بحرِ بياني لَعلَّ تَطَّلِ"فرمايند،  كتاب اقدس مي) 182بند (حضرت بهاءاهللا در  -8
 ".األسرارِ

هر يك از ياران بايد مستمرّاً به زيارت آثار مباركه و نيز بيانات "فرمايند،   مي1988 ژوئن 5العدل اعظم در تاريخ  بيت -9
اش، به دركي  معهحضرت ولي محبوب امراهللا پردازد، هميشه سعي و تالش نمايد كه در مورد اهميت آنها براي او و جا

هر فردي بايد در كمال اشتعال و انجذاب براي كسب هدايات الهيه، حكمت و قوت ربانيه براي .  جديد و بهتر نائل گردد
 انوار –ترجمه ( ".مبادرت به امور جالب رضاي الهي دعا نمايد و در جميع اوقات و با منتهاي قوت به خدمت حق پردازد

 )1207هدايت، شمارهء 

 علَيهِ اِنَّه هو يحرِسه عنْ كُلِّ ما يضُرُّه و نَ اهللاُ لَه و منْ يتَوكَّلمنْ كانَ لِلّهِ، كا"فرمايند،  ضرت بهاءاهللا در سورةالملوك مي ح -10
 )37الواح نازله خطاب به ملوك و رؤساي ارض، ص (".عنْ شَرِّ كُلِّ مكّارٍ لَئيم

هيكل مبارك به شما توصيه ... "راهللا از طرف ايشان ترقيم نموده، آمده است،  در مكتوبي كه كاتب حضرت ولي ام -11
ايد، مداومت نماييد و اطمينان داشته باشد كه با اعانت الهي  اي كه به اجراي آن مصمم شده فرمايند كه در ايفاي وظيفه مي

ترين  ترين و ايمن الحقيقه قوي  ذات الهي فياتّكاء و اتّكال به.  قادر خواهيد بود، دير يا زود، به هدف خود نائل گرديد
زيرا به اين وسيله هر قوهء دنيوي مغلوب گردد و عبور از هر .  تواند به آن مجهز باشد سالحي است كه هر مبلّغ بهائي مي

 )1708؛ شمارهء 221، ص2، جCompilation of Compilations –ترجمه ( ".مانعي ميسر شود
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زيرا هستهء ايمان مذهبي آن گونه احساسات پنهاني و عرفاني است كه انسان را با "رمايند، ف  حضرت ولي امراهللا مي -12
احباء، مخصوصاً ... توان به وسيلهء دعا و تفكّر به وجود آورد  اين حالت ارتباط روحاني را مي.  سازد خداوند مرتبط مي

ال روحاني آنها اهميتي م دعا و مناجات براي رشد وكزيرا.  جوانان، بايد ضرورت دعا و مناجات را كامالً احساس نمايند
 )11 و 9راهنماي جوانان، ص( "...بسزا دارد

اهللا و   است چه كه منتج به خضوع و خشوع گردد و منجر به توجه اليصلوة فرض و واجب"فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي  -13
لفت گيرد و به او تقرّب جويد و با محبوب قلب خود اانسان با نماز با خداوند انس و .  بيان خلوص و ايمان به او شود

 )1744، شمارهء 2، جCompilation of  Compilations–ترجمه ( ".مكالمه كند و به مدارج روحانيه واصل شود

رود؛ همه چيز به اين  ايد كه آيا ادعيهء ما از حضرت بهاءاهللا هم فراتر مي سؤال كرده"فرمايند،   حضرت ولي امراهللا مي -14
هر دو .  دهيم خوانيم يا از طريق ايشان خدا را مخاطب قرار مي ستگي دارد كه آيا ما مستقيماً به سوي آن حضرت دعا ميب

توان مستقيماً نيز به سوي خداوند دعا كرد؛ اما اگر خداوند را از طريق مظهر ظهورش، يعني  توان انجام داد، و مي كار را مي
 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".اتب مؤثّرتر و برخوردار از نورانيت بيشتر خواهد بودحضرت بهاءاهللا، خطاب كنيم، به مر

1489( 

اُتلوا آياتِ اهللاِ علي قدرٍ التأخُذُكُم الكِسالَةُ و األحزانُ التحمِلوا علَي "فرمايند،  كتاب اقدس مي) 149بند (حضرت بهاءاهللا در   -15
 ".هذا أقرَب اِلَي اهللاِ لَو أنتم تعقلون.   لتطيرَ بأجنحة اآليات  الي مطلعِ البيناتاألرواح ما يكسلها و يثقلها بل ما يخفّها

و اِذا ناجي ربه و تَوجه الَيهِ و استفاض مِن بحره فَنَفْس هذا التّضرّع نور لقلبِهِ و جالء لبصرِهِ "فرمايند،   حضرت عبدالبهاء مي -16
لكَي لونونَتِهِ و حياةٌ لروحِهِ و ع ... ء و اِذا زاد العطش، عذبĤالسعة و االستعداد؛ و اِذا اتّسع اآلناء زاد الم فبهذِهِ االنجذابات تَزداد

 )108بهاءاهللا و عصر جديد، ص( ".في ذوقِ االنسان فيض الغمام

د تقاضاي اجابت اميال و عابد حقيقي در حين نماز و دعا، بايد سعي كند از خداوند زيا"فرمايند،   حضرت ولي امراهللا مي -17
توان  فقط با چنين تلقّي و نگاهي است كه مي.  آمالش ننمايد، بلكه آمال و منويات خويش را با مشيت الهيه منطبق سازد

 –ترجمه ( ".تواند ايجاد كند به آن احساس آرامش و رضايت باطني نائل شد كه فقط قدرت دعا به تنهايي مي
Compilation of Compilations239، ص( 

 

  تشريح با مثال

و وقتي كه .  پرستيدند العاده استثنايي بودند، و البتّه ايشان حضرت عبدالبهاء را مي حضرت شوقي افندي جواني فوق
وقتي ايشان به ارض .  گويي هر چه نور بود، رخت بربسته بود.  حضرت عبدالبهاء صعود فرمودند، دنيا در نظرشان تيره و تار شد

گويم كه ايشان   حاال به شما مي–ند، از آنچه كه حضرت عبدالبهاء به ايشان فرموده بودند، اين را در نظر داشتند اقدس برگشت
در نظر داشتم كه حضرت عبدالبهاء اين افتخار را به من خواهند داد كه مجمع عظيمي را دعوت "ايشان فرمودند، .  چه فرمودند

كردم كه در الواح وصاياي مبارك در اين مورد هدايات الزم را  و تصور مي.  نمايندالعدل اعظم را انتخاب  كنم تا اعضاء بيت
 ".اند كه چه بايد كرد فرموده
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.  ميل نداشتم ولي امراهللا باشم... ام  اما به جاي آن متوجه شدم كه به عنوان ولي امراهللا منصوب شده"ايشان فرمودند، 
.  خواستم ولي امراهللا باشم نمي... ها روبرو شوم  ثانياً، مايل نبودم با اين مسئوليت.  باشمكردم لياقت آن را داشته  اوالً فكر نمي

ميلي "  ايشان فرمودند، ".دانستم كه زندگي من به عنوان يك بشر عادي تمام شده است مي.  دانستم كه به چه معني است مي
 ".به آن نداشتم و مايل نبودم با آن مواجه شوم

آيد كه ارض اقدس را ترك كردم و به ارتفاعات كوهستاني سويس پناه بردم و با خودم  يادم مي... لذا "دند، در ادامه فرمو
  بعد ".بعد مراجعت كردم و توجه خود را بر خداوند متمركز كردم و ولي امر شدم.  جنگيدم تا باالخره بر خودم غلبه كردم

      چه ايادي امر باشي، يا در زمرهء .  صي در جهان بايد همين كار را بكندحاال، هر يك از احباء در عالم، هر شخ"فرمودند، 
هاي اداري؛ صرف نظر از آنچه  فارسان حضرت بهاءاهللا؛ چه عضو محفل ملّي باشي، يا مبلّغ امراهللا؛ چه مهاجر باشي يا عضو هيأت

و وقتي كه بر . خودش بجنگد و بر خود غلبه كنددهي؛ هر بهائي بايد با  كه هستي يا هر كاري كه براي امر مبارك انجام مي
مادام كه چنين كاري .  اي حقيقي براي خدمت به امراهللا خواهد شد خود غلبه كرد، فقط بعد از آن كه بر خود غالب آمد، وسيله

عالم بايد به آن واقف اي است كه هر يك از احباء در سراسر  اين نكته.  را نكرده باشد، ابداً به توفيقات عظيمه نائل نخواهد شد
 ".باشند

يعني هدايات حضرت ولي : اين يكي از نكات اصلي است كه مايلم از سخنراني امشب فرا بگيريد و به خاطر بسپاريد
امراهللا كه هر فردي بايد با خود بجنگد و بر خود غلبه كند، بر ماهيت پست و طبيعت دون خويش غلبه نمايد، بر خود پيروز 

القدس از طريق شما  و وقتي روح.   را بر خداوند متمركز سازد تا روح قدسي الهي بتواند از طريق او عمل نمايدشود و توجه خود
القدس وجه خالّق الهي است و جز  حصول فتح و ظفر و  چون روح.  عمل كند، در اين صورت شاهد انتصارات پياپي خواهيد بود

 In the Days ofنقل از سخنراني ايادي امراهللا جناب لروي آيوآس، (.  نجام دهدتواند ا حصول توفيقات براي امر مبارك كاري نمي

the Guardian( 

 مطالعهء بيشتر

 . نقل شده، انتخاب كنيد"مطالب خواندني"يكي از بياناتي را كه در بخش  

 محتواي اين فقره چيست؟

 

 

 

 

 

توانيد در زندگي  هاي مشخّصي مي اين فقره را به چه شيوه
 ار ببريد؟خود به ك
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 از آثار بهائي. جواب در مورد درس را كه مايليد با عمق بيشتري مورد بررسي قرار دهيد، فهرست كنيد بدون سؤاالت
 .براي يافتن جواب به سؤاالت خود استفاده كنيد

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 سؤاالت

براي مالحظهء .  ه شده استهايي از محتواي درس جهت استفاده در مطالعهء فردي تهي سؤاالت زير در مرور قسمت
 . در صفحهء بعد مراجعه كنيد"بحث"سؤاالتي جهت مطالعهء گروهي، به بخش 

كنند تا مجرايي براي جريان قوهء الهي گردند، ذكر  اي روحاني ايجاد مي چهار طريقي را كه افراد با خداوند رابطه -1
 :كنيد

 --------------------------------------------------------------------- -الف 

 ---------------------------------------------------------------------  -ب  

 -----------------------------------------------------------------------  -ج 

 -----------------------------------------------------------------------  -د 

 :م يك از عبارت زير در مورد دعا و مناجات صحيح استكدا -2

 .گيرد  انس و الفت با خداوند از طريق دعا صورت مي–الف 

  دعا براي رشد روحاني ضروري و حتمي است–ب 

 .توانيد بايد دعا كنيد  تا حدي كه مي–ج 

 كنيد  شما در دعا با خدا مكالمه مي–د 

 ا تقاضا كنيدتوانيد از خد  هرچه كه بخواهيد مي-  ه

 افزايد  دعا براي استعداد و قابليت شما مي–و 

 



 ٣٤

 جوابها

با توجه به برداشتي كه از بيانات نقل شده داريد، جوابهاي شما ممكن است .  گردد  جوابهاي پيشنهادي ذكر ميدرزير
 .دهيدجوابهاي پيشنهادي را به عنوان نقطهء شروعي براي تفكّر و بحث مد نظر قرار .  متفاوت باشد

 از طريق تعامل با كالم الهي، حب الهي، ثبوت بر عهد و پيمان، و توكّل به ذات حق -1

 16؛  براي و به بيان شماره 13؛ براي د به بيان شماره 12در مورد الف و ب به بيان شماره .  الف، ب، د، ه، و صحيح است -2
دعا و مناجات نخوانيد كه سبب كسالت روح شود و بار فرمايند آنقدر  در مورد ج، حضرت بهاءاهللا توصيه مي.  مراجعه كنيد

فرمايند بهترين  ، اگرچه حضرت ولي امراهللا مي در مورد ه.   مراجعه نماييد15به شماره .  سنگيني بر روان شما وارد گردد
فرمايند كه،  هاء مي، اما حضرت عبدالب)17بيان شماره (راه اين است كه دعا بخوانيد تا خود را با ارادهء الهي تطبيق دهيد 

اما اگر به وصيت من توجه داشتي جز "فرمايند،    اما در ادامهء آن توصيه مي".آنچه خواهي از فضل النهايهء الهي خواه"
 Compilation of –ترجمه  ("...طلبيدي خواستي، و غير از مواهب جمال ابهي نمي دخول به ملكوت ابهي نمي

Compilations 1741، شمارهء 2، ج( 

 

 بحث

آنها چه ارتباطي با يكديگر .  ماهيت چهار وجه پيوند ما با خداوند را كه در اين فصل مطرح شده مورد بحث قرار دهيد
اند،   براي هر يك از وجوه مزبور به كار برده"توضيح"اي كه حضرت ولي امراهللا در بيان مبارك در بخش  آيا در استعاره.  دارند

 .)مثالً كالم الهي به عنوان سنان، و غيره(نيد؟ ك اهميت خاصي مشاهده مي

 كنيم؟ چرا دعا مي.  دربارهء ديدگاه بهائي در مورد دعا بحث كنيد

؟  اين مورد در خصوص دعا "اُتلوا آياتِ اهللاِ علي قدرٍ التأخُذُكُم الكِسالَةُ"فرمايند،  مقصود حضرت بهاءاهللا چيست كه مي
 .) اشاره شود"مطالب خواندني" در 15به شمارهء  (آيد؟ و مناجات شما چگونه صادق مي

 پردازيد؟  تفكّر و تعمق چيست؟  چگونه به تعمق مي

توانيد  براي تقويت اين پيوند چه مي.   بين خود و خدا را ارزيابي كنيد"احساس عرفاني پنهاني"حالت : براي خودتان
 بكنيد؟

  

 :ضميمه 
 فصل مي باشد و در انتهاي 3قرار گرفته است كه داراي )) بادت جمعي خداوند ع(( در انتهاي اين فصل قسمتي تحت عنوان 

 . آن به عنوان فعايت عملي اين فصل افراد مي  بايست به تشكيل جلسات دعا اقدام نمايند 
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 عبادت جمعي خداوند

  فصل اول

 قوا و مزاياي جلسات دعا

 درك اهميت جلسات دعا و مزاياي روحاني عميق آن: هدف 

 ش اولبخ

بنابراين، سودمند .  كه شوقي طبيعي در هر نفس براي تقديم مدح و ستايش به ساحت خداوند آفرينش وجود داردمي دانيم
خواهد بود كه به بعضي از فقرات مزبور نگاهي ديگر بيندازيم و در اين باب لَختي بينديشيم، تا آن كه با مسرّت تام و شادماني 

ي ارواح ما مشتاق است با روح اتحاد با ديگر مؤمنين به پروردگار به عبادت حضرت كردگار تمام، در حالتي كه قواي طبيع
 .بپردازد، به كار جمعي مبادرت ورزيم

در تالوت مناجات لذتي است وراي جميع لذتها و خوشي ها، و حالوتي در تالوت آيات و ترنم كلمات الهي است كه 
 1)ترجمه(. عاشقاندر نهايت آرزوي مؤمنان است و منتهي رجاي

در آثار حضرت . مزاياي بسياري كه در تالوت مناجات و مدح و پرستش خداوند براي هر فرد و خانه او به ارمغان مي آورد
 .بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء در كمال وضوح و روشني ذكر شده است

و ألودية و لبرّ و لبحر و لجزيرة و لدسكرة ُطوبي لِمحملّ و لبيت و لمقام و لمدينة و لقَلبِ و لجبلِ و لكهفِ و لغار 
 2 .ِارتفع فيها ِذكر اهللاِ و ثنائه

پس بدان در هر خانه اي كه خداوند پرستش شود و به سوي او مناجات تالوت گردد، و ملكوتش اعالم گردد، آن 
 3)ترجمه(.خانه براستي باغ الهي است و بهشت مسرت خدايي

 از مهرم نائل گشته باشد، خانه اي كه ياد من در آن گرامي داشته شود، و به خوشا به خانه اي كه به رحمت آكنده
حضور احباي من زينت يافته باشد، احبائي كه به ستايش و پرستش من پردازند، به ريسمان لطف و عنايت من 

ها را ستوده براستي آنها بندگان واالي منند كه خدا آن. محكم چنگ زنند و به افتخار تالوت آياتم كامياب شوند
                          4)ترجمه(.چيز داناست  و نسبت به همه  هر دعا را بدهد،براستي كه او شنواست، پاسخ... است

 چون ": موارد مشابه از بيانات حضرت عبدالبهاء وجود دارد . Importance of Obligatory prayer fasting , No.13مـأخذ . اصل بيان يافت نشد-1
ناجات در صلوة مشغول گرديم كل غموم زائل و روح و ريحان حاصل گردد؛ حالتي دست دهد كه وصف نتوانم و تعبير ندانم و چون در كمال تنبه و به م

خضوع و خشوع در نماز بين يدي اهللا قيام نمائيم و مناجات صلوة را بكمال رقت تالوت نمائيم حالوتي در مداق حاصل گردد كه جميع وجود حيات 
  )2گنجنه حدود و احكام، ص( ".بديه حاصل كنندا

اين است هر نفس منجذب به ملكوت الهي آرزويش كه . عاشق را لذتي اعظم از مكالمه با معشوق نيست و طالب را نعمتي بهتر از مؤانست با مطوب نه"
منتخباتي از ( ".رق در بحر خطاب و تضرع و زاري گرددهر وقتي فراغت يابد و به محبوب خويش تضرع و زارر كند، طلب الطاف و عنايت نمايد و مستغ

 )99، ص2مكاتيب، ج

 خوشا به محلي، به خانه اي، به مكاني، به شهري، به قلبي، به كوهي، به پناهگاهي، به غاري، به دره اي، به ":مضمون بيان حضرت بهااهللا چنين است -2
 ".خداوند در آن ياد شود و به ستايش و پرستش پرداخته شودسرزميني، به دريايي، به جزيرهاي و نه سبزه زاري كه نام 

3-Tablets of Abdu’l-baha, vol. I, page 68 / 831و نيز انوار هدايت، شماره 

 . مندرج استCompilation of Compilation, vol. I, page 385ترجمه انگليسي آن در . اصل بيان حضرت بهاءاهللا عربي است-4
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 :تمرين 

 : اشاره دارد كه خانهاي كه در آن جلسات دعا برگزار مي شود عبارات باال -1

 ---------------------------------------- -الف

 ------------------------------------------ -ب

 ------------------------------------------- -ج

 -------------------------------------------- -د

 

 :بخش دوم  

وقتي كه . غير از خانه، قواي روحاني ساطعه از اين اقدام مي تواند تأثيرات گسترده اي در شهر و در كلّ كشور داشته باشد
احباي  مجتمع در جلسات دعا اين انديشه ها را به روشني در ذهن داشته باشند، پيشرفتي را كه مي توانند نصيب جامعه و 

 .كشور خود سازند مي تواند وسيع باشد

به انعقاد جلسات بپردازيد و تعاليم آسماني بخوانيد و تالوت كنيد، تا آن بلد به نور حقيقت منير گردد و آن كشور 
به قوه روح القدس جنّت حقيقي شود، چه كه اين دور دور رب ابهي است و نغمه وحدت و يگانگي عالم انساني بايد 

 1)ترجمه(.به آذان اهل شرق و غرب برسد

 و معلوم، محفلي در نهايت جمال ترتيب دادهايد و تعدادي از شما در منتهاي محبت و وحدت حضور بقرار مسموع
پيدا مي كنيد و به انس و الفت مي پردازيد، آيات تالوت مي كنيد، به مكالمات روحاني و بيان ملكوت مشغول مي 

آن . ن ضيافتي بر پا كرديدنفوس مباركي هستيد كه چنين جلسه اي را به حضور خود آراستيد و چني. شويد
 2)ترجمه(.اجتماع از مالء اعلي كسب فيوضات كند و آن مركز تحت صيانت فضل ابهي واقع گردد

جلساتي كه در كمال تقديس و تنزيه ترتيب يابد، كه نفوس به ذكر و فكر خداوند مشغول باشند، و آيات وحدانيت 
ا ونصايح جمال مبارك خوانده شود، چنين جلسات نوراني، تالوت گردد وادعيه ساحت رب االيات بيان شود و وصاي

 3)ترجمه( .آنها وسايل تربيت عالم انساني هستند. روحاني، رباني و آسماني است

 

 Tables of Abdu ’l-Baha, vol. III, page 631بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در -1

 Tables of Abdu ’l-Baha, vol. III, page 632بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در -2

 Tables of Abdu ’l-Baha, vol. III, page 676بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در -3

 

 



 ٣٧

 :تمرين

------ ، --------- به نور --------- تعاليم آسماني بپردازيم تا --------- و-------ما بايد به انعقاد جلسات و  -1
 . حقيقي شود------------ ، ---------- به قوه ---------- گردد و آن -----

 فضل ابهي ------------- تحت ------------ كند و آن ----------- اعلي كسب -----------آن اجتماع از  -2
 .واقع شود

 ---------- و ----------- ترتيب يابد، كه نفوس حاضر به ----------- و ------------جلساتي كه در كمال  -3
----- گردد و ادعيه ساحت رب اآليات بيان شود و ------------ وحدانيت -----------خداوند مشغول باشند و 

 ------------- و ------------ ،---------- جمال مبارك خوانده شود، چنين جلساتي ------------ و ----
 . عالم انساني هستند-----------آنها وسايل . است

 

 بخش سوم

و بلده اي داراي مشرق االذكار شود، اما براي  اقدام به دعاي جمعي نيازي نيست اگر چه مدتي طول خواهد كشيد تا هر شهر 
 .اين جلسات را مي توان در خانه احباء، در حظاير القدس و ساير اماكن مناسب تشكيل داد. كه منتظر چنين زماني شويم

ماندهي جلسات مرتب دعا كردند، كه به در سالهاي اخير در اثر تشويق هاي بيت العدل اعظم بسياري از جوامع شروع به ساز
در بعضي از جوامع، احباء، به عنوان مبادرت به خدمت، داوطلب شده اند كه جلسات مرتب دعا در . روي كليه مردم باز است

 خانه خود تشكيل دهند، و به اين طريق توانسته ايم تعداد اجتماعات دعا و مناجات و از اين قبيل را به ميزان قابل توجهي
اميد چنان است كه مطالعه فقرات ذيل شما را قادر سازد مبادرت به اقدامات مشابهي در جامعه خود را مد نظر . افزايش دهيم

 .قرار دهيد

يكي از ويژگيهاي جامعه بهائي عبارت از اجتماع احباء در هر يوم در ساعاتي بين طلوع فجر و دو ساعت بعد از 
در بسياري از جوامع در حال حاضر، علي .  و تالوت آيات و ادعيه خواهد بودطلوع  شمش براي استماع كالم الهي

الخصوص نواحي روستايي، چنين اجتماعاتي طبيعه متناسب با الگوي زندگي روزمرّه ياران خواهد بود، و در نقطه 
ان نسبت به تعاليم اي كه به اين ترتيب عمل شود تاثير به سزايي در پرورش اتحاد جامعه محلّي و ترييد معارف يار

مباركه خواهد داشت مشروط بر آنكه  چنين جلساتي  توسط محفل روحاني محلّي به طور منظّم و مرتب 
حضور در اين جلسات اجباري نيست، اما اميد مي رود كه ياران به نحوي دائم التّزايد در اين . سازماندهي شود

 ) بديع مهد اعلي131ترجمه، پيام نوروز ( .يجاً به آن نائل گرديداين هدفي است كه مي توان تدر. اجتماعات حضور يابند

 :تمرين

 چه امري به عنوان يكي از ويژگيهاي جامعه بهائي توصيف مي شود؟ -1

 مزاياي چنين اجتماعاتي چيست؟ -2



 ٣٨

 

 متذكر شديم شكوفايي جامعه مخصوصاً در سطح محلي نياز به تحولي مهم )1(همانطور كه اخيراً در پيام ديگري 
ر نحوه رفتار دارد؛ نحوه رفتاري كه نمايانگر فضايل افراد عضو جامعه به صورت گروهي و نحوه عمل محفل  د

الزمه اين تغيير، دعا و مناجات و تبتّّّّل ... روحاني در ايجاد وحدت و يگانگي در جامعه و تحرك و رشد آن باشد
م است كه احبّّّاء جلسات منظمي براي دعا و بنابراين براي حيات روحاني جامعه الز. دسته جمعي ياران است

يا در محل هاي ديگر، حتّّّّّي در منازل خود، تشكيل ) اگر وجود داشته باشد( مناجات در حضيرة القدس هاي محلي 
 ) بديع153پيام رضوان ( .دهند

 :تمرين
 تجلّي جمعي فضائل افراد عضو جامعه به چه صورت مي تواند ظاهر شود؟ -1

 ي جامعه چه امري ضرورت دارد؟در حيات روحان -2

رشد روحاني حاصل از عشق و ايمان فرد به وسيله معاشرت محبّّت آميز بين ياران در هر نقطه با عبادت به عنوان 
اين وجوه جمعي . يك جامعه و نيز با خدمت به امر مبارك و ساير آحاد نفوس بشري تقويت و تحكيم مي شود

اگر چه هنوز زمان مقتضي براي . كه در كتاب اقدس نازل شده مرتبط استحيات معنوي با حكم مشرق االذكار 
ساختن مشارق الذكار محلي فرا نرسيده، امّّّا انعقاد جلسات مرتّّّّب دعا و مناجات كه شركت در آن براي عموم آزاد 

اي ديگر در اجراي است و مشاركت جوامع بهائي در طرح ها ي خدمت انسان دوستانه تجليّّّات اين عنصر و مرحله 
 ) بيت العدل اعظم1999 دسامبر 28 پيام -ترجمه( .حكم الهي است

 : تمرين
 چه امري رشد روحاني منبعث از عشق و ايمان فرد را تحكيم مي بخشد؟ -1

 در زمان حاضر براي تجلي حكم مشرق االذكار چه كاري مي توانيم انجام دهيم؟ -2

م به دعا مي پردازم، وقتي كه احساسات قلبيه ام را منجذب الي انسان ممكن است بگويد هر وقت ميل داشته باش
چه لزومي دارد به جايي بروم كه ديگران در روز مخصوص و . اهللا يابم، خواه در بيابان خواه در شهر يا هر كجا باشم

اده براي دعا و ساعت معيّّّن مجتمعـند تا متـّّّّفقاً با آن نفوس به دعا پردازم در صورتي كه شايد حالت روحي آم
اين طرز فكر خيالي باطل است، زيرا هر جا جماعتي مجتمعـند قوتشان بيشتر است؛ افراد . مناجات نداشته باشم

پس اگر در اين جنگ روحاني همه افراد . سپاه اگر تنها و منفرداً بجنگند هرگز قوه يك لشكر متحد را ندارند
از (. ه آنها معين يكديگر بوده و ادعيه شان مقبول مي شودلشكر متحد شوند آنوقت عواطف روحاني متـّّّّحد

 )109يادداشتهاي خانم روزنبرگ، بهاءاهللا و عصر جديد، طبع برزيل، ص

 :تمرين
 . خود تأمل و تفكر كنيدپيشرفت جامعه محلي با توجه به متن فوق به اهميت جلسات دعا در  -

 

  م-چهار ساله اعالم گرديد است كه در طي آن نقشه 1995 دسامبر 31مقصود پيام -1
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 فصل دوم

 سازمان دهي جلسات دعا

 درك ويژگي هاي برجسته جلسات  كه  اقدام به دعاي جمعي را الهام مي بخشد: هدف 

 بخش اول

، دارالتحقيق بيت العدل اعظم منتخباتي از مكاتيب نوشته شده توسط بيت العدل اعظم )1(دداشت هاي اخيرادر يكي از ي
چندين مضمون در . عهد اعلي را در اختيار گذاشتند كه حاوي هدايات ارزشمندي درباره جلسات دعا بوديا از طرف آن م

 .اين  منتخبات برجسته تر بود

گزيده هاي .(بايد دقّت كرد كه از برقراري هر گونه اقدامات انعطاف ناپذير و مناسك و شعائر تشريفاتي اجتناب شود -
 )6و1

 ادعيه نازله از قلم حضرت بهاءاهللا و حضرت باب و نيز مناجات هاي صادره از قلم به احباء توصيه مي شود كه از -
 )7و2گزيده هاي .(استفاده از ادعيه و منتخباتي از آثار مقدسه ساير اديان مجاز است. حضرت عبدالبهاء استفاده كنند

 )7و6 گزيده هاي.(شكل برنامه بايد تا حدي مبتني بر محيط، موقعيت و اهداف جلسه باشد -
اقدام به عبادت جمعي يكي از عوامل مهم در شكوفايي حيات جامعه است؛ همچنين رشد روحاني فرد را تقويت مي  -

 )5و4و3گزيده هاي .(كند
 "به موضوع جلسات دعا، به نظر مي رسد كه ايشان احتماالً مراجعه به مجموعه كلي تحت عنوان ... با توجه به عالقه  -

 را كه چندي قبل توسط دارالتحيق تهيه گرديد و توسط تعدادي از مؤسسات مطبوعات " دعا، تفكر و حالت تبتـّـل
 نيز درج  Compilation of Compilationsاين مجموعه در جلد دوم كتاب . امري انتشار يافت، مفيد بيابند

 .شده است

در انتهاي گزيده هاي مزبور . د شناسايي كنيدلطفاً گزيده هاي زير را مرور كنيد و مضامين مربوطه را كه در باال به آن اشاره ش
مجموعه اي از پرسشها ي مربوط به اين گزيده ها مطرح مي شود كه به درك بيشتر و عميق تر شما نسبت به هدايت ارزشمند 

 .محتوي آنها كمك مي كند

 :گزيده هايي از مكاتيب نوشته شده توسط بيت العدل اعظم يا از طرف معهد اعلي 

ر خلوت خويش به دعا و مناجات مي پردازد ممكن است به موجب آنچه كه نداي قلب او در اين وقتي كسي د
بايد دقت كرد كه حالتِ اقدامات  اما وقتي كه مناجاتها در جلسات زيارت مي گردد، . مواضيع است عمل كند

 )به يكي از احباء  معهد اعلي از طرف1982 آوريل 8 مكتوب -ترجمه( .انعطاف ناپذير  ومناسك تشريفاتي به خود نگيرد

بهائيان از اين موهبت بر خوردارند كه ادعيه نازله از قلم مظاهر ظهور الهي، حضرت باب و حضرت بهاءاهللا، و نيز 
مناجات هاي صادره از قلم حضرت عبدالبهاء را در اختيار دارند، كه ما را در عشق و اخال صمان هدايت ميكنند، اما 

اما حضرت ولي امراهللا مي . عاها يا منتخباتي از آثار مقدسه ساير اديان وجود نداردهيچ منعي بر زيارت د
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، مقرون به صالح و حكمت آن احباء از ادعيه عنايتي حضرت بهاءاهللا استفاده نمايند، نه آن كه شكل )2(فرمايند
 از طرف معهد اعلي 1982مبر  سپتا14مكتوب ( .تثبيت شده اي را كه از طرف شخص ديگري عرضه مي گردد به كار ببرند

 )خطاب به يكي از احباء

شكوفايي جامعه خصوصاً در سطح محلي نياز به تحولي مهم در نحوه رفتاري كه نمايانگر فضايل افراد عضو جامعه 
اين . به صورت گروهي و نحوه عمل محفل روحاني در ايجاد وحدت و يگانگي در جامعه و تحريك و رشد آن باشد

 رفتار ايجاب مي كند كه مابين عناصر تشكيل دهنده جامعه يعني بزرگساالن، جوانان و كودكان در تحول در نحوه
فعاليت هاي روحاني، اجتماعي و اداري هماهنگي ايجاد شود و همگي در نقشه هاي محلّّّي به منظور تبليغ و 

بنابراين براي حيات . ي ياران استالزمه اين تغيير، دعا و مناجات و تبتـّّّـل دسته جمع. توسعه  مشاركت يابند
اگر وجود ( روحاني جامعه الزم است كه احبّّاء جلسات منظّّّمي براي دعا و مناجات در حظيرةالقدس هاي محلي 

 ) بديع253پيام رضوان (.حتّّّي در منزل خود تشكيل دهند يا در محل هاي ديگر،) داشت

عاشرت محبت آميز بين ياران در هر نقطه با عبادت به عنوان رشد روحاني حاصل از عشق و ايمان فرد به وسيله م
اين وجوه جمعي حيات . يك جامعه و نيز با خدمت به امر مبارك و ساير نفوس بشري تقويت و تحكيم مي شود

اگر چه هنوز زمان مقتضي براي ساختن . معنوي با حكم مشرق األذكار كه در كتاب اقدس نازل شده مرتبط است
ار محلي  فرا نرسيده، اما انعقاد جلسات مرتب دعا و مناجات كه شركت در آن براي عموم آزاد است و مشارق االذك

ديگر در اجراي حكم  مشاركت جوامع بهائي در طرح هاي خدمت انسان دوستانه تجليات اين عنصر و مرحله اي 
 ) بيت العدل اعظم1999 دسامبر 28 پيام -ترجمه ( .الهي است

 افزايش استعداد افراد براي تبليغ امر الهي كه نمونه آن ازدياد ابتكارات فردي است و در ازدياد در تحوالتي نظير
توانايي محافل روحاني و شوراها و لجنات براي هدايت مساعي ياران و نيز درارائه نحوهاي جديد تفكّر و عمل كه 

ات آموزشي به منزله قوّّّه محركه جريان تبليغ در طرز اقدامات جامعه محلّّّّي مؤثر واقع شده ضرورت نظام مؤسّّّس
همزمان با اين اقدامات اعضاي جامعه جهاني بهائي به توسّّّل به نيروي دعا و ...  به ثبوت رسيده است )3(جمهور 

 مناجات توجه بيشتري مبذول داشته و به تأمل و تعمّّّق در آثار مقدسه پرداخته و از فوائد و آثار روحاني شركت در
در اثر اين عوامل كه تقليب روحاني فردي و گروهي را شدت مي بخشد، . مجالس دعا و مناجات بهره مند شده اند

تعداد مصدقين جديد گرچه نسبت به سالهاي اخير افزايش قليلي داشته اما . جامعه روز به روز بزرگتر مي شود
ترده بوده و پيوسته بخش هاي وسيع تري از مايه كمال خشنودي است كه مالحظه مي شود از نظر جغرافيا يي گس

استفاده از هنر از .... جامعه را در بر گرفته و در جذب مصدقين جديد به حيات بهائي توفيق حاصل شده است 
وسايل مهم نشر نفحات اهللا و تبليغ امراهللا و تزييد معلومات امري و اعمال عبادتي و تبتل و ابتهال در جامعه بهائي 

 ) بديع2000/157رضوان پيام ( .گشت

بيت العدل اعظم هيچ تشكيل تثبيت شده اي را توصيه نفرموده اند كه در مرقد مبارك رعايت شود، اعم از اينكه 
دعا باشد، يا تبتل و تضرع يا زيارت آثار مباركه، مشروط بر آنكه اقداماتي كه انجام مي شود در حالت توجه و 

معهد اعلي نسبت به اجراي آوازهايي كه با موسيقي در .  اختالل ننمايددعاي نفوس حاضر در مرقد مبارك ايجاد
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همانطور كه كامالً متوجه هستيد، خواندن  آوازهايي از اين .مجاورت مقامات مقدسه اجراي شود نظر مساعد ندارند
. ش مشغولنداعتاب مقدسه به دعا و نيايقبيل كامالً ممكن است مخلّّّ حاالت روحاني كساني شود كه در داخل 
، ادعيه و مناجات ها در جلسات منعقده در  البته در مراقع خاصي مانند تكريم ايّّام متبركه در مركز جهاني بهائي

يك برنامه روحاني، همراه با . مجاورت يكي از مقـامـات مـتبـركه زيارت مي گردد، و زيارت نامه تالوت مي گردد
 در مدخل ورودي طبقات مجاور مقام اعلي برنامه 2001ا در ماه مي موسيقي تكنوازي يا اركستر، نيز جهت اجر

 ) از طرف معهد اعلي خطاب به يكي از محافل روحاني محلي2000 نوامبر 6 مكتوب -ترجمه( .ريزي شده است

سؤال كرده ايد كه تالوت ادعيه اي جز آنچه كه از قلم طلعات مقدسه امر مبارك نازل شده توسط ياران مجاز است 
   خير و سؤال خود را با نقل موردي آغاز كرده ايد كه دعايي از منبعي متفاوت در يكي از جلسات عمومي امرييا

. هيچ منعي بر تالوت ادعيه از منابعي جزء آثار مقدسه بهائي در آثار مباركه مالحظه نشده است. تالوت شده است
اذكار استفاده از كتب مقدسه ساير اديان آسماني، كه بال ترديد آگاهيد كه در برنامه هاي دعا ومناجات در مشارق 

شما تصريح نكرده ايد كه آيا نگراني شما در مورد ادعيه اي است كه . مي تواند شامل ادعيه نيز بشود، مجاز است
به بهائيان عموماً توصيه مي شود كه از كالم خالق . از ساير كتب مقدسه مي باشد يا توسط افراد نوشته شده است

ي، از جمله ادعيه و الواح نازله از كلك اطهر حضرت بهاءاهللا، حضرت باب و صادره از قلم حضرت عبدالبهاء، كه اله
، كه از طرف حضرت ولي 1942 اوت 8در مكتوب . موثق و مندرج در كتب و نشريات امري است، استفاده نمايند

 شده است كه اگر چه ادعيه خود انگيخته امراهللا خطاب به يكي از محافل روحاني ملي نوشته شده، خاطر نشان
 بنابراين، ياران ". كالم منزله الهيه موهوب به قوه اي  از آن خود است"مجاز است، اما آيات نازله مرجحند زيرا 

اما، اين بدان معني نيست . بايد در حين تبتل به درگاه حق در كمال سرور و بشاشت از اين ادعيه استفاده نمايند
 اين ادعيه و مناجات ها، انها حق ندارند، در خلوت خود، هر زمان كه احساس تمايل نمودند، از كالم كه عالوه بر

 ) از طرف بيتالعدل اعظم خطاب به يكي از احباء2001 ژوئن 27 مكتوب –ترجمه  (.خود استفاده كنند

 

 

 

 

 

 

  م-2001 سپتامبر 19يادداشت مورخ -1
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 فصل سوم

 جلسات دعا و تبليغ

 " درك اهميت ازدياد جلسات دعا در يك مجموعه هم جوار و استفاده از آن به عنوان بابي براي  :هدف 
 "دخول افواج مقبلين

 بخش اول

  دعا چگونه با تبليغ ارتباط مي يابند؟جلسات

در هر كجا كه مؤسسه كار آموزي به خوبي پايه گذاري شده و پيوسته فعاليت داشته سه جزء اصلي يعني گروه 
شركت متحريان حقيقت به . هاي مطالعاتي، جلسات دعا و كالسهاي تربيت امري به آساني رو به تزاييد است

 فعاليتها، بعدي جديد به اهداف و مقاصد اين مؤسسات افزوده كه منتج به دعوت دوستان بهائي شان در اين
اين تحول مطمئناً راهي را مي گشايد كه نويد بخش امكانات اعظيم براي . تسجيل مؤمنين جديد شده است

ه شده فعاليت هاي مؤسسات كار آموزي كه در ابتدا به منظور استفاده احباء الهي ترتيب داد. اقدامات تبليغي است
تركيب شدن گروه هاي مطالعاتي با جلسات . بود، به طور طبيعي ابوابي را براي ورود افواج مقبلين مفتوح مي سازد

دعا و مناجات و كالسهاي تربيت امري در محدوده مجموعه هاي نقاط امري هم جوار الگو و نمونه اي از هم بستگي 
اطمينان داريم كه به كار . طلوبي را نيز به بار آورده استدر اقدامات بدست مي دهد كه تشكل يافته و نتايج م

 .بستن اين الگو ها در سراسر جهان امكانات فراواني براي پيشرفت امر الهي در سال هاي آينده فراهم خواهد آورد
 ) بديع159پيام رضوان ( 

 :تمرين 

امكانات عظيمي براي اقدامات تبليغي افزايش مشاركت متحريان در چه اقداماتي، راهي را مي گشايد كه نويد بخش  -1
 است؟

  چيست؟" باب و ابواب "معناي كلمه  -2

 بحث كنيد كه چگونه سه زمينه عملي مي توانند ابوابي براي ورود افواج مقبلين باشند؟ -3

 معناي كلمه همبستگي چيست؟ -4

 نمونه اي "د به طوري كه نمونه هاي ملموسي بيان كنيد كه چگونه مي توان سه زمينه عملي را به يكديگر ارتباط دا -5
 . شوند"از همبستگي در اقدامات 

 به اين معنا است كه بايد سعي كنيم جلسات دعاي خود را به بيوت تبليغي تبديل " همبستگي در اقدامات "آيا  -6
كنيم؟ اهميت خلوص نيت و انگيزه در ارتباط با جلسات دعا را مورد بحث قرار دهيد و ساير طرقي را كه ما مي 

 .يم براي هدايت مبتديان خود جهت يادگيري مطالب بيشتر درباره امر بكار ببريم، را مورد بحث قرار دهيدتوان
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 بخش دوم

 نقشه فردي شما براي اقدام در جهت جلسات دعا چيست؟

 : سؤاالت زير را مد نظر قرار دهيد 

  بتوانم دوستانم را به آن دعوت كنم؟آيا مي توانيم جلسه دعايي را در خانه خود يا نقطه ديگري بر گزار كنم كه -1

 در چه فواصل زماني جلسه دعا را برگزار خواهم كرد؟ -2

 چه تداركي را بايد براي تشكيل جلسات دعا پيش بيني كنم؟ -3

 نياز خواهم داشت؟) كتاب هاي مناجات، نوار ضبط صوت، كارت هاي دعوت و غيره( چه لوازمي -4

فوسي را كه به امر مبارك نزديكترند به عنوان اولويت اول تهيه كنيد، چه كساني را دعوت خواهم كرد؟ فهرستي از ن -5
نفوسي كه آشنايان نزديك هستند و استعداد و پذيرشي از خود نشان مي دهند در اولويت دوم قرار دارند و آشنايان 

 .اتفاقي در اولويت سوم هستند
  جامعه حمايت كنم؟ اگر نتوانم جلسه دعا را شروع كنيم، آيا مي توانم از جلسات دعاي -6
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4 

 اخالق حسنه

 مقدمه

هر نفسي اليوم به جنود اخالق و "فرمايند،   حضرت بهاءاهللا مي .جند روحاني بايد ملبس به خلعت اخالق پسنديده باشد
 46".اهللا بر خدمت قيام كند، البتّه آثارش در اشطار ظاهر و هويدا گردد  سبيل تقوي نصرت نمايد و هللا و في

قواعد انضباطي دعا و .   بحث شد2وسيلهء الزم براي كسب اخالق پسنديده همان قواعد روحاني است كه در فصل 
مطالعه، نبرد روزانهء روحاني، تالش براي به كار بستن تعاليم، و استقامت در عمل بايد طوري عملي گردد كه فضائل رباني 

 تعدادي از موضوعات مرتبط در خصوص ماهيت و هدف از خُلق بهائي در اين فصل،.  كسب شود و به موجب آن عمل شود
 .حقيقي مد نظر قرار خواهد گرفت

اين چهار .  كه جنود روحاني در امر حضرت بهاءاهللا بايد در آن قدم بردارند اين فصل دومين مورد از مسير عملي است
و ) 5فصل (هاي ما براي خدمت  ، و تالش)3فصل (وند اخالق حسنه بر رابطهء ما با خدا.  طريق مستقل از يكديگر نيستند

به اين ترتيب، ترقّي اخالقي .  پذير نيست كسب صفات الهي بدون مشاركت در اين سه زمينه امكان.  تأثير دارد) 6فصل (تبليغ 
اط ضعف و نقائص خارج از در واقع، تأمل و تفكّر بيش از حد بر بعضي نق.  توان به دست آورد را در انزوا و دور از ديگران نمي

 47.متن حيات كامل بهائي ممكن است مانع از ترقّي روحاني ما شود

اگر خود را بهائي بناميم، و خلقيات ما در حال تغيير و تحول نباشد، در اين صورت تعاليم حضرت بهاءاهللا، حيات ايشان، 
ر مظهر الهي متحول ساختن نفوس انساني و مزين كردن زيرا هدف از ظهو.  نتيجه خواهد بود هاي ايشان تماماً بي و فداكاري

اگر به هيچ وجه امورات ارض تغيير نيابد، ظهور مظاهر كلّيه لغو "فرمايند،    هيكل مبارك مي48.آنها به فضائل آسماني است
 49".خواهد بود

  حضرت ولي 50". رفتاراليوم اعظم امور تعديل اخالق است و تصحيح اطوار و اصالح"فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي
جوانان بهائي مخصوصاً بايستي هميشه كوشا باشند كه سرمشق و نمونهء حيات بهائي ... "فرمايند كه،  امراهللا خاطرنشان مي

 51".جهان از حرف خسته شده و تشنهء عمل است و جوانان بهائي بايد جوابگوي اين انتظار باشند"  زيرا، ".باشند
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 :زير در رابطه با كسب اخالق و صفات بهائي توجه خواهد شددر اين فصل به موضوعات 

 چرا بايد حسن خُلق داشته باشيم؛ •

 معيار بهائي در مورد اخالق پسنديده؛ •

 جريان كسب اخالق حسنه؛ و •

 اعمال ما بايد منطبق با كالم ما باشد: خودداري از ريا •

 

 توضيح
 53"اصالح عالم"تواند در جهت  ند روحاني، با اين سالح، مي  ج52".سيف األخالق و اآلداب أحد مِن سيوفِ الحديد"

 . نائل گردد54"آماده ساختن روح براي جهان بعد است" كه "هدف از اين حيات"تواند به  بكوشد و مي

اگر آلودگي .  شناسي مقايسه كرد توان با قوانين طبيعت مربوط به بوم تعاليم حضرت بهاءاهللا در مورد اخالق حسنه را مي
. باري دامن افراد و جامعهء بشري را خواهد گرفت شناختي را بر هم زند، عواقب مصيبت  يا تخريب محيط زيست تعادل بومهوا

اگر رهنمودهاي مربوط به اخالق حسنه نديده گرفته شود، اثراتش در ترقّي روحاني افراد و پيشرفت جامعه محسوس خواهد 
 .بود

حضرت بهاءاهللا به احباء .  دهد كلّي معيار اخالقيات بهائي را به دست ميآثار مباركه حاوي فقراتي است كه رئوس 
 . متّصف سازند55"مĤالً به جميع صفات مزبور، كه مقام حقيقي انسان را به حيز شهود آورد"فرمايند كه خود را  توصيه مي

در .  اط روحاني استكسب اخالق حسنه تالشي است مربوط به تمام عمر كه مستلزم بذل مجهودات و رعايت انضب
جواب فردي كه سؤال كرد چگونه به صفات بسياري كه براي فرد بهائي الزم است، متّصف شود، حضرت عبدالبهاء فرمودند، 

 ".كم كم؛ روز به روز"

اگر ياران بياموزند كه بر طبق تعاليم حضرت بهاءاهللا زندگي كنند، متوجه خواهند شد كه ... راه سخت و ناهموار است؛ "
حقيقتاً قواي غيبيه شامل حال آنها گشته و همواره حمايت و اعانت الهي در دسترس است و موانع مرتفع و در خاتمه موفّقيت 

 56".حتمي و قطعي است

اگر ادعاي ايمان نمايد، .  انسان آنچه به لسان گويد، بايد به اعمال و افعال اثبات كند"فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي
 57".تعاليم ملكوت ابهي عمل نمايدبايد به موجب 
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براي كسي كه در بيابان، مستأصل و سرگردان .  كلمات زيبا بدون پشتيباني عمل و اقدام مانند سرابي است در بيابان
متأسفانه، اگر .  تواند اين اميد را بيافريند كه تشنگي به پايان خواهد رسيد و زندگي نجات خواهد يافت باشد، ظهور درياچه مي

اما، اگر .  رسد و وعدهء بعدي در مورد آب با ترديدي و بدبيني مواجه خواهد شد رياچه فقط سراب باشد، اميد به پايان ميد
 .توان فرو نشاند، روحيه را ديگربار ارتقاء بخشيد، و اميد را به قلب باز گرداند درياچه واقعيت داشته باشد، تشنگي را مي

موازين امري، باالخص در مقايسه با اخالقيات كامالً فاسد دنياي فعلي، بسيار متعالي "فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي
با اين همه، مقتضيات فعلي امر مبارك، .  شود كه زندگي طبق تعاليم مباركه دشوار شود   اين موضوع غالباً سبب مي58".است

گذارد كه اطمينان حاصل نمايند زندگي  ء جوانان ميناپذير را بر عهده اي اجتناب وظيفه"كه در حال خروج از مجهوليت است، 
اگر پيام شفابخش حضرت بهاءاهللا در جوانان، ... نماي قوهء متحول كنندهء ظهور جديد است  آنها، در حد چشمگيري، آينهء تمام

ي نداشته باشد، چگونه ترين عناصر در جامعه هستند، هيچ تأثير محسوس ترين، تأثيرپذيرترين و نويدبخش كه در زمرهء پرانرژي
  "بايد توسط عالم انساني شكّاك مورد تصديق و تأييد قرار گيرد؟

 

 مطالب خواندني

حق ظاهر شده كه ناس را به صدق و صفا و ديانت و امانت و تسليم و رضا و رفق و مدارا و "فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي -1
 / 374، ص3الحكمة، ج لئالي( ".مال مقدسه، كلّ را مزين فرمايدحكمت و تُقي دعوت نمايد و به اثواب اخالق مرضيه و اع

 )9، ص8مائدهء آسماني، ج

از خداوند جلّ جالله مسألت نماييم كه جميع احباي آن ارض را به اتّصاف به اخالق حسنه "فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي -2
مقصود اوليه و اساسيه از خلقت جز ظهور امانت و .  مؤيد فرمايد تا به ترويج عدالت و انصاف در ميان امم ارض منتهي شود

ديانت، صداقت و حسن نيت در ميان نوع انسان نبوده و نيست؛ چه كه اين صفات سبب و علّت صلح، امنيت و آرامش 
 )2019، ص2، جCompilation of Compilations –ترجمه ( ".طوبي از براي كسي كه به اين فضائل متخلّق گردد.  است

جد و بهائيان بايد در حفظ موازين امريه، هر قدر كه در ابتدا مشكل به نظر برسد، منتهاي "فرمايند،  لعدل اعظم ميا بيت -3
وانان پي ببرند كه مقصود از احكام و موازين امريه آزاد شدن آنها از معضالت غير قابل وصف اگر ج.  جهد را مبذول دارند

سانتر خواهد شد همانطور كه درك صحيح از قوانين طبيعت، شخص را قادر روحاني و اخالقي است، بذل اين مجهودات آ
 )1216 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".سازد كه منطبق با نيروهاي كرهء ارض زندگي كند مي

اساس و بنيان زندگي در سبيل الهي بذل مساعي جهت وصول به اعتالء اخالقي و وصول "فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -4
بهائيان بايد خود را به اين قميص مقدس مزين و ملبس .  شخصيتي است كه موهوب به صفات مرضيهء الهيه باشدبه 

، 1، جCompilation of Compilations –ترجمه ( ".سازند؛ با اين سيف قويم بايد حصون قلوب انساني را تصرّف كنند
 )162شمارهء 

اصالح عالم از .  در فكر اصالح عالم و تهذيب امم باشيد.  ه خود مشغول نباشيداهللا ب يا حزب"فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي -5
يا اهل بهاء به تقوي تمسك .  ناصر امر اعمال است و معينش اخالق.  اعمال طيبهء طاهره و اخالق راضيهء مرضيه بوده

 )87صدرياي دانش،  (".هذا ما حكَم بِهِ المظلوم و اخْتاره المخْتار.  نماييد
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كتب سماويه نازل و مسطور است، مثل  اعمال و افعال حق مشهود و ظاهر؛ چنانچه در جميع"فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي -6
امانت و راستي و پاكي قلب در ذكر حق و بردباري و رضاي بما قضي اهللا له و القناعةُ ب ما قُدر له و الصبرُ في الباليا بل 

اين امور از اعظم اعمال واسبق آن عند حق مذكور  و ديگر مابقي احكام .  يه في كلّ األحوالالشّكر فيها و التّوكّل عل
 )162اقتدارات، ص(  ".فروعيه در ظلّ آنچه مذكور شد بوده و خواهد بود

 حسن اخالق و اصالت كردار كه از مقتضيات آن صدق و صفا و محبت و وفا و امانت و"فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -7
االمتياز حيات جامعه و صفت مميزهء هر  ديانت و انصاف و عدالت و پاكي و طهارت است، بايد در جميع شئون و احوال مابه

 )51ظهور عدل الهي، ص( ".فرد بهائي مستظلّ در ظلّ كلمهء رباني قرار گيرد

ستقيم و اخص مربوط به جوانان عفّت و عصمت به نحو م"فرمايند،  حضرت ولي امراهللا، در توقيع ظهور عدل الهي، مي -8
هاي قاطع و مؤثّر مبذول داشته و  توانند نسبت به پاكي و طهارت و تحرّك و فعاليت حيات جامعه كمك بهائي است كه مي

در تعيين مقدرات و خطّ مشي آن در مستقبل ايام همچنين ظهور كامل قوا و استعداداتي كه به مشيت نافذهء رحمانيه در 
 ...)49س(ديعه گذاشته شده، سهم عظيمي بر عهده گيرند نهاد آن و

اين تقديس و تنزيه با شئون و مقتضيات آن از عفّت و عصمت و پاكي و طهارت و اصالت و نجابت مستلزم حفظ اعتدال 
ت؛ در جميع مراتب و احوال از وضع پوشش و لباس و اداي الفاظ و كلمات و استفاده از ملكات و قرائح هنري و ادبي اس

همچنين توجه و مراقبت تام در احتراز از مشتهيات نفسانيه و ترك اهواء و تمايالت سخيفه و عادات و تفريحات رذيلهء 
اي است كه از مقام بلند انسان بكاهد و از اوج عزّت به حضيض ذلّت متنازل سازد و نيز مستدعي اجتناب شديد از  مفرطه

 ".)63ص( مضرّه و اعتيادات دنيهء نااليقه است هاي شرب مسكرات و افيون وساير آاليش

 در –اقوال، افعال، افكار، عدم تعصب، شرافت خصائل، نيت متعالي خدمت به ساير نفوس "فرمايند،  العدل اعظم مي بيت -9
 سازد بايد مستمرّاً توصيف كنندهء حيات باطني و سلوك ظاهري يك كالم، صفات و اعمالي كه فرد بهائي را متمايز مي

 محلّ تحرّك خود را، ن است كه عزم جزم نمايند كه فضاياميد چنا... بهائيان و روابط متقابل آنها با دوست و دشمن باشد
هاي درس يا تاالرهاي آموزش عالي، محلّ كار، تفريحات، فعاليت امري يا خدمات اجتماعي، اعتالء و ارتقاء  اعم از كالس

 )2154 و 2153 انوار هدايت، شماره –ترجمه ( ".بخشند

تزييد معلومات و معارف، به كمال رساندن خود از لحاظ موازين فضيلت بهائي و تحسين "فرمايند،   حضرت ولي امراهللا مي -10
 )2131 انوار هدايت، شمارهء -ترجمه ( ".اخالق بايد اعظم وظيفهء هر جوان بهايي باشد

دانيد كه  نمي... و تنبه و دعا و مناجات را فراموش ننمود بايد اوقات مخصوصهء تذكّر "فرمايند،   حضرت ولي امراهللا مي -11
ولي تحقّق اين امر منوط به سعي و كوشش هر فردي .  محبت خالصانه و صداقت و خلوص نيت چه اثري در نفوس نمايد

 )6، ص6مائده آسماني، ج (".از افراد در هر يومي از ايام است
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در اين .   خاطر داشت كه هدف از اين حيات مهيا كردن روح براي عالم بعداستبايد به"فرمايند،  العدل اعظم مي  بيت -12
حيات در اين عالم عبارت از توالي .  جهان بايد سلطه بر نفس و هدايت غرايز حيواني را آموخت، نه آن كه بردهء آنها شد

ممكن است سخت دشوار به نظر برسد، گاهي اوقات مسير .  ها و ترقيات جديد روحاني است ها، شكست امتحانات و كاميابي
نمايد، هر قدر كه  توان مكرّراً شاهد بود كه روح انساني كه در كمال استقامت از حكم حضرت بهاءاهللا اطاعت مي اما مي

كند، اما كسي كه براي رسيدن به لذّات ظاهري به مصالحه با حكم  سخت و دشوار به نظر برسد، از لحاظ روحاني رشد مي
شود، بلكه  او به لذّت و مسرّتي كه طالب آن است واصل نمي: شود كه تابع وهم و خيال است پردازد مشاهده مي الهي مي

 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".آفريند اندازد و غالباً براي خود مشكالت جديدي مي ترقّي روحاني خود را به تعويق مي
1209( 

لوب است كه به وضع مجموعه مقرّراتي بپردازد طپذير و نه م لعدل اعظم نه امكانا براي بيت"فرمايند،  العدل اعظم مي  بيت -13
اين از جمله وظائف هر يك از آحاد احباء است كه، در كمال تضرّع و .  كه در جميع اوضاع و احوال كاربرد داشته باشد

طه با اوضاع و شرايطي كه در زندگي ابتهال و با درك و برداشتي كه از آيات غني متعال دارد، تصميم بگيرد كه، در راب
اگر بخواهد رسالت و مأموريت حقيقي حياتش را به .  شود، نحوهء سلوك او دقيقاً چگونه بايد باشد روزمرّه با آن مواجه مي

فردي كه به رداي .  اش قرار دهد عنوان مؤمن به جمال مبارك تحقّق بخشد، بايد تعاليم مباركه را الگو و سرمشق زندگي
.  تواند به اين مقصود نائل گردد ناپذير، نمي اي از مقرّرات خشك و انعطاف ان مطرّز شده، صرفاً به زندگي طبق مجموعهايم

اي طبق اين مالك و  وقتي زندگي او در جهت خدمت به حضرت بهاءاهللا تنظيم گردد، و زماني كه به هر عمل آگاهانه
 )1207 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".ز حيات ممنوع نخواهد شدميزان مبادرت نمايد، از وصول به مقصود حقيقي ا

قدرت الهيه قادر است خْلقيات و خصائل ما را بالمرّه تبديل نمايد و ما را به موجودي "فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -14
الهي كه حضرت بهاءاهللا نازل فرموده، و با دعا و تضرّع، اطاعت از احكام .  ايم تبديل فرمايد دقيقاً مغاير با آنچه كه قبالً بوده

، 2، جCompilation of Compilations –ترجمه ( ".توانيم خود را متحول سازيم التّزايد به امر مباركش، مي خدمت دائم
 )1770شمارهء 

منتخباتي از  (". في أنفُسِهِمقل اياكُم يا مألّ البهاء التكونوا بمثلِ الّذينَ يقولون ما اليفعلونَه"فرمايند،   حضرت بهاءاهللا مي -15
 )195آثار حضرت بهاءاهللا، ص

الزال هدايت به اقوال بوده و اين زمان به افعال گشته؛ يعني بايد جميع افعال قدسي از "فرمايند،   حضرت بهاءاهللا مي -16
پس به .  چه كه در اقوال كلّ شريكند، ولكن افعال پاك و مقدس مخصوص دوستان ما است.  هيكل انساني ظاهر شود

 )395مجموعه الواح طبع مصر، ص / 75كلمات مكنونه، فقرهء ( ".جان سعي نماييد تا به افعال از جميع ناس ممتاز شويد

جريان فعلي در جامعهء متجدد و تباين و تضاد آن با اصول و تعاليم عاليهء امر مبارك در "فرمايند،  العدل اعظم مي   بيت -17
ه با بذل مساعي بايد بدان متّصف بود، احباي الهي را در تصميم راسخشان در جهت زمينهء سلوك اخالقي، اصولي ك

تمسك تام به به موازين متعاليهء عفّت و عصمت و تنزيه و تقديس كه امر مبارك براي آنها وضع نموده، نه تنها متأثّر و 
عزمي جزم و تصميمي راسخ، به ايفاي وظائف متزلزل نخواهد كرد، بلكه بالعكس بايد آنها را تحريك و تحريض نمايدكه با 

مقدسهء خود و بالنّتيجه مبارزه با قواي اهريمني كه به انحطاط و اضمحالس اساس حيات روحاني و اخالقي فردي اشتغال 
 )1219 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".دارند، مشغول و مألوف گردند
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تواند سبب نجات عالم از مصائب و ابتالئاتش گردد و  ها موردي كه ميدر اين يوم، تن"فرمايند،   حضرت ولي امراهللا مي -18
قلوب اهل آن را مجذوب سازد، اعمال است نه اقوال؛ سرمشق عملي است، نه حكم و قاعده؛ فضائل قدسيه است، نه عبارات 

از كلّي يا جزئي، قول بايد در جميع امور، اعم .  ها در خصوص امور اجتماعيهء سياسيه  از دولتها و ملّتهو منشورهاي صادر
بهائيان در اين رابطه است .  هر يك بايد مكمل، مؤيد و تقويت كنندهء ديگري باشد: مكمل عمل باشد، و عمل مالزم قول

، 2، جCompilation of Compilations/  به احباي بمبئي 1923 دسامبر 8 توقيع فارسي –ترجمه ( "...كه بايد متمايز باشند
 )2075شمارهء 

اميد هيكل مبارك چنان است كه شما از "نويسد،   كاتب حضرت ولي امراهللا از طرف هيكل مبارك خطاب به نوجوانان مي -19
هدف غايي حضرت بهاءاهللا آن است كه ما خلق جديد شويم؛ يعني مردمي نيكوكار، .  لحاظ خْلق و اعتقاد بهائي باشيد

 و موازين اين امر اعظم، كه در اين مرحلهء جديد از تكامل عالم مهربان، باهوش، صديق و شريف كه بر مبناي احكام
خود را بهائي ناميدن كافي نيست، بلكه بايد تا اعماق وجودمان، با تخلّق به حيات بهائي، .  انساني ظاهر شده، عمل نمايند

 Compilation of / " حيات بهائينمونهء" 25نقل ترجمه با اندكي اصالحات، از صفحهء (. از نورانيت و شرافت برخوردار گرديم

Compilations1300، ش( 

.  بايد اطفال صغير  به جان و دل مطّلع بر آن شوند كه بهائي به لفظ نيست، به معني است"فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي  -20
ظ بهائي، بي ثمر، هر طفلي بايد به تربيت الهي تربيت شود تا مجمع اخالق حميده گردد و سبب عزّت امراهللا شود، واالّ لف

 )40تربيت بهائي، ص / 139منتخباتي از مكاتيب، ص( ".نتيجه ندارد

 

  تشريح با مثال

اش معمولي  زندگي.  اي ثروتمند و از گروه مردمان اهل مد نيويورك بود او از خانواده.  خانمي از احباي اوليه به عكّا رفت
مسيحي مخلص و مؤمني بود، اما نتوانسته بود آنطور كه شايد و بايد از ديانت او قبالً .  كرد بود و تقريباً رضايتش را جلب نمي
موقعي كه در سفر خارج از كشور بود، مطالبي در مورد .  اندكي افسردگي پيدا كرده بود. خودش آرامش الزم را كسب كند

وقتي به .  يشان در آنجا زنداني بودندبا اشتياق تمام پيام آن حضرت را گرفت و راهي شهري شد كه ا.  حضرت عبدالبهاء شنيد
او متوجه شد كه حضرت عبدالبهاء همواره در .  الوري مقصد رسيد همه چيز او را مجذوب كرد و از همه بيشتر حضرت مولي

اين موضع .    هيكل مبارك با ساير اعضاء گروه اين برخورد را نداشتند".مسرور باش"فرمودند،  هنگام روبرو شدن با او، مي
هيكل مبارك .  فرمايند الوري بپرسد كه چرا اينگونه با او برخورد مي باالخره از كسي خواست كه از حضرت مولي.  داد آزارش مي

 چون اگر مسرور نباشيم يگويم مسرور باش به تو مي"بخشيد، جواب دادند،  با همان لبخندي كه به نحو غريبي نور و سرور مي
 ".ببريمتوانيم به حيات روحاني پي  نمي

 .در اين حال، ترس و نگراني خانم به پايان رسيد و عدم اعتماد به نفسش همراه با نوميدي از بين رفت

ام، اما  از زمان تولّدم دربارهء حيات روحاني مطالبي شنيده.  اما بفرماييد كه حيات روحاني چيست"ريزان پرسيد،  اشك
 ".يستهيچكس برايم توضيح نداده كه اين حيات روحاني چ
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به "حضرت عبدالبهاء نگاهي ديگر، همراه با همان لبخند اميدبخش، به او انداختند و در كمال آرامش و متانت فرمودند، 
خانم از خود پرسيد .    چند كلمه، اما براي رساندن مقصود كافي بود- "شناسي خصائل الهي متّصف شو؛ حيات روحاني را مي

 .فات و خصائل الهي چيست؟  بايد صفاتي مثل محبت و جمال، عدالت و سخاوت باشدص.  مقصود حضرت عبدالبهاء چه بود

ابداً راجع به وظايفش فكر نكرد، .  اين معماي الهي تمام روز ذهنش را به خود مشغول ساخت، و در طول روز مسرور بود
اطر بياورد كه كاري را انجام نشده رها توانست به خ و با اين حال وقتي شامگاه فرا رسيد تا به كارهايش رسيدگي كند، نمي

 .كرده باشد

شد، اين  اگر به سوي آرمانهاي آسماني جذب مي.  اي ذهنش را روشن كرد و تدريجاً مقصود را دريافت باالخره بارقه
 بعد هرگز آن از آن لحظه به.  گشت شدند، و روزها و شبهايش پر از نور و روشني مي افكار عاليه لزوماً در قالب افعال ظاهر مي

 ".به خصائل الهي متّصف شو": هشدار رباني را، كه به او عنايت شده بود، فراموش نكرد

 .و او شناخت حيات روحاني را ياد گرفت

 )116-17، اثر آناماري هانولد، صVignettes from the Life of 'Abdu'l-Baha: مأخذ(

 

او جواني هفده ساله بود كه پيام حضرت بهاءاهللا خطاب به شاه را .  جناب بديع يكي از نوزده حواري حضرت بهاءاهللا بود
اش را خُرد كردند و  آميز پيام، سه روز به دست فرّاشان شاه شكنجه شد و سپس جمجمه بعد از تسليم موفّقيت.  به او رساند

، توسط حضرت بهاءاهللا متحول كرد  فكر ميواني دردسرساز بود كه فقط به خودبديع، كه زماني ج.  جسدش را در چاه انداختند
 .شد

دانست در  هيچكس نمي.  در يكي از الواح ذكر شده كه جناب بديع دو مرتبه به تنهايي به حضور حضرت بهاءاهللا رسيد
ها چه اتّفاقي افتاد جز آن كه حضرت بهاءاهللا فرموده بودند كه قصد خلق بديع دارند و جناب بديع خود بر آن همه  اين مالقات

فرمايند كه به دست قدرت و اقتدار او را خلق بديع فرمودند و چون كرهء آتش  حضرت بهاءاهللا در لوح ديگري مي.   نبودآگاه
 ...اعزام داشتند

شاه،  وقتي جناب بديع متوجه شد كه حضرت بهاءاهللا در جستجوي كسي هستند تا لوح مخصوصي را براي ناصرالدين
اش را فدا خواهد كرد، استدعا كرد به او اجازه داده شود اين خدمت  ر اين كه در اين راه زندگيسلطان ايران، ببرد، او، با وقوف ب

 .حضرت بهاءاهللا او را براي اين مأموريت مهم پذيرفتند.  را انجام دهد

 انگيزي را كه در زمان تشرّف حضرت بهاءاهللا در لوحي خطاب به پدر جناب بديع، به لحني تكان دهنده اخبار هيجان
سازند كه وقتي خواستند خلق  ايشان خاطرنشان مي.  پسرش به حضور سلطان ظهور به وقوع پيوسته بود، براي او بيان فرمودند

اي كه تمام وجودش را  جديدي بفرمايند، جناب بديع را احضار كردند كه به حجرهء ايشان برود و يك كلمه به او فرمودند، كلمه
.  بنا به توصيف حضرت بهاءاهللا، شروع به خلق جديد او نمود و روح قدرت و اقتدار را در او دميديد اقتدار، ... به لرزه در آورد

شد، يكّه و تنها، با اعانت الهي و قدرت رباني،   القاء اين قدرت، بنا به گواهي حضرت بهاءاهللا، چنان بود كه او، اگر مأمور مي
 ...توانست بر اهل عالم غلبه كند مي
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حاجي علي در راه .  كند درعلي گزارش زير را كه يكي از احباء به نام حاجي علي، گفته شده نقل ميحاجي ميرزا حي
 :ايران با جناب بديع مالقات كرد و مسافتي را آنها با هم پيمودند

رّف دانستم كه او به حضور حضرت بهاءاهللا مش من فقط مي.  پرداخت او سراپا نشاط و شادي بود و به صبر و شكرانه مي"
رفت و  بارها متوجه شدم كه در حدود صد قدم و يا كمتر يا بيشتر راه مي.  گردد شده و اكنون به واليت خود در خراسان بر مي
 با يخدايا آنچه را كه با فضلت به من بخشيد«گفت،  شنيدم كه مي نمود و مي سپس از جاده خارج شده رو به عكّا سجده مي

 )179-84، صفحه 3نفحات ظهور، اثر اديب طاهرزاده، ج(   "».ت حفظ آن را عطا بفرماعدلت از من مگير و به من قدر

 مطالعهء بيشتر

 . نقل شده، انتخاب كنيد"مطالب خواندني"يكي از بياناتي را كه در بخش  

 محتواي اين فقره چيست؟

 

 

 

 

 

توانيد در زندگي  هاي مشخّصي مي اين فقره را به چه شيوه
 خود به كار ببريد؟

 

 آثار بهائياز.  جواب در مورد درس را كه مايليد با عمق بيشتري مورد بررسي قرار دهيد، فهرست كنيدسؤاالت بدون 
  كلمات مكنونه منبع مناسبي است.براي يافتن جواب به سؤاالت خود استفاده كنيد

1- 

2- 

3- 

4- 

 

ت مكنونه تالوت نماييد و به مضمون دقّت كنيد و به كلما" حضرت عبدالبهاء فرمودند، -، اثر حضرت بهاءاهللا  كلمات مكنونه
 )93، ص3مكاتيب عبدالبهاء، ج (".موجب آن عمل نماييد
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 سؤاالت
براي مالحظهء .  هايي از محتواي درس جهت استفاده در مطالعهء فردي تهيه شده است سؤاالت زير در مرور قسمت

 .عد مراجعه كنيد در صفحهء ب"بحث"سؤاالتي جهت مطالعهء گروهي، به بخش 

 :كند كدام يك از موارد زير هدف از اخالق حسنه را توصيف مي.)  هر كدام را كه مصداق دارد عالمت بزنيد( -1

 . هدف شما در زندگي است– الف 

 . هدف از خلقت است–ب 

 .سازد  شما را از  مشكالت رها مي–ج 

 .كند  در انتشار امراهللا كمك مي–د 

 

 : بخشي از ُخلقيات بهائي است ذكر كنيدچهار فضيلت بنيادي را كه -2

 -------------------------------------------------------------- -الف 

 --------------------------------------------------------------  -ب 

 ---------------------------------------------------------------  -ج  

 ---------------------------------------------------------------  -د  

 

 :است.... كسب اخالق پسنديده مستلزم .)  هر كدام را كه صحيح است عالمت بزنيد( -3

   بار انجام مي شوديككه  يك تالش –الف 

  از بين بردن غرايز حيواني خود–ب 

  تمسك به مقرّراتي كه وضع شده– ج 

 هللا  خدمت به امرا-د  
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 جوابها

با توجه به برداشتي كه از بيانات نقل شده داريد، جوابهاي شما ممكن است .  گردد ذيالً جوابهاي پيشنهادي ذكر مي
 .جوابهاي پيشنهادي را به عنوان نقطهء شروعي براي تفكّر و بحث مد نظر قرار دهيد.  متفاوت باشد

؛ براي ج نگاه كنيد به بيان 2؛ براي ب نگاه كنيد به بيان شمارهء 1شماره در مورد الف نگاه كنيد به بيان .  الف، ب، ج و د -1
 .5 و 4 و براي د نگاه كنيد به دو بيان شمارهء 3شمارهء 

يه، صبر و شكر  در ه به امانت، صداقت، طهارت قلب، تحمل، تسليم در مقابل ارادهء ال6حضرت بهاءاهللا در بيان شمارهء  -2
 .ساير بيانات مباركه به فضائل ديگر اشاره دارند.  اره دارندها و توكّل به خدا اش سختي

نگاه كنيد به .  الف درست نيست، زيرا تالش الزم بايد كند و مداوم باشد.  14در مورد د نگاه كنيد به بيان شمارهء .  د -3
 بايد بر غرايز خود فرمايند كه ب صحيح نيست؛ حضرت ولي امراهللا توضيح مي.   و نيز  به بخش توضيحات11بيان شماره 

هدفي از اين غرايز  در نظر بوده .  12نگاه كنيد به بيان شمارهء . تسلّط داشته باشيم و آنها را هدايت كنيم نه نابود نماييم
ج .   قرار نيست آنها ما را كنترل كنند–است و ما مجازيم از مواهب زندگي لذّت ببريم، اما بايد غرايز خود را كنترل كنيم 

اي از  تان مجموعه  براي هر موقعيتي نمي–تعاليم حاوي اصول و احكام است .  13نگاه كنيد به بيان شماره .  لط استنيز غ
 .مقرّرات داشت

 بحث
 آيا براي شما اهميت دارد كه اخالق پسنديده داشته باشيد؟  چرا؟

 .) اشاره شود12ه بيان شمارهء ب(افتد؟  كند، چه اتفاقي مي وقتي كسي در مورد اجراي احكام بهائي مصالحه مي

، چگونه بايد رفتار كنيد؟  اين  آيددانيد كه به عنوان بهائي در هر موقعيتي كه در زندگي روزمرّه ممكن است پيش از كجا مي
لي آيا اوضاع و احوا.)   اشاره شود13به بيان شمارهء (اي از مقرّرات متفاوت است؟   مورد از چه لحاظ با به كار بردن مجموعه

 وجود دارد كه در حال حاضر با آن روبرو باشيد و مطمئن نباشيد كه چه بايد بكنيد؟  

كنيم؟  چگونه  گذارد؟  ما چگونه با اين مسأله مبارزه مي ريا چيست؟  چگونه بر مساعي ما براي حصول اخالق حسنه تأثير مي
 ) اشاره شود20 تا 15ات نقل شده از به بيان(ممكن است با بهائيان اطراف خود با تزوير و ريا عمل كنيم؟ 
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5 

 زندگي همراه با خدمت

 مقدمه

طوبي از براي نفسي كه در اول جواني و ريعان شباب بر خدمت امر مالك مبدأ و مĤب قيام "فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي
 59 "...بتيناي للرّاسخين و نعيماً للثّطوب.  ظهور اين فضلْ اعظم از خلقِ سموات و األرض است.  نمايد و به حبش مزين شود

تمام اميد حضرت ولي امراهللا براي ترقّي و "حضرت ولي امراهللا نيز بر اهميت خدمت براي جوانان تأكيد فرمودند، 
توسعهء آتي امر مبارك به احباي جوان و فعالي مانند شما است؛ هيكل مبارك مسئوليت حفظ روح خدمت ايثارگرانه در ميان 

اما وقتي اين روح حاكم .  بدون روح مزبور هيچ امري با موفّقيت انجام نخواهد شد.  گذارند  احباء را به عهدهء جوانان ميساير
 60".باشد، حصول فتح و ظفر، هر قدر كه دشوار باشد، مسلّم و حتمي است

ن زندگي همراه با خدمت به شود، يعني در پيش گرفت در اين فصل به مسير سوم از طرق عملي براي جوانان توجه مي
 .حضرت بهاءاهللا

 

 نماي كلّي

خدمت به عالم انساني و خدمت به امر : زندگي همراه با خدمت براي هر فرد بهائي متضمن دو زمينهء كامالً مرتبط است
 انساني با آن خدمت به عالم انساني حول استفاده از داروي شفابخش حضرت بهاءاهللا براي درمان امراضي است كه عالم.  الهي

توان از طريق مهاجرت  خدمت به امر مبارك متضمن انواع وظايف براي رشد و توسعهء امر مبارك است كه مي.  مواجه است
 61.داخله يا خارجه انجام داد

العدل اعظم  بيت.  شود ي دوران خاصي است كه فرد براي مبادرت به خدمت در هر دو ميدان مزبور آماده ميجوان
تحولي كه بايد در فعاليت اجتماع صورت گيرد، مسلّماً تا حد زيادي به اثربخشي تداركاتي است كه جوان براي " فرمودند،

  معهد اعلي خاطرنشان ساختند كه حصول آمادگي مورد بحث براي جوان 62".دبين اث آنها خواهد بود، تمهيد ميجهاني كه مير

                                                            
 "جوانان"نقل از مقدمهء مجموعهء  59
 1940، شماره 2، جCompilation of Compilations/  از طرف حضرت ولي امراهللا 1933ب اول سپتامبر  مكتو–ترجمه  60
.  ترند، در موقعيتي جهت قيام به هجرت و سكونت در بالد جديدترند تر از احباي بزرگسال البال جوانان كه عمدةً فارغ"فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي 61

 برخي از آنها آنقدر جوان –جوانان بودند ... اند  هاي بومي خود را ترك كرده  امريكا، كه بالد محلّ تولّد خود، و غالباً سرزمينتعداد زيادي از مهاجرين در
 7 مكتوب –ترجمه  (".بودند كه محافل ملّي به اسكان آنها كمك كردند و خود آنها هنوز به سنّي نرسيده بودند كه به عضويت محافل انتخاب شوند

 )Unfolding Destiny 187 به لجنهء ملّي جوانان، ص1946ژوئن 
 )2154 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه  62
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 موازين و معيارهاي حضرت بهاءاهللا، ق و شكل گرفتن شخصيت آنها طبشامل مطالعهء تعاليم، روحاني ساختن زندگي خود،
 63.كسب معلومات در زمينهء علوم و فنون وهنرها، و فراگيري حرفه و فن است

هرگز نبايد تصور كرد كه جوانان بايد منتظر بمانند تا به سنين بلوغ برسند و بعد بتوانند خدمات ارزشمندي را "اما، 
، 66 بخصوص تبليغ همتايان خود–، تبليغ 65  جوانان بايد بالفاصله با مشاركت كامل در حيات جامعه64".ايندتقديم امر الهي نم

اين خدمت فوري براي تقويت عالم بهائي آنقدر حائز اهميت است كه .  ، به خدمت بپردازند67هاي توسعه يا خدمتي و طرح
 68.ف بعضي از خدمات امري نماينداند اوقات معيني را وق العدل اعظم از جوانان خواسته بيت

 

 

 توضيح

راستي، بخصوص جوانان، به علّت   به69.اند "واسطهء وصول فضل و عطاي الهي"حضرت ولي امراهللا خاطرنشان فرمودند كه احباء 
 . براي اجراي امورد امر مباركند70"وسائل نيرومند"هاي خاص خود،  صفات و خصلت

اما، .   ارزش باشد بگيريد؛ ابزاري است بدون آن كه از خود داراي اراده ياصفات و خصوصيات يك وسيله را در نظر
همينطور، هر .  دردست كسي كه با مهارت از آن استفاده كند، قادر خواهد بود كار را با كارآمدي و اثربخشي تمام انجام دهد

تواند به ابزاري نيرومند براي تحقّق مقصود الهي براي عالم  اي در دست خداوند باشد مي فردي از احباء كه مايل باشد وسيله
 .ديل شودانساني تب

مثالً، براي آماده ساختن .  افزايد عالوه، ابزاري با كيفيت باال و پيچيدگي زياد بر اثربخشي كارگر در انجام دادن كار مي به
به .  راند قادر است به مراتب بيشتر از كار با بيل، كارايي داشته باشد زمين جهت طرحي ساختماني، شخصي كه بولدوزر را مي

 .توان در اجراي كار خداوند از او استفاده كرد از احباء اگر بهتر تعليم ديده باشد، به نحوي مؤثّرتر ميهمين ترتيب، فردي 

حضرت .  كند اي براي مشيت الهي، منبع بالقوهء انرژي را به خود جذب مي قيام به خدمت به امر الهي به عنوان وسيله
  در اين صورت اين قوهء روحاني به مجهودات فرد در خدمت 71".استخدمت مغناطيس تأييدات الهيه "ولي امراهللا فرمودند، 

 .بخشد كند، و رشد روحاني فرد را تزايد مي به امر مبارك و عالم انساني كمك مي

                                                            
 Wellspring of Guidance 94-95 مندرج در صفحات 1966 ژوئن 10پيام  63
 Wellspring of Guidance 92 مندرج در صفحه 1966 جون 10پيام 64
 The Importance of Deepening 36-37مندرج در صفحات / از طرف حضرت ولي امراهللا  65
تر به موضوع جوانان و تبليغ به فصل ششم مراجعه  براي مالحظهء نگاهي عميق / 94-95صفحات Wellspring of Guidanceالعدل اعظم؛  بيت 66

 .نماييد
 186، صUnrestrained as the Windالعدل اعظم؛  بيت 67
68 Unrestrained as the Wind186، ص 
  قرن انوار46نقل ترجمه از صفحهء  / 459، شمارهء انوار هدايت 69
 104، صUnrestrained as the Wind/ العدل اعظم به محافل ملّي   بيت1975 مه 25پيام  70
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.  كند تا براي بذرافشاني آماده گردد زمين را شخم مي"فرمايند كه  حضرت ولي امراهللا خدمت را به خيشي تشبيه مي
عيناً به همين طريق نيز تكامل روحاني از .  مين را شخم زنند تا قوت يابد و موجب رشد سريع دانه گرددلذا ضروري است كه ز

گردد و  القدس است كه سبب نمو و ترقّي روح انساني مي پس اين انعكاس دائمي روح.  گردد راه شخم اراضي قلوب حاصل مي
  72".نمايد پيمودن مراحل ترقّي را تسريع مي

 

 اندنيمطالب خو

در اين .  براي هر فرد جوان، اعم از بهائي يا غيربهائي، سنين جواني دوراني است بسيار مهم"فرمايند،  العدل اعظم مي بيت -1
نمايد؛ در اين سنين است  ريزي مي مرحله از حيات است كه تصميمات قاطعه اخذ شده و شخص بناي زندگاني خود را پي

هء خود را تعيين و نوع شغل و كار خود را انتخاب، معلومات خود را تكميل و در كه هر فرد به احتمال قوي سرنوشت آتي
پردازد و باالتر از  شود و به تشكيل خانواده مي سپس به مرحلهء زندگاني مشترك وارد مي.  نمايد امرار معاش تالش مي

آيد، مبادي و موازين روحاني را كه  همه، در اين دوره است كه فكر جوان بيش از هر موقع در صدد تجسس و تحقيق بر مي
ها و بزرگترين مبارزات و  اين عوامل است كه بزرگترين فرصت.  نمايد هادي رفتار و اعمال آيندهء انساني است اتّخاذ مي

 را كسب دهد تا تعاليم الهي هايي به دست مي كند؛ يعني فرصت ها را بر وجه جوانان بهائي مفتوح مي بزرگترين آزمايش
آيد تا بر مشاكل و ناماليمات حيات  ه را به دوستان و اقران خود منتقل نمايند و مبارزاتي پيش ميو آن تعاليم مباركنموده 

آيد تا بتوانند موازين  ميان مي هايي به هاي آينده تأمين كنند و آزمايش  نسل وغلبه يابند و راه تقدم و تعالي براي خود
 10پيام  (".قدم جلّ اسمه األعظم را در زندگاني روزمرّهء خود مجسم و محقّق سازنداخالقي منبعثه از شريعت غرّاء جمال 

 )21جوانان، ص / 328ها، ص مجموعه دستخط / 1966ژوئن 

اي و  جوانان بهائي بايد تشويق شوند كه به تحصيالت و تعليمات حرفه"فرمايند،   مي1974العدل اعظم در پيام نوروز  بيت -2
م حياتي كه وقف پيشبرد مصالح امراهللا خواهد شد، اخشي از خدمتشان به امر الهي و در متن ايشغلي خود به عنوان ب

 )2137 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".بينديشند

جوانان امروز، موهوب به اين برتري و نيز خضوع و تواضع منطبق با آن، "فرمايند،   مي1985 مه 8العدل اعظم در پيام  بيت -3
 و عبوديتي مشحون از عشق و محبت، بايد به سوي صفوف مقدم حِرَف، صنايع، هنرها و فنوني كه يپايمردبا استقامت و 

 اين براي حصول اطمينان است كه روح امر مبارك –براي پيشرفت بيش از پيش عالم انساني ضروري است پيش بروند 
 )2154 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".هاي مهم مجهودات انساني خواهد تاباند انوار خود را بر اين زمينه

اكنون، با  شما، با آن كه هنوز در عنفوان شبابيد، بايد از هم" فرمودند، 1939 آوريل 10حضرت ولي امراهللا در تاريخ  -4
يا برقراري ارتباط نزديك با ساير احباي الهي، و با تمسك تام به مطالعات امري خود، سعي كنيد خود را براي آن يومي مه

هاي امري به طور كامل مشاركت داشته  سازيد كه به عنوان عضو مسئول جامعه از شما خواسته خواهد شد در فعاليت
 باشيد، و با اين ترتيب ثابت نماييد براي اين اخوت جهاني كه حضرت بهاءاهللا مؤسس آن است، عضوي ارزشمند و گرانقدر

 )1001، شمارهء 428، صفحهء 2، جCompilation of Compilationsترجمه،  (".هستيد
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كند، در عين حال كه به  قوياً به شما توصيه مي" مرقوم فرمودند، 1926 مه 18حضرت ولي امراهللا به خطّ خود در تاريخ  -5
توانيد به مطالعهء كامل تاريخ و تعاليم امر مبارك  دهيد، تا آنجا كه مقدور است اوقاتي را كه مي تحصيالت خود ادامه مي

 Compilation –ترجمه  (".آميز آتي به امر مبارك، اين شرط الزم است براي مبادرت به خدمت موفّقيت.  اص دهيداختص

of Compilations2238، ص2، ج( 

، 2خطابات مباركه، ج( ".اهللا است و خدمت به عالم انساني است محبت بندگان الهي محبت"فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي -6
 )9ص

آرزوي من چنان است كه به آنها مساعدت شود تا خادمان ملكوت آسمان گردند، و اسيران "فرمايند،   ميحضرت عبدالبهاء -7
اين اسارت آزادي است؛ اين ايثار وصول به جالل و عظمت است؛ اين زحمت موجد اجر .  خدمت به مشيت الهي شوند

ه عالم انساني عبارت از وحدت با خداوند چه كه خدمت همراه با محبت ب.  جزيل است؛ اين احتياج عطاي موفور است
 –ترجمه ( ".نفسي كه به خدمت پردازد به ملكوت داخل شده و بر يمين رب خود جالس شده است.  است

Promulgation of Universal Peace  186، ص( 

نفسي از احباي الهي بايد هر ... در فكر آن باشيد كه خدمت به هر نفسي از نوع بشر نماييد "فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي -8
فكر را در اين حصر نمايد كه رحمت پروردگار باشد و موهبت آمرزگار؛ به هر نفسي كه برسد خيري بنمايد و نفعي برساند 

 )3، ص1منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج( ".و سبب تحسين اخالق گردد و تعديل افكار

مĤالً، از آحاد احباء، اعم از شيخ و شاب، قديم و "فرمايند،  بهائيان عالم مي به 1983 اكتبر 10العدل اعظم در پيام  بيت -9
 اقدام نمايند؛ قدم پيش گذارند و در ميدان ]در زمينهء توسعهء اجتماعي و اقتصادي[شود جديدالتّسجيل، خواسته مي

 تخصصي، منابع مادي، وقت و قوا و، ها، تعليمات خدمت جايگاه خود را احراز كنند؛ ميداني كه در آن، استعدادها و مهارت
 انوار هدايت، –ترجمه ( ".توان براي بهبود سرنوشت انسان به كار گرفت تر از همه، تعلّق آنها به اصول امريه، را مي مهم

 )1855شمارهء 

تي در عالم ثانياً آن كه چه اعمال صالحه در وجود اعظم از نفع عموم است؟  آيا موهب"فرمايند،   حضرت عبدالبهاء مي -10
اكبر مثُوبات اين است كه .  اعظم از اين متصور كه انسان سبب تربيت و ترقّي و عزّت و سعادت بندگان الهي شود؟  ال واهللا

نفوس مباركه دست بيچارگان را  گرفته از جهالت و ذلّت و مسكنت نجات دهند و به نيت خالصه، هللا، كمر همت را بر 
خيرالنّاس من «... و خير دنيوي خويشتن را فراموش ننموده، به جهت نفع عموم بكوشند خدمت جمهور اهالي بربندند 

 )69طبع آلمان، ص / 122رسالهء مدنيه، طبع كردستان العلميه، ص( ".»ينفَع النّاس و شرّ النّاس من يضُرُّ النّاس

وش نموده، چون خاصان درگاه حقّ گوي اي خوشا حال نفسي كه خير ذاتي خود را فرام"فرمايند،   حضرت عبدالبهاء مي -11
 )76طبع آلمان، ص / 137رسالهء مدنيه، طبع كردستان ص( "...همت را در ميدان منفعت جمهور افكنده 
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  تشريح با مثال

قبالً او زن خجالتي .  شناختند، از تحولي كه پيش آمده بود حيرت كردند آن دسته از ما كه او را قبل از رفتنش مي
والدينش .  شد  البتّه مؤمن بود، اما جايگاهش در جامعهء در ذهن خودش خيلي با احتياط و دودلي تعيين مي– بود جواني

 زيبا و با اعتماد به نفس، سر حال،  اما امشب، "من كه هستم؟"گويي در تلقّي و برخوردش نوشته شده بود، .  سرشناس بودند
پوست امريكايي بود كه به افريقا سفر  اش برايمان سخن گفت؛ او جوان سياه جربهبر كرسي افتخار نشست و با لحني آرام از ت

كساني كه مالقات كردم، مردمي كه هيچ .  ام را تغيير داد زندگي"آرام گفت، .  شد داستانها پياپي بر زبانش جاري مي.  كرد
 : اين داستان را برايم فرستاد  بعدها،".نداشتند، ماهيت حقيقي ايمان به حضرت بهاءاهللا را به من آموختند

تر از  سفرهاي قبلي بسياري كه به جنوب افريقا كرده  عميق.   ما را به اعماق صحراي كاالهاري كشاند ،سفري تبليغي"
 رراكي از كنا.  شناسيم شناخت؛ همانطور كه ما خيابانهاي شهرمان را مي فقط راكي، از بوميان بوتسوانا صحرايش را مي.  بوديم
راند و جوياي دوستان قديمي  سفيدي گسترده بود، اتومبيل را مي هاي نمك كه كيلومترها مانند درياچه ها و حوضچه بوته

خاطر و خشمگين؛ اينهمه  سوار بر كاميوني بوديم؛ يازده جوان، بار و بنه، ذخيرهء آب و غذا، و مرغي سخت آزرده.  اش بود بهائي
 . آخرين روستايي بود كه همان روز صبح آن را ترك كرديماي از مرغ هديه.  در آن چپيده بوديم

اي تك و تنها در وسط  اي ايستاد؛ كلبه انداز، اتومبيل در مقابل كلبه اي پر دست بعد از يك سواري طوالني در جاده
شد، مانند صداي  از دهان زن صداهايي خارج مي.  راكي پياده شده؛ زني از كلبه در آمد؛ راكي او را در بغل  گرفت.  بيابان
 .هاي كودكي خردسال قدم

تا آن موقع متوجه شوهرش نشده بودم؛ »  .گه همسرش مريض و بدحاله مي«اي سنگين و گرفته، گفت،  راكي، با چهره
اش چروكيده و  تنه از كمر به باال، هيكلي قوي و سالم داشت؛ اما پايين.  كنار پرچين دور كلبه داخل يك گودي نشسته بود

 .شده بودجمع 

ديروز  اين خانم آنقدر مستأصل بوده كه .  گه خيلي درد كشيده؛ چند هفته است كه حرف نزده مي«راكي ادامه داد، 
 ».دست به دعاي مخصوصي برداشته؛ دعاي شفا؛ و امروز ما اينجا رسيديم

بود؛ گفتگويي شاد و پرشور ؛ به دو با يكي از جواناني كه از كاليفرنيا آمده بود، گرم گفتگو .  نگاهي به شوهرش انداختيم
 .دانستند زبان كامالً متفاوت، چون هيچكدام  زبان ديگري را نمي

.  ما بهاءاهللا را داريم"شوهرش جواب داد، .  موقع رفتن فرا رسيد؛ راكي از  آن خانم پرسيد كه آيا به چيزي احتياج دارند
 ".مهيچ چيز ديگري نيست كه بتونيم به آن نياز داشته باشي

) در افريقا"كمبا توماس"نوشتهء مالني اسميت از گزارشي از دورهء خدمت (  
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 مطالعهء بيشتر

 . نقل شده، انتخاب كنيد"مطالب خواندني"يكي از بياناتي را كه در بخش  

 محتواي اين فقره چيست؟

 

 

 

 

توانيد در زندگي  هاي مشخّصي مي اين فقره را به چه شيوه
 خود به كار ببريد؟

 آثار بهائي از .  جواب در مورد درس را كه مايليد با عمق بيشتري مورد بررسي قرار دهيد، فهرست كنيداالت بدون سؤ
 .براي يافتن جواب به سؤاالت خود استفاده كنيد

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 

 سؤاالت
 براي مالحظهء . هايي از محتواي درس جهت استفاده در مطالعهء فردي تهيه شده است سؤاالت زير در مرور قسمت

 . در صفحهء بعد مراجعه كنيد"بحث"سؤاالتي جهت مطالعهء گروهي، به بخش 

 توانند خود را براي خدمات آتي آماده سازند، چه هستند؟ سه راهي كه جوانان مي -1

 -----------------------------------------------------------------------------  – الف 

 -------------------------------------------------------------------------------  –ب 

 -------------------------------------------------------------------------------   –ج 
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 شويم چه هستند؟ ديگر تشويق مي اي كه ما بهائيان به رقابت با هم دو زمينه -2

 -------------------------------------------------------------- - الف 

 --------------------------------------------------------------  -ب 

 

 :توانند خدمت كنند فهرست كنيد چهار طريقي كه جوانان اكنون مي -3

  -------------------------------------------------------------------  –الف 

 ---------------------------------------------------------------------  –ب 

 ---------------------------------------------------------------------   – ج 

 ---------------------------------------------------------------------     -د  

 

 جوابها

با توجه به برداشتي كه از بيانات نقل شده داريد، جوابهاي شما ممكن است .  گردد ذيالً جوابهاي پيشنهادي ذكر مي
 .جوابهاي پيشنهادي را به عنوان نقطهء شروعي براي تفكّر و بحث مد نظر قرار دهيد.  متفاوت باشد

براي خدمات آينده خود توانند  جوانان  با فرا گرفتن حرفه و فني كه بتوانند به عالم انساني يا امراهللا خدمت كند، مي -1
ها و مشاغل، خود را آماده كنند تا نور تعاليم را  توانند به خطّ مقدم هنرها، حرفه ؛ مي)2بيان شمارهء (را آماده كنند 

 و 4بيان شماره (؛ و تاريخ و تعاليم امر مبارك را به طور كامل مطالعه نمايند )3بيان شماره (در اين ميدان بتابانند 
5.( 

از ) 16بيان شمارهء (و خدمت به امراهللا ) 11بيان شماره (شوند كه در خدمت به عالم انساني  شويق مياحباء ت -2
 .يكديگر پيشي بگيرند

بيان شمارهء (، مشاركت فعال در حيات جامعه )13 و 1بيان شماره (توانند با تبليغ همتايان خود  جوانان اكنون مي -3
، كمك به كساني كه سر )15بيان شمارهء (وارد شدن در دورهء خدمت ، )15بيان شمارهء (ها  ، شركت در طرح)14

و ) 10 و 9بيان شمارهء (، شركت در مجهودات توسعهء اجتماعي و اقتصادي )8بيان شمارهء (گيرند  راه آنها قرار مي
 .به خدمت بپردازند) 6-11بيان شمارهء (تأمين ساير خدمات به عالم انساني 
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 بحث

كنيد؟  آيا كاري هست كه شما يا گروه دوستانتان  ز چه طريق يا طرقي به عالم انساني خدمت ميشما در حال حاضر ا
 بتوانند براي توسعهء اين مجهودات انجام دهيد؟

توانيد اين   مي– به طور فردي يا گروه همتايان بهائي -كنيد؟  چگونه  در حال حاضر از چه طُرُقي به امر خدمت مي
توانيد  هاي ديگري مي ؟  اكنون براي بهتر آماده كردن خود جهت خدمات آينده به امراهللا چه قدممجهودات را توسعه دهيد

 برداريد؟

پردازيد تا شما را  به خدمت بهتر به عالم انساني و امر  چگونه به انتخاب حرفه و شغل يا آماده كردن خود براي آن مي
 الهي قادر سازد؟

 

 :ضميمه 

 :تمرين 
 مزبور را تدريجاً برنامه ريزيبراي آن كه  بحث برنامه ريزي شخصي شما براي خدمت چيست ؟ 1با توجه به سئوال 

 توانيد برداريد؟ هايي مي عملي سازيد و جامهء واقعيت بپوشانيد چه قدم

حال  با دوستان هم گروهي خود قراري گذاشته و برنامه ريزي شخصي خود را به مدت يك هفته اجرا نمائيد و پس از 
 .ر مورد نتايج و نحوه ادامه دادن اين خدمت با هم مشورت كنيد آن د
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 تبليغ

 مقدمه

چگونه از اين موهبت .   و اول تكليف ماستداعظم موهبت الهيه تبليغ است و سبب تأيي"فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي
 73".اييم و تبليغ امراهللا كنيمباز مانيم تا جان و مال و راحت و آسايش خويش را فداي جمال ابهي نم

مثيل است و  با اين حال اين خدمت بي.  كنند تبليغ فقط يكي از خدمات بسياري است كه بهائيان تقديم امر مبارك مي
زيرا اگر فرد قيام به تبليغ نكند، مقصود حضرت بهاءاهللا براي عالم انساني تحقّق .  مقامي برتر از جميع خدمات ديگر دارد

 .توان با قواي نور روشني بخشيد اگر تبليغ عملي نگردد، قلوب اهل عالم را نمي  74.نيابد

.  بنابراين، نقطهء تمركز تمام اين فصل بر اين عنوان خواهد بود.  مسئوليت تبليغ به طور اخص به عهدهء جوانان است
ضرت بهاءاهللا، حضرت عبدالبهاء، حضرت  عنواني وسيع است كه در آثار ح– اگرچه از يك لحاظ بسيار ساده است –اما تبليغ 

.  توان عنوان را معرفي كرد در اين فصل، در بهترين حالت، فقط مي.  العدل اعظم به آن بسيار توجه شده است ولي امراهللا و بيت
ي نزول مبلَغ شدن مستلزم آن است كه هر يك از جوانان به طور مستمرّ به مطالعهء آثار مباركه در مورد تبليغ و دعا برا

 .هاي تبليغي به اقدام مداوم مبادرت نمايند تأييدات الهي بپردازند و براي تمرين اين امر مهم و توسعهء مهارت

 

 نماي كلّي

هدف اصلي و مقصد غايي كافّهء خدمات امري تبليغ امراهللا "فرمايند،   مي1988العدل اعظم در پيام رضوان  بيت
با تبليغ، قلوب نفوس به روي روح ايمان و عرفان حضرت بهاءاهللا .  ني نور و ظلمت است نبرد روحا"خطّ مقدم"  تبليغ 75".است

 .شود گشوده مي

پيشرفت امراهللا .  بنا به بيان حضرت عبدالبهاء و حضرت ولي امراهللا، جوانان مسئوليت خاصي در قبال امر تبليغ دارند
ي است كه كلّ تعليمات جوانان بايد در جهتي هدايت شود كه آنها را اين مسئوليت آنقدر مهم و حيات.  منوط به اقدام آنها است

 76.به مبلّغين فعال و مؤثّر تبديل نمايد

 

                                                            
 )الواح وصايا (483ايام تسعه، ص 73
 172اهللا، ص ريعتحصن حصين ش 74
 8، بند 1988پيام رضوان  75
 2130بيان حضرت ولي امراهللا مندرج در انوار هدايت، شمارهء  76
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 :شود تبليغ شامل موارد زير مي

 77) بلّغ نفسك(تبليغ كردن خويشتن  •

• 78يافتن نفوس مستعد 

 79ابالغ كلمه با رعايت حكمت •

 80جذب و هدايت نفوس به اقبال •

 81ر خدمت فعال به امر مباركتحكيم احباي جديد د •

 

هاي جنود  اينها مهارت.  مبلّغ مؤثّر بودن مستلزم تمسك تام به هدايات مربوط به تبليغ مندرج در آثار مباركه است
 .اند روحاني است كه قصد فتح قلوب اهل عالم براي پروردگارشان نموده

 

 

 توضيح

 82.پردازند كنند، به نصرت الهي مي  به اين كار مبادرت ميكساني كه.  كار خدا است.  تبليغ اقدامي روحاني است

آنچه از ... حقّ ": دارند، ميلي ندارد سازند كه خداوند به اشياء مادي كه مردم گرامي مي حضرت بهاءاهللا خاطرنشان مي
 تا ابواب قلوب را "مفاتيحند"فرمايند كه احباء به منزلهء    حضرت بهاءاهللا توضيح مي".براي خود خواسته مدائن قلوب عباد بوده

 .گشايد   فرد بهائي با تبليغ ابواب قلب را به روي روح ايمان و محبت به حضرت بهاءاهللا مي83.بگشايند

حضرت بهاءاهللا .  فرمايند شود با تبديل مس به طال مقايسه مي حضرت بهاءاهللا تغييري را كه از طريق تبليغ حاصل مي
ه داراي آن قدرت بوده كه اجزاي مختلفهء در شيء واحد را تبديل نمايد و به مقام ذهب ابريز آيا اكليل غلب": كنند سؤال مي

 84".آيد، ولكن تبديل قوهء ناسوتي به قوهء ملكوتي ممكن رساند؟  اگرچه تبديل آن صعب و مشكل به نظر مي

                                                            
 113، ص4آثار قلم اعلي، ج 77
 Messages to Alaska 61 ژانويه حضرت ولي امراهللا به احباي آالسكا مندرج در صفحهء 24پيام  78
 94 بديع، ص128، طبع رسالهء راهنماي تبليغ، تأليف محمدعلي فيضي 79
 195اهللا، ص حصن حصين شريعت 80
 153اهللا، ص حصن حصين شريعت 81
 )قل اِنّ نصري هو تبليغ امري (121اي از الواح جمال اقدس ابهي كه بعد از كتاب اقدس نازل شده، ص مجموعه 82
 324مجموعه اقتدارات، ص 83
 131 صمنتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا، / 377، ص3لئالي حكمت، ج 84
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ساني كه به امر الهي اقبال به ك.  شود حاصل مي کلمةاهللا فرمايند كه اين تحول با حضرت بهاءاهللا توضيح مي
درياق اكبر از براي "به آنها .   را به ذهب ابريز تبديل نمايد"نحاس عالم"تواند   عنايت شده كه مي"اكسير احمر"اند،  كرده

 85. اعطاء شده است"آدم صحت بني

تبليغ .  ل شودبه اين ترتيب، تبليغ عبارت از نصرت خداوند است تا مقصود او، يعني متحول ساختن نفوس، حاص
.  سازيم  موقع تبليغ، قلب شخص را به حضرت بهاءاهللا و قوهء ظهور آن حضرت متّصل مي.  كنيم چون عاشق جمال مباركيم مي

عالوه، سرباز روحاني جديدي متولّد  به.  گيرند تا آن را متحول سازند در آن موقع، قواي نور در اختيار نفس مزبور قرار مي
هاي تبليغ، ترقّي روحاني و خدمت  شود مگر آن كه فردي كه تازه ايمان آورده براي قبول مسئوليت مل نميتبليغ كا: شود مي

 .قيام كند

به همين ترتيب، اگر ما به .  شود   سرباز روحاني از قدرت ساقط مي86.ايم اگر تبليغ نكنيم، با قواي نور قطع ارتباط كرده
براي آن كه .  شوند قواي نور متمركز نمي.  نكنيم، تأثير مطلوب را نخواهد داشتنحو مناسب و صحيح از اكسير احمر استفاده 

توانيم، بايد طبق هدايات عمل كنيم و از آنچه كه در مورد تبليغ در آثار مباركه ذكر  بتوانيم در تبليغ مؤثّر باشيم، تا آنجا كه مي
 .شده پيروي نماييم

 

 مطالب خواندني

 

 : ماهيت روحاني نشر نفحات اهللا

 

 قل انا لو نريد لننصر االمر بكلمة من عندنا انه لهو المقتدر القهار  لو اراد اهللا ليخرج من عرين القوة غضنفر القدرة و "  -1
يزأر زئيرا يحكي هزيم الرعود القاصفة في الجبال انه لما سبقت رحمتنا قدرنا تمام النصر في الذكر و البيان ليفوز بذلك 

لوح سيد مهدى دهجى از مجموعه الواح جمال  ("ن فضل اهللا عليهم ان ربك لهو الغني المتعال عبادنا في األرض هذا م
 )  بديع137–نشر اول . آلمان-لجنه نشر آثار امرى النگنهاين (122ص. اقدس ابهى كه بعد از كتاب اقدس نازل شده است

 
براستي كه خداوند توانا و . ر را ياري مي نموديم بگو ، ما اگر مي خواستيم خودمان اين ام: مضمون بيام مبارك به فارسي 

اگر اراده فرمايد ، از بيشه هاي قدرت شيرهاي قوت را نعره زنان بيرون مي آورد شيرهاي تنومندي كه نعره آنها . بخشنده است 
افته مقدور در حقيقت به موجب رحمت واسعه اي كه بر همه اشيا سبقت ي. يادآور غرش و رعدهاي پر صدا در كوهها است 

فرموديم كه پيروزي اين امر تماما از طريق ذكر و بيان صورت گيرد ، تا بندگان ساكن ارض به اين فضل و رحمت فائز شوند و 
   ". اين موهبتي از جانب خداوند است كه نصيب اين خلق شده است 

 
ند  انشاءاهللا بايد كل بقَوت  اه مفاتيحاحباى حق اليوم بمنزل.   و آنچه از براى خود خواسته مدائن قلوب عباد بوده…" -2

  65 منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهللا ، شماره ". اسم اعظم آن ابواب را بگشايند
 

                                                            
 )92شمارهء  (122منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا، ص 85
 The Individual and Teaching 20بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحهء  86
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 عميق شدن در امر يعني آنكه انسان آثار حضرت بهاءاهللا و حضرت مولى الورى را چنان دقيق و كامل " -3
ران معرفي نمايد بسياري از افراد داراى نظريات و عقايدي ديگبه مطالعه كند تا بتواند امر اهللا را بصورت واقعي 

باشند و لذا اين نفوس آئين الهي را توأم با افكار و تصورات  سطحي  نسبت به منظور و مقصود امر الهي مي
كند بايد نهايت دقت كنيم  كنند چون امر اهللا هنوز مراحل اوليه را طي مي سايرين معرفي ميه شخصي خود ب

 .خطائي نشويم و آسيبي بر حركت و جنبشي كه آنقدر دوستش داريم نرسانيم مرتكب كه 
اين ه بريم و ب حقايق بيشتري پي ميه براى مطالعه امر الهي حد و حصري وجود ندارد هر چه آيات الهي را بيشتر بخوانيم ب

 از طرف 1926 اپريل 25 مورخه   رقيمه-  ترجمه "شويم كه افكار و تصورات قبلي ما اشتباه بوده است  حقيقت واقف مي
 The Importance of Deepning Our Knowledge andحضرت ولى امراهللا خطاب به يكى از احباء چاپ در 

Understanding of The Faith)   29-28ص) 1983 مطبوعات امرى -ويلمت 

 
 
ه ليس بطبيعة و ال بجوهر قد كان  ثم اعلم ان كالم اهللا عز و جل أعلى و أجل من ان يكون مما تدركه الحواس ألن" -4

مقدسا عن العناصر المعروفة و األسطقسات العوالي المذكورة و انه ظهر من غير لفظ و صوت و هو أمراهللا المهيمن على 
 ".العالمين انه ما انقطع عن العالم وهو الفيض األعظم الذي كان علة الفيوضات و هو الكون المقدس عما كان و ما يكون

لجنه نشر آثار امرى  (83ص. از مجموعه الواح جمال اقدس ابهى كه بعد از كتاب اقدس نازل شده استلوح حكمت 
 ) بديع137–نشر اول . آلمان-النگنهاين

 

زيرا آن .  بدان كه كالم خداوند عز و جل بلند مرتبه تر از آن است كه حواس آنرا درك كند "  :مضمون بيان مبارك به فارسي 
آن كالم بدون . ت و نه جوهر و از تمام مواد شناخته شده و عناصر عاليه كه در كتب ذكر شده به دور است كالم نه طبيعت اس

هرگز از عالم منقطع نشده ، . امر خداوند است ، امري كه مهيمن بر همه عالميان است . هيچ لفظ و صوتي ظاهر گشته است 
ات عالم است و همان هستي است كه از تمام هستيهاي عالم ، زيرا آن فيض اعظم خدا است كه سبب و علت ظهور همه فيوض

 "يعني از آنچه بوده و هست مبرا است 

 
 74 منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهللا ، شماره ".  كلَما يخرج من فمه انَه لمحيى األبدان لو انتم من العارفين" -5

 ". ي شود همان حيات بخش ابدان خواهد بود ، اگر بدانيد  هر آنچه از دهان او خارج م":        مضمون بيان مبارك به فارسي 
 
عالم را كلمه مسخر : حضرت موجود مي فرمايند .  اى حبيب من كلمه الهى سلطان كلمات است و نفوذ آن ال تحصى " -6

 لوح ".نمايد ، اوست مفتاح اعظم در عالم چه كه ابواب قلوب كه فى الحقيقه ابواب سماء است از او مفتوح نموده و مي
لجنه نشر آثار امرى  (107ص. مقصود از مجموعه الواح جمال اقدس ابهى كه بعد از كتاب اقدس نازل شده است

 )  بديع137–نشر اول . آلمان-النگنهاين
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ست كه نكات خود را با استناد مستمر به بيانات حضرت بهاءاهللا و  ا مطمئنا بهترين طريقه تبليغ اين" -7
چون . شود كه امراهللا از تفسير اشتباه افراد محفوظ ماند اين امر باعث مي. ن سازيد حضرت عبدالبهاء مبره
 . مستند مطالب ما باشد ي است حقيقت است و لهذا بايد مرجعهر چه در اين آيات اله

قت ما هميشه مي توانيم راههاى جديدى براى رسيدن به حقي.  ولكن منظور اين نيست كه آزادي ما در بيان محدود است
هر چه مطالعه ما عميقتر باشد ، درك ما از اهميت و . بيابيم و يا توضيح دهيم كه چگونه در حيات و زندگي ما تأثير مي گذارد 

 از طرف حضرت ولى امراهللا خطاب به يكى از احباء چاپ 1932 فوريه 16 ترجمه رقيمه مورخه ".تاثير تعاليم بيشتر خواهد شد
 مطبوعات امرى -ويلمت   (The Importance of Deepning Our Knowledge and Understanding of The Faithدر 

 .32ص) 1983
 
او ندارد تبليغ نخواهد نمود ه او دارد تبليغ نمايد ، پس نفسى را كه محبتي به اگر نفسى شخصى را بخاطر محبتي كه ب" -8

اگر بخاطر اراده الهى تبليغ كند ، تا مردم خدا را . تنيسهللا اگر نفسى را جهت دريافت اجر و ثواب تبليغ نمايد ، اين هم . 
بشناسند ، و فقط به اين دليل ، آنوقت علم و حكمت الهي شامل حالش گردد و كالمش مؤثر افتد ، روح القدس تأييد 

مبلغ  نود در اين حالت رشد و نمو . نمايد و در ارواح و نفوسي كه آماده و مستعد استماع نداي الهي هستند تأثير گزارد  
حضرت عبدالبهاء، ( ترجمه ". در صد و مستمع ده در صد است چه كه به فضل و قدرت الهي مانند درختى پر ثمر گردد

 1ص) 1913 مارچ 2 (19 ، شماره 3، جلد " نجم باختر "  Star of the Westدرج در 
 
 
بنشينيم زيرا با خاموشى و سكوت سستي و  عالم منقلب است و انقالب آن يوما فيوما در تزايد است ما نبايد خاموش " -9

حضرت بهاءاهللا تعاليم خود را به ما ارائه نفرموده اند كه حفظ كنيم و .  نمائيم  تهاون در ايفاء وظيفه مقدس خويش مي
آن حضرت اين موهبت را بما عنايت فرموده اند تا دهان به دهان تعاليم .  براى سعادت و لذت شخصى خود نگهداريم

. را منتشر كنيم تا اهل عالم با آن آشنا شوند و از تأثيرات روح افزاى آن غرق در سعادت و فيوضات الهى گردندمباركش 
 از طرف حضرت ولى امراهللا خطاب به محفل روحانى محلى صادر شده، در 1933 مارچ 27از رقيمه مورخه (ترجمه "

  )2، ص1933، مى 73اخبار امرى چاپ شده است، شماره 
 

جانهاي خفته را نشئهء تازه بخشد و سماء .   تبليغ غذاي روح است "فرمايند،   مي1988دل اعظم در پيام رضوان الع بيت -10
رايت وحدت و اتّحاد در جهان برافرازد، عهد و پيمان را منصور و مظفّر سازد و آنان كه جان .  جديد و ارض جديد بيافريند

 ".ئز نمايداند به شرف رضاي محبوب فا در سبيلش فدا نموده

يا حكيم، آيا اكليل غلبه داراي آن قدرت بوده كه اجزاي مختلفهء در شيء واحد را تبديل "فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي -11
آيد، ولكن تبديل قوهء ناسوتي به قوهء  نمايد و به مقام ذهب ابريز رساند، اگرچه تبديل آن صعب و مشكل به نظر مي

اين مقام و اين قدرت مخصوص است .  چه اين قوه را تبديل نمايد اعظم از اكسير استنزد اين مظلوم آن.  ملكوتي ممكن
 )377، ص3لئالي حكمت، ج( ".به كلمةاهللا

كتاب الهي ظاهر و كلمهء ناطق ولكن نفوسي كه به او متمسك و سبب و علّت انتشار گردند، "فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي -12
 ".آدم ل اكسير احمر است از براي نحاس عالم و درياق اكبر از براي صحت بنيشود االّ قليل و آن قلي مشاهده نمي

 )92شمارهء  (122منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا، ص(
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 :صفات روحاني مبلغ 

 

 مقصود اينست كه بايد نيت خالص باشد و قلب مستغنى و روح ":  در فرامين تبليغى حضرت عبدالبهاء ميفرمايند  -13
 فرامين تبليغى حضرت ".ستريح و عزم و اراده شديد و همت بلند و در محبت اهللا شعلهء افروخته باشدمنجذب و فكر م

 60، ص1993عبدالبهاء ، مطبوعات امرى ويلمت 

نيت را خير نمائيد و تعلق به اين .  از اين جهان و جهانيان منزه و مقدس شويد … ": و نيز در همين لوح مي فرمايند  -14
 و چون جوهر روح لطيف و خفيف گرديد و با عزمى ثابت و قلبى طاهر و روحى مستبشر و لسانى ناطق عالم را قطع كنيد

 72، ص1993 فرامين تبليغى حضرت عبدالبهاء ، مطبوعات امرى ويلمت "…بترويج تعاليم الهى بپردازيد

البهاء بما اطمينان داده اند حضرت عبد":  در رقيمه اى كه از طرف حضرت ولى امراهللا مرقوم گرديده است ميفرمايند  -15
وقتيكه خود را فراموش ميكنيم و با تمام قواى خود سعى ميكنيم كه خدمت و تبليغ امراهللا كنيم ، تأييدات الهى شامل 

اين ما نيستيم كه كار ميكنيم ولكن ما وسيله اى هستيم كه در آن وقت از ما براي تبليغ امر او استفاده . حالمان ميشود
 Teaching از طرف حضرت ولى امراهللا خطاب به يكى از احباء چاپ در 1956 نوامبر 8رقيمه مورخه ) رجمهت (".ميشود 

The Baha’i Faithشماره ) 1995 مطبوعات امرى استراليا -مونا ويل(اند    مجموعه اى كه بيت العدل اعظم تهيه نموده
 . 85-84، ص156

 نفس بالغ با درك روحانى و علم عميق امرى ميتواند يك كشور را فقط يك":  در رقيمه اى ديگر توضيح ميفرمايند  -16
رقيمه مورخه ) ترجمه ("چه قدر عظيم است قوت امراهللا كه ميتواند بوسيله نفوس مجرده خالصه عمل كند. مشتعل سازد

 مجموعه اى   Teaching The Baha’i Faith از طرف حضرت ولى امراهللا خطاب به يكى ازاحباء چاپ در 1949 نوامبر 6
 . 76، ص124شماره ) 1995 مطبوعات امرى استراليا -مونا ويل(كه بيت العدل اعظم تهيه نموده اند

 

.   قلوب خود را از تعلق به شؤون امروزه مبرا نمائيد و به آينده بديدهء ايمان بنگريد": فرمايند   حضرت عبدالبهاء مي -17
 64، ص1912-1911هاء در پاريس  ترجمه خطابات حضرت عبدالب"امروز بذر كاشته شد 

بنابراين بايد سعي موفور مبذول داريد تا مشعل ايمان در وجود خود بر ":  نصيحت حضرت ولى امراهللا بما است كه  -18
 ترجمه رقيمه ".  مطمئنا از طريق اّ ن ميتوانيد هدايت و راهنمائي و قدرت و توانائي و موفقيت كسب نمائيد. افروزيد
   Teaching The Baha’i Faith از طرف حضرت ولى امراهللا خطاب به يكى از احباء چاپ در 1933 سبتمبر 1مورخه 

 .69، ص92شماره ) 1995 مطبوعات امرى استراليا -مونا ويل(مجموعه اى كه بيت العدل اعظم تهيه نموده اند

 صحبت بداريد در وقت خطاب  پس زبان بگشائيد و بكمال شجاعت در هر محفلى":  حضرت عبدالبهاء به ما ميفرمايند  -19
اول توجه ببهاءاهللا نمائيد و تأييدات روح القدس بخواهيد و زبان بگشائيد و آنچه بر قلب شما القا ميشود بيان نمائيد ولى 

 216 منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء شماره ".در نهايت شجاعت و متانت و وقار

 خطاب به يكى از احباء مرقوم گرديده است در باره اطمينان قلب و قدرت  و در رقيمه اى كه از طرف حضرت ولى امراهللا -20
حتى اگر تنها هستى و هر چقدر مردم مخالفت كنند، بايد ايمان داشته باشى كه ":و سر موفقيت مبلغ بهائى ميفرمايند 

بنابرين . ، غلبه خواهى كردو با كمك آنها مطمئنا بر لشگر ظلمت كه مقاومت امراهللا ميكند. جنود مأل اعلى با تو هستند
 از طرف حضرت ولى امراهللا خطاب به 1937 ژوئن 30 رقيمه مورخه ".جهد كن ، خوشحال باش و اطمينان داشته باش

 ترجمه.  71، ص100 شماره Teaching The Baha’i Faithيكى از احباء چاپ در 
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ان ممدود گردد زيرا تأييد الهى موكول برآن اگر  بساط تبليغ بايد در جميع احي":  حضرت عبدالبها به ما ميفرمايند  -21
نفسى بجان و دل در نهايت همت كمر بر تبليغ امراهللا نبندد البته از تأييد ملكوت ابهى محروم ماند ولى بايد كه بحكمت 

نى باشد و حكمت اينست كه بمداراى الهى و محبت و مهربانى و صبر و بردبارى و اخالق رحمانى و اعمال و افعال ربا
 213 منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء شماره ". تبليغ نمايد نه اينكه بصمت و سكوت پردازد و بكلى فراموش نمايد 

 

ان ذلك .  ال كل ما يعلم يقال و ال كل ما يقال حان وقته و ال كل ما حان وقته حضر اهله ":   و در جاى ديگر ميفرمايند  -22
تغفل عنها ان كنت من اهل العزم في جميع الشؤون  بل شخّص العلل و األمراض و العياء من الحكمة البالغة في األمور فال 

 214 منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء شماره "و األعراض ثم العالج و هذا منهاج المهرة من حذّاق األطباء 

 هر آنچه گفتني است، زمانش فرا نه هر چه دانستني است،قابل گفتن است و نه":مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است
اگر . رسيده و نه هرچه زمان گفتنش فرا رسيده، اهلش حضور به هم رسانده، اين از حكمت هاي بالغه الهي در امور است

ابتدا بايد علل و . بخواهي در همه شؤون زندگيتاز اهل عزم و اراده باشي، اين حقيقت را به ياد داشته باش و از آن قافل مباش
  ".اين است راه و روش طبيبان حازق. ض و ناتوانيها و بيماريها ره تشخيص دهي بعد به معالجه پردازيامرا

 
 

و اگر نفسى از ادراك بعضى مراتب عاجز باشد يا نرسيده باشد بكمال لطف و شفقت با او ":  حضرت بهاءاهللا ميفرمايند  -23
 منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهللا، ". و علوى مشاهده نمايندتكلم نمايند و او را متذكر كنند من دون آنكه در خود فضلى

 )1983ويلمت مطبوعات امرى،  (5شماره 

 

 اى اهل بها با جميع اهل عالم بروح و ريحان معاشرت نمائيد اگر نزد شما كلمه و يا ": در بيانى ديگر ميفرمايند   -24
ئيد و بنمائيد اگر قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل جوهريست كه دون شما از آن محروم بلسان محبت و شفقت القاء نما

و االً او را باو گذاريد و در بارهء او دعا نمائيد نه جفا  لسان شفقت جذاب قلوب است و مائده روح و بمثابه معانيست از 
 132ماره  منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهللا، ش"…براى الفاظ و مانند افق است از براى اشراق آفتاب حكمت و دانائى

 

 اين نفوس شب و روز آرام نگيرند و اآلم نبينند و فراغت نجويند … نفوسى مبعوث گردند": حضرت عبدالبهاء ميفرمايند   -25
در مضجع راحت نيارمند آسوده ننشينند آلوده نگردند اوقات را صرف نشر نفحات اهللا كنند و ازمانرا وقف اعالء كلمة اهللا 

 204 عبدالبهاء شماره  منتخباتى از مكاتيب حضرت" …

 

 خود مبلغ بايد در وقت تبليغ بى نهايت متأثر باشد تا بيانش مانند شعلهء آتش تأثير " : حضرت عبدالبهاء به ما ميفرمايند  -26
و بايد در نهايت محويت و فنا باشد تا بĤهنگ مأل اعلى تبليغ كند و اال تأثير . كند و پردهء حجبات نفس و هوى بسوزاند 

 217منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء شماره  ".ننمايد
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 تعاليم الهيه در اين دور نورانى چنين است كه نبايد نفوس را توهين نمود و ": و در بيانى ديگر ما را هدايت ميفرمايند   -27
 بطرز تحرى بجهالت نسبت داد كه تو ندانى و من دانم بلكه بايد بجميع نفوس بنظر احترام نظر كرد و در بيان و داللت

مبلغ نبايد . حقيقت مكالمه نمود كه بيائيد مسائلى چند درميانست تا تحرى حقيقت نمائيم و ببينيم چگونه و چسانست 
اين فكر سبب تكبر گردد و تكبر سبب عدم تأثر بلكه بايد امتيازى در خود نبيند و . خويش را دانا و ديگرانرا نادان شمرد 

 منتخباتى ".اين نوع بيان تأثير كند و سبب تربيت نفوس شود. خضوع و خشوع صحبت بدارد با ديگران بنهايت مهربانى و 
 از مكاتيب حضرت عبدالبهاء 

 

شايد علت عدم موفقيتتان در ميدان ":  بيان ذيل از يكى از تواقيع حضرت ولى امراهللا است كه به ما انظار ميفرمايند  -28
ياقت خود براى اعالء كلمة اهللا ميباشيد حضرت بهاءاهللا و حضرت تبليغ همان است كه بيشتر ناظر بضعف و عدم ل

عبدالبهاء كرارا تأكيد فرموده اند كه نظر بعجز خود ننموده بلكه جميع توكل و اعتمادمان را بخدا واگذاريم بمحض اينكه 
 تصور ميكنيد كه قيام نموديم و واسطه فعال فيض و نزول رحمت الهى گشتيم عون و عنايت حق شامل حال ميگردد آيا

مبلغين قادرند كه عقائد را تغيير داده و يا قلوب را تقليب نمايند كال و حاشا آنها فقط نفوس مجرده اى هستند كه خود را 
اگر نفسى از . تسليم نموده تا روح حضرت بهاءاهللا بهر نحو كه اراده فرمايد ايشان را بحركت انداخته مورد استفاده قرار دهد

اى يك ثانيه فكر و يا تصور كند كه خدمات او در نتيجه لياقت شخصى او بوده كارش تمام و سقوطش شروع آنها و لو بر
اين است منتهى علتى كه عده ئى از اشخاص اليقه مقتدره با وجود خدمات جليله بغتتا خود را بكلى عاجز . ميگردد 

 ساخت ميزان موفقيت حدى است كه خود را تسليم يافتند و چه بسا كه روح دافع امر آنها را چون نفوس عاطله متروك
 52 ترجمه، از رساله راهنماى تبليغ ص".نموده تا اراده حق بوسيله ما عمل نمايد

 

كنيد مبلّغين هستند كه نفوسي را در زمرهء مقبلين وارد  آيا تصور مي" فرمودند، 1932 مارس 31حضرت ولي امراهللا در  -29
دارند و  اي هستند كه قدم اول را بر مي آنها فقط نفوس مطهره.  سازند؟ خير؛ ابداً ل ميكنند و قلوب انساني را متحو مي

معيار اين است كه ما تا چه حد ... گذارند تا روح حضرت بهاءاهللا آنها را حركت دهد و از آنها استفاده نمايد  سپس مي
 )1703، شمارهء 2، جCompilation of Compilations –ترجمه ( ".ايم كه بگذاريم مشيت الهيه از طريق ما عمل كند آماده

 

حال فرصتي فراهم آمده تا به جذب توجه، ايجاد "فرمايند،   به جوانان اروپا مي1983 ژوئيه 4العدل اعظم در پيام  بيت -30
فّقيت در كليد مو.  هاي آن قاره بپردازيد اشتعال در قلوب و جلب حمايت فعال جوانان جميع ملل و امم، طبقات و آيين

تر كردن درك و برداشت از تعاليم امر مبارك است تا بتوانيد آنها را در مورد مسائل افراد و  اين تالش، اوالً، در عميق
جوامع به كار ببريد، و براي همگنان خود به طريقي كه درك نموده استقبال نمايند، توضيح دهيد؛ ثانياً تالش براي 

ود از هر جهت با توجه به موازين عاليهء صداقت، امانت، شهامت، وفاداري، تحمل، سرمشق قرار دادن رفتار و سلوك خ
تر از همه، زيستن با آگاهي مستمرّ نسبت به وجود  طهارت و روحانيتي است كه در تعاليم مباركه مطرح شده است؛ و مهم

 –ترجمه (. جميع موانع قادر خواهد ساختها و عبور از  قوهء غالبهء حضرت بهاءاهللا است شما را به غلبه بر جميع وسوسه
 )2145انوار هدايت، شمارهء 

 

 



 ٧٠

هايي كه بايد  با كسب دركي روشن از خصلت حقيقي رسالت و مأموريت خود، روشي"فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -31
اساسي تبليغ  كه شرط –اتّخاذ نمود، مسيري كه بايد طي كرد، و به حد كفايت وصول به تجديد حيات روحاني فردي 

اين اعظم وظيفهء هر .   با تقوي و پرهيزگاري، ايمان و ايقان، درك كامل و قوت تمام براي تبليغ امراهللا قيام كنيم–است 
آن را حد اعالي منويات و آمال خود در حيات عنصري .  فرد بهائي است كه بدون ادني تأمل و درنگي به آن مبادرت نمايد

 )1929، شمارهء 2، جCompilation of Compilations / 69، صBaha'i Administration –ترجمه ( ".قرار دهيم

 

 :عمل نشر نفحات اهللا 

 

لذا كلّ تعليمات آنها بايد در جهتي .  وظيفهء تبليغ اساساً مسئوليت احباي جوان است"فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -32
 )2130 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".ايدهدايت شود كه آنها را به مبلّغين باكفايت تبديل نم

 

الوري امر  حضرت مولي.  اي نائل خواهند شد قطعاً به انتصارات عمده... نسل جوان بهائي ..."فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -33
ه نفوس را از آنها همان كساني هستند كه نداي ملكوت را بلند كرد.  اند مهم و عظيم تبليغ را به عهدهء آنان واگذار كرده

 )2129 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".اگر آنها قصور ورزند، امر مبارك دچار ركود خواهد شد.  كند خواب بيدار مي

 

 :ضميمه 

به منظور كمك به شما در تفكر بيشتر راجع به اطالعات و مفاهيمى كه مي خواهيد براى اولين بار به شخص طالب حقيقت 
 .فرضي در نظر خواهيم گرفت سعي كنيد آن را حفظ كرده و به نحو مقتضي تمرين نمائيد يك مثال . ارائه دهيد 

. ديانت بهائى يك ديانت جهانى است و هدفش وحدت جميع نـژادها ومليتها در يك آرمـان بين المللى و ديانت واحد مي باشد 
همانطور كه ميدانيم ، تقريبا همه .  عصرها مي باشند بهائيان پـيروان حضرت بهاءاهللا هستند ، كه بـه اعتقاد آنها موعود جميع

اهل .  ملل معتقد به آينده اى هستند كه صلح و هماهنگى در روى كـره ارض تأسيس گردد و نوع بشر در رفاه زندگى نمايند 
 بر ساختن بها معتقدند كه ساعت موعود فرا رسيده وحضرت بهاءاهللا آن شخص عظيمى هستند كه تعاليمشان بشريت را قادر

:در يكى از آثارشان حضرت بهاءاهللا مي فرمايند. عالمى جديد مي سازد   
 والذي جعله اهللا الدرياق األعظم و السبب األتم لصحته هو اتحاد من على األرض على امر واحد و شريعة واحدة هذا ال يمكن "

 منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهللا ".ل المبين ابدا اال بطبيب حاذق كامل مؤيد لعمري هذا لهو الحق و ما بعده اال الضال
.120شماره )  1983مطبوعات امرىويلمت (  

و وسيله اتم براي بهبودي ) پاد زهر( آنچه كه خداوند به عنوان داروي اعظم ": مضمون بيان مبارك به  فارسي چنين است 
ين امر ميسر نخواهد بود جز از طريق طبيبي حاذق عالم مقرر فرموده ، اتحاد اهل ارض بر امر واحد و شريعت واحده است و ا

سوگند به جانم كه اين حق واقع است و غير از اين جز گمراهي چيز ديگري . وكامل كه به تائيدات روح القدس مؤيد است 
".نيست  
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ند غير قابل درك فرمايند كه ذات خداو حضرت بهاءاهللا مي. اولين تعليم حضرت بهاءاهللا راجع به خداوند ورابطه ما با اوست
بطور .  مثال بصورت يك انسان مجسم كنيم.  اين بدان معنى است كه ما نبـايد در ذهنمان از خداوند تصويرى بسازيم.  است
وجود .  تواند به وجود نجارى كه او را ساخته است پى ببرد ، ميز نمي براى مثال.   مخلوق قادر به درك خالقش نيست كلى،

.  استكامال غير قابل دركسازد  ينجار براى هرچه كه م  
 

او آسمانها وزمين را و آنچه در او است از كوه ها ودره ها، صحراها ودرياها، رودخانه ها، سبزه . خداوند خالق همه چيزها است
د فرماين حضرت بهاءاهللا مي. خداوند حيوانات را هم خلق كرده وهمچنين خالق نوع بشر است. زارها ودرختان خلق كرده است

:فرمايند مي.   ، حب بوده كه علت خلقت كائنات  
ي بوعات امرــــــمط( حضرت بهاءاهللا، "تكأحببت خلقك فخلقتك فأحببني كي أذكرك وفي روح الحياة أثب! يا ابن اإلنسان"

.4كلمات مكنونه عربى شماره ) 1990ويلمت   
تم تو را خلق كنم پس تو را آفريدم مرا دوست بدار  اي پسر انسان ، دوست داش": مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است 

". تا يادت كنم و تو را به روح حيات پاينده سازم   
 

.  ، ولى حبش زندگى و وجود ما را دائما تحت تأثير خود قرار داده دراك ماستاينكه ذات خداوندى بسيار دور از الذا با وجود 
، خداوند هيچوقت ما را تنها ابدي به موجب اين عهد وميثاق . ي مي شود حب او از طريق عهد و ميثاق ابدي در وجود ما جار

ور جديدى ظاهر شده و ــــهر وقت كه بشر از او دورى كند وتعاليمش را فراموش نمايد مظهر ظه.  گذارد و بدون هادى نمي
.دهد ما تعليم ميه وصايا ونصايحش را ب  

 
مظاهر ظهور الهى همان وجودات مقدسى هستند .  ادن چيزى كه پنهان بود، يا نشان د معنى آشكار شدن استه كلمه ظهور ب

ست كه  اچنان ، آن مــــبدين ترتيب وقتى به كالم آنها گوش دهي.  نمايند نصايح الهى را آشكار مي كه براى نوع بشر وصايا و
.نداى الهى را اجابت كرده ايم  

 
در اين .   را طبق تشريح حضرت بهاءاهللا درك كنيم"مظهر ظهور" معنى نمايد تا ما كمك ميه مثالى است از عالم مادى كه ب

كه  اضافه اينه ب.  باشد رض غير ممكن مي ، بدون آن زندگى بر روى كره اعـالم، خورشيد مصدر كلى حرارت وروشنائى است
.بين خواهيم رفت لى ازكه ، ب آن نزديك شويمه ، واگر ما حتى سعى كنيم كه ب كند زمين نزول نميه گاه ب خورشيد هيچ  

 
، وهر قدر  بينيم د را ميـــدر آئينه تصوير خورشي.  ولى فرض كنيد كه يك آئينه پاك برداريم وآنرا مقابل خورشيد قرار دهيم

مظاهر الهيه مانند همان آئينه هاى شفافى هستند كه انوار .  شود آئينه شفاف تر باشد تصوير خورشيد درآن واضح تر ديده مي
در حالى كه .  و تمام اين آئينه ها منعكس كننده يك نور هستند.  كنند را با تمـام عظمتش براى بشر منعكس ميالهى 

كنند،  شوند، بين ما زندگى مي ، اين وجودات مقدسه به تدريج بـراى ما ظاهر مي دسترسى به خداوند براى ما ممكن نيست
. پيشرفت مادى و معنوى مى سازندما را هدايت مى كنند، و سرشار از قواى الزمه براى  
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كه به معناي شكوه و جالل خداوند است تعاليم الهي را  "حضرت بهاءاهللا" از طريق مظهر ظهور جديدى با نام متواني مياكنون 
ه وضع اسفناك بشر امروز توجـه اگر يك لحظه ب.  تعاليم حضرت بهاءاهللا منطبق با شرايط امروز بشر است. به دست آوريم 

حضرت بها اهللا در مورد روزي كه ما در آن زندگي مي كنيم . پيامبر جديدي رسيده است در مي يابيم كه زمان ظهور ، نيم ك
: فرموده است   

 عنايت الهى ساكن و مستريح باشـند و         كمال اتحاد و اتفاق در ظل سدرهء      ه  امروز روز فضل اعظم و فيض اكبر است بايد كل ب          "
 .4 منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهللا  شماره ".وم سبب عزت و ارتفاع است تمسك نمايند بر آنچه الي

 
در تعاليم بهائى است كه ما . باشد يكى ديگر از تعاليم حضرت بهاءاهللا كه از اهداف ديانت بهائيست، وحدت عـالم انسانى مي

، واستعداد وتوانائيهاى مختلفى  تيمبا اينكه ما از نظر ظاهرى واحساس متفاو. ميوه هاى يك درختيم وبرگهاى يك شـاخه
.و همه متعلق به خانواده بشريم ،  يمه اوجود آمدبه ، ولى از يك ريشه  داريم  

 
 نمود كه در آن گلهايي با شكلها ، رنگها و عطرهاي مختلف در كنار هم روئيده توان تشبيه به گلستان وسيعى نوع بشـر را مي

ع آن است ما نبايد اجازه دهيم كه اختالفاتي مانند قيافه ظاهري ، خلق و خو ، پيشينه  و جذابيت و زيبايي گلستان به تنو اند ،
بايد افراد نوع بشر را گلهاي زيبايي ببينيم كه در گلستان بشريت روئيده اند و . آرا و افكارمان سبب مجادله و كشمكش گردد 

  .از تعلق به اين گلستان مسرور باشيم 
 دور هستند كه وحدت بخشيدنشان حقيقت، ولى مردم آنقدر از اين  ـر حقيقتى غير قابل انكار استبـا اينكه وحدت نوع بش

 ايجاد براى تالش ها  در وقتي فردي تصميم مي گيرد به جامعه بهائي بپيوندد او نيز با ساير بهائيان .  كار ساده اى نيست
فكار واعمالمان را با اعتقادمان به وحدت عالم انسانى در يك ما همه در اين تالشيم كه ا. و حفظ آن شركت خواهد كرد وحدت 

 فورا آنرا به فكر صلح تبديل كنيم  ، بايد كند ، زمانى كه فكر جنگ در ذهنمان خطور مي ما گفته شدهه ب.  مسير سوق دهيم
.   تبديل نمائيم بندد، آنرا به احساس عشققلبمان نقش ميزماني كه احساس نفرت در   

تعصبات نژاد ، رنـگ  ، مليت ، عادات وتقاليد، تعصب دينى وجنسى، اينها .  آنجا كه ميتوانيم بر تعصباتمان غلبه كنيمما بايد تا
آموزد كه چگونه در راه رسيدن  ما ميه بسيارى از تعاليم بهائى ب. موانع جهت ساختن جهانى بهتر هستندبزرگترين   جزوهمه

در شخصى كه بعدا ( حضرت عبد البهاء .  تا در اين راه گام بردارند ين راه يارى دهيمبه وحدت قدم برداريم و ديگران را در ا
:فرمايند  مي) م داديمورد ايشان توضيح خواه  

 ارائه وحدت  ظل سراپرده دراجتماع ايشان و مردمان براى وحدت طرحي و  حضرت بهاءاهللا دائره وحدت را ترسيم فرموده اند"
جان و دل بكوشيم تا حقيقت وحدت در بين ما جلوه نمايد و هرچه بكوشيم ما بايد با همه .  الهيست تو اين از عنايانموده اند 

) 1995مطبوعات امرى لندن،  (1912 -1911 خطابات حضرت عبدالبهاء در پاريس".  قوت بيشتري نصيب ما خواهد شد 
 .48ص
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در منزل آموزش .  حضرت ظاهر بود  طفوليت آثار عظمت در آناز اوان.   متولد شدند در طهران1817رسال حضرت بهاءاهللا د
 حضرت بهاءاهللا از خانواده . ، چون از طرف خداوند داراى علم لدنى بودند ، ولى در هيچ مدرسه اى وارد نشدند مختصرى ديدند

و مايل بودند كه .  يرفتند، ليكن ايشان نپذ  بودند و در جوانى مشاغل عاليه اى در دربار شاه به حضرتشان پيشنهاد شداصيل
. بيشتر اوقاتشان را صرف كمك به ستمديده گان، بيماران و مستمندان نمايند، و از حق وعدالت دفاع كنند  

 
فكار مردم أثير فوق العاده اى كه در قلوب وايكى تحمل مشقات، و ديگرى ت: زندگى حضرت بهاءاهللا داراى دو جنبه است 

 زمانى شروع شد كه براى اعالم مشقات حضرت بهاءاهللا. زندگى تمام انبياى الهى است ع ويژگي قاين دو جنبه در وا. گذاشتند
 تنگ و تاريك سياه چاليحضرتشان در زير سالسل در .  زندگى ايشان شامل تبعيد، حبس وشكنجه بود. مر الهى قيام فرمودندا

خره به زندان عكا در امپراطورى عثمانى دند، و باالچهار مرتبه از محلى به محلى ديگر تبعيد ش. مسجون شدند در طهران 
  مي در يكى از الواحشان.   را دادند"سجن اعظم"آنقدر مصائب ايشان شديد بود كه به عكا لقب  در آنجا . منتقل گرديدند

:خوانيم   
 قلبك و لو تضرب ذكر أيامي في أيامك ثم كربتي و غربتي في هذا السجن البعيد و كن مستقيما في حبي بحيث لن يحول"

 . حضرت بهاءاهللا، لوح احمد".بسيوف األعداء و يمنعك كل من في السموات و األرضين

 روزهاي زندگي مرا در روزگارانت بياد آر و مشقاتي كه بر من وارد گشته و غربتم ":مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است
 ثابت باش، تا جايي كه قلبت ادني تحولي نپذيرد، اگر چه با را در اين زندان دور به خاطر آور و در محبت من مستقيم و

".شمشيرهاي اعدا مضروب گردي و تمام اهل عالم بر منعت قيام كنند  
 

:و همچنين در مورد بالياي وارده مي فرمايند   
. ور من في األكوان  قد قيد جمال القدم الطالق العالم و حبس في الحصن األعظم لعتق العالمين و اختار لنفسه األحزان لسر"

ان الذي جاء لتعمير العالم قد . قد قبلنا الذلة لعزكم و الشدائد لرخائكم يا مأل الموحدين. هذا من رحمة ربك الرحمن الرحيم
.45 منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهللا شماره ".أسكنه المشركون في أخرب البالد  

 بند گرفتار گشت تا جهان را آزاد سازد، در سجن اعظم مسجون  جمال قدم در":مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است
گرديد تا عالميان را از قيد بندگي رهايي دهد، حزن و اندوه براي خود اختيار نمود تا مردمان را شادي و سرور بخشد، اين از 

براي راحتي و پذيرفتيم رحمت پروردگار رحمن و رحيم بود كه ما ذلت را قبول نموديم تا شما عزيز گرديد، ما سختي را 
".كسي كه براي آباداني عالم آمده، مشركان او را در ويرانه ترين بالد منزل دادند.  اي گروه خدا پرستانآسودگي شما ،  

 
ولى . كليه كوششها در مخالفت با حضرت بهاءاهللا و تعاليمشان از طرف دو حكومت مقتدر بود  پادشاه ايران و سلطان عثمانى

شد تا شعله آن را خاموش نمايد تبديل به  آب فراوانى كه بر اين آتش ريخته مي.  آسانى خاموش شدنى نيستنور حقيقت به
هر . توانست مانع رشد ونفوذ امر حضرت بـهاءاهللا گردد هيچ چيز نمي. ساخت روغن شده آتش را با شدت بيشترى شعله ور مي

شدند و به عظمت و اقتدارشان  فوسى كه به تعاليم مبارك جذب مي، تعداد ن كردند قدر مقامات حكومتى ايشان را تبعيد مي
 و به نزول  بالياى وارده به حضرت بهاءاهللا، بيش از چهل سال آن باليا را تحمل فرمودندعلي رغم . شد بردند بيشتر مي پى مي

  پيروزي نهائي امرشان حتمي گرديد آيات الهي ادامه دادند و آن قدر عشق و نيروي روحاني براي اين عالم به ارمغان آوردند كه
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 روى زمين است، در نزديكى نقطه مـرقد مطهرشان، كه براى ما مقدس ترين .  صعود فرمودند1892حضرت بهاءاهللا درسال 
هنگامي كه اين گفتگو ها را با يك شخص طالب حقيقت انجام مي دهيد شايد نشان دادن عكسهايي از مقام  ( .شهر عكاست

 . ) اطراف آن موثر باشد اعلي و باغهاي

 
     عظيم ملقب بهپيامبراين .  براى بشارت به ظهور ايشان فرستادپيامبريچند سال قبل از اظهار امر حضرت بهاءاهللا، خداوند 

مدت شش ه ب. حضرت در حقيقت دروازه اى بودند بسوى معرفت خدا و عصر جديدى در عالم وجود  آن . بود " حضرت باب "
، موعود جميع اعصار ظاهر  به مردم گفت عصر جديد را خواهند ديد.  ه مردم را آماده ظهور مظهر الهى نمودسال بدون وقف

از آنان خواست كه قلوب خود را از تعلقات دنيوى طاهر كنند تا بتوانند مظهر ظهور الهى را كه ظاهر خواهد شد .  خواهد شد
. بشناسند  

ليكن حكومت ايران و علما كه سلطه بر .   حضرت كردند ول نمودند و پيروى ازآنهزاران هزار مردم رسالت حضرت باب را قب
حضرت تحت شكنجه و صدمات واقع شدند و تعداد كثيرى شهيد  پيروان آن.  حضرت قيام نمودند مردم داشتند بر ضد آن

 شهر مقابل رگبار گلوله دستور دولت در ميدانه  سالگى بوسيله لشگر سربازان ب31نفس مقدس حضرت باب در سن .  شدند
. قرار گرفتند و شهيد شدند  

: فقره از بيانات حضرت باب چنين است 2  
 .28 حضرت باب، مجموعه مناجات، ص".هل من مفرج غير اهللا قل سبحان اهللا هو اهللا كل عباد له و كل بأمره قائمون"

و ال في األرض و ال بينهما انه كان عالما كافيا قل اهللا يكفي عن كل شيئ و ال يكف عن اهللا ربك من شيء ال في السموات "
.29 حضرت باب، مجموعه مناجات، ص".قديرا  

جائى منتقل شد و هميشه از انظار دشمنان مخفى بود و ه از جائى به وسيله پيروانش پس از شهادت حضرت باب، جسد مطهرشان ب
 .باآلخره به كوه كرمل در ارض اقدس منتقل شد

، بعد از صعود مظهر  در همهء اديان گذشته.   ست كه ما عهدى با حضرت بهاءاهللا بسته ايم ابهائيان اينمحور اصلى زندگى ما 
علت اختالف . گرديدند شعب و مذاهب مختلفه ميه ، باعث تقسيم ديانت ب أمر، پيروانشان هزاران اختالف با همديگر پيدا كرده

مظهر حتى وقتيكه مؤمنين مخلص اين اديان دربارهء كلمات . راد بود تعدادى از افيخاطر رياست طلبه در بعضي از وقتها ب
براي حل و فصل اختالف نظرها داده  اختياري هيچكس از طرف آن مظهر ظهور به آراء و نظريات مختلفه اى داشتند ظهور 

 مختلفه دن فرقه هايه وجود آمشد و باالخره هر قسم تفسير و شرحى سبب ب نشده بود و اين باعث بروز اختالف و جدال مي
 .شد مي

قبل از . حضرت بهاءاهللا براي حفظ امر خود از تفرقه آن را از قوايي بي نظير بهره مند كردند كه آن قوه عهد و ميثاق است 
حضرت عبدالبهاء  .   كه پس از ايشان همه بهائيان توجه به حضرت عبدالبها نمايند صعود مبارك، بوضوح و كتبا مرقوم فرمودند

حضرت بهاءاهللا بنفسه آن حضرت .   آيات ومركز عهد و ميثاق الهى منصوب شدندمبين تنها به عنوان شدشان بودند و ند ارفرز
حضرت عبدالبهاء . را پرورش فرمودند، و از صغر سن به مقام پدر بزرگوارشان پى بردند، و شريك رنجهاى أب بزرگوار بودند

 . ثل اعالى تعاليم مباركه اندعالم بشرى و مه  ترين هديه اى  بگرانبها
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مر فرمودند تولد  در همان شبى كه حضرت باب اظهار ا سال در اين عالم زندگى نمودند، ايشان77حضرت عبدالبهاء بمدت 
حضرت مملو از مصائب و محن بود و مع ذلك باعث سرور حيات آن  .  بملكوت أبهى صعود فرمودند1921يافتند و در نوامبر 

بعد از صعود پدر بزرگوارشان، مسئوليت جامعهء بهائى بر روى دوش ايشان . شدند ند كه مشرّف حضورشان ميهمه نفوسى بود
فراد و گروههاى مختلفه هزاران الواح به ا.  و غرب عالم مشغول شدندعظم در شرقه انتشار امر اقرار گرفت، و ايشان شبانه روز ب

 ايشان هم تبيينات مباركه. باركه پدر بزرگوارشان را روشن و واضح نمودنددر نقاط مختلفه عالم مرقوم فرمودند و تعاليم م
 .مر بهائيستاترين آثار  اكنون از اساسي

عنوان مركز عهد و ميثاق حضرت بهاءاهللا، بهائيان عالم متحدانه در سعى و كوششند تا ه  در مقام حضرت عبدالبهاء بتمركزبا 
عهدى را كه با حضرت بهاءاهللا بسته ايم كه بخشي از بياد مياوريم .  نوينى بسازندو مدنيت جهانى  حيات بهائى داشته باشند

بياد .  شخصى را كه همه را دوست داشتندكامل بينيم مثال  آنوقت در حضرت عبدالبهاء مي.  يكديگر را دوست داشه باشيم
گيريم  ، و ما از حضرت عبدالبهاء ياد مي ، اشتباهات ديگران را چشم پوشيم ، كريم باشيم اوريم كه بايد عادل باشيم مي

د هميشه مواظب عهدى شو با دقت در حيات حضرت عبدالبهاء بيش از همه چيز باعث مي. عدالت، عفو و بخشش يعنى چه 
اينكه به عنوان يك جامعه  و گسسته گرددست كه نگذاريم وحدت پيروانش  اضرت بهاءاهللا بسته ايم و آن اينباشيم كه با ح

 . وحدت عالم انسانى در كره ارض استقرار يابدتحد شويم و به جان بكوشيم تاجهاني م

و پس از صعودشان حضرت شوقى  . ولى امراهللا منصوب فرمودندبه عنوان در الواح وصايا حضرت عبدالبهاء نوه ارشدشان را 
 آيات مظهر ظهور تبيين.  ادند پدر بزرگشان را ادامه د سال وظايف36ه مدت و بافندى مبين منصوص تعاليم الهى شدند 

 . نمودند و امراهللا را در اكناف عالم مستقر ساختند

همان صورتى كه حضرت بهاءاهللا وعده فرموده بودند ه  سال و نيم پس از صعود مبارك بهائيان عالم بيت العدل اعظم الهى را ب5
بيت العدل اعظم اعلى و اعظم مؤسسه امر بهائى .  بودند، انتخاب نمودنددالبهاء و حضرت ولى امراهللا شرح دادهو حضرت عب

 . مركز توجه همه بهائيان عالم است كه   است

 

بعضى از . ورند آراه راست با خود ميه مهمترين قسمت هر ديانت احكام و قوانينى است كه مظاهر ظهور براى هدايت بشر ب
      ما ياده در امر بهائى ب.  كند يشرفت بشريت تغيير مياحكام و قوانين ابدى است و قابل تغيير نيستند و بعضى ديگر با پ

 :فرمايند كه احكام ايشان  حضرت بهاءاهللا مي.   در نظر گيريممجموعه اي از بايدها و نبايدهاداده اند كه نبايد احكام را بعنوان 

هاي عنايت من در بين بندگانم و درستيكه احكام من چراغه ب ("ان أوامري سرج عنايتي بين عبادي و مفاتيح رحمتي لبريتي"
 .)كليدهاي رحمت من براي خلق من هستند

 ان اعملوا حدودي، " -:فرمايند در كتاب مستطاب أقدس واضحاً مي. و نبايد اطاعت اين احكام بخاطر ترس از مجازات باشد
 .) گرديداحكام مرا بخاطر محبت به جمالم عامل .(4 حضرت بهاءاهللا ، كتاب اقدس، ص". حباً لجمالي
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.  در عالم جسماني، بشر محتاج به خوراك روزانه است. ميكر كنتر خواهد شد اگر چند مثالي از احكام بهائي ذ ضحفكار وااين ا
، كه  توانيم بگوئيم پس مي.  ، اگر آنرا انجام نداديم مريض شده و بزودى خواهيم مرد اين يكى از احتياجات جسم انسان است

مين ترتيب يكى از احكام حضرت بهاءاهللا است كه   هبه.   براى وجود جسمي است كه بايد اطاعت شودخوراك روزانه حكمى
ست براى  ادعا و مناجات غذائي.  مانند جسم ما روح مان نيز احتياج به تغذيه مستمر دارد.  بايد روزانه دعا و مناجات بخوانيم

 ، حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء نازل شده كه مي رت بابمناجاتهاى زيبائى است كه توسط حض.  پيشرفت روحانى ما
يكى از دعاهاى واجب نماز است مانند نماز كوچك كه بهائيان هر روز از ظهر تا .  توانيم يا در تنهائى و يا در جلسات بخوانيم

 :خوانند غروب آفتاب يكبار مي
لحين بعجزي و قوتك و ضعفي و اقتدارك و فقري و غنائك ال  اشهد يا إلهي بأنك خلقتني لعرفانك و عبادتك اشهد في هذا ا"

  حضرت بهاءاهللا ، صالة صغير". إله إال أنت المهيمن القيوم
 اي خداي من گواهي مي دهم كه تو مرا براي شناسايي و بندگيت خلق فرمودي، ":مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است

هيچ خدايي جز .  دهم خود و اقتدار تو و فقر خود و بي نيازي تو گواهي ميدر اين هنگام من به عجز خود و قوت تو و ضعف 
 ".تو خداي مهيمن قيوم نيست

ه آن فكر اين خيلى مهم است چون اگر ب.  فرمايند در حكم ديگرى حضرت بهاءاهللا منع از غيبت و عيب جوئى مي
در بين مردم  ين يك عادتى شده استو متأسفانه ا. شمنان وحدت غيبت است بينيم يكى از بزرگترين د ميكنيم

 ران نشان ميعالقه زيادى راجع به اشتباهات ديگهمه مردم .  كه راجع به عيوب ديگران در غيابشان صحبت كنند
حضرت .  شود مرور زمان بزرگتر و بزرگتر ميه شود ب طور كه راجع به آن صحبت مي و اين عيوب همين. دهند 

اگر ده صفت خوب در شخصى ديديم و يك .  درست برعكس اين عادت رفتار كنيمخواهند كه  عبدالبهاء از ما مي
و اگر ده صفت بد در شخصى ديديم و يك صفت خوب بازهم . بايست دقت روى ده صفت خوب او كنيم عيب مي

  .بايست دقت روى يك صفت خوب او كنيم مي
مشنو و بد مبين، و خود را ذليل مكن و عويل بد !     اي رفيق عرشي :  حضرت بهااهللا در اين مورد مي فرمايند 

برميار، يعنى بد مگو تا نشنوى، و عيب مردم را بزرگ مدان تا عيب تو بزرگ ننمايد، و ذلت نفسى مپسند تا ذلت 
پس با دل پاك و قلب طاهر و صدر مقدس و خاطر منزه در أيام عمر خود كه أقل از آنى . تو چهره نگشايد

 ".فراغت از اين جسد فانى بفردوس معاني راجع مشوي و در ملكوت باقي مقر يابىمحسوبست فارغ باش تا ب
  .44كلمات مكنونه فارسى شماره 

 
است كه مراض اجتماعي شرب خمر واقعاً يكى از اعظم ا.  احضرت بهاءاهللا شرب خمر را منع فرمودند، و البته، مواد مخدره ر

بايد چيزى را چرا مردم . داليل خشونت و تخريب سالمت حيات خانواده است يكي از رايج ترين . امروز در عالم وجود دارد
رب خمر باعث ميشود مردم بطور ش.  ذهنشان را مختل مي كند و توانايي تفكر صحيح را از آنان مي گيرد كنند كهاستفاده 

 . شرم آورى رفتار كنند،  وقتى كه فى الواقع انسان را خدا عزيز و شريف خلق كرده است
 :مي فرمايند ضرت بهاءاهللا راجع به عزت و شرافت انسان ح
 
 يا ابن الروح     خلقتك غنيا كيف تفتقر، وصنعتك عزيزاً بم تستذل، و من جوهر العلم أظهرتك لم تستعلم عن دوني، و من "

 كلمات مكنونه عربى ". طين الحب عجنتك كيف تشتغل بغيري فارجع البصر إليك لتجدني فيك قائماً قادراً مقتدراً قيومًا
 .13شماره 
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تو را . نياز آفريدم، چگونه است كه خود را محتاج مي نمايي  اي پسر روح تورا بي":مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است
تو را از . م، چرا از غير من طلب علم مي نماييوهر علم ظاهر ساختتو را از ج. عزيز آفريدم، به چه سبب طلب ذلت مي كني

محبت سرشتم، چگونه خود را به غير من مشغول مي سازي پس چشمانت را بگشاي و خود را بنگر تا مرا در وجود خاك 
 ".خويش قائم، قادر،مقتدر و قيوم يابي

 
 

قسمت كوتاهى از بيانات حضرت . يكى از احكام ديگر حـضرت بهاءاللـه، راجع به وظيفه والدين و جامعه در تربيت اطفال است
 .دهد است كه اين مطلب را خوب شرح ميعبدالبهاء 

 
نبايد در اين . بنابرين ياران الهى و اماء رحمانى بايد اطفال خود را با جان و دل تربيت كنند و در مدرسه كماالت تعليم دهند"

 پرورش يابد در حقيقت اگر طفل اصال زنده نباشد بهتر از آنست كه جاهل. با مهارت اين كار بايد انجام شود. كار اهمال كنند
چون آن طفل بيگناه در ايام آتيه دچار نقائص بيشمارى خواهد شد، مسئول و مورد سؤال پروردگار قرار خواهد گرفت، با مردم 

  ترجمه".چه گناه بزرگى است و چه اهمالى. مواجه ميشود و از او كناره گيرى خواهند نمود
ى وجه كان در تربيت و تعليم اطفال از ذكور و اناث كوشند و دختران كه بأ نستآ    اول تكليف ياران الهى و اماء رحمانى "

 ".مانند پسرانند ابدا فرقى نيست جهل هر دو مذموم و نادانى هر دو مبغوض و هل يستوى الذين يعلمون و الذين ال يعلمون
خر به فارسي چنين مضمون عبارت آ.80-579، ص 3جلد ) 1930لجنه مطبوعات امرى شيكاگو ( الواح حضرت عبدالبهاء 

 ". آيا كساني كه مي دانند و كساني كه نمي دانند برابرند":است

كنم   دعوت ميائه مجموعه اى از افكار امرى نيست بلكه از فرد طالب حقيقت فقط ار كنيد كه هدف  شما احساس ميا مطمئن
اين به .  چيزى جز وحدت عالم انسانى نيستدر حقيقت ديانت بهائى ديانتى منظم است و هدف آن. كه به ديانت بهائى بپيونيد

فرمايند كه در  بيت العدل اعظم مي. د كار بهائيان ساختن يك مدنيت جهانى است كند كه بدان كمك ميفرد طالب حقيقت
 .اين ساختن سه نوع شركت كننده وجود دارد و هر كدام وظيفه مهمى دارند

 فرد است كه در عهد و ميثاق الهى ثابت باشد و سعى كند تا حيات خود را اين وظيفه. اولين شركت كننده افراد احباء هستند 
و هميشه متوجه اين حقيقت است كه حيات با مرگ . عالم انسانى ايفاء كنده مطابق كند با تعاليم حضرت بهاءاهللا و خدمتى ب

سوى خدا مستمرا پيشرفت ه د و بشو پس از مرگ روحمان آزاد مي. شود و رابطه فرد با خدا ازلى و هميشگى است تمام نمي
مدت نه ماه جنين خصوصياتى مانند چشم، گوش، ه ب. زندگى ما در اين دنيا مانند حيات جنين در رحم مادر است. كند مي

همين ترتيب ما در اين دنيا بايد خصوصيات ه ب. كند تا در آينده در اين دنيا از آنها استفاده كند  در خود ايجاد مي…دست و 
البته فقط با تفكر در اين مسئله كارى .  در خود ايجاد كنيم تا براى پيشرفت خود در عوالم بعد از آنها استفاده كنيمروحانى

 .بايد عمل كنيم و به هم نوع خود خدمت كنيم و اطالعاتى كه داريم با ديگران در ميان گذاريم. انجام نداده ايم
 

كنيم و بايد با  ما در جامعه زندگى مي. تنهائى زندگى كنده مده است كه بانسان بدنيا نيا. دومين شركت كننده جامعه است
نزديكترين جامعه به ما جامعه محلى ما است كه متشكل از بهائيان شهر و يا قريه ما . هم كار كنيم تا مدنيت جهانى را بسازيم

در عين حاليكه عضو . كنيم و متحد شويمگيريم با هم كار كنيم و با هم پيشرفت  در اين جامعه محلى است كه ياد مي. است
جامعه محلى هستيم عضو جامعه ملى و جامعه جهانى بهائى نيز هستيم كه مستمرا اين جوامع در حال نمو است و مردمان 

 .كند كثيرى را از اديان و مليتها و نژادهاى مختلفه بسوى خود جذب مي
 

 . ين شركت كننده در ساختن مدنيت جهانى بهائى استفرمايند كه مؤسسات امرى سوم بيت العدل اعظم الهى مي
در زمان قديم مظاهر الهى راجع به اين مطلب . در آثار حضرت بهاءاهللا مطالبى بسيار راجع به نظم جامعه اشاره شده است

دشان تجربه بايست خو و مردم مي. بايست جامعه خود را تنظيم و اداره كنند خيلى كم اشاره فرمودند كه چطور پيروانشان مي
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  خويش را ولكن در رابطه با امر بهائى، حضرت بهاءاهللا نظم ادارى. كنند و جستجو كنند ببينند چطور اين كار را انجام دهند
 آنها چطور بايد عمل نمايند  و چگونه عالم و كنيم  چه مؤسساتى بايد تأسيس ه اند به اين معنا كه ايشان به ما فرموده اندآورد

 .داره شودانسانى بايد ا
سالى يكبار بهائيان عالم محفل ملى در كشور خود . قبال راجع به اعظم مؤسسه امر بهائى يعنى بيت العدل اعظم صحبت كرديم

در . محفل محلى مؤسسه ايست كه شما خيلى زود راجع به آن خواهيد دانست. و محفل محلى در شهر خود انتخاب ميكنند
كند و مواظب صحت روحانى   را هدايت ميمحلي است كه امور و اين محفل روحانى اردكشيش يا روحاني وجود ندامر بهائى 

افراد همه شود كه در جو روحانى از طريق رأى مخفى و بوسيله  نه عضو تشكيل مي محفل روحانى محلى از. افراد احباء است
در مي يابيم چگونه يله اين محافل است كه بوس. محافل روحانيه اهميت زيادى براى بهائيان دارد. شوند بالغ شهر انتخاب مي

امورمان بايد اداره شوند و چگونه نظم جديد در جامعه استقرار مي يابد ، نظمي كه به نظم بديع جهاني حضرت بهااهللا شهرت 
 .مي بابد 

 .شايد در انتهاي اين گفتگو خواندن يك مناجات با فرد طالب حقيقت مفيد باشد 
 
ربان اين دل را از هر تعلقى فارغ نما و اين جان را به هر بشارتى شادمانى بخش  از قيد آشنا  اى خداوند مه هواهللا "

و بيگانه آزاد كن و به محبت خويش گرفتار نما تا بكلى شيداى تو گردم و ديوانهء تو جز تو نخواهم و جز تو نجويم و بغير از راه 
 محبت تو گرفتار گردم و شب و روز بنالم و بزارم و بگريم و بگويم   تو نپويم و بجز راز تو نگويم   مانند مرغ سحر در دام

 "يابهاءاالبهى  ع ع
 

 

  تشريح با مثال

.  عزيمت نموديم و به منزل يكي از مهاجرين نازنين آن محل وارد شـديم               - واقع در استراليا     - دسامبر به شهر ليسمور      16روز  
غروب همان روز در منزل ايشان تشكيل گردد ما با صاحبخانه كه عائله اي مركب               قبل از انعقاد جلسه عمومي احبا كه قرار بود          

صاحبخانه كه مردي آرام و مـوقر بـود تقاضـاي      . از پدر و مادر  و دو دختر جوان و يك پسر خردسال بود از نزديك آشنا شديم                   
كه تنها هجده سال از عمـرش مـي گذشـت           بعد از تالوت مشاهده شد  دختر دوم ايشان          . تالوت مناجاتي به زبان فارسي نمود       

مادر با چهره اي محزون و مكدر براي ما شـرح داد كـه ايـن                . سبب را جويا شديم     . گريان است و اشك از ديدگانش در جريان         
م دختر مي خواهد تنها به نقطه اي مهاجرت كند و ما او را به آينده داللت مي نمائيم زيرا اوال ما خودمان در اين محل مهـاجري      

و راضي به استفاده از صندوق امر هـم نيـستيم  ولـي    . ، ثانيا درسش تمام نشده ،  ثالثا ما استطاعت كمك مالي به او را نداريم        
 وقت تنگ است و نبايد      "مدام مي گويد    . اين داليل منطقي ما در او تاثيري نداشته و روز ما را مدتي است شب تار كرده است                   

 ". درنگ كرد 

بعـد  . محذور شديدي بود .  مادر هر دو با پا فشاري از من خواستند كه او را نصيحت و از اين فكر منصرفش نمايم         بالمĤل پدر و  
او با چهره معصوم و ديدگان محـزونش بـه مـن            . از ختم جلسه عمومي احبا ، با آن دختر به طور خصوصي به مذاكره پرداختم                

حضرت ولي امراهللا در پيـام      " مي گفت    ".ت تنگ است و نبايد درنگ كرد         وق "مي نگريست و در راي خود اصرار مي ورزيد كه           
وقتـي مـال    . اخيرشان همه ما را مامور به اجراي نقشه دهساله فرموده اند و فرقي بين پيرو جوان و بزرگ و كوچك نگذاشته اند                     

ي از آنها اطاعت نمـي كـرد حـاال مـا            حسين به اصحاب دستور داد كه اسبها را سوار شويد و رو به قلعه بگذاريد اگر بالفرض يك                 
  بعد از اين مذاكرات من به والدين او گفتم شما دختر را به حـال خـودش بگذاريـد و بـراي                        "درباره او چه قضاوتي مي كرديم؟     
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 صـبح در اتـاق را       5سـاعت   . جلسه احبا به خوشي سپري شد و ما ديروقت به هتل رفتـيم              . آرامش وجدانش به او كمك كنيد       
پدر همان دختر پشت در بود و زبان به معذرت گشود كه مرا بـي موقـع بيـدار                   . سيمه از خواب پريدم و در را گشودم         زدند سرا 

كرده ولي چاره اي نداشته زيرا دختر بعد از خاتمه جلسه تا حال گريسته و همه را ناراحت كـرده و حـاال هـر دو بـراي تعيـين                              
.  به تاالر هتل آمدم دختر را ديدم با رنگ پريده در گوشـه اي خزيـده اسـت                    خالصه لباس پوشيدم و   . تكليف نزد من آمده اند      

بعد از مذاكرات مشروحه به اصرار و الحاح من راضي شد كه ماوقع را به ارض اقدس بنگارد و هدايت مبارك را در ايـن موضـوع                       
 كه ما به مدرسه تابـستانه اسـتراليا بـه         چند روز بعد  . نامه را نوشته به من داد كه با پست ارسال شود            . بخصوص مسئلت نمايد    

خندان و شادمان نزد من آمد و مژده داد كه پدر و مادر . پريمبول رفتيم اين دختر عزيز و تمام اعضا خانواده اش را آنجا ديديم              
 . باالخره به مهاجرت او رضايت داده اند 

ي رسيده بودم وچون يكي از آنها را گشودم آه از نهادم     وقتي من به ايران برگشتم روزي در دفتر محفل مشغول خواندن نامه ها            
نوشته بودند كه آن دختر پس از استقرار در محل مهاجرت و هدايت چند نفر بـه امـر                   . برخاست و بي اختيار اشكم سرازير شد        

 آنوقت سر بيـان     .حضرت احديت ناگهان بر بستر بيماري افتاده و بعد از چند روز روح پاكش به ملكوت ابهي صعود كرده است                     
 و من آنموقع با خود مي انديشيدم دختر جـواني           " وقت تنگ است درنگ نبايد نمود        "مكرر او مكشوف شد كه مدام مي گفت         

 ...كه تازه هيجده بهار از عمرش گذشته چرا اينقدر نا آرام و شتابان است

 245 ص"حكايت دل"به نقل از جناب فروتن در كتاب 

 بيت العدل اعظم خطاب به احباي ايران خالي از 2007 جون 7وق ، تفكر و تعمق در قسمتي از پيام حال با توجه به حكايت ف
حضرت بهااهللا، پيروان خود را اعم از پير و جوان، زن و مرد، متمول يا فقير، شهر نشين  . . . ":  لطف نمي باشد كه مي فرمايند 

سرعت وعود الهيه . وزانه ديگر موظف و مكلف به امر تبليغ فرموده اند يا روستايي و بدون توجه به ميزان گرفتاري و مشاغل ر
در آن خطه مباركه تا حد زيادي به جديت احباي عزيز در ميدان تبليغ با رعايت حكمت وابسطه است و اين نيز به نوبه خود 

ه تا چه حد زندگي خود را در به ميزان تعهدي دارد كه هر فرد وجدانا بين خود و جمال مبارك مي سپارد ك بستگي مستقيم
افراد در تعين اين ميزان تعهد متفاوتند زيرا انجام آن مستلزم از خود گذشتگي هاي . شرايط فعلي وقف تبليغ انفرادي نمايد 

دوستان عزيز بايد متوجه باشند كه وقت نامحدود روزانه . اوقات احبا براي خدمت به امراهللا نامحدود نيست . متفاوت مي باشد 
خود را چطور صرف مي كنند و به اين فكر باشند كه عادات و انضباطي در خود به وجود آورند تا با تعيين ارجحيت هاي الزم، 
هم از يك سو به مسئوليتهاي حياتي زندگي خود برسند و هم از سوي ديگر وقت و انرژي كافي براي تبليغ انفرادي داشته 

 ". . . . باشند
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 مطالعهء بيشتر

 . نقل شده، انتخاب كنيد"مطالب خواندني"كي از بياناتي را كه در بخش ي 

 محتواي اين فقره چيست؟

 

 

 

 

توانيد در زندگي  هاي مشخّصي مي اين فقره را به چه شيوه
 خود به كار ببريد؟

 

 

 بحث
 نقش مبلّغ در اين جريان چيست؟.  ماهيت روحاني تبليغ را وصف كنيد

 ر تبليغ چيست؟هاي خاص جوانان د مسئوليت

 توانيد به كار ببريد؟ عناصر تبليغ مؤثّر را كه در بيانات بحث شده چگونه در مساعي تبليغ گروهي يا شخصي خود مي

 توانيد تبليغ را ميل غالب خود در زندگي قرار دهيد؟ چگونه مي
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 گفتگو: ميدان عمل

 

 مقدمه

.  توانند عالم را به حركت آورند تمركز است كه جوانان از طريق آن ميتر عملي م دو فصل آخر اين كتاب بر فعاليت عمده
 .پردازد  مي–اي براي شكل دادن به ساختار و جهت جامعهء آينده   نقشه– 87اين فصل به عنصر تدبير

لهي بر مقصد از ظهور حضرت بهاءاهللا، از لحظهء تولّد امر مبارك تا كنون، متحول ساختن جامعه و تبديل آن به ملكوت ا
قوايش در توسعه .   رشد و نمو بود– مانند بذري كه تازه در زمين كاشته شده باشد –اش  اولين وظيفه.  وجه ارض بوده است

اكنون .  ، امر بهائي به سطح جديدي از رشد طبيعي خود دست يافت1980در نيمهء دههء .  در سراسر جهان صرف شد
جامعهء .   جامعهء بيرون تماس حاصل كند و جهان پيرامون خود را متحول سازدتوانست به طور سيستماتيك با جامعهء مي

هاي احباي ستمديده و آزاركشيدهء ايران، تغذيه شده از قوت و قدرت بيشتر برخوردار شده بود، از  بهائي كه با فداكاري
، و رهبران انديشه در كليه 89آغاز نمود، مساعي خود را در سبيل توسعهء اجتماعي و اقتصادي ملل و امم 88مجهوليت خارج شد

 .90.سطوح اجتماع را در مورد تأسيس صلح جهاني مورد خطاب قرار داد

اكنون زمان آن فرا رسيده كه جامعهء بهائي بيش از پيش در حيات جامعهء " فرمودند، 1985العدل اعظم در سال  بيت
ان نه تنها ادامهء حمايت از رشد امراهللا بلكه به كار بردن تعاليم   امروزه، ميدان عمل براي جوان91"...اطراف خود مشاركت نموده

 .حضرت بهاءاهللا براي حلّ مسائل عالم انساني است

 

 نماي كلّي
توانيم ساختار و جهت اجتماع را تغيير دهيم تا خود  اما چگونه؟  چگونه مي.  جوان تواند كه عالمي را به حركت در آورد

 را از قواي ظلمت رها سازد؟

ايشان ما را هدايت .   فرمايند  حضرت بهاءاهللا در آثار خويش، چارچوبي را براي پرداختن به مسائل عالم انساني تعيين مي
بايد جهد نمايد تا اسباب آنچه ذكر "كنند كه هر يك از ما    ايشان همچنين توصيه مي92"...امروز را نگران باشيد"فرمايند،  مي

 93". عرصهء شهود و ظهور آيدشد از عالم الفاظ و اقوال به

                                                            
87 Strategy 
 العدل اعظم  بيت1985پيام رضوان  88
 العدل اعظم  بيت1983 اكتبر 20پيام  89
 العدل اعظم ، اثر بيتوعدهء صلح جهاني 90
 1985پيام رضوان  91
 3درياي دانش، ص 92
 17-18درياي دانش، صص 93
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جوانان بهائي براي مبارزه با قواي ظلمت، در سطحي عميق، بايد، با توجه به آثار حضرت بهاءاهللا، به مسائلي بپردازند كه 
سطح مشورت در ميان جوانان بايد ارتقاء يابد تا به بحث و تحليل عميق در كلّيه موضوعات .  عالم انساني با آن مواجه است

 .توجه عالم انساني منجر گرددمورد 

جوانان، با ايجاد ارتباط به انواع گوناگون ملل و امم، با گوش دادن به آنها و ياد گرفتن از  آنها با روحي از توجه تام و 
د كه تر بهائي، در جهت ايجاد ديدگاهي جدي تواضع تمام، با پرداختن به تحليلي از موارد نگراني آنها با توجه به اصول عميق

 .بتواند قواي ظلمت را در بحبوحهء امراض اجتماع مغلوب سازد، مشاركت خواهند نمود

 توضيح
ها و افرادي كه  بسياري از گروه.  درعصر انتقال از ظلمت به نور، جهان با مسائل دردناك و شديد بسياري مواجه است

 پيشنهاد كرده متعهد تأمين منابع وسيع مالي و داراي حسن نيت هستند، رويكردهاي عملي براي حلّ مسائلي از اين دست
هاي نافرجام فقط باعث  حل غالباً، راه.   اما نتايج حاصله چندان زياد نبوده است–اند  ها شده حل انساني براي اجراي اين راه

 .تر شدن مسأله شده است عميق

ميزان آگاهي كساني را كه با اين مسائل روبرو بايد .  شود هاي مرتّب تسليم نمي بندي هاي مسائل جهان در بسته حل راه
توان به  هاي مؤثّر را مي حل تنها در اين صورت است كه راه.  هستند باال برد تا ريشهء مسأله و اصول دخيل در آن را دريابند

 .دست آورد

 نوع بشر در هر يك از اي از احباء قادر به تحليل مسائل تعداد فزاينده"العدل اعظم اظهار اميدواري كردند كه،  بيت
درك خود "  معهد اعلي صريحاً جوانان را تشويق فرمودند كه، 94".ها باشند و تعاليم الهي را براي حلّ آنها عرضه نمايند زمينه

از تعاليم امر مبارك را عميق كنيد تا بتوانيد آنها را در مورد مسائل افراد و اجتماعي به كار ببريد، و آنها را به نحوي براي 
 95".همتايان خود توضيح دهيد كه درك و استقبال نمايند

جوانان بايد سعي كنند مسأله يا .  براي رسيدن به مقصود، گفتگوي جوانان بهائي بايد به سطحي عميق ارتقاء يابد
 مورد "رتو مبادرت به هنر مشو... با به كار بردن اصول روحاني "نيازي را شناسايي كنند و آن را در پرتو تعاليم مباركه 

 96.بررسي قرار دهند

تواند براي يافتن جوابي به سؤاالت زير مورد استفاده  شود اين رويكرد به مرحلهء اجرا در آيد، مي مشورت  كه سبب مي
 :قرار گيرد

 ها است، كدامند؟ ها يا جمعيت  كه نگراني عمدهء بعضي گروه"مسائل عالم انساني" -1

 ستند؟موضوعات بنيادي در قلب اين مسائل چه ه -2

 كدام يك از تعاليم يا اصول بهائي با اين موضوعات مرتبط است؟ -3

توان براي تمهيد وسائل معرفي امر بهائي به مردم استفاده كرد تا بتوانند مرتبط بودن تعاليم با  اين تحليل را چگونه مي -4
 97نيازهايشان را درك كنند؟

                                                            
 1428انوار هدايت، شماره  / 1983 ژانويه 19 پيام –ترجمه  94
 2146انوار هدايت، شمارهء  / 1983 ژوئيه 4 پيام –ترجمه  95
 1849انوار هدايت، شمارهء /  به احباي عالم 1983 اكتبر 20 پيام –ترجمه  96
 175، صفحهء Unrestrained as the Windالعدل اعظم،  بيت 97
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ك موضوعات و كمك به مردم براي مشاهدهء مسائلشان در اگر جوانان بهائي بتوانند قابليت خود را براي تحليل و در
ترين صفتي كه در حل مسأئل جهان مؤثّر خواهد بود متّصف خواهند  پرتو نوري متفاوت، افزايش دهند، در اين صورت به اساسي

ند عمل و بررسي و تأمل به توان نهايتاً اقتباس نمود و از طريق فراي ها را مي حل هاي جديد، راه از مادهء اصلي اين ديدگاه.  شد
، پيشنهاد راه حلها، عمل )كه در باال توصيف شد(اين امر ، فرايند مداوم مشورت در خصوص موضوعات .  مرحلهء اجرا در آورد

هاي پيشنهادي؛ تأمل بر پيشرفت مساعي، و تجديد نظر واصالح مجهودات در پرتو تجربيات حاصله و دركي  حل بر مبناي راه
 .شود سبت به اصول روحاني را شامل ميتر ن عميق

هاي جوانان بهائي و دوستانشان  گروه.  ترين قدم عبارت از برقراري گفتماني جديد در ميان جوانان است اما، اساسي
هاي مدارس، در  هاي اوقات فراغت يا در كالس هاي غيررسمي يا اظهارات مكتوب، در فعاليت توانند اين تالش را در بحث مي
جوانان موقعي كه در مورد مسائل عالم .  المللي شروع كنند هاي ويژهء ملّي يا بين هاي جامعهء محلّي خود يا در طرح تفعالي

سازد، همتايان  كنند كه درك آنها نسبت به تعاليم مباركه را عميق مي كنند، فرايندي را شروع مي انساني با يكديگر مشورت مي
كند، و جهان را به سوي هدف مقدري كه توسط حضرت بهاءاهللا تعيين  ي امر مبارك جذب ميهاي نوع بشر را به سو آنها و توده

 .دهد شده، سوق مي

 

 مطالب خواندني
ترديدي نيست از اين زمان به بعد پيشرفت و ارتقاء "فرمايند،   به بهائيان عالم مي1984العدل اعظم در پيام رضوان  بيت -1

هاي مهم  هاي متفرّقه و ارتباط با نمايندگان معاهد و مؤسسات و زمامداران و شخصيت ليتامراهللا به ازدياد اقدامات و  فعا
آمادگي و پاسخ مثبت ما به اين موقعيت بايد با تعميق مستمرّ معارف امري ما، تمسك و ... در جهان غيربهائي منوط است

هاي سياسي و آزادي از قيد تعصبات   از ورود به گروهناپذير به احكام و اوامر و نواهي الهي، همچنين خودداري تشبث تزلزل
تر از همه درك روزافزون حقايق اصليهء معنويهء امر مالك بريه و ارتباط آن با مسائل امروزي جهان همراه و  جاهليه و مهم

 ".توأم باشد

 عدم ثبات – عالم اوضاع حاليه" مرقوم نمود، 1932 مارس 13منشي حضرت ولي امراهللا از طرف هيكل مبارك در  -2
 بايد جوانان را از خواب بيدار سازد و آنها –المللي  هاي سياسي و عدم اعتماد بين اقتصادي، مشاجرات اجتماعي، نارضايتي

 كه اگر عالم به مصيبتي مبتال شود، ترديدي نيست.  را به تحقيق و تفحص در آنچه كه آينده به بار خواهد آورد سوق دهد
لذا، آنها بايد چشم خود را به اوضاع فعلي باز كنند، قواي .   دچار آالم و رنجها خواهند شد از همهبيش هستند كه آنها

كنند مورد مطالعه قرار دهند و با مجهودات جمعي قيام كنند و اصالحات الزم را  شرارت و بال را كه در جهان عمل مي
احل روحاني و نيز اجتماعي و سياسي حيات بشري  اصالحاتي كه در حوزه و محدودهء خود داراي مر–متحقّق سازند 

 )2125 انوار هدايت، شمارهء –ترجمه ( ".باشند

جوانان بهائي، اعم از ذكور و اناث، بايد در تعاليم الهي تعمق و تدبر نمايند، به طوري كه "فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -3
نقل ترجمه از /  به يكي از  احباء 1944 مه 12( ".وجود دارد حلّي قادر باشند نفوس را متقاعد نمايند كه براي هر مشكلي راه

 )تحقيق و تتبع" جزوهء 24صفحهء 
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اگر بيانات حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء را در كمال " مرقوم فرمودند، 1925 ژانويه 30حضرت ولي امراهللا در تاريخ  -4
را كشف خواهيد كرد كه قبالً براي شما مجهول بوده و در مورد خلوص و دقّت و تمركز بر آنها مطالعه نماييد، حقايقي 

 –ترجمه ( ".هايي دست خواهيد يافت ها و بصيرت مسائلي كه متفكّرين بزرگ عالم را متحير و سرگردان ساخته به بينش
Compilation of Compilations1270، شمارهء 2، ج( 

تعاليم مباركه را بيش از پيش ... "رف هيكل مبارك مرقوم داشت،  از ط1951 اوت 27منشي حضرت ولي امراهللا در تاريخ  -5
تحقيق بهائي واقعاً بيش از تحقيق عمومي الزم است، چون اولي روحاني و باقي و دومي كم .  مورد مداقّه وتعمق قرار دهيد

نقل ترجمه از صفحهء  ("... آگاهندتر آن تعداد معدودي از احباء از تعاليم الهي بخصوص از معاني عميق.  و بيش مادي و فاني
 )"تحقيق و تتبع" جزوهء 57

دانيم كه تعاليم عميق تر و  مي... " مرقوم داشت، 1949 ژوئيه 3منشي حضرت ولي امراهللا از طرف هيكل مبارك در  -6
انه و با شوق وسعت نظم جهاني در خلق بديع جامعه ، تازه و بسيار متحرّكند و اين امور است كه بايد بياموزيم، هوشمند

 )"تحقيق و تتبع" جزوهء 56نقل ترجمه از صفحهء ( ".منتقل سازيم... وافر 

كنم بيانات منزلهء الهيهء حضرت بهاءاهللا و   توصيه مي]جوانان[به آنها " فرمودند، 1929 مارس 20حضرت ولي امراهللا در  -7
 به سخنان و تعابير ناطقان و مبلّغان بهائي در مورد خطابات حضرت عبدالبهاء را عميقاً مطالعه نمايند و بيش از حد لزوم

 )2239، شمارهء 2، جCompilation of Compilations –ترجمه ( ".تعاليم مباركه متّكي نشوند

اگر احباء مايل باشند كه در " از طرف هيكل مبارك مرقوم داشت، 1932 ژانويه 27منشي حضرت ولي امراهللا در تاريخ  -8
م پيشقدم شوند، بايد ابتدا به تعليم خويشتن بپردازند و پي ببرند كه واقعاً چه مسائل و مشكالتي مطّلع ساختن اهل عال

 )1894انوار هدايت، شمارهء / ترجمه  (".وجود دارد كه اذهان ابناء بشر را متحير ساخته است

 بايد بسيار مطّلع بوده قادر به ...احباء " از طرف هيكل مبارك مرقوم داشت، 1949 ژوئيه 5منشي حضرت ولي امراهللا در  -9
ما نيازمند محقّقين بهائي هستيم كه نه .  بحث و مشورت عالمانه و عاقالنه در مورد وضع كنوني عالم و مشاكل آن باشند

تنها حقيقتاً از تعاليم الهي اطّالع كامل يابند، بلكه داراي مطالعه و معرفت كافي و وافي بوده قادر به ربط تعالي مقدسه 
 )"تحقيق و تتبع" جزوهء 25نقل ترجمه از صفحهء ( ".هائي به افكار جاري رهبران جامعه باشندب

هاي تفكّر غربي وجود دارد كه، تا حد اصل  بسياري از جنبه"العدل اعظم نوشته شد،   از طرف بيت1983 مارس 23 در  -10
 46نقل ترجمه از صفحهء ( ".قلّ تا حدي درست استمسلّم، در اذهان عموم جاي گرفته، اما بعد معلوم شده كه غلط يا حدا

 )"تحقيق و تتبع"جزوهء 

تعاليم حضرت بهاءاهللا درك بسياري از حقايق زندگاني و معلومات "فرمايند،   مي1966 ژوئن 10العدل اعظم در پيام   بيت -11
قيقت توجه دارد كه هر گونه معلوماتي فرد بهائي يقيناً بيش از اغلب مردم به اين ح.  سازد تر مي تر و روشن بشري را آسان
جوان بهائي ... شود، بايد قبالً آن را با ميزان الهي كه در دست دارد بسنجد نه آن كه كوركورانه قبول نمايد به وي داده مي

ضوع و بايد به قدر مقدور استعداد خود را پرورش دهد و علم را از افواه رجال اخذ نمايد و نسبت به معلّمين خود نهايت خ
زيرا تعاليم الهي است كه .  شنود با تعاليم الهيه بسنجد خشوع مرعي دارد؛ ولي همانطور كه ذكر شد، بايد آنچه را كه مي

تواند انسان را در تشخيص و تميز ذهب خالص از قشور و مصنوعات زائده كه مولود افكار سخيفهء بشري است معاضدت  مي
 )"تحقيق و تتبع"وهء  جز44نقل ترجمه از صفحهء ( ".نمايد
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رود متخصصيني در  همچنان كه جامعهء بهائي پيش مي"العدل اعظم مرقوم شد،   از طرف بيت1977 اوت 21 در  -12
 همچنان – اعم از بهائياني كه متخصص شوند يا متخصصيني كه به امر مبارك اقبال نمايند –يابد  هاي گوناگون مي زمينه

صين دانش و تخصدهند، وحتّي بيش از آن، همچنان كه از نور تعاليم  ص خود را در اختيار جامعه قرار ميكه اين متخص
گسيختگي نموده، يكي بعد  سازند، مسائلي كه جامعه را دچار اختالل و از هم هاي تخصصي خويش را منور مي الهي زمينه

 )"تحقيق و تتبع" جزوهء 28نقل ترجمه از صفحهء ( ".شوند از ديگري حلّ مي

فرد بهائي داراي اين امتياز است كه در ظلّ تعاليم الهي كه براي "العدل اعظم مرقوم فرمودند،  ، بيت1966 ژوئن 10 در  -13
اين عصر مقرّر گرديده قرار گرفته است و اين خود به مثابهء مشعل فروزاني است كه فرا راه او واقع شده و او را به حلّ 

 مجموعهء 85نقل ترجمه از صفحهء ( ".سازد جديد را حيران نموده، موفّق ميبسياري از معضالت حيات كه متفكّرين 
 )721انوار هدايت، شمارهء  / 44، ص"تحقيق و تتبع"جزوهء  / "جوانان"

توان براصول روحاني، يا به قول  براي هر مشكل اجتماعي مي"فرمايند،   مي"وعدهء صلح جهاني"العدل اعظم در پيام    بيت -14
ولي .  نمايد زيرا هر شخص خيرانديشي براي مشكالت راه حلّي پيشنهاد مي.  هاي انساني، اتّكاء نمود ديگر بر ارزش

اينجا است كه اهميت و ضرورت اصول .  خيرانديشي و داشتن دانش عملي معموالً كافي و وافي براي حلّ مشكل نيست
شود كه موافق و متوازن با فطرت اصليهء  اعدي ميزيرا، هم سبب به وجود آوردن محيط مس.  شود روحاني بيشتر معلوم مي

هاي عملي براي حلّ  انگيزد كه به موجب آن، راه انساني است، و هم يك رفتار و يك تحرّك و يك اراده و آرزويي را بر مي
 ".گردد تر مي تر و اجرايش آسان مشكل مكشوف

اين زمان احباي الهي بالمواجهه با آن روبرو هستند، اعم مسائلي كه در "  حضرت ولي امراهللا به خطّ خود مرقوم فرمودند،  -15
از اجتماعي، روحاني، اقتصادي يا اداري، با ازدياد تعداد و منابع ياران و توسعهء استعداد آنها براي خدمت و استفاده از 

ت هايي كه اكنون آنها در استفاده از هر فرصت محتملي كه در چارچوب محدودي.  اصول امريه، تدريجاً حلّ خواهند شد
 )1983 اكتبر 20 نقل شده در پيام –ترجمه ( ".ضرورةً بر آنها تحميل مي گردد، بايد صبور، بردبار، مطمئن و فعال باشند

خواهند كه   از ما نمي]حضرت بهاءاهللا[" فوريه از طرف هيكل مبارك مرقوم داشت، 26 منشي حضرت ولي امراهللا در  -16
فرمايند كه خداوند به انسان عقل عنايت فرموده تا به  يم؛ ايشان در يكي از الواح مبارك ميكوركورانه از ايشان تبعيت كن

بيانات حضرتش را بخوانيد؛ تعاليمش را مد نظر قرار .  مشعلي فراراه او عمل كند و او را به سوي حقيقت هدايت نمايد
 انوار هدايت، شماره –ترجمه ( ". و ارزيابي قرار دهيددهيد؛ و ارزش آنها را با توجه به مسائل و مشاكل معاصر مورد بررسي

1563( 

حضرت بهاءاهللا از بدايت رسالت عظيم خويش، توجه ملل عالم را "فرمايند،   مي1983 اكتبر 20العدل اعظم در پيام   بيت -17
وجود آيد، تشويق و به  لزوم ساماندهي امور بشر به سياقي كه جهاني در جميع وجوه اساسي حيات خود متّحد و متّفق به 

حال، بعد از سالها فعاليت مداوم تبليغي، جامعهء اسم اعظم رشد كرده و به مرحله اي رسيده كه جريانات ... ترغيب فرمود
اقداماتي كه بايد انجام شود، ضرورةً بايد در ... توسعه اجتماعي و  اقتصادي بايد  به فعاليت هاي منظّم آن منضم گردد 

 آغاز گردد، و احباء با عمل به موجب اصول روحاني، تحسين رفتار و استفاده از فنّ مشورت، سعي كنند خود جامعهء بهائي
در اين جريان و در نتيجهء آن، احباء بالترديد ... خود را ارتقاء بخشند و به اين ترتيب خودكفا و متّكي به خويش گردند

بخشند تا آن كه جميع نوع بشر به ترقّي و نموي كه مقصود منافع حاصله از مساعي خويش را به كلّ جامعه شمول مي 
 )1849 و 1848 انوار هدايت، شماره –ترجمه ( ".مالك عصر و زمان مي باشد، واصل گردند
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 تشريح با مثال
، اگر فقر را بخواهيم از ريشه بركنيم.  تدابير امر بهائي براي توسعهء اجتماعي و اقتصادي بر كلّ مسائل متمركز است"

آنها به اعتماد به نفس، حس ارزش قائل شدن براي خويشتن، .  هاي توليد درآمد وقوف يابند كافي نيست كه مردم به مهارت
فعاليت گسترده و موفّق سوادآموزي .  هاي صادق و، نهايتاً، تغيير نگرش و رفتار از سوي اَبر ثروتمندان نيز نياز دارند واسطه

تمهيدات روحاني در .  لّمين باكفايت و نيز اعتقاد به قابليت انسان و محبت به محصلين استمستلزم سازماندهي مطلوب و مع
 ...امر توسعه تأثيري نيرومند دارد زيرا مسائل بشري صرفاً مسائل مادي نيست

رج در آثار اي بزرگ اجتماع كردند تا در مورد يكي از بيانات مند هاي بومي در جلسه بهائياني متعلّق به يكي از گروه"
توانستند به  چگونه مي.  بهائي به مشورت بپردازند؛ آن بيان در اين مورد بود كه مردم بومي قارهء خويش را هدايت خواهند كرد

ما ديگر نبايد ".  دادند همه به دقّت گوش مي.  اين سرنوشت مقدر واصل شوند؟  بحث بدون هيچ توقّفي روز و شب ادامه داشت
دانيم كه ما اهل بهاء و پيروان حضرت بهاءاهللا  مي"  ".كنند، دربارهء خودمان فكر كنيم  در مورد ما فكر ميآنطور كه ديگران

ما بايد اين سنّت را ديگربار احيا كنيم كه مردم ما وقتي "  ".تعليم و تربيت راهي براي پيشرفت فرزندان ما است"  ".هستيم
اي كه محلّ زيست اين مردم    مشاورات ، جدي و فشرده در تمام منطقه". كنندتصميمي گرفته شود در كمال اتَحاد آن را اجرا

مدارس .  اعضاء گروه به عنوان معلّم تعليم ديدند.  هايي براي ترميم فرهنگ خود تدوين كردند آنها نقشه.  است، جريان يافت
توسعهء (  ".دهند قاء كلّ ملّت خود را ادامه ميافتتاح كردند؛ اين احباء برنامهء سيستماتيك خود براي تعليم و تربيت و ارت

 )54-55، 38، اثر ويك، صفحات رويكردي بهائي: اجتماعي و اقتصادي

 

 

 مطالعهء بيشتر

 . نقل شده، انتخاب كنيد"مطالب خواندني"يكي از بياناتي را كه در بخش  

 محتواي اين فقره چيست؟

 

 

 

 

د در زندگي تواني هاي مشخّصي مي اين فقره را به چه شيوه
 خود به كار ببريد؟
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از آثار بهائي  و .  سؤاالت بدون جواب در مورد درس را كه مايليد با عمق بيشتري مورد بررسي قرار دهيد، فهرست كنيد
 .شود براي يافتن جواب به سؤاالت خود استفاده كنيد كتب امري و منابع ديگري كه در زير براي كمك به شما ذكر مي

1- 

2- 

3- 

 

 

The Importance of Deepening يت مطالعهء تعاليم مباركه و نيز بعضي عناويناين مجموعه حاوي بياناتي در مورد اهم  
 .داخلي و خارج از امر مبارك است كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد

"Relating the Faith to Current Issues" راي مرتبط ساختن تعاليم  اين رساله رئوس رويكري را ب– اثر دكتر پيتر خان
، سال بيستم، Gloryاين مقاله در بعضي از نشريات از جمله مجلّهء .  سازد مباركه به افكار و مسائل جاري عالم انساني مطرح مي

 . انتشار يافته است1987، 3شمارهء 

Social and Economic Developmentهاي مربوط به رويكرد   نمونهها و  اين كتاب به بررسي نظريه– اثر هالي هانسون ويك ر
پردازد؛ اين رويكرد طالب بهبود وضعيت عالم انساني از طريق به كار بردن اصول  بهائي به توسعهء اجتماعي و اقتصادي مي

 .روحاني و رها سازي قواي مكنونهء روحاني است

 

 سؤاالت

 
براي مالحظهء .  ردي تهيه شده استهايي از محتواي درس جهت استفاده در مطالعهء ف سؤاالت زير در مرور قسمت

 . در صفحهء بعد مراجعه كنيد"بحث"سؤاالتي جهت مطالعهء گروهي، به بخش 

 

 :تعريف كنيد كه مقصود از گفتمان كه در اين فصل مطرح شده چيست -1
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 چهار سؤالي كه بحث بهائي در خصوص مسائل عالم انساني بايد حول آن متمركز باشد چيست؟ -2

 --------------------------------------------------------  -الف 

 --------------------------------------------------------  -ب  

 ----------------------------------------------------------  -ج  

 ------------------------------------------------------------   -د  

كدام يك از موارد زير در زمرهء وجوه رويكرد بهائي در پرداختن به مسائل عالم .) ه مصداق دارد عالمت بزنيدهر كدام ك( -3
 انساني است؟

   پيروي از هدايت سخنرانان برجستهء بهائي– الف 

 هاي يادگيري انساني   آموزش در زمينه–ب 

 هاي يادگيري انساني    تعريف مجدد زمينه–ج 

 به كار بردن اصول بهائي  كوركورانه -د  

 جوابها

با توجه به برداشتي كه از بيانات نقل شده داريد، جوابهاي شما ممكن است .  گردد ذيالً جوابهاي پيشنهادي ذكر مي
 .جوابهاي پيشنهادي را به عنوان نقطهء شروعي براي تفكّر و بحث مد نظر قرار دهيد.  متفاوت باشد

 است موقعي كه مسائل پيش روي عالم –هاي آنها   مكالمات و نوشته–مل جوانان بهائي گفتمان عبارت از كلّ بدنهء تعا -1
 .كنند انساني را در پرتو تعاليم بهائي مالحظه مي

 .به سؤاالتي كه در قسمت توضيح مطرح شده اشاره شود -2

ر به موضوع ارتباط داشته باشد ت بياناتي كه به نحوي مستقيم.  12 و 9، 8در مورد ب نگاه كنيد به بيانات شمارهء .  ب و ج -3
در مورد ج نگاه كنيد به بيانات .   موجود است148 و 119هاي   بخصوص شمارهImportance of Deepeningدر مجموعه 

اين دو اقدام وابسته به هم هستند، زيرا پرداختن به مسائل عالم انساني در پرتو تعالم مباركه اقدامي .  12 تا 10شمارهء 
توان بدون درك كامل  هاي مساعي بشري است و نيز به اين علّت كه نمي اً كاربرد دانش امورزي از زمينهفراتر از صرف

گزينهء الف غلط است؛ درك عميق از تعاليم مباركه بايد با مطالعهء .  هاي موجود آنها را مورد نقد و تحول قرار داد رشته
ه اين بدان معني نيست كه ما هدايت صحيح سخنرانان بهائي را ؛ البت7ّ تا 4نگاه كنيد به بيانات (مستقيم حاصل شود 

اما اين عبارت از ) 17 تا 13هاي  شماره(گزينهء د نيز غلط است؛ اگرچه بايد اصول بهائي را به كار ببريم ).  نديده بگيريم
 متعددي دست بزنيم تا با غالباً بايد به مجهودات.  موضوع سهل و سادهء اطاعت كوركورانه يا اقدامي در يك وهله نيست

تعصب "گفتنِ .  ها بتوانيم تعاليم مباركه را براي حلّ مشكالت عملي با موفّقيت به كار ببريم عبور از بحرانها و پيروزي
 .كن كردن تعصب از جامعه فاصله دارد  و به سهولت پذيرفتن حقيقت چنين اصلي بسيار از ريشه"نداشته باش
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 بحث
تواند محقّق بهائي باشد؟  تحقيق و تتبع بهائي چگونه در خدمت نيازهاي  ي چيست؟ چه كسي ميتحقيق و تتبع بهائ

 مراجعه 12 و 9 و نيز 5 و 3تواند در خدمت نيازهاي امر مبارك باشد؟  به بيانات شمارهء  تواند باشد؟ چگونه مي بشري مي
 .كنيد

 كنيد، چيست؟   كه در ميان آنها زندگي مييكي از مسائل عالم انساني پيش روي همتايان شما يا جمعيتي

 .در اين باب، بحثي را شروع كنيد

 

 تمرين
مسائل، از طريق مشورت شناسايي شده در پرتو بيانات حضرت بهاءاهللا، در سطحي عميق مورد تجزيه و تحليل قرار 

هاي اجتماعي يا سياسي  حل ي راهاين سطح عميق تحليل و كاربرد اصول روحاني فرصتي را براي درك مسائلي ورا.  گيرند مي
 .آورد شود، فراهم مي كه غالباً در اجتماع پيشنهاد مي

اي سبب شد فعاالن  اي در مورد جنگ هسته ، نگراني گسترده1980اواسط دههء .  مثالً صلح جهاني را در نظر بگيريد
 پيشنهادي –اي   برقراري توقّفي در امور هستهطلب در سراسر جهان تظاهراتي را به راه بيندازند و سياستمداران را براي صلح

اگرچه پيشنهادهاي ديگري نيز مطرح شد، از جمله .    تحت تأثير قرار دهند-اي  هاي هسته براي ثابت نگه داشتن سطح سالح
فرد .  داي صداي بلندتري براي حفظ صلح بو  اما نظريهء توقّف هسته–شود  اين نظريه كه صلح به عدالت اجتماعي مربوط مي

توانست پيشنهاد كند كه به جاي توقّف  بهائي، با تحليل موضوع صلح جهاني در سطح ساده كه در آثار مباركه وجود دارد، مي
 .اي، آنچه كه مورد نياز است مجمعي جهاني از ملل عالم بود كه حكومتي جهاني را برقرار سازند هسته

تر ارائه نموده موضع بهائي را   تحليلي عميقوعدهء صلح جهانيعظم در العدل ا اگرچه اين نظريه نادرست نيست، اما بيت
العدل  بيت.  سازند كه مسألهء صلح در درك ما از ماهيت انسان نهفته است العدل اعظم خاطرنشان مي بيت.  اند مطرح فرموده

العدل  بيت.  كنند مردان اشاره ميشمارند، از جمله به مواضيعي چون نژادپرستي و برابري حقوق زنان و  موانع صلح را برمي
فرمايند، تجربهء بهائي را به عنوان الگويي  اعظم، در عين حال كه پيشنهادهاي حضرت بهاءاهللا براي نظم جهاني را مطرح مي

 كنند و احباء را به تعامل با مردم در كلّيه سطوح اجتماع جهت ايجاد بينش اميد و انتظار براي صلح جهت مطالعه ارائه مي
 .فرمايند جهاني تشويق مي

 بخصوص موضوعاتي كه –در مساعي خود براي توسعهء بحث و مذاكره در خصوص مسائل پيش روي عالم انساني 
العدل اعظم را مورد استفاده قرار  توانيم الگوي ارائه شده توسط بيت  مي-توانيم در جمعيت محلّي خود به آن بپردازيم  مي

نيت و  اي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم، بلكه با ساير امم خوش را داريم كه نه تنها مسألهدر اينجا اين فرصت .  دهيم
 .هاي عملي مبتني بر اصول روحاني همكاري كنيم حل خيرخواه جهت تمهيد راه
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 :گيرد دهد در بر مي زمان رخ مي كند؟  چندين اقدام مداوم را كه غالباً به طور هم اين فرايند چگونه عمل مي

 اي كه سبب نگراني مردم در منطقه، از جمله شما و همتايان شما شده شناسايي مسأله •

 كسب اطّالعات در مورد مسأله و علل احتمالي آن •

 تري كه موجد مسأله است تحليل موضوعات عميق •

 شناسايي اصول بهائي كه در مورد مسأله كاربرد دارد •

 ردن عملي اصول مزبور براي حلّ مسألهتعامل با جمعيت و يافتن راهي براي به كار ب •

 به اجرا در آوردن تصميمات •

 بينند اخذ بازخورد در مورد نتايج حاصله از نفوسي كه از مسألهء مورد بحث لطمه مي •

 هاي جديد ها براي تطبيق با بينش تأمل در مورد نتايج اقدامات و اصالح فعاليت •

 

توان در سطوح مختلف مورد تحليل  ه كنيد كه مسألهء زير را چگونه ميمالحظ.  اما، اقدام حياتي عبارت از تحليل است
 :قرار داد

هايي را تشكيل داده به مبارزه و نبرد با  ها و گروه در طي تعطيالت مدرسه، كودكاني كه نظارتي بر كار آنها وجود ندارد دسته
هيچ فعاليت سازمان .  شوند  قرار ندارند تهديد ميها شود و كودكاني كه در اين گروه اموال منهدم مي.  پردازند يكديگر مي

اي براي كودكان وجود ندارد و هيچ محلّ داراي سرپرستي و نظارتي نيز موجود نيست تا اوقاتشان را در آنجا با هم  يافته
كنند  ار ميبعضي از والدين كه خارج از منزل ك.  هاي اوقات فراغت پولي در دسترس ندارند آنها براي فعاليت.  بگذرانند

 .امكان تأمين مالي مراقبت روزانه از آنها را ندارند

 بازخورد
 :اي است كه در باال مطرح شد، مالحظه كنيد نمونهء زير را كه بحثي بين چهار جوان در مورد مسأله

جا كه حضرت بهاءاهللا از آن.  رسد كه نگراني اصلي بايد براي رفاه كودكان باشد در نگاهي به اين مسأله، به نظر مي: جوان اول
اند،  مسئوليت تمهيد وسائل تعليم و تربيت و صيانت از كودكان را در صورت ناتواني والدين به محفل محلّي محول فرموده

آيد كه  بنابراين موضوع به اين صورت در مي.  توانيم استنباط نماييم كه شهر در اينجا مسئوليت دارد كنم مي تصور مي
اي داوطلب  شايد ما بتوانيم براي برقراري چنين برنامه.  هاي تابستانه فراهم بياورد هر را وادار كنيم برنامهتوانيم ش چگونه مي

 .شويم

 توان بررسي كرد؟ چه جوانب ديگري از مسأله را مي.  اين جواب را تحليل كنيد

آيد كه والدين راهنمايي شوند تا  يام و به نظرم واضح م مجموعه نصوص بهائي در مورد تربيت را مطالعه كرده: جوان دوم
.  والدين هستند كه بايد سعي كنند به اين مسأله بپردازند.  مسئوليت كامل تعليم و صيانت فرزندانشان را به عهده بگيرند

 توان والدين بنابراين مسأله اين است كه چگونه مي.  كنند رسد از اين مسئوليت خود غفلت مي بسياري از والدين به نظر مي
يكي از راهها آن است كه از شهر بخواهيم والدين را .  را وادار كرد كه فرزندانشان را از مشكالت و دردسرها دور نگه دارند
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شايد بتوانيم به وضع بعضي قوانين كه والدين را جوابگوي اعمال فرزندانشان نمايد، كمك .  مسئول اعمال فرزندانشان بداند
 .كنيم

توان بدان افزود؟  آيا كافي است؟ هاي مفيدي مي چه ايده.  ل مقايسه كنيداين جواب را با جواب او 

گوييد، اما اطمينان ندارم مجازات كردن والدين به خاطر  متوجه هستم كه دربارهء مسئول بودن والدين چه مي: جوان سوم
شايد والدين متوجه .  اشته باشدتري د شايد در اينجا موضوع ابعاد عميق.  اقدامات فرزندانشان اين مسأله را حل كند

ممكن .  نيستند چقدر اهميت دارد كه فرزندانشان را صيانت كنند و آنها را از نظر اخالقي تحت تعليم و تربيت قرار دهند
يا شايد والدين متوجه مسأله هستند، اما .  است متوجه نباشند كه در مقابل خداوند نيز در اين خصوص جوابگو هستند

شايد بتوانيم با والدين مالقات كنيم .  كنند شايد احساس ناتواني مي.  نند خودشان چگونه بايد به اين موضوع بپردازنددا نمي
 .توانيم بكنيم كنند و به نظر آنها ما چه كمكي مي تا ببينيم مسأله را چگونه مشاهده مي

 ين بحث مطرح نشده است؟چه وجه مهمي هنوز در ا.  اين جواب را با دو جواب اول مقايسه كنيد

دانند اختالفات را چطور بدون جنگ و دعوا  شايد آنها نمي.  سعي دارم اين مسأله را از دريچه چشم كودكان ببينم: جوان چهارم
كنند هيچكس واقعاً به آنها اهميت  چون هيچ بزرگسالي در طول روز اطرا آنها نيست، شايد احساس مي.  حلّ و فصل كنند

البتّه كودكان در صورتي كه كسي آنها را تعليم ندهد و رفتار .  اي دارند كه رفتار خوبي داشته باشند ه انگيزهچ.  دهد نمي
فرمايند كه هر  حضرت عبدالبهاء در صحبت در خصوص كودكان مي.  شوند خوب را يادشان ندهد، وحشي و ويرانگر مي

  همچنين در كلمات مكنونه زيارت 98".ورانيت عالم گرددسبب ن"كودكي اگر تحت تعليم و تربيت قرار گيرد ممكن است 
  كودكان بايد آموزش ببينند تا به موجودي شريف و عزيز تبديل شوند، و بايد داراي "صنَعتُك عزيزاّ لِم تستَذِلُّ؟"كردم كه، 

 .جو بار بياورد طلب و صلح اي را شروع كنيم كه كودكان را آرامش شايد بتوانيم برنامه.  اهداف متعالي باشند

توانيد مالحظات جديدي را بيفزاييد كه اين تحليل را  اي را به بقيه افزود؟ آيا مي اين اظهار نظر آخر چه نكته
 نموديد؟ بيش از پيش عميق سازد؟  اگر شما در اين بحث شركت داشتيد، چه نظر ديگري را ابراز مي

جوانان .  خالّق باشيد.  انساني كه اطراف شما وجود دارد، اقدام نماييدتوانيد براي ايجاد بحثي در خصوص مسائل عالم  شما مي
يا كلوپ بهائي كالج شما ممكن است بخواهد به .  اي غيررسمي را شروع كنيد منطقهء خود را جمع كنيد و بحث و مطالعه

با استفاده از منابع بهائي و استادي رجوع كند كه كالس مطالعهء مستقلّي را در خصوص موضوعي مهم تشكيل دهد كه بتواند 
هاي يادگيري بشري و  غيربهائي به تحليل موضوع بپردازد؛ اين اقدام سبب تركيب مجهودات شما براي يافتن تسلّط بر زمينه

توانيد به شركت در فرايندي از تحليل و اقدام شروع كنيد كه  مساعي اوليه هر چه كه باشد، شما مي.  مطالعات بهائي خواهد شد
 .واند تدريجاً به ايجاد تغيير در جهان منجر شودبت

 

 

 

 

 

                                                            
 127، ص1منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج 98



 ٩٢

8 

 وقف خويشتن: ميدان عمل

 مقدمه

در فصل .  كند هايي اختصاص داشت كه سرباز روحاني در اثر انضباط روحاني كسب مي  به بررسي سالح3-6فصول 
.  پردازد، متمركز است عالم انساني ميها چگونه بر حمايت از گفتماني كه به مسائل پيش روي  هفتم، بحث كرديم كه اين سالح

ماند و آن  آميز بر قواي ظلمت باقي مي هاي تالش و كوشش، يك عنصر كليدي ديگر براي غلبهء موفّقيت به رغم تمام اين زمينه
 .ميزان تمايل ما به وقف كردن خويشتن به حصول فتح و ظفر امر حضرت بهاءاهللا است

در سطحي ديگر، وقف خويشتن اشاره به كاري مقدس .   خود به هدفي استوقف خويشتن به معناي متعهد ساختن
 .دارد

پرستي، تعصب، و گروهي از ساير نيروهاي  سكون، ماديت.  نبرد نور و تاريكي، مانند هر نبردي، داراي تلفات خواهد بود
اگر بخواهيم مقصود .  ري او را عاري سازندفكر و الابالي سپاه نور غلبه كرده از هر گونه تأثي اند بر هر عضو بي ظلمت آماده

 ضروري –هاي ظاهري وقف خويشتن   نشانه–حضرت بهاءاهللا براي عالم انساني را تحقّق بخشيم، استقامت، تهور، ايثار و دالوري 
 .است

 

 نماي كلّي
 يعني نگرش او  – سپاه روحيهء.  كند شود، تنها مهارت نيست كه نتيجه را تعيين مي وقتي ارتشي وارد ميدان نبرد مي

 .ترين جزء است  اساسي–به وظيفه، قوهء اراده و  همتش براي حصول مظفّريت، و تمايلش به فداكاري 

هاي آمادگي روحاني، تكوين شخصيت، خدمت، و تبليغ هر سعي و  در زمينه.  اين نكته براي سپاه نور نيز مصداق دارد
ه با وقف و تعهد اعضاء سپاه نباشد، هيچ دستاورد پايدار و توفيق دائمي حاصل تالشي كه صورت گيرد، اگر اين مساعي همرا

 .نخواهد شد

 به ]بايد آن جناب بما أراداهللا قيام نمايند["فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي.  جند روحاني بايد خود را وقف ارادهء الهي كند
  تا زماني كه در اين حد از فداكاري و ايثار حاصل نشده باشد، 99".قسمي كه به هيچ وجه از خود اراده و مشيتي نداشته باشند

مادام كه اين ايثار نفس حاصل نگشته باشد، مقصود حضرت بهاءاهللا براي عالم انساني .  فرد در مقابل قواي ظلمت ناتوان است
 .قابل حصول نخواهد بود
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 توضيح
هائي در امر وجود دارد؛ يكي آنهايي كه دينشان بهائي است و توان گفت دو نوع ب مي"فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي

احتياج به ذكر نيست كه اگر شخصي بتواند در سلك دستهء اخير قرار گيرد، يا .  كنند ديگر كساني كه به خاطر امر زندگي مي
 100".اگر فردي بتوان در صف مقدم باسالن و شهدا  و مخلصين واقع شود، عنداهللا احسن و اولي است

با پيشروي عالم به سوي اوج دو فرايند سازندگي و تخريب، سپاه نور بيش از پيش به اين نوع دوم بهائيان نياز خواهد 
نفوسي بايد قيام كنند كه در كمال ايثار و فداكاري، طبق نيازهاي امر الهي، به آن خدمت كنند، نه كساني كه آنچه .  داشت
شما شخصاً .   باشند"باسالن و شهدا و مخلصين"توانند اين طاليهء  جوانان مي.  اش آسان و راحت باشد تقديم نمايند عرضه

 . باشيد101"فارسان ميدان الهي"توانيد در زمرهء اين  مي

حضرت عبدالبهاء خطاب براي احباي اوليهء غرب داستاني را تعريف كردند كه تفاوت نگرش كساني را كه مايلند در 
در زمرهء اصحاب حضرت باب دو نفر "ايشان توضيح فرمودند، .  سازد اري را بنمايند روشن ميسبيل پروردگارشان هر گونه ايث

در شب شهادت حضرت باب، آن فرد ثابت و راسخ در كمال تضرّع استدعا .  بودند؛ كاتب وحي و يكي از احباي قويم و راسخ
 "من چه بايد بكنم؟"ضرت گفت،   كاتب به آن ح".اجازه دهيد من هم در لحظهء شهادت با شما باشم"كرد، 

  آن فرد مؤمن راسخ با حضرت "خواهيد كه چه بكنم؟ چه بايد بكنم؟  از من مي"حضرت عبدالبهاء با لبخند فرمودند، 
ديگري نيز در .  اعلي جان داد در حالي كه سرش روي سينهء آن حضرت بود و جسم آنها در اين شهادت به يكديگر ملصق شد

 102".هي صعود كرد ، اما به تفاوت دو مقام و موقعيت توجه داشته باشيدزندان به ملكوت اب

يا ابن االنسان  فكّر في أمرِك و تدبر في فعلك  أتُحِب أن تموت علي الفراش أو تستشهِد "فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي
 103"في سبيلي علي التّراب و تكون مطلع أمري و مظهر نوري في أعلي الفردوس؟

هاي پوياي   جنود روحاني كه با خداوند انس و الفت داشته باشند، نمونه–امر مبارك نياز به شهداي زنده دارد امروزه 
خصلت حقيقي بهائي باشند، بندگان فداكاري كه به معضالتي كه پيش روي امر مبارك و جامعهء بشري وجود دارد بپردازند، 

  ما "چه بايد بكنم؟"هيچيك از ما نيازي نداريم كه سؤال كنيم، .   سازندمبلَغين شهيم و دالوري كه نفوس نوع بشر را متحول
 104".ديگر تا همت شما از مراتب انقطاع چه ظاهر نمايد". دانيم مي

 

 مطالب خواندني
گر خيال جان همي هستت به دل اينجا ميا    گر نثار جان و دل داري، بيا و هم بيار    رسم "فرمايند،  حضرت بهاءاهللا مي -1

 )210، ص4مائدهء آسماني، ج (". داري طلب    گر نباشي مرد اين ره دور شو زحمت ميار"بهاء"ه اين است گر وصل ر
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ناپذير از دست برود، قيام كنيد و در زمرهء سپاه  قبل از آن كه فرصت به نحوي جبران"فرمايند،  حضرت ولي امراهللا مي -2
حاصل دنيوي، سوار شدن بر مركوب استقامت،  ستخالص از  كارهاي بيزمان براي ا.  مجاهدان حضرت بهاءاهللا وارد شويد

به اهتزاز آوردن رايت انكار نفس، ملبس شدن به دِرع وقف كامل خود به امر الهي، بستن كمر همت جهت برخورداري از 
همراه داشتن عفّت و عصمت و تقوي، كشيدن سيف بيان حضرت بهاءاهللا، در دست گرفتن سپر محبت جمال ابهي، و به 

 Messages/ 1953 مه 28 تلگراف –ترجمه ( ".تنها توشه يعني اعتماد كامل به وعدهء آن مظهر كبريا مقتضي و مناسب است

to the Baha'i World49، ص( 

 

بر گناهان  در گذشتهء ايام خون بسياري از بي"فرمايند،   خطاب به جوانان دنيا مي1984 ژانويه 3العدل اعظم در پيام  بيت -3
المثل وقايع شيراز  في...  دماء بريئه، چه شيخ وچه شاب، خاك را گلگون نموده است]1984[زمين ريخته شده و اكنون نيز 

 سنه بيش از حيات جسماني آنان 25 الي 18را مالحظه نماييد چگونه شش جوان مهذّب آراسته از اماءعفيفهء موقنه كه 
هاي مربوط به استقامت  همچنين به گزارش... ا بر سر دارد آويختهنگذشته، دست غاصب غدار جسم لطيف آنان ر

بخشي توجه نماييد كه مكرّراً توسط اطفال و جواناني به منصه ظهور رسيده كه  معرض اعتراضات شديده و  حيرت
 از شما جوانان و لذا، آيا منطقاً... هاي علما و مدرسين اعتنا ننمودند  استفسارات عديده واقع گشتند و به ناسزاگويي

رها چون ريح صرصر "... كنيد نبايد انتظار داشت كه  اي زندگي مي العاده بزرگساالن جوان كه در چنين دوران و زمان خارق
 )ترجمه (" راهي ميدان عمل بهائي شويد؟"القوي شديد

 

دد و مقام فدا مقام فنا و نيستي انسان تا به مقام فدا قدم ننهد،از هر موهبتي محروم گر"فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي -4
تا توانيد از خود به كلّي بيزار .  است تا هستي الهي جلوه نمايد؛ و مشهد فدا ميدان انقطاع است تا آيات بقا ترتيب گردد

از منتخباتي ( ".شويد و گرفتار آن روي پرانوار و چون به اين مقام سجود فائز شويد، من فِي الوجود را در ظلّ خويش يابيد
 )74، ص1مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج

فرمايند عزم خود را بر اجرائات  هيكل مبارك توصيه مي"منشي حضرت ولي امراهللا از طرف هيكل مبارك مرقوم داشت،  -5
تر گردد و  عظيمه براي امر مبارك جزم نماييد و كمر همت بر امور جسيمه محكم ببنديد؛ شرايط عالم يوماً فيوماً وخيم

توانيد به اعلي مدارج  با وقف خود و قوهء اراده مي.  ايد قديسين، باسالن و شهدا و مديران آينده را تشكيل دهدنسل شما ب
 )2128انوار هدايت، شمارهء / ترجمه ( ".مرتفعه واصل و نائل گرديد

 فيض مدرار و تأييدات در اواخر ايام از فم مطهر وعده فرمودند كه به... جمال مبارك "فرمايند،  حضرت عبدالبهاء مي -6
اين نفوس شب و روز آرام ... ملكوت اسرار نفوسي مبعوث گردند و هياكل مقدسي مشهود شوند كه انجم سماء هدايتند 

نگيرند و آالم نبينند و فراغت نجويند، در مضجع راحت نيارمند، آسوده ننشينند، آلوده نگردند؛ اوقات را صرف نشر 
اسرار الهي كشف نمايند و آثار رحماني نشر كنند؛ چون شمع در شبستان ...  وقف اعالء كلمةاهللا اهللا كنند و ازمان را نفحات

هر جمع برافروزند و چون ستارهء صبحگاهي بر جميع افاق بدرخشند؛ نفحات حدائق قلوبشان چون نسائم سحرگاهي آفاق 
اين عبد در نهايت انتظار است كه ...  مخضّر كند قلوب را معطّر نمايد و فيوضات عقولشان چون باران بهاري هر اقليمي را
شب و روز در تضرّع و ابتهالم كه آن نجوم بازغه .  اين نفوس مباركه كي موجود و اين مظاهر مقده ظاهر و پديدار گردد

 )334آيات بينات، ص( "...مشرق و الئح گردد و آن وجوه مقدسه جلوه نمايد
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حضرت عبدالبهاء، ساالر هميشه مظفّر ما، به مجاهدين شهيم و شجيع " فرمودند، 1923 مارس 12حضرت ولي امراهللا در  -7
 :بخشند خود بر وجه ارض،  كه گاهي اوقات ممكن است احساس يأس و نوميدي نمايند، چنين اطمينان مي

 و فارِس عرفان اي بندگان آستان مقدس  جنود مأل اعلي در اوج عال صف بسته و مهيا و منتظر و مترصد مرد ميدان«
پس خوشا به حال فارِسي كه اسب جوالن دهد و .  الظَهر گردند كه به محض جوالن نصرت نمايند و تأييد كنند و قوت

طوبي از براي دليري كه به قوت عرفان در ميدان برهان بتازد و صف جهل بدرد و سپاه ضاللت شكست دهد و علَم هدي 
 105»...  تاهللا الحقّ اِنّه لَفي فَوزٍ عظيم و ظفرٍ مبين.بلند كند و كوس غلبه بنوازد

تفاوت بمانيم؟  نداي صورمانند آن حضرت در جميع اطراف و  حركت و بي بخشي، آيا باز هم بايد بي باچنين بيانات الهام
اي آن حضرت به اعلي خواند؛ آيا بايد درنگ كنيم يا تأمل نماييم؟  ند اكناف طنين انداخته، و جميع ما را به خدمت فرا مي

البال و بدون ادني خوف و هراسي پيش برويم و به مقدرات جليلهء خود  درجه در جميع اقاليم ارض بلند شده؛ پس، فارغ
 )42-43، صفحات Baha'i Administration –ترجمه  (".واصل گرديم

 

 تشريح با مثال
ري در طلعت اعلي بوده كه در هيچ وقتي از اوقات در آن شب، از قراري كه جناب آقا سيد حسين تقرير نموده، سرو

يكي .  اگر از دست شماها باشد بهتر است و گواراتر.  شكّي نيست كه فردا مرا قتل خواهند نمود"فرمودند،  از جمله مي... نبوده
ت خود به حيات   همگي گريستيم و از اين عمل و تصور چنين امري كه با دس".از شماها برخيزد و به حيات من خاتمه دهد

به هر "ميرزا محمدعلي زنوزي برخاست و عرض كرد، .  چنان ذات مقدسي خاتمه دهيم، تحاشي نموده سكوت اختيار كرديم
همين جوان كه قيام به اجابت ارادهء من نموده، با من شهيد "فرمودند، ...   طلعت اعلي ".نمايم نحو كه بفرماييد عمل مي

 "...خواهد شد

اي كه مابين دو حجره بود ميخ آهني كوبيدند و دو ريسمان به آن  بر پايه... سامخان حكم كرد كه .. .چون صبح شد 
ميرزا محمدعلي از سامخان استدعا نمود .  ميخ بستند كه با يكي طلعت اعلي را و با ديگري حضرت ميرزا محمدعلي را بياويزند

  چنان او را بستند كه رأسش بر سينهء مبارك واقع شد و بعد از آن ".وممرا رو به ايشان ببنديد تا هدف بالياي ايشان ش"كه، 
سه صف سرباز ايستادند؛ هر صف دويست و پنجاه نفر؛ به صف اول حكم شلّيك دادند؛ شلّيك كرده نشستند و بالفاصله صف 

 ...ندصف سوم بدون فاصله شلّيك نمود.  ثاني مأمور به شلّيك شدند؛ آنها هم شلّيك نموده نشستند

ولكن طلعت اعلي را ... چون دود فرو نشست محمدعلي انيس را ديدند ايستاده و اصالً اثري از جراحت در بدنشان نيست
اي كه آقا سيد حسين محبوس بود  غائب ديدند و همگي ندا نمودند كه باب غايب شد و چون تفحص نمودند ايشان را در حجره

 ...دارند اند و با آقا سيد حسين صحبت مي ام نشستهكه در كمال اطمينان و آر... يافتند 

اين دفعه ديدند كه آن دو هيكل از ... برعكس اول .  پس به همان ترتيب و تفصيل اول بستند و حكم به شلّيك دادند
 ...شدت ضرب يك هيكل شده به يكديگر ملصق گرديدند

اي قوم سركش عاصي  "فرمدند،  پاي دار به نداي بلند ميدر مرتبهء ثاني كه خواستند آن حضرت را به دار بزنند، در 
 )543-8تاريخ نبيل، ص( ".شديد در اين سبيل قربان مي... شناختيد مثل اين جوان  اگر مرا مي
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ولي اگر خود آنان از .  فرمايند هيكل مبارك همه را به اعتدال تشويق مي.  در هر مقامي از خدمت اسراري نهفته است
نهايت به  فرمودند و بي كردند،البتّه تشويق مي ي زندگي قيام نموده به اعلي رتبه از خدمت و شهامت پرواز ميهاي عاد مكان

اينجاست كه خيمه و خرگاه عقل .  دهد زيرا پيمودن سبيل شهادت و جانبازي با تعادل وفق نمي.  نمودند وجود آنان فخر مي
كه مبشّر  اين امر اعظم جان خود را به رايگان در سبيل محبةاهللا فدا فرمود و از اعظم افتخارات ما اين است .  گردد واژگون مي

ام  بارها خواسته.  افتخار ديگر ما اين است كه بيست هزار نفس مقدس بر اثر اَقدام آن وجود اقدس اطهر مشي و حركت نمودند
فاكتُب من المداد األحمر الّذي سفِك في ": يسه كنمفرمايند مقا اين حالت اعتدال را بفهمم و با آنچه كه در كلمات مكنونه مي

 106"اِنّه أحلي عني من كلّ شيء.  سبيلي

هايش را به  وقتي كه طياره هنوز در روي زمين است و چرخ.  براي فهم اين مطلب به نظر من بهترين مثال طياره است
ي چرخها را در فضا جمع كرد، ديگر طياره مقيد به ولي وقت.  زمين چسبانده، مجبور است در حدود قوانين زمين حركت نمايد

نهايت به سوي  قيود ارضي و در تحت قوانين زمين نيست بلكه موجودي آسماني است و به مناسبت همين مقام با سرعت بي
ا زير پا گذارده ولي اگر زمين ر.  شنويم البتّه ما هم تا چسبيده به زمين هستيم، نصايح زميني بسيار مي.  شتابد آفاق بعيده مي
اينجاست كه قهرمانان عظيم الهي در . هاي تقدير به حركت آمديم، ديگر گوش به نصايح ارضي نخواهيم داد در علو آسمان

 )190گوهر يكتا، ص(.   گردد يابند و نام آنان بر پر و بال ابديت منقوش مي پروازند؛ اينجاست كه ارواح شجيعه افتخارات ابديه مي

 

 

 

  بيشترمطالعهء

 

 . نقل شده، انتخاب كنيد"مطالب خواندني"يكي از بياناتي را كه در بخش  

 محتواي اين فقره چيست؟

 

 

 

 

توانيد در زندگي  هاي مشخّصي مي اين فقره را به چه شيوه
 خود به كار ببريد؟
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از آثار بهائي و .  رست كنيدسؤاالت بدون جواب در مورد درس را كه مايليد با عمق بيشتري مورد بررسي قرار دهيد، فه
 .شود براي يافتن جواب به سؤاالت خود استفاده كنيد منابع ديگري كه در زير براي كمك به شما ذكر مي

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 The Dawnbreakers) سازد؛   اين كتاب تاريخ امر مبارك در دوران بابيه را مطرح مي–اثر جناب نبيل زرندي ) االنوار مطالع
نشان خواهد داد كه امر مبارك چگونه به عالم "حضرت ولي امراهللا فرمودند كه اين كتاب .  اند گوي جنود روحاني واقعيبابيان ال

عرضه گرديد و چگونه مؤمنين اوليه در نهايت شهامت و بسالت با شهادت مواجه شده و براي تحقّق آمال خود براي تثبيت امر 
كند كه بر اثر  وقوف بر حيات اين باسالن در ما شور و اشتياقي را ايجاد مي.  ستقبال كردندالهي در سراسر عالم از آالم و رنجها ا

 107".اَقدام آنها حركت كنيم و به همان نتايج واصل گرديم

Release the Sun االنوار است كه به سبكي ساده و مؤثّر بازگويي   اين كتاب حاوي داستانهايي از مطالع– اثر جناب ويليام سيرز
 .ه استشد

 

 سؤاالت
براي مالحظهء .  هايي از محتواي درس جهت استفاده در مطالعهء فردي تهيه شده است سؤاالت زير در مرور قسمت

 . در صفحهء بعد مراجعه كنيد"بحث"سؤاالتي جهت مطالعهء گروهي، به بخش 

 :معناي وقف خويشتن را بيان كنيد -1
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 :سه وجه معناي ايثار را بيان كنيد -2

 ---------------------------------------------------------------------  -الف 

 --------------------------------------------------------------------  -ب   

 -----------------------------------------------------------------------  -ج   

 :ن را وقف كرده، آنگونه كه در اين فصل توصيف شده، فهرست كنيدپنج صفت سرباز روحاني كه خويشت -3

 :تعريف كنيد كه مقصود از گفتمان كه در اين فصل مطرح شده چيست

 --------------------------------------------------------  -الف 

 --------------------------------------------------------  -ب  

 ----------------------------------------------------------  -ج  

 ------------------------------------------------------------   -د  

 --------------------------------------------------------------  -   ه

 

 جوابها

 كه از بيانات نقل شده داريد، جوابهاي شما ممكن است با توجه به برداشتي.  گردد ذيالً جوابهاي پيشنهادي ذكر مي
 .جوابهاي پيشنهادي را به عنوان نقطهء شروعي براي تفكّر و بحث مد نظر قرار دهيد.  متفاوت باشد

در نهايت ثبوت و استحكام، حتّي ايثار و فداكاري، خود را به هدفي يا خدمتي متعهد ساختن؛ تعهدي مقدس نسبت به  -1
 .ير خدمتي داشتنجريان و س

بيان (؛ منقطع شدن از نفس خود  )1بيان شماره (صرف نظر كردن از رضايت خويشتن براي حصول رضاي حضرت بهاءاهللا  -2
 ). مراجعه شود"نماي كلّي"به (؛ و فاني ساختن ارادهء خود در ارادهء الهي )4شمارهء 

شمارهء (، ثبوت و رسوخ )1بيان شمارهء ( صفات ايثار جوابهاي امكانپذير متعددي در بيانات مباركه مطرح شده از جمله -3
، )4 و 2ها  شماره(، انقصاع )2شمارهء (، انكار نفس )2شمارهء (، اعتماد به حق )2شمارهء (، زندگي با عصمت و تقوي )2

 بدون ، تالش)6شمارهء (، تمايل به گذشتن از راحتي و آسايش خود )5شمارهء (، قوهء اراده )5شمارهء (وقف خويشتن 
 ).7شمارهء (، و تهور و نترسي )6شمارهء (وقفه 
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 بحث

 اما چگونه بايد بداند كه در كدام جهت حركت كند؟  از چه منابعي سربازان روحاني در –سرباز روحاني بايد قيام كند 
 كنند؟  را دريافت مي"دستور حركت"سپاه نور 

 ارد؟ايثار چيست؟  چه ارتباطي با خدمت شما به امر مبارك د

توانيد بكنيد تا به سطح خدمتي كه در اين فصل و اين كتاب از شما خواسته شده برسيد؟   هاي مي شما شخصاً چه تالش
 داريد، چيست؟ هايي كه براي ورود به ميدان عمل برمي اولين قدم

 

 

 


