
 یاران و همراهان عزیز اهلل ابهی
با تقدیم تحیات امنع ابهی و با امید به اینکه سال جدید برای فرد فرد عزیزان مملو از تأییدات الهیه در مسیر خدمت به  

 آستان الهی باشد. 
اجراء در جمع شما پیشنهاد  " تهیه گردیده و برای  قوای آسمانی امر جمال قدم برای اصالح عالمبرنامه ای که تحت عنوان " 

  از طریق قوای عظیمه بشری صرفا ً  ۀت بپردازد که تقلیب روحانی و تغییر در جامعققصد دارد به بیان این  حقی  ،میگردد
قادر نخواهد بود به تنهائی اسباب این تقلیب را در نفوس انسانی و یا در   درتیالهیه امکان پذیر است و هرگز هیچ ق

 . جوامع بشری ایجاد نماید
بدیهیست به میزانی که به این قوای ملکوتی ایمان داشته باشیم و آن را به مدد دعا در اقداماتمان از آستان الهی طلب  

 ن مسیر همراهی نمائیم.، میتوانیم خود تقلیب گردیم وسائرین را نیز در اینمائیم
بدیع را در جمعهای کوچک خود    179فرصت مغتنمی است که در جهت درک عمیقتر این حقایق روحانی، پیام نوروز  

 زیارت نموده و در خصوص مطالب آن با یکدیگر گفتگو نمائیم 
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 مناجات شروع-1

 هو اهلل 
این قلوب زنده را  .های رحمانی کن  طاهره را ابناء ملکوت فرما و این وجوه نورانی را سراج ۀای پروردگار این نفوس طیب

ت بی منتهی بخش. زبان ها را به ذکرت بری فرح و مسرّ د را به بشارات ک  های آزامحبتت فرما و این جان  ۀسرشار از باد
انوار ملکوتت روشن فرما ای پروردگار فیض آسمانی بخش و حیات ابدی کرم فرما و    ۀناطق کن و دیده ها را به مشاهد

قلبی و بشارتی روحی این نفوس را به قّوتی ملکوتی و موهبتی آسمانی و اخالقی رحمانی و مواهبی سبحانی و انجذابی  
ت و أو  واقف  و  عالم  تویی  و  توانا  و  عزیز  و  مقتدر  تویی  فرما  موید  و  موفق  القدسی  روح  ییدی 
  ع ع                                                                                                                                          بینا 

 ۱۷۴مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبها ص                                                                                             
 

 
 



  
 مناجات دوم -2

 هو اهلل 
  ۀ ن نفحهیق بخش ، ناشر ید و توفیتائ  ،م ی ان امر توئیمحافظه نما، مناد  ، مین، َاغنام تو هستی ر، و حافظ امیقد  یقو  یا
ونت فارغ كن و پاک و مّقدس نمایه هستیالهّ   ۀیمسكۀ  بیّط   یق، به اعمال و اخالمیام نجاتی، حامل پم، ما را از ما د 

ان نما  ی، قّوه ات را نمامحكمت بسته  یها م و دل به وعدهیدر انجمن عالم مبعوث فرما، منتظر ظهور بشارات توئ  یملكوت
حترقه را شاد و م  یو به تحّقق آمال، ا دیدگان مفتوح آسایش و جالل را بر وجه این ستم  ابواب   ستبشر كن، ...ن قلوب م 
شتهر نما و عالم م    ،نمایان نما ، بهائیان مظلوم را قّوتطوت قدیمه ات را  کن و عظمت و َس  لک  عنایت کن و مفتخر و م 

جیب و توئی قادر و قّلب قلوب و کاشف ک  لیل شریعت مقّدسه ات درآور، ... توئی م  در ّظل َظ   را روب، توئی َسمیع و م 
  توانا.

                                                                                                                                                       
  آستانش شوقیۀ بند

 27، صفحه  مجموعه مناجات حضرت ولی امراهلل                                                                                          
 
 
 اهلل ءحضرت بهابیانات مبارکۀ -3

 حضرت بهاء اهلل میفرمایند:
خواهیم  زود است آنچه از زبان گفته شد در ظاهر دیده شود. از خداوند می   .آیین یزدان با قّوت و نیرو بوده و هست"  
 را بر یاری نیرو بخشد. اوست دانا و توانا. وت

 
  ۲۴۶مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر صفحه                                                                                                

 و نیز میفرمایند:
اکسیر اعظم باید .یا حکیم  ،را اخذ نموده حاس، اممنقطار عالم ضعیف شده. دریاق اعظم الزم.سواد ایمان در اَ ۀ بنی ۀقو"

ب ابریز رساند. اگر چه  هَ مقام ذَ ه  وب   واحد را تبدیل نماید  یئآیا اکلیل غلبه دارای آن قدرت بوده که اجزای مختلفه در ش  
را  قول ملکوتی ممکن. نزد این مظلوم آنچه این قوه  ه  ناسوتی ب  ۀولکن تبدیل قو  ،دآیل بنظر  کعب ومش تبدیل آن َص 

 " اهلل.ه کلم ه ست . این مقام و این قدرت مخصوص است بتبدیل نماید اعظم از اکسیر ا
                                                                                                                                                                                          

 آیات الهی جلد اول 
 

 و در بیانی دیگر میفرمایند:
ای کنیز من ندای رحمانی را در این یوم الهی از لسان ابهائی بشنو.    اهلل األعظم األبهیبسم  حضرت مقصود می فرمایند:

کّل وجود به ندای  ر ابریز کند. تقلیب  حاس وجود را زَ مود را مشتعل سازد و ن  َمخ چه که ندایش مرده را حیات بخشد  
 شود. حق بوده و خواهد بود چنانچه مشاهده شده و می

 

 ۲۳، ص۳۵مجموعه آثار قلم اعلی، شماره                                                                                              
 



 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء-4
الهی نباشد از ظلمات عالم طبیعت    ۀو اسیر عالم طبیعت تا قو مک در هوی و هوسندنهَ ت نفوس بشر م  ای طالب حقیق

حات َش رَ   . زمن شودمرض م    ۀ تا معالج   ،تا مرده زنده گردد طبیب حاذق باید  ،نجات ممکن نه.نفثات روح القدس باید
 کلمة اهلل کوهسار سبز و خرم شود لهذا ممکن نیست فالح و نجاح مگر به قوه و  دشت تا  ،حاب الزمَس 

 ۷۷صفحه    ۳جلد  ءمنتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبها                                                                                
 

عالم    حّب م  ،نفوس خلق جدید میشوند و به مجرد قبول تعالیم الهی    . اهلل عالم اخالق را احیا نمودءتعالیم حضرت بها
 ملکوتی میبخشد...  ۀقدسیه عالم بشر را از ظلمات طبیعت میرهاند. قو  ۀانسانی میگردند. این قو

 ۴۵۹ص  ۳مکاتیب ج                                                                                                             

یید روح القدس در عالم وجود تاسیس شد و انوار صلح و سالم از شمس حقیقت طلوع أکلمه اهلل و ت  ۀملکوت الهی به قو
سیس نمودن ممکن نه و به نغمه و  أقوای بشریه چنین ملکوتی ته نمود و عنقریب انوارش شرق و غرب روشن نماید. ب

وف شاهره  ی  وش قاهره و س  ی  سیس سلطنت به ج  أسیس این سلطنت آسمانی نتوان نمود زیرا تأالحان موسیقی تآهنگ و  
خواه موسوی    ، خواه مسیحی، جمعیت وحدتی از هر ملت خواه بوذی  رب شدید توان نمود وااّل وات حَ دَ و آالت قاطعه و اَ 

وحدت انسانی را در عالم امکان بگذارد و عمومیت بشر    کلمه اهلل باید که اساس ۀقو  . سیس چنین ملکوت نتواند نمودأت،
 ت بنی آدم را در عالم وجود ترویج نماید. خوّ و ا  

 ۷۹و۷۸ص  ۳ج  ءمنتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبها                                                                                

    ت را محکم و متین نماید.ملکوتیه نتواند که جمیع بشر را انجمن واحد کند و روابط محبّ ۀ جز این قوّ  ایه قوّ  هیچ

 ۷۳ص  ۱ج   ءحضرت عبدالبهاخطابات 

 

 ترویج وحدت عالم انسانی ممکن نیست مگر به قوۀ روحانیه -5

 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

از    . وحدت عالم انسانی است  ، از جمله اساس مدنیت روحانیه  .از جمله اساس مدنیت الهیه صلح اکبر است            
امروز عالم بشر محتاج    .تحسین اخالق است  ،فضائل عالم انسانی است از جمله مدنیت الهیه  ،جمله مدنیت روحانیه

این    .عظیمه الزم تا ترویج یابدۀمحتاج صلح عمومی است و این اساس عظیم را یک قوّ   . وحدت عالم انسانی است
سیس أسیاسی ت ۀقو  ۀه واسطترویج نشود ب  ،ه دیّ ماء  قوا  ۀ به واسط   واضح است که وحدت عالم انسانی و صلح عمومی

جنسی و وطنی نیز ۀ  قو  ۀو به واسط  .تعارضمتفاوت و م    ،ملل مختلف است و منافع دول   ۀنگردد چه که فوائد سیاسی 
 .فاق استحاد و اتّ مانع از اتّ   ،باین وطنو ضعیف و نفس اختالف جنس و تَ    ترویج نشود چه که این قوای بشریه است

  ، روحانیه  ۀممکن نیست مگر به قو  ،معلوم است ترویج این وحدت عالم انسانی که جوهر تعلیم مظاهر مقدسه است
 .تواند ترویج نمایدوا ضعیف است نمیسایر ق   ،مگر به نفثات روح القدس

   33 جلد سوم صفحه ءخطابات حضرت عبدالبها                                                                                         
 



  امراهللمحبوب حضرت ولی قسمتهائی از بیانات مبارکه -6
هیچ بنیانی اساسش استوار نگردد و باقی و برقرار نماند مگر بنیان الهی و هیچ امری در عالم امکان ترویجی ابدی و  

طوت و ستمد از قوای روحانیه گردد و اساسش مبنی بر تعالیم الهی باشد. لذا هر َس مگر آنکه م    ،دائمی نیابدتعمیمی  
حال  که تابه ءاحبا ۀ معدود ۀولی این عد  .سلطنتی رو به زوال است و هر شوکت و جاللی عنقریب محو و فراموش گردد 

چون مستند بر تعلیمات   ،ستولی نشدهر عمومی عالم م  خویش خارج نگشته و بر افکاۀمحدود  ۀشان از حوزکالم و بیان
روزی گوی سبقت را از    ،اً در مستقبل ایام حتمًا و اکید  ، روحانیه اند و مصدر اقدامات و خدماتشان فیوضات الهیه است

 خواهند کرد. سیس أتشکیل و ت ،رون و االعصارالق  ر ّمَ میدان تمام رجال عالم خواهند برد و سلطنتی ابدیه الی مَ 
                                                                                                                                                                 

 ۳۳صفحه  ۳مائده آسمانی جلد 
 

 و در بیانی دیگر میفرمایند:
کید همراه دارد که وصول به  أ عوی را به کمال تحضرت بهاءاهلل اعالن فرموده با خود این دَ اصل وحدت عالم انسانی که  

نه فقط امری است ضروری و الزم بلکه حتمی و یقین  ،این هدف عظیم که مقصد نهائی در تکامل جامعه انسانی است
ر سازد. آثار  نان مقصد اعالیی را میّس الهیه نمیتواند تحقق چ  ۀه ای نیز جز قوّ ریب الوقوع است و هیچ قوّ الوصول و قَ 

ارجمندی را میتوان در مساعی معقول و سنجیده و شروع مجهوداتی مشاهده کرد که پیروان    دتحقق چنین مقص  ۀاولی
خود و با وقوف کامل بر عظمت دعوت حضرت بهاءاهلل و با آگاهی بر اصول    یتوانائ  رسمی امر حضرت بهاءاهلل در حدّ 

یات غیر مستقیمش را نیز میتوان  سیط زمین مبذول میدارند و تجلّ سیس ملکوت الهی بر بَ أبه منظور تنظم اداریش    ۀعالی
کنونی برخاسته مالحظه   ۀاز هم گسیخت   ۀ خود از میان آشفتگی جامعه  حادی که خود بت و اتّ وّ خ  در ترویج تدریجی روح ا  

  نمود...

 ۵۹نظم جهانی بهایی ص                                                                                                                       

 
 

 بیت العدل اعظم الهی 2015دسامبر  29 پیامقسمتی از -7
الهی    کالم  مدد  به  که  جمعی  و  فردی  می تقلیب  محدودۀ ایجاد  یک  در  که  است  عملی  الگوی  مرکزی  هستۀ  شود 

دورهگیرد. یک شرکتجغرافیایی شکل می آغاز  از  نیایش، کننده  قبیل  از  بررسی مفاهیم مهم  از طریق  های متسلسل 
قتی فرد  شود. وخدمت به عالم انسانی، حیات روح، و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان، با آثار حضرت بهاءاهلل آشنا می

این فرایند تقلیب، خود را به شکل توانایی  بیان  درک شخصی   ،کندق الهی را تقویت میعادت مطالعه و تعّمق در کالم خالّ 
ها نه فقط در مباحث متعالی  سازد. این قابلیتاز مفاهیم عمیق و بررسی واقعیت روحانی در گفتگوهای مهم، ظاهر می

شود،  بلکه در گفتگوهایی ورای آن نیز ظاهر می  ، گردد درون جامعه است نمایان میکه بیش از پیش از خصایص تعامالت  
های  شان از برنامهیابد که فرزندانسط میشان، و سپس به مادران و پدرانی بَ ساالنبه ویژه بین جوانان بهائی و هم

های یابد، دوگانگیروحانی افزایش میگیرند. از طریق چنین تبادل نظرهایی، آگاهی از قوای  آموزشی جامعه بهره می
شود، اطمینان به  دهد، یک حس اتحاد و رسالت  مشترک تقویت می آور می های شگفت ظاهری جای خود را به بینش

گردد. چنین گفتگوهای متمایزی به تدریج  د به عمل مشهود مییابد و تعهّ توان جهان بهتری ساخت ازدیاد میاینکه می 
کنندگان  نماید. استعداد روحانی و تجربۀ شرکتهای جامعه جلب می دی را به مشارکت در انواع فعالیت تعداد دائم التزای

گیری فرایند مؤسسۀ آموزشی در یک گردد. بنا بر این با شتاببه نحوی طبیعی موجب طرح موضوع ایمان و ایقان می 
            یابد.می محدودۀ جغرافیایی، نشر نفحات اهلل در زندگی  دوستان اهمیت بیشتری



 بدیع  179قسمتی از پیام نوروز -8
 

در    ژه یاند که به وکسب نموده  یر یادگ یو آزمون و    ثاریو ا  یجهان در اثر صد سال جهد و تالش و فداکار   انیآنچه بهائ
 ی رسالت روحان  یادا  یبه خود گرفت، آنان را برا  عیبد  یو سازمان و نظم  دیجد  یئتیو پنج سال گذشته شکل و ه  ستیب

و جوهر امر    تیّ که در هو  ی امهیعظ  یآسمان  ی قواآن است که    اشیآماده ساخته که هدف اصل  یعیرف  اریبس   یو اخالق
اجتماع کمک    یو به بنا  دیبه جلوه و ظهور درآ  شتر یب  یاسیاصالح عالم نهفته است روز به روز به مق  یجمال قدم برا

  ،یرحمان  یوشدن خلق و خ  داریاست و منظور پد  یو برون  یدرون  قی عم  بیتقل  یقوا به معنا  نی .  به اختصار، بروز ادینما
سازنده    یقوا  ن ی.  ایوحدت و اّتفاق در سطوح گوناگون اجتماع   یو تجلّ   ،یمقام انسان  ۀستیسلوک و رفتار شا  شیدایپ

 ند ینما یو معنو ی مادّ  تیو ترب میهاست تا تمرکز بر تعلانسان یو فکر  یو اخالق یروحان یو خاّلق مرّوج و مسّبب ترقّ 
نسل جوان در مقام شهروندان خردمند و باوفا مجّهز به مستلزمات خدمت    نند،ک   شرفتیو در علم و دانش و معرفت پ
بر حول محور وحدت و    ها دگاهیو د  هاشهیافق شوند، اندو نفوس متنازع مّتحد و هم  لیبه نوع بشر گردند، اقوام و قبا

ظاهر گردد، ارکان    یجمع  اتیدر ح  یاز طرق عمل  یاله  میتعال  ر یو سا  یاصل اساس  نیمّتفق و هماهنگ شود و ا  یگانگی
شود، نفوس    تی تقو  یو انسجام اجتماع   ابدی  میتحک  یبستگو هم  یکار و هم  یش یراندی تعاون و خ  ادیاجتماع به مدد ازد

  رد یپذ  ر یتأث  اتیترقّ   نیفرهنگ اجتماع از ا  د،یو متعّهد به وجود آ  ی و مترقّ   یجوامع متعال  ابند،یعائله    کی  یحکم اعضا
فرد، جامعه و مؤّسسات،    یعن ی  ،یاقدام جمع  نیدر ا  یو آن سه عامل اصل  د،یو افزون نما  تیتقو   هو آن را منعکس نمود

با    شیدر نفس خو  ک یهر   روابط  در  ا  می.  عالندینما  انیشا  یشرفتی پ  گر یکدیو  ابتدا  یقوا حتّ   ن یظهور   ن یتر ییدر 
تا   ییها در مناطق روستاموجود است اّما در آن نقاط، اعّم از دهکده  گرددیانجام م  یاله  میکه با الهام از تعال  یاقدامات
امر    یاز نفوس با ندا  یر ینموده و جمع کث  یرا ط  شرفتیمراتب برتر پ  یبزرگ، که مشروع روحان  ی ها در شهرهامحّله
 اند، آوا شدهصدا و همروردگار همپ میاجتماع بر اساس تعال یبنا یاهلل برا
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در شیراز  ۱۸۴۴  ۀقدسیه که در سن  ۀدافع ۀجاذب ۀق الهی است و به آن قوخاّل ۀ آینده نگری بهایی به معنای اعتقاد به کلم
در بغداد نفوسی را که در حول و    ۱۸۶۳به صورتی تازه در سجن طهران تجلی یافت و در    ۱۸۵۲  ۀ متولد شد و در سن

سا و زمامداران عالم ابالغ گردید ؤخلق جدید کرد و سالها بعد در ادرنه و عکا وجودش به ر،هر کلی الهی بودند  ظحوش م
ر نظم بدیع جهان بّش یسات امری که م  سأ در تشکیالت بهایی و ت   ءو باالخره بعد از صعود هیکل مبارک حضرت عبدالبها 

دو  قه است که در آن واحد خاّل  ۀ از جمله همین قوه ،م شد. حقیقت هر دینی و این آیین جدیدتجّس آرای الهی است م  
گذشته را متزلزل میکند و از پا در میاورد و هم بنیاد نظم جدیدی را برای نجاح  ۀ یر متضاد و متخالف دارد. هم انظمتأث

تخریب. همان روز که  ۀ  ترکیب است و هم قو  ۀهم قو،وصل    ۀفصل است و هم قو  ۀ عالم میگذارد. یعنی هم قوو فالح  
بشری به    ۀهمانروز تمام آیند،مقدسه در عالم انسان ساری و جاری گشت    ۀجاذبۀ  دافع  ۀکلمه اهلل جاری شد و این قو

  ۀ ت بلکه ساختن دنیای فرداست به قو یی آینده نیس صورت بالقوه بوجود آمد. ثانیا آینده نگری در آیین بهایی پیشگو
اهلل به عالم و عالمیان ارائه شده است. این خصوصیت  ء الهی و بر اساس و الگو و مدلی که در پیام حضرت بها  ۀقدسی
تحقق مییابد چون  دا یا عدم تحقق وجود ندارد آنچه وعود الهی است عینا ًآینده نگری بهایی است که در آن بَ   ۀعمد
 نی بر مشیت الهی برای این روزگاران است. مبت

 ۲۴۵و۲۴۴روزنه های امید در آستانه قرن بیست و یکم ص                                                                                  
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است. جلوه های این    درونی و برونیبروز قوای آسمانی امر جمال قدم در عالم به معنای تقلیب    با توجه به پیام نوروز،
 تقلیب، چیست؟

 درونی
 برونی
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 هواهلل 
 

تأ پروردگار  توفییای  و  عناید بخش  تیا  . ت کنیق  ابر  این  و  کن  زائل  را  غ  یره  باطلحمام  ن  و  را متالشی  م  ینس   .ائل 
حدائق قلوب را جّنت    .اه افسرده را تر و تازه نمای ن گ یباران رحمتی ببار و ا  .جانبخش بوزان و دلهای مرده را زنده کن 

 . همتا  یتوئی ب ،ر توئی تواناین عبد بپذیرجای ا ، ر یای قد .اض مأل اعلییق نفوس را ر یابهی کن و حقا
                                                                                                                                                                          

  ع ع
 ۲۷۱آلمان، ص مناجاتهای چاپ                                                                                                             

 


