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 مناجات شروع(1
 هُواهلل                                   

را كامکار كن و به عبوديّتت همدم و دمساز فرما قلوب را نوراني فرما و وجوه را رحماني  پروردگار ياراناي   

گردند  به يکديگر مفتون ومهر پرور بنيان محبّت و مهرباني در عالم انساني تأسيس گردد و نوع بشر كن تا

همدم داند و هم  شرق دست در آغوش غرب نمايد فرنگ بي درنگ سبيل محبّت پويد ترک تاجيك را

الفت و يگانگي معاشرت و مصاحبت نمايند بيگانگي نماند ذكر  آغوش و مهربان شمرد كلّ با هم در نهايت

روز روشن فرما و اين بغض  اين شب تار را اغيار نشود و همدگر را آشنا و يار و غمگسار گردند اي پروردگار

پر غرور از عالم الهي  و عداوت بين ملل را به انس و محبّت مبدّل كن تا عالم آفرينش آسايش يابد و جهان

تهاي حضرت امجموعه مناج)    .    ع ع و توئي بخشنده و درخشنده و بينا نصيب موفور جويد توئي مقتدر و توانا

 (51عبدالبها ص

 

 

 

 

 
 حضرت بهااهلل نصوص مقدسه( 3

آثار  .تزايد  از جميع جهات در عبور و مرور است و انقالبات و اختالفات عالم يوماً فيوماً در ارياح يأس "-1

 "آيد موافق نمي هرج و مرج مشاهده ميشود چه كه اسبابي كه حال موجود است بنظر

 (115)مجموعه الواح بعد از كتاب اقدس ص                                                                                                  

 "آخر انّه كان علي كلّ شيء قديرا .  اًبساط طلعمري سوف نطوي الدّنيا و ما فيها و نبس "  -2

و بزودي دنيا را با آنچه در اوست در هم پيچيم و بساط ديگري بگسترانيم مضمون بيان مبارک به فارسي)

 (66) ندا به اهل عالم ص (           خداوند بر هر چيز توانا است.

مقصود اصالح عالم و راحت امم بوده اين اصالح و راحت ظاهر نشود مگر به اتّحاد و اتّفاق و آن حاصل -3

بحات ذكرش نار محبّت برافروزد و س .بيانش آفاق را به نور اتّفاق منوّر فرمايد .نشودمگر به نصايح قلم اعلي

 (183.   )منتخباتي از آثار حضرت بهااهلل صئله را بسوزدمانعه و حجبات حا

 



 از بيانات حضرت عبدالبهاء(4

ي صباوت را طي مي كرد و در حيات جمعي انساني ادواري مقرّر و مراحلي مقدّر .آدمي زماني مرحله 

قبل بدان بشارت داده شده بود و  واصل كه ازهنگامي دوره ي شباب را و اينك به رتبه ي بلوغ و كمال ذاتي 

قرائن و شواهد از هر سو پديدار.آنچه كه در مراحل اوليّه ي تاريخ موافق احتياجات انسان بود اكنون ديگر 

عالم انساني از حدودات ابتدائي رهيده و از تجارب  نياز اين يوم بديع و دور جديد را نمي نمايد. تکافوي

يد به قوي و استعدادات بديع فائز گردد و به فضائل جديده و اخالق حميده .حال بامقدماتي پا فراتر نهاده 

هر مواهبي بديع و عطاياي عظيم مهيّا تا بر او ارزاني گردد. موهبات و بركات دوره ي شباب  آراسته شود.

      )ترجمه(چند در آن مرحله كافي مي نمود ولي حال تکافوي احتياجات دوران بلوغ را نمي نمايد.
 (11-3)جلوه مدنيّت جهاني ص      

 

 

 

 اصل وحدت عالم انساني(5

نبايد اشتباه شود كه اصل وحدت عالم انساني كه محور جميع تعاليم حضرت بهاء اهلل است صرفاً  

منبعث از اظهار احساساتي ناسنجيده و بيان اميدي مبهم و نارسا نيست و نبايد آنرا منحصراً ناشي از آرزوي 

بشري و خيرخواهي بين مردم انگاشت و هدفش را فقط در اين دانست كه بين افراد بشر و  احياء روح اخوّت

ملل و اقوام تعاون و تعاضدي حاصل گردد بلکه مقصدش بسيار برتر و دعويش بسيار عظيم تر از آنست كه 

ط ضروريّه اي حتّي پيامبران پيشين مجاز به اظهارش بوده اند. پيامش فقط متوجّه افراد نيست بلکه به رواب

نيز مربوط ميشود كه ممالك و ملل را به هم پيوند ميدهد و عضو يك خانواده بشري مي نمايد و چنان 

نيست كه فقط مرامي را اعالن كرده باشد بلکه با تشکيالت و مؤسّساتي پيوستگي ناگسستني دارد كه قادر 

نمايان و تأثير و نفوذش را جاودان مي است اصل وحدت عالم انساني را تجسّم بخشد و صحّت و اعتبارش را 

كند و نيز مستلزم آنست كه در بنيان جامعه كنوني تغييراتي حياتي )ارگانيك( صورت پذيرد كه شبهش را 

چشم عالم نديده است. اين اصل متضمّن مقابله اي دليرانه و عمومي با معيارهاي پوسيده افکار و مرامهاي 

الزم و مجري بوده اند ولي حال به تقدير پروردگار جاي خود را به مباني ملّي است كه هر چند در زمان خود 

اعتقادي تازه اي داده كه اساساً با اصول عقائد سابق متفاوت و از جميع آنها برتر است. بلي اصل وحدت عالم 

 انساني خواهان تجديد بنيان جامعه و طالب خلع سالح كشورهاي متمدّن جهان است.
 (48-47ص)نظم جهاني بهائي                                                                                        



  جريان دو گانه در عالم(6

به خود و جوش و خروش قهراً انظار ما را  فراواني از هيجانچون به دنياي اطراف نظر مي اندازيم شواهد 

و خواه  مذهبي بشري خواهمعطوف مي دارد كه در جميع قارّات كره ي ارض و در كليّه ي شئون حيات 

اجتماعي و چه اقتصادي و چه سياسي دست اندر كار تطهير و تجديد سازمان عالم انساني است كه به منزله 

نوع انسان شناخته گردد و  براي حلول يومي بشمار مي رود كه در آن روز وحدت اصليّه يي تمهيد سبيل 

و با حاد من علي االرض تحقق يابد.جرياني دوگانه را مي توان تشخيص داد،كه هر يك به طريق خويش ات

نيروئي شتابنده در صددند قوائي را به حدّ اعالي اوج خود نزديك سازند كه اينك مشغول تغيير و تبديل 

 ده و دومين آن اساساً متالشي كننده است.وجه عالمند. نخستين آن اصوالً جرياني ائتالف دهن

اوّلي همانگونه كه بي وقفه تکامل مي يابد دستگاهي را شکوفا مي گرداند كه به خوبي مي تواند الگوي نظام 

آن در حال پيشروي است.دومي چون  جهاني گردد كه دنياي آشفته و پرآشوب بطور مداوم در جهت

خشونتي فزاينده مي خواهد موانع عتيقه و فرسوده اي را درهم كوبد تأثيرات مخرّبه ي آن شدّت مي يابد با 

    . سدّي سديد پديد آوردكه در صدد است در سبيل پيشرفت بشر در جهت هدف مقدّر 

 (21)جلوه مدنيت جهاني ص       

   

 

 بيت العدل اعظم 1331اسفند  12قسمتي از پيام (7

آن را اعالن فرموده اند فقط خواهان همکاري در بين  نوع بشر كه حضرت بهااهلل مقتضيّاتاصل يگانگي 

نيست بلکه مستلزم نوانديشي كامل درباره روابطي است كه به اجتماع تداوم مي بخشد.  مردمان و ملّت ها

نظامي است كه تاراج منابع طبيعي را براي ارضاي زياده   آن  کمحرّ  كه  بحران فزاينده ي محيط زيست

ر كنوني نوع انسان ازروابطش باطبيعت تا چه مي گيرد گوياي آنست كه تصوّ ناديدهبي پايان بشري  طلبيِ

 در   و كودكان  زنان حقوق  مداوم   نقض  افزايش با   همراه  حد نارسا است؛ وخامت اوضاع خانواده

 ي كنداي كه امروزه روابط خانوادگي را توصيف مكوته نظرانه عقايد  كه   آنست روشن گر  جهان   سراسر

مشروع  تِنايي روز افزون مردم جهان به مرجعيّتداوم استبداد از يك سو وبي اعت تا چه اندازه فراگير است؛

تي ت روابط كنوني موجود ميان فرد و نهاد هاي اجتماع براي بشريّاز سوي ديگر روشن مي سازد كه ماهيّ

وچك از سکنه كره زمين نشان مي قدر غير قابل قبول است؛ تمركز ثروت در دست گروهي كچروبه بلوغ 

دهد كه روابط بين بخش هاي گوناگون اجتماع كه اكنون به صورت جامعه اي جهاني در آمده چگونه از 

درتار و پود ساختار  نديبنيان به غلط طرح ريزي شده است. اصل يگانگي نوع بشر مستلزم تغييري بنيا

 .در سراسر عالم استاجتماع 



   ايجاد وحدت دو شرط اساسي براي (8 

بشر و ترويج  اتّحاد نوع عبدالبهاء براي تضمين ايجاد نظم الهي حضرت بهاءاللّه كه هدفش حصول حضرت  

مقاصد و تعاليم مؤسّس آئين  اءاجر عدالت در حيات جمعي انساني است وسائل و ابزاري را تعبيه فرمود كه

ترين سطح و مقام دو شرط اساسي الزم  ر سادهد يگانگي حتّي بهائي را تضمين نمايد. براي ايجاد وحدت و

 كه اين حقيقت در روابطشان اتّحاد نخست بايد درباره ماهيّت حقيقت متّفق باشند چه است. يکي آنکه طالبان

توافق نمايند و از آن تمکين  شده است. دوم آنکه بر مرجعي مستند و شناخته با يکديگر و با جهان خارج مؤثّر

آنان مؤثّر است تصميم بگيرد و اهداف و مقاصد عمومي  در باشد در باره روابطي كه درقا كنند، مرجعي كه

  وجمعي آنان را تعيين نمايد.

 (34)قرن انوار ص                                                                                                   
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بلوغ است . بشر  ءمرحله صباوت به ءتکامل سازمان اجتماعي مستلزم ورود عالم انساني از مرحله          

ت بيش و كم توانسته است قيّشروع كرده و با موفّ ، در صور گوناگونش ،اين مراحل را از واحد خانواده

كه  طي كند . در اين محيط اجتماعي اکّل ملّت رشهرنشين و سرانجام تش ءجامعه مراحل تشکّل قوم ، قبيله ،

موقعيّت الزم را براي بروز و  ي بشرنشود استعدادهاي نها تر مي تر و در عين حال پيچيده به تدريج وسيع

به نوبه خود باعث تغيير مداوم در بافت جامعه گرديده است ،  اند و اين توسعه و پيشرفت توسعه پيدا نموده

انواع  ءبايد همه سيدن عالم بشريّت مستلزم تغيير كلّي در نظام اجتماعي است . تغييري كهر بنابراين به بلوغ

 ءبينش ها كه در طيّ هزاران سال تجربه گونگيهاي بشر را در بر گيرد و از انواع مختلف استعدادها و

 ...اند بهره جويد . فرهنگي تلطيف شده

اجتماعي و رسيدن به وحدت عالم  وسيله براي ايجاد تغييرفرمايند كه مهمترين  حضرت بهاءاللّه تصريح مي  

انساني است . اين موضوع از اركان اصلي تعاليم حضرت  ءجامعه انساني برقراري عدل و انصاف در امور

عالم انساني  حضرت بهاءاللّه در آثار بعدي خويش اين اصل را در ارتباط با بلوغ  ..شود . محسوب مي بهاءاللّه

و از لوازم  "ذكور عند اهلل واحد بوده اناث و  ": كه فرمايند اند . آن حضرت مي ح بيان فرمودهي صريوبه نح

منابع  و پيشرفت تمدّن آن كه انتظام امور اجتماعي بايد بر اساس اجراي اين اصل باشد . ضروري ترقّي

ه ميزان سعي و كوشش افراد ب بشر تعلّق دارد نه فقط به يك قوم خاص . پاداش ءخاک به همه ءطبيعي كره

بستگي دارد ، ولي ثروت و فقر مفرط كه امروز گريبان گير  آنان در راه بهبود رفاه اقتصادي عموم جامعه

ميان برداشته  زمين است بايد قطع نظر از نظام اجتماعي و اقتصادي حاكم بر اين ملل از بيشتر ملل روي

 (42)حضرت بهااهلل ص       .شود

 


