
  یاران روحانی با تقدیم تحیات امنع ابهی

" تهیه گردیده است تالشی است  رانیا  یسبب اعتال   اتیّ اخالق  نیادیتحّول بنعزیزان نازنین برنامه ای که تحت عنوان "

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

د و تأکید می باشد. قصد بر آن است که به عنوان قدمی مؤثر در این راه بر لزوم تحوالت اخالقی و فکری تمرکز  تأ

نمائیم و بیش از پیش با به اشتراک گذاشتن اصول اخالقی امر مبارک با هموطنانمان بتوانیم قدمی هر چند کوچک  

  اما مطمئنًا مؤثر در این راستا برداریم. 

  

 است و می بایست مورد توجه قرار گیرد آنکه برنامه تقدیمی صرفا برنامه ایست پیشنهادی و    آنچه ضروری

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

 ونی که نیاز به اعرابگذاری و یا ترجمه دارند توسط  در ضمن متمنی است قبل از اجرای برنامه در صورت نیاز مت

 عزیزان مطلع محل اعرابگزاری شده و در اختیار سائرین قرار گیرد. 

 

 

داتتان مدام                                                                                               تآ
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 ران ی ا یسبب اعتال اتیّ اخالق  نیاد یتحّول بن عنوان:

  قسمت روحانی 

  مناجات شروع-١

  بیانات حضرت بهاءاهللا -٢

  بیانات حضرت عبدالبهاء-٣

  قسمت اداری 

  در آن هست یترقّ  یهر قسم م،یاخالق مّلت پرداز   نیتحس چون به  -٤

  لزوم تحسین اخالق  -٥

  ّاطالع داد انیبهائ یقیحق یبر مبادباید کل را -٦

  است دهیبر اخالق و رفتار پسند دیشد دیقدم اّول تأک  -٧

  ران یا یسبب اعتال اتیّ اخالق نیادیتحّول بن -٨

  ی و فکر  یضرورت تحول اخالق -٩

  در ایران مقدس مؤثر باشیم؟) اتیّ اخالق  نیادیتحّول بن(به نظر شما چگونه میتوانیم در  مشورتشور و -١٠

  برنامه نونهاالن و نوجوانان عزیز -١١

  جتماعیقسمت ا

  انس و الفت-١٢

 مناجات خاتمه (به انتخاب جمع)-١٣

  

  

  

 



  مناجات شروع-١

 اهللا  ُهو

تجلّ   یا   را  مشتاقان  آن  ابواب  یپروردگار  و  فرما  آلودگ   .بگشا  موهبت  عنايت  هر  هر    یاز  از  و  کن  طاهر  و  طّيب 

و خُ قَ   . بخش  ی آزاد  یناشايستگ يوسف معّطر کن  پيرهن  وميصشان چون  نسيم صبرا چون جَ   خويشان  لق  پُ يب  ر  ا 

و بّينات اشراق    گردند  تا آيات توحيد  .مّتصف کن و به اخالق روحانيان متخّلق  رحمانّيت  به صفات  .مشک و عنبر نما

عّزت    . فقرشان به غنا و  در خود تا شّدتشان به رخا مبّدل گردد قَ  یو عّلت بزرگوار    سبب عّزت امر تو گردند .نور رّب فريد

کنند تا جميع  حکايت از عالم نورانّيت و روحانّيت .گردند و مطالع تنزيه تقديس مظاهر  .ابدّيه يابند و موهبت سرمدّيه

 .   ع عاّنَک انَت القوّي القدير  گردد ابواب از جميع جهات بر وجوهشان گشوده

  ٤٠٥چاپ آلمان ص یمناجاتها                  

  

 

 مبارکه حضرت بهاءاهللا بیانات -٢ 

 :ندیفرمایم  ایبهااهللا در لوح دن حضرت

اهل َبَهابه تقوى   ای  .اخالق  نشیعبوده ناصر امراعمالست ومُ   ه یمرض   یۀ واخالق راض  طاهره   ۀبیاصالح عالم از اعمال ط "

 "ختارو اختاره المُ  به المظلومم َكَ هذا ما حَ  دیتمسك نمائ

ت و نمائيم به آنچه که سبِب ظهوِر محّبت و اصالِح عاَلم است  یهر يک را وصّيت م" . شأِن انسان حکمت و ُمُروَّ

د فرمايد تا  یحّق م از  بجنوِد عاَلم محسو یٰ طّيبه از َاقو اخالقِ  . َشَفَقت و امانت و ديانت است طلبيم دوستان را تأ

َبُهْم  َنْسَئلُ  . د، آفاق را منّور سازنبه نوِر اّتفاق و به َمفاتيِح اخالق ابواِب قلوب را بگشايند َقُهْم َو ُيَقرِّ َدُهْم َو ُيَوفِّ  اهللا َاْن ُيَؤيِّ

هُ اِ  . ِعْنِدِه َو َبَرَکًة ِمْن َلُدنه  ِمْن  ْحَمةً ُيْنِزَل َعَلْيِهْم ِمْن َسماِء اْلَعطاء رَ  وَ  ُکلِّ اْلـَاْحوال  ٖی ف َليهاِ  جاَبِة   نَّ ُهَو اْلُمْقَتِدُر اْلَقدٖير َو ِباْالِ

 " ... َجدٖير 

 

 ١٤٢ صفحه  ۲جلد  یاله اتیآ                                                                                      

 

 

  

  



  عبدالبهآء  حضرتبیانات مبارکه -٣

است پردازند و در    رانیا  ّیۀشب و روز به آنچه سبب عّزت ابد  عیکه جم  دنما  تیرا همواره داللت و وص   یاله  ی"احّبا

و اّتساع صناعت و زراعت و تجارت    یاخالق و آداب و بذل هّمت و مقاصد ارجمند و الفت و محّبت و ترقّ   نیتحس 

  دارند.  ول مبذ میو جهد عظ غیبل یسع

  ۲۹۱ص۳" امر و خلق، ج                                                                                          

و   زنندیم  میقد  انیبن  ن یا  ۀشیبه دست گرفته به ر   شهیت  قهیالحقیاحزاب ف  ع یو جم  رانستیو   ران یا  ،قتیحق  ۀ تشن  یا

ن ملتفت  ا  ستندیابدًا  ا  انیبن  ،کلنگ  نیکه  و  است  حزبکن شهیر   ،شهیت  نیکن  هر  م  ی.  تعم  کندیگمان  به    ر یکه 

 ".ِهمیدیْ باَ  وِتِهمیُ بُ  خّربونیُ : "دیفرمای در قرآن م یمشغولست. ول

گ   رانیا  یۀ که بن  میکوشینبوده. در آن م  لیمشترک و متما  ی حزب  چ یآوارگان به ه  ن یا  ، یبار  و معلوم است    رد یقّوت 

مراتب محتوم است.    عیدر جم  یاخالق گردد ترق  سیممکن نه. چون تأس  یاخالق اله  سیجز به تأس   رانیا  هیقّوت بن

تعد  یمّلت  چیه فَ   لیبدون  نَ اخالق  و  نالح  تحس   ابد؛یجاح  به  رواج    نیو  فنون  و  علوم  ب  ابدیاخالق  افکار   ت ینها  یو 

رواج    عهیبد  عیرسد، صنا  تینها  ۀ به درج  استی بجوشد، س  تیّ مو حَ   رتی روشن گردد؛ صداقت و امانت و حماست و غ 

شود، فتبارک   دیخلق جد  د،یانتقال نما  گر یبه برزخ د  یَعَلم افرازد، ملت از برزخ  ،شجاعت  د،یاّتساع جو  ،تجارت  ابد،ی

 .ابدیتحّقق  نیالخالق احَسُن اهللا 

  ۸۳ص ۱ج یآسمان  امیپ                           

ع و اهالک و تفریق مشهورگروهی در ایران به تخریب و تَ  جمعی   ،دمیر مشغول و قومی چون آتش سوزان به تض

و   بردباری  کمال  در  میشود  مالحظه  باشد  انصاف  اگر  آزادگان  این  و  موصوف  تصلیح  و  ترمیم  به  وطن  هواخواهان 

ه که بزرگواری هر دولت و ملتی و ترقی و چ  .مألوفمظلومی به تأسیس و تعمیر و تحکیم اصل بنیان مّلت و دولت  

امتی و  تَ   ،سعادت جاودانی هر قوم  و  دانائی  تحصیل  و  اطوار  و تحسین  به تصحیح اخالق  و موکول  در  درُّ منوط  ج 

  مدارج کماالت انسانی است.

   ٢٦٢ص  ٣مآخذ اشعار ج                          

 

 

   

  

  

 



  در آن هست یترقّ  یهر قسم م،یاخالق مّلت پرداز   نیچون به تحس  -٤

  حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

  یکه به کلّ   دیشده را د  یکه جسد متالش  دیفرمایم  انیب  یتینمانده. در قرآن حکا  یدیام  یاله  ۀ و قوّ   یبیجز به مدد غ "

. ناگاه  ابدیشده جان    یجسم متالش  نیکه اگر ا  شودی ها از هم منفصل گشته. گفت چگونه مشده و استخوان  دهیپاش

  ی پ  هیّ . آنگاه به قدرت الهافتیتمام    یگرفت و جان و توان  تشد، گوشت و پوس  وندیها به هم پاستخوان  دید  ةً بغت

 ".میرم یَ العظام و ه ِییح یُ   فیو دانست "ک  دیبرد و د

مَ   یجسد متالش  مقصد، اثَ شده  غ   ران یل  اگر مدد  که  قوّ   یبیاست  ملکوت  دتأ  ابدی  یاله  ۀو  احزاب    د؛یجو  یو عون 

است مّتحد    هیّ و عّزت ابد  ات یمجتمع گردند و بر آنچه سبب ح  هیّ معنو  ۀ متضاّده به قوّ   ۀمتنّوعه و نفوس مختلف  ۀمتفّرق

و    رودینم  رانی ولو استقالل رفته باشد ا  م؛ ی بکوش  رانیا  ی و تجار   یو صناع  یزراع   یدر ترقّ   دی و مّتفق گردند. حال ما با

 ند،یو عمل نما  امیبه آنچه مأمورند ق  انی در آن هست. اگر بهائ  یترقّ   یهر قسم  م،یاخالق مّلت پرداز   نیچون به تحس 

 ".رضوان شود  ۀ نان و روض جَ  ۀ غبط رانیو مملکت ا دیکه منتها آمال جلوه نما گذردی نم یمّدت

  

 ١٠٥، ص٢ج اآلثار،عیبدا                                                                                          

  

  

  

  

  

  

  لزوم تحسین اخالق -٥

باید کوشید تا اخالق ملت تبدیل شود و استعداد مشروطه و امور سائره حاصل گردد و اال هر روز مشکالتی رو دهد و 

شود بلی یأس و پریشانی بیشتر شود مالحظه نمائید که حتی علم اکتسابی بدون تحسین و تعدیل اخالق سبب ُضّر  

  عظیمه است.  داگر به احسن اخالق توأم باشد، علم سبب حصول فوائ 

  ۲۹ص   ۲بدایع اآلثار ج                           

  

  



  . ّاطالع داد انیبهائ یقیحق یبر مباد باید کل را--٦

 حضرت ولی امراهللا میفرمایند:  

اقل  یتّرق آن  استخالص  و  نجات  و  عمران  تعم  میو  به  مشروط  و  اجرا  میمنوط  که    یۀاساّس   میتعال  یو  است  امراهللا 

ترب مُ  مّروج  و  اخالق  مّرب  تیِحسن  مّادّ   یو  ّاتخاذ وسائل  نه  تمه  هیاسیس  یۀنفوس است،  غ   داتیو  اجراآت    ۀنیرمتیو 

قوان  هیاقتصادّ  و  احکام  انشاء  چه    ارانی.  ه ینظمّ   نیو  ا  یتیمدخلّ را  مُ   نیدر  و  امور  ولشوشه   خارجه.   دیبا  یاسباب 

  ان یو گمان نکنند که بهائ  ندیحاصل ننما  یر امور تکدّ   یایتا زمامداران و اول  دیّهمت کوش  تیمالحظه نمود و در نها

خو وطن  به  با  شیتّعلق  نگردد.  فراهم  آشوب  و  غلغله  و  فساد  اسباب  تا  نها  دیندارند  و    تیدر  مالحظه  و  حکمت 

ر   ی بار برد و  روح  مّحبت خالص  حانی و  و   یقیحق  ۀو  نمود  مدارا  نفوس  وَ   کلبا  از  شر   عیض را  مباد  ،فیو    ی قیحق  یبر 

  .است انیرانیا ز یو تعز  رانیا یو معنو یمّاد یو تّرق یعالم انسان ت یّاطالع داد و آن خدمت به نوع بشر و ترب انیبهائ

 امراهللا یحضرت ول عاتیاز توق یقسمت 

   

 

 

  است دهیبر اخالق و رفتار پسند دیشد دی.  قدم اّول تأک-٧

 بیت العدل اعظم الهی میفرمایند:

ن  قاتیتوف آن  یروحان  اکان یدرخشان  نورانشما  از  مردم  عالم  سراسر  در  حال  که  بود  مند بهره  یاله  میتعال  تیّ چنان 

ا  . شوندی م در  اّول  تأک   نی قدم  پسند  دیشد  د یراستا  رفتار  و  اخالق  اخالق  دهیبر  حضرت  آن  نظر  در  و   اتیّ است.  

و    یحفظ و تعادل نظم اجتماع   یاست مستحکم برا  یاساسو    شرویپ  ۀهر جامع  یاست محکم برا  یاشالوده  اتیّ روحان

که صداقت و امانت موجب   دینمای مفهوم را روشن م  نیبه عنوان مثال ا  یبهائ  می.  تعالیهمگان  یرفاه و ترقّ   شبردیپ

بدون    یمّلت  چی و سازنده است.  ه  دیمشروعات مف  گر ید  شبردیگسترش صنعت و اقتصاد و پ  ،یجمع  ییتوانا  شیافزا

افکار روشن    رایاست ز   یمراتب قطع   عیدر جم  شرفتیفرما باشد پحکم   اتیّ اگر اخالق  یول  ابدین  یاخالق رستگار   بیتهذ

گردد، تجارت    جیترو  ییشود، علوم و فنون و خردگرا  تیتثب  یشجاعت اخالق  ابد،ی  میتحک  یو جمع   یگردد، روابط فرد

مّلت خلق   جهی و در نت ردی امور قرار گ  ۀو ادار استیس حور و احترام همگان م یو آزاد یو معنو ی رفاه مادّ  رد،یتوسعه پذ

در بهبود اجتماع    شگامییپ  یاحزاب مختلف که مّدع   ار یکه امروز در سراسر جهان چه بس   دشود.  مالحظه فرما  دیجد

ول ت  یهستند  واقع  در  امانت،  و  صداقت  به  تمّسک  عدم  عّلت  ر   شه یبه  م  اتی ح  ۀش یبر  خود  و   زنندیاجتماع 

       ِهمیدیْ باَ  وِتِهمیُ بُ  خّربون یُ  " دیفرمایاست که م میقرآن کر  یۀآ نیمصداق ا شانعملکرد

 ١٣٩٦مهر   ٢٥ امیپ                         

 



 ران یا یسبب اعتال اتیّ اخالق نیادیتحّول بن -٨

از وطن مقّدس و مألوفش غافل نشد و در طول    یرفت اّما دم  دیبه همراه اب بزرگوارش به تبع  تیّ حضرت در طفول  آن

مغرب  یحتّ   اتیح به  سفر  هنگام  هم  نیزم  در  ذکر  و  فکر  به  تعال  هنانشیم  همواره  مدد  به  بلکه  تا  بود   میمشغول 

اجتماع در آن خّطه دگرگون    ّیۀ روابط ضرور   ، نیعصر نو  نیا  ۀستیشا  لیخصا  جیو با ترو  دیروز جد  ن یا  ی خداوندگار برا

  نیادیو در ظّل تحّول بن  رد،ی امور قرار گ   یمحور اصل  تیو ترب  میتعل  د،یرد رخ بگشاخِ   د،یگردد، عدل و انصاف جلوه نما

و   یهال  میتعال  حیشود.  لذا حضرتش با تشر   رانیا  یگردد و سبب اعتال  ّسر یم  شرفتیو پ  یهمه گونه ترقّ   ات،یّ اخالق

اجتماع، مردمان آن   یهایرفع معضالت و کاست ی برا هیّ رّبان ۀعیمندرجه در شر  یهادر جهت به کار بستن آموزه قیتشو

بهائ و  داد  قرار  مخاطب  عمومًا  را  ترغ   ن رایا  انیسامان  و  داد  اندرز  و  پند  خصوصًا  فداکار   بیرا  هرگونه  از    یبه  و 

  نانیاطم  رانیدرخشان ا  ۀندیو مکّررًا و مؤّکدًا همگان را به آ  رمودف  مقّدس   نیخدمت به آن سرزم  یبرا  یخودگذشتگ

 .دیبخش 

  رایز   ستی شکوه و عظمت و بزرگوار   تیدر نها   رانی:  ”مستقبل اندیفرمایم  نیاز الواح مبارک، آن حضرت چن  یکی  در

مبارکست. ا  میاقال  عیجم  موطن جمال  به  احترام  نظر  و  توّجه  و    رانیعالم  نمود  ترقّ   دیبدان  نیقیخواهند   یکه چنان 

گلستان    یاحزان شود روز   ٔ:  ”کلبهندیفرمایم  گر ید  یانیو در ب  .“ندما   ران یعالم ح  ان یاعاظم و دانا  ع یکه انظار جم  دینما

 “.دینداشته باش یحزن گر ید دیدار   ی جر هّمت و صداقت را مُ   تینها انیرانیو ا ران یاه شما در خدمات بغم مخور. 

 عیبد ١٧٨نوروز  امیپ                                    

 

 ی و فکر  یضرورت تحول اخالق -٩

  یکرده، تمدن صور   دیتأک   انیرانیا  »یو اجتماع  یدر طرز تفکر و رفتار فرد  یو تحول اساس  ر عبدالبھاء بر ضرورت «تغ 

حق «تمدن  «صفا  »ی اخالق  یق یبدون  حکم  در  ب  یرا  بن  یظاھر  «مخرب  را  آن  و  دانسته،  باطن»   انیکمال 

 ی نفوس بحث م  یو رفتار   یتحول اخالق  لزوم«تمدن اخالق» و    تیاست. در سرتاسر رساله از محور   ت»خواندهیانسان

و    ابدی قرار ن  یم یدر مرکز مستق  ه ینشوند و افکار عموم  تیترب  یمبرھن و واضح است که تا جمھور اھال  ی بس   ن یکند: "ا

پاک و مطّھر نگردد، امور بر    ه یمرض   ر ی اطوار غ   ۀ از شائب  ه یاھل مناصب جزئ  یامور حت  اء یدامن عفت و عصمت ِ افراد اول

ولو کمال جھد مبذول   ینرسد که اگر نفس   یام احوال و ضبط و ربط اطوار تا به  درجه او انتظ  دیَدوران ننما  الئقمحور  

" نکات دیاصالح مأمول تام رخ ننما  د،یتجاوز نما  تیاز مسلک حقان  ی مقدار رأس شعر   نکهیاز ا  ابدیخود را عاجز    دینما

مجالس و    لی فراوان تشک  تیاند: به رغم اھم  هیّ مدن  ۀدر رسال  هدراصالح جامع  یتحول اخالق  نیادینقش بن  یایگو  ر یز 

م مشورت،  اعضا  دیگو  یمحافل  ب  ی اگر  و  "پست ھمت  ذات  رت،یغ   یمجلس  منافع  طالب  و  کاھل  و  خود    یۀجاھل 

مستغرق   لیتمدنشان، به دل  ۀمجالس مترّتب نشود.» «کل طوائف اروپ» را با ھم   سیبر تأس  یباشند، ثمر و فوائد

  ع یو وضع اصول و اساس جم  ن»یداند، چرا که قصد از «بسط قوان  یم  جھه»یاقط النت"، «سیھائل ھو  بحربودن در «

افراد اجتماع است، و    ۀھم  شیشئون تمدن، سعادت بشر است، و سعادت بشر در تقرب به حق و در راحت و آسا

ا  ۀلیوس انسان  نیحصول  ربّ   ت»ی دو مقصد، «اخالق حسنه  عالم  که خصائص  آنجا  کند، «حسن    یرا ذکر م  یاناست. 



 ی در ضرورت مخالفت با ھوا   لیشمرد و به تفص  یواجب م  یرا بر و  ی اهللا قلب ِةیو خش   یقیحق  یاخالق» زھد و تقوا

  نگارد.  ینفس م

 یزدان ی نایم - ران یاصالح ا یبرا  ی نقشه ا ه؛یساله مدنر            


