یاران روحانی با تقدیم تحیات امنع ابهی
تحول بنیادین اخﻼق ّیات سبب اعتﻼی ایران" تهیه گردیده است تﻼشی است
عزیزان نازنین برنامه ای که تحت عنوان " ّ

برای تمرکز و تأمل برآنچه که در آثار مبارکه و هدایات بیت العدل اعظم الهی در خصوص تعالی ایران و احیاء آن مورد

تأ د و تأکید می باشد .قصد بر آن است که به عنوان قدمی مؤثر در این راه بر لزوم تحوﻻت اخﻼقی و فکری تمرکز
نمائیم و بیش از پیش با به اشتراک گذاشتن اصول اخﻼقی امر مبارک با هموطنانمان بتوانیم قدمی هر چند کوچک
اما مطمئناً مؤثر در این راستا برداریم.



آنچه ضروری است و می بایست مورد توجه قرار گیرد آنکه برنامه تقدیمی صرفا برنامه ایست پیشنهادی و
بهتر آن است که هر جمع بنا به نیازهای محلی و چالشهای موجود در حین اقدامات،خود برنامه ای را که مورد
نیاز میبیند تهیه نماید



در ضمن متمنی است قبل از اجرای برنامه در صورت نیاز متونی که نیاز به اعرابگذاری و یا ترجمه دارند توسط
عزیزان مطلع محل اعرابگزاری شده و در اختیار سائرین قرار گیرد.

تآ داتتان مدام

"خیر عموم خواهیم و ّ
ترقی جمهور ،و به عالم آداب و اخﻼق ایران خدمت می کنیم”
مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد  2ص151
تحول بنﯿادﯾﻦ اخﻼق ّﯿات سبب اعتﻼی اﯾران
عنوان:
ّ
قسمت روحانی
-١مناجات شروع
-٢بیانات حضرت بهاءاﷲ
-٣بیانات حضرت عبدالبهاء
قسمت اداری
 -٤چون به تحسین اخﻼق ملّ ت پرداز یم ،هر قسمی ّ
ترقی در آن هست
 -٥لزوم تحسین اخﻼق
 -٦باید کل رابر مبادی حقیقی بهائیان اّ طﻼع داد
 -٧قدم ّاول تأکید شدید بر اخﻼق و رفتار پسندیده است
تحول بنیادین اخﻼق ّیات سبب اعتﻼی ایران
-٨
ّ
 -٩ضرورت تحول اخﻼقی و فکر ی
تحول بنیادین اخﻼق ّیات در ایران مقدس مؤثر باشیم؟(
-١٠شور و مشورت )به نظر شما چگونه میتوانیم در
ّ
 -١١برنامه نونهاﻻن و نوجوانان عزیز
قسمت اﺟتماعی
-١٢انس و الفت
-١٣مناجات خاتمه )به انتخاب جمع(

-١مناجات شروع
ُهو اﷲ
طيب و طاهر کن و از هر
ای پروردگار آن مشتاقان را تجلّ ی عنايت فرما و ابواب موهبت بگشا .از هر آلودگی ّ
جيب نسيم صبا ُپر
ناشايستگی آزادی بخشَ .قميصشان چون پيرهن يوسف
ّ
معطر کن و خُ لق و خويشان را چون َ
بينات اشراق
مشک و عنبر نما .به صفات
رحمانيت ّ
متصف کن و به اخﻼق روحانيان متخلّ ق .تا آيات توحيد گردند و ّ
ّ
عزت
مبدل گردد و فقرشان به غناّ .
رب فريد .سبب ّ
شدتشان به رخا ّ
عزت امر تو گردند و علّ ت بزرگوار ی َقدر خود تا ّ
نور ّ
روحانيت حکايت کنند تا جميع
نورانيت و
سرمديه .مظاهر تقديس گردند و مطالع تنزيه .از عالم
ابديه يابند و موهبت
ّ
ّ
ّ
ّ
القوي القدير .ع ع
انت
ک
ابواب از جميع جهات بر وجوهشان گشوده گردد انّ َ
َ
ّ

مناجاتهای چاپ آلمان ص٤٠٥

-٢بیانات مبارکه حضرت بهاءاﷲ
حضرت بهااﷲ در لوح دنیا میفرمایند:
ومعینش اخﻼق .یا اهل َب َهابه تقوى
" اصﻼح عالم از اعمال طیبﮥ طاهره واخﻼق راضیﮥ مرضیه بوده ناصر امراعمالست ُ
المختار"
تمسﻚ نمائید هذا ما َ
حﻜَ م َبه المظلوم و اختاره ُ

ظهور
سبب
وصيت می نمائيم به آنچه که
"هر يک را
ِ
ِ
ّ
ی
َشفَ قَ ت و امانت و ديانت است .
ِ
اخﻼق ّ
طيبه از َاقو ٰ

شأن انسان حکمت و ُم ُر ﱠوت و
اصﻼح عالَ م است.
محبت و
ِ
ِ
ّ
ِ
حق می طلبيم دوستان را تأ د فرمايد تا
جنود عالَ م محسوب از ّ

منور سازند .نَ ْسئَ ُل اﷲ َا ْن ُيؤَ ﱢي َد ُه ْم َو ُي َو ﱢفقَ ُه ْم َو ُيقَ ﱢر َب ُه ْم
فاتيح اخﻼق
به َم
ِ
ابواب قلوب را بگشايند و به ِ
ِ
نور اتّ فاق ،آفاق را ّ
دير َو ِب ْ ِ
حوال َو ُي ْن ِز َل َعلَ ْي ِه ْم ِم ْن َس ِ
جاب ِﺔ
ح َم ًﺔ ِم ْن ِع ْن ِد ِه َو َب َرکَ ًﺔ ِم ْن لَ ُدنه  .اِ نﱠ ُه ُه َو الْ ُمقْ َت ِد ُر الْ قَ ٖ
اﻻ َ
ماء الْ َعطاء َر ْ
اِ لَ يه ف ٖی کُ ﱢل الْ ـاَ ْ
دير" ...
ج ٖ
َ

آیات الهی جلد  ۲صفحه ١٤٢

-٣بیانات مبارکه حضرت عبدالبهآء
عزت ابد ّیﮥ ایران است پردازند و در
"احبای الهی را همواره دﻻلت و وصیت نما د که جمیع شب و روز به آنچه سبب ّ
ّ

محبت و ّ
ترقی و اتّ ساع صناعت و زراعت و تجارت
همت و مقاصد ارجمند و الفت و
ّ
تحسین اخﻼق و آداب و بذل ّ
سعی بلیﻎ و جهد عظیم مبذول دارند.
" امر و خلق ،ج ۳ص۲۹۱

ای تشنﮥ حقیقت ،ایران ویرانست و جمیع احزاب فیالحقیقه تیشه به دست گرفته به ر یشﮥ این بنیان قدیم میزنند و
ً
ابدا ملتفت نیستند که این کلنﮓ ،بنیان کن است و این تیشه ،ر یشهکن .هر حزبی گمان میکند که به تعمیر
خربون ُب ُیوتِ ِهم باَ ْیدی ِهم".
مشغولست .ولی در قرآن میفرمایدُ " :ی ّ
قوت گیرد و معلوم است
بار ی ،این آوارگان به هیﭻ حزبی مشترک و متمایل نبوده .در آن میکوشیم که بنیﮥ ایران ّ

قوت بنیه ایران جز به تأسیس اخﻼق الهی ممکن نه .چون تأسیس اخﻼق گردد ترقی در جمیع مراتب محتوم است.
ّ
هیﭻ ملّ تی بدون تعدیل اخﻼق َفﻼح و نَ جاح نیابد؛ و به تحسین اخﻼق علوم و فنون رواج یابد و افکار بی نهایت
حم ّیت بجوشد ،سیاست به درجﮥ نهایت رسد ،صنایع بدیعه رواج
روشن گردد؛ صداقت و امانت و حماست و غیرت و َ
یابد ،تجارت ،اتّ ساع جوید ،شجاعتَ ،علَ م افرازد ،ملت از برزخی به برزخ دیگر انتقال نماید ،خلق جدید شود ،فتبارک

احس ُن الخالقین تحقّ ق یابد.
اﷲ
َ
پیام آسمانی ج ۱ص۸۳
گروهی در ایران به تخریب و تَ دمیر مشغول و قومی چون آتش سوزان به تض ع و اهﻼک و تفریق مشهور ،جمعی
هواخواهان وطن به ترمیم و تصلیح موصوف و این آزادگان اگر انصاف باشد مﻼحظه میشود در کمال بردباری و
مظلومی به تأسیس و تعمیر و تحکیم اصل بنیان ملّ ت و دولت مألوف .چه که بزرگواری هر دولت و ملتی و ترقی و
در ج در
سعادت جاودانی هر قوم و امتی ،منوط و موکول به تصحیح اخﻼق و تحسین اطوار و تحصیل دانائی و تَ ﱡ
مدارج کماﻻت انسانی است.
مآخذ اشعار ج  ٣ص٢٦٢

 -٤چون به تحسین اخﻼق ملّ ت پرداز یم ،هر قسمی ّ
ترقی در آن هست
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
قوۀ الهی امیدی نمانده .در قرآن حکایتی بیان میفرماید که جسد متﻼشی شده را دید که به کلّ ی
"جز به مدد غیبی و ّ
پاشیده شده و استخوانها از هم منفصل گشته .گفت چگونه میشود که اگر این جسم متﻼشی شده جان یابد .ناگاه

بغت ًﺔ دید استخوانها به هم پیوند شد ،گوشت و پوست گرفت و جان و توانی تمام یافت .آنگاه به قدرت اله ّیه پی
برد و دید و دانست "کیف ُیح ِیی العظام و ه َی رمیم".

قوۀ الهی یابد تأ د و عون ملکوتی جوید؛ احزاب
مقصد ،جسد متﻼشی شده َم َﺜل ایران است که اگر مدد غیبی و ّ

متحد
متنوعه و نفوس مختلفﮥ
متفرقﮥ
عزت ابد ّیه است ّ
قوۀ معنو ّیه مجتمع گردند و بر آنچه سبب حیات و ّ
ّ
متضاده به ّ
ّ
ّ
متفق گردند .حال ما باید در ّ
ترقی زراعی و صناعی و تجار ی ایران بکوشیم؛ ولو استقﻼل رفته باشد ایران نمیرود و
و ّ
چون به تحسین اخﻼق ملّ ت پرداز یم ،هر قسمی ّ
ترقی در آن هست .اگر بهائیان به آنچه مأمورند قیام و عمل نمایند،
جنان و روضﮥ رضوان شود".
ّ
مدتی نمیگذرد که منتها آمال جلوه نماید و مملکت ایران غبطﮥ َ

بدایعاﻵثار ،ج ،٢ص١٠٥

-٥لزوم تحسین اخﻼق
باید کوشید تا اخﻼق ملت تبدیل شود و استعداد مشروطه و امور سائره حاصل گردد و اﻻ هر روز مشکﻼتی رو دهد و
یأس و پریشانی بیشتر شود مﻼحظه نمائید که حتی علم اکتسابی بدون تحسین و تعدیل اخﻼق سبب ُض ّر شود بلی
اگر به احسن اخﻼق توأم باشد ،علم سبب حصول فوائد عظیمه است.
بدایع اﻵثار ج  ۲ص ۲۹

--٦باید کل را بر مبادی حقیقی بهائیان اّ طﻼع داد.
حضرت ولی امراﷲ میفرمایند:
اساسیﮥ امراﷲ است که
ترقی و عمران و نجات و استخﻼص آن اقلیم منوط و مشروط به تعمیم و اجرای تعالیم
ّ
ّ
ُم ِ
مربی نفوس است ،نه اّ تخاذ وسائل ماّ ّدیﮥ سیاسیه و تمهیدات و اجراآت غیرمتینﮥ
مروج تربیت و ّ
حسن اخﻼق و ّ

نظمیه .یاران را چه مدخلّ یتی در این امور ُمشوشه و اسباب خارجه .ولی باید
اقتصادیه و انشاء احکام و قوانین
ّ
ّ
تکدر ی حاصل ننمایند و گمان نکنند که بهائیان
مﻼحظه نمود و در نهایت ّهمت کوشید تا زمامداران و اولیای امور
ّ

تعلق به وطن خویش ندارند تا اسباب فساد و غلغله و آشوب فراهم نگردد .باید در نهایت حکمت و مﻼحظه و
ّ
محبت خالصﮥ حقیقی با نفوس مدارا نمود وکل را از َوضیع و شر یف ،بر مبادی حقیقی
بردبار ی و روح و ر یحان و ّ

ترقی ماّ دی و معنوی ایران و تعز یز ایرانیان است.
بهائیان اّ طﻼع داد و آن خدمت به نوع بشر و تربیت عالم انسانی و ّ

قسمتی از توقیعات حضرت ولی امراﷲ

 .-٧قدم ّاول تأکید شدید بر اخﻼق و رفتار پسندیده است
بیت العدل اعظم الهی میفرمایند:
توفیقات درخشان نیاکان روحانی شما آنچنان بود که حال در سراسر عالم مردم از نوران ّیت تعالیم الهی بهرهمند
میشوند .قدم ّاول در این راستا تأکید شدید بر اخﻼق و رفتار پسندیده است .در نظر آن حضرت اخﻼق ّیات و

روحان ّیات شالودهای است محکم برای هر جامعﮥ پیشرو و اساسی است مستحکم برای حفظ و تعادل نظم اجتماعی و
پیشبرد رفاه و ّ
ترقی همگانی .تعالیم بهائی به عنوان مﺜال این مفهوم را روشن مینماید که صداقت و امانت موجب
افزایش توانایی جمعی ،گسترش صنعت و اقتصاد و پیشبرد دیگر مشروعات مفید و سازنده است .هیﭻ ملّ تی بدون
تهذیب اخﻼق رستگار ی نیابد ولی اگر اخﻼق ّیات حکمفرما باشد پیشرفت در جمیع مراتب قطعی است ز یرا افکار روشن
گردد ،روابط فردی و جمعی تحکیم یابد ،شجاعت اخﻼقی تﺜبیت شود ،علوم و فنون و خردگرایی ترویﺞ گردد ،تجارت

مادی و معنوی و آزادی و احترام همگان محور سیاست و ادارۀ امور قرار گیرد و در نتیجه ملّ ت خلق
توسعه پذیرد ،رفاه ّ
مدعی پیشگامی در بهبود اجتماع
جدید شود .مﻼحظه فرما د که امروز در سراسر جهان چه بسیار احزاب مختلف که ّ
تمسک به صداقت و امانت ،در واقع تیشه بر ر یشﮥ حیات اجتماع خود میزنند و
هستند ولی به علّ ت عدم
ّ
خربون ُب ُیوتِ ِهم باَ ْیدی ِهم
عملکردشان مصداق این آیﮥ قرآن کر یم است که میفرماید " ُی ّ
پیام  ٢٥مهر ١٣٩٦

تحول بنیادین اخﻼق ّیات سبب اعتﻼی ایران
-٨
ّ
مقدس و مألوفش غافل نشد و در طول
اما دمی از وطن
ّ
آن حضرت در طفول ّیت به همراه اب بزرگوارش به تبعید رفت ّ

حتی در هنگام سفر به مغرب زمین همواره به فکر و ذکر هم میهنانش مشغول بود تا بلکه به مدد تعالیم
حیات ّ
خطه دگرگون
خداوندگار برای این روز جدید و با ترویﺞ خصایل شایستﮥ این عصر نوین ،روابط ضرور ّیﮥ اجتماع در آن ّ

تحول بنیادین
ظل
گردد ،عدل و انصاف جلوه نمایدِ ،خرد رخ بگشاید ،تعلیم و تربیت محور اصلی امور قرار گیرد ،و در ّ
ّ
اخﻼق ّیات ،همه گونه ّ
ترقی و پیشرفت می ّسر گردد و سبب اعتﻼی ایران شود .لذا حضرتش با تشر یح تعالیم الهی و
تشویق در جهت به کار بستن آموزههای مندرجه در شر یعﮥ ّربان ّیه برای رفع معضﻼت و کاستیهای اجتماع ،مردمان آن
سامان را عموماً مخاطب قرار داد و بهائیان ایران را خصوصاً پند و اندرز داد و ترغیب به هرگونه فداکار ی و از

مکر ًرا و مؤکّ ً
دا همگان را به آیندۀ درخشان ایران اطمینان
مقدس فرمود و
خودگذشتگی برای خدمت به آن سرزمین
ّ
ّ
بخشید.
در یکی از الواح مبارک ،آن حضرت چنین میفرمایند” :مستقبل ایران در نهایت شکوه و عظمت و بزرگوار یست ز یرا
توجه و نظر احترام به ایران خواهند نمود و یقین بدانید که چنان ّ
ترقی
موطن جمال مبارکست .جمیع اقالیم عالم
ّ
نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند “.و در بیانی دیگر میفرمایند” :کلبهٔ احزان شود روز ی گلستان
همت و صداقت را ُمجر ی دار ید دیگر حزنی نداشته باشید“.
غم مخور .شما در خدمات به ایران و ایرانیان نهایت ّ
پیام نوروز  ١٧٨بدیع

 -٩ضرورت تحول اخﻼقی و فکر ی
عبدالبھاء بر ضرورت »تغ ر و تحول اساسی در طرز تفکر و رفتار فردی و اجتماعی« ایرانیان تأکید کرده ،تمدن صور ی
بدون »تمدن حقیقی اخﻼقی« را در حکم »صفای ظاﮬر بی کمال باطن« دانسته ،و آن را »مخرب بنیان
انسانیت«خوانده است .در سرتاسر رساله از محور یت »تمدن اخﻼق« و لزوم تحول اخﻼقی و رفتار ی نفوس بحث می
کند" :این بسی مبرﮬن و واضح است که تا جمھور اﮬالی تربیت نشوند و افکار عمومیه در مرکز مستقیمی قرار نیابد و
مطھر نگردد ،امور بر
دامن عفت و عصمت ِ افراد اولیاء امور حتی اﮬل مناصب جزئیه از شائبﮥ اطوار غیر مرضیه پاک و
ّ
محور ﻻئق َدوران ننماید و انتظام احوال و ضبط و ربط اطوار تا به درجه ای نرسد که اگر نفسی ولو کمال جھد مبذول
نماید خود را عاجز یابد از اینکه مقدار رأس شعر ی از مسلک حقانیت تجاوز نماید ،اصﻼح مأمول تام رخ ننماید" نکات
ز یر گویای نقش بنیادین تحول اخﻼقی دراصﻼح جامعه در رسالﮥ مدن ّیه اند :به رغم اﮬمیت فراوان تشکیل مجالس و
محافل مشورت ،می گوید اگر اعضای مجلس "پست ﮬمت و بی غیرت ،جاﮬل و کاﮬل و طالب منافع ذاتیﮥ خود

باشند ،ثمر و فوائدی بر تأسیس مجالس مترتّ ب نشود» «.کل طوائف اروپ« را با ﮬمﮥ تمدنشان ،به دلیل مستغرق
بودن در »بحر ﮬائل ﮬوی"» ،ساقط النتیجھه« می داند ،چرا که قصد از »بسط قوانین« و وضع اصول و اساس جمیع
شئون تمدن ،سعادت بشر است ،و سعادت بشر در تقرب به حق و در راحت و آسایش ﮬمﮥ افراد اجتماع است ،و
وسیلﮥ حصول این دو مقصد» ،اخﻼق حسنه انسانیت« است .آنجا که خصائص عالم ّربانی را ذکر می کند» ،حسن

اخﻼق« زﮬد و تقوای حقیقی و خشیﺔ ِ اﷲ قلبی را بر وی واجب می شمرد و به تفصیل در ضرورت مخالفت با ﮬوای
نفس می نگارد.
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