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 همراهان روحانی الله ابهی  یاران و
 

ا شرطش عمل بوصایا و نصایح جمال ابهی است "برنامه ای که تحت عنوان  ."تهیه گردیده یقین است که عالم روشن خواهد شد ام 
بررسی این نکته سعی دارد با استمداد از آثار مبارکه الهیه ضمن برشمردن مظاهر فساد جامعه کنونی که نشان از انحطاط آن دارد، به 

مهم بپردازد که اوال آنچه در عالم واقع می گردد در نظر احباء الهی بخشی از نقشه حضرت بهاء الله برای ساختن دنیای بهتر است و 
بدیهی است که برای ساختن بنایی زیبا و مستحکم نیاز است که بنای قدیمی به تمامه ویران شود و اتفاقات ارض وانحطاط جوامع 

ن ویرانی را تسریع می نمایند وثانیا به هر یک از ما متذکر گردد که ساختن مدنیت جدید نیازمند همراهی و مساعدت تک بشری ای
تک ما است درعین حال که باید همیشه به خاطرداشت جوامع بشری منحط از زیباییهای ظاهری نیز به وفور برخوردارند و ما به 

درغیراین  چه که این مظاهر مادی خودرا برحذر داریم وهرگزدردام پرفریب آن گرفتارنگردیم عنوان جند الهی می بایست هوشیارانه از
فراموش نکنیم که حضرت صورت ما نیز از جمله نفوسی خواهیم بود که زیبا سخن  می گویند و درعمل گفته های خود را باور ندارند.

 ولی محبوب امرالله می فرمایند:
 ۀ عمل است""جهان از حرف خسته شده و تشن

 د جانتان خوش با          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مناجات شروع-1

 یا حسین بگو 
امکان  پروردگارا توئی پادشاهی که امرت را جنود عالم منع ننمودو سطوت امم از اقتدارت باز نداشت. توئی آن کریمی که عصیان اهل

نازل .ای رحیم بندگانت را از دریای بخششت منع منما و  مطیعهاطل بر عاصی و. رحمتت بمثابه غیث ملکوت غفرانت رامنع ننمود
 محروم مساز . توئی بخشنده و مهربان.

 311ادعیه محبوب ص 
 



 مناجات دوم-2
 االبهیهو

ه این د و پناهی أحرمان را در جوار فضل و عنایت ملجۀبادیو این آوارگان  سدره منتهایت مأوی بخش بیچارگان را در ظل این خدایا
ت برسانوبین ۀتشنگان مفاز ت واصل کن ائی را بر شاطی بحر احدی  این طیور بال و  و این طالبان ملکوت ابهایت را به سر منزل وحدانی 

ت تجرید و فردوسمرغان دم بسته را به الحان جوهر توحید در  پر شکسته را در حدائق تقدیس داخل کن و این تفرید آواز و ترانه  جن 
ت قدیمه ات عطا کن و این فقرا را در ظل   داللت فرما و این علیالن را به دریاق فاروق اعظمت درمانی بخش این ذلیالن را به عز 

تت در مدینه تقدیس وار عنایت مسکن ده و این ضعفا را به شدید القوی شوند و این  دتأیید فرما تا این گمگشتگان صحرای محب 
 عشقت در انجمن توحید چون شمع روشن شوند . ۀبیهوشان باد

 ع ع                                                                                             
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 منتخبات آثار مبارکه حضرت بهاء الله)بخش اول(-4

 عالم منقلب است

 حضرت بهاء الله می فرمایند:

اء احاطه نموده . " سُکنی و لکن نظر باس  ارض آرام نخواهدگرفت مگر بندای اعالم منقلب ، و احدی سبب آنرا ندانسته .بأسا و ضر 
انی در القای اساس ف رفته و میرود و از قبل این کلمه ،کلمه سیاست الهی و اصول احکام رب  علیااز قلم اعلی جاری و نازل : خیمه  ءتوق 

ر در جزای اعمال ، خلق در خسران و وبال مشاهدهمی مجازات . نظر بهو ستون قائم و برپا مکافاتنظم عالم به دو شوند ... تفک 
بوده و  ت آن محرومالخبیر . خلق از ندای حق  و حالو الَتسکن بل َتزداد فیکلِّ یوٍم . هذا ما یخبرک به انقالبات دنیا نما ، لعمری

 1" هم محرومند . هستند ، عجب در آنست که از ندای عالم
 
 بیانی دیگر می فرمایند: در و
مخالب ظلم و اعتساف مشاهده میشود از حق جل   جالله بخواهید تا نفوس  رااز دریای آگاهی بی نصیب  الیوم هیکل عدل تحت "

 .آفتاب است  ازبرای جهان  ۀ مینمایند که آنچه از قلم حکمت جاری و ثبت  شده بمنزل نفرماید چه اگر فی الجمله آگاه  شوند ادراک
ت  و مصلحت کل  در آنست واال  هر  2."ئی بر پا شود تازه ۀیوم بالی جدیدی عالم را اخذ نماید و فتن راحت و امنی 
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 دوم( منتخبات آثار مبارکه حضرت بهاء الله)بخش-5
 

 احباء الهی دراین دنیای پرآشوب ۀوظیف

ت مییا عباَد الر ت بزرگی و  حمن ، مقصود امکان در این سجن اعظم شما را ذکر می نماید و وصی  فرماید به آنچه که سبب و عل 
 ،باهر . دوستانی که به حق  منسوبند و به اسمش مذکوردر هر حین آثارش ظاهر ونموده و  بزرگواری است . دنیا را سطوت فنا اخذ

ی عرف ۀباید به حول و قو   تقدیس و تنزیه از آن بیابد . امروز روز خدمت و عمل  مقصود یکتا بر اعمالی قیام نمایند که هر صاحب شم 
س  می طلبیم کل   پاک است . از حق   حضرت مقصود  فرماید و به آسایش حقیقی فائز نماید . حمد کنیدرا از آالیش اعمال مردوده مقد 

ر فرمود .  را که شمارا به انوار آفتاب بیان منو 
 72ص 2آیات الهی ج         

 

 قسمتهایی از خطابات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء-6

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

ه بآستان مبارک وفا داشته باشیم نوعی کنیم که" ت امر مبارکش شویم تا حالوت  انشاء الل  ت امر و روحانی  ت امر و علوی  سبب نورانی 
ا مشروط باین تعالیم جمال عمل نمائیم و یقین است که  بموجب وصایا و نصایح مبارک شرط است که مبارک مذاقها را شیرین کند. ام 

ا شرطش عمل بوصایا و نصایح جمال ابهی است.  "عالم روشن خواهد شد ام 
 4ص 3طابات مبارکه جخ        

 بیانی دیگر می فرمایند: در و
الهی. و چون در عالم طبیعت نقائص ۀطبیعت است نه جلو جمیع افکار در عالم طبیعت غرق گردیده هر چه هست جلوهء جهان

ت هء اعظم  بسیار لهذا انوار مدنی  ه پنهان و طبیعت حکمران شده است. در عالم طبیعت قو  واین منازعه در بقا تنازع در بقا است ،الهی 
بین جمیع بشر است. زیرا در عالم طبیعت ظلم و خود پسندی  مبدأ و منشأ جمیع مشکل ها و سبب جنگ و جدال و عداوت و بغضاء

ی بر حقوق بین بشر  سایرین صفات غیر ممدوحه که از رذائل عالم حیوانی است موجود. پس تا مقتضای طبیعت  و آرزوی غلبه و تعد 
فالح و نجاح محال. زیرا فالح و نجاح عالم انسانی بفضائل وخصائلی است که زینت حقیقت انسان است و آن مخالف حکمران است 

 مقتضای طبیعت است.
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 مناجات خاتمه-14
ه  ُهو الل 

 وحدت نما و این خونخواران را خوی کن این گرگان را آهوان بر   را هوشمندای خداوند این جمع مستمند را خردمند نما و این دیوانه ها 
اگر این وحوش را به حال خویش گذاری  .و عنایت مبذول دار   الطاف.فرشتگان بخش  ای پروردگار به استعداد و لیاقت معامله مفرما 

پس به فضل و موهبت خویش این نادانان را دانا  .الیم افتندذاب عاز آن اقلیم باقی نماند جمیع راجع به جحیم گردند و به  ذی روحی،
الح بیزارنما آشتی و دوستی و راستی و حقیقت سیف و س   زلح و صالح بخش و اص .در ظل  عنایت مجتمع فرما کن و این جمع پریشانرا

 و توئی عالم و قادر و بینا .   ع ع توئی مقتدر و توانا.پرستی عنایت کن 
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 منحط  وبارزجامعه فاسد  مشخصات-7

 حضرت ولی امرالله می فرمایند:

 از او خلع،هیکل انسانی باشد  فساد بشری چراغ دین خاموش شود و خلعت معنوی که بایستی زینت ۀعجبی نیست که چون در نتیج
ف انگیزی در سرنوشت بشر فی الفور بوجود ،گردد ی را که از یک شخص خاطی  ناچار انحطاط تأس  می آید و با خود هر نوع شر 

و در چنین حالی است که انحرافات درطبیعت انسان و انحطاط در رفتار انسان و فساد و  .حرف سرزدنی باشد همراه می آوردمن
ق ب سات متعل  ی یابد ، اعتماد و به بدترین و نفرت،نسان اه انحالل درمؤس  ت انسانی تدن  بارترین وجهی ظاهر و آشکار گردد و ماهی 

اطمینان سلب شود ، رشته انضباط از هم بگسلد ، ندای وجدان خاموش شود ، شرم و حیا از میان برخیزد ، مفاهیم وظیفه شناسی و 
ات غلط گیرد و عواطف عالیه آرامش و سکون و شادمانی و سرور و امیدواری از تعبیر،هم بستگی و احترام و رفتار متقابل و وفاداری 

بات دینی و خصومات نژادی و غرور وطنی ، شواهد روزافزون خودپرستی و سوء ظن  و خوف و  ...میان بر خیزد . احیاء و بازگشت تعص 
ب ، اشاعه تروریسم و قانون شکنی و شرب مسکرات و جنایت ، د ت اشتن عطش مُ تقل  فرط و کوشش حاد  و بیحد  برای کسب مال و لذ 

ل پرستی ،  و شؤون ناچیز دنیوی ، تضعیف اساس خانواده ، اهمال در مراقبت و انضباط اطفال از طرف والدین ، استغراق در تجم 
تیجه ازدیاد طالق ، انحطاط و انحراف در عالم هن ت در قبال ازدواج و بالن  ات و نداشتن حس  مسئولی  ث شدن ادبی  ر  و موسیقی ، ملو 

جین انحطاط که از بسر بردن زن و مرد با هم بدون ازدواج دفاع می کنند و فلسفه برهنگی  ت مرو  الی  فساد مطبوعات ، تزیید نفوذ و فع 
س ازدواج بدانند ابا خیالی می شمارند و از قبول اینکه تولید نسل را مقصد اصلی و م ۀرا تعلیم می دهند و حیاء را منسوخ و افسان قد 

ش و هرج و مرج و باالخره به دارند و دین را افیون خلق توصیف می کنند و اگر بتوانند نوع بشر را ب        رف سوقانعدام ص  ه قهقرای توح 
که دوباره دیگرش نیست جز آنۀ ای که چارفاسد منحط  این زمانند جامعه ۀجامع ۀاینها همه بظاهر ظاهر از خواص  بارز.می دهند 

 .مرگ و نیستی دچار گردده احیاء شود یا ب

 130نظم جهانی بهایی ص      
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ه درحال فزونی است سراسر "... در این آفات و بلیات چنان شدت خواهد یافت که دیگر  .جهان ، آشوب و اغتشاش، به طورروزمر 
ل  نگاه مردمان از خواب غفلت بیدارخواهندشد وازاین حقیقت که دین نوری است مبین آن نخواهد بود .آپیکر بشریت قادر به تحم 

 منشاء ومصدرزندگی براین سیارۀ خاکی است، آگاه خواهند گشت.، تعالیمشوحصنی است متین و قوانین ونصایح و
هرچشم بینائی به روشنی می بیند که مراحل ابتدایی این طغیان و سرکشی،حائز جلوه های یومیه ای است که ساختار جامعۀ انسانی را 

ات محترم داشتۀ دیرینه را که در  ه اش ،دارد مؤسس  ر می سازد وقوای مخرب  ان ارض بوده ک  قرون واعصارگذشته ،ملجأ و پناه ُس متأث 
منهدمه، همچنین دارند  ۀمی گشته است ،از بیخ و بن برمی افکند .همین قوای مخرب       وجمیع امور واحوال حیات ادمی حول انها 

دسیسه  می سازند. تعادل سیاسی، اقتصادی، علمی، ادبی واخالقی عالم را برهم می زنند و شریفترین ثمرات مدنیت کنونی را نابود
های سیاسی قدرت مداران، ُمهر زوال را بر اصول اساسی نظم جهانی فرود اورده است.حرص، شهوت، اغواء، ریا، ظلم  

ه اند.اکتشافات و اختراعات که ثمرۀ پیشرفتهای علمی و فنی اند، وسائل وابزار انهدام وغرور،خصائ ص غالبۀ مستولیه برروابط بشری 
م کلی و امحاء جمعی قرار گرفته اند ودردستهای کافران و بی خدایان افتاده اند.حتی موسیقی، هنر وادبیات که باید مُ  ن وُمله  بی 

ب  شریفترین احساسات وعالیترین آ ۀ مغمومۀ بشری باشند، از مسیر رمانهای انسانی و سرچشمۀ آسایش و آرامش برای ارواح معذ 
ق به این عصر مبهوت ومنحرف و مغشوش ،شده اند....ۀفاسده و دلهای آلودصواب منحرف گشته وآینۀ تمام نمای انُفس   متعل 

برای یافتن شفاءودرمان،گیج وحیرانند،خلق بهاء که به دراوقاتی چنین عذاب آلود، که بشریت، سرگردان وخردمندترین مردمان، 
ه را علتی ،مقصدی ات معذب  ونتیجۀ معینی است و تمامیشان  فیض قطعی وهدایت الهیش مطمئنند، یقین دارند که هر یک از این بلی 

ت تغییرناپذیرالهی براین گسترۀ خاکی،...بنابراین،احبای عزی ی روشن زالهی که چنین منظرابزار الزمی هستند برای استقرار مشی 
ش نخواهند شدوازاین اصوات پردمدمه ،ووسیع دربرابردیدگان  خوددارند،هرگزازچنین وقوعات کوبنده  مضطرب نخواهند گشت ،مشو 

ترسان وهراسان نخواهند بود ونیزهرگز،حتی برای یک لحظه،ازایفای وظایف مقدسۀ ،جاتی ات و تشن  ودرمقابل چنین بلی  
ی  ۀاند.ویک مورد ازاین وظایف مقدسۀ خطیره اینست که در حیات یومیخودبازنخواهندم خودشان آن صفات و ملکاتی را که مرض  

 آستان مقدسش است، به منصۀ ظهور آورند."
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 خودرا به یک جریان روحانی متعهد ساخته ایم ما بهائیان-9
 

 خود تحت عنوان"نیازهاوفرصتهایی که جامعۀ بهائی با آن روبرو است می فرمایند:جناب پیترخان در سخنرانی 
ما مادیگرایی را دراطراف خود مشاهده می کنیم می بینیم مردم به این علت در این روزگار پریشان هستند که نتوانسته اند آگاهی 

ندگی خودرا با توقع نتایج مادی ارزیابی می کنند .اگرازکسی روحانی متعالی را برای مقابله با جهان مادی ایجادکنند...مردم جریان ز
بپرسید درنظرداری فالن کاررا چگونه انجام دهی؟آنچه که در وصول او به هدفش مورد نظرش خواهد بود،ارزش های مادی 

زاشیاء مادی عرضه اما محدود وناقص است.ما می دانیم که زندگی چیزی به مراتب باالتروبیشترا،است....این صحیح ودرست است 
می دارد،میدانیم که ُبعد روحانی به مراتب حیاتی تر ومهمتراست.مابهائیان با نفس اقبال به دیانت که بخشی از آن شده ایم،خودرا به 
 یک جریان روحانی متعهد ساخته ایم.این بخشی ازاین قرارداد است .این ذاتا و فطرتا با بهائی شدن ما مرتبط است یعنی با روحانی

ما هدف حیات را متحقق سازیم.ما تشخیص داده ایم که اینجا روی زمین نیستیم که هفتادهشتاد سال زندگی کنیم ،ازاموال و ،شدن 
گ به زندگانی جاودان،به حیاتی رمی دانیم که پس از م   دارایی مادی لذت ببریم و از لحاظ مادی زندگی راحتی داشته باشیم،بلکه ما 

خواهیم رسید.مادراینجا هستیم تا هدف از حیات را تحقق بخشیم وخودرابرای جهانی که درورای مرگ یان از لحاظ زمانی بی پا
 ماده کنیم.مادراینجاهستیم تانمونه والگویی از آرامش واطمینان برای مردم اطرافمان تأمین نمائیمآوجوددارد وگریز ناپذیر است، 

وسط حضرت باب وحضرت بهاء الله عنایت شده است،جذب کنیم.این برهه از تاریخ ومااینجا هستیم تا سایرین را به پیام الهی که ت
نوع بشر،این زمان از حیات ما،مقطعی است که از ما دعوت شده تا یک آگاهی متعالی روحانی درخودواطرافمان ایجادکنیم....ما باید 

معنای بین افراد است.امروزه که جامعه درحال فروپاشی به جهان نشان بدهیم که جامعۀ بهائی یک نمونه و الگوی زیبایی ازروابط پر
یم است ونمی تواند روابط پرمعنای بین افراد را ثابت و پایدارنگاه دارد،این از جمله نیازها است... برخورداری از دیدگاهی عمیقتر ازتعال

م هیجانات،خشم و غضب وتنشهای دیانت بهایی نسبت به آنچه که امروزه در جهان رخ می دهد،اجتناب از کشیده شدن به دا
ی اتوانایی گسترش آگاهی متعالی روحانی در مقابل مادیگرایی که جهان مستغرق در آن است و توسعۀ روابط پرمعن،پیرامون ما 

ما اگر..را از دست داده اند.با یکدیگر بشری درزمانیکه که افراد اطراف ما توانایی ارتباط پرمعنی واستقرارروابط هماهنگ هماهنگ
د سازیم اخودرا کاملتراز قبل به این عن می توانیم در عین حفاظت وصیانت ازخوددرمقابل قوای مضرۀ دنیای اطرافمان ،به ،صر متعه 

اشتیاق شدید خود برای جذب تعداد فزاینده ای از مردم به امر مبارک حضرت بهاء الله جامۀ عمل بپوشانیم تا آنها نیز دریافتن 
 درظل  امر مبارک به ما ملحق گردند. رستگاری ورضایت خاطر

 
 از مقاله نیازها و فرصتهایی که جامعۀ بهایی با آن رو به رو است     
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 ساعتی با عبدالبهاء -10
 محمودعباس العقاد که یک نویسندۀ مصری است از مالقات خود با حضرت عبدالبهاء چنین  می گوید:

"خالصۀ یادداشتهای روزانۀ خود را که چند هفتۀ پیش از ان به چاپ رسانده بودم به او تقدیم داشتم.این نخستین کتاب من بود که از 
چاپخانه بیرون می آمد....درصفحۀ اول کتاب راجع به جامعۀ بشری چنین نگاشته بود:...عوامل اجتماعی از دیرزمان همواره انسان 

کند شبیه به حلقۀ ایجادشده روی آب که محیطش اندک اندک گسترش می یابد ودرهردور آنچه را که از محیط را در دایره ای می اف
ت ،نوید آن است که گام  ت وجامعه ازام  ت از مل  ت از قبیله وام  حلقۀ پیش بیرون بوده دربرمی گیرد.به وجود آمدن قبیله از عائله ومل 

ق آن ازدی رزمان مصلحان بزرگ را به خود مشغول داشته،پیش می برد و آن داخل شدن تمامی بعدی مارا به مقصدنهائی که تحق 
امتهای زمین زیرپرچم یک جامعه یعنی جامعۀ انسانی است.درحالیکه جای این جمله را نشان می دادم کتاب را به او سپردم.شادمانه 

 الله.احسنت،احسنت.آن را پذیرفت وبا تحسین آن عبارت را خواند وچندبار گفت:انشاءالله،انشاء
...گفت:اماجهان اکنون غرق در مادیات است  درحالیکه جزاز جهت روح راهی برای رسیدن به صلح نیست.عالم پروازنتواند مگربا 
ه ویک بال از روح .حال آنکه در حال حاضر با یک بال پرواز می کند ونیازمند بال دیگر است .عالم دچارجدایی  دو بال،یک بال از ماد 

انگی گشته وتا نیازهای مادی واحتیاجات روحی آن با هم به توافق نرسند،به کمال خود نخواهدرسیداما اگرراهی را که هم اکنون ودوگ
پیش گرفته،ادامه دهد،خدا ماوشمارا حفظ کند،مصیبتی وحشتناک برجهان وارد خواهد آمد که تا مدتی به شدت آن را تکان خواهد 

ل.داد و سپس چشم اورا به راه را  ست خواهدگشود اما بعد از مصائبی هولناک و غیرقابل تحم 
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 شورومشورت-11
گرچه جمعی قلیل  عزیزان با عنایت به آنچه زیارت نمودیم و با توجه به بیان مبارک حضرت ولی عزیز امرالله که می فرمایند:"

وسا ئط رحمت خداوندیم وحامل ضروریترین وحیاتی ترین مأموریت درجهت  ،راین یوم رهیبدرمیان توده های خروشان عالمیم ،اما د
 سرنوشت بشریتیم."

 به نظر شما چگونه می توانیم 
 محفوظ نمائیم؟ ،مظاهر منحط جامعه کنونی عزیزانمان را از مفاسد و و خود اوال

 انجام دهیم؟قلیل مأموریتمان در قبال عالم بشری را  ثانیا به عنوان جمعی کوچک و


