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مؤّسسۀ روحى يک نهاد آموزشى است که تحت نظارت و هدايت محفل روحانى ملّـى بهائيان کلمبيا فّعاليت 
انسانى است که خود را وقف ترقّـى روحانى، اجتماعى و فرهنگى مردم کلمبيا  سعۀ منابعيهدفش تو.  کند مى

 اى مورد استفادۀجوامع ملّـى بهائى در جميع نقاط سه به نحو فزايندهدر طول چند دهه، مطالب اين مؤسّ .  نمايند
  .قرار گرفته استدنيا 

ريزى، آزمايش در عمل،  کند با يک رويکرد سنّتى طرح رويکردى که مؤّسسۀ روحى براى تهيّۀ مواّد درسى دنبال مى
اى متفاوت  شود به نحو قابل مالحظه ىو ارزيابى مواّد درسى که يکى بعد از ديگرى و به صورت يک ُبعدى انجام م

اى در  شود که تجربّه است، بدين صورت که اّولين قدم براى نوشتن هر مجموعه از مواّد درسى وقتى برداشته مى
مواّد درسى از .  اى يک جامعه به دست آمده است سطح مردمى از طريق انجام خدمتى در پاسخ به نيازهاى توسعه

که در اثر   اين مواّد از يک سو شرحى است از آن يادگيرى.  گردد و تبلورى از آن تجربه مى گيرد اين تجربه نشئت مى
مند  اى است براى روش به کار گرفتن تعاليم الهى در يک ميدان خاّص خدمت حاصل شده، و از سوى ديگر وسيله

به نحو زير توصيف شده  "يادگيرى در بارۀ رشد"اين رويکرد در جزوۀ کوچکى تحت عنوان .  کردن آن يادگيرى
 :است

ديگر مشورت  وقتى که يک نياز آموزشى مشّخص شد، گروه کوچکى متشّکل از آحاد مردم، با يک
.  آورند نمايند و آنها را به مرحلۀ عمل در مى کنند، يک سلسله نظرات براى اقدامات آموزشى تهيّه مى مى

در پرتو اين مشورت يک .  شود بارۀ آنها مشورت مى نتايج حاصله مورد بازنگرى و ارزيابى قرار گرفته و در
مجّدِد آنها منجر به تعديل و   شود، و بازنگرى سلسله اقدامات آموزشِى تعديل شده به اجرا گذاشته مى

در اين فراينِد تهيّۀ مواّد درسى، هيچگاه اقدام موکول به تهيّه و ارزيابى نهايى .  گردد تصحيح بيشترى مى
رود، با  اقدامات آموزشى در هر مرحله با بهترين مواّدى که در دست است پيش مى.  شود مواّد درسى نمى

 –شود  که هر دو در پرتو ظهور حضرت بهاءاهلل انجام مى –اين ايمان قطعى که فقط از طريق عمل و بازنگرى 
يست که چند نفر اّما اين ترتيب فقط براى آن ن.  تواند به تدريج تکامل يابد ترى مى مواّد درسى مناسب

شود که ساختار و محتواى هر واحد به صورت  آورند؛ دير يا زود الزم مى مواّدى براى استفادۀ خودشان بوجود 
تصميم در مورد نشر نسخۀ نهائى مواّد .  نهائى در آيد تا با اطمينان بتواند مورد استفادۀ ديگران قرار گيرد

گردد که ديگر تعديالت الزمه بسيار جزئى و  که مشاهده مىشود  براى يک دورۀ مورد نظر، وقتى گرفته مى
هاى مختلف اين فراينِد  نکتۀ مهمى که بايد به آن توّجه داشت اين است که جنبه.  قابل اغماض است

اى متوالى، که در اصل ترتيبى  روند، و به صورت سلسله مشورت، اقدام و بازنگرى، به موازات هم پيش مى
  .شوند جرا نمىتصنّعى خواهد بود، ا



 

اّما بطور کلّى سه .  گيرد هاى مختلفى به خود مى در عمل رويکرد فوق، بسته به ماهيّت مواّد در دست تهيّه، شکل
  :انجامد شود مى توان در فرايند تهيّه شناسائى نمود که به آنچه نسخۀ منتشرۀ نهائى خوانده مى مرحله را مى

  طرح مقّدماتى -۱

گردد که به  از آثار بهائى را شامل مىمجموعۀ بياناتى دکى بيش از مفاهيم اصلى و در اين مرحله، يک دوره ان
اين طرح مقدماتى از نظرات تا مّدتى   .رسد کّالً بتوانند هدف آموزشى مورد نظر را حاصل نمايند نظر مى

  .گيرد هاى کوچکى از افراد در ميدان خدمت مورد استفاده قرار مى بوسيلۀ گروه

  دايىنويس ابت پيش -۲

شود و شروع به منعکس نمودن تجربيّات حاصله  رود، مواّد درسى اصالح مى همچنان که اقدام پيش مى
بعضى از مفاهيم به کّرات تعديل .   کند نمايد، و نظراتى را که از تجربه منبعث گرديده در خود ادغام مى مى
شود تا درک  له تمرينات ساده ارائه مىگردد، يا يک سلس هاى جديدى از آثار بهائى اضافه مى شود، قسمت مى

ند مداوم اقدام در اثر اين فراي.  يا گرايش مهم کمک کند  تر نمايد يا به ايجاد يک مهارت يک موضوع را آسان
سلسله نظرياتى تدوين شده که به که حول مشخص   دورۀ درسىو تأّمل، عناصر متفاوت و ناهمگون تدريجًا در 

اين عمومًا به عنوان .  يابد ، استحکام و انسجام مىاست به منّصه ظهور رسيده خدمتطور طبيعى در ميدان 
  .گردد نويس ابتدايى تلقّـى مى پيش

 نسخۀ پيش از انتشار   -۳

ترى در دسترس  گردد و  به عنوان نسخۀ پيش از انتشار بطور گسترده يک نسخۀ ابتدائى آماده مىسرانجام،  
شود که در کجا الزم است جاى يک بخش عوض شود  ۀ مداوم آن واضح مىاز طريق استفاد.  گيرد افراد قرار 

اّما به تدريج براى رسيدن   .پياپى تهيّه شودممکن است چندين نسخۀ .  يا يک تمرين به نوع ديگرى نوشته شود
نتشار طبع و ابه منظور دلخواه، تعديل و تصحيح کمترى مورد نياز خواهد بود و در اين مرحله مواّد درسى براى 

  .شود فرستاده مى

، در اختيار است را که به مرحلۀ قبل از انتشار رسيدهمؤسسۀ روحى خوشوقت است که يکى از اين واحدهائى 
اين اولين واحد از سه واحد کتابى است که در حال حاضر تحت عنوان .  ها و مؤّسسات برگزيده قرار دهد سازمان
به نفوسى که ميدواريم که فراهم آوردن اين واحد در اين مرحله ا. در دست تدوين استمندى نوجوانان  توان

هاى نوجوانان تالش کنند، کمک نمايد؛ نوجوانان جزئى از جامعه هستند که براى  عالقمندند در زمينۀ تأسيس گروه



 

سب تجربياتى به ک واحداميد چنان است که چون در اثر استفاده از اين .  بسيار اهّميت دارند بشريّتتوفيقات آيندۀ 
گسترش .  ارسال داريدما در مورد محتواى درس جهت استفادۀ مؤّسسۀ روحى براى را آييد، نظريات خود  نائل مى
گمان مطالب را از غناى بيشتر  شود، بى داده مىدخالت در فرايند تدوين برنامۀ آموزشى  اين طريق ، كه ازتجربيات

     .اهد دادبرخوردار کرده اثربخشى آنها را فزونى خو

  مؤسسۀ روحى
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  ۱–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

  اّول بخش

ها است که  سالگى مبيّن زمانى خاّصى از زندگى فرد است، زيرا در طّى اين سال ۱۵تا  ۱۲دوران بين 
به افراد در اين گسترۀ سنّى، که هنوز به طور .  شود گذارد و دستخوش تغييرات عميقى مى کودکى را پشت سر مى
هايى که مقصود از آن  ر برنامهوارد ساختن نوجوانان د.  شود غالبًا نوجوان اطالق مىاند،  کامل به جوانى نرسيده

است، از جمله اقدامات  جامعههاى روحانى و فکرى و آماده ساختن آنها براى شرکت مؤثّـر در امور  يت قابليتتقو
هايى متمرکز  فات، و نگرشها، ص اين کتاب بر بعضى از مفاهيم، مهارت واحد سه .  شود سيار مهّم تلقّـى مىب

  .اى هستند به آن نياز دارند است که به تجربه ثابت شده نفوسى که مشتاق اجراى چنين برنامه

هاى کوچک در سطح محلّـى اجرا  هاى توصيه شده توّسط مؤّسسۀ روحى عمومًا در گروه مجموعه فعاليت
هاى  رسند تا مسئوليت ، يعنى آستانۀ بلوغ، مى۱۵ چندين نوجوان که در مّدت زمانى نسبتًا کوتاه به سنّ  . شود مى

دهد،  مساعى گروه را مورد تشويق و ترغيب قرار مى هستيد که کسى در مقام به شما کهجديدى را به عهده بگيرند، 
نوجوانى نيست، بلکه  خصوصياتاّول، نقطۀ توّجه ما زياد به واحد در اين .  کنند نگاه مىاستاد و مشاور به عنوان 

.  جوانانى توّجه داريم که، بنا به آثار مبارکه، نوجوانان بايد سعى کنند به آن صورت و حالت واصل شوند نمونۀبه 
هاى  آنچه که در اثر زيارت آثار مبارکه بايد روشن شود اين است که بعضى از خصوصيات بايد در جميع نسل

البتّـه، کامًال امکان .  ه بايد زندگى آنها را شکل دهدجوانان به نحو بارز و متمايز ظاهر شود و قواى خاّصى است ک
دارد که خود شما جوانى باشيد که در اواخر دومين دهۀ زندگى و آغاز دهۀ سوم باشيد، که در اين صورت مطالبى 

 هاى خود را نيز مورد بررسى شود به شما فرصتى خواهد داد تا اهداف و اولويت از کتاب عرضه مى واحدکه در اين 
  .قرار دهيد

در آغاز امر، تفکّـر شما در خصوص اعضاء گروه نوجوانان که به زودى با آنها شروع به کار خواهيد کرد، 
هايى را توصيف کنيد که مايل هستيد آنها در پانزده  از ويژگى بعضىسعى کنيد .  مفيد و ارزشمند خواهد بود

دهى روحانى آنها به عهده خواهيد گرفت، از آن برخوردار  اى که براى توان ساله سالگى، در موقع اتمام دورۀ سه
تمرين زير به شما کمک خواهد کرد بعضى از نتايجى را که اميدواريد با اين گروه حاصل کنيد، براى خود .  گردند

  .روشن سازيد

تمايز عالى هدفمندى از ديگران م يک حّس کنيد، در موقع اتمام برنامه با  آيا جوانى که در نظر مجّسم مى -۱
    _______________________________________  ؟ چه خواهد بودخواهد بود؟  اين هدف از نظر آنها 

  __________________________________________________________________________    
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۲

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

    __________________________________  ؟  سازند مىمتمرکز  چيزبخش عمدۀ قواى خود را روى چه  -۲
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

    _____________________  چه عاملى آنها را برخواهد انگيخت تا براى وصول به اهدافشان تالش کنند؟   -۳
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

به نظر آنها چه چيزى ب منفى است، آيا آنها از شرايط موجود جهان راضى و خشنود خواهند بود؟  اگر جوا -۴
الزم براى مشارکت در چنين تغييرى برخوردارند؟   توانمندىبايد تغيير يابد؟  آيا آنها احساس خواهند کرد که از 

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

جوانانى که شما مّد نظر داريد، درموقع اتمام دوره، .  سازد يادگيرى را منعکس مىعبارات زير نگرش نسبت به  -۵
بسيار : ها عبارتند از ؟  جوابشود برخوردارند هائى که در هر يک از عبارات زير ذکر مى گرايش تا چه حّد از

 زياد؛ تاحّدى؛ اندکى؛ ابدًا

    . گيرند به مورد اجرا گذارند آنها ساعى خواهند بود و سعى خواهند کرد آنچه را که ياد مى -الف
    ______________________________   نماينددر نتايج اقدامات خود تأّمل  خواهند کرد آنها عادت -ب
    ____________________    .برخوردار خواهند بودآنها در يادگيرى از ذهنى باز و نگرشى توأم با فروتنى  -ج
    ______________________________  . آنها ميلى شديد به پرورش قواى روحانى خود خواهند داشت -د
    ___________________  . طريق کمال را بپيمايند، آنها اشتياق تاّم خواهند داشت که در زمينۀ يادگيرى  - ه
    ____________________________  . ور و شوق فراوان خواهند داشتدر مورد تحصيل علوم و فنون ش -و
    ________________________________  . آنها در زمينۀ مطالعات امرى اشتياق زيادى خواهند داشت -ز
    _________________________  . آنها به فراگيرى نحوۀ تبليغ امراهلل ابراز دلبستگى شديد خواهند نمود -ح
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  ۳–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

    ___________________  . هاى علمى و دانشگاهى اهّميت زيادى قائل خواهند شد آنها براى موفّـقيت -ط
    ______________________  . مردم عمومًا دارند به عنوان حقيقت خواهند پذيرفت آنها عقايدى را که -ى
اى که از يادگيرى نحوۀ هدايت رشد فکرى و روحانى خود به عنوان فرد لّذت خواهند  آنها به همان اندازه -ک

   _______________  . برد، از يادگيرى نحوۀ فعاليت براى پيشرفت عالم انسانى نيز مسرور خواهند گشت

 .نندۀ طريق سلوک جوانانى است که شما مّد نظر داريد؟ عالمت بزنيدتوصيف کيک از عبارات زير  کدام -۶

  .آنها سعى خواهند کرد منطبق با معيارهاى تعيين شده در آثار مبارکه زندگى کنند ____
  .کنند معيارهاى آنها کم و بيش همان موازينى است که عموم جوانان براى خود اتّـخاذ مى ____
  .در جستجوى معيارهايى خواهند بود که حاکم بر زندگى آنها باشدآنها در جامعۀ بهائى  ____
  .آنها تالش خواهند کرد منطبق با معيارهاى امر مبارک بر معضالت زندگى فائق آيند ____
  .را تشخيص خواهند داد خود آنها، وقتى که قيام کنند، تناقضات بين عقايد و اعمال ____
واهند داشت، اّما اعمال آنها هنجارهاى پذيرفته شدۀ جامعه را آنها به اصول امر مبارک ايمان خ ____

  .منعکس خواهد ساخت
آنها موازين عاليه را کنار خواهند گذاشت تا بين مقتضيات امر مبارک و آنچه که محيط اجتماعى  ____

 .کند، تعادلى به وجود آورند زندگى آنها حکم مى
کند در مورد مفاهيم ضمنى زندگى پاک و همراه با تقوى  ىشود که به شما کمک م ًال چند سؤال مطرح مىيذ -۷

  ى اين مفاهيم را درک خواهند کرد؟جوانانى که شما مّد نظر داريد تا چه حدّ .  و پرهيزگارى بينديشيد

    __________________________________________  اى خواهند داشت؟  سرانه آيا رفتار سبک -الف
    __________________________________  هاى جزئى و نادرست خشنود خواهند بود؟  آيا به لّذت -ب
    ________________________________  نيوى حواس آنها را به خود جلب خواهد کرد؟ آيا لّذات د -ج
عفّـت و عصمت باشد پيروى موازين هاى عمومى باب روز حتّـى وقتى که مخالف  آيا آنها از مدها و گرايش -د

    ______________________________________________________________  خواهند کرد؟ 
    _____ آيا در نظر آنها پاکى و عصمت فقط عبارت از خوددارى از روابط جنسى خارج از ازدواج است؟  -  ه

  ________________________________________________________________________    
    ________________________________  حوۀ لباس پوشيدن اعتدال را رعايت خواهند کرد؟ آيا در ن -و
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۴

    _______________________________  آيا در نحوۀ صحبت کردن رعايت اعتدال را خواهند نمود؟  -ز
    ________  کنند رعايت اعتدال را خواهند داشت؟  هايى که براى سرگرمى در آن شرکت مى آيا در فعاليت -ح

  ________________________________________________________________________    
    __________________________________  و فروتنى خود متمايز و ممتاز خواهند بود؟  تواضعآيا با  -ط
    __________________________________  ا به علّـت آزادى از حقد و حسد ممتاز خواهند بود؟ آي -ى
    __________________  انديشى ممتاز و متمايز خواهند بود؟  آيا از لحاظ عصمت، برازندگى، و پاک -ک
  ________________________________________________________________________    
   _________________________________  در تسلّـط بر اميال پست خود هشيار و بيدار خواهند بود؟  -ل

 کافى قوى خواهد بود؟بين خيلى براى حصول توفيق در موارد زير به اندازۀآيا پس از اتمام دوره، ارادۀ جوانان  -۸
 .قوى، نسبتًا قوى، و ضعيف يکى را انتخاب کنيد

    ____________________________________________  هاى نفسانى  وسوسه مقاومت در مقابل -الف
    ___________________________________________________  غلبه بر مشکالت و معضالت  -ب
    ___________________________________________  استقامت در مقابل امتحانات و مشکالت  -ج
    _________   کند ک وادار مىمعيارهاى امر مبارمقاومت در مقابل فشارهايى که آنها را به اقدام بر خالف  -د

  ________________________________________________________________________    

  دوم بخش

.  کنند حال، به بعضى از بيانات مبارکه توّجه کنيم و ببينيم که آنها جوانان بهائى را چگونه توصيف مى
  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى

اى عزيزان عبدالبهاء ايّام زندگانى را فصل ربيع است و جلوۀ بديع؛ سّن جوانى را توانايى است و ايّام ”
لهذا، بايد به قّوتى رحمانى و نيّتى نورانى و تأييدى آسمانى و توفيقى .  رين اوقات انسانىشباب بهت

ربّانى شب و روز بکوشيد تا زينت عالم انسانى گرديد و سرحلقۀ اهل عشق و دانايى؛ و به تنزيه و تقديس 
د و ُخلق رحمانى در و علّو مقاصد و بلندى هّمت و عزم شديد و علويّت فطرت و سمّو هّمت و مقاصد بلن

اهّلل گرديد و به موجب وصايا و نصايح  بين خلق مبعوث گرديد و سبب عزّت امراهّلل شويد؛ مظهر موهبت
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  ۵–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

جمال مبارک روحى الحبّائه الفدا روش و حرکت جوييد و به خصايص اخالق بهائى ممتاز از ساير 
شير ژيان شويد و صحراى فضائل را عبدالبهاء منتظر آن است که هر يک بيشۀ کماالت را .  احزاب شويد

   ١“.نافۀ ُمشکبار باشيد

 :جمالت زير را با توّجه به بيان فوق تکميل کنيد -۱

  .برخوردار است _______________________فصل بهار زندگى انسان از   -الف
  .است ____________________سّن جوانى داراى خصيصۀ -ب
  .انسانى است __________________________ايّام شباب  -ج
و   _______________و  _________________و  _____________در دوران جوانى بايد به  -د

  .عالم انسانى شويم _______________شب و روز بکوشيم تا  ________________
  .مگردي _____________و  _____________در دوران جوانى بايد شب و روز بکوشيم تا سرحلقۀ اهل  -ه
  .بين خلق مبعوث شويم ____________و  _______________در دوران جوانى بايد به  -و
  .مقاصد بين خلق مبعوث گرديم  _____________در دوران جوانى بايد به  -ز
فطرت و  ____________و  ______________و  ________________در دوران جوانى بايد به  -ح

در بين خلق  _________________و ُخلق  ________________و بلندى  ______________
  .مبعوث گرديم

 _____________ _____________و  ____________  ____________در دوران جوانى بايد سبب  -ط
  .الهى شويم

  .حرکت کنيمجمال مبارک  _____________و  ____________در دوران جوانى بايد به موجب  -ى
مانند  ______________ء مشتاقانه منتظرند که هر يک از جوانان در بيشۀ حضرت عبدالبها -ک

  .باشد ____________________،  ____________شود و در صحراى  ____________________

ايد که جوانان بايد تفريح داشته باشند، زيرا آنها به  شنيدهسخنانى در مورد اين عقيدۀ عاّمه پسند شما احتماًال  -۲
بديهى است که اين عقيده با بيان حضرت عبدالبهاء که در .  با مسائل جّدى زندگى روبرو خواهند شد زودى

اى از  پسند چه فرضياتى وجود دارد؟  با عّده اين پندارۀ مردمدر کنه به نظر شما .  باال نقل شد سازگارى ندارد
هاى خود را در  استنتاجد بحث قرار دهيد و دوستان که امروز با آنها مشغول مطالعه هستيد، اين موضوع را مور

 .يسيداينجا بنو
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۶

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

  سوم بخش

  :کنند شود اميدهاى خود را در مورد جوانان بهائى بيان مى حضرت عبدالبهاء در مناجاتى که نقل مى

تا در هواهّلل اى خداوند مهربان اين مرغان بى پر و بال را دو بال ملکوتى بخش و قّوتى معنويّه عطا فرما ”
  .اين فضاى نامتناهى پرواز کنند و به اوج ملکوت ابهى رسند

قّوت را قّوتى بخش تا هر يک درختى بارَور و در نهايت طراوت و لطافت  هاى بى اى پروردگار اين نهال”
به جنود معنوى نصرت و ظفر بخش تا سپاه جهل و ضالل را در هم شکنند و َاعالم محبّت و .  جلوه نمايند

در بين خلق بلند کنند و مانند نسيم بهارى اشجار وجود انسانى را طراوت و لطافت بخشند و به  ُهدى را
. تويى مقتدر و توانا و تويى بخشنده و مهربان.  زار آن اقليم را سبز و خرّم کنند مثابۀ باران نيسانى چمن

   ٢“عبدالبهاء عبّاس

 :با توّجه به بيان فوق، جمالت زير را کامل کنيد -۱

کنند که به دو  حضرت عبدالبهاء کسانى را که در اوايل نوجوانى هستند به مرغان نوپروازى تشبيه مى -الف
عطا  _________________خواهند که به آنها  نياز دارند و از خداوند مى _____________________

  .ابهى رسند ملکوت _____________و به  ___________________پايان  فرمايد تا در اين فضاى بى
ّوت خواهند آنها را ق و از خداوند مى کنند قّوت تشبيه مى بى ______________ايشان نوجوانان را به  -ب

  .جلوه نمايند _____________و  __________، در نهايت __________________بخشد تا هر يک 
 ___________و   __________ _________خواهند آنها را نصرت و ظفر بخشد تا  ايشان از خداوند مى -ج

  .را بلند کنند  ____________و    _____________  _____________را در هم شکنند و 
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  ۷–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

را   ___________  ___________اشجار  __________ __________کنند که آنها مانند  ايشان دعا مى -د
زار آن اقليم را   چمن ______________  ___________طراوت و لطافت بخشند و به مثابۀ 

  .نندک ___________و   __________

يک از  کدام.  خواهند که به جوانان قواى روحانيّه عطا فرمايد حضرت عبدالبهاء در اين مناجات از خداوند مى -۲
 دهيد؟ موارد زير را به قواى روحانيّه ربط مى

 علّو مقاصد ____
 توّکل به خداوند ____
 ت و عصمتعفّ  ____
 گرى موذى ____
 رقابت ____
 وحدت ____
 ُحسن اخالق ____
 اميال دنيوى ____
 جوانمردى ____
 خلوص نيت ____
 شوق مقام و مرتبت اجتماعى ____
 محبّت الهى ____
 انجذاب به تجمّالت ____

 خواهند که جوانان را قادر سازد که سپاه جهل و ضالل را در حضرت عبدالبهاء در اين مناجات از خداوند مى -۳
 .يک از موارد زير به جوانان در مبارزه عليه چنين قوايى کمک خواهد کرد يد که کدامنتعيين ک.  هم شکنند

 توانايى غلبه بر تعّصبات ____
 فکروحدت  کمک به ايجادتوانايى  ____
 توانايى فريب دادن ديگران ____
 توانايى تشخيص صحيح از غلط ____
 مال وضوحتوانايى بيان نظرات عميق در ک ____
 توانايى استفاده مطلوب از وسائل ماّدى ____
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۸

 توانايى ُسلطه بر ديگران ____
 هاى طبيعت پست بشرى توانايى غلبه بر وسوسه ____
 طرفى در قضاوت توانايى بى ____
 توانايى ترويج عدالت ____

پرچم محبّت و هدايت را خواهند که جوانان را قادر سازد که  حضرت عبدالبهاء در اين مناجات از خداوند مى -۴
  :تعيين کنيد کدام يک از موارد زير جوانان را در چنين سعى و تالشى کمک خواهد کرد.  به اهتزاز در آورند

 توانايى ايجاد پيوندهاى دوستى و موّدت ____
 ر امتحانات و مشکالتتوانايى غلبه ب ____
 توانائى پى بردن به قصور و اشتباهات ديگران ____
 و اشتباهات ديگران قصورپوشى از  نايى چشمتوا ____
 توانايى خدمت ايثارگرانه به جامعه ____
 توانايى شادمان شدن از موفّـقيت ديگران ____
 توانايى اميد بخشيدن به ديگران ____
 توانايى غلبه بر تعّصبات ____
 توانايى ترويج منافع شخصى ____
 توانايى ترويج رفاه جامعه ____

  چهارم بخش

هايى که  ياناتى که در دو بخش پيشين مطالعه نموديم بينشى نسبت به بعضى از خصوصيات و خصلتب
بديهى است تا زمانى که نوجوانان به سّن پانزده برسند، انتظارات .  کند جوانان بايد داشته باشند، به ما عطا مى

در .  پانزده به عنوان آغاز دوران بلوغ اشاره دارند دانيم که آثار مبارکه به سنّ  مسلّـمًا مى.  بسيارى از آنها خواهد رفت
حضرت .  گردد د براى فرد واجب مىنشو مانند مواردى که به نماز و روزه مربوط مى ياين سّن است که احکام بهائ

  :فرمايند عبدالبهاء در مورد وصول به سّن بلوغ مى
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  ۹–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

چون به .  که جسم به درجۀ بلوغ رسيد طفل رضيع تدّرج در مراتب جسمانى نمود و نشو و نما کرد تا آن”
درجۀ بلوغ رسيد، استعداد ظهور کماالت معنويّه و فضائل عقليّه حاصل نمود و آثار مواهب ادراک و 

   ٣“.هوش و دانش ظاهر شد و قواى روحانى جلوه کرد

توان مورد  نقل شد مى بيان حضرت عبدالبهاء که در باال به افکار بسيارى در مورد جوانان وجود دارد که با توّجه -۱
 او.  يک از موارد زير در مورد شخص پانزده ساله مصداق دارد به نظر شما، کدام.  بررسى قرار داد

 است زندگى و مرگداراى قابليت روحانى براى تفّکر و تأّمل در معناى  ____
 ر قرار دهدعميق را، اگر به جامۀ تفنّن ملبّس باشد، درک کند و مّد نظ قادر است مطالب ____
 گذارند تحليل قوايى است که بر زندگى او اثر مىتجزيه و داراى قابليت فکرى براى  ____
 داراى قابليت براى پرداختن به کار دقيق و جّدى است ____
 داراى قابليت روحانى براى غلبه بر معضالت و مشکالت است ____
 اى کودکان استهاى روحانى و اخالقى بر داراى قابليت ادارۀ کالس ____
 داراى قابليت است که تعاليم و اصول امر مبارک را با شيوايى و يقين توضيح دهد ____
 نيازى به حمايت و محبت والدين ندارد ____
 تواند براى اجراى احکام بهائى قبول مسئوليت کند مى ____
 داراى قابليت فکرى براى درک فرايندهاى اجتماعى است ____
 مند به جامعه مشارکت داشته باشد ر خدمات هدفتواند د مى ____

 :مناجات زير را حفظ کنيدشايد بخواهيد  -۲

هواهّلل اى پروردگار اين نوجوان را نورانى کن و اين بينوا را نوايى بخش و آگاهى عطا فرما و در هر ”
پردازد؛ صبحگاهى مدد جديدى بخش تا در پناه تو از هر گناهى محفوظ و مصون ماَند و به خدمت امرت 

گمراهان را هدايت فرمايد و بيچارگان را داللت کند؛ اسيران را آزاد نمايد و غافالن را بيدار کند و به ياد و 
  ٤“عبدالبهاء عبّاس. تويى مقتدر و توانا.  ذکرت دمساز شوند
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۱۰

  پنجم بخش

عضى از قواى جسمى، گذارد، ب کند و به آستانۀ بلوغ پا مى زمانى که نوجوان از مرز پانزده سالگى عبور مى
ها، افکار و  هاى جديد، الزم است نگرش براى پرورش اين قابليت.  دنگير قرار مى ورد توجهفکرى و روحانى م

.  شود هدايت اين قوا به سوى خدمت به امر خدا در عنفوان جوانى آغاز مى.  عادات کودکى کنار گذاشته شود
  :فرمايند حضرت بهاءاهلل مى

ى که در اّول جوانى و ريعان شباب بر خدمت امر مالک مبدأ و مآب قيام نمايد و به طوبى از براى نفس”
طوبى للرّاسخين و نعيمًا .  ظهور اين فضل، اعظم از خلق سموات و االرض است.  حبّش مزّين شود

  ٥“...للثّـابتين

.  ضرورى است شود براى پيشرفت امراهلل خدمتى که توّسط هر نسل از جوانان به امر مبارک تقديم مى
  :فرمايند دهند، تأکيد مى شارکتى که جوانان انجام مىم تيحضرت ولى امراهلل بر اهمّ 

تمام اميد حضرت ولى امراهّلل براى ترقّـى و توسعۀ آتى امر مبارک به بهائيان جوان و فّعالى چون شما ”
ايثارگرانه در ميان آحاد هاى اين قبيل احبّاء است که مسئوليت حفظ روح خدمت  متمرکز است و بر شانه

حصول هر گونه با روح مزبور .  تواند باشد قرين موفّـقيت نمى ،هيچ امرى بدون اين روح.  احبّاء قرار دارد
   ٦“.ولو آنکه به سختى به دست آيد استفتح و ظفرى مسلّـم 

عدل اعظم در ال سازد، بيت و اّما در مورد خصائلى که جوانان را به طور اخّص مناسب ميدان خدمت مى
  :پيامى خطاب به کلّـيه محافل روحانى ملّـى مرقوم فرمودند

ها و  جوانان عزيز که با نيروى حيات و قواى جوانى هر مشکلى را آسان شمرده طاقت تحّمل سختى”
شدايد سفر را دارند و به سهولت خود را با اوضاع محّل وفق داده با حرارت و محبّت خود نفوسى را که 

نمايند، چون با صفات و کماالت روحانى که سجيّۀ جوانان بهائى  کنند مشتعل و منجذب مى مالقات مى
.  است، مجّهز گردند، قادر خواهند بود در نقشۀ سفرهاى تبليغى سهمى بسيار عظيم به عهده گيرند

جميع  ، پيشرورالحقيقه، جوانان بهائى با اين خصائص و امتيازات در ميدان خدمت چون طليعۀ لشک فى
هستند و در هر مشروعى که شرکت نمايند، چه در سطح محلّـى و چه در دايرۀ ملّـى، قّوۀ محرّکه و فّعاله 

   ٧“.چشم انتظار اين مشتاقان به سوى جوانان بهائى دوخته است.  خواهند بود
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  :با توّجه به آنچه که در باال نقل شد، جمالت زير را تکميل کنيد

  .کنند ز براى کسانى که در عنفوان شباب به خدمت امراهلل قيام مىا ______________ -الف

از براى نفوسى که در اّول جوانى به خدمت امراهلل قيام کنند و قلوب خود را به حّب  ______________ -ب 
  .او مزيّن سازند

  .است  _____________________مسئوليت حفظ روح خدمت ايثارگرانه در ميان احبّاء به عهدۀ  -ج

تواند  است، هيچ کارى نمى بدون روح خدمت ايثارگرانه، که حفظ آن به عهدۀ بهائيان جوان و فّعال -د
  .باشد  _______________  ____________

با روح خدمت ايثارگرانه، که حفظ آن به عهدۀ بهائيان جوان و فّعال است، پيروزى امر مبارک، اگرچه به  - ه
  است ___________سختى حاصل شود، 

هر مشکلى را آسان شمرده  _______________و  ________________جوانان عزيز که با  -و
سفر را دارند، قادر خواهند بود در نقشۀ سفرهاى تبليغى سهمى  ___________و  ______________

  .بسيار عظيم به عهده گيرند

توانند  ى سهمى بسيار عظيم به عهده گيرند، مىجوانان عزيز که قادرخواهند بود در نقشۀ سفرهاى تبليغ -ز
و با حرارت و محبّت  ________________توانايى خود را به کار گرفته به سهولت خود را با اوضاع محّل 

  .نمايند _____________و  ____________کنند  خود نفوسى را که مالقات مى

جميع  ___________، _____________مت چون جوانان بهائى با اين خصائل و امتيازات در ميدان خد -ح
خواهند  ______________و  __________ __________هستند و در هر مشروعى که شرکت نمايند، 

  .بود

  ششم بخش

دهند که از آن جمله است  بعضى از مفاهيم عمومًا مرتبط با خدماتى هستند که جوانان انجام مى
اگرچه در مرتبط ساختن اين .  کند هر گونه امکاناتى که به ذهن خطور مىخودانگيختگى، هيجان، و آزادى پيگيرى 
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.  مفاهيم به خدمت، اعتبارى منطقى وجود دارد، اّما بايد دقّـت کنيم که آنها را بيش از حّد مورد تأکيد قرار ندهيم
ماهيت  درِک  ارزشِ  دِن اى از رويدادهاى مهيّج و فراموش کر هاى جوانان به مجموعه خو گرفتن به تنّزل فّعاليت
اين درس را  همراه با دوستانتان .  اقدام سيستماتيک، بسيار آسان است انضباِط  يادگيرِى  جريان و نديده گرفتن لزومِ 

با يکى از فرايندهاى سيستماتيک که  گيرند و مستقيمًا مطالعه نماييد، بعضى از خدماتى را که جوانان به عهده مى
مانند تربيت روحانى کودکان، تحکيم حيات جامعه، و توسعۀ منابع بط است، شود مرت سبب پيشرفت امر مى

شود؟  آيا در  ها منتهى به مسّرت خاطر نمى آيا اين فعاليت.  انسانى، مّد نظر قرار داده مورد تأّمل و تفکّـر قرار دهيد
  کند؟ حّد مناسبى خودانگيختگى ايجاد نمى

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  هفتم بخش

العدل  بيت.  اين عبارت مسلّـمًا صحيح است.  که دوران جوانى زمان حصول آمادگى است شنويم غالبًا مى
فرمايند که تحّوالتى که بايد در فعاليت  اعظم در اشاره به تغييرات عظيمى که در جهان امروز مورد نياز است، مى

دارد که جوانان براى جهانى که  به اثربخشى تدارکاتىبستگي جامعۀ عمومى عالم رخ دهد، مسلّـمًا تا حّد زيادى 
بنابراين، سؤالى که بايد مطرح شود اين است که جوانان بهائى چگونه   ٨.آورند وارث آن خواهند بود به عمل مى

  .هايى که ميراث آنها است، آماده نمايند توانند به بهترين وجه خود را براى مسئوليت مى
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اى يا تخّصصى  باط بين تحصيالت اعم از دانشگاهى، حرفهارت در مورداين سؤال غالبًا سؤاالت ديگرى را 
تر، گاهى اوقات معلوم نيست جوانان چقدر از قواى خود را بايد به هر  به بيان دقيق.  سازد و خدمت امراهلل مطرح مى

يک حّد نهايى توصيه به جوانان است که خود را به طور کامل وقف تحصيالتشان نمايند و .  يک اختصاص دهند
حّد افراطى ديگر .  ل از مبادرت جّدى به خدمت امراهلل، صبر کنند تا تجربۀ کافى در زندگى به دست آورندقب

تشويق آنها به صرف نظر کردن از تحصيالت رسمى و صرف قواى خود به طور کامل در ميدان خدمت، به خصوص 
 در زير هايى از آثار مبارکه گزيده.  يد پرهيز شودالبتّـه از هر دو حّد افراطى مزبور با.  در اين دوران فرصت عظيم است

بينى  بعد از خواندن آنها، در محلّـى که پيش.  کند در مورد اين مواضيع فکر کنيد شود که به شما کمک مى نقل مى
  .شده برداشت خود را بنويسيد که جوانان چگونه بايد به موضوع تحصيالت و خدمت بپردازند

در بسيارى از بيانات مبارکه مشهود  باشدد اصل محورى زندگى هر جوان بهائى اين که خدمت امراهلل باي
  :است؛ از آن جمله است بيان زير که از طرف حضرت ولى امراهلل مرقوم شده است

القدس شده براى انتشار پيام الهى  جوانان بايد از کلّـيه امور دنيوى منقطع و مشحون از قّوۀ پرتحرّک روح”
   ٩“.يام نمايندو احياء قلوب ق

هاى فکرى و روحانى  فقرۀ بعدى که از طرف حضرت ولى امراهلل مرقوم شده به لزوم پرورش و توسعۀ قابليت
  :جوانان به عنوان بخشى از حصول آمادگى آنها براى آينده اشاره دارد

.  ارتقاء يابيد اميد هيکل مبارک و نيز احبّاى الهى آن که شما چه از حيث تعداد و چه از لحاظ روحانيت”
آينده امر الهى، که براى همۀ ما بسيار عزيز است، منوط به قوا و اخالص نسلى است که در حال قيام 

.  ها دهيد و انتشار امراهّلل را به عهده گيريد عنقريب از شما خواسته خواهد شد شانه به زير مسئوليت.  است
شما بايد در توسعۀ وجوه فکرى و روحانى خود به .  ويداّما، براى مبادرت به اين امر بايد کامالً مجّهز ش

   ١٠“.طور يکسان تالش کنيد

  :العدل اعظم مرقوم فرمودند، توضيحات بيشترى داده شده است در مکتوبى که بيت

در اين مرحله از .  براى هر فرد جوان، اعم از بهائى يا غير بهائى، سنين جوانى دورانى است بسيار مهمّ ”
در اين .  نمايد ريزى مى تصميمات قاطعه اخذ شده و شخص بناى زندگانى خود را پىحيات است که 

سنين است که هر فرد به احتمال قوى سرنوشت آتيۀ خود را تعيين و نوع شغل و کار خود را انتخاب، 
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 شود سپس به مرحلۀ زندگانى مشترک وارد مى.  نمايد معلومات خود را تکميل و در امرار معاش تالش مى
پردازد و باالتر از همه در اين دوره است که فکر جوان بيش از هر موقع در صدد  و به تشکيل خانواده مى
آيد، مبادى و موازين روحانى را که هادى رفتار و اعمال آيندۀ انسانى است،  تجّسس و تحقيق برمى

   ١١“.نمايد اتّـخاذ مى

  :، هدايت زير در اين رابطه عنايت شده استالعدل اعظم نوشته شده در مکتوب ديگرى که از طرف بيت

اند که وقف دورۀ خدمت به امر مبارک، در کشور خودشان يا خارج از آن،  بسيارى از جوانان دريافته”
.  اى عالى براى کسب دانش و تجربه، آماده کردن زمينه براى تخصيص زندگى به امر مبارک است وسيله

اطمينان حاصل شود که، در تالش براى کمک به جوانان جهت  اّما، بايد دقّـت الزم مبذول گردد و
.  توّجهى به لزوم آماده کرده خويشتن براى آينده نشوند تر خدمت، مجبور به بى رسيدن به مدارج عالى

.  وقت به امر مبارک مى تواند بخش ارزشمندى از اين حصول آمادگى باشد اى از خدمت تمام البتّـه، دوره
در مقطعى از تحصيالت يا مشاغل خود هستند که بتوانند چنين خدمتى را به عهده بگيرند  اين که آيا آنها

در .  موضوعى است که بايد، با مشورت با والدين، دوستان و تشکيالت امريه، مورد به مورد تعيين نمود
امرار معاش  جميع موارد، به تحصيالت در گسترۀ امکانات فرد و فراگيرى حرفه يا صنعتى که با آن بتوان

مع هذا، تعريف کردن سالهاى ثمربخش جوانى منحصرًا به عنوان .  نمود، بايد اهّميت الزم داده شود
اى است که در کمال وفور و فراوانى در اختيار  عرصۀ حصول آمادگى عبارت از نديده گرفتن قواى خالّقه

بارک رجال و نساء جوانى بودند که قيام به هر تقدير، بسيارى از َعلَم دارن اّوليۀ امر م.  جوانان است
   ١٢“.کردند و به اجراى امور عظيمه در سبيل محبوب آفاق توفيق يافتند

  :اکنون، شرح مختصرى که برداشت شما از موضوعات مورد بحث را منعکس نمايد، بنويسيد

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



  براى توزيع نيست – PP۱.۳.۶.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۱۵–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

  هشتم بخش

ترديدى نيست شرحى که در بخش گذشته نوشتيد تأکيد دارد که چقدر براى جوانان حائز اهّميت است که، 
اى يا تخّصصى، خود را به قدر کفايت براى جهانى که به ارث  با تحصيالت دانشگاهى يا کسب تعليمات حرفه

ه نموديد که خدمت به امر مبارک را مادام که شخص اّما مطمئنّــًا به اين نکته نيز توجّ .  خواهند برد، آماده سازند
تر شدن فرد به آينده  چنين نگرشى معموًال با گذشت زمان و بزرگ.  توان به کلّـى کنار گذاشت کند نمى تحصيل مى
گذراند تا با جّديت تاّم شروع به خدمت  اش را در انتظار شرايط مناسب مي يابد، و فرد تمام زندگى استمرار مي

شود که تحصيل فقط بر حسب  اين ديدگاه مربوط به ارتباط بين تحصيالت و خدمت زمانى مطرح مى.  دنماي
اى مشاهده نماييم که در آن دانش آموخته شده به  اگر به جاى آن، خدمت را عرصه.  يادگيرى کتاب تعريف شود

شود، و  به سهولت کنار گذاشته مىيابد، در اين صورت آن نوع تفکّـر  شود و قواى فکرى توسعه مى کار گرفته مى
.  گردد خدمت نه تنها بخشى از هر فرايند صحيح حصول آمادگى براى آينده، بلکه اصل محورى آن، محسوب مى

در واقع، وقتى خدمت امراهلل در عنفوان شباب شروع شود، در تمام زندگى به اصل راهنما تبديل شده شخص را به 
  .سازد ح و در پيش گرفتن جهتى روشن و واضح قادر مىترسيم نقشه براى تعيين مسير صحي

اين تشخيص طبيعتًا به سؤاالتى در مورد نوع آمادگى مورد نياز جوانان جهت تقويت قابليت خويش براى 
هاى جامعۀ  تمايلى به اين تفکّـر وجود دارد که، با شرکت در بسيارى از جلسات و فعاليت.  گردد خدمت منجر مى
کند، جوانان  اردى که تمايل طبيعى آنها به لّذت بردن از معاشرت با يکديگر را ارضاء مىبهائى، يعني مو

.  سازند هاى خود را توسعه خواهند داد و خود را به قدر کفايت براى يک عمر خدمت به امر مبارک آماده مى قابليت
ين قبيل، اگرچه الزم است، اّما کافى اّما، آثار مبارکه به اين نکته اشاره دارد که فرايند آموزشى غيررسمى از ا
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کنيم که حضرت ولّى امراهلل اظهار اميدوارى فرمودند که جوانان در تعاليم  اگر به دقّـت بنگريم، مشاهده مى.  نيست
بسيارى از .  مبارکه به نحو مطلوب آموزش و تعليم ببينند و معرفت کامل و مستدّل در مورد امر مبارک کسب نمايند

، ۱۹۹۶البتّـه، در آغاز نقشۀ چهارساله در سال .  العدل اعظم نيز داراى عبارات مشابهى هستند يتهاى ب پيام
اى از مؤّسسات آموزشى در اطراف و اکناف جهان شدند تا مسئوليت توسعۀ  العدل اعظم طالب تأسيس شبکه بيت

آن زمان تا کنون، بهائيان در جميع نقاط  از.  هاى رسمى به عهده گيرند منابع انسانى امر مبارک را از طريق برنامه
در فرايند آموزش سيستماتيک براى توسعۀ قابليت خود براى خدمت وارد شدند، و جوانان در خّط مقّدم اين فرايند 

  :المللى جوانان مرقوم فرمودند هاى بين العدل اعظم خطاب به يکى از کنفرانس بيت.  اند حصول آمادگى قرار گرفته

العدل  فعاليت مؤّسسۀ آموزشى جزء الينفّک در حيات هر يک از جوامع ملّـى بهائى شده، بيتاکنون که ”
.  اعظم اميدوارند بتوانيد قابليت خود براى تأمين نيازهاى متعدد امر مبارک در منقطۀ خود را افزايش دهيد

در کمال .  ظر دور نداريددر هر ميدان خدمتى که به فعاليت بپردازيد، هدف اصلى نقشۀ چهارساله را از ن
کنند حضور يابيد، ياد بگيريد که  هايى که مؤّسسات شما عرضه مى شور و اشتياق تبليغ کنيد، در دوره

آيند، تعداد خود را ازدياد  ها براى نفوس کثيرى شويد که در ظّل امر مبارک در مى مربّيان همان دوره
   ١٣“.خواهد آورد، مهار نماييدبخشيد، و قواى روحانى را که نسل شما را به حرکت 

  نهم بخش

گيريم بايد مراقب باشيم که آن را به  همانطور که در دو بخش پيشين ديديم، موقعى که وضعيتى را در نظر مى
.  کنيم، از هم گسيخته نکنيم که به تناقضات غيرضرورى منجر شود بندى مى نحوى که وجوه زندگى خود را قسمت

واقعيت، اعم از .  شود به اجزاء تقسيم کند تمايل دارد جهانى را که با آن مواجه مىبه طور کلّـى، ذهن انسان 
بنابراين، فرو شکستن آن .  تر از آن است که به طور کامل درک شود جسمانى، اجتماعى يا روحانى به مراتب وسيع

نظر گرفتن تماميت واقعيت اّما، وقتى اين کار بدون در .  به اجزاء جهت درک جزء جزء آن، کارى غيرمنطقى نيست
ها، و اديان گوناگون  ها، ملّـيت اختالفات ميان افرادى از نژادها، رنگ.  شود صورت گيرد، مشکل ايجاد مى

زيرا، وحدت .  اند هايى از مسائل بسيارى هستند که از برداشت و استنباط جزء جزء عالم وجود حاصل شده نمونه
آن با خطوط نژادى، قومى، و ملّـى حاصل ذهن انسان و نتيجۀ شرايط  عالم انسانى يک واقعيت است، و تقسيم

  .تاريخى است
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اگر در اين مورد دقيق نباشيم و چنين رويکردى جزء جزء نسبت به زندگى خود داشته باشيم، ممکن است 
حيات کار، اوقات فراغت، زندگى خانوادگى، .  ها را که عمدتا تخيّلى هستند، ايجاد کنيم انواع دوگانگى

شود  هائى مى هاى فکرى، تحّوالت فردى، ترقّـيات جمعى، و غيره بخش روحانى، سالمت جسمانى، مشغوليت
وقتى چنين تقسيماتى را واقعى بدانيم و آن را بپذيريم، احساس .  آورد که روى هم رفته موجوديت ما را پديد مى

به آنچه که مقتضيات اين وجوه متفاوت ت نسبکنيم  شويم و سعى مى کنيم به بسيارى از جهات کشيده مى مى
کنند که آيا  اند ما را سرگردان مى اهدافى که آشکارا با هم در تناقض.  کنيم واکنش نشان دهيم زندگى تلقّـى مى

بايد زندگى خانوادگى را فداى خدمت به امراهلل کنم؟  آيا خدمت به امر مبارک با تالش من براى تربيت فرزندان 
  .شمارى است که ممکن است مطرح شود ؟  اينها دو نمونه از سؤاالت بىکند تداخل نمى

کنيم وقت خود را به طور مساوى بين  ايم، گاهى اوقات سعى مى هايى که ايجاد کرده براى حّل دوگانگى
 هايى را که در کنيم مسئوليت در ساير مواقع، تالش مى.  مقتضيات گوناگونى که در زندگى ايجاد شده تقسيم کنيم

تر  اولويت قرار دارد تعيين کنيم و قواى خود را بر مواردى متمرکز سازيم که معتقديم در هر لحظۀ خاّصى از همه مهم
اّما تنها در زمانى مثمر ثمر است که ما نسبت به روابط .  البتّـه تخصيص دقيق وقت و نيرو ضرورت دارد.  است

گر ما نتوانيم کّل را مشاهده کنيم، تنش ايجاد شده در ميان تمام ا.  متقابل بسيارى از وجوه زندگى خود آگاه باشيم
  .ها ممکن است ايجاد تشويش و حتّـى پريشانى و سردرگمى نمايد بخش

گوناگون زندگى به صورت جفت جفت آورده شده است؛ هر جفت بايد يکديگر را هاى  در زير، جنبه
براى هر يک از جمالتى که بعد از هر جفت .  هستند رسد در تضادّ  تقويت نمايند اّما گاهى اوقات به نظر مى

شود يا نشانى از تمايل به سوى  آيد، تعيين کنيد که آيا مبيّن نوع تفکّـرى است که به زندگى هماهنگ منجر مى مى
  .عالمت بگذاريد" ج"و " ه"به ترتيب به .  بندى و جزء جزء شدن را در بر دارد تقسيم

 خانواده و کار -١

 .زمينۀ شغلى سخت کار کنم، زندگى خانوادگى من لطمه خواهد ديداگر در  ____
 .گذارم شوم با خانواده به بحث مى غالبًا دستاوردهاى محّل کار و معضالتى را که آنجا با آن روبرو مى ____
ان توانند در زندگى شغلى به مراتب و مدارج باال برسند، اّما بهاى آن را هميشه کودک البتّـه زنان مى ____

 .پردازند مى
 .ام را فراموش کنم اگر بخواهم فرزندانم را خوب پرورش دهم، بايد شغل و حرفه ____
 .ام نيز به طور کامل توّجه داشته باشم هاى خانواده توانم در حرفۀ خود پيشرفت کنم و به مسئوليت مى ____
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 تحصيل و خدمت امراهلل -٢

 .کنم، زيرا امکان ندارد که بتوان هر دو کار را انجام دادبايد بين مهاجرت و تحصيل يکى را انتخاب  ____
 .شرط ورود به ميدان خدمت است هاى دانشگاهى پيش موفّـقيت ____
اى که در  آورم سرمايۀ من در ميدان خدمت است، و تجربه دانشى که از طريق تحصيالتم به دست مى ____

 .کرد هاى مرا تقويت خواهد کنم توانايى عرصۀ خدمت کسب مى
 .اگر واقعًا بخواهم خود را وقف امراهلل کنم بايد تحصيالتم را به کلّـى ترک کنم ____
هايم براى بهتر ساختن جهان  يکى از بزرگترين آرزوهايم يادگيرى نحوۀ کاربرد تعاليم مبارکه در تالش ____

 .است
قتصادى ملَهم از تعاليم بهائى هاى توسعۀ اجتماعى و ا دوران خدمت که به ترويج امراهلل يا طرح ____

 .دهم، مرا در انتخاب رشتۀ تحصيل مناسب يارى خواهد نمود اختصاص مى

 فکرى و ارتقاء صفات روحانى پيشرفت  -٣

 .تحّرى حقيقت مستلزم پرورش قواى فکرى و عقالنى و نيز کسب صفات روحانى است ____
 .گوييم چندان اهّميتى ندارد ت نماييم؛ آنچه که مىدر ابالغ امراهلل به ديگران، فقط بايد به آنها محبّ  ____
 .فکرى مستلزم عدالت، صداقت و عدم تعّصب است پيشرفت ____
 .شخص براى ارتقاء روحانيت بايد قواى فکرى و عقلى را رها کند ____
د که اذهان و قلوب ما از يکديگر جدا نيستند؛ آنها مبيّن وجوه مکّمل يک واقعيت، يعنى روح، هستن ____

 .داراى تعامل متقابل با يکديگرند
 .شود اتّـصاف به صفات روحانى از طريق دانش آگاهانه و عامل بودن به اعمال نيکو حاصل مى ____

 زندگى ماّدى و زندگى روحانى -۴

 .براى ارتقاء روحانيت خويشتن، بايد خود را از لّذات ماّدى محروم نمايم ____
زمان کهنسالى کنار گذاشت؛ در دوران جوانى بايد از هر فرصتى براى موضوعات روحانى را بايد تا  ____

 .ترقّـيات ماّدى استفاده کرد
 .قبل از آماده شدن براى توّجه به موضوعات روحانى، بايد نيازهاى ماّدى تأمين گردد ____
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 .هاى روحانى و قواى معنوى است هدف از زندگى در اين عالم ماّدى توسعۀ صفات و خصلت ____
کند استفاده کنيم اّما نبايد اجازه دهيم که اميال دنيوى قلوب  ما بايد از تمام مواهبى که عالم عرضه مى ____

 .ما را در اختيار گيرد و ما را از تقّرب هر چه بيشتر به خداوند باز دارد

  دهم بخش

هاى  ، بلکه به ويژگىاز کتاب زياد به صفات و خصائلى که معّرف نوجوان است توّجه نداريم در اين واحد
اين بررسى را با .  پردازيم که رشد و نمّو جهت رسيدن به آنها در آثار مبارکه ذکر شده است مردان و زنان جوانى مى

سپس مشاهده کرديم که پانزده سالگى .  به ما بينش داد، شروع کرديمها  نگاه به دو بيانى که در مورد اين ويژگى
هاى جديد مّد نظر  زند، زيرا مبيّن ورود به آستانۀ بلوغ است، که قوا و قابليت رقم مى مقطع خاّصى از زندگى فرد را

توانند در حيات امراهلل ايفا کنند و اين امر چقدر براى هدايت  دانيم که جوانان چه نقش مهّمى مى مى.  گيرد قرار مى
تصديق کرديم که الزم است جوانان همچنين .  هاى شگرف آنها به سوى خدمت امر مبارک اهّميت دارد قابليت

خود را آگاهانه براى زندگى آينده آماده سازند، و مشاهده کرديم که نفس خدمت، همراه با تحصيالت، بخش 
اساسى اين فرايند حصول آمادگى است؛ هر دوى آنها براى کسب دانش و مهارت جهت امرار معاش و مواردى که 

  .شود، ضرورت دارند دمت امراهلل مىها جهت مبادرت به خ سبب تقويت قابليت

.  شود چند جمله ذکر مى.  تواند سودمند باشد ايد مى در اينجا توقّـف و تأّمل بر آنچه که تا به حال مطالعه کرده
اگرچه در بعضى موارد ممکن است جواب معلوم و .  هر يک را بخوانيد و تعيين کنيد که آيا صحيح است يا غلط

مقصود از آن وقوف شما بر سلسله نظرياتى .  دواريم که به کّل تمرين توّجه کافى مبذول داريدبديهى باشد، اّما امي
  .شده، کمک خواهد کرد مطرحاست که به سازمان دهى افکار شما در خصوص مطالبى که تا به حال 

يشتر وصول به پانزده سالگى براى هر کسى به معناى رسيدن به سّن بلوغ است، اّما اين موضوع ب -الف
  غ  ص  .گذارد ه نحوى هدف مند تأثير نمىنمادين است و بر زندگى درونى او ب

هاى عمده به عهده گيرند؛ آنها به آسانى گيج و پريشان  توانند مسئوليت اکثر جوانان نابالغ اند و نمى -ب
  غ  ص  .توان به آنها اعتماد کرد شوند و نمى مى

ه عهده بگيرند، اّما به علّت عدم تجربه و عدم بلوغ، قادر جوانان مشتاق اند مسئوليت کار امرى ب -ج
  غ  ص  .نيستند توفيق زيادى کسب کنند
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هايى را به عهده بگيرد و در ساير  تواند مسئوليت رسد، در بعضى موارد مى وقتى جوانى به سّن بلوغ مى -د
  غ  ص  .تواند موارد نمى

  غ  ص  .قيام به خدمتى متمايز و ممتاز به امراهلل هستند جوانان داراى جميع استعدادهاى بالقّوه براى -  ه

  غ  ص  نشان دهندبراى امر  نجام امور عظيمدر ا تعّهد خويش راتوانند قدرت اراده و  جوانان مى -و 

  غ  ص  .کنند، مورد عنايت اند کسانى که در عنفوان شباب براى خدمت به امر قيام مى -ز

توان به خدمت  را بر تحصيالت خود متمرکز سازند؛ وقت اضافه را مى جوانان بايد بيشتر توّجه خود -ح
  غ  ص  .امراهلل اختصاص داد

ترين سطوح دانشگاهى  کلّـيه جوانان بهائى براى آن که بتوانند به خدمت امراهلل بپردازند بايد تا عالى -ط
  غ  ص  .به تحصيل بپردازند

ائى باز است؛ آنها بايد موارد متناسب با استعدادها و هاى تالش بشرى به روى جوانان به جميع زمينه -ى
  غ  ص  شرايط خود انتخاب کنند و با روح خدمت به اين ميدان وارد شده جهت وصول به کمال تالش کنند 

ندارند؛ بهتر است آنها به نوع ديگرى خدمت را جوانان تجربه و دانش کافى براى تبليغ مؤثّـر امراهلل  -ک
  غ  ص  .کنند

د تشويق شوند که به جاى آن، و باي نيستندوانان داراى تجربه و دانش الزم براى تبليغ مستقيم امراهلل ج -ل
  غ  ص  .از آن پيروى کنند زندگى را به نمايش بگذارند که ارزش آن را داشته باشد که ساير جوانان الگوئى از

  غ  ص  .مندند ک و ابالغ آن به همتايان خود بهرهجوانان از استعداد بالقّوۀ زيادى براى درک تعاليم امر مبار  -م

جوانان از استعداد بالقّوۀ زيادى براى درک تعاليم امر مبارک و ابالغ آن به مردم از هر طبقۀ اجتماعى   -ن
  غ  ص  .و در هر سّن و سالى که باشند، برخوردارند

  غ  ص  .هلل هستندهايى الزم براى تبليغ امرا جوانان مشتاق کسب دانش و توانايى  -س

هاى آموزشى صحيح و تشويق  جوانان يکى از بزرگترين منابع امر مبارک اند و بايد، از طريق برنامه -ع
  غ  ص  .مداوم، به آنها کمک کرد تا مبلّـغين قابل و اليق امراهلل شوند
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ار است که مّدتى هاى خاّصى نياز دارند که براى آنان مفّرح باشد؛ براى آنها دشو جوانان به فعاليت -ف
   غ  ص  .طوالنى جّدى باشند

، يعنى زمانى که شدخواهد  حاصل بودن، بعدها در زندگى و منّظم بودن سيستماتيک يادگيرى -ص
  غ  ص  .از ميان رفته باشد) طبعصرافت (خودانگيختگى 

نطباق خود با توانايى خود را براى تحّمل شرايط دشوار و اهائى داده شود تا  فرصتبه جوانان بايد  -ق
  غ  ص  .اوضاع جديد به مرحلۀ عمل در آورند

موازين عاليۀ اخالقى مندرج در تعاليم مبارکه، بر تمّسک به جوانان از قدرت الزم برخوردارند تا با  -ر
  غ  ص  .امتحانات غلبه نمايند

  ت خودتوانند با شرکت کامل در حيات جامعه به سؤاال جوانان داراى ذهنى کنجکاوند و مى -ش
   غ  ص  .جواب دهند 

  غ  ص  .گذارند جوانان هستند که قاطعانه در شور و حرارت، خلوص و قّوۀ محّرکۀ جامعۀ بهائى تأثير مى -ت

توان از طريق روح خدمت ايثارگرانه که  استعدادهاى بالقّوۀ عظيم مکنون در جامعۀ بهائى را مى -ث
  غ  ص  .هر ساختکشند، ظاهر و با جوانان به عرصۀ شهود مى

  يازدهم بخش

اميد چنان است که تمرين بخش پيشين در انسجام و قوام تفّکر شما در مورد دوران جوانى کمک کرده باشد 
تصويرى از خدمت فّعال، همراه با حصول آمادگى دقيق و  داريدو تصويرى که از اين مرحله از زندگى در ذهن خود 

  .به اين نکته بپردازيماندکى بيشتر .  جّدى براى آينده باشد

ايم؛ اين تأثير  تا کنون در مورد تأثير متقابل موجود بين خدمت، تحصيل، و حصول آمادگى صحبت کرده
تر، اين  به عبارت دقيق.  اى خاّص است تا بيشتر مکشوف و معلوم گردد بررسى بيشتر در زمينهمتقابل مستلزم بحث و 

رشد مشهود و بارز فکرى و : بينى شده، اثرگذار باشد که در آثار امر بهائى پيشتأثير متقابل بايد در دو فرايند تحّولى 
بعث خلق بديع و نفخ روح ”حضرت بهاءاهلل  “امتياز و رجحان امر مبارک”دانيم که  مى.  روحانى فرد و تحّول جامعه

ار و اعمالش را با آنچه ، و هر يک از بهائيان همواره در تالش است که افک١٤“جديد در هياکل و انفس بشريّه است
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آثار مبارکه براى تحّولى عميق در ساختار جامعۀ عمومى نيز به .  که در نصوص مبارکه توصيف شده انطباق دهد
زود است بساط عالم ”فرمايند،  حضرت بهاءاهلل به ما مى.  کند همان ميزان اهّميت قائل است و بر آن تأکيد مى

جميع از براى اصالح عالم خلق ”فرمايند که،  ايشان اعالم مى  ١٥“.جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد
  ١٦“.اند شده

اين تحّول دوگانه فقط در اثر مساعى آگاهانه حاصل خواهد شد، نکتۀ اساسى آن است که جوانان مفاهيم 
خصى ت رشد شضمنى آن را در زندگى خود تحقّـق بخشند و از حّس قوى هدفمندى برخوردار شوند تا هم مسئوليّ 

چنين هدف اخالقى دوگانه .  خود را به عهده بگيرند و هم در تحّول جامعۀ عمومى عالم نقشى به سزا ايفا کنند
  .طبيعتًا در زندگى همراه با خدمت تجلّـى خواهد کرد

شوند يکى از وجوه اين مفهوم هدف اخالقى را که به رشد فکرى و روحانى ما مرتبط  بياناتى که نقل مى
  :کنند مى است، توصيف

حق، ظاهر شده که ناس را به صدق و صفا و ديانت و امانت و تسليم و رضا و ِرفق و مدارا و حکمت و ”
  ١٧“.تُقى دعوت نمايد و به اَثواب اخالق مرضّيه و اعمال مقّدسه کـُّل را مزيّن فرمايد

ليه معنوى و کسب مبنا و اساس زندگى در سبيل الهى اتّصاف به صفات اخالقى و تدّرج در مدارج عا”
  ١٨“.صفات راضيۀ مرضيۀ ساحت قدس الهى است

عنايت شده تا کسب معرفت نمايد، به اعظم کماالت روحانيه واصل شود، ] عوالم عاليه[به انسان ”
  ١٩“.حقايق مکنونه را کشف کند و حتّـى صفات الهيّه را ظاهر و باهر سازد

  ٢٠“.واهد بودمقصود از آفرينش، عرفان حّق و لقاى او بوده و خ”

 :جمالت زير را با توّجه به بيانات فوق تکميل کنيد -۱
    _______________________________  حق از براى آن ظاهر شده تا جميع خلق را دعوت کند به  -الف
  _______________________________________________________________________    
  _______________________________________________________________________    
  _______________________________________________________________________    
  _______________________________________________________________________    
  _______________________________________________________________________    
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  ۲۳–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

و    _____________________________________مقصود خداوند آن که جميع خلق را به لباس  -ب
  .مزيّن فرمايد ___________________________________________________

،  ________________________________________مبنا و اساس زندگى در راه حّق عبارت از  -ج
 _____________و  ____________________________________________________

  .است ________________________________

 _______________کنيم، به  ___________________________________وظيفۀ ما است که  -د
 __________________________________واصل شويم،  ________________________

  .ظاهر و باهر سازيم__________________________کشف کنيم و 

 .بوده و خواهد بود ______________________و  ____________________هدف از خلقت  -  ه

اين دو از .  کند در فرد کمک مى هدفمندىه امکانات ذاتى روح انسان، به شکل دادن احساس بينش نسبت ب -۲
    ____________________________________________________  چه لحاظ به هم ارتباط دارند؟ 

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

فرد و اين درک وجود دارد که اين زندگى دنيوى فقط بخش  هدفمندىهمچنين ارتباطى قوى بين احساس  -۳
توانيد علّـت آن را  مى.  و محسوب استکوچکى از سفرى ابدى به سوى حضور در ساحت الهى و لقاى ا

    ________________________________________________________________  توضيح دهيد؟
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

اخالقى، يعنى مشارکت در  هدفمندىشود وجه ديگرى از اين حّس  مجموعۀ بعدى بياناتى که نقل مى
  :کند تحّول جامعۀ عمومى دنيا را توصيف مى

هادند تا در جهت دهد که اين نفوس فانيه از عدم صرف، قـََدم در عالم وجود ن اين مظلوم شهادت مى”
  ٢١“.اصالح عالم حرکت نمايند و در کمال اتّـحاد و اتّـفاق زندگى کنند
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۲۴

شرافت و مفخرت انسان در آن است که بين مالٔ امکان منشأ خيرى گردد؛ در عالم وجود آيا نعمتى ”
و  اعظم از آن متصّور است که انسان چون در خود نگرد مشاهده کند که به توفيقات الهيّه سبب آسايش

  ٢٢“.بلکه لّذت و سعادتى اتّم و اکبر از اين نه.  راحت و سعادت و منفعت هيأت بشريّه است؟  ال واهّلل

قدر رذيل و ذليل است اگر از  قدر انسان شريف و عزيز است اگر به آنچه بايد و شايد قيام نمايد و چه چه”
  ٢٣“.د عمر گران مايه را بگذاردمنفعت جمهور چشم پوشيده در فکر منافع ذاتيّه و اَغراض شخصيّۀ خو

  ٢٤“.به خود مشغول نباشيد؛ در فکر اصالح عالم و تهذيب امم باشيد”

  ٢٥“.اهّلل جز عمار و اصالح عالم و تهذيب امم مقصودى نداشته و ندارند حزب”

 :با توّجه به بيانات فوق، جمالت زير را تکميل کنيد -۱
 _______________________________نهاديم که  ما به اين علّـت از عدم صرف به عالم وجود قدم -الف

  ._______________________________________________و  ________________________

 _____________________________________________شرافت و مفخرت انسان در آن است که  -ب
____________________________________ .  

تى که به تصّور در آيد اين است که انسان چون در خود نگاه کند مشاهده کند که به بزرگ ترين نعم -ج
سبب   ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
  است _____________________________________________________________________

قيام کند و  _________________________________________قدر انسان شريف و عزيز است اگر  چه -د
 ____________________________________________قدر رذيل و ذليل است اگر از  چه

 _________________________________چشم بپوشد و در فکر  _________________________
_________________________________________________________________________

  .بگذراند ____________________________

و  ________________________باشيم؛ بلکه بايد در فکر  ____________________ما نبايد به   -ه
  .اشيمب ___________________________
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  ۲۵–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

مقصودى  ______________________و  _________________و  ___________اهلل جز  حزب -و
 .نداشته و ندارند

گيرد که در اين مرحلۀ توسعه و  هاى بزرگى شکل مى فرد، تا حّدى، با بينش نسبت به فرصت هدفمندىحّس  -۲
ن پذير است، پيش روى بشريت وجود حقيقتًا امکا خانواده بزرگ بشرىترقّـى، که وحدت نوع بشر در يک 

    _________________________________________  ؟ با هم مرتبط هستنداين دو از چه لحاظ .  دارد
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

فرد و اين ادراک که عالم بشرى در مسير تکامل طوالنى منتهى به مدنيت الهى قرار دارد،  هدفمندىبين حّس  -۳
    ________________________________  توانيد علّـت آن را توضيح دهيد؟  مى.  نيز ارتباطى وجود دارد

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

  مدوازده بخش

بخش پيشين مطرح شد، درک ماهيت تغيير و تحّول در فرد و جامعۀ عمومى عالم  هاى همانطور که در تمرين
آنها .  که جوانان بايد از آن برخوردار باشند، اهّميتى اساسى دارد هدفمندىکه در آثار مبارکه مطرح شده براى حّس 

شان مکنون و پنهان است، و براى مشارکت  يقىوجود حق ٢٦"معدن انسانى"که در براى کسب صفات جواهرآسايى 
در ايجاد مدنيّتى جهانى که از لحاظ ماّدى و روحانى مطلوب و پررونق باشد، بايد عظمت تحّولى را که حضرت 

.  کنند البتّـه، امروزه مردم در همه جا در خصوص لزوم تغيير و تحّول صحبت مى.  بهاءاهلل طالب آن هستند، دريابند
يد دريابيم اين است که تحّولى که مقّدر است در فرد و جامعه تحت نفوذ مستقيم ظهور حضرت بهاءاهلل آنچه که با

  .کنند صورت گيرد به مراتب اعظم از آن است که اکثر مردم امکان پذير بودنش را حتّـى تصّور مى

در سطح فردى رخ خواهد اى از عظمت تحّولى را که  کنيم بارقه حال، با توّجه و تأّمل بر چند بيان سعى مى
  :فرمايند حضرت بهاءاهلل مى.  داد، مشاهده نماييم

أالرضين و الّسموات گذارند  َخلقى با صفات و فضائل ممتازه مبعوث گردند که قدم انقطاع بر کّل َمن فى”
  ٢٧“.و آستين تقديس بر کّل ما ُخِلق ِمن الماء و الّطين برافشانند
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۲۶

  :در بيانى از قلم آن حضرت نازل

قِل الّذين ارتکبوا الفحشاء و تمّسکوا بالّدنيا انّهم ليسوا ِمن اهل البهاء ُهم عباٌد لو يِردون واديًا ِمن ”
الّذهب يمرّون َکَمرّ الّسحاب و اليلتفتون إليه أبدًا أال آنّهم ِمنّى ليجدن ِمن قميصهم المالٔ أالعلى عرف 

  ٢٨“...التّـقديس 

  :و در بيان ديگر نازل

الهى مايۀ احزاب عالمند؛ بايد کّل از امانت و صدق و استقامت و اعمال و اخالق ايشان  اليوم اصحاب”
  ٢٩“.اقتباس نمايند

  :فرمايند و در کالمى ديگر توضيح مى

  ٣٠“.در اَنفاس نفوس مقّدسه تأثيرات کلّـيه مستور است َعلى شأٍن يؤثّـرُ فى أالشياء کلّها”

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى

الهى کارى کنيد که جميع ملل و جوامع عالم، حتّى اعداء، اعتماد به شما نمايند و اميد به  اى احبّاى”
شما بندند؛ که اگر نفسى صدهزار بار خطا کند باز هم به شما روى آورد و اميد به عفو گناهان داشته 

يم اهل بهاء؛ اين است سلوک و ش.  باشد؛ چه که احدى نبايد نوميد گردد يا محزون شود يا افسرده شود
  ٣١“.اين است اساس طريق اعلى؛ شما بايد به موجب نصايح عبدالبهاء سلوک و حرکت نماييد

شکوه و جالل صفات تعيين کنندۀ خصيصۀ اين انسان جديد، آن گونه که در آثار مبارکه توصيف شده، 
.  گيريم ها قرار مى ن نژاد جديد انسانهاى اي هاى نشأت گرفته از قوا و قابليت خيره کننده است، و ما تحت تأثير بارقه

ممکن است به اين .  العمل نشان دهيم توانيم به انحاء گوناگون عکس موقع خواندن چنين فقراتى از آثار مبارکه مى
که در حّد آدمى  است نوع تفکّـر تمايل داشته باشيم که معيار تعيين شده در آثار مبارکه آن قدر فراتر از توان ما

.  نّزل نماييم؛ در چنين حالتى ممکن است با اين باور خام شويم که صرفًا پرهيز از رفتار نامناسب کافى استمايه ت کم
برخوردار باشد، فقراتى مانند آنچه که در باال نقل شد منبعى دائمى از  هدفمندىاّما، وقتى کسى از حّس قوّى 

  .دهد ر سوق مىت تر و معارج متعالى تشويق است که انسان را به مدارج عالى
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  ۲۷–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

مثل اعالى تعاليم َاب در مقام ، ما از موهبت منبع الهام ديگرى در شخص حضرت عبدالبهاء، با اين حال
کنند و هيچ فرد بشرى  اگرچه واقفيم که حضرت عبدالبهاء در عالم خاّص خود حرکت مى.  بزرگوارش برخورداريم

گردد، اّما در وجود آن حضرت تجّسد و تمثّل هر يک از  تواند اميدوار باشد به مقام شامخ ايشان واصل هرگز نمى
کنيم و در جهت رسيدن به آن معيار رفتارى که ايشان مثال و الگوى آن هستند تالش  هاى بهائى را مشاهده مى آرمان
در گذرانيد ممکن است انتخاب عباراتى از بيانات فوق و تفکّـر  شما و دوستانتان که اين دوره را مى.  نماييم مى

کند، مفيد  خصوص وقايعى از حيات حضرت عبدالبهاء را که صفات مذکور در هر يک از بيانات را منعکس مى
کنيم راه رفتن با قدم انقطاع را مجّسم سازيم، داستان هايى از حيات عنصرى ايشان به  مثًال وقتى سعى مى.  بيابيد

ن جهان در حالت انقطاع از جميع اشياء به چه معنى دهد حرکت کردن در اي شود که به ما نشان مى ذهن متبادر مى
توانند  مى "مالُٓ االٔعلى"ايشان است که " قميص"دانيم که که از  کنيم مى فکر مى" عرف تقديس"وقتى به .  است

آوريم که تقّدس محض و تنّزه بحت ايشان را  هايى را به ياد مى آن حالوت و بوى خوش را استشمام نمايند و داستان
  .کشد وير مىبه تص

  سيزدهم بخش

حضرت .  حال به بررسى فرايند عميق تحّولى بپردازيم که بايد در سطح جامعۀ عمومى عالم صورت گيرد
  :فرمايند بهاءاهلل مى

   ٣٢“.لعمرى سوف نطوى الّدنيا و ما فيها و نبسط بساطًا آخر”

  :فرمايند و در مقام ديگر مى

عظم و اختلف التّـرتيب بهذا البديع الّذى ماشِهَدت عيُن إالبداع قد اضطرب النّـظم ِمن هَذا النّــظم االٔ ”
  ٣٣“.شبَهه

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء تأييد مى

عدل و حقّـانيت جهان را احاطه کند و عداوت و بغضاء زائل شود و آنچه که سبب جدايى ميانۀ قبائل و ”
فاق و يگانگى است به ميان آيد؛ غافالن طوائف و ملل است از ميان َرَود و آنچه که سبب اتّـحاد و اتّ 

ها زنده  ها شفا يابند؛ ُمرده بيدار شوند؛ کورها بينا گردند؛ کرها شنوا شوند؛ گنگ ها گويا گردند؛ مريض
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۲۸

شوند؛ جنگ مبّدل به صلح شود؛ عداوت منقلب به محّبت گردد؛ اسباب نزاع و جدال به کلّـى از ميان 
ى حاصل شود؛ ُملک آئينۀ ملکوت شود؛ ناسوت سريِر الهوت برخيزد و از براى بشر سعادت حقيق

  ٣٤“.گردد

  : فرمايند در بيانى ديگر مى

ساخت، از عهدۀ  هاى نوع انسان را برطرف مى آنچه در مراحل بدوى و محدود گذشته بشر نيازمندى”
است و بايد امروز زيرا انسان ديگر از آن مراحل بدوى محدود گذشته .  حوائج دورۀ تجّدد و بلوغ برنيايد

انسان در .  به فضائل و قوايى جديد فائز گردد و از اصول اخالقى جديد و استعدادى جديد برخوردار گردد
  ٣٥“.اين زمان به مواهب و فيوضات جديدى مخّصص گشته است

  :فرمايند ايشان به ما توصيه مى

نوار ملکوت از جميع آفاق بتابد، ما بايد به جان و دل بکوشيم تا اين ظلمت عالم امکان زائل گردد، ا”
عالم انسانى نورانى شود، صورت و مثال الهى از مراياى انسانى آشکار شود، شريعت الهى تمّکن تاّم 

  ٣٦“.يابد و کلّـيه اقاليم عالم تحت صيانت و عدالت الهيه از صلح و آسايش و آرامش نصيب َبَرد

هد بود شکوه و جالل کامل مدنيتى را که مقّدر است به مانند قضيۀ فرد، در اينجا نيز براى ما دشوار خوا
، ما با اين حال.  هاى آن به سختى امکان پذير است مسلّـمًا، توصيف ويژگى.  وجود آيد در نظر مجّسم کنيم

توانيم آنقدر تحت تأثير عظمت تحّول الزم واقع شويم که فکر کنيم بدون آن که تالشى از طرف ما صورت  نمى
ديدگان ما بايد بر نظم جهانى حضرت بهاءاهلل متمرکز باشد، و ما .  آسا تحقّـق خواهد يافت وى معجزهگيرد، به نح

براى تفکّـر .  تواند در جهت بناى اين نظم جهانى مؤثّـر باشد ترين حرکت ما مى بايد متوّجه باشيم که حتّـى کوچک
واهد داد، جاى خالى در هر يک از جمالت زير را تحّولى که در جامعۀ عمومى رخ خ وسعتو تأّمل بيشتر در مورد 

  :ها يا عبارات زير پر کنيد با استفاده از يکى از واژه

گردد؛ از ميان برخيزد؛ حاصل ... شود؛ نبسط؛ نصيب َبَرد؛ بتابد؛ منقلب ... زائل شود؛ از ميان َرَود؛ مبّدل 
  تمّکن شود؛ احاطه کند؛ نطوى؛ زائل گردد؛ به ميان آيد؛ نورانى؛ شود؛

  ...الّدنيا و ما فيها _______________سوف  -الف

  .بساطًا آخر ______________سوف  -ب
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  ۲۹–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

  . ___________________عدل و حقّـانيت جهان را  -ج

  . ___________________عداوت و بغضاء  -د

  . _____________________آنچه که سبب جدايى ميانۀ قبائل و طوائف و ملل است  - ه

  . _________________________چه که سبب اتّـحاد و اتّفاق و يگانگى است آن -و

  . _____________به صلح  ___________جنگ  -ز

  . ______________به محبّت  ____________عداوت  -ح

  . ______________________اسباب نزاع و جدال به کلّـى  -ط

  . _____________________از براى بشر سعادت حقيقى  -ى

  . ________________ُملک آئينۀ ملکوت  -ک

  . ___________________ظلمت عالم امکان  -ل

  .  ____________________عالم انسانى  -م

  . _______________انوار ملکوت از جميع آفاق  -ن

  .تاّم يابد ________________شريعت الهى  -س

  . __________________الهيه از صلح و آسايش و آرامش کلّـيه اقاليم عالم تحت صيانت و عدالت  -ع

  چهاردهم بخش

فقرات و تمرينات در دو بخش پيشين بينشى در مورد تحول عميقى که در اثر ظهور حضرت بهاءاهلل در فرد و 
بينى  براى آن که بيش از پيش عظمت تحّولى را که حضرت بهاءاهلل پيش.  جامعه رخ خواهد داد، به ما عطا کرد

هر يک از آنها صفتى از صفات ممدوح فرد يا جامعه، مانند .  اند مّد نظر قرار دهيد، عبارات زير را بخوانيد فرموده
هاى پيشين خوانده شد هيچ شکّـى به  با اين حال، فقراتى که در بخش.  کند عدالت، انصاف يا محبّت را بيان مى
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۳۰

معيارهايى به مراتب باالتر از رفتار و سلوک فردى و جمعى  گذارد که حضرت بهاءاهلل عالم انسانى را به جاى نمى
سعى کنيد هر يک از جمالت را به صورتى متفاوت بيان کنيد به طورى که معيارى را که در آثار .  اند فرا خوانده

بيان براى کمک به شما، جملۀ اّول به عنوان نمونه به صورتى ديگر .  ايشان مطرح شده با وضوح بيشتر بيان نمايد
  .شده است

  .بايد احساس حسادت را تحت کنترل در آورد تا انسان را به تحليل نبرد و نابود نکند -الف
  .ما بايد هر گونه شائبۀ حسد را از قلوب خود زائل سازيم -ب

  .کنيم، اعم از آشنا يا بيگانه، مؤّدب باشيم ما بايد نسبت به هر کسى که مالقات مى -الف
    _____________________________________________________________________   -ب

  ________________________________________________________________________    
از ثروت ماّدى که خداوند به ما عنايت کرده هميشه شاکر باشيم و هميشه موقعى که از ما  ما بايد -الف

  .هاى خيريه تبّرعات پرداخت نماييم شود، به صندوق خواسته مى
    _____________________________________________________________________   -ب

  ________________________________________________________________________    

  .بايد سعى کرد که با ديگران اختالف و نزاعى ايجاد نشود -الف
    _____________________________________________________________________   -ب

  ________________________________________________________________________    

اى  ر آن است که نبايد به ديگران آسيبى برسانيم و لطمهبرخوردارى از زندگى معنوى و اخالقى داّل ب -الف
  .وارد کنيم

    _____________________________________________________________________   -ب
  ________________________________________________________________________    

ها و  ها، پيشينه براى آن که در آرامش و صلح زندگى کنيم، بايد ياد بگيريم که با نفوسى که از فرهنگ -الف
  .اديان متنّوع هستند، با مدارا رفتار کنيم

    _____________________________________________________________________   -ب
  ________________________________________________________________________    
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  ۳۱–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

  .دفاع کنند همه بايد ياد بگيرند که از حقوق خود -الف
    _____________________________________________________________________   -ب

  ________________________________________________________________________    

هاى ممکن جهت مدارسى که به  الزم است که دولت ها منابع الزم را براى فراهم آوردن بهترين برنامه -الف
  .تربيت اذهان رهبران آيندۀ ما مشغول اند، اختصاص دهند

    _____________________________________________________________________   -ب
  ________________________________________________________________________    

  .دزندان ها بايد به صورتى جديد و مدرن در آورده شود تا مجرمان را بازپرورى نماين -الف 
    _____________________________________________________________________   -ب

  ________________________________________________________________________    

بيان اّول .  ايد تأّمل و انديشه کنيد شود، در مورد جمالتى که خود نوشته حال، با توّجه به بياناتى که نقل مى
  :کند فکر کنيم که قلوب تا چه حّد بايد از اميال دنيوى پاک و پيراسته باشند به ما کمک مى

قى باشد، البتّـه به جبروت باقى من در اى پسران ارض به راستى بدانيد قلبى که در آن شائبۀ حسد با”
  ٣٧“.نيايد و از ملکوت تقديس من روائح قدس نشنود

  :دهد بيان زير ، در رابطه با نحوۀ رفتار با ديگران، به ما بينش مى

اى رساند که بيگانه خود را آشنا بيند و دشمن خود را دوست شمرد؛  رعايت و محبّت را به درجه... بايد ”
  ٣٨“.اوت معامله گمان نکنديعنى ابدًا تف

  :تابد اين بيان مبارک نورى ديگر بر صفات ممدوحه در مورد سخاوت و بخشش مى

اى پسران تراب اغنيا را از نالۀ سحرگاهى فقرا ِاخبار کنيد که مبادا از غفلت به هالکت افتند و از سدرۀ ”
  ٣٩“.لَمن َتَزيَّن ِبِخصالى اَلَکَرُم و الجوُد ِمن ِخصالى؛ َفَهنيئًا.  نصيب مانند دولت بى

  :و اّما دربارۀ ماهيت تعامالت ما با ديگران، به اين بيان ناظريم

پرور گرد  منادى حّب گرد و مهربان به نوع انسان؛ محّب بشر شو و غم خوار جميع نفوس در آفاق؛ صلح”
وس شو و آيات و دوستى و راستى جو؛ هر زخمى را مرهم شو و هر دردى را درمان گرد؛ سبب الفت نف
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۳۲

هدايت ترتيل نما؛ به عبادت حق مشغول شو و به هدايت خلق برخيز؛ زبان به بيان بگشا و رخ به نار 
  ٤٠“.اهّلل اهّلل گردى و رايت موهبت اهّلل برافروز؛ دمى َمياسا و َنَفسى راحت مجو تا آيت محبّت محبّت

  :در خصوص رفتار اخالقى نيز به بيان زير متوّجهيم

امروز روزى است که به واسطۀ قلب طاهر و .  آور فتورآميز منقضى شد عبادات کسالتدوران کفايت ”
تواند به ساحت عرش الهى صعود نمايد و در درگاه خداوند  اعمال حسنه و تقواى خالص، هر نفسى مى

  ٤١“.مقرّب شود و مقبول افتد

  :افکند اين بيان مبارک نورى فراروى ما مىو اّما در مورد رفتار با نفوسى که پيشينه و سابقۀ آنها متفاوت است، 

با جميع ملل و طوائف و اديان به کمال راستى و درستى و وفاپرستى و مهربانى و خيرخواهى و دوستى ”
معامله نماييد تا جهان هستى سرمسِت جام فيض بهائى گردد و نادانى و دشمنى و بغض و کين از روى 

اگر طوائف و ملل .  شعوب و قبائل به انوار يگانگى مبّدل گرددزمين زائل شود؛ ظلمت بيگانگى از جميع 
سائره جفا کنند، شما وفا نماييد؛ ظلم کنند، عدل بنماييد؛ اجتناب کنند، اجتذاب کنيد؛ دشمنى 

  ٤٢“.هذا ِصَفُة الُمخلصين.  بنمايند، دوستى بفرماييد؛ زهر بدهند، شهد ببخشيد؛ زخم بزنند مرهم بنهيد

کند دريابيم آگاهى نسبت به يگانگى نوع بشر چگونه بر روابط  شود به ما کمک مى بيانى که نقل مى
  :گذارد اجتماعى اثر مى

اميدم چنان است تمام عادل باشيد و همه فکرتان اين باشد که با عموم بشر آميزش کنيد و نهايت عدل و ”
خود مالحظه داشته  هميشه حقوق ديگران را بيش از حقوق.  انصاف در معامالت خود ُمجرى داريد

  ٤٣“.باشيد و منفعت ديگران را مرّجح بر منفعت خود بدانيد

  :شود شود به دسترسى به تحصيالت مربوط مى بيان مبارکى که نقل مى

ازجمله تعاليم بهاءاهّلل اين است که جميع عالم بايد تحصيل معارف کنند تا سوء تفاهم از ميان برخيزد؛ ”
  ٤٤“.سوء تفاهم به نشر معارف است جميع بشر متّحد شوند و ازالۀ
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  ۳۳–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

  :و اّما در مورد رعايت عدالت، بيان زير راهنماى ما است

اّما مدنيت الهيّه نفوس بشر را چنان تربيت نمايد که نفسى ارتکاب جرائم ننمايد ِاّال افراد نادره که آن ”
 زجر و قصاص و شّدت پس فرق است در اين که نفوس را از قبائح و جرائم به واسطۀ.  ابدًا حکم ندارد

انتقام منع نماييم و يا آن که چنان تربيت کنى و نورانيّت بخشى و روحانيّت بدهى که نفوس بدون خوف 
از زجر و انتقام و قصاص از جرائم اجتناب نمايند بلکه نفس جرائم را نقمت کبرى و جزاء عظيم 

  ٤٥“.شمرند

  پانزدهم بخش

دارد که مسئوليت رشد روحانى و فکرى  ايم که افراد را وامى ردهصحبت ک هدفمندىدر مورد احساس دوگانۀ 
ايم که  مشاهده کرده.  خود را به عهده بگيرند و در جهت سعادت و رفاه جامعۀ عمومى نيز مشارکت داشته باشند

مت تحّول در فرد و ظ، که امروزه براى جوانان بسيار ضرورى است، با درک ماهيت و عهدفمندىحّس دوگانۀ 
آنچه که بايد بدان توّجه داشته باشيم اين است که اين دو .  شود بينى شده، تقويت مى امعه که در آثار مبارکه پيشج

توسعۀ استعدادهاى بالقّوه و قواى مکنون و تالش براى سعادت و .  فرايند تغيير، ارتباطى بس نزديک با هم دارند
ا رفتار و معيارهاى اخالقى و معنوى شخص است که محيط او را توان از يکديگر جدا نمود، زير رفاه جامعه را نمى

حضرت ولى امراهلل در مکتوبى که از طرف ايشان .  پذيرد دهد و به نوبۀ خود از ساختار جامعه تأثير مى شکل مى
  :فرمايند مرقوم شده چنين بيان مى

تى يکى از آنها اصالح گردد توانيم قلب انسان را از محيط اطراف او جدا سازيم و بگوييم که وق نمى”
اش تعيين کنندۀ شکل محيط  حياط باطنى.  انسان جزء الينفّک عالم است.  همه چيز اصالح خواهد شد

گذارد و هر تغيير  هر يک از آنها بر ديگرى تأثير مى.  او است و خود فى نفسه عميقًا متأثّـر از آن است
  ٤٦“.ابل استدائمى در حيات انسان نتيجۀ فعل و انفعال متق

  :با توّجه به بيان فوق، تعيين کنيد که آيا عبارات زير صحيح اند يا غلط

  غ  ص  .شود فرد فقط زمانى که جامعه کامال اصالح شده باشد، متحّول مى -الف

  غ  ص  .شود که تک تک اعضاء جامعه روحانى شده باشند اشکاالت جامعه فقط زمانى به کلّى حّل مى -ب



  براى توزيع نيست – PP۱.۳.۶.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۳۴

  غ  ص  .شود حوۀ رفتار افراد، وقتى قوانين عادالنه وضع شود، جامعه از ظلم رها مىصرف نظر از ن -ج

  غ  ص  .يابد که تک تک افراد سعى کنند عادل باشند جامعه زمانى از ظلم رهايى مى -د

  غ  ص  .توانند عادل باشند حتّـى اگر نظام حقوقى حاکم ناعادالنه باشد تمام افراد جامعه مى - ه

  غ  ص  .ه از روحانيت برخوردار شوند، مسائل جامعه حّل خواهد شدوقتى هم -و

  غ  ص  .گذارد رفتار فرد بر محيط اجتماعى اثر مى -ز

هايى است که براى از بين بردن ساختارهاى ناعادالنه و آموزش  جامعۀ عادل نتيجۀ تالش -ح
  غ  ص  .شود افراد که منصف و طالب حقيقت باشند، مبذول مى

  غ  ص  .اش نيست را گريزى از تأثيرات محيط اجتماعى هيچ کس -ط

  غ  ص  .توانند بر اثرات منفى محيط اجتماعى فائق آيند افراد بشر، با کمک قواى روحانى خود، مى -ى

  غ  ص  .رود وقتى همه يگانگى نوع بشر را تصديق نمايند، تعّصب از ميان مى -ک

عه جميع آثار تبعيض را در قوانين و مؤّسساتش رود که جام تعّصب تنها در صورتى از بين مى -ل
  غ  ص  .از ميان ببرد و لغو کند

از طريق وضع قوانين عادالنه و آموزش نفوس که به تحّرى حقيقت پردازند و با هر کسى در  -م
  غ  ص  .توان از بين برد کمال محبّت و رعايت معاشرت نمايند، هر شکلى از تعّصب را مى

  غ  ص  .يابيم باشند که عالم انسانى واحد است، به وحدت دست مىوقتى همه معتقد   -ن

  غ  ص  .تأسيس وحدت در عالم مستلزم متحّول شدن فرد و ساختار جامعه است -س

  شانزدهم بخش

گرداند، زيرا در ميدان خدمت است  هايى که در بخش پيشين مطرح شد، ما را به موضوع خدمت برمى نظريه
نيازى به توضيح و .  گذارد يابد و بر تغيير و تحّول جامعه اثر مى رسد و توسعه مى ما به ظهور مىکه استعدادهاى بالقّوۀ 

اّما، آنچه که به تفکّـر .  تشريح نيست که مشارکت در فرايند تحّول اجتماعى داللت بر وقف زندگى به خدمت دارد
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  ۳۵–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

سعى .  شود ها ذکر مى فهرستى از فّعاليت  .بيشتر نياز دارد، طريق تأثير خدمت در رشد فکرى و روحانى فرد است
  .کنيد به بعضى از خصائل روحانى فکر کنيد که در اجراى هر يک از آنها و در تضمين اثربخشى آنها مورد نياز است

    _________________________________________________________  : تشکيل جلسۀ دعا -الف
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    

    _________________________  : اش براى مذاکره در مورد امر مبارک رفتن به مالقات کسى در خانه -ب
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
    _____________________________________________________  : س اطفالتدريس در کال -ج

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
    __________________________________________  : مساعدت به گروه نوجوانان به عنوان مشّوق -د
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
    _______________________________________  : تبليغ امراهلل به صورت بخشى از نقشۀ شخصى -  ه
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
    ________________________________________  : تبليغ امراهلل به عنوان بخشى از مساعى جمعى -و
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
    _____________________________________________  : فعاليت به عنوان راهنماى حلقۀ مطالعه -ز
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    

براى هر گروه از .  شود اريم از آن برخوردار شويم، ذکر مىکه همه سعى دحال، معدودى از خصائل روحانى 
.  کند، انتخاب نماييد هاى فوق را که معتقديد خصائل مذکور را به نحو بارزى تقويت مى کلمات، يکى از فعاليت

ر کند، تأثي کنيد فعاليت مزبور در پرورش صفات در فردى که به آن مبادرت مى توضيح دهيد که از چه لحاظ فکر مى
  .گذارد مى
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۳۶

    ____________________________________________________  صداقت، امانت، عدالت  -الف
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    

    _________________________________________________________  شکيبايى و مهربانى  -ب
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
    ___________________________________________________  تقديس، خلوص، و نورانيت  -ج

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
    _________________________________________  شهامت، اطمينان، اعتماد به نفس، و فروتنى  -د
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
    _________________________________________________  تسليم و رضا در مقابل ارادۀ الهى  - ه
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
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  ۳۷–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

  هفدهم بخش

وقتى به روح خدمت .  گيرد که جميع وجوه زندگى ما را در بر مىاى جامع و فراگير است  خدمت زمينه
اى خود، به عنوان عضوى از  ايثارگرانه زنده شويم، هر تعاملى که داشته باشيم، هر اقدامى که در زندگى حرفه

ام دهيم، اّما، هر خدمتى که انج.  جامعۀ بهائى، در معامالت خود با ديگران انجام دهيم، متأثّـر از آن خواهد بود
اى براى انتشار امراهلل وجود دارد که حضرت عبدالبهاء  يافته هميشه از اين نکته آگاه خواهيم بود که نقشۀ سازمان

شود و ما بايد خود را وقف  گشايد و بيان مى اى که در مراحل متمايز رخ مى اند؛ نقشه بنفسه المقّدس ترسيم فرموده
فرمان مفّخم که به قّوۀ خّالقۀ اسم اعظم ”به عنوان حضرت ولى امراهلل آن را  . آن کنيم؛ يعنى الواح نقشۀ ملکوتى

  فرمايند که نقشۀ مزبور حضرت ولى امراهلل در بيانى مى.  اند صيف فرمودهتو ٤٧“گشته... ايجاد 

رو به بسط و اتّساع است و هر روز بر سرعت و نفوذ خود افزوده و موانع و مشکالتى را که در اقاليم ”
اين نقشۀ .  سازد مختلفه و بين قبائل و نژادهاى متنّوع موجود است مرتفع و دائرۀ عمليات خود را متّسع مى

بديعه قواى مکنونه و آثار بهيّۀ خود را دائمًا آشکار و راه را براى حصول هدف نهايى، يعنى فتح روحانى 
  ٤٨“.سازد کرۀ ارض، مستعّد و هموار مى

نقشۀ ملکوتى حضرت عبدالبهاء، نور ظهور حضرت بهاءاهلل در جميع نقاط عالم دانيم که با الواح  مى
  :فرمايند که عالوه، حضرت ولى امراهلل تأکيد مى به.  خواهد تابيد و حيات جمعى و فردى را متحّول خواهد ساخت

عالم اى است که ذات الوهيت بنفسه براى  ترين مدارج اکمال و اتمام نقشه مرحلۀ نهايى که عالى”
انسانى ترسيم فرموده، به نوبۀ خود، عالمت والدت مدنيتى جهانى خواهد بود که از لحاظ وسعت، 

هاى آتى نوع بشر  خصوصيت و قّوت، در تاريخ عالم انسانى بى سابقه و نظير بوده است؛ مدنيّتى که نسل
و ستايش قرار خواهند به صداى واحد به عنوان ثمرۀ جنيّۀ عصر ذهبى دور حضرت بهاءاهّلل مورد مدح 

  ٤٩“.داد

شود از احبّاء تقاضا کردند که سهم خود را در پيشبرد  هيکل مبارک در بيانى مانند آنچه که در زير نقل مى
  :نقشه ادا کنند
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۳۸

بايد جميع در اين وظيفۀ عظيمه شرکت نمايند، هرچند اصل و نسبشان حقير و تجاربشان محدود و ”
سير و مشاغل و غوائلشان فورى و کثير و محيط زيست و اقامتشان بضاعتشان مزجاة و معلوماتشان ي

  ٥٠“.نامساعد و غيرمطلوب باشد

  :و نيز فرمودند

اى خطير و امراهّلل به شأنى عظيم و خّدام آستان به  الحقيقه ميدان خدمت چنان وسيع وايّام به درجه فى”
ى جليل و پربها است که احدى از پيروان اى قليل و فرصت به حّدى کوتاه و قصير و افتخارات به ميزان پايه

اى تأّمل و ترديد به خود  امر حضرت بهاءاهّلل که خود را قابل انتساب به آستان مقّدس الهى شمارد لحظه
  ٥١“.اى در انجام وظايف روحانيّۀ خويش توّقف ننمايد راه ندهد و دقيقه

امراهلل رهبرى هاى تبليغى جهانى که توّسط  نقشه هر مرحله از ظهور و بروز نقشۀ ملکوتى الهى به وسيلۀ يکى از
هاى جهانى بر  دانيم که رشتۀ فعلى نقشه هر نقشه داراى مقتضياتى معيّن است، و مى.  خورد به جريان افتد، رقم مى

العدل اعظم در اين رابطه خطاب به جوانان  بيت.  پيشبرد جريان دخول افواج نوع بشر در ظل امر الهى متمرکز است
  :فرمايند هائى مىب

.  اند در هر مرحله از رشد و توسعۀ امر مبارک، جوانان نقشى محورى در ترويج و تحکيم آن ايفا کرده”
.  بريد مثيل از تاريخ بشرى در سنين جوانى به سر مى شما از اين موهبت برخورداريد که در مقطعى بى

خطير براى شما به ارمغان آورده غنيمت هايى را که اين ساعت  بايد، مانند نسل پيش از خود، فرصت
.  در اين سال ها جامعۀ بهائى بايد پيشرفتى چشمگير در جريان دخول افواج مقبلين داشته باشد.  شمريد

بر شما واجب است که مسئوليت هدايت نه تنها همتايان خود بلکه جميع نفوس .  اکنون زمان تبليغ است
  ٥٢“.ا به عهده بگيريدبه سوى مدنيت جهانى حضرت بهاءاهّلل ر

هاى  هاى جوانان، مطالب زير را دربارۀ مشارکت در نقشه العدل اعظم خطاب به يکى از کنفرانس بيت
  :فرمايند جهانى بيان مى

ساله، که بالترديد نقطۀ تمرکز مشاورات شما در چند روز آينده خواهد بود، مستلزم توّجه تاّم و  نقشۀ پنج”
 هاى متسلسل دورهحرکت اّول عبارت از جريان مداوم احبّاء در .  ى استمستمرّ به دو حرکت اساس

عرضه شده توّسط مؤّسسات آموزشى، جهت توسعۀ منابع انسانى امر مبارک است؛ و حرکت ثانى، که از 



  براى توزيع نيست – PP۱.۳.۶.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۳۹–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

اى از  از مرحلههاى جغرافيائى  محدودهدارد، عبارت از حرکت  اش را دريافت مى حرکت اّول قّوۀ محرّکه
جوانان بهائى بايد در هر دو حرکت مزبور شديدًا مشارکت داشته باشند؛ .  مرحلۀ بعدى استرشد به 

کنيم مذاکرات خود را در  لذا، توصيه مى.  برنده هر دو باشند الحقيقه، آنها بايد قّوۀ محرّکه و پيش فى
لّى و ملّـى خود، و به به عنوان افراد، به عنوان اعضاء جوامع مح.  چارچوب اين دو نياز مبرم قرار دهيد

توانيد پيشرفت جريان دخول افواج  کّل نسل در منطقۀ خود، از خويشتن بپرسيد که چگونه مى پيشتازعنوان 
  ٥٣“.ساله است، تضمين نماييد و تحّقق بخشيد مقبلين در هر يک از کشورهايتان را، که هدف نقشۀ پنج

مقّدم خادمان نقشۀ ملکوتى ابدا ترديدى در ذهن شما  بيانات فوق نسبت به نياز مبرم حرکت جوانان به خّط 
العدل اعظم خطاب  هاى ذيل که توّسط بيت در پايان اين بخش، تأّمل و تفکّـر در خصوص پيام.  گذارد باقى نمى
  :تواند مفيد باشد اى از اجتماعات جوانان در قارۀ امريکاى التين صادر شده، مى به رشته

زا  اندازى از تضاّد و تناقض حيرت ، با چشماجتماعهاى ادارۀ امور  مسئوليت تنبه عهده گرفاين نسل با ”
هاى فکرى، فّنى و  تواند به حّق به دستاوردهاى درخشان در حيطه از طرفى، منطقه مى.  مواجه خواهد شد

اى از طرف ديگر، نتوانسته فقر گسترده را کاهش دهد يا از خيزش امواج دري.  اقتصادى مباهات نمايد
بايد صريحًا .  سازد، جلوگيرى نمايد ور مى کند و در خود غوطه خشونت که امم و ملل منطقه را تهديد مى

هايى که تار و پود آن را از هم  عدالتى ثروت عظيم خود از ازالۀ بى با وجودسؤال کرد که چرا اين جامعه 
  .سازد، عاجز مانده است گسيخته مى

دهد، جواب به  و منازعات به قدر کفايت شهادت مى ها جنگمشحون از  ها سال تاريِخ  همان طور که ده”
هاى  توان در تمايالت شديد سياسى، تجلّـيات متناقض منافع طبقاتى، يا دستورالعمل اين سؤال را نمى

آميز  شرطى بر کاربرد موّفقيت آنچه که الزم است عبارت از احياء روحانى به عنوان پيش.  فنّى يافت
اطمينان داشته .  اّما، نيازى به عامل شتاب دهنده وجود دارد.  سياسى، اقتصادى و فنّى استابزارهاى 

اى  دهنده باشيد که، على رغم قلّـت تعدادتان، شما مجراهايى هستيد که از طريق آن چنين عامل شتاب
   ٥٤“.تأمين خواهد شد

عدالتى را که تار  ى و اقتصادى نتوانسته بىاى با چنين ثروت فکرى، فنّ  شود که چرا جامعه در اين پيام سؤال مى -۱
سازد که جواب را نبايد در تمايالت اقتصادى،  کند از بين ببرد، و خاطرنشان مى و پود جامعه را نابود مى
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۴۰

کنيد فکر  اى که در آن زندگى مى به جامعه.  هاى فنّى يافت تجلّـيات متناقض منافع طبقاتى، يا دستورالعمل
 :يک از موارد زير ذکر نماييد کنيد و مثالى از هر

    __________________________________  تمايالت سياسى که تعيين کنندۀ ويژگى جامعه است  -الف
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
    ____________________________  : بعضى از تجلّيات متناقض و متعارض منافع طبقاتى در جامعه -ب
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
    _______________________________________  : دستورالعملى فنّى که جامعه تبعيت کرده باشد -ج

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    

در جامعه،  ىآميز ابزارهاى سياسى، اقتصادى، و تکنولوژيک العدل اعظم براى کاربرد موفّـقيت بنا به بيان بيت -۲
    _______________________________________________________  چه چيزى مورد نياز است؟ 

  __________________________________________________________________________   
    ______________________  العدل اعظم براى احياء روحانى جامعه به چه چيز نياز است؟  بنا به بيان بيت -۳

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

توان از طريق آن جارى  العدل اعظم چه کسى مجرايى است که پيام حضرت بهاءاهلل را مى بنا به بيان بيت -۴
    _______________________________________________________  و به مقصد رساند؟ ساخت 

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

سازد که به عنوان مجرايى جهت احياء روحانى  شرکت در اجراى نقشۀ ملکوتى چگونه جوانان را قادر مى -۵
    _____________________________________________________________  جامعه عمل کنند؟ 

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   
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  ۴۱–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

  هجدهم بخش

ترديدى نيست که آخرين سؤال در بخش پيشين سبب شده که شما بيش از پيش در مورد نقش اساسى که 
شود،  در بيانى که از کتاب قرن بديع نقل مى.  ى و تقّدم امراهلل ايفا کنند، فکر و تأّمل کنيدجوانان بايد در جهت ترقّ 

فرمايند، که اقدامات شجاعانۀ آنها بايد بهائيان را در  اّوليه امراهلل ترسيم مى قهرمانانحضرت ولى امراهلل تصويرى از 
رى از آنها خودشان جوان بودند، بهتر است در مورد لغاتى با توجه به اين که بسيا.  سراسر قرون و اعصار الهام بخشد

قبل از اين کار، مطالعۀ کامل .  اند، تفکّـر کنيم که حضرت ولى امراهلل براى توصيف خصائل برجستۀ آنها به کار برده
  :تواند مفيد باشد نامۀ زير مى واژه

  ستارۀ درخشان=  کوکب دّرى
  جمع مصيبت؛ بال و ناراحتى=  مصائب

  دردها و رنج ها=  آالم
  دنياى جسمانى=  عالم ناسوت
  دور چيزى گشتن=  طائف گشتن

  بلند کردن=  اعالء
  تاريک=  مظلم
  جمع قمر؛ ماه=  اقمار

  پخش کردن روشنى=  اشاعۀ انوار
  بوهاى خوش که منشأ الهى دارد=  نفحات سبحانيّه
  پيشواى آزادگان و نيکوکاران=  قدوۀ احرار و ابرار

  سنگدلى=  شقاوت
  پاکى کامل=  تنزيه بحت

اهّلل أالعظم و ذکراهّلل أالکرم است که چون  محرّک و بانى اين نهضت قويم و رستاخيز عظيم حضرت باب”
کوکب دّرى از افق شيراز طالع گرديد و آسمان مظلم ايران را از جنوب به شمال طّى نمود و با تحّمل 

در ظّل اين .  انگيز از افق عالم ناسوت غروب فرمود تمصائب و آالم شديده به سرعت و نورانيت حير
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۴۲

اى چون اقمار ظاهر شدند و در حول آن طلعت احديّه طائف گشتند و با بذل  کوکب دّوار حقائق مقّدسه
  .جان و مال در انتشار آثار و اشاعۀ انوار قيام نمودند و به اعالء کلمۀ الهيّه و نشر نفحات سبحانيّه پرداختند

رمانان و جانبازانى که مراتب فداکارى و جانبازى آنان صفحات تاريخ امراهّلل را منّور ساخته و به اّما قه”
کمال شجاعت و شهامت در مقابل علماء دين و ارکان دولت و ملّت پافشارى و مقاومت نمودند، عبارت 

ابرار که در قبال آن بودند از حروف حّى، مؤمنين برگزيدۀ حضرت باب، و جمعى ديگر از قدوۀ احرار و و 
همه جهل و قساوت و سنگدلى و شقاوت و خدعه و نيرنگ، با روحى تابناک و هّمتى بلند و عرفانى 

مثيل قيام نمودند و با انقطاع تاّم و تصميم راسخ و نيت خالص  عميق و بيانى بليغ و فضيلت و تقوايى بى
ظيم و تکريم وفير نسبت به مقام حضرت و تقديس صرف و تنزيه بحت و ُحسن رفتار و علّو کردار و تع
گرديد به خدمت و اعالء  وطنان ايشان مى سيّدالمرسلين و ائّمۀ طاهرين که موجب ِاعجاب و شگفتى هم

  ٥٥“.کلمۀ ربّانيّه مألوف گشتند

 :جمالت زير را تکميل کنيد -۱
  .پرداختند _______________  ______________حروف حّى و ديگران به انتشار آثار و   -الف 

و  ____________ ______________و  ___________ __________آنها در آن واحد در مقابل  -ب 
  .مقاومت کردند ____________

قهرمانان اّوليۀ امر در مقابل جهل و قساوت و سنگدلى و شقاوت و خدعه و نيرنگ با اين صفات و خصائل  -ج
  :قيام کردند

و فضيلت و  __________و بيانى  __________و عرفانى  _________و هّمتى  __________روحى 
و تقديس  ___________و نيت  __________و تصميم  _________و با انقطاع  ________تقوايى 

و  _________کردار و  _________رفتار و  _________و  _________و تنزيه  __________
 .دالمرسلين و ائّمۀ طاهرينوفير نسبت به مقام حضرت سيّ   __________

اند،  قهرمانان اّوليه امر مبارک با چه هدفى به فداکارى و جانبازى که حضرت ولى امراهلل توصيف فرموده  -۲
    __________________________________________________________________  پرداختند؟ 

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   
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  ۴۳–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

    ________  پردازند؟  آيا جوانان عصر فعلى، مانند پيشينيان خود، در زمينۀ روحانى به فداکارى و جانبازى مى -۳
  __________________________________________________________________________   

    _______________  انبازى از چه لحاظ با فداکارى قهرمانان اّوليه امر مبارک شبيه است؟ آيا اين مبارزه و ج -۴
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

توانند  توانند تضمين نمايند که، مانند برادران و خواهرانشان در عصر رسولى، مى جوانان بهائى امروز چگونه مى -۵
    ____________  ند شد؟ اند پيروز خواه در اين مبارزۀ روحانى که به آن مبادرت ورزيده و به فداکارى پرداخته

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

  نوزدهم بخش

 مؤمنين اوليهاند که  متوالى بحران و پيروزى، جوانان هر نسل طريقى را در پيش گرفته هاى دورهدر طّى 
هاى امرى باقى مانده و براى رساندن پيام حضرت بهاءاهلل به  ، روشن ساختند و در خّط مقّدم فعاليت)االنوار مطالع(

  :فرمايند العدل اعظم مى بيت . اند عالم انسانى اقدام کرده

از آغاز اين امر مبارک يعنى از دوران اّوليۀ تاريخ بهائى، نسل جوان در ترويج و انتشار امراهّلل سهم به ”
الوجود له الفدا وقتى  حضرت باب روح.  سزايى داشته و در اين سبيل به خدمات فائقه نائل آمده است

جمعى از حروف حّى و .  گذاشت ش از بيست و پنج سال نمىاظهار امر فرمودند، از سّن مبارکشان بي
حضرت .  تالميذ آن حضرت نيز در مراحل اّوليۀ عمر سالک، حتّى از نفس مظهر ظهور جوان تر بودند

هاى عظيم در خدمت َاِب  الورى در ايّام اقامت در خاک عراق و عثمانى در عنفوان جوانى مسئوليت مولى
اطهر برادر واالگهر حضرت عبدالبهاء درسّن بيست و دو سالگى   و حضرت غصنبزرگوار به عهده گرفتند 

حضرت شوقى ربّانى، .  فدا نمود "حيات عباد واتّحاّد َمن فى البالد"در سجن اعظم جان خود را ٔالجل 
در ولّى محبوب امراهّلل، موقعى براى استقرار بر اريکۀ واليت امر دعوت شدند که در َرَيعان شباب بودند و 

دانشگاه آکسفورد به تحصيل اشتغال داشتند و به همين قرار عّدۀ کثيرى از فارسان حضرت بهاءاهّلل که در 
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اند،  طّى جهاد ده ساله به تنفيذ تعاليم مبارکه قيام نمودند و نام جاودانى در صفحات تاريخ باقى گذاشته
  ٥٦“.جوان بودند

نظر افکنيم، مالحظه نماييم چگونه شش جوان مهّذب چون به حادثۀ مؤلمۀ شيراز در تابستان گذشته ”
سنه بيش از حيات جسمانى آنان نگذشته، دست غاصب  ۲۵الى  ۱۸آراسته از اَماِت عفيفۀ موقنه که 

هر قدر دشمنان و عوانان به .  اند آفرين سپرده غّدار جسم لطيف آنان را بر سر دار آويخته و جان به جان
لّضميرشان تحريص و تشجيع نمودند، مؤثّر نيفتاد؛ ذيل محبوب و معبود را استنکار و استنکاف ما فى ا

نظر به حوادث خطيره و ثبات و استقامت .  آلوده ننمودند و لسان به تبرّى عقيده و مقصود نگشودند
سابقۀ نونهاالن و جوانان بهائى نماييد که معرض اعتراضات شديده و استفسارات عديده واقع گشتند و  بى
هاى علما و مدّرسين اعتنا ننمودند و به علّت تمّسک و عقيدۀ قلبيّه از مدرسه اخراج شدند و  اسزاگويىبه ن

هاى هائله و عناد و مظالم وارده، قوا و امکانات فّعالۀ خود را در اختيار مراجع اداره  با وجود محدوديت
بدايع .  ائقه مؤيَّد و موّفق گشتندجامعه در سراسر آن خطّـۀ شاسعه گذاردند و به بذل همم و مساعى ف

خلوص و وفايشان را قلم از توصيف عاجز است و سطوت انقطاع و ايقانشان را لسان از نعت و تعريف 
بدون اغراق در هيچ نقطۀ ديگرى در کرۀ ارض قيمتى چنين عظيم براى ايمان از بهائيان ”  ٥٧“.قاصر

ان قهرمان بهائى ايران مشهود نگشت، و حامالن جام فدا مطالبه نشد و در هيچ جا اشتياقى بيشتر از جوان
لذا، آيا از شما، نوجوان و جوان که در چنين زمان استثنايى و شگرفى .  تر از آنها مشاهده نگرديد نورانى

هايى چنين تکان دهنده از شهامت همتايان ايرانى خود  ها و نمونه کنيد و شاهد و ناظر مثال زندگى مى
در ميدان " مثل ارياح"توان انتظار داشت که  دهيد، منطقًا نمى چنين آزادانه انجام مىهستيد و حرکتى 

  ٥٨“ت امرى حرکتى عظيم نماييد؟فعاليّ 

تواند به  فرصت تفکّـر در مورد وقايع چشمگير و مهّم در زندگى جوانان بهائى در اطراف و اکناف جهان مى
هاى  هايى که در کالس ر اوان کودکى از طريق داستاند.  هر نسلى از جوانان در کسب حّس رسالت کمک کند

تر  اطفال و در منزل بيان شده، پيوندهاى نزديک و محکمى با اين نفوس برجسته برقرار شده، اّما تالشى سنجيده
 هايى که به دّقت انتخاب مثال.  الزم تا در دوران نوجوانى و، البتّه، سراسر دوران جوانى به اين نياز پرداخته شود

هايى چون شهامت، عزم راسخ،  تواند خصلت انگيز و بعضى از حزن و اندوهى کمتر برخوردار، مى غم  شود، بعضى
  .اشتياق و ايثارى را به نمايش گذارد که جوانان بايد تالش کنند از آن سرمشق بگيرند
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کنيد که به نظر شما جوانان  تر به ما، معدودى وقايعى را انتخاب هاى نزديک از تاريخ اّوليه امر مبارک يا دوران -۱
    _____________________________________________________  . بايد بر آن تأّمل و تفکّـر نمايند

  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

    ______________________________  . دالئل خود را در مورد علّـت انتخاب اين وقايع خاّص بيان کنيد -۲
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

  بيستم بخش

امر قهرمانان توان مشاهده کرد که زندگى  هاى کوچکى از بيانات که در باال نقل گرديد، مى حتّى از نمونه
به همان درجه مشهود است که هر .  هدفمندى متمايز بود ا حّس که از آنها تبعيت کردند ب شجاعى مبارک و نفوس

کردند، و نيز بينشى نسبت به عظمت تحّولى که عالم  تاريخى که در آن زندگى مى ک از آنها بايد از اهّميت لحظۀي
اين نکته نيز مشهود است که اين حّس .  دانسانى براى ايجاد آن فرا خوانده شده، برداشت و درکى داشته بوده باشن
اى  اّما، موقعى که دربارۀ اعمال قهرمانانه.  هدفمندى در زندگِى وقف شده به انتشار پيام الهى فرصت تجلّـى يافت

توانيم باور کنيم که  کنيم، نمى هايى که بسيارى از آنها به ظهور رساندند، تفکّـر مى که آنها انجام دادند، و فداکارى
چه امرى بيش از هر چيز ديگرى .  اين صفات و خصائل به تنهايى چنين وجودات مقّدسى را متمايز ساخته است

تعيين کنندۀ خصيصۀ زندگى آنها بود؟  چه شور و اشتياقى وجود آنها را در بر گرفته بود، و چه محّرکى آنها را به 
ۀ محبّت الهى نبود که در قلوب آنها به اشّد نورانيت داد؟  آيا شعل سوى مدارج عاليۀ خدمت ايثارگرانه سوق مى

فروزان و مشتعل بود؟  آيا مست و مخمور جمال محبوب و طلعت معبود نبودند؟  اگر در نسل بعدى جوانان 
اى محکم و نزديک با خالق خود ايجاد  انجذاب به جمال و کمال را پرورش ندهيم و به آنها کمک نکنيم که رابطه

ور  دهى روحانى آنها مؤثّـر باشيم؟  اين بخش از کتاب را با غوطه توانيم اميدوار باشيم که در توان گز مىکنند، آيا هر
  :بريم شدن در بيانات مبارکۀ زير به پايان مى
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۴۶

زيرا که عاشق صادق و حبيب موافق چون به لقاى محبوب و معشوق رسد از پرتو جمال محبوب و آتش ”
جميع سرادقات و حجبات را بسوزاند بلکه آنچه با اوست حتّى مغز و قلب حبيب نارى مشتعل شود و 

  ٥٩“.پوست محترق گردد و جز دوست چيزى نماند

  ٦٠“.اى دوستان به جمال فانى از جمال باقى مگذريد و به خاکدان ترابى دل مبنديد”

 اعترَف بظهورى و َشِرَب ِمن بحر علمى و طار فى هواء ُحبّى”
ِ
و نبذ ما سوآئى و اخذ ما  ِاعلَم أّن العاِلم َمن

إنّه بمنزلة البصر للبشر و روح الحيوان لجسد إالمکان تعالَى الرّحمن الّذى .  نُزَّل ِمن ملکوِت بيانى البديع
يصلّى عليه المٔال أالعلى و أهل ُسرادِق الکبريآء و الّذين شربوا .  عرّفه و أقاَمه على خدمة امره العزيز العظيم

  ٦١“.القوّى القدير رحيقى المختوم باسمى

اهّلل هر نفسى را مشاهده کنيد که توّجه تاّم به امراهّلل دارد و مقصد محصور در نفوذ کلمةاهّلل،  اى حزب”
نمايد و ابدًا در روش و سلوک رائحۀ خودخواهى و اثرى از  شب و روز به نيت خالصه خدمت امر مى

اهّلل و منهمک در نشر  رمست بادۀ معرفتاهّلل است و س غرض شخصى نيست، بلکه سرگشتۀ بيابان محبّت
اهّلل، يقين بدانيد که موّفق ملکوتى شود و مؤيّد آسمانى گردد و مانند  اهّلل و منجذب به آيات ملکوت نفحات

ستارۀ صبحگاهى از افق موهبت ابدى به نهايت نورانيت درخشنده و تابنده خواهد شد واگر به شائبۀ 
نتيجه ماند و محروم و مأيوس  ن است که مساعى عاقبت بىهوى و هوس و خودپرستى مشوب، يقي

  ٦٢“.گردد

يقين بدان که يد عنايت الهى تو را به عرش ملکوت منجذب ساخته و بشارات الهيه چنين مسرّت و ”
ابتهاجى در تو انگيخته که پرده و نقاب از وجه جمال الهى برداشتى و جمال نورانى را به ديدۀ بصيرت 

حال، با قلبى مشحون از .  ر اسرار تنزيه و تقديس اين امر سبحانى وقوف تاّم يافتىمشاهده نمودى و ب
اهّلل، در کمال مسرّت سجده به ساحت حق کن و ذات الوهيت را شکرانه نما که اين هدايت و اين  محبّت

الحقيقه طاليع  و بدان که چون در سبيل حق قدم محکم نمودى، فى.  موهبت را به تو ارزانى داشت
  ٦٣“.واهب پروردگارت از جميع جهات احاطه نمايدم

هواهّلل پروردگار مهربانا ياران سرگشتۀ کوى تواَند و دلبستۀ روى تو؛ مشتاق ديدارند و گرفتار حسرت و ”
تأييد فرما، توفيق بخش تا در .  حرقت بى حّد و شمار؛ سوى تو پويند، روى تو جويند، راز تو گويند



  براى توزيع نيست – PP۱.۳.۶.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ
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ه خدمت پردازند؛ محفل انس بيارايند و در ظّل عنايت بياسايند و به قربان عبوديّت استقامت نمايند و ب
اى دلبر آسمانى ياران شايان عنايت و مهربانى و تو .  گاه عشق بيايند و روى و موى به خون خويش بيااليند

. يمأنت التّواب الرّح.  عون تويى؛ صون تويى؛ بخشندۀ دو َکون تويى.  نمايى دانى و آنچه خواهى مى
  ٦٤“ع ع
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  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۴۸
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  ۴۹–  ۱، واحد مندى نوجوانان توان

 
  ۱۰۷طبع ثانى، ص/  ۱۷۴منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، طبع اّول، ص/  ۱۳۷مجموعه اشراقات، ص  ٢٥
  ۱۰صلوح شيخ، /  ۱۱۳طبع ثانى، ص/  ۱۸۴منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، طبع اّول، ص/  ۱۳۳اشراقات، ص  ٢٦
  ۶۵- ۶بيان حضرت بهاءاهلل منقول در ظهور عدل الهى، ص  ٢٧
طبع ثانى، /  ۸۳منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، طبع اّول، ص/  ۱۶۸، ص۴مائده آسمانى، ج/  ۱۵۳کتاب مبين، ص  ٢٨

  ۴۷ص
  ۵۱ظهور عدل الهى، ص  ٢٩
  ۵۱ظهور عدل الهى، ص  ٣٠
  ۴۳۶، ص۲، جTablets of ‘Abdu’l-Baha –ترجمه   ٣١
  ۱۲۳طبع ثانى، ص/  ۲۰۰؛ منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، طبع اّول، ص۴۰۳کتاب مبين، ص  ٣٢
  ۱۸۱کتاب مستطاب اقدس، بند   ٣٣
  ۳۰مفاوضات عبدالبهاء، ص  ٣٤
  )با اندکى تغيير(نظم جهانى بهائى  ۱۰۳نقل ترجمه از صفحۀ /  ۱۹۱۲نوامبر  ۱۷خطابۀ   ٣٥
   ۱۹۱۲آگست  ۲۹ترجمۀ خطابه   ٣٦
  ۶ت مکنونه فارسى، فقرۀ کلما  ٣٧
  ۴۶۹الواح مبارکۀ وصايا، ايّام تسعه، ص  ٣٨
  ۴۸کلمات مکنونه فارسى، فقرۀ   ٣٩
  )۱۰فقرۀ ( ۲۴، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج  ٤٠
  ۸۰االٔنوار، ص بيانات حضرت اعلى خطاب به حروف حّى مندرج در مطالع  ٤١
  ۴۷۰الواح مبارکۀ وصايا، ايّام تسعه، ص  ٤٢
  ۱۷۸، ص۱خطابات مبارکه، ج  ٤٣
  ۲۲۹، ص۲خطابات مبارکه، ج  ٤٤
  )۱۰۵فقرۀ ( ۱۲۹، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج  ٤٥
  ۸۴، ص۱، جCompilation/ از طرف حضرت ولى امراهلل به يکى از احبّاء  ۱۹۳۳فوريه  ۱۷مکتوب  –ترجمه   ٤٦
  ۸۰اهلل، ص حصن حصين شريعت  ٤٧
  ۱۹۵۷اکتبر  -۱۹۵۲توقيعات مبارکه، اکتبر  ۲۰۲بديع؛ نقل ترجمه از صفحه  ۱۱۲وروز توقيع مبارک ن  ٤٨
 Messages to the Baha’i World 1950-1957 ۱۵۵مندرج در صفحۀ  ۱۹۵۳توقيع مبارک چهارم مه  -ترجمه   ٤٩
  ۹۴ظهور عدل الهى، ص  ٥٠
  ۹۸ص مأخذ باال،  ٥١
المللى جوانان در سانتا  دل اعظم خطاب به ياران مجتمع در کنفرانس بينالع بيت ۱۹۹۶پيام موّرخ سوم ژانويه  –ترجمه   ٥٢

  کروز، بوليوى
  آن در تايلند العدل اعظم خطاب به ياران مجتمع در کنفرانس جوانان آسه بيت ۲۰۰۱دسامبر  ۲۲پيام موّرخ  –ترجمه   ٥٣
  ۀ جوانان در پاراگوئهالعدل اعظم خطاب به ياران مجتمع در کنگر بيت ۲۰۰۰ژانويه  ۸پيام موّرخ   ٥٤
  ۴۲و  ۴۰قرن بديع، صفحات   ٥٥



  براى توزيع نيست – PP۱.۳.۶.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۱، واحد مندى نوجوانان توان – ۵۰

 
  مجموعه جوانان ۳۵نقل ترجمه از صفحه / العدل اعظم خطاب به جوانان بهائى  بيت ۱۹۶۶ژوئن  ۱۰پيام   ٥٦
  ۳۶نقل ترجمه تا اينجا از مجموعه جوانان صفحه   ٥٧
  هانالعدل اعظم خطاب به جوانان بهائى ج بيت ۱۹۶۶ژوئن  ۱۰پيام  –ترجمه   ٥٨
  ۱۲۹، ص۳هفت وادى؛ آثار قلم اعلى، ج  ٥٩
  ۱۴کلمات مکنونه فارسى، فقره   ٦٠
  ۱۵۴، ص۲لوح برهان؛ آثار قلم اعلى، ج  ٦١
  ۱۵۹، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج  ٦٢
  ۱۸۱، ص۱ج، Tablets of Abdu’l-Bahaبيان حضرت عبدالبهاء  –ترجمه   ٦٣
طبع ثانى مجموعه مناجاتهاى چاپ آلمان نقل  ۲۹۸از صفحۀ مناجات مذکور در اصل انگليسى يافت نشد؛ اين مناجات   ٦٤

  .شد
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