
 یاران روحانی
 با تقدیم تحیات امنع ابهی 

برنامه پیشنهادی که تقدیم حضورتان میگردد به تأمل بر یکی از اساسی ترین تعالیم مبارکه آئین بهائی اختصاص یافته 
 و به اهمیت توجه به آن متذکر دارد. زددارد هر یک از ما را هرچه بیشتر با این تعلیم مبارک آشنا سا سعیو 

ری برای کشف حقیقت است که ما بهائیان در جمیع امور به  همانطور که میدانیم )تحری حقیقت( از جمله لوازم ضرو
 رعایت آن دعوت شده ایم. به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء: 

مانده" امکان محجوب و مستور  که در صدف  گرانبهائی است  یافتنی  و  ." حقیقت گوهر  را دست  این گوهر  که  راهی 
مینماید و سبب میگردد که بتوانیم در هر امری جانب انصاف را رعایت نمائیم،جستجو کردن است که این خود شرایط  

 گردیده در این برنامه در خصوص آن با یکدیگر گفتگو نمائیم. و خصائصی را می طلبد که تا حدی سعی 
 .ن بتوانیم همواره در جمیع امور منصفانه طالب حقیقت باشیمآتأمل برمندرجات امید آنکه با مطالعه این مجموعه و 
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 مناجات شروع - 1

 ُهوالل                                                                              

با کماِل ُحّب و وفاق حاضر شدند، خدايا روي پروردگار و  فرما،  ای  ُمسَتبَشر  ُکبری  را به بشارت  ارواح  را منّور کن،  ها 
اِع ندای اعلی ُملتّذ فرما. پروردگارا، خطا کاريم تو  ها را به استمها را به مشاهدۀ آياِت ُهدی روشن کن و گوشچشم

کاريم تو َعفو فرما، در پناِه خود پناه ده، ُنقصان را به ُغفران کامل کن، اين نفوس را از عاَلِم اوهام ِبَرهان  َمغفرت کن، گنه
َتَحّرِی حقيقت کنند ِبنما تا  َلکوت نزديک گردند، از جهاِن  از عالم ناسوت دور شوند و به عالِم مَ   ،و به حقيقت داللت 

نما،  ُظلمانی به فضای نورانی در آيند، از ُظلَماِت ِامکان ِبَرهان و به َانواِر المکان ُمنّور فرما، َمظاهِر انوار کن و َمطالِع اثمار 
  و توئی قادر و بينا.ای و توانا تو آمرزگاری و دانا، تو بخشنده ، از غير بيزار فرما و ُمّطِلع َبر َاسرار نما. ای پروردگار

   ع ع                                                                                                              
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 دوم  مناجات -2
 ُهوالل 

 
نفوِس خواب را بيدار نما.    ،  های ُمرده را زنده کن دل ،  ها را شنوا نما گوش  ،ها را روشن کن ای خداونِد مهربان، بصيرت

عنايتی فرما که تو را بشناسيم و  ،  داخداوندا ما را از هر قيدی آزاد فرما و به جهاِن نا محدود خويش داللت کن. خداون
از هر ُگلی انتشار    ،طالِب رائحۀ َطّيبه باشيم   .از هر ُافقی طالع شود  ،عاشِق جماِل تو باشيم، جويای شمِس حقيقت باشيم

تا در َسبيِل تو ُسلوک نمائيم، جستجوی    ، اوندا ما را از عالِم َمحدود نجات ده و به جهاِن نا َمحدوِد خويش رسانيابد. خد
 ع ع           توئی قادر و توانا.  ،توئی مهربان  ،تو نمائيم و مشاهدۀ جمال و کماِل تو کنيم. توئی بخشنده
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 ضرت بهاءالل  ح ۀبیانات مبارک -3

 لزوم تحری حقیقت  

  غض در امری که ّب و البُ و متوّکاًل علی الل و مقّدسًا عن الحُ   بايد تفّحص نمايد  ،مقام بلوغ فائز شده  " انسان چون ب    
ۀ  مالحظه نمايد از مشاهدر غير  َص بَ ه  چه اگر ب  .و ببيند  ر خود بشنودَص مع و بَ َس ه  تفّکر کند و ب  ،آن متمّسکنده  عباد ب

موجود و هر حزبی خود را حّق دانسته و ميدانند   . احزاب مختلفه در عالمدمحروم مان  ،  انوار نّير عرفان الهی  تجّليات
 کلُّ حزٍب َبما َلَدیِهْم َفِرُحوَن.." " بقوله تعالی 

 ۴0۸ص۳امر و خلق ج                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 حقیقت تحری شرایط 
س نمایند، یعنی ضیه پاک و مقدّ رَ باید نفوس خود را از جمیع شئونات عَ   ،وس ایقانؤسالکین سبیل ایمان و طالبین کُ "

ق به اسباب ظاهره و چشم را از  حات جالل و روح را از تعلّ بُ قه به ُس تعلّ ونات مُ نُ گوش را از استماع اقوال و قلب را از ُظ 
یات اشراقات شمس علم و عرفان  سالک شوند تا آنکه قابل تجلّ   ،لین الیهتوّس الل و مُ لین علیکلمات فانیه و متوکّ   ۀمالحظ

ل و افعال و اعمال عباد را از عالم و جاهل  الهی و محل ظهورات فیوضات غیب نامتناهی گردند، زیرا اگر عبد بخواهد اقوا 
ون علم و حکمت سلطان  یُ ه داخل نشود و به عُ العزّ هرگز به رضوان معرفت رّب  ،میزان معرفت حق و اولیای او قرار دهد 

 "  …فائز نگردد ،احدیت
 342ص 1آیات الهی ج                      

 
 
 



 ( قت یوصول به حقعّلت عدم ) لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -4
 هوالل 

کتوم گشته. ولی  ستور مانده و مخفی و مَ گوهر گرانبهائی است که در صدف امکان محجوب و مَ   ،ای جان پاک، حقیقت
د، پرتو شعاعش بر محیط صدف از نفس مرکز تابیده و به  رصفی که داالوَ از لطافت و صفا و درخشندگی و ضیاء زائدُ 

 در   حقیقت  تحّری  عالم  خلق   لهذا    ول شیفتۀ آن انعکاس.قُ خیرۀ آن شعاع گشته و عُ   ، صارابَ   ، جزئی انعکاس درخشیده
از  را  و  ه لطف حق تک   کن   شکر  پس.  شوند  بالوَ   قرین  و  گردند   الل مَ   اسیر  ،نیابند  چون  و  مرکز  نه   نمایند  امکان   محیط

 راهنمایی  حیاتراب بیزار نمود و به شهد ناب و چشمۀ  جاج به سراج هدایت کرد؛ از َس محیط به مرکز داللت فرمود واز زُ 
  نثار  کلّ   بر   را  معانی  جواهر   این  و  دهی  شکست  را  غافالن  بازار  و  گیری  دست  را  الهی  صهبای  جام  این  باید  لهذا.  کرد

  عع. علیک  البهاء  و. نمائی
 ( 1338 آبان –)اخبار امری، مهر                                                                                                               

 
 
 صفات متحری حقیقت -5

 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
 

آرزوی آب حیات نماید ,   ،جان سوخته ۀ  مقامی است که تشنی حقیقت است و جستجوی واقع,  و چون این مقام تحرّ 
راه حق پی برد ه  گمگشته بۀ  قافل  .شفای الهی فائز شوده  طبیب حقیقی جوید و ب  ،دریا رسد ، مریضه  ب  ،ماهی مضطرب

 نصف باشدچند صفات باشد اواًل باید که مُ ه  صف بتّ ساحل نجات رسد لهذا طالب باید مُ ه  و کشتی سرگشته و حیران ب
زیرا اینها همه مانع   ،وی نجات یابده کند و از اسیری نفس و هَ افق اعلی توجّ ه کلی ب ه  نقطع از ماسوی الل و قلبش بو مُ 

غض جمیع ملل ب و بُ ل هر بالئی الزم است و باید در نهایت تقدیس و تنزیه باشد و از حُ تحمّ   ،ین گذشته ااست و از  
شاید مانع از    ،جهتیه  غض بو همچنین بُ   مانع از تحقیق جهت دیگر شود  ،تیجهه  ش بب  حُ   ،مل حتَ چه که یَ .  عالم بگذرد

این مقام نیاید ممکن ه  این اخالق و اطوار باشد و تا به  طالب باید ب  .این مقام طلب است  ..کشف حقیقت آن شود
 شمس حقیقت پی برده  که ب نیست
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 چگونه حقیقت را بیابیم؟-6
ليم الزم. اگر کأس  ای بينا و عقل َس نمائيم ديدهغنی  سمن وال يُ اگر بخواهيم حقيقت را بيابيم بايد ترک تعّصبات و آراء اليُ 

که خود بر حّق هستيم    ديگر برای ما حيات نجاتی نماند. و چون گمان ميکنيم  ،اغراض نفسانّيه باشد  وجودمان مملّو از
يقتی  اّتحاد اّس اساس است ... هيچ حق  ،و اگر طالب حقيقتيم  ،اّتحاد  اين اعظم مانعی است در سبيل  ،و سائرين بر باطل

ستاره    . محبوبست در هر زمين که برويد  گل  .جاج بدرخشددر هر زُ   ،و مخالف با حقيقت ديگر نيست. نور محبوبست  ضدّ 
هر افقی   خواه از غرب بدرخشد. نبايد تعّصب داشت بلکه بايد عاشق شمس حقيقت شد از  ، خواه از شرق  ،روشن است

شرق. اينست مقصود از تحّری حقيقت  موسی و بودا نيز مُ   د درشرق بوطالع شود. همان نور حقيقت الهی که در مسيح مُ 
حّتی اگر الزم    حقيقت است برطرف سازيم. نبايد بر ما گران آيد  ه  بگذاريم و آنچه مانع وصول ب  ايمبايد آنچه شنيده

تقاليد شويم. ه  سبب احتجاب ما گردد و مقّيد ب  دينی و يا شخصی  ه  نبايد تعّلق ما نسبت ب  .تربيت را از سر گيريم   ،شود
 مقصود رسيم " ه تحّری کنيم تا حقيقت جلوه نمايد و ب ،ّرّيت فکر حُ ودات آزاد شويم و با يُ د از اين قُ باي
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 و در بیانی دیگر میفرمایند:
مظهر حقیقی    ،ناشنوا و مرده است. اهل علم  ، و ذهن بی اعتنا و بی توّجهزنده و پاینده است    ،حّققتحّری و مُ "ذهن مُ 

و شاخص واقعی عالم بشری، موقف، وضعیت و وقایع آن است. هیأت اجتماعیۀ بشریه را مطالعه کند، مسائل اجتماعی  
 ل و محال." ستحیرا درک نماید و بافت و شبکۀ مدنیت را ایجاد نماید... بدون مبانی تحقیق و تتّبع، توسعه مُ 

 1912 آوریل 23 عبدالبهآء،  حضرت خطابه – ترجمه                                                                                      
 

 انسان واجب است که طالب کشف هر حقیقتی باشد -7
انسان واجب است که طالب کشف هر حقیقتی ی در حقایق امور است.  ، تحقیق و تحرّ فندکلّ اول امری که نفوس به آن مُ 

ئالی و جواهر  ق آن لَ مباشد تا به هر رمزی پی برد و هر مشکلی را آسان نماید.چه که عالم خلقت بحریست بیکران و در ع 
ق و تحّری شود،از حقائق و دقائق امور اّطالعات مفیده حصول پذیرد ونتائج عظیمه مشهود  گرانبها ء، مستور. چون تعمُّ
 " .گردد
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 و شرط  دیق یب یتحرّ -8

 میفرمایند: یالعدل اعظم اله تیب

 ط ی متعادل پاسخگو باشد، و از افراط و تفر   یروشه  ب  دیجد  ینشهایکه در برابر ب   ردیادبگیبنوبه خود    دیبا  زین   یبهائ  جامعه
عملکرد    ای  دهی در عق  یادیبن  راتییدر طلب تغ  ،ی. اولدیاجتناب نما  ،گردد  یرد عجوالنه م  ایآسان    رشیکه منجر به پذ

حاصل رد    ،یده اند. دوم کشف نش   یدرسته  در ارتباط با نصوص ب  هباشد ک   یم  یمیبراساس درک جانبدارانه از مفاه
  ت یاز جانب ب  ی. همانطور که در نامه اباشدیظلم و ناروا م  ،یاست که موجب بروز ضد روشنفکر   دیآراءجد  ۀبانمتعّص 

  یاد: افر دندیگرد  یسم منقَ تخاصم مُ به دو بخش مخالف و مُ   معموالً   نیالعدل اعظم فرموده اند: " در ادوار گذشته مؤمن
دادند.   یم    را مورد سؤال قرار  مسائل شک نموده آن  ۀکه در هم   ینمودند، و گروه   یم  یرویرا پ  اتیکه کورکورانه ظاهر آ

داشته اند: که    محبوب امرالل مرقوم   یتواند به خطا منجر شود. حضرت ول  یهر دو راه م  یمانند هر گونه امر افراط
با    دیدارد. اهل بهاء با  یخود محسوب م  روانیپۀ  ضیرا اول فر   قتیدنبال حقه  و شرط ب  دیق  یب  ی... تحرّ یبهائ  انتید

آگاه  رتیبص اله  یو  امر  ن  یشک  ند،ینما  تی تبع  یاز  و  ب   ستینبوده  بده  که  بلوغ مرتکب   نیمنظور وصول  از  مرحله 
  ، امور  نگونهیا  ند ینما  یسع  ینو تواضع و فروت  یبا صبر و بردبار   دیدخل بامَ   یافراد ذ  ۀخواهند گشت که هم   یاشتباهات

العدل اعظم موافقند که   تی: "بندیفرما  ی اشاره م  ینشود. " در مکتوب مشابه  ارانیجمع    نیموجب اختالف و تفرقه ب
و صبر    یباشند با آرام  یرا عهده دار م  ییتهایمسئول  هیدر مؤسسات امر   که یالخصوص نفوس  ی عل  ارانیمهم است    ار یبس 

 ۀ گران با خود واکنش نشان دهند و همواره متذکر باشند که قاطبیمخالف د   اتیو وسعت فکر نسبت به نظر   یو بردبار 
تا آن را با    رندیرا فرا گ  هیاله  میتعال  یشتر یبا وضوح ب  ندینما  یم  یسع   ،بوده  لیمشغول تحص  یاهل بها در دبستان اله

 ی الهظهور  نیا  ملکه به فهم و ادراک کا  دیتواند ادعا نما  ینم  یفرد  چیو ه  ندینما  ادهیخود پ  اتیدر ح  قانیو ا  مانیا
 . واصل گشته است

 1979 یجوال 18مورخ  امیپ                                

 



 نظام مند تفکر  یها و مهارت ها وهیش یر یادگ ی تیهما-9
 دارد؟ تیاهم انیما بهائ یبرا شهینظام مند تفکر و اند ی ها و مهارت ها وهیش یر ی گ   ادیچه حد آموزش و  تا
انسان است.    یو معنو  یماد  اتیمختلف ح  ی ل در امور و جنبه هامّ ألزوم تفکر و ت  یبهائ  انتی د  میتعال  نیجمله مهمتر   زا

ل  مّ أت  قت،یحق  ی مهم تحرّ   ی از جنبه ها  یکیحقيقت است. "    یحضرت عبدالبهاء " اّول اساس بهاءالل تحرّ   ۀبنا به فرمود
از ناَس نادرست و َس   ازدرست    ز یو تم  قت یر و مشورت است. کشف حقو تفکّ  از   ی کی  ،یابیو ارز   یر یگ   میره و تصمره 
به کرات   یبهائ  انتیدۀ  مقدس  اکلیکه ه  دین دتوا  یاساس م  نیما است. بر ا   یابعاد لحظه به لحظه زندگ   نیمهمتر 
 .دعوت کرده اند  یو چه به صورت جمع یچه به صورت فرد قتیل و کشف حقر و تأمّ را به تفکّ  انیبهائ
ر و تفکّ   نیاست. بنابرا  دهیافراد مطرح گرد  یاز ارکان رشد روحان  یکیبه عنوان    یق بر آثار الهر و تعمّ تفکّ   یآثار بهائ  در
 .باشد یم یبهائ اتیبه ح دنیرس  یگذار برا ر یثأر و تمؤثّ  اریبس یابزار ل مّ أت
  ر ییتغ  عین بدو تمدّ   دینظم جد  کی  جادی ا  ۀباشد، الزم  یدر جهان م  نینو  ینظم  یبنا  یدر پ  یبهائ  انتیکه د  ییآنجا  از

و نظرگاه ها و جنبه   دیجد  یها  نشیمملو از افکار و ب  یرات انسان است. امر الهها و تفکّ   شهیدر اند  ی اساس  یلو تحوّ 
  یم           به رشد و توسعه منجر    یو اجتماع   ی آنها در ابعاد فرد  یر یگ ر است که درک و فهم، کسب و به کا  یتازه ا  یها

سسات و  ؤافراد، مۀ  رشد و توسع  ،یاز اقدامات مهم جامعه بهائ  یکیو    یامر اله  یجنبه ها  نیتر   یاز اساس  یکیگردد.  
اهداف و کوشش    نیبه ا  دنیرس  یو انتشار دانش و معرفت را دارا باشند. برا  یر یبکارگ   د،یتول  تیاست که قابل  یجوامع

ت، عمل و  مشور  یحضرت بهاءالل توجه به الگو  میبر تعال  ین مبتنتمدّ   جادیو ا  ی جامعه ساز   ندیفرا  شبرد یدر جهت پ
و   یو گروه  یل فرد ر و تأمّ انسان ها به تفکّ   قیاز دعوت و تشو  مملوّ  یبهائ  انتید  ۀاست. آثار مقدس  یاتیح  یر امر تفکّ 

ه  موجّ   یدرست و کارآمد که بتوانند به نحو  یها  شهیاند  دیتول  هارتخاطر م  نیاقدام و عمل است. به هم  ز یمشورت ون
 .ابدی یم تیاهم   ،ستدل ارائه گردندو مُ 
قرار دارد و انسان    یر تفکّ   یدر خطر دچار شدن به آفات و امراض و خطاها  شه یانسان هم  یها   شهیرات و اندتفکّ   البته

اند  یر یگ سو   ،یشناخت  یب، خطادچار سوء تفاهم، تعّص   یممکن است به راحت از حق  ۀش یو  گردد و  و    قتینادرست 
خاطر    نی. به همستندی ن  صیو تشخ   ز یقابل تم  یراحت  هآفات و امراض ب  نیاز اوقات ا  یار یدور گردد. البته بس   تیواقع

 یفکر   یخطا ها  دنیش یاند  یها  وهیمهارت ها، روش ها و ش  کی ستماتینظام مند و س  یر ی ادگ ی  لهیالزم است ما بوس
  بیترت  نیو به ا  میو ارتقاء ده  شیخود را افزا  یو جمع  یتفکر فرد  تیفیآنها ک   یر یادگ یخود را به حداقل رسانده و با  

 .مییعمل نما یانسان ها به نحو بهتر   گر یخود و د یو روحان یدر رشد و تکامل ماد مینبتوا
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