با تقدیم تحیات امنع ابهی
یاران روحانی ،نگاهی کوتاه به جهان پیرامونمان در اقصی نقاط عالم گواهیست بر این حقیقت تلخ که عالم انسانی در
روزگار ما با مشکالت و آالم متعددی روبروست .دردهایی که هر روز افزایش یافته و بشر امروز را با رنجهای بسیار
مواجه میکند.
بیت العدل اعظم الهی میفرمایند:
تشنجات شدیدۀ عدیده ،ارکان عالم انسانی را متزلزل ساخته است .شرایط ،روز به روز به وخامت
"نظم دنیا مختل و
ّ
بیشتر میگراید ،پریشانی و وحشت ،عالمیان را فراگرفته و آالم و مشکالت قاطبۀ مردم به مراتب افزایش یافته است "

 2آبان 1397
گرچه ماهم همانند دیگران در این رنج و درد مبتال و گرفتاریم ولی باور داریم که این درد را درمانی است و این بیماری
را عالج والتیامی ،چه که موالی مهربانمان حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
"امراض و علل ،روحانی است ،عالج و درمان معنوی باید و دریاق فاروق الهی شاید".
و بیت العدل اعظم الهی در هدایتی دیگر چنین میفرمایند:
"بی تردید اوضاع و احوال کنونی گر چه در نتایج آنی مصیبت بار و رعب انگیز است ،اما به تشدید تمرکز بر گریزناپذیری
تعالیم حضرت بهاءاهلل برای حوائج این عصر و زمان ،کمک کرده ،فرصتهایی بسیار برای ابالغ آنها به نفوس منتظر بیشمار
که تشنه و گرسنۀ هدایت ّربانیند فراهم خواهد آورد.
انوار هدایت شماره ۴۴۳
در این برنامه سعی داریم ضمن تأمل بر این وظیفۀ خطیر که در قبال عالم انسانی برعهده داریم ،دربارۀ موانعی که
ممکن است برسر راهمان قرار گیرند به گفتگو بنشینیم
موانعی که با برداشت از بیانی از حضرت ولی محبوب امراهلل میتواند ماده گرایی ،تعلق به امور دنیوی،ترس و اضطراب
،لذت جویی ،اتالف وقت،و...باشد و در نهایت ببینیم چگونه و از چه طریقی قادر خواهیم بود بر این موانع چیره شویم

و گامی برای بهره مندی عالم از این تعالیم مبارکه که به رفع آالمش می انجامد برداریم.
متمنی است بیان زیرکه از هدایات بیت العدل اعظم الهی است را در پایان قسمت شور و مشورت بخوانید
مجدانه و
متعهد و نگران از آالم فزایندۀ اجتماع بیسامان ،همانا اقدام سیستماتیک،
"سازندهترین پاسخ هر فرد مؤمن
ّ
ّ
فداکارانه در چارچوب وسیع نقشه میباشد" .
رضوان 2015
جانتان خوش باد

حضرت ولی امراهلل میفرمایند:
"علل بحران جهانی که نوع بشر را مبتال ساخته ،اساساً  ،روحانی است."...
انوار هدایت شماره 449
عنوان :آالم عالم انسانی را عالج روحانی الزم
قسمت روحانی
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-8شور و مشورت
هر چند که در نصوص مبارکه وظیفه اهل بها در این موقعیت خطیر مشخص شده است ولی چه موانعی در راه انجام
این وظیفه خودنمایی میکند؟
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-1مناجات شروع
مؤيد و ّ
موفق به رضای خويش فرما و خيرخواه بيگانه و خويش کن.به جهان ملکوت
ای پروردگار اين دوستان بزرگوار را ّ

مستقر
ابدی درآر و از فيض الهوت ،نصيب بخش .بهائی حقيقی کن و ّربانی صميمی فرما .از مجاز برهان و در حقيقت
ّ
فرما  .آيات ملکوت کن و کواکب درخشنده در افق ناسوت نما .سبب راحت و آسايش عالم انسانی فرما و خادم صلح
کل را از بادۀ وصايا و نصائح خويش سرمست کن و جميع را در سبيل تعاليم خود روش و سلوک عطا
عمومی کنّ .
بخش .ای پروردگار آرزوی اين بندۀ درگاه آنست که ياران باختر را بينم دست در آغوش دوستان خاور نمودهاند و افراد
انسانی به نهايت مهربانی اعضاء يک انجمنند و قطرات يک بحر ،طيور يک گلشنند و لئآلی يک دريا  ،اوراق يک شجرند
و انوار يک شمس .توئی مقتدر و توانا و توئی قادر و عزيز و بينا

عع
مکاتیب ج  3ص64

-2بیان مبارک حضرت بهاءاهلل
رگ جهان در دست پزشک دانا است .درد را میبیند و به دانائی درمان میکند هر روز را رازی است و هر سر را آوازی درد

امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر .امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید .دیده میشود گیتی را دردهای بیکران
فراگرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته ،مردمانی که از بادهٴ خودبینی سرمست شدهاند پزشک دانا را از او بازداشتهاند.

اینست که خود و همهٴ مردمان را گرفتار نمودهاند .نه درد میدانند نه درمان میشناسند  .راست را کژ انگاشتهاند و دوست
را دشمن شمردهاند .بشنوید آواز این زندانی را بایستید و بگوئید شاید آنانکه در خوابند بیدار شوند .بگو ای مردگان

دست بخشش یزدانی آب زندگانی میدهد بشتابید و بنوشید هر که امروز زنده شد هرگز نمیرد و هر که امروز مرد هرگز

زندگی نیابد...
منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهلل ص138

-3لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
ای یاران الهی ،عالم مانند شخص انسان است .مریض و ضعیف و ناتوان گشته .دیده نا بینا شده و گوش نا شنوا گشته.
الهیه این بیمار را پرستار شوند
حسی بتمامه به تحلیل رفته ،یاران الهی باید طبیب حاذق گردند و به موجب تعالیم ّ
قوای ّ

صحت حاصل گردد و شفای ابدی یابد و قوائی که به تحلیل رفته تجدید شود و شخص
و عالج کنند .شاید انشاءاهلل
ّ
صحت و طراوت و لطافت چنان یابد که در نهایت صباحت و مالحت جلوه نماید ّاول عالج ،هدایت خلق است تا
عالم ّ ،
حق یابند و استماع نصایح الهی کنند و به گوشی شنوا و به چشمی بینا مبعوث شوند .چون این داروی سریع
توجه به ّ
ّ
الهیه برروش و اخالق و اعمال مالء اعلی داللت نموده و به مواهب
التأثیر استعمال شد ،پس باید به موجب تعالیم
ّ
منزه نمود و به راستی و آشتی و
ملکوت ابهی ،تشویق و تحریص کرد .قلوب را به کلی از شائبۀ بغض و کره پاک و ّ

محبت به عالم انسانی پرداخت ،تا شرق و غرب مانند دو عاشق دست در آغوش نمایند و عداوت و بغضاء از
دوستی و
ّ
عالم انسانی برخیزد و صلح عمومی تقرر یابد ".

مکاتیب ج  4ص124

-4بیانات مبارکه حضرت ولی محبوب امراهلل
مقدس آنان ابالغ فوری
متوجه باشند كه وظیفۀ
"بالیا و محن بیشمار ،و نیاز مبرم به عالج حقیقی بسیار .اهل بهاء باید
ّ
ّ

حدی مسئول طوالنی
حداكثر وسعت ممكن است .اگر آنها در این امر قصور كنند واقعاً تا ّ
پیام الهی به همنوعان خود در ّ
شدن رنج و عذاب عالم انسانیاند".

احباء  /انوار هدایت ،شماره )425
(ترجمه  -مكتوب  18دسامبر  1943از طرف حضرت ولی امراهلل به یكی از ّ
و در بیانی دیگر میفرمایند:
"به راستی دلیل اصلی برای شرور و مفاسدی که اکنون جامعه را فرا گرفته فقدان روحانیت است .تمدن مادی عصر ما
چنان توجه و توان نوع انسان را جذب نموده که دیگر لزومی نمی بیند خود را از حوزۀ شرایط و جاذبه های زندگی

مادی روزانه باال کشند .نیاز کافی برای آنچه امور روحانی می خوانیم وجود ندارد و لهذا نمی توانند آنها را از ضروریات
ّ
و احتیاجات حیات مادی تمیز دهند .اما بحران عمومی مصاب بر عالیمان در علل و عوامل ،لزوما ًروحانی است .از دید
کلی روح عصر و زمان ،الحاد و المذهبی است  .نگرش انسان به زندگی بیش از آن ناپخته و ماده باورانه است که او را

قادر سازد خود را به سطوح عالیتر روح ارتقاء بخشد .همین وضع است ،وضعی چنین غم انگیز و فالکت بار که جامعۀ
بشری به آن گرفتار آمده که دین اهلل میکوشد بهبود بخشد و تغییر و تبدیل دهد.
انوار هدایت شماره ۴۴9

-5قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ  18ژانویه 2019
شدت یافت و منجر به عقبنشینی از گامهای
آغاز قرن حاضر چالشهای جدیدی پدیدار شد که با گذشت زمان ّ

نویدبخش پایان قرن گذشته گردید .امروز بسیاری از جریانات غالب در اجتماع ،در همه جا ،مردم را به جای آنکه به

سوی همبستگی بکشاند از هم دور میسازد .اگرچه فقر مفرط در سطح جهانی کاهش یافته است  ،ولی نظامهای
سیاسی و اقتصادی جمع بسیار محدودی را قادر ساخته که ثروت کالن و نامعقولی به دست آورند ،شرایطی که بیثباتی
بنیادین در امور جهان را تشدید مینماید .تعامالت بین شهروندان ،نهادهای حکومتی و اجتماع ،اغلب دستخوش

پریشانی است چون هر کدام برای برتری بر دیگری در افکار خود اصرار ورزیده ،انعطافناپذیری نشان

حتی ملل را منحرف مینماید .قابل درک است که مشکالت بسیاری از
میدهند .بنیادگرایی مذهبی
ماهیت جوامع و ّ
ّ
مؤسسات اجتماعی طبیعتاً منجر به کاهش اعتماد عمومی شده است .ولی این وضع به نحوی سیستماتیک
سازمانها و
ّ

مورد سوء استفادۀ کسانی قرار گرفته که برای حفظ منافع خود در صدد بیاعتبارسازی همۀ منابع علم و دانش بشر

میباشند .بعضی از اصول اخالقی مشترک که در آغاز این قرن ،غالب به نظر میرسید در حال فرسایش است و توافق
ّ
موفق به مهار کردن پستترین تمایالت بشری شده بود،
نظر رایج در مورد صواب و خطا را که در زمینههای مختلف

ً
شدیدا نمایانگر
مورد تهدید قرار داده است .همچنین ارادۀ مبادرت به اقدامات جمعی بینالمللی که بیست سال پیش

مجدد نیروهای نژادپرستی ،ملّ ّیتگرایی و جناحگرایی مورد حمله قرار
رشتهای از تفکّ رات رهبران جهان بود با طغیان
ّ
گرفته و مرعوب گشته است.

مجد ً
دا متشکّ ل گشته نفوذ مییابند .وحدت عالم انسانی را هیچ نیروی بشری
مخرب
بدین ترتیب است که نیروهای
ّ
ّ
قادر به ّ
اما مسیری که عالم انسانی
توقف نیست ،وعود پیامبران پیشین و شارع این امر الهی شاهد این حقیقت استّ .

برای نیل به سرنوشت خود در پیش میگیرد ممکن است بسیار پر پیچ و خم باشد .آشوبی که از سوی مردمان
ستیزهجوی عالم برپا گشته میتواند ندای نفوس خیراندیشی را که در هر اجتماع خواهان پایان اختالف و منازعه هستند،

تحت ّ
توجه ماند ،اختالل و سردرگمی عالم بیتردید وخیمتر خواهد شد — شاید
الشعاع قرار دهد .مادام که این ندا بی ّ

مهم دیگری به سوی صلح پایدار
متنبه شده و تشخیص دهد که باید قدم
بشریت
با پیامدهایی مصیبتبار — تا آنکه
ّ
ّ
ّ
بردارد ،باشد که این بار آن قدم قاطعانه واقع گردد

-6قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ  24نوامبر 2020
توجه کسانی را که خواهان ریشهکن کردن آالم کنونی اجتماع
بیت العدل اعظم در سالهای اخیر سعی نمودهاند تا
ّ

هستند ،به امکانات تقلیب که در به کار بردن سیستماتیک ابزار و روشهای سلسله نقشههای کنونی نهفته است،

الیت در سه حوزۀ عمل همزمان ،مرتبط ،و منسجم دعوت میشوند :کوششهای
معطوف سازند .دوستان به ّ
فع ّ
الیتها برای اقدام اجتماعی ،و مشاركت در گفتمان اجتماعی چه
جامعهسازی در محدودههای جغرافيايی ،پروژهها و ّ
فع ّ

در محلّ هها و چه در تماسهای شخصی یا شغلی .همانطوری که بیت العدل اعظم در پیام رضوان  2015خطاب به
متعهد و نگران از آالم فزایندۀ اجتماع بیسامان،
بهائیان عالم به وضوح فرمودند” ،مآ ًال ،سازندهترین پاسخ هر فرد مؤمن
ّ
احباء در این بستر ،میتوانند به تدریج
همانا اقدام سیستماتیک،
ّ
مجدانه و فداکارانه در چارچوب وسیع نقشه میباشد “ّ .
پاسخگوی مشکالتی گردند که خود و جوامع اطرافشان با آن رو به رو هستند.

مخرب متداول در اجتماع هشیار بمانند تا مبادا س ً
هوا به
بهائیان میدانند که باید بکوشند تا نسبت به اثرات نیروهای
ّ
درجات مختلف تحت تأثیر آن قرار گیرند .در عین حال ،باید مراقب باشند تا در معرض بیم و نومیدی ناشی از این
نیروها گرفتار نشوند بلکه قوای خود را به بنای دنیایی نوین اختصاص دهند .با چنین روشی در بستر چارچوب نقشه،

توجه به این نکات ،شما را
قابلیت حفظ و حراست خود را در مقابل این نیروها پرورش خواهند داد .با
بدون شک
ّ
ّ
تشویق میکنیم که افراد همفکری را در داخل جامعۀ بهائی و در اجتماع بیابید که بتوانید با آنان در آموختن چگونگی
حل مسائل مبرم اجتماعی در سطوح مردمی از طریق هر کدام از سه حوزۀ عمل فوق ّ
الذکر — به عنوان مثال مشارکت در
ّ

اهم ّیت است که در انجام این کار از درگیر شدن در ابعاد سیاسی هر
گفتمانهای اجتماعی — همکاری کنید.
ّ
البته حائز ّ

توجه به علل اصلی چالشهای موجود و تعالیم مبارکۀ
موضوع بخصوص برکنار مانده ،در عوض سعی نمایید تا با جلب
ّ

روحیۀ یادگیری دنبال شود ،شما به
لو بینش نفوس شوید .به میزانی که مجهوداتتان در این مورد با
مربوطه ،سبب ع ّ
ّ
مرور زمان قادر خواهید بود رویکرد خود را تلطیف نموده در اقداماتتان ّ
مؤثرتر باشید.
ولی محبوب امر اهلل انشاءاهلل منشأ هدایت و الهام شما باشد:
بیانات ذیل صادره از طرف حضرت
ّ

ال متولّ د نشده و صلح حقیقی
" … بدیهی است که عالم هنوز از درد زایمان فارغ نشده ،عصر جدید هنوز کام ً
حد زیادی بستگی به ما دارد و به ّ
قیت
هنوز در دسترس نیست .شکّ ی نباید داشته باشیم که حصول این امور تا چه ّ
موف ّ
ّ
قیتمان .جمیع عالم انسانی مضطرب ،در رنج ،و سردرگم است .نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که از
یا عدم
موف ّ

حق ماست و
اضطراب و رنج محفوظ بمانیم ولی نباید سردرگم باشیم .برعکس ،اعتماد و اطمینان و امید و خوشبینی ّ
اجرای ّ
متعددمان ،بزرگترین نشانۀ ایمان و اطمینان قلبی ما است و بهترین طریقی که میتوانیم
قیتآمیز نقشههای
ّ
موف ّ
به همنوعان خود جهت رهایی از سردرگمی و مشکالتشان کمک نماییم1".

مور خ  9آوریل  ،19۴9از طرف حضرت شوقی افندی خطاب به یکی از محافل روحانی ملّ ی
 -1ترجمهای از نامۀ ّ
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تعهدات روحانی است .چه که فرق است بین تصدیق اصولی یک مطلب با قبول آن از صمیم
تحکیم آرمانها ،مستلزم ّ

کامال در آن منعکس
حتی مشکلتر از آن تغییر و اصالح اجتماع است به نحوی که ابراز جمعی این ارزشها
ً
قلب ،و ّ
باشد .اینست هدف جوامعی که در سراسر جهان با الگویی مبتنی بر تعالیم حضرت بهاءاهلل ،در حال شکلگیری
است .این جوامع میکوشند تا انوار آن تعالیم را بر آالم مزمنی که اجتماع را مبتال ساخته معطوف سازند ،و برنامههایی

روج و مدافع
عملی که متمرکز بر اصول روحانی است طرحریزی نمایند .اینها جوامعی هستند که تحت هر شرایطی م ّ
روحیۀ خدمت
روج مفهوم وسیع عبادتند که شامل انجام کار با
تعلیم و تربیت هم دختران و هم پسراناند؛ جوامعی که م ّ
ّ
فیاض
است؛ جوامعی که به جای منافع شخصی به آرمانها و اهداف روحانی ناظرند که به مثابۀ چشمههای همیشه ّ

انگیزه  ،در جریان است؛ جوامعی که اراده برای تقلیب فردی و اجتماعی را ترویج میدهند .این جوامع ،خواهان ایجاد

تعهد به وحدت
پیشرفتی همگام در امور روحانی ،اجتماعی و ّ
مادی هستند .مهمتر از همه ،اینها جوامعی هستند که ّ
تنوع ارزشمندی را که جمیع اقوام نوع انسان نمایانگر آن است،
عالم انسانی در ضمیرشان مندمج است .این جوامع ّ

هویتها و ارتباطات
هویت یک شخص به عنوان عضوی از اعضای نوع بشر بر سایر
ارج مینهند در حالی که معتقدند که
ّ
ّ
توجه مشترک به رفاه و سعادت بشر را تأیید نموده همۀ مردمان
تقدم دارد .آنها نیاز به یک آگاهی جهانی منبعث از
ّ
ّ
کرۀ ارض را برادران و خواهران روحانی میشمرند .پیروان حضرت بهاءاهلل صرفاً به تعلّ ق خویش به چنین جوامعی اکتفا

مستمر ًا از نفوس همفکر دعوت مینمایند تا در یادگیری نحوۀ اجرای تعالیمش به آنان بپیوندند.
ننموده ،
ّ

این نکته ما را به اصل مطلب میرساند .موضوع مورد بحث موضوع خطیری است که مستلزم صراحت و صداقت
خاص برخاسته و هر یک
میباشد .نهضتها و اهداف شریف و قابل ستایش در عالم بسیار است که هر یک از دیدگاه
ّ

شایستگی خود را داراست .آیا امر حضرت بهاءاهلل صرفاً یکی از این نهضتها است یا آنکه امری است جهانشمول و

مقرر است سرچشمۀ عدالت و صلح پایدار ،نه برای یک
در بر گیرندۀ عالیترین آرمانهای تمامی نوع بشر؟ امری که ّ
قوهای ملکوتی باشد که آن را قادر
فیاض و دارای ّ
محل و یا یک ملّ ت بلکه برای همه جا و همه کس باشد ،میبایست ّ
محدودیتها فراتر رفته جمیع جوانب زندگی بشر را در بر گیرد .نهایتاً باید از چنان نیرویی برخوردار
سازد تا از همۀ
ّ
باشد که قادر به تقلیب قلوب گردد .لذا شایسته آنکه همانند مهمان حضرت باب با ّ
تأمل نماییم .آیا امر حضرت
دقت ّ
خصوصیات نیست؟
بهاءاهلل حائز همین
ّ

بشریت به عالیترین سطوح وحدت میگردد ،پس انسان
اگر تعالیم حضرت بهاءاهلل تعالیمی است که موجب ارتقای
ّ

باید با روح و روان خویش جویای پاسخ صحیح گردد .انبوه مردمی که مقام حضرت باب را شناختند به دالوری و

شجاعت دعوت شدند و پاسخ شکوهمند آنان به این دعوت ثبت تاریخ است .شایسته آنکه هر نفسی که نسبت به

اوضاع جهان و شرارت های مداومی که موجب مصائب فراوان و انحراف زندگی اهل عالم شده است بیدار و هوشیار

توجه تام مبذول دارد .این است مفهوم دالوری
گردیده ،به ندای حضرت بهاءاهلل برای قیام به خدمت خالصانه و بیوقفه
ّ

و شجاعت در عصر حاضر .چه اقدام دیگری به جز تالش نفوس بیشماری که هر یک سعادت و آسایش نوع بشر را
هدف اصلی و برتر زندگی خود قرار دهند میتواند عالم را نجات دهد؟

