یاران روحانی
با تقدیم تحیات امنع ابهی و آرزوی سالمتی برای فرد فرد شما عزیزان
بیت العدل اعظم الهی در پیام رضوان  2021میفرمایند:
"علیرغم افزایش تعداد افرادی در اجتماع که قوال و عمال اشتیاق بیشتری برای قبول وحدت اصلیۀ نوع بشر نشان می
دهند ،عادات دیرینۀ رقابت ،منفعت طلبی ،تعصب و کوته نظری همچنان حرکت به سوی وحدت را مانع می شود".
در این برنامه که با عنوان "موانع وحدت اصلیه" تهیه گردیده است سعی بر آن است که با بهره مندی از هدایات
طلعات مقدسه و پیامهای بیت العدل اعظم الهی موانع مورد اشاره را بشناسیم و برنتایج سوء آن در نیل به وحدت
تأمل نمائیم.
امیدواریم بتوانیم آگاهانه و مجدانه در حیات خویش ازاین موانع دور مانده و قوایمان را در ایام کوتاه حیات هر چه
بیشتر صرف امور وحدت بخش سازیم
تأییدات الهی شامل حالتان

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
باید از دل و جان بکوشیم تا حقیقت وحدت در میانمان جلوه نماید (ترجمه)
خطابه در پار یس در تار یخ  2۸اکنبر  ،1۹11ترجمه از کتابParis Talks
عنوان :موانع وحدت اصلیه
قسمت روحانی
 -1مناجات شروع
 -2مناجات دوم
 -3بیان مبارک حضرت بهاء اهلل
 -4بیان مبارک حضرت عبدالبهاء
قسمت اداری
 -5منفعت دیگران را مرجح بر منفعت خود بدانید
 -6وحدت نوع انسان
 -7بیانات مبارکۀ حضرت ولی محبوب امراهلل
 -۸جامعۀ بهائی ایران چگونه با تعصب مقابله کرده است؟
 -9بشر یت در مسیر مشترکی پیش میرود که در آن همه همکارند
 -10ساخت مدنیتی جدید
 -11عدالت باید اصل حاکم بر اجتماع بشر ی باشد
 -12لزوم همکار ی و همگامی افراد مختلف برای دست یافتن به اهدافی واال و مشترک
 -13شور و مشورت
 -14برنامه نونهاالن و نوجوانان عزیز
قسمت اجتماعی
 -15انس و الفت
 -16ذکر دسته جمعی (یا اهلل المستغاث)

-1مناجات شروع
ُهو اهلل
ای پروردگار اين جمع ياران تواند و به جمال تو منجذبند و به نار محبت مشتعلند .اين نفوس را مالئکهء آسمانی نما
و به نفحۀ روح القدس زنده فرما ،لسانی ناطق بخش و قلبی ثابت عطا فرما ،قوۀ آسمانی ده و ُسنُ وحات رحمانی

بخش و ُمروج وحدت بشر فرما و سبب محبت و الفت عالم انسانی فرما تا ظلمات ُمهلکهء تعصب جاهلی به انوار
شمس حقيقت محو و زائل گردد و اين جهان ظلمانی نورانی شود و اين عالم جسمانی پرتو جهان روحانی گيرد و اين

الوان مختلفه ُمبدل به يک رنگ گردد و آهنگ تسبيح به ملکوت تقديس تو رسد توئی مقتدر و توانا  .ع ع
ص  20۳مجموعه مناجاتها چاپ آلمان

-2مناجات دوم
ُهو االبهی
ای پروردگار توانا اين بندگان نا توانت را از قيود هستی آزادی بخش و از دام خود پرستی رهائی ده .جميع ما را در
حر يت از شئون نفس و هوی نجات
پناه عنايت منزل و مأوی ده و کل ما را در کهف حفظ و حراست و انقطاع و ُ
بخش تا جميع متفق و متحد شده در ظل خيمۀ يک رنگ تو آئيم و از صراط گذشته در جنت ابهی وحدت اصليه
داخل گرديم .اِ نک انت الکريم اِ نک انت الرحيم ال اِ له اال انت القوي القدير  .ع ع

ص 40مجموعه مناجاتها چاپ آلمان

-3بیان مبارک حضرت بهاء اهلل
حضرت بهااهلل میفرمایند:
ای اهل بينش آنچه از سماء مشيت الهيه نازل گشته علت اتحاد عالم و الفت و يگانگی امم بوده  .از اختالفات جنسيه
چشم برداريد و کل را در پرتو وحدت اصليه مالحظه نمائيد ".
گلزار تعالیم بهائی ص ۳۶۵

-4بیان مبارک حضرت عبدالبهاء
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
جميع تعصبات هادم بنيان انسانيست و تا اين تعصبات موجودُ ،منازعۀ بقا ُمستولی و خونخوار ی و درندگی مستمر.
پس عالم انسانی از ظلمات طبيعت جز به ترک تعصب و اخالق ملکوتی نجات نيابد و روشن نگردد

گلزار تعالیم بهائی ص ۳۶۹

 -5منفعت دیگران را مرجح بر منفعت خود بدانیم
حضرت عبدالبها میفرمایند:
همیشه حقوق دیگران را بیش از حقوق خود مالحظه داشته باشید و منفعت دیگران را مرجح بر منفعت خود بدانید تا
مظاهر عدل الهی شوید و به موجب تعالیم بهاء اهلل عمل نمائید .بهاء اهلل مدت حیات خود را در نهایت مشقت و
زحمت و بال بگذراند به جهت اینکه تمام تربیت شوند عادل شوند و به فضائل عالم انسانی ُمتصف گردند نورانیت

ابدیه یابند .عدالت الهیه بجوئید رحمت پروردگار باشید مظاهر الطاف الهی شوید که شامل کل بشر است لهذا من در
حق تمام دعا میکنم

خطابات مبارکه جلد  1ص۷۸

-6وحدت نوع انسان
یکی از تعالیم اساسی حضرت بهاءاهلل وحدت عالم انسانی است .ایشان خطاب به نوع انسان میفرمایند« :بار یک
دار ید و برگ یک شاخسار» ،بدین معنی که عالم انسانی همانند درخت است ،ملل و مردمان همچون اعضای مختلف
یا شاخههای آن درخت و افراد انسانی همچون میوهها و شکوفههایش .حضرت بهاءاهلل اینگونه اعالن وحدت نوع
انسان نمودند در حالی که تمامی تعالیم ادیان قبل ،عالم انسانی را بر دو دسته میدانستند :یکی مردمان اهل کتاب یا
شجرۀ طیبه و دیگر ی کافران و گمراهان یا شجره ملعونه .دستۀ اول محدود به مؤمنین بود و دسته دیگر متعلق به
جنود گمراهی و بیدینان ،بخشی از بشر یت در یافتکنندۀ بخشش و مهر یزدانی بود و بخش دیگر مورد غضب
پروردگارش .حضرت بهاءاهلل همۀ اینها را از میان برداشتند و اعالن وحدت عالم انسانی نمودند...
نیویورک در تار یخ  2دسامبر  ، 1۹12ترجمه از کتاب The Promulgation of Universal Peace

-7بیانات مبارکۀ حضرت ولی محبوب امراهلل
ای عشاق امر بهاء ،وقت آن است که کل به پاس این عنایات ُعظمی ...در سبیل ترویج وحدت اصلیه و هدم بنیان
تعاضد بین ملل و
حسن تفاهم و تعاون و
ُ
عتیق تعصبات جنسیه و سیاسیه و وطنیه ،جانفشانی نمائیم و در تولید ُ

اقوام ُمتغایره و تحدید نِ طاق ُمنازعات آتیه و تقلیل و تخفیف ثقل عظیم بلیات حتمیۀ آینده به همتی خلل ناپذیر و

شجاعت و شهامتی بدیع در انجمن عالم مبعوث گردیم چنان قیامی نمائیم که ُسکان مالء اعلی ندای واطوبی برآرند

جرثوم رقابت و ُخصومت را در انجمن بنی آدم محو و
...صفوف مقلدین و متوهمین را به قوۀ توکل درهم شکنیم و ُ
ُ

زائل نمائیم .مصالح شخصیه و وطنیه را در هیچ موردی مقدم بر ُمقتضیات اساسیۀ وحدت حقیقیۀ بشریه نشمریم و
بذر پاک حب عالم انسانی را در مزرعۀ قلوب صافیۀ سلیمه بیفشانیم.

توقیعات مبارکه خطاب به احبای شرق ص 70

-13شور و مشورت
بیت العدل اعظم الهی در پیام رضوان  2021میفرمایند:
علیرغم افزایش تعداد افرادی در اجتماع که قوال و عمال اشتیاق بیشتری برای قبول وحدت اصلیۀ نوع بشر نشان می
دهند ،عادات دیرینۀ رقابت ،منفعت طلبی ،تعصب و کوته نظری همچنان حرکت به سوی وحدت را مانع می شود.
به نظر شما ما اهل بهاء چگونه میتوانیم به رفع این موانع کمک کنیم؟

 -8جامعۀ بهائی ایران چگونه با تعصب مقابله کرده است؟
در این دوران که ملت شر یف ایران با تبعیضات و تعصبات دیر ینۀ مذهبی ،قومی ،جنسی و طبقاتی دست به گر یبان
است تجربیات یکصد و پنجاه سالۀ جامعۀ بهائی ایران میتواند منبعی غنی برای کمک به آنان باشد .شما از یک طرف
موفق شده اید که در مقابل شدیدتر ین و مبغضانه تر ین تعصبات که دشمنان امر اهلل از بدو ظهور ،اذهان عموم را به
آن مغشوش ساخته اند استقامت نمایید و آن را با محبت و وداد جواب گویید و از طرف دیگر با مساعی فراوان برای
رفع تعصبات گوناگون چه در درون جامعۀ خود و چه در تماس با دیگران مستمر ًا کوشیده اید.
نور منیر ی که همیشه رهنمون مجهودات شما بوده و هست ،اصل وحدت عالم انسانی ،محور اساسی تعالیم حضرت
«سراپرده یگانگی بلند
ٴ
بهاءاهلل می باشد .به نونهاالن خود از آغاز زندگی این بیان مبارک را آموخته اید که میفرمایند:
شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید همه بار یک دار ید و برگ یک شاخسار» .همیشه بر این باور بوده اید که

تعصب را نمیتوان با دور ی گز یدن از دیگران و عناد مقابله نمود ،بلکه باید با نیروی محبت و نوعدوستی بر آن چیره
شد .به این حقیقت واقفید که بنیاد تعصب جهل و نادانی است و غلبه بر آن ،مستلزم نشر انوار دانش و بینش و در
عین حال عمل و پشتکار است .چون یکی از مؤثرتر ین طرق فایق گشتن بر تعصبات ،همکار ی و همگامی افراد مختلف
برای نیل به اهدافی واال و مشترک میباشد .شما میدانید که اصل وحدت عالم انسانی که مورد نظر حضرت بهاءاهلل
میباشد با تحمیل یکنواختی مغایر است .شعارش وحدت در کثرت است ،پذیرفتنش به معنای در بر گرفتن تنوع
تمامی نوع بشر است ،و ترویجش مستلزم ایجاد امکانات برای شکوفایی استعدادهای ذاتی هر فرد است که در
حقی ِ
قت او به ودیعه گذاشته شده است.
پیام  2۸جوالی 2008

-9بشر یت در مسیر مشترکی پیش میرود که در آن همه همکارند
بشر یت در چنگ یک بحران هویت گرفتار است و مردمان و گروههای متعدد در تعر یف هویت خود و جایگاهشان و
نحوۀ عمل خویش در کشمکش میباشند و بدون دیدگاهی در بارۀ یک هویت مشترک و مقصدی همگانی ،در دام
رقابت ایدیولوژ یها و منازعات برای کسب قدرت گرفتار میگردند .تعبیرات به ظاهر بیشمار ی از "ما" و "آنان" هویت
گروهها را بیش از پیش محدود و در تضاد با یکدیگر تعر یف میکند .این گونه تقسیمبند ِی گروهها با عالیق ناهمگون
به مرور زمان انسجام اجتماع را به تحلیل برده است .مفاهیم رقابتآمیز در مورد برتر ی یک گروه خاص ،مانع از
شناخت این حقیقت میگردد که بشر یت در مسیر مشترکی پیش میرود که در آن همه همکارند .مالحظه نمایید که
بین چنین مفهوم ازهمگسیختهای از هویت انسانی و اصل وحدت عالم انسانی چه تفاوتی اساسی وجود دارد .در این
چشمانداز ،کثرت که از خصوصیات خانوادۀ بشر ی است بدون آنکه یگانگی آن را نفی نماید موجب غنای آن میگردد.
 ...با محبت نسبت به همۀ مردمان و با ترجیح دادن مصالح عمومی بر وفادار یهای محدودتر است که وحدت عالم
انسانی و جلوههای بیشمار تنوع نوع بشر به بهتر ین وجهی تحقق میپذیرد.
...دیدن مشقاتی که بسیار ی از مردمان در اثر عدم اتحاد متحمل میشوند قلبی که مملو از محبت نوع انسان باشد را
قطعاً بسیار به درد خواهد آورد .ولکن احبای الهی نمیتوانند خود را از آشوبهای روزافزون اجتماعی که آنان را
احاطه نموده دور نگهدارند و در عین حال باید مواظب باشند تا مبادا درگیر اختالفات رایج در اجتماع گردند و یا در
انداز
ورطۀ روشهای خصومتآمیز آن افتند .گرچه ممکن است در زمانی شرایط جانفرسا به نظر آید و یا چشم
ِ
نزدیک برای ایجاد وحدت تار یک باشد ولی دلیلی برای نا امیدی نیست .وضع پر یشان دنیا فقط باید باعث افزایش
تعهد ما در پیگیر ی مجهودات سازنده گردد .حضرت بهاءاهلل انذار میفرمایند" :مردمان را بیمار ی فرا گرفته بکوشید تا
آنها را به آن درمان که ساختهٴ دست توانای پزشک یزدان است رهایی دهید.
ژانویه 201۹

-10ساخت مدنیتی جدید
هدف از ظهور حضرت بهاءاهلل ایجاد مدنیتی جدید در عالم است .ظهور این مدنیت به این معنا است که حداقل
بسیار ی از عناصر مدنیت فعلی بایستی با پیشنهادهای حضرت بهاءاهلل برای عصر جدید جایگز ین شود .نظام ظالمانه
و ناعادالنه ی اقتصادی فعلی بایستی بتواند به تدر یج به سوی نظام اقتصادی عادالنه تر ی حرکت کند؛ نظام های
آموزشی اش همزمان با تولید منابعی انسانی برای پیش بردن مرزهای علم ،بایستی در جهت رفع مشکالت و مسائل
اجتماعی و ناکاستی ها قدم بر دارد؛ نظام سیاسی اش ،بایستی فهمی روزافزون از مفهوم همکار ی و نیز الهام بسیار ی
از استعاره ی "هیکل" نوع بشر بگیرد.استعاره ی "هیکل" نوع بشر ،دال بر آن است که در بین بخش های مختلف
جهان اجتماعی بایستی وحدتی ارگانیک برقرار شود .فرهنگ اصیل وحدت در کثرت به جای ضدفرهنگ رقابت بنشیند
تا دلمشغولی های مختلف جامعه ی بشر ی بتواند به تدر یج برطرف گردد .مبارزه و رویارویی ،نمایش قدرت خصمانه
در سپهر سیاسی ،استبداد سیاسی و مذهبی ،کرختی و بی دغدغگی و رخوت و بی تفاوتی ،استعمار منابع و استثمار
اقتصادی ،ناسیونالیسم افراطی و روش های مخرب محیط ز یست همگی بایستی در نور استعاره ی "هیکل" واحد نوع
بشر ،تغییر ماهیت داده و جای خود را به الگوهای تفاهمی تر ،دموکراتیک تر ،مشارکتی تر وهم دالنه تر بدهد.
نگاه نو

-11عدالت باید اصل حاکم بر اجتماع بشر ی باشد
عدالت یکی از مهمتر ین اصول آئین بهائی است و پیشرفت تمدن وابسته به برقرار ی و بکارگیر ی عدالت در همه
حیطههای زندگی فردی و اجتماعی است .الزمۀ درک تعالیم حضرت بهاءاهلل دربارۀ عدالت ،پذیرفتن اصل یگانگی نوع
انسان است .عدالت آن هنگام معنا مییابد که بپذیر یم هیکل جامعۀ انسانی ،یک کل بههم وابسته و هماهنگ است.
توانمندیها و استعدادهای بشر یت متعلق به همۀ اعضای آن است و همچنین درد و رنجهای آن همه را مبتال
میکند .در این چارچوب است که میتوان به درک عمیقتر ی از سخن حضرت بهاءاهلل رسید که هدف از عدالت را
ایجاد اتحاد بین انسانها ذکر میکنند تا نوع بشر بتواند به عنوان یک موجود و یک هیکل زندگی کند.
عدالت در سطح فردی یکی از خصیصههای بالقوۀ روح انسانی است که میتواند و در حقیقت باید پرورش و توسعه
یابد و همانند عشق ،محبت و بخشندگی در آینۀ روح انسان نمایان گردد .این خصیصه خود را به شکل توانایی در
تشخیص صحیح از غلط ،تمایز حقیقت از غیرحقیقت و در قضاوت منصفانه و بیطرفانه ظاهر میکند .در این معنا،
مقابل تعصب ،تقلید کورکورانه و برداشت
عدالت با جستجوی حقیقت ارتباطی مستقیم و جداییناپذیر دارد؛ در نقطۀ
ِ
منفعتطلبانه از واقعیت قرار میگیرد و مستلزم این است که انسان دنیا را با چشم خود ببیند و نه با چشم دیگران.
چشم بصیرتبی ِن عدالت است که تشخیص
عدالت همچنین خود را در واکنش انسان به بیعدالتی نشان میدهد .با
ِ

میدهیم همۀ انسانها الیق فرصتی یکسان برای تحقق بخشیدن به استعدادها و تواناییهای بالقوه خود هستند و
اینکه سعادت و بهروز ی یک فرد یا گروه وابسته به سالمتی و بهروز ی کل هیکل جامعۀ انسانی است .عدالت سبب
میشود برای خیر عموم از منافع شخصی خود بگذر یم و مشتاقانه فداکار ی کنیم.
اصل عدالت در سطح جمعی از جمله در خانواده ،محل کار و در سازمانها و نهادهای اجتماع ،به منزلۀ جهتنما و
شاخصی برای تصمیمگیر ی و اقدام جمعی است .عدالت جلوهای عملی از این آگاهی است که در راه پيشرفت
بشريت ،مصالح و منافع فرد و جامعه به نحو جداییناپذير ی به يکديگر مرتبطند.. .
همانطور که پذیرش اصل یگانگی برای درک عدالت ضرور ی است ،عدالت نیز باید در فهم ما از اصل یگانگی در نظر
گرفته شود .بدون عدالت ،یگانگی و وحدت خود میتوانند دستاویز ی برای ظلم و ستم شود .شواهد تار یخی به خوبی
نشان میدهد که چگونه برداشتهای سطحی از وحدت و اصل یگانگی ،در جوامع مختلف به تحمیل همسانی،
سرکوب کردن تنوع ،به سکوت کشاندن اندیشۀ انتقادی و به روی کار آمدن نظامهای کنترل اجتماعی سرکوبگر منجر
شدهاست .تعالیم بهائی بیان میکنند که عدالت باید اصل حاکم بر اجتماع بشر ی باشد و وحدت حقیقی تنها با نیروی
عدالت قابل دستیابی و تداوم است.
امروزه ،بهائیان در سراسر عالم دوشادوش سایر ینی که متعهد به ساختن دنیایی بهتر هستند میکوشند تا بیاموزند که
چگونه عدالت میتواند به ابزار ی برای رسیدن به اتحاد تبدیل شود ،چگونه تالشها برای برپایی عدالت اجتماعی
میتواند از طر یق راهبردهای سازنده و وحدتبخش دنبال شوند ،چگونه ساختارهای دنیای فعلی همچون نظامهای
حکمروایی ،اقتصادی ،آموزشی و رسانهها میتوانند به نوعی بازساز ی شوند که منعکسکنندۀ اصل عدالت باشند و در
یک کالم ،چگونه عدالت میتواند به اصل بنیادینی تبدیل شود که یک اجتماع هماهنگ و بهموابسته را سازمان
میبخشد.
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-12لزوم همکار ی و همگامی افراد مختلف برای دست یافتن به اهدافی واال و مشترک
ر یشۀ تعصب جهل و نادانی است .تعصب برداشت یا تصور ی نادرست دربارۀ دیگران است و چشم ما را بر این
واقعیت میبندد که هرشخص همچون معدنی دارای جواهرات ارزشمند است و ذاتاً وجودی معنوی است با
استعدادها و توانمندیهای منحصر به فرد .یکی از مؤثرتر ین راههای رفع تعصبات همکار ی و همگامی افراد مختلف
برای دست یافتن به اهدافی واال و مشترک است  .تعصب را نمیتوان با دور ی کردن از دیگران و دشمنی برطرف
نمود ،بلکه باید با نیروی محبت و نوعدوستی بر آن چیره شد.
اتحاد و همبستگی البته منحصر و محدود به نبود کدورت و اختالف نیست .اتحاد در جامعه زمانی به وجود میآید که
محبت افراد به یکدیگر به خدمت به نوع انسان تبدیل گردد و اعضای جامعه با روحیۀ همکار ی و همیار ی برای بهبود

شرایط محیطشان فعالیت کنند .مهمتر ین کلید موفقیت در فعالیتهای گروهی در جامعه مشورت صر یح اما
محبتآمیز در همۀ زمینهها است تا افراد به وحدت نظر و وحدت فکر دست یابند  .البته وحدت نظر و وحدت فکر تا
زمانی که با اقدامات هماهنگ همراه نشوند به ثمر نمیرسند .این موضوع هرگز بدین معنی نیست که همگان باید به
انجام یک کار یکسان مشغول باشند .بلکه در حقیقت ،هر فرد با درک صحیح و واضح از هدف ،میتواند خالقیت و
توان و استعدادهای منحصر به فرد خود را در مسیر رشد و ترقی خود و جامعه به کار گیرد.
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