
 یاران و همراهان روحانی

نظر به اهمیت موضوع  با تقدیم تحیات امنع ابهی و با امید به آنکه هر یک از ما بتوانیم ایفاگر نقش روحانی خود بر این کرۀ خاکی باشیم
قصد داریم صلح و وفاق علی الخصوص در زمان حاضر که دنیایمان مملو از خشونت و بی مهری انسانها نسبت به یکدیگر گردیده است ، 

عدل در خصوص نقش خود به عنوان مروجین صلح در عالم انسانی تأمل نمائیم و با مطالعۀ آثار مبارکه و بهره مندی از هدایات اخیر بیت ال
 .اعظم الهی در این خصوص به مطالعه و تبادل نظر بپردازیم تا بتوانیم الگوئی از امید و تالش در دنیای نا امید امروز ارائه دهیم

 :به فرمودۀ بیت العدل اعظم الهی الزم است هر یک از ما باور داشته باشیم که 

ر قدر حوادثی که انتظار می رود جهت آن را تعیین نماید امید بخش "راه به سوی صلح هر قدر کوتاه باشد، ولکن پرپیچ و خم است و ه
ا باشد، باید پس از دورۀ طویلی از طّی سیر تکاملی خود به مرحلۀ بلوغ رسد.این دوره همراه با امتحانات و شکستها و منازعات خواهد بود ت

جهان در طول این دوره در همه جا،قبل از آنکه به مرحله ای تأثیر و نفوذ امر الهی منجر به ظهور و طلوع صلح اعظم گردد.مردم  در ظّل 
،در اثر برسند که بتوانند حکمت و ارزش تحولی را که در جریان است درک کنند،غالبا دچار یأس و نگرانی خواهند شد.ولکن ما،اهل بهاء 

ته و نقشۀ الهی موجب راهنمائی و تاریخ ظهور جمال اقدس ابهی بینش جدیدی یافته ایم و آثار قلم اعلی سبب اطمینان خاطرمان گش
از گنجینۀ آثار قلم اعلی ،بلکه از درخشش اعمال قهرمانانه و فداکاریهایی که حتی امروز در  پرشهامت امر مایۀ تشویق ما است. نه تنها باید

 سرزمین زادگاه امر الهی تابان است، قّوت قلب یابیم
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 :عبدالبهاء می فرمایندحضرت 

ای طالب صادق تا توانی ندا به ملکوت آسمانی کن تا نفوس انسانی را به هدایت ربانی مالئکۀ آسمانی کنی و در این عصر بزرگوار سبب  "
 نشر صلح عمومی شوی
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 مناجات شروع-1

 الّلهُهو 

 به ملکوت تو خدایا بندگانیم کرم عنایت کن فقرائیم از کنز آسمانی نفوس متوّجه خداوند مهربانا این جمع در ظّل رحمت تو اند و این   
 رسان فانی هستیم به عالم بقا در آر محتاجیم و منتظر تأیید تو  اگر عنایتت بخش نادانیم به حقایق اشیاء داللت کن ضعیفیم قّوت آسمانی
هر چیز بی بهره و نصیب شود پس عنایت کن و مرحمت فرما تا علم  اند ازرسد قطره دریا شود ذّره آفتاب گردد اگر از الطافت محروم م

کند جمیع احزاب مّتحد شوند و حیات ابدی جویند و ترویج  عالم انسانی بلند نمائیم و نورانّیت آسمانی شرق و غرب را احاطه وحدت
 مهربان .  ع عتوئی  عالم انسانی نمایند و صلح عمومی انتشار دهند توئی کریم توئی معطی وحدت

 46مناجاتهای چاپ آلمان ص                                                      

 

 

 

 مناجات دوم -2

و خویش کن به جهان ملکوت ابدی در آر و  بزرگوار را مؤّید و موّفق به رضای خویش فرما و خیرخواه بیگانه ای پروردگار این دوستان...
آیات ملکوت کن و  بهائی حقیقی کن و رّبانی صمیمی فرما و از مجاز برهان و در حقیقت مستقّر فرما از فیض الهوت نصیب بخش

از باده وصایا و نصایح  راحت و آسایش عالم انسانی فرما و خادم صلح عمومی کن کّل را کواکب درخشنده در افق ناسوت نما سبب
 . لوک عطا بخشخود روش و س  خویش سر مست کن و جمیع را در سبیل تعالیم

 412مناجاتهای چاپ آلمان ص                                      

 

 حضرت بهاء اللهبیان مبارک -3

وجه حّق از افق اعلی باهل بها توجه نموده میفرماید در جمیع احوال به آنچه سبب آسایش خلق است مشغول باشید هّمت را در تربیت اهل 
مشاهده شوند.قلب  اهل یک بساط و یک مدینه ،نفاق و اختالف از مابین امم به اسم اعظم محو شود و کلعالم مصروف دارید که شاید 

نیکوست حال نفسی که  .ایداهل یک عالمید و از یک کلمه خلق شده،مطّهر نمائید کل ،و از خار و خاشاک ضغینه و بغضارا منّور دارید
 .نام معاشرت نمایدبمحّبت تمام با عموم ا  

 156منتخبات آثار حضرت بهاء الله ص              



 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء-4

 تکلیف اهل بهاء

گردد پس تا توانید ای بهائیان بین افراد نفوس  ای کنیز الهی اّول بایدصلح و سالم بین افراد انسانی تأسیس شود تا منتهی بصلح عمومی
   مااینست تکلیف ش .بقّوهء کلمة الّله اندازید ،و الفت روحانی و ارتباط محکم محّبت حقیقی

 238ص  1منتخبات مکاتیب ج                                                                                                                           

 حقیقت شجاعت

وٰی است و ظفر بر لشکر  شجاعت، خونریزی و هدم بنیان انسانی نیست و این سزاوار دّرندگان است. بلکه شجاعت در غلبه بر نفس و ه 
شهوات. امروز شخص شجاع مانند شعاع سبب روشنایی اقالیم و بقاع گردد و روشنایی جان و نورانیت امکان در صلح و صالح است و 

لم را خواه و راحت و امان بنی آدم. اساس مهر و وفا پرور باش و شجر پر بار و بر. پس سالمت عموم اهل عاتا توانی آشتی .نجاح و فالح
بساز، بنیان خالف و جفا برانداز؛ دوستی و راستی کن و صلح و آشتی طلب؛ به عموم خلق مهربان باش و دلجوی دوستان؛ نفحات قدس 

                         شا و نطق بلیغ بنما ولسان فصیح بگ منتشر کن و لئالی عرفان؛ به نشر و بیان حقایق و معانی کن و داللت بر سبیل رحمانی؛
های ظلمانی بسوز؛ سرهنگ جنود عرفان شو و آهنگ میدان ایقان کن تا در جمیع عوالم الهی مظّفر و الله برافروز و پردهمحّبت رنا      

ب و منظور.   منصور گردی و مقرَّ

                                                                                                                                                                                                             1339دی  –آذر اخبار امری،                                             

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-5

 هوالله                                                                                   

الح دعوت نمود و از نزاع و بیضائی از صلح و صفا در بین اهل عالم ظاهر گشت جمیع را به ص   د  ای یاران الهی جماقدم و اسم اعظم با ی  
داد و روح و محبت بنهاد. ظلمت جنگ وجدال را مکروه داشت و نور و  ب و الفت گشود و اساس یگانگی و جدال منع فرمود ابواب ُح 

پنجاه سال در تربیت نفوس به صبر و بردباری و اصالح و بی آزاری کوشید تا آنکه این جهان تنگ و تاریک را  .ریحان را ممدوح شمرد
لهی مظهر محبت و موّدت بر جمیع نوع بشر گردید ترک فرمود و به جهان روشن و وسیع صعود نمود . از خدا بخواهید که به مدد ملکوت ا

 ع ع       تا در درگاه احّدیت مقبول شوید و محبوب آئید والبهاء علیکم یا احباء الله

 79ص  4منتخبات مکاتیب ج                                              



 تصّور نکنید که وصول به صلح عالم مستحیل است-6

 می فرمایند: حضرت عبدالبهاء

از جمیع شمامی خواهم که هر یک جمیع افکار و قلب خود را بر محبت و وحدت متوجه سازید. وقتی که فکر جنگ به مخیلۀ شما خطور 
می کند،با تفکر قوی تر صلح مقابله کنید.فکر نفرت را باید با فکر قوی تر محبت از بین برد.افکار مربوط به جنگ،اتفاق،رفاه،آرامش،و 

 .را بالمّره معدوم سازد.افکار محبت آمیز موجد اخّوت ،صلح، موّدت، و سعادت است رضایت

وقتیکه جنود عالم شمشیرها را برای قتل و کشتار بیرون می کشند، جنود الهی دست یکدیگر را میگیرند.امید آنکه توحش انسان با تأثیر 
ّور نکنید که وصول به صلح عالم مستحیل است. برای عنایات رّبانیۀ رحمت الهی در قلوب صافیه و نفوس صادقه به کلی از بین برود.تص

الهیه هیچ امری محال نیست.اگر به تمام جان و دل مشتاق موّدت و دوستی با کلّیۀ اجناس روی زمینید، افکار  روحانی و مثبت شما انتشار 
 نسانی رسدیابد،اشتیاق جمیع نفوس گردد، هردم قوی تر شود، تا به اذهان کلّیۀ نفوس ا

 1911اکتبر  21ترجمه خطابه                      

 

 اّولین انوار شفق صبح صلح عمومی را به اهل عالم بنمایید-7

 :فرمایندخطاب به احّبای شرق می 1923حضرت ولی امرالله اوائل سال 

الخصوص یاران شرق، به روح ایمان نفحۀ امید در جسد باید در این عصر مجید بهائیان عالم، علی عالم امکان مأیوس و ناتوان است. ...
 .القُدس این ضعف و ناتوانی را به صّحت و توانایی تبدیل نمایندامکان دمند و به قّوۀ روح

ل و ملل عالم به جدال و خونریزی و قتال مشهور و مألوف و معتاد گشته، بساط صلح و آشت ی دائمی حقیقی را بعیدالمرام، بلکه در این دو 
صلح عصر و قرن، ممتنع و مستحیل پندارند. یوم یوم احّباءالله است که، به قّوۀ بیان و اعالن و اثبات آثار مبارکه، اّولین انوار شفق صبح 

ارات مبارکه، لزومّیت تأسیس صلح اعظم های محکمه و بشعمومی را به دیدۀ جنگجویان و مأیوسان عالم بنمایند و، به اظهار و شرح وعده
 .را به منکرین و معترضین، به دالئلی متقنه، اثبات نمایند

االجرا و افراد بشر در شرق و غرب و جنوب و شمال چنان غافلند که محو و ازالۀ تعّصبات متنّوعۀ متزایدۀ عالم را به هیچ وجه قابل
مظنون و موهوم شمرند. روز روز یاران حضرت عبدالبهاست که به اعمال و رفتار و  الوقوع ندانسته تأسیس عصر طالیی موعود راممکن

، یک یک، در حیات خویش مجّسم نمایند و هر یک بشیر آن عصر مشعشع نورانی گشته ندا به ُقرب  گفتار و کردار تعالیم سماوّیه را ُکاّلً
الم را به ایقان و اقبال و توّجه  تاّم تبدیل دهند. این است اّولین وظیفۀ هر وقوع آن یوم مبارک نمایند و ترّدد و انکار و اعتراض ماّدیون ع

شخصی که خود را نسبت به امر حضرت بهآءالله دهد، به این نام مقّدس مبارک در میان اهل عالم معروف شود. وااّل اگر کردار ُممّد و 
د و از ج ت  گفتار نشود، روح الهی از نفوذ و تأثیر باز مان   .لوه و شکوه ممنوع گرددُمثب 



در این سبیل هّمت موفور شرط اّول است و هر صبح و شام، بلکه هر دقیقه و آنی مستمّرًا جهدی بلیغ الزم و واجب. اگر سعی و کوشش 
منضّم گردد، مبذول گردد و صبر و شکیبایی و بیداری و هوشیاری از نظر محو نشود و به دعا و تضّرع و استغاثه و استعانه از ملکوت الٓهی 

ن جمیع الوجوه چنان ممتاز از سایرین و فائق بر رجال عالم گردند که ندای اسم اعظم ُشبهه ای نیست که تأییدات پی در پی رسد و بهائیان م 
می را مجذوب نموده از وضیع و شریف، کّل، ساجد و خاضع این امر رحمانی شوند و سلطنت ظاهرۀ باطنۀ حقیقیۀ حضرت بهاءالله  را عال 

ّر بینند که چه نحو بر طبقات عالم مستولی گشته و نشئۀ حیات حقیقی و روح ابدی در ارکان عالم دمیده ر و س   .به چشم س 

گر گردد و چشم روحانیان به تحّقل وعود الهّیه چه خوش است اگر این روز فیروز و یوم موعود به زودی  زود، بدون فتور و تأخیری، جلوه
یش  ر جهانیان گردد و ج  هی به فتوحانی روحانی و ابدی فائز گشته مظّفر المنّور شود؛ هر یک از این حزب مظلوم عزیز دو عالم شود و سرو 

 شود. و منصور
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 2019ژانویه  18قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ 

مسئولّیت بهائیان برای کمک به این فرایند در طّی زمان اند. به انجام آن فراخوانده شدهای است که همۀ نوع بشر برقراری صلح وظیفه
اند و سهم خود را در یاری به عملکرد نیروهایی که بشرّیت را به سوی وحدت سوق آنان هرگز صرفًا تماشاگر نبودهتکامل خواهد یافت ولی 

 ...نمایند.  اهل بهاء مأمورند که بمثابه مایۀ عالم باشنددهد ایفا نموده و میمی

، دیدگاه آیین بهائی نسبت به اوضاع عالم و شرایط خطاب به مردم جهان ۱۹۸۵بیانّیۀ "وعدۀ صلح جهانی" صادره از طرف این جمع در سال 
صلح عمومی را ارائه داد.  همچنین جامعۀ جهانی بهائی را به عنوان الگویی که قادر به تقویت امید در تحّقق وحدت نوع بشر است، برای 

ول بوده و با اطرافیان خود در بنا و توسعۀ های بعد، پیروان حضرت بهاءالله صبورانه به تلطیف این الگو مشغمطالعه عرضه نمود.  طّی سال
اند.  آنان به این یادگیری مشغولند که چگونه جوامعی را پرورش دهند یک نظم جدید اجتماعی بر اساس تعالیم آن حضرت همکاری نموده

آورند که در آن کودکان هایی فراهم میمشّخص نمودیم.  آنان محیط ۱۹۸۵هایی برای صلح باشد که در سال شرطکه نمایانگر آن پیش
های آموزشی آنان اند.  برنامهبتوانند مبّرا از هر نوع تعّصب نژادی، مّلی و مذهبی پرورش یابند.  مدافع تساوی کامل زن و مرد در امور جامعه
پذیرد.  از طلیعۀ مشتاقانه می به منظور تقلیب ماّدی و معنوی امور زندگی است و هر فردی را که مایل به مشارکت در تأمین رفاه جامعه باشد،

باشند و مایلند هر فردی توان مشاهده کرد که شائق به عالج دردهای متعّددی که بشرّیت را مبتال نموده میاقدام اجتماعی اشتیاق آنان را می
ن تمام ادیان و دیگران را به جلسات االذکار پیرواآنچنان توانمند شود که شخصی عامل در بنای دنیایی جدید گردد.  با الهام از مفهوم مشرق 

فکرشان در راه نمایند.  جوانان که به تعّهد به بنای اجتماع بر مبنای صلح و عدالت متمایزند، با دوستان همدعا و مناجات خود دعوت می
ری است تا در نهایت های اداکنند.  نهاد محفل روحانی محّلی حائز اختیارات روحانی و قابلّیتساختن چنین جوامعی همکاری می

عبودّیت، به ادارۀ امور و رفع اختالفات و ایجاد وحدت بپردازد.  فرایند انتخاب و تشکیل این محافل روحانی خود تصویری از صلح است و 



ای باز و عاد  جامعهباشد.  نکتۀ نهفته در این ابکند در تضاّد کامل میبا تندخویی و حّتی خشونتی که معمواًل انتخابات اجتماع را همراهی می
 .متعالند در حال توسعه، قبول بالشرط این حقیقت است که تمام افراد بشر فرزندان یک خالق

دهند تا بتوانند اطرافیان خود را صرف نظر از آیین، فرهنگ، طبقه و یا قومّیت، به مشارکت در  احّبا همچنین قابلّیت خود را پرورش می
رفاه ماّدی و معنوی از طریق به کار بردن سیستماتیک تعالیم الهی دعوت نمایند.  یکی از نتایج گفتگو در بارۀ چگونگی ایجاد 

های متعّدد و مهّم رایج در اجتماع است.  در کنندۀ این قابلّیت فزاینده، افزایش توانایی جامعه برای مشارکت هدفمند در گفتمانخوشنود
ابله با مشکالت اجتماعی جوامع خود هستند، بیش از پیش نظرات ارائه شده توّسط بهائیان را برخی کشورها رهبران و متفّکرانی که درگیر مق

باشد، ن در سراسر جهان میمند است، مبتنی بر تجربّیات بهائیاهای مندرج در آثار حضرت بهاءالله بهرهنهند.  این مشارکت از بینشارج می
دارد.  بعالوه های اجتماع را از پیشرفت بازمینت و منازعاتی است که غالبًا گفتمانو هدفش ارتقای مباحثه و گفتگو و محافظت از خشو 

شود.  با توّجه خاّصی که پیروان حضرت بهاءالله نسبت به اهّمّیت های بهائیان با تمّسک آنان به مشورت تقویت میارائۀ نظرات و دیدگاه
ایجاد شرایطی هستند که به نحو احسن باعث بروز وحدت در هر موقعّیتی باشد.   ثمر بودن  اختالف دارند، در صدداّتفاق و اّتحاد و بی

دهند، به خصوص احّبایی های اجتماعی توسعه میبینیم یاران عزیز الهی مجهودات خود را برای شرکت در گفتمانبسیار خرسندیم که می
 .رتباط مستقیم دارد شرکت کنندهایی که با صلح اای خود قادرند در گفتمانکه به خاطر موقعّیت حرفه

است.   برای بهائیان حصول صلح صرفًا یک آرمان دلخواه یا هدفی مکّمل دیگر مقاصدشان نیست بلکه همیشه برایشان هدفی اساسی بوده
ر نیست جویی ما منبعث از افکاحضرت عبدالبهاء در دومین لوح خطاب به سازمان مرکزی صلح دائمی در الهه چنین فرمودند:  "صلح

گاهی از مضّرات وحشت ٴبلکه امریست اعتقادی دینی و از جمله اساس ابدّیه انگیز الهی."  ایشان اظهار نمودند که برای برقراری صلح تنها آ
 :فرمایندجنگ کافی نیست، چنانچه می

این قضّیه به دانستن کفایت امروز صلح عمومی در بین بشر فوایدش مسّلم است و مضّرات جنگ در نزد کل معلوم و محتوم ولی در 
تنفیذّیه در این امر عظیم نفوذ کلمة الّله و  ٴما را اعتقاد چنین که قّوه… اهد تا در جمیع عالم جاری گردد. خو تنفیذّیه می ٴشود قّوهنمی

 .تأییدات روح القدس است

عظیم" امتناع ورزد و طلب آن "تأییدات" را ننماید، تأییداتی تواند از بذل نهایت سعی خود در این "امر قطعًا هر فرد واقف به شرایط دنیا نمی
نماییم.  یاران محبوب، مجهودات خالصانۀ شما و همکاران که ما نیز به نیابت از شما عزیزان در اعتاب مقّدسۀ علیا صمیمانه آن را رجا می

های حاصله، رای بهبود اجتماع و در ارائۀ بینشفکرتان در ساختن جوامعی استوار بر اصول روحانی، در پیاده کردن آن اصول بهم
 .تواند تحّقق وعدۀ صلح جهانی را تسریع نمایدترین طریقی است که  میمطمئن


