یاران روحانی
با تقدیم تحیات امنع ابهی و با تبریک به مناسبت سال نوو با امید به سالمتی فرد فرد شما عزیزان
دوستان عزیز برنامه ایکه تحت عنوان "آغوش فراگیر" تهیه گردیده است قصد دارد ما را به تأمل در خصوص یکی از
مهمترین خصائص در میدان تبلیغ و خدمت دعوت نماید .
بیت العدل اعظم الهی در پیامی خطاب به احبای مهد امراهلل میفرمایند:
" نور منیری که همیشه رهنمون مجهودات شما بوده و هست ،اصل وحدت عالم انسانی ،محور اساسی تعالیم حضرت
بهاءاهلل میباشد .به نونهاالن خود از آغاز زندگی این بیان مبارک را آموخته اید که میفرمایند« :سراپردهٴ یگانگی بلند شد
تعصب را
به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار» .همیشه بر این باور بوده اید که
ّ
محبت و نوعدوستی بر آن چیره شد .به این
نمیتوان با دوری گزیدن از دیگران و عناد مقابله نمود ،بلکه باید با نیروی
ّ
تعصب جهل و نادانی است و غلبه بر آن مستلزم نشر انوار دانش و بینش و در عین حال
حقیقت واقفید که بنیاد
ّ
ّ
تعصبات همکاری و همگامی افراد مختلف برای نیل
مؤثرترین طرق فایق گشتن بر
عمل و پشتکار است چون یکی از
ّ
به اهدافی واال و مشترک میباشد .شما میدانید که اصل وحدت عالم انسانی که مورد نظر حضرت بهاءاهلل میباشد با

تنوع تمامی نوع بشر
تحمیل یکنواختی مغایر است .شعارش وحدت در کثرت است ،پذیرفتنش به معنای در بر گرفتن ّ
ِ
حقیقت او به ودیعه
است ،و ترویجش مستلزم ایجاد امکانات برای شکوفایی استعدادهای ذاتی هر فرد است که در
گذاشته شده است".
امید داریم با تأمل بیشتر بر این اصل در مسیر خدماتمان بیگانه نبینیم و با آغوشی فراگیر محبت خود را بر همگان
نثار نمائیم.
تأییداتتان مدام

حضرت بهاء اهلل میفرمایند:
ای دوستان سراپردۀ يگانگی بلند شد به چشم بيگانگان يکديگر را نبينيد .همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار
آیات الهی ج  1ص 139
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-1مناجات شروع
ُهواهلل
عبوديتت همدم و دمساز فرما .قلوب را نورانی فرما و وجوه را رحمانی کن .تا
ای پروردگار ،ياران را کامکار کن و به
ّ
محبت و مهربانی در عالم انسانی تأسيس گردد و نوع بشربه يکديگر َمفتون ومهر پرور گردند .شرق دست در
بنيان
ّ
کل
آغوش غرب نمايد ،فرنگ بی درنگ سبيل
محبت پويد .تُ رک ،تاجيک را همدم داند و هم آغوش و مهربان شمردّ .
ّ
با هم در نهايت الفت و يگانگی معاشرت و مصاحبت نمايند .بيگانگی نماند .ذکر اغيار نشود و همدگر را آشنا و يار و
مبدل
غمگسار گردند .ای پروردگاراين شب تار را روز روشن فرما و اين ُبغض و عداوت بين ملل را به ُانس و
محبت ّ
ّ
کن ،تا عالم آفرينش آسايش يابد و جهان پرغرور از عالم الهی نصيب موفور جويد توئی مقتدر و توانا و توئی بخشنده

و درخشنده و بينا .

عع
مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص 51

-2بیانات مبارکه حضرت بهاء اهلل
نخستين گفتار دانا آنکه ،ای پسران خاک از تاريکی بيگانگی به روشنی خورشيد يگانگی روی نمائيد اينست آنچيز که
مردمان جهان را بيشتر از همۀ چيزها بکار آيد
مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص263
ای دانايان امم ،از بيگانگی چشم برداريد و بيگانگی ناظر باشيد و به اسبابيکه سبب راحت و آسايش عموم اهل عالم

تمسک جوئيد اين يک ِشبر عالم ،يک وطن و يک مقام است .از افتخار که سبب اختالفست بگذريد و به آنچه
استف
ّ
توجه نمائيد.
علّ ت اتفاقست،
ّ
اشراقات و الواح دیگر ص 122

 -3بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء
محبت و يگانگی مشکل است و در اين دور بديع به نصوص الهی بايد با جميع طوائف و
"با وجود مالحظه بيگانگی،
ّ

عزت ِِ قديمه بايد نظر کرد که
نيت و ظلم و ِعداوت ننمود .بلکه به افق ّ
ملل يگانگی نمود و نظربه ُعنف و ّ
شدت و سوء ّ
رب اآلياتند و به فيض الهی و قدرت ّربانی به عرصۀ وجود ،قدم نهادند .لهذا آشنا هستند نه
اين کائنات هر يک آيتی از ّ

محبت با دوست و
بيگانه .يار هستند نه اغيار و به اين نظر بايد معامله نمود .پس ياران بايد در نهايت مهربانی و
ّ
محبت نمايند()1
بيگانه هر دو الفت و
ّ

رحمانيت در انجمن بنی آدم .نتيجه و ثمر
نورانيت عالم است و ظهور
"ای اهل عالم ،طلوع شمس حقيقت ،محض
ّ
ّ
ِ
نورانيت جهان و جهانيان .ائتالف و
موهبت َبحت و
مقدسه هر فيض موفور .رحمت ِصرف است و
مشکورو ُسنُ وحات
ّ
ّ

رحمانيت و يگانگی و اِ زالۀ بيگانگی و وحدت با جميع َمن َعلی األرض در نهايت
محبت و ارتباط .بلکه
التيام است و
ّ
ّ
آزادگی و فرزانگی .جمال مبارک ميفرمايد:همه بار يکداريد و برگ يکشاخسار عالم وجود را به يک شجرو جميع نفوس

جميع شاخه و برگ و شکوفه و ثمر ،در نهايت طراوت باشند و
به منزله اوراق و ازهار و اثمار تشبيه فرمودند لهذا بايد
ِ
حالوت َمنوط به ارتباط و الفت است)2(.
حصول اين لطافت و َ
-1منتخبات مکاتیب ج  1ص22

- 2منتخبات مکاتیب ج 1ص1

-4لوح مبارک حضرت عبدالبهاء

هو اهلل
ای طالب حقيقت ،آنچه نگاشتی مالحظه گرديد .ملکوت الهی شفا خانۀ روحانی عالم انسانی است .هر دردی را،

توجه به جمال ابهی نما که َم ِ
طبيب ارواح و قلوب.
ليک ملکوت است و
درمان موجود و هر زخمی را ،مرهمی حاضر.
ِ
ّ
الهيه و وصايا و نصايح بهآءاهلل ،سبب نَ جاح و َفالح در ُملک و ملکوت است .هر نفسی به آن تعاليم رفتار کند و
تعاليم ّ

مطهر نمايد و روح را به يگانگی
کل پاک و
کل طوائف ازنوع انسان  ،قلب را از بيگانگی ّ
حب عالميان گردد وخير خواه ّ
ّ
ُم ّ
َ
محبت اهلل شعله زند و شمع ملکوت در دل ،برافروزد و ابواب عرفان مفتوح گردد
ستبشر فرمايد ،آن وقت نار
کل ُم
با ّ
ّ
و تأییدات ملکوت برسد و نفثات روح القدس تأثير نمايد و عليک البهآء االبهی

عع
منتخبات مکاتیب ج  4ص 103

 -5لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
رب الملکوت شمس حقيقت يک تجلّ ی و اشراق بر امکان و کيهان فرمود جميع کائنات از پرتو آن
ای بنت ملکوتّ ،
اشراق ،هستی و حيات يافتند و درعرصۀ وجود محشور گرديدند  .پس جميع کائنات صفحات آئينهاند که شمس
حقيقت ،پرتو فيض افکنده جميع اين صفحات مرايا هستند وحکايت از شمس حقيقت نمايند و فيض ،فيض واحد

متنوعه مختلفند ،بعضی در نهايت صفا و لطافت و منعکس از پرتو
است و تجلّ ی ،تجلّ ی واحد  .ولی اين َمرايای
ّ
شمس حقيقت و تجلّ ی شمس ظاهر و باهر و المع و َمرايائی ديگر ُ
پرغبار و ِ
پرکدر لهذا از استفاضه محروم و َمهجور
نير آفاق کنند و طوائف ديگر صفحات
احبای الهی َمرايای صافيهاند که در نهايت لطافت و صفا ،حکايت از ّ
مانده ّ .

شدت غبارمانند سنگ سياه
تعصب
غبرند .علی الخصوص اهل َبغضا و ِعناد و ظلم و بيداد و
جاهليه که از ّ
ح َ
َ
جر و َم َد ُ
ّ
ّ
رم ّ
شدهاند که پرتو آفتاب در آن ُسطوع و اشراقی ندارد  .حال اين آئينهها را که محروم از فيضند نبايد بيگانه شمرد و

محبت و مهربانی از اعضای خويش شمرد بيگانه
توحش شمرد بلکه بايد در نهايت
اغيار شناخت و دشمن دانست و ُم ّ
ّ
نگفت ،آشنا دانست .اغيار نبايد شمرد ،ياربايد دانست
منتخبات مکاتیب ج  2ص 61

 -6همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار
حضرت بهاءاهلل می فرمایند
“ای اهل عالم سراپردۀ یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید ،همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار”
حضرت عبدالبهاء در توضیح این بیان می فرمایند که در همه ظهورات سابقه دو درخت بود ،درخت ایمان و درخت
اعراض ،درخت دوستی و درخت دشمنی ،درخت مومنین و درخت مخالفين .حضرت بهاءاهلل این دو درخت را
برداشتند و یک درخت به جای آن نشاندند .همه چه مؤمن چه غیر مؤمن ،برگهای این درخت هستند .همان طور که
برگهای درخت ،همدیگر را نگهداری می نمایند و یاری

می رسانند و به یکدیگر جان می بخشند ،اهل عالم هم باید

نسبت به هم ،چنین باشند بیگانگی را فراموش کنند و به یگانگی بیندیشند .اگر چنین شود عالم بهشت برین گردد.
ظهور جدید برای عصر جدید ص23

-7بیانات مبارکۀ حضرت ولی امراهلل
عزت بخشش قادر شد که نژادها و ملل و مرامها و طبقات
القه و نظم آفرين و ّ
آئين حضرت بهاءاهلل به برکت قوای خ ّ
تمسک جسته اند در آغوش باز خويش بپذيرد و قلوبشان را تقليب
مختلفی را که در سايه اش پناه گرفته و به امرش
ّ

نيات و مقاصدشان را
نمايد و پردۀ
تعصباتشان را بسوزاند و آتش ِعداوتشان را فرو نشاند و مفاهيمشان را باال برد و ّ
ّ
واال کند و مجهوداتشان را هم آهنگ سازد و وجهۀ نظ رشان را دگرگون نمايد و توانست که با حفظ وطن پرستی و

ِ
سرسخت مصالح عالم انسانی سازد و توانست با حفظ
ثانويه شان آنانرا دوستاران بشر و حاميان
تعهدات
ّ
وفاداری به ّ
اصليۀ اديان واقف گرداند و قدر و مقامشان را معلوم دارد و
اعتقاد کامل به الهی بودن اديانشان آنان را بر مقاصد
ّ

جامعيت و اتّ حادشان را آشکار نمايد و آنان را ُم ِ
ذعن سازد که جميع آن اديان با پيوندی
ظهور پی در پی و ارتباط و
ّ

محب ِ
ت جامع و فائِ قی را که پيروان آئين بهائی به همنوع خويش از
مستحکم با آئين بهائی پيوسته اند .اين عشق و
ّ
تصنعی تلقّ ی کرد زيرا آن عشق ،عشقی حقيقی است و آن
هر نژاد و دين و طبقه و ملّ تی دارند هرگز نبايد مرموز و
ّ

محبتی ذاتی است و هر کس که دلش با آتش عشق الهی افروخته شد ،خلق را به خاطر خدا دوست ميدارد و
محبت،
ّ
ّ
صورت هر انسانی را ،آينۀ نور خدا می بيند.
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-8قسمتی از پیام َمنیع بیت العدل اعظم الهی
توجه خاص قرار گیرد این است که اگر چه اهمیت خانواده در
نکتۀ اساسی که در زمینۀ استحکام خانواده باید مورد
ّ
بسیاری از فرهنگها مورد تأکید میباشد و چه بسیار شواهدی که گویای نقش مثبت خانواده در پیشرفت عمومی

توجه بیش از حد به مصالح خانوادگی ،خواه و ناخواه ،موجب بروز نوعی تنگ
است؛ ولی مواردی نیز وجود دارد که
ّ
متحدی که بر
نظری اجتماعی گردیده و در نهایت به حال دیگران ُمضر واقع شده است .چه بسا خانوادههای باثبات و
ّ
اثر دید تعصب آمیز که نسبت به بخشی از اجتماع دارند به کودکان خود مفهوم "خودی و بیگانه" را القاء میکنند؛
غافل از اینکه تلقین چنین افکار مسموم کنندهای حس نوع دوستی و عدالت خواهی را در وجود آنان ضعیف میکند.
تعجب نیست اگر کودکانی که در چنین محیطی پرورش مییابند ،در سنین بلوغ یا در مقابل رنج و درد انسانها
جای
ّ
ً
احتماال به رواج آن کمک نمایند.
بیتفاوت شوند ،یا ظلم و ستم به دیگران را عملی جایز و مشروع شمرند و یا خود نیز
به عالوه از آنجایی که در جوامع سرکوبگر و خشن دفاع از حقوق بشر و حیات از ستمدیدگان ،امر دشواری است ،این
قبیل افراد به جای ترویج عدالت و حمایت از مظلومان راه آسان تر ،یعنی سکوت و یا سازش با ستم گر را برگزیده،

سد راه پیشرفت روحانی و معنوی خود و ّ
ترقی ملت خویش میگردند.
نادانسته ّ

تعلیم عدل و انصاف در خانواده اقدامی اساسی در جهت رفع این نارسایی بزرگ اجتماعی است .فرزندان باید آن چنان
تربیت شوند که هر انسانی را بدون در نظر گرفتن دین ،قوم و یا هر گونه تعلق دیگری ،همنوع خود دانسته ،گرامی
شمرند و به این بیان که نمایان گر روح این زمان است ،ناظر باشند" :سراپردۀ یگانگی بلند شد ،به چشم بیگانگان

یکدیگر را مبینید؛ همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار» .مالحظه فرمایید که چطور کودکان بر اثر تربیت فرامیگیرند
که به فکر حقوق افراد خانوادۀ خویش باشند .با تربیت بیشتر میآموزند که رعایت حال همسایگان و خدمت به آنان

عزت وطن و
را نیز واجب شمرند .در سطحی برتر ،تربیت درست ،میتواند به آنان یاری دهد تا با بینشی وسیعترّ ،
مد نظر قراردهند و هنگامی که این وسعت بینش به منتهی درجۀ کمال رسد ،البته پیشرفت نوع
ملّ ت خویش را ّ
انسان و خیر و صالح تمامی مردم جهان را یکی از اهداف زندگی خود قرار خواهند داد .خانواده محیطی است که در

آن ،این افکار بلند و شکوهمند جهان شمول میتواند پرورش یابد و بدین ترتیب نسلهای برومندی تربیت شوند که

ّ
عزت دیگران بینند.
ترقی و پیشرفت خود را در سعادت و ّ

-9اصل یگانگی نوع بشر به چه معناست؟
امروزه ،نوع بشر در حال گذر از دوران پرتالطم نوجوانی و حرکت به سوی مرحلۀ بعدی در حیات خود میباشد –
مرحلۀ بلوغ كه مشخصه اش ظهور یك تمدن جهانی متحد و هماهنگ است .رفاه ،صلح و امنیت ما همگی در گرو
برقراری وحدتی پایدار است .برای خلق این جهان نوین ،بسیاری از الگوهای رفتاری که مشخصۀ مراحل پیشین

هستی ما میباشند باید كنار گذاشته شوند .حضرت عبدالبهاء میفرمایند" :باید بیوقفه تالش نماییم و دمی نیاساییم

مقام حقیقی
تا ماهیت روحانی انسان پرورش یابد و با قوایی خستگی ناپذیر در راه پیشبرد بشریت به سوی اصالت
ِ
که برای او در نظر گرفته شده ،کوشش نماییم".
اصل بنیادین یگانگی نوع انسان مستلزم تغییری عمیق در تفکرات ماست :اما افكار متعالی به خودی خود كافی

نیستند و باید به عمل درآیند .امروزه این حقیقت كه نوع بشر یكی است باید به طور مداوم مورد تأکید قرار گیرد و به

همگان آموزش داده شود .دوستی خالصانه و محبت جهانشمول پیشنیاز دستیابی به وحدت نوع انسان است.

ً
ابدا تفاوت
"رعایت و محبت را به درجهئی رساند كه بیگانه ،خود را آشنا بیند و دشمن ،خود را دوست شمرد .یعنی
معامله گمان نكند".
تمدن نوینی که حضرت بهاءاهلل ما را به آن فرا میخوانند ،همۀ مردم باید آنگونه احساس و رفتار نمایند كه گویی
در
ّ

شهروندان یك وطن هستند" .اجازه ندهید هیچ آداب و رسومی شما را در مالقات با مردم ناآشنای سایر سرزمینها،
سرد و بی تفاوت جلوه دهد ...به اظهار دوستى و محبت كه فقط با الفاظ باشد قانع نشوید ،قلبتان را با محبت
خالصانه نسبت به تمام افرادى كه در راهتان میگذرند مشتعل سازید".
پذیرش اصل یگانگی نوع انسان است .حال که نوع انسان به
خدمت خالصانه به همنوعانمان جلوهای طبیعی از
ِ
دوران بلوغ خود نزدیک میشود ،باید به نحوۀ ابراز نظر و عقیدهمان نیز توجه كافی مبذول داریم .هنگامی که نظرات
و عقایدمان را با محبت با دیگران درمیان میگذاریم میتواند تأثیری عمیق بر شنونده داشته باشد .به عالوه ،هیچ

چیز به اندازۀ پرداختن به اشتباهات دیگران و یا بدتر بر سر زبان گرداندن آنها ،به وحدت لطمه وارد نمیآورد .افكار
ما باید متمرکز بر محبت و وحدت باشد و به خصوصیات مثبت دیگران توجه كنیم و از کاستیهای یكدیگر چشم

پوشیم.
فرهنگ رقابت که امروزه بر بسیاری از جنبههای زندگی حاکم است ،رهایی از تفکر برتری جویانه را بسیار دشوار ساخته

است .حتی گزینههایی که والدین انتخاب میکنند میتواند بر فرزندان تأثیر بگذارد؛ گزینههایی که هرچند غیر عمدی
و معصومانه ،کودکان را تشویق به دستیابی به امیال دنیوی مانند ستایش مقام و قدرت ،عشق به تجمالت و اعتیاد به

مروج نفاق هستند و فرد را در مسیری قرار میدهند که در آن
لذتجویی مینماید .چنین نگرشهایی به جای یگانگیّ ،
همیشه یکی بر دیگری برتری میجوید.

نگاه نو

 -10جامعه سازی و الگوهای مبتنی بر اصل یگانگی نوع انسان
تمدن بشری مستلزم
بهائیان با الهام از اصل یگانگی نوع انسان ،بر این باورند که پیشرفت یکپارچۀ مادی و معنوی
ّ
مشارکت افراد ،گروهها و سازمانهای بیشمار برای نسلهای متمادی خواهد بود .امروزه تالش جامعه بهائی برای

مشارکت در جامعه سازی در نقاط مختلف جهان قابل رؤیت است و همه میتوانند در این تالش سهیم باشند.
در بطن کوشش بهائیان ،یک روند طوالنی جامعه سازی وجود دارد که به دنبال ایجاد الگوهای زندگی و ساختارهای
اجتماعی مبتنی بر اصل یگانگی نوع انسان قرار دارد ...هر فرد بدون توجه به نژاد،جنسیت،یا اعتقاداتش به مشارکت
در این فرایند دعوت میشود.با مشارکت هزاران هزار فرد در این فرایند و با کسب بینش از علم و میراث معنوی عالم،

تولید و توسعۀ دانش سریعتر انجام میشود .با گذشت زمان در محدوده های مختلف در سراسر جهان ،قابلیت و

استعداد ب القوۀ خدمت گسترش یافته و ابتکارات فردی پدیدار میشوند و به طور فزاینده ای اقدامات جمعی برای
بهبود وضعیت جامعه صورت میگیرد .در واقع تغییر فرد و تحول و تقلیب جامعه به طور همزمان پیش میرود
نشریۀ بهائیان

-14مناجات خاتمه
هواهلل
كل را تأیید فرما و توفيق عطا كن تا سبب آسايش جهان آفرينش گردند و شرق و غرب را آرايش بخشند
پروردگارا ّ
سبب الفت و اتّ حاد عالم گردند و خادم نوع بشرشوند جميع امم را بجان و دل دوست حقيقی گردند و ّ
كافۀ اديان را
در نهايت روح و ريحان يار روحانی شوند .ظلمات بيگانگی محو كنند و آواز يگانگی در جهان منتشر فرمايند .خداوندا

كل را در پناه خويش پناه ده و به الطاف بي پايان شادمان و كامران فرما .توئی مقتدر و توانا و توئی بيننده و شنوا
ّ
عع
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