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برخى مفاهيم مطرح شده توسط جناب دكتر ايدلخانى مشاور ارجمند در برنامه سه
روزه مطالعه كتاب دهم روحى واحد اول و نيز برنامه يك روزه مطالعه پيام
رضوان 2016
كتاب دهم روحى در باره همراهى يكديگر در مسير خدمت است  .و چون ارتباط مستقيم با نقشه دارد ،
خوب است دوستان هر چه زود تر آنرا در گروهها مطالعه كنند ،هر چند اگر كتابهاى قبل از آنرا هنوز
مطالعه نكرده باشند .مخصوصا براى كسانيكه در فعاليتها هستند مطالعه آن الزم است.
در اولين پاراگراف قسمت  1كتاب دهم روحى آمده است :
" هدف اصلى كتابهائى كه در اين سلسله تا بحال مطالعه كرديم درك معناى اين جمله بوده است :
‘من راه خدمت را مى پويم ’ هر واحدى از اين كتابها به شكلى به موضوع ‘بودن’ ‘ ،عمل كردن’
و‘دانستن’ ميپردازد و كمك ميكند تا ‘من’ و ‘راه خدمت’ را بشناسم و اين راه را ‘بپيمايم’ .آنچه را كه
فقرات متعدد مقتبس از آثار مباركه در اين واحد ها كشف نموده واضح ميكند كه كلمه من در اين مورد
اشاره به نفس كه جامعه رو بزوال امروزى آن را ستايش ميكند نيست  .هويت و صفات آن مقتبس از
آتش محبت هللا است و تماميت آن توسط اصل وحدت عالم انسانى تائيد گرديده است  .تنها اين ‘من’ نيست
كه راه خدمت را مى پيمايد بلكه ‘ما’ هستيم كه با يكديگر آن را مى پيمائيم ‘ .من’ و ‘ما’ تا حدود زيادى از
همديگر جدائى نا پذيرند".
گفته شده ‘من’ آن نفس نيست كه جامعه آنرا ستايش ميكند و مى پروراند .هويت و صفات آن در آتش
محبت هللا ساخته ميشود و شكل ميگيرد .در نسخه انگليسى آمده است
Its identity and attributes are forged in the fire of the love of God.
اينكه اين من چيست جاى تفكر و تعمق دارد .انسان دو بعد دارد من كهتر و من برتر .من كهتر همان بعد
جسمانى انسان است و من برتر ارتباط با روح انسان دارد .من كهتر و من حيوانى ما را بطرف خود
ميكشد و از آن طرف من برتر هم مى خواهد ما را بطرف خود بكشاند.تا كدام پيروز شوند سر نوشت
زندگانى در اين دنيا وزندگى ابدى ما به آن بستگى دارد .شرف و منقبت انسان از نظر جنبه جسمانيش
نيست  .هويت اصلى من روح من است كه از عوالم الهى است.
در پاراگراف فوق سخن از من و ما است  .كدام يك مهمترند؟
ما در دنيا دو نوع فرهنگ داريم  .يكى به من اهميت بيشترى ميدهد وديگرى به ما .اصالت فرد در مقابل
اصالت جمع .يا فرد گرائى در مقابل جمع گرائى .نمونه كالسيك جامعه فرد گرا آمريكاى شمالى  ،كانادا
و اروپاى غربى است  .و نمونه كالسيك جمع گرا چين  ،كره و ژاپن است  .ما تمام افكار و جهان بينيمان
متأثر از فرهنگ غالب جامعه ايست كه در آن زندگى ميكنيم.
هر دو گروه حرفهاى زيبائى ميزنند .جامعه فرد گرا ميگويد فرد است كه اهميت دارد ؛ استقالل فردى
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مهم است ؛ فرد است كه بايد اقدام كند و به خود متكى باشد  .منافع فرد  ،و حقوق فرد و حقوق بشر را
مطرح ميكنند .اين جمالت خوب و زيباست و در آثار بهائى هم نصوصى در تأئيد آن ميتوان يافت.
از طرف ديگر جوامعى كه فرهنگ اصالت جمع در آن غالب است ميگويند نفع جمع بر نفع شخص
ارجحيت دارد ؛ خير و سعادت و موفقيت گروه مهم است ؛ اهداف بايد اهداف گروهى باشد و حمايت و
پشتيبانى ارزشهاى مهمى هستند  .اين جمالت هم خيلى زيبا و بجاست .
اين دو فرهنگ دو فرهنگ متضادند .هر كدام اگر به افراط روند مشكالتى ايجاد مينمايند.
و اما در ارتباط با اين دو ،جامعه بهائى چه موقفى دارد؟ همان مطلبى كه حضرت ولى امرهللا در مورد
حكومات مطرح ميفرمايند كه مؤسسات بهائى به تمامه شبيه هيچ كدام از حكومات نيست و برخوردار از
محسنات همه و برى از معايب آنهاست  ،در مورد فرد گرائى و جمع گرائى نيز صحت دارد  .هر دو
سيستم داراى محسنات و معايبى هستند و جامعه بهائى داراى محسنات هر دو و بر كنار از مضراتشان
ميباشد .
بزرگترين مشكل جامعه فرد گرا تشويق افراد است به مسابقه و برترى جوئى و اينكه زندگى من و خير
من مهم است  .فرد گرائى معموال منجر به تنهائى ميشود  .به اسم اينكه بايد احترام گذاشت به حريم
خصوصى افراد  ،حفظ استقالل آنان و اينكه هر كس راه خود را آنطور كه دوست دارد طى كند  ،افراد
تنها ميشوند  .كه اين تنهائى افسردگى و خيلى مسائل ديگر بدنبال دارد .
در جوامع جمع گرا مهمترين چيز براى انسان آبرويش است و اينكه بقيه افراد راجع به او چگونه فكر
ميكنند و چه انتظاراتى دارند  .اينها از جمله نكات منفى اين جوامع است .
براى اينكه تعيين كنيم جامعه اى فرد گراست يا جمع گرا ميتوان به موارد زير توجه كرد:
رابطه افراد با خانواده بزرگتر چيست ؟ در جامعه جمع گرا پسر دائى و دختر خاله و عمه و پدر بزرگ
مثل خواهر و برادر و پدر و مادر هستند  .ولى در جوامع فرد گرا اينها غريبه اند  .طرف فقط ممكن
است اسم پسر دائى و يا دختر خاله اش را بداند.
نحوه ارتباط با مسنين نيز تعيين كننده است  .در جوامع فرد گرا جاى مسنين خانه سالمندان است و كسى
هم سراغشان نميرود و با آنها كارى ندارد .
و يا ارتباطشان با فرزندان بعد از هيجده سالگى  .در جوامع جمع گرا اجازه نميدهند به فرزندان كه
تصميمات زندگيشان را بگيرند و راه خودشان را بروند  .فرزندشان ازدواج كرده و بچه دار شده ولى
رفتار پدر و مادر با آنها مثل رفتار با كودكانشان است .از طرف ديگر در جوامع فرد گرا با فرزندان
بعد از سن هيجده سالگى خداحافظى ميكنند كه تو هر جا ميخواهى برو و هر كارى ميخواهى بكن .
ميتوانى در اين خانه بمانى ولى بايد كرايه بدهى .جدا شدن از پدر و مادر و مستقل شدن و راه پدر و
مادر را ادامه ندادن جزء ارزشهاست .مشكل جامعه بهائى در اين جوامع اينست كه جوانان صرفا فكر
ميكنند نمى خواهند مثل پدر و مادرشان باشند و چون والدينشان بهائى هستند از امر فاصله ميگيرند حتى
زمانيكه هيچ مشكل خاصى با ديانت بهائى ندارند .در جوامع فرد گرا شما مي بينيد كه جوان زير كار
كمرش ميشكند  ،بايد كار كند و بدهى هايش را بدهد و پدر و مادرش با پول فراوان در حال تفريح و
خوش گذرانى هستند.
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استقالل فردى  ،اقدام فردى و حريم خصوصى خوب است ولى نبايد بقيمت از بين رفتن از خود گذشتگى
اتحاد  ،هميارى و همكارى تمام شود.
مضرات در هر دو فرهنك وجود دارد .ارزشها در جوامع جمع گرا بر مبناى برادرى  ،همراهى،
همكارى و از خود گذشتگى است  .در جامعه فرد گرا ،فرد و موفقيت فرد و حقوق فرد و ييشرفت فرد
جزء ارزشها هستند  .ديانت بهائى شايد نزد يكتربه جامعه جمع گرا باشد ولى جمع گراى محض نيست.
كتابهاى روحى از يك تا هفت قابليتهاى فرد را ميسازد  ،پس فرد و من ،مهم است اما اين من ،نفس اماره
نيست .
************
همراهى درست نقطه مقابل رقابت است ؛ نقطه مقابل مسابقه است  .در ديانت بهائى مسابقه به معناى
تفوق نيست  .از طرفى مى بينيم كلمه مسابقه و سبقت گرفتن در آثار آمده است .مثال ميفرمايند گوى
سبقت بربائيد ؛ ولى موضوعاتش خيلى جالب است .معموال سبقت گرفتن روى چيزهائى است كه منابعش
نا محدود است  .در رابطه با منابع محدود همراهى و همكارى است .
مثال در كسب علم سبقت جوئيد زيرا من هر چقدر كسب علم كنم كم نميشود كه فرد ديگر نتواند  .در
خدمت مسابقه بدهيم ؛ در ييشرفت مسابقه بدهيم ؛ در كسب كماالت مسابقه بدهيم ؛ در عشق الهى مسابقه
بدهيم ؛ اينها منابع نا محدودند  .ولى اگر فقط يك قطعه كيك داريم در بدست آوردنش مسابقه ندهيم  ،با هم
************
تقسيم كنيم .
وقتى سرعت كم و زياد نشود و تغييرى رخ ندهد مى گوئيم اينرشيا بمعنى بى جنبشى و بى حالى و
يكنواختى در حركت .گاهى تغييرات داخلى است  .ممكن است در زمانهاى مختلف يك كار را انجام دهيم
ولى ديد و نگ اهمان فرق كرده باشد  .كيفيت كار فرق كرده  .تغييرات بيرون ساده است ولى تغييرات
داخلى و درونى خيلى مشكل است .در صفحه  4كتاب آمده است " بايد قواى سكون را درك كنيم  .ما
همگى و در همه وقت با سكون در ستيز هستيم  ".بايد بدانيم اين سكون يك قوه است  .براى مقابله با آن
بايد قوه اى قوى تر وجود داشته باشد .قوه سكون قوه بزرگى است  .اينرا بايد بدانيم  .خيلى ها ممكن است
بگويند اين كه كارى ندارد از فردا انجامش ميدهم  .خود اين حرف يعنى اينكه من هنوز از قوه سكون آگاه
نيستم .بطور مثال بمن ميگويند چرا غيبت مى كنى ؟ من ميگويم ديگر غيبت نمى كنم  .اين يعنى اينكه من
هنوز اين قوه غيبت كردن را نشناخته ام  .نفس اماره يك قوه است .براى مبارزه با هركدام از اين قوى ،
قوائى بزرگتر الزم است .قوه اى وجود دارد كه مى خواهد انسان را در همان حالتى كه هست نگه دارد
و اين قوه ى عظيمى است  .نبايد دست كم گرفت  .حال هر تغييرى در زندگى هر چند كوچك احتياج به
قوه اى داريم قوى تر از آن قوه عظيم.
************
در صفحه  10قسمت دوم مواردى ذكر شده كه شاخص رابطه بين دو فرد است كه يكى از آنها ديگرى را
در مسير خدمت يارى ميدهد .اين ارتباطات كه ذكر شده همه ارتباطات خوبى است ؛ مثال ارتباط معلم
نسبت به شاگرد  ،ارتباط والدين نسبت به طفل  ،مربى نسبت به كار آموز .ولى اينها آن رابطه اى نيست
كه بايد بين دو نفر همراه در مسير خدمت باشد .همراهى يعنى دوستى  .همراهى يك تصميم نيست .
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خدمتى نيست كه شروع و پايانى داشته باشد .اين بايد فرهنگ جامعه بشود  .يكى از خصوصيات فرهنگ
جامعه ما بايد همراهى باشد .نبايد بگوئيم ما فقط در مسائل امرى همديگر را همراهى مى كنيم.همراهى
بايد جزء طبيعت من و در همه امور باشد .ما اينجا در فرهنگى زندگى ميكنيم كه فرد گرائى غالب است
و اين همراهى خيلى سخت است .انسانها در حال مسابقه با يكديگر هستند و هر كسى سعى ميكند از بقيه
بهتر باشد .حال شما بايد فرهنگى بوجود آوريد كه همراهى اساس آن باشد .از پيشرفت ديگران خوشحال
و مسرور شويد .دوستى و همراهى اساس باشد و اين يك فرهنگ انقالبى است.
انسان به تنهائى خيلى كارها را نمى تواند انجام دهد؛ آن ذوق و شوق خيلى زود به خمودت تبديل ميشود
مثال ميخواهى ورزش كنى دو سه نفر دوست پيدا كن و با هم ورزش كنيد .ميخواهى خواندن ياد بگيرى با
افرادى همراه شو  .چرا حلقات مطالعه گروهى داريم؟ چرا جلسات دعاى گروهى داريم؟ در بين موارد
ذكر شده در صفه  10رابطه صحيح در همراهى آخرين مورد است كه  ":دو دوست  ،يكى با تجربه تر
از ديگرى در زمينه هاى خاصى از فعاليت  ،كه به همراه يكديگر ياد ميگيرند" .
************
وقتى درنصوص آمده است كه ما مجتهد و آخوند و كشيش نداريم براى اين است كه اينها فرهنگى با خود
بوجود مى آورند كه آن فرهنگ آزار دهنده است .آن فرهنگى كه يكى براى ديگران تصميم ميگيرد  .يكى
براى ديگران قضاوت ميكند .يكى خدمت ميكند و بقيه ناظرند  .يكى جلو مى ايستد و بقيه پشت سر او.
يكى مجتهد است و بقيه عوامند .بايد خيلى مواظب باشيم  .ممكن است اسم آخوند و كشيش را نياوريم ولى
بجاى آن استاد بگوئيم؛ نخبه بگوئيم؛ بزرگ  ،پيشكسوت  ،ريش سفيد و .....اسامى مختلف بدهيم ولى در
همان فرهنگ و طرز فكر باشيم .برخى ممكن است فكر كنند كه ما مجتهد و كشيش و آخوند نداريم و
بجايش نظم ادارى داريم  .اين درست نيست .نظم ادارى خيلى با آن متفاوت است  .اين بجاى آن نيست.
اختيارات و وظائفى كه مجتهد و كشيش در اديان قبل داشت  ،در امر مبارك بعضى ها به فرد داده شده
و بعضى ها به مؤسسات و برخى از آنها هم بكلى از ميان رفته است .در مائده آسمانى جلد  5صفحه
 193ميفرمايند " :من بعد دستگاه اجتهاد و حكم رانى علماء و مرافعه در نزد مجتهدين و تمسك عوام به
ايشان و صف جماعت و رياست رؤساى دين پيچيده خواهد شد".
ميفرمايند اين امور پيچيده خواهند شد ومن بعد وجود نخواهند داشت و نه اينكه بطريقى ديگر موجود
باشند .شش مورد را فرموده اند كه بايد پيچيده شوند و از بين بروند :دستگاه اجتهاد ،حكم رانى علماء ،
مرافعه در نزد مجتهدين  ،تمسك عوام به ايشان  ،صف جماعت و رياست رؤساى دين  .دراين دور بديع
قوه اقدام و عمل و اجرا و بثمر رساندن قوه ايست كه بفرد داده شده است .آزاد كردن اين قوى و هدايت
درمجراهاى صحيح و تشويق و ايجاد وسائل الزم براى اقدمات افراد وظيفه مؤسسات است .عوام و
خواص در امر مبارك نيست .اين نگاه از باال به پائين است كه نسخ شده است.
************
گاهى اوقات در انسان يك صفت بد زير يك صفت خوب پنهان ميشود  .گاهى زير چند صفت خوب پنهان
ميشود بطوريكه شناختش بسيار مشكل است .انسان بايد روى خودش فكر كند و تجزيه و تحليل دقيق كند.
مثال حرص و آز مى تواند پشت صفت سخاوت پنهان شود .فردى سخاوتمند است و فكر مى كند چون
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سخاوتمند است ،ديگر حرص و آز ندارد در صورتيكه اينها همه ميتواند در فردى باشند .زيرا مخالف
سخاوت ،حرص و آز نيست  .مخالف سخاوت  ،خساست است .مخالف حرص و آز ،قناعت است.
************
سؤال شد چرا خانمها در اين نقشه هاى اخير موفق تر از آقايان هستند؟
خانمها داراى استعداد باالترى در بعضى از قوى و آقايان داراى استعداد بيشترى در برخى ديگر از قوى
هستند .آقايان با امورى كه هدفمند است و هدفهاى تعريف شده دارند داراى استعداد بيشتر هستند كه بروند
دنبال آن هدف و به آن برسند .خانمها در امورى كه در ارتباط با فرايند است استعداد بيشترى دارند .حتى
در تاريخ امر اين مسئله مشهود است  .تا سال  1996كه بيشتر اهداف بين المللى هدف گرا بود  ،مثل فتح
روحانى كشورها ،تأسيس محافل  ،تشكيل كنفرانسها ،خريد حظائر قدس و يا چاپ كتابها  ،آقايان خدمات
بزرگى انجام ميدادند و نقش خانمها بيشتر نقش حمايتى بود .ولى بعد از  1996كه فعاليتها اكثرا فرايند
گرا هستند خانمها موفق ترند ونقش آقايان بيشترحمايت كننده است .خانمها براى فعاليت دراين نقشه خيلى
احتياج به حمايت دارند وآقايان بايد آنها را كامال حمايت كنند.ازنظرمالقاتهاى خانوادگى ،كالسهاى اطفال،
برنامه هاى نوجوانان و گروههاى مطالعه خانمها ميتوانند نقش بزرگى داشته باشند؛ زيرا همه اين فعاليتها
فرايند است .مادر طورى خلق شده كه بتواند فرزند خود را بزرگ كند  .بزرگ كردن فرزند فرايند است.
كسى كه ميتواند بچه را بزرگ كند با همه فرايند ها راحت خواهد بود.اين در ذات مادر است .يكى از
موارد ديگر كه به خانمها كمك ميكند اينست كه آنها اين استعداد را دارند كه در آن واحد چند كار را با هم
انجام دهند ولى آقايان بيشتر ميتوانند در آن واحد يك كار را انجام دهند .اين استعداد خانمها ميتواند در
پيشبرد اهداف نقشه مؤثر باشد .البته اين بدان معنى نيست كه آقايان نمى توانند اين مهارتها را كسب كنند.
همه چيز با تربيت ممكن است .اگر اين مهارتها براى خدمت الزم است  ،مردها هم بايد ياد بگيرند .بايد
ياد بگيرند چطور با فرايندها كار كنند .چطور كارهاى متنوع انجام دهند .البته خيلى آقايان هم ياد گرفته
اند و در اين نقشه بسيار موفقند .اين افتخار جامعه بهائى است كه خانمها آماده اين خدمات بودند .در هيچ
جامعه اى چه در شرق و چه در غرب خانمها اين پيشرفتى كه در ظل امرحاصل كرده اند نداشته اند .يك
زمانى بود در گذشته نگران عقب ماندن خانمها بوديم؛چه جلسات وبرنامه ها ولجناتى براى خانمها داشتيم
االن آقايان خيلى راحت ميتوانند عقب بمانند مخصوصا وقتى بخاطر مشاكل اقتصادى مجبورند بيشتر كار
كنند و كمتر وقت براى اين فعاليتها داشته باشند .بايد حواسمان باشد ؛ زيرا براى پرواز پرنده هر دو بال
بايد با هم قوى شوند و اين درست نيست كه فقط يك بال يعنى خانمها قوى شوند و بال ديگر يعنى آقايان
ضعيف بمانند.در يك فرهنگهائى اين اتفاق افتاد .مثال در روسيه بخاطر سيستم كمونيستى خانمها بطور
متوسط تحصيل كرده تر و ييشرفته تر بودند .حتى در ايران اين اتفاق افتاده كه در دانشگاه ها نسبت
خانمها بيشتر است .در جامعه بهائى بايد شرايطى فراهم كنيم كه زن و مرد دوش به دوش هم پيش روند.
************
ما از نظر آمارى در مواقع مختلف چيزهاى مختلفى ميشماريم  .آمار براى تجزيه و تحليل است ؛ براى
سنجيدن پيشرفت است .هميشه همه چيز را نمى شمارند .بطور مثال اگر دريك مقطعى فقط جلسات دعائى
را ميشماريم كه غير بهائى در آن است ؛ حال من جلسه دعائى دارم با خانواده خود و يكى دو نفر از احبا
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و خيلى هم موفق و تاثير گذار است ؛ بخاطر اينكه در موقعيتى خاص شمرده نميشود مى آيم و آنرا تعطيل
مى كنم .هركار خوبى انجام ميدهيم نبايد متوقف كنيم به بهانه اينكه شمرده نميشود .ما براى شمردن
فعاليت نمى كنيم .وقتى در مورد پيچيدگى صحبت ميكنيم همين است اگر قرار باشد هميشه يك كار انجام
دهيم و كارهاى قبلى را تعطيل كنيم هميشه در سطح باقى مى مانيم.
************
تشويق نبايد مبالغه و دروغ باشد زيرا در اين حالت همه لطمه ميخورند ؛ چه تشويق شونده  ،چه تشويق
كننده و چه آنهائى كه ميشنوند .اصل تشويق اين است كه ما از پيشرفت يكديگر لذت ببريم .خيلى اوقات
فكر مى كنيم براى تشويق چكار كنيم  .اگر از پيشرفت ديگران لذت ميبريم سكوت هم كه كنيم خودش
تشويق است  .تشويق را تقليل نكنيم به فن  .فن چى گفتن و چگونه گفتن .
در دنياى امروز همه چيز به فن و تكنيك تقليل داده ميشود  .و اينترنت هم پر است از اين فنها و تكنيكها
اين يكنوع تقليل گرائى است .اگر تاجر خوبى هستيد مى پرسند تكنيكش چيست ؟ اگر معلم موفقى باشيد
ميگويند تكنيكش را بما ياد بده .اينها تكنيك نيست ؛ كسب كماالت و فضائل و رفتارها و بر خوردهاى
مناسب است .هر وقت بگويند ساده ميتوان به چيزى رسيد  ،دروغ است  .انسانها هميشه بدنبال ميان بر
هستند .براى ساختن اجتماع هيچ راه كوتاه و ميان برى نيست  .مسير طوالنى است ولى همين مسير
طوالنى لذت بخش است .لذت در ميان بر نيست  ،لذت در زحمت كشيدن در راه است.
************
اطاعت قلبى از مرجعيت خيلى مهم است .بدون اين اطاعت نظم در عالم وجود نخواهد داشت .متأسفاته
كلمه مرجعيت و واليت خيلى بد استفاده شده است.در يك كالس ،مرجعيت و صاحب اختيار معلم است
در يك اداره ،مرجعيت رئيس است  .اطاعت قلبى ربطى به درست يا غلط بودن موضوع ندارد .اطاعت
يك كمال است  .مثل صداقت و امانت و شجاعت است .آيا صداقت شما منوط به صادق بودن طرف مقابل
است؟ و يا امانت شما؟ در برخى جوامع به غلط  ،اطاعت نكردن و هميشه معترض بودن جزء ارزشها
************
شده است.
هميشه حرف از شدن و اقدام كردن است  .اين دو دائما بايد با هم باشند .اگر استانداردى در نظر بگيريم
و بگوئيم وقتى به اينجا رسيديم مى توانيم اقدام كنيم و خدمت كنيم  ،درست نيست .خدمت از همان لحظه
اى است كه انسان در حال شدن است .و جالب اين است كه تائيدات هم حول و حوش همان است و اثر
بخشى هم در همان .مهم نيست من كجا هستم ؛ باال يا پائين  .در هر درجه اى كه باشم اگر متوقف هستم
حرفم بى تأثير است  .ولى اگر در حال شدن هستم حرفم تأثيرگذار است زيرا انسانها درك ميكنند و
************
قلوبشان با هم در ارتباط است.
در قسمت  14كتاب در پيام بيت العدل اعظم خطاب به كنفرانس جوانان ميفرمايند  " :شما قهرمانان
شكست ناپذير عدالت خواهيد شد " .عدالت چيست ؟
عدالت در دو سطح وجود دارد ؛ در سطح فردى و در سطح اجتماعى  .عدالت در سطح فردى همان
انصاف است .انصاف و منصف بودن يعنى چه؟ من از كجا مى توانم بگويم راجع به اين موضوع
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منصف بودم يا نبودم ؟ همه فكر مى كنند منصفند و با انصاف قضاوت مى كنند .در آثار بهائى در مورد
انصاف تعريفى فوق العاده دقيق و جامع آمده است و آن اينست كه تو وقتى مى توانى منصف باشى كه
بچشم خود ببينى و نه به چشم ديگران و به شناخت خودت بشناسى و نه بشناخت ديگران .اين ارتباط دارد
با تحرى حقيقت .وقتى شما چيزى را با چشم خود ديديد و تحرى كرديد و شناختيد آنوقت مى توانيد
منصف باشيد .ولى شخصى چون از ديگران شنيده ويا ديگران چنين شهادت ميدهند و يا فالنى چنين مى
گويد،هر نظرى كه بدهد در آن انصاف نيست  .صداقت اين است كه همان چيزى را كه شما فهميديد و
فكر مى كنيد اگر بگوئيد آن صداقت است .اگر من آن چيزى را كه مى دانم نگويم و يا نصفش را بگويم و
يا غلو كنم من صادق نيستم  .و در اين مورد مهم نيست چه كسى واقعيت را مى گويد .انصاف هم همين
است  .همه مى گويند بقيه انصاف ندارند و من منصفم  .بر چه مبنائى من منصفم؟ مبنايش اينست كه من
تحرى حقيقت كرده باشم و بچشم خود ببينم و بشناخت خود بشناسم  ،آنوقت هر چه بگويم انصاف است و
در غير اين صورت اگر واقعيت را هم بگويم  ،منصف نيستم .در مورد عدالت اجتماعى هم ميتوانيم
حرفهاى خيلى قشنگ و شعار گونه بزنيم و رمانتيك فكر كنيم .عدالت چيست ؟ و چه تعريفى دارد؟
عدالت در قوانين كشورها تعريف دارد  .بطور مثال مى گويند عدالت وقتى بر قرار ميشود كه من و تو
وكيل داشته باشيم و برويم دادگاه كه قاضى هست و هيئت منصفه نيز هست و اين سيستمى است براى
اجراى عدالت و وقتى حكمى ميشود ،اجراى آن حكم عدالت است .عدالت در ديانت بهائى قرار مؤسسات
است  .تصميم محفل عدالت است  .اگر بگويم قرار محفل عدالت نيست و حرف من عدالت است اين عين
ظلم است .بعضى وقتها ما از فرهنگهائى مى آئيم كه درميافتيم با مرجعيت و درافتادن با مرجعيت برايمان
ارزش است  .ما نمى توانيم با شعار دنيا را درست كنيم  .اين سيستمى است كه ما داريم ممكن است
سيستم اشكال و ايراد هم داشته باشد  .مگر سيستمى كه درآمريكا براى اجراى عدالت هست اشكال ندارد؟
خودشان آمار ميدهند كه از هر  100جرم  40تا  50درصد آن گذارش ميشود  .از اين مقدار درصد
مشخصى است كه ميتوانند متهم را بگيرند .و تازه حكم نهائى چند درصد درست باشد و يا نه معلوم نيست
.ولى اين تنها سيستمى است كه دارند .آيا ما از اين سيستم تشكيالتى كه داريم و روز بروز ياد مى گيريم
چطور بهترش كنيم  ،چيز بهترى مى توانيم داشته باشيم كه نداريم ؟ امكان داشت چيز بهترى داشته باشيم
و گفتيم نمى خواهيم؟ در امر مبارك همه چيز خيلى روشن تعريف شده  .زيرا ما قرار است دنيائى را
بسازيم .در اديان سالفه قرار نبوده دنيائى متحد بسازند  .قرار بوده بين مؤمنين يكنوع اخوت و برادرى
بوجود آيد .ولى ما ميخواهيم مدنيت الهى را بسازيم  .براى ساختن مدنيت الهى بايد تعريفهاى مشخص و
معين داشته باشيم .اگر چنين سيستمى نداشتيم كه محافل تحت نظر بيت العدل اعظمند و مشاورين هم
هستند و خودشان هم سعيشان اينست كه روز به روز بهتر شوند شايد تنها راه اعتراض بود ولى وقتى
چنين سيستمى وجود دارد تنها راه اطاعت است و آن عين عدالت است .
************
توليد علم مراحل مختلف دارد .اول نظريه است؛ ايده و فكرى مطرح ميشود .نظريه اى مورد توجه قرار
ميگيرد و در باره آن خيلى حرف ميزنند ؛ اين ميشود فرضيه  .اما اگر اين فرضيه بيشترين جواب را به
بيشترين سؤاالت اين عالم بدهد ميشود تئورى .تئورى در انگليسى قوى ترين است .مثل تئورى نسبيت كه
جواب بسيارى از سؤاالت را ميدهد .در امر مبارك همه چيز با ايده شروع ميشود كه به آن توجه ميكنند.
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كم كم اين ايده متبلور ميشود واگر بتواند بهترين جوابها را به بيشترين سؤاالت بدهد تبديل به تئورى
ميشود و بيت العدل اعظم آنرا در رسائل خود به عنوان هدايت مطرح ميكنند .امرمبارك جواب خيلى از
سؤاالت ما را ميدهد .هيچ تئورى در عالم نيست كه جواب تمام سؤاالت را بدهد .حتى تئورى نسبيت در
فيزيك .بسيار سؤالت مبهمى است كه هيج كدام از تئورى ها نمى توانند جواب بدهند .افرادى هستند كه
بعضى سؤاالت در مورد امر مبارك دارند و جوابش را نمى دانند و اين حالت آنها را به امتحان مى
اندازد و گير مى كنند و سرد ميشوند ووقتى سؤال كنيد چرا سرد شدى يك موضوع را مطرح ميكند كه
اينرا نفهميدم  .بعد اگر سؤال كنيد كه تو سيستم ديگرى پيدا كرده اى كه جوابهاى بهترى بدهد معموال
ميگويند نه  .من شخصا هيچ سيستم ديگرى در اين دنيا  ،حتى هيچ دينى و ضد دينى و غير دينى پيدا
نكرده ام كه حتى جواب  %1سؤاالتم را بدهد و امر مبارك جواب  %99سؤاالتم را داده است  .البته اين
مربوط به من است .منهم  %1سؤال دارم كه جوابى براى آنها نمى يابم و جالب است كه اين سؤالها دائم
عوض ميشوند و تغيير ميكنند و هيج مشكلى هم با آنها ندارم .من ميدانم كه در علم هم همين است  .درعلم
مى گويند شما با سؤال ها و چيزهاى مبهم راحت باشيد .همه چيز سياه و سفيد نيست كه يا اين و يا آن.
هميشه بقول معروف مته به خشخاش گذاشتن درست نيست  .بطور مثال در رياضيات براى اندازه گرفتن
سطح دايره عدد " پى " را بكار مى برند و مقدار آنرا  3.14مى گيرند .در حاليكه عدد واقعى پى اين
نيست و كسر اعشارى آن بيشتر از دو رقم است  .در زندگى عملى ما تا همين دو رقم اعشارى كافى
است  .با همين مقدار پى= 3.14در زندگى عملى هواپيما و آپلو هم ميسازند و كرات آسمانى را هم فتح
ميكنند  .حال من وشما دايره اى داريم و ميخواهيم سطح آنرا موزائيك كنيم و براى محاسبه سطح دايره
بگوئيم عدد واقعى پى  3.14 ،نيست بلكه كسر اعشارى آن بيشتر است .با اين كار فقط داريم جلو گيرى
ميكنيم از موزائيك كردن اين سطح  .خيلى از چيزهائيكه داريم و ميدانيم براى اقدام و عمل كافى است و
مته به خشخاش گذاشتن از اقدام و عمل ما جلوگيرى مى كند.
************
سؤالى در مورد تسليم و رضا مطرح شد .
كجا بايد سعى و كوشش كنيم و كجا بايد تسليم و رضا داشته باشيم؟ شايد بطور كلى بتوان گفت هر چيزى
كه در حيطه كنترل ماست و مى توانيم تغييرش دهيم  ،سعى و كوشش و جهد الزم است و هر چه خارج
از كنترل ماست تسليم و رضا .اما مشكل بزرگ تشخيص بين اين دواست .خليل جبران ميگويد:
خدايا بمن كمك كن تا چيزهائيكه ميتوانم تغيير دهم  ،تغيير دهم .خدايا بمن كمك كن تا چيزهائيكه
نميتوانم تغيير دهم بپذيرم  .خدايا بمن كمك كن فرق اين دو را بفهمم .
اين جمله آخر مهم ترين است كه بفهمم چه چيزى تحت كنترل من است چه چيزى نيست .بطور مثال
اينكه اين فرد چگونه است  ،تحت كنترل من نيست .فرزند من كه جوان شده تحت كنترل من نيست.
همسرمن تحت كنترل من نيست .مشكل اينست كه من فكر ميكنم اينها در دست من است و ميخواهم
تغييرشان دهم .ميخواهم افراد را تغيير دهم؛ جامعه خود را تغيير دهم .من فقط ميتوانم خود را تغيير دهم
و فضائى مناسب ايجاد كنم تا ديگران خود را تغيير دهند .تغيير ديگران دست خودشان است .من ميتوانم
فضاى تشويق آميز ايجاد كنم؛ فضاى مناسب براى خدمت ايجاد كنم ؛ فضاى مناسب براى گفتمان درست
كنم؛ فضاى مناسب براى اتحاد فراهم كنم.من فقط تا اين حد ميتوانم و در قدرتم هست .مثال ميتوانم غيبت
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را كنار بگذارم و كمك كنم به ايجاد فضاى اتحاد و دوستى.
************
در ابتداى قسمت  18كتاب آمده است  " :وقتى كه مسير خدمت را مى پيمائيم ،بايد دلهايمان مملواز
عواطف رقيقه نسبت به يكديگر باشد  .هر چه در مورد دوستانمان فكر مى كنيم روى آنان اثر ميگذارد
حتى اگر افكارمان در گفتار و رفتارمان نشان داده نشود  .لذا كوشش مستمرى الزم است تا فكر را
ازكوچكترين نشانه خدعه و سوء ظن  ،تمسخر و تحقير  ،تمايل به برترى و از هر آثارى از پدر مآبى
پاك كنيم  ".ما خيلى وقتها در مورد مليتهائى طورى ديگر فكر مى كنيم ؛ در مورد جامعه خودمان مكن
است با شك و ترديد نگاه كنيم  .اصوال افكار منفى به ذهن ما خطور مى كند ؛ اين خيلى دست ما نيست
اما ميتوانيم آگاهانه افكار منفى را كنار بگذاريم و به افكار مثبت بپردازيم  .مثل افكارمونيكا در داستانمان
در باره رودريگو.اگرتعصب داريم  ،اگر افكار منفى در مورد افرادى داريم  ،نمى توانيم چنانكه بايد و
شايد كمكشان كنيم زيرا اين افكار روى آنها اثر ميگذارد .اگر ميخواهيم تاثير بگذاريم ،توان دهى كنيم،
تشويق كنيم و همراهى كنيم بايد افكارمان را كنترل كنيم .ما حق نداريم به هيچ كس و در هيچ شرايطى
نگاه تحقير آميز و نگاه از باال به پائين داشته باشيم.هر كسى شريف و عزيز و نجيب خلق شده است.
شرافت ذاتى انسانها خيلى مهم است .بايد شرافت انسانها را از اعمالشان جدا كنيم .بعضى وقتها با اعمال
انسانها مشكل داريم و بايد هم داشته باشيم  .اگر كسى دروغ ميگويد ما با دروغ گوئى مشكل داريم ولى با
انسانى كه اين دروغ را گفته مشكلى نداريم .شرافت او را زير سؤال نمى بريم .اين دو جمله با هم
متفاوتند  :فردى كه نجيب و شريف است يك دروغ گفت و يا بگوئيم اين آدم دروغگو است.
************
در اين نقشه جديد همه آماده سازيها قبل از رضوان انجام گرفت ؛ زيرا اين پنج سال آينده يكى از حياتى
ترين و تاريخ سازترين سالهائى است كه ما زندگى ميكنيم .از نظر اهميت ميتوان اين نقشه پنج ساله را با
نقشه جهاد كبير ده ساله يكى دانست  .اين پنج سال به بيست دوره يا چرخه سه ماهه تقسيم شده است  .از
يك نظر ديگر اين پنج سال به سه دوره تقسيم شده است  .دوره اول از رضوان تا دويستمين سال تولد
حضرت بهاءهللا در اكتبر  2017كه شش چرخه سه ماهه است .دوره دوم از دويستمين سال تولد حضرت
بهاءهللا تا دويستمين سال تولد حضرت اعلى كه هشت چرخه سه ماهه است .دوره سوم از دويستمين سال
تولد حضرت اعلى تا انتهاى قرن اول عصر تكوين كه شش چرخه سه ماهه است  .بيت العدل اعظم از ما
سه تعهد مى خواهند و ما را فرا ميخوانند به اين سه تعهد:
اول -شجاعت  .كارى كه ميكنيم بسيار عظيم است  ،ولى قدمهائى كه در عمل بر ميداريم كوچك و ساده
است .شجاعت در كارهاى بزرگ خيالى نيست .درست كردن اين دنيا يك فرايند است ؛ يك اتفاق عجيب
قهرمانانه مثل فيلمهاى هاليوود نيست .اين نيست كه منتظر شويم مسيحى سوار بر ابر بيايد و يا فردى از
ته جاه بيرون آيد و اين دنيا را درست كند .وضع دنيا با همين قدمهاى كوچك و لرزان ما ساخته ميشود و
قهرمان واقعى هم همين است .شجاعتى كه در عمل از ما خواسته شده اين است كه يك صحبت معنى دار
و هدفمند با يكى از دوستانمان داشته باشيم .تلفن را بر داريم و با دوستمان يك قرار مالقات بگذاريم.
شجاعتى كه الزم است تا من به دوستم كه قابل اعتماد است بگويم بهائى هستم .در منزل همسايه را بزنم
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و بروم براى يك مالقات دوستانه .شجاعتى كه الزم است تا ديگران را ببخشم و از آنها دلخور نشوم ؛ با
آنها همراهى و همكارى كنم  .اين فرهنك شجاعت است در زندگانى ما .هر كارى كه براى اولين بار
ميخواهيم انجام دهيم احتياج به شجاعت زياد دارد  .هر چيزى كه ميخواهيم شروع كنيم احتياج به شجاعت
دارد  .براى ايجاد هر تغيير جزئى در زندگى شجاعت الزم است .
دوم -جديت  .جديت بعد از شجاعت مهمترين است  .شجاعت براى شروع كار الزم است و جديت براى
ادامه آن  .خيلى وقتها انسان كارى را شروع ميكند ولى ادامه نمى دهد و پايدار نيست .
سوم -سخاوت  .سخاوت فقط در امور مادى نيست ؛ سخاوت در مهربانى  ،در لبخندمان  ،در وقتمان و
در انرژيمان  .سخاوت باعث همراهى با ديگران ميشود ؛ باعث لذت بردن از پيشرفت ديگران ميشود
سخاوت باعث ميشود هر قوائى كه داريم از جمله  ،آگاهيها  ،توانائيها  ،وقت  ،پول  ،و انرژى خود را
در اختيار ديگران قرار دهيم  .و اين بايد جزء فرهنگ ما بشود  .مهمترين كار در اين پنج سال همراهى
كردن با ديگران است و اين بدون سخاوت ممكن نيست .
اين سه تعهد را بيت العدل اعظم از ما ميخواهند تا بتوانيم در اين نقشه موفق شويم .
************
در برابر اين سه تعهد سه مانع هم وجود دارد كه اجازه نميدهند ما با ديگران همراهى كنيم ؛ اجازه
نميدهند قوايمان در خدمت ظاهر شود و فعليتهاى ما را بى ثمر ميكنند .اين سه مانع عبارتند از:
اول – احساس برترى  .حضرت بهاءهللا ميفرمايند  " :بر ترى و بهترى كه بميان آمد عالم خراب شد و
ويران مشاهده گشت  " .خيلى راحت است انسان شعار وحدت عالم انسانى بدهد ؛ ولى ته دلمان چيست؟
آيافکر ميكنم از اين طبقه مردم كه بهترم ؛ از اين گروه سنى كه مسلما بهترم ؛ از اين نژاد و قوم كه حتما
بهترم  .شعار آسان است  .ولى من نگاهم بديگران چه نگاهى است  .آيا نگاه دو انسان مساوى است.
اينكه همه انسانها شريف و عزيزند و نجابت دارند  .و همه مساوى هستيم و مى توانيم با هم و از هم ياد
بگيريم  .نگاه از باال به پائين داشتن و احساس بر ترى سم مهلك است .
دوم -لذت بردن از كنترل ديگران .فرزندم  25ساله است و من هنوز توقع دارم با فردى ازدواج كند كه
من ميخواهم  .همسرم طورى باشد كه من ميخواهم  .احبا طورى باشند كه من ميخواهم  .اينها كنترل
كردن است  .كنترل كردن درست مخالف آزادى است  .يعنى بهر كسى اجازه دهيم خودش آزادانه براى
زندگى خود تصميم بگيرد .حضرت بهاءهللا براى آزادى انسانها آمدند  .ميفرمايند " :بر يك دستم آب
زندگانى و بر دست ديگر فرمان آزادى " .
سوم -سوء استفاده  .سوء استفاده حتما الزم نيست در كارهاى بزرگ باشد  .در همين امور جزئى و در
روابطمان با يكديگر ممكن است اين سوء استفاده وجود داشته باشد  .چون تو دوستمى  ،من انتظار دارم
هر وقت چيزى گفتم تو مخالفت نكنى  .سوء استفاده از دوستى ها و از فرصتها  .نيت خالص نداشتن.
اين سه مورد كه گفته شد از جمله مهمترين هاست .
************
از مساعدين تا دارالتبليغ بين المللى در مؤسسه مشاورين هستند  .در امر مبارك قواى سه گانه مقننه ،
مجريه و قضائيه به محافل روحانى داده شده است  .مؤسسه مشاورين داراى قوه نفوذ هستند  .به كسانى
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كه صاحب منصبان امرند و باال ترين مقامات ادارى را دارند هيچ قوه و اختيارى داده نشده .اين از
عجايب امر مبارك است .اما قوه نفوذ داده شده كه با همان رتبه ادارى مى آيد .اين رتبه ،رتبه روحانى
نيست  .رتبه روحانى و مقام روحانى را فقط اياديان امر داشتند  .اياديان هم داراى رتبه ادارى بودند و هم
مقام روحانى داشتند .ولى بعد از اياديان  ،مشاورين و معاونين و مساعدين فقط رتبه ادارى دارند و نه
رتبه روحانى  .مقام روحانى افراد را فقط خداوند ميداند و بس  .اين قوه نفوذ با آن رتبه ادارى همراه
است  .وقتى اين رتبه به آنها داده ميشود كالمشان نافذ و مؤثر ميشود و مى توانند به افراد و مؤسسات و
جامعه كمك نمايند .رتبه ادارى وسيله انجام وظيفه اشان است و وسيله كار است .مشاورين براى افراد و
جامعه تصميم نمى گيرند ولى در ظل تصميمات محافل روحانى و بيت العدل اعظم و نصوص الهى احبا
را راهنمائى ميكنند.

