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 میفرمایند: 2021بیت العدل اعظم الهی در پیام رضوان 

نوع بشر نشان می   اصلیۀاشتیاق بیشتری برای قبول  وحدت    ال  و عم  العلیرغم افزایش تعداد افرادی در اجتماع که قو"
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  مناجات شروع-1 

 ُهو اهلل 

ت  یا  نما    یآسمان  اين نفوس را مالئکهء  .مشتعلند  پروردگار اين جمع ياران تواند و به جمال تو منجذبند و به نار محب 
نفح به  فرما  ۀو  زنده  القدس  قلب  یلسان  ،روح  و  فرما  یناطق بخش  عطا  ُس   یآسمان  ۀقو    ،ثابت  و   یرحمان  وحاتنُ ده 
ت و الفت عالمبخش و مُ  ج وحدت بشر فرما و سبب محب  ب جاهلفرما تا ظلمات مُ   یانسان  رو  به انوار    یهلکهء تعص 

و اين    گيرد   یپرتو جهان روحان   یشود و اين عالم جسمان  ینوران  یاين جهان ظلمان   و  شمس حقيقت محو و زائل گردد 
ل به يک رنگ گردد و آهنگ تسبيحالوان مختلفه مُ   مقتدر و توانا .   ع ع  یملکوت تقديس تو رسد توئ به بد 

 چاپ آلمان مجموعه مناجاتها 20۳  ص                                                                              

 

  

 مناجات دوم -2

 ی االبه ُهو

جميع ما را در   .ده  یرهائ  یو از دام خود پرست  بخش  یآزاد  یپروردگار توانا اين بندگان نا توانت را از قيود هست  یا
ک    یمأو  پناه عنايت منزل و را در  انقطاع و حُ ده و کل  ما  از شئونهف حفظ و حراست و  ت  ي  نجات    یو هو  نفس  ر 
تا جميع مت   حد شده در ظل  خيمبخش  ابه  تو  يک رنگ  ۀفق و مت  ت  از صراط گذشته در جن  ه    یآئيم و  وحدت اصلي 

ک  .داخل گرديم حيم ال ِاله اال  انت القوي  القدير .  ع ع ِان  ک  انت الر  نت  الکريم ِان   ا 

                                                                                                                                                       
 چاپ آلمانمناجاتها   مجموعه  40ص

 

 

 بیان مبارک حضرت بهاء اهلل -3 

 میفرمایند: بهااهلل حضرت

ت  یا ه نازل گشته عل  ت الهي  حاد  اهل بينش آنچه از سماء مشي  ه   یعالم و الفت و يگانگ  ات  امم بوده . از اختالفات جنسي 
ه مالحظه نمائيد ".   و چشم برداريد  کل  را در پرتو وحدت اصلي 

 ۳۶۵ص تعالیم بهائی گلزار                              

 



 بیان مبارک حضرت عبدالبهاء-4 

 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

ات موجود جميع ات هادم بنيان انسانيست و تا اين تعصب    .مستمر  یو درندگ یو خونخوار  یستولمُ  بقا ۀ نازع مُ  ،تعصب 
م انسان ب و اخالق ملکوته جز ب طبيعت از ظلمات یپس عال    نجات نيابد و روشن نگردد  یترک تعص 

 ۳۶۹ص  تعالیم بهائی گلزار

 

ح بر منفعت خود بدان گرانیمنفعت د -5  م یرا مرج 

 میفرمایند:  عبدالبها حضرت

ح بر منفعت خود بدان گرانی و منفعت د دیاز حقوق خود مالحظه داشته باش شی را ب گرانیحقوق د شه یهم تا   دیرا مرج 
اله ب  دیشو  یمظاهر عدل  تعاله  و  نمائ  میموجب  نها  ات یبهاء اهلل مدت ح  .دیبهاء اهلل عمل  در  را  مشقت و    تیخود 

اه  زحمت و بال بگذراند ب ب  شوندشوند عادل    تیتمام ترب  نکهیجهت  نورانمُ   یفضائل عالم انسانه  و  صف گردند    تیت 
که شامل کل بشر است لهذا من در    دیشو  یمظاهر الطاف اله  دیرحمت پروردگار باش  د یبجوئ  هی عدالت اله.   ابندی  هیابد

  کنمیحق تمام دعا م

 ۷۸ص  1خطابات مبارکه جلد 

 

 

 وحدت نوع انسان-6 

 ک ی : »بار  ندیفرمایخطاب به نوع انسان م  شانیاست. ا  یحضرت بهاءاهلل وحدت عالم انسان  یاساس  میاز تعال  یکی 
مختلف    یهمانند درخت است، ملل و مردمان همچون اعضا  یکه عالم انسان  یمعن  نیشاخسار«، بد  کیو برگ    دیدار 
افراد انسان  یهاشاخه  ای اعالن وحدت نوع    نگونهی. حضرت بهاءاهلل اشیهاو شکوفه  هاوهی همچون م  یآن درخت و 

  ایمردمان اهل کتاب    یکی:  دانستندی را بر دو دسته م  یقبل، عالم انسان  انیاد  میتعال  یکه تمام  یانسان نمودند در حال
متعلق به    گر ی بود و دسته د  نیاول محدود به مؤمن  ۀ شجره ملعونه. دست  ایکافران و گمراهان    یگر یو د  بهی  ط  ۀ شجر 

گمراه ب  ی جنود  بشر   یبخش   نان،یدیو  مهر    ۀکنندافتیدر   تیاز  و  د  یزدانی بخشش  بخش  و  غضب    گر یبود  مورد 
 ...نمودند یبرداشتند و اعالن وحدت عالم انسان انیرا از م  هانیا ۀ پروردگارش. حضرت بهاءاهلل هم

  The Promulgation of Universal Peace ، ترجمه از کتاب  1۹12دسامبر  2 خیدر تار  ورکیوین                  

  



 بیانات مبارکۀ حضرت ولی محبوب امراهلل -7

اق امر بهاء، دم بنیان   آوقت    ای عش  ن است که کل به پاس این عنایات ُعظمی ...در سبیل ترویج وحدت اصلیه و ه 
تیق تعصبات جنسیه و سیاسیه و وطنیه ، جانفشانی نمائیم  و در تولید ُحسن تفاهم و تعاون و تعاُضد بین ملل و  ع 

حدید ِنطاق ُمنازعات آتیه  و تقلیل و تخفیف ثقل عظیم بل   یات حتمیۀ آینده به همتی خلل ناپذیر و اقوام  ُمتغایره و ت 
ان مالء اعلی ندای واطوبی برآرند   شجاعت و شهامتی بدیع در انجمن عالم مبعوث گردیم چنان قیامی نمائیم که ُسک 

مین را به قوۀ توکل درهم شکنیم و ُجرثوم رقابت و ُخصومت را   دین و متوه  در انجمن بنی آدم محو و  ...ُصفوف مقل 
م بر ُمقتضیات اساسیۀ وحدت حقیقیۀ بشریه نشمریم  و    .زائل نمائیم مصالح شخصیه و وطنیه را در هیچ موردی مقد 

لیمه بیفشانیم.   بذر پاک حب  عالم انسانی را در مزرعۀ قلوب صافیۀ  س 

 70توقیعات مبارکه خطاب به احبای شرق ص        

  

 

 و مشورت شور-13 

 میفرمایند: 2021رضوان بیت العدل اعظم الهی در پیام 

نوع بشر نشان می    اصلیۀاشتیاق بیشتری برای قبول  وحدت    ال  و عم   العلیرغم افزایش تعداد افرادی در اجتماع که قو
 .ب و کوته نظری همچنان حرکت به سوی وحدت را مانع می شودص  طلبی، تع  رقابت، منفعت دیرینۀدهند، عادات 

 م؟یموانع کمک کن  نیبه رفع ا م یتوانیمچگونه ما اهل بهاء به نظر شما 

 

  

 چگونه با تعصب مقابله کرده است؟  رانیا یبهائ ۀجامع -8

ت شر   نیدر ا بات د  ضاتیبا تبع  رانیا  فیدوران که مل   بانیدست به گر   یو طبقات  یجنس   ،یقوم  ،یمذهب  ۀنیر یو تعص 
طرف    کیکمک به آنان باشد. شما از    یبرا   یغن  یمنبع  تواند یم  رانیا  یبهائ  ۀ جامع  ۀو پنجاه سال  کصدی  اتی  است تجرب 

ق شده ا بات که دشمنان امر اهلل از ب  یو مبغضانه تر   نیدتر یکه در مقابل شد  د یموف  اذهان عموم را به    ، دو ظهورن تعص 
ت و وداد جواب گو  دییآن مغشوش ساخته اند استقامت نما   ی فراوان برا  یعبا مسا  گر یو از طرف د  دییو آن را با محب 

بات گوناگون چه در درون جامع ًا کوش گرانیخود و چه در تماس با د ۀرفع تعص   .دیا دهیمستمر 

حضرت   میتعال  یمحور اساس  ،یرهنمون مجهودات شما بوده و هست، اصل وحدت عالم انسان  شهی که هم  یر ینور من
بلند   یگانگی  ٴ»سراپرده  :ندیفرمایکه م  دیمبارک را آموخته ا   ان یب  نیا  ی. به نونهاالن خود از آغاز زندگ باشد  یبهاءاهلل م

ب به چشم  مب  گر یکدی  گانگانیشد  بار    دینیرا  برگ    دیدار   کی همه  ا  شهی شاخسار«. هم  کیو  ا  ن یبر  بوده  که    دیباور 



ب را نم ت و نوعدوست  یرویبا ن  دیو عناد مقابله نمود، بلکه با  گران یاز د  دنیگز   یبا دور   توان یتعص    ره ی بر آن چ  یمحب 
ب جهل و نادان  ادیکه بن  دی واقف  قتیحق  نیشد. به ا و در    نشیبمستلزم نشر انوار دانش و  ،است و غلبه بر آن    یتعص 

رتر   یکیچون    .حال عمل و پشتکار است  نیع  بات  قیطرق فا  نی از مؤث  افراد مختلف   یو همگام  یهمکار   ،گشتن بر تعص 
که مورد نظر حضرت بهاءاهلل    یکه اصل وحدت عالم انسان  دیدانی. شما م باشدی و مشترک مواال  یبه اهداف  لین  یبرا
تحم  باشدیم وحد  ر یمغا  یکنواختی  ل یبا  شعارش  پذ  تاست.  است،  کثرت  معنا  رفتنشیدر  ع    یبه  تنو  گرفتن  بر  در 

ترو  یتمام و  است،  بشر  ا  جشینوع  برا  جاد یمستلزم  در    یذات  یاستعدادها  ییشکوفا  ی امکانات  که  است  فرد  هر 
 .گذاشته شده است عهیاو به ود قِت یحق

 2008 یجوال 2۸ امیپ

  

  

 که در آن همه همکارند  رودی م شیپ یمشترک ر یدر مس  تی  بشر -9

د در تعر   ی هاگرفتار است و مردمان و گروه  تی  بحران هو  ک یدر چنگ    تی  شر ب  و   شانگاهیخود و جا  تی  هو  فیمتعد 
در دام    ،یهمگان  یمشترک و مقصد  تی  هو  کی  ۀ در بار  یدگاهیو بدون د  باشندی در کشمکش م  شیعمل خو  ۀ نحو

 تی  از "ما" و "آنان" هو  ی شمار یبه ظاهر ب  راتیعب.  تگردندیکسب قدرت گرفتار م  ی و منازعات برا  هایولوژ یدیرقابت ا
ناهمگون    قیها با عال گروه  ِی بندمیگونه تقس   ن ی. اکندیم  فیتعر   گر یکدیمحدود و در تضاد  با    شیاز پ  ش یها را بگروه

به تحل را  اجتماع  انسجام  زمان  مرور  است.  مفاه  لیبه  برتر   ز یآمرقابت  میبرده  مان  کی  یدر مورد   ، از    عگروه خاص 
که    د ییکه در آن همه همکارند.  مالحظه نما  رودیم  شیپ  یمشترک   ریدر مس   تی  که بشر   گرددیم  قتیحق  نیشناخت ا

  ن یوجود دارد.  در ا یاساس یچه تفاوت  ی و اصل وحدت عالم انسان یسانان تی  از هو ی اختهی گس هممفهوم از ن یچن نیب
.   گرددی آن م  یموجب غنا  دینما  یآن را نف  یگانگ یبدون آنکه    ستا   یبشر   ۀخانواد  اتی  انداز، کثرت که از خصوص چشم

ت نسبت به هم   ... محدودتر است که وحدت عالم    یهایبر وفادار   یدادن مصالح عموم  حیمردمان و با ترج  ۀبا محب 
ع نوع بشر به بهتر  شمار ی ب یهاو جلوه یانسان ق م یوجه  نیتنو   .ردیپذی تحق 

ات  دنید...  ل م  یار ی که بس   یمشق  حاد متحم  ت نوع انسان باشد را    یقلب  شوندیاز مردمان در اثر عدم ات  که مملو  از محب 
بس  ا  ار یقطعًا  احب  ولکن  آورد.   خواهد  درد  آشوب  توانندینم  یاله  یبه  از  را  اجتماع   یهاخود  را    یروزافزون  آنان  که 

در    ایدر اجتماع گردند و    جیاختالفات را  ر یمواظب باشند تا مبادا درگ   دیحال با  نیاحاطه نموده دور نگهدارند و در ع 
زمان  ز یآمخصومت  یهاروش  ۀورط در  است  ممکن  گرچه  افتند.   آجان  طی شرا  یآن  نظر  به  انداِز  چشم  ایو    دیفرسا 
  شیافزا  عثبا  دیفقط با  ایدن  شانی.  وضع پر ستین  یدیام  نا  یبرا  یلیدل  یباشد ول  کیوحدت تار   جادیا  یبرا  کینزد

د ما در پ تا    دیگرفته بکوش  فرا  ی مار ی:  "مردمان را بندیفرمایحضرت بهاءاهلل انذار م  مجهودات سازنده گردد.  یر یگیتعه 
                                                                                      د.یده ییاست رها زدانی پزشک  ی دست توانا ٴآنها را به آن درمان که ساخته

 201۹   هیژانو



 ساخت مدنیتی جدید -10 

ا  هدف بهاءاهلل  ظهور حضرت  ا  دیجد  یتیمدن  جاد یاز  ظهور  است.  عالم  ا  تیمدن  ن یدر  که حداقل   نیبه  است  معنا 
شود. نظام ظالمانه   نیگز یجا  دیعصر جد  یحضرت بهاءاهلل برا  یشنهادهایبا پ  یستیبا  یفعل  تیاز عناصر مدن  یار یبس 

ناعادالنه   تدر   یستیبا  یفعل  یاقتصاد  یو  به  تر   یاقتصاد  نظام  یبه سو  جیبتواند  کند؛ نظام ها  یعادالنه    یحرکت 
در جهت رفع مشکالت و مسائل   یستیعلم، با   یبردن مرزها  شیپ  یبرا  یانسان  یمنابع   دیاش همزمان با تول  یآموزش
  ی ار یالهام بس   زیو ن  یروزافزون از مفهوم همکار   یفهم  یستیاش، با  یاسیها قدم بر دارد؛ نظام س  یو ناکاست  یاجتماع 
بکلی"ه   یاستعاره  .ردی " نوع بشر بگکلی"ه  ی   رهاز استعا که در  بر آن است  مختلف    یبخش ها  ن ی" نوع بشر، دال 

 ند یضدفرهنگ رقابت بنش   یوحدت در کثرت به جا  لیبرقرار شود. فرهنگ اص   کیارگان  یوحدت  یستیبا  یجهان اجتماع 
خصمانه    تقدر  شینما  ،ییارویبرطرف گردد. مبارزه و رو  جیبتواند به تدر   یبشر   یمختلف جامعه    یها  یتا دلمشغول
استعمار منابع و استثمار    ،یتفاوت  یو رخوت و ب  یدغدغگ  یو ب  ی کرخت  ،یو مذهب  یاسیاستبداد س  ،یاسی در سپهر س

" واحد نوع  کلی"ه  یدر نور استعاره    یست یبا  یهمگ  ستیز   طیمخرب مح   ی و روش ها  یافراط  سم یونالی ناس  ،یاقتصاد
 .تر وهم دالنه تر بدهد یتر، مشارکت کیتر، دموکرات یهمتفا یخود را به الگوها یداده و جا تیماه ر ییبشر، تغ

 نگاه نو                                                                                                           

  

  

 

 باشد   یاصل حاکم بر اجتماع بشر  دیعدالت با-11

مهم  یکی  عدالت آئ  نیتر از  پ  یبهائ  نی اصول  و  برقرار   شرفتیاست  به  وابسته  بکارگ   ی تمدن  در همه    یر یو  عدالت 
نوع    یگانگیاصل    رفتنیعدالت، پذ  ۀحضرت بهاءاهلل دربار  میدرک تعال  ۀاست. الزم  یو اجتماع   یفرد  یزندگ   یهاطهیح

هم وابسته و هماهنگ است. کل به  کی  ،یانسان  ۀجامع  کلیه  میر یکه بپذ  ابدیی انسان است. عدالت آن هنگام معنا م 
استعدادها   های مندتوان هم  تیبشر   یو  به  همچن  ی اعضا  ۀ متعلق  و  است  رنج  نیآن  و  مبتال   ی هادرد  را  همه  آن 

اکندی م در  م  نی.  که  است  عم  توانیچارچوب  رس  یتر قیبه درک  بهاءاهلل  را    د یاز سخن حضرت  عدالت  از  که هدف 
 .کند یزندگ  کلیه کیموجود و  کیتا نوع بشر بتواند به عنوان  کنندیها ذکر من انسانیاتحاد ب جادیا

پرورش و توسعه   دیبا  قت یو در حق  تواندیاست که م  یروح انسان  ۀبالقو  یهاصهیاز خص  یک ی  یدر سطح فرد  عدالت
در   ییخود را به شکل توانا  صه یخص  نیگردد. ا  انیروح انسان نما  ۀنیدر آ  یو همانند عشق، محبت و بخشندگ   ابدی

معنا،    ن ی. در اکندیظاهر م  طرفانهیو ب  فانهو در قضاوت منص  قتیرحقی از غ   قتیحق  ز یاز غلط، تما  حیصح   صیتشخ 
کورکورانه و برداشت    دیمقابِل تعصب، تقل  ۀدارد؛ در نقط  ر یناپذیی او جد  میمستق  یارتباط   قتیحق  یعدالت با جستجو

.  گرانیو نه با چشم د  ندیرا با چشم خود بب  ایاست که انسان دن  ن یو مستلزم ا  ردیگ یقرار م  تیطلبانه از واقعمنفعت 
  ص یعدالت است که تشخ   نِ یبتر ی. با چشِم بصدهدی نشان م  یعدالت یخود را در واکنش انسان به ب  نیهمچن  التعد



خود هستند و    بالقوه  یهاییبه استعدادها و توانا  دنیتحقق بخش   یبرا  کسانی  یفرصت  قیها الانسان  ۀهم  میدهی م
است. عدالت سبب   یانسان  ۀجامع  کلی کل ه  یهروز و ب  یگروه وابسته به سالمت  ایفرد    کی  یسعادت و بهروز   نکهیا
 .میکن  یو مشتاقانه فداکار  میخود بگذر  یعموم از منافع شخص ر ی خ یبرا شودی م

نما و  جهت  ۀاجتماع، به منزل  یها و نهادهااز جمله در خانواده، محل کار و در سازمان  یعدالت در سطح جمع  اصل
جمع  یر یگ میتصم  یبرا  یشاخص اقدام  جلوه  یو  عدالت  ا  یعمل  یااست.  پيشرفت    یآگاه  نیاز  راه  در  که  است 

 .. مرتبطند.  گر به يکدي یناپذير ییبشريت، مصالح و منافع فرد و جامعه به نحو جدا

در نظر    یگانگیدر فهم ما از اصل    دیبا  زیاست، عدالت ن  ی درک عدالت ضرور   یبرا  یگانگیاصل    رشیکه پذ  طورهمان
 ی به خوب  یخ ی ظلم و ستم شود. شواهد تار   یبرا  یز یدستاو  توانندی و وحدت خود م  یگانگیگرفته شود. بدون عدالت،  

م برداشت  دهدینشان  چگونه  اصل    ی سطح   یهاکه  و  وحدت  تحم  ،یگانگیاز  به  مختلف  جوامع    ،یهمسان  لی در 
گر منجر  سرکوب  یکنترل اجتماع   یهاکار آمدن نظام  یو به رو  یانتقاد  ۀشیکشاندن اند  سرکوب کردن تنوع، به سکوت

  ی رویتنها با ن یقیباشد و وحدت حق  یاصل حاکم بر اجتماع بشر   دیکه عدالت با  کنندی م  انی ب  یبهائ  میاست. تعالشده
 .و تداوم است یابیدستعدالت قابل 

که    اموزندیتا ب  کوشندیبهتر هستند م  ییایکه متعهد به ساختن دن  ینیر یدر سراسر عالم دوشادوش سا  انیبهائ  امروزه،
م عدالت  ابزار   تواندیچگونه  تبد  دنیرس  یبرا  یبه  اتحاد  تالش  لیبه  براشود، چگونه  اجتماع   ییبرپا  یها    یعدالت 

  ی هاهمچون نظام  یفعل  ی ایدن  یشوند، چگونه ساختارها  ال بخش دنبسازنده و وحدت  یراهبردها  قیاز طر   تواندی م
اصل عدالت باشند و در    ۀکنندشوند که منعکس   ی بازساز   یبه نوع   توانندیها مو رسانه  یآموزش  ، یاقتصاد  ،ییحکمروا

م  کی عدالت  چگونه  بن  تواندی کالم،  اصل  که    لیتبد  ی نیادیبه  بهم  کیشود  و  هماهنگ  سازمان  اجتماع  را  وابسته 
                                                                                                                                                                                           .بخشد ی م

 رانیا انیبهائ تیسا

 

  

 واال و مشترک   یبه اهداف افتنیدست  یافراد مختلف برا یگام و هم یهمکار لزوم -12 

نادان  ۀش یر  و  جهل  برداشت    یتعصب  تعصب  دربار  یتصور   ایاست.  ا  گرانید  ۀنادرست  بر  را  ما  و چشم    ن یاست 
معدن  بنددی م   تیواقع همچون  هرشخص  وجود  یدارا  یکه  ذاتًا  و  است  ارزشمند  با   یمعنو  یجواهرات  است 

افراد مختلف    یگامو هم  یهمکار   ترفع تعصبا  یهاراه  نیاز مؤثرتر   یکیمنحصر به فرد.    یهایمنداستعدادها و توان
اهداف  افتنیدست    ی برا را نم  یبه  از د  یبا دور   توانیواال و مشترک است . تعصب  برطرف    یو دشمن  گرانیکردن 

 .شد رهیبر آن چ یدوستمحبت و نوع یرویبا ن دینمود، بلکه با

که   دیآی به وجود م  ی. اتحاد در جامعه زمانستیالبته منحصر و محدود به نبود کدورت و اختالف ن  یو همبستگ  اتحاد
بهبود    ی برا  ی ار یو هم  ی همکار   یۀ جامعه با روح  ی گردد و اعضا  لیبه خدمت به نوع انسان تبد  گر یکدیمحبت افراد به  



مهمتر   تیفعال  طشانیمح   طیشرا فعال  تیموفق  دیکل  نیکنند.  صر   یگروه  یهات یدر  مشورت  جامعه  اما   حیدر 
. البته وحدت نظر و وحدت فکر تا   ابندیاست تا افراد به وحدت نظر و وحدت فکر دست    هانهیزم  ۀدر هم  ز یآممحبت 
به   دیکه همگان با  ستین  ی معن  نیموضوع هرگز بد  نی. ارسندیکه با اقدامات هماهنگ همراه نشوند به ثمر نم  یزمان

و    تیخالق  تواندیو واضح از هدف، م  حی هر فرد با درک صح  قت،یمشغول باشند. بلکه در حق  کسانیکار    کیانجام  
 .رد یخود و جامعه به کار گ  یرشد و ترق ریمنحصر به فرد خود را در مس  یتوان و استعدادها

 رانیا انیبهائ تیسا

 

 

 

 


