
 یاران روحانی اهلل  ابهی  

تهیه گردیده و برای اجراء به شما عزیزان    "پیروزی در دل بحرانبرنامه ای که تحت عنوان "  ،با آرزوی سالمتی برای تمامی عزیزان
و ضروری یعنی استفاده از  فرصتها  در شرایط بحران، نظری  پیشنهاد میگردد، تالش دارد ضمن تأکید بر اهمیت این اصل مهم  

غرنجی را تحمل  و شرایط  ب  را که به نوعی گرفتار اثرات این بیماری فراگیر گشته ایمهم به شرایط کنونی انداخته و هر یک از ما  
مینمائیم به تأمل در این خصوص دعوت نماید تا بیندیشیم چگونه میتوانیم این بحران را به پیروزی تبدیل نموده و این سختی  

 تبدیل نمائیم.   ی و مصیبت را به فرصت 
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 :می فرمایند  حضرت عبدالبهاء

س کنند و شاخ و برگ اضافه اش را قطع ر  نباشد به کمال نمی رسد. گیاهی که باغبانان بیشتر آن را ه  انسانی که قرین رنج و درد 
 ابستان فرا میرسد زیباترین گلها و بیشترین میوه ها را میدهد. )ترجمه(توقتی  ،کنند 
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 شروع مناجات  -1

اند و از اشراقات انوار آفتاب ظهور  ظاهر شده که از امواج بحر رحمت محروم ماندهفران از عباد  بار الها کريما رحيما، چه ک  
تر فرما. تویی کريمی که ذ    ،اند! الهیممنوع گشته  ّهال را به اسم سّتارت س  ذنبين بخششت را منع ننمود و باب  وب م  ن  اعمال ج 
غيب و شهود. با کمال    ۀ سرماي  ،عّلت وجود شد و يک قطره از دريای رحمتت  ،د نکرد. يک حرف از کتاب جودتفيضت را س

بلش متمسکيم و به ذيلش متشّبث. ای خطا پوش، خطاها را  عجز و نادانی و فقر و ناتوانی بدايع فضلت را مي طلبيم. به ح  
اراده  یبپوش و به طراز عفو اکبر مزين دار. تویی آن توانای  را مصدر اختيار  ناتوانان را مط  ،که به يک  لع اقتدار و ضعيفان 

  بير و انت العزيز الحکيم...نمایی. ال اله ااّل انت العليم  الخ  
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 مناجات دوم   -2
 

 

 هواهلل 

نمایم، شادمان گردم و امیدوار  تری و محّبتت بیشتر و پیشتر. هر وقت یاد الطاف تو می ای خداوند مهربان از من به من مهربان 
و   راحت دل  اگر مضطربم  ای شوم؛  امیدوار شوم.  ناامیدم  اگر  گردم؛  امین  خائبم  اگر  ابدی جویم؛  مریضم شفای  اگر  یابم؛  جان 

زینم را امین فرما و روح ضعیفم را قوی کن و عصب ناتوانم را توانا فرما. چشمم را روشن کن و گوشم را شنوا  الملکوت قلب ح رّب 
                                                                              بخشنده و دهنده و مهربان فرما تا آهنگ ملکوت بشنوم و فرح و سرور ابدی جویم. تویی 

 ع ع

 

 

 

 لوح مبارک حضرت بهاءاهلل -3

سئ  حق را مسئول بینی نه فاعل مختار. جمیع م    ،یا علی، اگر به بصر حقیقت مشاهده نمایی " ل   قّر و معترفند به کلمۀ مبارکۀ »الی 
فعل« و همچنین به کلمۀ محکمۀ »ی     ، الجمله بر غیر ارادۀ عباد امری ظاهر شود ب ظاهر فی س  ذلک اگر بر ح  شاء«. معفعل ما ی  عّما ی 

د شوند بر تفّکر در آنچه از قلم اعلی جاری و نازل شده که شاید مقصود را بیابند و به  محزون مشاهده می  ّل مؤیَّ گردند. انشاءاهلل ک 
 ... آن عمل نمایند. باید هر نفسی جهد نماید تا به کوثر رضا فائز شود. 
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 مبارک حضرت عبدالبهاء لوح-4

امور را حکمتی در پی  و زحمت را رحمتی در عقب .شجر چون بی    .خمود مشومحزون مشو مغموم مگرد و دلخون منشین ،م  "
 ال تحزن ان اهلل معنا  .  در منیرگرددب   ،پر تازه برویاند و هالل ضعیف ،ناحوص الج  قص  برگ گردد سبز و خرم شود  و مرغ م  

 197ص   1پیام آسمانی ج                                              

 
 ت حضرت ولی امراهلل قسمتی از بیانا -5
آیا حضرت بهاءاهلل به ما اطمینان نداده اند که رنج و حرمان در حقیقت مواهب الهی اند که قوای روحانی باطنی ما به وسیلۀ    "

ی میگردند؟پس مطمئن باشید که شدائد عنصری شما نه تنها مانع فعالیتهای امری شما  ل آنها برانگیخته میشوند،تطهیر و متعا
  امراهلل را ترویج دهید."   منافعردازید و  پنخواهند شد بلکه انگیزه و محرکی قوی به قلب شما خواهد بخشید تا بهتر به خدمت ب 

 )ترجمه(
 1۸زر و آتش ص                                                              

بر م " را  با شرا   زدی انگ  یرنج و درد هم تذّکر است هم راهنما . رنج ما  را  ا  م یبهتر تطبيق ده   طی مح  طی تا خود    ب یترت  نیو به 
يافتن     شهی، اما هم  ابد یب  یو حکمت   یتواند معن   ی م  یو رنج   یدر هر ناراحت   ی. هر فرد   می کن  یارتقاء وجود خود ط   ی را برا  ی قیطر 

.    می ابی  یاش وقوف م   دهیو فا شد، بر ثمره    ی سپر   بورکه رنج مز   ی اوقات فقط وقت  ی. گاه   ستیسهل و آسان ن  ،سّر حکمت مزبور
  ل یبدان سبب است که انسان م   نیمواهب الهيه بوده است . ا  یبرا   یعلت   شودیپندارد غالبأ معلوم م  یر م آنچه را که انسان ش  

  ش ی و تالش ب  ی قابل درک است و سع  ر یو غ  زی ما اسرارآم  ۀ هم  یمسّلمًا برا  یتواند ، بداند . حکمت اله   ی از آنچه که م  ش ی دارد ب
 است . ) ترجمه (  دهیفا  یبماند ، ب  ی باق  یذهن ما به صورت سرّ  یبرا   شهیهم د ی کشف آنچه که با ی از حد برا

 
 ٤3٤صفحه -احبااز  یاز طرف حضرت ولي امرهلل به يك  1935مه  29 مكتوب                                                                     

 
 فرایند تطهیر عالم انسانی -6

روحانی انسان اجتناب  به نظر میرسد از مصائب و بالیا یی که عالم انسانی را مبتال ساخته شاکی هستید. مرحلۀ تطهیر در ارتقاء  
و   آنها مبالغه شده،به صورت صحیح  از حد در مورد  این مرحله، احتیاجات مادی که بیش  از  ،زیرا در هنگام عبور  ناپذیر است 
،هرگز   قائل شود  بیشتری  اهمیت  روحانی  امور  برای  که  نگیرد  یاد  دنیا  عمومی  جامعۀ  اگر   . داد  خواهند  نشان  را  خود  واقعی 

عصر زرینی را که حضرت بهاءاهلل پیش بینی فرموده اند،نخواهد یافت. مصائب و بالیای فعلی قسمتی از این    شایستگی ورود به
عدی   جریان تطهیر است.که انسان فقط با آنها درس را فرا خواهد گرفت . آنها باید به ملت درس بیاموزند تا جمیع امور را در ب 

مایند که به سعادت روحانی اش بیش از رفاه مادی اش اهمیت بدهد. در چنین  جهانی مشاهده کنند .آنها باید فرد را وادار ن
 جریان تطهیری که کل عالم بشری به آالم و اوجاع وحشتناک مبتال است ، اهل بهاء نباید امیدوار باشند که مصون بمانند.  

 (1932اکتبر  1٤) مکتوب حضرت ولی امراهلل خطاب به یکی از احباء                  
 

 و در بیان دیگر میفرمایند: 
رات مصیبتی هولناک گرفتارند . اهل بهاء نباید انتظار داشته باشند  صدمه  ک  در چنین فرایند تطهیری، وقتی عموم عالمیان در س  

در  نبینند. اگر چوبی را که در چشم خود دار یم ببینیم )اشاره به بیان حضرت مسیح به این مضمون که چگونه است چوبی را که  
نیز   برای ما که مّدعی کمالیم  برادرت می بینی؟( فورًا درمیابیم که این بالیا  را در چشم  سی  چشم خود داری نمی بینی ولی خ 
منظور شده است.چنین بحرانی جهانی الزم است تا ما را نیز نسبت به اهمیت مسئولیت و اجرای وظیفه امان بیدار سازد. بالیا و  

دادن  راه نجات در مقابل نوع انسان، خواهد افزود و ما را از رخوت و غفلت بیرون خواهد آورد زیرا    مصیبت قدرت ما را در قرار
غ پیامی که به ما سپرده شده است به آحاد بشریت بسیار  از اختصاص نهایت جهد و جدیت به تبلیغ امر حضرت احدیت و ابال

 دور مانده ایم. 
 



 1980فوریه    الهی مورخ قسمتی از پیام بیت العدل اعظم -۷
اهل بها به برکت و هدایت آثار مقدسه    ،در چنین حال پروبالی که اهل عالم پریشان و دانایان امم در چاره آالم جهان حیرانند 

الهیه    ۀ دهشه را هر یک علتی و معنایی و نتیجه ای است و کل از وسائل ضروریه استقرار مشیت غالبیقین دارند که این وقایع م  
عالم انسانی را    ۀ خشم و قهر الهی در کار است تا کاروان گریخته و از هم گسیخت  ۀ در جهان محسوب. یعنی از یک طرف تازیان

ت فرموده تا  یخواه و ناخواه به سرمنزل مقصود براند و بتازاند. از طرف دیگر مشتی ضعفا را در ظل هدایت و عنایت خویش ترب 
دور این  تک  ۀدر  عصر  و  ساختن ِتحول  به  سهمگین  طوفانهای  میان  در  ح  وین  بحصنی  که  قافلاصین  آن  پناه  و  منزلگاه    ۀ لمآل 

همچنان مشغول باشند. لهذا یاران الهی که چنان منظر وسیع و خطیر و دلگشایی در مقابل خویش دارند البته از    گمگشته است
بروز انقالب در اضطراب و التهاب نیفتند و آنی از وظائف    هیب حادثه نهراسند در هنگام آنچه پیش آید پریشان خاطر نشوند از ن  

   .خویش باز نمانند  ۀمقدس

 177مورخ نوروز العدل اعظم  پیام بیت  از قسمتی   -۸

"در چنین روزی که اریاح افتتان و امتحان عالم را احاطه     فرمودند:نگام وقوع بحرانی دیگر، حضرت عبدالبهاء چنین نصیحت  ه
و   است  انشنموده  باید  است  کرده  آشفته  را  جهان  اضطراب  ج  ازالزل  و  تابان  رخی  با  بقسمی  رسوخ  و  ثبوت  افق  از  بینی  ءاهلل 

 بین طالع و الئح شود." رخشان ظاهر گردید که ظلمات تزلزل و اضطراب بکّلی محو گردد و انوار یقین از افق م  

با   جدید،  وضعّیت  پذیرش  درعین  الهی  امر  آگاهی  شیوه پیروان  پرورش  و  دوستی  پیوندهای  تقویت  به  سازنده  و  خاّلق  های 
گفتگوهای پرمفهومی     اند.روحانی و صفاتی چون سکون و آرامش و اطمینان و توّکل به خداوند، در بین خود و آشنایان پرداخته 

آرا از نفوس سرچشمۀ  یا دوردست، برای بسیاری  اعّم از حضوری و  نتیجه مطرح گشته،  الهام بوده است. که در  چنین     مش و 
خاطرند و بیمناک و از آینده نامطمئن، خدمتی است بسیار  مجهوداتی از جانب شما در این لحظات که بسیاری از مردم پریشان 

هایی از اجتماع هرچند نزدیک به انتها ولی عالم انسانی  امور در حال حاضر هر قدر مشکل باشد و طاقت تحّمل بخش    ارزشمند.
تر از وحدت اصلّیه و  ًا این مصیبت را پشت سر خواهد گذاشت و پس از عبور از این بحران با درایتی بیشتر و با درکی عمیق نهایت

 همبستگی متقابل اعضایش، ظاهر خواهد شد.

 

 2020قسمتی از پیام رضوان -9

بهائی در عمل ظاهر میسازد م   از مشاهدۀ استقامتی که عالم  با ح  تسّلی خاطر این جمع  از  قرون  زن و اندوهی است که ناشی 
شریک  و  سهیم  رنج  این  در  نیز  دوستانشان  و  احّبا  متأّسفانه  که  آگاهیم  است.  جهانگیر  بیماری  این  و  عواقب  جدایی  اند. 

گیری از دوستان و محدودّیت روابطی که بسیاری از مردم جهان در حال حاضر نظر به مقتضیات صّحت عمومی رعایت  فاصله 
د، برای بعضی به جدایی دائمی منتهی خواهد شد. در هر صبحگاه مسّلم به نظر میرسد که تا قبل از غروب آفتاب رنج و  میکنن

درد بیشتری در پیش خواهد بود. امید آنکه وعدۀ تجدید دیدار در جهان جاودان به کسانی که عزیزانشان را از دست میدهند  
لهی بر کسانی که تحصیل، معیشت، مسکن، و حّتی امکانات امرار معاش آنان  تسّلی بخشد. برای تسکین قلوب و شمول فضل ا

در معرض خطر است دعا میکنیم. در آستان جمال ابهی با کمال تضّرع و ابتهال فضل و عنایاتش را برای شما و عزیزانتان و برای  
 همۀ هموطنانتان میطلبیم. 

ه بردباری و پایداری شما و عزم راسختان به اینکه این سفر را پشت  هر چقدر مسیری که در پیش است طوالنی و دشوار باشد، ب
 طبع فیض میبرید، نیاز دیگران را بر نیاز خود مقّدم لو  اطمینان کامل داریم. شما از مخازن امید، ایمان و ع    ،سر خواهید گذاشت

کنید و به    ش تشنۀ پاسخ هستند سیراب میمند میسازید، نفوس را که بیش از پی میشمرید، محرومان را از مائدۀ روحانی بهره 
ارائه میدهید. از پیروان مخلص جمال قدم چگونه میتوانیم انتظاری کمتر از این    ،آرزومنداِن بهبود و اصالح عالم وسیله و ابزار

 2۰2۰رضوان                                                                             داشته باشیم؟
 



 در کشاکش عادتها -10

رسم، حاال در خانه  کاری نمی ایم که باید بدوم و گرنه به هیچ  ایم و با خود گفته وقتی عمری به زندگی پرشتاب عادت داشته ...
عبارت  این  واقع  به  پرشتاب،  زندگی  دارد؟ سرعت، حرکت،  اینماندن چه عوارضی  یعنی چه،  را    زمان  ها  ما  عمری  که  چیست 

دویدیم. همه همیشه شتاب داشتند ما هم شتاب داشتیم. این دویدند، ما هم می چنین به دنبال خود کشانده است؟ همه می این
ما فقط در خانه ماندن نیست بلکه باید قبل از هرچیز خودمان را قانع کنیم که نه تنها ما، که دنیا نشسته است!  روزها، مشکل  

هایی به تحوالت  مان دریچه افتیم اگر از بام خانه همچنین باید خودمان را متقاعد کنیم که ما نه از دنیا و نه از خودمان عقب نمی 
است آن چالش دشوار پیش روی ما! متقاعد شدن و پذیرفتن شرایط جدید و   کنیم. این  جهان بگشاییم و ضرورت زمان را درک

را خواب می شناختیم نیست. عادت های دنیایی که دیگر آن دنیایی که می درک ضرورت  بر ما سیطره  های فکری ما، ما  کنند و 
ی خودمان.... همه چیز  کنند. حتی در خانه علم می   شوند و در برابرمان قد یابند و هرگاه در صدد ترک آنها بر آییم، کوه می می 
ها  نشین کند. هواپیماها و قطارها و اتومبیل تواند در زندگی انسان به ناگاه زیر و رو شود. یکباره یک ویروس اهل عالم را خانه می 

د یا تورم و یا هر دو بشود.  های بزرگ و پر تراکنش جهان فلج شوند نفت فلج شود اقتصاد جهان دچار رکوگیر شوند. بورس زمین 
کنی  ها و مناطق زیارتی و سیاحتی و مدرسه و دانشگاه به روی مردم بسته شوند. اصاًل واقعه یعنی همین؛ فکرش را نمی عبادتگاه 

  آید.اما پیش می 

یز همراه باشد،  های دیگری نها و خطرها و تالطم کس نیست. خاصه اگر با اضطراب ی مطلوب و دلخواه هیچ نشینی گزینه خانه 
دگرگونی  شرف  در  جهات  بسیاری  از  ما  جهاِن  فرهنگ  کرد؟  باید  چه  مدرسه اما  شاگرد  حتی  آنالین  ست،  تحصیالت  به  هم  ها 

ها چه جهانی سر بر خواهد افراشت. بدون تردید ما خواهیم توانست با  دانیم که از دل این دگرگونی اند. ما نمی فراخوانده شده 
ها  و بلکه پیشگام شویم اگر این حقیقت را بپذیریم که شرایط کنونی جهان، ما را به ترک بسیاری از عادت چنین تحوالتی همگام  

پیش  فرا می های ذهنی فرض و  و...  مان،  کار و تحصیل  و  اقتصادی  و  اجتماعی  روابط  برای  الگوهایی جدید  به پذیرش  خواند. 
فرا می  آرامش  به  را  ما  کنونی جهان  کا شرایط  به  باره خواند.  در  اندیشه  و  تأمل  و  فرونشستن  اندکی  و  ی هش موقت سرعت 

می  فرا  دیگران  با  و  خود  با  آشتی  و  صلح  به  را  ما  عالم  کنونی  شرایط  داریم.  دوستشان  که  اطرافیانی  و  به  خودمان  خواند، 
به چشمه سرزمین آبی، به هوای پاک،  به آسمان  را بهای سبز،  ما  دنیا  فرا  های روشن جاری. شرایط کنونی  زندگی  بازتعریف  ه 

  خواند!می 

 (  ثابتمهوش قسمتی از نوشته خانم  )    نشریه آسو                                                                                     
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ها نموده است و باعث بروز  ها نفر را دچار بیماری، شرایط سخت اقتصادی و دیگر بحران گیر ویروس کرونا میلیون بیماری عالم   ...
واکنشی قهرمانانه از جانب اقشار مختلف مردم به خصوص کسانی شده است که در خط مقدم مشغول به کار هستند. این دوران  

، کرسی بهائی در زمینٔه صلح جهانی    ..بحث و گفتگوهای عمیقی دربارٔه پیشرفت اجتماع شده است.سابقه همچنین موجب  بی 
گیر ویروس  ای با عنوان »یادگیری در دوران بیماری عالم در دانشگاه مریلند پژوهشگران را به تولید و انتشار مقاله برای مجموعه 

  کرونا« دعوت نمود. 
گوید: »این بحران هر دو وجه ماهیت بشر را نمایان ساخته است و  بهائی در زمینٔه صلح جهانی می هدی محمودی، مدیر کرسی  

آن می  بر  را  گام ما  آیا  بیاندیشیم.  بحران  از  بعد  دوران  در  به وضعیت خود  تا  در  دارد  به ظاهر  فقط  نه  و  هایی حقیقتًا مثبت 
گیر بر  ها به بررسی تاثیرات این بیماری عالم داشت؟« این مقاله   برخواهیم  راستای رسیدن به درجات باالتر وحدت و همبستگی 

رسانه  زیست،  محیط  جنبهاقتصاد،  سایر  و  می ،  زندگی  که  های  است  این  مقاالت  همٔه  در  مشترک  موضوعات  از  یکی  پردازند. 
  های گسترده در سطح اجتماع را آشکار ساخته است.چگونه بحران سالمتی نابرابری 



کند که از  هایی توصیف می از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا، نژادپرستی و نقض حقوق بشر را به عنوان بیماری آلیسون بریسک  
تاریخ غلبه بر ظلم و  یابند. دکتر بریسک اشاره می شدن اجتماعی« انتشار می طریق »بیگانه پنداری« و »اتمیزه  کند که در طول 

و سختی  وستم  اجتماعی  به همبستگی  بوده  ها  می ابسته  او  با  است.  مقابله  در  ما  توانایی  که  است  معنی  بدین  »این  گوید: 
گیر ویروس کرونا مهم است بلکه برای بقای تمدن نیز  عالم گیراست، نه تنها برای نجات از بیماری  زدایی که یک بیماری عالم انسان 

 ضروری است.« 
دهد که موضوع غالب  نویسد. او توضیح می های دیجیتال می دربارٔه نابرابری   دافنا لمیش از دانشگاه راتگرز ایاالت متحدٔه آمریکا

زمانی است که هر کودک مقابل مانیتور صرف می  از رسانه، »مدت  اما حال  در گفتمان عمومی در مورد استفادٔه کودکان  کند« 
نابرابری  بحران،  دوران  در   ...« کند:  تغییر  است  ممکن  عنوانتمرکز  به  دیجیتال  نشانه   های  از  متعدد  یکی  و  واضح  های 

های پخش  عمیق در ساختار اجتماع نمایان شده است: نابرابری در مالکیت رسانه و دسترسی به اینترنت و سرویس های نابرابری 
در زمینٔه  ها  دهد؛ نابرابری های مناسب یا مطلوب را نمی های ناشی از شرایط زندگی که اجازٔه استفاده از رسانه الین، نابرابری آن

 ها.« های الزم برای استفاده صحیح از رسانه سواد دیجیتال، دانش و مهارت 
 

گرایی در فضاهای شهری،  داری و مصرف کند که چگونه نظام سرمایه بری از دانشگاه آدالید این موضوع را بررسی می -ملیسا نرسی
کرده   جدا  طبیعت  از  و  یکدیگر  از  را  ایده مردمان  و  ایناست  در  ارائه می   هایی  عالم باره  بیماری  این  چگونه  که  برای  دهد  گیر 

با سبک  بری می مردمانی  نرسی  دکتر  کرده است.  ایجاد  امید  زندگی مختلف  به  های  معطوف  در گذشته  که  ما  »توجه  نویسد: 
به فعالیت خوش  لزوم توجه  با  بود، حاال  تاکگذرانی و خرید  از جمله رسیدگی به خانواده و  بر اولویت های مهم دیگری  ها و  ید 
دهد ای را مورد کاوش قرار می های زندگی محلی جایگزین شده است.« این مقاله همچنین نیاز به ایجاد فضاهای شهری سبک

  ها جمع شوند و دربارٔه زندگی پایدار به گفتگو بپردازند.که مردم بتوانند در آن 
                                                                                                                                                                                  

 نگاه نو 
 
 
 


