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 دوستان عزیز 

طریق وصول به صلح مستلزم قلب  "می فرمایند : 2114ژوئن  6در پیام الهی با عرض تحیت بیت العدل اعظم 

پذیری عظیم، قوّت منبعث از کثرت، و اذهان منوّر به روح عصر و وسیع، شوق ترقّی، قوای نامحدود خلّاق، انعطاف

 " الهام گرفته از طلب وصول به عدالت است.

افراد صلح عالوه بر تالش های جمعی و بین المللی به تغییر نگرش های فردی و درونی از آن جایی که تحقق 

نموده و در خصوص آنها به تبادل به برخی از این نگرش ها اشاره سعی داریم در این برنامه  ،نیز نیازمند است 

 .  نظر بپردازیم

 که:مذاکره فرمائید  در این بارهدر بخش شور و مشورت  مستدعی استلذا 

 "ژوئن چگونه می توانیم به خود و دیگران کمک کنیم . 6جهت دستیابی به نگرش های فردی مذکور در پیام  "

 با رجای تایید        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مناجات شروع-1

ید و موفق به رضای خویش فرما و خیرخواه بیگانه و خویش کن به جهان روردگار این دوستان بزرگوار را مؤای پ 

ما و از مجاز برهان و در بهائی حقیقی کن و ربانی صمیمی فر .ابدی در آر و از فیض الهوت نصیب بخشملکوت 

راحت و آسایش عالم انسانی  سبب ،آیات ملکوت کن و کواکب درخشنده در افق ناسوت نما ،فرما مستقرحقیقت 

جمیع را درسبیل تعالیم خود وصایا و نصایح خویش سرمست کن و  ۀکل را از باد،فرما و خادم صلح عمومی کن 

 ع ع  عطا بخش . ،روش و سلوک 

 412مجموعه مناجات های حضرت عبدالبهاء ص       

 

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -3

 هواهلل      

میدان رزم بگذار و بزم آشتی مهیا کن  جام دوستی  ،محفل صلح بیارا ،ای سرهنگ ملکوتی  صف جنگ را بهل

الفت و اتحاد و صلح عام  خیمۀصهبای آشتی بنوشان تا جمیع عالمیان در زیر  ،به دست گیر و در محفل راستی

سرهنگ ملکوت را آهنگی باید که روح محبت بخشد و .ایوان  وفاق و انصاف بیارا   ،در آیند . بنیاد اختالف برانداز

گی تا نورانیت یگانگی و آزاداو رنگ حقیقت نماید سپاه محبت برانگیزد و بنیاد جنگ و ستیز براندازد  خدمت به

 ،این است نور هدی ،این است نصیحت عبدالبهاء ،و آسودگی آفاق را روشن نماید . این است وصیت جمال ابهی

 این است موهبت رب االسماء الحسنی  و علیک التحیه و الثناء . 

 ع ع         

 88ص  5مکاتیب عبدالبهاء ج        



 

 قسمتی از خطابات حضرت عبدالبهاء -5

می ن قوه اجرائیه الزم .... جمیع هر چیزی  مجرد دانستن کفایت نکند جمیع می دانیم عدالت خوب است لک "

دانیم صلح خوب است سبب حیات است لکن محتاج ترویج و عملیم . اما چون این عصر، عصر نورانی است و 

یقین است زمان ، حامیان  ،اجرا و عمل آید  جۀالبد بر این است  این افکار منتشر شود به در ،استعداد حاصل 

 "در جمیع اقالیم عالم حامی صلح موجود . .صلح می پرورد 

 69و  68ص  2بات مبارکه ج خطا      

 

 

 

 

 

 

 افراد بشر نیز ملزم به تالش در این راه می باشند -6

می توان گفت که شاید مهم ترین مسئله وجود  در مورد خصوصیت دیگر تعالیم که واقع بینی محض می باشد

اتحاد جهانی  خود به نحو اجتناب ناپذیری موجب تاسیس صلح و،این اعتقاد است که اگر چه نیروهای تاریخی 

ولی افراد بشر نیز ملزم به تالش در این راه می باشند تا از یک طرف از وقوع فاجعه ای بزرگ قبل  ،خواهند شد

از رسیدن به این هدف جلوگیری به عمل آورند و از سوی دیگر با تالش و کوشش خود استقرار صلح را هر چه 

مقدسه وعده داده شده است بدون تالش بشر و صرفاً به اورشلیم جدید که در کتب زودتر امکان پذیرسازند . 

 صورت هدیه ای از آسمان نازل نمی شود .

 297در جستجوی عدالت اجتماعی ص       

 



 قدرتی منبعث از تنوع -7

می باشد .....      لزوم تالشی آگاهانه برای رفع تعصبات است که علت اصلی اختالف بین افراد بشر  ،اولین اصل

یکی از موثرترین طرق زدودن تعصبات این است که سعی کنیم تنوع فرهنگی را با دیدی تحسین آمیز بپذیریم و 

نفس این تنوع را موجبی برای غنی شدن و شکوفایی فرهنگ عمومی جهان بدانیم . یک چنین طرز فکری در 

افکار و اشکال و آراء و طبایع و اخالق عالم انسانی چون  تفاوت و تنوع"آثار بهایی مورد تاکید قرار گرفته است ... 

 "در ظل قوه واحده و نفوذ کلمه وحدانیت باشد در نهایت عظمت و جمال و علویت و کمال ظاهر و آشکار شود . 

در مورد شکوفایی و پیشرفت تمدن بشری که از تنوع فرهنگی سرچشمه می گیرد در آثار بهایی به خصوص از 

ی که در معرض ظلم و ستم و تضییقات فراوان بوده اند مانند مردم افریقا و بومیان آمریکا یاد شده و ملل و اقوام

تاکید گردیده است که آالم و مصائبی که این مردم متحمل شده اند آن ها را بیش از حد حساس نموده است و 

 . جهان سهم خاص خواهند داشت ۀ به همین دلیل در پیشبرد روحانی جامعه آیند

 373-374در جستجوی عدالت اجتماعی صص       

  



 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء -4

 الزمه صلح عزم و اراده و داشتن اذهانی منور به روح زمان است*

همه واقفیم که صلح عمومی مفید بوده و منتهی به عزت و افتخار و رفاه و سعادت بشر می شود . اما قبل از  "

استقرار آن اراده و عمل به بشر اعطاء شده . اصول و تعالیم الهی لزوماً در بین بشر ترویج خواهد یافت تا زمان 

اکنون زمان و شرایط برای اقدام مناسب فرا رسیده عمل فرا رسد . مطمئناً این چنین خواهد شد . فی الحقیقه 

 1 "است . 

 *صلح بین افراد انسانی الزمه صلح عمومیست

 2 "اول باید صلح و سالم بین افراد انسانی تاسیس شود تا منتهی به صلح عمومی گردد .  "

 است *وحدت وجدان الزمه صلح عمومی

حقق نیابد . حال صلح عمومی امریست عظیم ولی وحدت تا عقول بشری اتحاد حاصل نکند هیچ امر عظیمی ت "

 3 "وجدان الزم است که اساس این امر عظیم گردد . 

 

         مآخذ :

 544انوار هدایت ص -1

 113آئین بهایی پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی ص -3و2

 

 

 

 

 



 قدم اصلی در راه صلح   -8

شائبه ملل نسبت به یکدیگر که همه صفاتی روحانی و معنوی ت و عزم و همت و حسن نیت و محبت بی أجر

به عمل  ،دهابرای برداشتن قدم اصلی در راه صلح الزم است و وقتی مثمر ثمر می شود که در قالب ار ،است

ه متجسم در افکار اوست توجه نمود و نیز اگر بباید به حقیقت انسان که ،انجامد و برای تحریک اراده الزم 

می کنیم که آن سر مکنون از  چقدر به موضوع ارتباط دارد کاری افکار انسان پی بریم و بدانیم همیت نفوذا

طریق مشورتی صریح و بی  طرفانه و صمیمیانه به نتیجه و تصمیمی منتهی شود سپس نتیجه آن مشورت از قوه 

 به فعل درآید.

  29-31وعده صلح جهانی صص      

 

 

 

 

 

 

 

 صلحدو سوال درباره  -9

: تحقق صلح منوط به د ؟ فرمودندممکن است استقرار یابصلح عمومی چگونه  :)از حضرت عبدالبهاء ( سوال شد

 . دوای جمیع امراض عالم انسانی استجهانیان است امروز صلح عمومی  ءتغییر افکار و آرا

ر امروز جنگ سبب آیا صلح موجب زحمت و جنگ سبب ترقی و پیشرفت نیست ؟ فرمودند : خی: سوال شد 

جمیع گرفتاری ها و زحمات است و اگر از بین برود کلیه این زحمات مرتفع خواهد شد .... به هر حال تحقق 

 "صلح منوط به تعلیم افراد انسانی و بسط و توسعه عقاید و افکار آنانست .

 16صلح عمومی ص       


