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 همکاران گرامى

عمومًا  اند، براى مطالعه انتخاب نمودهرا  ىمؤّسسه روح ىها که کتاب ىجامعه ملّ يک ها در  ارائه دوره ستميس
به  يىدوستان با آشنا نيشده است. ا ىاند عمل بوده قياز احبّاء که در امراهلل عم ىليقلنسبتًا و کوشش تعداد  ىبا سع
ارائه  ىا منطقه ايو  ىملّ  ىمؤّسسه آموزش يىنظر و راهنما ريمتعّدد ز ىها تيدر موقع آن را ،ىروح ۱کتاب  اتيمحتو

 ۳ ايو  ۲، ۱ ىها که کتاب ىنيکنند عدد مؤمن ىکوشش م ىمؤّسسات آموزش ستم،يس نيبا آغاز استحکام ا  .ندينما ىم
و  تيّ بلکه قا ىنفوس ىرا برا ىرسم ىها دهند و به عالوه دوره شيرسانند، افزا ىبه اتمام م ىدر پ ىپ را به طور ىروح
تواند از  ىمؤّسسه م که ىانيتعداد راهنما جًايتدر ارائه دهند.  باشند، ىم به خدمت را به عنوان راهنما دارا اميق اقياشت

مرحله  نياّول نيتوان گفت که ا ىم  گردد. مى سيتأس اساسى محکم با ستميو س يابد افزايش مى دينما ىآنها بهره بردار
  کشور است. کيدر  ىشمؤّسسه آموزفرايند  شرفتيدر پ

 نياز مؤمن ىشتريبخواهد به عّده ب ىآموزش ىها نکته آگاه شد که اگر دوره نيبه ا هيدر مراحل اّول ىروح مؤّسسه
 ىاصل ىها گردد. دوره ستميخود س ىو ذات ى مطالعه جزء الينفکها حلقهتعداد  اديازد يىتوانا ديبا ابد،ي ىدسترس

  کنندگان است تا بتوانند به عنوان راهنما به خدمت پردازند. رکتبه شها  ارائه معلومات، صفات و مهارت ازمندين
 نيدر ا . دينما سيتأس تيّ جمع نيرا در ب ىريادگي - سيتدرتا فرايند پوياى گرفت  ميتصم ىروح ۀمؤّسس نيبنابرا

با شرکت مستمر در   شوند. ىخدمت ممسير وارد  را مطالعه نموده هياّول ىهاواحدبا کمک راهنما  نيافراد مؤمن فرايند،
 اديرسند که  ىم ىا سرانجام به مرحله . ابدي ىمافزايش خدمت  ىآنها برا ىتوانائ شده شتريدانش آنها در امر ب ،ها دوره

 ىها هر شرکت کننده در دوره نيبنابرا  .ندينما ىرا ط ىروحانمسير همان  کيتا هر  نديکمک نما گرانيبه د رنديگ ىم
  و هم راهنما باشد. اگردرا دارد که بتواند هم ش تيّ موقع نيا ىروح

 ديگرد ليبدست آمده تعد اتيّ نوشته شد و در پرتو تجرب آموزشى ىميعمل و تفّکر که مواد تعل انيسال ىط در
باشد.  ىجهت آماده نمودن راهنماها، بعد از کتاب شش م ىا دورهبراى که موقع مناسب  سيدر جهينت نيمؤّسسه به ا

 مؤثّر است.  ىراهنما کينسبت به صفات  آنهابه شرکت کنندگان و آگاه نمودن  نيّ مع ميمفاه ىمعّرف ٧هدف کتاب 
 ديبا نينخواهد بود. بنابرا ىافک ىکارآموز نيچن ىکتاب برا نيا ىها واحد ىدوره حاو کيشد که روشن  نيبا وجود ا

دهند فراهم شود که بطور مرتب دور هم جمع شده،  ىخدمت را انجام م نيکه ا ىنفوس ىبرا يىها تيّ موقع
عامل  کيراهنماها  ىجلسات مرتّب برا ليدهند. لذا تشک شيدرک خود را افزاتکميل نموده خود را  ىها مهارت

  شد. ستميس نيدر ا ىالزم و اساس

خدمت به امر و  ريدر مس ىروحان ىاز پيشرفت قوا ىآگاه اديازد“    ىروحانمسير ”   ٧اّول از کتاب  دواح هدف
 ىبعض ىبررس“   روحى) ۶تا  ۱هاى  خدمت در نقش راهنما (کتاب” دّوم  واحد باشد.  ىمؤثّر م ىروهايدرک ن شيافزا

 ىرا در ط افراداز  ىتا بتوانند گروه دهد ىم ىانائاست که به افراد تواستعدادهائى  ها و ها، مهارت روش م،ياز مفاه
هاى هنرى در در حلقۀ  شناسائى نقش فّعاليّت منظور ايجاده ب“   ترويج هنر”  ،سّومواحد   .ندينما کمکشش کتاب اول 

  باشد. مطالعه مى



 ان گرامىهمکار - ٢

رتبط به م کيشده که هر  ميبه سه دوره تقس شود ىارائه م ىکه توسط مؤّسسه روح هاى متسلسل اصلى دوره
را به اکمال  از اين سه دورهدوره  نياّول ۷است. کتاب  ىاز جنبه خاّص  افراد ىو اخالق ىروحان ىقوا تيتقو
 ىو راهنمائ ىاله ميتعال رچوببه خدمت در چا امياو در ق ىوجدان ۀفيو وظفرد  ىدوره آزاد ني. در اساند ر ىم

 ليتشکهاى مطالعۀ جديدى  حلقهکنند  ىدوره را تمام م نياکه  ىکسان شود ىم ديتأک . شود ىم ىبررس ىامر تمؤّسسا
که “   ثاقيعهد و م”  تحت عنوان ،۸کتاب  ۀخدمت به مطالع نيو هم زمان با ا نديعنوان راهنما خدمت نماه دهند و ب
م که سو ۀدور  .باشد ىم جامعهفرد و  ۀرابط دوره نيموضوع ا . ندياقدام نما تهاس کتاب ىاصل ىدوم سر ۀشروع دور
  فرد و اجتماع است. ۀدر بار شود ىدوم شروع م ۀبدنبال دور



 

 

 

 

 

  

  

  ىروحان ريمس

  هدف
 ىروحان ىقوا در بارۀ بيشتر ىکسب آگاه

، و به امر در مسير خدمت شرفتيپ حاصله از
   در اين مسير.  مؤثّريى درک نيروها

 
  

  





 

 ۵ - ىروحان ريمس

  اّول بخش

همه شش  اي ىاند شما هم محتمًال بعض دهشرکت نمو ىکه در دوره کتاب هفتم روح ىاشخاص ريمانند سا
دانش خود را در  ديا نموده ىايد سع که انجام داده ىمطالعات ريها و سا کتاب نيدر ا . ديارا مطالعه کرده ىکتاب قبل

خود را در خدمت پرورش  يىمهارت و توانا ردهرا به دست آو ىروحان قيدرک حقا رتيبص و ديده شيمورد امراهلل افزا
“   ىروحان مسير مودنيپ” تواند به عنوان  ىاست م دهيشما با مؤّسسه همان طور که قبًال ذکر گرد ىهمکار  دهيد.

به  براى کمک تان و قابليّت و توانائىنموده  ىشما رشد روحان با پيشرفت در اين مسير،هم زمان  توصيف گردد. 
 نيخدمات ارزشمند در ا با ارائه  نمود. ديکت خواهشر ها تياز فّعال ىتر دهيچيپ نياديبهتر شده و در م مرا شرفتيپ

 ىرشد روحان تيّ فيتأّمل در ک در آغاز، . ندينما ىرا ط مسير نيتا هم ديکمک نمائ زيرا ن گرانيد دياکنون آرزومند ليسب
  واحد است شما را کمک خواهد نمود. نيکه هدف ا

  دّوم بخش

 کسبنحوۀ   .ميده ىخود را رشد و ترقّ  ىذات ىحانتا صفات رو ميينما ىو کوشش م ىدر عالم وجود سع ما
ظاهرًا  دينما ىآفتاب را منعکس م نهيکه آئ ىوقتاشياى ماّدى فرق دارد.  دست آوردنه بصفات روحانى با نحوۀ 

است  ىما مواهب ى. صفات روحانستين نهيآفتاب در آئ قتيصورت و مثال آفتاب را حاصل نموده است. اّما در حق
. اّما صفات ميکن ىم افتيآنها را در ميگردان ىخداوند بر م ىسوه را ب قلوبمان ىها نهيما آئ ىگار که وقتاز جانب پرورد

مناسب است بنابراين  و تار منعکس خواهد شد.  رهيشده باشد ت دهيعالم پوش نيکه با غبار کدورات ا ىدر قلوب ىاله
قلب  نهيدادن آئ قليص تيّ باشد که در اهم ىنّص  مينمائ ىدوره مطالعه م نيدر ا ىروحان مسيررا که در  ىنّص  نياّول
  :نديفرما ى.  حضرت عبدالبهاء مدينما ىم ديتأک

 ىانوار اله رشيو استعداد پذ گردد ريداد تا روشن و من قليقلب را ص نهيآئ دياست که با نياقدام ا نيمهّمتر”  
با غبار  گريد ىکيه را دارا باشد، شد قليص نهيو استعداد آئ تيّ قلب ممکن است قابل کي . ابديرا ب

و  افتهي قليص نهيشما در آئ  تابد. ىهر دو م رچند همان آفتاب ب شده باشد.  هر دهيعالم پوش نيکدورات ا
که شکوه و جالل خود را  ديآفتاب را کامل و با عظمت و قدرت خود مشاهده نمائ ديتوان ىم ريمقّدس و من

هر  ستيانعکاس ن ىبرا ىشده است استعداد دهيکه با غبار کدورات پوش ىا نهياّما در آئ سازد.  ىم انينما
قلوب خود را  نهياست که آئ نيما ا فهيوظ نيبنابرا باشد.  ىتابد و محروم نم ىم مهچند که آفتاب بر آن بتما

 ۱“  .ميابيگردد ب ىرا که از قلوب صادر م ىکسب الطاف اله تيّ و قابل ميتا انوار را منعکس نمائ ميده قليص
  (ترجمه)



  ىروحان ريمس - ۶

  :ديرا کامل کن ليجمالت ذ  .۱

  .نمائيم______   __ راتا ______ ميده_______قلوب خود را __آئينۀ  ديما با  .الف

با  گري____________ را دارا باشد. و قلب د نهيو استعداد آئ تيّ قلب ممکن است قابل کي  .ب
  شده باشد. دهيعالم پوش ني________________ ا

  تابد. ىد همان ________________ بر _____________________ مهر چن  .ج

  آفتاب ___________________________________ کند. افتهي قليکه ص نهيمثل آئ ىدر کائن  .د

  .ندارد____________________ شده دهيکه با__________________________ پوش ىا نهيآئ  .ه

که استعداد  ميبکوش ديبا دياستعداد____________________ نما داد تا قليقلوب را ص ديالبته با  .و
  .ديحاصل شود تا ______________________________________________________ نما

  و کدام اشتباه است: حيصح لياز مطالب ذ کيکه کدام  ديريبگ ميتصم  .۲

   اشتباه        حيح ص    سازد.ىرا منعکس مىانوار شمس ظاهرافتهي قليص نهيآئ  الف.
 ىرا منعکس نمىباشد انوار شمس ظاهرافتهينقليکه ص ىا نهيآئ  .ب

   اشتباه        صحيح      سازد.
   اشتباه        صحيح     تابد.ىمهيبر قلوب صافقتيشمس حق  .ج
شده  دهيعالم پوشنيکه با غبار کدورات اىبر قلوبقتيشمس حق  .د

   اشتباه        صحيح      تابد. ىاست م
   اشتباه        صحيح     سازد.ىرا منعکس مقتيانوار شمس حقهيقلوب صاف  .ه
 قتيشده انوار شمس حقدهيعالم پوشنيکه با غبار کدورات ا ىقلوب  .و

   اشتباه        صحيح      سازد. ىم منعکسرا 

  است؟“   عالم نيا غبار کدورات”  لياز عبارات ذ کيکدام مشّخص کنيد   .۳

  ىخود پرست _________ ىظاهر اءيبه اش ىدلبستگ _________
  علم و دانش _________ تيّ عشق و محبّت به بشر _________
  و رفاه ىعشق به راحت _________ حرص و طمع _________
  ىو خود پسند غرور _________ حقد و حسد _________



 

 ۷ - ىروحان ريمس

  م؟يده قليقلوب خود را ص نهيکند تا آئ ىبه ما کمک م ذيل از امور کيکدام   .۴
  بر خود گرانيد حيترج _________ سرور  _________
  تيّ محبّت به بشر _________ مانيا _________
  محبّت اهلل _________ ىمهربان _________
  مناجات _________ علم _________
  اعمال خوب _________ گرانيرقابت با د _________
  ىاله ۀخّالق ۀکلم ۀمطالع _________ گرانيدر نواقص د تفّکر _________

مشخص  . ميو کوشش نمائ ىمستمّرًا سع ديعالم آلوده نشود با نيقلوبمان به غبار کدورات ا نهيآئ نکهيا ىبرا  .۵
  اشتباه است؟ ايو  حيصح ليعبارات ذ ايآ ديکن

  اشتباه          صحيح    دهد.قليقلوب ما را صنهيتواند آئىميىمناجات به تنها  .الف
  اشتباه          صحيح     دهد.قليقلوب ما را صنهيتواند آئىميىاعمال خوب به تنها  .ب
 قليص قلوب ما رانهيتواند آئىدعا و مناجات همراه با اعمال خوب م  .ج

  اشتباه          صحيح     است. ىجاذب مواهب اله رايدهد ز
  اشتباه          صحيح     .ميده قليقلوب خود را صنهيآئميتوانىمىمواهب الهقيفقط از طر  .د
  اشتباه          صحيح    ممکن است که طهارت قلب را از دست داد.  .ه
 قلوبمانىهانهيدادن آئقليصفهيوظ،ىاز زندگىادر مرحله  .و
  اشتباه          صحيح     رسد. ىمى به انته 

  .ديرا جواب ده ريسؤاالت ز  .۶

  _____________________________________________ست؟يهدف از داشتن قلب طاهر چ  .الف
______________________________________________________________________   

 ____________________؟____________حاصل کندتواند  ىم ىزيچه چ ستيکه طاهر ن ىقلب  .ب
______________________________________________________________________   

 ___________دهد؟____ ىرخ م ستيمتوّجه ن قتيشمس حق ىسوه که ب ىقلب نهيآئ ىبرا ىچه اتّفاق  .ج
______________________________________________________________________   

  .دييرا در گروه خود مشورت نما ليذ سؤال  .۷

اطفال  -دوستان  نيخانواده و همچن ىاعضا عيخواهران و برادران و جم ن،يوالد ن،يمعلّم - ما  همه چگونه
  م؟يعالم حفظ کن نيخود را از غبار کدورات ا



  ىروحان ريمس - ۸

  سّوم بخش

صفات  ارزش است.  ىب نهيبدون نور، آئ  است. نهيآئدارائى و  همان ثروت ابدي ىانعکاس م نهيکه در آئ ىنور
و مقبول است  ىضرور ىمادّ  يىدارا  دهد. ىم ليما را تشک ىقيثروت حق تيّ مات ما به بشرما، علم ما و خد ىروحان

  :نديفرما ىحضرت بهاء اهلل م . رديگ ربشر مورد استفاده قرا ىو خوشبخت ىارتقاء فضائل انسان ىاّما اگر فقط برا

و  ىو الهو غياقوالکم مقّدسًة عن الزّ و الثّروة و المال اجعلوا  نةيالزّ  ىالخدمة و الکمال ال ف ىفضل االنسان ف” 
و التقتصروا  ةيّ النفس اتيالمشته ىف سةيقل التصرفوا نقود اعمارکم النّف ايو الرّ  بياعمالکم منزّهًة عن الرّ 

انسان در خدمت و  ىاست: برتر نيچن ىبه فارس ارکمب انيمضمون ب(  ۲“  ةيّ منافعکم الّشخص ىاالمور عل
و  ديو هوس مقّدس کن ىپس گفتار خود را از شائبه هو  ظاهره. ىها نتيروت و زکمال است و نه در مال و ث

و امور را  ديصرف نکن ىنفسان اليعمر خود را در ام ىبگو نقد گرانبها . ديمنّزه گردان ايو ر بياعمال خود را از ر
  .)دييخود محدود ننما ىبه منافع شخص

  :نديفرما ىعبدالبهاء م حضرت

خود نبوده بلکه در علّو  يّۀو منقبت و تلّذذ و راحت انسان در ثروت ذات ىت و بزرگوار... عزّت و سعاد”  
  ۳“  فطرت و سمّو هّمت و وسعت معلومات و حّل مشکالت است

  .دييرا کامل نما ليجمالت ذ  .۱

  _______________ و _________________ است. فضل انسان در  .الف

  .ستي__________________ نفضل انسان در ________________ و   .ب

  .مياقوال خود را از ______________ و _______________ منّزه کن ديما با  .ج

  .ميو هوس منّزه کن ىانحراف از حّق و هو __________________________ از ديما با  .د

  .مياعمال خود را از _______________ و _______________ منّزه کن ديما با  .ه

  .ميمنّزه کن ايو ر بي_______________________ از ر دياما ب  .و

  .مييعمر خود را صرف ___________________________________نما ثروت ديما نبا  .ز

  .ميبه هدر ده ىنفسان اتيّ ___________________________________ در مشته ديما نبا  .ح

  ______________ صرف شود._____________________ جيدر ترو ديما نبا ىمساع  .ط



 

 ۹ - ىروحان ريمس

____________ و __________________ و __________________ و _____________ و   .ى
خود نبوده بلکه در  هي______________ و __________________ انسان در ثروت ذات

_________________ و _____________________ و  _______________ و
  ___ است.____________________

  است؟ ىقينشانگر ثروت حق ليذ عواملاز  کيکدام  .۲

  شرافت __________  امانت __________
  وقار  __________  تواضع __________
  صداقت __________  خانواده __________
  عشق __________  علم __________
  عدالت __________  دوستان __________
  پول __________  تکبّر و غرور __________
  مانيا __________  شهرت __________

و در مقابل  xعالمت  ميکسب کن ىقيکند تا ثروت حق ىکه به ما کمک م ىزهائيدر مقابل چ ليذ ستيدر ل  .۳
  .ديبگذار O کند عالمت ىکه ما را از آن محروم م ىآنهائ

  يىماّده گرا __________  و سوء ظن ىحّقه باز __________
  تيو ترب ميتعل __________  بتيغ __________
  اتّحاد __________  توّکل به حّق  __________
  عدم صداقت __________  خدمت به امرهلل __________
  اوهام __________  نفرت __________
  اخالق بيتهذ __________  حرفه و شغل کي دنبال کردن __________
  ىليم ىو ب ىعالقگ ىب __________  ىويلذائذ دن ىريگ ىپ __________
  بخشنده بودن __________  ىمنافع شخص جيترو __________
      ىخود پرست اي ىخود محور __________

 اشتباه است؟ اي حيصح ليجمالت ذ ايکه آ ديمشخص کن

   اشتباه        صحيح     .شودىمدهيسنجىماّديىبا داراىقيثروت حق  الف.
   اشتباه        صحيح     .ديشوىتر ملخوشحاديپول داشته باششتريهر چه ب  ب.
   اشتباه        صحيح     .مييافزاىخود مىبر ثروت روحانىبا ترک تعلّقات ماّد  ج.



  ىروحان ريمس - ۱۰

   اشتباه        صحيح     کند.ىصادق بودن در همه حال امکان ثروتمند شدن را کم م  د.
 به  خدمتراهراگر آن را دميداشته باشىماّديىخوب است که دارا  ه.

   اشتباه        صحيح      .مييصرف نما تيبشر
   اشتباه        صحيح     شود.ىواصل نمىهرگز به ثروت روحان ريشخص فق  و.
   اشتباه        صحيح     .ابديىماديازدىماّديىملّت با داراکيرفاه و صلح   ز.

   اشتباه        صحيح     .دينماىماديما را زىقيخدمت به خانواده ثروت حق  ح.
   اشتباه        صحيح     دهد.ىمشيما را افزاىقيخدمت به دوستان ثروت حق  ط.
   اشتباه        صحيح     دهد.ىمشيما را افزاىقيخدمت به جامعه ثروت حق  .ى
   اشتباه        صحيح     هم خوشحال بود.ىممکن است که بتوان بدون ثروت ماّد  .ک
 اگر استىقيثروت حقىدارااديصادق با ثروت زريشخص غ کي  .ل

   اشتباه        صحيح      صرف کند. تيثروتش را در راه خدمت به بشر
   اشتباه        صحيح     است.ىو حفظ منافع شخصجيراز حصول ثروت در ترو  .م
   اشتباه        صحيح     .ميباشريفقىماّداز نظرديباميواقعًا خوشحال باش نکهيا ىبرا  .ن
   اشتباه        صحيح     .ديرا با پول بخرىرستگارىحتّزيهمه چديتوان ىشما م  .س

  :ديدر گروه خود بحث و مشورت کن ليسؤاالت ذ  ۀدربار  .۵

  ست؟يفرد و جامعه چ ىبرا ىاخالق ريکسب ثروت از راه غ جينتا  الف.

  قبول است؟ ىثروت مادّ  ىطيتحت چه شرا  ب.

  د؟يافزا ىم گرانيد ىقياو و ثروت حق ىقيفرد به امراهلل بر ثروت حق کيچگونه خدمت   ج.

  .دينّص مبارک را حفظ نمائ نيا  .۶

  ۴“ .ديگرد ازين ىو ب ىاز کون و امکان هر دو غن ديمّطلع شو هيّ احد ۀمستور ىعباد اگر از بحور غنا ىا” 



 

 ۱۱ - ىروحان ريمس

  چهارم بخش

به خاطر داشته  ديبا نيهمچن . است است که حّق به ما عطا نموده ىمواهب گرانبهائ ىروحانکه صفات  ميگفت
به ما داده  ميالزم دار روحانى خود مواهب و رشد صفات نيو حفظ ا افتيدر ىکه برا ىکه خداوند تمام قوائ ميباش

به ما  نيهمچن  عطا شده است. هيّ لها خداوند و عشق به حّق و عمل به اوامر يىشناسا ىتوانائ انسانهر فرد  به  است.
از  شيو خداوند ب ستين کسانياستعداد در همه  زانيم اّما هم اعطاء شده است. ىگريشمار د ىب استعدادهاى

است که بالقّوه  يىآنچه از ما خواسته شده است پرورش کامل استعدادها  از ما طلب نخواهد کرد. يىاستعداد و توانا
  .در وجود ما نهفته است

از ما مقّدر فرموده  کيهر  ىکه خداوند برا ىعيرف ىاز مقام روحان ديخود ما با ىپرورش صفات روحان ىبرا
 ىنسب شرفتيبه پ دينبا باشد.  ىو تعال ىترقّ  دي.  نقطه نظرگاه ما باميآن حرکت کن ىبه سوبطور مداوم و  ميآگاه باش
از مردم  بسيارىدهد.   ىتنّزل م ىو معمول ىنسب شرفتيپبه حّد اجتماع امروز ما را  اريبر طبق مع ىزندگ  .ميقانع شو

رقابت با نفوس، ما را  قتياّما در حق . ديآ ىبه دست م گرانيرقابت با د قياز طر ىو تعال ىکنند که ترقّ  ىمتصّور 
 استم ۀو عالق کشاند همانا عشق ىم ىتعال ىکه ما را به سو يىروين سازد.  ىدر دام تجمّالت اجتماع گرفتار م شتريب

 ىدر ترقّ  ىسع ىعني در راه کمالو کوشش  ىسع . ميما مقّدر نموده نائل شو ىتا به آنچه خداوند به صرف فضل برا
  :نديفرما ىامراهلل م زيعز ىّ حضرت ول . گذاشته است عهياست که خداوند در ما به ود استعدادهائىکامل 

و  نديد و دنّو اخالق و سوء رفتار نفوس در حول خود ننماخو طيمح ىنظر به پست ديحّق.. با دهيبرگز اراني” 
 حيو نصا ميو نقطه نظر گاه را تعال ندينظر را به اوج مرتفع نما دينگردند بلکه با ىو تفّوق نسب ازيبه امت ىراض

 ىو ط ماندهيباق دهيعد ىسلوک مراحل ىدر واد لّ ک ىقرار دهند آن وقت معلوم شود که هنوز از برا ىقلم اعل
  ۵“  مياست هنوز وارد نگشته ا هيّ اله ميسافات نکرده به سرمنزل مقصود که تخلّق به اخالق و شم

اشتباه  ايو  حيصح ريعبارات ز ايکه آ ديمشخص کن . مييتفّکر و تعّمق نما“   استعداد” درباره مفهوم  دياجازه ده  .۱
  است؟

   اشتباه        ح صحي    را دارند.ىعرفان و عشق الهاستعدادمردم عيجم  الف.
   اشتباه        صحيح      را دارند.ىمردم استعداد انعکاس صفات و اسماء اله عيجم  ب.
اندازه  کيرا بهىمردم استعداد انعکاس صفات و اسماء اله عيجم  ج.

   اشتباه        صحيح      دارند.
فاقد  ت کهاسنيکنند اىاز نفوس مظاهر امر را رد مىعلّت آنکه بعض  د.

   اشتباه        صحيح      هستند. ىعرفان و عشق اله ىبرا الزم استعداد
   اشتباه        صحيح     شخص نامهربان استعداد مهربان بودن را ندارد.  ه.



  ىروحان ريمس - ۱۲

   اشتباه        صحيح      شده استعداد صادق شدن را ندارد.تيصادق تربريکه غ ىنفس  و.

   اشتباه        صحيح     است.ّسريممکن و مرانگيشناخت استعداد د  ز.
   اشتباه        صحيح     .مياز ما به استعداد خود واقف کيهر   ح.
   اشتباه        صحيح     .مياز ما چقدر استعداد دارکيداند که هرىفقط خداوند م  ط.
   اشتباه        حيح ص    باشند.ىخود مکودکاناستعدادهاىمسؤول پرورش نيوالد  .ى
   اشتباه        صحيح     باشند.ىمسؤول پرورش استعداد شاگردان خود م انيمربّ   .ک
   اشتباه        صحيح     د.نباشىافراد خود ماستعدادهاىجوامع مسؤول پرورش  .ل
   اشتباه        صحيح     باشد.ىخود ماستعدادهاىهر فرد مسؤول پرورش  .م

  :ميفوق بپرداز انيبه ب دياجازه ده ميتفّکر کرد“   استعداد” اکنون که در مفهوم   .۲

  ناظر باشند به: ديحّق نبا دگانيبرگز  الف.

  ۱___________________________________________________________________ .  
  ۲_____________________________________________________________ .______  
  ۳___________________________________________________________________ .  

  کنند به: ىخود را راض دينبا  ب.

  .ى. __________________________________ نسب۱  
  .ى. __________________________________ نسب۲  

  ___________________________________________ ديبا ىنسب ىبودن به برتر ىراض ىبجا  ج.

  __________________________________________________________ نقطه نظر را  ديبا  د.

  _______قرار دهند آن وقت ________________________ ىقلم اعل حينقطه نظرگاه را نصا ىوقت  ه.
______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   



 

 ۱۳ - ىروحان ريمس

 ىستون بعض نيدر اّول  .ميدار ىفضائل روحان تيبه تقو ازيما ن ،و دنّو اخالق جامعه طيمح ىغلبه بر پست ىبرا  .۳
 کند.  ىتون اّول مبارزه ماست که با س ىاز صفات روحان ىاز حاالت فساد جامعه ذکر شده و ستون دّوم تعداد

  .ديده مطابقتکند  ىبا آن مبارزه م مًايکه مستق ىمناسب با هر فساد صفت

  سيتقد  ظلم و ستم   _______________
  اطاعت  ىماّده گرائ  _______________ 
  عشق به همه  هرج و مرج  _______________ 
  صداقت  ىاخالق ىبند و بار ىب  _______________ 

  انقطاع  فساد و انحراف   _______________
  شجاعت  تعّصب  _______________ 
  آرامش وجدان  تکبّر و غرور  _______________ 
  عدالت  خشونت  _______________ 
  ىتواضع و فروتن  ىفان ىها لّذت ىريگ ىپ  _______________ 

 ايآ  باشد. ىم و ادب ميتکر احترام، کند، ىو سبک حفظ م هودهيبکه ما را از رفتار  ىها و صفات از روش ىبعض  .۴
  د؟يرا نام ببر گريسه صفت د ديتوان ىم

  ______________________________________________________________  الف.
  ______________________________________________________________  ب.
  ______________________________________________________________  ج.

هر   .دهد ىرا نشان م ىقيحق ىاز برتر يىها ستون نمونه نيو دّوم ىنسب ىاز برتر يىها نمونه ليستون اّول در ذ  .۵
  .دييمتّصل نما ىقيحق ىمناسب را به نمونه برتر ىنمونه تفّوق نسب

نمرهديکه مطمئن شوديدرس بخوانىبه قدر  ___
   .ديکن ىم افتيدر ىقبول

گذاشتن  و کنار انهيماه مخارجپرداخت  بعد از  ___
 ىمقدار مانده ىاز مبلغ باق ح،يتفر ىبرا ىمبلغ

  .ديکن ميتقد هيريبه صندوق خ
که  ديکن ىدور فقط وقتىاز انجام کار اشتباه   ___

   .ديفتيب ريممکن است گ ديکن مىفکر 
 ىبا بردبار گريبا نفوس از نژادها و طبقات د  ___

   .ديرفتار نمائ
   .دينکن تيّرا اذ ىکس  ___

  .دينمائ اطاعت نياز قوان شهيهم  الف.
در کالس را که  ىموضوعات ديکن ىسع  ب.

  .ديکامًال درک نمائ د،يکن ىم مطالعه
ها  انسان عيمحبّت وافر و احترام به جم  ج.

   .ديداشته باش
  .نمائيد جيفّعاالنه رفاه همنوعان خود را ترو  د.
ق امر به صندو ىبا کمال سخاوت و فداکار  ه.

   کمک کنيد.



  ىروحان ريمس - ۱۴

  :ديرا در گروه خود بحث کن ريسؤاالت ز  .۶

  م؟يقانع شو“   ىنسب و تفّوق ازيامت“   به  ديچرا نبا  الف.

  باشد؟ ديما چه با ازيامت اريمع  ب.

حضرت بهاءاهلل در کلمات  به کمال است.  ىابيکنند که رقابت تنها راه دست ىنفوس تصّور م ىبعض  ج.
و بر برادر خود تفّوق  دياست که در قول مجادله نما ىعباد کس نيغافلتر” : نديافرم ىمبارکه مکنونه م

نائل  آنتوان به  از چه طريق ديگرى مى، ديبه تفّوق رس توان ىنظر شما اگر از راه رقابت نم به  ۶“  ديجو
  شد؟

خودمان پرورش کامل استعدادهاى  ىو کوشش برا ىمستلزم سع ازيتفّوق و امت ىريگ ىکه پ ميگفت  د.
 رتيتواند س ىفرد م ايکند؟ آ ىم رييما تغ ىبا رشد روحان اياستعداد ما ثابت است و  زانيم ايآ باشد. مى

  دهد؟ رييخود را تغ

  پنجم بخش

وابسته باشد. اگر بخواهد به  ىزيقلب است که به چ عتيدر طب نيا محبّت خلق شده است.  ىبشر برا قلب
 ىبرا ىطرق متعّدد به خداوند وابسته گردد.  ديبا د،يرا منعکس نما ىشد که نور الهوابسته نگردد و قادر با ايدن اءياش

ها  محبّت نيا عيجم ولى . ميرا دوست دار خودما خانواده، دوستان، جامعه و کشور  اظهار محبّت وجود دارد. 
ب ما پاک باشد و که قل ىشامل کّل است.  وقتحّق  عشق نامحدود محبّت اهلل است.  محبّت گانهيمحدودند.  

 ىتا زمان . مينوع بشر ارائه ده عيشائبه خود را به جم ىمحبّت نامحدود و ب ميتوان ىمحبّت اهلل را منعکس سازد، ما م
چون حسادت، تعّصب، و  ىتواند خصائل نامطلوب ىروشن نگردد م ىاز محبّت نامحدود اله گرانيکه محبّت ما به د

  .تملّک را با خود همراه داشته باشد

عشق و محبّت  . ميآن را درک کن ديعشق و محبّت وجود دارد که همه ما با مهّم در اريبس تيّ خصوص کي
که ما از آن  ىزيچ . ميترس ىم ميکه دوست دار ىکه ما از کسان ستيبدان معنا ن نيهمراه با ترس است.  ا شهيهم
 همراه نيو عشق آنهاست.  بنابرا تمحبّ از دست دادن  ايو  مياست که دوست دار ىاز دست دادن کسان ميترس ىم

اشتباهات ما مانع از  اياعمال،  نکهيترس از ا ىعني  .ميدر قلوب خود داشته باش زياهلل را ن ةيّ خش ديمحبّت اهلل ما با
محبّت  رايشود که خداوند ما را دوست داشته باشد ز ىکه اعمال ما مانع م مييگو ىنم  محبّت اهلل به ما گردد. دنيرس
 دنيکه از رس شود ىم ىباشد.  اّما اعمال ما مانند مانع ىنم از آن محروم تيّ گاه بشر چياست و ه تينها ىباوند خد
  کند. ىم ىريمحبّت به ما جلوگ نيا



 

 ۱۵ - ىروحان ريمس

از نصوص مبارک درک ما  بسيارى اهلل هر دو دارد.  ةيّ کامل به محبّت اهلل و خش ىبستگ ىصفات روحان ىترقّ 
  :نديفرما ىسازد. حضرت عبدالبهاء م ىروشن م ما ىروحان اتيدر ح ىاساس ۀدو قوّ  نيرا درباره ا

کند و چون  نيّ مز هيو تنز سيتقد ىو به ردا ديو طاهر نما بيّ انسان را ط ىو محبّت روحان ىعشق اله رايز” 
  .ديجلوه نما ىربّان ضيف ابديبه حّق دل بندد و به جمال مطلق تعلّق  ىانسان به کلّ 

اهّلل روشن آنان  به نور محبّت رشانيکه ضم ىمحض است. نفوس ىبلکه روحان ستين ىنمحبّت جسما نيا”  
اهّلل است و آن   محبّت ىميصم ىقيالمع. عشق حق هيدر افق تنز سيتقد نجوم ۀمانند انوار ساطعند و به مثاب
  ۷“  مقّدس از اوهام و افکار ناس

  :نديفرما ىبهاءاهلل م حضرت

بل  نفعهيما  ىال نظريله ان  سيبما لُه ناظر نباشد بل بما عنداهّلل. ل ديبا ديمانصرت ن ۀاراد ىهر نفس وميال” 
 هيمقّدس باشد چه که سالح فتح و سبب اّول ىاز شؤونات نفس و هو ديبما ترتفع به کلمة اهّلل المطاعة قلب با

. دينما ىم کند و حزب اهّلل را نصرت ىم ظامر را حف کليکه ه ىاهّلل بوده و هست. اوست درع ىنصر، تقو
جنود عالم محسوب بها فتح المقرّبون مدن القلوب باذن اهّلل رب  ىمظّفر بوده و از اقو ىتقو تيالزال را
  ۸“ .الجنود..

  :دييرا کامل نما ليجمالت ذ  .۱

  .ديانسان را ________________ و _____________________ نما ىو محبّت روحان ىعشق اله  الف.

 ابدي_________________ و به جمال مطلق __________________ به حّق __ ن انسانچو  ب.
  .ديجلوه نما ى_________ ربّان

  بلکه _________________________محض است. ستيمحبّت __________________ ن نيا  ج.

مانند  اهلل _______________ آنان _________________ محبّت رشانيکه ضم ىنفوس  د.
  .ساطعند __________

اهلل روشن است. به مثابه __________________________ در  به نور محبّت رشانيکه ضم ىنفوس  ه.
  المعند. هيافق تنز

  اهلل است و آن مقّدس از ___________ و ____________ ناس. عشق ______________ محبّت  و.



  ىروحان ريمس - ۱۶

  .ديرا جواب ده ليسؤاالت ذ  .۲

     د؟ينما ىو طاهر م بيّ قلب انسان را ط ىزيچه چ  الف.
    

     ست؟يچ“   ديجلوه نما ىربّان ضيف” درک شما از عبارت   ب.
    

     گردد؟ ىربّان ضيدارا باشد تا جاذب ف ديقلب با ىچه حالت  ج.
    

     ؟ىروحان اياست  ىمحبّت اهلل حالت جسمان ايآ  د.

     م؟يشو ىاهلل روشن شود چه م ارواح ما به نورمحبّت ىوقت  ه.
    

    ستيچ ىقيعشق حق  و.

     دهد؟ ىقرار م ريرا تحت تأث نيرياهلل روشن است سا به نور محبّت رشيکه ضم ىچگونه نفس  .ز
    

کمک به  ىبرا يىها نمونه . ديسيدر مورد انواع متعّدد عشق و محبّت بنو ىجمالت ليبا استفاده از کلمات ذ  .۳
  شما داده شده است.

    اهلل موجب سرور قلب است. محبّت  : سرور
    است. به اواهلل و تمّسک  محبّت تيّ و حر ىمنشأ آزاد  :ىو آزاد تيّ حر

    موجب طمع است. ىويدن اءيمحبّت به اش  :طمع
    شود. ىمنجر به حسادت م ردياهلل منشأ نگ اگر محبّت و عشق ما به دوستانمان از محبّت  :حسادت

  _______________________________________________________________  :نور
  _______________________________________________________________  :غم
  _______________________________________________________________  : ىديناام
  _______________________________________________________________  : اتيح

  _______________________________________________________________   :اشتياق
  _______________________________________________________________   و آرزو: ليم
  _______________________________________________________________  : ضيف

  _______________________________________________________________   :تمّسک



 

 ۱۷ - ىروحان ريمس

  _______________________________________________________________  : تملّک
  _______________________________________________________________   :ترس

  _______________________________________________________________   :بخشش
  _______________________________________________________________  : شفقت
  _______________________________________________________________   :تقّدس
  _______________________________________________________________   کّل: شامل

  _______________________________________________________________  : عدالت
  _______________________________________________________________   :علم

  _______________________________________________________________  : شجاعت

  :ديرا کامل کن ليجمالت ذ  .۴

  اهلل بوده و هست. ىچه که ___________________________ فتح تقو  الف.
  باشد. ىاهلل _________________________ نصر م ىتقو  ب.
  کند. ىامر را حفظ م کلياهلل _________________________ است که ه ىتقو  ج.
  .دياهلل _________________________ است که حزب اهلل را نصرت نما ىتقو  د.
  اهلل ___________________ مظّفر بوده. ىتقو  ه.
  اهلل از _______________________ عالم محسوب. ىتقو  و.
  ____________ مدن ________________ باذن اهلل رّب الجنود.بها فتح __  ز.

  :دييرا در گروه خود بحث نما ليسؤاالت ذ  .۵

  م؟يده ىچگونه محبّت خود را به خداوند نشان م  الف.

  م؟يده ىچگونه ترس خود را از خداوند نشان م  ب.

  انسان مهّم است؟ ىپرورش صفات روحان ىاهلل برا چرا محبّت  ج.

  مهّم است؟ ىرشد صفات روحان ىاهلل برا ةيّ چرا خش  د.

  م؟يکن ىمحيرت احساس  ايآ  م؟يدار ىچه احساس ميتر از خود هست ميعظ ىکه ما در حضور مقام ىوقت  ه.
اهلل  ةيّ احساس با خش نيا م؟يکن ىم حيرت احساس ميخدا هست ىعظمت و بزرگ شهيدر اند ىوقت ايآ

  چگونه مرتبط است؟ 



  ىروحان ريمس - ۱۸

  ششم بخش

 ىهر قدم.  داريم گام برمى بسوى خدا که هدف غائى عشق و اخالص ما استدر مسيرى  مه ماکه ه ميدان ىم
 افتهي قليص شتريقلوب ما ب نهيو با هر قدم آئ ديافزا ىعشق و محبّت ما را نسبت به خداوند م ميدار ىبر م مسير نيکه در ا

احکام  نياگر ا  است. ىسازد احکام اله ىر مرا منوّ مسير  نيآنچه که ا کند. پيشرفت بيشترى مى ما ىو صفات روحان
در کتاب مستطاب اقدس حضرت بهاءاهلل در مورد  . ميشو ىقرار گرفته گمراه م ىکيدر ظلمت و تار ميرا اطاعت نکن

  :نديفرما ىم نيچن ىاحکام اله

عالم االمر و الخلق  ىکان مقام نفسه ف ىو مطلع امره الّذ هيالعباد عرفان مشرق وح ىانَّ اّوَل ما کتب اهّلل عل” 
بکّل االعمال. اذا فزتم بهذا المقام  ىأتيمنع انّه من اهل الّضالل و لو  ىو الّذ ريمن فاز به قد فاز بکّل الخ

احدهما دون  قبليالمقصود النّهما معًا ال ىما امَر به من لد تّبعَ يلکّل نفس ان  ىنبغي ىو االفق االعل ىاالسن
که خداوند بر  ىزيچ نياست: اّول نيچن ىمبارک به فارس انيب مضمون(  ۹“  لهاماالخر هذا ما حکم به مطلع اال

باشد که در مقام نفس خداوند است در  ىو مطلع امر خود م ىمشرق وح يىشناسا ديبندگان خود واجب گردان
باشد گر  ىاست و آنکه منع شد از اهل ضالل م دهيرس ريو خلق. آنکه به عرفان او فائز شد به کّل خ امرعالم 

بر همگان است که آنچه  ديفائز شد ىو افق اعل ىمقام اسن نيعامل باشد. آنگاه که به ا ريچه به تمام اعمال خ
دو (عرفان حق و عمل به اوامر) با هم  نيا راياند اطاعت کنند ز را از جانب حضرت مقصود به آن امر شده

  ه که مطلع الهام به آن حکم نموده است.)است آنچ نيشود و ا ىنم رفتهيپذ ىگريبدون د ىکيهستند و 

کذلک نزّل االمر من سماء  ىتيّ لبر ىرحمت حيو مفات ىعباد نيب ىتيسرج عنا ىمالٔ االرض اعلموا اّن اوامر اي”  
که  ديبدان نيزم ىمردم رو ىاست: ا نيچن ىمبارک به فارس انيمضمون ب(  ۱۰“  انيربّکم مالک االد ةيّ مش

 تيّ امر از آسمان مش نينچنيا  .شدبا ىبندگانم م نيرحمت من در ب ىدهايو کل تيعنا ىها اوامر من چراغ
  نازل شده است) انيپروردگار شما مالک اد

  :نديفرما ىاز الواح حضرت بهاء اهلل م ىکي در

  ۱۱“ . عمل نمود ديو لکن به حکمت با عرفونيلو هم  تانيح ۀمنزل و ناس به به منزله بحر است هيّ اوامر اله”  

  :نديفرما ىم ىدر هفت واد و

 قتيو ثمره شجره حق قتيسرّ طر قهيالحق ىکه ف عتياز شر ىاسفار به قدر َشعر نيا عيدر جم ديسالک با”  
 ىاطاعت اوامر متشبّث باشد و به حبل اعراض از مناه لياست انحراف نورزد و در همه مراتب به ذ

  ۱۲“  واقف گردد قتيمرزوق شود و بر اسرار حق عتيمتمّسک تا از کأس شر



 

 ۱۹ - ىروحان ريمس

  :نکهينصوص مبارکه فوق داللت دارد بر ا  .۱

   اشتباه        صحيح     است.ىمظهر امر الهيىما شناسافهيوظ نياّول  الف.
   اشتباه        صحيح     .بعد اطاعت اوستفهيوظ،مظهر امريىبعد از شناسا  ب.
   اشتباه        صحيح      .استىر الهتر از اطاعت از اواممظهر امراهلل مهّميىشناسا  ج.
   اشتباه        صحيح      مظهر امراهلل است.يىتر از شناسامهّمىاطاعت از اوامر اله  د.
 ميدرک کن ديما با“احدهما دون االخرقبليالنّهما معًا ال”از عبارت  ه.

   اشتباه        صحيح      .ستينقابل قبول  ىمظهر امراهلل بدون اطاعت از اوامر اله يىشناسا که
 ميدرک کن ديما با“ احدهما دون االخرقبليالنّهما معًا ال”از عبارت  و.

   اشتباه        صحيح      .ستيمظهر امراهلل قابل قبول ن يىبدون شناسا ىاطاعت از اوامر اله
   اشتباه        صحيح      فرموده است.تيخداوند به صرف عشق و محبّت به ما احکام را عنا  ز.

فرموده  تيبه ما عنامياز او بترسنکهيخداوند احکام را به جهت ا  ح.
   اشتباه        صحيح      است.

   اشتباه        صحيح      .ميرا به خاطر ترس از مجازات اطاعت کنهيّاحکام اله ديما با  ط.
   اشتباه        صحيح     .مياعت کنرا به صرف محبّت حق اطهيّاحکام اله ديما با  .ى

حق اطاعت داتييرا جهت جذب فضل و تأهيّاحکام الهديما با  .ک 
   اشتباه        صحيح      .ميکن

   اشتباه        صحيح      کنند دوست دارد.ىرا که از او اطاعت مىنفوسفقطخداوند  .ل
 افتيدر ىد را براکنند قلوب خوىکه از خداوند اطاعت مىنفوس  .م

   اشتباه        صحيح      .ندينما ىم باز محبّت اهلل
   اشتباه        صحيح     بخشنده است.عشيخداوند فقط نسبت به بندگان مط  .ن
   اشتباه        صحيح     .دينماىزندگىتواند خارج از بحر احکام الهىبشر نم  .س

  .ديرا کامل کن ليذ ۀجمل  .۲

و  قتيسّر طر قهيالحق ىاسفار به قدر _____________ از __________ که ف نيا عيدر جم ديبا سالک” 
____________  لياست _____________ نورزد و در همه مراتب به ذ قتي___________ شجره حق



  ىروحان ريمس - ۲۰

 سرارمتشبّث باشد و به حبل اعراض از ____________ متمّسک تا از کأس _____________ شود و بر ا
  “ .___________________ واقف گردد

  از احکام است؟ لياز مطالب ذ کيکدام   .۳

  است. ىکي_____ خدا 
  روزانه مناجات بخواند. ديبا ى_____ هر فرد بهائ
  حضرت بهاء اهلل است رويپ يى_____ هر فرد بها
  .دينما ميتبّرعات تقد ديبا ى_____ هر بهائ

  مظهر ظهورش را داده است. يىاشناس ىتوانائ ى_____ خداوند به هر نفس
  .ديالعدل اعظم اطاعت نما تياز ب ديبا يى_____ هر بها

  هستند. ى_____ زن و مرد مساو
  .ندينما تيخود را ترب کودکان ديبا اني_____ بهائ

  چه؟ ىعنيخداوند بودن  عيبنده مط  .۴

  ست؟يچ ى_____ دائمًا بپرسد حکمت دستورات اله
  .رديبگ دهيآنها را ناد اياعتراض کند و  يىمؤّسسات بها ماتي_____ مرتّبًا به تصم

  کند. ديهستند تقل ىاله عيکند بندگان مط ىکه فکر م ى_____ کورکورانه از کسان
  کند. ىرا قبول کرده و بر طبق آن زندگ قتيمنظور که حق نيکند به ا قتيحق ى_____ تحرّ 

  .دينما ىبر طبق احکام مش ىاله لي_____ در سب

  م؟ياموزيرا ب ىاحکام اله ميتوان ىم چگونه  .۵

  گرانينمودن از د ىروي_____ با پ
  _____ با رفتن به جلسات

  هر صبح و شام اتي_____ با تالوت آ
  _____ با خواندن دعا و مناجات

  ىمعلومات امر ديي_____ با تز

  داد: حيتوض نيچن نيتوان ا ىرا م ىاحکام اله  .۶

  سفر سالک ريدر مس قتي_____ سّر طر
  قتيحق ۀشجر ۀ_____ ثمر

   ى_____ مصباح محبّت اله



 

 ۲۱ - ىروحان ريمس

  ى_____ مفتاح بخشش اله
  باشند. ىکه همه انسان ها در آن غوطه ور م ى_____ بحر

  :ديرا در گروه خود بحث کن ليسؤاالت ذ  .۷

  ست؟يچ ىهدف از احکام اله  الف.

  م؟يرا اطاعت کن ىاحکام اله ديچرا با  ب.

  م؟يبه آنها بنمائ ىشتريتوّجه ب ديباشند و ما با ىاحکام م رياز ساهستند که مهّمتر  ىاحکام ايآ  ج.

که احکام حضرت بهاءاهلل را اجرا  يىفرد بها کيمورد قبول است:  شتريب ىدر درگاه اله کيکدام   د.
 ىخود را اطاعت نموده اّما از قبول حضرت بهاءاهلل خوددار انتيکه احکام د ىشخص ايکند و  ىنم
  کند؟ ىم

  هفتم بخش

مظهر امراهلل  يىشناسا  .دينما تيهدا ىکه ما را کورکورانه به محضر اله ميقدم بردار ىريدر مس ميتوان ىنم ما
 ۀبا مطالع شود.  ىما م ىموجب تدنّ  زيو چه چ ىمنجر به ترقّ  ىزيکه چه چ ميشو ىکند و متوّجه م ىچشمان ما را باز م

 ىا نشانه ئىشدر هر  . ميشو ىبشر آگاه م ى، از هدف خداوند برادهما آورده ش ىتوسط مظاهر مقّدسه برا که ىآثار اله
که نسبت به او  ىو عشق و محبّت ميآور ىدست م به ىمظهر اله قياز طر که ى. علمميابي ىماز قدرت و حکمت او 

  ماند. ىنم ىباق ديدر شّک و ترد گريقلب ما د  .دهد ىم نانيبه ما اطم ميکن ىاحساس م

 مانيا زانيو همان طور که م کند.  ىما رشد م قانيو ا مانيا ميگذار ىقدم م ريمس نينه در اطور که خاضعا همان
 . ابدي ىپرورش م زيما ن ىشده و صفات روحان شتريحّق ب وضاتيف افتيدر ىما برا ىتوانائ نيهمچن شود ىما اضافه م

 . مييبر طبق آن عمل نما ديبا ميدار نيقيقّدسه م ميتعال قتيحقاگر ما واقعًا به   .ستين“   دانستن” صرفًا  مانياّما ا
 است.  مانيو درنگ داشتن نشان دهنده ضعف ا ديدر عمل به آن ترد ايو مخالف آن عمل نمودن و  قتيدانستن حق

حضرت عبدالبهاء   گردد. ىاست که در عمل آشکار م ىا و آگاهانه ارانهيعلم هش مان،يعلّت است که ا نيبه هم
  :نديرماف ىم

اثر  ّول دانستن است و بعد عمل نمودن.ا ىول ،در درگاه پروردگار مقبول است کوکاريهر چند شخص ن”  
بعضى   .است محروم دارشيخود از د ىول باشد، عيبدنظير و  ممکن است بىشخص کور هنرى يک 

 چونى نمايند، ول برند و به آسايش و راحتى انسان کمک مى کنند، بار مى حيوانات براى انسان کار مى
دارد، گل و گياه را  بارد و برکات خود را نثار مى ابر مى . برند ىنم ىتعب و زحمت مکافات نينادانند از ا
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چون از نتائج و ثمر بخشد، ولى  ها مى ها و باغ دهد، و سبزى و خرّمى به دشت و صحرا و جنگل پرورش مى
چراغ  نيا .نون و خوشنود از او نگرددمم ىنفس چينشود و ه فينگردد و توص ديخبر است لهذا تمج ىآن ب
گذشته نفس  نياز ا  .ممنون نگردد واز ا ىخبر است کس ىب نکهياز ا ىول نکهياز ا ىول ،بخشد ى مىروشن

 ر درجۀتفاوت اينجاست: ايمان د ولى ،اقبال کند ديانوار نما ۀمشاهد ىو خوش رفتار البتّه از هر افق کوکارين
  ١٣“س انجام اعمال نيک.و سپ يعنى وقوف و آگاهىاّول 

  :ديرا کامل کن ذيل جمالت  .۱

  _________________________ ىولباشد،  عيبدنظير و  ممکن است بىشخص کور اثر هنرى يک   الف.
______________________________________________________________________  

 نمايند، و به آسايش و راحتى انسان کمک مى برند ، بار مىکنند مىبراى انسان کار بعضى حيوانات   ب.
  ___________________________________________________________________ولى 

______________________________________________________________________  
به دشت و سبزى و خّرمى  دهد، و دارد، گل و گياه را پرورش مى بارد و برکات خود را نثار مى ابر مى  ج.

  _________________________________________ ولى ،بخشد ها مى ها و باغ جنگل صحرا و
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

  _______________________________________________ ىول بخشد، ى مىروشنچراغ  نيا  د.
______________________________________________________________________  

  __.____________ ، ولىاقبال کند ديانوار نما ۀمشاهد ىالبتّه از هر افق و خوش رفتار کوکارينفس ن  ه.
______________________________________________________________________  

کمک به شما  ىبرا  استفاده شود.“   مانيا” که در آن از لغت  ديسيبنو ىا جمله لياز کلمات ذ کيهر  ىبرا   .۲
  شود. ىذکر م ىا نمونه

    مثل کوه ثابت است. مانياو در ا  :ثابت
      :ريناپذ ديترد
      :ىدل زنده

      :محکم
      : شيافزا
    آگاه شده:  زهتا
      : ىقيحق

      قدم:  ثابت
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      شک:  بدون
      : اصيل
      : ريناپذ تزلزل

  اشتباه ؟ اياست  حيصح ليعبارات ذ ايآ ديريبگ ميتصم  .۳

   اشتباه        صحيح     مظهر اوست.ىعرفان حق و شناسائمانيمنشأ ا  الف.
   اشتباه        صحيح      است. ىالهبه حضرت بهاء اهلل مستلزم عمل به اوامر و احکام مانيا  ب.
  اوامر او را اطاعتشهيداشته باشد هممانيبه مظهر امراهلل اىاگر کس  ج.

   اشتباه        صحيح      خواهد کرد.
   اشتباه        صحيح     هرگز سؤال ننمودن.ىعنيداشتن مانيا  د.
   اشتباه        صحيح     .بدايىماديدر فرد ازدىعلم الهشيبا افزا مانيا  ه.
   اشتباه        صحيح     .ابديىماديازدىالهميفرد با عمل بر طبق تعال مانيا  و.
   اشتباه        صحيح     است.نيقيمخالف شّک   ز.

   اشتباه        صحيح     است.ىکيقانيو ا مانيا  ح.
   اشتباه        صحيح     شّک داشته باشد.ديابتدا انسان باقانيبه ادنيرس ىبرا  ط.
   اشتباه        صحيح      است. دهيرسنيقيفرد به مرحلهنکهياىعنيکورکورانهمانيداشتن ا  .ى

   اشتباه        صحيح     .متعّصب بودنىعنيمتزلزلريغمانيداشتن ا  .ک 
   اشتباه        صحيح     دکه فرد بتواند آن را از دست بدهستينىزيچ مانيا  .ل

  شود: ى. دو نمونه ذکر مديسيبنو ديدار نيقياز آنچه  ىجمالت  .۴

    اهلل مستقّر خواهد شد.حضرت بهاء ىدارم که نظم جهان نيقيمن   الف.
    خواهد شد. روزيها امراهلل پ رغم همه مخالفت ىدارم که عل نيقيمن   ب.

  ______________________________________________________________________  ج. 
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  د.
______________________________________________________________________  
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  ______________________________________________________________________  ه.
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  و.
______________________________________________________________________  

  :ديرا در گروه خود بحث کن ليمطالب ذ  .۵

 ميتصم اديز اريبس خت و تحت فشارس طياّما در شرا دياهلل اعتقاد دارحضرت بهاء مياگر شما به تعال  الف.
  د؟يا شما در چه شّک کرده  .ستيکه عمل بر طبق اصول صداقت به نفع شما ن ديريگ ىم

عرفان و عمل چگونه به هم  د؟يرس نيقيتوان از شک به  ىچگونه م  کند؟ ىچه م ديترد انسان با شک و  ب.
  چگونه دخالت دارد؟ ىفضل اله  ست؟ينقش دعا و مناجات چ  اند؟ وابسته

  .ميکن ىم افتياست که از طرف خداوند در ىا هيهد مانيا  ج.

  هشتم بخش

و  ميدان ىرا م ىظهور اله قتيحق . ميکن ىآن بنا م ىخود را بر رو ىروحان اتياست که ما ح ىا شالوده مانيا
و در آن ثابت  ميآگاه هيّ به خداوند و مظاهر الهاز محبّت خود   .ميکن ىنم ديشک و ترد ىبر طبق آثار اله کردن در عمل
با وجود   .ميينما ىم ميتسل ىالهو اراده خود را به اراده  رديپذ ىم انجام هيّ اله که اراده ميدار نيقي.  ميهست ميو مستق

واقع  چه گريروز تا روز د کيکه از  ميدان ىهرگز نم حّق محدود است و ىو مادّ  ىعلم ما درباره خلقت روحان نيا
و  ميرحمت حّق توّکل دار به . ميهست ىباران رحمت اله زشيهمواره منتظر ر ديبا قلب مملو از ام نيبنابرا  شود. ىم

  :نديفرما ىحضرت عبدالبهاء م . ميکن افتيرا در ىالطاف اله ميدواريهمواره ام

الطاف حق در هر حالت از انسان منقطع نگردد  رايباش ز دواريرا از خدا قطع منما. در هر حال ام ديابدًا ام”  
   ۱۴“  باش دوارينشو ام دينوم ىحالت چيالطاف مستغرق است لهذا در ه ىاي... در هر صورت انسان در در

 نيا زيبه خدا نداشته باشد به چه چ ديخوش گردد. اگر ام زيبه چه چ ابديتعلّق ن اگر قلب انسان به خدا”  
 ديپس با شود.  ىم ىداند چند روز است محدود است و منته ىدل بندد و حال آنکه م ايدن ۀدو روز اتيح
او  دياست خورش مياو عظ هباست موا ميالطاف او قد منتهاست.  ىفضل او ب رايانسان به خدا باشد ز ديام
 نيسزاوار است از چن ايوزد. آ ىم شهياو هم تيعنا ميبارد نس ىم شهيدرخشد ابر رحمت او هم ىم شهيهم
  ۱۵“  م؟يشو عتيطب ريو اس ميغافل باش يىخدا
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  :ديرا کامل کن ليجمالت ذ  .۱

______________ حّق در هر حالت از انسان منقطع  رايدر هر حال ________________ باش ز  الف.
  .نگردد

  نشو ______________________ باش. دينوم ىحالت چيدر ه  ب.

  .ميباش دواريام دي______________ شد بلکه با دي_____________ نبا چيدر ه  ج.

  بارد. ىم شهيابر _________________ او هم  د.

  وزد. ىم شهي________________ او هم مينس  ه.

  شتباه؟ا اياست  حيصح ليعبارات ذ ايآ مشّخص کنيد  .۲

   اشتباه        صحيح     اعتماد به خداوند است.ديمنبع ام  الف.
   اشتباه        صحيح     خود است.يىاعتماد به تواناديامىقيمنبع حق  ب.
   اشتباه        صحيح     .رديگىخداوند سرچشمه ممياز اعتماد به فضل عم ديام  ج.
   اشتباه        صحيح     است.ديمنبع امهيّلهمظاهر اميتعالقتيبه حق مانيا  د.
   اشتباه        صحيح      و ارتباط با نفوس مقتدر است.ىماّديىداراديمنبع امنيتر ميعظ  ه.
توانند ىمنيهستند و نفوس واقع بدواريفقط افراد ساده لوح ام  و.

   اشتباه        صحيح      کنند. شّک زيچبه همه 
   اشتباه        صحيح     .رديگىفقط از قلوب افراد نادان سرچشمه م ديام  ز.

   اشتباه        صحيح     .ميندارديبه اماجياحتميباشىبه اراده الهىاگر ما راض  ح.
و ضمنًا با قلوب مملو از ميباشىراضىبه اراده الهميتوان ىما م  ط.

   اشتباه        صحيح      .ميداشته باش ىلهاز مواهب ا شتريسهم ب افتيدر ىآرزو ديام

  :ميکن ىم نييتع شيخو ىروحان ىترقّ  ىرا برا ىما هدف ىمستلزم آن است که وقت ىدواريام  .۳

   اشتباه        صحيح     .ميرسىکه به اهداف خود مميدارنانيما اطم  الف.
که ممکن است به ميشوادآوريالزم است مستمّرًا به خود  ب.

   اشتباه        صحيح      .ميخود واصل نشو هدف
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   اشتباه        صحيح     .ميو کوشش ندارىبه سع اجيما احت  ج.
آنرايزميکه به استعداد خود مطمئن باشميداراجيما فقط احت  د.

   اشتباه        صحيح      کند. ىم نييما را تع تياست که موّفق ىعامل نيتر مهمّ 
بهىولميبه اهداف خود کوشش نمائدنيرسىبرا ديما با  ه.

   اشتباه        صحيح      .ديرس مياست که به هدف خود خواه ىاله اتيواسطه عنا

  کند؟ ىم انيب دواريرا فرد ام لياز جمالت ذ کيکدام  .۴

کنمىخلق شده اّما گمان نمفيالبتّه من معتقدم که بشر شر  الف.
ه کنم که مردم شرافتمندانه عمل در طول عمر خود مشاهد که

   اشتباه        صحيح      کنند
باکهشود اّما مطمئنّمىروبرو مىجامعه ما با مشکالت بزرگ  ب.

 ميبه وحّدت خواه ىما روز ىقلوبمان به الطاف اله شيگشا
   اشتباه        صحيح      کرد. ميخود را آغاز خواه ىو رشد روحان ديرس

ميينقدر کم است که هر چقدر کوشش نماتعداد ما آ  ج.
   اشتباه        صحيح      .ميبه وجود آور ىرييعالم تغ تيوضعدر  ميتوان ىنم

به هر حال بهبودرايدهم زىبه خود دردسر دکتر رفتن نم  د.
   اشتباه        صحيح      .افتينخواهم 

که مرا  اصالحديکنىندارد سعدهيو فاستميمن خوب ن  ه.
   اشتباه        صحيح      .ديکن

تا ممکن استشهيدانم اّما همىخود را مىها تيّ محدود  و.
   اشتباه        صحيح      کنم. ىمخود را  ىسع

ىالهداتييخود ناظر به تأىاوقات زندگنيترسخت ىدر ط  ز.
   اشتباه        صحيح      ام. نموده افتيو همواره فضل او را در بوده

دانمىدارند اّما مىدر کالس من رفتار بدکودکاناز  ىبعض  ح.
   اشتباه        صحيح      خواهند نمود. شرفتيبه آنان کمک کنم پ ىاگر با بردبار

  :ديمناجات را حفظ نمائ نيا  .۵

 ىمحبّتت راه لياز سب ريو به غ ميجز تو نجسته و نجو ىکه ملجأ و پناه ىو آگاه نايتو ب ىاله وميهوالحّق الق” 
 ىروشن و باز و در سحرگاه تتينها ىالطاف ب ديام به صبح ام دهيد ىدينوم ۀري.  در شبان تميو نپو مودهينپ
موّفق  تتيّ که به عواطف رحمان ىا جمال و کمالت خرّم و دمساز.  هر قطره اديجان و دل پژمرده به  نيا

من  زدانيپاک  ىدرخشنده و تابان.  پس ا ستيآفتاب ديّ مؤ تتيکه به پرتو عنا ىا و هر ذّره کرانيب ستيبحر
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بدار و  ميثابت و مستق ىدر عالم هست شيخو ىده و بر دوست ىرا در پناه خود پناه دايپرشور و ش ۀبند نيا
عطا فرما.  يىمسکن و مأوا شيخو ىخود و در شاخسار روحان ىرحمان انيآش درپر و بال را  ىمرغ ب نيا
  ۱۶“  ع

  نهم بخش

 اتينباشد فاقد ح ىالطاف اله افتيکه مشتاق در ىقلب همراه باشد.  ىقلب ىو تمنّا اقيبا اشت ديرزو باو آ ديام
و آرزو  اقياشت  .شود ىسرگردان م ىنافرمان ىمشتعل نباشد در صحرا ىحضور در محضر اله ىکه به آرزو ىروح  است.

و  ىآستان اله تيّ و مقبول ىو سرور روحان ىتملکوکسب صفات  ديو آرزو با لياز خصائص قلب بشر است، اّما هدف م
که موجب  ىا قّوه سوق دهد،و زخارفش  ايدن ىآرزو را به سو ىنفسان الياگر ام رايخدمت خاضعانه به امراهلل باشد.  ز

  :نديفرما ىحضرت عبدالبهاء م رود.  از بين مىگردد  ىروح م ىترقّ 

 اتياگر عطش نباشد آب ح . ميباش اتيآب حتشنه  ديما با ىدر فوران است ول ىچشمه بخشش اله” 
روشن  رتيبص دهينخواهد داشت. اگر د ىتيّ خاص ىبخشد، اگر روح گرسنه نباشد مائده آسمان ىنم نيتسک

قلوب مملو  ااستشمام نشود. ت ىاله اضيها طاهر نگردد نفحات ر نگردد نور آفتاب مشاهده نشود و تا مشام
چه  ميدر جوش و خروش باشد اّما ما تشنه نباش اتشيد...اگر بحر حمشاهده نگرد ىاز شوق نباشد فضل اله

اگر نغمات به   گردد؟ ىحاصل م ىچه سرور مينباش ناياگر شمع روشن باشد و ما ب  رسد؟ ىبه ما م ىنفع
  (ترجمه)۱۷“  ؟دگرد ىحاصل م ىلّذت ايآ ميباش يىملکوت بلند شود و ما محروم از شنوا

  :ميخوان ىامراهلل مرقوم گشته م ىّ لکه از طرف حضرت و ىعيتوق در

 خدمت ىقلوبتان با آرزو دي.  بگذارديبلکه اعتماد کامل به خداوند داشته باش ،دينظر به ضعف خود منمائ”  
شما  انيقدرت به چگونه فصاحت و نمود ک ديمشتعل گردد، و سپس مالحظه خواه شيحّق و اعالن ندا به

  (ترجمه)۱۸“ .گردد ىقلوب م بيسبب تقل

  :ديرا کامل کن ليجمالت ذ  .۱

  .ميباش اتي___________ آب ح ديما با ىدر ___________است ول ىچشمه بخشش اله  الف.
  .ميتشنه _____________ باش ديما با ىچشمه _____________ در فوران است ول  ب.
  _____________________ . ىاگر روح ____________ نباشد مائده آسمان  ج.
  نخواهد داشت. ىتيّ رسنه نباشد _______________________ خاصاگر روح گ  د.
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  مشاهده نگردد. ىتا قلوب مملو از _______________ نباشد فضل اله  ه.

  _____________ نگردد. ىتا قلوب مملو از شوق نباشد _______________ اله  و.

  .دينظر به __________________ خود منمائ  ز.
  ___________ گردد. شي______________خدمت به حق و اعالن نداقلوبتان با _ ديبگذار  ح.
  ______________ و _________________ مشتعل گردد. ىقلوبتان با آرزو ديبگذار  ط.
 ميکه __________________ بگذار ىگردد، وقت ىقلوب م بيشما سبب تقل انيفصاحت و قدرت ب  .ى

  __________________________ گردد.

  شروع شود:“   اگر” که با  ديسيبنو ساس نّص اّول در فوق پنج جملهبر ا  .۲

  ___________________________________________________________________ اگر  الف.
  ___________________________________________________________________ اگر  ب.
  ___________________________________________________________________ اگر  ج.
  ___________________________________________________________________ اگر  د.
  ___________________________________________________________________ اگر  ه.

  اشتباه؟ اياست  حيصح ليعبارات ذ ايآ مشّخص کنيد  .۳

   اشتباه        صحيح     است.زيآمنيهمه آرزوها تحس  الف.
   اشتباه        صحيح     است.نيقابل تحسهيّوصول به کماالت اله ىفقط آرزو  ب.
م،ينداشته باشهيّمشتاقانه وصول به کماالت الهىاگر ما آرزو  ج.

   اشتباه        صحيح      شد. مينخواه نائلبه آن 
   اشتباه        صحيح     .ميکنغيتبلفهيم وظاست که فقط به منظور انجا ىکاف  د.
بهاقيو اشتليمملّو از مديامراهلل قلوبمان باغيدر هنگام تبل  ه.

   اشتباه        صحيح      باشد. غيتبل
و قلبًا آن راقًايعمديباميبرسىهدفبه هرميخواه ىاگر م  و.

   اشتباه        صحيح      .ميبخواه
   اشتباه        صحيح     است.ىالهاتيعناافتيشتاقانه الزمه درم ىآرزو  ز.

قابل قبول است اگر در درجه دّوم نسبتىماّداءياش ىآرزو برا  ح.
   اشتباه        صحيح      باشد. ىروحان ىآرزوهابه 

   اشتباه        صحيح     بود.ميتر خواهما خوشحالمينداشته باشيىآرزو چياگر ه  ط.



 

 ۲۹ - ىروحان ريمس

 ىحاکم بر زندگىويدنىتا آرزوهاميمراقب باششهيهم ديما با  .ى
   اشتباه        صحيح      ما نباشد.

   اشتباه        صحيح     آرزو حضور در محضر حّق است. تينها  .ک 

  ر؟يخ اي قابل قبول است اياست آ ىمادّ  ىاگر آرزوها است؟  ىو کدام روحان ىمادّ  ليذ ىاز آرزوها کيکدام   .۴

    شغل محترمانه  کي داشتن
    بودن  خوشحال
     ىبه مراتب عال وصول
     نيزم ىاستقرار صلح بر رو مشاهده
     ادياطفال ز داشتن

     گرانيامراهلل به د غيتبل
    خانواده خوشحال  داشتن

     نيقيبه مقام  دنيرس
     خدمت نمودن يىجامعه بها به

     ت و مقامبه منظور شهر ىخدمت به جامعه بهائ انجام
     بودن ىقيحق يىبها
     خوب بودن به منظور شناخته شدن يىبها
    را پرورش دادن  ىمهربان لتيفض
     کار کردن گرانيد ىشاد  ىبرا

     ىاله ىبه احبّا خدمت
     محفل تيّ عضو ىشدن برا انتخاب
     امر بودن ىروزيپ شاهد
     در جامعه امر تيّ مقام و موقع داشتن

     داشتن مانيا

  .دييرا در گروه خود بحث نما ليمطلب ذ دو  .۵

  .ميابيب ىکند که عطش روحان ىبعد از ممات به ما کمک م اتيتعّمق درباره ح  الف.

  .ميو در محضرش وارد گرد ميفدا کن ىاله ليرا در سب زيهمه چ ميياست که آرزو نما نيا يىهدف غا  ب.



  ىروحان ريمس - ۳۰

  دهم بخش

است،  ىاتيو ح ىدارند ضرور ىکمال گام بر م ليکه در سب ىنفوس ىمشتاقانه برا ىو آرزو ديام مان،يا عرفان،
. مييمستمّرًا تالش نما ديو بعد با مياراده انجام آن را داشته باش ديما با ىزيتحّقق هر چ ىبرا . ستين ىاّما کاف

  :نديفرما ىحضرت بهاءاهلل م

کّل ذلک بارادات انفسکم  هرظيالواح عزّ محفوظ. ولکن  ىما رقم ف ىاالمر عل ري... قدر لکّل نفس مقاد”  
امر  ريهر نفس از مقاد ىاست: برا نيچن ىمبارک به فارس انيمضمون ب(  ۱۹“  اعمالکم تشهدون ىکما انتم ف
شود  ىآنها به اراده نفوس شما ظاهر م هاست اّما هم دهيکه در الواح محفوظ مرقوم شده مقّدر گرد ىا به اندازه

  .)دهد ىادت مشه نيهمان گونه که اعمال شما به ا

  :نديفرما ىحضرت عبدالبهاء م

جهان  نيتا ا ديجوئ ىاله تيو عون و عنا ديکن ىو به دل تضرّع و زار دياسائيو به تن م دي... به جان بکوش”  
انوار بتابد و  نياست که ا نيقي ديبنمائ ىاگر هّمت ،ىملکوت اعل دانيارض را م ۀکر نيو ا ديکن ىرا جنّت ابه

  ۲۰“ .اذفر منتشر گردد .. مشک نيجانپرور بوزد و رائحه ا مينس نيبارد و اابر رحمت ب نيا

  مرتبط با نّص اّول است؟ لياز مطالب ذ کيکدام   .۱

بهىاجيما بمقدار مقّدر است احتاستعدادهاىکه يىاز آنجا  الف.
   اشتباه        صحيح      .ستيآنها ن شرفتيپجهت  ىسع

ما بمقدار مقّدر است خودبخود واستعدادهاىکه يىاز آنجا  ب.
   اشتباه        صحيح      خواهد نمود. شرفتيو کوشش ما پى بدون سع

،فرمودهتيعناىنيّمعاستعدادهاىاز ماکيخداوند به هر  ج.
و کوشش و اراده خود ما  ىسع قيفقط از طر استعدادها نياّما ا

   اشتباه        صحيح      خواهد نمود. شرفتيپ
ىروح بشرىتمام قواميتوانىاز ما مکيهرمياگر کوشش کن  .د

   اشتباه        صحيح      .ميدرجات کمال برسان نيتر ىعالرا به 
آنچه را که بالقّوه داراميتوانىاز ما مکيهرمياگر کوشش کن  ه.

   اشتباه        صحيح      .ميبرسان کمالدرجه  تيبه نها  ميباش ىم
شده، لزومًا آنهاتيعناىهائىما توانائۀبه همنکهيود ابا وج  و.

   اشتباه        صحيح      .مينمائ ىنخواهند کرد مگر آنکه سع شرفتيپ



 

 ۳۱ - ىروحان ريمس

  کنيد:را کامل  ليجمالت ذ  .۲

  گردد. ى_______________ خود ما ظاهر م دهيآنچه را که __________________ بر ما مقّدر گرد  الف.

  ____________________________.ما مقّدر شده  ______________امر بر  ريمقاد آنچه را که از  ب.

و ________  ديو به تن ____________ و ___________ کن دي____________________ بکوش  ج.
  __________.و کره ارض را __ ديجهان را _________________ کن نيتا ا ى____________اله

  _____________________________________________.است ____ نيقي مييبنما ىاگر هّمت  د.

  ___________________________.است ______________________ نيقي مييبنما ىاگر هّمت  ه.

  __________._____________________________است __________ نيقي مييبنما ىاگر هّمت  و.

  ___.____________________________________________است __ نيقي ميبنمائ ىاگر هّمت  ز.

  :ديپاسخ ده ريبه سؤاالت ز  .۳

فقط به صرف  ديتوان ىم ايآ د،يخدمت به امر هست ىبرا ىاستعداد و توانائ ىکه شما دارا دياگر بدان  الف.
  ؟ديدار اجياحت ىگريد زيبه چه چ  د؟يده ىخود را ترقّ  ىموضوع استعداد و توانائ نيدانستن ا

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

در  ايآ ديباش زين اقيو مملّو از شور و اشت د،يخدمت به امر هست ىاستعداد و توانائ ىکه دارا دياگر بدان  ب.
  د؟يدار ازين ىگريد زيچه چ بود؟  ديتکامل استعداد خود موّفق خواه

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

هّمت  د،يباش ىم زين اقيمملو از شور و اشت د،يخدمت به امر را دار ىائکه شما استعداد و توان دياگر بدان  ج.
  د؟يدار ازين ىگريد زيچه چ  شد؟ دياستعداد موّفق خواه نيدر توسعه ا ايآ ديو اراده هم دار

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  



  ىروحان ريمس - ۳۲

و مستمرًا  ديباش ىم زيده نآرزو و ارا ىدارا د،يخدمت به امر را دار ىکه شما استعداد و توانائ دياگر بدان  د.
  د؟يدار ازين گريد زيچه چ شد؟  دياستعداد موّفق خواه نيدر توسعه ا ايآ د،يکن ىو کوشش هم م ىسع

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

  :ديده حيتوض زيپاسخ خود را ن ليدل پاسخ داده رياز سؤاالت ز کيبه هر   .۴

است که اکتساب  ىمعن نيداند بد ىکسب کماالت م ىرا برا که حّق استعداد ما قتيحق نيدانستن ا ايآ  الف.
  _____________________________________ در دست حّق است؟ ىول ستيآن در قدرت ما ن

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  _________________ م؟يآنها مختار و آزاد ىعدم ترقّ  ايو  ىروحان استعدادهاىو توسعه  ىدر ترقّ  ايآ  ب.
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 ىزندگ در که انتخابىبه خاطر  برابر حق دارد که ما در داللت بر آن ميکه ما مختار قتيحق نيا ايآ  ج.
  _________________________________________________________ م؟يمسئول ميکن ىم

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

 نيچن ريکه تقد ديتواند بگو ىم ايدر امتحان مردود شود آ ،به خاطر عدم مطالعه ىدانش آموز ديفرض کن  د.
  __________________________________________________________________ ؟هبود

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

 ىعال تنمرا و خواند ىدرس م است و خوب ىجدّ  اريبس و ىبا هدف، ساع ىدانش آموز ديفرض کن  ه.
  _______________________ ست؟دان ىاو را از خوش شانس تيّ توان موّفق ىم ايآ  .رديگ ىم

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

  ___________ به هدف؟ دنيرس ايمهّم است  دهد ىبه هدف انجام م دنيرس ىکه ِ فرد برا ىتالش ايآ  و.
______________________________________________________________________  



 

 ۳۳ - ىروحان ريمس

 ديقسمت نبوده و با نياست که ا ىمعن نيبد ايآ ديبه هدف با مقاومت روبرو شو دنياگر شما در راه رس  ز.
 دياست که با ىمعن نيبد ايحاصل نشود آ تيّ اّما موّفق ديخود را ادامه ده ىاگر سع  د؟يکار را رها ساز
  _____ د؟يآن هدف خاتمه دهه ب دنيخود را در رس ىسع ديکه با ديبر ىم ىچگونه پ د؟يکار را رها ساز

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

 ميتوان ىاست که ما م ىعنم نيبد ميکن ىسع ىصفات روحان شرفتيپ ىبرا ديکه ما با قتيحق نيا ايآ  ح.
  ____________________________________ م؟يبرس به اهداف خود ىاله داتييبدون طلب تأ

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

  ______________________ است؟ ىو ضرور ىاتيح ىصفات روحان ىترقّ  ىو مناجات براچرا دعا   ط.
______________________________________________________________________  

  :ديرا با در نظر گرفتن مفهوم اراده و تالش مورد مشورت قرار ده ليعبارت ذ  .۵

ها جهت بهره  از بادبان ديبا ىکشت ىناخدا وزد.  ىباد م مقصدش واضح است.  . استيدر ىبر رو ىکشت
 رشياز مس ىصورت کشت نيا ريدر غ . رديبه کار گ ىکشت تياز باد استفاده کند و سّکان را جهت هدا ىبردار

 تيقادر به هدا ماهر ىناخدا  است. ديشد ىآرام و زمان ىباد زمان  رسد. ىهرگز به مقصد نم ومنحرف شده 
و کوشش  ىباشد که با وجود سع ىاست. اّما ممکن است طوفان چنان قو ديشد ىها طوفاندر  ىحتّ  ىکشت
  غرق شود ىکشت ،ناخدا اريبس

  ازدهمي بخش

است که از آنچه متعلّق به ماست صرف  نيا ىسّر فداکار ميّسر نيست.  ىبدون فداکار ىکماالت روحان کسب
که به  ىرا با مثال آهن ثاريحضرت عبدالبهاء سّر ا . ميدست آورتا آنچه را که متعلّق به خداوند است به  ميينظر نما

را از دست  اتيّ خصوص نيا ديبا ، سرد و سخت است. ىخاکستر ىآهن فلز دهند.  مى حيشود توض ىآتش افکنده م
 ىاست که ما به آن دلبستگ ىزيجدا شدن از چ ثاريا سرخ و گرم و نرم شود.  -بدهد تا صفات آتش را کسب کند 

باشد. حضرت  ىم ىقيحامل سرور حق راياست ز نيريدرد ش نيقلب آگاه ا ىبرا ىول دردآور است.  نيو بنابرا ميدار
  :نديرماف ىعبدالبهاء م



  ىروحان ريمس - ۳۴

 ،ديخور ىم اگر. ديخود نباش ىزندگ اي. به فکر خود ديمثل من باش د،ييايبه دنبال من ب د،يبه من نگاه کن… ”  
مورد  اي ديشو ىم نيتحس اگر ،دشمنان اي ديبا دوستان اگر ،ماريب اي ديمتسالاگر  ،ديراحت اگر ،ديخواب ىم اگر

. از خود و ديمثل من باش ديبه من نگاه کن  نمود. دينبا يىامور ابدًا اعتنا نيبه تمام ا ،ديريگ ىسرزنش قرار م
بخشد؟  ىنور مچگونه  د،ي. شمع را مشاهده کنديدر ملکوت وارد گرد افتهيتا دوباره تولّد  ديشو ىعالم فان

  (ترجمه)۲۱“  بخشد تا شعله نور برافروزد ىخود را م اتيقطره قطره ح

  ۲۲“ .به انفاق جان و مال و عزّت و منصب است.. هيّ اله تيّ ....قرب” 

  .دييرا کامل نما ليجمالت ذ  .۱

 . مي_____________ نباش اي___________خود و  ديبا ميکن ىبه حضرت عبدالبهاء تأسّ  ميخواه ىم اگر
 اي ____________ اگر ___________ اگر _____________ اگر___________اگر

مورد  اي ____________ اگر _________ اي ____________ اگر _________________
 مي_________________ شو نمود. از خود و عالم دينبا ىاعتنائ ابدًاامور  ني_____________؟ به تمام ا

  .مي__________ گرد در ملکوت افتهي ___________ تا دوباره

  :ديرا پاسخ ده ليسؤاالت ذ  .۲

  _________________________________ افتد؟ ىشمع م ىبرا ىشمع روشن شود چه اتّفاق ىوقت  الف.
  _________________________________ ممکن است که شمع نور دهد بدون آنکه بسوزد؟ ايآ  ب.
  __________________________________________ دارد؟ ىچه ارزشکه روشن نشود  ىشمع  ج.
  _________________ شکل دانه ظاهر خواهد شد؟ رييدانه بدون تغ کيمکنون در  ىاستعدادها ايآ  د.

______________________________________________________________________  
  ______________________  کند؟ ىرا فدا م ىزيچ درخت چه کيشدن به  ليتبد ىدانه برا کي  ه.

______________________________________________________________________  
  ________________________  م؟ياز دست بده ديرا با يىزهايچه چ ىتکامل صفات روحان ىبرا  و.

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

  ___________________________ م؟يشو کيبه خداوند نزد ىو فداکار ثاريبدون ا ميتوان ىم ايآ  ز.
______________________________________________________________________  



 

 ۳۵ - ىروحان ريمس

  م؟يرا تکامل بخش شيخو ىصفات روحان ميتوان ىم ىو فداکار ثاريبدون ا ايآ  ح.
______________________________________________________________________  

  دارد؟ ىخود را پرورش ندهد چه ارزش ىکه صفات روحان ىشخص  ط.
______________________________________________________________________  

  :ىو فداکار ثاريهدف از ا  .۳

  ىابد اتي_____ کسب ح
  ىاله تيّ _____ قرب

  ى_____ خالص شدن از ثروت مادّ 
  ىنفسان ىهواها _____ خالص شدن از

  _____ خود را امتحان کردن
  ىصفات روحان ى_____ ترقّ 

  دني_____ رنج کش
  به حضرت عبدالبهاء نمودن ى_____ تأسّ 

      دنيبه قلوب بخش تي_____ نور هدا

آن را  ميده ىکه انجام م ىکه مبادا هر کار کوچک ميمطمئن شو ديما با است.  ميعظ اريبس قتًايحق ثاريمقام ا  .۴
و  ثاريا” که کلمه  ىدرباره جمالت دياجازه ده  .ميمقام بکاه نياز ارزش ا لهيوس نيو بد ميبدان ىو فداکار ثاريا

ام را فدا  مورد عالقه ىونيزيبرنامه تلو” عنوان مثال  به . ميدر آن به طور نامناسب به کار رفته فکر کن“   ىفداکار
است؟ درست است که از  حيصح نجايدر ا“   ىفداکار” ده از کلمه استفا ايآ“   نوزده روزه رفتم افتيکردم و به ض

 ريو حق زيناچ ،ىامر نيرا با ربط دادن به چن ثاريافداکارى و ما مقام  ايشده است اّما آ دهيدست کش ىزيچ
 ىغيسفر تبل کيآخر هفته خود را فدا کردم و به  التيمن تعط” : ميبزن ىگريمثال د ديبدهاجازه   م؟يا نکرده

 م؟يامر را دوست دار غيتبل قتًايکه ما حق دهد ىنشان م ايکند؟ آ ىاشاره م ىزيجمله به چه چ نيا “   .وتاه رفتمک
که کلمه  ديسينوچند جمله ب وجود داشته؟  ىچه درد و رنج  م؟يا را از دست داده ىزيچه چ نجايما در ا

  استفاده نشده باشد. حيدر آنها به طور صح“   ىفداکار”

  ______________________________________________________________________  الف.
  ______________________________________________________________________  ب.
  ______________________________________________________________________  ج.
  ______________________________________________________________________  د.
  ______________________________________________________________________  ه.
  ______________________________________________________________________  و.
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  ______________________________________________________________________  ز.
  ______________________________________________________________________  ح.
  ______________________________________________________________________  ط.
  ______________________________________________________________________  .ى

  :ديث قرار دهرا در گروه خود مورد بح ليجمله ذ  .۵

شود   ىاّما از ما خواسته م ميشو ديشود که شه ىاز اکثر ما خواسته نم شهادت است.  ىو فداکار ثاريا تيغا
  همراه با خدمت است. ىنشانه زندگ ىو فداکار ثاريا  .ميتوأم با خدمت داشته باش ىاتيح

  .دييو درد و سرور مشورت نما ىفداکار نيدرباره رابطه ب  .۶

  :ديرا حفظ نمائ ليذ انيب  .۷
  ۲۳“ .ديکه مظاهر محبّت اهّلل باش ديوقت خودتان را صرف آن کن ،ذکرتان ،فکرتان عي... پس جم”  

  دوازدهم بخش

 ىرا که منعکس کننده صفات اله ىحاالت قلب . ميقرار داد ىفرد را مورد بررس ىرشد روحان مسير ،دوره نيا در
.  ما قدرت ميتعّمق نمود ىو ضرورت اطاعت مطلق از اوامر اله ةاهلليّ شاهلل و خ .  ما در محبّتمينمود ىاست، بررس

اش اراده،  الزمه ىروحان ىترقّ  که چطور مينمود و مشاهده ميمشتاقانه را مّد نظر قرار داد ىآرزو ،ىدواريام مان،يا
 ىو لحظات بحرانها و مشکالت  ىآن است که با وجود سخت ميآور اديب ديآنچه که با است.  ىو فداکار ىعزم، سع

 جهيکه در نت ىاست، نه احساس ىروح انسان يکى از خصائصسرور  . ميبا حالت سرور قدم بردار ىرشد روحان مسيردر 
اّما   .ميباش ىکه خوشحال م ىاوقات ، وميهست نيوجود دارد که غمگ ىاوقات عتًايحاصل شود. طب ىخارج راتيتأث

سرور از غوطه ور شدن  ،ىاختن خداوند، سرور از شناختن مظهر ظهور الهقلوب ما سرور است، سرور از شن ىعيحالت طب
  . ىدر بحر فضل و موهبت اله

حضرت عبدالبهاء را  اناتيمرتّبًا ب ديخود با اتيدوران ح ىدر ط عبدالبهاء جوهر سرور بودند. حضرت
مطالعه   .ديآنها تفّکر نمائ ىدر معان ديآور ىرا به خاطر م شانيا اتينمونه ح نکهيو ضمن ا ديآنها را حفظ کن د،يبخوان

در   تفّکر شما گردد. ىکه جزء الزم و جدا نشدن شدبا قيعم ىبه قدر ديشما با ىحضرت عبدالبهاء در زندگ اناتيب
کلمات آن حضرت را به  ديبتوان دياستراحت با ايدر کار  ،ىراحت ايو  ىو چه غم، در سخت ىهمه لحظات چه خوش

از آثار حضرت عبدالبهاء را حفظ  ليمبارکه ذ اناتيب ديباش ليما ديشروع، شا ىبرا . ديسرور شو و مملو از ديخاطر آور
  د.ينمائ



 

 ۳۷ - ىروحان ريمس

 ىو کامران ىشادمان ىو به جانفشان ديکن ىجانفشان ىخدمت به عالم انسان ىعنيمورد  نيدر ا دياّما شما با” 
  ۲۴“  دينمائ

و مقرّر شده  نيّ نفوس منقطعه و منجذبه و مبلّغه مع ىرااز ب ىاهّلل چه مقامکه در ظّل حضرت بهاء ىاگر بدان” 
 ىمحلّ  نيکه در چن دينمائ ىم و از شّدت بشارت و وجد پرواز ديفرح و سرور حاصل نمائ تياست البتّه نها

  ۲۵“  ديتوّجه دار ىملکوت نيو به چن دينمائ ىم ريس

قلوبکم  هتزّ ي ى و االشتعال بنار محبّة اهّلل حتّ اهّلل ثاقيم جيترو ىو ابذلوا جهدکم ف اءيرداء الکبر ليتمّسکوا بذ” 
 لياست: به ذ نيچن ىمبارک به فارس اني(مضمون ب  ۲۶“  تنتشر من قلب عبدالبهاء ىمن نفحات الخضوع الّت

تا  ديرياهلل به کار گ و اشتعال به نار محبّت ىاله ثاقيم جيخود را در ترو ىسع تيو نها ديتمّسک کن اءيرداء کبر
  .)ديگردد به اهتزاز آ ىکه از قلب عبدالبهاء منتشر م ىاز نفحات خضوع قلوب شما

 ىنه بهتان تظلّم. به کلّ  ميي. نه اظهار تألّم نماميچشم پوش شيو از کم و ب ميرا به کنار بگذار شيفکر خو” 
  ۲۷“  ميپر جوش و خروش شو ىو فناء در جمال ابه تيو از خمر عنا ميخود را فراموش نمائ

پاک، چشمانتان پر عطوفت، گوشتان شنوا،  تتانيّ اگر اقدامتان ثابت، روحتان مستبشر، ن د،يئکشما مال” 
در مقابل مخالفتها  د،يينما ثاقيبه حفظ عهد و م اميق و اگر ،زيصدرتان مملو از فرح، و وجدانتان مسرّت انگ

  (ترجمه) ۲۸“ .ديباش قتيو منجذب به نور حق ديمقاومت کن

 عيجم تا مينما ىم ىو زار هيو گر مينما ىر شما مشغولم و به رّب الملکوت مناجات مبه ذکر و فک شهيهم” 
و روح را وجد و طرب دهد و جذب و وله  ديو قلوب را مشروح فرما ديمواهب را مبذول فرما نيا

  ۲۹“ .بخشد...

ماند  جهينت ىب اتيبود و اّال ح ىو محن و آالم جسمان ىربّان ليسب ىبال ىمدار شادمان ىجهان فان نيدر ا”  
که  دوارميخوشه و خرمن گردد لهذا ام ىب ىثمر شود و کشت زندگان ىو ممات مرّجح گردد. شجر وجود ب

جمال شاهد انجمن شود تا  تينهاعشق در  زيکه جام بال سرشار گردد و دلبر خونر ديفراهم آ ىدوباره اسباب
  ۳۰“  ديجو ىروح فتوح نيو ا ابدي ىقلب فرح نيا

 ىبودند بشارت کبر نايطلوع فرمود و انوار ملکوت بر شرق و غرب بتافت. آنان که ب قتيس حقپس شم”  
بردند از  ىکردند و به اسرار ملکوت پ اءياش قيحقا ۀبلند نمودند و مشاهد ىطوب اي ىطوب اي ىو ندا افتندي

خود و  ىکه به کلّ مشاهده کردند و از جام محبّت اهّلل سرمست گشتند  قتياوهام و شبهات رستند نور حق
فرح و طرب به مشهد فدا شتافتند و در قربانگاه عشق جان و  تيجهان را فراموش نمودند رقص کنان در نها

  ۳۱“  سر بباختند
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  خدمت در نقش راهنما 
  روحى) ۶تا  ۱هاى  (کتاب

  هدف
ها جهت ها و مهارتروش ىو کسب بعض ميمفاه ىبرخ ىبررس

  ىروح ۶ ىال ۱ هاى کتاب ۀاز دوستان در مطالع ىکمک به گروه
 

  

  تمرين
  در اتمام  وهمراهى با آن عهحلقۀ مطال کي ليتشک

  کتاب کيحداقل 





 

   ۴٣ - خدمت در نقش راهنما

  اّول بخش

  در جامعه خود کمک شود. ىشما در توسعه منابع انسان هاى کوششاست که به  نيا واحد نيهدف از ا
به مؤّسسه  ىبيکه به ترت کسهر   خواهد بود. ۶ تا ۱ ىها کتاب ىمورد بحث نقش شما به عنوان راهنما ىموضوع اصل

به عنوان شرکت کننده در  ىکي . دينماها شرکت  برنامه نيدر ا قيتواند حّداقل به دو طر ىرد مدا ىوابستگ ىروح
شود که  يىها از دوره ىکي ىدّوم آنکه راهنما ، وو انتشار است هيّ در حال ته تدريجًااست که  ىمتعّدد ىها دوره

که مشتمل بر چند تن از  حلقۀ مطالعه کيخدمت دّوم معموًال در  نيا  خودش قبًال آن را به اتمام رسانده است.
 نکهيا ىبرا شود.  گردد انجام مى مى ليتشک ىبا گروه بزرگتر ىمحل مرکز کيدر گاهى و  تمند اس دوستان عالقه

مؤّسسه به  لهيکه متناوبًا به وس ىدر جلسات مشورت ،ىمقّدمات ماتيشود الزم است که بعد از تعل ىقابل ىراهنما شخص
  .ديشرکت جو شود مى ليها تشک قوا و کسب مهارت تيو تقو مختلف اتيّ تجرب ليحلو ت هيمنظور تجز

که مؤّسسه  ميبه خاطر بسپار ديبا ميکن ىشرکت مفّعاليّت دو نوع  نياز ا کيکه در هر  ىهر حال هنگام در
ما فقط  ىهماهنگ کننده، برا ،ىمثل راهنما، مربّ  ىکند. کلمات ىکلمات را بعنوان القاب استفاده نم ىبعض
 ىمعن ىکامًال ب نيبنابرا کند و نه به مقام ما در جامعه.  ىم م،يده ىکه ما انجام م ىهستند که اشاره به نقش ىنيعناو

کمک کردن  ايکه راهنما بودن و  ستيبه آن معنا ن نيالبته ا بداند.  ىروح ىمربّ  ايخود را راهنما و  ىاست که شخص
بدون شک   پا افتاده است. شيو پ ىخدمت جزئ کي ىگريبعد از د ىکي ىحاز دوستان در اتمام کتب رو ىبه گروه
ها،  راه صفات، روش نيدر ا . ميممتاز شو ىخوب و سپس راهنما ىکه راهنما ميکوشش کن ميتوان ىم ىهمگ

مختلف  ىها نهيو زم نمائيم الزم را درک ميمفاه م،يدر خود پرورش ده ديرا با ىمخصوص ىها و استعدادها مهارت
  .مييمارا به طور مؤثّر اداره ن حلقۀ مطالعه کيکه  ميتا قادر شو ميکن ىعارف را بررسم

 ىنهائ ىدهد و در بررس ىم ليما را تشک استعدادهاى ىربنايماست که ز ىروحان ىکه قوا ميالبتّه کامًال آگاه
بود که همه ما آن  ىروحان ريمس تيّ فيکتاب ک نياّول ا واحدعلّت، هدف  نيبهم  کند. ىم تعيينما را  تيّ درجه موّفق

قابل  ىراهنما کيکه در بوجود آوردن  استعدادهائىو  ها روش م،يمفاه در شتريدّوم ب واحد نيدر ا  .ميکن ىم ىرا ط
  نمود. ميباشد، تمرکز خواه ىمؤثّر م

  دّوم بخش

 ىليندگان گروه شما خشرکت کن زهيبدون انگ . مييشروع نما زهيمفهوم انگ ىتا موضوع بحث را با بررس ديبگذار
است که  نيکرد ا ديکه مطمئنًا مرتّب از خود خواه ىسؤال . ابدي ىم ليو هر روز تعدادشان تقل رنديگ ىم ادي ىزيکم چ

دوستان  ىاست که وقت ىا مسأله نيا . دييحفظ نما ىخوب گروه را همواره در سطح اقيشوق و اشت ديتوان ىچگونه م
شوند با آن مواجه  ىکه گروه دور هم جمع م ىو بعد هر زمان ديکن ىؤّسسه دعوت مم ىها خود را به شرکت در دوره

  رند؟يبگ ىروح ۀمؤّسس ىها به شرکت در دوره ميدوستان شما تصم ديچرا با شد.  ديخواه



 خدمت در نقش راهنما - ۴۴

 ميشود به دو نوع تقس ىدوستان م بيرا که باعث ترغ ىممکن است عوامل ،سؤال نيا ىمرحله اّول بررس در
به  ىمّدت کوتاه ىو معموًال برا است که دوستان را موّقتًا ىنوع اّول شامل عوامل . داريو عوامل پا ىوّقتکرد: عوامل م

در قلوب  قًايرا عم بيترغ شهياست که ر ىشامل عوامل منوع دوّ   کند. ىم کيآورد و به اقدام به عمل تحر ىم جانيه
  :ديکن ى، بررساستفاده نمود ىدعوت دوست ىتوان برا ىکه م را ليجمالت ذ به عنوان مثال کند.  ايجاد مى اراني

دعوت  ميا داده ليدر جامعه خود تشک رًايکه اخ حلقۀ مطالعه کيجهت شرکت در  خواهد که شما را ىم دلم
ما در   آنها خوشت خواهد آمد. ۀکنند که مطمئنم از هم ىگروه شرکت م نينفر در ا ۱۲در حال حاضر  کنم. 

 ىها تيو در ضمن به فّعال ميکن ىدو بار هر بار دو ساعت مطالعه م ىا هفته  .ميگذران ىرا م ىگروه اوقات خوش
 ديکه اگر شما هم بتوان ميداشته باش کين کيپ کيشنبه  نيمثال قرار است ا ىبرا  .ميپرداز ىهم م ىگريد

  .ميده ليکفوتبال هم تش ميت کيکه  ميفکر نياز ما در ا ىدر ضمن بعض . ميشو ىخوشحال م ديشرکت کن

ذکر شده  ىها تيو فّعال ستين ىکه مثال باال از کدام نوع است؟ البته در نوع دعوت فوق اشکال ديکن ىم فکر
 شتريکه ب يىها گروه ىمخصوصًا برا ،باشند ىمناسب م هاى مطالعه حلقه ىهستند که کامًال برا يىها تيهم از نوع فّعال

 ىمطالعه کند کامًال منطق حلقۀرا متقاعد به شرکت در  ىخصتواند ش ىم ها تيگونه فّعال نيا نکهياز جوانان هستند و ا
مؤثّر  ىمّدت کوتاه ىاست.  برا ىموّقت قيو تشو بيشده معموًال از نوع ترغ شنهاديپ نجايکه در ا ىروش ىول باشد.  ىم

 ىمشکل تيّ خود را در موقع ديباش ىنوع عوامل متّک نياگر فقط به ا دهد.  ىاثر خود را از دست م جيبه تدر ىاست ول
 شود ىباعث م نيو ا ديارائه ده“   ىتر جالب ىحيتفر ىها تيّ فّعال” که  ديباش نيدر صدد ا ديبا وستهيپ رايز ديده ىقرار م

به مثابه  ليکه تحص ستين ىتواند لّذتبخش باشد بدان معن ىکسب معارف م نکهيا  شما را خسته نمايد.که باالخره 
  است. حيتفر

و  ىروحان ىقوا تيتقو - شرکت کنندگان  ىو عقالن ىکه پرورش روحان حلقۀ مطالعه کياکمال هدف  ىبرا
خود به  ىشما به خود  باشد. ىشگيکه هم ديجستجو نمائ ىاقيالزم است منابع شوق و اشت –باشد  ىآنان م ىاخالق

به شرکت در  ميکه خود تصم ىليدال بهو اگر  ديشود آشنا هست ىم زهيانگ نيا جاديکه باعث ا ىاز عوامل ىليخ
باعث شد که  ىچه عوامل . دياوريعوامل را به خاطر ب نيا ديتوان ىم ىبه راحت ديتعّمق کن ديمؤسّسه گرفت ىها دوره
خود را  ىکه استعدادها آورد ىم اقيدر حال حاضر شما را به اشت ىو چه عوامل ديمختلف را به اتمام برسان ىها دوره
  .دينمائ تيّ ها فّعال همان دوره ىان راهنماعنو هو بکنيد  تيتقو

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
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  سّوم بخش

نشان  خود فيوظا که شما در انجام ىو حرارت اقياشت نياست.  بنابرا ىذوق و شوق مسر که ديا دهيشن حتمًا
فقط به  ديو حرارت نبا اقياشت نيا هاى مطالعه.  حلقهدوستانتان در شرکت در  بيخواهد بود در ترغ ىکمک ديده ىم

از  ىعيبراز احساسات طبا کيشور و حرارت  نيشود بلکه ا ريتعب ىاحساس زودگذر و سطح کي ايو  جانيعنوان ه
 واحدهاىدر  زودگذر.  ىشامدهايپ جهيروح و روان فرد است و نه نت اتيّ که از خصوص ىمسّرت  است. ىمسّرت درون

اّول کتاب  واحد مثال در ىبرا  مسّرت اشاره شده است. نيکرد غالبًا به ا ديکه با دوستان خود مطالعه خواه ىمختلف
 و سرور است.  ىمربوط به شاد“   ىروحان ريمس” دوازدهم  بخش نيباشد. همچن ىم“   غيشوق تبل” آن  اندّوم که عنو

شما که خدمت به عنوان راهنماست، مطابقت  ى.  چگونه آن مطالب با آرزوديبخوان را دوباره بخشلطفًا آن 
، خواندن رت عبدالبهاءحض اتيدر ح رچگونه تفکّ  نکهيدر مورد ا ديخوان ىرا م واحد نيکه امروز ا ىبا گروه کند؟  ىم

باشد، صحبت  تانيبرا ىشگيسرور هم ۀتواند سرچشم ىم انشانيپا ىب و از حفظ کردن کلمات و به خاطر آوردن عشق
  .ديکن

 جاديو باعث ا رديگ ىشما جهت خدمت به عنوان راهنما از آن سرچشمه م اقيکه شور و اشت ىسرور واضحًا
است که مکّررًا  ىطهارت قلب مطلب  باشد. ىقلب پاک م کي اتاز خصوصي شود ىدر شرکت کنندگان م اقياشت

و سه  ميصحبت کرد تيّ در مورد طهارت قلب و خلوص ن ۶کتاب  ىها واحد از ىکيمورد بحث ما بوده خصوصًا در 
و  ىشهرت، حس برتر ى: آرزومينمود ىدهد، بررس ىقرار م ريما را تحت تأث ىغيکه خدمات تبل عدم خلوص رانوع 

  راهنما را کاهش دهد. کي تيّ تواند قابل ىم نهايکه چگونه ا ديحال تفّکر کن . ىجاه طلب

  _____________راهنما را احساس کنند؟___________ تيّ توانند خلوص ن ىکه شاگردان م ديکن ىفکر م ايآ  .۱
___________________________________________________________________________  

  _____ آنها خواهد داشت؟ زهيدر انگ ىکند چه اثر ىم ىآنها احساس برتر ىردان حّس کنند که راهنمااگر شاگ  .۲
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

در جامعه  تيّ داده است که احساس اهم ليمطالعه را تشک حلقۀ شانيندگان حّس کنند که راهنمااگر شرکت کن  .۳
  ___________________________گذارد؟ ____________________ ىآنها م زهيدر انگ ىريکند چه تأث

___________________________________________________________________________  

 کي ميتصم ىبرا ىليتواند دال ىرا که م ليقلب، جمالت ذ ىدر مفهوم پاک شتريبه شما در تفّکر بکمک  ىبرا
باشند و فقط به  ىقابل قبول م ريربط و غ ىکامًال ب ليدال نياز ا ىبعض  .ميا راهنما شدن باشد ذکر کرده ىشخص برا

از  ىدرجات مختلف ىکه قابل قبول هستند ول ىوجود باآنها  هيّ بق اند.  گنجانده شده نجايدر ا سهيمقا جاديخاطر ا
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درجه  بيرا به ترت هيّ و بعد بق ديجدا کن ستنديرا که اصًال قابل قبول ن ىکنند. اّول آنهائ ىاز عالم را منعکس م انقطاع
  .دييانقطاع مرتّب نما

  داده باشد که: ليمنظور تشک نيرا به ا حلقۀ مطالعهراهنما ممکن است  کي

  .شود ىشاد م گرانيد شرفتي____ از پ
  کند. ىروحان ىترقّ  خواهد ى____ م
  کند. افتيدر ىکم ىشود و مقّرر ىا منطقه ريمد جياست که به تدر دواري____ ام
  قرار دهد. ريمعاونت را تحت تأث ئتيخواهد عضو ه ى____ م

  خواهد اّول به عنوان راهنما خدمت کند. ىاست که معلّم مدرسه شود و م نيدر فکر ا ____
  که مردم او را دوست داشته باشند. خواهد ى____ م
  که مردم به او احترام بگذارند. خواهد ى____ م
  باشد. نيمراحل دخول افواج مقبل شرفتيکه شاهد پ خواهد ى____ م

  .رديبگ جهيخود نت تي____ دوست دارد فّعال باشد و از فّعال
  .رهبر شناخته شود که در جامعه به عنوان خواهد ى____ م
  است. ىمحبوب ابه فتهي____ ش

  حضرت پروردگار است. ني____ مشعوف فرام
ابالغ شده  ىبهائ ىايبه دن ىالعدل اعظم اله تيکه از طرف ب ىجهان ىها در اهداف نقشه خواهد ى____ م

  داشته باشد. ىسهم
  غرض را به امر استشمام نموده است. ى____ رائحه خدمت ب

  خود و جامعه خود باشد. ىبرا ىهال اتيجاذب عنا خواهد ى____ م
  ندارد. ىاله ىدر دل به جز رضا يىآرزو چي____ ه

  چهارم بخش

امر واقف  نيبه ا شتريب ديکمک نمائ ۶تا  ۱هاى  کتاب در مطالعه گرانيبه د ديکن ىکوشش م نکهيا نيح در
در قلب هر انسان  ست. و شوق ا زهيانگ جاديعامل ا نيتر خود بزرگ ىشد که فهم و درک مطالب به خود ديخواه

 قيحقا ىو ظاهر ىباطن ىنمعا ىريفراگ ىبرا ىعينوع عطش طب کيوجود دارد،  ميدرک مفاه ىبرا اقيآرزو و اشت
که باعث  ىعوامل شهيبه ر لهيوس نيو به ا ديتوّجه نما اقيآرزو و اشت نيبه ا ىستيبا ىم تيو ترب ميخلقت وجود دارد. تعل

از الواح حضرت عبدالبهاء استخراج شده  ىکيکه از  ليذ انيبه ب شود ىم شنهاديپ . دابي دست شوند ىو شوق م بيترغ
که به  ىجلسات قيامر از طر نيمبلّغ ميبرجسته در تعل ىاز احبّا ىکياز خدمات  شانيلوح ا نيا ر. ددياست توّجه فرمائ

  :نديفرما ىم رياند، تقد اشاره نموده “  غيجلسات تبل” عنوان 
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 ىو کمال ىو منقبت ىتيّ از کائنات و انواع موجودات را به مز کيهر  مه،يقدرت قد ىب االلهالحز هايّ ا”  
از  هيّ صاف ىمرآت ۀبه منزل کيگردند و هر  ىقيحق ىدالّه بر علّو و سمّو مربّ  اتيخود آ ۀمخّصص فرمود تا در رتب

  “ .ندينما تيحکا قتيشمس حق ىو تجلّ  ضيف

 ىفائز کرد و آن موهبت کبر ىمالٔ اعل ضيمخّصص فرمود و به ف ىبت کبرکائنات به موه نيانسان را از ب” 
سراج چون بر زجاج  نيا ۀساطع ۀمصباح گردد و اشع نيمشکاة ا هيّ انسان قتياست که حق ىعظم تيهدا

  “ .دينما ىو بر عقول و نفوس تجلّ  ابديقلب زند از لطافت قلب، سطوع انوار اشتداد 

 اراني دياست. لهذا با ىو اّطالع بر اسرار کلمات ربّان يىبه علم و دانا مشروط و منوط ىکبر تيو هدا”  
اّطالع بر اسرار کتب  دييعلوم و معارف و تز ليرجاًال و نساًء به قدر امکان در تحص رًا،يو کب رًايصغ ىاله

  “ .ندينما ىاله نيمقّدسه و ملکه در اقامه دالئل و براه

 ميمحفل تعل سيله الفداء تأس نيعالم الّسرور روح المقرّب ىف ىالعلحضرت صدرالصدور الفائز بالمقام ا”  
 ىنفوس شيخو اميّ نهادند الحمدهّلل در ا ميامر عظ نيهستند که اساس ا ىاّول شخص مبارک شانينمودند. و ا

 ىهستند و ف ىاله نيو براه لهاد ۀفصاحت و بالغت مقتدر بر اقام تيدر نها ومينمودند که ال تيرا ترب
از  ىبعض شانيهستند. و بعد از صعود ا ايآن مقرّب درگاه کبر هيّ روحان ۀطاهر ۀتالمذه سالل نيا قهيالحق

  ۱“  مسرور شد تينها ىخبر ب نيمسجون از ا نيو تعلّم فرمودند و ا مينفوس مبارکه اقدام در ابقاء تعل

عرضه  لقۀ مطالعهح کيمطلوب  ىروهاين شناخت ىارزنده برا ىرتيبص حضرت عبدالبهاء شاتيفرما نيا
 نينائل شدن به ا ىبرا است.  ىاله تيخداوند به ما نائل شدن به هدا هيهد نيتر بنا به نّص فوق بزرگ  .دينما ىم

 ىعيطب نيبنابرا . ميآشنا شو ىبا اسرار نهفته در کلمات اله ىستيبا ىو م مياعظم محتاج به دانش و خرد هست تيهدا
 ليو شوق را تشک زهيانگ هيخود منابع اّول ىبه خود ىو کشف اسرار آثار اله ىانربّ  تيهدا ضياست که نائل شدن به ف

اکتشافات  نيدر چن قتًايتا شرکت کنندگان حق ديکن ىاست که دائمًا سع نيمشکل شما ا فياز وظا ىکي . دهد ىم
  کنند. افتيرا در ىاله ضيف نيو ا مودهشرکت ن ىجيّ مه

و  ديمراجعه نمائ ديا که قبًال مطالعه نموده ىروح ۀمؤّسس ىها به کتاب نکته لطفًا نيبردن به ارزش ا ىپ ىبرا
از  ىبعض . ديشده است مشّخص نمائ ىقابل توّجه درک شما از مسائل روحان اديرا که باعث ازد بخش ۵حداقل 
  .ديئذکر نما د،ينائل شد بخشهر  ۀرا که به درک آن در مطالع ىمسائل

۱.  ___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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۲.  ___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

۳.  ___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 ۴.  ___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 ۵.  ___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

اند که شما  نازل فرموده يىبايآن نقل شد حضرت عبدالبهاء مناجات ز از ىباال قسمتکه در  ىهمان لوح در
آن را به  ديريگ ىمبه عهده  حلقۀ مطالعه ىعنوان راهنماخود را به  فهيو هر موقع که وظ ديآن را از حفظ کن ديتوان ىم

  .دياوريخاطر ب

الکائنات بهذه الموهبة  ريعن سا زهايّ و م ىالعلم و الهد ىالنّوراء بتجلّ  قيالحقا ىعل ىمن تجلّ  ايهواهّلل اللّهّم ” 
 بيالغ زيّ ة من حالموجودات و تخرج االسرار المکنون قيتدرک حقا اءيکّل االش ىعل طةيو جعلها مح ىالعظم

 ىاست: پروردگارا، ا نيچن ىمبارک به فارس اني(مضمون ب“   شاءيبرحمته من  ختّص يعالم االٓثار و  ىال
کائنات  رياز سا ىموهبت عظم نيرا به ا و آنها ىفرمود ىتجلّ  تيهدا با جلوه علم و ىنوران قيکه بر حقا ىخدائ

 بياز عالم غ و اسرار مکنونه را ىديغالب گردان اءياش همهموجودات بر  قيو آنها را به درک حقا ىممتاز نمود
  .)ىگردان ىبه رحمت خود مختّص م ىبخواه را هر که ىشهود آورد المبه ع

 قةيحق ىاالسرار المخزونة ف ىو االّطالع عل ىالعلوم و الفنون الّشت ليتحص ىاحبّائک عل ديّ رّب ا” 
و  ىالور نيب ىالهد اتيالموجودات واجعلهم آ ةيّ هو ىدرجة فالرّموز المندمجة المن ىالکائنات. واّطلعهم عل

ملکوتک.  ىسعاًة ال لکيسب ىهداًة ال کي. واجعلهم ادّالء علىهذه النّشأة االول ىالمتلئلئة ف ىانوار النّه
 ىاست: ا نيچن ىمبارک به فارس انيمضمون ب(  ۲“  ميالعظ ميالکر ىّ القو زيالعز منيانّک انت المقتدر المه

فرما و  دييکائنات تأ قيعلوم و فنون گوناگون و اّطالع بر اسرار مخزونه در حقا ليخود را بر تحص ىردگار احبّاپرو
قرار  ىمردم و انوار خرد و دانش نيدر ب ىهد اتيموجودات آگاه نما و آنها را آ تيّ در هو مجهآنها را بر رموز مند
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خود و تالشگران و شتاب کنندگان به  ليسب انيمردم و هاد نايدرخشند و آنها را راهنما ىعالم م نيفرما که در ا
  .)ىهست ميو عظ ميو کر ىو قو زيو عز منيتو مقتدر و مه ملکوت خود قرار ده. 

  پنجم بخش

به اندازه کافى شرکت کنندگان  ايکه آ ديده صيتشخ د،يراهنما شما در گروه خود موّظف هست کيعنوان  به
معموًال به سه مرحله از فهم و ادراک اشاره شده و  ىروح ۀمؤّسس ىها دوره حيدر توض  .ريخ اي اند مطالب را درک کرده

 ستيآن ن ىمطلب به معنا نيالبتّه ا  شد. اهداش صحبت خو بعد درباره ىها بخشاز  ىکياست که در  ىمطلب نيا
نکته جلب  نيرا به ا ىروح ۀاست که توّجه همکاران مؤّسس نيا انيبلکه منظور ب که فهم و ادراک سه مرحله دارد. 

 درک کنند ندينما ىرا که مطالعه م ىآثار اله ىاّول معنا ۀکه در مرحل رود ىها انتظار م که از شرکت کنندگان دوره ميکن
 ني. در اشندينديآن ب ىضمن ىبه معنا نيو همچننمايند روزمّره خود تفّکر  ىدر زندگ ىکار بردن آثار الهه بعد در ب و

و به کوشش  ابديبه آن دست  ىکه انسان فور ستين ىزيفهم و ادراک چ ىبه خاطر داشت که به طور کلّ  ديبامورد البتّه 
 جياز مسائل به تدر ىاريبس قيفهم عم ىنمود ول توان درک ىاز مسائل را م ىدرست است که بعض خود خاتمه دهد. 

 ستين نيا دياز خود بپرس هاى مطالعه حلقهب در مرتّ  ديکه با ىسؤال . ديآ ىبه وجود م ىسلسله مراحل طوالن ىو در ط
  “ . اند کرده شرفتيدرک پ” در  اياست که آ نيبلکه ا“   اند درک کرده“   موضوع را شرکت کنندگان هر  ايکه آ

چون  ىاتيّ که همواره خصوص است نيپرورش و سنجش ادراک شرکت کنندگان مستلزم ا ىشما برا ىتوانائ
الزم است  . ديخود کمک بطلب ىادراک و الهام ذات ىو از قوا ديرا در خود پرورش ده انقطاع و سخاوت ،تيحّساس

 انيکلمات افکار خود را ب که با اشدفرد ممکن است قادر نب کياز مواقع  ىلي.  خديبا کمال دّقت به همه گوش ده
 ديکلمات باشد بلکه با ىرو تمرکزتان ديمتوّجه موضوع مورد صحبت شده باشد.  شما نبا ىدر واقع بخوب ىکند ول

به دوستان خود  ىستيبا ىمکار  نيا ى.  برادينهفته است جلب نمائ ىکلمات و معان ىتوّجه خود را به آنچه که ماورا
  گفتن دارند.  ىبرا ىکه هر کدام مطالب مهمّ  ديداشته و مطمئن باش داعتما

سلوک و رفتار  گريعامل د . ستيث نمعّرف فهم و ادراک فقط جواب دادن به سؤاالت و شرکت در بح عوامل
که نصوص را از حفظ  ىزمان ىاعضاء گروه است.  حتّ  هيّ و طرز ارتباطشان با بق شانيها شرکت کنندگان، حالت چهره

 صيکنند تشخ ىم ادا ات راکلم که ىقيطر به نگوش کرد ادراک آنان را با زانيشما م ديخوانند ممکن است بتوان ىم
  .ديده

با   باشد. ىدر پرورش فهم و ادراک م ىمهمّ  ۀليمختلف گنجانده شده وس ىها در قسمتکه  ىهائ نيتمر
 اتينظربايد خواهد بود که شما لزومًا  ىرود، مواقع شيبدون کمک شما پ ىستيبا ها نيکه غالبًا مباحث و تمر ىوجود

 ۱کتاب  واحداز سه  هائى بخش دينتوا ىم . ديارائه کن نيّ مع ىفهم مطلب ىخود را جهت کمک به شرکت کنندگان برا
  دارند. اجيشما احت ىبه راهنمائ ىکه در چه موارد مشّخص نماييدو  ديآنها را مرور کن ىها نيو تمر ديرا انتخاب نمائ
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 . ديجش و پرورش ادراک شرکت کنندگان تفّکر کنسن ىخود برا تيّ کند که در قابل ىبه شما کمک م ريز نيتمر
  :ديعالمت بگذار ديرا که با آن موافق هست يىآنها ىو جلو ديهر جمله را به دّقت بخوان

را  انيآن ب گرانيکنم د ىمن است که سع فهيکنم وظ ىمطالعه م گرانياز آثار مبارکه را با د ىانيب ىوقت  ____
  د. ، بفهمنام همانگونه که من درک کرده

در  نياحترام بگذارم اّما با وجود ا گرانيبه استنباط د ديکنم با ىمطالعه م گرانياز آثار مبارکه را با د ىانيب ىوقت  ____
از مطلب نسبت  ىبهر حال من راهنما هستم و درک روشنتر  باشد. ىم حيخود اصرار کنم، چون صح اتيّ نظر
  دارم. گرانيبه د

 رم،يگ ىم ادي مذاکره ىرا در ط ىديو جد شماريبکنم نکات  ىم مطالعه گرانيبا درا  هاز آثار مبارک ىانيب ىوقت  ____
  گرفته باشم. اديقبًال  را زهايچ ىلياگر خ ىحتّ 

کنم و  انيخود را با کمال خضوع و خشوع ب دهيعق ديکنم با ىمطالعه م گرانياز آثار مبارکه را با د ىانيب ىوقت  ____
  نم.نک ليتحم گرانيآنها را بر د

خود را در مورد مطالب به  دهيعق دينبا نکهيباشم با وجود ا ىراهنما مشغول خدمت م کيبه عنوان  ىوقت  ____
مبارک  انيب حيصر ىنرسند که مخالف معن ىا جهيمطمئن شوم که آنها به نت ديکنم با ليگروه تحم ىاعضا
  باشد.

 ىشود مشروبات الکل ىدارد که م نيل داللت بر اکند که اصل اعتدا ىاز شرکت کنندگان گروه اظهار م ىکي  ____ 
 دهيحرف صّحت ندارد عق نياگر من بخواهم اشاره کنم که ا نکند.  ىمست جاديکه ا ىا صرف کرد تا اندازه
  ام. کرده ليخود را به گروه تحم
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  کنم. انيخود را ب ديعقا ديوقت نبا چيباشم ه ىراهنما مشغول خدمت م کيبه عنوان  ىوقت  ____ 

  کنم. سيمطالب را تدر حيصح ىاست که من بتوانم معن نيما ا هاى مطالعه حلقهمقصود از تبادل نظر در   ____

 نکهيا ىکنند برا انيرسد ب ىم است که همه هر چه به فکرشان نيما ا هاى مطالعۀ حلقهمقصود از تبادل نظر در   ____
  هاست. ارزش نيحائز واالتر ىابراز احساسات شخص

تر مطلب مورد مطالعه به  قياست که اعضا در فهم هر چه عم نيما ا هاى مطالعۀ حلقهز تبادل نظر در مقصود ا  ____
  .نديکمک نما گريکدي

 نميب ىم ىوقت ىتبادل نظرها ادامه داشته باشد حتّ  اجازه دهم ديبا است که ىمعن نيخود به ا دي____ انقطاع از عقا
  رسد. ىنم يىها به جا که صحبت

هر چه همه  ىستيبا ىگروه م ىکه اعضا نستيخود منقطع باشند ا دياز عقا ديشرکت کنندگان با نکهيا ىمعنا  ____
  قبول کنند. قتيرا به عنوان حق نديگو ىم

  گوش دهم. ىشتريبا توّجه ب گرانيکند تا به د ىخود به من کمک م ديانقطاع از عقا  ____

  ششم بخش

مرتبط  مًايمستق ميکسب معارف و درک مفاه ىبرا طشبا ع وجود دارد که ىپر قدرت ىروحان ىروين کي
از حضرت بهاءاهلل را مالحظه  ليمبارک ذ انيمثال ب ىبرا است.  ىبائيبه ز شيجذبه و گرا ىرويباشد و آن ن ىم

  :دينمائ

رضوان قدس رحمن  ىو به فضا ديبشکن ديرا به قّوت توح ديو اصنام تقل ديرا بردر ظهيبه اسمم حجبات غل” 
 شيآسا ىو مقرّ عصمت عظم ىو در موطن امر کبر دياهّلل مطّهر نمائ ىماسو شي. نفس را از آالديوارد شو

را کامل خلق نمودم تا کمال صنعم مشهود  ىچه که هر نفس دي. به حجاب نفس خود را محتجب مسازديکن
  ۳“ .به نفسه قابل ادراک جمال سبحان بوده و خواهد بود ىصورت هر نفس نيپس در ا ،ديآ

  :نديفرما ىندا م نيچن ىگريد انيب در

مقدار  ىگلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش ب ۀشکفته که هم ىگل ىدر گلزار باق ىبلبالن فان ى... ا”  
و  ديبه بوستان وصال درآئ ديکه شا ديو از تن بکوش ديو از روان بنوش ديو از دل بسروش ديپس از جان بخروش

 نيو از ا ديغافل نشو ىمعنو ىخوش صبا مينس نيو از ا ديزوال حّصه بر ىب ىاو از لق ديمثال ببوئ ىاز گل ب
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پند بندها بگسلد و سلسله جنون عشق را بجنباند دلها را به  ني. ادينمان بينص ىب ىرائحه قدس روحان
  “ .قدس کند .. انيقصد آش ىروح ريدلدار رساند و جانها را به جانان سپارد قفس بشکند و چون ط

 ديپروا بشتاب ىب پروانگان ىرا سوخته. ا ىگشته و تمام حجبات فان ريفانوس روشن و من ىب ىشمع باق... ”  
. گل مستور به بازار دينزد محبوب دو بيرق ىو ب ديائيدل و جان َبِر معشوق ب ىعاشقان ب ىو ا ديو بر آتش زن

 ئًايفهن نياست اقبال مقبل کويچه ن ندز ىم وصل ىستر و حجاب آمد و به کّل ارواح مقّدسه ندا ىآمد ب
  ۴“  عيبانوار حسن بد نيللفائز

 يىبايز ىبرا ىعيجاذبه طب کي ىشما داراحلقۀ مطالعۀ  ىکه اعضا ديدر قلب خود مطمئن باش ديبا شما
 ىبائيو از لطافت و ز نديرا مشاهده نما ىمؤّسسه به آنها کمک شود که عظمت ظهور اله دروس ىاگر در ط باشند ىم

در  آنان خواهد بود.  ىبرا بيمنشأ ترغ نيتر ىکه در هر کالس احساس خواهند کرد قو ىلّذت ببرند مسّرت ىلهکلمات ا
 ۵ اي ۴و  ديرجوع کن ديا که تا به حال مطالعه کرده ىهائ خواهد بود به کتاب ديمف ديکن ىنکته تعّمق م نيکه در ا ىحال

 ۀچند کلمه دربار بخشهر  ىبرا . ديبود انتخاب نمائرا که باعث انعکاس جمال حضرت محبوب در قلبتان  بخش
  .ديکن انيرا مجذوب حضرت محبوب نمود ب اآنچه که شم

۱.  __________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

۲.  _________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

۳.  _________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

۴.  _________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

۵.  _________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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  هفتم بخش

عامل  نيتر مؤّسسه نقل شده پر قدرت ىها کتاب ىها از قسمت ىاريکه در بس ىاله اناتيب ىبايو ز قيعم مفهوم
اندازه مهّم  ىب زين ديآور ىخود به وجود م هاى مطالعۀ حلقهکه شما در  ىطيولکن مح باشد.  ىجلب شرکت کنندگان م

  شود. ىم جاديکنند ا ىکار م گريکدي با زيجّو محبّت آم کيکه در  ىدر گروه ىبيجاذبه عج ىروين کياست. 
 ىنشاط روحان اديکه آن جّو در ازد ديکن ىو کار ديخود باش هاى مطالعۀ حلقهمتوّجه جّو  شهيهم ىستيبا ىشما م نيبنابرا

  شرکت کنندگان مؤثّر باشد.

 يىبايامروز ز ىايمتأّسفانه در دن شوند.  ىاست که گروه در آن دور هم جمع م ىطيعامل مهّم البتّه مح کي
 شده باشد.  نيکه با پول فراوان تزئ ستين يىکه مورد نظر است جا يىجا  .شود ىبا ثروت ارتباط داده م اکثرًا ىظاهر

باشد که  يىجا ديشما با ىها دوره ليمکان تشک مشاهده نمود.  بيو در نظم و ترت عتيدر طب توان ىرا م يىبايز
 کي ريکند که گروه شما در ز ىنم ىحال فرق  جمال و کمال ارضاء کند. ىرا برا شرکت کنندگان ىدرون ىها خواسته

در مرکز مؤّسسه دور هم  ايمحّقر و  ىا در کلبه ايشده و  نيتزئ متيگران ق اءياتاق که با اش کيدر  ايو  ننديدرخت بنش
  شوند. عجم

و رفتار  بسزا خواهد داشت. سلوک ىسهمهاى مطالعه  حلقهدر جّو ه است ک ىگريو رفتار شما عامل د سلوک
نهفته  زين گرانيدر محبّت در مالطفت و در احترام به د يىبايز قّوه جاذبه است.  ىدارا نيباشد و بنابرا بايتواند ز ىم

متأّسفانه   .دياوريرا که به لطافت طبع شما اهانت شده به خاطر ب ىموضوع موارد نيدر ا شتريتفّکر ب ىبرا  است.
 ىتيترب ىها در سازمان ىو حتّ  ىليدر جمع دوستان، در جمع فام ح،يرموارد مرتّبًا در محل کار، در محل تف نگونهيا

  قرارند: نيموارد بد نياز ا ىهائ افتد مثال ىاتّفاق م

  گريکديداد زدن بر سر 
  زيآم نياستفاده از کلمات توه

  گرانيدر مقابل د ىشرمنده کردن فرد
  شهوت نظر و رفتار کردن به چشم هيّ با بق

  رفتار کردن ىمشروبات الکل ريتحت تأث

  د؟ياوريب گريچند مثال د ديتوان ىم ايآ
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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در گروه شما اتّفاق البتّه مشکل بتوان تصّور کرد که حرکات زشت باال   .ديخود برگرد هاى مطالعۀ حلقهبه  حال
 طيتواند به مح ىم ىول ستيکه اگر چه به شّدت حرکات باال ن ديباش ىدر همه احوال متوّجه حرکات ديبا ىول فتديب

 نياز ا کيهر  ىبرا  کند. ىم ىرا معّرف ىت مشکليّ موقع کيهر  ليذ ىها مثال زند. لطمه گروهتان  زيآم محبّت
  .ديکن ادداشتيرا  حيکه جواب صح شود ىشده از شما خواسته مذکر  ىعکس العمل نامناسب ها تيّ موقع

العمل  عکس  کردن آن است: ىکتاب خود خم شده و مشغول خط خط ىبر رو از شرکت کنندگان ىکي  .۱
  :ديبگوئ ديبا “  ديکن ىشما توّجه نم” است:  نينامناسب ا

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

عکس العمل  بشنوند.  ستيممکن ن گرانيد ىکند که برا ىآهسته صحبت م ىاز شرکت کنندگان به قدر ىکي  .۲
  :ديبگوئ ديبا “   ؟ىتر صحبت کن بلند ىتوان ىنم” است:  نينامناسب ا

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 نيعکس العمل نامناسب ا  دهد. ىکامًال اشتباه م ىسؤال، جواب کياز شرکت کنندگان در گروه به  ىکي  .۳
  :ديبگوئ ديبا “   داند؟ ىرا م حيجواب صح ىکس” است: 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 ايآ” است:  نيمناسب اعکس العمل نا . گرنديکديبا  دنيدو نفر از شرکت کنندگان مشغول صحبت و خند  . ۴
  :ديبگوئ ديبا“   د؟يهم بگوئ گرانيخود را به د فهيلط ديخواه ىم

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 نيعکس العمل نامناسب ا به موضوع مورد بحث ندارد.  ىکند که ربط ىم ىسؤال از شرکت کنندگان ىکي  . ۵
  :ديبگوئ ديبا“   به موضوع بحث ما ندارد. ىربط نيا” است: 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

اصرار دارد نظر خودش  کيکنند و هر  ىجر و بحث م ها نياز تمر ىکيدو نفر از شرکت کنندگان در مورد   . ۶
  :ديبگوئ ديبا“   .ديکن ىم شما هر دو اشتباه ديبس کن” است:  نيعکس العمل نامناسب ا باشد.  ىم حيصح

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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است:  نيعکس العمل نامناسب ا . ستيکه مطابق نّص مورد مطالعه ن دهد ىم ىاز شرکت کنندگان جواب ىکي  . ۷
  :ديبگوئ ديبا “   ؟ىفهم ىنم ىرا که االن خواند ىنّص  ايآ” 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

لطفًا فقط در مورد ” است:  نيشود. عکس العمل نامناسب ا ىاز شرکت کنندگان از موضوع بحث خارج م ىکي  . ۸
  :ديبگوئ ديبا“   .ديموضوع بحث کن نيهم

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

از کتاب قرن  ىتر بزرگ انياز بنّص  نيا . ديخاتمه ده ليذ انيبا حفظ کردن ب را بخش نيکه ا شود ىم شنهاديپ
 فيتوص کتاب مستطاب اقدس را ىاصل مشّخصات امراهلل چارچوب ىّ آن حضرت ول شده که در استخراج عيبد
  کنند: ىم

و  هيّ اله حيرا به نصا عيامر بد روانيپ عيَرّق من نيعالوه بر احکام و فرائض مذکوره، حضرت بهاء اهّلل در ا”  
معاشرت  حانيبا کمال روح و ر انياهل اد عيکه با جم ديفرما ىم حيو امر صردعوت  هيمواعظ و حکم ربّان

و طهارت و عّفت و امانت و صدق  ى. تعّصب و فساد و نزاع و جدال و غرور و استکبار را منع و به تقوندينما
مخزن قلم  که از ايعل ۀکلم نيو صفا و مهر و وفا و صبر و اصطبار و عدل و انصاف داللت و اهل بهاء را به ا

بر  اميبه ق نيو همچن“   و االرکان للبدن ديال ىکونوا کاالصابع ف” : زيقوله العز ديفرما ىم تينازل هدا ىاعل
مطمئن و مستظهر  هيّ رحمان ۀو آنان را به نصرت محتوم قيتشو هيّ اله ۀمقّدس عتيرخدمت امر و ارتفاع ش

  ۵“ .دينما ىم

  هشتم بخش

 نيواضح است که حّق مطلب در مورد چن  .ميکرد ىرا بررس زهيله انگمسأ واحد نياّول ا بخشهفت  در
را  زهيانگ منبع چنداست که  نيا ميبکن ميتوان ىکه م ىکار ىول  شود. ىنم انيصفحات کوتاه ب نيدر ا ىاتيموضوع ح
ت شوق و به ثبا ديکه بتوان ديشو ىکشف رموز هقادر ب اتيّ ضمن خدمت با کسب تجربکه  ديام نيبه ا ميمشّخص کن

 ۀبعد از مسأل عتًايباشد که طب ىمشارکت م ۀ.  موضوع مورد بحث بعد مسألديشرکت کنندگان گروهتان کمک کن ۀزيانگ
را  زهيانگ ىتوانند حّد اعال ىشرکت فّعاالنه در کسب معارف شرکت کنندگان م قيفقط از طر رايز رديگ ىقرار م زهيانگ

  .نديحفظ نما
ممکن است  نهيزم نيمثًال در ا است.  ىمشارکت گروه ىهادوره ىروح ۀمؤّسس ىهاگفته شده که دوره اکثرًا

“   فنّ ” و “   وهيش” ، ” روش”  . ديباش دهيشن“   ىمشارکتفن ”  ايو “   ىمشارکت ۀويش”  ايو “   ىروش مشارکت”  هيشب ىعبارات
با  . ديآنها تعّمق نمائ ىاست که در مورد معنشوند و مهّم  ىمکّررًا استفاده م تيو ترب ميدر امر تعل هستند که ىکلمات
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مورد  نيدر ا ىشود که مفهوم کلمات از موارد استفاده آن درک شود ول ىداده م حيترج ىبه طور کلّ  نکهيوجود ا
 اي لهيوس”  ىروش معموًال به معنا شما باشد.  ىبرا ىکمک خوب تواند ىبکار رفته در فرهنگ لغت م ىمعان بخصوص

سلسله  کياز استفاده ”  ايو “   باشد ىم ىو منّظم به انجام رساندن امر ىعاد قيطر کياست خصوصًا  رکاانجام  هيّ رو
که ما از آن استفاده  ىبه طور وهيکلمه ش  “ . باشد ىم ىبه انجام رساندن هدف ىبرا ىمنّظم مراحل ايها و  قسمت

به دست  ايکه در راه عمل و  ىروش”  ايو “   شود ىم استفاده ىبه هدف دنيرس ىاست که برا ىقيطر”  ىبه معنا ميکن ىم
“   رساند ىم جهيرا به نت ىو علم دهيچيعمل پ کيکه  ىسلسله مراحل” توان به  ىفن را م ۀکلمو “   شود ىآوردن استفاده م

ضمن  آنها را ىتفاوت در معان . باشند ىهم م هيشب ىليخ ىکلمات در معن نيا دينيب ىطور که م نيهم کرد.  ىمعن
  شد. ديدروس متوّجه خواه نيدر ا شرفتيپ

از مشارکت در مرحله روش و  ىروح ۀمؤّسس ىکه منظور اصل ميآغاز کن نيموضوع چن نيبحث خود را در ا ديائيب
تواند  ىم نيا . رنديرا خود به عهده بگ ىريادگي تيّ است که مسؤل نيا ميخواه ىاز شاگردان مباشد.  آنچه ما  ىفّن نم

شما روشن  ىنکته برا نيک مثال کمک خواهد کرد که اي . ديآ شيپ زين ستين ىمشارکت ميکه روش تعل ىموقع ىحتّ 
  شود.

در مورد  شانيا ىها از صحبت ىکيکند و شما در  ىدانشمند به منطقه شما سفر م ىبهائ کيکه  ديکن تصّور
امکان تبادل نظر در  اديز تيّ جمع شود و به خاطر ىم ىناطق صحبتش طوالن . ديکن ىشرکت م ىاز مسائل امر ىکي

به نسبت درجه  کنيول  .ستين ىرکتجلسه روش مشا ني. واضح است که روش استفاده شده در استياختتام جلسه ن
که ناطق ادا  ىبه کلمات ،ديده ىم گوش . ديهست ىريتان به موضوع صحبت، شما در طول نطق مشغول فراگ عالقه

متعّدد به دنبال جواب  ىها و بعدًا در کتاب ديده ىم بيؤاالت در ذهن خود ترتسلسله س کي ،ديکن  ىکند فکر م ىم
  .ديرو ىسؤاالت خود م

به معلّم خود  ىحوصلگ ىخود نشسته و با ب ىها در کالس ايکه هزاران هزار شاگرد در سراسر دن ديتصّور کن حال
نوع  نياز ا ىشود ول ىمدارس مشاهده م که در تمام ستين ىريتصو نيالبتّه ا کشند.  ىم ازهيدهند و خم ىگوش م
روش  کيدو مثال باال که هر دو از  نيب ىچه فرق  .ديا دهيآنها را د ىدو تا اي ىکيها آنقدر هست که شما  کالس
  د؟ينيب ىکنند م ىاستفاده م سيتدر

 ىل شما عاملدر مثال اوّ  باشد.  ىم ىريادگيآموزش و  انيدر جر انيدر درجه مشارکت دانشجو ىالبتّه فرق اصل
 نيشما ا  .ديخود را به عهده دار ميشما خودتان تعل ىدهد ول ىرا ارائه م ىناطق نطق  .ديهست ىريادگيفّعال در 

مثال دّوم کامًال بر  . ديکن ىخود کامًال مشارکت م ىريادگيروش در  نيو با ا دياموزيب ىزيکه چ ديرا قبول کرد تيّ لمسؤ
مراحل آموزش و  ىنيو سنگ دهد ىو تمام کار را معلّم انجام م ستنديخود فّعال ن ىريادگيشاگردان در   باشد. ىعکس م

  کشد. ىبه دوش م يىرا به تنها ىريادگي
است روشن  ىروش مشارکت کيروش مؤّسسه  نکهيمنظور ما را از ا ىآموزش تيّ مختصر از دو موقع ۀسيمقا نيا

فّعال  ىشاگردان اعضا ديکن ىعنوان راهنما خدمت مه شما ب که مطالعه هاى حلقهکه در  ميسازد. ما انتظار دار ىم
که با هم  ىساعات ىدر ط . رنديخود به عهده بگ را ىريادگي تيّ که آنها مسؤل ديکن ىسع ديشما با باشند.  ىريادگي



 

   ۵٧ - خدمت در نقش راهنما

دانش  باشد که خود ىريادگيدر  ،ىريادگيآموزش و  ديکامًال فّعال باشد و تأک ديفکر آنان با ديمشغول مطالعه هست
  آن را حّس کنند. تيّ آموزان مسؤل
حّد  ديرسد که شما بتوان ىبه نظر م ديبع ىليخ دياز حّضار جلسه نطق بود ىکيکه در آن شما  ىخالف مثال بر

فنون  ىسر کيها و  علت است که به روش نيبه ا  .ديبه دست آور انيدانشجو راىب ىالزم مشارکت را فقط با سخنران
شما فراهم  ىمؤّسسه برا ىمشارکت وهياز ش ىرويپ ىابزار و وسائل الزم را برا ىروح ۀمؤّسس ىها . کتابديدار اجياحت
  دهد. شيکتب افزا نيشما را در استفاده از ا ىاست که توانائ نيا واحد نيا ىهدف اصل د. کن ىم

و به آنها به  ديکنمختلف را در فکر خود تصّور  عيکه چند صحنه از وقا ميخواه ىاز ادامه مطلب از شما م قبل
 کيتواند نقش شما را به عنوان  ىکدام نم چيه ليذ ىها که صحنه ىبا وجود . ديفکر کن مطالعه هاى حلقهصورت 

مورد بحث است  نجايکه در ا ىريادگيو  ىآموزش ىهاروين ۀاز آنها به درک مسأل ىبعض ىکند، ول هيراهنما کامًال توج
که هر  ديده حيو بعد توض دياّول آنها را حذف کن باشد.  ىربط م ىکامًال ب ليذ ىها از صحنه ىبعض  کند. ىکمک م
  باشد: ديتواند مف ىچگونه م هيّ کدام از بق

  . __________________________________________________ديکن ىتر مکه آن را شعله ور ىآتش  .۱
___________________________________________________________________________  

  ._____________________________________________________ديکن ىکه پر م ىخال ىها وانيل  . ۲
___________________________________________________________________________  

  ___________.________________________________ديکن ىم زيکه در آن پول وار ىبانک ىها حساب  .۳
___________________________________________________________________________  

  .______________________________________________________ديکن ىکه روشن م يىها شمع  . ۴
___________________________________________________________________________  

  ._____________________________________________________ديپروران ىکه م يىها ىدوست  . ۵
___________________________________________________________________________  

  ._________________________________________________ديساز ىم ىزيکه با آنها چ ىگروه  . ۶
___________________________________________________________________________  

  . ____________________________________ديکن ىم ىگذار هيکه شما پا ىميعمارت عظ ىربنايز  . ۷
___________________________________________________________________________  

  . _________________________________________ديکن ىکار مکه در آن  ىپر از جواهر ىها معدن  . ۸
___________________________________________________________________________  
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  . ____________________________________________ديکن ىم ىکه در آن داور ىمسابقه فوتبال  . ۹
___________________________________________________________________________  

  . _____________________________________________ديکن ىکه در آن قضاوت م ىا مسابقه  . ۱۰
___________________________________________________________________________  

  __________________________. _____________________________ديران ىکه شما م ىکشت  . ۱۱
___________________________________________________________________________  

  .___________________________________________________ديده ىکه به آن آب م ىاهيگ  .۱۲
___________________________________________________________________________  

خود به عهده  ميدر تعل ىنقش فّعال ديکند که هر شاگرد با ىم نيکه راجع به مشارکت شد اشاره بر ا ىصحبت
مرتبط است و  ىريادگي طيمح کيدهند معموًال با فّعال بودن آنها در  ىکه مردم انجام م ىاز امور ىبعض . رديبگ

 اينشانه حالت فّعال بودن  ليکه اعمال ذ شّخص کنيدملطفًا   .است شانيا ىتفاوت ىاز آنها نشان دهنده ب ىبعض
  است. ىتفاوت ىب

 ،دنيکش ازهيخم ،گوش دادن بدون توّجه ،گوش دادن با تمرکز تامّ 
 ،خواندن ،نوشتن ،فکر کردن ،سؤال کردن ،چرت زدن ،کردن ىالبافيخ

 ،کردن ليو تحل هيتجز ،دادن حيتوض ،از حفظ کردن ،بحث کردن
  کردن ىکاغذ خط خط ىبر رو ،دنيخند ،تمرکز کردن

  تفاوت ىب  فّعال  

____________________ __________      ______________________________  
 ______________________________      ______________________________  
 ______________________________      ______________________________  

___________ ___________________      ______________________________  
 ______________________________      ______________________________  
 ______________________________      ______________________________  
 ______________________________      ______________________________  
 ______________________________      ______________________________  
 ______________________________      ______________________________  
 ______________________________      ______________________________  
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  نهم بخش

در موقع تنّفس نقل شده که ممکن  از همراهان ىکي و ۷کتاب  ىراهنما نيب ىاليصحبت خ کي نجايا در
  است به روشن شدن مطالب کمک کند.

منحصر به  ىروح ۀکردم که مؤّسس ىقبًال فکر م کنم.  ىمشارکت کسب م ۀاز مسأل ىديمن تازه دارم فهم جد •
  باشد. ىافراد گروه م هياالت و جلب نظرقرائت آثار مبارکه، جواب دادن به سؤ

 ىحيتوض نيمتأّسفانه چن بودم.  دهيشن ىروح ۀرا در مورد مؤّسس ىا ساده اريبس حيتوض نيمن هم قبًال چن •
  باشد. ىنوع فرمول م کيکند که مسأله مشارکت  ىوانمود م

آن است که اّول تصّور تر از  ىروش غن نيشود که چقدر ا ىاتمام چند کتاب انسان متوّجه م بعد از ىول •
  کند. ىم

در قرائت  ديبر تمرکز شد قيباشد و تشو ىم ىاکثرًا از آثار بهائ ميکن ىرا که مطالعه م ىالبتّه درست است مطالب •
مستلزم آنند که شرکت  ها نيها و تمر درست است که سؤال نيهمچن  .دينما ىمبارکه م اناتيو درک ب

  نند.خود بحث ک نيکنندگان در مورد آنها ب

که  ميگروه بخواه ىاز اعضا ديما با نکهيشود و ا قيتشو ديکه بحث و صحبت نبا نديگو ىها م ىبعض ىول •
  . ميبرو ىها را بدهند تا هر چه زودتر به مطلب بعد جواب سؤال

اجازه داشته باشند  دي. البته اشخاص باشود ىم دهيشن گهگاهاست که  ىگريد ىاظهار نظر افراط کي نيا •
  کرد. جاديا ديبا بيمشورت با نظم و ترت کياست که  نيمورد نظر ا ۀاّما مسأل . ندينما دهيعقکه ابراز 

 ىبخود دور از مطلب ىنظرها راظها  .ابدي شياست که فهم و ادراک افزا نيمنظور از بحث و مشورت ا
 ريسختگ دينبا ديکن ىراهنما خدمت م کيشما به عنوان  ىکند.  وقت ىنم ىبه هدف کمک دنيرسخود در 

به موضوع مورد بحث نداشته  ىاگر نظرشان ربط ىحتّ  نديخواهند بگو ىاشخاص آزادند که هر چه م  .ديباش
به دوستان خود  دياند با از موضوع خارج شده ىمّدت طوالن ىابر ىکه گروه به کلّ  دينيب ىم ىالبتّه وقت باشد. 

که روابط شما با گروه بر اساس ادب و  ىآنجائ از  برگردانند. ىتا توّجهشان را به موضوع اصل ديکمک کن
  کار مشکل نخواهد بود. ني، ااست ىمهربان

 گاهىام  که من تا به حال شرکت داشته اى مطالعه هاى حلقهدر  آسان نخواهد بود.  شهيکار هم نيالبتّه ا •
  د.گفتن ىنم ىزيوقت چ چيهم بودند که ه ىتوانستند ساکت شوند و کسان ىبودند که نم ىکسان

به  ديکه با ىزيچ . ديکه چگونه با هر دو مورد مواجه شو ديريگ ىم ادي شتريب ۀکه با کسب تجرب ديمطمئن باش •
چه آن کس که پر حرف است و چه  ،ديشو ىباعث خجالت کس ديوقت نبا چياست که ه نيا ديخاطر بسپار
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 . دينشو ىعصبان رديگ ىم اديزکه وقت گروه را  ىکه با کس ديمواظب باش دياّول با  آن کس که ساکت است.
 نيرشته محبّت را در ب نيکه ا ىوقت  .ديخود نمائ ۀمانيو او را غرق محبّت صم ديبه قلب خود رجوع کن
به آن  زيمحبّت آم ۀدو سه کلم ايبود که با حاالت و اشارات کوچک و  ديقادر خواه ديخودتان به وجود آورد

  هم فرصت مشارکت بدهد. هيّ و به بق درتر کنرا مختص شيها صحبت ديکه با ديشخص بفهمان

  که ساکت هستند چطور؟ يىآنها •

اگر  . ميده ىم تيّ اهم صحبت کردن به از حدّ  ادهيز ما گاهى ديدان ىم  است. ىجالب ىليموضوع خ نيا •
که اشخاص ساکت و  ميکن ىها فکر م وقت ىبعض ىحتّ  شود.  ىما م ىساکت است باعث نگران ىکس

مورد اشاره  مًايرا مستق صاست که اشخا نيا ديبکن ديتوان ىکه م ىکار نيبدتر . ستنديش نباهو اديز ىخجالت
صحبت کردن حتمًا نشانه  . ستنديبه صحبت ن ليکه ما ىوقت نديبگو ىزيکه چ ديو از آنها بخواه ديقرار ده

که  ديده صيتشخ ديتوان ىم دياست توّجه کن ىاگر به دّقت به گروه که معموًال گروه کوچک . ستيمشارکت ن
را با  ها نيتمر ىکند و چه کس ىفکر م ىچه کس –دهد ىگوش م ىچه کس –است  ىريادگيمشغول  ىچه کس

ها  کرده و در بحث تيکم اعتماد به نفس خود را تقو گروه کم ىاشخاص خجالت  .دهد ىانجام م تيّ جد
  .دريانجام پذ جيبه تدر نيکه ا دياجازه ده ديبا ىشرکت خواهند نمود ول

چند  شد.  ديکار ماهر خواه نيدر ا ىبا کسب تجربه عمل جيبه تدر ىول ستين ىمشاوره کار آسان کي تداوم
  متفاوت. طيتحت شرا ىاست ول حيشده در هر مورد صح شنهاديدو جواب پ نقل شده است. ليمورد در ذ

  .ديمؤثّر است ذکر کن شتريها ب که در آن هر کدام از جواب ىهائ تيّ موقع

  کند: ىتأّمل م ىلياز شرکت کنندگان شده است و آن شخص در جواب خ ىکياز  ىؤالس  .۱
  ______________________تا آن شخص باالخره جواب دهد:_____ ديکن ىشما با حوصله صبر م  الف.

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

در تواند  ىاو م ايکه آ ديپرس ىو م ديکن ىمعطوف م ىگريمحسوس سؤال را به شرکت کننده د ريبه طور غ  ب.
  _________________________________________________جواب کمک کند. _____

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

صحبت  ىرا برا نهيشود و زم ىکه در جواب دادن داوطلب م نفرى است نياّول شهياز شرکت کنندگان هم ىکي  .۲
  سازد. ىمشکل م گرانيکردن د

 جواب دادن صدا ىاسم براو آنها را با  ديپرس ىمکنندگان از شرکت  مًايها را مستق از سؤال ىبعض  الف.
  _______________________________________._________________________ديزن ىم

______________________________________________________________________  



 

   ۶١ - خدمت در نقش راهنما

با او  ىبت دوستانه و گرممشغول صح حلقۀ مطالعهکه در خارج از  ىفرصت مناسب وقت کيدر   ب.
صبر  ديها با وقت ىکه بعض ديکن ىاشاره م ىکرده ول فيکند تعر ىفکر م عيسر ىلياو خ نکهياز ا ديباش ىم

  ___________________________________ ت داشته باشند.مشارک تيّ هم موقع گرانيکند تا د
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  است که در بحث شرکت نکرده است. ىادياز شرکت کنندگان مّدت ز ىکي  .۳
  .ديپرس ىسؤال را از او م مًايگفتن دارد مستق ىبرا ىمطلب ديکه مطمئن هست ىوقت ىهر از گاه  الف.

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

  ست دارد ساکت بماند.که دو ىتا موقع ديده ىو اجازه م ديگذار ىاو را به خود وا م  ب.
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

  شده مرّدد هستند. مطرح که ىه شرکت کنندگان در شروع به صحبت در مورد سؤاالتکه هم ديشو ىمتوّجه م  .۴
و اگر الزم باشد مثال  ديکن ىم حيقابل فهم است تشر شتريهمه ب ىکه برا ىموضوع مورد بحث را با زبان  الف.

  _______________________________________________________________. ديآور ىم
______________________________________________________________________  

و از او  دينمائ ىدارد انتخاب م ىشترياعتماد به نفس ب گرانيرا که از د ىاز شرکت کنندگان ىکي  ب.
  ________________________________رشته صحبت را باز کند.__ که ديکن ىم ىسؤال مًايمستق

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

  دهم  بخش

دارد که  ىاديز ىها برنامه ىروح ۀکه مؤّسس مياشاره کن ديمورد با نيدر ا  .ميروش بپرداز ۀحال به مسأل ديبگذار
و در ادامه  ميا که تا به حال در مورد آن صحبت کرده ىمسائل  است. ىو اقتصاد ىماعاجت ۀتوسع ۀشامل چند برنام

 باشد.  ىامر مبارک م ميمختلفه برنامه مؤّسسه در مورد توسعه و تحک ىها مان خواهد بود جنبه صحبت مورد توّجه
در خدمت به  نيمؤمن ىقوا اديبرنامه که هدفش ازد نيدر ا ىروح ۀاز مشّخصات روش مورد استفاده مؤّسس ىبعض

  ذکر شده است.  ليامراهلل است در ذ
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شود و هر گروه از کمک  ىکوچک منعقد م ىها و در گروه ىکند در سطح محلّ  ىکه مؤّسسه عرضه م يىها دوره
دوره با تعداد قابل  کيکه  ىزمان ىحتّ   مند است. کند بهره ىکه به عنوان راهنما خدمت م ىتر شخص با تجربه

شوند و  ىم ميکوچکتر تقس ىها به گروه ندگانشرکت کن شود ىم ليتشک در مرکز مؤّسسه ىدر چند روز متوال ىا مالحظه
  .کند ىو به آنها در مطالعه مطالب کمک م دهيآنها به نوبت چرخ نيچند راهنما در ب اي کي

خدمت را  ريمس کي متسلسلهاى           دوره نيا شده است.  ميتنظ ىدر پ ىپ ىها مورد نظر در محور دوره ۀبرنام
 رتيبص –آموزند ىم ىکنند، معارف امر ىها را تمام م از کتاب ىسر کيکه شرکت کنندگان  نطوريهم کند.  ىم هيتوج

توسعه و  عيوس ۀنيمخصوصه در زم تکه خدما پرورانند ىمختلفه را در خود م ىها کنند و مهارت ىکسب م ىروحان
در  يىها کسب معارف و مهارت ىبه وجود آمده که برا ىگريد ىها دوره ىاصل ۀلسلس نياز ا امر انجام دهند.  ميتحک
  باشد. ىدرس اخالق الزم م ىها کالس ميمخصوص مثل تعل تيّ فّعال ىها نهيزم

ها  کتاب ۀدر مطالعخود است که به هر شرکت کننده کمک کند تا با سرعت  نياز وظائف مؤّسسه ا ىکي
از افراد  ىمعموًال گروه کوچک نشده است.  نييتع واحد کياتمام  ىبرا ىزمان تيّ ودمحد چيه نيبنابرا  فت کند.شريپ

را  بخشکنند.  آنها هر  ىهم مطالعه مخود بخود دور هم جمع شده و با  شدبا ىحّد م کيدر  شرفتشانيکه سرعت پ
 نيدر ا . دهند ىانجام م ىو چه گروه ىرا چه به طور انفراد شيها نيکنند و تمر ىصحبت م راجع به آن –خوانند  ىم

  دهد ىرا خاطرنشان ساخته و در صورت لزوم به سؤاالت جواب م مرحله راهنما نکات مهم

 ديتأک ىشود همگ ىکه از آن منشعب م يىها دوره هاى متسلسل اصلى و مطالب ساير ى مربوط به دورهها واحد
  باشد. ىم ىروح ۀمؤّسس ىآثار مبارکه هدف اساسدرک شرکت کنندگان از  شيدارند.  افزا ىآثار امر ۀخاّص در مطالع

مداوم امر مبارک  ۀجامعه و به مراحل توسع اتيح، روزمره خود ىدر زندگ ىاله ميتعال قيبه تطب زيالبتّه به همان اندازه ن
 شانيکار برا نيرا که ا ىکسان دينبا ىدارد ول ىانيشا تيّ از حفظ نمودن نصوص مبارکه اهم  داده شده است. تيّ اهم

  مشکل است تحت فشار قرار داد. 

 ىکتب روح ىها واحداز  ى، بعضستينمؤّسسه  کي فياز وظاترويج و تحکيم  ىها پروژه ىکه اجرا ىوجود با
شرکت  ىمؤّسسات امر ريسا ىبا همکار ىروح ۀمؤّسس  .باشد ىم ىشخص ىدر خدمات امر ىعمل ۀخواهان تجرب

  اند به مرحله عمل بگذارند. کند تا بتوانند آنچه را که آموخته ىم ىهمراه خدمتشان يّۀکنندگان خود را در مراحل اول
 ىنيتمر ۀاز جنب شتريمؤّسسه ب ىهمکارو نوجوانان  کودکان تيو ترب ميتعل ىعنيبخصوص از خدمت  نهيزم کيدر 

 بيترت ىادار فيوظاکرده و  ىريگيدهد پ ىم ميرا که تعل ىشرکت کنندگان تيّ فّعال مورد مؤّسسه نيدر ا خواهد بود. 
  .رديگ ىبه عهده م ىا هينوجوانان را در سطح ناح و کودکان ىها کالس

نوع  کياز  ىميمراحل تعل نيا  .شود ىاجراء م ىو شادمان ىبا روح همکار ىروح ۀمؤّسس ىميمراحل تعل تمام
اجراء  ديکه حتمًا با وجود ندارد ىمراحل مشّخص ايو  فاتيگونه آداب و تشر چيه بخصوص برخوردار است.  ىسادگ
ثمره  تيّ نظم و جد نيا  شوند. ىم اخود کوش ميدر تعل ىخاّص  تيّ شرکت کنندگان خودبخود با نظم و جد  شود.

  .رديگ ىبه خدمت سرچشمه م ليو م ىريبه فراگ اقيبلکه از اشت ستين ىليمقّررات مستبّدانه تحم



 

   ۶٣ - خدمت در نقش راهنما

عناصر روش فوق الّذکر اختصاص داده  از ىضدر مورد بع شتريب حيبه توض واحد نيا ىبعد هاى بخش اغلب
و چند جمله راجع به هر کدام  ديبا گروه خود مشورت کن ليذ اتيباشد در مورد نظر ديممکن است مف نجايدر ا  شده.
  .ابدي ىو تکامل م رديگ ىشکل م نظريات نيا شما از شد که چگونه درک ديبا گذشت زمان خود متوّجه خواه  .ديسيبنو

  ______________راهنما _________________________________________ کيعنوان  خدمت به  .۱
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________ها_ سلسله از دوره کي ىريگ ىپ  .۲
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________ حلقۀ مطالعه کيمشارکت در   .۳
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ___________درک خود از آثار مبارکه _________________________________________ شيافزا  .۴
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ________که در ضمن مطالب آمده _____________________________________ يىها نيتمر انجام  .۵
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  ____که هر شخص آموخته است _________________________________________ ىعمل به مطالب  .۶
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  ______است._________________________________________ ريکه انعطاف پذ ىستميدر س ميتعل  .۷
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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  ازدهمي بخش

 کيالبتّه حفظ  . باشد ىآن م ىرياست، جنبه انعطاف پذ ىروح ۀمؤسسّ  ۀصفت مشخّص  انگرينکته ب کي اگر
 طيتحت شرا ايبه طور گسترده در دن ستميمخصوصًا که آن س تسين ىکار آسان رياز مقّررات انعطاف ناپذ ستميس

که در  يىکارها ىالزم برا ريغ قّرراتم ىسر کيوجود دارد که  ليتما نيدر اکثر ما ا مختلف مورد استفاده باشد. 
 کيتابع  که ميهمراه است و در واقع کمتر متوّجه ريخ تيّ با ن شهيکار هم ني. البتّه امياوريبه وجود ب ميريگ ىم شيپ

از شرکت کنندگان که تازه  ىو گروه ۷کتاب  ىراهنما کي نيکه ب ليذ ىاليصحبت خ  .ميهست ىعيطب لينوع تما
مقرّرات انعطاف  نياز ا ىاند ممکن است به شما کمک کند تا با بعض را به اتمام رسانده تابک نيقبل ا هاى بخش
  .ديريبگ ادياجتناب از آنها را  ىآشنا شده و چگونگ ريناپذ

 ۀکه دور ىدر ابتداء وقت  شدم. جيگ ميدهم مطالعه کرد بخشراجع به آنچه در  ىشرکت کننده اّول: من کم •
نّص از  کيمراحل است: اّول  ىسر کيشامل “   ىروش روح” را شروع کردم به ما گفتند که  ىاّول روح

نفر  کي –کند ىم هيّ شده تهکه خوانده  ىانيسؤال راجع به ب کيهر کس  –شود ىمبارکه خوانده م اناتيب
 ىکيکنم  ىفکر م  .ميکن ىدهد و بعد ما آن نّص را حفظ م ىبه آن سؤال بر طبق نّص مبارک جواب م گريد

  آورم ىمن االن آنها را به خاطر نم ىهم بود ول گريدو مرحله د

ثابت و  زيچ دوره سه روزه تمام کردم و در آن دوره همه کيرا در  کيشرکت کننده دوم: من اّول کتاب  •
 ىليمن شخصًا خ  بود. اديز ميبکن ميتوان ىو چه نم ميبکن ميتوان ىچه کار م نکهيمقّررات از ا  بود. نيّ مع

بعد از  دوستان ناراحت شدند و زا ىبه خاطر دارم که بعض ىبود. ول ىخوب ىکه جّو روحان رايلّذت بردم ز
شرکت  حلقۀ مطالعه کيدر  ىوقت نکهيست اکه جالب ا ىزيچ را ترک کردند.  اولين جلسه صبح، دوره

به نشاط  ىبه همان اندازه از نظر روحان ميکرد ىخواست ط ىکه خود گروه م ىکردم و کتاب دوم را با سرعت
  که در گروه قبل بود. يىبدون فشارها ىآمدم ول

 ىشخص به به ندرت در اشاره“   راهنما” کلمه  واحد نيمن جالب بود که در ا ىشرکت کننده سوم: برا •
خدمت به عنوان “    اي“   راهنما کيعمل کردن به عنوان ” مثل  ىدر عوض عبارات  .است استفاده شده

بود  ىعتمام کردم که در واقع شخص کامًال خاض ىرا با کس کيمن کتاب   .شود ىمرتّبًا مشاهده م“   راهنما
 ريمد” به عنوان  ىآمد که خودش از کس ىو به نظر م بخواند“   ىروح ىمربّ ” اصرار داشت که خود را  ىول

  گرفته است. ميتعل“   ىروح

شده  ليتشک کيکتاب  ىهاراهنما ميتعل ىکه برا ىزيانگ جانيدوره ه کيشرکت کننده چهارم: من در  •
 گريکديآشنا شده به  گريکديتا با  ميمختلف کرد ىها ى اّول دوره فقط باز ىها بود شرکت کردم. ساعت

چند ساعت بعد  نيبنابرا  .ميکن“   انيب“   کرد که احساسات و افکارمان را  شنهاديپ ىدًا شخصبع  .مياعتماد کن
 ىبود و وقت ىروش روح جزو نيمن فکر کردم که ا  .ميرا مشغول صحبت از آنچه که در فکرمان بود شد



 

   ۶۵ - خدمت در نقش راهنما

 ىليتراف کنم که خاع ديبا ىکردم که همان برنامه را اجرا کنم ول ىخود را شروع کردم سعمطالعۀ  هاى حلقه
  .امدياز شرکت کنندگان خوششان ن

  مطلوب باشد. ريغ ايدر اصل اشتباه  ديکه وصف نمود ىاز حاالت کي چيه کنم کهىراهنما: فکر نم •
نوع مقّررات  کيکه  ميو اجازه ده مينگاه کن ىروح“   روش” است که به آنها به عنوان عناصر  نياشکال ا

 ىالزم برا تيّ حّساس ىشود که در واقع ساده و مسّرت بخش است و دارا ادهيپ ىستميدر س ريانعطاف ناپذ
استفاده شده  ىروش کيکه در اوائل کتاب  ديبه عنوان مثال همه به خاطر دار  باشد. ىمختلفه م اجاتياحت

دارد  ىروش هدف آشکار نياستفاده از ا  .ندينما ىم گريکدياز  ىا که در آن شرکت کنندگان سؤاالت ساده
عادت  نيکه ا ىزمان ىول  کند. ىکمک م کهاست که به شرکت کنندگان در تمرکز آثار مبار نيو آن ا

حالت  کيبه  ليتبد ىتواند به آسان ىکه م ميرا ادامه ده ىدارد روش ىخودبخود به وجود آمد چه لزوم
 نياستفاده از اکه  گريد واحدهاىو چه  واحد نيخواهد بود چه در ا ىالبتّه مواقع  وار شود. کيمکان
که از همه خواست تا  ستين ىاجيتازه احت  .دينام“   ىروح روش” آن را  دينبا ىخواهد بود ول ديمف کيتکن

معموًال بعد   آنها خواهد شد. ىباعث دلزدگ عتًايطب نيتکرار کنند چون ا ىگريپس از د ىکيهمان سؤال را 
  .ديآ ىبه دست م نيدو بار تکرار هدف تمر اي کياز 

از  ىاريمن مطمئنم که بس به خرج داد.  ىبه خصوص تيحّساس ديهم با ها ى  باز مورد مسأله در
 مطالعه هاى حلقهدانم که  ىم ىول دهند انجام نمى د،يرا که شما عنوان کرد يىها ى  باز مطالعه هاى حلقه

“   کردن انيب”  ألهاجع به مسو اّما ر خود قرار دهند.  ىها برنامه هم هستند که دوست دارند آنها را جزو ىگريد
 اجيهستند که شرکت کنندگانش ممکن است احساس کنند که احت يىها البتّه گروه –احساسات خود  افکار و

 نيمسلّمًا ا ىول بشناسند بهتر را گريدر مورد افکار و احساسات خود صحبت کنند تا بتوانند همد ىدارند مّدت
هستند که دوست  زين مطالعه هاى حلقهام که  دهيدر ضمن شن  اشد.ب ىنم حلقۀ مطالعه کي ۀالزم طيجزو شرا
 ىاشکال کار هم ني.  در انديگروه خود مشّخص نما ىبرا ىتيّ خود انتخاب کنند و هو ىبرا ىدارند نام

 ىروح ۀکه مؤّسس ديالبتّه مهّم است شما درک کن  باشد. ىنم ىروح ىها دوره طيجزو شرا نيا ىول ستين
عمل خود، به  نيکه ا رايکند ز نييانجام داد تع دينبا ايانجام داد و  ديکه با ىنينقوا ىرس کيتواند  ىنم

دهد چه  صيموارد به عهده راهنما گذاشته شده که تشخ نيا شتريب نيبنابرا  شود. ىم منجر ىريانعطاف ناپذ
  توان به برنامه اضافه کرد تا در آموزش مطالب کمک کند. ىرا م يىها تيّ فّعال

  دوازدهم بخش

 ىبررس را ىاصلمتسلسل  ىهاکرده با دّقت دوره ىرا بررس ىروحروش مؤّسسه  ۀبرجست اتيّ خصوص ديائيب حال
شود و هر  ىمنشعب م گريد ىها دوره از آن است که ىمثل تنه درخت سلسله نيکه ا مي.  قبًال خاطر نشان کردنماييم
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 ىمشخّص  ىفرهنگ ايو  ىاجتماع ىها تيّ اساس موقع بر است که غالبًا ىها معموًال راجع به خدمات از دوره کي
  باشد. ىم

 ميکن ىم ىط ىاز ما مطابق استعداد فرد کيکه هر  ىروحان ريمس تيّ کتاب در ماه نيقبل ا ىها قسمت در
است که  نيا دينموده با آن مقابله نما ىگذشته سع انيدر طول سال ىروح ۀکه مؤّسس ىاز مسائل ىکي. ميتفّکر نمود

است که  نيمهّم ا ۀمسئل ديدان ىکه م طورهمان  کمک کند.  ىروحان ريمس نيا ىتواند به همراهان در ط ىه مچگون
نمود تا به طور منّظم  ىشان همراه ىآنها را در مساع ديبلکه باپيش برد.  راه به زور به  نيشرکت کنندگان را در ا دينبا

وصول به  ىکه برا ديرس جهينت نيشد، به ا سيتأس ىروح ۀمؤّسس کهنيبعد از ا ىمّدت کوتاه  کنند. ىخود ترقّ  ريدر مس
 از آن موقع به بعد  .ديدر قادر ساختن شرکت کنندگانش در انجام خدمات مخصوصه تمرکز نما ستيبا ىهدف م نيا

  عنوان شد.“   خدمت ريمس” تحت مطالعه  ريمس

جمله  نيدر ا“   من” کلمه  ىواقع تيّ .  هوميکن ىرا بررس“   دارم ىخدمت قدم بر م ريمن در مس”  ۀجمل ديائيب
  باشد؟ ىم يىزهايشامل چه چ ريمس نيدر ا و گام برداشتن ست؟يچ ريمس نيو نوع ا تيّ فيک  ست؟يچ

قرار گرفته  ىمورد بررس ىبهائ تيّ در آن کتاب سه جنبه هو دهد.  ىبه سؤال اّول جواب م ىروح کي کتاب
کند تا صفاتى را که براى سفرى ابدى و  ت که از اين دنيا عبور مىواقعيّت وجودى من روح من اس” است: 

شکوهمند به سوى خدا الزم دارد کسب نمايد.  ارزشمندترين لحظات زندگى من لحظاتى است که در گفتگو با 
گذرد، زيرا دعا و مناجات غذاى روزانه روح است و روح من اگر بخواهد به مقصد عالى خود نائل گردد  خدا مى

د آن را دريافت دارد.  يکى از عاليق اصلى من در اين زندگى آن است که آثار حضرت بهاءاهلل را مطالعه باي
کنم، بکوشم درک خود را از تعاليم او افزايش دهم و بياموزم که آنها را در زندگى روزانه خود و حيات جامعه 

روح  اتيحاست، هدف تعّمق در  ىبهائ تيوه ىعوامل اصل نهايکه در اصل ا نيبه ا ىآگاه جاديا“   بکار بندم.
  باشد. ىم

شما در خدمت به  يىتوانا ديقرار ده ىرا با درک نکات فوق به دّقت مورد بررس کيکتاب  واحداگر سه  حال
بطور برعکس بحث  ىالّذکر در کتاب اّول روح که سه جنبه فوق ديالبتّه متوّجه هست  .ابدي ىم شيراهنما افزا کيعنوان 

که تمرکزش  ىاتيح انسان از رتيشود بص ىباعث م نيکه ا دهيرس جهينت نيعلت آن است که مؤّسسه به ا . شده است
موضوع  نيبه مشورت گروهتان در ا ليذ ىها نياظهار نظرها و تمر  .ابدي شينه بر وجود خود او، افزا بر خدا و امر اوست

  کند. ىکمک م

در مفهوم هر  کند.  ىاز آثار مبارکه تمرکز م ىخط کي اناتيدر ب“   ىآثار مبارکه بهائ درک”  ۱اّول کتاب  واحد
 ىا ها در سطح ساده است که صحبت نيبعالوه اصرار بر ا دينما ىم ديروزمره، تأک ىآن در زندگ ميو استفاده مستق انيب

اشتباه  ىافراط ليآن را با تسه ديباشد و در ضمن نبا ىنمبودن  ىبر سطح ىوجه مبن چيبه ه ىسادگ ى. ولرديانجام پذ
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در  اثرات آنها را ىو بعض ليذ ىکه چهار نوع مختلف مطالب آموزش ديکن ىمطلب سع نيا شتريدرک ب ىبرا کرد. 
  .ديشرح ده شاگردان

               ىو سطح دهيچيپ . ج  ىساده و سطح .الف
      قيو عم دهيچيپ  .د  قيساده و عم . ب

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

اند  آثار مبارکه داشته ۀمطالع ىبرا ىتيّ اند کمتر موقع وستهيکه تازه به جمع احبّاء پ ىنياست مؤمن واضح
است که مطالعه خود را از آثار  ديمف ىليآنها خ ىبرا نيبنابرا که عادت به خواندن و مطالعه ندارند.  يىمخصوصًا آنها

 ۀمورد عالق ىروح کياّول کتاب  واحدکه  نيتوّجه است ا انيآنچه شا  .نديآغاز نما ىخط کيکوتاه  اناتيبا ب ىاله
صاف و ساده در  وهيش نياچرا   قرار گرفته است. زيباشند ن ىبا آثار مبارکه آشنا م ىبا تجربه که به خوب ىاز احبّا ىليخ

به عنوان  تشانيّ هوه متوجّ  شتريباشد که افراد از هر دو گروه ب نيتواند ا ىجواب م کيآثار مبارکه مؤثّر است؟  ۀمطالع
شود که  ىمبارکه باعث م اناتيکه چگونه عادت دادن خود به تالوت روزانه ب ننديب ىم حًايصر  شوند. ىم ىبهائ کي

کند مثل  ىم ليکه جامعه بر افراد تحم ىافکار و اعمال آنها را تحت الّشعاع قرار دهد و نه عوامل متضادّ  ىاله ميتعال
تو  غاتيکنند و به طور خالصه تبل ىکه نگاه م تلويزيونى ىها خوانند، برنامه ىکه م يىها همجلّ شنوند، ىکه م يىها ترانه
  که اکثرًا با آن مواجه هستند. ىخال

 ىبر رو قيعم راتيروزانه تأث ىکار بردن در زندگه نهفته در آن و ب ىآثار مبارکه و تفّکر در معان ۀبه مطالع عادت
عبارات ستون اّول   .عبارات ذکر شده ىدو سر الً يذ  .ميآنرا در خود پرورش ده ديبا ىعادات ذهن دارد که همگ ريسا
به دست آوردن عرضه  ىدّوم اهداف موافق را برا ونکه عبارات ست ىدر صورت ،دهد ىرا ارائه م ىدشوار طيشرا
جهت اهداف موافق در و در ايم  شتهادشوار را پشت سر گذ طيهر کدام از ما آن شرا يىبها کيبه عنوان  کند.  ىم

از هر کدام از عبارات ستون اّول به  ىخط ميبا ترس  دارد. قتيحق زين يىمسأله در مورد جوامع بها نيا  .ميحرکت
  :ديحرکت را نشان ده نياز ستون دّوم ا ىعبارت
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  .شود ىگرفته م ىاله ميدر پرتو تعال ها ميتصم زودگذر شکل اتيفقط با نظر ىويدن ديعقا
  .رديگ ىم
  
  ىارهايگفتار و اعمال مرتبًا از مع ىابيارزش ىبرا نيتر در مورد ساده ىبه توافق حت دنيرس ىراب

  شود. ىاستفاده م ىامر ديشد ىدر حال تقالّ  شهيجامعه هم ،مسائل
  . است

 
  به  وحّدت افکار و اعمال به سهولت در جامعه خوب و بد، راست نيمشکل است ب ىليخ
  شود. ىحاصل م شرفتيوجود آمده و پ است. ىنسب زيغلط تفاوت گذاشت، همه چ و
  

  ايّ چهار چوب مناسب به وجود آمده که دن کي بر احساسات زود گذر ىفقط مبتن ها ميتصم
  شود. ىمشاهده م قياز آن طر شود. ىم گرفته

 رسيدن به اين درک است که معنى زندگى کردن در حال دعا چيست. کتاب اّول  ىبعد واحداز اهداف  ىکي
کند که  ىم نيبلکه داللت بر ا ،ميباش اتيتالوت آ مشغول تمام روز که ستين ىمعن نيا کردن در حالت دعا به ىزندگ

ممکن است  کمک او باشد.  بخشش و و تيو ملتمس عنا تيّ به حضرت احد شخص در همه احوال در حال تضّرع
 ىبه مساع شتريب ديکن ىرا که فکر م ىهائ نيو تمر متونو  ديرا دوباره مرور نمائ“   دعا و مناجات”  واحدباشد که  ديمف

  .ديکند مشّخص نمائ ىحالت کمک م نيبه ا دنيرس ىشرکت کنندگان برا

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

از  کيکه کدام  مشّخص کنيد ماست.  زندگى ىواقع عتيطب ىتمرکزش بر رو“   زندگى و مرگ”  سوم واحد
  کند. ىمک مآنها ک ىبهائ تيّ هو فيدر توص به شرکت کنندگان شتريب واحدآن  ىها نيتمر
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

   زدهميس بخش

در جمله “   من” کند که در مورد مفهوم کلمه  ىما را دعوت م کيکه چگونه کتاب  ميبه حال مشاهده کرد تا
 ىو چگونگ ريمس نيا ىشروع و بررس“   به خدمت اميق” کتاب دوم   .ميتفّکر کن“   دارم ىخدمت قدم بر م ريمن در مس” 

  باشد. ىحرکت در آن م

 ۀکند، مؤّسس ىخدمت کمک م ريمس کيو دنبال کردن  نييبه شرکت کننده در تع که يىها دوره ميتنظ در
را دنبال کند و معارف  ىمعلومات ديتزئ ىها معمول برنامه وهيش توانست ىچند امکان مختلف داشت.  مثًال م ىروح
گردان عرضه کند که در را به شا ىامور ادار و نيقوان خ،يتار ،ىو اجتماع ىروحان ميشامل اصول امر، تعال الزم ىامر

 ىزيبه خدمت امر شود.  چ اميشخص در ق بيخود باعث ترغ ىمعارف به خود نيبود که ا نيآن صورت انتظار بر ا
  باشد. ىمداوم م قيآنها با تشو تيو تقو مخصوص ىها مهارت ميتعل ،معلومات الزم است ديکه عالوه بر تزئ

که  يىکند تا آنها ىرويرا پ ىتيو ترب ميروش تعل کيرفت که گ ميطرق مختلف، مؤّسسه تصم قيدق ىاز بررس بعد
کسب  را الزم اتيّ ها و خصوص ، مهارتم زمان معارفخود را وقف خدمت امر کنند بتوانند ه ىزندگ خواهند ىم

با  ريمس نيا ىکند تا ضمن ط ىکمک م کنندگانمؤّسسه به شرکت  ،در روش خود طيشرا نيبا در نظر گرفتن ا  .ندينما
  حاصل شود. زين ريدر مورد مس ىريادگي، جام خدمات مخصوصان

درک شده از کتاب اّول  ميکه بر اساس مفاه ىخدمت ،خدمت بود ني، مشّخص نمودن اّولىدشوار بعد ۀفيوظ
 زينرا  تيّ فّعال اقيبود اشت تيّ در مورد مسأله هو شتريب ۱مطالب کتاب  نکهيبود که با وجود ا دواريالبتّه مؤّسسه ام  باشد.

در هر صورت  انعقاد جلسات دعا و مناجات.  ايو  نيمؤمن ريابا س اتيآ ۀمثًال مطالع زد،يدر شرکت کنندگان برانگ
  نمود؟ نييتع عنوان خدمت کتاب دومه رسمًا ب ديرا با ىچه خدمت ايبود که آ نيسؤال ا

نوزده روزه  افاتياطفال، ض تيو ترب ميتعل روحانى محلّى،بود مثل وظائف محافل  اديانتخاب ز ىبرا امکانات
 داشتند.  مخصوص ىها با مطالب و روش ىهائ به دوره اجياحت نهاياز ا کيهر  – ىغيتبل ىها و به اجراء گذاشتن پروژه
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 نيثابت کرد که ا ىمتماد انيتجارب سال مبارک بود.  مرو مستمر ا عيمؤّسسه توّجهش اختصاصًا به توسعه وس ىول
که تعدادشان  نيمعلومات مؤمن ديتزئ ىمنّظم برا ىها برنامه نکهينخواهد بود مگر ا ريکان پذام عير و وسمستمّ  ۀتوسع

بود  يىها مالقات ىسر کيبود شامل  زيآم تيها که موّفق برنامه نياز ا ىکي بود آماده باشد.  اديهمواره در حال ازد
صحبت  ىمشخّص و اساس هاى موضوعراجع به  آوردند، تا با آنها ىبه عمل م تصديقتازه  ىها که دوستان از خانواده

که  ىنيها از هزاران مؤمن مالقات نيا بشود.  مانشانيا مينموده و باعث تحک اديز نند که درک آنها را از امر مبارکک
 تيّ فّعال ۀتوانست دامن ىم ىبرنامه فقط زمان نيواضح بود که ا مالً آمد و کا ىخدمت مؤّسسه بودند به عمل م يۀدر ناح

 . ننديرا بب الزم ماتيکار با اعتماد به نفس کامل تعل نيانجام ا ىاز دوستان برا ىاريد را گسترش دهد که تعداد بسخو
  بود. قيتازه تصد نينبا مؤم ىمعلومات ديتزئ مطالبنهادن  انيکه مؤّسسه انتخاب کرد در م ىخدمت نياّول نيبنابرا

دهد  ىرا ارائه م ىداستان“   معلومات ديتزئ ىبرا مطالبى” دوم  کتاب ۲ واحد ،ىو توانائ تيّ قابل نيپرورش ا ىبرا
از  ىبعض دارهايد نيا ىآورند که در ط ىبه عمل م ىزوج تازه بهائ کيمالقات از منزل  نيکه در آن شاگردان چند

 ىت ولخدمت اس نيبه ا ديشد اجيباشد احت ىم عيوس مرا ۀکه توسع ىدر مناطق دهند. ىرا مورد بحث قرار م عيمواض
و  رتيبص دوره نيشرکت کنندگان ا رايز است ديمف ىليخ ۲ واحد امر نبوده عيوس که شاهد توسعه ىدر مناطق ىحتّ 
دو  تي، مطالعه باعث تقومهّمتر از آن ى. ولندينما ىکسب م عيامر در سطح وس ميرا در مورد توسعه و تحک الزم ديد

 ىتوانائ ىگرياست و د ىصحبت در مطالب روحان ىتوانائ ىکي :ميدر خود بپروران ديبا ىشود که همگ ىم ىاستعداد
آوردن به  مانيآنها را بعد از ا ىول ميمردم بپرداز غيکه به تبل ميعادت کن شود ىآسان م ىليخ  است. گرانيپرورش د

  .ميحضرت بهاء اهلل به حال خود گذار

 شده ذکر ليدر ذ ديافزا ىم گرانيورش دما در پر توانمندىکه به  يىها ىحاالت و توانائ ات،يّ از خصوص ىبعض
 ات،يّ خصوص نيا نمايانگر که در داستان را ىو مواردکنيد را مرور ) ۲دوم (کتاب  واحد ديباش ليما دي. شااست

  :دييمشّخص نما باشند مى ها ىحاالت و توانائ

  __سخاوت ___________________________________________________________________  .۱
___________________________________________________________________________  

  __تواضع  ___________________________________________________________________  .۲
___________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________ تيّ صداقت و خلوص ن  .۳
___________________________________________________________________________  

  ___بودن ___________________________________________________________ نانيقابل اطم  .۴
___________________________________________________________________________  
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  ___صبر و حوصله ______________________________________________________________  .۵
___________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________ ىمهربان  .۶
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ها و  بلکه در مورد مهارت ستيخدمت بخصوص ن کيمربوط به “   عقايد بهائى ىمعّرف” سّوم کتاب دوم  واحد
 يىکمک به شرکت کننده است که توانا واحد نيهدف ا امر مبارک الزم هستند.  غيتبل ىباشد که برا ىم يىها عادت

 ميعادت را در خود بپروران نيکه ا ميازمنديما ن ىهمگ . ديخود کسب نما ىها را در صحبت ىبهائ عيگنجاندن مواض
کمتر  ميدر خود بپروران شتريعادت را ب نيهر چه ا  .ميکنصحبت  ىعيطب طورامر به  مختلف هاى جنبهکه در مورد 

شود چند نمونه که در  ىم شنهاديپ نمود.  ميعمل خواه ىشتريب ىفکرمان پراکنده خواهد بود و با ثبات و هماهنگ
که  ىبا گروه ديخود بگنجان ىها در صحبت را ىاز مباحث بهائ ىبعض دي، توانست۲کتاب  از ۳ واحدمطالعه  ۀجينت
  .ديگذار انيدر م ديکن ىرا مطالعه م واحد نينون ااک

از دوستان در مالقات با تازه  ىمتوّجه شد که بعض ىروح ۀمؤّسس) ۲کتاب ( ۲ واحد اتياوائل ارائه محتو در
 نيکه ا ديآ ىمبه نظر  کردند.  ىخدمات خود را قطع م ىها بزود ىبعض ىدادند ول ىپشتکار مستمر نشان م قانيتصد

 شانيها تيّ بردند و فّعال ىکردن لّذت م غياز نفس تبل رفًادادند ص ىکه پشتکار نشان م يىبود که آنها نياطر اتفاوت به خ
همان طور که در  شد. مسأله طرح  نيا ىبررس ىبرا“   شوق تبليغ”  ۲اّول کتاب  واحد  نبود. ىفور جيبه خاطر نتا

و  ديبخوان را اتينظر نيا  کند. ىم ىبررس را ليذ اتينظر هرج شده آن واحد سلسلد“   ىهمکاران گرام” قسمت مقّدمه 
پاراگراف کوتاه در مورد  کي  .ديتفّکر کنحلقۀ مطالعه  ىراهنما کيراجع به آنها در رابطه با خدمات خود به عنوان 

  .ديسيقلب شما خواهد بود، بنو ىخدمت باعث سرور دائم نيچگونه ا نکهيا

نازله از قلم  ىو آن ارائه کلمات اله – ميباش ىمند م بهره ىخاّص  ىاله ضيف از ميامر هست غيمشغول تبل ىوقت  .۱
  کند. ىم سرشار ىروحان وجود ما را از سرور ىاله ضيف نيباشد.  ا ىم گرانيده مبارک حضرت بهاءاهلل ب

 ديما با است.  نهفته ىربّان تيهدا ىکرد که در عمق آن گوهرها هيتشب ىتوان به بحر ىاهلل را مآثار حضرت بهاء  .۲
  .ميمند شو و از آن بهره ميبحر رسان نيتا خود را به ساحل ا ميکه ممکن است جهد نمائ يىتا آنجا

چشم به  کي خود را در ميتوان ىم ميفقط اگر اراده نمائ  است. کياندازه به ما نزد ىبحر آثار حضرت بهاءاهلل ب  .۳
  .ميهم زدن به ساحل آن برسان

 ىربّان تيهدا ىرا هم از گوهرها گرانيکه د ميخواه ىم ميا شده ضيخت مظهر ظهور مستفشنا ضيحال که از ف  .۴
 ميکن ىکار از قدرت کلمات خود آن حضرت استفاده م نيدر ا . ميمند کن نهفته بهره حضرت بهاءاهلل آثار که در

  .ديقلوب نما بيتواند تقل ىفقط آن کلمات است که م رايز

  ارزش مخصوص است. ىدارا ميده ىارائه م گرانيرا به د ىکه آثار اله ىزانه لحظاترو ىها تيّ از تمام فّعال  .۵

مند کردن  و آن بهره – رديگ ىسرچشمه م غيکند از خود تبل ىامر قلوبمان را سرشار م غيکه در موقع تبل ىلّذت  .۶
 نيمثل تحس گريد ىهازياگر فکر خود را متوّجه چ اهلل است. نازله از قلم حضرت بهاء ىاز کلمات اله گرانيد

مسّرت بخش  غيتبل اتيّ از خصوص ىکيانقطاع   رود. ىم نيلّذت از ب نيا ميکردن نمائ دايشهرت پ ايشدن و 
  است.
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که  ميبه خاطر داشته باش دي.  بامينمائ ىفداکار وراه کوشش  نيدر ا يىتا به قدر توانا ميآماده باش ديدر ضمن با  .۷
  .ميکن ىخود کمک م ىروحان شرفتيو به پ ميآور ىدست مه ب ىمسّرت روحان خود ىبرا ىجهد و فداکار نيدر ا

 ىفداکار نيهر چند ا  .ميرها کن ىتر و آسمان امور مهم ىاو پست را بر ىوياست که امور دن نيمستلزم ا ىفداکار
  فرح و سرور در بر دارد. قتيدر حق ىهمراه است ول ىبا درد و سخت

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  چهاردهم بخش

 است.  کودکان ىروحان تيو ترب ميکند در مورد تعل ىخود عنوان م ىها که مؤّسسه در دوره ىخدمت نيدّوم
 ىکه برا تأکيد دارد ىها و صفات از اّطالعات، مهارت روى بعضى“   ١سال  کودکان، ىها کالس سيتدر”  کتاب سوم

کنند  ىرا مطالعه م کتاب نيکه ا يىآنها از ىليباشد.  خ ىم ىخدمت کنند ضرور نهيزم نيهند در اخوا ىکه م يىآنها



 خدمت در نقش راهنما - ٧۴

است که مورد توّجه هر شخص  ىا مسأله کودکان ىروحان تي. اّما تربستين کودکان هاى کالس سيهدفشان تدر
 تيّ مسؤل نيبه ا ىستيبا ىم التيتشک عضو اي عضو جامعه و خواهر، ايبرادر  باشد.  ما به عنوان پدر و مادر، ىم ىبهائ
  :نديفرما ىالعدل اعظم م تيب ۲۰۰۰الس رضوان اميپ . درميتوّجه کامل داشته باش ريخط زهاندا ىب

اند. کودکان حامل  ندهيو ضامن آ دياطفال ام راياند ز نهيگنج نيجامعه کودکان گرانبهاتر کي ىدر دارائ” 
 ايرفتار بزرگساالن،  در اثر شتريکه ب ىاتيرا در بر دارد، خصوصفردا  ۀجامع اتيّ هستند که خصوص يىبذرها

 دهيکه آنها را ناد ىا که هر جامعه ندهست ىکودکان امانات . رديپذ ىآنان، شکل م ىها ىدر اثر قصور و کوتاه
ن که با آنا ىرفتار ۀدر امان بماند. محبّت همه جانبه به اطفال، نحو ىغفلت نيچن فريتواند از ک ىنم رديگ

طرز سلوک و رفتار بزرگساالن نسبت به کودکان، همه  م،يکن ىکه به آنها مبذول م ىتوّجه تيّ فيک م،يدار
اش انضباط است و شهامت  مورد لزوم است. محبّت الزمه ىو تلقّ  توّجهطرز  ىاتيح ىها عبارت از جنبه

تا کامالً خودرو بار  ميواگذار و هوس خود ىاطفال را به هو نکهينه ا م،يعادت ده ىکودکان را به سخت نکهيا
 هبه وجود آورد که اطفال احساس کنند به جامعه تعلّق دارند و در اهداف و مقاصد جامع ىطيمح ديبا  .نديآ

 ىامر نينمود تا مطابق اصول و مواز ىاطفال را راهنمائ ىبا محبّت و پافشار ديگردند. با ميو سه کيشر
  ۶“ .ندينما غيآنان سازگار باشد تبل طيکه با شرا ىو آن را به نحو رنديرا فرا گ ىکنند و امر بهائ ىزندگ

ها و  مطالعه عالقهحلقۀ  ىکه اعضا ديمتوّجه باش ديبا ديکن ىکتاب سوم خدمت م ىکه به عنوان راهنما ىوقت
  د.انجام خواهند دا ىمتوال انيخدمت را سال نيخواهند بود که ا ىافراد  مختلف و متفاوت دارند. ىاستعدادها

طفل  ايبرادر و  ايخودشان، خواهر  دمثًال فرزن کودک کيدروس را فقط به  نيممکن است بخواهند که ا ىبعض
 ىجزو اساس کي شهيکه هم ىا  ممکن است فقط بخواهند خود را با مسأله هيّ که بق ىدر صورت  کنند. سيتدر هيهمسا
و هر شرکت کننده را در وصول  ديکن قياهداف را تشو نياتمام  ديشما با  خواهد بود آشنا سازند. ىجامعه بهائ ىزندگ
  .ديمائکمک ن شيهدف خو به

اّول مربوط به  واحد . ديکن ىآن را به دّقت بررس واحد ۳ ديبا ديکتاب باش نيا ىبرا ىمؤثّر ىراهنما نکهيا ىبرا
مرتبط است  ىتيو ترب ميتعل ستمياست. اگر چه اصول آن با هر نوع س ىبهائ تيو ترب ميتعل ۀدر بار ىعموم ميتعال
 تيّ گرفته است. کوشش در راه پرورش و ساختن شخص رقرا ىدر رابطه با پرورش اخالق مورد بررس نجايدر ا کنيول

  دارند. ىاخالق تيدر ترب ىشتريب ديتأک ايّ در تمام نقاط دن انيّ امروزه مرب تواند صور مختلف داشته باشد.  ىالبتّه م
انسان  کي نظرشانکه به  را ىاتيّ خصوص ندينما ىم ىسع و کنند ا ديدى غيرمذهبى عنوان مىبمسأله را  نيمعموًال ا
 ىها و جوامع همفکر هستند سع با گروه ىمشتاق همکار شهيکه هم يىکنند.  جوامع بها سيدارا باشد تدر ديخوب با
موزش و پرورش کشور به عهده گرفته اداره آ لهيکه رسمًا به وس ىگونه خدمات نيممکن به ا حدّ کنند که تا  ىخود را م

در  ىروحان اتيّ پرورش خصوص و ىمراجع کشور ىدروس اخالق نيسپرد که ب خاطربه  ديشود کمک کنند. البتّه با ىم
را “   ىبهائ تيو ترب ميتعل اصولاز  ىبرخ”  واحدطور که  نيهم  باشد. ىم ادينازله حضرت بهاءاهلل تفاوت ز ميظّل تعال

 است که ىروحان تيم و تربيتعل کودکان براى بهائى ىها که هدف کالس ديخاطر داشته باش به ديبا ديکن ىم ىبررس
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رود  ىکه انتظار م ديکن هيّ ته واحد نيا ىاصل مياز مفاه ىستيل ديتوان ىم ايباشد.  آ ىم آنها هم ىپرورش اخالق شامل
  درک کنند؟  آنها را ند،ينما ىکالس اّول آماده م سيتدر ىکه خود را برا ىکسان

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 کي ىدرس است که هر کدام بر رو ۱۵شامل “   اّولکودکان، سال  ىها کالس ىبرا هائى رسد”  دوم واحد
ذکر  اتيّ از خصوص ىستيو ل ديرا مختصرًا مطالعه نمائ ها درس نيممکن است ا  کند. ىتمرکز م ىروحان تيّ خصوص
، آهنگ و از حفظ کردن مثلدر هر درس که عناصر مختلفه  ىدو جمله راجع به نقش اي کيو بعدًا  ديکن هيّ شده ته

  .ديسيکند بنو ىم فايدر پرورش اخالق ا کردن ىو نّقاش ى، باز، نقل داستانىقيموس

  ________________________  درس نهم: _______________________  اّول: درس
  ________________________  درس دهم: _______________________   :دوم درس
  ________________________  :ازدهميدرس  _______________________  سوم: درس
  ________________________  درس دوازدهم: _______________________  چهارم:  درس
  ________________________  :زدهميدرس س _______________________  پنجم: درس
  ________________________  :درس چهاردهم _______________________  ششم: درس
  ________________________  درس پانزدهم: _______________________  هفتم: درس
  _______________________  هشتم: درس
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  حفظ کردن مناجات و نصوص مبارکه:_______________________________________________ از
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  ها:____________________________________________________________________ آهنگ
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  ها: ____________________________________________________________________ داستان
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  ها:______________________________________________________________________ ىباز
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  : _____________________________________________________________________ىنّقاش
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

که در  ىاز مسائل ىکي . ديو راجع به مفاد آن تفّکر نمائ دينظر کن“   کودکان ىها اداره کالس” سّوم  واحدبه  حال
از  کيکدام  ديمشّخص نمائ . است چند عبارت ذکر شده ليمورد آن صحبت شده نظم و انضباط است.  در ذ

  باشد: ىابق مذکر شده مط واحدکه در آن  ىانضباط به نحو مفهومبا  ليعبارات ذ

  سخت و خشن باشد. دي___  انضباط با

  .ردياز درون وجود شخص سرچشمه گ ديبا ىشگيو هم ىقي___  انضباط حق

  اش انضباط نفس است. الزمه ىواقع ى___  آزاد

  برد. ىم نيقّوه خالقه را از ب ،شود ليانضباط تحم ى___  وقت

  کند. ىشتباهات حفظ مو تکرار ا ى___  انضباط قّوه ابتکار را از افراط گر

  به مقّررات و انضباط نخواهد بود. ىاجياحت ديرا القاء نما ىدر وجود شاگردانش عشق اله ى___  اگر معلّم

  ممکن است. ريغ ىروحان اتيّ ___  بدون انضباط پرورش خصوص
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تواند مانع  ىانضباط فقط م –کشف کنند يىزهايخود چ ىدارند تا بتوانند برا ىبه آزاد اجياحت کودکان___  
  شود. ىريادگيمراحل کشف و 

  شود. ىآنها بهتر م ىريادگيکنند و قدرت  ىرشد م کودکانباط ضبا ان طي___  در مح

 ىريادگيحالت  نيکه با ا ىانضباط کنند.  کسب مىحکمت  ،ىريادگي___  افراد با داشتن حالت تواضع در 
  کند.  ىاستفاده از قوه ابتکار باز م ىو راه را برا سازد ىشود انسان را از ترس اشتباه بودن رها م ىم جاديا

  سازد. ىم ايّ مه ىو اجتماع ىفرد شرفتيپ ىاز نظم و انضباط برا ى، چهارچوب___  صداقت عمل

که خشونت  رايز ،ىباشد و چه جسمان ىچه روح ستيوجه شامل خشونت و آزار ن چيانضباط به ه ى___  برقرار
  .زند ىعالم انسان صدمه م شرفتيباشد و به پ ىم ريامغ ىاساسًا با شرافت روح انسان

 ليشما تشک از کيهر  که همطالعحلقۀ انضباط با  مفهوم:  چگونه ديگذار انيرا با گروه خود در م ليذ سؤال
 ها شامل نوجوانان و گروه نيکه ا ديدر نظر داشته باش ديداد مرتبط است. البته با ديخواه ليتشک ندهيدر آ ايو  ديا داده

  بزرگساالن است نه کودکان. 

  پانزدهم بخش

هاى متسلسل  در دوره ىبه کتاب بعد ديائيب ميکرد ىبررس ۳و  ۲ ىها را در کتاب ستهيکه دو خدمت شا حال
 در عبارت“   من” کلمه يعنى دارد،  ىفرد بهائ تيّ رابطه با هو ىهم خدمت اصل نجايکه در ا اصلى مؤسسه نظر افکنيم

تماس با  ىوقت کند.  ىم فايا ىمؤثّر شفرد و جامعه نق تيّ پرورش هو در خيتار “ دارم ىقدم بر مخدمت  ريمن در مس” 
در  ميحال که نظم قد ىول  شوند. ىم شهيو مردم مثل درختان بدون ر ديآ ىبه وجود م ىشود سردرگم ىقطع م خيتار

 ىها شهير توانند ىدر کجا افراد م ايکه آ نستيدر حال خلق شدن، سؤال ما ا ىدياست و نظم جد دنيهم پاش ازحال 
جواب آن کامًال ساده است: ما  بهائيان ىبرا ىباشد ول ىم ىمردم سؤال سخت شتريب ىبرا نيا ؟بيابندخود را  ىخيتار
به  ىکه بعد از آن شب سرنوشت ساز اظهار امر حضرت رّب اعل ىشماريخود را در حوادث ب تيّ عناصر هو ىستيبا ىم

  . ميامر مبارک شد جستجو کن شرفتيباعث پ نيمّال حس

و حضرت بهاءاهلل اختصاص  ىحضرت رّب اعل ىزندگ ۀ، به مطالع” ىدو مظهر ظهور اله”  ىچهارم روح کتاب
شرکت کننده را  ۳و  ۲ واحد  شده. ىبه طور خالصه بررس ،اهلل ومي وم،ي نيا تيّ اهم اّول واحدداده شده است. در 

 ديمربوطه مورد تأک اناتيب ۀمطالع لهيبه وس ثحواد ىمفهوم روحان  سازد. ىس آشنا مدو وجود مقدّ  نيبا دوره رسالت ا
 ادياند تا  شده قيکتاب ذکر شده شرکت کنندگان تشو“   ىهمکاران گرام” قرار گرفته است. همان طور که در قسمت 

از  ىکي خدمت نيانجام ا ىزم براال ىها پرورش مهارت  .نديآن بازگو نما اتياز جزئ ىرا با ذکر بعض خيکه تار رنديبگ
  دهد.  ىم ليتشک را تاباهداف ک
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است  نيشما ا ىها تيّ لاز مسؤ ىکياست.  ىروزيادامه دارد موضوع بحران و پ ۴که در تمام کتاب  ىموضوع
 ىتر درک کاملرسيدن به  ى. براابندياصل را در نيا قيشما مفهوم عم همطالعحلقۀ شرکت کنندگان  ديکه مطمئن شو

 بيدّوم و سّوم کتاب نقل شده به ترت ىها واحددر  که مىاز حوادث مه ىستيممکن است ل ىروزيبحران و پ ىقوا از
از بحران و  ىديجد ۀحوادث شروع مرحل يک از که کدام ديمشّخص کن ديکرد هيّ را ته ستيل ىوقت . دينمائ هيّ ته ىزمان
  است. ىروزيپ اي

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 شانزدهم بخش

به آن  هاى متسلسل اصلى          دورهدر  ىگرياست که کتاب د تيّ حائز اهم ىبه قدر کودکان تيو ترب ميتعل
شده که مطالعه  ىسع“   کالس دّوم – کودکان ىها در کالس سيتدر”  ۵در کتاب  اختصاص داده شده است. 

 ىآنان را طور يّۀروحان اتصف و ى، توانائها مند ساخته و مهارت و معرفت الزم بهره ىکتاب را از دانائ نيکنندگان ا
 اداره کنند. شوند هائى را براى نوباوگانى که وارد دومين سال برنامۀ آموزشى بهائى مى کالس پرورش دهد که بتوانند

 ديدوباره با در تدريس کودکان سال اّول است. شرکت کنندگان اتيّ از تجرب ىکتاب دوره مختصر اوليّۀ ىها  بخش
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 ىبرا نيبا وجود ا ىبود. ول خواهندن ها رسمى کالس نيشما معلّم ۀمطالعحلقۀ کنندگان  شرکت ۀمتذّکر شد که هم
اند با  گرفته اديرا که  ىکه تجربه دارند مطالب ىها را مطالعه کنند و افراد بخش نيمهّم است که ا گروه ىهمه اعضا

  گذارند. انيدر م گرانيد

که اداره  ىمخصوص کالس ىتهايدروس را با موقع نيرود ا ىدهد.  انتظار م ىدرس به معلّم ارائه م ىس کتاب
 ىروحان اتيّ درس اّول مشابه دروس کتاب سوم است چون هر درس هدفش پرورش خصوص ۱۵دهد.  قيکند تطب ىم
دروس  نيسازد. ا ىآشنا م اهللو حضرت بهاء ىحضرت نقطه اول ىرا با زندگ کودکاندوم  ىسر۱۵باشد. اّما  ىم

تا  دينما ىکمک م کودکاندهد بلکه به  ىو حضرت بهاء اهلل را ارائه نم ىحضرت رّب اعل ىگانزند ىخيتار اتيجزئ
شروع به کسب  کودکاندروس  نيا قياز طر ني. بنابرانديرا درک نما ىدو مظهر امر اله نياز مقام و رسالت ا ىذّره ا

  ند.بر ىم ىپ ىکيو ن ىکرده و به سرچشمه خوب ىمعارف در مورد مظاهر ظهور اله

که مفادش را نه تنها در رابطه با  دينمائ ىسع ديکن ىدرس را امروز با گروهتان مرور م ۳۰طور که  همان
 ىمعلّم برا ميمخصوص تعل ى.کتابهادينمائ ىخود بررس هيدر ناح ىجوامع محلّ  اتيّ خود بلکه با تجرب اتيّ تجرب

 هاى متسلسل اصلى          دورهاز  ۵ کتابد از خواهد داد که بع ليرا تشک ىاز شعبات مخصوص ىکي ىبعد ىها کالس
از وجود تعداد  تواننديم ىشتريکتب آماده شد و در دسترس جوامع قرار گرفت جوامع ب نيکه ا ىشود. وقت ىمنشعب م

دهند. البتّه  ليمحل تشک کيمختلف کودکان در  نيسن ىبرا ىاستفاده نموده و همزمان کالسهائ نياز معلّم ىاديز
مبرم را به شرکت  ازياحساس ن نيا دي. ان شاءاهلل شما بتوانرديهر چه زودتر انجام پذ هدف نياست که ا نياآل  دهيا

را مرور نموده و  ۵درس اّول کتاب  ۱۵که  شود ىم شنهادي. در حال حاضر پديخود انتقال ده همطالعحلقۀ کنندگان 
  .ديکن هيّ که در هر درس مطرح شده ته ىاتيّ از خصوص ىستيل

  ________________________  درس نهم: _______________________  اّول: درس
  ________________________  درس دهم: _______________________   :دوم درس
  ________________________  :ازدهميدرس  _______________________  سوم: درس
  ________________________  درس دوازدهم: _______________________  چهارم:  درس
  ________________________  :زدهميدرس س _______________________  پنجم: درس
  ________________________  :درس چهاردهم _______________________  ششم: درس
  ________________________  درس پانزدهم: _______________________  هفتم: درس
  _______________________  هشتم: درس

  :دينمائ هيّ ته ،شده ميبر آن اساس تنظ ىدرس بعد ۱۵که  ىمياز مفاه ىستيل بعد

  ________________________________________________________________ :شانزدهم درس
  _________________________________________________________________ هفدهم: درس
  ________________________________________________________________ جدهم:يه درس
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  _________________________________________________________________ نوزدهم: درس
  __________________________________________________________________ :ستميب درس
  _____________________________________________________________ :کميو  ستيب درس
  ______________________________________________________________ :و دوم ستيب درس
  ______________________________________________________________ :وسوم ستيب درس
  ____________________________________________________________ و چهارم: ستيب درس
  و پنجم: ____________________________________________________________ ستيب درس
  _____________________________________________________________ و ششم: ستيب درس
  _____________________________________________________________ و هفتم: ستيب درس
  و هشتم: ____________________________________________________________ ستيب سدر

  ______________________________________________________________ و نهم: ستيب درس
  __________________________________________________________________ :ام ىس درس

به  ميدرس در درک مفاه۱۵دوم  ىچگونه عناصر مختلفه سر نکهيراجع به ا شرکت کنندگان گروهتان با
  .ديسيو افکار خود را بنو ديکند بحث نمائ ىکمک م کودکان

  _________________________________________________________________: کتاب ۀمقّدم
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________: سؤاالت

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _______________________________________________: مبارکه اناتيحفظ کردن مناجات و ب از
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________: ها آهنگ

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________: ىخيتار حوادث
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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  _____________________________________________________________________  :حقايق
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________: شينما
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________: ىنّقاش
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  هفدهم  بخش

 ىقبًال در موارد متعّدد است. همان طور که غيهر فرد مستلزم تبل ىخدمت در طول زندگ ريبرداشتن در مس قدم
 ىکيامر مبارک حضرت بهاء اهلل  انتشار. اگر چه رديصورت گ نيّ در مواقع مع ديامر مبارک فقط نبا غيتبل ميمتذّکر شد

يک حالت بودن است، حالتى  غيدانست که تبل ديبا کنول م،يانجام ده ميتوان ىاست که م ىخدمات ترين اساسىاز 
موضوع  نشيب نيبا ا . ميساز ىمند م شده بهره تيکه به ما عنا ىمنتهائ ىرا از فضل ب رانگيدطور مداوم ه که ضمن آن ب

راهنما شما  کي. به عنوان دشو ىم ىکتاب ششم بررس واحدکه در تمام سه مطلبى است “   عمل کردن” و “   بودن” 
کامًال  يکديگردو موضوع را به  نيمتقابل ا ىشما وابستگ ۀمطالعحلقۀ که شرکت کنندگان  مطمئن شويد ديمسؤول هست
  اند. متوّجه شده

 ىعموم ىها برنامه قيو چه از طر ىشخص ىها برنامه قيامراهلل چه از طر غيتبل قابليّتواضح باشد که  تانيبرا ديبا
باشد و  ىمختلف به طور قابل مالحظه متفاوت م ىها مردم در محلّ  طيشرا  .ابديدوره پرورش  کيتواند فقط در  ىنم
 کي نيبا وجود ا ىول  دهد. ىخود را به مبلّغ ارائه م بهمخصوص  ىها ىدشوار ىطيو شرا ،ىگروه سنّ  ،فرهنگ هر
را  ۶کتاب  ىاست که هسته مرکز قيحقا نيآن بنا نمود و ا ىها را بر رو تيّ قابل توان ىوجود دارد که م ىکلّ  قيحقا ىسر

  دهد.  ىم ليتشک

را به “   ىهمکاران گرام” الزم است که قسمت  تيّ قابل نيدر پرورش اکمک به دوستانتان  ىتالش خود برا در
 يىالبته آشنا  .ديگذار انيشوند در م ۶مؤثّر کتاب  انيخواهند راهنما ىکه م يىو مطالب آن را با آنها ديدّقت بخوان

 ىا را به دّقت بررسه واحداز  کيالزم است که هر  رمنظو نيا ىباشد و برا ىم ىضرور ۶کتاب  واحدکامل شما با سه 
شروع  ىبرا . ديقرار گرفته مشّخص نمائ ىکه مورد بررس ىمختلف ىها حاالت و مهارت ات،يّ خصوص م،يو مفاه ديکن
  .ديرا انجام ده ليذ نيدو تمر ديتوان ىم
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 نکهيو ا غيامر تبل تيّ فيمختلف راجع به ک اتينظر ىاست که بر اساس آثار اله نياز اهداف کتاب ا ىکي
 همطالعحلقۀ که ممکن است شرکت کنندگان  ىاتياز نظر ىبعض الً ي. ذشود ىتوان آن را عنوان کرد بررس ىمچگونه 

طرز تفّکر آنها در آخر دوره چگونه عوض   شده است. عنوانداشته باشند  غيدر مورد تبل ۶شما در موقع شروع کتاب 
  .ديسي، بنوباشند گرفتهکتاب فرا  نيا ۀمطالع ۀجيخواهد شد؟ آنچه را که ممکن است در نت

  “ . کنند غيتبل ديفاضل هستند با هيّ که در معارف امر ىفقط کسان”   .۱
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  “ . ميمعلومات کسب کن قًايتا کامًال و عم ميصبر کن ديبا ميکن غيتبل نکهيقبل از ا”   .۲
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 ىها و برنامه ميده ىخود را انجام م ىغيتبل ۀفيوظ ىغيتبل ىپروژها با شرکت کردن در بار کيهر چند وقت ”   .۳
  .“ .ميالزم ندار ىغيتبل ىشخص

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 تيّ مبلّغ در مرحله دّوم اهم ىحالت روحان – ارائه داد ىرا به مبتد حيمطالب صح ديکه با نستيّم امه ۀمسأل”   .۴
  “ . است

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

را کسب  ىواقع ىبهائ کي اتيّ تا کامًال خصوص نيدارد. بنابرا تيّ مبلّغ است که در واقع اهم ىحاالت معنو”   .۵
 ىاجيمبلّغ خواهد بود و احت نياعمالمان بهتر ميديبه آن مرحله رس ىو وقت . ميشو غيمشغول به تبل دينبا ميا نکرده
  “ . کردن ندارد انيبه ب

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  “ . باشد ىم تيّ است که حائز اهم ىزيتنها چ ميده ىخود را ارائه م اميکه پ ىا قهيطر”   .۶
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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است که  ىاف. کميکن ىدعوت م ىنهضت اجتماع کيدر  تياست که اشخاص را به عضو نيامر مثل ا غيتبل  .۷
  “ . امر باعث جلب آنها خواهد شد ميفقط تعال رايز ميگذار انيامر را با مردم در م ميفقط تعال

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 غياست که آنها را گروه گروه تبل نيا ميبکن ديکه با ىکار ،است اديتوده مردم ز انيمخصوصًا در م ىآمادگ“     .۸
 ىجالب راجع به امر به آنها معّرف يۀفقط چند نظر ديکنند با ىدرک نم قًايکه مطالب را عم ىاز آنجائ . مينمائ
  “ . تا امر را قبول کنند ميکن

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

بگذرد تا مردم عوض  ديها با که نسل راياست ز تيّ معلومات در مرحله دّوم اهم ديتزئ ۀامر مسأل عيوس ۀدر توسع”   .۹
  “ . را قبول کنند ىبهائ ۀجامع تياز آنها عضو ىادياست که تعداد ز نيا ميآن دّقت کندر  ديکه با ىا شوند نکته

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

صورت  بهامر را  ىاز معّرف ىا نمونه ۶.  کتاب ديريدر نظر بگ ىارائه امر را به مبتد تيّ فيشود ک ىم شنهاديپ حال
در همه  دهد ىارائه م ايليحضرت بهاء اهلل را به ام اميکه آنا پ ىا مطمئنًا نحوه کند.  ىم شنهاديپ ايليآنا و ام نيداستان ب

شما درک شود. به عنوان حلقۀ مطالعه کنندگان شرکت  لهيکامًال به وس دينکته با نيمناسب نخواهد بود. ا طيشرا
 ىمعّرف انشانيکه خودشان امر را به مبتد ىا که شرکت کنندگان در مورد نحوه ديازخاطر نشان س ديراهنما با کي
تواند مؤثّر باشد.  ىامر نم ىمعّرف ىممکن برا قيکه هر طر نيااست  هيالزم به توج که ىزيچ ى.  ولنديتفّکر نما کنند ىم
تمام  کند.  ىمسأله کمک م نيدر درک ا نکند به شرکت کنندگا ىم ىمعّرف ايليکه آنا امر را به ام ىا نحوه ىرسبر

مشخص  ،آنا ىمعّرف ۀد. با در نظر گرفتن نحونباش ىم ىمشترک نيمعّ  اتيّ خصوص ىامر دارا ىمؤثّر معّرف ىها نحوه
  .ستندياز عبارات حتمًا مؤثّر ن کير است و کدام نحوه مؤثّ  کي اتيّ خصوص لياز عبارات ذ کيکه کدام  دينمائ

  نحوه ارائه مؤثّر: کي

   ريخ         ى بل             و قابل درک است حيصر  _ 
  ريخ         ى بل             روشن و واضح است  _ 
  ريخ         ى بل             حالت  صادقانه  دارد.  _ 
  ريخ         ى بل             کند.ىمانيمبلّغ را بمانيقدرت ا  _ 
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باشد و ىمىتمرکزش در حضرت بهاءاهلل به عنوان مظهر ظهور اله  _
شده مشّخص  انيرا به عنوان منبع نکات ب شانيا ميتعالصراحتًا 

  .دينما ىم

  ريخ         ى بل            

 نياطاعت از ا کهنياحيدر امر وجود دارد و  توضنيقوان نکهيذکر ا  _
  ريخ         ى بل              است. ىفرد بهائ اتيح ۀالزم نيقوان

  ريخ         ى بل             .نظمنيو لزوم اطاعت از اىنظم ادارۀواضح در بار حيتوض  _
  ريخ         ى بل             دينماىمىرا معّرفىمقّدسه امر بهائ اکليه  _
دو  وشنونده نيبىادهد که رابطهىامر را  شرح مخيتار ىا اندازهتا   _

  ريخ         ى بل              به وجود آورد. ىمظهر ظهور اله

 قبلرابطه حضرت بهاءاهلل با مظاهر ظهور قيو دقىطوالن ىاز بررس  _
  ريخ         ى بل              کند. ىاجتناب م

  ريخ         ى بل             دهدىشور و شوق نشان م  _
  ريخ         ى بل             کند.ىبه وفور از آثار مبارکه استفاده م  _
  ريخ         ى بل             کندىها استفاده م از مثال  _
  ريخ         ى بل             است. ىمنطق  _
  ريخ         ى بل             .ديرا جذب نماىدکند هم قلب و هم عقل مبت ىم ىسع  _
  ريخ         ى بل              دارد.همراهرا هم بهيىهاتيّشدن مسؤلىسازد که بهائ ىروشن م  _
  ريخ         ى بل             کندىاجتناب مىبه مبتدىاضافاتيکردن جزئ لياز تحم  _
  ريخ         ى بل             .دعوت کننده است امشيپ  _
  ريخ         ى بل              است.ىالهدر شناخت مظهر ظهورىبه استعداد مبتدمانيا انگرينما  _
  ريخ         ى بل             مصّر است ىليخ  _
  ريخ         ى بل             کند.ىتمرکز م اتيدر جزئ  _
  ريخ         ى بل             کندىمىبازىبتدبا احساسات م   _
  ريخ         ى بل             است. زيمجادله آم  _
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  ريخ         ى بل              .است نقصىامروزه کامًال بىکند که جامعه بهائىمنيداللت بر ا  _ 
  ريخ         ى بل             کند.ىاستفاده مىاز ترس و وحشت مبتد  _ 
  ريخ         ى بل             مبهم است.  _ 
  ريخ         ى بل             است.ىبر بشارات کتب الهىمبتن شتريب  _ 

  جدهميه بخش

قدم ” در درک مفهوم عبارت  ىمرور کمک نيکه ا ميدواريام  .ميا هرا مرور نمود ىروح ۀشش کتاب اّول مؤّسس ما
مهّم در اداره خود  اريبس ىبه خدمت ديکن ىکتاب هفتم را که اکنون مطالعه م  کرده باشد.“   خدمت ريمس برداشتن در

متسلسل  ىها اّول دوره تا شش کتاب دينما ىاز دوستان کمک م ىا که به عّده ىخدمت –مؤّسسه اختصاص داده شده 
که آنها  ستيالزم ن ىادامه خواهد داشت ول گريد ىها تسلسل با کتاب نيرا به اتمام برسانند. ا اصلى مؤسسۀ روحى

 ىرشته اصل نيکه از ا ىفرع ىها از دوره ىاست که بعض نيباشد ا دي. آنچه ممکن است مفميکن ىبررس نجايرا در ا
 ايو  ها تيّ ها معموًال مخصوص موقع نوع از دوره نيا  .ميمختصرًا مورد بحث قرار ده نجايشوند را در ا ىمنشعب م

  .دهد ىم ارائه از مطلب را ىکلّ  ريتصو کياند. چند مثال  طرح شده ىبخصوص اجاتياحت

 ادي که را ىو مطالب رسانند ىاتمام م به را ىروح ۀمؤّسس ىها مردم دوره از ىشتريب طور که تعداد  نيهم •
از خدمات خودبخود به وجود  ىديجد ىها تيّ برند موقع ىخود به کار م ۀاند در خدمت به جامع گرفته

جامعه  در دعا جلسات ليتشکرا به  دوستان ک،يمطالعه کتاب  ايدن ىها از قسمت ىلي. مثًال در خديآ ىم
 تيو تقو قيرا تشو ىتيفّعال نيچن اديبه احتمال ز ىا  منطقه ىشورا ايو  ىمحفل ملّ  کي . زديانگ ىم خود بر

منطقه ممکن است مأمور شود  ايآن کشور و  ۀخدمت کسب شد مؤّسس نيدر ا ىاتيّ که تجرب ىزمان کند.  ىم
 ليدوره کوتاه در مورد تشک کيکند و  ىها را بررس روش نيدهد، مؤثّرتر صيخرا تش زيآم تيکه موارد موّفق

تواند  ىکوتاه باشد در واقع م ىليهم خ ديشا دوره که نيدهد.  ا بيترت ىمحلّ  ىها جلسات دعا در جامعه
 ليکنند ممکن است ما ىرا مطالعه م ۱که کتاب  ىمه کسانباشد. ه ۱منشعب از کتاب  ىدوره فرع نياّول

کمک کرد تا  دو نفر از شرکت کنندگان اي کيممکن است حداقل به  ىجلسات نباشند ول نيا ليبه تشک
و مهّمه نماز  فهيلط قيباشد که دقا ىا تواند دوره ىشاخه م نيا گريد ىخدمت را انجام دهند. دوره فرع نيا
  دهد. حيرا توض ريکب

 ۲دّوم کتاب  واحددر خاتمه  ديدان ى. همان طور که مديايبه وجود ب ۲دوم ممکن است بعد از کتاب  ۀشعب •
دهند. در  ليتشک قيتازه تصد انيبهائ ىمعلومات برا دييجلسه تز کياند که  شده قيشرکت کنندگان تشو

شده که در طول  هيّ ته ىبمطال گريآن نقاط و نقاط د اتيّ با استفاده از تجرب ايآس ىجنوب شرق ىکشورها
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مطالب که تا  نيدهد. ا ىم شيحقوق زن و مرد افزا ىتساو ۀدر مسأل دوستان را ىجلسات آگاه ىسر کي
 ىستيبا ىاستفاده شده کامًال مؤثّر شناخته شده است. دوباره م ايمؤّسسه در سراسر دن نيچند لهيبحال به وس

 نينباشند که در ا ليکنند ممکن است ما ىم لعهطارا م ۲متذّکر شد که همه شرکت کنندگان که کتاب 
مسلّمًا در هر  ىدهند ول ليخود تشک ىمحلّ  ۀآنها در جامع ۀمطالع ىبرا يىها و گروه ايندها شرکت نم کالس
خدمت باشند. به عالوه در ادامه همان شاخه  نيابه انجام خواهند بود که مشتاق  ىچند نفرمطالعه  حلقۀ

 شرفتيپ ىبرا مختلفىمند به خدمات  دهد که عالقه ميرا تعل ىتا افراد ودش ليتشک يىها ممکن است دوره
  هستند. زنان

 عليمتواند در رابطه با ت ىمنشعب شود م ۲که ممکن است بعد از اتمام کتاب  گريد ىها دوره ىسر کي •
واهند در خ ىکه م ىکسان ميتعل ىدر سطوح مختلف برا يىها سلسله دوره قايباشد. در افر ىبهداشت عموم

 ىمربّ  کي ميدر تعل مرکزشواحد ت نيدوره ا نياست. نخست هيّ کار کنند در حال ته هيّ بهداشت اول ىها رشته
جمع  يىرا در جا ليفام کيعضو  نيتواند چند ىم نديب ىم ميکه تعل ىشخص –است ىبهداشت خانوادگ

 هيّ توانند در بهبود بهداشت و سالمت بقدهد که آنها ب حيرا به آنها توض ىبهداشت هيّ از مسائل اول ىکند و بعض
که بهداشت  يىمخصوصًا در کشورها ايدر سراسر دن فاز مؤّسسات مختل ىکمک کنند. تعداد ليافراد فام
  .دهند ىم مينموده و تعل هيّ ته را ها شعبه از دوره نيا اديباشد به احتمال ز ىم فيضع ىعموم

باشد.  ىدرس اخالق م نيمعلّم ميتعل ىبرا يىها ل دورهدهد شام ىتوسعه م ىروح ۀکه خود مؤّسس ىا شاخه •
ها و  مؤّسسه هدفش پرورش معلومات، مهارت ىها دوره ىاصل ۀدر سلسل ۵و  ۳کتب  ديدان ىهمان طور که م

داده شد  حيقبًال توض هباشد. همانطور ک ىشش و هفت ساله م کودکاناداره کالس  ىالزم برا اتيّ خصوص
کنند در کسب  ىکه کتب مؤّسسه را مطالعه م ىمهّم است که تمام آنهائ ىقدربه  کودکان ىروحان تيترب

دو طفل در  اي کي سيتجربه در تدر نياگر ا ىحتّ  –اند شده قيخدمت تشو نيمورد و توسعه ا نيتجربه در ا
را به  ىاصل ىها که دوره ىکسان ۀهم ى. ولاشدداشته ب ىسهم بسزائ شرفتشيخانواده خودشان باشد و در پ

به  ىا شعبه ۵بعد از کتاب  نينباشند. بنابرا نهيزم نيبه ادامه خدمت در ا ليرسانند ممکن است ما ىم انياپ
ها  دوره نيباشد. ا ىهشت ساله به باالتر م کودکان نيمعلّم ميتعل ىبرا ىهائ وجود خواهد آمد که شامل دوره

 نهيدر زم ىجامع رتيدرک و بص نين معلّمکامل آ ىبعد از اتمام سر نکهيتر خواهد شد تا ا دهيچيپ جًايتدر
  .نديکسب نما تيو ترب ميتعل

 نيا ىها منشعب شوند. دوره ىاصل ۀتوانند از دور ىم ۶هستند که بعد از اتمام کتاب  يىها دوره گريمثال د •
امر با  اميگذاشتن پ انيدر م ىالزم برا ىها و روش اتيّ ها و خصوص شاخه تمرکزش در پرورش دانش، مهارت

دهد. بعد از اتمام آن  ىم اررا مورد بحث قر غيامر تبل ىمسائل عموم ۶باشد. کتاب  ىمخصوص م ىوهائگر
شانزدهم  بخشمند شوند. مثًال  بهره ،ىگروه خاّص  ىبرا غيشرائط و امکانات تبل ىاز بررس توانند ىشاگردان م

قرار  ىمورد بررس ندياتخاذ نما بارکامر م ىدر موقع معّرف ديبا شاگردان را که ىهائ از روش ىدّوم بعض واحد
متفاوت باشد. به  مختلف ىها فرهنگ در تواند ىبحث قرار گرفته م وردکه م ىمفهوم مسائل ىدهد ول ىم
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به فرهنگ و آداب مردم  ىبستگ غيبودن در امر تبل اليخ ىآرام و ب ايبودن و  زيانگ عنوان مثال مسأله بحث
 ىستواند آنها را مورد برر ىشود م ىمنشعب م ۶که از کتاب  ىهائ رهاست که دو ىانواع مسائل نهايدارد. ا

  تر قرار دهد. قيعم

 ميو تحک جيترو ىبرا ىانسان ىبرنامه خود در پرورش قوا ىتواند برا ىمؤّسسه م کيرا که  ىقيفوق طر مطالب
تمام  ىبرنامه برا نيکه ا است نيا ديآنچه مهّم است در نظر داشته باش ىول دهد.  ىم حيتوض رديبگ شيامر مبارک پ

 ستيالزم ن مطالعه حلقۀ کي ىنخواهد بود. به عنوان راهنما کسانيکنند  ىرا استفاده م ىکه کتب روح ىمؤّسسات
امر خواهد بود و  نيمسؤول ا ديکه شما در آن مشغول خدمت هست ىا . مؤّسسهديمختلف باش ىها دوره يّۀشما نگران ته

وجود  ىاصل ىها عالوه بر دوره يىها که دوره ديآگاه باش ديشما با کنيء خواهد کرد. ولو اجرا هيّ مطالب الزمه را ته
شرکت در آن  ىبرا ليتا اشخاص قابل و ما دينمائ ىخود سع مطالعه حلقۀدارد و با در نظر گرفتن شرکت کنندگان 

 ديخاطر داشته باشه ه آن اشاره شد بمثال باال ب نيمسأله را که در اّول کيکه  ميدواريشوند. در ضمن ام قيها تشو دوره
 ۀجينت ىنخواهد بود. کتب روح مؤثّر ىليشود خ هيّ ته ىات عمليّ جدا از تجرب ىاست که اگر مطالب آموزش نيو آن ا
 ىکتب در ط ني. استيندارند، ن ىعمل اتيّ گروه که تجرب کي نيمشورت ب ىحتّ  ايشخص بخصوص و  کيافکار 
 شده هيّ باشد ته زيآم تيّ تواند موفق ىم ىچگونه هر خدمت نکهيا مؤّسسه از درک ىريگو همگام با فرا ىمتوال انيسال

طول  به شتريب اياغلب هم ده سال  ،ىمتوال انياتمام هر کتاب سال به کار گرفته شود ىروش نيچن ىوقت .است
  است. تبخشيرضا شهيصبر و حوصله هم جينتا ىرود ول ىم شيآهسته پ اريبس مطالب نيا يّۀانجامد.  مراحل ته ىم

  نوزدهم بخش

 ىاري. مثل بسميتوّجه کن مطالعه حلقۀ ىعنيکند  ىاستفاده م ىروح ۀکه مؤّسس ىروش ىبه عنصر بعد ديائيب حال
نفر  ۴۰به  ىاز احبّاء را که عددشان گاه ىگونه آغاز کرد که تعداد نيخدمات خود را ا ىروح ۀ، مؤّسساز مؤّسسات

 ۳تا ۲از  بًايها تقر دوره ني. اکرد ىجمع م نيّ مّدت مع اب يىها شرکت در دوره ىبرا ىمحل مرکز کيدر  ديرس ىهم م
 ىبرا شود. مثًال دوره دو ماهه ىم ليمؤّسسه تشک ىها در مرکز اصل از دوره ىامروزه بعض ىحتّ  هفته بود. ني، تا چندروز

  را به خدمت امر اختصاص بدهند.  ىمّدت لنديکه ما ىجوانان

مؤّسسه در به وجود  يىداشت باعث راهنما ىمشارکت ىها روش که مؤّسسه بر ىاّول بعلّت ارزش از همان کنيول
که هر  ىبه سرعت ديمتوّجه شد که روشش با ليمؤّسسه از همان اوا نيکوچک شد. همچن ىها گروه ىآوردن مطالب برا

مطالب  ۀمطالع ىبرا ىاختمان مرکزکه در س يىنهاآ نيدارد احترام بگذارد. بنابرا ىريمختلف در فراگ شرکت کننده
بود با هم کار کنند. به  کسانيکه سرعتشان  ىشدند تا دوستان ىم ميکوچکتر تقس ىها به گروه ديجمع شده بودند با

مراحل  ىخود که همواره در ط تيّ بنابه قابل ىندارد. هر کس يىکنندگان گفته شد که رقابت در مؤّسسه جا شرکت
موجود مؤّسسه بر طبق آن به  ىها است که کتاب ىا سابقه نيخواهد کرد. ا شرفتيبود پحال تحّول  رکه د ىميتعل

  وجود آمد. 



 خدمت در نقش راهنما - ٨٨

شده، انتقال آسان  هيّ مطالب ته ىذات اتيّ خود روبرو شد خصوص ىها تيفّعال ۀکه مؤّسسه با توسع ىوقت بعدًا
 ميتعل ستميس نيآسان ساخت. البتّه شما با ا و ريامکان پذ“   مطالعه هاى حلقه” جاديا قياز طر ىها را به سطح محلّ  دوره

که  مطرح شدههاى مطالعه  حلقه تيّ فيدر مورد ک ىاديز تسؤاال ستميس نيا ۀتوسع ى. در طدياز راه دور آشنا هست
  :است شده ديق ليسؤاالت در ذ نياز ا ىتعداد کم

  کنند؟ ىرويپ دياآن حتمًا ب ىباشد که اعضا ىم ىنيقوان ىسر کيمستلزم  مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  شود؟ ىم ليتشک نيّ مّدت مع کي ىبه طور مرتّب برا مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  کند؟ ىم ىرويبرنامه ثابت پ ىسر کياز  مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  توانند عوض شوند؟ ىم مطالعه حلقۀ  کياعضاء  ايآ
  باشند؟ ىبهائ ريتوانند شامل اشخاص غ ىم مطالعه حلقۀ  کياعضاء  ايآ
  دهد؟ بيرا ترت ىمحلّ  ۀجامع کينوزده روزه  افاتيتواند ض ىم مطالعه لقۀ ح کي ايآ
  دهد؟ لياعضاء خودش تشک ىنوزده روزه برا افتيتواند ض ىم مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  خود بگذارد؟ ىبرا ىغيتواند اهداف تبل ىم مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  دهد؟ ىم بيترت شياعضا ىبرا ىغيتبل ىها تيّ فّعال مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  کنند؟ ىجامعه شرکت م ىغيتبل ىها تيّ گروه در فّعال کيبه عنوان  مطالعه حلقۀ  کياعضاء  ايآ
  دهد؟ ىم بيرا در جامعه ترت کودکان ىها کالس مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  دهد؟ بيخود ترت ىمحلّ  ۀجامع ىبرا ىقيبرنامه موس کيتواند  ىم مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  دهد؟ بياعضاء خود ترت ىبرا ىحيتفر ىها تواند برنامه ىم مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  دهد؟ بيخود ترت ىمحلّ  ۀجامع ىبرا ىحيتواند برنامه تفر ىم مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  دهد؟ ىخود انجام م ىمحلّ  ۀجامع ىبرا ىخدمات ىپروژه ها مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  داشته باشد؟ ىمعلومات ديجلسات تزئ تواند ىمؤّسسه م ىها برنامه ۀعالوه بر مطالع مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  دهد؟ بيخود ترت ىمحلّ  ۀجامع ىتواند جلسات دعا برا ىم مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  دهد؟ بياعضاء خود ترت ىتواند جلسات دعا برا ىم مطالعه حلقۀ  کي ايآ
  رد؟يخود بگ ىبرا ىليدوره جشن فارغ التحص کيتواند بعد از اتمام  ىم مطالعه حلقۀ  کي ايآ

داشت. همان طور که خودتان مسلّمًا  ميخواه ىطوالن ستيل ميبگنجان نجايتمام سؤاالت را در ا ميبخواه اگر
 ىکلّ  اتيّ اّما در مورد خصوص “ . دارد ىخوب بستگ” خواهد بود  نيها ا جوابمان به اکثر سؤال ديزن ىحدس م

و با گروهتان در مورد آن  دينمائ ىدّقت بررس هرا ب ليذعبارات  توان مطرح کرد.  ىرا م ىنيّ نکات معهاى مطالعه  حلقه
 تيّ که ممکن است در موقع يىها جواب دادن به سؤال ىبرا ىمطالب ضرور ىکه آنها حاو ميدواري. امديبحث کن

  باشد. ديآ شيشما پ ىمشّخص برا

 نيا ىبرا شود و ىاداره م باشد که توسط مؤّسسه ىاز راه دور م ليتحص ستمياز س ىعنصر حلقۀ مطالعه کي
 ۸معموًال شامل  مطالعه حلقۀ گسترش دهد.  ىدر سطح محلّ  را ىانسان ىروهايطرح شده که برنامه پرورش ن
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و با  بيبرنامه را به ترت ىها دوره نماراه کيباشد که به کمک  ىم ىمحلّ  ۀجامع کينفر از دوستان  ۱۰تا 
مثل  ىنظم ادار باتياز ترک ىکيمطالعه  لقۀ ح کيمتوّجه بود که  ديکنند. با ىسرعت خودشان مطالعه م

وجود  مطالعه حلقۀ  کيعمل و شرکت در  ۀدر نحو ىاديز ىري. انعطاف پذستيلجنه ن ايو  ىمحفل روحان
 ىدور هم جمع شوند در صورت ىمتوال ىها ساعت ىبرا کباري ىا ها ممکن است هفته از گروه ىدارد. بعض

کتاب  کيدر خاتمه  .نديهم آ گردها  در آخر هفته ىهر از گاه ايو ممکن است بخواهند هر روز  گرانيکه د
ها ممکن است بخواهند از  ىبعض ىتمام اعضاء ممکن است بخواهند کتاب بعد را با هم شروع کنند ول

رود  ىم شيدر دوره خود پ مطالعه حلقۀ  کيطور که  ني. هموندنديبپ ىگريبه گروه د گروه جدا شده و بعدًا
 ني. اوندنديکردند بخواهند به آن گروه بپ ىمطالعه م گريد ىها که قبًال با گروه ىديستان جدممکن است دو

ه بتواند ب ديجددر وسط آن البتّه به شرط آنکه عضو  ىحتّ  ايو  فتديامر ممکن است در شروع دوره اتّفاق ب
 کيبعد از اتمام  راهنما ممکن است کينشود.  نيريسا ريبرساند و موجب تأخ هيّ خود را به بق ىراحت

راهنما گروه خود را بعد از اتمام  کيامکان هم دارد که  ىبا همان گروه شروع کند ول را گريکتاب، کتاب د
رسند  ىمؤّسسه م هاى متسلسل اصلى دورهدر  ىا از شرکت کنندگان به نقطه ىکتاب عوض کند. بعض کي

صورت به خدمت  نيدهند و به ا ىم ليتشک ديجدهاى مطالعه  حلقهشوند و  ىکه خودشان راهنما م
  دهند.  ىکه مطالعات خود را هم ادامه م ىپردازند در حال ىم

 ۲موّفق با فقط  هاى مطالعه حلقه. ستين مطالعه حلقۀ  کي شروع ىتعداد شرکت کنندگان برا ىبرا ىحّداقل
کوچکتر  يىها که به گروهشود بهتر است  اديز است. البتّه اگر تعداد شرکت کنندگان اريشرکت کننده بس ۳ اي

شوند  ليمحل تشک کيتوانند در آن واحد و در  ىکوچکتر همه م ىها گروه نيباشند ا ليشوند و اگر ما ميتقس
باشد که مّدت  ىممکن است شامل دوستان مطالعه حلقۀ  کيکمک بطلبند. اعضاء  گريد ىو از راهنماها

باشد که به طور جداگانه به دعوت  ىمل کسانگروه ممکن است شا ىشناسند. ول ىرا م گريهمد ىطوالن
مؤّسسه  ىغيبرنامه فشرده تبل کياند. در  داده ليخود تشک عهدر جام مطالعه حلقۀ  کيمؤّسسه جواب داده و 

 يىو آنها قيتازه تصد انيبهائ ىبرا هاى مطالعه حلقهفرستد تا  ىم ىاز همکاران خود را به جوامع محلّ  ىبعض
 ىها از جوامع، احبّاء به مدارس، کلوپ ىاريدهند. در بس ليباشند تشک ىمند م هکه به امر مبارک عالق

مؤّسسه  ىها به شرکت در دوره ليکه ما ابندي ىرا م ىکنند و افراد ىرجوع م ىمحلّ  ىها و سازمان ىفرهنگ
  نباشند. ىاشخاص بهائ نياگر ا ىهستند حتّ 

  دارد: ىدو نقش اساس مطالعه حلقۀ  کياز راه دور  ليتحص ستمياز س ىعنوان عنصر به

باشد. با وجود  ىعمل در آوردن آنچه مطالعه شده، م ۀبه مرحل ىگريمؤّسسه و د ىها دوره ۀمطالع ىکي
معارف  اديدر ازد ىشود همگ ىسلسله منشعب م نيکه از ا يىها و شاخه هاى متسلسل اصلى          دورهتمام  نکهيا

از  ىبعض کنيول دخدمات مختلفه تمرکز دارن ىو مهارت برا و پرورش استعداد ىروحان رتيو بص ىامر
مطالب و انجام  ۀها فقط مطالع مهارت نيکسب ا ىکنند. برا ىبه مسأله دّوم م ىها توّجه بخصوص دوره
 شرکت کنندگان ىبرا ىعمل ۀتجرب ىالزم را برا ىها تيّ موقع دي. باستين ىشرکت کننده کاف ىبرا ها نيتمر
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کمک  ىخواهند اعتماد به نفس الزم را برا ىم مطالعه حلقۀ  کي  اگر شرکت کنندگانبه وجود آورد. مثالً 
 ۲دّوم در کتاب  واحدهدف  نيمختلفه به دست آورند که ا عيدر تعّمق در مواض قيتازه تصد ارانيبه 
الزم  اتيّ بها بروند تا تجر از خانواده ىکياز دوستان با تجربه به منزل  ىکياست که با  نيباشد مطلوب ا ىم

و خدمات  رديپذ ىم انيپا ىعمل ىها نيرسد که تمر ىم ى. البتّه موقعندخدمت به دست آور نيا ىرا برا
و منّظم  دهيچيآنقدر پ ها نيتمر نيمتوّجه بود که ا ديشود. با ىجامعه شروع م ىها ها و پروژه در نقشه ىجار

شود که البتّه  نيمعلومات مؤمن ديمثال مسؤول تزئبطور  شده و هلجن کيبه  ليتبد مطالعه حلقۀ  کينباشد که 
  دهد. ىم دست از اش را ىصورت هدف اصل نيدر ا

 ىهنر ىها تيّ فّعال مطالعه حلقۀ  کي ىگروه، اعضا نيمطالب و صحبت در مورد آنها در ب ۀاز مطالع ريغ به
توانند دنبال کنند و  ىم يىو قّصه گو شينما ،ىکاردست ،ىشعر، نّقاش ،ىقيمثل موس يىها نهيرا هم در زم

دارد، را  ىو رشد روحان ائلدر درک مس ديشد ريکه تأث“   ىزرند لينب خيتار” از کتاب  ىمخصوصًا حوادث
و حالت گروه  اجاتيبه احت ىوجود دارد که استفاده از آنها بستگ زين ىگريکنند. عناصر مختلفه د تيروا

با  ىدسته جمع ىها ىاند که در باز گرفته ميتصم مطالعه هاى حلقهاز مناطق  ىدارد. به عنوان مثال در بعض
. اضافه نديتر نما را راحت ىريدهند و فراگ شيافزا گريکديبا  ردنرا در کار ک شانيهم شرکت کنند تا مهارتها

فرهنگ، سن و عالقه شرکت  ديبا ىريگ ميها به عهده راهنما است که قبل از تصم نوع برنامه نيکردن ا
  .ردينظر بگ را در کنندگان

بنا به  زيفوق برنامه ن ىها تيّ اکثرًا فّعال مطالعه حلقۀ  کي ،ىعمل نيمطالعه و تمر ىبر دو نقش اساس عالوه
 ىها برنامه ممکن است هاى مطالعه حلقهاز  ى. بعضرديگ ىخود به عهده م ۀجامع تيّ گروه و موقع تيّ فيک

 ى. اعضارنديبر عهده بگ ىدماتخ ىها روژهممکن است پ گريد ىدهد. بعض بيجامعه ترت ىبرا ىاجتماع
دعا را به عهده  ىدادن جلسات هفتگ بيو ترت ليموارد تشک ىممکن است در بعض مطالعه حلقۀ  کي

 عتًاي. طبنديجشن مخصوص دعوت نما کيدوره، اعضاء ممکن است جامعه را به  کي. در خاتمه رنديبگ
است به عهده نخواهد گرفت.  ىامر التيصوص تشکرا که مخ يىها تيّ و مسؤول فيوظا مطالعه حلقۀ  کي

حلقۀ  کي ى. ولمطالعه حلقۀ  کيمحل است و نه  ىمحفل روحان ۀنوزده روزه به عهد افاتيض ليمثًال تشک
آنها  ليو در تشک دينما افاتيض تيخود را صرف تقو ىممکن قوا ىکه تا جا رديبگ ميتواند تصم ىم مطالعه 

نداشته  ىباشد و محفل روحان توسعه خود يّۀدر مراحل اول ىا جامعه گرلبتّه ا. اديدر مواقع الزمه کمک نما
  جامعه گردد. اتيح ىتواند هسته مرکز ىم مطالعه حلقۀ  کيباشد آن وقت 

عنصر مجّزا مسلّمًا محدود خواهد بود.  کيبه عنوان  مطالعه حلقۀ  کياقدامات  جهيمتوّجه بود که نت ديبا
 ىقوا گريکديارتباط آنها با  عتًايشوند طب ليتشک هيناح کيدر  هاى مطالعه حلقهاز  ىکه تعداد ىفقط زمان

و  ىمحلّ  رانيخدمات مد قياز طر هآورد. مؤّسس ىتوسعه سريع به وجود م ىريگيپ ىالزم را برا ىروحان
 ليبا تشک ىا هيو ناح ىمحلّ  راني. مدديحفظ نما هيروح خدمت و نشاط را در آن ناح ديخود با ىا هيناح

 ىمخصوص که در ط ىها طرح پروژه ،همکاران ىجلسات مرتب برا ،هاى مطالعه حلقه يّۀکل ىبرا ىجلسات
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کنند.  ىرا حفظ م ىروحان ىعال يۀروح نيا ها جشن قيطر ازمالقات شود و  هاى مطالعه حلقهآن از تمام 
  شود. ىم منطقه کيدر  هاز فرهنگ جامع ىمؤّسسه جزئ ىها دوره ۀاست که مطالع بيترت نيبد

 ىاحساس اختصاص چگونهيمهّم است که ه رديگ ىبه عهده م مطالعه حلقۀ  کيکه  يىها تيّ فّعال يّۀکل در
کمک  گريکديافراد گروه به  ىو دوست ىبه همبستگ ديبا ها تي. تمام فّعالدياياعضا به وجود ن نيبودن در ب
خود  ىبخود مطالعه حلقۀ  کيلسات شود. ج ىريفراگ روش نيبه ا گرانيحال باعث جلب د نيکند و در ع

 نيالبتّه به ا ني. استيمطالب ن در مطالعه فاتيبه آداب و تشر ىاجياحت چيشاد و آرامش بخش است. ه
و احترام که  ىمعمول مربوط به وقت شناس نيقوان  .ستيجلسات ن نيدر ا ىتّ يگونه رسم چيکه ه ستين ىمعن

 جاديباعث ا دينبا ىول ،هم مورد توّجه باشد هاى مطالعه حلقه در ديباشد با ىمورد توّجه م گريدر جلسات د
 ىانسان ىقوا شيبه خاطر داشت که هدف مؤّسسه افزا ديگردد. مهّمتر از همه با ريانعطاف ناپذ ىها برنامه
 اريخودشان را در اخت ديبا هاى مطالعه حلقهشرکت کنندگان  نيامر است. بنابرا ميتوسعه و تحک ىبرا

  ها به آنها کمک کنند. و در انجام نقشه ها و برنامه ذارندبگ ىامر التيتشک

 کي حيمعّرف جّو صح لياز کلمات ذ کيکه کدام مشّخص کنيد باال  ىها از مذاکره در مورد پاراگراف بعد
  باشد: ىم مطالعه حلقۀ 

  ى____مملو از شاد لفّعا ____
  آرام ____ موّقر ____
  زي____مالل انگ آرامش بخش ____
  ____مرموز _متمرکز___

  ى____ منحصر به فرد، انحصار ____ پر سرو صدا
  ____ناراحت کننده و معّذب قيفشرده و عم ____
  زي____ محبّت آم شاد ____

  ىريگ ادي____ موجب  ____مضطرب
  ى____ پرانرژ ____فاضالنه

  ____دشوار، سخت جاني____ زنده و پر ه
  رفته ليلاحساسًا تح ____ با انگيزۀ عقالنى____ 

  رفته لي____عقًال تحل ى____جدّ 
  ىروحان ____ ريانعطاف ناپذ ____

  زاهد نما، پارسا نما ____ ____متّحد
  زيشور انگ ىاز لحاظ روحان ____ ____هماهنگ

  زيشورانگ ىاز لحاظ احساس ____ رقابت طلب ____
  ى____ رسم موجب کمال ____
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  ىرسم ري____غ خّالق ____
  زيانگ جانيه ____ باانضباط ____
  وجدآور ____ با هدف ____

 ليرا با جلسات ذ مطالعه حلقۀ  کي اتيّ شوند. خصوص ىمرتّبًا دور هم جمع م ىمختلف ىبه منظورها مردم
  :ديينما سهيمقا

  ________________________________________________________________ونيجلسه کمس  .۱
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  __________________کالس درس _______________________________________________  .۲
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ____________________________________ باشند ىاز دوستان مشغول بحث خردمندانه م ىا عّده  .۳
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________ ىهمانيم کي  .۴
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ستميب بخش

. ميکن ىآن را بررس ىعمل ۀمنحصرًا طرز کار و جنب ميتوان ىروشن شد م مطالعه حلقۀ و هدف  تيّ فيکه ک حال
 کي نکهيا ى. پس به جاديروه مجبور باشد از آن متابعت نماکه گ ستين ىنيّ گونه برنامه مع چيکه ه ديدان ىشما م

تفّکر  مطالعه حلقۀ مختلف در  ىها تيّ که در مورد موقع ميخواه ىاز شما م مياجراء به شما بده ىبرا يىدستورها ىسر
 ندهيآاز آنها در خدمات  ىباشد و شما ممکن است با بعض ىوصف شده متفاوت م نجايکه در ا يىها تيّ . موقعدينمائ
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 ديکند تا بتوان ىمختلف به شما کمک م ىها تيّ از موقع عيرشته وس کيتفّکر در مورد  ى. ولديخود اصًال مواجه نشو
  .ديدر فکر خود بپروران ديده ليتشک ديخواه ىکه م مطالعه حلقۀ از نوع  ىريتصو

 ىو طوالن قيدق ىها به جواب ىاجيسؤاالت احت نيشود. ا ىدو سؤال مطرح م اي کي تيّ خاتمه هر موقع در
  در فکر شما کمک کند. حيصح ريتصو جاديشود که در ا ىمطرح م نيا ىندارد بلکه برا

باشد.  ىسال م ۱۹تا  ۱۶ ني. سّن آنها بديا نفر از دوستان نموده ۸با  مطالعه حلقۀ  کي ليتشک شما تازه شروع به  .۱
و از آنها  ديکن ىم انيب ىمؤّسسه به طور کلّ  ىها دوره تيّ فيدر مورد ک ىا بعد از دعا و مناجات شما چند کلمه

را دارند صحبت کنند.  ىزيگرفتن چه چ اديدوره انتظار  نيدر ا نکهيدر مورد ا ليکه در صورت تما ديخواه ىم
 ىبرا ىاصرار در صحبت کردن مرّدد هستند شما هيّ که بق دينيب ىم ىکنند و وقت ىفقط سه نفر از آنها اظهار نظر م

مختصر هدف و  ىليو بطور خ ديکن ىم کياّول کتاب  واحد ى. شما شروع به معّرفديکن ىن آنها نمصحبت کرد
  ست؟يشما چ اناتيمتن ب  .ديده ىگروه چگونه آن را مطالعه خواهد کرد را شرح م نکهيآن و ا بمطال

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

شما  . ندينما ىاّول م واحد اّول بخش ۀطالعم به کنندگان شروع شرکت شما ىبعد از معّرف در همان جلسه درست  .۲
از شرکت کنندگان  ىکيانجام دهند. از  ىگروه ،ىدو نفر ىرا بجا بخش نيکه بهتر است ا ديريگ ىم ميتصم

که  ىحاتي. از توضديپرس ىآمده از همه م انيکه بعد از ب را ىکه نّص اّول را بلند بخواند و بعد سؤال ديخواه ىم
 ىاست که به آنها کمک کند تا اّول در معن نيا نيتمر نيدانند که هدف ا ىم کنندگانشرکت  ديا شما داده

به مطالب  ىنگاه ى. همگنديتفّکر نما ىضمن ميتمرکز کنند و بعد راجع به کاربرد و مفاه انيب کي حيصر
 ديخواه ىم ىگريدهند. بعد شما از شرکت کننده د ىبه سؤال جواب م انينفر از آنها با خواندن ب دکنند و چن ىم

دّوم  ىکه به سر ى. بعدًا وقتديده ىادامه م بخشتا آخر  قيطر نيدّوم انجام دهد و به ا انيکار را با ب نيکه هم
را  قيطر نيکه هم ديخواه ىو از آنها م دينک ىم ميشرکت کنندگان را به چهار گروه دو نفره تقس ديرس ىم اناتيب
تا چه اندازه در کار  د؟يکن ىکار هستند شما چه م نيکه آنها مشغول ا ىتدو نفره انجام دهند. وق ىها گروه نيب
اگر  د؟يکن ىکار مچه  باشد مشکل شانيسؤال برا هيّ ته ىاگر گروه  د؟ينمائ ىم دو نفره مداخله ىها گروه نيا

از  ىکياگر کرد؟  دي، چه کار خواهاّما به سرعت آن را انجام دهند ىآسان باشد و به خوب شانيبرا نيتمر ىگروه
فهم و درک را متوّجه نشود  قسمت اّول تيّ اهم ىلياجتناب ورزد و به دل حياز جواب دادن صر شرکت کنندگان
  د؟يکن ىشما چه کار م
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

روح است مطالعه  جسم و نيکه در مورد رابطه برا  ۱سّوم کتاب  واحددّوم  بخشچند هفته بعد همان گروه   .۳
 ىبه طور انفراد ناتيبلند دو بار خوانده شده و همه مشغول انجام تمر ىبه صدا ىپاراگراف مقّدمات  کنند. ىم

از  ىکيکه  ديکن ىاحساس م ىوقت . باشند ىو همه در حال تفّکر م ىاتاق ساکت است و جّو جلسه جدّ  هستند. 
آرام به سؤاالتش جواب  ىو با صدا ديرو ىخص مبه کمک دارد به طرف آن ش اجيشرکت کنندگان احت

  ست؟ينظم از چ نيمنبع ا . ديسيجا حکمفرماست بنو نيکه در ا ىچند کلمه راجع به نظم . ديده ىم
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 نيورد نکات برجسته ااند گروه مشغول صحبت در م را انجام داده ناتيهمه تمر نکهيدر همان جلسه بعد از ا  .۴
  د؟يکن ىانتخاب م ىبحث دسته جمع ىرا برا ها نياز تمر کيکدام  شود.  ىم بخش

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

گروه  نيشده است و ا ليتشک که از دو خانواده بزرگ ديا داده ليتشک مطالعه حلقۀ شما  ىگريجامعه د کيدر   .۵
ساله هستند و  ۱۵ ىاعضاء گروه دو پسر عمو نيتر جوان باشد.  ىم ۱اّول از کتاب  واحدمشغول مطالعه 

که به خاطر  ديشو ىمتوّجه م اناتيسال دارد. در موقع حفظ ب ۶۰است که  ىعضو گروه مادربزرگ نيتر مسنّ 
رود  ىم همان طور که انتظار متفاوت است.  ىليشرکت کنندگان قدرت حفظ کردن آنها خ نيتفاوت سن در ب

را از  اناتيوقت سنّت از حفظ کردن ب چيمادربزرگ هم چون ه  آسان است. ىليکار خ نياها  جوان ىبرا
سال  انيم ىاز اعضا ىبعض ىول حفظ کند.  از ىرا براحت اناتيب تواند ىکار ماهر است و م نيدر ا دست نداده

 قيکار کمک و تشو نيو آنها را در ا ديکنعّده توّجه  نيکه به ا ديکن ىم ىشما سع کار اشکال دارند.  نيدر ا
 نيکه ا ديکن ىم شنهاديرا که حفظ کرده تالوت کند شما پ ىرسد که هر کس نّص  ىموقع آن م ى. وقتدينمائ

آنها را از حفظ  ىاست که بکلّ  نيکار بهتر از ا نيچرا ا . خود را باز بگذارند ىها دارند کتاب الزمدوستان اگر 
خود را در موقع  ىها کتاب ديو سرعت حفظ کنند هم با ىآسانه توانند ب ىکه م يىآنها ايآ م؟يکردن معاف کن
  اند باز نگه دارند؟ که حفظ کرده ىتالوت نصوص
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

ن شرکت کنندگانش جوا شتريکه ب ديهست مطالعه حلقۀ  کيراهنما در  کيشما مشغول خدمت به عنوان   .۶
 ىاديز قيتازه تصد انيکه بهائ ىدارند با وجود ىکم ىامر تيّ باشند که فّعال ىم ىا جوانان از جامعه نيهستند. ا

 ليبه ندرت تشک ىمحل هر سال با مساعدت انتخاب شده ول نيا ىاند.  محفل روحان داشته رياخ هاى سالدر 
 نيدر ا ىامر ىها تيّ فّعال ىاياح ىبرا يىبها تاليتشک ىها از برنامه ىشما قسمت مطالعه حلقۀ  ليشود. تشک ىم

 ديريگ ىم ميهستند. تصم تيّ و شرکت کنندگان آماده شروع فّعال ديا را تمام کرده ۱جامعه است. شما تازه کتاب 
دهد و اعضاء خانواده و دوستانشان را دعوت  ليتشک ىهفتگ ىجلسه دعا گروهاست که خود  ىتيّ موقع نيا

  ند؟يجلسات اقدام نما نيا ليتشک ىکه برا ديکن ىم شنهاديکنندگان پچگونه به شرکت  کند. 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

داشته  ىمحلّ  ىمحفل روحان ىمتوال انيسال ىاست که برا ىا شما در جامعه مطالعه حلقۀ  گريد تيّ موقع کيدر   .۷
 ىانجام دهند. جلسات هفتگ ىاند که خدمت گان مشتاقرا تمام کرده است و شرکت کنند ۱است. گروه کتاب 

شود و تعداد شرکت کنندگان  ىم ليداده شده بطور نامرتب تشک بيمحل ترت ىمحفل روحان لهيدعا که به وس
دهند.  بيجدا ترت ىجلسه دعا مطالعه حلقۀ که اعضاء  ستيکه صالح ن ديکن ىکم است. شما احساس م ىليخ
 بيترت ىکه محفل روحان يىجلسات دعا لياست که آنها به تشک نيهست ا اجيحتا تيّ موقع نيکه در ا ىزيچ

. چگونه اقدام ديمشورت کن محلّ  ىقدم اّول با محفل روحان انکه به عنو ديريگ ىم ميداده کمک کنند. تصم
  د؟يکن ىم

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 ۱۷تا  ۱۵ نيسن نيشرکت کننده جوان ب ۱۰از آنها  ىکي. ديکن ىبه دو گروه کمک م گريجامعه د کيدر   .۸
باشد که  ىنوجوان م ازدهيشامل  گريباشند. گروه د ىمهاى متسلسل اصلى مؤسسه  دوره ۀهستند که مشغول مطالع

بار دور هم جمع  کي ىا هفته ىگريپس از د ىکي هدو گرو نيباشند. ا ىم“   قدرت کالم” مشغول مطالعه کتاب 
با وجود  باشند.  ىم“   تزئيد معلومات مطالبى براى”  ۲از کتاب  ۲ واحد مطالعه بزرگتر مشغول وند. جوانانش ىم
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حال کامًال راحت هستند. آنها  ىبودند ول ىخجالت ىلياز آنها در ابتدا که دور هم جمع شدند خ ىبعض نکهيا
بعد  بخشاند و وارد  تاب است اجراء کردهک کي بخشآخر  نيرا که در رابطه با تمر ىکوتاه شنامهينما رًاياخ

تا بتوانند آن را به  رنديبگ ادي ىاله ميثاقرا در مورد عهد و  ىعبارت طوالن کي ديبا بخش نياند در ا شده
بلند بخوانند. تمام  ىرا با صدا ىرافپاراگ کيکه هر  ديخواه ىارائه دهند. شما از آنها م قيتازه تصد اراني

که پاراگراف اّول را بخواند و  ديخواه ىاز جوانان م ىکيشود. حال از  ىخوانده م قيطر نيعبارت دو بار به ا
زبان خودش ارائه دهد. همه شرکت کنندگان به آن جوان کمک ه ب بعد کتاب را کنار گذاشته و مطالب آن را

سه  ايدو  ىها ا را به گروهآنه ،شد تمام قيطر نيبه ا انيتمام ب ىآورده شود. وقت اوبه  ىفشار نکهيکنند بدون ا ىم
 ميکوچکتر انجام دهند. در چه موقع تصم ىها کار را در گروه نيهم ديخواه ىاز آنها م ديکن ىم مينفره تقس

  د؟يپردازب ىو وقت آن است که به مطلب بعد دهيقسمت به هدف خود رس نيکه ا ديريگ ىم
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

اند  گرفته اديآنچه را که  دهيرا تمام کرده و وقت آن رس ۲دّوم کتاب  واحدتر  فته بعد گروه جوانان بزرگچند ه  .۹
انتخاب  ىمشغول تدارکات الزم برا ىبهائ ۀدر آن محل هستند.  جامع ىبهائ ىاديکنند. تعداد ز نيعمًال تمر

 هيناح غيتبل از لجنه ىا ه منطقهجلس کي رباشد.  د ىاست، م گريرضوان که چند ماه د در ىمحفل روحان
شود  ىم ليتشک مطالعه حلقۀ دفعه بعد  ىوقت  بگذارد. ارتانيافراد جامعه در اخت ىاز اسام ىستيکه ل ديخواه ىم

شناسند.  ىم ستيخانواده را در آن ل ۵ اي ۴که هر کدام  ديآ ىو به نظر م ديده ىرا به جوانان نشان م ستيآن ل
شناسند  ىکه م ىارانيرا با مطالبى براى تزئيد معلومات که شرکت کنندگان بتوانند  ديزير ىم ىا نامهبر گريبا همد
 ىبعد ىها در هفته .ديکن ىم ىشما در مالقات اّول هر کدام از شرکت کنندگان آنها را همراه  بگذارند. انيدر م

دو  ىول اند گرفته ىزيآم تيّ موفق جيااز آنها نت ى.  بعضديکن ىصحبت م اتشانيهر کالس با جوانان راجع به تجرب
به  قتًايحق ايمشغولند که آنها به مالقاتشان بروند و  ىليها خ کنند خانواده ىسه نفر هستند که احساس م اي

که  ديکن ىبوده شما احساس م زيآم تيّ موفق تيّ اکثر ىبرا تيّ فّعال نيندارند. چون ا ىا آنها عالقه ىها صحبت
. چگونه در صدد کمک به است مشکالت شده جاديباعث ابوده که  ىنفر طورسه  دوبرخورد آن  طرز ديشا

  د؟يآئ ىآنها بر م
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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خود  ىعمل ىها نيخواهند تمر ىم ديا داده ليتشک مطالعه حلقۀ که در همان جامعه شما با آنها  ىگروه نوجوانان  .۱۰
از نوجوانان  کيخانواده و دوستان خود هستند که هر  ىبرنامه برا کيغول آماده کردن را اجراء کنند. آنها مش

تر به نوجوانان کمک  که جوانان بزرگ ديکن ىکار ديتوان ىم قينطق خواهد کرد. به چه طر ىراجع به موضوع
  اند؟ شده قيباشد و آنها حّس کنند تشو زيآم تيّ برنامه موفق نيکنند تا ا

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

نوزده روزه  افتيدر مورد مسأله ض ىليتر در همان جامعه خ جوانان بزرگ ۲دّوم کتاب  واحد ۀمطالع ۀجيدر نت  .۱۱
 ىو اجتماع ىروحان ىها قسمت ىها تا برنامه ديکن ىم قيآنان را تشو مطالعه حلقۀ اند. شما  آمده جانيبه ه
در هر جلسه اختصاص  زيمشورت ن ىراوقت ب ىکه مّدت ديکن ىم شنهاديضمن پ دهند. در بيرا ترت افتيض

در  محلّ  ىمنتظر انتخاب محفل روحان ديبا افتيض ىقسمت ادار ىاجرا ىکه برا ديده ىم حيتوض ىول  دهند.
 را مطالعه حلقۀ اقدامات  نيا ىبهائ التياز تشک کيبه کدام  ىرضوان بود. تا قبل از انتخاب محفل روحان

  د؟يده ىگزارش م
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 ىمحفل روحان ىهاست دارا که سال ىکوچک ۀجامع کياز جوانان در  ىبا گروه ۲شما مشغول مطالعه کتاب   .۱۲
زه تا انيبهائ باشد. چون ىم و رشد جامعه روبرو غيمرتبًا با مشکل عدم تبل ىمحفل روحان ني. اديباشد هست ىم

دّوم را با آنها  واحدمطالبى براى تزئيد معلومات بتوانند  مطالعه حلقۀ وجود ندارد که شرکت کنندگان  ىقيتصد
را به عهده  بزرگ ليفام کينقش  هيّ از آنها نقش مبلّغ و بق ىکيکه  ديکن ىبگذارند شما تقاضا م انيدر م
 ادي که آنچه را که ديخواه ىکنند از آنها م ىا مطالعه مر“   معرفى عقايد بهائى” که بخش سّوم  ى. بعدًا وقترنديبگ
که در  ديده ىم حيتوض آنها کنند.  به نيتمر ىو روحان ىاجتماع ىها ضمن بحث مدرسه عمًال در رنديگ ىم
حلقۀ  کياز دوستانشان را دعوت کنند تا  ىبتوانند بعض ىها ممکن است به آسان گونه صحبت نيا ۀجينت

عنوان راهنما خدمت  هکه در آن ب ديحاضر ليدهند و شما هم با کمال م ليجامعه تشک آن در گريد مطالعه 
و در صورت امکان  ۳ اي ۲ واحدکنند مهّم است تا مطالب  ىرا مطالعه م ۲که کتاب  يىآنها ى. چرا براديکن

  کنند؟ نيرا عمًال تمر واحدمطالب هر دو 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

“   ال اّولس - کودکان ىها کالس سيتدر”  ۳که کتاب  ديکن ىاز جوانان کمک م ىبه گروه ىگريد تيّ در موقع  .۱۳
  باشند. ىها است م کالس ىدرس برا ۱۵دّوم که شامل  واحدحاضر مشغول مطالعه  را مطالعه کنند. در حال

دو طفل  اي کيدرس را به  نيکه ا ديکن ىم شنهاديبه آنها پ ديچند درس اّول را مفّصًال مطالعه کرد نکهيبعد از ا
کنند.  سيتدر –هيهمسا ىها بّچه ايو  ليفام ىها بّچه –برادران کوچکتر خود ايمثًال خواهران  –شناسند ىکه م

. کامًال واضح است که ديکن ىصحبت م با آنها اتشانيّ شود راجع به تجرب ىم ليتشک مطالعه حلقۀ دفعه بعد که 
  د؟يگوئ ىدارند. چه م شتريب قيبه تشو اجياست و احت ىکار مشکل شانيبرا کودکبه دو  ىحتّ  انکودکبه  سيتدر

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

م چه دوّ  سال کودکان ىها برا که درس ديده ىم حيبه آنها توض ىگريبا گروه د ۵در هنگام مطالعه کتاب   .۱۴
که مقّدمه دروس و  ديده ىم حيمثًال توض  .ستيسال اّول ن کودکان ىاه دارد که در درس ىاتيّ خصوص
که  ىتنها کار باشد.  ىها م بچه ىبرا نوشته شده که در سطح قابل ادراک ىکالس اّول طور ىها برا داستان
 دوم ىدرس سر ۱۵مخصوصًا در  ۵است که آنها را به همان صورت نقل کند. در کتاب  نيبکند ا ديمعلّم با

و به  ديها آسان نما بّچه ىآنها را برا دينوشته شده است. معلّم با نيمعلّم ىبرا ىخيتار ىها مه و داستانمقدّ 
 ىکيمطالعه با خواندن  حلقۀ ىرا برا نيقابل درک باشد. شما ا ىها به آسان بّچه ىآنها را ادا کند که برا ىزبان

امروز به  ديکن ى. سعديده ىم حيسب باشد عمًال توضبّچه ها منا ىکه برا ىو نقل آن به صورت ىخيتار عياز وقا
  داد. ديکار را انجام خواه نيکه چگونه ا ديگروهتان نشان ده

 نيهم . ديا دهيهستند به اتمام رسان رستانيشاگردان دب ىکه همگ ىرا با گروه جوانان ۴دّوم کتاب  واحدمطالعه   .۱۵
 ىزندگان عياند که هر کدام از وقا گرفته اديجوانان  نيند اا را مطالعه کرده واحد نيمختلف ا ىها  بخشطور که 

از دوستان هستند که در آن  ىگروه کوچک ىبرا ىا برنامه بيحال مشغول ترت  کنند. تيرا روا ىحضرت رّب اعل
 تيروا زيتا شهادت آن حضرت در تبر تيّ را از دوران طفول ىحضرت رّب اعل ىزندگان عيهر کدام به نوبت وقا

  د؟يآن شب شرح ده ىرا برا ىبرنامه احتمال ديتوان ىم ايآ کرد. خواهند 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  



 

   ٩٩ - خدمت در نقش راهنما

تابستان است.  ىبرا ىغيپروژه تبل کي بيمشغول ترت ديکن ىم ىکه شما در آن زندگ ىا هيناح ىغيتبل ونيسيکم  .۱۶
. با آنها راجع به ديا جوان است شروع کرده ىشامل گروهکه  مطالعه حلقۀ  کيرا با  ۶کتاب  ۀشما تازه مطالع
 ىکتاب را زودتر و به موقع برا ىاضاف ساتجل ليکه با تشک رنديگ ىم ميو آنها تصم ديکن ىپروژه صحبت م

 ديشما انجام ده ىستيبا ىم يى. چه کارهادينمائ ىموافقت م ليتابستان تمام کنند.  شما با کمال م ىغيبرنامه تبل
  ند؟يشرکت جو ىغيوانان بتوانند در آن برنامه تبلتا آن ج

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

دارد. با آن شخص صحبت  يىمهارت به سزا ىنوع کاردست کيکه در  ديشناس ىرا در جامعه م ىشخص  .۱۷
شما در مورد هنرش چند درس  مطالعه حلقۀ امکان دارد به شرکت کنندگان  شيبرا ايکه آ ديا دهيو پرس ديا کرده

هنر خود را به شرکت  ىدائابت ىها تواند مهارت ىارائه دهد. آن شخص به شما گفته که در چهار جلسه م
 ىشود. بعد از مشورت همه موافقند که برا ىم ليتشک کباري ىا دهد. گروه شما معموًال هفته ميکنندگان تعل

آن هنر  ىريبه فراگ گريمطالب کتاب را مطالعه کنند و بار د ارکبيدو بار در هفته جمع شوند تا  کماهيمّدت 
 کيکرد و نه به عنوان  ىتلقّ  مطالعه حلقۀ از  ىرا هم قسمت ىنراست که آن جلسات ه حيبپردازند. چرا صح

  فوق برنامه؟ تيّ فّعال
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

خود با  ىها از صحبت ىکيدارد. در  ىقيدر موس ىشما استعداد بسزائ طالعهم حلقۀ از شرکت کنندگان در  ىکي  .۱۸
 ىها پدر و مادرش االن کالس ليبر خالف م ىرفته ول ىم ىقيکه قبًال کالس موس ديشو ىآن شخص متوّجه م

که  ىاستعداد نيتا در پرورش ا دينمائ قيبا گفتار خود او را تشو ديتوان ىمذکور را ترک کرده است. چگونه م
  د؟ينما ىخدا به او عطا کرده سع

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 کيجوامع نزد ىها ميدهند و با ت ليفوتبال تشک ميت کيکه  خواهند ىشما م مطالعه حلقۀ شرکت کنندگان   .۱۹
 ىبه زود ى. ولديکن ىم قيکار تشو نياست و آنها را در ا ىخوب ىليخ ۀديکه عق ديکن ىشما فکر م  مسابقه دهند.
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زند. با آنها راجع به حفظ تعادل در  ىم مهفوق برنامه به مطالعات آنها صد تيّ فّعال نيکه ا ديشو ىمتوّجه م
را از خاطر ببرند. چه  مطالعه حلقۀ  ىهدف اصل ديکه نبا دينمائ ىم ىادآوريو  ديکن ىمشورت م شانيها تيّ فّعال
  د؟يکن ىم ىآور اديرا  ىنکات

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  کميو  ستيب بخش

 لهيقرار دارد که به وس ىستمياست که در قلب س ىو راهنما سه عنصر مطالعه  هاى حلقه ،متسلسل ىها دوره
قبل در مورد دو عنصر اّول مطرح شده تا اندازه  ىها بخشکه در  ىهائ شکل گرفته است. بحث ىروح ۀروش مؤّسس

 ،شما اتيّ خصوص ز بر شما وتمرکّ  با نکهيا سبب و به خاطر نيشود.  به هم ىشامل عنصر سّوم هم م ىاديز
 “  راهنما” را به عنصر  بخش کي ني، فقط همميشما عمل نمائ ىبر خالف احساس تواضع و فروتن ميخواه ىنم

 کيو  ديمرور کن ديا تاب مطالعه کردهک نيکه آنچه را تا به حال در ا ميخواه ىاز شما م ني. بنابراميده ىاختصاص م
  .ديسيبنو ديا عنوان راهنما به عهده گرفتهه ب که ىپاراگراف در مورد خدمت دو اي

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

محور خدمت  ىشما بر رو فيکه توص ميتصّور کن ميتوان ىم ىبه راحت مينيبب ديا آنچه را که نوشته نکهيا بدون
  .دياز حفظ نمائ تيّ را در مورد مقام عبود ليذ انيشود که دو ب ىم شنهاديزند. پ ىدور م

من  همياسمه الخالق هذا من فضله عل ىالمخلوق ال نسبيالسمه المعبود او  ةيّ العباد بالعبود نسبيو کلّما ” 
است: هر  نيچن ىمبارک به فارس انيمضمون ب(  ۷“   رًايبذلک کّل موقن بص شهديدون استحقاقهم بذلک و 

است بر  ىاز فضل اله نيشوند ا بمخلوق به اسم خالق او منسو اياسم معبود او  ىکه بندگان به بندگ ىزمان
  )دده ىم ىامر گواه نيبر ا ىريشته باشند و هر موقن بصبندگان بدون آنکه استحقاق آن را دا

خدمت  کسانيخداوند خاضع شو. خود را خادم کّل کن و کّل را  ارانيدر مقابل  يىجو ىم ىاگر افتخار ابد” 
و سعادت در قلب  تيّ و روحان ىهماهنگ جاديبه حّق راجع، نه به آنها، جهد کن تا منبع ا ارانيکن. خدمت 

  (ترجمه) ۸“ .قلب عبدالبهاء است ىسبب خشنود ني. اىلرّحمن شوو اماء ا اراني

  و دّوم ستيب بخش

 ىمطمئنًا شما را قانع نموده که مهارت کاف واحد نيمختلفه ارائه شده در ا ىها و تعّمق شما در موضوع ىبررس
 نيآخر ۷کتاب . ديآ ىفقط با گذشت زمان و تجربه به دست م ۶تا  ۱ ىها کتاب ىخدمت به عنوان راهنما ىبرا
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کند و  ىرا به شما معّرف مياز مفاه ىضطرح شده که بع نيا ىبرا ۷. کتاب ستين“   انيراهنما تيترب”  ىکتاب برا
بخشد.  شيافزا ىروح ۀمؤّسس هاى متسلسل اصلى          دوره ۀمطالع ىمختلف برا ىها قدرت شما را در کمک به گروه

ها  مهارت شيو رفتار شما و افزا اتيّ خصوص بي، تهذمربوطه ميشما از مفاهدرک  شيافزا ىطرق برا نياز مؤثّرتر ىکي
باشد. در  ىشود، م ىم ليتشک شما در منطقه راهنماها ىبرا که توسط مؤّسسه ىدر جلسات رتّباستعدادتان با حضور م و
  شود. ىم داياز سؤاالت پ ىاريبس و جواب گردد مى ىبررس مختلف اتيّ تجرب نوع جلسات نيا

“   ىهمکاران گرام” قسمت  ىعنيهر کتاب  ىها روشن شدن مسائل از مقّدمه ىنوع جلسات برا نيدر ا ًاغالب
“   ىهمکاران گرام” از شما خواسته شده که قسمت  ديرا احساس کن ىا برنامه نيحالت چن نکهيا ىشود. برا ىاستفاده م

 ريکرد که احتماًال شامل موارد ز ديخواه بحثا ر ىاري. به طور حتم مطالب بسديمرور کن ىرا با گروه فعل ۱کتاب 
 باشد: ىم

که به  يىکنند و چه آنها ىبار اّول شرکت م ىکه برا يىچه آنها ىروح ۀمؤّسس ىها شرکت کنندگان دوره يّۀکل •
  دو جانبه مشغول خدمت هستند. ىريفراگ انيجر کيکنند در  ىعنوان راهنما خدمت م

  باشد. ىم کنندهبه عهده هر شرکت  ىريفراگ تيّ لمسؤ •

 اندازه مهّم است که شرکت کنندگان ىساده، ب ىها در مقابل صرفًا آموختن مهارت ىآموزش انيجر کيدر  •
  دارند، آگاه باشند. ىکه بر م ىقدم تيّ به مفهوم و اهم شتريهر چه ب

نند نائل ک ىکه مطالعه م ىاناتيرود که به سه مرحله از درک ب ىانتظار م ىروح ۀاز شرکت کنندگان مؤّسس •
مفهوم مذکور در نّص مبارک چگونه در  نکهيکلمات و جمالت آثار مبارکه، ا ىمعان حيشوند: درک صح

 اتينهفته در آ ىضمن ىاز معان ىدرک و فهم بعض گريکند و د ىم دايروزمره شخص انطباق پ ىزندگ
  مبارکه.

از  ىگريخواند و د ىرا م ىانيب ىکيشوند و  ىم ميدو نفره تقس ىها به گروهکه در آن شرکت کنندگان  ىروش •
روش  نيبودن ا ديدر مف زين يىها تيمحدود نيدارد و بنابرا ىهدف بخصوص کند ىسؤال طرح م انيآن ب

  وجود دارد.

  دارد. ريتأث ىبهائ ۀوحّدت در جامع جاديا ىمبارکه برا اناتيب حيتمرکز در مفهوم صر يىتوانا •

  داشته باشد. ىمنف ريتواند تأث مىمطلب  ىج از مفهوم کلّ کلمه خار کي ىدر مورد معن ىمذاکرات طوالن •

  مطالب آن وجود داشته باشد. ۀدر مطالع شرفتيروند و سرعت پ کي ديبا ىا در هر دوره •

و از  ندياجتناب نما ها نيتمر ىو بدون دّقت بررس ىسطح ۀطرف از مطالع کي از ديبا هاى مطالعه حلقه •
  شود بر حذر باشند. ىدور م واحد ىکه از هدف اصل ىموضوع راجع به ىاز مذاکرات طوالن گريطرف د
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راجع به موضوع مورد  ىآگاه جاديجواب داد و هدف از آن سؤاالت ا حًايشود صر ىاز سؤاالت را نم ىبعض •
  باشد. ىبحث م

  دارد. ىهدف کلّ  کيکتاب  واحدهر  •

  کند.  انيدارد آن را ب ىاست که سع ىدو موضوع اصل اي کي ىمعموًال حاو بخشهر  •

که مشغول آماده  يىکند آنها ىم شنهاديپ“   ىهمکاران گرام” رابطه با مراحل مختلف درک مطالب، قسمت  در
ذکر  ۀرا بنا به سه مرحل ها نيو تمر ندينما ىاز کتاب را بررس واحدراهنما هستند هر  کيخدمت به عنوان  ىشدن برا

که  ديدر نظر داشته باش دي. البته باديانجام ده تانروز با گروهرا ام تيّ فّعال نيکنند. خوب است که ا ىشده طبقه بند
به وجود آورد. “   درک و فهم” را در مورد مسأله  ىکه فرمول ستين نيمختلف از درک ا ۀمنظور مؤّسسه از ذکر سه مرحل

در  ىنيکه تمر ستين ساده آنقدر مهمّ  قيطر نيدر رابطه با ا ىو حتّ  از درک و فهم وجود دارد.  ىمطمئنًا مراحل مختلف
خاطر است که به  نيمراحل به ا نيدر رابطه با ا ها نيشده باشد. تفّکر در مورد تمر ىبند سّوم طبقه اياّول، دّوم  ۀمرحل

 ديتأک ىستيبا ىرا م ىچه نکات –دياختصاص ده نيهر تمر ىتا چه اندازه وقت برا ديريبگ ميشما کمک کند تا تصم
  .ديريمختلف بگ ىها بخشاز مطالعه  ديهخوا ىم ىا جهيو چه نت ديکن

  و سّوم ستيب بخش

ها مطالب به  دوره ني. در اباشد ىم واحدچند  اي کيو آن مرور  شود ىاجرا م انيدر جلسه راهنما ىگريد ۀبرنام
که چه نوع  مينشان ده نکهيا ىبرا . شود ىصحبت م ها نيو تمر اناتياز ب ىشده و در مورد بعض ىدّقت بررس

از  ىشخص با تجربه و گروه کي نيب ىاليخ ىها صحبت ىسر کي رديگ ىجلسات صورت م نيدر ا يىها مشاوره
به شما  ىبعد بخشو سه  بخش نيانجام شده در ا ىريادگيجّو دوستانه و متواضع و با حالت  کيکه در  انيراهنما
 حروف ها صحبت نيا ى. براديده مىبه دنبال دارد که شما انجام  نيدو تمر اي کي ى.  هر صحبتميده ىارائه م

شخص با تجربه.  ىبرا“   ر”  اند در نظر گرفته شده و در جلسه شرکت کرده هک يىسه نفر راهنما ىبرا“   الف، ب، پ” 
تفّکر در بارۀ ”  اّول کتاب اّول واحد در نصوص ىسر نيهستند که بعد از اّول يىها نياکنون مشغول صحبت در مورد تمر

  .ديبنمائ بخشبه آن  ىباشد که االن نظر دياست. ممکن است مف آمده “  روح انسان

نکته مربوط  نيبود. ا دياندازه مف ىمن ب ىبرا ۱کتاب “   ىهمکاران گرام” نکته در قسمت  کيکه  ميبگو ديبا  :  الف
الشان تعداد افراد خوب آنقدر در جهان کم است که اعم” : ديگو ىکه م ىدّوم و عبارت بخش ۳ نيشود به تمر ىم
 دمياز آنها پرس ىباشد. وقت ىنم حيعبارت صح نيهمه شرکت کنندگان گروه ما گفتند که ا“   ندارد ىريتأث چيه

قبل  بخش اّول در انيباالخره از آنها خواستم تا به ب ىآوردند که همه آنها خوب بود ول ىاريدالئل بس –چرا
همه متوّجه شدند که عبارت کامًال مخالف کلمات  عبارت را در رابطه با آن بسنجند. بعد نيتوّجه کنند و ا

  گروه شد. ىبرا ىشتريب جانيباعث کسب اعتماد به نفس و ه ىآگاه ني. اتحضرت بهاء اهلل اس
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 نيدر همان تمر ىشود. مثًال عبارت بعد ىنم دايپ اناتيدر ب ها نيهمه تمر ىبرا ىحيصر ىها جواب نيچن ىول  :  ب
مسأله را  نيا ىقبل ىها مبارکه قسمت اناتيکدام از ب چيه“   افق باشد درست استمو گرانيبا آراء د ىهر امر” 

جواب  نيفقط ا ىستيبا ىم اياست.آ باهعبارت اشت نيکه ا نديگو ى. همه معموًال مدهد ىبطور واضح جواب نم
  مورد الزم است؟ نيصحبت در ا ىکم ايرا قبول کرد 

 ىشناسم که با کم ىرا م يىها گرفت. گروه ميدر موردش تصم ديبا گروه تيّ است که بنا به موقع ىزيچ نيا  :  ج
  نيّ مع هيّ اله ميتعال شده است.  درست است که شتريعبارت درک شرکت کنندگانش ب نيصحبت در مورد ا

 ىتيّ اهم کنيگوش داد. و ل زين ممرد اتيبه نظر ديبا ىاشتباه است ول ىزيو چه چ حيصح ىزيکند که چه چ ىم
است  ىداشته باشد مسائل ريدر ما تأث ميده ىکه به آنها اجازه م ىا و اندازه ميشو ىقائل م اتينظر نيا ىکه برا
کردم  ىگروه که من به عنوان راهنما در آن خدمت م کيدر موردش تفّکر نمود. به عنوان مثال در  ديکه با

اگر چه واضح و  ميبگوراستش را  ىشد. ول دهيکش ىمثل حکمت و مراجع اخالق هائى وضوعها به م صحبت
کردم  ىم ىکار ىستيبا ىشد. البته به طرز مؤّدبانه و با محبّت م دهيچيمبهم و پ ىليبحث خ ىروشن کننده بود ول

  کند  دايکه بحث زودتر خاتمه پ

 ىها نه. جواب ايمطابق است  يىبها کياعمال با گفتار  ىسر کي ايسؤال کرده که آ بخشدر همان  ۵ نيتمر  :  د
رسد که  ىبه نظر م نطوريا ىبوده. ول نيمنظور هم هم که کنم ىفکر م کرد و دايتوان پ ىآسان م ىليا خر ىفور
 ايچه کار بکنند و  ميکه به مردم بگوئ ميکن ىعادت م ىها به راحت وقت ىهست. بعض نيتمر نيا ىبرا ىهدف

 ىها که کتاب مينيبب ميتوان ىم ىحتبه را ى. ولديدروغ نگوئ د،يباش بينج د،يچه کار نکنند، مثًال مشروب نخور
 ىاخالق ىها ميکنند تا با تفّکر تصم ىکنند به مردم موعظه نکنند. بلکه به آنها کمک م ىم ىسع ىروح ۀمؤّسس
قرار دهد که  يىتواند خود را جزو آنها ىم اعمال انسان ىبا بعض نکهيادراک ا نيتمر ني. در مورد ارنديبگ

 ىهشدار سخت نيآنها چن اهلل به حضرت بهاء که ىجزو کسان ىعني –“   ستيمطابق گفتارشان ن اعمالشان” 
در  ميتوانست رايزلّذت بردم  ىليخ نيتمر نيگروه ما داشت. و من شخصًا از ا ىدر اعضا ىقياثر عم –اند داده

و با حفظ ارزش و احترام همه شرکت  ىبدون اشاره به شخص بخصوص ىاخالق نياز قوان ىمورد حکمت بعض
  .ميندگان صحبت کنکن

اعمال  اريمع نيتمر ني. اديآ ىظاهرًا به نظر آسان م نياست که تمر ىا نمونه نجاي. اديرا متذّکر شد ىنکته خوب  :  ه
دهد که خودشان  ىم کند. بلکه به شرکت کنندگان اجازه انيرا ب نيا حًايصر نکهيدهد بدون ا ىرا نشان م ىبهائ

آمده با  نيتمر نيکه بعد از ا ىسؤال ۵که  ديا برده ىامر موّفق شوند. حتمًا پ ىاخالق نياز قوان ىبه کسب استنباط
شرکت  مياست که اجازه ده ىدارند.  معموًال فکر خوب ىمشابه ريتأث کنيول ستندين حيصر ىليخ نکهيوجود ا

 کنيول دور شود ىاز موضوع اصل ىليکه مشورت خ ديخواه ىکنندگان راجع به آنها مشورت کنند. البتّه نم
 ىستيبا ىم نيتفّکر کنند. شرکت کنندگان همچن ىالزم دارند که در مورد رفتار اخالق فرصتى گانشرکت کنند

مسأله توّجه کنند که هر  نيدارد و به ا ىو رفاه عالم انسان ايدر دن ىديشد ريشخص تأث کيکه اعمال  ابنديدر
 باشد ىمسؤول اعمالش م ىشخص
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  :ديرا انجام ده ليذ ىها نيباال تمر ىاليخ ىها توّجه به صحبت با

شود فقط با  ىرا نم ها نيجواب سؤاالت تمر شهي. همديدر باال ذکر شده توّجه کن“   ب”  لهيکه به وس ىا به نکته  .۱
است  نيهدفشان ا ها نياز تمر ىبعض ديدان ىطور که م نيکرد. هم دايمراجعه به نصوص نقل شده در کتاب پ

روزمره فرد تفّکر کنند. مطالعه آثار  ىزندگمبارکه در  اناتيب قيکند تا در مورد تطب که به شرکت کنندگان کمک
البتّه مستلزم تفّکر و مشورت و  نيهر فرد باشد. ا ىدر زندگ هيّ اله ميتعال قيدر تطب تيّ اش جد جهينت ديبا ىاله
نشود  دهيفهم ىبسلسله مراحل بخو نيباشد.  اگر ا ىدرک شخص با در نظر گرفتن تجربه او م ىبررس

 ىجامعه رخنه کند.  به عنوان مثال اگر شخص کيدر  ىحتّ  ايشخص و  کيدر  دتوان ىناسالم م اتيّ خصوص
استفاده از  و از رديبگ دهيمنابع علم و دانش را کامًال ناد ريسا ىباشد ول ىاز آثار اله اناتيمشغول نقل ب شهيهم
تجربه و  به ىاديز تيّ که اهم ىکس گريباشد. از طرف د ىم امتناع ورزد آن شخص مسلّمًا کوته فکر اتيّ تجرب
شود  ىم يىگرا تيّ نسب نوع کي ىداند قربان ىکم ارزش م را ىآثار اله موثّق بودن ىدهد ول ىم ىشخص اتينظر

 ىچگونه هر دو نکهيدارد. در گروه خود راجع به ا ىبه فرهنگ و عالقه شخص ىبستگ زيکه بنا به آن همه چ
  .ديشود صحبت کن ىم ىدّقت ىو ب بتعّص  ،ىنابردبار ،جر به خرافاتحاالت من نيا

نباشد که شرکت کنندگان  ىتفّکر دارد. ممکن است کاف ىبه کم اجياحت“   ب” جواب شخص با تجربه به   .۲
کنند. ممکن است  ىرا فقط اشتباه تلقّ “   موافق باشد درست است گرانيکه با آراء د ىهر امر” گروهتان عبارت 

کسب  ۀمثًال در بار ىاز موارد زندگ ىليدر خ گرانيگوش دادن به د تيّ م باشد که شما با آنها در مورد اهمالز
 نيا ۀشما در بار عتًايطب ىا مذاکره نيچن کي لي. جهت تسهديمشّخص صحبت کن عيدر مواض ىراهنمائ

  دارد؟ يىبه کسب راهنما اجيتانسان اح رياز موارد ز کي. به نظر شما در کدام ديا موضوع قبًال تفّکر کرده

  فرد ندهيآ التي____ تحص
  فرد ندهيآ ى____ خدمات امر

  کند فايفرد ا ىدر زندگ ديرا با ى____ خدمت امر چه نقش
  به امر خدمت کرد ؟ ديبا اي____ آ

  از آثار مبارکه ىانيدر مورد ب حي____ توض
  دهيکه شخص د ىخواب ى____معن
  ىبخصوص تيّ در موقع ىامر نياز قوان ىکي قي____ تطب
  اطاعت کرد؟ نياز قوان ديبا اي____ آ

  فرزندانمان تيو ترب ميتعل ۀ____ نحو
  کرد؟ تيداد و ترب ميفرزندان را تعل ديبا اي____ آ
  د؟يکرده بخش ىرا که کار اشتباه ىکس ديبا اي____ آ
  کمک کرد؟ اجيدر موقع احت ىبه کس ديبا اي____ آ
  بخرد؟ ىمنزل را بطور قسط ىزم براوسائل ال ىفرد ديبا اي____ آ
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  ىماريب کي____ معالجه 
  که شخص با دوستش دارد ى____ مشکل

  اعتماد کرد؟ شود ىنفر م کيبه  ايآ ____
  به خدا اعتماد کرد؟ توان ىم اي____ آ

 شخص با تجربه که به ىها شده و صحبت انيب“   پ” که توسط  ىاتيخواهد بود اگر به نظر ديشما مف ىبرا  .۳
راحت  ىليکند خ انيب گرانيد براىرا  ىخواهد نظر ىانسان م ىاز مواقع وقت ىلي. در خديدنبال آن آمده فکر کن

مورد “   پ” که توسط  ىني. به تمرشتخواهد دا مطلوبکار به ندرت نتائج  نيا ىافتد ول ىم“   موعظه” به عادت 
از  ىستيتواند از شرکت کنندگان بخواهد ل ىم راهنما کي نيتمر ني. در اتمام ادينگاه کن بحث قرار گرفته

رفتار مفّصًال  تيّ و بعد با آنها در مورد اهم ندينما هيّ انجام دهند، ته دينبا ىبهائ کيرا که به عنوان  يىکارها
نه مؤثّر و نه  ىکار نيکه چرا چن ديده حي. توضديرا هم مطرح نما ىادار مجازاتمسأله  ىصحبت کند و حتّ 
  د.صالح خواهد بو

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

  و چهارم ستيب بخش

 ىها بخش هيّ . االن آنها مشغول صحبت در مورد بقميدر جلسه راهنماها برگرد ىاليخ ۀبه مکالم ديبگذار حال
  هستند. ۱اّول کتاب  واحد

 ىمختلف اتيمن نظر مطالعه حلقۀ اشکال داشتم. شرکت کنندگان در  ىکم ۴ بخشسؤال چهارم  ۀمن در بار  :الف
  نه، داشتند و مشکل بود که به توافق برسند. ايامکان دارد به خود دروغ گفت  ايآ نکهيراجع به ا

تفّکر و مشورت گنجانده شده است. مسائل  جاديمختلف هست که به منظور ا ىهاواحددر  ىاريبس ىها سؤال  :  ر
خود را نسبت  هيّ تواند نظر ىمشخص  کيتر از آن است که بتوان بسرعت به آنها جواب داد. و  دهيچيمربوطه پ

باشد.  ىالبتّه مثبت م ديودکه شما ذکر نم ىها عوض کند.  جواب سؤال سال ىبار ط نيموضوع چند کيبه 
 هستند که ىکسان ىکنند.  ول ىکار را م نيها هم ا ىليو خ ديبه خود دروغ بگو ىکامًال امکان دارد که شخص



 

   ١٠٧ - خدمت در نقش راهنما

که  ستين ىا مسأله ني. اديگو ىدهد که به خود دروغ م صيختواند تش ىکنند باالخره خود شخص م ىفکر م
مختلف آورد و از  ىها تيّ است که چند مثال از موقع نيشود کرد ا ىمکه  ىحّل کرد. کار ىبتوان آن را به آسان

تمام  دينه. بعد با اي ديگو ىها شخص به خود دروغ م تيّ موقع نياز ا کيدر هر  رنديبگ ميگروه خواست تا تصم
در مورد موضوع به عمل آمده و هر کس در درک خود  ىبود که بحث کاف ىها را قبول کرد و راض جواب

  .ىفلسف ۀمطرح شده و نه از جنب ىرفتار ۀسؤال از جنب نياست. در واقع ا ودهنم شرفتيپ

 ىبعد سؤالگذارم و  انياز تجاربم را با شما در م ىکيخواهم  ىم ىجلو رفته باشم ول اريبس ممکن است که من  :  پ
کردند که با عجله  ىم ىاحساس کردم که همه سع ديآخر رس بخشدر  ۴ نيکه گروه ما به تمر ىبپرسم. وقت

 ىعني ن،يو راجع به موضوع آن تمر ميکن صبرکردم که  شنهاديمن پ ني/ اشتباه را تمام کنند. بنابراحيقسمت صح
 بتيکه غ مي. متوّجه شدميداشت ىجالب اريبس. بحث ميصحبت کن بتيکردن از غ ىريجلوگ ىانضباط الزمه برا

 ىسر کي ميکرد ى. در بحث خود سعباشد ىاز فرهنگمان م ىاست و قسمت ىرسم اجتماع کيدر واقع 
 نيو بعد به تمر ديطول کش قهيدق ۱۵بحث حدود  ني. اميمشّخص نمائ بتياز غ ىريجلوگ ىبرا ىاقدامات عمل

 ىبود که تقاضا حيصح ديکن ىفکر م ايانجام شد. آ ىبا درک بهتر ها نيدفعه به نظر من تمر نيو ا ميبرگشت
  را بکنم؟ ىبحث نيچن

 باشد ىم ىروح ىها مهّم دوره تيّ که خصوص ىريانعطاف پذ تيّ فيبود. شما از ک حيکنم کامًال صح ىمن فکر م  :  ر
 واحد ني/ اشتباه احيحص ىها نيکه تمر ميدان ى. البتّه همه مديدرک شرکت کنندگان استفاده کرد شيافزا ىبرا

کرده و اثرات گفتار و اعمال را روشن  ىرا موشکاف فيمعموًال نکات ظر  .ستيمثل امتحانات مدارس ن
  سازد. ىم

، در جامعه ما به وجود آمده ىاختالفات رًاياخ نکهيا ۀبا مالحظ  کار را در گروهم کرده بودم. نيکاش من هم هم   : الف
از دوستان  ىگروه نيتواند ب ىم ىبد راتيچه تأث بتيکه غ ميستيواقف ن ىخوبگرفت که هنوز ب جهينت شود ىم

  داشته باشد.

را مطالعه کردم متوّجه شدم  واحد نيجالب باشد. دفعه اّول که ا تانيمن افتاد که ممکن است برا ىبرا ىاتّفاق   : ب
دارد ارائه داد تا باعث  رتيمغا ىالهاز آثار  ىانيکه با ب يىها تيّ از موقع ىهائ مثال اوقات الزم است ىکه بعض

از  نيتمر نيا که ۶ بخشدر  ۲ نيگروه ما به تمر کهيقتو ني. بنابراشود آن قيتطب حيصح ۀتفّکر در مورد نحو
“   لسان شفقت” آن عبارات از  ايدهند که آ صيخواهد چند عبارت را مطالعه کنند و تشخ ىشرکت کنندگان م

خشن دارد و من  ىاز شرکت کنندگان زبان ىکيکردم.  هيّ عبارت از خودم ته نه، من هم چند اي شود ىصادر م
کند در عبارات خود بکار برم او متوّجه  ىرا که او استفاده م ىاز جمالت ىاگر بعض کهخود فکر کردم  شيپ

وه را گر ىنيجمله اّول را خواندم سکوت سنگ ىکه چقدر او را رنجاندم. وقت ديشود. آه اگر بدان ىعادت بدش م
متوّجه شدم که چقدر عمل خودم خارج از  کدفعهيآن شخص شدم.  زيفرا گرفت و من متوّجه نگاه تعّجب آم

  هرگز نخواهم کرد. گرياست که د ىکار نياندازه ناراحت شدم. ا ىمحبّت و شفقت بوده و ب
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عنوان شود  ىطرف ىاست که با بمؤثّر  ىدهد فقط زمان ىرا ارائه م ىمنف ىها تيّ ها و موقع که مثال يىها نيتمر   : ر
 شرمسار باشد ممکن است. اگر آن شخص حاضر ريغ باشد ىم اشاره مورد ىبخصوص شخص ىکه البته وقت

  کنند. ىم بتيغ ندشناس ىکه م ىکس ۀشود اگر هم حاضر نباشد که البته گروه در بار ىم

جلب کنم.  گرينکته د کيهتان را به خواهم توجّ  ىم مياّول تمام کن واحدبحثمان را در مورد  نکهياز ا قبل  
 دهيآمده ناد ىاله اتيدر مورد تالوت روزانه آ واحد ىکه در انتها ىمهّم است که پاراگراف کوچک ىليخ

اگر الزم باشد به شرکت  ىو حتّ  ديخود صحبت کن ىها که حتمًا در مورد آن در گروه ىستيبا ىنگرفت. م
منظور  نيا ىهر روز صبح و شب بخوانند. برا ،ىمّدت ىنند که برارا انتخاب ک ىانيتا ب ديکنندگان کمک کن

را داشته باشند. اگر ندارند “   کلمات مکنونه” نسخه از  کيکه همه شرکت کنندگان اقًال  ديخاطرنشان ساز ديبا
تا  ديهستند تقاضا کن ليکه ما يىاز آنها ديتوان ىم ىبعد لسات. در جندينما هيّ نسخه ته کي ديمطمئن شو

  گذارند. انيدر م گرانيرا که خوانده اند با د ىاناتيب

  :ديرا انجام ده ليذ نيباشد که تمر دياست مف ممکن

 يىبا آنها ىروح ۀ/ اشتباه در مطالب مؤّسسحيصح ىها نيکه آن شخص با تجربه عنوان کرد تمر ىطور همان
شود کامًال متفاوت است. هدف  ىم داده جواباز روى عادت که در امتحانات مدارس که اغلب بدون فکر و 

تا مسأله  نديکنند و به آنها کمک نما ىهمراه شياست که شرکت کنندگان را در سلسله تفّکرات خو نياز آنها ا
را با گروهتان  ۱اّول کتاب  واحد/ اشتباه حيصح ىها نيشود که تمر ىم شنهاديکنند. پ ىجوانب بررس يّۀرا از کل
ادراک استفاده شده  شيافزا ىبرا کيتکن نيکه چگونه ا ديتا نشان ده دياوريب ىقيدق ىها و مثال ديمرور کن
  است.

  و پنجم ستيب بخش

 ديا نموده تفّکر ۱اّول کتاب  واحدراهنماها و شخص با تجربه در مورد مطالب  از گروه کي اتيدر نظر که حال
  .ديگوش کن“   دعا و مناجات“   وان تحت عن کتاب نيا واحد دومدر مورد  ىبه مکالمه احتمال ديممکن است بخواه

بخوانند و  ىتر ىطوالن اناتيدانستند که ب ىدوم را شروع کند. حال موقع را مغتنم م واحدگروه من مشتاق بود که   :  الف
 مثل ىکلمات بخصوص ىمعان ۀکه در بار يىها نيصحبت کنند. در ضمن به تمر ىتر دهيچيدر مورد مسائل پ

نشان  ىخاّص  ۀسؤال کرده عالق“   ضهيفر” و “   رنش”  ،“  خواندناز حفظ ” ، ” تالوت” ، “  لابتها“   ، ” التماس” 
دو  ىکيروشن است.  مانيبرا ىکه معان ميو مطِمئن شد ميبا آن کلمات درست کرد ىدادند. جمالت مختلف

  .ميبار هم از فرهنگ لغت استفاده کرد
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راجع به استفاده از “   ىهمکاران گرام” که در قسمت  ىارتخوب است. عب ديکه شما کرد ىبه نظر من کار  :  ر
منظور است که  نيبلکه فقط به ا ديکه استفاده از لغتنامه را منع نما ستيمنظور ن نيفرهنگ لغت آمده به ا

ممکن  گاهىمبارکه باشد.  آثارکه جمالت از  ىوقت بخصوصدر متن جمالت درک شود  ديلغات با ىمعان
را  انيکنند که ب ىم ىاوقات مردم سع ىاز حّد به طول انجامد. بعض ادهيلغت ز کي ىعناست بحث در مورد م

 بخششود. مثًال در  ىاست فراموش م انيب يّۀکل ىکه درک معن ىتر لغت به لغت درک کنند لذا هدف مهمّ 
ؤال شده که توّجه س نيا ىبرا“   نشر” و “   خواندناز حفظ ” ، ” تالوت” کلمات  ىمعانت دعا و مناجا واحدچهار 

 ىمعان ىريادگي ىبرا ىهائ نيجلب کند، آنها تمر انينقل شده در ب مياز مفاه ىرا به بعض شرکت کنندگان
  باشد. ىلغات نم

مؤثّر بود و آن  ىليمن خ مطالعه حلقۀ  ىاست که به نظر اعضا واحد نيپنجم ابخش  در گريد نينوع تمر کي  : ب
 ىرا در جمالت با مطابقت با آثار اله ىخال ىدگان خواسته شده تا جاهااست که در آن از شرکت کنن ىنيتمر

  پر کنند.

 ها نيتمر نيا  مختلف استفاده شده. ىها مختلف در سراسر کتاب ىهاواحداست که در  ىگريد کيآن هم تکن  : ر
 مبارک انيب دمور در به تفّکر وادار را در کلمات جا افتاده شرکت کنندگان طرح شده که با تمرکز نيا ىبرا
 نياند با ا جمالت غالبًا تکرار شده ىبعد ىها کتاب ىها نياز تمر ىدر بعض ديدان ىطور که م ني. همدينما

و به  ميرا فعًال کنار بگذار کيتکن ۀمسأل ديائياند. خوب است ب حذف شده ىتفاوت که هر دفعه کلمات مختلف
  .ميبپرداز واحد نيمهّم ا مياز مفاه ىبعض

“   باشد؟ ىم ميدار اجيهدف دعا و مناجات فقط درخواست آنچه که احت ايآ“   اّول سؤال شده است  شبخ در  :  پ
چرا دعا و مناجات  نکهيبحث نه تنها در مورد ا نيدر مورد هدف دعا و مناجات داشت. ا ىگروه ما بحث خوب

  بود. زيبلکه در مورد رابطه خود با خداوند ن ميخوان ىم

وقت به دعا و  چيگروه من ه از شرکت کنندگان ىليکند. خ ىم ىمعّرف را“   حالت دعا“   وم سّوم مفه بخش  :  الف
دعا و مناجات را به  واحد نيمطالعه ا ىصورت نگاه نکرده بودند. همانطور که خود من در ابتدا نيمناجات با
 ىکه انسان سع ىنه حالت و کردند ىم فکر نطوريآنها هم هم ،کردم ىم ىاست تلقّ  ىکه انجام دادن ىعنوان عمل

موضوع  نيتأّمل کرده و راجع به ا ىبعد کمبخش  ۀقبل از ادامه و مطالع نيبنابراه آن نائل گردد. ب کند ىم
  .ميصحبت نمود

بود که گروه ما دوست داشت راجع  ىا مسأله مانيعالوه بر هدف و حالت دعا و مناجات مفهوم دعا کردن با ا  : ب
با آن روش به دعا و مناجات پرداخت  ديکه با ىحاالت ىخودش بحث را برا نيند. ابه آن بطور مفّصل بحث ک

  .دينما ىباز م
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 ىطور که احساسات مذهب نيشود. متأّسفانه هم ىبررس ىستيبا ىاست که م ىمسائل مهمّ  ميمفاه نيتمام ا  : ر
به دعا و مناجات  نکهيا اينند و خوا ىاصًال دعا نم اياز مردم  ىادتريتعداد ز از دست داده ايعمق خود را در دن

 نيکنند. به ا ىو بحران دعا م ىناراحت مواقعها هم فقط در  ىکنند. بعض ىنگاه م فاتيبه صورت آداب و تشر
روح  اتيح ىکه در جستجو يىآنها ىنوع مسائل مربوط به دعا و مناجات برا نيعلّت است که تفّکر در ا

  است. ىاساس ۀمسئل کيهستند 

را  رياند که سه قسمت از نماز کب شده قيشرکت کنندگان تشو بخش ششم دارم. در آن بخش راجع به ىالمن سؤ  : الف
  تا تمام نماز را از حفظ کنند؟ کردم ىم قيآنها را تشو ىستيبا ىم اياز حفظ کنند. آ

تازه عادت به از آنها ممکن است که  ىبه شرکت کنندگان دارد. بعض ىبستگ هم نيا گرياز موارد د ىليمثل خ  :  ر
خواهد بود، بعدًا  ىشده کاف شنهاديکه پ ىآنها حفظ کردن سه قسمت ىبرا نيروزانه کرده باشند. بنابرا ىدعا
است تمام نماز را از حفظ باشند در هر صورت من  نافراد ممک هيّ . البتّه بقرنديبگ اديتوانند تمام نماز را  ىم

آن را  ميرا از حفظ نکرده ا ريدوره اگر تا به حال نماز کب انيباشد به عنوان راهنما ىکنم فکر خوب ىاحساس م
  .ميحفظ کن

  :ديرا انجام ده ليذ ىها نيکه تمر شود ىم شنهاديپ

آمده اشکال  واحدآن  ۷ بخشکه در  ليشما در جواب دادن به سؤاالت ذ مطالعه حلقۀ  ىکه اعضا ديتصّور کن  .۱
  کمک شود؟ تا به تفّکر آنها ديکن ىرا در مورد هر کدام ذکر م ىدارند. چه نکات

  م؟ياهلل را فراموش کن ىما سو ميتوان ىچگونه م  الف.
  باشد؟ نانيو اطم مانيدارد که دعا و مناجات با ا تيّ چرا اهم  ب.
  آن چه خواهد بود؟ جهيمشغول باشد نت گريدعا افکار ما به امور د نياگر در ح  ج.

را از  ىمتعّدد اناتي. تا کنون خود شما بميا صحبت کرده اتيردن آاز حفظ ک تيّ در مواقع متعّدد راجع به اهم  .۲
، چه در مواقع ىشخص ىرا چه در لحظات دعا هيّ تمّسک به قّوه کلمات اله ىو ارزش توانائ ديا حفظ نموده

. شما ممکن است به کودکان خردسال هم در حفظ کردن ديدان ىم ىبه خوب غيدر هنگام تبل ايو  ىناراحت
به شما در  ديا که کسب نموده ىتجارب شتري. بديکمک کرده باش کودکان بهائى براى ىها سنصوص در کال

را که با آن  ىاز طرق ىخواهد بود اگر بعض ديمف نجاي. در ادينما ىشما کمک م مطالعه حلقۀ با اعضاء  ىهمکار
 ديتوان ىکار م نيد از ا. بعديکن ىحفظ کردن موّفق شوند بررس درتا  ديبه شرکت کنندگان کمک کن ديتوان ىم

  :ديرا از حفظ کن لينّص کوتاه ذ

او را از محبّت خود اگر مؤمن به او  ديخداوند مملّو فرما ديکه کلمات او را حفظ نما ى... و هر صدر”
  ۹“ ... باشد
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  و ششم ستيب بخش

“   گى و مرگزند” سّوم کتاب اّول  واحدکه  ديدان ىم“   ىهمکاران گرام” از مطالعه خود در قسمت  شما
گروه  کيکه  مينيبب ديکند. حال اجازه ده ىم جاديا کسانيراهنما و شاگردان بطور  ىبرا ىمشکالت مخصوص

توّجه خود را به آن  ديتوان ى. االن مديچگونه ممکن است آن بخش را مرور نما انيشرکت کنندگان در جلسه راهنما
  .ديبخش معطوف ساز

فهمم  ىم داشت. من حاال ىمن ارزش بخصوص ىدوره مشکل بود برا نيا ىبرا راهنما بودن نکهيبا وجود ا  : الف
 ىريفراگ کيدر  مطالعه حلقۀ تمام اعضاء  ديگو ىکه م“   ىهمکاران گرام” منظور از آن عبارت در قسمت 

 مثالً   بردم. ىاز مسائل پ ىليخود به خ همطالب با گرو نيا ۀمطالع ى. من در طستيدوجانبه مشغول هستند، چ
تعّجب کردم  ىليخ نيساده بود. بنابرا نيتمر کي/ اشتباه قسمت اّول حيکردم که عبارات صح ىمن قبًال فکر م

است که  ىعبارت از امور ىزندگ”  ديگو ىرا که م ۲ نياز شرکت کنندگان عبارت تمر ىکه تعداد دميد ىوقت
دو نفر  ىکي ميدي/ اشتباه قسمت بعد رسحيصح نيبه تمر ىعالمت زدند. و وقت“   حيصح” گذرد  ىروزانه بر ما م

 حيرا صح“   شود ىم ىبا مرگ منته ىزندگ” و “   است ىزندگ ىمرگ انتها” از همان شرکت کنندگان عبارت 
 ى. بعضميبحث کن شتريموضوع ب نيدر مورد ا ميداشت اجيکه ما احت دميرس جهينت نيبه ا نيعالمت زدند. بنابرا

  جالب بود و باعث روشن شدن افکار شرکت کنندگان شد. ىليمطرح شد خ ها مشورت ىکه در ط ىنکات از

 در  .مي/ اشتباه واقعًا به ما کمک کردند که راجع به مسائل فکر کنحيصح ىها نيمن هم متوّجه شدم که تمر  : ب
جهان را  نيکه انسان ا شود ىشروع م ىهنگام ىواقع ىزندگ“   از شرکت کنندگان عبارت  ىليششم خ بخش

 دنديرس ىبه عبارت بعد ىبعدًا وقت ىعالمت زدند ول حيرا صح“   رود ىکند و به عالم ملکوت م ىک متر
     ريعبارت اخ نيااست پس  حيکه اگر آن عبارت صح دنديرس جهينت نيبه ا“   روح است اتيح ىواقع اتيح” 
مسأله روح بودند. ما مجبور  درباره قيمشغول تفّکر عم ىکه همگ دميد ىم ىاشتباه باشد. به خوب ىستيبا ىم

دوباره هفته بعد  ىاگر اشتباه نکنم وقت ىول جلسه در آن روز به بحث خود خاتمه دهيم که بعد از اتمام آن ميبود
  احساس کردم. نندگانشرکت ک ۀدر هم ىراتييتغ ميگرد هم جمع شد

 ىدر مورد زندگ ىارياست که سؤاالت بس نيا به خاطر قًاي. دقابندي ىالهام بخش م را واحد نياکثرًا ا نکهيا ليدل  :  ر
داشتن گفته شده که حضرت  ىبهائ اتيکند. در رابطه با ح ىرا مطرح م الهى ىو عوالم بعد ايدن نيروح در ا

 نيکسب ا ىکسب نمود. برا تيّ روحان ىبرا ىاست که عطش نيکرد ا ديکه با ىکار نياند اّول عبدالبهاء فرموده
  بعد از مرگ تفّکر کند. ىدر مورد زندگ دياند که انسان با ودهعطش حضرت عبدالبهاء فرم

خود را  ىآسمان چرا روح محلّ ” راجع به سؤال  ىجالب ىليبحث خ ميکرد ىنهم را مطالعه م بخش که ما ىوقت  : پ
نکته اشاره کرد که  نيگروه به ا نياز اعضاء ا ىکي م؟يداشت“   دينما ىجهان عوض م نيآب و گل ا ىاز برا
در حال  شهيهم ديبلکه انسان با شدداشته با شهيهم ىکه انسان بتواند کسب کند و برا ستين ىزيچ تيّ انروح
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حرف  نيا“   شود ىوجود دارد که باعث سقوط ما م ىعامل شهيهم“   خود باشد. او گفت  ىنفسان عتيکنترل طب
قلوب  عتيرکت کننده گفت که طبآورد. آن ش انيمسأله آمال و آرزو را به م ىگريباعث شد که شرکت کننده د

و هوس  ىتا خودمان را مقّدس از هو ميکن ىسع ديباشد و ما با واست که به دنبال آمال و آرز نيا ىانسان
از آمال و آرزوها خوب هستند مثل  ى. گفته شد که بعضميصحبت کرد آمال و آرزو تيّ في. بعد در مورد کميينما
 جهينت نيبه ا ىخود فراهم کند. ول ىبرا ىبهتر ىپروراند تا زندگ ىدر خود م ىسخت کار ىکه شخص برا ىآمال
بهتر آنقدر کار کند که  ىمادّ  ىزندگ ىبرا ىداشته باشد. اگر شخص ىحّد و حصر ديآمال هم با نيکه ا ميديرس

سؤال  ىشده است. بعد شخص ليبه حرص و طمع تبد شيآمال و آرزوها دياو وقفه به وجود آ ىدر خدمت امر
 ديهست که نبا زين يىکه آرزوها ميمتوّجه شد ىو همگ“   د؟يگوئ ىچه م ىاله ىکسب رضا ىدر مورد آرزو“   کرد 
 شتريتر شود ب ىما قو ىروحان ىکه هر چه آرزوها ميديرس جهينت نيبه ا تًايقائل شد. نها ىآنها حّد و حصر ىبرا

  گردد. ىو هوس ما م ىباعث کنترل هو

اشکال  ىانداخت که من با آن کم واحد نيدر ا ىگريد بخش اديمرا به  ديل و آرزو گفتکه راجع به آما ىزيچ  :  الف
را نام ببرند. به هر  ىواه اليچهاردهم از شرکت کنندگان خواسته شده است که چند خ بخشداشتم. در 

 ىزيان چند چآنها خودش نکهيا اليبه خ همرا نام ببرند. من  ىزيتوانستند چ ىکه بود اعضاء گروه من نم ىليدال
  به وجود آمد. ىحالت ناجور نيهم ىنکرده بودم. برا هيّ ته ىستيبرند ل ىرا اسم م

معناست.  نيبه هم“   کسب تجربه” . ديشو وسيمأ دي. نباديبه وجود آ ىحالت ناجور گاه نيندارد اگر ا ىاشکال  :  ر
از  ىکوتاه ستياست ل ىبکه فکر خو ميواقف شد ىهمگ ديگذاشت انيتجربه را با ما در م نيحال که ا

  . ميريبگ رارق ىمشابه تيّ که ممکن است در موقع ىمواقع ىبرا ميداشته باش ىواه ىها اليخ

مورد بحث و  انيباشد که ممکن است در جلسه راهنما ىسّوم م واحددر  ىگريد شمار ىشّک موارد ب بدون
مرحله ممکن است  نيکه در ا ىزي. چميرسان ىم انيبه پا نجايخود را در ا ىاليما صحبت خ ى. ولرديگفتگو قرار بگ

از هر شرکت کننده خواسته شده  بخش. در آن ديکنرا با گروهتان بحث  واحدآخر  بخشاست که  نيباشد ا ديمف
او خواهد گذاشت  ىکه آن ادراک در زندگ ىراتيکسب کرده و تأث واحد نيا ۀکه از مطالع ىاست که در مورد ادراک

 قيبه چه طر ست؟يچ ۱کتاب  ىدر رابطه با هدف کلّ  بخش نيا تيّ . اهمرديباره بگ نيدر ا ىماتيتفّکر کند و تصم
  شود؟ ىمربوط م تيّ نام برده شده با مسأله هو بخشکه در آن  ىجوانب چهارگانه زندگ

  و هفتم ستيب بخش

 کسب ىعطش برا آن را که شامل ۀو چند منشأ عمد ميشروع کرد زهيانگ ۀبه مسأل ىرا با نگاه مختصر واحد نيا
رساند که  مشارکتبحث را به مسأله  عتًايموضوع طب ني. اميقرار داد ىبود تحت بررس دانش و کشش به سوى زيبائى

 ىروح ۀاز راه دور که مؤّسس ليتحص ىروش آموزش رشد. بعد سه عنص دهيکش شيوهبر اساس آن بحث به مسأله روش و 
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 ديق حًايو راهنما تحت توّجه قرار گرفت. صر هاى مطالعه حلقه، ل اصلىهاى متسلس دوره ىعنيکند:  ىم ىروياز آنها پ
خود را به  تيّ مرتبًا قابل ديباشد و شما با“   راهنما ميتعل دستورالعمل” تواند تنها  ىنم يىبه تنها واحد نيکه ا ميا کرده

 شيدهد افزا ىم بيشما ترت هيمنظور در ناح نيراهنما با شرکت کردن در جلسات متناوب که مؤّسسه به ا کيعنوان 
نوع جلسات چگونه خواهد بود را مشاهده  نيشرکت شما در ا نکهياز ا ىا نمونه واحد رِ ياخ ىها . در قسمتدهيد
 کي ليصبرانه مشتاق تشک ىمرحله ب نيدر ا ديا نداده ليتشک هاى مطالعه حلقهکه اگر تا کنون  ميدواري. حال امدينمود

که  ديراه کمک خواهد کرد. پس اجازه ده نيبه شما در ا ديکن ىکه در آن خدمت م ىا سه. مؤسّ ديباش مطالعه حلقۀ 
بدست  ديرانتظار دا هاى مطالعه حلقه ليکه از تشک ىجياستفاده کرده و راجع به نتا تيّ آخر از موقع هاى بخش نيدر ا
  .ميصحبت کن ديآور

، عنصر شرکت کننده وجود دارد: فرد رشد سه عيسر ۀهدف توسع ىبرا ىجامعه بهائ کي ىها ها و پروژه نقشه در
افراد  ىعنيشرکت کنندگان  نياز ا کيهر  شرفتيدر پچه سهمى  ىروح ۀمؤّسس ىها کتاب ۀ. مطالعالتيجامعه و تشک

 نيا ىنظم ادار تيّ که مسئول ىالتيشود و تشک ىم ليدر آن تشکحلقۀ مطالعه که  ىا ، جامعهمطالعه حلقۀ  ىاعضا
  ده دارد، خواهد داشت؟عهه جامعه را ب

  اند: فرموده ىدر مورد فرد بهائ ىالعدل اعظم اله تيب

را که اساس  مانياست. فرد است که روح ا رينظ ىب ىتيّ حائز اهم ىفرد در خدمات امر ۀفينقش و وظ”  
دارد. از حکم حضرت  ىجامعه است زنده و نبّاض نگاه م شرفتيو توسعه و پ ىغيدر اقدامات تبل تيّ موّفق

توان آن را به  ىو نم ستين ىامر مبارکش پردازد مفرّ  غيسازد که به تبل ىهاءاهّلل که فرد مؤمن را موّظف مب
افراد را بر عهده  ۀفيوظ نيتواند ا ىنم زياز آن مؤّسسات ن کي چيمحّول نمود و ه ىاز مؤّسسات امر ىکي
 ،ىاستفاده از ابتکارات شخص يىتوانا را که مشتمل بر يىتواند استعدادها ىاست که م ى. تنها فرد بهائرديگ

برقرار ساختن ارتباط با  ن،يريمعاشرت و مصاحبت با سا گران،يد اروابط دوستانه ب جادياغتنام فرصتها، ا
متّخذه به  ماتيتصم ىو باالخره اجرا ىو اجتماع ىدر خدمات مشترک امر نيريسا ىمردمان، جلب همکار

وسائل ممکنه  عياست که به جم ىفرد بهائ ۀفيوظ ني. ارديکار گاست به  ىو مؤّسسات امر أتهايه ۀليوس
 ميمختلفه را به کمال دّقت مورد مطالعه قرار دهد تا به جلب افکار و حفظ عالئق و تحک رقمتشبّث شود و ط

اسم اعظم شائق و  ۀکه دخولشان را در ظّل امراهّلل طالب و الحاقشان را به جامع ىنفوس مانيا تيو تقو
  “ .ابدي قيست توفآرزومند ا

که به حضرت بهاء اهّلل دارد، و به قّوه عهد و  ىبه عشق اتيّ قابل نيحّداکثر استفاده از ا ىبرا ىفرد بهائ”  
 ىنصوص مبارکه حاصل م ۀکه از مطالع ىماتيمحرّکه دعا و مناجات، و به الهامات و تعل ىرويو به ن ثاق،يم

در روح و  ىدر اثر کوشش در انطباق رفتار با احکام و اصول الهکه  ىکننده ا بيتقل ىگردد، و باالخره به قوا
امراهّلل  غيکه موّظف به تبل ىبه فرد بهائ نهايگردد. عالوه بر ا ىو متوّسل م ىشود متّک ىم جاديوجدانش ا
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تاهّلل ” باشد که حضرت بهاء اهّلل مؤّکدًا وعده فرموده اند:  ىداتيياستعداد عطا شده که جاذب تأ نياست ا
 نزلنّ يو  ميالعل ميالحک ىعن مشرق اسم ىجنود الوح هيعل نزليذکر اسم ربّه ل ىشفتاه ف وميال فتحيق من الح
است: سوگند به خداوند  نيچن ىمبارک به فارس انيمضمون ب(   ۱۰“  بصحائف من النّور ىاهل مالٔ االعل هيعل

نازل  من بر او ميعل ميرق اسم حکاز مش ىوح ىلشگرها ديهر که لبان خود را به ذکر نام پروردگارش بگشا
  )دشون ىبا صحائف نور بر او وارد م ىشود و اهل مالٔ اعل ىم

از  ىجيشما چه نتا هاى مطالعه حلقهشرکت کنندگان  ديدواريام نکهيفوق چند کلمه راجع به ا انياساس ب بر
  .ديسيبدست آورند، بنو ىروح ۀمطالعه شش کتاب اّول مؤّسس

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

  اند: فرمودهالعدل اعظم در مورد جامعه  تيب

از تمّدن است که مرکب  ىاز مجموع اعضاء آن است. جامعه واحد جامع شياست که جامعه ب ىهيبد”  
 ىاست که برا ىهائ ها و عوامل و سازمان ها و مؤّسسات که خود سازنده و مشّوق نظام است از افراد، خانواده

کنند. جامعه  ىم ىرهمکا گريکديبا  واحد که عبارت از رفاه مردم در داخل و خارج جامعه باشد ىمقصد
 وستهيو تأثّر متقابل دارند و پ ريتأث گريکديمتفاوتند ولکن در  گريکديکه با  از شرکت کنندگان است ىبيترک
 اني. چون بهائندينما جاديخود ا انيوحّدت الزم را در م ىو رفاه اجتماع شرفتيبه پ لين ىکوشند تا برا ىم

 ميدار شيکه در پ ىا فهيانجام وظ ىبرا ديجامعه هستند، با ردنبه وجود آو هيّ در همه نقاط در مراحل اول
  “ معمول گردد ميعظ ىکوشش

 ىبه تحّول ازين ىجامعه مخصوصًا در سطح محلّ  ىشکوفائ ميمتذّکر شد ىگريد اميدر پ رًايهمان طور که اخ”  
و نحوه عمل  ىو جامعه به صورت گروهافراد عض ليفضا انگريکه نما ىرفتار ۀرفتار دارد: نحو ۀمهّم در نحو
رفتار  ۀتحّول در نحو ني. ااشددر جامعه و تحرّک و رشد آن ب ىگانگيوحّدت و  جاديدر ا ىمحفل روحان



 

   ١١۵ - خدمت در نقش راهنما

 ىها ّت يبزرگساالن، جوانان و کودکان در فّعال ىعنيجامعه  ۀدهند ليعناصر تشک نيکند که ماب ىم جابيا
و  غيبه منظور تبل ىمحلّ  ىها در نقشه ىشود و همگ جاديا ىگهماهن ىو ادار ىتيترب ،ىاجتماع ،ىروحان

 ىو احساس هدف و مقصود مشترک برا ىهمگان ۀو اراد عزمرفتار  رييتغ نيا ۀ. الزمابنديتوسعه مشارکت 
دعا و مناجات و تبتّل دسته  رييتغ نيا ۀانتخابات ساالنه است. الزم قياز طر ىمحفل روحان اتيادامه ح

دعا و  ىبرا ىمنظمّ  که احبّاء جلسات جامعه الزم است ىروحان اتيح ىبرا نيبنابرا  است. اراني ىجمع
در منازل خود،  ىحتّ  گر،يد ىها ّدر محل اي )د(اگر وجود داشته باش ىمحلّ  ىها قدسال رةيمناجات در حظ

  ۱۱“  دهند ليتشک

 ىها کتاب ۀآن مشغول مطالع که اعضاء ىا در فرهنگ جامعه ديدواريکه ام ىراتييچند کلمه راجع به تغ حال
  : ديسيبنو ديباشند، مشاهده نمائ ىتا شش م کي

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

است که در  ىموضوع نيکند. ا ىامر نم ىادار التيبه تشک ىادياشاره ز ىروح ۀکتاب اّول مؤّسس شش
 مطالعه حلقۀ  چند اي کي نکهيبه علّت ا ىاز جوامع محلّ  ىليدر خ نيمطالعه خواهد شد. با وجود ا ىبعد ىها کتاب

 ىمؤثّر ىها باشند کمک ىم شانيات روحانيدر ح ىامر ميتعال قيمشغول تطب تيّ به جد ارانياز  ىوجود دارد و تعداد
 باشد. در رابطه ىرشد خود م يىابتدا در حدّ  التيکه تشک ىدر جوامع ىشده حتّ  ىمحلّ  ىادار التيتشک شرفتيدر پ
  ها چگونه باشد؟ کمک نيا ديانتظار دار ديشناس ىکه م ىجوامع محلّ  با

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 خدمت در نقش راهنما - ١١۶

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

  و هشتم ستيب بخش

در نظر  مطالعه حلقۀ  کيها را در شرکت کنندگان  کتاب ۀمطالع راتيو تأث ميبرگرد“   فرد” به  دياجازه ده حال
کلمه  نياست. متأّسفانه ا“   تواندهى” “    افتنيقدرت “    ۀذکر شده و آن کلم واحد نياست که قبًال در ا ىا . کلمهميريبگ

شود.  ىکار برده مه ب ىاسيدر رابطه با قدرت س تب اجتماعااستفاده شده و در اغل ىاسيس ىها نهضت لهيمرتبًا به وس
 ىو اخالق ىرا سرشار از قدرت روحان ارانياست که  نيما ا ىها دوره . هدفميندار ىالبتّه ما با آن گونه قدرت کار

 تواندهى رياست که در مس ىافراد ىتوانائ ۀرا که الزم ىاز صفات ىبعض نجاي. در اندينما اميتا به خدمت امر ق مينمائ
  .ديبه آنها اضافه کن گري. چند تا دميکن ىدارند ذکر م ىقدم بر م ىو اخالق ىروحان

  صداقت در عمل •
  توّکل به حق •
  قلب تيّ سرور موفور و نوران •
  فکر ىقلب و روشن ىپاک ،روح بخشنده •
  اهللنهفته در ظهور حضرت بهاء تيهدا قيدرک عم •
  ىبهائ ميدانش از تعال ىکسب دائم •
  ىمنقلب کننده کلمات اله ىشناخت قوا •
  اهللحضرت بهاء نياطاعت قوان قياز طر ىآزاد •
  و کمال ىبائيز ىجذبه و شوق برا ۀبواسط ىکسب برتر ىبرا ىدرون ىآرزو •
  تيّ به بشر قيو عشق عم ىاز وحّدت عالم انسان ىآگاه •
  فرد در آن  گاهيو جا خياز تار ىقياحساس عم •
  ىم انسانو خدمت به عال غيتبل ىو آرزو برا اقياشت •



 

   ١١٧ - خدمت در نقش راهنما

  به آموختن شيگرا •
  وصول به آن ۀهدف و اراد ىبر رو ىتمرکز دائم •
  استقامت در برابر امتحانات و مشّقات •
  مبارکه ميوقف هّمت در کاربرد تعال •
  ىجامعه بهائ شرفتيو پ ىرشد شخص ىبرا تيّ لاحساس مسؤ •
  افراد جامعه خود ىروحان شرفتيبه پ قيتعّهد عم •
  رديتواند از آن بهره بگ ىم ىرد بهائکه هر ف ىروحان ىاز قوا ىآگاه •
  حال خاضع نيشرکت کننده مصّمم و در ع کيجامعه به عنوان  ىها تيشرکت در فّعال تيّ قابل •
  وحّدت و توافق در مشورت جاديکمک در ا يىتوانا •
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 

باعث  رديگ ىکه در آنها صورت م يىها تيّ و فّعال ديده ىم ليکه تشک هاى مطالعه حلقهمختلفه  مشخّصات
دو تا از صفات فوق را  اي کيمشخّصات  نيچگونه ا نکهيجمله در مورد ا نيگردد. چند ىصفات م نيپرورش ا
  .است دهکمک به شما آورده ش ىمثال برا کي ىتيّ هر موقع ى. براديسيبنو دهد ىپرورش م

  حکمفرماست: مطالعه حلقۀ  کيکه در  ىزيجّو محبّت آم  .۱

 تيحکمفرماست عشق شرکت کنندگان را به نوع بشر تقو مطالعه حلقۀ  کيکه در  ىزيجّو محبّت آم  الف.
  کند. ىم

  ______________________________________________________________________  ب.
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  ج.
______________________________________________________________________  
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  بوجود آمده است: مطالعه حلقۀ  کيندگان شرکت کن انيکه در م ىروح رفاقت  .۲

 شرفتيتعّهد شرکت کنندگان به پ تيباعث تقو مطالعه حلقۀ  کيشرکت کنندگان  انيروح رفاقت در م  الف.
  شود. ىمردم جامعه خود م ىروحان

  ______________________________________________________________________  ب.
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  ج.
______________________________________________________________________  

  شود: ىم ليدر آن تشک مطالعه حلقۀ  کيکه  ىجّو انضباط روحان  .۳

 اطاعت قياز طر ىشود در کسب آزاد ىم ليدر آن تشک مطالعه حلقۀ  کيکه  ىجّو انضباط روحان  ف.ال
  .دينما ىاهلل به شرکت کنندگان کمک محضرت بهاء نيقوان

  ______________________________________________________________________  ب.
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  ج.
______________________________________________________________________  

  :شود ىبر مشارکت افراد که توسط مؤّسسه استفاده م ىروش مبن  .۴

 شرفتيفرد و پ ىترقّ  ىبرا تيّ لاحساس مسؤ کي کند ىراد که مؤّسسه استفاده مبر مشارکت اف ىروش مبن  الف.
  آورد. ىجامعه به وجود م

 ______________________________________________________________________  ب.
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  ج.
______________________________________________________________________  

  :ديآ ىروند و سرعت مطالعه که در هر گروه به وجود م  .۵

ده جهت اکمال کارها به اهداف و ارا دنيحّس رس ديآ ىروند و سرعت مطالعه که در هر گروه به وجود م  الف.
  کند. ىم تيرا در شرکت کنندگان تقو

 ______________________________________________________________________  ب.
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  ج.
______________________________________________________________________  



 

   ١١٩ - خدمت در نقش راهنما

  داده شده: ىکه به مطالعه آثار اله ىتيّ اهم  .۶

  گردد. ىقلب م تيّ داده شده موجب سرور و نوران ىکه به مطالعه آثار اله ىتيّ اهم  الف.
 ______________________________________________________________________  ب.

______________________________________________________________________  
  ______________________________________________________________________  ج.

______________________________________________________________________  

  ها و آثار مبارکه: ناجاتحفظ کردن م  .۷

  کند. ىعقل و فکر کمک م ىها و آثار مبارکه به روشن حفظ کردن مناجات  الف.
 ______________________________________________________________________  ب.

______________________________________________________________________  
  ______________________________________________________________________  ج.

______________________________________________________________________  

  نصوص مبارکه است: ىظاهر ىمعن ىکه تمرکزش بر رو يىها نيتمر  .۸

شرکت کنندگان در  ىقوا تينصوص مبارکه است باعث تقو ىظاهر ىکه تمرکزش در معن يىها نيتمر  الف.
  گردد. ىبه توافق نظر از راه مشورت م دنيرس

 ______________________________________________________________________  ب.
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  ج.
______________________________________________________________________  

  کار ببرند:ه روزمره خود ب ىرا در زندگ ىکند تا آثار اله ىکه به شرکت کنندگان کمک م يىها نيتمر  .۹

کار ببرند ه خود ب ۀروزمر ىرا در زندگ ىکند تا آثار اله ىگان کمک مکه به شرکت کنند يىها نيتمر  الف.
  .شود ىروزمره م ىمبارکه در زندگ ميتعال قيآنها به منظور تطب ىقوا تيباعث تقو

 ______________________________________________________________________  ب.
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  ج.
______________________________________________________________________  
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  :دينما ىنصوص مبارکه م ىباطن ىدر درک معان رتيبص جاديکه ا يىها نيتمر  .۱۰

 قيباعث درک عم دينما ىصوص مبارکه من ىباطن ىدر درک معان رتيبص جاديکه ا يىها نيتمر  الف.
  شود. ىم اهللنهفته در ظهور حضرت بهاء ىها ىشرکت کنندگان از راهنمائ

 ______________________________________________________________________  ب.
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  ج.
______________________________________________________________________  

  موجود در روش مؤّسسه: ىريقّوه انعطاف پذ  .۱۱

  .دينما ىک مکم ىريادگيحالت  جاديا ىروش مؤّسسه به پرورش رفتار الزم برا ىريقّوه انعطاف پذ  الف.
 ______________________________________________________________________  ب.

______________________________________________________________________  
  ______________________________________________________________________  ج.

______________________________________________________________________  

  از خدمات مخصوص: ىبعض ىعمل نيتمر  .۱۲

 تيّ و خدمت به بشر  غيتبل ىآنها را برا اقيدهند اشت ىمطالعه انجام محلقۀ  ىکه اعضا ىعمل نيتمر  الف.
  .دهد مى شيافزا

 ______________________________________________________________________  ب.
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  ج.
______________________________________________________________________  

  شود: ىم ىريگيپ مطالعه حلقۀ  کيکه در  ىهنر ىها تيفّعال  .۱۳

  کند. ىم داريو کمال ب ىبائيشرکت کنندگان را به ز ۀعشق و عالق مطالعه حلقۀ  کي ىهنر ىها تيفّعال  الف.
 ______________________________________________________________________  ب.

______________________________________________________________________  
  ______________________________________________________________________  ج.

______________________________________________________________________  



 

   ١٢١ - خدمت در نقش راهنما

  :رديگ ىبه عهده م مطالعه حلقۀ  کيکه  ىا فوق برنامه ىها تيفّعال  .۱۴

شرکت  ىخود را برا ىکند تا قوا ىآن گروه کمک م ىبه اعضا مطالعه حلقۀ  کيفوق برنامه  ىها تيفّعال  الف.
  .دينما تيحال خاضع تقو نيعضو مصّمم در ع کيجامعه به عنوان  ىها تيّ در فّعال

 ______________________________________________________________________  ب.
______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  ج.
______________________________________________________________________  

  و نهم ستيب بخش

 مطالعه حلقۀ  کيکه از هدف  ىروهائين ،ميداشت مطالعه حلقۀ  کي ىروهايقبل در مورد ن بخشکه در  ىتأّمل
 نياعتقاد شما به ا تيحتمًا باعث تقو رديگ ىشرکت کنندگان سرچشمه م ىو اخالق ىروحان کمک به تواندهى ىبرا

را پرورش دهد. شما  گرانيچگونه دکه  رديبگ ادي دياباشد ب ىمؤثّر ىبتواند راهنما ىشخص نکهيا ىمسأله شده که برا
امر فقط  ني. اديکن تيتقو گرانيخود را در پرورش استعداد د ىو توانائ ديريبگ اديرا  کردن قيهنر تشو ىستيبا ىم

ان احساس گريد تيّ و موفق شرفتيو از پ ديمنقطع نمائ ىشخص ىها تياز موّفق است که خود را ريامکان پذ ىهنگام
  ممتاز باشد. ىراهنما کي تيّ تواند رمز موفق ىم ىبخوب ني.در واقع ادينمائ رورس

  :مياز حضرت عبدالبهاء خاتمه ده ليذ انيرا با تفّکر در ب واحد نيا ديده ازهاج

را  شيخو ىکه منافع ناسوت ندينما ىو کوشش م ىسع تيمشغول نها ىطوائف عالم به خودپرست عيامروز جم”  
منفعت طلبند نه  ىم شيرا. منفعت خو ىرا و نه عالم انسان ىپرستند نه ذات اله ى. خود را مندينما جيترو

و انوار شمس  ىملکوت ضيف و ىاله ميو از تعال عتنديعالم طب ريبه سبب آن است که اس نيرا و ا ىعموم
 ميو بر تعال ديگشته ا نيو از مختار ديا افتهيموهبت اختصاص  ني. حال شما الحمدهّلل به اخبريب قتيحق

و  اتيبه آب ح ديگشته ا انيپا ىاف بو مظاهر الط ديو داخل در ملکوت اهّلل شده ا ديا افتهياّطالع  ىآسمان
  “ . ديا افتهي دينار محبّت اهّلل و روح القدس تعم

درخشنده  ىرا ستاره ها قتيو افق حق ديروشن شو ىکه انجمن عالم را شمعها ديپس به جان و دل بکوش”  
جهان الهوت  هنيگردد و جهان ناسوت آئ ىعالم اله ىتا عالم انسان ديو سبب انتشار انوار ملکوت شو ديگرد

گردند و  قتيبرافرازد و نفوس بشر امواج بحر حق مهيدر قطب عالم خ هيو رحمت ربّان هيّ شود. محبّت اله
  “ رسد ىبه مالٔ اعل سيگردد و آهنگ تقد ليترت ديتوح اتيمبارکه شود. آ ۀشجر کي ىعالم انسان
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و  تيّ طلبم. نظر به قابل ىنامتناه قيو توف دييو شما را تأ مينما ىمن شب و روز تضرّع و ابتهال به ملکوت اله” 
 دينما ايکه قطره ها را در ديو قّوت روح القدس نمائ ىو موهبت اله ىکلّ  ضي. نظر به فدياستعداد خود منمائ

  “ ديو ستاره را آفتاب فرما

ه لسان ب قهياست. اگر در هر دق ريو ظه نيو قّوت ملکوت مع دينما ىنصرت م ىالحمدهّلل جنود مالٔ اعل” 
  ۱۲“  ديائيالطاف بر ن نيشکر ا ۀاز عهد ديشکرانه گشائ



 

   ١٢٣ - خدمت در نقش راهنما

  مراجع

  چاپ مصر ۲۳۰-۲۳۱جلد اول ص بيجناب صدر الصدور، مکات ريلوح حضرت عبدالبهاء در تقد  .۱

  ۲۲۹ص  مأخذ باال،  .۲

  نآلما ،ىو عرب ىبه لسان فارس ىلجنه نشر آثار امر، ۹۷ص  ۷۵ر حضرت بهاء اهلل، شماره از آثا ىمنتخبات  .۳

  آلمان ،ىو عرب ىبه لسان فارس ىلجنه نشر آثار امر، ۲۰۶ص  ۱۵۱از آثار حضرت بهاءاهلل، شماره  ىمنتخبات  .۴

  ، کاناداىمعارف بهائ ۀمؤّسس، ۴۲۹ص  ع،يکتاب قرن بد  .۵

   ۲۰۰۰رضوان  اميپ  .۶

  آلمان ،ىو عرب ىبه لسان فارس ىلجنه نشر آثار امر، ۱۲۷ص  ۹۴از آثار حضرت بهاء اهلل، شماره  ىمنتخبات  .۷

    ىسيانگل اول جلد الواح حضرت عبدالبهاءترجمه از   .۸

  رانيا ،ىمؤّسسه مطبوعات امر ،)ىفارس اني(ب ۶۹ص  ،ىاز آثار حضرت اعل ىمنتخبات  .۹

  )۱۹۹۶( عيبد ۱۵۳رضوان  اميپ  .۱۰

  )۱۹۹۶( عيبد ۱۵۳رضوان  اميپ  .۱۱

  .)وکاگي(چاپ ش ۱۰۱-۱۰۳صص  ۶۸حضرت عبدالبهاء شماره  بياز مکات ىمنتخبات  .۱۲





 

 

  

 

  

  

  هنر  جيترو

  هدف
در  ىهنر ىدرک و فهم نقش مساع

 .مطالعه حلقۀ  ىها تيّ فّعال
  





 

 ۱۲۷ - هنر جيترو

  اّول  بخش

شما را در خدمت به  تيّ را که قابل يىها رفتارها و مهارت ات،يّ خصوص م،يکتاب مفاه نياّول ا واحددر دو 
 سي. در اغلب اوقات با تأسمينمود ىدهد بررسىشکل م ۶تا  ۱از کتاب  ىروح ۀمؤّسس ىها کتاب ىعنوان راهنما

 ىها دوره ۀکرد و هر گروه را در مطالع دياهخو اميخدمت ق نيجوامع مجاور به ا ايدر جامعه خود  هاى مطالعه حلقه
 اتمام رسانند. ه ها را ب دوره ىعمل ىها نمود تا جنبه ديخواه تيو شرکت کنندگان را هدا ىمؤّسسه همراه متسلسل
و  ىآنان قدرت اخالقه است که ب نيهدف دارد و آن ا کيفقط  هاى مطالعه حلقهدر  هاى متسلسل          دوره ۀمطالع
 گام بردارند. تيّ ق خدمت به امر و بشريدهد تا در طر ىروحان

نقش شما در پرورش  تيّ است و آن اهم ىگريد ىمهّم و اساس ۀديسّوم، تأّمل در ا واحد نياز ا هدف
هر نوع از انواع گوناگون هنر  ايو  شينما ،ىشعر، نّقاش ،ىقيموس قيشرکت گنندگان چه ازطر ىهنر احساسات

خواهد بود.  هاى مطالعه حلقه بهشرکت کنندگان در خدمات مربوطه  ىبه توانائ ىقوا کمک بزرگ نيباشد. پرورش ا ىم
موضوع را  نيا ديگنجانده شود. نبا ىهنر ىمساع مطالعه حلقۀ هر  ىها تيّ که در فّعال مينمائ ىلذا از شما درخواست م

آن را  ديانگاشت بلکه با –دهيدر برنامه مؤّسسه منظور گرد ىعيکه خود به طور وس –فوق برنامه تيّ فّعال اي حيبه عنوان تفر
را  ليشروع، سؤاالت ذ ىشرکت کنندگان محسوب داشت. برا ىروحان ىترقّ  شيدر افزا ىاساس ىعنصر نوانبه ع
 :ديکن ىبررس

 دهند؟ ىگوش م ىقيبه چه نوع موس اي نوازند و ىرا م ىقيشما چه نوع آلت موس يۀمردم ناح  .۱

 د؟يده ىو چرا به آن گوش م ىمورد عالقه شما کدام است؟ در چه اوقات ىقيموس  .۲

 است؟ تيّ مناسب هر موقع ىقيهر نوع موس ايآ  .۳

 د؟يچرا آن را دوست دار د؟يبخوان ايو  ديکن زمزمه د،ياز الحان مورد عالقه خود را سوت بزن ىکي  .۴

 شعر گفتن و شعر سرودن هنر است؟ ايهنر است؟ آ ىداستان گفتن نوع ايآ  .۵

 .ديکن انيرا ب ىداستان ايو  ديبخوان ديرا که دوست دار ىاز اشعار ىکي  .۶

 مردم است؟ تيّ شما مورد پسند اکثر يۀدر ناح شيکدام نما  .۷

را وصف  آن ديتوان ىم د؟يا را تماشا کرده ىشينما رًاياخ ايآ ،ىونيزيتلو اي يىويديو ،ىنمائيس ىها لمياز ف ريبه غ  .۸
 بر شما داشته است؟ ىريچه تأث د؟يکن

. ديخود نام ببر ۀآنان را در منطق نيتر مجّسمه سازان مشهور خود را دارد. برجسته ايها، نّقاشان  اغلب فرهنگ  .۹
 د؟يا دهياز آنان را د کي چيکار ه ايآ



 هنر جيترو - ۱۲۸

 ديدان ىهست که نم ىا حرفه ايآ د؟يدان ىم ىا شما حرفه ايآ د؟يرا نام ببر ىچند نوع حرفه و کاردست ديتوان ىم ايآ  .۱۰
 د؟يبه فرا گرفتن آن هست ليما ىول

در  اي. آديکن فيخود را توص هيناح ىباستان ىها از رقص ىدارد. بعض ىباستان ىها ها رقص اغلب فرهنگ  .۱۱
تواند در  ىباشد م ليآنکه هر کس که ما ايکنند  ىمء آن را اجرا ىنيّ افراد مع ايشود؟ آ ىاجرا ممواقع مخصوص 
 آن شرکت کند؟

 دّوم بخش

 نياز نصوص مبارکه را در ا ىتعداد م،يداشته باش ىشتريمؤّسسه فهم ب انيآنکه از نقش هنرها در جر ىبرا
 :نديفرما ى. حضرت عبدالبهاء ممينک ىآن تفّکر م ىمطالعه و در معان ىبعد هاى بخشو  بخش

خوش  ىبتابد، آهنگ دانيقيموس کيبر ذهن  ىانوار اله نيا ىهمه هنرها از مواهب روح القدس است. وقت” 
 ىگردد. هنگام ىخلق م فيشاعرانه و لط ىپرتو افکند، اثر ىشود. هر وقت بر خاطر شاعر ىظاهر م باينوا و ز

به  ىوقت ايعطا ني. ادينما ىم وهجل ىو عال زيشگفت انگ ريآورد، تصاو جانيرا به روح و ه ىکه افکار نّقاش
 (ترجمه)۱“  حّق باشد ىگردد که جلوه ذکر و ثنا ىخود واصل م تيغا ىاعل

 _______________________________________________ست؟يچ ىاحساسات هنر تيغا ىاعل  .۱
___________________________________________________________________________ 

 از کجا آمده؟______________________________________________________ ىمواهب هنر  .۲

 __________________________د؟ينما ىظاهر م دانيقيموس کيچگونه موهبت هنر، خود را در فکر   .۳
___________________________________________________________________________ 

 _____________________________ د؟ينما ىشاعر جلوه گر م کيچگونه موهبت هنر خود را در فکر   .۴
___________________________________________________________________________ 

 ______________سازد؟________________ ىم انينّقاش نما کيچگونه موهبت هنر خود را در فکر   .۵
___________________________________________________________________________ 

حّق را به  ىو ذکر و ثنا شينظر شما هدف ستاکه به  ديرا انتخاب کن ىکي ديدان ىکه م ىاز تمام سرودهائ  .۶
 _____________________روح القدس است؟ هيّ سرود عط نيا ديکن ىرساند. از چه نظر فکر م ىاکمال م

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 

 ۱۲۹ - هنر جيترو

شود. در  ىم وتتال ىقيو نصوص مبارکه با نغمات موس هياز ادع ىاديتعداد ز ىبهائ ىبا رشد جامعه جهان  .۷
خواست که هر چه  دياز شرکت کنندگان خواه ديکن ىکه در آن به عنوان راهنما خدمت م هاى مطالعه حلقه

درج  ىاز الحان مورد عالقه عالم بهائ ىکي الً ي. ذرنديو نصوص را فرا گ هيادع گونه نيتوانند ا ىم شتريب
 گردد. ىم

 لمحٍل  ىطوب” 
 و لمقام  تيلمحٍل و لب ىطوب
 و لقلب و لجبل نةٍ يدلم و
 ةيلکهف و لغاٍر و الود و
 و لدسکرٍة  رةٍ يلبحٍر و لجز و

 ذکراهلل هايف ارتفع
 “ ثنائه و

و  ىو کوه ىو قلب ىو شهر ىو مقام ىا و خانه ىخوشا محلّ  ىاست: ا نيچن ىمبارک به فارس اني(مضمون ب
 .)ددر آن مرتفع گرد ىاله ىکه ذکر و ثنا ىا و مزرعه ىا رهيو جز ىائيو در ىو دشت ىغار

 سّوم بخش

 :نديفرما ىعبدالبهاء م حضرت

 ىباغ با،يخانه ز کيلّذت برد. مثالً  اءيو کمال اش ىاست که از تقارن و هماهنگ ىعيقلب و روح طب ىبرا”  
که به سبک خوب نوشته شده  ىکتاب ر،يحرکت دلپذ کي با،يخط ز کي افته،ي قيکه به نحو مطلوب تنس

مسلّم است  ني. بنابرااستسرور قلب و روح  هيما بايقشنگ و ز ىزهايچ هيّ کل قتيدر حق ،بايباشد، البسه ز
 (ترجمه)۲“ .گردد قيمسرّت عم هيما زيخوش ن ىکه صدا

 ________________شود؟__________________________ ىباعث لّذت و سرور قلب و روح م زيچه چ  .۱
___________________________________________________________________________ 

  است: ىهماهنگ انگرينما لياز حاالت ذ کيکدام   .۲

   ريخ         ى بل             خواند.ىدو فرد در حال جدالند و شخص سّوم دعا م  الف.
 يّۀکه بق ىدر حالخواباندىمىبّچه خود را با خواندن سرود ىمادر  ب.

   ريخ         ى بل              شغولند.م ىفرزندان با آرامش به باز
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 ى کودکانگذارده برازيمىخود را روىکه پاىمعلّم در حال کي  ج.
  ريخ         ى بل              کند. ىدرباره ادب و نزاکت صحبت م

  ريخ         ى بل              روشن است.ونيزيتلوکهىکند در حالىدر آثار مبارکه تعّمق م ىفرد  د.
خوش رفتار خواهدىزند و از او مىماديفرىبر سر شاگرد ىمعلّم  ه.

  ريخ         ى بل              باشد.

 .ديسرور قلب و روح است انتخاب نموده، آن را با صوت بخوان هيرا که ما ىحال سرود  .۳

که  ديريبگ ميخود تصم نيار داده و بخود را مورد مذاکره قر نيمختلف سرزم ىباستان ىها با گروه خود رقص  .۴
 است. يىبايو ز ىقشنگ ۀها نشان دهند رقص نياز حرکات ا کيکدام 

و  ىو هماهنگ تقارن انگريکه نما ىائياز مشاهده اش را لّذت و سرور قلب و روح انسان ىبا گروه خود چگونگ  .۵
 ايو  ديکن ىمّره خود مشاهده مروز ىکه در زندگ ىزهائياز چ ى.  بعضديقرار ده ىکمال است مورد بررس

 د؟يگردد، نام ببر ىسرور قلب و روحتان م هيکه ما ديشنو ىم
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

که  ىبا روش بار کيرا  لي. امور ذديريدر نظر گ ديکن ىرا که در آن به عنوان راهنما خدمت م مطالعه حلقۀ  کي  .۶
 .ديدر آور شيبه نما ريدلپذ ىنباشد و سپس با روش نديآ خوش

 مد گفتن به شرکت کنندگان هنگام ورودآ خوش  الف.
 ديجدشرکت کننده  کي ىمعّرف  ب.
 ىدرخواست تالوت مناجات از فرد  ج.
 آمده ريکه د ىگفتن به فرد مدآ خوش  د.
 به حفظ کردن ىفرد قيتشو  ه.
 از شرکت کنندگان کالس درخواست شود که آهسته صحبت کنند.  و.
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 چهارم بخش

 ۲“ .سرور قلب و روح است .. هيما بايقشنگ و ز ىزهايچ هيّ ... کل”  ميگذشته خواند بخشطور که در  همان
است که باعث ارتقاء روح ما  ىروحان ىاز قوا ىکي يىبايبه ز شيگرا ميدانست مينمود زهيکه درباره انگ يىها از بحث

در ارتباطمان با  زيروزمّره خود و ن ىدر زندگ ىهماهنگ ىايوکند که ج ىقّوه ما را مجبور م نيشود. ا ىبه عوالم باالتر م
است.  ىروح انسان ىاساس ليتما نياز ا ىا ها جلوه و حرفه ىقيموس ،ىربص ى. همانطور هم، هنرهاميباش گرانيد

از جمال حضرت محبوب  ىعالم فقط انعکاس نيدر ا يىبايآن است که مظاهر ز ديبه خاطر داشته باش ديآنچه که با
 :نديفرما ىاء مباشد. حضرت عبدالبه ىو برقرار م ىاالبد باق ىاست اّما جمال مبارک ال ىفان ها ىبائيباشد. همه ز ىم

در  ىقيجمال حق ىو مالحت و صباحت و آن و اوانش بگذرد ول انديها خار برو ها زائل گردد و گل حسن”  
که  ى. پس فرّخ رخديمنتها بنما ىو حسن ب دلربا دارد ۀدائمًا ابدًا جلو ،ىسرمد ىو حسن و آنش ابد ىتجلّ 

 ىراست ۀو کلم ىو دّر عرفان سفت ىگرفت ىرتو تجلّ . الحمدهّلل پدينما ىرا نوران ىبه پرتو حسن آن دلبر رو
  ۳“ ىگفت

 :دييرا کامل نما ليذ جمالت

 گردد. ها _____________ حسن  .۱

 .انديبرو  ها ______________ گل  .۲

 مالحت و __________________ و آن و اوانش _____________ .  .۳

 است. ى______________________ در تجلّ  ىول  .۴

 و حسن و آنش ________________________. ىقيقجمال ح  .۵

 _____________________________________.ىابد و حسن و آنش ىقيجمال حق  .۶

 جلوه ____________________ دارد. ىقيجمال حق  .۷

 .ديبنما حسن _________________ ىقيجمال حق  .۸

که هر  ديمطمئن باش ديشما منظور گردد، با اى مطالعهه حلقه تيّ در فّعال شهيهم ىهنر ىها منظور آنکه برنامه به
 باطن کسب يىبايآن مورد توّجه شما قرار گرفته است. صورت ظاهر ارزش خود را از ز ىو معنو ىدو جنبه صور

 :نديفرما ى. حضرت عبدالبهاء مدينما ىم
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باشد  فيهر قدر لط ليدبروح دارد قن اجيلطافت باشد احت تيروح ثمر ندارد هر قدر جسد در نها ىجسد ب”  
 ۴“  ندارد ىسراج زجاج ثمر ىمحتاج سراج است ب

و تصّور حّضار به  اليکه خ ديا دهيشن ايو  ديا را گفته ىکه داستان ديآر اديرا به  ىنّص فوق وقت ىتوّجه به معان با
 ىها در جا ثبوده است: کلمات بطور واضح تلّفظ شده، مک حيآن صح ىآن جلب شده است. احتماًال جنبه ظاهر
 ىنيّ استفاده شده تا بر نکات مع انيو حرکات در طرز ب اتبه عالوه از اشار دهيخود بوده، و با آهنگ مناسب ادا گرد

که  ىاحساس مخصوص کيبه شنوندگان نبوده است.  دنيباعث الهام بخش ىبه تنهائ نهايهمه ا ى. ولدينما ديتأک
و  هيدر تجز اي. آديمنبع آن روح بحث کن ۀشد. در گروه خود در باربا يىجزء داستانسرا ديهمان روح مطلب است با

 ست؟يمنبع آن روح، جمال حضرت محبوب ن ،يىل نهايتحل

 پنجم بخش

قوا  نيخود و استفاده از ا مطالعه حلقۀ در شرکت کنندگان  يىبايقّوه جلب به ز تيو کوشش جهت تقو ىسع در
ها که خود را  ىامروز چه بسا زشت ىاي. البتّه در دندينواع مختلف هنر آشنا سازآنها را با ا ديآنان، با ىروحان ىترقّ  ىبرا

 ىانسان هيعال عتيکه موافق طب ىاحساسات هنر ىها را در برنامه تدقّ  تينها ديسازند. با ىظاهر م يىبايدر قالب ز
دائمًا  دي.  فرهنگ هم طبعًا باديکامًال اجتناب نمائ ديگرا ىم خّفت و ىپست ىبه سو و از آنچه که د،يباشد به عمل آر

 ىغنا انگرينما ديا انتخاب کرده هک ىهنر ىها برنامه نياز ا ىالاقّل بعض که ديکن ىسع دي.  بارديمورد توّجه شما قرار گ
 فرهنگ ملّت شما باشد.

چند نوع هنر را  ندهيآ ىها بخشدر  ،ىاساس تيّ فّعال نيا به شما در طرح نقشه عمل در مورد کمک ىبرا
حضرت عبدالبهاء  ىقيموس تيّ في.  درباره کميکن ىشروع م ىقي. اّول از موسميده ىقرار م ىمختصرًا مورد بررس

 :نديفرما ىم

قلوب و ارواح  ىفرمود که آهنگ و آواز رزق روحان حيدر الواح مقّدسه تصر نينور مب عيدور بد ني... در ا” 
 ۵“  است

دارد.  ديشد ريسبب است که تأث نيارتباط دارد و بد ىحاناست با عوالم رو ىنغمات هر چند که مادّ ” 
 گريد ىو نوع کنند ىم نيرا غمگ روح بعکس ىو برخ سازد ىو مستبشر م از نغمات روح را شاد ىبعض
 (ترجمه)۶“  زنديانگ ىم جانيه

 کيو سبب تحر نديبه وجد و سرور آ نياست مستمع ىعالم انسان ىسبب سرور و شادمان ىنغمه سرائ”  
 ىو فراموش گردد ول ىسرور و احساس موّقت است و اندک زمان نيا ىگردد ول ىحساسات وجدانا
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 ساساتاالبد اح ىوال ىجهان جانرا شادمان کن ىئ  ختهيآم ىملکوت ۀرا با نغم ىقيالحمدهّلل تو آهنگ موس
 ۷“ .ىنمائ کيرا تحر هيّ وجدان

 :ديرا کامل کن ليجمالت ذ  .۱

______________ که ____________ و __________  حيبهاء اهلل تصر حضرت ع،يدور بد نيدر ا  الف.
 ______________ و ______________ است. ىرزق روحان

______________ ____________ حضرت بهاء اهلل _____________ فرمودند که آهنگ و  نيدر ا  ب.
 ._____________________________________________ قلوب و ارواح است

 نغمات هر چند که_____________________است با ____________________ ارتباط دارد.  ج.
 ني_____________ دارد، و بد ىروحان است با عوالم ى__________________ هر چند که مادِّ   د.

 سبب است که _____________________ دارد.
 __.از نغمات روح را _________________________ ىبعض  ه.
 نغمات روح را _____________________________ . ىبرخ  و.
 از نغمات روح را __________________________ . گريد ىنوع  ز.

 :ديجواب ده ليبه سؤاالت ذ  .۲

 ___________________________ست؟يچ“   ىئ ختهيآم ىملکوت ۀآهنگ ملکوت را با نغم”  ىمعن  الف.
______________________________________________________________________ 

 ________________________________________________کند؟____ ىچه م“   ختنيآم”  نيا  ب.
______________________________________________________________________ 

دارد. لذا  ىروحان ىو تعال ىدر ترقّ  يىسزا به ريتأث ىقيماند که موس ىنم ىباق ىنصوص مبارکه فوق، شکّ  طبق
 ىاحبّاء در خدمت به امراهلل است به نحو ىها ىتوانائ تيکه هدفش تقو ىآموزش ۀاست که برنامه مؤّسس ىضرور
و  تياهلل در کتاب مستطاب اقدس شامل هدابهاءاز حضرت  ليمبارکه ذ اناتي. بديرا جزو برنامه منظور نما ىقيموس

 باشد: ىم نهيزم نيدر ا ىاساس يىراهنما

االصغاء عن شأن االدب و الوقار افرحوا بفرح  خرجکميان  اکميّ انّا حلّلنا لکم اصغاء االصوات و النّغمات ا”  
االفق  ى. انّا جعلناه مرقاة لعروج االرواح النيبه تولّهت أالفئدة و انجذبت عقول المقرّب ىاالعظم الّذ ىاسم
 ىمبارک به فارس انيمضمون ب(  ۸“  نيمن الجاهل ونوااعوذ ان تک ىانّ  ىو الهوالتجعلوه جناح النّفس  ىاالعل
استماع شما را از شأن  ني. مبادا که اميديشما حالل گردان ىاصوات و نغمات را برا دنياست: ما شن نيچن

ب منجذ نيها شاد و عقول مقّرب اسم اعظم که به آن دل ىبه شاد ديکن ىادب و وقار خارج گرداند. شاد
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قرار  ىپرواز نفس و هو لهي. آن را بال و وسميقرار داد ىافق اعل ىعروج ارواح به سو نرا نردبا ىقيشود. موس ىم
 .)ديباش نيبرم اگر شما از جاهل ى. من به خدا پناه مدينده

از سرودها  ىتأّمل نموده بعض ىدارد، مناسب است که با گروه خود قدر ىميقدرت عظ نيچن ىقيکه موس حال
جناح ” را که به عنوان  يىآنها نيدهد و همچن ىعروج م“   ىافق اعل” آشنا است و انسان را به  تانيکه برا يىها هنگو آ

 .ديمحسوبند مشّخص کن“   ىالنّفس و الهو

 ششم بخش

خود قرار داد،  مطالعه حلقۀ  ىرا جزو برنامه آموزش ىقيتوان موس ىم لهيرا که بدان وس ىطرق مختلف ديائيب حال
 .ميکن ىررسب

با استفاده از  چه ىدر سراسر عالم، خواندن سرود دسته جمع هاى مطالعه حلقهمطلوب در  ىها تيّ از فّعال ىکي
سرود به  ميالزم جهت تعل ىها پنجم مهارت و سّوم ىها باشد. در مطالعه کتاب ىآنها م بدون و چه ىقيآالت موس
بوده است.  کودکانو لحن  تميحس ر تيکه هدف از آنها تقو ديکرد نيرا تمر ىباز نيو چند ديرا فرا گرفت کودکان
نهفته در  ىها اميبه خواندن سرود و آهنگ و درک پ مطالعه حلقۀ  ىاعضا قيشما را در تشو ديفرا گرفت از آنچه ىبعض

 خواهد نمود. ىاريروح گردد،  ىو تعال ىکه باعث ترقّ  ىبه نحو ىقيلّذت بردن از موس ىآنها و به طور کلّ 

دچار  ديکن ىسع ديداشت که شما با افراد جوان و بزرگسال در ارتباط هست ديرا در نظر خواه تيواقع نيا البتّه
شد که  ديمواجه خواه ىبا مشکالت زي. در ضمن کار نديرفتار نمائ کودکانکه با آنان مانند  دياشتباه نگرد نيا

پرورش  ىدر درجات مختلف ىقيدانش آنها از موس . مهارت اعضاء وديکن ىم است که با آن کار ىمخصوص هر گروه
ممکن است از  ىليندارند. افراد قل ىقيبه موس ىليابدًا تما ىکامل است اّما برخ بًايها تقر ىاست، در بعض افتهي

آهسته زمزمه کنند  ىرا با صدا ىفقط آهنگ لنديما گريد ىداشته باشند. بعض حاشيخواندن سرود در مقابل جمع است
 ديباش ليما ديافراد گروه هر طور باشد شما با ىها و مهارت التيآن نباشند. تما دنيقادر بر شن گرانيد که ىبه طور

مورد  نيناراحت نشود. در ا ايخجل  ىتيموقع چيدر ه ىفرد چيکه ه ديو مطمئن شو ديکن قيآنها را قبول و همه را تشو
مجّزا  ىو با استعداد را از خواندن سرود دسته جمعسرود توّسط فرد با ذوق  ىرسم ىنکته مهّم آن است که اجرا

 ىباعث عدم شرکت افراد عاد ،ىو در حّد کمال توّسط فرد ىرسم ىاوقات اجرا ى. هر دو با ارزشند اّما گاهدينمائ
 گردد. ىم ىدر خواندن سرود دسته جمع

 ىآموزش ۀليتواند وس ىو آهنگ مکه سرود  ميافتيکتاب پنجم کامًال در ۀآن است که با مطالع گريقابل ذکر د نکته
و ادراک شنونده کمک  فهم اديبه ازد باشد.  اگر متن سرود به موضوع مورد بحث مربوط باشد خواندن آن ىپر قدرت

هنگام انتخاب سرودها  ديمطلب را با نيبود. لذا ا واهدقادر نخ ىکه بحث و گفتگو هرگز به تنهائ ىقيطره کند ب ىم
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را که در متن مطلب موجود  ىسرودها تا حّد امکان مقاصد نيکه ا ديو مطمئن شو ديه باشگروه مّد نظر داشت ىبرا
 کند. ىم تياست، تقو

باشند که  ليشما ما مطالعه حلقۀ افراد  ىممکن است بعض ،ىسرود به صورت دسته جمع ىبر اجرا عالوه
 نينمود. ممکن است ا ديخواه قيشوتبدون شّک شما چنين ابتکاراتى را بخوانند،  گرانيد ىرا برا ىشخصًا سرود

تا  ديهستند کمک کن ىمخصوص داستعدا ىکه دارا ىدوست به افراد کيشما باشد تا به عنوان  ىبرا ىفرصت
 .ابنديب مطالعه حلقۀ گونه استعدادها در خارج از  نيپرورش ا ىرا برا يىها راه

دعوت افراد  ،ىقيمربوط به موس بارۀ مسائلود در مشورت با گروه خ قياز طر ديتوان ىم ها، تيّ فّعال نيبر ا عالوه
 ىها برنامه ىدر اجرا ىشرکت دسته جمع قياز طر اي، و گروه ىاعضا راىب يا اجراى برنامه هنرمند جهت صحبت

حّداقل دو هدف را  ديتوان ىها م کوشش ني. با اديگرد ائلن ىاحساسات هنر جيخود در ترو ى، به هدف کلّ ىقيموس
 :ديکن ىريگ ىپ

 نيمردم سرزم ىقياز فرهنگ موس ىشتريتا درک ب ديخود کمک کن مطالعه حلقۀ به شرکت کنندگان  ديتوان ىم  .۱
از  ىمتداول در منطقه باشد. بعض ىقيانواع مختلف موس ىتواند به صورت بررس ىم تاني. بحثهاکسب کنندخود 
مخصوص کار،  ىباستان ىسرود و آوازها منطقه نيدر ا ايقرار است: آ نيتوان مطرح نمود از ا ىکه م ىسؤاالت

 ىسرودها ايشود و  ىخوانده م وانات،يح دنيچران ايکه در کشتزار هنگام درو کردن محصول  يىها مثًال آهنگ
 ىقياز موس ىنوع مخصوص ايوجود دارد؟ آ ىمذهب ىسرودها اي کودکان ىها، سرودها ىعاشقانه، الالئ

ها،  جشن اي،  جنازه عييتشمراسم ها،  ىشود، مثًال در عروس ىم دهستفااز آن ا ىکه در مراسم خاّص  ىباستان
قرار  ىرا مورد بررس ليتواند مطالب ذ ىکه مشّخص شد گروه م ىقياز انواع موس کيموجود است؟ در مورد هر 

دارد؟ چه  ىقيانواع موس ريبا سا ىمنتقل شده؟ چه اختالف گريبه نسل د ىمذکور از نسل ىقيدهد: چگونه موس
که در آن  ىانواع آالت مخصوص ۀبه بحث دربار زيرا ن ىوقت ديتوان ىکند؟ م ىم جاديدر شنونده ا ىاحساس نوع
که نام  ديخود بخواه مطالعه حلقۀ و از شرکت کنندگان در  د،ياختصاص ده شود ىاز آنها استفاده م نيسرزم
آالت و نحوه ساخت آن، و  نيازندگان اس ۀدربار توانند آنچه را ىآالت را ذکر کنند. به عالوه، م از آن ىبرخ

بازگو  گرانيد ىشود برا ىکه با آن ساز نواخته م ىقياز موس ىبه کار رفته و نوع خاّص  که در ساختن آن ىموادّ 
 کي ايسازنده ساز،  اي دان،يقيموس کيبود که از  ديقادر خواه ىبحث و گفتگو، شما به خوب نيکنند. پس از ا

 صحبت کنند. شانيمهارتها ۀشما در بار مطالعۀ حلقۀ  ىراتا ب ديآهنگساز دعوت کن

 نيدر ا ىپاراگراف کوتاه ديها در فرهنگ، ممکن است بخواه ىبررس نيا ىچگونگ ۀدربار شتريتعّمق ب ىبرا  
 :ديمورد بنگار

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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تا  ديخود کمک کن مطالعه حلقۀ رکت کنندگان در آن است که به ش ديريدر نظر بگ ديتوان ىکه م ىگريهدف د   .۲
 ىها کتاب ۀدر مطالع شرفتشاني. با پنديکسب نما ىشتريفهم ب ىبهائ ۀجامع اتيدر ح ىقيموس ريتأث ۀدر بار
مختلف جامعه  ىدادهايدر رو ىتا سهم دنمو ديخواه قي، البتّه آنان را تشوبه خدمات مخصوص اميو ق مختلف

 ارائه دهند. خود را ىقيداشته و هنر موس ىملّ  اي ىا منطقه ،ىاعّم از محلّ 

 باشد:   ىم اميهنگام ابالغ هر پ ىقيموس ريگردد مدّل بر تأث ىدرج م الً يمبارک حضرت عبدالبهاء که ذ انيب

آن با روح  ۀرابط نيتر ميدارد، عظ اتيّ در روحان ديشد ريتأث ىاست ول ىمادّ  ىچه امر اگر ىقي... موس”  
پس از استماع  دينما راديا ىا بخواهد خطابه ىدارد. اگر شخص اتيّ همه تعلّق به عالم روحان از شياست و ب

 ليذ بيخود را به ترت ىها خطابه رانيا فهو فالس ميقد انيونانيخطابه او مؤثّرتر خواهد بود.  ىقينغمات موس
کردند آنًا   ىم دايپ ىشتريدرک ب تيّ قابل نيکه مستمع ىنواختند و وقت ىم ىقيکردند: اّول نغمات موس ىم راديا

بود بنام  ىمرد ىرانيا دانانيقيموس نيمشهورتر نيپرداختند. در ب ىم خطابه راديرا رها کرده به ا ىقيآلت موس
آن  ىالوزراء قادر نبود شاه را وادار به اجرا سيدر دربار شاه مطرح بود و رئ ىمسأله مهمّ  کهباربد. هر وقت 

 نيو مؤثّرتر نيرفت و مناسبتر ىخود به دربار م ىقينمود و او با آلت موس ىبد مراجعه مفورًا به بار د،يامر نما
بر کرامت و  ىقيآن قطعه موس ريچون شاه تحت تأث شد، ىم ىنواخت، مقصد فورًا عمل ىآهنگ را م

 (ترجمه) ۹“ .ديگرد ىم ميشد و تسل ىافزوده م شيبخشندگ

 :نديفرما ىعبدالبهاء م شود،حضرت ىبرابر م نيچند رديالهام گ هيّ اله اتانيو ب ميکه از تعال ىهنگام ىقيموس ريتأث

 هيّ اله ميتعال لهيبه هدف به وس ليتنها ن ىو تکامل بشر است ول تيترب ىبرا ىمؤثّر لهيوس ىقياگر چه موس”
که در مقابل  زهيجام پاک نياست درست مثل ا ىقلياست که کامالً صاف و ص ىمانند بلور ىقياست. موس
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و  ىتازگ تيباشد و آب در نها زيجام کامالً پاک و تم ايبلور  ىمانند آب. وقت هيّ اله اناتيو ب مياست و تعالم
و خواه دعا و  ازيخواه به صورت راز و ن ىاله اتيآ نيباشد، بنابرا اتبخشيتواند ح ىآن وقت م ت،يّ شّفاف

 (ترجمه)۱۰“ .است مؤثّر تر اريخوش تالوت شود بس ىبا صوت و لحن ىمناجات باشد وقت

را که  ىقيخود انواع گوناگون موس هاى مطالعه حلقهبا  ديتوان ىمانند آنچه که در فوق ذکر شد م ىاناتيپرتو ب در
 ىتواند در سؤاالت ىشما م ى. بحث و گفتگوديقرار ده ىجلسات مختلف جامعه مناسب است مورد بررس ىبرا
 يىها باشد؟ مثال ىابالغ کلمةاهلل مناسب م و ىغيجلسات تبل ىابر يى: چه نوع سرودهاديتمرکز نما ليقب نياز ا

. چه نوع ديرا ذکر کن شود ىدر قلوب مردم و جذب آنان به امر مبارک م مانيا ۀکه باعث جرق ىاز سرودهائ
که بر دانش احبّاء از  يىداشته باشد؟ چند مثال از سرودها ىتواند سهم ىم ميتعّمق و تحک انيدر جر ىسرودهائ

 دارد ىنموده، آنان را به خدمت امراهلل وا م ريو در قلوبشان تأث ديافزا ىاهلل مامر و عشقشان به حضرت بهاء خيتار
 باشد؟ ىنوزده روزه م ىها افتيض ىمحّرمه و برگزار اميّ مناسب بزرگداشت ا يى. چه سرودهاديذکر نمائ

 راثيموضوع م ۀهمان گونه که دربار د،يمورد بنگار نيچند در ا ىتأّمل نموده مطالب ىاست که قدر ستهيشا
 :ديخودتان نگاشت ىقيموس ىفرهنگ
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 هفتم بخش

چهار پنج ساله بوده با خانواده خود هر جمعه بر  ىکه طفل ىکند چطور هنگام ىم تيحکا ىزيمحّمد تبر آقا
 ىها و تمام روز را در اتاق شدند ىاهلل مشّرف مبه حضور حضرت بهاء ىدر قصر بهج ام،يّ آن ا ىحسب معمول احبّا

 گذراندند. ىقصر م نييپا

بود، آقا  ىچون روز گرم کردند، ىخود استراحت م ىها ظهر که بزرگساالن در اتاقروزها، هنگام  نياز ا ىکي در
 ىنگهدار ىکه برا ىگذشت و به اتاق ىقصر رفت و از تاالر بزرگ ىآمد و به طبقه باال نييتخت خود پا ىمحّمد از رو
از آن را  ىمشت ارياخت ىت، بپر از شکر در آنجاس ىبزرگ سهيوارد شد. مالحظه نمود که ک شد ىاستفاده م يىمواّد غذا

رود دو مشت خود را از شکر پر کرده، خارج شد.  رونيبرداشته، در دهان خود گذاشت. سپس قبل از آنکه از اتاق ب
اهلل با ش زد. حضرت بهاءخود خشک ىفرمودند بر جا ىم ىجمال مبارک که در آنجا مش دنيبا د ديبه تاالر رس ىوقت
 زيفرمودند، طفل کوچک را آرام آرام به م ىو ىها به دست ىشده و نظر عطوفت او کيو محبّت فراوان نزد فلط
به طفل تعارف نمودند. حضرت  از آب نبات را برداشتند و ىنموده، بشقاب يىکه در وسط تاالر بود راهنما ىبزرگ
 “ .امان اهلل ىخداحافظ، ف د،يخوب بخور د،يدوست دار ىليخ ىنيريش ديآ ىبه نظر م” اهلل به او فرمودند: بهاء

نمود،  ىکه در قلبش نسبت به جمال مبارک داشت صحبت م ىعشق ۀها بعد، آقا محّمد همواره دربار سال تا
 ۱۱که از آن لحظه به بعد هرگز از قلبش جدا نشد. ىعشق

ۀ حلق ىآنها را در اوقات مناسب برا ديتوان ىو م ديها در خاطر دار گونه داستان نياز ا ىکه تعداد ديکن فرض
موضوع  ۀکه دربار ىهنگام ديتوان ىمثال م ى. براديکن فيتعر ديکن ىکه به عنوان راهنما در آن خدمت م مطالعه 

داستان آقا محّمد  د،يهست کودکان زيآم طنتيش رفتارمقابله با طرز  ىها روش افتنيو در صدد  ديکن ىانضباط بحث م
گروه  ليکه هر بار در وقت تشک مطالعه حلقۀ  ىآموزش طيبر مح ىريچه تأث ايشما آ يىقدرت و توانا ني. اديرا بازگو کن
 گذارد؟ ىم د،يآن هست جاديدر صدد ا

 الپرور،يخ ز،يتواند الهام بخش، روح انگ ىاستفاده شود م حياست که اگر از آن به نحو صح ىهنر ىداستانسرائ
هنر را فرا  نيکه ا ميکن ىم هيتوص مانهيشد. صمبا رفتار در رييتغ جاديسبب ا ىآموزنده و حتّ  ق،يعم ميدرک مفاه لهيوس
از آن  مانهيحک ديکن ىچه به عنوان راهنما شرکت م ايکننده و  رکتکه چه به عنوان ش هاى مطالعه حلقهو در  ديريگ

سّوم  ىها خواهد شد. کتاب تيو تجربه تقو نيبخش با تمر به نحو جّذاب و الهام ى. قدرت داستانسرائدياستفاده نمائ
را مورد م الز ىها نه مهارت نجايباشد. ما در ا ىهنر فراموش شده م نيا ىها درباره مهارت ىاشارات ىنجم روح حاوو پ

آنچه که  ى. ولميدار ىفرا گرفتن را عرضه م ىبرا ىشنهاديپ ىها از داستان ىمفّصل ستيو نه ل ميده ىبحث قرار م
 خيکتاب تار ليمث ىامر مبارک و ارزش ب خياز تار يىستانهاخاّص دا تيّ اهم ميشما را به آن متوّجه ساز ميخواه ىم
در “   ىجزء اساس” کتاب را به عنوان  نيامراهلل ا زيعز ىّ باشد. حضرت ول ىها م گونه داستان نيبه عنوان منبع ا لينب

مصدر ”کتاب را  نين ااند. به عالوه حضرتشا دهيمدارس تابستانه نام ىبرا“   و الزم رينظ ىب ىکتاب” و  ىغيتبل ىها برنامه
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 ندهيآ نيزائر ىبرا ىورضر ىديتمه” ، ” مونس گرانقدر در اوقات فراغت” ، “ىو هنر ىادب ىمساع عيالهام بخش جم
 ىو استقامت در برابر حمالت بشر ىشانياضطراب و پر نيجهت تسک ىسرمد ىا لهيوس” و “ اهللموطن حضرت بهاء

از  ىکيکتاب به  نيا تيّ امراهلل در مورد اهم زيعز ىّ اند. حضرت ول نموده ترجمه به مضمون) عنوان(۱۲“  منتقد و غافل
 اند: احبّاء مرقوم فرموده

و آن را  دياستفاده کن ديتوان ىم شتريهر چه ب لينب خيتار ىو گرانبها زيانگ جانياز مطالب پر ارزش کتاب ه”  
. ديموجود است قرار ده ىبهائروح شجاعت و شهامت که در قلب هر فرد  تيتقو ىبرا ىا عمده لهيوس
 (ترجمه)۱۳“  عاقبت االمر به آن وابسته باشد ديو مستمر شما با ميمجهودات عظ تيّ موفق

 :ميخوان ىمبارک نگاشته شده است م کليکه از طرف ه ىا در نامه

ه در واقع کتاب نه فقط آموزنده بلک نيتأّمل و تعّمق است. ا ىبرا ىبلکه کتاب ستين خيتنها تار لينب خيتار” 
آورد و ما را  ىنموده به حرکت م داريخفته در وجود ما را ب ىروهاياقدام است. ن زهيالهام بخش و محرّک انگ

هر مبلّغ امراهّلل و ناشر  ىبرا نيمچنو ه سانينو خيتار ىجهت برا ني. بددهد ىباالتر سوق م ىبه عالم
 (ترجمه)۱۴“ .است يىگرانبها ارياهّلل کمک بس نفحات

 ىول د،يکن انيب آنها را مشروحًا ديتوان ىو احتماًال م ديدان ىامر م خياز تار ىاديز ىها که شما داستان ىوجود با
از شما  نيبه عنوان تمرسبعه طهران گنجانده شده است.  ىشهدا ۀدر بار لينب خيتار از ىدرس قسمت نيدر ا
 ىقسمت نمونه خوب ني. اديکن فيمکن آن را تعرد با دّقت مينمائ ىسپس سع ديبار بخوان نيکه آن را چند ميخواه ىم

از  ىقسمت ايخود چه به طور کامل و  هاى مطالعه حلقهآنها را فرا گرفته در  ديليکه ما يىها گونه داستان نيا ىاست برا
 :ديآن را بر حسب اقتضاء مورد استفاده قرار ده

که  مي. سابقًا گفتمينگار ىمقام م نير اشرح شهادت آن نفوس مقّدسه را که در طهران جان باختند د نکيا”  
کردند و در منزل محمود خان کالنتر محبوس ساختند. حبس آنها  ريحضرت باب را دستگ روانيچهارده نفر از پ
منزل  ىها از باالخانه ىکيطاهره هم در  ضرت. حديو دّوم ماه طول کش ستيتا روز ب ىالثّان عياز روز اّول ماه رب

حصول  ىکنند. برا ىداشتند که اصحاب از امر مبارک حضرت باب تبرّ  ى. دشمنان سعکالنتر محبوس بودند
از جمله  ىا مراغه نيموّفق نشدند. محّمد حس ىول دنديشيها اند کوشش کردند و چاره ىليمنظور خ نيا

و را جهت ا نينگفت، از ا ديبگو ىا کردند و سخت گرفتند که کلمه ىبود. هر چه اشرار و دشمنان سع نيمحبوس
کند ممکن نشد، و در مقابل اصرار و شّدت دشمنان سکوت کرده  ىتبرّ  ديبا کمال شّدت معّذب داشتند که شا

شخص گنگ و الل است که حرف  نيکردند که ا اليکلمه هم نگفت. دشمنان خ کيبود و از اّول تا آخر 
محّمد  ايشدند که آ ايبود جو نيکه از محبوس ليمسأله از حاج مّال اسماع نيجهت راجع به ا نيا ززند ا ىنم

 اريسکوت اخت نجايدر ا ىزند ول ىهم خوب حرف م ىليخ ستيگفت او گنگ ن ىگنگ است؟ حاج ىا مراغه
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داد و گفت هر چه  ار ىفورًا جواب حاج ىا مراغه نيخود او را صدا زد، محّمد حس ىاثبات مّدعا ىکرده و برا
 کنم. ىاطاعت م ديبفرمائ

مطلب را به محمود خان کالنتر واگذار  نيوادار کنند انجام ا ىرا به تبرّ  نينستند محبوسنتوا نيچون مخالف” 
شاه بود رفت و داستان را  نيخان که صدر اعظم ناصرالدّ  ىتق رزاينظام، م ريکردند. محمود خان هم نزد ام

خبر بود. صدر  ىر هم بامو انيو از جر ردک ىگونه مطالب دخالت نم نيدر ا اميّ شاه در آن ا نيگفت. ناصرالدّ 
توانست او را از  ىکس نم چيه سازد. ىبخواهد مجر نيتاّم داشت که آنچه را نسبت به محبوس ارياعظم اخت

را از کالنتر  انينکردن باب ىکه داستان تبرّ  ىخان وقت ىتق رزايم به او اعتراض بکند.  اياش برگرداند و  اراده
حکم هفت نفر از  نينکنند به قتل برسند. از استماع ا ىفر که تبرّ فرمان داد هر کدام از آن چهارده ن ديشن

هفت نفر  افتند،ينتوانستند استقامت کنند و به واسطه قطع نسبت خود از امر مبارک از حبس خالص  نيمحبوس
سبعه  ىشهدا رهفت نف ني. ادنديبه شهادت رس جهينکردند و در نت ىثابت ماندند و تبرّ  شيخو دهيبر عق گريد
 ران هستند:طه

باشند. مشاٌر  ىم حضرت باب ىخالو رايملّقب به خال اعظم هستند ز شانياست. ا ىعل ديّ س رزايم اّول: حاج”  
از  رازيخان حاکم ش نيهستند که در نزد حس ىهمان نفس مقّدس شانيبودند. ا رازياز تّجار معروف ش هيال

 ىهمان بزرگوار شانيا زيو ن ددادن ىصخان خال نيحضرت باب ضمانت کردند و آن حضرت را از ظلم حس
کردند و با کمال اخالص نسبت به آن  اميهستند که بعد از وفات پدر حضرت باب به خدمت آن حضرت ق

جناب  نيشدند به واسطه هم ىم رازيتشّرف به حضور مبارک وارد ش ىکه برا ىنمودند. احبّائ ىبزرگوار رفتار م
جواد که در دوره  ديّ داشتند موسوم به س ىپسر گانهياعظم  لشتند. خاگ ىفائز م ميعظ ضيخال اعظم به آن ف

حضرت  ارتيز ىبرا رازياز ش ىعل ديّ س رزايجناب حاج م ىهجر ۱۲۶۵. در وسط سال افتيوفات  ىکودک
به طهران سفر کردند و در آنجا  قيسفر نمودند و به حضور مبارک مشّرف شدند. از چهر قيباب به قلعه چهر

 .دنديکه به شهادت رس ىد تا وقتتوّقف داشتن

که گرفتار شدند  ىوقت  نداد. ىا جهينت ندازنديهر چه اصرار کردند که خود را به خطر ن شانيا انيدوستان و آشنا” 
را خالص کنند ولکن جناب  شانيبه حکومت بدهند و ا ىاز تّجار معروف طهران حاضر شدند مبلغ ىاريعّده بس

القضاة طهران دوست  ىگفت قاض شانيبه ا اعظمنظام بردند. صدر  رياو را نزد ام خال قبول نفرمودند. باالخره
به عنوان  ىقلب آرزومندند که مبلغ مياز صم رازيبرسد، تّجار معروف طهران و ش ىتيّ اذ غمبريندارد که به فرزند پ

کشته شدن نجات بدهند و شما را خالص کنند. ملک التّجار خودش به شخصه واسطه شده که شما را از  هيفد
مراجعت  رازيکنم، آن وقت با کمال احترام به ش ىفورًا شما را آزاد م ديکن ىو تبرّ  دييبگو دکلمه ب کيبدهد اگر 

 هيخود را با شرف و افتخار در سا اميّ ا هيّ تا بق ىرفتار کن ىکنم که طور ىکرد. من هم از شما تقاضا م ديخواه
از  شيفرمودند حضرت اشرف پ ىباک ىخال اعظم با کمال شجاعت و ب. جناب ىبرسان انيبه پا رانيشاهنشاه ا
اند. من هم  نگفته ىمشعر بر تبرّ  ىا اند و کلمه دهياند که با کمال فرح و سرور جام شهادت را نوش بوده ىمن نفوس

امر مبارک که به دالئل واضحه صّحت آن آشکار است  نياگر من از ا ستم،يخصوص از آنها کمتر ن نيدر ا
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 قتيکرده باشم، اگر من حق ىآمده تبرّ  نيد نيکه قبل از ا ىاله انياد عياست که از جم نيکنم مثل ا ىبرّ ت
و  ىسياست که رسالت جّدم محّمد رسول اهلل و رسالت حضرت ع نيدعوت حضرت باب را منکر شوم مثل ا

بودم و  دهيشن اءيو رفتار انبام. خدا شاهد است هر چه درباره گفتار  سابق را منکر شده ىايانب عيو جم ىموس
من  شاوندانيجوان بزرگوار که از خو نيوجود مبارک مشاهده نمودم. ا نيبودم همه را به چشم خود در ا دهخوان

قبل است، هر وقت  ىايرفتار و گفتار مانند انب ثياز ح دهيرس ىسالگ ىاست از دوران صباوت تاکنون که به س
 اتيح خياهلل و ائّمه اطهار که تار لکنم جّد بزرگوارش حضرت رسو ىفکر مبزرگوار  نيدرباره صفات و اخالق ا

 ىکنم که آرزو ىشوند. من از شما خواهش م ىدر کتب ثبت و ضبط است، مقابل چشم من مجّسم م کيهر 
 شاونديخو نيباشم که جانش را در راه ا ىاّول کس خواهم ىاست م زيچ کيمن فقط  ى. آرزوديمرا برآر

 سازد.  ىممحبوبم فدا 

نگفت و اشاره کرد که  ىا کلمه گريشد. د ديناام ىو به کلّ  ديجواب هوش از سرش پر نيا دنينظام از شن ريام” 
شعر حافظ را  نيا شانيآمدند جناب خال را به قربانگاه ببرند ا نيکه مأمور ى. وقتديو بکش دياو را ببر

 خواندند: ىم

 شدم کامران خود مطلب ىمنتها م از خدا                  برشکر خدا که هر چه طلب کرد               

النّاس  هايّ ا” را مخاطب داشته فرمودند:  تيّ را گرفته بودند، جناب خال جمع شانياطراف ا ىاديز تيّ جمع
به  رانيحدود ا ىو عراق و ماورا رازيکنم.  همه مردم ش ىفدا م ىمن جان خود را در راه امر اله د،يگوش کن
 از و ديکن ىدعا م هزار سال است ادهند.  شم ىمن شهادت م ادتيو اصالت و نجابت و س ىت و تقواستقام
از اعماق قلب خود ندا برآورده و عّجل اهلل  ديشنو ىاسم او را م ىکه قائم موعود ظاهر شود. وقت ديخواه ىمخدا 

نقطه  نيجود مقّدس را در دورترآن و نيحاال آن موعود بزرگوار ظاهر شده بدون ناصر و مع د،ييگو ىفرجه م
کنم  ني. من اگر درباره شما نفرديا کرده اميو به قتل و محو اصحاب آن حضرت ق ديا اختهمحبوس س جانيآذربا

کنم و تا  ىنم کار را نيمن ا ىبر شما نازل خواهد گشت ول ىشد و عذاب اله ديبه غضب خدا دچار خواه
تا از خواب غفلت  ديفرما تيگناهان شما را ببخشد و شما را هدا کنم که خدا ىنفس درباره شما دعا م نيآخر
 .ديشو داريب

 ريبه او تأث ىليخ ديشن شانيکلمات را از ا نيکه ا ىشده بود وقت نيّ کشتن جناب خال مع ىکه برا ىرغضبيم” 
داستان را  نيا ىاشخاص ىبرنگشت. بعدها برا گريکند رفت و د زيخود را ت ريرود شمش ىم نکهيکرد و به بهانه ا
 ديرا که با ىکردم کس اليامر کردند خ نيا ىاجراکه مرا مأمور  ىگفته بود وقت ىديشد ىو زار هينقل کرده و به گر

را به قتل  ىشخص مقّدس نديگو ىبه من م دميراهزن است. بعد د ايآدم کشته  اياست که  ىبکشم ناچار شخص
 نيالّسالم است. ا هيکاظم عل ىند حضرت امام موسمان ىو بزرگوار ىتقو ثيبرسان که به نظر من از ح

را  زيداستان حزن انگ نيمشغول شد. شرح ا ىکرد و در آنجا به شغل حّمال فراز طهران به خراسان س رغضبيم
نمود. هر  ىآن مجبور بود اظهار ندامت م ىکه در اجرا ىکرد و از اقدام به عمل ىخراسان نقل م نيمؤمن ىبرا
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شد  ىم رياشک از چشمانش سراز ارياخت ىب ديشن ىرا م ىعل ديّ س رزاياسم حاج م ايشد  ىم حادثه نيوقت ذکر ا
 .ستيگر ىکرده بود م جاديرا در قلب او ا ىمحبّت و دوست نيکه ا ىو درباره شخص

 قهيطر روانيپ نيدر ب ىقربانعل رزايمازندران است. م ميفروش است. بارفروش جزو اقلبار ىقربانعل رزايدّوم: م” 
مازندران و  انياز اع ىادي. عّده زليو اص فيو شر زکاريبود پره ىبسزا داشت، شخص ىشهرت ىنعمت اللّه
داشتند. در نظر  ىکردند. مردم همه او را دوست م ىگفت اطاعت م ىاو بودند و هر چه م ديخراسان مر

رفتند و به  عتشيو به مشاکربال برود و ارادتمندان ا ارتيوقت خواست به ز کيمحترم بود.  ىليهموطنانش خ
نسبت به او  ىاريجمع بس زيبود که دو طرف راه را گرفته بودند. در همدان و کرمانشاه ن اديز تيّ جمع ىا اندازه

آمد و  ىامور خوشش نم نياز ا هيمشاٌر ال ىکردند.ول ىمردم او را احترام م رفت ى. هر جا مدنديورز ىارادت م
 وخياز ش ىکيگذشت  ىم جيکه از وسط مندل ىاشت. در راه کربال وقتمردم را دوست ند ىاهويو ه استير

 رزايدنبال او رفت. م هيعقوبيگفت و تا  زيمنجذب شد که ترک همه چ ىا صاحب اعتبار نسبت به او به اندازه
 برگرداند تا به کار خود مشغول شود. جيکرد که او را به مندل ىسع ىقربانعل

را مالقات نمود و به واسطه او به امر مبارک مؤمن شد. در دوره  نيّال حسگشت م ىبرم ارتيکه از ز ىوقت” 
بود و نتوانست خود را به قلعه برساند و به نصرت اصحاب  ضيمر ىقربانعل رزاياصحاب در قلعه، م ىگرفتار

 دايپ ىديشد ىو دوست افتيکامل  يىناآش ديحضرت باب با جناب وح روانيپ نياز ب نيبپردازد و بعد از مّال حس
اوقات خود را وقف خدمت امر کرده و با کمال  ىقربانعل رزايکه م دميکه در طهران بودم شن ىکرد. من وقت
که  دميمرتبه شن نيو چند دينال ىکه داشت م ىنفوس در اطراف و اکناف پرداخته اغلب از مرض غيخلوص به تبل
من نشد،  بينص دندينوش ارانشيو  نيکه مّال حس ىجام شهادت کبر هگفت چقدر متأّسفم ک ىدر طهران م

کنم که به تدارک مافات  ىم ى. حاال سعمياو درآ تيبرسانم و در ظّل را ديکه خود را به جناب وح لميچقدر ما
ل يساده بود و دل ىليکردند لباسش خ ريخواست از طهران خارج شود ناگهان او را دستگ ىکه م ىموّفق شوم. وقت

 ىزبر و خشن بود رو ىليکه خ ىنيپشم ىو عبا ديپوش ىم ىبلند ديسف راهنياعراب پبر شّدت زهد او بود. مانند 
انقطاع  تياو کامًال آ أتيکرد ه ىبازار عبور م انيکه م ىگذاشت. وقت ىنمود، کاله بر سر م ىدر بر م راهنيآن پ

فرمود حضرت باب  ىآورد. اغلب م ىم ىرا به جا نيواجبات د عيبود و جم دياو شد ىو تقوا ىزکاريبود. پره
را  ىکنم و امور ىسهل انگار آوردند، من چطور ىم ىرا به جا ىاله نيمب نيخودشان با کمال دّقت فرائض د

 دهد انجام ندهم و اهمال کنم. ىمن آنها را انجام م ىکه مقتدا

نداشت.  در طهران بلند شد که سابقه يىاهوينظام بردند ه ريکردند و به حضور ام ريکه او را دستگ ىوقت” 
گفت  ىقربانعل رزاينظام به م ريدر مقّر حکومت جمع شده بودند. ام هيّ جار عيمشاهده وقا ىبرا ىاريبس تيّ جمع

 که من ىکنند که تو را خالص کنم. آن طور ىو توّسط م نديآ ىمن م شيمتّصل پ شبياز د انيرؤساء و اع
کلمات باب  ريکلمه تو کمتر از تأث ريتأث ست،يباب ن ديّ کمتر از رتبه و مقام س ىکه دار ىا مقام و رتبه نميب ىم
که  ىکن اريرا اخت ىشخص ىرويپ نکهيبهتر بود از ا ىليخ ىکرد ىم ىرتبه و مقام ىباشد. اگر خودت اّدعا ىنم

ام مرا وادار نموده که اوامر  کرده ليکه تحص ىعلم نيگفت هم ىقربانعل رزايدانش و علمش از تو کمتر است. م
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به  شهيام هم که خود را شناخته ىمن است اطاعت کنم. من از اّول ىرا که مقتدا و موال ىشخص بزرگوار
 ىاگر اّدعا هام ک دهيرس جهينت نيانصاف به ا ىخصوص هم از رو نيام در ا عدالت و انصاف در امور رفتار کرده

 عيجم ىناچار اّدعادهند باطل باشد  ىگفتارش م رياز دوستان شهادت به تأث شيکه دشمنانش ب ىجوان نيا
 ىدارم ول ىميبا اخالص و صم ديهزار نفر مر بياند باطل خواهد بود. خودم قر که تا به حال آمده اءيانب
قادر  شيمحبّت خو ريو مدلّل ساخته که با اکس ابتجوان ث نيبدهم ولکن ا ريياز آنها را تغ ىکيتوانم قلب  ىنم

خود قرار  رياند مورد تأث ران نفر مثل مرا که به حضورش مشّرف نشدهبدهد. او هزا رييخود را تغ روانياست ارواح پ
اند و اقدامات خود را  گفته زيکنند و در راه او ترک همه چ ىداده و همه آنها اوامرش را از دل و جان اطاعت م

 ديکنند شا کنند جان خود را در راه او فدا ىم ىهمتا قابل ندانسته سع ىب ىکتاينصرت آن جوان بزرگوار  راهدر 
بتوانند  لهيوس نيآنها در ساحت عظمتش مذکور شود و به ا ىآن را داشته باشند که اسام اقتيل لهيوس نيبه ا

 ند.يشائبه خود را نسبت به آن بزرگوار اثبات نما ىاخالص و محبّت ب

حکم قتل بدهم.  توانم  ىدارم و نم ديرا دارد ترد ىمقام نيمثل تو که چن ىنظام گفت من از کشتن شخص ريام” 
که من جان  ىبزرگوار نيکه االسماُء ُتنَزُل من الّسماء. ا ىدان ىمگر نم ستيچ ىبرا ديگفت ترد ىقربانعل رزايم

و اسم  دهينام ىقربان عل شيراه خو ىدر ضمن دفتر شهدا اروز اّول اسم مر کنم از ىنثار م امر او خودم را در راه
خودم را به آن بزرگوار با  مانيقربان او بشوم و ا دياست که من با ىروزباشد. امروز  ىم ىخود آن بزرگوار عل

شوم. هر چه زودتر  ىمفرما. من از تو دل آزرده نم ى. ابدًا در کشتن من سهل انگارميخونم اقرار کنم و ثابت نما
 د،يو از من دورش کن دياو را ببر دييايب ديکش ادينظام فر ريشوم. ام ىاز تو ممنون م شتريب ىمرا از بدن جدا کن سر
کند،  ىوقت به تو اثر نم چيگفت سحر ه ىکند. قربانعل ىباشد سحرش به من اثر م نجايا گريد ىا اگر لحظه رايز

 ىاله ريکه اکس ديبفهم ديتوان ىهرگز نم کند. تو و امثال تو ىصاف و پاک اثر م ىها سحر به قلوب طاهر و دل
است که به فاصله کمتر از  ىا به اندازه ىاله رياکس نيدازه است، قّوه اسحر تا چه ان نيدارد و قّوه ا ىچه اثر

 کند. ىم بيان را تقلممرد ىها چشم بر هم زدن دل کي

 يىها رغضبيبعد به م را ساکت کند. نهايتواند ا ىم ريو گفت فقط شمش دينظام از شّدت خشم به خود لرز ريام” 
حرف در  رايز دياوريرا نزد من ب ىکس ستيمبغوض الزم ن فهياط نياز ا گريبودند گفت د ستادهيکه اطرافش ا

 .ديوگرنه گردنش را بزن ديکن شياکردند ره ىاز آنها که از امر باب تبرّ  کيکند. هر  ىنم ريتأث نهايا

 ىبه لقا ىدانست که به زود ىم رايز مسرور بود ىليشهادت وارد کردند خ دانيرا به م ىقربانعل رزايکه م ىوقت” 

 و گفت: ديکش اديب فائز خواهد گشت. با کمال سرور و فرح فرمحبو 

 اةيح ىف اةً يح ىَقتل ىثقاة اّن ف اي ىُاقُتلون ىُاقتلون

 )مرا بکشيد زيرا کشتن من حيات اندر حيات است. دياست: مرا بکش نيچن ى(مضمون شعر به فارس
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. ديو درست گوش کن ديمرا بشنو ىها حرف” را که در اطرافش بودند مخاطب داشت و گفت: ىتيّ جمع آنگاه
که  ىتي. حضرت رسول همان آفتاب هداديباش ىاهلل (ص) م حضرت رسول روانيپ از که ديهست ىشما مّدع

انوار و  همان بزرگوار نيطالع گشته و از ا رازيمحّمد از افق ش ىبه اسم عل نکيا از افق حجاز طالع شد سابقًا
طور  نيکه ا ىرزاقربانعليم“   گل است. ديرو ىگل هر جا که م حضرت رسول تابنده و مشرق است. شاخ اءيض
 د،يشنو ىنم گل را که در همه جا منتشر گشته نيخوش ا ىمردم بدکردار چطور شده که بو ىگفت ا به آنها ديد

 نميب ىکه م ىمن متأّسفم وقت ىول گل مسرور و شادمان است نيا ىاز بو مناگر چه روح  د،يغافل نقدريچرا ا
 .ديکن ىو ادراک نم ديفهم ىنمرا  آن ىبزرگوار از شما مجد و کي چيه اند و بينص ىب سرور من نيا از نگرايد

افتاد که سر از آن جدا شده و خونش روان بود، از مشاهده  ىعل ديّ س رزايچشمش به جسد حاج م نيب نيدر ا” 
 ىجسد انداخت و گفت خوشا روزآن  ىخبر گشت. خودش را رو ىمتأثّر و از خود ب تينها ىآن جسد مقّدس ب
. آنگاه جسد خال را ميمحبوب فائز شو ىکه به لقا ىخوشا روز م،يفرح و سرور مالقات کن تيکه با هم با نها

گذارد از او دور  ىمن نم قيرف رايضربت به قتل برسان ز کيو مرا با  ايغضب گفت ب ريدر آغوش گرفت و به م
 رزايبر گردن م ىضربت رغضبي. مميهمتا وارد شو ىبه ساحت محبوب بتا  ايزود باش ب ديگو ىشوم و به من م

اش  مشاهده ىکه جّالد زد بقدر ىکرد. ضربت سخت ميآن مرد بزرگ جان تسل ىا زد و پس از لحظه ىقربانعل
 مرتبه کي ىکه سال مردم مثل روز عاشورا عيو ناله از همه آنها بلند شد.  جم هيگر ىکرد که صدا ريبه مردم تأث

 و ناله بلند کردند.  هيشود صدا به گر ىم ديجدت

از اهل فراهان عراق بود و در اوائل حال به کربال  هي.مشاٌر الديرس ىقم ليمّال اسماع ىسّوم: نوبت به حاج”  
کاظم  ديّ آشنا شود. باالخره از محضر س قتيکربال و نجف معاشر شد تا به حّق و حق ىعلما عيو با جم رفت
و حسن  مانيآن بزرگوار به امر مبارک حضرت باب مؤمن شد، به قّوه ا ميد و در ظّل تعالاستفاده کر ىرشت

به خراسان بروند با کمال سرور  باند که اصحا حضرت باب امر فرموده ديشن نکهياخالق ممتاز بود. به محض ا
ب شد. از آن به بعد و به سّر الوجود ملقّ  افتيو نشاط امر مبارک را اطاعت کرد و با اصحاب در بدشت حضور 

داشت. با  ىبيقّوه مخصوص و فراست عج هيّ اسالم ثيو احاد هيّ قرآن اتيآ ريامر پرداخت. در تفس غيبه تبل
در  هيمشاٌر ال ىساخت. در دوران واقعه قلعه، حاج ىهمه را متعّجب م وکرد  ىم ريرا تفس اتيآ انيفصاحت ب

دت اصحاب برساند آخر کار در راه امر محبوب به شهادت بود و نتوانست خود را به مساع دهيبستر مرض خواب
 و جان خود را فدا کرد. ديرس

که  ىو در حال ديکش اديفر ارياخت ىافتاد و ب ديسع ديکه او را وارد قربانگاه کردند، چشمش به آن دو شه ىوقت” 
. من هم ديتان کردطهران را گلس ديکرد ىگفت چه خوب کار ىکرد م ىخون آلود نگاه م دهيبه آن دو سر بر

از آن  ىبخرد. مقدار ىنيريداد که ش جّالدآورد و به  رونيب ىخود مبلغ بي. آنگاه از جميايشما ب شيمشتاقم پ
سال  ىس رايو مرا بکش ز ايب کيداد و گفت من از تو گذشتم نزد رغضبيرا به م هيّ را خودش خورد و بق ىنيريش

 ايخودم را به گور ببرم. بعد سر به آسمان کرد و گفت خدا ىآرزو دميترس ىکشم، م ىاست که انتظار امروز را م
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که جان خود را در  يىکه اسم مرا در دفتر شهدا ستمين قينثار جان مرا در راه خود قبول کن اگر چه من ال
 کرد. دياو را شه رغضبيمشغول مناجات بود که م ى. حاجىسياند بنو قربانگاه نثار کرده

 هيمجتهد را وارد قربانگاه کردند. مشاٌر ال ىزيترش نيحس ديّ نکرده بود که س ميتسل جان ىچهارم: هنوز حاج” 
علوم مشغول  ليبود. چند سال در نجف به تحص زکاريخوش خلق و پره ىلي(کاشمر) خراسان بود. خ زياهل ترش

فته بود بپردازد. که فراگر ميبگذراند و به نشر تعال سيبه اشاره علما قرار شد در خراسان به تدر ىگشت و چند
مالقات  ىکرمان ىاز دوستان خود موسوم به حاج محّمد تق ىکيبا  ديرس نيکه به کاظم ىوقت متيهنگام عز
بود حاج  رانيعازم ا نيحس ديّ در خراسان باز کرده بود. چون س ىا از تّجار بزرگ کرمان بود و شعبه ىکرد. حاج
خال اعظم بود و به واسطه خال در سال  ىعل ديّ س رزايم انياز آشنا ى. حاجشدهم با او همراه  ىمحّمد تق
جناب خال عازم  ديکه شن ىبه کربال برود. وقت رازيخواست از ش ىبه امر مبارک مؤمن شد. م ىهجر ۱۲۶۴
مده و به کربال  رييخود را تغ تيّ کند. جناب خال به او فرمودند ن ىهمراه شانيهستند او هم خواست با ا قيچهر

مطابق حکمت باشد به تو خواهم نوشت. منتظر مراسله من  قيروم و اگر مسافرت تو به چهر ىسفر کن من م
فراهم شود که باز از  لهيبعدًا وس ديشا دينما متيبه طهران عز قيباش. جناب خال مأمور شدند که از چهر

راهت ک رازيمراجعت به ش ازبودند  قيکه در چهر ىطهران به ساحت اقدس مشّرف شود. جناب خال وقت
مرقوم  ىمحّمد تق ىبه حاج دنديکه به طهران رس ىنداشتند. وقت تياز رفتار مردم آن شهر رضا رايداشتند، ز

هم  نيحس ديّ س ديکه از کربال عازم طهران شد چون به بغداد رس ىمحّمد تق ى. حاجديايفرمودند که به طهران ب
 . دير طهران گرفتار گردمبارک مؤمن شد و د مربه ا ىحاج لهيبا او همراه شد و به وس

مسلمانان  ىدور او را گرفته بودند. به آنها فرمود: ا ىاريوارد قربانگاه شد جمع بس نيحس ديّ که س ىوقت” 
است.  نيالّشهداء هستم که نام مبارک او هم حس ديّ است. من از اوالد حضرت س نياسم من حس د،يبشنو

ام  دهيباب را شن ديّ اسم س ازهدهند. من ت ىد من شهادت منجف و کربال به علم و دانش و اجتها نيهمه مجتهد
 ىادياّطالع ز هيّ و مسائل مشکله اسالم ميتعال ريام و چون در تفس دعوت آن بزرگوار اقرار کرده تيو به حّقان

دارم که انکار امر  نيقيرا دارا شدم سبب شد که به امر مبارک مؤمن شدم.  هيخصوص رتبه عال نيداشتم و در ا
و به  ديخواهم که برو ىاند. من از شما م ظاهر شده نياز ا شياست که پ ىاله ىايانب عيباب انکار جم ديّ س

فراهم کنند. من حاضرم بروم با آنها مذاکره کنم. اگر از عهده اثبات صّحت  ىمجلس دييشهر بگو نيا نيمجتهد
 ورهر ط امدم،ير از عهده برنبردارند، و اگ گناهيباب برآمدم، آن وقت دست از کشتن اشخاص ب ىاّدعا
نفر صاحب منصب  کيخود را تمام نکرده بود که  اناتيقرار دهند. هنوز ب تيّ خواهند مرا مورد عذاب و اذ ىم

 نيحکم قتل توست که هفت نفر از مجتهد نيگفت: ا ىنظام آمد و با کمال تکبّر و خودپسند رياز طرف ام
از ما بپرسد که چرا  امتي. اگر خدا روز قىتاند که تو کافر هس داده ىاند و همه فتو بزرگ طهران آن را مهر کرده

 ديکلمات خنجر خود را کش نيکرد. پس از ا ميخواه نيرا متوّجه علما و مجتهد تيّ لما مسؤ د،يرا کشت ديّ س نيا
 مود.افتاد و جان خود را نثار راه محبوب ن نيزد، که فورًا بر زم ىزيترش ديّ به س ىو با کمال شّدت ضربت
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 ادياز مشاهده آن منظره اندوه آور فر هيرا وارد قتلگاه کردند. مشاٌر ال ىکرمان ىپنجم: بعد از آن حاج محّمد تق” 
 نيخواهم هر چه زودتر به حس ىمرا بکش، م ايستمکار پست، زود ب زيخونر ىگفت: ا رغضبيو به م ديکش

 طاقت فرساست. ىمن به منزله عذاب ىبرا نيز حسبعد ا ىخواهم پس از او زنده باشم. زندگان ىنم رايبرسم. ز

قتلگاه انداخت و گفت  انيخود را م ىمرتض ديّ همان طور مشغول صحبت بود که س ىششم: حاج محّمد تق” 
از تّجار مشهور  ىمرتض ديّ است. س شتريثوابش ب ىمن از سادات هستم، کشتن من از کشتن حاج محّمد تق

. ديخود را کش ريشمش رغضبيبه قتل برسد. م ىاز حاج محّمد تق شيکه پبکند  ىخواست کار ىزنجان بود و م
 آورد. اديبود به  دهيدر قلعه به شهادت رس نيخود را که با مّال حس ديبرادر شه ىمرتض ديّ س نيب نيدر ا

 ىا مراغه نيکردند، محّمد حس ىو ناله م هيمشغول گفتگو بود و مردم گر ىمرتض ديّ هفتم: همان طور که س” 
 لياسماع ىشود. چون چشمش به جسد حاج دياز آن دو نفر شه شيخواست پ ىفدا افکند و م دانيود را به مخ
 ديمحبّت شد ىبه حاج تنسب رايدر آغوش گرفت، ز انداخت و آن را آن جسد ىافتاد، خود را رو ىقم

 ىليدم خدوست خو نيخود جدا شوم. من به ا زيشوم که از دوست عز ىنم ىگفت هرگز راض ىم ،داشت
 داشت. ىمرا دوست م ىليداشتم، او هم خ نانياطم

و سرگردان مانده  رانيجستند. مردم تماشاگر همه ح ىسبقت م گريکديشهادت بر  دانيسه نفر در م نيا ىبار” 
از  کيداشتند که هر  ىشود. آن سه نفر همان طور سع ىزودتر کشته م کيکدام  مينيگفتند بب ىبودند و با هم م

 .دنديلحظه به شهادت رس کيو همه در  دندبه قتل رسان کدفعهيدتر کشته شود. آخر کار هر سه نفر را زو ىگريد

آنها  ىداستان جانباز ىبود ول ليجانگداز کمتر اتّفاق افتاده است. هر چند عّده شهداء قل عيوقا نيا امثال”
وادار کرده اقرار و اعتراف  ىا به جانفشانگونه آنها ر نيکه ا ىا مهيکند که به وجود قّوه عظ ىانسان را مجبور م

اند را  شهداء احراز کرده نيکه ا ىعيو منزلت رف مقام ىوقت )دباش ىقسمت ترجمه به مضمون م نيا هيّ بق(   دينما
که  ى، و زمانميکن ىرا مشاهده م مانشانياز ا ىدرجه انقطاع و شور و نشاط حاک ، آنگاه کهميآور ىبه خاطر م

 ميآور ىم اديکرد ب ىم ديکه جان آنان را تهد ىرا که جهت بر طرف نمودن خطر ىامل متنّفذکوشش و تالش عو
 ىها و ستم که در مقابل ظلم ميکن ىمظلومان را مجّسم م نيا يّۀاز همه آنگاه که در خاطر خود روح ذشتهو گ

 مياذعان نمائ نکهيجز ا ميندار ىا از خود نشان دادند چاره ىستادگيالقلب چه ا ىاز جانب دشمنان قس وارده
   ۱۵“شود. ىممحسوب  ىامر اله خيدر صفحات تار عيوقا نيتر عياز فج ىکيآن واقعه 

 هشتم بخش

و شکوه برگزار شود در  با عظمت تواند ىم ىشينما ىکارها است. شينما از انواع پر قدرت هنر، گريد ىکي
شماست،  هاى مطالعه حلقهکه مربوط به  يىلبتّه تا جاکامل دارد.  ا شيلوازم نما ريبه لباس و سا اجيصورت احت نيا
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 قيتواند اثرات عم ىم زيبه صورت ساده ن شينما نجاماّما ا د،يفکر کن دهيچيصورت پ نيبه ا شيدرباره نما دينبا
 داشته باشد.

نوشتن  ايانجام نقش،  نيباشد که در ح ىنحوبه  دياعضاء با نيو روح رفاقت ب مطالعه حلقۀ  طيمح
خانواده  کي طيهمانند مح ىطيکنند، مح ىاحساس راحت ىخيتار عيوقا شينما ايکوتاه و  ىفکاه ىها نامهشينما

کتاب از شرکت کنندگان خواسته  خودمختلف که در  ىها تياز موقع ديتوان ىبه نحو آسان م ،ىطيمح نيبزرگ. در چن
عالوه بر  شي. نماديآنان کمک کن ىريادگيو ب ديکنند استفاده نمائ فايرا ا ىنقش ايرا اجراء  ىکوتاه ىها شيشده نما

در  ىراتييتواند باعث تغ ىباشد. ارزش مذکور از آن جهت است که م ىم زين ىمهمّ  ىآموزش لهيوس ،ىداشتن ارزش هنر
تواند خود را در  ىانسان م ش،ينما لهي. به وسديآ ىمشکل به دست م صورت  نيا ريرفتار انسان شود که در غ

 ريمثال درباره تأث ىقرار دهد. برا ىخود را مورد بررس ىها تصّور کند و ناخودآگاه عادت ىاليخ اي ىقيقح ىها تيموقع
هاى  حلقهدر شرکت کنندگان  شده شنهادياّول کتاب دّوم پ واحدکه در “   ىمثبت و منف” ساده  اريبس شيفراوان نما

 .ديفکر کنمطالعه 

دست خواهد داد که  يىها فرصت ها موجود است، خود کتاب که در شيمربوط به نما ىها نيبر تمر عالوه
کنند  ىم ميحّضار تنظ ىکه برا ىا ارائه در برنامه ىرا برا ىگريد ىها شيخواهند بود که نما ليما مطالعه حلقۀ  ىاعضا

 ىاعضا شود و در آن معموالً  ىدوره برگزار م هراست که غالبًا در خاتمه  ىجشن ها تيّ موقع نياز ا ىکيبگنجانند. 
ارائه  ىهائ شياعضاء کالس نه تنها نما ،يىها تيموقع نيشوند. در چن ىخانواده و دوستان شرکت کنندگان دعوت م

نوازند. اگر چه عمومًا،  ىم ىقيو موس نديسرا ىم يىها کنند، داستان ىم راديا يىها خوانند، نطق ىدهند بلکه اشعار م ىم
خانواده و  ىاز اعضا ىاگر در مقابل حّضار ىباشد، حتّ  ىنم لباس مخصوصمورد نظر ما مستلزم صحنه و  شينمانوع 

. ندينما ىو خوددار دهيلوازم که در دسترس دارند خجالت کش نياز استفاده چن ديدوستان اجرا شود. اّما گروه نبا
 برد. مذکور را باال تيّ فّعال ىشينما رزشتواند ا ىکاله، م کيمثل گذاشتن  ىا اوقات نشانه ساده ىگاه

مؤثّر  ارياست بس ىاخالق ىهدف ىکه دارا تيّ موقع کي شيدر نما ىباز شب مهينحو، استفاده از خ نيهم به
به مهارت  اجياست و استفاده از آن احت دهيچيپ اريبس ىباز شب مهيخ ىها عروسک نياز انواع ا ىخواهد بود. بعض

توان  ىم ىبا چند برگ کاغذ و مداد رنگ مثال ى. برااست ىاهداف شما کاف ىدارد، اّما غالبًا انواع ساده آن برا
که  يىکرد و با نوارها هيّ را ته ىوانيح ايتوان سر انسان  ىبا استفاده از کاغذ مدرست کرد.  ىانگشت ىها عروسک

 .ميبکش ىآن را به هر طرف ميتوان ىم م،يچيپ ىاطراف نوک انگشت م

. ديتوّجه نمائ نهيزم نيدر ا ىطنان خود در انتخاب اصطالحاتهمو ىشينما راثيبه فرهنگ و م ديبا زين نجايا در
دارد.  شيقهرمانان خود توّسط نما اتيو حکا خياز تار يىها مجّسم نمودن داستان ىبرا يىها راه ىهر فرهنگ

ام که از امر مبارک اله ديجد ىو اخالق ىروحان نيبا مضام ىباستان ىها روش نيتوانند از ا ىشما م هاى مطالعه حلقه
 ىمحلّ  ىهنرها تيّ به اهم ىالعدل اعظم اله تي، ب۱۹۹۶نقشه چهار ساله، در سال  ى. در ابتدانديگرفته استفاده نما

 اند: اشاره فرموده



 هنر جيترو - ۱۴۸

تحّقق اهداف نقشه چهارساله توّجه  ىمجهودات خود برا عيشود در جم ىتقاضا م ىاله اراني... از ”  
 م،يو تحکترويج  اقدامات مربوط به ىاعالن امراهّلل بلکه برا ىبه استفاده از هنرها، نه فقط برا ىشتريب

 فايا ىنفوذ امر اله رهدر اتّساع دائ ىا نقش عمده اتيو ادب ىشيو نما ىميترس ىمبذول دارند. هنرها
(فولکلور) در همه مناطق  ىقوم ىامکانات در سطح هنرها نيخواهند نمود. از ا فايا زين ندهياند و در آ نموده

 (ترجمه)۱۶“  توان استفاده کرد ىشهرها م ايدر روستاها و چه در قصبات جهان چه 

 نهم بخش

 ىاديمواّد ز نجاياست. در ا عيتحت عنوان صنا ىبشر ىاز مساع ىعيوس نهيشامل زم ىاحساسات هنر ابراز
طرق  خشک و امثال آن به ىها گل ر،يآهن، چوب، موم، حص شه،يسنگ، گل، ش شم،يمانند چرم، پشم، پنبه، ابر

شود تا با به کار گرفتن خواّص  ىم ليبدآن ت ريغ ايقابل استفاده و  يىايهنرمند صنعتگران به اش ىها گوناگون با دست
آن:  نيتر معروف نياست. از ب ىطوالن اريبس قتًايحق عيصنا ستي. لننديافريو جمال ب يىباينهفته در مواّد مذکور ز

 ،ىجواهرساز ،ىگر کوزه ،ىساز سفال ،ىزيآم رنگ ،ىاطيّ خ ،ىباف بقالّ  ،ىکشباف ،ىکاموادوز ،ىگلدوز ،ىنّساج
عروسک  ،ىساختن اسباب باز ،ىساز شمع ،ىقاب ساز ،ىچوب ى،کارهاىکار منبّت ،ىقلمزن ،ىسبدباف ،ىساز چرم
. بعد ديفزائيب ستيل نيبه ا زين گريد عيصنا ىبعض ديتوان ىاست.  احتماًال م ىدوز و پنبه ىدوز راقي ،ىقلمکار ،ىساز

 باشد. ىدر منطقه شما مشهورتر م هيّ از بق شيها ب حرفه نياز ا کيکه کدام  دياز آن، با گروه خود مشورت نمائ

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

از  ديچند حرفه مهارت ندار اي کياقدام آن است که اگر خود شما در  نيشما، بهتر هاى مطالعه حلقهمورد  در
ه مخصوص اختصاص حرف سيتدر ىجلسه برا نيخارج از آن انتخاب نموده و چند ايو  ىبهائ ۀدر جامع ىافراد
مهّم  ىشود، بلکه به عنوان عنصر ىمحسوب نم هفوق برنام تيّ کار به عنوان فّعال نيکه ا دي. به خاطر داشته باشديده

است. پرورش قدرت کار کردن با دست، هدف  دهيشود منظور گرد ىکه در مؤّسسه به کار برده م ىآموزش ىها در روش
 ىکه توّجه مخصوص ميخواه ىباشد. لذا از شما م ىم ىافراد الزم و ضرور ىبلکه در آموزش کلّ  ستين ىفرع ىآموزش

 .ديقرار ده ىآثار مبارکه نموده و آنها را کامًال با گروه خود مورد دّقت و بررس از ليبه دو نّص ذ

از عباد مظهر  کيلذا هر  دارديدوست داشته و م اريصانع است و صنعت را بس ىاسم از اسماء اله کي”  
از خزائن  ستيو کنز ىاز دفاتر علوم اله ستيالمظلوم محبوبست و صناعت دفتر ىسم واقع شود لدا نيا

 ۱۷“  و راجع. ىتهاز علوم از لفظ ظاهر و بلفظ من ىچه که بعض ىاست با معن ىعلم نيو ا ىحکمت ربّان



 

 ۱۴۹ - هنر جيترو

بما حضر صنعته لک  ىطوب ديخود مشاهده نما ىمرغوبه از احبّا عيحّق جّل جالله دوست داشته که صنا”  
شوند  ديّ و مؤ عياز صنا ىاز احبّاء موّفق شوند باظهار صنع کيانشآءاهّلل هر  بيتلقآء وجه ربّک المظلوم الغر

 ۱۸“  ميالحک زيکتاب اهّلل العز ىبما امروا به ف

 دهم بخش

 ىمنداز شما خواسته نشده است که هنر د،يا استنباط نموده واحد نيکه مطمئنًا از مطالعه ا ىطور همان
 جيمردم ترو ۀعام نيتا هنر را در ب ديدان باش ىقيموس ايشاعر،  سنده،ينو شه،يکه هنرپ ستين ىازي. نديزبردست شو

. آنچه ديهنرها و حرفه ها آماده ساز قيمعاش از طر رامرا ىکه افراد را برا ستيآن ن ىجا حلقۀ مطالعه ني. همچنديده
است. آشنا نمودن  ىو اخالق ىروحان ىو بروز قوا تيمؤّسسه تقو ىصلآن است که هدف ا ديبه خاطر داشته باش ديبا

 نيکه در ا ىکه شما، به نحو ىروش است. هنگام نياز عناصر ا ىکي ىهنر ىشرکت کنندگان با انواع مختلف جلوها
 ىقوا انيجر ىرا برا ىطرق خّالق ديتوان ىم ديشرکت کنندگان باش نيشرح داده شده، مرّوج هنر و حرفه در ب واحد
 .ديکن جاديا يىبايو قدرت جذب به ز بخش الهام



 هنر جيترو - ۱۵۰
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