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

اى مورد استفادۀجوامع ملّـى بهائى در جميع نقاط   مؤّسسه به نحو فزاينده نمايند.  در طول چند دهه، مطالب اين
  دنيا  قرار گرفته است.

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 نجام مىو ارزيابى مواّد درسى که يکى بعد از ديگرى و به صورت يک ُبعدى ا

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

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

ۀ رشد" به نحو زير توصيف شده کردن آن يادگيرى.  اين رويکرد در جزوۀ کوچکى تحت عنوان "يادگيرى در بار
 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

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

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

 –شود  دو در پرتو ظهور حضرت بهاءاهلل انجام مىهر  که –اين ايمان قطعى که فقط از طريق عمل و بازنگرى 
ى آن نيست که چند نفر تواند به تدريج تکامل يابد.  اّما اين ترتيب فقط برا 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 
نهائى در آيد تا با اطمينان بتواند مورد استفادۀ ديگران قرار گيرد.  تصميم در مورد نشر نسخۀ نهائى مواّد 

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

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



 

 

گيرد.  اّما بطور  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 کلّى سه مرحله را مى

  طرح مقّدماتى -۱

گردد که به  از آثار بهائى را شامل مىمجموعۀ بياناتى وره اندکى بيش از مفاهيم اصلى و در اين مرحله، يک د
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

  يس ابتدايىنو 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  يک سلسله تمرينات ساده ارائه مىگردد، يا  هاى جديدى از آثار بهائى اضافه مى شود، قسمت مى

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

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

  چاپنسخۀ پيش از  -۳

ترى در دسترس  گردد و  به عنوان نسخۀ پيش از انتشار بطور گسترده سرانجام، يک نسخۀ ابتدائى آماده مى 
شود که در کجا الزم است جاى يک بخش عوض شود  ادۀ مداوم آن واضح مىگيرد.  از طريق استف افراد قرار 

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

  شود. فرستاده مى

مؤسسۀ روحى خوشوقت است که يکى از اين واحدهائى را که به مرحلۀ قبل از انتشار رسيده است، در اختيار 
ها و مؤّسسات برگزيده قرار دهد.  اين دّومين واحد از سه واحد کتابى است که در حال حاضر تحت عنوان سازمان
. اميدواريم که فراهم آوردن اين واحد در اين مرحله به نفوسى که مندى نوجوانان در دست تدوين است توان

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



 

 

ه کسب تجربياتى توفيقات آيندۀ بشريّت بسيار اهّميت دارند.  اميد چنان است که چون در اثر استفاده از اين واحد ب
آييد، نظريات خود را در مورد محتواى درس جهت استفادۀ مؤّسسۀ روحى براى ما ارسال داريد.  گسترش  نائل مى

گمان مطالب را از غناى بيشتر  شود، بى تجربيات، كه از اين طريق در فرايند تدوين برنامۀ آموزشى دخالت داده مى
  خواهد داد. برخوردار کرده اثربخشى آنها را فزونى

  سۀ روحىمؤسّ 
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  ۱ - ۲، واحد مندى نوجوانان توان

  اّول بخش

مطالعۀ  واحدهاى جوانان بهائى را بررسى کرديم.  هدف از اين  اّول کتاب، بعضى از ويژگىواحد در 
اى  اين گروه سنّى هدف برنامه به دهى روحانى که توان و قواى مکنونۀ نوجوانان استعظيم استعدادهاى بالقّوه 

العدل اعظم را بخوانيد و سپس به  بيت ۲۰۰۰از پيام رضوان  قسمتىدر ابتدا،  است که شما اجرا خواهيد کرد. 
  سؤاالتى که در پى آن خواهد آمد، جواب دهيد:

سال قرار  ۱۵تا  ۱۲شوند و بين سنين  در بين افراد جوان جامعه افرادى هستند که نوجوان ناميده مى”
هاى مخصوص به خود دارند.  زيرا بين  ازمندىدهند که ني دارند.  اين افراد گروه خاّصى را تشکيل مى

دهد.   اند و اين زمانى است که تغييرات زيادى در وجود آنها روى مى سنين کودکى و جوانى قرار گرفته
هايى وارد نمود که  ها و فّعاليّت بايد توّجه همراه با ابتکار و خالّقيت به کار بُرد تا نوجوانان را در برنامه

هاى مشترک  دهد و آنها را در فّعاليت و استعداداتشان را براى تبليغ و خدمت پرورش مىند ا بدانها راغب
ها استفاده از انواع هنرها به صَور مختلف بسيار مفيد  کند.  در چنين فّعاليّت تر وارد مى با جوانان بزرگسال

  “شود. واقع مى

    _______________________________  سالگى مظهر گروه خاّصى هستند؟  ۱۵تا  ۱۲چرا افراد بين سن  -۱
  __________________________________________________________________________   

    ________________  دارند؟  به بعضى از آنها اشاره کنيد. چه نيازهاي خاصي تر  به نظر شما اين نسل جوان -۲
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

    ____________  هايى که هدف از آنها توّجه به عالئق ايشان است داراى چه خصوصياتى بايد باشد؟   برنامه -۳
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
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  ۲، واحد مندى نوجوانان توان - ۲

     ___________________________  انگيزد؟ اى شما را به ورود به اين زمينۀ خاّص خدمتى برمى چه انگيزه -۴
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________    
  __________________________________________________________________________   

  دوم بخش

چون نماز و روزه  ىرسد که احکام سالگى به آغاز مرحلۀ بلوغ مى ۱۵فرمايند فرد در  حضرت بهاءاهلل به ما مى
.  استاز اهّميت خاّصى برخوردار هاى نزديک به اين سّن  اگر از اين نقطه نظر بنگريم، سالگردد.  بر او واجب مى

تغييرات جسمى، فکرى و   گيرد. سرعت و ناگهانى صورت مىه بعمومًا اين دوران انتقال از کودکى به جوانى 
  د.نگذار عاطفى به طرق مختلف بر رفتار انسان تأثير مى

د.  بسيارى از جوانان در طّى سه تا چهار سال بعد از آن نگرد هاى انتقال تدريجًا پديدار مى ، نشانه۱۲سّن  از
و  شود ىم بدنشان عضالنى کنند.  قّد آنها بلند و د مىخود رشبه مراتب بيش از هر يک از ساير مراحل زندگى 

دختران تدريجًا به شکل زنى جوان در  اندامشود و  دورگه مى كنند.  صداى پسرها را تجربه مي تغييرات هورمونى
  گردند. دار شدن برخوردار مىبچه رسند و از توانايى جسمى براى  آيد.  هر دو به بلوغ جسمانى مى مى

در عين   کند با هم ارتباط مستقيم دارند. تجربه مى شخص و عاطفى که در طّى اين دوران تغييرات جسمى
ت و احساس اضطراب يّ ، ناآزمودگى عذاب دهنده، حّساسكند هيجان ايجاد ميحال که ظهور و بروز قواى جديد 

 يکى ممکن است کم  آيد.  اين احساسات ممکن است تناقضاتى در رفتار شخص ايجاد نمايد. نيز به همراه آن مى
ًال معاشرتى باشد؛ ممکن است ميل داشته باشد تنهايش بگذارند و در عين حال از هر مرو و در عين حال گاهى کا

وز دهد و در ساير مواقع تقريبًا توّجهى استقبال نمايد؛ ممکن است در بعضى مواقع شهامتى باورنکردنى از خود ُبر
اى، بخصوص در  رسد و نگرانى فزاينده جًا ميزان جديدى از آگاهى به ظهور مىباشد.  در طّى اين دوران، تدريترسو 

گردد.  نحوۀ مشاهدۀ  هاى شخص ظاهر و بارز مى زمينۀ روابط با همتايان و بزرگساالن، همراه با استعدادها و توانايى
  شود. برخوردار مىوضعيت ظاهر او، واکنش نسبت به نظريات او، و احترام به هويت او از اهّميت خاّصى 

سالگى مفاهيمى بنيادى در مورد زندگى فردى و جمعى در ذهن  ۱۵در طّى اين چند سال قبل از وصول به 
دهيم و از تناقضاتى  اند مورد ترديد قرار مى گيرد.  تدريجًا بسيارى از آنچه را که قبًال به ما آموزش داده ما شکل مى

ديگر مانند گذشته مايل نيستيم خود به خود از معيارهايى که بزرگساالن   شويم. که ما را احاطه کرده است آگاه مى
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  ۳ - ۲، واحد مندى نوجوانان توان

ه براى سؤاالتش، شخص هميشه در صدد آن است کپيروى کنيم.  در طّى اين دوران انتقال،  اند تعيين کردهبراى ما 
  گيرد. عت شکل مىفلسفى هستند، جوابى بيابد.  اين سنّى است که در طّى آن آگاهى جديدى به سر که غالبًا بسيار

بردارى از قواى در حال ظهورشان، اجتناب از نحوۀ رفتارى که دوران کودکى  در کمک به جوانان براى بهره
  زيادى از جوامع بشرى ريشه دوانده است.را امتداد بخشد بسيار ضرورى است؛ اين َرَوند متأّسفانه در تعداد 

  فرمايند: حضرت عبدالبهاء مى

شود که شرايط و احتياجات ماضيه جاى خود را به مقتضيات جديدى  د دوران شباب مىبعد از مّدتى وار”
يابد و عميق  دهد که براى ارتقاء او به مدارج باالتر الزم است.  استعداد مشاهده در او توسعه مى مى
ز ها و محيط طفوليت ا گيرد؛ محدوديت شود و تحت تعليم قرار مى اش بيدار مى شود؛ قواى عقالنى مى

  ١(ترجمه)“ کند. هاى او را محدود نمى اين به بعد قوا و کماالت و موّفقيت

  سؤاالت زير تأّمل نماييد: درت و جوانى، هاى بين دو گروه سنّى طفوليّ  از تفاوتدرک بهتر براى 

توانيد نظرات خود را با چند مثال  استعداد مشاهده به چه معنى است؟  مى عميق شدنو  يافتن توسعه -۱
    ______________________________________________________________  دهيد؟ توضيح 

  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    ______________________  قواى عقالنى نوجوانان از چه لحاظ با اين قوا در کودکان متفاوت است؟  -۲
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   

    _____________سازد چيست؟  هاى کودکان که قواى نوجوانان را ديگر محدود نمى بعضى از محدوديت -۳
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________    
  ________________________________________________________________________   
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  ۲، واحد مندى نوجوانان توان - ۴

  سوم بخش

کماالت مکنون  پانزده سالگى دارد تا به نزديک بههاى  در سال تعليم و تربيتهر فردى نياز به نوعى 
گوهاى فکرى و سالگي بسيارى از ال ۱۵اش امکان ُبروز دهد.  اين به خصوص از آن نظر اهّميت دارد که تا  جوانى

  فرمايند: .  حضرت عبدالبهاء مىشود ىرفتارى فرد تثبيت م

يند تا نما تعليم و تهذيب بعد از بلوغ بسيار دشوار شود.  تجربه شده است که نهايت سعى و کوشش را مى”
شود؛ اگر اليوم اندکى متنبّه گردد، بعد از ايّامى معدود فراموش  ُخلقى از اخالق نفسى را تبديل کنند، نمى

  ٢“کند و بر حالتى که معتاد و خوى نموده راجع شود.

  اين نکته که سال هاى بالفاصله قبل از پانزده سالگى از اهّميت خاّصى برخوردارند بدان داللت دارد که:

حتّى اگر تعليم و تربيت صحيح در اوان کودکى مفقود بوده باشد، پرورش صحيح و   -الف
هاى ناپسندى که در دوران کودکى  تواند به اصالح خصلت مناسب در طّى چند سال مى

  غ  ص  کسب شده، کمک کند.

توانند استعدادهاى  فقط افرادى که در طفوليت از تربيت روحانى برخوردار شده باشند مى  -ب
  غ  ص  قّوه و قواى مکنون خود را به طور کامل بارز ساخته توسعه بخشند.بال

بدون توّجه و مراقبت کافى در دوران نوجوانى، فرد ممکن است به آسانى دچار انحراف   -ج
   غ  ص  شود، حتّى اگر در دوران کودکى از تربيت اخالقى و روحانى برخوردار بوده باشد.

بسيار مستعّد است که خود را با فرايندهاى سازندگى همراه  در طّى دوران نوجوانى، فرد  -د
  غ  ص  کننده از مسير مستقيم منحرف گردد. کند يا توّسط نيروهاى ويران 

  چهارم بخش

توان در دو جهت متضاّد سوق داد.  يکى از آن دو به رضا و تسليم  را مى ىافزايش آگاهى در دوران نوجوان
شود.   ايثارگرانه به عالم انسانى و ديگرى به اسارت در حبس نفس و هوى منتهى مىدر مقابل ارادۀ الهى و خدمت 

  فرمايند: حضرت عبدالبهاء مى
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خصوصيّات فردى هر يک از مخلوقات مبتنى بر حکمت الهيّه است، چه که در خلق الهى ابدًا نقصى ”
ّدى تغييرپذير وجود دارد وجود ندارد.  لکن، شخصيت داراى عنصر ابدى نيست.  در انسان کيفيتى تا ح

توان به هر جهتى آن را متوّجه ساخت.  چه که اگر فضايل ممدوحه کسب کند، خصوصيات فردى  که مى
او تقويت گردد و قواى مکنون در او به منّصۀ ظهور و بروز رسد؛ اّما اگر به نقائص و عيوب متوّجه شود، 

ئل موهوبۀ الهّيه در هواى منتن و مخرّب نفس جمال و سادگى خصوصيت فردى در او از بين برود و خصا
  ٣(ترجمه)“ به خفقان مبتال گردد و از ظهور و بروز منع شود.

هاى جامعۀ عمومى عالم  گرايى به کلّيه بخش  جويانۀ ماّده  کنيم که فرهنگ ستيزه ما در عصرى زندگى مى
نگ متداول تنيده شده، تالش براى کمک به مهاجم است.  اشتغال بيش از حّد به نفس که در تار و پود اين فره

هايى که صادقانه در جهت  سازد.  حتّى تالش شمارى مواجه مى هايشان را با معضالت بى جوانان در توسعۀ ظرفيت
بينى، که هستۀ آن فردگرايانه  شود ممکن است از تأثيرات منفى جهان رها ساختن قواى مکنون جوانان مبذول مى

اين مسأله، بغرنج است.  نظام جهانى فعلى توانايى کنار آمدن با زندگى را از تعداد عظيمى از  است، لطمه ببيند. 
حّس اين نظام کند؛ بنابراين اعتماد به نفس يکى از مواردى است که بايد به آن پرداخت.   افراد بشر سلب مى

قول است.  بسيارى را از زندگى روح مع بجا وگرايش شناسى يک خودکند؛ بنابراين  هويّت واقعى مردم را نابود مى
تأکيد دارند ضرورتًا عالج  نفسهايى که بر خوِد  کند؛ بنابراين خودپژوهى سزاوار توّجه است.  اّما، برنامه غافل مى

پردازى در مورد فرد و تقويت نفس بسيار آسان است.  ترّقى واقعى فردى متضّمن ترک نفس  واقعه نيستند.  خيال
ما پرورش احساسات حقيقى روحانى در جوانان است تا قلوب حّساس و لطيف آنها در اثر  است.  تالش شديد

هاى متعالى خدمت ايثارگرانه به امر الهى توّجه نمايد.  ما  انجذاب به جمال عظيم الهى برانگيخته شود و به آرمان
ى آنها بپردازيم که مانع از ابراز وجود ها و استعدادها در اين مرحلۀ تکوينى در زندگ بايد به نحوى به توسعۀ ظرفيت

شود در مورد بعضى از  ، در چند بخش آينده از شما خواسته مىچالشنفس گرديم.  براى مطالعۀ ماهيت اين 
فقراِت آثار مبارکه که به نفس اشاره دارد، تأّمل و تفکّـر کنيد.  اّما ابتدا شايد بحث کردن در گروهتان در مورد معناى 

اى  توان اطمينان حاصل کرد که خدمت به عرصه در برابر ابراز وجود نفس " مفيد واقع شود.  چگونه مى"مانع شدن 
  که نفس در آن به تفّوق دست يابد، تبديل نشود؟
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  پنجم بخش

گردد به وجوهى از خصوصيات فردى ما ارتباط دارد که نزد حّق ممدوح  اّولين مجموعه بياناتى که نقل مى
  و توسعۀ آن کوشيد. است و بايد در بسط

ام مطّـلع شويد، البتّه از جميع جهات  اى بندگان اگر از بدايع جود و فضلم که در نفس شما وديعه گذارده”
منقطع شده به معرفت نفس خود که نفس معرفت من است پى بريد و از دون من خود را مستغنى بينيد و 

و باطن چون شمس ُمشرقه از اسم ابهئيّه ظاهر و طمطام عنايت و قمقام مکرمتم را در خود به چشم ظاهر 
  ٤“مشهود بينيد.

َفُسبحاَنَک ُسبحاَنَک ِمن أن تُذَکَر ِبِذکٍر أو توَصَف بوصِف أو تُثنى بثنآٍء و ُکلّـما أَمرَت ِبِه عباَدَک ِمن ”
ذى ُخِلَق فى َکينوناِتِهم ِمن بداِيِع ذکِرَک و جواِهِر ثنأَِک هذا ِمن فضِلَک َعلَيِهم ِلَيصَعدَن بذلک إلى مقرّ الّ 

  ٥“عرفان أنُفِسِهم.

الکتاب اشراق نموده در معرفت انسان است به نفس خود و به  طراز اّول و تجلّـى اّول که از افق سمآء امّ ”
  ٦“آنچه سبب علّو و دنّو و ذلّـت وعزّت و ثروت و فقر است.

َصَنعتَُک عزيزًا ِبَم َتسَتِذلُّ و ِمن َجوَهِر الِعلِم أظَهرتَُک ِلَم َتسَتعِلُم َيا ابَن الرّوح َخلَقتَُک غنيّــًا َکيَف َتفَتِقرُ و ”
 الُحّب َعَجنتَُک َکيَف َتشَتِغُل ِبَغيرى.  فارجِع البصَر  إلَيَک ِلَتِجَدنى فيَک قائمًا قادرًا 

ِ
َعن دونى و ِمن طين

  ٧“مقتدرًا قيّومًا

  جمالت زير را تکميل کنيد:

 __________است مطّـلع شويم، البتّه  و فضلى که خداوند در نفس ما به وديعه گذاشته اگر از بدايع جود  -۱
 بريم.  پى مى __________________________شويم و به  مى ____________________________

 _____________________بينيم و  مى ____________________________________ما خود را  -۲
 __________به چشم ظاهر و باطن  ______________________________________________

___________________________________________________________________________
  ببينيم. ______________________________
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  فًا "ِمن فضِلَک َعَليِهم" است تااين که  خداوند ما را به "بداِيـــــــــِع ذکرک و جواِهِر ثنأَِک" امر فرموده، صر -۳
    
   

و  ________و  ______و  _______و  _____ما بايد به معرفت نفس خود نائل شويم و به آنچه سبب  -۴
 است پى ببريم. ______و  _________

ظاهر و از ِگِل  __________و از جوهر   به وجود آمده __________خلق شده و  ___________ما   -۵
خواهد که چشم درون را به سوى خود ناظر سازيم تا  ايم.  حال، خداوند از ما مى عجين شده ___________

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 

قى ما و اهّميت درک ماهيت آن اشاره دارد.  البتّـه بايد متوّجه باشيم که کلّـيه بيانات فوق به نفس حقي
طلبى منجر نشود بلکه بايد به خضوع و فروتنى  معرفت يافتن نسبت به شرافت وجودمان به خود بزرگ بينى و قدرت

نفس اّماره به  در مقابل ذات الهى و بندگانش منتهى گردد.  در واقع، شناخت نفس حقيقى خويشتن، در مبارزه با
  يابد. کند.  در گروه خود بحث کنيد که چگونه چنين چيزى تحّقق مى ما کمک مى

  ششم بخش

  است: انىمجموعۀ دوم از بيانات شامل هشدارهايى در مورد عواقب تسليم شدن در مقابل هواهاى نفس

  ٨“هر انسان ناقصى خودپرست و در فکر راحت و منفعت خويش است.”

نتيجه ماَند و محروم   هوى و هوس و خودپرستى مشوب، يقين است که مساعى عاقبت بىو اگر به شائبۀ”
  ٩“و مأيوس گردد.

الخصوص نجات از خودبينى اين صفت عجب است و سبب هالکت جمعى از نفوس مهّمه در  على”
 عالم اگر انسان بجميع صفات حميده متّصف باشد اّما خودخواه گردد آن مناقب و فضائل جميع محو

  ١٠“.شود و عاقبت ببدترين اخالق مبّدل گردد
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خردان جز نکبت  فکران و بى پرورى جز نوميدى دارين نيابيد و از تعّصب جاهلى و استماع اقوال بى از تن”
  ١١“و ذلّـت نبينيد.

نمايند که منافع ناسوتى  امروز جميع طوائف عالم به خودپرستى مشغول؛نهايت سعى و کوشش مى”
  ١٢“پرستند نه ذات الهى را و نه عالم انسانى را. يند. خود را مىخويش را ترويج نما

اين امتحان همان است که مرقوم نموديد؛ زنگ انانيّت را از آئينۀ دل زائل نمايد تا آفتاب حقيقت در آن ”
بدرخشد.  زيرا هيچ حجابى اعظم از انانيّت نيست و هرچند آن حجاب رقيق باشد عاقبت انسان را به 

  ١٣“نصيب نمايد. ب و از فيض ابدى بىکلّى محتج

تابد؛ لکن در صفحۀ پاک و مقّدس به تمام قّوت است،  مالحظه کنيد که آفتاب بر جميع کائنات مى”
زار از اشراق آن پرتوى نگيرد  انوار شمس ساطع است؛ اّما سنگ سياه بهره و نصيبى ندارد و خاک شوره

   ١٤“و درخت خشک از حرارت آن پرورش نيابد.

در انسان بايد پست باشد که بتواند از اين ظلمت لّذت برد، به خود مشغول باشد، اسير نفس و هوى چق”
  ١٥(ترجمه)“ باشد، و در منجالب دنياى ماّدى غوطه خوَرد.

هاى  " به جنبهبودن و "اسير نفس و هوى خودپرستى" ، "حّب نفس"،"ى"خودمحور اصطالحاتى چون
اشاره دارد.  با توّجه به بيانات فوق، در چند جمله توضيح دهيد که چگونه  ما (Individuality)منفى فردگرايى 

  دهد: شود و اثربخشى خدمت را کاهش مى ت به نفس مانع از رشد روحانى مىمشغوليّ 
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  هفتم بخش

اره در آثار مجموعۀ سوم از بيانات مبيّن نصايح و وصاياى بسيارى است که در مورد نحوۀ رفتار با نفس امّ 
  شود: مبارکه مشاهده مى

اليوم تأييدات ملکوت ابهى نصيب کسانى است که خود را فراموش کنند، خصوصيات شخصى را کنار ”
گذارند و به فکر رفاهيت ديگران باشند.  هر نفسى که خود را فراموش کرد عالم و اهل آن را يافت و هر 

سرگردان بماند.  "عامل اصلى" تسلّط بر نفس  نفسى به خود مشغول شد در بيابان غفلت و حسرت
  ١٦(ترجمه) “گذرد. فراموش کردن خود است.  طريق منتهى به قصر زندگى از انکار نفس مى

خداوند به ما قدرت نفوذ در حقايق اشياء داده؛ اّما بايد کّف نفس داشته باشيم، بايد ارواح مقّدسه و ”
وشيم مادام که در اين عالم بشرى هستيم به جالل ابدى نيّات خالصه داشته باشيم و از دل و جان بک

  ١٧(ترجمه) “واصل شويم.

پس بايد به نار عشق حجابهاى نفس شيطانى سوخته شود تا روح براى ادراک مراتب سّيد لوالک لطيف ”
  ١٨“و پاکيزه گردد.

هّمت خود قرار فکر نفس را بالمرّه از ذهن بزداييد و خضوع و خشوع در مقابل ارادۀ الهى را وجهۀ ”
  ١٩(ترجمه) “دهيد.  فقط به اين طريق اهل ملکوت الهى گرديم و به حيات ابدى نائل شويم.

کلّـى بيزار شويد و گرفتار آن روى پُر انوار؛ و چون به اين مقاِم سجود فائز شويد، َمن  تا توانيد از خود به ”
است سلطنت ُعظمى؛ اين است حيات الوجود را در ظّل خويش يابيد.  اين است موهبت کبرى؛ اين  فى
  ٢٠“منتهى؛ و مادون آن عاقبت خسران ُمبين است و زيان عظيم. بى

پس اى دوست، از نفس بيگانه شو تا به يگانه پى َبرى و از خاکدان فانى بگذر تا در آشيان الهى جاى ”
  ٢١“گيرى.  نيستى بايد تا نار هستى برافروزى و مقبول راه عشق شوى.
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کلّى  کنار بگذاريم و از کم و بيش چشم پوشيم؛ نه اظهار تألّم نماييم نه بُهتان تظلّـم.  بهفکر خويش را ”
  ٢٢“خود را فراموش نماييم و از خمر عنايت فنآء در جمال ابهى پر جوش و خروش شويم.

آء الّذى يأُمرُُکم بالِبرّ و يا َمالَٔ إالنشاآء الَتتّبعوا أنُفَسُکم إنّها ٔالّمارٌة بالبغى و الفحشآء.  اتّبعوا مالَک أالشي”
  ٢٣“التّـقوى.

ت به ارضاء نفس، يعنى خصيصۀ جامعۀ حکمتى که در بيانات فوق وجود دارد با پرستش نفس و  مشغوليّ 
هايى را مشّخص کنيد که ما بايد ياد بگيريم که در قبال  عمومى امروز، در تضاّد کامل است.  در اين بيانات، نگرش

  اييم.  مثًال:نفس در خود ايجاد نم

 رفاهخود را فراموش کنيم، خصوصيات شخصى خود را کنار بگذاريم و به فکر ما بايد ياد بگيريم که  -
    ديگران باشيم.

    .کّف نفس داشته باشيمما بايد ياد بگيريم که  -
    

    ما بايد ياد بگيريم که  -
    

    ما بايد ياد بگيريم که  -
    

    ما بايد ياد بگيريم که  -
    

    يريم که ما بايد ياد بگ -
    

    ما بايد ياد بگيريم که  -
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    ما بايد ياد بگيريم که  -
    

ايد چگونه در جهت ايجاد وجودى شريف و قّوت   هايى که شناسايى کرده در گروه خود بحث کنيد که نگرش
  تواند مؤثّـر باشد. بخشيدن به اقدامات خدمتى مى

  هشتم بخش

ه بين فداکارى، يعنى ايثار نفس، و توانايى شرکت در تحّول شود ک باالخره، در بيانات زير به ما يادآورى مى
  وجود دارد.  جامعۀ عمومى روابطى دوجانبه

جميع خلق مشغول به مشتهيّات نفس و هوى و مستغرق در بحر ناسوت و اسير عالم طبيعت؛ مگر ”
ان نامتناهى پرواز نفوسى که از ُکند و زنجير عالم طبيعت نجات يافتند و مانند مرغان تيزَپر در اين جه

دارند؛ بيدارند و هوشيار و از ظلمات عالم طبيعت بيزار؛ نهايت آرزوشان اين که در عالم انسان منازعۀ بقا 
نماَند و روحانيّت و محبّت عالم باال جلوه نمايد؛ جميع بشر مهربان به يکديگر گردد و در ميان اديان 

فشانى کنند تا عالم انسانى منقلب به ملکوت الهى محبّت و التيام حاصل شود و در حّق يکديگر جان
  ٢٤“گردد.

اى سرگردان و به هوا و هوسى متحرّک و به خيال  اهّلل امروز در اين جهان هر حزبى در باديه اى حزب”
خويش پويان و جويان.  در بين احزاب عالم اين حزب اسم اعظم از هر خيالى فارغ و از هر مقصدى در 

قائم و به تعاليم الهى، در نهايت آرزو، ساعى و مجاهد تا اين که روى زمين بهشت کنار و به نيت خالصه 
برين گردد و جهاِن ناسوت آئينۀ ملکوت شود؛ جهان جهاِن ديگر گردد ونوِع انسان تربيت و روش و سلوک 

  ٢٥“ديگر يابد.

به عالم جسمانى  اى احبّاى الهى الحمدهّلل امر الهى در دورۀ بهائى روحانيّت محضه است؛ تعلّـق”
ندارد؛ نه جنگ و جدال است و نه ننگ و ِوبال؛ نه نزاع با امم است و نه پرخاش با قبائل و ملل؛ 

اهّلل؛ جنگش بيان حقيقت است و جهادش با نفس أّمارۀ  اهّلل است و َعيشش صهباء معرفت َجيَشش محّبت
  ٢٦“بدطينت؛ مظلوميت کبرى غالبّيت است و محويّت و فنا عزّت ابديّه.
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کند که حضرت عبدالبهاء  هاى کسانى را توصيف مى بيانات فوق بعضى از بارزترين و ممتازترين خصلت
کنند؛ يعنى کسانى که به ايشان "اى احبّاى الهى" و "نجات يافته از ُکند و زنجير  داخل در "حزب الهى" تلقّـى مى

کنيد، در مورد اين وجوه ممتازه تفکّـر و تأّمل  مىفرمايند.  موقعى که جمالت زير را تکميل  عالم طبيعت" اطالق مى
  نماييد:

و مستغرق در  _________________________________________جميع خلق مشغول به  -۱
 . _______________________و اسير  ____________________

ن جهان نامتناهى پرواز دارند، نفوسى که از ُکند و زنجير عالم طبيعت نجات يافتند و مانند مرغان تيزَپر در اي -۲
بيزار؛ نهايت  _______________________________و از  ___________________و  ___________

 ________________________________________________________________آرزوشان اين که
 _____________________________؛ ____________________________________________
 ______________________________گردد و  _______________________________________

 ________________________حاصل شود و  ________________________________________
 کنند. __________________________________

 _____________________ و __________________________ امروز در اين جهان هر حزبى  -۳
 پويان و جويان.   ____________________________ متحّرک و ___________

 _________________و از  _______________________________فقط اين حزب اسم اعظم از  -۴
 قائم و _______________________________.  فقط اين حزب است که ____________________

 ______________________________، در نهايت آرزو، _______________________________به 
 _____________________________گردد و  __________________________________تا اين که 

 ____________________________گردد ونوِع انسان  _____________________________شود؛ 
  يابد. __________________

ندارد؛ َجيشش  _______________________است؛ تعلّـق به  ______________ امر الهى روحانيت -۵
 __________________؛ جنگش __________________________است و َعيشش  ____________

 ____________________؛ _______________________________است و جهادش  __________
 . ___________ _____________ ____________و  ________________بيّت است و غال
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  نهم بخش

شود به حافظه  نقل مى زله از قلم حضرت بهاءاهلل را که هاى نا هايى از مناجات شايد مايل باشيد گزيده
  بسپاريد:

َفقَر َذواِتِهم لَدى ُظُهوراِت غنائـَِک َو  أى َربِّ َفألِهمُهم َعجَز أنُفِسِهم ِتلقاَء َمظَهِر َنفِسَک َو ِعلِّمُهم”
ّکوا ِبحبِل إراَدِتَک.   ٢٧“اسِتغنائـَِک ِلَيجَمُعوا َعلى أمِرَک َو َيَتَشبَّثوا ِبَذيِل َرحَمِتَک و َيَتَمسَّ

اِهُدنَّ ِفى ثُّم َعرِّ يا إلهى عباَدَک عن َقميِص النَّفِس و الَهوى أو َعرِّج عيوَن َبريِّتَک إلى َمقاِم الّـذى اليُش”
َر  أالرُض َو ما الَهوى إّال ُهبُوَب َهوآَء ِعـزِّ َصَمداِنيَِّتَک َو الَينظـُرُنَّ فى النَّفِس إّال ُظُهوِر َنفِس َرحمانيَِّتَک ِليُطـَهَّ

  ٢٨“َعلَيها عن الّدالَلٍة ِلَغيِرَک و التََّحکِّى َعن مظاِهِر َنفِيَک.

  دهم بخش

نوجوانى را توصيف دوران هايى که  پرورش نوجوانان، با بسيارى از نظريهبا شّدت يافتن عالقۀ شما به 
ت، هايى که مکّررًا با آن مواجه خواهيد شد "بحران" است که به هويّ  کنند آشنا خواهيد شد.  يکى از واژه مى

گاهي شود.  شما با ديد ادراک، احساسات، روابط با والدين، واکنش نسبت به مراجع قدرت و غيره مربوط مى
مبادا حالتى از بحران را از جمله شرايط الزم براى هر نوجوانى محسوب  تاکنيد  ها نگاه مى انتقادآميز به اين نظريه

و  طغيان باشد؟  آيا نوجوانان   نماييد.  آيا واقعًا الزم است که وجه مشّخصۀ زندگى هر نوجوانى عمدتًا نوعى ناآرامى
اى به  اند و، حتّـى امروزه، آيا آنها در هر فرهنگ و جامعه هايى در عذاب بوده ندر سراسر تاريخ بشرى از چنين بحرا

  آن مبتال هستند؟

ترين مطالعات در مورد جوانان در  در تالش براى جواب به اين سؤاالت، شما آگاه هستيد که متداول
ز روابط جنسى، و شناختى، آگاهى ا گيرد که در آن، نفس، لّذات، تغييرات زيست هايى صورت مى چارچوب

ت ز آنها غالبًا خيلى محدود و منحصر به هويّ شود.  نقطۀ تمرکّ  دستاوردهاى ماّدى بيش از حّد مورد تأکيد واقع مى
شود.  البتّه، موقعى که  هاى موهوبۀ الهى به روح انسانى ناديده گرفته مى طبقاتى، نژادى و جنسى است و خصلت

هايى  وانانى را که اميدواريد به آنها کمک کنيد، درک نماييد، بعضى از بينشهاى نوج هاى گروه سعى داريد ويژگى
کنيد، براى شما مفيد خواهد بود.  اّما در اين مورد جاى شّک و ترديد وجود دارد که  که از اين مطالعات حاصل مى
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متداول در  ارهاىمعيمساعى ملَهم از اين مطالعات بتواند بيش از کمک به نوجوانان در جهت انطباق خود با 
اش به سوى نابود کردن احساسات  گرايانه  دانيم ديدگاه ماّده اى که مى جامعۀ امروز ، کارى انجام دهد؛ جامعه

ت روحانى روحانى گرايش دارد.  از طرف ديگر، برداشتى که شما از نوجوانان خواهيد داشت، در جهت ايجاد هويّ 
“ عدالت دارانَعَلم ”و  ٣٠(ترجمه)“ عوامل اتّحاد”ت خواهند کرد و فعالي ٢٩“براى اصالح عالم”افرادى است که 

  خواهند شد. ٣١(ترجمه)

آوريد، بايد در نظر داشته باشيد که نحوۀ  هاى نوجوانان به عمل مى در تالشى که به عنوان مشّوق گروه
ى که در جامعۀ عمومى متداول مشاهدۀ نوجوانان توّسط ديگران تأثيرى عظيم بر آنها دارد.  از اين رو، تصوير نوجوان

کند.  براى مثال اظهارات  است به ايجاد شرايطى براى الگوهاى نامطلوب رفتارى که بايد ترويج يابد، کمک مى
گويد نوجوانى نوعى بيمارى موقّـت روانى است؛ يا نگاهى به  منتَسب به زيگموند فرويد را در نظر بگيريد که مى

نوعى نابهنجارى است.  آيا اظهاراتى از اين قبيل  خوده عاّدى بودن در دوران نوجوانى نظريۀ آنا فرويد بيندازيد ک
ت و استعداد واقعى نوجوانان گردد؟  چه شواهدى سبب شده که کند که مانع از مشاهدۀ قابليّ  حجابى ايجاد نمى

ودى مربّيانى هم هستند که اى دست بزنند؟  البتّه، معد هاى سرسرى و عجوالنه اين دانشمندان به چنين استنتاج
هاى آنها بحث غالب در گفتگوى مربوط به اين  اند، اّما نظريه نوجوانى را با اصطالحاتى مثبت توصيف کرده

موضوع نيست.  تصاويرى که به طور يکسان در اذهان والدين و مربّيان ثبت شده و همچنان استمرار دارد عبارت از 
اى که چنين نظرياتى در جريان خونش وجود دارد،  بايد پرسيد، جامعه  سرى است.  منطقى، و سبک سرکشى، بى

  اّول اين کتاب توصيف گرديد؟ واحدچگونه به نوجوانانش کمک خواهد کرد تا آن نوع جوانانى شوند که در 

  يازدهم بخش

غير از جوانان،  هر زمان گروهى از نودر زمينۀ بحث فوق، مايليم پيشنهاد کنيم که موضع زير را اتّـخاذ کنيد: 
آنچه که نتيجۀ طبيعى مراحل متوالى بحران و پيروزى که خصيصۀ فرايند رشد عاّدى است، رفتار نامطلوبى از خود 

کننده جستجو کرد که ذهن هشيار جوان در   بروز دادند، علل پديده را بايد در محيط اجتماعى و تناقضاتى خيره
كند. يا مشكل در ناتوانى بزرگساالن از  ىل به آنها داشت، مشاهده مزندگى بزرگساالنى، که قبًال اعتماد کام

  فرد که سعى دارد عادات کودکى را پشت سر بگذارد، ريشه  دارد.يک گرايى  تشخيص عقل

يا سرکشى در رفتار نوجوانان را مورد بحث و استدالل قرار  ناسنجيدگىمطلق اين موضع، البتّه، فقدان 
شود اين است که، در اکثر مواقع، محيط اجتماعى و رفتار بزرگساالن مسئول بسيارى  مىدهد.  آنچه که مطرح  نمى
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منفى اين سّن و سال است.  براى بررسى مفاهيم ضمنى اين اّدعا، ممکن است بخواهيد اعتبار و خصوصيات از 
تر بيان  بيشتر و دقيق صّحت عبارات زير را در گروه خود  مورد بحث قرار داده عبارات ديگرى را که اين نظريه را

  کند، بنويسيد.

کنند،  نوجوانان عليه بزرگساالنى که از آنها بخواهند از معيارهايى پيروى کنند که خود آنها رعايت نمى   ●
  کنند. سرکشى و طغيان مى

  گردد. گونه بيان مى کنند که به نحوى موعظه رسد آنها عليه نصايحى سرکشى مى به نظر مى   ●

هاى فکرى و عقلى  هاى سطحى که مانع از توسعۀ قابليت کنند که دنيا جز فّعاليت سرى مى سبکآنها موقعى    ●
  کند. آنها است، چيزى به آنها عرضه نمى

کنند که بزرگساالن با وضع مقّررات خشن بر آنها  آنها نسبت به انضباطى با ديدۀ تحقير و انزجار نگاه مى   ●
  کودکى از آزادى نامحدود برخوردار بوده باشند.تحميل کنند، به خصوص اگر در دوران 

گيرند نياز  وقتى بزرگساالن اطراف آنها متوّجه نباشند که آنها براى تفکّـر در مورد عواقب تصميماتى که مى   ●
  رسد. دليل به نظر مى به کمک دارند، رفتارشان غريزى و بى

و تکبّر به آنها آموزش داده شود، از غرور و نخوت بينى   وقتى به جاى خدمت ايثارگرانه به جامعه، خودبزرگ   ●
  شوند. برخوردار مى

  شوند. طلب و بى بند و بار مى انگيزد، لّذت وقتى تبليغات مداوم آنها را به ارضاء اميال جسمانى برمى   ●
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  دوازدهم بخش

أثيراتى که جامعۀ عمومى بر جميع ما، از ت تبيانات زير صادره از قلم حضرت ولى امراهلل نسبت به ماهيّ 
  بخشد: کند، بينشى عميق به ما مى جمله نوجوانان، ِاعمال مى

الحقيقه علّـت عمدۀ سيّئات که حاليه در جامعه شايع و بسيار متداول است، فقدان روحانيت  فى”
ه مردم به طور کلّـى تفّوق باشد.  تمّدن ماّدى عصر ما چنان عالقه و توّجه بشر را به خود جذب نموده ک مى

کنند و براى عواملى که آنها را قواى روحانى  خود بر قوا و شرايط حيات روزانه ماّدى را احساس نمى
  ٣٢“ناميم و ازنيازها و احتياجات حيات جسمانى ما متمايز است، تقاضاى کافى وجود ندارد. مى

فرمايند، به شرايطى چند اشاره  را توصيف مىحضرت ولى امراهلل وقتى جريان اضمحالل و فروپاشى در دنيا 
، نداشتن حّس مسئوليت در ٣٤بندوبار اى بى ، القيدى و فساد در جامعه٣٣دارند.  از آن جمله است: انحطاط معنوى

قبال ازدواج و بالنّتيجه ازدياد طالق، تضعيف اساس خانواده و اهمال در مراقبت و انضباط اطفال از طرف 
حّد براى کسب مال و لّذت و شئون ناچيز دنيوى، استغراق در  فرط و کوشش حاّد و بىوالدين، داشتن عطش م

پرستى، انحراف و انحطاط در عالم هنر و موسيقى، ملّوث شدن ادبيّات و فساد مطبوعات، خصومات نژادى  تجّمل
بر نوجوانان به نحوى .  اگرچه احدى از تأثيرات اين امراض اجتماعى مصون نيست، اّما تأثير آنها ٣٥و غرور وطنى

خاّص و استثنايى است.  مثًال به تأثيرات طالق بر اکثر کودکان خردسال فکر کنيد.  ترديدى نيست که آنها غم و 
مند از وحدت و   بهره اى خانوادهکنند و مشتاق برخوردارى از امنيت و سالمت در  اندوه عميقى را احساس مى

شود.   فرسا مى که احساساتى چون گناه، خشم، شرم و تحقير براى آنها طاقت اتّحادند.  اّما در دوران نوجوانى است
توانند، به علّـت بد فرجامى خانوادگى، از نکوهش ديگران  شمارند، نمى در حالى که والدين خود را مقّصر مى

و بدبينى آنها با شود،  خوددراى کنند.  بذرهاى شّکاکى نسبت به ازدواج و زندگى خانواده در اذهان آنها کاشته مى
  گردد. کنند، تشديد مى موج فزايندۀ طالق که در جامعۀ پيرامون خودمشاهده مى
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گيرى ادراک و برداشت  تأّمل در مورد نحوۀ تأثير بعضى از شرايط مذکور در بيان حضرت ولى امراهلل بر شکل -۱
مورد زندگى، احساسات و ت، نحوۀ تفکّـر آنها در مورد خودشان، ديدگاهشان در نوجوانان از واقعيّ 

عواطفشان، توانايى آنها در تشخيص بين درست و نادرست، رفتار آنها نسبت به ديگران، و اعتماد آنها به 
 تواند براى شما مفيد باشد.  نظريۀ خود را در ذيل هر عبارت بنويسيد: مؤّسسات جامعه، مى

     :بندوبار اى بى انحطاط معنوى و القيدى و فساد در جامعه
    
    
    
    
    
    
    
     

     :تضعيف اساس خانواده و اهمال در مراقبت و انضباط اطفال از طرف والدين
    
    
    
    
    
    
    
     

حّد براى کسب مال و لّذت و شئون ناچيز دنيوى و استغراق در  داشتن عطش مفرط و کوشش حاّد و بى
     :پرستى تجّمل
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     :يقى، ملّوث شدن ادبيّات و فساد مطبوعاتانحراف و انحطاط در عالم هنر و موس
    
    
    
    
    
    
    
     

     :خصومات نژادى و غرور وطنى
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آيد؟   کنيد، چه احساساتى در شما به وجود مى موقعى که در مورد تأثير اين شرايط بر زندگى نوجوانان فکر مى -۲
ت واقعى خود به شما آنها جهت توسعۀ قابليّ آگاهى نسبت به تأثيراتى از اين قبيل چگونه در مساعدت به 

 کند؟ کمک مى

  سيزدهم بخش

جلب توّجه به عناصر منفى دنيايى در حال اضمحالل و فروپاشى به معنى انکار اهّميت قواى مثبتى نيست 
ثير که امروز در جامعۀ عمومى فّعاليت دارند.  آنچه که بايد انجام شود حصول اطمينان است که نوجوانان تحت تأ

قواى مناسب اجتماعى قرار گيرند، و محيطى ايجاد شود که نيروهاى روحانى را بتوان در آن پرورش داد و ترويج 
فايده است، هر کوششى بايد  آنها از عناصر زيانبار جامعه بى داشتن جدا نگهنمود.  با توّجه به اين که هر تالش براى 

ۀ تأثيرگذارى محيط بر افکارشان و احساساتشان قادر نمايد.  در چنين را به ارزيابى و تحليل نحو انانجام شود تا آن
تحليلى بايد به انواع گوناگون تبليغات توّجه خاص مبذول شود، زيرا، در اکثر جوامع، تبليغات به نحوى فزاينده 

يغات براى هاى تبل دهد.  نگاهى گذرا به بعضى از ويژگى هاى نوجوانان را شکل مى  ها، نگرش و ديدگاه ارزش
  توضيح اين نکته بايد کافى باشد.

هاى  کنند.  مثًال، تصاويرى که از جلوه گرايانه که حاکم بر تبليغات است، واقعيت را تحريف مى  نيروهاى ماّده
گردد در زمان ايجاد خودآگاهى با عواطف و احساسات نوجوانان بازى  نيافتنى در تبليغات عرضه مى کامل اّما دست 

شود.  در بسيارى  هاى متعّدد، مشغوليت عمدۀ ذهنى دختران به صورت جذب مردان توصيف مى در پيامکند.   مى
شود.  هر آنچه که به عنوان  ها، معموًال در توصيف مردانگى منحصرًا از لحاظ قواى جسمانى اغراق مى از فرهنگ

ردد.  جالب آن که، نوع خاّصى از استحکام گ رحمانه مردود و رفتار تجاوزگرانه ترويج مى نقطۀ ضعف تعيين گردد بى
  گردد. و مقاومت که دختران بايد در پيش بگيرند به طور برجسته تبليغ مى

توان داشت که هدف عمدۀ اکثر تبليغاتى که مخاطبش جوانان هستند عبارت از ايجاد فرهنگى  ترديدى نمى
گيرند به زبانى مشترک صحبت  رهنگ، آنها ياد مىاند به آن تعلّـق داشته باشند.  در اين ف است که آنها مشتاق

ناپذيرى از محصوالت را مصرف  تر، مجموعۀ متنّوع پايان کنند، نحوۀ رفتار واحدى داشته باشند، و از همه مهم
شوند که الگوهاى مصرفى آنها را تعيين  کنند.  البتّه، در وراى محصوالت، جوانان با نظام ارزشى دقيقى آشنا مى

استفاده از  براى سوء (teenager)توّجه به اين نکته جالب است که، از لحاظ تاريخى، خود لفِظ نوجوان   کند. مى
  بازار نويدبخشى که اين بخش از جامعه مظهر آن است، ابداع گرديد.
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فرهنگى که با تبليغات در حال ايجاد است براى بهره بردارى کامل از اميال در حال بيدار شدن،  روابط 
هاى غيرالکلى بدون هيچ ارتباطى با  محصوالتى چون نوشابهاز دهد.   زندگى نوجوانى قرار مى مرکز را در جنسى 

شود.  احساس عدم کفايت شخصى و نگرانى از  روابط جنسى براى پديد آوردن توّهم روابط عاشقانه استفاده مى
محصوالت آرايشى و  شود تا  ترويج مىروز هاى خارج از ُمد  رانده شدن به علّـت بوى بدن، پوست معيوب يا لباس

ها با  حتّى اتومبيلمعرفى گردد.   جّذابيت جنسى و فراغت از شرمندگى و دستپاچگىبراى  هاى جديدى َسبک
هاى ضمنى به مسائل جنسى دارد،  استفاده از اصطالحاتى چون "داغ و پرشور"، "جّذاب"، "دلربا" که داللت

طى معيارهاى اخالقى در چند دهۀ گذشته، محتواى از لحاظ اخالقى زشت و شوند.  با سير انحطا توصيف مى
گرايى   رسد که تدريجًا بعضى از وجوه مصرف زنندۀ تبليغات بيش از پيش وضوح و صراحت يافته است.  به نظر مى

  شوند. خود  َاشکالى از فعاليت جنسى مى

ان مستحّق آن است که به طور اخّص ذکر شود.  در حال توسعۀ جهانى نوجوان نقش عالئم تجارى در بازارِ 
دهد که ستايش عالئم تجارى  پردازد نشان مى مطالعاتى که به بررسى نحوۀ استفاده از امکانات اين بازار بالقّوه مى

اپايدار و متزلزل است.  بديهى است، عالئم تجارى در دنياى نپرده  گستاخ و بى گرايى عنصرى نيرومند در مصرف
نمايد و ممکن است به عنوان برگۀ عبور به سوى فرهنگى جهانى تلقّـى  گاهى مى نوجوانى ايجاد پايگاه و تّکيه

کنند غافل از فقر فزاينده در ميان ملل است؛ تصاويرى از وفور  گردد.  البتّـه، فرهنگى که اين مطالعات ترويج مى
دهد تا نوجوان را با هر پيشينه و  مند است برجسته نشان مى آن بهره نعمت را که بخشى از عالم انسانى از

  پايانند. اى که دارند متقاعد سازد که محصوالت مصرفى منشأ لّذت بى   زمينه پيش

کنند که آنها را به  بندى مى هايى طبقه ها و گرايش در بعضى مطالعاِت بازار نوجوانان، جوانان را طبق نگرش
سازد.   مثًال، در يکى از مطالعات آنها را به شش گروه تقسيم کردند: "تن  ن محصوالت قادر مىخريد انواع گوناگو

کنند گذران  کنند سرنوشت آنها از پيش رقم خورده و لذا با حّداقل تالش سعى مى به قضا در داده" که تصّور مى
هاى اجتماعى و  ا، که فارغ از نگرانىکه طالب لّذتند و ذهن آنها ر (Trills-and-chills)جويان"  نمايند؛ "لّذت

که تنها فرقشان با گروه قبلى در "خودکفايان" توان از عالئم تجارى آکنده ساخت؛  سياسى است، به راحتى مى
اى براي پيشرفت و حفظ برترى  تحّرک و قابليت آنها براى کار سخت است؛ در نظر آنها کاال و خدمات وسيله

اند؛ از شورش و طغيان اجتماعى و سياسى پرهيز رنگ جماعت هاى هم " که آدمرقابتى است؛ "کاميابان خاموش
مند به کيفيت و مزاياى کاال هستند؛ کنند و خريدارانى عالقه دارند، وابستگى نزديک با خانواده را حفظ مى

بًا جايى براى کنان غال ها و بازى علمى ندارند و در ذهنشان آمار ورزشى و اسم تيم گرايش" که کنندگان مايت"ح
اند تغييرى مثبت در  گذارد؛ و باالخره "ناجيان جهان" که مايل پذيرفتِن موضوعات سياسى و اقتصادى باقى نمى
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دهند تا علل اجتماعى را به کااليى  جهان به وجود آورند و اهّميت آنها در فرصتى نهفته است که به بازارياب مى
  گرايى و عالئم تجارى فرار کند. زى بتواند از چنگ مصرفرسد چي قابل فروش تبديل کند.  به نظر نمى

هاى بازرگانى نيست.  هدف از آن  البتّه، تحليلى مختصر که در باال  بيان گرديد فى نفسه محکوم کردن پيام
است تا بتوانيد به  –اعم از تجارى، سياسى، قومى، فرهنگى  –تقويت توانايى شما براى بررسى انتقادى تبليغات 

تواند به  شود مى نان کمک کنيد تأثيرات تبليغات بر افکار و رفتارشان را درک کنند.  سه تمرينى که   آورده مىنوجوا
  شما کمک کند در اين موضوع غامض بيشتر فکر کنيد:

کند.  براى آن  هاى بازرگانى براى تبديل محصوالت عادى به منشأ هيجان از زبان و تصوير استفاده مى پيام -۱
شود.  مثًال،  ء و رويدادها بيشتر از آنچه که شايد و بايد اهّميت داده شود، از نمادها استفاده مىکه به اشيا

نشاند؛ بلکه به  توان صرفًا آنچه که هست توصيف کرد، يعنى چيزى که تشنگى را فرو مى نوشيدنى را نمى
ى ُمد و برازندگى به پوشاک و شود.  نمادها ها به تصوير کشيده مى سرور و تحّقق خواسته دهنده نويدعنوان 

نبات   بخشد.  نمادهاى شور و حرارت جوانى سبب فروش آب کننده مى  لوازم آرايش زرق و برقى خيره
توانيد به  کند.  مى گردد.  نمادهاى ماجراجويى و ورزشکارى به ترويج سيگار و مشروب الکلى کمک مى مى

کنيد که آنها براى تبديل چيزى به آنچه که احتماًال  هاى بازرگانى و عبارات و تصاويرى فکر بعضى آگهى
 کنند؟    تواند باشد استفاده مى نمى

    
    
    
    

شود عمرى کوتاه دارد واّال با آنچه که  توّهم شادى و سعادت که از طريق خريد هر محصول مورد نظر حاصل مى -۲
طور مداوم ميل و آرزويى را بازسازى کنند و مانديم.  بنابراين، تبليغات بازرگانى بايد به  داريم راضى و قانع مى

 شود؟  تضمين نمايند که ما با آنچه که داريم کامًال راضى و قانع نخواهيم بود.  چگونه چنين چيزى حاصل مى
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توانيد چند مثال  گردد.  مى متذکّـر شديم که حتّى علل اجتماعى گاهى اوقات به کاالهاى مصرفى تبديل مى -۳
 بزنيد؟در اين مورد 

    
    
    
    

  چهاردهم بخش

که بعضى از اثرات جامعۀ امروز ممکن است براى جوانان زيان بار باشد، اشتباه خواهد بود اگر در  با آن
مجهودات خود بيش از حّد بر آنها تأکيد نماييد.  خو کردن به مالحظۀ نوجوانان به عنوان نفوس ظريفى که همواره 

آنها  به دهى روحانى اى است.  چنين رويکردى هرگز به توان فظ شوند، کار سادهبايد از مضّرات محيط صيانت و ح
براى عمل به عنوان  نانمنجر نخواهد شد.  آنچه که بايد مجهودات شما بر آن متمرکز باشد درک استعداد بالقّوۀ آ

حتّـى در جهان ناآرام و   اى بهتر است.  عوامل مصّمم تغيير اجتماعى، و تمايل آنها براى مشارکت در ايجاد جامعه
انگيز محيطى که در آن  هاى بسيارى از نوجوانان در هر فرهنگى وجود دارد که از شرايط تأّسف پرتالطم امروز، نمونه

هايى چون اشتياق به خدمت، شور و  اند و مرتّـبًا منظّـمًا نگرش کنند به مراتب فراتر و واالتر حرکت کرده زندگى مى
دوستى را به نمايش   قوى عدالت، و تمايل نيرومندى به سوى از خود گذشتگى و نوعشوق يادگيرى، حّس 

  اند.  گذاشته

مربّيانى چند هستند که بعضى از قواى باطنى فکرى و روحانى را که در طّى مرحلۀ انتقالى نوجوانى به ظهور 
ارتباط به  ت به مسائل نظرى بىاى که نوجوانان نسب اند.  مثًال، يکى از آنها بر عالقه پيوسته توصيف کرده

توانند در تغيير اجتماعى ايفا کنند  اند، تأکيد کرده است.  ديگرى نقشى را که آنها مى هاى روزمّره نشان داده واقعيت
تواند "وفادارى و قواى خود  مهّم در فرايند تکامل" خوانده که مى اى کننده احياتأکيد نموده هر نسلى از نوجوانان را "

و اصالح انقالبى آنچه که اهّميت سازندگى خود را از دست داده، به  داند حفظ آنچه که همواره صحيح مىدر را 
مصرف برساند."  متفکّـر ديگرى، با اين بيان که در اين مرحله از حيات، افراد بشر مانند "ظروفى تهى اّما طبيعى، 

تمام وجود خود" هستند،  توّجه را به استعداد بالقّوۀ  گرفته اّما هنوز در حال رشد، قادر به دريافت با کامًال شکل
کننده در نوجوانان معطوف داشته است.  او يقين دارد كه تعليم و تربيت بايد از شور و حرارتى استفاده كند  متحّول
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که  ( با توجه به اين مطلب) خاطرنشان ساخته است اى ببخشايد، تواند به هر تجربه هاى مختلف ادراک مى که سبک
تواند جامعۀ بشرى را "به جاى آن که مفهوم نظرى عارى از  چنين شور و حرارتى، "همراه با استحکام وجودى" مى

احساس، ماشينى، و  تهى باشد، به موجودى زنده، بالنده، واقعًا از محبّت آکنده، با طراوت تام و مسّرت تمام" 
  استعداد بالقّوۀ نوجوانى."او، "اين جادوى تحّول است و  گفتۀتبديل نمايد.  به 

اين اشارات معدود، همراه با تحليل چند بخش گذشته، حاکى از آن است که شما در توصيف مفهوم 
هاى  هاى مختلف مربوط به موضوع را در سال گمان ديدگاه نوجوانى چقدر بايد دقّـت نماييد.  در عين حال که بى

د داد، برداشت خود شما از اهّميت اين دوران حياتى و خطير زندگى آينده با ديدى انتقادى مورد بررسى قرار خواهي
پيشين کتاب نقل گرديد، شکل خواهد گرفت.   واحدو  واحد فقراتى از آثار مبارکه که در اينبشرى عمدتا به وسيلۀ 

هيد کرد، هاى نوجوانان کسب خوا توان داشت که اعتقادات شما با تجربياتى که در اثر کار با گروه ترديدى نمى
  تقويت و تأييد خواهد شد.

  پانزدهم بخش

هاى  کند، درست مانند کتاب هاى نوجوانان توصيه مى که مؤّسسۀ روحى مطالعۀ آن را در گروه مطالبى
رسند.  سادگى عمدتا در زباِن مورد  در آغاز ساده به نظر مى اى دهنده فريب، به نحو هاى متسلسل اصلى دوره

اند.   ت مربوطه به کار رفته است.  با اين حال، مفاهيم مورد نظر در همۀ سطوح پيچيده و عميقاستفاده و نيز تمرينا
گفتگوى مذکور در مطالب توصيه شده ابدًا کودکانه نيست و در واقع ثابت خواهد شد که براى بسيارى از نوجوانانى 

سطح از مکالمه راحتيد، در اين بخش و  کنند دشوار است.  براى حصول اطمينان که با اين که آنها را مطالعه مى
اند، نقل  هاى چند نوجوان را که خودشان بيان کرده هاى برگزيده از نظريه چند بخش آينده مجموعۀ پربارى از نمونه

اند.  تصاويرى که از رفتار  ها از جوانانى است که به نحوى از انحاء از خشونت آسيب ديده کنيم.  نقل قول مى
را  مسئلهشود آن قدر زياد است که آن سوى  ها به طور برجسته نشان داده مى نين نوجوانانى در رسانهآميز چ خشونت 

  نيز بايد بيان کرد.

اش در اينجا پيتر  که براى پنهان کردن هويت حقيقى –ها از پسرى سيزده ساله  مجموعۀ اّول از نقل قول
نت و جنگ بوده است.  وقتى سيزده ساله بود شروع است که از هشت سالگى شاهد اثرات خشو –شود  ناميده مى

هاى جوانان نمود و عواقب آن را که شامل تمسخر شديد هم سّن و  به ترويج صلح و آرامش در مدارس و سازمان
  ساالنش بود، پذيرفت:
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ادن آنچه ام بر اين باور بودند که اهّميت دادن به جامعه و انجام د کرد.  خانواده "هيچ يک از آنها اذيتم نمى
توانستم ببينم که  توانيم در کمک به آن انجام دهيم مهّم است.  اگرچه فقط سيزده سالم بود، اّما مى که مى
ترين مسائل پيش روى ما خشونت و جنگ بود.  به صلح بيش از هر چيز ديگرى نياز داشتيم.  البتّـه،  بزرگ

فاقى که بيفتد، سعى و تالش تنها راه تالش جهت حصول صلح براى يک کودک دشوار است، اّما هر اتّـ
  است..."

دانند چه حرفى را بيشتر باور  هاى زيادى در کشور من گفته شده که مردم نمى "سال هاى سال آنقدر دروغ
ها، راديو يا تلويزيون، سياست مداران،  توانند هميشه به روزنامه کنند و چه کسى را راستگوتر بدانند.  آنها نمى

شنوند که کودکان در مورد خشونت و نحوۀ اثر گذاشتن آن بر ما و  اّما وقتى مى –ح اعتماد کنند هاى مسلّـ گروه
شوند که حقيقت را  کنند يا متوّجه مى کنند، به نحوى احساس مى طلبى ما صحبت مى نحوۀ صلح

  شنوند..." مى

هر کس ديگرى از جنگ آسيب کنند، اّما فقرا بيش از  گويند که براى فقرا مبارزه مى "بعضى از مردم مى
جنگند، يا به اين علّـت که احساس  ها براى انتقام، يا کسب قدرت نيز مى کنم بعضى اند.  تصّور مى ديده
شوند که  هاى مسلّـح ملحق مى کنند راه ديگرى ندارند.  بعضى از جوانان به اين علّـت به گروه مى

  کنند." شاهده نمىهايشان فقيرند و آنها مفـــــّر ديگرى م خانواده

اش در بحبوحۀ جنگ داخلى تهديد شدند و به اجبار از شهر خود کوچ کردند.  پدرش بين دفتر  پيتر و خانواده
شد حفظ کرد.  حمايت  کردند در رفت و آمد بود، اّما اين آرامش نسبى را نمى اى که در آن زندگى مى کار و مزرعه

  ل او منجر شد.جّدى او از فرايندهاى صلح نهايتًا به قت

ام چون در گرماگرم منازعه قرار داشتم.  در تمام مّدت شب، در خيابان  کردم جنگ را درک کرده "تصّور مى
رفتم،  شدم.  وقتى صبح به مدرسه مى ها نبرد جريان داشت.  غالبًا در اثر شلّـيک گلوله از خواب بيدار مى

هايى که ديوارها را  روها ريخته بود، گلوله پياده  هايى که در خون –کردم  آثار و شواهدش را مشاهده مى
  سوراخ سوراخ کرده بود.  قربانيان را در سردخانه، که با دفتر کار پدرم چندان فاصله نداشت، ديده بودم."

اّما وقتى  –دانستم جنگ به چه معنى است  با اعتماد به نفس در اين مورد صحبت کرده بودم، گويى مى
ُخرد شدم و از پاى در آمدم، نه به خاطر حزن و اندوهى که گريبانم را گرفت، بلکه چون پدرم به قتل رسيد، 

در آن موقع معناى جنگ را فهميدم.  در آن موقع فهميدم ميل به جنگيدن به چه معنى است.  متوّجه شدم 
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ه سوى گيرد، قدمى ب هر قدر که به صلح و آرامش تمايل داشته باشى، وقتى جنگ تو را شخصًا هدف مى
  دارى.  اين همان دامى است که بسيارى از مردم را در کشور من مبتال کرده است." خشونت برمى

هايى که قبًال آن قدر  مرده بود.  خيابان و تهى اى اش نبود.  خانه مانند پوسته قبلى"بعدًا هيچ چيز به شکل  
چ جا امن نبود.  به ذهنم خطور کرد که رسيدند.  هيچ چيز و هي آشنا بودند، اينک عجيب و ناآشنا به نظر مى

تمام تالشم براى صلح هيچ ارزشى نداشت چون پدرم را حفظ نکرده بود.  خشونت وحشتناکى که شهر ما 
و نتوانسته بودم مانع آن شوم.  خودم را  –ام وارد کرد  اش را بر قلب خانواده را فرا گرفته بود نهايتًا ضربه

بارى جانش را از  م، "مگر من چه کرده بودم که پدرم بايد به نحو خشونتکردم و از خود پرسيد سرزنش مى
  دست بدهد؟"

خانواده همچنان در معرض تهديد قرار داشت.  پيتر تفنگى خريد تا از عزيزانش حمايت کند.  يک شب، ده 
مدند.  موقعى که پيتر آمد شان گرد آ روز بعد از قتل پدرش، کلّـيه اعضاء خانوادۀ پيتر در اطاقى در طبقۀ باالى خانه

هاى طبقۀ باال نگاه  پايين که به آشپزخانه برود، متوّجه فرد متجاوزى در باغچۀ خانه شد که تفنگ در دست به پنجره
  کند: مى

خواستم  توانم تفنگم را بردارم و اين مرد را بکشم ... ميل داشتم انتقام پدرم را بگيرم.  مى دانستم که مى "مى
ام حمايت کنم.  و تقريبًا هيچ کس در  .....  مرا به خاطر تير انداختن به سوى اين مرد مالمت  از خانواده

کرد ... اّما با اين که تمام اين تفکّـرات درست بود، اين کار را نکردم ... پدرم از من خواسته بود در  نمى
توانستم نسبت به  هى که مىتوانستم خشونت پيشه کنم؟  تنها را جهت صلح فّعاليت کنم.  حاال چطور مى

ام کمک کنم، تالش در  توانستم به نجات خانواده ام را نشان دهم، تنها راهى که مى پدرم احترام و عالقه
آورد، خانواده و کشورم را قرين  جهت برقرارى صلح بود.  کشتن او براى من آرامش و صلح را به ارمغان نمى

  دادم.  ديگر با او فرقى نداشتم." تن او همه چيز را از دست مىساخت.  در واقع با کش آسايش و آرامش نمى

کرد که ظاهرًا بدون هيچ دليلى برگشت و از باغچه بيرون رفت.   پيتر آرام و در سکوت فرد متجاوز را تماشا مى
  طولى نکشيد که بعد از آن، پيتر خود را از شّر تفنگ خالص کرد و تصميم گرفت ديگر تفنگ تهيّه نکند.

از خواندن داستان بعدى، شايد مايل باشيد بعضى از صفات برجستۀ پيتر را شناسايى کنيد و چند  قبل
  اى دربارۀ قابليت و استعداد او براى تفکّـر در موضوعات عميق بيان کنيد. کلمه
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  شانزدهم بخش

  چه بهايى بايد پرداخت. مرى در سنين پايين بود که فهميد براى مخالفت با گروهى از دوستان

اى جانب يکى از طرفين  چون حاضر نشدم در مرافعه مجبور شدم سکوت اختيار کنم،بود  "وقتى يازده سالم
را بگيرم.  گروهى از دوستانم دخترى را به اتّهام دزدى طرد و لعن کردند و اختالفى عظيم به وجود آمد.  بايد 

کردند که من هم با آنها  دوستانم عليه او بودند.  همه تصّور مى و تمام ،يا عليه او بودى يا طرف دختر مى
توانستم اطمينان داشته  خواهم بود، اّما هيچ دليل و مدرکى وجود نداشت که دختر مزبور دزد باشد.  نمى

باشم.  در ضمن ميل نداشتم با دوستانم هم مخالفتى کرده باشم، بنابراين هيچ نگفتم.  همه عصبّانى شدند 
  طول سال هيچ کس با من حرف نزد." و در

کردند، مرى روابط  مرى با پسرى دوست بود و با اين که ساير دختران او را به خاطر پسرک اذيت مى
رفتند و در مورد آينده با هم صحبت  اش را با او گسترش داد.  آنها مسافتى طوالنى را با هم پياده مى دوستانه

  دانست او تفنگ دارد. کند در حالى که نمى را ديد که تفنگى را تميز مى کردند تا آن که يک روز مرى پسرک مى

داده است.  هميشه از خشونت، از  "وقتى وارد شدم، به من لبخند زد، گويى کارى غيرعاّدى انجام نمى
 آورند، اّما تفنگ و از جنگ نفرت داشتم.  او سعى کرد بهانه بياورد، همان طور که اين گونه مردم بهانه مى
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نوع هايم اين  بالفاصله به او گفتم همه چيز بين ما تمام شده است.  به او گفتم که من براى خودم و بّچه
آيد ولى احساس کردم که  خواهم.  آنقدر سنّم کم بود که االٓن مثل يک شوخى به نظرم مى را نمى زندگى

  گويى دنياى من به دو پاره تقسيم شد."

سير نزولى طّى کرد و مادرش نگران شد.  بعد، يک روز يکى از معلّـمين  هاى مرى بعد از اين رويداد نمره
  مرى با او صحبت کرد:

کوچکى رفتيم و موقع نوشيدن  کافۀ بعضى چيزها با او صحبت کنم.  به "آقاى ... پرسيد آيا مايلم در مورد
آشفتگى  هاى بقيه دخترها، قهوۀ تلخ، کّل داستانم با دوستم، تفنگ، سکوت دوستانم، اذيت

ام را برايش تعريف کردم.  او نه به من خنديد و نه کارى کرد که احساس بچگى  ام، و قلب شکسته آزاردهنده
  و مسخره بودن به من دست بدهد.  او مثل يک آدم بزرگ با من رفتار کرد.

دارد؛ نه به ات به کس ديگرى تعلّـق ن او گفت، بايد متوّجه باشى که آيندۀ تو در دست خودت است.  آينده
  توانى به هر صورت که بخواهى آن را رقم بزنى." والدينت و نه حتّـى به اين پسر.  متعلّـق به تو است و مى

صلح و آرامش را  اش رهبر محّصلين بود و در ميان هم سّن و ساالنش در چهارده سالگى، مرى در مدرسه
  کنيم: ه خود مشغول کرده بود، نقل مىبعضى از افکارى که در آن رزوها فکرش را ب داد.  ترويج مى

تواند به پايان دادن جنگ کمک کند اّما در اين مورد هيچ کارى از  دانستيم که پايان يافتن فقر مى "مى
دانستيم که کاهش سطح بيکارى مفيد خواهد بود، اّما در اين مورد هم کارى از  آمد.  مى عهدۀ ما بر نمى
توانستيم  ها را متوقّـف کنيم.  ما نمى ها و کشيده شدن قمه وانستيم شلـيک گلولهت آمد.  ما نمى عهدۀ ما بر نمى

توانيم شروع به برقرارى صلح و آرامش در ميان خودمان  به خشونت پايان دهيم.  اّما بر اين باور بوديم که مى
  کنيم..."

اى نامطلوب  ز وقوع حادثه"من نسبت به هر چيزى که غيرعاّدى بود، حّساس بودم.  گاهى اوقات فقط ترس ا
خواهم فرار کنم.   شد اشک بريزم و احساس کنم مى ام، باعث مى و ناخوشايند، به خصوص براى خانواده

هاى هنوز متولّـد نشدۀ خودم هم به  بّچه که کردم احساس مى چنينهاى ديگر به من وابسته بودند، و  اّما بّچه
توانستم مراقب باشم و  توانستم روى برگردانم.  فقط مى تم، نمىمن متّـکى بودند.  هر قدر هم که هراس داش

  سعى کنم سالم بمانم."
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  صفات برجستۀ مرى را بيان کنيد:

    
    
    
    
    
    

  هفدهم بخش

اند، نقل  ترين احساسات را بيان کرده ترين افکار و رقيق هاى سه جوان ديگر را که هر يک از آنها عالى گفته
که بهترين دوستش در درگيرى دار و  شاهد بوددخترى شانزده ساله است که در دوازده سالگى کنيم.  مورد اّول از  مى

او هرگز دوستش را فراموش نکرد و تصميم گرفت  با ضربۀ چاقو  از پاى درآمد.  اوباش گرفتار شد و  و اراذلدستۀ 
که از خشونت لطمه و آزار ديده زندگى خود را وقف ترويج صلح کند.  بعدها، او شروع به کمک به کودکانى کرد 

  بودند:

 جالبى کردند کار  چون فکر مى و اوباش مى پيوستند اراذل ا نه ساله به دار و دستۀهايى به سّن هشت ي بّچه
در بسيارى از موارد آنها فقط   يابان از آنها حمايت خواهند کرد.کردند اوباش در خ فکر مى و يا اين که است

فرما بود فرار کنند، اّما در خيابان با خشونتى به مراتب شديدتر  تى که در خانه حکمکردند از خشون سعى مى
  شدند." مواجه مى

سعى ى که کار من و از وضع "براى رفتن به .... مجبورم سوار اتوبوس بشوم اّما بيشتر رانندگان اتوبوس
و غالبًا مّجانى مرا  گيرند مى کرايهمن به اندازۀ استطاعتى که دارم  از .  آنها اطالع دارند انجام دهم کنم مى

کند که به نحو  هايى عبور مى کنند.  جاّدۀ منتهى به ....  سربااليى و پر پيچ و خم است و از کنار کلبه سوار مى
هاى  سنگها را براى طرح اند. در جاهايى که تخته هاى ُپر شيبى قرار گرفته خطرناکى در کنارۀ صخره

شود.  چنين کارى سخت دشوار،  هاى کهنه ديده مى ها گويى آثار زخم ، روى  تپّهاند ساختمانى برداشته
هاى آواره در اين جاها کار  کمرشکن، و با دستمزدى بس اندک است اّما بسيارى از کودکان از خانواده
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ارى که کنند و به هر ک کنند.  خانوادۀ آنها در چنان فقر وحشتناکى گرفتارند که کودکان ترک تحصيل مى مى
  آروند. اندکى پول براى آنها به ارمغان بياورد روى مى

روم، از روى پل موقّـت عابر پياده که روى رودخانۀ آلودۀ بدبويى زده  از جاّده، تا مّچ پا در ِگل لغزنده فرو مى
اى است که زير سقفى از حلبى کنار هم قرار  کنم.  مدرسه شامل شش اطاق کلنگى ويرانه شده عبور مى

ها در کنارۀ اطاق ها ريخته؛ از برق خبرى نيست.   اند.  ميزهاى تحرير چوبى ُخرد و شکسته است.  زباله گرفته
ها فقط نورگير سقفى دارد و از پنجره محروم است.  کف اطاق خاکى است.  باران آن چنان  يکى از کالس

د داد بزند تا صدايش شنيده شود و اندازد که هر کس بخواهد حرف بزند باي روى سقف سر و صدا به راه مى
هاى  هايى که کودکان از خانه هاى کالس با نقّـاشى کند.  يکى از اطاق در همه جا آب از سقف چکّـه مى

هايى باشد  زيبا، يعنى نقطۀ مقابل محيط خودشان، کشيده بودند زينت يافته؛ شايد اين ها تصاويرى از خانه
  د که در آينده داشته باشند."ان که زمانى آنها داشتند يا مشتاق

گويند و به  جويانه با فرزندانشان سخن مى  بينى.  ستيزه "آثار حزن و اندوه را بر سيماى بسيارى از والدين مى
کنند.  بعضى از آنها  زنند.  اّما در کارگاه گاهى اوقات تغيير مى هاى زشت مى دهند و حرف آنها دشنام مى

شوند که کتک  انشان را کتک بزنند تا رفتارشان اصالح شود، اّما بعد متوّجه مىکنند که بايد فرزند تصّور مى
  شود." زدن فقط به دور شدن کودک و پناه بردنش به خيابان منجر مى

دو پاراگراف بعدى کالم دختر جوانى است که در يازده سالگى از خانه فرار کرد، به مواّد مخّدر معتاد شد، 
وقتى از او ت نجات يافت، و باالخره به نهضت جوانان براى استقرار صلح پيوست.  هاى مستمّر يک دوس با کمک

   بيان کرد: افکار خود را چنينبراى کودکان مدرسه در مورد تجربياتش سخن بگويد،  خواسته شد که

د که توان توضيح داد که زندگى ما چگونه بود.  متأّسفانه بايد اقرار کنم که هر قدر تالش کني "به سختى مى
صلح و آرامش را برقرار نماييد، باز هم ممکن است به سوى خشونت کشيده شويد ... هميشه مشتاق بودم از 

گيرم.  به  اکنون ديگربار از نهضت صلح دارم فاصله مى اين زندگى بگريزم.  اقرار کردن سخت است اّما هم
ت.  ابدًا درست نيست.  گاهى اوقات کردم ... که همه چيز رو به راه اس گفتم و تظاهر مى خودم دروغ مى
ام، اگر سر من داد نزنند، سر  رسد.  هر شب در خانۀ ما جنگ و دعواست.  مادرم و ناپدرى جانم به لبم مى

کنم؛ در خيابان آن قدر چيزهاى زيادى  توانم تحّمل کنم و به خيابان فرار مى زنند.  نمى همديگر فرياد مى
کنم و هنوز مشتاقم که اى کاش بتوانم  د ... در آن واحد دو راه را طّى مىهست که به فردى جوان لطمه بزن

کنم تالش و تقّالى من و طريقى که جان به در بردم و به زحمت  هميشه راه صلح را بپيمايم.  تصّور مى
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د، گذران کردم، ارزشى بايد داشته باشد ... بر اين باورم که اگر بزرگساالن بيشترى مايل به همکارى بودن
کردند، ما جوانان براى کمک به استقرار صلح  ايم بودند و با ما کار مى مايل به شنيدن آنچه که ما ياد گرفته

  توانستيم انجام دهيم.  اگر در خانه آرامش داشتيم، آغازى بسيار عالى بود." کارهاى به مراتب بيشترى مى

نقالبى دزديدند.  بعد از مّدتى، خانواده آخرين مطلب از پسرى پانزده ساله است که برادرش را گروهى ا
  توانند با او مکاتبه کنند خوشحال خواهد بود. خبرهايى از او شنيدند که اسير است و از اين که خانواده مى

گويم که به اين نصيحتش گوش  "اشعارى برايش فرستادم تا الهام بگيرد و مطمئن و اميدوار بماند.  به او مى
خوشحالم «اى نوشت که،  خوانم.  خيلى خوشحال شدم که اخيرًا در جوابم نامه دهم و سخت درس مى مى

هايم را  در مدرسه خوب است ... من در آنجا راهم را اشتباه رفتم.  متأّسفم که خيلى از درسکه درسهايت 
عات مختلف نخواندم ... واقعًا خواندِن، مثًال، .... را دوست نداشتم اّما در اينجا بيش از سى کتاب با موضو

دارم و لغات عجيب و  هاى بيشترى هست که بخوانم.  حتّـى فرهنگ لغت برمى ام و هنوز کتاب را خوانده
  »"ام... کنم ... هرگز قبًال اين کار را به ميل خود انجام نداده دانم در آن پيدا مى غريب را  که معنايش را نمى

توانستم با کسانى که برادرم اسير آنها  انم.  اگر مىآيد حالش خوب است، اّما هنوز نگر "اگرچه به نظر مى
خواستم رحم و شفقت داشته باشند و بفهمند که چقدر رنج و عذاب براى  است صحبت کنم، از آنها مى

  اند.  ديگران توليد کرده

کنم اگر بخواهيم به صلح و آرامش دست پيدا کنيم، عفو و بخشش اهّميت اساسى دارد.  جنگ  تصّور مى 
ايم، بسيار  ن بخشش پايان نخواهد يافت.  بخشش به خصوص از سوى ما مردمانى که بسيار رنج بردهبدو

  مهّم است.

  کنم." کنم من در جهت رسيدن به آن، يعنى عفو و بخشش، دارم فعاليت مى "تصّور مى

  يد؟رس هايى مى بعد از خواندن فقرات مختلفى که در اينجا و دو بخش پيشين نقل شد، به چه نتيجه
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  هجدهم بخش

توان زندگى قهرمان خردسال بهائى،  ت نوجوانى، هر قدر که به اختصار باشد، نمى، در بررسى ماهيّ سرانجام
اهلل، را که در سن دوازده سالگى، در کمال سرور شربت شهادت را نوشيد، نديده گرفت.  او در هفت  جناب روح

ترش افتخار عزيمت به ارض اقدس را اهلل جناب ورقا، و برادر بزرگسالگى به همراهى پدرش، حضرت ايادى امر
، و از حرارت آفتاب وجود حضرت نمّو نموداهلل در آن محيط مقّدس، از لحاظ روحانى رشد و  يافت.  جناب روح
  ردى؟"ک شود که يک روز حضرت بهاءاهلل از او پرسيدند، "امروز چه مى اندازه يافت.  گفته مى بهاءاهلل گرماى بى

  خواندم." عرض کرد: "پيش فالن مبلّـغ درس مى

  خواندى؟" فرمودند، "در چه موضوعى درس مى

  عرض کرد، "در موضوع رجعِت [انبياء]."

  توانى معنايش را بيان کنى؟" فرمودند، "مى

  عرض کرد، "مقصود از رجعت، رجعِت َاقران و َامثال است."

  کنى.  فهم خودت را بيان کن." وار ادا مى لّـم است که طوطىحضرت بهاءاهلل فرمودند، "اين عين عبارت مع

آورد ولى عين  بوتۀ آن گل سال ديگر هم گل مى  ،عرض کرد، "مثًال شاخۀ ُگلى که امسال روئيده وُگل آورده
  ُگل پارسالى نيست بلکه مانند آن است."

و غالبًا او را جناب مبلّـغ  جمال مبارک براى آن جواب هوشمندانه، کودک را مورد ستايش قرار دادند
  فرمودند. خطاب مى

سازد.  مسلّـمًا او کودکى  اهلل را مشهود مى حکايات ديگرى هم وجود دارد که صفات عالى جناب روح
در  پيوندند مى کنيد دهى مى هايي که شما سازمان عاّدى نبود و هيچ کس انتظار ندارد که نوجوانانى که به گروه

هاى پيشين نقل شد نيز اشاراتى  برسند.  اّما، فقراتى که در بخش ترين مدارج فداکارى و ايثاردوازده سالگى به باال
توانند در ُخردسالى به آن برسند.  وقف خويشتن به امر مبارک و  به بزرگوارى و شرافتى است که افراد بشر مى
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اهلل  ت آن در اشتياقى که جناب روحواقعيّ  ت حتمًا به شهادت منجر شود، بلکهفداکارى در سبيل محبوب الزم نيس
  در شعر زيباى خويش بيان کرد، توصيف شده است:

  تـا َشَوم طاهر ز هـر ُجرم و خطـا  سـاقـيـا جامـى َکَرم کـن از عطــا

  لــيــک از فــضـل حقّـم اّميدوار  گرچه عصيانم فزون است از شمار

  ين خاک از َکَرماى افشان بر ا رشحه  مرحـبا اى سـاقـِى بــزم قـِـَدم 

  ٣٦نـزد جــانــان قـابل قربان شود  هـا تابان شود تـا زجودت ذّره

گرداند که افزايش آگاهى در نوجوانان  از کتاب نقل شد بر مى واحداين شعر ما را به آنچه که در ابتداى اين 
خدمت ايثارگرانه به عالم توان به سوى دو جهت سوق داد يکى به سوى تسليم و رضا در مقابل ارادۀ الهي و  را مى

ت نوجوانى، استعداد انسانى و ديگرى اسارت در زنداِن هوا و هوس نفسانى.  سپس، بحث ما به بررسى ماهيّ 
تواند لحظۀ مغتنمى براى شما باشد که پيرامون  بالقّوه نوجوانان و اثرات محيط بر زندگى آنها منجر گرديد.  اين مى

شان الزم  نان معتقديد و آنچه که براى حصول اطمينان از رشد روحانى و فکرىآنچه در مورد صفات باطنى نوجوا
  دانيد ، تأّمل و تفکّـر نموده چند پاراگراف مرقوم داريد. مى

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  براى توزيع نيست – PP۳.۲.۳.نسخۀ  – نسخۀ پيش از چاپ

  ۳۳ - ۲، واحد مندى نوجوانان توان

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  نوزدهم بخش

مکنونه و استعدادهاى بالقّوۀ نوجوانى از کتاب را به بررسى قواى  واحداى از اين  عمده قسمتحال که 
دهى  اى سخن بگوييم که براى توان ايم، بايد چند کالمى هم در مورد مشارکت شما در برنامه اختصاص داده

هاى نوجوانان تعلّـق داشتن به گروهى  ترين آرزوها و اشتياق نوجوانان به عهده خواهيد گرفت.  يکى از قوىروحانى 
روى آوردن به دوستانى را  که آنها را درک کرده با انان براى مشورت و کسب راهنمايى از همتايان است.  جو

دهى برنامۀ مورد توصيۀ مؤّسسۀ روحى حول مفهوم گروه  بنابراين، سازمان  يابند. مىاطمينان خاطر  نمايند همدلى مى
اى کشف و يادگيرى هدايت شوند، نوجوانان که اعضاء آن به طور مرتب مالقات داشته و به صورت سيستماتيک بر

ورآميز، دوستانه و ها و جلسات، در عين حال که سر واکنشى طبيعى به نيازى مشروع خواهد بود.  جّو اين مالقات
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هايى که عمرى خدمت به امر الهى و عالم  سطحى نخواهد بود، و در تقويت صفات و نگرشصميمانه است، 
ود.  اعضاء گروه، در اجتماعات خود، فارغ از خوف سرزنش يا تمسخر، انسانى مستلزم آن است، مؤثّـر خواهد ب

قادر خواهند بود افکار خود را بيان کنند و براى سؤاالت ناشى از کنجکاوى خود در جستجوى جواب برآيند.  آنها 
يماتشان را ياد خواهند گرفت که گوش کنند، سخن بگويند، تأّمل نمايند، به تحليل بپردازند، تصميم بگيرند و تصم

  به مرحلۀ عمل در آورند.

ها  ترى نياز است که دوست واقعى نوجوانان باشد و بتواند در توسعۀ قابليت در هر گروه، به شخص بزرگسال
گروه نوجوانان شناخته  animatorسازند به عنوان مشّوق  به آنها کمک کند.  کسانى که چنين فعاليتى را عملى مى

توانند در مقابل تأثيرات  کند که اميدوار و مطمئن بمانند که مى اعضاء هر گروه کمک مى شوند.  حضور آنها به مى
خدمت در اين منفى جامعۀ در حال اضمحالل و فروپاشى پيرامونشان، از خود حمايت و محافظت نمايند.  اگرچه 

شوند زيرا رفتار با  ينى عالى مىتر معموًال مشّوق سّن خاصى نيست، اّما جوانان بزرگسالبراى  مقام امتياز انحصارى
نوجوان، نه به عنوان کودک، بلکه به عنوان کسى در حّد خود آنها، و تشويقشان به مطرح کردن سؤاالت، بيان 
موارد ترديد، و شرکت در تحّرى حقيقت برايشان آسان خواهد بود.  حضرت عبدالبهاء، در بيانى که در زير نقل 

  مايند که نوجوانان به اين طريق تحت پرورش قرار گيرند:فر شود، ابراز اميدوارى مى مى

و پرورش اميد عبدالبهاء چنان است که آن نورسيدگان در دبستان عرفان نزد اديب عشق چنان تربيت ”
، معانى و اسرار آموزند که هر يک در جنّـت ابهى مانند عندليب گويا گلبانگ يابند و در مقامات معنوى

  )۱۳۰، ص۱(منتخباتى از مکاتيب، ج “راز و نياز پردازند. اسرار، بلند کنند و به

اش  هاى حلقۀ مطالعه را دارد، اّما وظيفۀ اصلى کالس اطفال نيست.  بعضى از ويژگىمانند  انگروه نوجوان
آن است که محيطى براى حمايت متقابل جهت اعضائش به وجود آورد که آنها بتوانند در آن به توسعۀ سطح 

شما، به عنوان   که از خصوصيات يک جوان بهائى است. بپردازند و رفتارى فکرىى و الگوهاى ادراک روحان
هاى مزبور شما را به آن فرا  هاى گوناگون مؤّسسه شرکت کرده، از طريق خدماتى که دوره کسى که در دوره

و اختالفاتى را که ها  شباهت به داريد. هاى مطالعه تجرّ  هاى اطفال و حلقه خوانند، در هر دو مورد، يعنى کالس مى
ت اساسى ديگر وجود و هر يک از دو فعاليّ ان گردد، بين گروه نوجوان از جهاتى که در زير نقل مى انتظار داريد،

  داشته باشد، در گروه خود به بحث بگذاريد:
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  هويت گروه   ●

  رابطۀ بين شرکت کنندگان   ●

  جّو اجتماعات   ●

  کند. عمل مى tutorبه عنوان راهنما نقش معلّـم، مشّوق و کسى که    ●

  بيستم بخش

کنيد، به زودى متوّجه خواهيد شد که آنچه براى  هاى نوجوانان مى وقتى خود را وقف پرورش و تربيت گروه
کنيد.  البتّه  هاى شما اهّميت اساسى دارد کيفيت روابطى است که با اعضاء هر گروه برقرار مى کاميابى کوشش

که به سخنان آنها گوش کنيد، آنها را راهنمايى کنيد، و در صورت لزوم تسلّـى دهيد.  اعتقاد قوى آماده خواهيد بود 
پيوندى خاّص بين تا شما به انسجام شخصيت آنها، و محبّت حقيقى و احترامتان به آنها به شما کمک خواهد کرد 

و ترقّـى آنها نشان دهيد بدون آن که ادنى  نسبت به بهروزى را خود و گروهتان به وجود آوريد.  شما بايد تعّهد خود
ها جايى براى شکوفايى و  ، خود محّق بينى، يا ُسلطۀ استبدادى داشته باشيد؛ چه که اين نگرشپدرمآبىشائبۀ 

گذارند.  همچنين بايد از هر فرصتى براى تقويت بنيان ايمان حقيقى در قلوب و اذهان  بالندگى نوجوانان باقى نمى
  اى درخشان استفاده کنيد. قاء اميد در آنها نسبت به آيندهآنها، و ال

قبل از هر امرى، مهيّاى فدا کردن جان براى يکديگر باشيد؛ سعادت عموم را بر راحتى خود مقّدم ”
شمريد.  روابطى به وجود آوريد که هيچ امرى قادر به متزلزل کردن آن نباشد؛ مجمعى ايجاد کنيد که هيچ 

آن نباشد؛ ذهنى داشته باشيد که الينقطع مشغول کسب ُمکنتى باشد که هيچ چيز قادر  چيز قادر به امحاء
اهّلل انسان را بر حيوان  ماند؟  شعلۀ محبّت باقى مى حقيقتىبه نابود کردن آن نباشد.  اگر محبّت نبود، چه 

  (ترجمه) ٣٧“.تفّوق دهد.  اين قّوۀ متعاليه را که منشأ کلّـيه ترّقيات در عالم است تقويت کنيد

دهى به اعضاء گروه خواهند شد و، اگر مشّوق بخواهد در  هاى زير چگونه مانع از توان بحث کنيد که نگرش
هاى روحانى و اخالقى نوجوانان تأثير مثبت داشته باشد، چه افکار، احساسات و رفتارى بايد  جهت ارتقاء قابليت
  ها شود. جايگزين اين نگرش
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     :پدرمآبى
    
    
    
    
    
     

     :بينى خود محّق 
    
    
    
    
    
     

     :ُسلطۀ استبدادى
    
    
    
    
    
     

به عنوان دوست حقيقى نوجوانان و نيز راهنماى خردمند آنها، ضرورى است که در اوقات سرور و نيز 
ّوق ترى از تف آنها را همراهى کنيد.  آنها هميشه محتاج تشويق هستند تا به مدارج عالى  ىو ناراحت سختىهاي  دوران

و اعتالء برسند، اّما نوع تشويق نبايد تقويت کنندۀ نفس اّماره باشد.  اين امر مستلزم آن است که توّجه خود را بر 
دستاوردهاى آنها متمرکز کنيد نه اشتباهاتشان.  مکتوب زير که از طرف حضرت ولى امراهلل در خصوص رابطۀ 
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در مورد نحوۀ تعامل مشّوق گروه نوجوانان با اعضاء گروهش و  استاحبّاء نوشته شده  افرادتشکيالت امر مبارک و 
  نيز مصداق دارد.

ايمان احبّا اکثرًا در امر مبارک ، جوان است و اگر اشتباهى مرتکب شوند به اندازه نيمى از آزردگى روح ”
  )۱۳۶(انوار هدايت، شماره  “آنها در اثر  اوامر و نواهى دائمى، اهّميت ندارد.

ه چرا روح شخص جوان ممکن است در اثر يادآورى مکّرر اشتباهات به او و اوامر و نواهى بحث کنيد ک
  دائمى به وى، آزرده و مکّدر گردد.

    
    
    
    
    
    
    

نشده نيست؛ بايد صادقانه و فارغ از ريا و تزوير باشد، واّال يا به غرور بيجا يا  تشويق عبارت از ستايش حساب
شود که حضرت عبدالبهاء چگونه احبّاء را به خدمت  هايى ذکر مى در زير نمونه عدم اعتماد منجر خواهد شد. 

  فرمودند: امراهلل تشويق مى

  (ترجمه)“ الحمدهّلل که در َکرم عظيم الهى در خدمت به امراهّلل مؤيّد به تأييدات الهيه گشتيد.”

گرفتيد، به جمال ابهى منجذب حمد و ثنا رّب جليل را که از ميان ناس به اسم او در زمرۀ اصفياء قرار ”
  (ترجمه)“ شديد و به فتح و ظفر امرش مؤّيد گشتيد.

وقتى که خداوند تو را در بحر رحمتش مستغرق ساخت و جام ايمان و بادۀ خلّـص عرفان نوشاند، از ”
مظالم و شرور مطّهر ساخت.  مرحبا مرحبا. چه که آرزو داشتى ارادۀ خود را در ارادۀ الهى مستحيل 

  ٣٨(ترجمه)“ اهّلل و استقامت در سبيل الهى گشتى. سازى، طالب ازدياد محبّت الهى و تزييد معرفت
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اى ياران روحانى  حمد خدا را پرده برانداختيد و دلبر مهربان شناختيد و از مکان به المکان تاختيد و در ”
وم پرداختيد و نغمۀ جهان حضرت يزدان خيمه برافراختيد و به آهنگ خوشى به محامد و نعوت حّى قيّ 

اهّلل  سوز بنواختيد.  هزار آفرين که مشاهدۀ نور مبين نموديد و در خلق جديد فرياد فتبارک جان
  )۳۰۷، ص۱(منتخباتى از مکاتيب، ج “الخالقين برآورديد. احسن

کلمةاهّلل و نشر ايّها المخلصون  ايّها المنجذبون  ايّها المشتاقون  ايّها القائمون على خدمة امراهّلل و اعالء ”
اهّلل  إنّى َقَرأُت َنميَقَتُکُم الغرّآء البديعة إالنشآء الفصيحة أاللفاظ البليغة المعانى و حَمدُت اهّللَ و  نفحات

  )۲۳۲(همان، ص “.َشَکرتُُه َعلى ما أيَّدُکم و َوفّـَقُکم على خدمة َکرِمه العظيم

ر ايمان و ايقان به مشام جان رسيد.  مرحبا  مرحبا که ات به مثابۀ ازهار معّطره بود و از آن ازهار عط نامه”
به ملکوت غيب اقبال کردى.  آفرين آفرين که مجذوب جمال حضرت حّى قدير گشتى؛ مرحبا مرحبا 

، ۳، جTablets of Abdu’l-Baha –(ترجمه  “چقدر سعيد هستى که به موهبت عظمى نائل شدى.
  )۵۳۰ص

در تشويق احبّاء، در چند جمله تشريح کنيد که در تشويق اعضاء با کسب الهام از روش حضرت عبدالبهاء 
  گروهى که سعى در پرورش آنها داريد به چه نحو عمل خواهيد کرد.

    
    
    
    
    
    
    
    

با گروه نوجوانان  آميز خاطر داشت که کاميابى شما در برقرارى روابط عميق دوستى محبّت در انتهى، بايد به
طور که  بستگى دارد، زيرا همان جّوى شادبه توانايى شما در ايجاد  عمدتا ن بودنتشويق و ترغيب آناو منبع 

  اند:  حضرت عبدالبهاء فرموده
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شود؛ قّوۀ  گيرد و قّوۀ فکريّه زياد مى وقت سرور روح انسان در پرواز است؛ جميع قواى انسان قّوت مى”
 “کند. يد و احاطه به حقائق اشياء مىنما گردد؛ قّوت عقل در جميع مراتب ترقّـى مى ادراک شديد مى

  )۱۴۶، ص۳/ ج ۱۹۷، ص۱(خطابات مبارکه، ج

  هاى خود را بنويسيد: سؤاالت زير را مورد بحث قرار داده نظريه

نماييد.  به گروهى از نوجوانان فکر کنيد که با  شادىبراى گروه، بايد خودتان احساس  جّوى شادبراى ايجاد  -۱
شما  شادىکند که سبب  شد.  چه افکارى دربارۀ آنها به ذهن شما خطور مى آنها مشغول کاريد يا خواهيد

 شود. مى

    
    
    
    
    
    

توانيد انجام دهيد تا جّو جلساتى که شما مسئول تشويق آن  بعضى از اقدامات عملى را ذکر کنيد که مى -۲
  پيدا کند شادتر شود. مبتذلسطحى و  ىهستيد، بدون آن که حالت
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  ست و يکمبي بخش

اى که در جميع مجهودات ما  دهيم که دربارۀ زمينه از کتاب را با اين تقاضا از شما خاتمه مى واحداين 
 فرمايند،  حضرت ولى امراهلل به ما يادآورى مى خدمت امراهلل حائز اهّميت اساسى است تفّکر و تأّمل نماييد. براى 

ه نفوس بشرى را احاطه نموده، ترس و اضطرابى که افکار را "ماّديت خشک و خشن"، "تعلّـق به اشياء دنيوى ک
پريشان کرده، لّذات و تفريحاتى که اوقات را معطوف به خود ساخته، تعّصبات و خصوماتى که آفاق را تيره و تار 

اى هستند که هر طالب  ها از جمله موانع عظيمه اين –کرده، القيدى و رخوتى که مشاعر روحانى را فلج ساخته 
، ايشان به ما ".  به عالوه گردد جاهدى که قصد خدمت در سبيل امر حضرت بهاءاهلل را دارد با آن مواجه مىم

ها پاک و مطّهر و از مشغوليّات ثانويّه  دارد که تا چه "اندازه از آلودگى به اين يادآورى فرمودند که توانايى ما بستگى
از قّوۀ امداد و شفابخش الهى"  مملوّ  فارغ و ،برى و از نفس ،ماتانگيز آزاد و از تعّصبات و خصو و اضطرابات مالل

  )۱۹۵اهلل، ص . (حصن حصين شريعتگرديم

اين وصايا و نصايح حضرت ولى امراهلل براى مجهوداتى که شما در  هاي بعضى از مفاهيم ضمنى و داللت
  داريد بيان کنيد. دهى روحانى نوجوانان مبذول مى جهت توان
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  مراجع

                                                            
   ۱۹۱۲نوامبر  ۱۷خطابۀ  –ترجمه   ١
  ۴۰۵، ص۱مکاتيب عبدالبهاء، ج  ٢
  ۱۳۱، صDivine Philosophy –ترجمه   ٣
  ۱۲۱/ درياى دانش، ص ۳۲۵لوح احمد فارسى؛ مجموعه الواح مبارکه، طبع مصر، ص  ٤
  ۱/ طبع ثانى، ص ۱۱ل، صمنتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، طبع اوّ   ٥
  ۱۴۹لوح طرازات، مجموعه اشراقات، ص  ٦
  ۱۳کلمات مکنونه عربى، فقرۀ   ٧
  )۳۴(فقرۀ  ۶۶، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج  ٨
  ۱۶۰، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج  ٩

است:  به چاپ رسيدهۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در اين کتاب  از يکى از الواح منتشر نشد -  ١٠
Tablets of Abdu’l-Baha   ) [الواح عبدالبهاء عبّاس]،۱)، جلد  ۱۹۳۰ شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى ،

    . ۸صفحۀ 
  ۷۰شمسى، ص ۱۳۸۴/ طبع  ۱۲۴قمرى، ص ۱۳۲۹رسالۀ مدنيّه، طبع   ١١
  )۶۸(فقرۀ  ۱۰۱، ص۱/ منتخباتى از مکاتيب، ج ۸۸، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج  ١٢
  )۱۵۵(فقرۀ  ۱۷۸، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج  ١٣
  ۹۴، ص۲خطابات مبارکه، ج  ١٤
  ۱۹۱۲جون  ۱۱خطابۀ  –ترجمه   ١٥
  ۳۴۸بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در نجم باختر، سال هفدهم، صفحه  –ترجمه   ١٦
  ۱۹۱۲جون  ۱۱خطابۀ  –ترجمه   ١٧
  ۱۰۲، ص۳هفت وادى؛ آثار قلم اعلى، ج  ١٨
 Paris Talks ۵۴اکتبر؛ صفحۀ  ۲۸خطابۀ  –ترجمه   ١٩
  ۷۴، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج  ٢٠
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  ۱۰۱، ص۳هفت وادى؛ آثار قلم اعلى، ج  ٢١
  ۲۲۹، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج  ٢٢
  ۶۴کتاب اقدس، بند   ٢٣
  ۲۷۰، ص۱البهاء، ج/ منتخباتى از مکاتيب حضرت عبد ۷۲، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج  ٢٤
  ۶۷، ص۱/ منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج ۱۵۸، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج  ٢٥
  ۲۴۷منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ص  ٢٦
  ۳۶مناجاة، ص  ٢٧
  ۲۱۶مناجاة، ص  ٢٨
  ۱۴۰منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، ص  ٢٩
  جتمع در کنفرانس جوانان شبه قاّرۀ هندمعهد اعلى به نفوس م ۲۰۰۰دسامبر  ۲۵پيام  –ترجمه   ٣٠
  معهد اعلى به نفوس مجتمع در کنگره جوانان در پاراگوئه ۲۰۰۰ژانويه  ۸پيام  –ترجمه   ٣١
"راهنماى  ۹که از طرف هيکل مبارک نوشته شده است / نقل ترجمه از صفحۀ  ۱۹۳۵دسامبر  ۸مکتوب   ٣٢

  جوانان"
  ۱۳۶نظم جهانى بهائى،   ٣٣
  العدل اعظم خطاب به يکى از احبّاء) (بيت ۱۲۰۶، شمارۀ انوار هدايت  ٣٤
  ۱۳۹و  ۱۳۸نظم جهانى بهائى، صفحات   ٣٥
  همين کتاب نقل گرديد ۲۶۴/ داستان فوق نيز از صفحه  ۳۲۹مصابيح هدايت، صفحۀ   ٣٦
 Divine Philosophy ۱۱۱بيان حضرت عبدالبهاء در صفحۀ  –ترجمه   ٣٧
جلد دوم  ۲۶۶جلد اّول و ص ۱۷و  ۱۱به ترتيب صفحات  Tablets of Abdu’l-Bahaهر سه بيان از  -ترجمه   ٣٨

  است.


