
 یاران روحانی با تقدیم تحیات امنع  ابهی 
تقدیم می گردد قصد آن ""  رگ جهان در دست پزشک دانا است"در برنامه پیش رو که با عنوان

 .است که به بررسی یکی از مهمترین بینشهای الزم برای فرد فرد احبای الهی بپردازیم 
با تعالیم مبارکه خود در پی ساخت  همانگونه که از آثار مبارکه مستفاد میگردد حضرت بهاءالله

مدنیتی جدید می باشند و برای نیل به آن تحول را نه تنها برای فرد بلکه برای اجتماع نیز الزم و 
انچه می بایست مورد تأمل قرار گیرد این حقیقت است که هر فرد بهائی با تمسک . ضروری میدانند

ب و روح خود ، متحول میگردد اما وظیفه او صرفا در به این تعالیم مبارکه در نگرش،رفتار،اعمال، وقل
این تحول فردی خالصه نمیگردد چرا که می بایست با تالش در فهم و درک بهتر تعالیم مبارکه که 
مستلزم مرور زمان و توجه به هدایات بیت العدل اعظم الهیست ،به تحول اجتماع خود نیز کمک نماید 

 : و اینجاست که می بایست دریابد که
 درکش از تعالیم مبارکه محدود است-
 ادراکش از تعالیم مبارکه به تدریج کامل می گردد-
زان ظرفیت و توان تعالیم را بنابر میزان درک خود به کار بگیرد و برای حل مشکالت اجتماعی، به می -

 دخود اقدام نمای
د که با همکاری با می کنمی داند، بلکه سعی نتمام راه حل ها و درمان های دردهای عالم را  -

 . دتالش کندوستان و گروه های هم فکر غیربهائی در راستای تحقق آرمانهایش، 

کرده، افق های  به مقتضای تعالیم و اوامر حضرت بهاءالله که در آثارشان مندرج می باشد عمل -
 د جدید را کشف نمای

 ن بینش مؤّثر آیدامید آنکه مطالعه مندرجات برنامه هر یک از ما را در کسب ای

 مؤید باشید         

 
 
 
 



 : حضرت عبدالبهاء میفرمایند
 این تعالیم الهّیه الیوم درمان درد عالم انسانی است و مرهم زخم جسد امکانی 
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 شروعمناجات -1
 ُهوالّله                                                               

نفوس سپاه آسمانی تواند؛ امداد فرما و به جنود مأل اعلی  ای خداوند بیهمتا ای رّب الملکوت این    
نصرت کن؛ تا هر یک نظیر اردوئی شوند و آن ممالک را به محّبت الّله  و نورانّیت تعالیم الهی فتح 

ای خدا ظهیر و نصیر آنها باش و در بیابان و کوه و دّره و جنگلها و دریاها و صحرا ها، مونس . کنند
ّوت ملکوتی و نفثات روح القدس فریاد زنند توئی مقتدر و عزیز و توانا و توئی دانا و آنها باش تا به ق

 ع ع.    شنوا و بینا 
 78مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء چاپ آلمان ص                                                            

 
 
 
 
 
 
 مناجات دوم-2

  هوالله                                                           
ای دلبر مهربان هر بینوائی سر گشتهء تو و هر مرغ بی پر و بالی گرفتار موی تو و هر سر گشته و  ...

؛ ولی به جان در  سر گردانی ناظر به سوی تو و هر سوخته دلی تشنه جوی تو و جهانیان هر چند غافلند
ای .  ندانند و نشناسند؛ نجویند و نپویند؛ ولی مستحّق الطافند و سزاوار عنایت و اعطاف. وی توگفتگ

یاران . کریم نظر به استعداد هر سقیم مفرما؛ به فضل عمیم معامله کن و به نور مبین هدایت فرما
دل و خویش را یاوری کن و عاشقان ملکوت جمال را بشارت وصال ده و دردمندان عشق را درمان 

. جان بخش هر یک را بر خدمت آستانت موّفق کن و در زمره راستان در آر و از دوستان راستان کن
 ع ع .  توئی مقتدر و توانا توئی بخشنده درخشنده و تابان 
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 نصوص حضرت بهاءالله-3
 :حضرت بهاء الله می فرمایند

به نام خداوند بیننده و دانا؛ انشالله در کل احیان از رحیق حیوان بیاشامید و به ذکر محبوب عالمیان "
امتیاز و ترقی و فوز . اوامر الهیه از سماء عز احدیه نازل؛ باید کل به آن عامل شوید. مشغول باشید

 1".هر نفسی که به آن عمل نمود، رستگار شد. د بودخلق به آن بوده و خواه
 :و نیز می فرمایند 
هر روز را رازی . کند بیند و بدانائی درمان می درد را می. رگ جهان در دست پزشک دانا است" 

امروز را نگران باشید و سخن از . درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر. است و هر سر را آوازی
مردمانی . شود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته دیده می. دامروز رانی

ی اینست که خود و همه. اند اند، پزشک دانا را از او باز داشته که از باده خودبینی سرمست شده
اند و دوست  تهراست را کژ انگاش. شناسند دانند نه درمان میاند؛ نه درد مي مردمان را گرفتار نموده

آنان که در خوابند بیدار بایستید و بگوئید ، شاید . بشنوید آواز این زندانی را. اند را دشمن شمرده
 ...شوند

 82ص  1آیات الهی جلد -2               28ص  2پیام آسمانی ج -1
 
 
 حضرت عبدالبهاءمبارک  لوح-4
نه حیفی و نه سیفی و نه تکفیری و . روان آفاق مانند ماهی لب تشنه است و تعالیم جمال مبارک آب"

فی؛ شمشیرش، اعالن وحدت عالم انسانی؛ تیغ نه تدمیری و نه تضییقی و نه تعرضی و نه تکلّ 
ندیه اش، محبت الله؛ قوانین و آئین سپاهش، بیان معرفت الله؛ جهانگیرش، موهبت رحمانی؛ قوه ُج 

و مهربانی با جمیع نوع انسانی؛ بدرجه ای که  سیهساالرش، نور هدایت الله؛ اصول و قوانینش، محبت
بیگانه، آشناست؛ اغیار، یار؛ دشمن، دوست؛ بدخواه، خیرخواه و به این نظر رفتار میشود؛ زیرا خطاب 

و علیلک البهاء . به عالم انسانی میفرماید، یعنی جمیع ملل که همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار
 االبهی ع ع 
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 نصوص حضرت عبدالبهاء-5
آن  تعالیم الهّیه و وصایا و نصایح بهآءالله سبب نجاح و فالح در ملک و ملکوت است هر نفسی به 

خواه کّل طوائف از نوع انسان ، قلب را از بیگانگی کّل  تعالیم رفتار کند و محّب عالمیان گردد وخیر
پاک و مطّهر نماید و روح را به یگانگی با کّل مستبشر فرماید آن وقت  نار محّبت الله  شعله زند و 
شمع ملکوت در دل برافروزد و ابواب عرفان مفتوح گردد و تأییدات ملکوت برسد و نفثات روح 

                                                                    1.القدس تأثیر نماید
این تعالیم الهّیه الیوم درمان درد عالم انسانی است و مرهم زخم جسد امکانی روح حیاتست و سفینه 

                                                                                2.نجات و مغناطیس عّزت ابدّیه و قّوه نافذه در حقیقت انسانّیه

این موهبت کبری و این منقبت عظمی حال اساسش به ید قدرت الهیه در عالم امکان در نهایت 
االن . متانت بنیان و بنیاد یافت و به تدریج آنچه در هویت دور مقدس است ظاهر و آشکار گردد

 3.بدایت انبات است و آغاز ظهور آیات بینات

    113ص  4ب ج منتخبات مکاتی -1
    252ص  3مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد  -2

 168نظم جهانی بهایی ص  -3     
 

 

 

 چگونه عظمت تعالیم الهی آشکار می گردد؟-6

 :حضرت عبدالبهاء در سفرنامه میفرمایند

هنوز از صد یکی اجرا . عظمت تعالیم حضرت بهاءالّله وقتی معلوم میشود که بموقع عمل و اجرا آید"
 ".شما حال باید همه فکرتان این باشد که این تعالیم مبارکه را اجرا دارید نشده
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 هدف غائی حضرت بهاءالله-7

 :حضرت ولی امرالله میفرمایند

ی حضرت بهاءالله آن است که افراد جدیدی خلق شوند؛ یعنی مردمی نیکوکار، مهربان، هدف غائ
باهوش و صدیق و شریف که بر مبنای احکام و موازین این امر اعظم که در این مرحله جدید از 

 .تکامل عالم انسانی ظاهر شده، عمل نمایند
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 هدایات بیت العدل اعظم-9

 :بیت العدل اعظم میفرمایند

اند، تعمق شایسته است که احباء در این نظم بدیع الهی که جمال مبارک به جهانیان ارزانی فرموده
معرفت دقیق و کامل چنین نظام وسیعی، »اند فرمودهدر عین حال که حضرت ولی امرالله . نمایند

« چنین ظهور عظیمی و چنین ودیعه مقدسی به دلیلی واضح ورای ادراک و احاطه عقول محدود ماست
آور ما است که همزمان با کوشش در راه توانیم و در اصل وظیفه الزامما می»اطمینان میدهند که 

تر حقایق کسب الهامات تازه و اعانات مضاعف از طریق فهم دقیق ترویج امرالله سعی بلیغ نماییم تا به
شایسته است احبای الهی سعی بلیغ مبذول دارند تا درک عمیقتری ... «.و اصول بنیادین آن نائل شویم

 .از هدایات بیت العدل اعظم کسب کنند و متفکرانه در اجرای آن بکوشند

 (خطاب شخصی) 2118می  18پیام                                                                                           



 میزان ادراک نسل حاضر از کیفیت ظهور-8

 :حضرت ولی امرالله میفرمایند

یا احباءالله این امر کریم و نباء عظیم، اعظم از آن است آنچه را به عقول محدوده خود تصور نموده 
بلی ظهوراتش محیر عقول است و . نچه را به ادراکات قاصره خود پنداشته ایمایم؛ و اجل از آن است آ

شئونات و تصرفاتش اعجب از کل عجیب؛ ولی آنچه را این مشت ضعفا تا به حال فهمیده و ادراک 
ایست نسبت به شمس ایست نسبت به بحر البحاِر اسرار مکنونه در این آئین ابهی و ذرهنموده، قطره

هیچ ادراکی سبقت نیابد بر کیفیت ظهور او و هیچ عرفانی ». مودعه در این امر گرانبها الشموِس لئالی
 1.«احاطه ننماید بر کمیت امر او

بر خود واجب می بینم که مقبلین نو رسیده را انذار کنم که نسل حاضر از ادراک عظمت و عّزت و   
ن وعود موکول به  است زیرا تحّقق آ حکومت و اقتداری که در آثار بهائی موعود است عاجز و ناتوان

یعنی آنچه را که در کتاب اقدس و الواح وصایا که گنجینه عناصر مرکبه آن مدنّیت . آینده است
 .2عظیمند، وعده داده شده، البّته در آینده در میقات مقدر مقّرر گردد

وسعت امکانات و دقائق و عظمت این نظم بدیع حضرت بهاء الله را امروز احدی ادراک نتواند و 
تصّرفاتش را کسی حّتی در این عصر مترّقی عالم انسانی عارف نشود و فوائد و نتائج آتیه اش را در 

آنچه را که امروز از آن نظم بدیع دریافت توان کرد به منزله . نیابد و عظمت و جاللش را تصّور ننماید
ر ظلمات عالم انسانی را محو و زائل لمحه بصری بر اّولین پرتو فجر موعود است که در میقات مقرّ 

سازد و در زمان حاضر آنچه از ما بر میآید آنست که به ذکر کّلیاتی از مبادی اساسی نظم بدیع 
 3.حضرت بهاء الله مبادرت ورزیم که مبّین منصوص و مرکز میثاقش توضیح و تبیین فرموده است

 52توقیعات مبارکه خطاب به اهل شرق ص  -1

 21بهائی ص نظم جهانی -2
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 مشارکت در استقرار تمدنی شکوهمند-11

 :بیت العدل اعظم میفرمایند

نهایت عظیم است و حصول تغییراتی عمیق را نه فقط در سطح فردی بلکه در  امر حضرت بهاءالله بی
هور، ظهور تغییر و مقصود از هر ظ"فرمایند که  آن حضرت اعالم می  .شمارد ساختار اجتماع ضروری می

کاری که امروز در اطراف و اکناف کرۀ ارض   ."تبدیل است در ارکان عالم سّرًا و جهرًا ظاهرًا و باطناً 
گر مرحلۀ اخیر مساعی مستمّر جامعۀ بهائی برای ایجاد هستۀ تمّدنی  در حال پیشرفت است نمایان

نهایت  تمّدنی که بنای آن مشروعی بیباشد،  مند است که در تعالیم این ظهور اعظم مندمج می شکوه
در این مسیر نه   .ها کوشش و تالش نوع انسان است عظیم و پیچیده و به ثمر رساندن آن مستلزم قرن

تنها با تالش در جهت کسب بینش از امر اعظمش، با استفاده   .بری وجود دارد و نه فرمولی راه میان
یارانۀ تعالیمش در حیات بشری و با مشورت در مسائلی از دانش فزایندۀ نوع بشر، با به کارگیری هش

 .مندی الزم به وجود خواهد آمد آید یادگیری مورد نیاز حاصل خواهد شد و توان که پیش می

مندی، جامعۀ بهائی قریب پانزده سال وقت صرف تنظیم تجارب خود  در این فراینِد طوالنِی ایجاِد توان
ها را به روی مردم بیشتری بگشاید و ترویج و  ت که برخی فّعالّیتدر زمینۀ تبلیغ نموده و آموخته اس

آغوش گرم جامعه به روی همگان باز است تا به آن بپیوندند و از پیام   .تحکیم را مستمّر سازد
به یقین سروری از این باالتر نیست که نفسی که   .بخش حضرت بهاءالله رزق روحانی برگیرند حیات

بخش عهد و میثاق نیرو  حصن حصین امر الله پناه یابد و از قوای وحدتمشتاِق حقیقت است در 
ها، قطع نظر از اینکه در خیل پیروان  در عین حال هر فرد از آحاد نوع بشر و هر گروه از انسان  .گیرد

توانند از تعالیم مبارکش الهام گیرند و از هر یک از آللی حکمت  این امر اعظم درآمده باشند یا نه، می
براستی تمّدنی که   .دهد، بهره برند منتهایش که در رویارویی با مشکالت آنان را مدد می دانش بی و

ها و  گروه. خواند تنها از طریق مساعی جامعۀ بهائی به وجود نخواهد آمد بشرّیت را به سوی خود فرامی
ز تعلیم وحدت عالم ای غیر مستقیم ا بستگی جهانی که جلوه های متعّددی تحت تأثیر روح هم سازمان

انسانی حضرت بهاءالله است، در استقرار تمّدنی که مقّدر است از میان اغتشاش و آشوب جامعۀ 
 .امروز ظاهر گردد سهیم خواهند بود

 2111رضوان پیام                                                                                                                  



 افزایش تدریجی درک انسان از تعالیم مبارک--11

تحقق این مدنیت مستلزم تحولی . حضرت بهاءالله با تعالیم خود، به دنبال ایجاد مدنیتی جدید هستند
عمیق هم در افکار و قلوب، نگرش ها و رفتارهای افراد است و هم مستلزم تحولی اساسی در 

. ساختارهای اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، مفهومی و سیاسی استساختارهای مختلف اجتماع، مثل 
اقدامات جامعه بهائی از دیرباز، برای ایجاد تحول هم در افراد و هم در  ساختارهای اجتماعی بوده 

اما با رشد جوامع بهائی در دهه های اخیر، اقدامات جدیدی پیش روی فعالیت های جامعه . است
  .ت که در دهه های گذشته بی سابقه بوده استبهائی در عالم گشوده شده اس

بهائیان نمی توانند و نباید ادعای درک دقیق چگونگی مدنیت آینده ای داشته باشند که حضرت 
چون افق دید آنها نسبت به آینده و ملزوماتش محدود است و از طرفی . بهاءالله ترسیم کرده است

تاثر از ظرف زمانی و مکانی است که در آن پرورش دیگر درک آنها نیز از تعالیم بهائی محدود و م
این بدان معنا نیست که بهائیان هیچ درکی از تعالیم حضرت بهاءالله ندارند و یا آنکه نوعی . یافته اند

نسبی گرایی معرفتی ترویج داده شود، بلکه بدان معناست که ادراکات بهائیان به تدریج از تعالیم 
ادراکات همراه با گسترش جوامع بهائی و مواجه شدن با مشکالت واقعی این . بهائی افزایش می یابد

جامعه بشری عینی تر و انضمامی تر می گردد و در این هنگام است که معرفتی عمیق تر از معنا و 
با توجه به میزان رشد و گسترش فعلی جامعه بهائی، . کارایی هر یک از تعالیم بهائی خواهند داشت

سوی بهائیان برای ارائه یک طرح اقتصادی یا سیاسی کامل و متاثر از آثار بهائی بی هر نوع ادعایی از 
چنین ارائه ای با مقتضیات فهمی از رشد امر بهائی، به مثابه یک . معنا و محکوم به شکست است

  .رشد ارگانیک در تضاد است

که درکی متکامل تر از جوامع بهائی در تمامی کشورهای دنیا با حالتی متواضعانه تالش می کنند  
ظهور حضرت بهاءالله و تعالیمش در عرصه عمل و نظر داشته باشند و سعی می کنند که در راستای 
تحقق آن اصول و تعالیم عمل کنند و آن تعالیم را بنابر میزان درک خود به کار بگیرند و برای حل 

ئیان ادعا ندارند که تمام راه حل ها بها. مشکالت اجتماعی، به میزان ظرفیت و توان خود اقدام نمایند
و درمان های دردهای عالم را می دانند، بلکه سعی می کنند که با همکاری با دوستان و گروه های 
هم فکر غیربهائی در راستای تحقق آرمانهایشان، مثل برابری جنسیتی، رفاه اقتصادی، اتحاد و 



بهائیان ایمان . تالش کنند... و دین و وحدت، صلح در بین ملت ها و اجتماعات، هماهنگی علم 
دارند که حضرت بهاءالله مسیری را مشخص کرده است که به سوی سعادت بشری می رود، از این 
رو سعی می کنند در این مسیر به همراه سایر دوستان و جوامع غیربهائی حرکت کرده، به مقتضای 

باشد عمل کرده، افق های جدید را کشف  تعالیم و اوامر حضرت بهاءالله که در آثارشان مندرج می
 .نمایند و به صورتی جمعی در راه رسیدن به آرمانهایشان تالش کنند

 نگاه نو تلگرام  کانال                                                                                                            

 


