
 یاران و همراهان صمیمی اهلل ابهی  

به عنوان خصیصه ای روحانی  ر و تأمل برای کشف حقایق امور همواره مورد تأکید بوده و  همانگونه که میدانیم در آثار مقدسۀ بهائی تفکّ

 که خاص انسان است، بسیار مورد نظر و توجه می باشد.

 ، خود نیز مستلزم بهره مندی ازخصائصی است که از آن جمله تمرکز است  قت است مطمئنا تفکرکه وسیله ای برای درک و دریافت حقی

 ء در بیانی میفرمایند: حضرت عبدالبها

 " … تا فکر انسان متفرق است ابدا نتیجه ای نبخشد ولی اگر در یک نقطه فکر جمع شود نتایج عظیمه بخشد "

 ۱۹۲حیات بهایی ص                                                                                                                                                                      

نمائیم تا قادر حال در این برنامه سعی گردیده ضمن پرداختن به اهمیت نیروی تفکر ، در خصوص خصائص و ویژگیهای آن نیز تأمل  

گردیم بیش از گذشته از این عطیۀ روحانی در حیاتمان بهره مند گردیم  و علی الخصوص این موهبت معنوی را در بهره مندی هر چه  

 بیشتر از کالم خالق الهی به کار بریم. 

 

 

 

 

 تأییدات الهی همراهتان              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حضرت بهاءاهلل میفرمایند:

خود فارغ و آزاد گردد و  ۀ شیت و ارادالبته از مَ  الحقیقه در آنچه از قلم اعلی نازل شده تفکر نماید وحالوت آن را بیابداگر نفسی فی "

  "   ل محروم نماند ..ض ه به این مقام فائز شد واز این فطوبی از برای نفسی ک   .به اراده اهلل حرکت نماید

 ۱۰۸جوانان .. صۀ  سالنام                                                                                                                                                                      

 

 افکار اوست   واقعیت انسان  عنوان:
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 مناجات شروع-۱

 هواالبهی                                                                                                 

به ملکوت خویش داللت    ،گوش شنوا احسان نمودی  ،دادی  چشم بینا.  ترا که بیدار نمودی و هشیار کردیای خدای مهربان شکر       

از   ،مرا مستقیم بدار و ثابت و راسخ کن نجات در آوردی خدایاۀ راه راست بنمودی و در سفین. خود هدایت فرمودی  کردی و به سبیل

ای خدای    .توئی توانا و توئی بینا و توئی شنوا  .أمون فرماصون و مَصین عهد و میثاقت مَو در حصن حَ  امتحانات شدیده محفوظ بدار 

توئی    .و فکری عطا کن که به فیض روحانی جهان را گلشن نماید  جاج به سراج محبّتت روشن باشدمهربان دلی عطا کن که مانند زُ

 ع ع    و توئی خداوند عظیم االحسان . بخشنده و مهربان

    6۰مجموعه مناحاتها چاپ آلمان ص                                                                                                                                               

 

  اهلل ءحضرت بها بیانات مبارکۀ -۲

تا کل به این اسباب و اسباب ال  ،ه دادمثل لَ   درکه بخشیده و خرد المُ ۀ  ر عنایت فرمود و قوّصَداد و بَبحان اهلل حق جل جالله سمع  سُ

م عامل گردند، ولکن جهالت و نادانی عباد را از جمیع فیوضات ربانی و رحمت رحمانی محروم  هُحصی در امور تفکر نمایند و بما ینفعَتُ

 نمود. 

 ۲۲7ص ۲لئالی الحکمه ج                                                                                                                                                            

 

اصغای کلمۀ اللّه کنید تا از فضل ، آذان واعیهه  القیّوم * ای دوستان الهی تفکّرنمائید و بهیمن   المُفی کُتُب اهلل زّل  فکّر فیما نُن تَوبی لمَطُ

  راسخ و ثابت باشید ،لبَمثل جَ الل استقامت بیاشامید و بر أمر اللّهو رحمت او از زُ 

 ۲6۹مجموعه الواح چاپ مصر ص                                                                                                                                                      

 

 

 بیانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء  -3

نصرف میشود؛ چرا ؟ به جهت اینست که  ل و فکر از آن امر مُقطعی مینماید و بعد به اندک تأمّۀ  چه بسیار میشود که انسان در امری اراد "

 … نصرف گشتهت آن امر شده؛ لهذا از آن مُبا حقیقتی مشورت کرده و ملتفت مضرّ

 336ص ۲ات ج خطاب                                                                                                                                                                    

وّق  عَعطّل و مُنباید اینچنین قوّه ای را که موهبت الهی است مُ   .مقصد اینست که بدانید خدا علم و عقل را خلق کرده تا میزان فهم باشد

 وازنه نمائیم.آن مُه جمیع امور را باید ب .کنیم

 ۸۹پیام ملکوت ص                                                                                                                                                                          



 لزوم درک صحیح از آثار مبارکه-5

 

کنیم: یعنی تدریجاً  شویم، و با کاربرد آن ملکوت الهی را بر روی زمین ایجاد می موهبت کالم الهی برخوردار می ما به طور جمعی از  "

رسد،  کنیم. این عبارت ساده به نظر می در بنای نظم جدید اجتماعی که در اثر حقایق ظهور حضرت بهاءاهلل شکل گرفته، مشارکت می

از چالش تفکّر عمیق در این باره است که چگونه باید درک کنیم و رفتار نماییم. تحقّق هدفی    عبارت  ،امّا آنچه تلویحاً در آن مذکور 

های  ارتباطی، شیوه ۀ  های تاز ی دانش، روش که حضرت بهاءاهلل برای نوع بشر در نظر دارند مستلزم اخالقیات جدید، شیوه های جدید تولّ

تناقض خود از تعالیم حضرت بهاءاهلل، چگونه در  های متنوّع و گاهی اوقات مُرداشتجدید اقدام، و مؤسّسات جدید است. ما بهائیان، با ب

ایشان باشد مشارکت داریم؟ جواب را باید در این مطلب یافت که به مرور زمان باید یاد بگیریم که    ۀ  ای که مظهر ارادایجاد جامعه 

  - )پل لمپل    "با مقصود الهی منطبق و سازگار باشد، در آوریم. یّز عمل سودمند که  نصوص مبارکه را بهتر درک کنیم و آن را به حَ

 ، انجمن مطالعات بهائی(۲۰۰۸

  کانال نگاه نو                                                                                                                                                                                

 

 لزوم تفکر بر آثار مبارکه -4

 

اجتماعی؛    یا  و  مادی  چه  روحانی،  چه  انسان؛  پیشرفت  حقیقت،  در.  است  انسان  کنندۀمتمایز  هایویژگی   از  یکی  توجه  و  تمرکز  مندیتوان 

 دارند: »قوّۀ مُتفکّره، مخزن صنایع و علوم و فنون است.«پذیر نیست. حضرت بهاءاهلل بیان می بدون تأمل و تفکر امکان 

  مستلزم  حالت این  ظاهری، شکل از نظر صرف  که است  واضح  اما  نشده توصیه تمرکز و توجه  برای خاصی شیوۀ  و آداب بهائی آثار  در

کند. با های جدید و ارزشمندی کسب  صیرتبَ  ، تواند در مورد مسائل انتزاعی و عملیاز طریق تمرکز و توجه می د  فر.  است  عمیق لتأمّ

نتیجۀ معکوس دارد. بعضی افکار همچون    ،رسدو توجه به ذهن می   زای که در هنگام تمرکاین وجود، تأکید بیش از حد بر هر اندیشه 

ا ناچیزی داشته باشند، »اما اگر قوۀ تمرکز و توجه سرشار از نور باطن و آراسته به صفات الهی  حاصل در دریا« شاید فایدۀ کم ی»امواج بی 

 باشد، نتیجه محقق است.«)ترجمه(

  صبح   هر  در  را  الهی  آیات)  سآء«مَ  و  باحصَ  کلّ  فی  اللّهایات   واتلُ»اُ  شام  و  صبح   هر  در  آیات  تالوت  لزوم  مورد  در  بهاءاهلل   حضرت  نصیحت

  مایۀ   آثار  مطالعۀ  مقدار  و  حجم  نباید  که  سازندمی   نشان  خاطر  ایشان  حال  عین  در.  است  بهائی  زندگی  ضروریات  از  ،( کنید  تالوت  شام  و

القیّوم«)اگر کسی فقط  ف اللّه المهیمن  ُحو بالکسالۀ صُتلُن یَمن اَ  هُ لَ  ایۀ من االیات بالرّوح و الرّیحان خیرُ  احدٌ قرءُباشد. »لو یَ  غرور  و  فخر

یک آیه از آیات الهی را با روح و ریحان بخواند بهتر است از این که تمامی کتب خداوند مهیمن قیوم را با کسالت تالوت کند(. ایشان  

ها  ثقلُها و یُکسلُیُ لی االرواح ما لوا عَ حمِدارند: »ال تَدر ادامۀ همان مطلب ما را از این که مطالعۀ آیات الهی باعث کسالت شود بر حذر می 

چه را که مایۀ کسالت و سنگینی است ن«.)بر روح خود آنعقلوُم تَنتُو اَالی اللّه لَ  بُقرَیّنات هذا اَطیر باجنحۀ االیات الی مطلع البَها لتَخفُّل یُبَ

های آشکار خداوند به پرواز  طلوع نشانه های آیات، به سوی محل  کند قرار دهید تا با بالچه که او را سبکبار می تحمیل ننمائید، بلکه آن 

 تر است.(درآید. اگر نیک بیندیشید، این شیوه، به خداوند نزدیک 



ها در زندگی و رفتار خود و  کارگیری آن   به   نحوۀ  مورد  در  تأمل  و  عمیق  مفاهیم  بر  تمرکز  برای  فرصتی  مقدس  متون  روزانۀ  مطالعۀ

دهد تا به این توصیۀ  آورد. چنین توجه و تمرکزی ما را یاری می هایمان برای مشارکت در پیشرفت اجتماع فراهم می همچنین در تالش 

اَلوا اشراقَکُفرمایند: »و اجعَ حضرت بهاءاهلل جامۀ عمل بپوشانیم که می  صبحتان را از  )  م«.مسکُنَ من اَسَ حم اَشیّکم و غَدَکُفضلَ من عَم 

 شامتان برتر و فردایتان را از دیروزتان نیکوتر نمایید.(

 نی بهائی وب سایت رسمی جامعه جها                                                                                                                                           

 

 

 فکری  هایفضیلت-7

 فضیلت  تر،دقیق  بیان  به (.  باشد  آمده  در   عادت  شکل   به  و  شده   نهادینه   شخص  در   که   ایویژگی   خصوصاً)   خوب  ویژگی  یعنی  فضیلت 

ی  درون  را  آن  و   است  مطابق  عمل  درست  اصل  با  که  استعدادی  خاص؛  هاییشیوه  به  کردناحساس  و  کردنعمل   برای  »استعدادی  یعنی

    کند.فرد می

  عمل   بهتر  کردناستدالل  و  اندیشیدن  هنگام  ما  که  شودمی   موجب  آنها  از  برخورداری  که  شودمی   گفته  هاییفضیلت  به  فکری«  »فضیلت

  .کنیم

هایی  تعریف   ۀ  ارائایم. در اینجا، به  ادانه آورده ها و ابزارهای تفکر نقّهای اخالقی را در کتاب مفهومتعریف نسبتاً مفصل برخی از فضیلت

 کنیم:ها بسنده میکوتاه از این فضیلت 

 : فکری تواضع

های  ترین تعریف از »تواضع فکری« این باشد: بدانیم و آگاه باشیم و اعتراف کنیم )و به این اعتراف پایبند باشیم( که دانستنی شاید ساده 

 و شناخت خودمان.  های دانشدانیم؛ آگاهی از محدودیت زیادی هستند که ما آنها را نمی

 

 : فکری شهامت

گاه به طور  هایی که به آنها عواطف منفیِ قوی داریم و هیچ ها، باورها، یا دیدگاه با انگاره   شهامت فکری یعنی آگاهی از لزومِ مواجهه 

ایم که ممکن  ه گمان نکرده گاهایی که برایمان عزیزند و هیچ ایم و، همچنین، مواجهه با نقد باورها یا دیدگاه جدی به آنها گوش نسپرده 

  است نادرست باشند.

 

 فکری  همگامی

 آگاهی از اینکه الزم است، با استفاده از نیروی تخیلمان، خودمان را جای دیگران بگذاریم تا بتوانیم آنها را واقعاً بفهمیم. 

 

  فکری استقالل

های خودمان را در دست بگیریم، به جای خودشان بیندیشیم، و  تاجها، و استنها، ارزش استقالل فکری یعنی اینکه، با عقلمان، کنترلِ باور

  مان را در دست بگیریم.زمام فرایندهای فکری 



  فکری صداقت

های فکری را همان  نجه صداقت فکری یعنی درک این نکته که باید با اندیشیدنِ خودمان روراست باشیم و صادقانه برخورد کنیم و سَ

  گیریم در مورد خودمان هم به کار بگیریممخالفانمان به کار می طور که در مورد 

 

  فکری پشتکار

کردن کنیم، چون عمل کنیم امّا بر اساس آنها عمل نمیهای ارزشمندی دست پیدا میها و حقیقتمان به بینشبسیاری از ما در زندگی 

حقیقت آن  اساسِ  بینشبر  و  می ها  موجب  دشواری ها  با  مانع شود  و  سرخوردگیها  و  وقتها  خیلی  شویم.  مواجه  اصول  هایی  ما  ها 

به آنها عمل کنیمعقالنی  با ما مخالفت می  ،ای داریم که مایلیم  به نحو غیرعقالنی  برای  امّا دیگران  اینکه  یعنی  کنند؛ پشتکار فکری 

  مان پافشاری کنیم.النی دستیابی به اصول عقالنی جدیت به خرج دهیم و، هنگام مخالفت دیگران، بر عمل به اصول عق

 

 عقل  به اطمینان 

شود که  ترِ شخص، و نیز منافعِ نوع بشر به طور کلی، در صورتی تأمین می اطمینان به عقل یعنی اطمینان به اینکه، در نهایت، منافعِ مهم 

شان را پرورش دهند و، از این طریق، خودشان در  عقالنی بیشترین میدانِ عمل به عقل و دلیل داده شود و افراد تشویق شوند که نیروهای  

 موضوعات مختلف به نتیجه برسند.

 

 انصاف  

هم با  اینکه  یعنی  دیدگاه   ،هادیدگاه   ۀ انصاف  برخی  با  برخوردمان  ندهیم  اجازه  و  کنیم  برخورد  یا  عادالنه  احساسات  تأثیر  تحت  ها 

 یرد ...( قرار گمعه، یا ملتمان و خودمان )یا دوستان، جا   منافع

 اندیشی   سنجشگرانه کانال                                                                                                                                                               

 

 

 شور و مشورت -6

 همانطور که میدانیم در آثار مبارکۀ الهیه به دفعات به تفکر و تأمل دعوت شده ایم 

 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

 "تفکر نما تا حالوت بیان رحمان را بیابی و به مقصود فائز شوی .. "

 6و5شماره  ۲۹اخبار امری مرداد و شهریور                                                                                                                              

 با توجه به اهمیت تفکر به نظر شما ، یک تفکر خوب چه خصائصی را می بایست دارا باشد؟ 


