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قسمتی از متن "خطاب به همکاران"
در هر گروه مطالعه همواره فردی با تجربۀ بیشتری 1وجود دارد که به عنوان راهنما فعالیّت می کند .سایر
حاضران در گروه حکم همراه را دارند که در مطالعات خود از کمک راهنما استفاده می نمایند .این همراه است که
ف ّعاالنه در جریان یادگیری مشارکت می کند و خودش مسئول یادگیری می باشد و راهنما فقط این جریان را تسهیل می
نماید .در اینجا رابطۀ یک فرد آگاه و عدّه ای نا آگاه برقرار نیست .چنانچه همراهان به همدیگر کمک کنند تا از طریق
بحث و گفتگو دربارۀ عبارات و جمالت خوانده شده ،معنی و مفهوم کلمات و عبارات بهتر درک شود ،فضای یادگیری
بهتری نیز در جمع ایجاد می شود .در مراحل بعدی ،هر کدام از همراهان که مشتاق و عالقمند به انجام این خدمت
باشند می توانند همین کتاب را با گروه دیگری از دوستان و نزدیکانشان مطالعه کنند و این فضای یادگیری را به
وجود آورند.
این انتظار وجود دارد کهه همراههان در ایهن دورۀ مطالعهاتی ،بهه سهه سهطح ازادراک نائهل شهوند .اولهین سهطح،
فراگیری درست معانی کلمات و جمهالت آثهار مبارکهه ای اسهت کهه هسهته ی مرکهزی ایهن دوره هها را تشهکیل مهی دههد.
سواالتی که بعد از هر بیان آورده شده مربوط به این سطح ّاول می باشد.
دومین سطح ادراک از همراهان می خواهد تا دربارۀ کهاربرد مسهتقیم بعضهی مفهاهیم موجهود در بیانهات مبارکهه
در زندگی روزمرۀ خود بیندیشهند .سهومین سهطح ادراک مسهتلزم ایهن اسهت کهه شهرات اننهدگان دربهارۀ چگهونگی بکهار
بردن بیانات مبارکه در موقعیّت هائی که مستقیما ً با مفهوم بیانات ارتباطی ندارد تف ّکر نمایند.
همانگونه که ازپیش گفته شد ،همراهان باید تشویق شوند تا از بحث های غیر ضروری پرهیز کنند و بهه پاسه
های مش ّخصی که می توان آن هها را مسهتقیما ً از بیانهات اسهتنباط نمهود ،اکتفها کننهد .بعضهی ازتمهرین هها شهامل سه االتی
اسهت کهه نمهی تهوان بهه نحهو سههریع یها واضهح بهه آن هها جهواب داد .ایهن پرسههش هها بهه قصهد افهزایش آگهاهی دربههاره ی
موضوع مورد مطالعه طراحی شده اند و اگر شهرات اننهدگان صهرفا ً بهه آن هها بیندشهند ،ههدر یهادگیری متحقهق خواههد
شد.
نکتۀ بسیار مه ّمی که باید به آن توجّه کرد این است که هنگامی که یک مفهوم تا حدّی درک شد و برخی
روشن گری ها نسبت به کاربرد آن به دست آمد ،گروه باید به نکتۀ بعدی بپردازد زیرا اگر بحث و گفتگو دربارۀ یک
مطلب طوالنی شود ،عمالَ تا حدّ زیادی از تأثیرگذاری و کارآئی این دورۀ مطالعاتی کاسته می شود .مطالعۀ آثار
مبارکه ممکن است افکار و ایده های زیادی را در ذهن ما ایجاد نماید و در میان گذاشتن این افکار با سایر دوستان و
سرور فراوان است ،ا ّما باید د ّقت نمود که این عمل
آشنایان در مکان ها و زمان های مناسب دیگر باعث ایجاد شادی و ُ
موجب اصرار در رأی نگردد .ما عمیقا ً بر این باوریم که عادت به تف ّکر دربارۀ اشاره های موجود در آثار ،با کمترین
تداخل نظرات شخصی ،بخش بزرگی از اختالر نظرهائی را که در بسیاری از جوامع وجود دارد و به فرایند
مشورت آسیب وارد می کند از میان می برد و فعّالیّت های جامعه های ما را موث ّرتر می سازد.

 1منظور از اینکه راهنما تجربۀ بیشتری دارد این است که قبالً حد اق ّل یکبار خودش سلسلۀ کتاب ها را در گروهی دیگر مطالعه نموده
است.
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خطاب به همکاران
م سسه ی روحی ازعبارت "همکاران" برای اشاره به همه ی کسانی که درهر جائی درکارمطالعه ،تعلهیم ،یها کهاربرد
دوره هایش مشارکت دارند ،استفاده می کند .تمامی چنین افرادی حقیقتا همکار تلقهی مهی شهوند ،چهون همهه ی آن هها در راسهتای
هدر این م سسه ،که همانها کهاربرد دوره ههای روحهی بهه عنهوان ابهزاری بهرای خهدمت بهه امرالههی و پیشهبرد رفهاه عهالم انسهانی
است ،عمل می نمایند .درهر گروه مطالعه همواره فردی با تجربه ی بیشتر وجود دارد که به عنوان راهنما فعالیت می کند .سایر
حاضران درگروه هم ،حکم "همراه" رادارند کهه درمطالعهات خهود ازکمهک راهنمها اسهتفاده مهی نماینهد .امها ایهن نکتهه بایهد مهورد
توجه همه ی حاضران قرارگیرد که آنان در یک فرایند دو طرفه شرکت دارند؛ فرایندی که در آن هرکسی چیزی می آموزد یها
به عبارت دیگر ،مسئولیت فراگیری به عهده ی ههر یهک ازشهرکت کننهدگان اسهت .ایهن همهراه اسهت کهه فعاالنهه در امهر یهادگیری
مشارکت می نماید و راهنما فقط این فرایند را تسهیل می کند .در اینجارابطه ی یک فرد آگاه و گروهی ازافهراد ناآگهاه حکهم فرمها
نیست.
معموالً "درک آثاربهائی"" ،دعاومناجات" و "حیات وممهات" اولهین واحهدهائی هسهتندکه یهک گهروه ازهمکهاران بهرای
مطالعه انتخاب می نمایند .امیدواریم هر راهنما این مقدمه را با دقت مطالعه نماید و اندیشه های مذکور در آن راباسایر همکهاران
نیز درمیان بگذارد .کسانی که این واحدها را برای اولین بارمطالعه می کنند ،بایهد درنظهر داشهته باشهندکه بعهداً ههم کهه بهه عنهوان
راهنمای همین کتاب ،برای گروه های دیگری ازمبتدیان عمل خواهندکرد ،موظف خواهند بود همین مباحهث رامطالعهه وبررسهی
نمایند.
این انتظار وجود داردکه شرکت کنندگان دردوره های مطالعاتی م سسه ی روحی ،بهه سهه سهطح ازادراک نائهل شهوند:
اولین سطح ،فراگیری درست معانی کلمات وجمالت آثار مبارکه ای است که هسته ی مرکزی ایهن دوره هها را تشهکیل مهی دههد.
بنا براین برای مثهال ،بعهد از قرائهت ایهن بیهان مبهارک کهه " اصهال عهالم از اعمهال طیبهه ی طهاهره واخهالق راضهیه ی مرضهیه
است" ازهمراهان پرسیده می شود " اصال عالم چگونه ممکن است؟" در اولین نگهاه چنهین سه الی ممکهن اسهت بسهیار سهاده بهه
نظربرسد .اما دو نکته ای که عمالً آزمهوده شهده و در ادامهه خواهنهد آمهد ،نشهان مهی دههد اهه چهرا چنهین روش و رویاهردی سهاده
برای این سطح اولیه ی ادراك گزینش شده است .غالبا ً راهنما ،گروه مطالعه رابهه گهروه ههای کوچهک دونفهره تقسهیم مهی کنهد و
در هر گروه کوچک از یک نفر می خواهد بیان را باصدای بلند بخواند و از نفر دیگر می خواههد سه الی مطهر نمایهد کهه پاسه
آن تمام یا جزئی ازبیان باشد .کار ساختن یهک سه ال بهر اسهاس یهک جملهه ،چنهدان ههم کهه بهه نظرمهی رسهد سهاده نیسهت .اکثریهت
شههرکت کننههدگان بههه تمههرین هههای زیههادی نیههاز دارنههد تهها ایههن مهههارت ظههاهرا ً سههاده راکسههب نماینههد .نکتههه ی دوم مربههوط بههه شههرکت
کنندگانی است که در بیان عقیده ی شخصی خود اصرار می ورزند و در برابر تکرار عین بیان بهه عنهوان پاسه بهه یهک سه ال،
سخت مقاومت می کنند .بدیهی است که داشتن و بیان کهردن عقیهده ی شخصهی خطها نیسهت؛ امها درک آثهار مبارکهه ،قبهل از آنکهه
شخص به تصورات خود آزادانه مجال جوالن دهد ،مستلزم تمرکز اندیشه روی آن چیزی است که خوانده می شود.
دراینجا مهم است توجهه شهود کهه وصهول بهه مرحلهه اول ادراک مسهتلزم بحهث وگفتگهوی مفصهل روی معهانی تهک تهک
لغات ،خارج از زمینه ی مطالب مورد مطالعه نیست .در واقع اغلب راهنماها متوجه شده اند که کاربرد یک فرهنگ لغهت بهرای
کمک به شرات انندگان برای فهمیدن معانی واژه های مشهکل ،عمهالً در فراینهد یهادگیری ایجهاد خلهل مهی کنهد .بسهیارمفید تهر بهه
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نظر می رسدکه به آنان کمک شود تا فرا بگیرند خودشان ازطریق بحث و گفتگهو دربهاره ی کهل عبهارات ومتهون مهورد مطالعهه،
معانی کلمات رااستنتاج واستنباط کنند.
دومهین سهطح ادراک مربهوط ومتوجهه اسهت بهه کهاربرد بعضهی مفهاهیم موجهود در بیانهات مبارکهه در زنهدگی روزمههره.
برای مثال ،تمرین شماره شش از اولین بخش واحد "درک آثارمبارکه" که از شرات اننهدگان مهی خواههد نهوع پسهندیده ی رفتهار
را مشخص نمایند ،به آسانی قابل پاس گوئی است؛ اما درعین حال ازگروه می خواهد درباره ی بعضی کاربردهای ملموس بیان
مورد مطالعه دراین درس ،بیندیشند .اما برای همه ی تمرین های ترتیب یافته برای ایهن سهطح از ادراک نمهی تهوان جهواب ههائی
آسههان و آشههکارتعیین کههرد .بههه عنههوان مثههال ،بههرای تعیههین اینکههه آیهها گزینههه ی "افههراد خههوب بسههیار امههی درجهههان وجههود دارنههد کههه
اعمالشههان هههیگ گونههه ت هأثیری نههدارد" درسههت اسههت یانههه ،همراهههان بایههد مشههخص نماینههد چگونههه ایههن قضههیه بامضههمون بیههانی کههه
ازحضرت بهاءهللا مطالعه کرده اند ،تناقض دارد.
سومین سهطح ادراک مسهتلزم ایهن اسهت کهه شهرات اننهدگان دربهاره ی اشهارات کهاربردی بیانهات در موقعیهت ههائی کهه
ارتباطی مستقیم و معیّن با ترجمهمبارک ندارند ،تفکرنمایند .برای مثال این س ال که آیا انسان می تواننهد نهزد دیگهران بهه گناههان
خود اعترار کند ،به منع چنین اعترافی به عنوان وسیله ای برای بخشش گناهان اشاره دارد؛ اقدامی که درمذهب کاتولیک عمیقا ً
ریشه یافته است .راهنما باید ،هنگامی که گروه درباره ی مفاهیم آیه ی مبارکه ی "حاسب نفسک فی کل یوم من قبل ان تحاسهب"
گفتگومی کند ،این منع ونهی را بیان و بارز نماید.
تجربه ی سال ههای متمهادی مط العهه ی دوره ههای م سسهه ی روحهی ،نشهان داده اسهت کهه ارزیهابی اندیشهه هها در ایهن
سطو سه گانه ،به همراهان کمک می کند مبنائی آگاهانه بهرای یه زنهدگی سرشهار از خهدمت بهه امرالههی ایجهاد نماینهد .درایهن
رهگذر ،آنچه ممکن است فرد ناآشنا با این تجربه را متحیر سازد این است که تالش برای مشاورات طوالنی بهر روی ایهده ههائی
ورای این سطو سه گانه ،ازطریق ارائه ی مفاهیم متعدِدی اه با هم در ارتباط است ،عمالً تاحهد زیهادی از تآثیرگهذاری دوره ی
مطالعه می کاهد .این مسئله تاحدودی به این دلیل است که هر دوره ای باید یک ریتم و روند مشخص برای پیشهرفت کهارخود در
سی مشخص نسبت به پیشرفت سریع ،مطابق ظرفیت واستعداد خود ،برخوردار گردنهد.
نظر گیرد ،به گونه ای که همراهان از ح ّ
البته این بدان معنی نیست که به طور سریع و سطحی و بدون تجزیه وتحلیهل تمهرین هها ،بایهد از روی دروس عبهور نمهود .گهروه
هائی که از چنین رویکردی سطحی پیروی نموده اند و فقط به پرکردن جاهای خالی تمرین ها اکتفا کرده اند ،هرگهز بهیش ازچنهد
جلسه دوام نیاورده اند .موضوعی که باید به خاطر داشت این است که هنگامی که یک مفهوم درک شد و برخهی روشهنگری هها
نسبت به کاربرد آن به دست آمد ،گروه باید به نکته ی بعدی درس بپردازد .دلیل دیگر برای مراقبهت و انتهرل نمهودن گفتگوههای
طوالنی ،مربوط است به عادت به لفاظی وشکاکی که متاسفانه بعضی اوقات در برخی از جوامع ما شال می گیرد .طبیعی اسهت
که یک آیه از آثار الهیه ،ممکهن اسهت صهدها ایهده ی عهالی و زیبها را بهه ذههن خطهور دههد .درمیهان گذاشهتن ایهن ایهده هها بها سهایر
دوستان در ماان ها و زمان های مناسب باعث ایجاد شهادی و سهرور فهراوان اسهت .امها دقهت زیهادی نیهاز اسهت کهه ایهن عمهل بهه
وسیله ای برای بیان امور نفسانی واصرار در ارجحیت عقاید شخصی تبدیل نشود .تجربه ی م سسه ی روحی نشهان داده اسهت
وقتههی ازطههر پرسههش هههائی ماننههد" ش هما چههه برداشههتی ازایههن موضههوع داریههد؟" ،خههودداری کنههیم؛ تصههورات وشخصههیت شههرات
انندگان را درهم ناوبیده ایم بلاه برعکس ،به این صورت ،به رشد و نمو جامعه هائی کمک می کنیم که هر هنگام بها مسهئله ای
مواجه شوند ،بدایتا ً به عنوان تکیهه گهاه اساسهی مشهورت ،بهه آثهارالهی مراجعهه مهی نماینهد .مها بهر ایهن بهاوریم کهه عهادت بهه تفکهر
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درباره ی اشاره های موجهود در آثهار ،باحهداقل تهداخل نظریهات شخصهی ،بخهش بزرگهی ازاخهتالر نظرههائی را کهه در بسهیاری
ازجوامع ،به فرایند مشورت وتبادل آراء آسیب وارد می کند ،ازمیان می برد و فعالیت های جامعه های ما را م ثرتر می نماید.
برای آمادگی به جهت آموزش واحدهای سه گانه ی این کتاب ،راهنما باید هر بخش را با دقت بررسی نماید ،تمهرین هها
را با سه سطح ادراکی اه ذار شد ،سازگار سازد و در صورت لهزوم ،بهه فکهر تمهرین ههای بیشهتری باشهد کهه فراینهد تبهادل نظهر
درباره ی هر مفهوم را ،تحریک وتقویت نماید.
مقصد اولین واحد این کتاب ،تحت عنهوان "درک آثاربههائی" ،ایهن اسهت کهه بهدایتا ً بها آغهاز از یهک بیهان تهک جملهه ای،
عادت به قرائت آثار و تفکر دربهاره ی آن هها را در شهرات اننهدگان ایجهاد نمایهد .تهالوت آیهات و آثهار الههی ،ههر روز حهداقل در
صبح و شام ،یکی ازاحکام بسهیار مههم دیانهت مها اسهت .امها تهالوت آیهات هماننهد خوانهدن ههزاران صهفحه مطهالبی نیسهت کهه یهک
شخص با سواد درطول زندگیش مشهاهده مهی نمایهد .قرائهت کهالم الههی همچهون نوشهیدن ازسرچشهمه ی ظههور الههی اسهت کهه بهه
ادراک روحانی منتهی شده ،قوائی راکه به جهت ترقی رو انسان مورد نیاز است ،فراهم می سازد .اما برای وصهول بهه درکهی
صحیح و حقیقی ،انسان باید درباره ی معانی هر بیان و کاربردهای آن در حیات روزمره ی خود و نیز جامعه ،عمیقا ً تفکر کند.
"دعا و مناجات" دومین واحد گنجانیده شده دراین کتاب است .برای آماده شدن جهت آموزش این واحهد ،راهنمها بایهد در
اهدار اساسی سه گانه ی آن اندیشه نماید .اولین هدر ،روشن نمودن مفهوم خود دعا است و نیز کمک کردن به شهرات اننهدگان
که از اهمیت عظیم آن به عنوان یکی از احکام این دور مبارک آگاهی یابند .برای وصول به این هدر ،بعضا ً الزم اسهت شهک و
تردیدها زدوده شود و با دقت ،افکاری که ممکن است ریشه در تفاسیر غلط گذشته داشته باشد ،روشن گردد .بهاالتر از همهه ،ایهن
هدر ،به درک روشنی از ضرورت رعایت این حکهم نیهز داللهت دارد؛ نیهازی کهه اهمیهتش کمتهر از تغذیهه روزمهره ی جسهممان
نیست.
در ورای مالحظه ی این حکم ،هر شخص باید در خود تمایلی عمیق برای دعا و نیهایش احسهاس نمایهد .بنهابراین ههدر
دوم این واحد بیدار کهردن نیهاز " گفتگهو بها خداونهد" در شهرات اننهدگان اسهت و اینکهه سهرور و نشهاط نزدیاهی بهه او را احسهاس
نمایند .عالوه براین ،از سال های اولیهه ی زنهدگی ،ههر شخصهی بایهد عهادت ههای روحهانی را پهرورش دههد کهه عهادت بهه دعها و
مناجات روزانه یکی ازمهمترین آن ها است.
هدر سوم این واحد ،مربوط به حالت ههائی مهی شهود کهه بهر اسهاس آن هها دعها و نیهایش بایهد بهه مرحلهه ی اجهرا درآیهد.
متاسفانه عالم انسانی به طور پیوسته درک و دانش خود را از اینکه دعا و نیایش چگونه باید انجام شود ،ازدست می دههد و آداب
و رسومی پوچ و بی معنی را جایگزین رفع نیازهای مربوط به شرایط درونی و روحانی خود می سازد .بنابراین ،گروه مطالعهه
باید مقدار زیادی از وقت خود را بر روی بخش هائی از این واحد صرر نماید که درباره ی خصوصیات قلب وذههن اسهت و بهه
فرد کمک می نماید تا به حالت دعا دست یابد و همچنهین دربهاره ی شهرایط محیطهی اسهت اهه بایهد در اطهرار ههر فهرد در هنگهام
خواندن دعا ایجاد شود.
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سهومین واحههد ایههن کتهاب ،تحههت عنههوان "حیهات وممههات" ،چالشههی مخصهوس اسههت بههرای همراههان م سسههه ی روحههی،
هنگامی کهه آن را بهرای اولهین مرتبهه مطالعهه مهی اننهد و نیهز بعهدا ً در وقتهی کهه بهه عنهوان راهنمها بهه تعلهیم محتهوای آن بهه دیگهر
همراهان می پردازند .موضوع حیات و ممات به این دلیل درکتاب اول برنامه ی م سسه گنجانیده شده اسهت زیهرا اهه ایهن طهور
به نظر مهی رسهد کهه مطهالبش بهرای درك شهرات اننهدگان از مسهیر خهدمتی اهه در آینهده پهیش خواهنهد گرفهت بسهیار ضهروری و
حیاتی است .مفهوم خدمت در این عالم باید در بستر اامل زندگی درک شود زیرا که این مفههوم بهه ورای زنهدگی مها در ایهن اهره
خاای گسترش می یابد و بهرای همیشهه بهه مهوازات ترقهی روحمهان درعهوالم الههی ،ادامهه خواههدیافت .بسهیار ضهروری اسهت کهه
شههرات اننههدگان دریههک فراینهدی از پههرورش ،کههه بهها آمههوزش بههرای کارهههایی مخصههوس فههرق دارد ،بطورفزاینههده ای از اهمیههت
صهاحبان" فعهال
ومعنای آنچه که انجام می دهند ،آگاه گردند .همچنانکه این آگاهی نمودار می شود ،همراهان خود را به عنهوان "
ِ
ومسئول یادگیریشان خواهند دید و نه به عنوان گیرندگان غیر فعال اطالعات ارائه شده به آنان توسط معلمانشان.
هر بخش از این واحد با یک جمله ی موضوعی یا یک فقره از آثار بهائی آغاز می شود و با یک سری ازتمهرین ههائی
ادامه می یابد که طراحی شهده اسهت تها شهرات اننهدگان را در درک زبهان و مفهاهیم بیهان کمهک نمایهد .بهر خهالر دو واحهد دیگهر
اتاب که دارای تمرین ههایی بهود اهه بهه شهرات اننهدگان امه مهی اهرد دربهاره ی اهاربرد مفهاهیم در زنهدگی خودشهان و نیهز در
جامعه شان فار نمایند ،در ایهن واحهد ،بهه علهت سرشهت مجهرد مسهائل ،همهه ی تمهرین هها درسهطح معنهائی عمهل مهی نماینهد .فقهط
دربخش پایانی ،ازشرات اننهدگان خواسهته مهی شهود دربهاره ی تهأثیرات ایهن دوره ی مطالعهاتی در زنهدگی هایشهان تفکهر و تأمهل
کنند.
همانگونههه کههه از پههیش گفتههه شههد ،شههرات اننههدگان دردوره هههای م سسههه ی روحههی بایههد تشههویق شههوند از بحههث و دقّههت
نظرهای غیر ضهروری پرهیهز کننهد و بهه پاسه ههائی مشهخص کهه مهی تهوان آن هها را مسهتقیما ً از بیانهات مبارکهه اسهتنتاج نمهود،
اکتفاکنند .بعضی از تمرین ها شامل س االتی هستند که نمی توان به نحو سریع یا واضهح بهه آن هها جهواب داد .ایهن پرسهش هها بهه
قصد افزایش آگهاهی دربهاره ی موضهوع مهورد مطالعهه طراحهی شهده انهد و اگهر شهرات اننهدگان صهرفا ً بهه آن هها بیندشهند ،ههدر
یادگیری متحقق خواهد شد.
یادآوری این نکته نیز الزم است که زبان بیانات مبارکه ای اه دراین واحد (حیات و ممات) آمده است مشهکل تهر از دو
واحد دیگر است .راهنما باید خیلی مراقب باشد بیش از حدّ بهر روی لغهت ههای مشهکل توقهف ننمایهد؛ بلکهه بایهد مطمهئن شهود کهه
شرات انندگان ،مفهوم اصلی و مرازی هر بیان را ،که دقیقا ً همان چیزی است که تمرین ها نشان میدهد ،درک می کنند.
برای حصول نتایج مفیده از مطالعه ی این واحد ،مهم است کهه ازعرضهه ی ایهده ههای زیهاد ،در یه جلسهه ،خهودداری
شود .ورای همه ی آنچه گفته شد ،بسیارمهم است که مفاهیم و مواضیع این واحد به ترتیب زیر عرضه گردد:

 .1زندگی چگونه آغازمی شود و مرگ چه پدیده ای است.


رو  ،حقیقتی روحانی ومخلوق خداوند است.



رو وجسم ،باهم ،شکل دهنده ی وجود انسانند.
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مرگ صرفا ً یک تغییر حالت است؛ بعد از آن ،رو به ترقی ابدی خود ادامه می دهد.

 .2مقصد حیات ما چیست.


مقصد حیات شناخت خداوند و حضور در محضر او است.



کسی که به شناخت مظهر الهی فائز شود به خداونهد نزدیهک مهی گهردد و کسهی کهه او را رد نمایهد خهود را بهه
حیاتی دور از خداوند ،محکوم می نماید.



درست همانگونه که انسان در رحم مادر قوای مورد نیاز خود در این عهالم را کسهب مهی کنهد ،مها نیهز در ایهن
عالم ،قوای مورد نیاز در عالم بعد را به دست می آوریم.

 .3سرشت رو


رو نشانه ای از وجود خداوند است.



روحی که م من به خدا باشد ،انوار او را منعکس می سازد و به سوی او کشیده می شود.



تعلقات دنیوی و هواهای نفسانی مانع پرواز رو به سوی خداوند می شهوند و عاقبهت آن را ضهعیف و نهاتوان
می سازند.



خداوند این استعداد را به انسان عنایت فرموده که تمامی اسماء و صفاتش را منعکس نماید.

 .4رو به خودی خود ترقی نمی کند؛ در این کار به مظهر الهی محتاج است.


استعدادها و قابلیت های انسان ،پوشیده و پنهان هستند و فقط به کمک مظهرالهی شکوفا می شوند.



عرفان مظهر الهی مثل عرفان خداوند است.



بواسطه ی تربیت روحانی ،گنجینه های پنهان در وجود ما ظاهر و بارز می گردند.

 .5وضعیت رو بعد از مرگ


رو م من به مقامی بلند و سعادتی ابدی فائز خواهد گشت ،اما رو غیر م من از فقر و درماندگی خود آگهاه
خواهد شد و در ندامت و پشیمانی باقی خواهد ماند.



هیگ کس ازعاقبت حال خود آگاه نیست؛ بنابراین باید چشم بر خطاهای دیگران بربندیم و خود را برتر از آنان
نپنداریم.



درحیات بعد ،اروا مقدسه از تمام اسرار آگاه خواهند شد و چشمشان به جمال الهی روشن خواهد گشت.

 .6حالت پسندیده نسبت به شرایط فعلی زندگیمان


دراین عالم هیگ چیز نباید ما را اندوهگین سازد ،زیرا ایامی پر از سعادت و سرور در انتظارمان است.
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درک آثار بهائی

هدف:
پرورش قابلیّت برای خواندن آثار بهائی و تفکر در معانی آن ها ،به قصد اجرای حكم مطالعمه ی آثمار
در هر روز.

تمرین:
هر روز در صبح و شام ،بعضی آثار و نوشته های امری را بخوانید.
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بخش اول
در ایههن واحههد شههما بیانههات کوتههاهی از آثههار بهههائی را خواهیههد خوانههد و دربههارۀ اینکههه چگونههه مههی توانیههد آنههها را در
زندگیتان به کار برید تف ّکر خواهید نمود .در ساده ترین سهطح ،شهما کارتهان را بها خوانهدن یهک جملهه از آثهار مبارکهه
آغاز می کنید و سپس به سوالی که بعد از آن آمده است پاس می دهید ،پاسخی که عین خود بیان است .بهرای رسهیدن
به هدر این تمرین بهتر است که بیان را با کمک یکی دیگر از شرکت کننهدگان در ایهن دوره مطالعهه نمائیهد .در ایهن
صههورت یکههی از شههما سههوال را مطههر خواهههد کههرد و نفههر دیگههر بههه آن پاس ه مههی دهههد .سههپس نقههش خههود را عههو
می کنید .اگر چه ممکن است شما در آینده ایهن نهوع تمهرین را در ارتبهاط بها بعضهی از بیانهات انجهام دهیهد امها چیهزی
نیست که آن را در طول دوره های موسّسۀ روحی تکرار کنید .این تمرین به شما کمک می کنهد تها بهر معنها و مفههوم
بیانات مبارکه تأ ّمل و تف ّکر نمائید و بتوانید آنها را از حفظ کنید.

" اصالح عال با اعمال پاك و اخالق پسندیده انجام می شود"

1

(ترجمه)

 .1اصال عالم چگونه انجام می شود؟........................................................................................
............................................................................................................................................

" ای اهل بهاء ،در راه کسانی که اعمالشان با گفتارشان فرق دارد ،گام نگذارید"

2

(ترجمه)

 .2ما ،در راه چه کسانی نباید گام بگذاریم؟.................................................................................
...........................................................................................................................................

" ای پسر وجود ،قبل از آن که به حساب تو رسیدگی شود ،در هر روز خودت را محاسبه کن".
(ترجمه)

 .3پیش از آنکه به حسابمان رسیدگی شود ،چه باید بکنیم؟...............................................................
............................................................................................................................................

" ای برادران ،به اعمال ،خود را آراسته نمایید نه به گفتار"

4

(ترجمه)

 .4زینت حقیقی ما باید چه چیزی باشد؟........................................................................................
.............................................................................................................................................

" كلمه ی پاک واعمال مقدّس ،به آسمان بزرگواری خداوند باال خواهد رفت".

5

(ترجمه)

 .5گفتار پاک و اعمال مقدّس به کجا خواهد رفت؟...........................................................................
.............................................................................................................................................

 1اصل بیان مبارك  " :اصالح عال از اعمال طیّبۀ طاهره و اخالق راضیّۀ مرضیه بوده "
 2اصل بیان مبارك  " :ای اهل بهاء در سبیل نفوسی كه اقوال و اعمالشان مخالف یكدیگر است سالك نشوید "
وم ِمن قب ِل ان ت ُحاسب "
 3اصل بیان مبارك  " :یا ابن الوجود ،حاسِب نفسك فی ُك ّل ی ٍ
 4اصل بیان مبارك  " :ای برادران ،به اعمال ،خود را بیارائید نه به اقوال "
 5اصل بیان مبارك  " :كلمۀ طیِبه و اعمال طاهرۀ مقدّسه به سماء ّ
عز احدیه صعود نماید "
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بخش دوم
در ادامه تمریناتی آمهده اسهت مربهوط بهه بیانهاتی کهه شهما ههم اکنهون مطالعهه نمهوده ایهد .بعضهی از ایهن تمرینهات سهاده
هستند و نیازی نیست وقت زیادی برای مشورت دربارۀ آنها صرر کنید .وقتی که تمرین چهالش برانگیهز اسهت ،شهما
باید کمی صبر کنید و به کمک راهنمایتان آن را بررسی نمائید.

 .1پسندیده یعنی چیزی که قابل ستایش باشد .کدام یک از اعمال زیر پسندیده است؟


کارگر خوبی بودن



به دیگرن احترام گذاشتن



اهل مطالعه بودن



دروغ گفتن



تنبل بودن



به پیشرفت دیگران کمک کردن

 .2عبارت " قبل از آنکه به حساب تو رسیدگی شود" به چه معنی است؟
..............................................................................................................................................

 .3تعیین کنید عبارات زیر درست هستند یا غلط:


انسان های خوب بسیار کمی در جهان وجود دارد که اعمالشان هیگ تاثیری ندارد.

درست غلط



یک چیز وقتی درست است که با عقاید مردم دیگر سازگار باشد.

درست غلط



یک چیز وقتی صحیح است که با تعالیم الهی سازگار باشد.

درست غلط

 .4آیا موارد زیر اعمال پاک و پسندیده هستند:
 تبلیغ امر الهی

درست غلط

 دزدی کردن

درست غلط

 مراقبت از بچه ها و آموزش آن ها

درست غلط

 دعا برای پیشرفت دیگران

درست غلط

 گفتن دروغ اوچ برای رهائی از دردسر

درست غلط

 به دیگران کمک کردن و منتظر پاداش بودن

درست غلط
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 .5آیا اعمال زیر با گفتار یک فرد بهائی سازگار است:
 یک نوشیدنی الکلی مصرر کردن

درست غلط

 مهربان بودن

درست غلط

 با همه به طور یکسان رفتار کردن

درست غلط

 داشتن روابط جنسی خارج از محدوده ی ازدواج

درست غلط

 .6به پرسش های زیر پاس دهید:
 آیا یک فرد بهائی اجازه دارد نزد دیگران اعترار به گناه نماید؟..................................................................
....................................................................................................................................................
 به جای اعترار نزد دیگران ،چه باید بکنیم؟.....................................................................................
............................................................................................................................................
" آسمان بزرگواری خداوند" به چه معنی است؟...............................................................................
............................................................................................................................................
 اعمال بد چه تأثیری بر جهان دارد؟.................................................................................................
.............................................................................................................................................
 اعمال بد چه تاثیری بر کسانی که آن ها را انجام می دهند ،دارد؟............................................................
........................................................................................................................................................

بخش سوم
در این قسمت دوباره از شما خواسته می شود تا بیاناتی از آثار مبارکه را مطالعه کنیهد .توجّهه نمائیهد کهه بهرای بعضهی
بیانات می توان بیش از یک سوال مطر نمهود .امها نبایهد در ایهن کهار زیهاده َروی کهرد .فکهر خهود را بهه ایهن مشهغول
نکنید که هر گونه سوالی را مطر نمائید.

"صداقت و راستی پایه و اساس تمام صفت های نیك انسانی است".

1

(ترجمه)

 .1پایه و اساس تمام فضیلت های انسانی چیست؟........................................................................................

" بدون صداقت و راستی ،ترقّی و پیشرفت در همه ی جهان های خداوند غیر ممکن است".
 1اصل بیان مبارك  " :صدق و راستی اساس جمیع فضائل انسانی است"
ّ
ّ
 2اصل بیان مبارك  " :اگر نفسی از آن ( صدق و راستی ) محروم ماند از ترقی و تعالی در كلیۀ عوال الهی ممنوع گردد "

14

2

(ترجمه)

 .2بدون صداقت و راستی چه چیزی غیر ممکن است؟...................................................................................

" ای مردم ،زبان خود را با راستگویی زیبا کنید و وجود خود را با امانت زینت بخشید".

1

(ترجمه)

 .3با چه چیزی باید زبان خود را زیبا کنیم؟..............................................................................................
 .4با چه چیزی باید وجود خود را زینت بخشیم؟ .......................................................................................

" درنگا ه پرهیزگار باشید؛ در دست امین؛ در زبان راستگو و در قلب به یاد خداوند".

2

(ترجمه)

 .5چشههههههم مهههههها بایههههههد چگونههههههه باشد؟................دسههههههتمان چطور؟......................زبانمههههههان چگونههههههه؟..........قلبمان
چطور؟...............

" کسممانی کممه در خیمممه ی خداونممد داخممل شممده انممد و بممر جایگمماه بزرگممواری ابممدی تکیممه زده انممد ،حتممی اگممراز
گرسنگی در حال مرگ باشند؛ دستشان را برای گرفتن غیمر قمانونی ممال همسمایه دراز نخواهنمد کمرد؛ همر
چقدر که می خواهد این همسایه شریر و حقیر باشد( ".ترجمه)
 .6بهائیان حتی اگر از گرسنگی در حال مرگ باشند از چه چیزی خود داری خواهند کرد؟
........................................................................................................................................................
.

بخش چهارم
همان طور که در قسمت  2مطالعه نمودید بعضی سواالت پاسخی دقیق و واضح دارد ،با وجود این اگهر شهک و
تردیدی دربارۀ پاس باقی بماند ،راهنمای جمع می توانهد بهه شهما کمهک کنهد تها بهه نتیجهۀ دلخهواه تهان برسهید .امها
برای بعضی سواالت دیگر چیزی که مه ّم است بحث و گفتگو می باشد و راهنما ممکن است جواب های مختلف
شرکت کنندگان را قبول نماید .در سواالتی که در ادامه آمده است ،سوال  4اگر چه کمی پیچیده است امها از نهوع
دوم می باشد.
ّاول است ،و سوال  6از نوع ّ

 .1صداقت و راستی ،پایه و اساس تمام صفت های نیه اسهت .پهنج مهورد از ایهن صهفت ههای نیه را نهام
ببرید.
........................................................................................................................................................
.
 .2آیا می توانیم بدون صداقت و راستی ،این صفت های نی را به دست آوریم؟...................................
......................................................................................................................................................

 .3تعیین کنید آیا جمله های زیر درست هستند یا غلط:


یک شخص می تواند عادل باشد حتی اگر دروغ بگوید.

 1اصل بیان مبارك  " :قُل یا قوم ،زیّنوا لسان ُك بالصّدق و نُفوس ُك باالمانة "
 2اصل بیان مبارك  " :كونوا فی ال ّ
سان صادقا ً و فی القلب متذكّرا ً "
طرف عفیفا ً و فی الید امینا ً و فی اللّ ِ
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درست غلط



کسی که دزدی می کند ،دستی امین دارد.

درست غلط



یک دست امین هرگز چیزی را که به او تعلق ندارد لمس نمی کند.

درست غلط



خواندن کتاب ها و مجله های سکسی با نصیحت حضرت بهاءهللا در
مورد داشتن چشم پاک سازگاری ندارد.

درست غلط



صداقت به معنی دروغ نگفتن است.

درست غلط



امانت زینت انسان است.

درست غلط



شخصی که راستگو نیست ،می تواند ازلحاظ روحانی ترقی کند.

درست غلط



عیبی ندارد گهگاهی دروغ بگوئیم.

درست غلط



اگر شخصی گرسنه باشد ،دزدی اردن در نزد خداوند قابل قبول است.

درست غلط



برداشتن چیزی بدون اجازه ی صاحبش ،با این فکر که بعدا آن
را به او پس خواهیم داد؛ دزدی نیست.

درست غلط



اگر یکی از دوستان درختی پراز میوه داشته باشد چیدن مقداری از
آن ها بدون اجازه ی او ،مانعی ندارد.

درست غلط



وقتی اه صادقانه عمل کنیم و با انصار و امین باشیم قلبمان نورانی
می گردد.

درست غلط

 .4آیا ممکن است کسی به خودش دروغ بگوید؟....................................................................................
 .5وقتی دروغ می گوییم چه چیزی را از دست می دهیم؟.......................................................................
 .6اگر همه ی ما راستگو و امین بودیم دنیا چگونه می شد؟....................................................................

بخش پنج
بیانات زیر را بخوانید و سعی کنید آنها را با قلبتان یاد بگیرید .از حفظ نمهودن بیانهات مبارکهه ثمهرات عالیهه ای دارد ،و
شم ا باید نهایت سعی خهود را بنمائیهد تها ایهن کهار را انجهام دهیهد .امها بعضهی افهراد هسهتند کهه بهه دالئهل مختلفهی برایشهان
غیر ممکن است که چیزی را از حفظ کنند .اگر شما هم چنین مشکلی دارید سعی کنید که بیانات را به خوبی یاد بگیریهد
تا بتوانید مفاهیم آنها را با کلماتی مشابه با کلماتی که در خود بیان است بازگو کنید.

"زبممان مالی م ومهربممان ،جممذب کننممده ی قلممب همما اسممت؛ غممذای روح اسممت؛ معنممی بخشممنده بممه كلمممات اسممت؛
1
خرد و دانائی است( ".ترجمه)
سرچشمه ی نور ِ
 .1زبان مالیم و مهربان را چگونه می توان توصیف کرد؟ ...........................................................................

 1اصل بیان مبارك  " :لسان شفقّت جذّاب قلوب است و مائدۀ روح و به مثابه معانی است از برای الفاظ و مانند افق است از برای اشراق
آفتاب حكمت و دانایی "
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 .2زبان مالیم و مهربان چه تاثیری بر المات دارد؟ ......................................................................................

" ای دوستان خداوند ،در این دور مقدس ،جنم
تجاوز کند از فیض الهی محروم خواهد بود( ".ترجمه)
1

و جمدال بمه همی وجمه ُمجماز نیسمت .همر کسمی از ایمن حکم

 .3مطابق مفهوم این بیان ،در این دور مقدس چه چیزی مجاز نیست؟ ...............................................................
 .4کسی که از دستور باال تجاوز کند ،چه وضعیتی خواهد داشت؟ ...................................................................

" در این یوم ،هی چیز نمی تواند به اندازه ی فساد و نزاع و جدال و تیرگی و سردی در میمان دوسمتان ،بمه
2
این دیانت ضرر بزند( ".ترجمه)

.5

چه چیزی بیشترین صدمه و زیان را به امر الهی وارد می نماید؟ ...............................................................

" به این قانع نشموید کمه فقما بما کلممات ،محبتتمان را نشمان دهیمد؛ بگذاریمد قلبتمان بمه محبمت همر کسمی کمه از
کنارتان می گذرد ،شعله ور باشد(".ترجمه)
 .6به چه نوع دوستی نباید قانع شویم؟ ....................................................................................................
 .7قلبمان به چه چیزی باید شعله ور باشد؟ ............................................................................................
" وقتی اندیشه ی جن و جدال پیش می آید ،آن را با اندیشه ی قموی تمر صملح و دوسمتی مقابلمه کنیمد .فکمر
نفرت را باید با فکر نیرومند تر محبت نابود نمائید(".ترجمه)
 .8با چه چیزی باید با اندیشه ی جنگ مقابله نمود؟ ......................................................................................
 .9با چه چیزی باید فکر نفرت را نابود کرد؟ ............................................................................................

بخش شش
تمرینات زیر را انجام دهید:
 .1یک زبان مالیم و مهربان ( ِلسان شفقت) چگونه مثل یک آهن ربا عمل مینماید؟..............................

 .2مشخص کنید آیا عبارت های زیر از یک زبان مالیم و مهربان جاری می شود:
 " مزاحم من نشو"

بله

خیر

 1اصل بیان مبارك  " :ای احبّای الهی ،در این دور مق ّدس نزاع و جدال ممنوع و هر متعدّی محروم "
 2اصل بیان مبارك  " :هی ض ُّری از برای این امر ،الیوم ،اعظ از فساد و نزاع و جدال و كدورت و بُرودت مابین احباب نبوده و نیست "
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 " چرا نمی فهمی؟"

بله

خیر



" ممکن است لطفا کمی صبر کنید؟"

بله

خیر



" چه بچه های بدی!"

بله

خیر



" متشکرم ،خیلی محبت دارید".

بله

خیر



" حاال وقت ندارم؛ گرفتارم "

بله

خیر

 .3تعیین کنید آیا موقعیت های زیر نشان دهنده ی جنگ و جدال هستند یا خیر:


دونفر در یک جلسه ی مشورتی نظریات متفاوتی بیان می کنند.

بله

خیر



شخصی به جلسه ای نمی رود چون با صاحب خانه قهر است.

بله

خیر



کسانی که در یک موسسه کار می کنند مرتب شکایت می نمایند که
دیگران وظائفشان را انجام نمی دهند.



دو نفرمبلّغ نمی توانند با هم به توافق برسند که برای سفر تبلیغی به کجا بروند.

بله
بله

خیر
خیر

 .4تعیین کنید آیا جمالت زیر نشان دهنده ی تیرگی و سردی است یا خیر:


یکی از دوستان به یک جمع وارد می شود ولی هیگ کسی با او گرم نمی گیرد.

بله

خیر



در یک حلقۀ مطالعه همراهان ،خود را به گروه های کوچک تقسیم می انند و
هرگروهی به خودش مشغول می شود.

بله

خیر



در یک موسسه آموزشی  ،در وقت مطالعه ،همه در سکوت به خواندن کتاب مشغولند.

بله

خیر



دو نفر مبلغ ،گرچه با هم دعوا نمی کنند؛ ولی حاضر نیستند با هم به سفر تبلیغی بروند.

بله

خیر

 .5تعیین کنید این عبارات درست هستند یا غلط:


هر کسی باید هرچیزی را که در باره ی دیگران فکر می کند ،دقیقا بیان نماید؛
حتی اگر سبب رنجش قلبشان شود.

درست غلط



برای جلو گیری از نزاع و درگیری ،اشکالی ندارد اگر دروغ گفته شود.

درست غلط



با محبت و مهربانی می توان بر نزاع و درگیری غلبه یافت.

درست غلط



کلمات ،وقتی با محبت گفته شوند تاثیر بیشتری دارند.

درست غلط



اگر کسی به خطا با ما درگیر شود ،درست است اه با او زد و خورد کنیم.

درست غلط



وقتی کسی مریض یا غمگین است ،حق دارد با دیگران با تندی رفتار کند.

درست غلط
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این مهربانی نیست اه وقتی دیگران کار اشتباهی انجام می دهند ،به آن ها بخندیم.

درست غلط



ذکرعیب های دیگران درحضور خودشان ،اشکالی ندارد؛ چون این کارغیبت نیست.

درست غلط



وقتی بین دو دوست دلخوری پیش می آید؛ هرکدام باید تالش مخصوس نماید تا به دیگری
درست غلط
نزدیک شود.
وقتی بین دو دوست دلخوری پیش می آید؛ هرکدام باید صبر اند تا فرد دیگر به او نزدی
درست غلط
شود.



بخش هفت
بیانات زیر را بخوانید و سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید.

" غیبت ،سراج ُمنیر قلب را خاموش نماید و حیات دل را بمیراند" .
" تا وقتی خودت خطا کاری ،از عیب های دیگران دم مزن".

1

(ترجمه)

" بد مگو تا نشنوی و عیب مردم را بزرگ مدان تا عیب تو بزرگ ننماید".
" ای پسر وجود ،چگونه می توانی عیب های خودت را فراموش کنمی و بمه عیمب همای دیگمران مشم ول
2
شوی؟ لعنت من بر کسی باد که چنین کند( ".ترجمه)
 .1غیبت کردن چه تاثیری بر خود غیبت کننده دارد؟.........................................................................

 .2قبل از اینکه به خطاهای دیگران فکرکنیم ،از چه چیزی باید آگاهی داشته باشیم؟
..................................................................................................................................................

 .3اگر عیب های دیگران را بزرگ کنیم ،چه وضعیتی برای خودمان پیش خواهد آمد؟
....................................................................................................................................................
 .4وقتی به عیب های مردم دیگر می اندیشیم ،چه چیزی را باید به خاطر بیاوریم؟............................
.................................................................................................................................................

بخش هشت
تمرینات زیر را انجام دهید:

 .1کسی که برعیب های دیگران متمرکز می شود ،چه وضعیتی برای ترقی روحش پیش خواهد آمد؟
...................................................................................................................................................

 1اصل بیان مبارك  " :ال تنفّس بخطاء اح ٍد ما دُمت خاطئا ً "
ً
ب عبادی من كان علی ذالك فعلی ِه لعنة مِ نّی "
الوجود ،كیف نسیت عیوب نفسك و اشت لت بعیو ِ
 2اصل بیان مبارك  " :یا ابن ُ
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 .2غیبت چه تاثیری بر جامعه می گذارد؟..........................................................................................

 .3وقتی دوستی شروع به حرر زدن در باره ی عیب های فرد دیگری می کند ،شما چه می کنید؟
..................................................................................................................................................

 .4تعیین کنید جمالت زیر درست هستند یا غلط:


اگر در باره ی عیب های واقعی کسی حرر بزنیم ،غیبت نکرده ایم.

درست غلط



اگر همزمان ،هم در باره ی صفات خوب و هم در باره ی عیب های شخصی صحبت
کنیم ،غیبت نکرده ایم.

درست غلط



در جامعه ی ما غیبت اردن یک عادت شده است و باید با پرورش ی انضباط درونی
از آن دوری کنیم .

درست غلط



اگرشنونده قول دهد آنچه را در باره ی شخصی دیگر می گوئیم در جائی نگوید؛غیبت
کردن ضرری ندارد.

درست غلط



غیبت یکی از بزرگ ترین دشمنان وحدت است.

درست غلط



اگر دچار این عادت شویم که همیشه در باره ی دیگران حرر بزنیم ،در خطر سقوط
در غیبت کردن قرار می گیریم.

درست



وقتی در یک جلسه ی محفل روحانی برای دادن مسئولیت هائی به افراد مختلف،
در باره ی توانائی های آن ها بحث می شود ،این هم نوعی غیبت است.

درست غلط



وقتی میلی درونی ،ما را وادار به غیبت می کند ،باید به عیب های خودمان فکرکنیم.

درست غلط



وقتی می دانیم شخصی دارد کاری می کند که به امرالهی یا جامعه ی بهائی ضررمی زند
درست غلط
باید این موضوع را با سایر بهائیان درمیان بگذاریم.



وقتی می بینیم شخصی دارد کاری می کند که به امر الهی یا جامعه ی بهائی صدمه
می زند ،فقط باید محفل روحانی محلی را مطلع سازیم.

درست غلط



برای زن وشوهرها مانعی ندارد در باره ی عیب های دیگران گفتگو کنند؛ چون
آن ها نباید چیزی را از هم پنهان نمایند.

درست غلط
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غلط

دوره ای را کمه هم اکنمون بممه پایمان رسمماندید ،همدف بسممیار مخصوصمی دارد .حضممرت
بهاءهللا تعلی می دهند که هر شخصی باید هر صبح و شب قسمتی از آثمار مقدسمه را
بخوانمد .درطمول ایمن دوره ،تما کنممون ،شمما شمروع کمرده ایممد کمه ایمن عمادت را درخممود
ایجاد نمائید  .اکنون شاید عالقه مند هستید کتابی را از آثار حضرت بهماءهللا بمه دسمت
آوریمد و همر روز قسمممتی از آن را بخوانیمد .کتماب « کلمممات مکنونمه » کمه یکممی از
آثار آن حضرت است ،می تواند اولین انتخاب مناسب برای شما باشد.

21

دعا و مناجات

هدف:
 .1درک اهمیت دعا و مناجات روزانه و ایجاد شرایا و احوال دعا خواندن
 .2حفظ پنج مناجات و فهمیدن معنی آن ها

تمرین:
مالقات حد اقل دو نفر دیگر ازدوستان و مطالعه ی یک مناجات با آن ها
22

بخش اول
حضرت عبدالبهاء می فرمایند دعا " گفتگمو بما خداونمد اسمت ".گفتگهو بهه معنهای حهرر زدن بها کسهی اسهت؛
بنابراین وقتی دعا می خوانیم در واقع داریم با خداوند حرر می زنیم.
اگر کسی به راستی شخص دیگری را دوست داشته باشد؛ تمام آرزویش این است که در جوار محبهوبش باشهد
و با او گفتگو کند .دعای ما باید گفتگویی عاشقانه با خالقمان؛ یعنی خداوند یگانه باشد .هنگام دعا خوانهدن ،مها
تضرع و زاری کنیم و از او مدد و یاری بطلبیم .همواره
که ضعیف و ناتوان هستیم می توانیم به درگاه خداوند
ّ
باید به خاطر داشته باشیم که دعا و مناجات در خالص ترین حالتش ،به ما کمک می کند به خداوند نزدیهک تهر
شویم و احساس حضور او را بنماییم.
آیا می توانید با چند بار خواندن این دو پاراگرار ،به پرسش های زیر پاس دهید؟
 .1دعا و مناجات چیست؟.........................................................................................................
 .2پرشورترین میل کسی که فرد دیگری را دوست دارد چیست؟.........................................................
 .3گفتگوی ما با خدوند باید چگونه باشد؟...................................................................................
تضرع » و « زاری » به چه معنی است؟...................................................................
 .4کلمات «
ّ
 .5آیا مقصد از دعا فقا خواستن چیز هائی است که نیاز داری ؟..........................................................
 .6مهمترین تاثیرات دعا و مناجات چیست؟...................................................................................
 .7حضرت عبدالبهآء چه كسی است؟...........................................................................................

بخش دوم
حضرت محمد فرموده اند دعا و مناجهات ماننهد نردبهانی اسهت بهین آسهمان و زمهین کهه مها مهی تهوانیم بها آن ،بهه
1
بهشت برین صعود نماییم.
در نماز بزرگ ،حضرت بهاء هللا می فرمایند ... " :نماز مرا آتشی قرار ده تا پرده همائی را کمه ممرا از دیمدار
جمالت باز می دارد؛ بسوزاند و نوری بنما كه مرا به اقیانوس وصالت هدایت كند( 2".مضمون)
 .1حضرت محمد چه كسی است؟.....................................................................................................
 .2حضرت محمد در باره ی دعا چه فرموده اند؟.................................................................................
 .3دعا و مناجات از چه لحاظ مانند نردبان است؟................................................................................

سماء".
" 1الصّالةُ معرا ُ
ج المؤمن بِ ِه یصع ُد الی ال ّ
حرق ُح ُجباتی الّتی منعتنی عن مشاهدة جمالك و نورا ً ی ُدلنی الی بحر وصالك".
..." 2بِان تجعل صالتی نارا ً ِلت ُ ِ
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 .4بعضی از پرده هایی که ما را از خداوند باز می دارند ،نام ببرید..........................................................
 .5دعا و نماز از چه نظر شبیه آتش است؟ و چه چیزی را می سوزاند؟...................................................
 .6دعا و نماز از چه لحاظ مانند نور است؟ و ما را به سوی کجا هدایت می کند؟........................................
 .7آیا می توانید چهار عبارت درباره ی دعا و مناجات بنویسید؟
 دعا و مناجات..........................................است.
 دعا و مناجات .........................................است.
 دعا و مناجات...........................................است.
 دعا و مناجات...........................................است.

بخش سوم
کلمات زیر را از حضرت عبدالبهآء بخوانید و در آن ها تفکر نمایید:
"درعال هستی هی چیز شیرین تر از دعا و مناجات نیست .انسان باید در حالت دعا و مناجات زنمدگی كنمد.
تضرع و زاری به وجود می آورد .دعا و مناجات گفتگو بما
مبارک ترین شرایا واحوال را دعا و مناجات و
ّ
خداوند است و بزرگ ترین موفقیّت یا شیرین ترین حالت ،همانا گفتگو با خداوند است؛ چون روحانیت ایجاد
ممی کنممد؛ ُهشممیاری و آگمماهی و احساسممات آسمممانی تولیممد مممی نمایممد؛ انجمذابات بممدیع از ملکمموت الهممی حاصممل
می كند و استعداد و قابلیّت ِ درك ِ عالی تر را خلق می نماید(".ترجمه)
 .1شیرین ترین حالت در عال هستی چیست؟....................................................................................
 « .2حالت دعا و مناجات » به چه معنی است؟.................................................................................
 .3درنتیجه ی دعا و مناجات چه شرایا و احوالی ایجاد می شود؟ نام ببرید.............................................

بخش چهارم
کلمات زیر را از حضرت بهاءهللا بخوانید و در آن ها بیندیشید:
مقربمان درگماه الهمی ،ت نمی كمن ،تما
" ای بنده ی من ،آنچه را از آثار خداوند بمه دسمتت رسمیده ،بمه شمیوه ی ّ
شیرینی ن مه هایت ،روح خودت و نیز قلب های هممه ی مردممان را جمذب نمایمد .و کسمی کمه درخانمه اش بمه
فرشتگان پراکنده ساز ،بوی خوش كلماتی را كه بر زبانش جاری می شمود،
تنهایی آیات الهی را تالوت کند،
ِ
در همه سو پراکنده خواهند کرد و قلب هر انسان درستكاری را به طپش خواهد آورد .اگرچمه ممكمن اسمت او
در آغاز از تأثیر آن آگاه نباشد؛ ولی نیكی ِ این بخشمش ،دیمر یما زود ،بمر روحمش اثمر خواهمد كمرد .اینگونمه،
بواسممطه ی اراده ی كسممی کممه منبممع و مصممدر قممدرت و حکمممت اسممت ،اسممرار ظهممور الهممی مشممخو و مق مدّر
1
گردیده است( ".ترجمه)
سك و تستج ِذب مِ ن ن ما ِتك افئدةُ
الخالئق اجمعین و من یقرء
آثار هللا بِربوا ِ
قربین ِلتستج ِذب ِبها نف ُ
ت ال ُم ّ
" 1ا ِن ِاقرأ یا عبد ما وصل ِالیك مِ ن ِ
ِ
ُ
ّ
نفس سلی ٍ و لو لن یستش ِعر فی نفسه ولكن یظه ُر
آیا ِ
ب بِها كُل ٍ
ت هللا فی بیتِ ِه وحدهُ لینشر نفحاتها المالئكة الناشرات الی ُك ّل الجهات و ینق ِل ُ
مر مِ ن ل ُدن ُمق ِ ّد ٍر حكی ٍ ".
علیه هذا الفضل فی ٍ
یوم مِ ن االیّام كذلك قُ ِ ّدر خفیّاتُ اال ِ
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 .1معنی « ت نی کن » چیست؟......................................................................................................
 .2چگونه باید آیات الهی را ت نی کنی ؟..........................................................................................
 .3شیرینی ن مه ی ما ،چه تاثیری بر روح خودمان خواهد داشت؟.........................................................
 .4شیرینی ن مه ی ما ،چه تاثیری بر قلب های همه ی مردمان خواهد داشت؟..........................................
 « .5تالوت کردن » به چه معنی است؟...........................................................................................
 « .6پراکنده کردن » یعنی چه؟......................................................................................................
 .7دعاهای ما ،بر کسانی که حتی نمی دانند ما مش ول به دعا هستی  ،چه تاثیری می تواند داشته باشد؟
.........................................................................................................................................

بخش پنج
می دانیم که خداوند ما را خلق کرده است؛ خداوندی که علیم و حکیم است .او می دانهد مها چهه مهی خهواهیم و
به چه چیزی نیاز داریم .بنابراین چرا باید دعا کنهیم؟ او کهه بهه دعها ههای مها احتیهاجی نهدارد .امها بها وجهود ایهن
حقیقت ،ترقی اروا ما بهه دعها و مناجهات وابسهته اسهت؛ چهون دعها و مناجهات ،غهذای رو اسهت .وقتهی دعها
می کنیم در واقع داریهم غهذای روحهانی صهرر مهی نمهاییم و از طریهق نیروههای عشهق و محبتهی کهه مها را بهه
جهان های الههی مهرتبط مهی سهازد ،برکهات و عنایهات خداونهد را دریافهت مهی کنهیم .دعها و مناجهات ظرفیهت و
استعداد ما را افزایش می دهد تا ازبخشش های روحانی بهره بریم و خوشبختی حقیقی را تجربه کنیم.
راه بهه سهوی خداونهد مسهتقیم و باریهک اسههت؛ ممکهن اسهت موانهع بهی شههماری راه را برمها مسهدود کنهد .امها بههه
وسیله ی تضرع و زاری خالص و پر حرارت و پایدار ،می توانیم براین موانع غلبه یهابیم و در ادامهه ی راه،
هدایت شویم .وقتی هدایت شدیم ،باز هم دعا و مناجات کمکمان خواهد کهرد تها بهه سهوی خداونهد پهیش بهرویم و
دورنمای سرنوشت ویژه ی خود را گم نانیم .به همهین دلیهل اسهت کهه بایهد همهواره ،دعها کنهیم تها بهه واسهطه ی
عشهق الهههی ،ارواحمههان وسههعت و قهدرت گیههرد و بهها پایههداری و اسههتقامت ،در مسهیر سههعادت ابههدی پههیش بههرویم.
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
"در باال ترین مرتبه ی مناجات ،انسمان فقما بمه خماطر عشمق بمه خداونمد دعما ممی کنمد .در ایمن حالمت ،دعما و
مناجات او به علت تمرس از خداونمد یما آتمش دوزخ و یما بمه امیمد برخمورداری از رحممت الهمی یما رسمیدن بمه
بهشت برین نیست...وقتی کسمی عاشمق انسمانی ممی شمود ،ممكمن نیسمت نمام محبموبش را بمر زبمان نیماورد و
چقدر مشکل تر و سخت تر خواهد بود برای انسان ِ عاشق ِ خداوند که از ذکمر نمام او خمود داری کند...انسمان
روحانی از هی چیز شادمانی نمی یابد ،مگر از یاد و ذکر خداوند( ".ترجمه)
" اگممر کسممی ،فممرد دیگممری را دوسممت بممدارد ،آیمما طبیعممی نیسممت آرزو کنممد ایممن عشممق را بممر زبممان آورد؟ چنممین
شخصی در حالی که می داند محبوبش از محبت او آگاه است ،آیما هنموز هم نممی خواهمد از عشمق خمود بما او
سخن گوید؟...درست است که خداوند از اسرار و آرزو همای هممه ی قلمب هما آگماه اسمت؛ امما تمایمل بمه دعما،
امـری ذاتی و طـبیعـی است کـه ُمـنبعـث از محبت انـسان بـه خـداونـد رحـمان می باشد(".ترجمه)
 .1چرا باید دعا کنی ؟....................................................................................................................
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 .2جمله های زیر را کامل کنید:
در  ،.............................انسان فقــا بــه خــاطـر .................بـه خداوند . .....................در این حالت ،دعا و
ت او بــه خـاطــر تــرس از خــداوند یا ...........................و یا به امید  ................................یا رسیدن
مــنــاجا ِ
به بهشت برین نیست .وقتی.....................انسانی می شود..............................بر زبان نیاورد و چقدر.............
و  ..................خواهــد بــود بــرای انــســان ..............................کــه از ذكر  ...............................خودداری
کند .انسان روحانی از هی چیز......................نمي یابد ،مگر  ............................خداوند.

بخش شش
فقرات زیر را از آثار حضرت بهاء هللا که از نماز بزرگ گرفته شده است؛ از حفظ نمایید:
" ای خدای من بمه آرزوهما و اعممال ممن منگمر؛ بلکمه بمه اراده ی خمودت نظمر نمما کمه آسممان هما و زممین را
فراگرفته است .قس به نام بزرگت ای مالک امت ها ،من نخواسته ام مگر آنچمه را تمو خواسمته ای و دوسمت
نمی دارم مگر آنچه را تو دوست می داری( 1".ترجمه)
" ای پروردگار من ،نماز مرا چشمه ی آب زندگی قرار بده كمه بمه واسمطه ی آن ،تما زممانی کمه پادشماهی تمو
پایداراست ،باقی و برقرار بمان و در هر یک از جهان های تو ،به ذکر و ثنایت مش ول گردم( 2".ترجمه)
" تو بسی پاک تر و برتر ازآن هستی که سمتایش مقربمان درگاهمت ،تما آسممان قربمت بماال رود و یما پرنمدگان
قلب های بنمدگانت ،بمه آسمتان درگاهمت واصمل شمود .گمواهی ممی دهم کمه تمو مقدسمی از هممه ی صمفت هما و
ُم ّ
نزهی از تمامی نام ها .خدایی نیست مگر تو ،که علی و ابهی هستی( 3".ترجمه)

بخش هفت
وقتی به دعا و مناجات می پردازیم بایهد افکارمهان را متمرکهز بهر خداونهد نمهاییم؛ بایهد همهه چیهز ایهن دنیها ،از
جمله چیزههایی کهه در اطرافمهان هسهتند و یها حتهی خودمهان را ،فرامهوش کنهیم .حضهرت بههاء هللا در ایهن بهاره
می فرمایند:
" 1الهی الهی ال تن ُ
ت و االرض .و اسمِ ك االعظ ِ یا مالك االُم ما اردتُ اِ ّال ما
سموا ِ
ظر الی آمالی و اعمالی بل الی اِرادتِك الّتی احاط ِ
ت ال ّ
اردتهُ و ال ا ُحب ّاال ما ت ُحِ ب".
2

وام سلطنتك و یذ ُك ُرك فی ُك ّل عال ٍ مِ ن عوا ِلمِ ك".
وان ِلیبقی ِب ِه ذاتی بِد ِ
"ا ّ ِ
یرب فاجعل صالتی كوثر الحی ِ

المقربین او ان ت ِصل الی فِناءِ بابِك ُ
یور افئِدة ال ُمخلصین .اشهد اِنّك كُنت مق ّدسا ع ِن
ذكار
ّ
ط ُ
" 3سبحانك مِ ن ان تصعد اِلی سماءِ قُربِك ا ُ
صفات و ُم ّ
نزها ً ع ِن االسماء .ال اله ّاال انت العلی االبهی".
ال ّ
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" ای پسر روح ،هرچیزی غیر از مرا فراموش کن و با روح انس بگیر .ایمن جموهر فرممان ممن اسمت؛ پمس
به آن توجه نما( 1".ترجمه)
فرامههوش کههردن همههه چیههز بههه جههز خداونههد ،کههار آسههانی نیسههت .نیازمنههد تههالش اسههت .آرزو و اشههتیاق ِ عظههیم
میخواهد  .وقتی قلب های ما پاک و از خیاالت و تصورات شخصی آزاد باشد ،دعاهایمان عظیم تهرین تهاثیرات
را خواهد داشت.
" به خدا توکل کن؛ ارده ی خود را بگذار و بمه اراده ی او بیماویز؛ خواسمته و رضمای خمود را رهما كمن و بمه
خواسته و رضای او چن بزن( 2".ترجمه)
لیوانی را در نظر آورید که پر از شهیر پهاک و گهوارا اسهت .مهی تهوانیم ازایهن شهیر ،محصهوالت متنهوعی مثهل
کره ،پنیر و خامه بدست آوریم .اما اگر به همین شیر ،یک قطره س ّم اضهافه کنهیم ،آلهوده شهده و فایهده اش را از
دست مهی دههد .دیگهر خهالص نخواههد بهود و بهه ههیگ دردی نخواههد خهورد .سه ّمی کهه انسهان در زنهدگیش وارد
می کند ،خواسته های نفسانیش است .اگر می خواهیم دعاهایمان تاثیرات زیادی داشته باشد؛ باید وجودمان را
از خواسته های نفسانی آزاد سازیم.
یک شرط ضروری بسیار مهم دیگر برای حالهت دعها و مناجهات ،ایمهان اسهت .بایهد بهه رحمهت و عنایهت الههی
کامال اعتماد کنیم و مطمئن باشیم که خداونهد هرچهه را خیهر و صهالحمان اسهت برایمهان پهیش خواههد آورد .در
این باره حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
"روح تاثیر دارد؛ دعا اثر روحمانی دارد .بنمابراین دعما ممی کنمی کمه " خمدایا ایمن ممریض را شمفا بخمش" ،و
شاید خداوند پاسخ گوید .آیا مه است که چه کسی دعما ممی کنمد؟ خداونمد بمه دعمای ملتمسمانه ی همر بنمده ای
پاسخ می دهد .رحمت او وسیع و نامحدود است .او بمه دعاهمای هممه ی بنمدگانش جمواب ممی دهمد .بمه دعمای
این گیاه ه پاسخ می گوید .گیاه بالقوه دعا می کند" :خدایا ،بر من باران ببار" و خدا پاسخ ممی دهمد و گیماه
رشد می نماید .خداوند به هر کسی پاسخ می دهد(".ترجمه)
 .1وقتی دعا می خوانی  ،باید چه حالتی داشته باشی ؟...........................................................................
 .2وقتی دعا می خوانی  ،افکارمان باید متمرکز بر کجا باشد؟................................................................
 .3چگونه می توانی همه چیز ،جز خداوند را فراموش کنی ؟.................................................................
 .4وقتی قلب هایمان از تصورات بیهوده و آرزوهای خودخواهانه ،پاك و آزاد باشد ،دعاهایمان چه تاثیراتی
خواهد داشت؟
...................................................................................................................................................
 .5بعضی صفت های روحانی را که می توانی هنگام دعاهایمان طلب کنی  ،بنویسید................................. .
 .6توضیح بدهید چرا مه است که با ایمان دعا کنی ؟...............................................................................

جوهر امری فاقبِل اِلیه".
" 1یا ابن النّور ،اِنس دونی و آنِس بِروحی ،هذا مِ ن
ِ
اتركی اِرادتكِ و تمسكی بِ ِاراد ِة هللا و دعی رضائكِ و ُخذی رضاء هللا"
" 2توكلی علی هللا و ُ
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 .7منظور از « رحمت الهی » چیست؟................................................................................................
 .8وقتی در حین دعا و مناجات ،افکارمان مش ول به چیزهای دیگراست ،چه وضعی پیش خواهد آمد.
...........................................................................................................................................

بخش هشت
در درس های قبلی در باره ی سرشت دعا و مناجات و اینکه چگونهه و چهرا بایهد دعها کنهیم ،مطهالبی آمهوختیم.
همچنین بسیار مهم است که بدانیم دعا اردن یکی از احکام حضهرت بههاء هللا اسهت و بایهد از آن اطاعهت کهرد.
نه تنها باید هر روز دعا و مناجات بخوانیم؛ بلکه عالوه بر این باید ،حد اقل درهر صبح و شهام ،آیهات الههی را
نیز تالوت کنیم .در این باره حضرت بهاء هللا می فرمایند:
" در هر صبح و شام آیات الهی را بخوانید .کسی که نخواند ،به عهمد و میثماق ِ خداونمد وفما ننمموده اسمت و
هر کسی ،در این یموم ،از كلممات خمدا روی بگردانمد؛ در حقیقمت،از زممان بمی آغماز ،از خداونمد روی گردانمده
است .بترسید از خدا ،همه ی شما ،ای بندگان من( 1".ترجمه)
دعاهایی را که در صبح ،درشب و یا دراوقات دیگر تالوت می کنیم ،می توانیم از مناجات های بسیار زیادی
اهه توسههط حضههرت بهاب ،حضههرت بهههآء هللا و حضههرت عبهدالبهاء نههازل شههده ،انتخههاب نمهاییم .مههدت زمههانی کههه
صرر دعا می نماییم و تعداد مناجات هایی که می خوانیم ،بستگی به نیازهایمان و عطش روحانیمان دارد .بها
این وجود ،حضرت بهاء هللا سه دعای اجباری؛ یعنی نماز ،هم نهازل نمهوده انهد کهه در بهاره ی آن هها حضهرت
شوقی افندی می فرمایند:
" نمازهای روزانمه سمه عمدد هسمتند .کوتماه تمرین آن هما ،تنهما یمک آیمه اسمت کمه بایمد در همر بیسمت و چهمار
ساعت یک بار ،در هنگام ظهر ،ادا شود .نماز دوم كه حالت متوسا دارد باید همر روز سمه بمار ،در صمبح و
ظهر و شام ،خوانده شود .اما نماز بزرگ که مفصل ترین آن ها است ،باید در هر بیست و چهار سماعت یمک
بار و در هر وقت که شخو ،تمایل به انجام آن دارد ،ادا شود.
فرد مؤمن کامالً مختار است هر کدام از این سه نماز را برگزیند؛ اما خواندن یكی از آن ها طبق دستورالعمل
های مربوطه ،برایش واجب است.
حضرت بهاءهللا به این نماز های روزانه و نیز چنمد دعما ی مخصموي دیگمر ،مثمل دعمای شمفا و لموح احممد،
قدرت و اهمیت خاصی بخشیده اند و بنابراین ،مؤمنین باید آن هما را بمه هممین صمورت بپذیرنمد و بما ایممان و
اطمینانی تردید ناپذیر بخوانند .به واسطه ی آن ها است که مؤمنین می توانند ارتباط نزدیک تری بما خداونمد
برقرار نمایند و قوانین و احکام او را هر چه بیشتر ،در زندگیشان جاری سازند(".ترجمه)
 .1در دیانت بهائی ،آیا فقا وقتی به چیزی نیازداری  ،دعا می کنی ؟.........................................................
 .2چرا ما از احکام حضرت بهاء هللا پیروی می کنی ؟..........................................................................
 .3حد اقل چند مرتبه در روز باید آیات الهی را بخوانی ؟.......................................................................
ت هللا فی ُك ِ ّل صباحٍ و مساءٍ اِن الّذی ل یت ُل ل یُوف بِعه ِد هللا و میثاقِ ِه و الّذی اعرض عنها الیوم اِنّهُ مِ من اعرض ع ِن هللا فی
" 1ا ُتلوا آیا ِ
از ِل اآلزال اِت ّقن هللا یا عبادی كُلك اجمعون".
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 .4اگر در صبح و شام آیات الهی را نخوانی  ،چه وضعی خواهی داشت؟..................................................
 « .5روی گرداندن » به چه معنی است؟..........................................................................................
 .6حضرت بهاء هللا چند عدد نماز نازل نموده اند؟...............................................................................
 .7آیا باید هر سه نماز را در هر روز بخوانی ؟.................................................................................
 .8اگر نماز بزرگ را انتخاب کنی  ،چند بار در روز باید آن را بجا آوری ؟................................................
 .9نماز ُوسطی را چطور؟............................................................................................................
 .10نماز کوچک را چطور؟..........................................................................................................
 .11بعضی دعا ها را که دارای قدرت مخصوي هستند نام ببرید...........................................................
 .12نماز کوچک را تالوت کنید.....................................................................................................
 .13دراین نماز به چه چیزی گواهی می دهید؟.................................................................................
 .14کلمه ی « واجب » به چه معنی است؟......................................................................................

بخش نه
آمههوختیم کههه حضههرت بهههاء هللا بههرای ایههن عصههرو زمههان ،دعهها خوانههدن را بههه صههورت یهه حکههم و قههانون
درآورده اند و نیزیاد گرفتیم که هرگاه دعا بخوانیم به عـهد و مـیثاق ِ خداوند وفا می نماییم .همچنین می دانهیم
که آن حضرت برای همه ی موقعیت ها ی زندگی ما ،دعا و مناجات هایی عنایت فرموده انهد و بهه بعضهی از
آن ها قدرت ونیروی مخصوصی بخشیده اند که از آن جمله ،نمازهای سه گانه هستند .این نمازها به صهورت
فردی برگزار می شوند یعنی در وقتی که به تنهایی به راز و نیاز با خداوند مشغولیم .سایر دعاها را می توان
به صورت فردی و یا هنگامی اه در جمع هستیم تالوت کرد .باید به خاطرداشته باشهیم کهه نمهاز جماعهت؛ بهه
این معنی که کسی آیه ای را بخواند و دیگران تاهرار اننهد ،در دیانهت بههائی وجهود نهدارد .البتهه تنهها اسهتثناء،
نمازمیّت است.
وقتی دعا می خوان یم تمام فکر و روحمان را متوجه خداوند می نمهاییم .بایهد قبهل از آغهاز بهه دعها و مناجهات،
چند لحظه تمرکز کنیم و بکوشیم ذهنمان را از امور دنیوی پاک سازیم .بهه ایهن منظهور ،بعضهی از افهراد ،در
سکوت ،اسم اعظم را تکرار می نمایند .وقتی دعایمان تمام شد باید در باره ی کلماتی که خوانده ایم فاهر انهیم
و شتاب زده به فعالیتی دیگر نپردازیم .این نحوه ی عمل چه هنگامی که به تنهایی دعا می خوانیم و چه وقتهی
که در جمع هستیم ،صادق است .وقتی کسی دیگر ،دعا و مناجات می خواند و ما می شنویم ،می تهوانیم چنهین
احساس کنیم که انگار خودمان دعا می خوانیم؛ باید به کلمهاتی کهه شهخص دیگرمهی خوانهد دقیقها توجهه کنهیم و
حالت دعا و مناجات را در خود حفظ نماییم.
 .1وقتی هر روز دعا و مناجات می خوانی به چه چیزی وفادارهستی ؟....................................................
 .2حضرت بهاء هللا چند نوع دعا نازل فرموده اند؟.............................................................................
 .3چند عدد نماز روزانه موجود است؟............................................................................................
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 .4آیا می توانی نمازهای روزانه را در جلسات عمومی تالوت کنی ؟.....................................................
 .5قبل از شروع به دعا باید چه کنی ؟............................................................................................
 .6بعد از اتمام دعا باید چه کنی ؟..................................................................................................
 .7وقتی در جلسه ای ،فرد دیگری مناجات تالوت می کند ،ما باید چه حالتی به خود بگیری ؟
........................................................................................................................................
 .8وقتی درجلسه ای ،فرد دیگری مناجات می خواند ،ما باید به چه چیزی بیندیشی ؟
.........................................................................................................................................
 .9آیا درست است وقتی شخو دیگری مش ول تالوت دعا است ،ما برای پیدا کردن مناجات مورد نظرمان،
کتاب مناجات را ورق بزنی ؟......................................................................................................
 .10در باره ی حالت احترامی که باید هنگام خواندن دعا و مناجات ،به خـــصوي در جــلسات ،داشته باشی ،
مختصرا ً توضیح دهید.
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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زندگی و مرگ

هدف:
درک اینکه زندگی ،ت ییرات و حوادث این جهان نیست؛ بلکه اهمیت حقیقی آن در ترقی روح انسانی
است .زندگـی حقیقی ،زنـدگـی روح است که مدتی کوتاه در این عال ظاهر می شود و سپس برای
همیشه در جهان های دیگر خداوند ،ادامه می یابد.

32

بخش اول
منشههاء و سرچشههمه ی رو  ،جهههان هههای روحههانی خداونههد اسههت .رو  ،برتههر از مههاده و دنیههای مههادی اسههت.
همراهی و م انست رو که ازاین جهان های روحانی آمده است ،بها جنهین ،در لحظهه ی شهکل گیهریش ،آغهاز
زندگی فرد انسانی است .این همراهی و م انست ،مادی نیست؛ یعنی رو وارد بدن نمهی شهود و از آن خهارج
نمی گردد و فضای مادی اشغال نمی کند .رو به عالم مادی تعلق نهدارد و همراههی آن بها جسهم ،ماننهد ارتبهاط
نور است هنگامی که در آینه انعکاس می یابد .نوری که در آینه ظاهر می شود ،داخهل آن نیسهت ،بلکهه از یه
منبع خارجی سرچشمه می گیرد .به همین صورت ،رو داخل بدن نیست؛ بلکه رابطه مخصوصی میان رو
و جسم برقرار است و هر دو باهم ،وجود انسان را شکل می دهند.
 .1با توجه به پاراگرار باال ،تعیین کنید آیا جمله های زیر درست است یا غلط:


سرچشمه ی روح از جهان های روحانی خداوند است.

درست غلا



آغاز زندگی فرد وقتی است که روح ،خود را با جنین،
همراه و مؤانِس می سازد.

درست غلا



روح ،متعلق به دنیای مادی است.

درست غلا



روح ،داخل بدن است.

درست غلا



روح و جس با همدیگر ،وجود انسان را شکل می دهند.

درست غلا



روح ،برتر از عال مادی است.

درست غلا



رابطه ی میان روح و جس  ،شبیه رابطه ی بین نور و آینه ای است که آن
را منعکس می نماید.

درست غلا

 .2این پاراگرار به این اشاره دارد اه:


زندگی حقیقی وقتی شروع می شود که فرد در این جهان متولد می شود.

درست غلا



وجود مادی ،در جهان های دیگر خداوند ادامه می یابد.

درست غلا



جس  ،مالک روح است.

درست غلا



زندگی از چیزهایی که هر روز برای ما اتفاق می افتد ،تشكیل می شود.

درست غلا

 .3پرسش ها:


روح از کجا سرچشمه می گیرد؟.....................................................................................



آغاز زندگی یک فرد چه وقتی است؟................................................................................
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چه چیزی وجود انسان را شکل می دهد؟...........................................................................



روح به چه جهان هایی تعلق دارد؟..................................................................................

بخش دوم
بین رو و جسم که با همدیگر وجود ی انسان را تشایل میدهند؛ ارتباط بسیار مخصوصی موجود است .این
ارتباط فقط در طول زندگی فانی ادامه می یابد .وقتی این زندگی پایهان یافهت ،ههر کهدام ازآن هها بهه اصهل خهود
بازمی گردد ،جسهم بهه عهالم خهاک و رو بهه جههان ههای روحهانی خداونهد مهی رود .رو کهه از عرصهه ههای
روحانی صادر گشته و به صورت و مثال خداوند خلق شهده ،قهادر بهه اسهب خصهائص الههی و صهفات آسهمانی
است و بعد از جدایی از بدن ،تا ابد ،پیشرفت و ترقی می نماید.
 .1پرسش ها:


رابطه ی میان روح و جس تا کی ادامه می یابد؟.................................................................



جس بعد از مرگ به کجا می رود؟...................................................................................



روح بعد از مرگ به کجا می رود؟...................................................................................



روح تا کی ترقی می کند؟..............................................................................................



کدام یک مه تر است ،روح یا جس ؟...............................................................................



روح از کجا می آید؟....................................................................................................



چه قسمت از وجود انسان به صورت و مثال خداوند خلق شده است؟.......................................



وقتی می میری زندگیمان چگونه ت ییر می کند؟.................................................................



زندگی چه وقت پایان می پذیرد؟.....................................................................................



وقتی می میری  ،چه وضعی برای رابطه ی میان جس و روحمان پیش خواهد آمد؟ ..................
............................................................................................................................

 .2پاراگرار باال می گوید یا اشاره می نماید اه:


مرگ ،یک مجازات است.

درست غلا



جس های ما به صورت و مثال الهی خلق شده است.

درست غلا



رابطه ی میان روح و جس فقا در طول زندگی فانی برقرار است.

درست غلا



جس  ،قادر به کسب صفات الهی است.

درست غلا
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روح ،برای همیشه ترقی خواهد کرد.

درست غلا



مرگ ،پایان زندگی است.

درست غلا



بعد از مردن ،جس های ما به پا می خیزند.

درست غلا

 بعد از مرگ ،روح ما از آزادی بیشتری ،نسبت به این جهان،
برخوردار خواهد بود.

درست غلا



زندگی با مرگ پایان می پذیرد.

درست غلا



باید از مرگ بترسی .

درست غلا

بخش سوم
حضرت بهاء هللا می فرمایند:
"واکنون راجع به سوال شما درباره ی روح انسان و بقای آن بعد از مرگ .این حقیقت را بدان کمه روح بعمد
از جدائیش از بدن ،به ترقی خود ادامه خواهد داد تما ایمن کمه بمه محضمر خداونمد برسمد؛ آن هم بمه صمورت و
حالتی که نه دگرگونی های روزگار و نه رخداد های این جهان ،ت ییری در آن ایجاد نخواهد کمرد .وتما زممانی
که ملکوت خداوند و سلطنت و قدرت و حکومت او باقی است ،پایدار و برقرار خواهد ماند .و آثمار خداونمد و
صفات او را ظاهر خواهد کرد ،و نیز عنایت خداوند و لطف او را پدیدار خواهد نمود(1".ترجمه)
 .1پرسش ها:


جدایی روح از بدن ،چه نامیده می شود؟.........................................................................



روح تا کی به ترقی خود ادامه خواهد داد؟......................................................................



آثار و صفاتی که روح در جهان دیگر ظاهر خواهد کرد ،چه هستند؟.....................................
...........................................................................................................................



روح چه چیزی را پدیدار خواهد نمود؟............................................................................



آیا روح به زندگی خود بعد از مرگ ادامه خواهد داد؟.........................................................

 .2کلمات حضرت بهاء آهلل اشاره به ا ین دارد که:


درست غلا

روح به محضر خداوند خواهد رسید.

صعو ِد ِه فاعل انهُ یصع ُد حین ار ِتقا ِئ ِه ِالی ان یحضر بین یدی هللا فی هیك ٍل ال ت ُ ّیر ُه القُرون و
" 1و ا ّما ما سئلت ع ِن الروح و بقا ِئ ِه بعد ُ
ُ
اقتدار ِه و مِ نهُ یظه ُر آثار هللا و صفاتِ ِه و
ظهر فیه و یكونُ باقیا بِدوام ملكوت هللا و سُلطانِه و جبروتِ ِه و
االُعصار و ال
ِ
حوادث العال و ما ی ُ
عنایات هللا و الطافه".
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وضعیت روح ،حتی بعد از مرگ ،تحت تاثیر ت ییرات این عال قرار خواهد گرفت



ملکوت خداوند همواره باقی و بر قرار است.

درست غلا



روح ،این توانایی را دارد که صفات خداوند را ظاهر سازد؛ صفاتی مثل
مهربانی و بخشندگی را.

درست غلا



وضعیت روح ،بعد از مرگ ،بسیار عالی تر از وضعیت آن در این دنیا خواهد بود.

درست غلا

درست غلا

بخش چهارم
حضرت بهاء هللا می فرمایند:
"بممدان کممه هممر گمموش شممنوایی ،اگممر پمماك و طمماهر نگمماه داشممته شممود ،بایممد در همممه ی زمممان همما و از همممه ی
جهت ها ،به صدایی گوش سپارد كه این کلمات مقدّس را بیان می كند « :به راستی ما از خداوند هستی و به
سوی او باز خواهی گشمت ».اسمرار ممرگ جسممانی انسمان و بماز گشمت او ،آشمكار نگشمته و هنموز ناخوانمده
مانده است .قس به خداوند ،که اگمر آشمکار گمردد ،چنمان تمرس و انمدوهی ایجماد خواهمد کمرد کمه بعضمی افمراد
سرور و نشاط خواهند شد که آرزوی ممرگ نماینمد و
هالک شوند؛ در حالی که بعضی دیگر چنان سرشار از ُ
با اشتیاقی مداوم ،از خداوند یگانمه  -کمه برتمر بماد بزرگمواری او -تمنما كننمد كمه هرچمه زودتمر بمه زندگیشمان
پایان دهد.
مرگ به هر مؤمن مطمئنی ،جامی عطا ممی کنمد کمه در حقیقمت ،زنمدگی اسمت .ممرگ ،شمادمانی ممی بخشمد و
سرور می آورد و زندگی جاودانی عطا می كند.
ُ
به خصوي ،کسانی که از ثمره ی زندگی زمینی ،یعنی شمناخت خداونمد یگانمه  -کمه برتمر بماد بزرگمواری او-
چشممیده انممد ،حیممات بعممدی آن همما چنممان اسممت کممه ممما نمممی تمموانی توصممیف کنممی  .علم و آگمماهی از آن ،فقمما نممزد
خداوند ،پروردگار همه ی جهان ها است( 1".ترجمه)
 .1درست یا غلط را مشخص کنید:


روح انسان از نزد خداوند می آید و به سوی او باز خواهد گشت.

درست غلا



مرگ جسمانی انسان یک راز است.

درست غلا



اگر اسرار مرگ آشكار شود هر کسی وحشت زده خواهد شد.

درست غلا

" 1اذن واعیۀ طاهرۀ مقدسه در جمیع احیان از كل اشطار كلمۀ مباركۀ ا ّنا هلل و انّا الیه راجعون اص ا مینماید .اسرار موت و رجوع مستور
بوده و هست لعمر هللا اگر ظاهر شود بعضی از خوف و حزن هالك شوند و بعضی بشأنی مسرور گردند كه در هر آنی از حق جل جالله
موت را طلب نمایند ".
"موت از برای موقنین بمثابه كأس حیوان است فرح بخشد و سرور آرد و زندگانی پاینده عطا فرماید".
"مخصوي ،نفوسی كه بثمرۀ خلقت كه عرفان حق جل جالله است فائز شده اند این مقام را بیانی دیگر و ذكری دیگر است .العل عند هللا
رب العالمین".
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اگر این اسرار فاش شود هر کسی آرزوی مرگ خواهد کرد.

درست غلا



برای مؤمن حقیقی ،مرگ ،زندگی است.

درست غلا



همه ی ِعل زندگی بعد از مرگ ،نزد خداوند است.

درست غلا



سرور و شادمانی می آورد.
مرگُ ،

درست غلا



اسرار مرگ ظاهر شده است و همه آن را می خوانند.

درست غلا



برای ما مه است که در باره ی زندگی بعد از مرگ بدانی .

درست غلا

 .2قسمت های خالی را پر کنید:


اسرار مرگ جسمانی انسان..........................................................................................



اگر آن ها آشكار شود..................................................................................................
.............................................................................................................................



کسانی که در عهد و میثاق ِ خداوند پایدار نبوده اند احساس. ................................................



کسانی که در عهد و میثاق ِ خداوند پایدار بوده اند چنان سرشار از..........................خواهند شد
كه آرزوی.................نمایند.

بخش پنج
حضرت بهاء هللا می فرمایند:
"مقصود خداوند از خلق انسان این بوده و همواره نیز همین خواهد بود که او را توانایی دهمد تما خمالق خمود
را بشناسد و در محضرش وارد شود .همه ی کتاب های آسمانی و صحیفه های الهی بمه وضموح و روشمنی،
به این هدف عالی گواهی می دهند .هر کسی که صبحِ هدایت الهی را شناخت و به بارگاه مقدسمش راه یافمت،
به خداوند نزدیک شده و در محضرش قرار گرفته؛ محضری که بهشت حقیقی اسمت و عمالی تمرین قصمرهای
ت دوری ،محکوم می نماید؛
آسمانی فقا نمادی از آن می باشد...و هر کسی که او را نشناخت ،خود را به ذل ِ
ذلتی که چیزی نیست مگر نابودی محمض و اصمل آتمش دوزخ .ایمن اسمت عاقبمت چنمین انسمانی؛ حتمی اگمر در
ظاهر ،عالی ترین مقام های زمینی را صاحب شود و بربلند ترین تخت های گیتی تکیه زند( 1".ترجمه)
 .1پرسش ها:


مقصود خداوند از خلق انسان چه بوده است؟...................................................................

" 1مقصود از آفرینش ،عرفان حق و لقای او بوده و خواهد بود چنانچه در جمیع كتب الهیه و صحف متقنۀ ربانیه ِمن غیر حجاب این
مطلب احلی و مقصد اعلی مذكور و واضح است و هر نفسی كه به آن صبح هدایت و فجر احدیت فائز شد به مقام قرب و وصل كه اصل
جنت و اعلی الجنان است فائز گردید  . . .و ّاال در امكنۀ بُعد كه اصل نار و حقیقت نفی است ساكن بوده و خواهد بود اگر چه در ظاهر بر
اكراس رفیعه و اعراش منیعه جالس باشد".
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آیا این مقصود از یک زمان تا زمان دیگر ،ت ییر می کند؟...................................................



چه کتاب هایی به این هدف ،گواهی می دهند؟..................................................................



« صبح ِ هدایت الهی » چه کسی است؟..........................................................................



وقتی « صبح هدایت الهی » را بشناسی  ،به چه کسی نزدیک می شوی ؟................................



« بهشت حقیقی » چیست؟..........................................................................................



اگر« صبح هدایت الهی » را نشناسی  ،باید منتظر چه چیزی باشی ؟......................................



« نابودی محض » و « اصل آتش دوزخ » به چه وضعیتی اشاره دارند؟...............................

بخش شش
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
"انسان در آغاز زندگیش ،به صورت جنمین ،در عمال ر ِحم بمود .در آنجما ،او اسمتعداد و قابلیمت الزم را بمرای
حقیقممت وجممود انسممانی ،دریافممت نمممود .در آن شممرایا محممدود ،قمموا و توانائیهممای الزم بممرای ایممن جهممان بممه او
بخشیده شد .در این دنیا او به چش نیاز داشت ،بالقوه آن را در آنجا دریافمت کمرد؛ بمه گموش محتماج بمود ،آن
را در آنجا به دست آورد تا برای زندگی جدیدش آماده شود .قوایی که در این جهان الزم داشت ،در عال ر ِح
به او بخشیده شد. . .
پس ،در این عال نیز او باید خود را برای زندگی بعدی آماده کند .آنچه را که در عمال ملکموت نیماز دارد بایمد
در اینجا به دست آورد .همانطور که او در عال ر ِح  ،با به دسمت آوردن نیروهمای الزم بمرای ایمن عرصمه ی
هسمتی ملکموتیش را بمالقوه ،در ایمن
هستی ،خود را آماده نمود؛ به همین صورت ،باید قوای ضمروری بمرای
ِ
جهان ،به دست آورد( 1".ترجمه)
 .1درست یا غلط را مشخص کنید:


ما ،استعدادها و قابلیت هایی را که در این جهان نیاز داری  ،در عال
ر ِح دریافت کردی .

درست غلا



شرایا انسان در ر ِح محدود نبود.

درست غلا



همه ی قوا و توانائی های الزم برای این عال  ،در عال ر ِح به انسان
بخشیده شد.

درست غلا

" 1در بدایت حیاتش انسان در عال رحِ بود و در عال رح استعداد و لیاقت ترقی باین عال حاصل كرد .و قوائی كه در این عال الزم بود
در آن عال تحصیل نمود .چش الزم داشت در این عال  ،در عال رح حاصل نمود .گوش الزم داشت در این عال  ،در عال رح پیدا كرد.
جمیع قوائی كه در این عال الزم بود در عال رح تحصیل كرد .در عال رح مهیای این عال شد ،و به این عال كه آمد دید كه جمیع قوای
الزمه مهیا است ،جمیع اعضاء و اجزائی كه از برای این عال حیات الزم دارد در آن عال حاصل نموده . . .
"پس در این عال نیز باید تهیه و تدارك عال بعد را دید ،و آنچه در عال ملكوت محتاج باید تهیه و تدارك آن در اینجا بییند .همچنانكه در
عال رح قوائی كه در این عال محتاج به آن است پیدا نمود ،همچنین الزم است كه آنچه در عال ملكوت الزم یعنی جمیع قوای ملكوتی را
در این عال تحصیل بكند".
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نیازی به این نیست که کسی خود را برای عال بعد ،آماده نماید.

درست غلا



آنچه را که در عال ملکوت نیاز داری  ،می توانی در آنجا
به دست آوری .

درست غلا



هدف زندگی در اینجا این است که قوا و توانائی هایی را که برای زندگی
بعدی الزم است ،به دست آوری .

درست غلا



زندگی حقیقی وقتی آغاز می شود که انسان بمیرد و به ملکوت الهی برود.

درست غلا



زندگی حقیقی ،زندگی روح است.

درست غلا



زندگی حقیقی ،در این جهان شروع می شود و بعد از مرگ جسمانی،
ادامه می یابد.

درست غلا

 .2پرسش ها:


انسان ،زندگیش را چگونه آغاز می نماید؟.....................................................................



او ،استعدادها و توانائی هایش را در کجا دریافت می کند؟..................................................



بعضی چیز ها که انسان در این جهان نیاز دارد و در عال ر ِح به او داده می شود چیست؟........
..................................................................................................................................



چه قابلیت هایی برای زندگی بعد از مرگ ،باید در اینجا به دست آید؟....................................
...................................................................................................................................

بخش هفت
حضرت بهاء هللا می فرمایند:
"همه ی وظیفه ی انسان در این یوم ،این است که سمهمی را از دریمای فضمل و بخشمش کمه خداونمد بمرای او
مقدر کرده ،به دست آورد .بنا براین ،بهتر است نظر ،به کوچکی و بزرگی ظرف نباشمد .سمه بعضمی ممکمن
1
کف دستی باشد ،و سه دیگران به اندازه ی جمامی ،و سمه کسمانی دیگمر ،بمه قمدر قمدحی".
است در حد ِ
(ترجمه)

 .1پرسش ها:


بعضی برکت هایی را که از خداوند دریافت داشته اید ،بنویسید...........................................
..........................................................................................................................

" 1اصل الیوم اخذ از بحر فیوضات است دیگر نباید نظر به كوچكی و بزرگی ظروف باشد ،یكی كفّی اخذ نموده و دیگری كأسی و همچنین
دیگری كوبی و دیگری قدری".
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در این باره که چگونه انسان خود را ،از دریافت سهمش از بخشش خداوند ،محــروم مـی نماید
مثال هایی بزنید.
...........................................................................................................................



چرا نباید به « کوچکی و بزرگی » ظرفمان نظر کنی ؟.......................................................
...........................................................................................................................

 .2درست یا غلط را مشخص کیند:


فقا فیلسوف های بزرگ استعداد شناخت خداوند را دارند.

درست غلا



برای خدمت به خداوند ،نیاز داری ضعف ها ی خود را فراموش
کنی و به او اعتماد نمایی .

درست غلا



اگر در این عال  ،آنچه را که خداوند به ما بخشیده است رشد و توسعه
ندهی  ،وقتی به جهان دیگر وارد شوی  ،روحی ضعیف خواهی داشت.

درست غلا

بخش هشت
حضرت بهاء هللا می فرمایند:
"شمما در بمماره ی طبیعممت روح سمؤال کمرده ایممد .بممه راسممتی بممدان کمه روح ،نشممانه ی خداونممد اسمت؛ جمموهری
ملکوتی است که دانا ترین مردمان از درک حقیقـتـش عاجزند و دقیقترین عقل هما ازآشمكار نممودن اسمرارش
ناتوانند .درمیان همه ی مخلوقات ،روح ،در بیان ِ برتری ِ خالق خود ،اولین است و در شناخت عظمت او و
سک به حقیقت او و سجده در برابر او ،نخسمتین اسمت .اگمر بمه خداونمد ،وفمادار باشمد ،نمور او را ممنعکس
تم ُ
خواهد کرد ،و سرانجام به سوی او باز خواهد گشت .امما اگمر در اطاعمت از خمالقش ،شکسمت خمورد ،قربمانی
نفس و هوی خواهد شد و عاقبت ،در عُمق ِ آن ها فرو خواهد رفت( 1".ترجمه)
 .1جاهای خالی را پرکنید:


روح.............خداوند است.



............جوهری ملکوتی است.



............در بیان برتری خالق خود ،اولین است.

" 1اینكه از حقیقت نفس سؤال نمودید انّها آیة الهیة و جوهرة ملكوتیة التی عجز ك ّل ذی ِعل ٍ عن عرفان حقیقتها و ك ّل ذی عرفان عن
سك بِ ِه و سجد لهُ .در اینصورت به حق منسوب و به او راجع و ِمن غیر آن
اول شیء حكی عن هللا موجده و اقبل الیه و تم ّ
معرفتها .انّها ّ
به هوی منسوب و به او راجع".
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روح اگر...........................................به سوی خدا باز خواهد گشت.



روح اگر..................................................قربانی نفس و هوی خواهد شد.



روح اگر قربانی نفس و هوی شود ،در..............................فرو خواهد رفت.



روح اگر به خداوند وفا دار باشد.............................................،خواهد کرد.

 .2درست یا غلط را عالمت بزنید:


« آشكار نمودن » به معنی فهمیدن است.

درست غلا



در بین تمام مخلوقات ،عقل در شناخت خداوند ،اولین است.

درست غلا



« دقیق » به معنی تند و تیز است.

درست غلا



یک فرد دانا اسرار روح را درک می کند.

درست غلا



الزم نیست درباره ی روح بیندیشی  ،چون هرگز قادر به شناختن آن نخواهی
بود.

درست غلا

بخش نه
حضرت بهاء هللا می فرمایند:
"شما ماننمد پرنمده ای هسمتید کمه بما اطمینمان تممام و نشماط بسمیار ،بما نیمروی کاممل بمال همای قدرتمنمدش ،در
وسعت بی پایان آسمان ها پرواز می کند تا این که به خیال رفع گرسنگی ،مشتاقانه به سوی آب و ِگل زمین،
رو مممی كنممد؛ اممما در دام آرزوی خممود گرفتممار ش مده ،درمممی یابممد کممه دیگممر قممادر نیسممت پممروازش را بممه سمموی
بمار سمنگین شمده بمر بمال همای آلموده اش را
آسمان همایی كمه از آن هما آممده ،از سمرگیرد .و چمون نممی توانمد ِ
بزداید؛ ایمن پرنمده ،کمه پیشمتر ،سماکن آسممان هما بمود ،اکنمون مجبمور اسمت بمرای خمود ،زیسمتگاهی بمر خماک
جستجو کند .حال ای بندگان من ،بال های خود را با ِگمل كینمه و دشممنی و آرزوهمای بیهموده آلموده مسمازید و
1
مگذارید که با خاک نفرت و حسادت آغشته گردد ،تا از پرواز در آسممان همای علم و عرفمان  ،بماز نمانیمد".
(ترجمه)

 .1قسمت های خالی را پر کنید:
 پرنده ای که حضرت بهاء هللا در این بیان به آن اشاره می فرمایند.................انسان است.
 این پرنده از قبل ،ساکن.................بوده است.
 این پرنده اکنون مجبور است زیستگاهی بر.............جستجو کند.
" 1مثل شما مثل طیری است كه به اجنحۀ منیعه در كمال روح و ریحان در هواهای خوش سبحان با نهایت اطمینان طیران نماید و بعد به
گمان دانه به آب و ِگل ارض میل نماید و به حري تمام خود را به آب و تراب بیاالید و بعد كه ارادۀ صعود نماید خود را عاجز و مقهور
مشاهده نماید چه كه اجنحۀ آلوده به آب و گل قادر بر طیران نبوده و نخواهد بود .در این وقت آن طایر سماء عالیه خود را ساكن ارض
فانیه بیند .حال ای عباد پرهای خود را به طین غفلت و ظنون و تراب غل و ب ضا میاالئید تا از طیران در آسمانهای قدس عرفان محروم
و ممنوع نمانید".
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 .2پرسش ها:


چگونه ممکن است « بال های » روح « ،آلوده » گردد؟.....................................................
...................................................................................................................................



تعدادی از بارهای سنگینی را که مثل « آب و گل زمین » است ،نام ببرید...............................
....................................................................................................................................



پرواز دوباره در آسمان عل و عرفان خداوند باز می دارد؟
آن چه چیزی است که ما را از
ِ
......................................................................................................................................



برای چیزهایی که از پرواز ما ،در آسمان عل و عرفان خداوند جــــــلوگیری می کنند ،مثال هائی
بزنید..............................................................................................................................

 چرا یک روح انسانی ،خانه ی آسمانیش را برای خاك این جهان ،عوض می کند؟....................
.....................................................................................................................................

بخش ده
حضرت بهاءهللا می فرمایند:
"بعد از آن که خداوند ،جهان و همه ی آنچه را در آن زندگی و حرکت ممی كنمد ،خلمق فرممود؛ بمـه واسمطه ی
عمممل کممرد مسممتقی اراده ی مقتممدر و ُمختممارش ،ایممن قابلیممت و امتیمماز یگان مه را نصممیب انسممان نمممود کممه او را
بشناسد و دوست بدارد؛ قابلیتی که باید آن را انگیزه ی ایجماد كننمده ،و مقصمد اولیمه ای دانسمت کمه زیربنمای
کل آفرینش است....او بر حقیقت هر یک از مخلوقات ،نمور یکمی از اسم همای خمود را تابانمد و آن مخلموق را
دریافممت كننممده ی عظمممت یکممی از صممفت هممای خممود گردانممد؛ اممما بممر حقیقممت ِ انسممان ،تممابش تمممامی اس م همما و
صفت هایش را متمرکز نمود و او را آینمه ی ذات خمود قمرار فرممود .از میمان هممه ی مخلوقمات ،تنهما انسمان
است که به این فضل بی كران و كرم جاویدان اختصاي یافته است( 1".ترجمه)
 .1به پرسش های زیر پاس دهید و جاهای خالی را پر کنید:


خداوند چه امتیاز ویژه ای را نصیب انسان نمود؟.............................................................



بعضی از صفت های خداوند را نام ببرید........................................................................:
............................................................................................................................

" 1و بعد از خلق كل ممكنات و ایجاد موجودات به تج ّلی اس یا مختار انسان را از بین ام و خالیق برای معرفت و مح ّبت خود كه علّت
غائی و سبب خلقت كائنات بود اختیار نمود...زیرا كینونت و حقیقت هر شیء را به اسمی از اسماء و به صفتی از صفات اشراق فرمود
مگر انسان را كه مظهر ك ّل اسماء و صفات و مرآت كینونت خود قرار فرمود و به این فضل عظی و مرحمت قدی خود اختصاي نمود".
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خداوند بر حـقـیـقــت هـر یک از مخـلوقـات ،نور................................را تاباند و آن مخلوق را
دریافت كننده ی ...........................................گرداند.



ت انسان ................................................،را متمرکز نمود و او را آینه ی
خداوند بر حقیق ِ
...........................قرار فرمود.



بعضی از صفت های خداوند را که در روح انسان منعکس است ،نام ببرید..............................
...................................................................................................................................



این صفت ها چگونه می توانند ظاهر شوند؟......................................................................
.................................................................................................................................

 انسان به چه فضل مخصوصی اختصاي یافته است؟.........................................................

 .2بر اساس دو بیان قبل ،درست و غلط را مشخص کنید:


دلبستگی های دنیایی ،ما را از ترقی روحانی باز می دارد.

درست غلا



هوس ها و آرزوهای ما ،موانعی نیستند که پروازمان را به سوی ملکوت
خداوند ،باز دارند.

درست غلا



ما می توانی با دل نبستن به چیزهای این دنیا ،خود را از بار سنگینی که مانع
صعودمان به سوی خدوند است ،رها سازی .

درست غلا



وطن ِ روح ،خاک است.

درست غلا



حسادت ،نفرت و بد خواهی ،باری سنگین بر ترقی روح نیستند.

درست غلا



هی چیز نمی تواند در مقابل اراده ی خداوند قرار گیرد.

درست غلا



انسان ،با سایر موجودات برابر است.

درست غلا



شناخت خداوند ،انگیزه ی ایجاد كننده ،و مقصد اولیه ای است كه زیربنای
کل آفرینش است.

درست غلا

 حقیقت هر كدام از مخلوقات ،یکی از صفات خداوند را ظاهر می سازد.
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درست غلا

بخش یازده
حضرت بهاءهللا می فرمایند:
ت انسان بخشمیده اسمت ،در نهما ِد
"این قوا و نیروهایی که شمس عنایت الهی و منبع هدایت آسمانی ،به حقیق ِ
او پوشیده و پنهان می باشد؛ درسمت همانگونمه کمه بمالقوه ،شمعله ،در نهما ِد شممع ،پوشمیده اسمت و پرتوهمای
ت چراغ ،پنهان است .درخشندگی این قموا و نیروهما ،ممکمن اسمت بما آرزوهمای دنیمایی پوشمیده
نور ،در حقیق ِ
شوند؛ همانطور که نور خورشید می تواند در زیر گرد و غباری که بر سطح آینه نشسته است ،پنهان گمردد.
نه شمع و نه چراغ ،هی کدام نمی توانند خود را روشن نمایند و برای آینه نیز ممكمن نیسمت خمود را از گمرد
و غبار آزاد سازد .واضح و روشن است کمه تما آتشمی نیفمروزد ،هرگمز شممع ،روشمن نشمود و تما سمطح آینمه،
پاک نگردد هرگز تصویر خورشید را نمایان نکند و نور و عظمت آن را منعکس نسازد( 1".ترجمه)
 .1به پرسش های زیر پاس دهید:


« در نهاد او پوشیده » است ،یعنی چه؟..........................................................................



چه استعداد هایی در روح انسان پوشیده و پنهان است؟.....................................................



چراغ ،چه استعداد نهفته ای دارد؟..................................................................................



آینه ،چه استعداد نهفته ای دارد؟....................................................................................



چراغ را باید چه كار کنید تا نورش بر افروزد؟.................................................................



آینه را باید چه كار کنید تا نور را منعکس سازد؟..............................................................



آیا چراغ و آینه می توانند خودشان ،استعداد نهفته ی خود را ظاهر سازند؟.............................



چگونه می توانی این دو مثال را به وضعیت روح انسان ربا دهی ؟......................................



چه کسی می تواند روح انسان را وادارد كه استعداد های نهفته ی خود را نمایان سازد؟.............

بخش دوازده
حضرت بهاءهللا می فرمایند:
ب شناخت وجود قدی (خداوند) همیشمه بمه روی انسمان هما بسمته بموده و هممواره نیمز بسمته خواهمد مانمد.
"با ِ
درک هی انسانی هرگز نمی تواند به آستان مقدسش راه یابد .اما به عنوان نشانی از رحمت خود و دلیلی بر
محبت خود ،خورشید های هدایت الهی و نمادهای وحدت ربانی را برای مردمان ظاهر نمموده و اممر فرمموده
" 1این تجلیات انوار صبح هدایت و اشراقات انوار شمس عنایت در حقیقت انسان مستور و محجوبست چنانچه شعله و اشعه و انوار در
حقیقت شمع و سراج مستور است و تابش درخشش آفتاب جهانتاب در مرایا و مجالی كه از زن و غبار شئونات بشری تیره و مظل
گشته مخفی و مهجور است .حال این شمع و سراج را افروزنده ای باید و این مرایا و مجالی را صیقل دهنده ای شاید .و واضح است كه
تا ناری مشتعل ظاهر نشود هرگز سراج نیفروزد و تا آینه از زن و غبار ممتاز نگردد صورت و مثال و تجلی و اشراق شمس بی امس
در او منطبع نشود".
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است که شناخت ایمن وجودهمای مقمدس ،برابمر شمناخت خمودش باشمد .همر کمس آن هما را بشناسمد ،خداونمد را
شناخته است .هر کس به ندای آن ها گوش دهد ،بمه صمدای خداونمد گموش داده اسمت ،و همر کمس بمه حقانیمت
ظهورشان گواهی دهد ،به حقانیت خو ِد خداوند گواهی داده است .همر کمس از آنمان روی بگردانمد ،از خداونمد
روی گردانده است و هرکس به آن ها ایمان نیاورد ،بمه خداونمد ایممان نیماورده اسمت .همر كمدام از آن هما ،راه
خداوند است که این عال را به جهان های باال ارتباط می دهد و هر یک از آنان ،معیمار حقیقمت خداونمد اسمت
برای همه ی اهل زمین و آسمان .آن ها مظاهر الهی هستند در میان مردمان و نیز نشمانه همای حقانیمت او و
عالمت های عظمت او( 1".ترجمه)
 .1پرسش ها:


می دانی که فقا خداوند می تواند روح انسان را وادارد تا استعداد های خود را ظاهر سازد؛ امما آیما بمرای
انسان ممکن است كه خداوند را مستقیما ً بشناسد؟
.....................................................................................................................................



پس چگونه باید خداوند را بشناسی ؟.................................................................................



بعضی از خورشید های هدایت الهی را نام ببرید..................................................................



چه شناختی مساوی شناخت خداوند است؟..........................................................................



کسانی که به سخن مظاهرالهی گوش می دهند ،در واقع به سخن چه کسی گوش داده اند؟.........

 وقتی به ندای مظاهر الهی توجهی نمی کنی  ،در واقع از چــــــه کسی روی گردانده ای ؟.........
 .2عبارت های زیر را تکمیل کنید:


باب شناخت وجود قدی همیشه به روی انسان ها.................و همواره نیز. .........................



درک هی انسانی هرگز. .............................................



خداوند ،مظاهر خود را به عنوان نشانی از.........................................................ظاهر نمود.



شناخت مظاهر الهی برابر است با. ............................



هرکس آن ها را بشناسد......................................،است.



هرکس به ندای آن ها گوش دهد.............................................،است.

 هر كدام از آن ها راه خداوند است که..............................................................می دهد.

" 1سبیل كل به ذات قِـدم مسدود بوده وطریق كل مقطوع خواهد بود و محض فضل و عنایت شموس ُمشرقه از افق احدیه را بین ناس
ظاهر فرموده و عرفان این انفُس مق ّدسه را عرفان خود قرار فرموده من عرف ُه فقد عرف هللا و من س ِمع كلماته فقد سمع كلمات هللا و
اقر باهلل و من اعرض عنه فقد اعرض عن هللا و من كفر بِ ِه فقد كفر باهلل و ُه صراط هللا بین السموات و االرض و
من اق ّر بِ ِه فقد ّ
ظهور هللا و ُحججه بین عباده و دالئله بین بریته".
میزانُ هللا فی ملكوت االمر و الخلق و ُه
ُ
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بخش سیزده
حضرت بهاءهللا می فرمایند:
"انسممان بزرگتممرین طلس م اسممت؛ اممما فقممدان تربیممت صممحیح ،او را از آنچممه در نهمماد خممود دارا اسممت ،محممروم
نموده .انسان با یک کلمه که از دهان خداوند صادر گشت ،به هسمتی فراخوانمده شمد و بما کلممه ای دیگمر ،بمه
سوی شناخت مصدر تربیت خود ،هدایت گشت؛ و باز ه با کلمه ای دیگر ،مقام و سرنوشتش محافظت شد.
وجو ِد عظی ممی فرمایمد :انسمان را چمون معمدنی در نظمر گیریمد کمه پمر از جمواهرات گمران قیممت اسمت .تنهما،
تربیت است که می تواند باعث شود او گنج های وجودش را ظاهر نماید و نیز عال انسمانی را قمادر سمازد تما
از آن بهممره منممد شممود .اگممر هممر انسممانی در ُمحتمموای کتمماب هممایی کممه از آسمممان اراده ی مقممدس خداونممد نممازل
گشته ،بیندیشد؛ به آسانی می فهممد کمه همدف و مقصمد آن هما ایمن اسمت کمه هممه ی انسمان هما ،همچمون یمک
ت « پادشاهی از آن ِ خداوند است » بر هر قلبی زده شود و نور
نفس ،مشاهده شوند؛ به طوری که ُمهر کلما ِ
1
بخشش و رحمت خداوند همه ی بشریت را احاطه نماید( ".ترجمه)
 .1پرسش ها:


« طلس » یعنی چه؟....................................................................................................



نبودن تربیت چه تاثیرهایی بر انسان داشته است؟..............................................................



یک تربیت صحیح ،باعث چه چیزی می شود؟....................................................................



مصدر تربیت انسان چیست؟..........................................................................................



سرنوشت بشر چیست؟................................................................................................



بعضی از جواهری را که تربیت ،در انسان ظاهر می نماید ،نام ببرید؟......................................
....................................................................................................................................



هدف و مقصد ظهور خداوند چیست؟................................................................................

 چه کلماتی بر قلب های انسان ها ُمهر خواهد شد؟.............................................................
.................................................................................................................................

 .2درست یا غلط را مشخص کیند:


انسان با تالش های خود ،وجودی روحانی خواهد شد.

درست غلا

" 1انسان طلس اعظ است ولكن عدم تربیت او را از آنچه با اوست محروم نموده به یك كلمه خلق فرمود و بكلمۀ اخری به مقام تعلی
هدایت نمود و بكلمۀ دیگر مراتب و مقاماتش را حفظ فرمود .حضرت موجود میفرماید :انسان را بمثابۀ معدن كه دارای احجار كریمه است
مشاهده نما ،به تربیت جواهر آن به عرصۀ شهود آید و عال انسانی از آن منتفع گردد .اگر نفسی در كتب منزله از سماء احدیه به دیدۀ
نفس واحده مشاهده شوند تا در جمیع قلوب نقش خات
بصیرت مشاهده نماید و تف ّكر كند ادراك مینماید كه مقصود آنست جمیع نفوس ِ
ال ُملكُ هلل منطبع شود و شموس عنایت و اشراقات انج فضل و رحمت جمیع را احاطه نماید".
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خداوند به انسان عقل داد وهمین برای ترقیش کافی است.

درست غلا



انسان با شناخت مظهر الهی ،از لحاظ روحانی ،ترقی خواهد کرد و نیازی
نیست تالش بیشتری به خرج دهد.

درست غلا



انسان  ،فقا می تواند با شناخت مظهر خداوند و سپس تالش برای زندگی بر
طبق تعالی او ،از لحاظ روحانی ،ترقی نماید.

درست غلا



انسان می تواند مستقیما خداوند را بشناسد.

درست غلا



انسان می تواند مانند خداوند بشود.

درست غلا



خداوند ،ورای ادراک انسان ها است.

درست غلا



وقتی به كلمات یکی از مظاهر الهی گوش می دهی  ،در واقع به صدای خداوند
گوش داده ای .
انسان ،فقا به واسطه ی مظاهر الهی است که می تواند صفت های خداوند
را منعکس سازد.

درست غلا



درست غلا

بخش چهارده
حضرت بهاءهللا می فرمایند:
"مبارك است روحی که در وقمت جمدا شمدن از بمدن ،از تصمورات باطمل مردممان جهمان ،پماک و مقمدّس باشمد.
چنین روحی ،طبق اراده ی آفریدگار خود زندگی و حرکت خواهد کمرد و بمه فمردوس بمرین ،وارد خواهمد شمد.
فرشممتگان آسمممانی كممه سمماکن بمماالترین قصممرها هسممتند ،بممه ِگ مردش حلقممه خواهنممد زد و پیممامبران خداونممد و
برگزیدگــان او ،به دیدارش خواهنــد شتافت .چنین روحـی ،با آنهما آزادانمه گفتگمو خواهمد کمرد و آنچمه را کمه
در راه خداوند ،پروردگار همه ی جهان ها ،تحمل نموده است؛ برایشان باز گو خواهد كرد".
"اما ارواح بی ایمانان ،گواهی می ده که در وقت برآوردن آخرین نفس ها ،به چیزهای خموبی کمه از دسمت
داده اند ،آگاه خواهند شد و بر حال خود ،افسوس خواهند خورد و در برابر خداوند ،شرمسمار خواهنمد بمود و
پس از جدایی روح از بدن هایشان نیز ،به همین منوال ادامه خواهند داد".
"او (انسان) باید فرد گنماه کمار را ببخشمد و هرگمز او را خموار و ذلیمل نكنمد؛ زیمرا همی کمس نممی دانمد پایمان
زندگیش چگونه خواهد بود .چه بسا گناه کاری که در ساعت مرگ ،به جموهر ایممان فمائز شمده و بما نوشمیدن
شراب جاودانی ،به سوی مالء اعلی پرواز نمموده اسمت .و چمه بسما ممؤمن پرهیزكماری کمه در سماعت صمعود
روحش ،آن چنان دگرگون گشته که به اعماق آتش دوزخ ،فرو افتاده است( 1".ترجمه)
حركُ فی هواء اِراد ِة ربِّ ِه و ید ُخ ُل فی الجنة العلیا و تطوفهُ طلعاتُ الفردوس
" 1طوبی ِلروحٍ خرج مِ ن البدن ُمق ّدسا ً عن ُ
شبهات االُم اِنّه یت ّ
رب العالمین".
االعلی و یُعا ِ
ش ُر انبیاء هللا و اولیائهُ و یتكلّ ُ مع ُه و یقُو علیه ما ورد علیه فی سبیل هللا ّ
"و ا ّما ارواح ال ُكفّار لعمری حین ا ِالحتضار یعرفون ما فات عن ُه و ینوحون و یتض ّرعون و كذلك بعد خروج ارواح ُه مِ ن ابدانِ ِه ".
"و بر عاصیان قل عفو دركشد و به حقارت ننگرد زیرا ُحسن خاتمه مجهول است .ای بسا عاصی كه در حین موت به جوهر ایمان موفّق
مقر یابد".
شود و خمر بقا چشد و به مأل اعلی شتابد .و بسا مطیع و مؤمن كه در وقت ارتقای روح تقلیب شود و به اسفل دركات نیران ّ
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 .1پرسش ها:


وضعیت روحمان ،وقتی از بدن جدا می شود ،چگونه باید باشد؟............................................



بعضی از تصورات باطل را نام ببرید................................................................................
..................................................................................................................................



ارواحی كه از تصورات باطل پاك و مقدّس هستند ،به کجا خواهند رفت؟.................................
...................................................................................................................................



چنین ارواحی ،با چه مخلوقاتی مواجه خواهند شد؟.............................................................



آیا چنین ارواحی می توانند با پیامبران خداوند صحبت کنند؟.................................................



آیا این جایگاه ،عظی به نظر می رسد؟ آیا مایل هستید به آن دست یابید؟.................................
...................................................................................................................................



بی ایمانان ،چه کسانی هستند؟.........................................................................................



ارواح بی ایمانان ،در وقت برآوردن آخرین نفس ها ،متوجه چه چیزی خواهند شد؟...................
....................................................................................................................................



وقتی آن ها متوجه وضعیت خود شوند ،چه خواهند کرد؟.....................................................



آیا از قبل ،می دانی زندگیمان چه وقت و چگونه ،پایان خواهد یافت؟......................................



ه اکنون ،چكاری می توانی انجام دهی تا زندگی جاویدانمان را تضمین نمایی ؟......................
....................................................................................................................................



چه خصائصی روحانی ،برای رسیدن به زندگی جاودانی ،الزم است؟......................................
...................................................................................................................................

بخش پانزده
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
"اسراری را که انسان در این عال خاکی از آن ها غافل است ،در عال آسممانی کشمف خواهمد کمرد .در آنجما،
او از راز حقیقت آگاه خواهد شد و بسیاری از افرادی را کمه بما آن هما معاشمر بموده ،شناسمایی و درك خواهمد
كرد  .بدون تردید ،ارواح مقدسه ای که چشمی پاک و بینا داشمته انمد ،درملــــمـکوت انموار ،از هممه ی اسمرار
آگاه خواهند شد و از فیض مشاهده ی حقیقت ارواح عظیممه ،برخموردار خواهنمد گشمت .آن هما در آن جهمان،
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حتی می توانند ،به وضوح و روشنی ،جمال و زیبمایی خداونمد را تماشما کننمد .آنهما همچنمین هممه ی دوسمتان
خداوند را ،چه از زمان های گذشته و چه از دوران کنونی ،در آن محفل ملکوتی ،حاضر خواهند یافت".
"بعد از جدایی انسان ها از این عال فانی ،به طور طبیعی ،تمایزها و تفماوت همای بمین آن هما ،معلموم خواهمد
شد .اما این (تمایز) ،نه براساس جا و مکان؛ بلکه براساس روح و وجدان خواهد بود؛ زیرا ملکوت خداونمد
از زمممان و مکممان ،مقممدس (یمما آزاد) اسممت .آنجمما جهممانی دیگممر و کیهممانی دیگممر اسممت .اممما بممه ارواح مقممدس،
موهبممت شممفاعت وعممده داده شممده اسممت .بمما اطمینممان بـممـ ِدان کممه در جهممان هممای خداونممد ،حبممـیبان روحممانی
ت با همدیگر را خواهند خواست؛ اما وحدتی که صرفا ً روحانی
(مومنان) ،یکدیگر را خواهند شناخت و وحد ِ
است .همچنین ،محبتی که احتماالً فردی نسبت به فرد دیگر داشته است ،در عمال ملکموت ،فرامموش نخواهمد
شد و نیز در (آنجا) شما زندگی خود در عال عنصری را از یاد نخواهید برد( ".ترجمه)
 .1پرسش ها:


انسان در عال آسمانی ،چه اسراری را کشف خواهد کرد؟....................................................
..................................................................................................................................



آیا ما در آنجا ،آشنایان خود در این عال را ،خواهی شناخت؟...............................................



کدام ارواح ،از همه ی اسرار ،آگاه خواهند شد؟...............................................................



آیا در بین ارواح ،تمایز و تفاوتی ه موجود خواهد بود؟.....................................................



ملکوت خداوند از چه چیزی آزاد است؟.............................................................................



از رابطه ی محبتی که دو نفر را در این عال متحد می کند ،چه چیزی باقی خواهد ماند؟..............
....................................................................................................................................

 .2درست و غلط را مشخص کنید:


ارواح ،در عال آسمانی یكدیگر را نخواهند شناخت.

درست غلا



ارواح مقدس ،طالب فیض حضور هر روح عظیمی ،خواهند بود.

درست غلا



مالء اعلی ،شامل ارواح مقدس ،از زمان های گذشته ه می باشد.

درست غلا



بعد از آن که ارواح ،این عال را ترک کردند ،تمایزها و تفاوت ها ظاهر
نخواهد شد.

درست غلا



در جهان خداوند ،زمان و مکان وجود ندارد.

درست غلا



جهان دیگر ،به کیهانی دیگر ،تعلق دارد.

درست غلا



در عال دیگر ،انسان ،محبتی را که نسبت به دیگران داشته است ،فراموش
خواهد کرد.

درست غلا
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بخش شانزده
حضرت بهاءهللا می فرمایند:
"شما همچنین در باره ی حالت و وضعیت روح بعد از جدائیش از بدن سوال نموده ایمد .بمه راسمتی بمدان کمه
اگر روح انسان ،در راه خداوند حركت كرده باشد ،مطمئنا ً باز خواهد گشت و با جالل محبوب ،مأنوس خواهد
شد .قس به حقانیت خداونمد ،بمه مقمامی خواهمد رسمید کمه همی قلممی تموان توصمیفش را و همی زبمانی قمدرت
بیممانش را نممدارد .روحممی کممه بممه امممر خداونممد وفمما دار بمموده ،در راهممش مسممتقی و اسممتوار مانممده باشممد ،بعممد از
صعود ،از چنان قدرتی برخوردار خواهد بود که همه ی جهان هایی كه خداونــــد توانا خلق كرده ،می تواننمد
از آن کسب فیض کنند( 1".ترجمه)
 .1جمله های زیر را تکمیل کنید:


اگر روح انسان در راه خداوند حركت كرده باشد ،مطمئنا...................................................
 .............................خواهد شد.



به مقامی خواهد رسید که ...........................................................................................ندارد.



.............که ........................................بوده ،در ......................................مانده باشد............،
از چنان...............................................که همه ی جهان هایی كه...........................................
می توانند ازآن .........................كنند.

بخش هفده
حضرت بهاءهللا می فرمایند:
"ای بنممدگان مممن ،اگممر در ایممام زنممدگانی و در ایممن عرصممه ی خمماکی ،خداونممد ،چیزهممایی بممر خممالف آرزوهمما و
خواسته های شما ،مق ّدر کرده و ظاهر نموده ،غمگین و دلتن نشموید؛ زیمرا بمه یقمین ،روزهمایی سرشمار از
سرور آسمانی ،برایتان مق ّدر گشته است؛ جهان هایی پماک و پمر شمكوه و روحمانی در برابمر
نشاط روحانی و ُ
چشمانتان پدیدار خواهد شد .خداوند چنان مق ّدر فرموده است که شما در این زندگی و نیز در زندگی آینده ،از
سمممرور و نشممماط آن هممما شمممریک شممموید و سمممه خمممود را از فمممیض
مزایمممای ایمممن جهمممان هممما ،بهمممره بریمممد و در ُ
2
جاویدانشان ،به دست آورید .بی تردید به هر یک و همه ی این ها ،فائز خواهید شد( ".ترجمه)
مر هللا به مقامی
" 1و اینكه سؤال نمودید روح بعد از خراب بدن به كجا راجع میشود ،اگر به حق منسوب است به رفیق اعلی راجع ،لع ِ
راجع میشود كه جمیع السُن و اقالم از ذكرش عاجز است .هر نفسی كه در امر هللا ثابت و راسخ است بعد از صعود جمیع عوال از او
كسب فیض مینمایند".
" 2ای عباد اگر در این ایام مشهود و عال موجود فی الجمله امور بر خالف رضا از جبروت قضا واقع شود دلتن مشوید كه ایام خوش
قرر است
رحمانی آید و عال های قدس روحانی جلوه نماید و شما را در جمیع این ایام و عوال قسمتی مقدّر و عیشی ُمعیّن و رزقی ُم ّ
البته به جمیع آنها رسیده فائز گردید".
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 .1درست و غلط را مشخص کنید:


وقتی امور بر وفق مرادمان نیست ،باید دلتن



همه چیز را ،چه خوب وچه بد ،خداوند مقدر می فرماید.

درست غلا



ایام خوشی و شادمانی برای ما تضمین شده است.

درست غلا



جهان های دیگر خداوند ،پاک و پر شکوه و روحانیند.

درست غلا



تقدیر ما است ،كه ه در این زندگی و ه در زندگی آینده ،از مزایای
این جهان ها ،بهره بری .

درست غلا

شوی .

درست غلا

 .2جمله های زیر را کامل کنید:


اگر چیزهایی بر خالف آرزوها و خواسته هایمان رخ می دهد ،نباید...............................شوی .



روزهایی سرشار از.........................و..........................برایمان مقدر گشته است.



جهان هایی ..............و.................و....................خواهی دید.



خداوند ما را از فیض جاویدان این جهان ها ،در ....................و نیز در....................مطمئن می سازد.



در.................و.................این جهان ها ،شریک خواهی شد و از ...............................آن ها بهره
خواهی برد و..................................................به دست خواهی آورد.

 .3پرسش ها:


چرا وقتی چیزهایی برخالف آرزوها و خواسته هایمان رخ می دهد ،نباید غمگین و دلتن

شوی ؟

...........................................................................................................................


وعده ای که حضرت بهاء هللا در این فقره به ما می دهند ،چیست؟........................................
...........................................................................................................................
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بخش هجده
در این دوره ،شما به مطالعه و تفکر در باره ی معنای حقیقی زندگی انسان ،مشغول شدید .با استفاده از فقرات
متنوعی از بیانات حضرت بهاء هللا و حضرت عبدالبهاء ،مطالب زیادی راجع به طبیعت رو  ،هدر زنهدگی،
و نیاز به کسب صفات و کماالت روحانی در این عهالم فهانی ،فهرا گرفتیهد .بهه همهین طریهق ،نکهاتی در بهاره ی
وعده ی زندگی ابدی -که سرشار از نشاط و شادمانی است برای کسانی که مظهر خداوند را شهناخته انهد و در
محبتش پایدار مانده اند -آموختید .در خاتمه ی این دوره ،شایسته است درباره ی تاثیراتی که این ادراک جدیهد،
در زندگی شما خواهد داشهت ،بیندیشهید .اکنهون کهه مهی دانیهد زنهدگی زمینیتهان ،بخهش کهوچکی از یهک زنهدگی
جاودانی است  -که باید مصمم و پایدار ،خود را برای آن آماده نمایید -چگونه آن را ادامه خواهید داد؟
برای کمک به شما در باره ی تصمیماتی که باید در زندگی خهود اتخهاذ نماییهد ،چنهد موضهوع ،کهه ههر یهک از
آن ها می تواند ساعت ها و ساعت هها ،تفکهر را بهه خهود اختصهاس دههد ،در ایهن جـهـا ذکهر مهی شهود .ممکهن
است م ایل باشهید چنهد پهاراگرار ،راجهع بهه هرکهدام از آن هها بنویسهید و یها آن هها را در یهک گهروه کوچهک از
دوستانتان ،به بحث و گفتگو بگذارید.

اکنون که فهمیدم زندگی اینجا بر روی زمین آغاز می شود ا ّما تا ابد مرا به سوی خداونمد
هدایت خواهد نمود؛ زمینه های زیر از زندگی  ،چقدر برای من مه ّ می باشد؟
 .1اطاعت از احکام حضرت بهاء هللا
 .2مشارکت در رفاه و آسایش بشریت
 .3خدمت به امر الهی و عال انسانی
 .4پایداری در عهد و میثاق الهی
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