
 راهنمای ناظم

 همراهان همیشگی اهلل ابهی

در این برنامه سعی بر آن است که بتوانیم بیشتر از قبل بر اهداف خود در زندگی به عنوان یک فرد بهائی متمرکز 

 "گردیم ودر پایان برای سؤال مهمی که می بایست از خود بپرسیم که "هدف از زندگی یک فرد بهائی چیست؟

 .بیابیمپاسخی مناسب  و صحیح 

با عنایت به اینکه در هر برنامه ضروری است ابتدا هدف از عنوان برنامه کامال مفهوم گرددتا همراهی تمامی 

عزیزان جمع در مذاکرات امکان پذیر باشد، متمنی است ابتدا متن زیر را که با بخشی از پیام بیت العدل اعظم 

اجرای آن را  حصول اطمینان ازمفهوم بودن عنوان برنامه،الهی آغاز گردیده است در جمع قرائت نمائید و پس از 

 آغاز فرمائید

 .مطمئنا اگر امکان مطالعه برنامه را از قبل داشته باشید، بهتر می توانید عزیزان را همراهی نمائید

 در پناه تأییداتش موفق باشید                                           

 

 

 

د بهائی، تکامل روحانی فردی وموفقیت در خدمت به نوع بشر ودر تأسیس مدنیّت الهی هدف از زندگی یک فر"

است. بنابر این از نظر یک شخص بهائی کافی نیست که انسان فقط سعی نماید تا فردی با اخالق حسنه باشد 

ه ای برای ایجاد در حالیکه عالمی پر از سیئات مختلفه او را احاطه نموده است. بلکه انسان باید خود را وسیل

تغییر وتحّول مثبت روحانی،اجتماعی و اقتصادی در افراد و در جامعه ببیند و تالش کند تا محیط خود را تحت 

تأثیر قرار داده و در راه بروز نیکی ،رفاه وسعادت بشر، ُمثمر ثمر باشد. ما بهائیان موّظف هستیم که دائمًا بکوشیم 

تغییر کمک نمائیم وچطور در راه استقالل عدل و انصاف،وحدت عالم انسانی و بیاموزیم که چطور به ایجاد این 

 ".و دیگر اصولی که از قلم جمال مبارک برای رفاه و آسایش بشر نازل شده، قدمی برداریم

 2006پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ اوت                 



 همراهان بسیارعزیز دوستان و

 .یش رو داریم بتوانیم در کنار یکدیگر خدماتی شایان به عالم انسانی تقدیم نمائیمامیدواریم در آغاز سالی که پ

در این برنامه سعی داریم با استمداد از بیانات مبارکه و نیز هدایات موجود، در خصوص هدف خود از حیات به 

امه موجود، به هدف عنوان یک فرد بهائی تأمل و دقت نمائیم.امیدواریم همراهی شما عزیزان سبب گردد که برن
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 مناجات شروع-1

 الها معبودا ملكا

سزاوار تواست چه كه از مشتی تراب خلق را خلق فرمودی و گوهر بینش و دانش عطا نمودی. ای كریم حمد و ثنا 

از تو میطلبیم آنچه را كه سبب حیات ابدی و زندگی سرمدیست ما را محروم منما. وجود از جودت موجود او را از 

ان.  لك االمر فی المبدأ و المعاد و لك الحكم طراز عنایت منع مفرما و كّل را به تجلّیات انوار نیّر توحید منّور گرد

 .یا مالك االیجاد و مالك العباد

 345ادعیه محبوب ص                            

 



 مناجات دوم-2

 ُهو اهلل

ای خداوند مهربان  این یاران سر گشتءه کوی تواند و دلدادۀ روی تو و متوّجه به ملکوت تو. از صهبای ایمان سر   

در محفل میثاق جام اشتیاق در دست؛ محتاج الطافند و مشتاق موهبت آسمان.  ای پروردگار، این  مستند و

نفوس را مورد عنایت فرما و ملحوظ نظر رحمانیّت کن هر یک را شمعی روشن فرما تا به نور ُهدی آن اقلیم را منّور 

.  ای پروردگار، نفوس ضعیفه را قوی نمایند. جمیع را با این عبد در عبودیّت آستان مقّدس شریک و سهیم کن

کن و دیدۀ  مشتاقان را به مشاهدۀ جمال ملکوت منّور فرما تا کّل به قّوتی ملکوتی و فیضی َجَبروتی و موهبتی 

آسمانی ونفسی رحمانی و تأییدی ربّانی بر خدمتت قیام نمایند. شبهات اهل ارتیاب را زائل کنند و طالبان را بیان 

مایند. مریضان را شفا دهند و فقیران را رؤف و مهربان گردند. بیچارگان را ملجأ و مأوی شوند و حّجت و برهان ن

 افسردگان را مشتعل نمایند. توئی مقتدر و توانا و توئی خداوند مهربان .     ع ع

 173مناجاتهای چاپ آلمان ص                          

 

 مجموعه نصوص مبارکه حضرت بهاء اهلل -4

نچه سبب نفع عاَلم است هر چه باشد لدی اهلل مقبول و محبوب و دون آن هر چه باشد مردود چه که این ظهور آ "

 204ص  3امروخلق ج                                  محض نجات و اصالح و اتّحاد و اتّفاق و راحت اهل عاَلم بوده

 130فضائل اخالق ص               ش و راحت بیچارگان روزگار استاز شما ظاهر شود آنچه که سبب آسای باید "

 از شما ظاهر شود آنچه الیق هست امروز روز ظهور مقامات انسانیست جهد نمائید تا  "

 37ص  7آثار قلم اعلی ج 

 " ... لخدمتي واعالء كلمتي واظهار امري، تمسك بما ُخلقت له من لدن آمر قدیمقد خلقناك " ... 

 66آیات الرحمن ص                     

. شأن اند لعمر اهلل شئونات درنده های ارض الیق انسان نبوده و نیستجمیع از برای اصالح عالم خلق شده"

 141آئین فراگیر ص         "...ل عالم بوده و خواهد بودانسان، رحمت و محبّت و شفقت و بردباری با جمیع اه



 مجموعه نصوص حضرت عبدالبهاء -5

وقت هّمت و خدمت است و زمان شعله و حرارت تا زمان از دست نرفته است این فرصت را غنیمت شمرید و  "

آید و با دست تهی بحفره خاموشی درآئیم . . عنقریب این چند روزۀ  عمر فانی بسر این وسعت را اعظم نعمت

پس باید دل بجمال مبین بندیم و تمّسک بحبل متین جوئیم و کمر خدمت بر بندیم و آتشی از عشق برافروزیم و از 

حرارت محبّت اهلل بسوزیم و زبان بگشائیم و آتش بقلب امکان زنیم و جنود ظلمت را بانوار هدایت معدوم کنیم و 

 257ص  1منتخبات مکاتیب ج                    شانی در سبیل اهلل جانفشانی کنیمدر میدان جانف

. یتیم ها را نوازش کنید  گرسنه ها را سیر شما ها باید بآنچه سبب آسایش عاَلم انسانی است تشبّث نمائید "

 نمائید برهنه ای را بپوشانید بیچاره ها را دستگیری کنید تا مقبول درگاه الهی شوید "

 60اخالق بهائی ص                     

 

 

 بیانات شفاهی حضرت عبدالبهاء -6

خدا استعدادی را که بشما عنایت فرموده برای اینست که در خدمت ملکوتش صرف نمائید زیرا در هر امری  "

و انتشار استعداد خود را صرف کنید نتائجش محدود است مگر در امر الهی و خدمت بوحدت عالم انسانی 

کماالت روحانی. آن غیر محدود است هر انسانی که در سبیل الهی جانفشانی نماید چون شمع در انجمن عاَلم 

 290ص 2بدائع اآلثار ج                0بدرخشد " 

حیات انسان خیلی عزیز است .انسان باید این حیات عزیز را در امری عظیم صرف نماید. اشتغال به صناعت و 

و امثال اینها الزم و نیکوست لکن انسان نباید قناعت به این شئون نماید.باید اوقات را صرف اموری تجارت 

نمود که نتایج باقیه بخشد و سبب انتشار فضائل و کماالت انسانیه گرددنه آنکه َحصر در امور جسمانیه و شئون 

د ولی برای رفع لزوم.مقصد اصلی انسان فانیه شود...انسان باید کسب و کار داشته باشد تا َکل بر دیگری نشو

باید ترقی در کماالت عالم انسانی باشد تا هر روزش بهتر از روز پیش باشد و ااّل خائب و خاسر است.باید هر روز 

 فکر کند که امروز چه کرده؟ چه گفته؟ چه نتیجه ای از حیات حاصل نموده؟

 285ص  2بدایع اآلثار ج                         



  بیانات مبارکه حضرت ولی محبوب امراهلل -7

دیانت بهائی مثل جمیع ادیان الهی دیگر، اساسش عرفانی است. هدف اساسی آن تکامل افراد و اجتماع از "

طریق تحصیل قوا و کماالت روحانی است. اول باید روح انسان تغذیه شود و ادعیه و مناجات بهترین تغذیءه 

یساتی که حضرت بهاء اهلل پیش بینی نموده اند فقط وقتی توسعه و جلوه می نماید که روحانی است.قوانین و تأس

 .حیات روحانی باطنی ما تغییر و تکامل یابد

 1935دسامبر  8توقیع مورخ                       

ئیم ودر ما بهائیان باید افکار خود را َحصر در تحسین رفتار و تهذیب اخالق وتکمیل شخصیّت روحانی خود نما

راه پیشرفت و تحّقق نظام جهانی حضرت بهاء اهلل که هنوز در مرحلءه جنینی است وبه درستی درک نشده است، 

گام برداریم.و پیام حضرت بهاء اهلل را آنچنان که در نقشءه ملکوتی پیش بینی شده است،منتشر سازیم و به ایجاد 

یل هستیم ولیکن وظیفه ای خطیر و منحصر به فرد جامعءّه جهانی ومتشّکل بهائی مشغول شویم.ما تعدادی قل

 .وحتمی در پیش داریم.که می بایستی جمیع قوای خود را در طریق تحّقق آن به کار بندیم

 1947مه  9توقیع موّرخ                                                        

 

 

 حس هدفمندی به چه معناست؟ -8

برای « شرافت و مفخرت انسان در آن است که بین مأل امکان منشأ خیری گردد.»مایند: فرحضرت عبدالبهاء می

اینکه در دوران کنونی گذار در تاریخ بشریت، افراد بتوانند به نحو مؤثر اقدام نمایند، باید بیش از هر چیز مملو از 

م به مشارکت در تحول ها را هم به رشد روحانی و فکری خود و هحس قوِی هدفمندی باشند؛ حسی که آن

ها و رفتاِر فرد، ناپذیر یک فرآیند واحد هستند زیرا از سویی معیاراجتماع بر انگیزاند. این دو، ابعاِد اساسًا جدایی

دهند و از سوی دیگر، فرد به نوبءه خود تحت تأثیر ساختارها و فرآیندهای اجتماعی شکل محیط او را شکل می

  .گیردمی

دفمندی از طریق پرورش امکانات بالقوۀ وسیعی که خداوند در وجود هر یک از ما به در سطح شخصی، حس ه

نماید. این امکاناِت بالقوه، شامل فضائل و خصائصی که ودیعه نهاده است و در راه خدمت به بشریت بروز می



ت منحصر به ها به صورت نهفته موجود است و همچنین استعدادها و خصوصیاتی است که موهبدر تمامی انسان

حق جّل جالله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی »فرمایند: باشد. حضرت بهاءاهلل میفرد هر شخص می

 «آمده

زمینءه تحول اجتماع، هدف ما مشارکت در پیشبرد یک تمدن همواره به سوی پیشرفت و اختصاص قوا و در پیش

در فکر آن باشید که خدمت به »فرمایند: ت. حضرت عبدالبهاء میهای خود برای ارتقای رفاه نوع بشر استوانایی

هر نفسی از نوع بشر نمائید... به حقیقت مهربان باشید، نه به ظاهر و صورت. هر نفسی از احبای الهی باید فکر 

ساند و را در این حصر نماید که رحمت پروردگار باشد و موهبت آمرزگار. به هر نفسی برسد خیری بنماید و نفعی بر

ما این هدف دو جانبءه اخالقی را با اعتقاد به اینکه اعضای یک «سبب تحسین اخالق گردد و تعدیل افکار.

سازد تا خود را جزئی از یک کل ارگانیک نماییم. این موضوع ما را قادر میخانوادۀ انسانی هستیم دنبال می

های توانند اقدام جمعی را متوقف کرده و انگیزهکه می گرایی و خرافاتببینیم و ما را از بند تحّجر، تعّصب، افراط

  .سازدمثبت برای تغییر را دچار سرگردانی نمایند، رها می

 برگرفته از وب سایت جامعءه جهانی بهائی      

 

 

 هدف از حیات ما در این عالم فانی -9

ما در جامعه ای هستیم که  معیارهای موفقیت در جهان اطراف ما بر مبنای مالحظات مادی است.از این لحاظ

سراسر مادی است وما بهائیان مخالف مادیات نیستیم. از آنها استقبال می کنیم؛ ما هم به اندازۀ دیگران مایلیم 

راحت باشیم. ما از وسائل راحتی که زندگی عرضه می کند لّذت     می بریم....ما مخالف آن نیستیم اما 

تب باالتر و بیشتر از اشیاء مادی برای عرضه دارد. میدانیم که ُبعد تشخیص می دهیم که زندگی چیزی به مرا

روحانی به مراتب حیاتی تر و مهمتر است.ما بهائیان با نفس اقبال به دیانت که بخشی از آن شده ایم، خود را به 

ًا و فطرتًا با یک جریان روحانی آگاهی و ترقی روحانی متعّهد ساخته ایم.این بخشی از این قرارداد است. این ذات

بهائی شدن ما و علّت مبادرت به این کار مرتبط است. ما این کار را میکنیم تا هدف از حیات را متحّقق سازیم. 

ما تشخیص داده ایم که اینجا روی زمین نیستیم که هفتاد و چند سال زندگی کنیم، از اموال و دارائی مادی لّذت 

شته باشیم بلکه ما با یک دیدگاه در این جهان هستیم ویکی از همین ببریم و از لحاظ ماّدی، زندگی راحتی دا



روزها خواهیم ُمرد و از ارزش و فضیلت زندگی خود باخبر خواهیم شد. ما به زندگی جاودان، به حیاتی از لحاظ 

روی زمانی بی پایان، در جهان بعد ادامه خواهیم داد  و به کیفیت و ارزش کارهائی که در سالهای زندگی در 

زمین انجام داده ایم، پی خواهیم برد. ما اینجا هستیم تا هدف از حیات را تحّقق بخشیم و خود را برای حتمیّت 

و گریزناپذیری جهانی که در َورای مرگ وجود دارد آماده کنیم. ما در اینجا هستیم تا نمونه و الگوئی از آرامش و 

اینجا هستیم تا سائرین را به پیام الهی که توسط حضرت باب و  اطمینان برای مردم اطرافمان تأمین نمائیم. و ما

حضرت بهاء اهلل عنایت شده است، جذب کنیم. از این لحاظ این ُبرهه از تاریخ نوع بشر، این زمان از حیات 

ما،مقطعی است که از ما دعوت شده،هنگامی است که نیاز و فرصتی عظیم برای ما وجود دارد تا یک آگاهی 

 .وحانی ایجاد کنیممتعالی ر

 2002برگرفته از سخنرانی دکتر پیترخان اوت      

 

 

 خاطره ای از روحیه خانم-10

 چند روز پیش شخصی از حضرت ولی امراهلل پرسید"برای فرد بهائی هدف از زندگی چیست؟

ا قبل از آنکه من در آن موقع حضور نداشتم .هیکل مبارک جوابی را که به او داده بودند برای من تکرار کردند.ام

ایشان جواب را عنایت فرمایند در ذهن خودم در جستجوی جواب برآمدم.آیا ایشان به سائل فرموده بودند که 

هدف از زندگی عرفان الهی است و به کمال رساندن خلقیات و شخصیت خود؟واقعا به هیچوجه جوابی که 

هدف از زندگی برای فرد بهائی ترویج وحدت  ایشان داده بودند در خواب هم نمی دیدم. ایشان فرموده بودند:

عالم انسانی است. تمام زندگی ما به زندگی کل افراد بشر وابسته است ما در طلب رستگاری شخصی 

نیستیم،بلکه نجاح و فالح عمومی را طالبیم. بر ما نیست که نگاهی به خویشتن اندازیم وبگوئیم:"حال به 

عالم بعد برای خود تدارک ببین." خیر، ما باید مشغول پدید آوردن نجات روحت بپرداز وجایگاهی راحت در 

ملکوت بر وجه ارض باشیم. این مفهومی بس بزرگ دارد. حضرت ولی امراهلل در ادامه توضیح دادند که هدف 

 ".ما ایجاد مدنیتی جهانی است که خود بنفسه بر شخصیت و اخالق فرد تأثیر می گذارد

 

 


