
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در شٌاسائً آئیي بهائً

 

 ۵      دیي و خذا در زًذگً اًساى–بخش اّول 

۶  همصذ اص صًذگٔ اًغاى      

۱۰  خذا شٌاعٔ       

  ۱۶   خذا سا چگًَْ هٔ تْاى شٌاخت     

  ۲۱  تشتیت ّ لضّم هشتّٔ      

  ۲۵  آیا دیي الصم اعت      

 

 ۳۴       فلسفءه تجذیذ ادیاى–بخش دّوم 

  ۳۵  دیي پذیذٍ آ عاکي ّ ساکذ ًیغت ًاگضیش تایذ تجذیذ شْد  

  ۴۰  ّحذت ادیاى       

  ۴۴  اگش دیي عثة اختالف تاشذ تٔ دیٌٔ تِتش اعت   

  ۴۶  ادیاى پیشیي هٌغْخٌذ ًَ تاطل     

 ۵۰یي اص عیاعت جذاعت      د  

 ۵۴  تِائیاى ّ عیاعت      

 ۵۹  ّطي پشعتٔ      

 

  ۶۱      آشٌائً با تاریخ آئیي بهائً–بخش سّىم 

  ۶۲  حضشت تاب       

  ۷۹  حضشت تِاءاللّہ       

 ۸۳  اظِاس اهش علٌٔ حضشت تِاءاللّہ     

 ۸۷  چشا هشدم دس ُش صهاى اص شٌاعائٔ هظاُش الِٔٔ هحشّم هٔ هاًٌذ 

  ۹۵  حضشت عثذالثِاء      



 

 

 اهشاللّہ، شْلٔ افٌذٓ ستّأً    
ّ
  ۱۰۲  حضشت ّلٔ

 

  ۱۰۹     برخً از تعالین اجتواعً بهائً–بخش چهارم 

  ۱۱۰  ّحذت عالن اًغأً      

  ۱۲۱  تغآّ حمْق صى ّ هشد      

  ۱۲۵  صتاى تیي الوللٔ       

 ۱۲۷  تشک تعّصثات       

  ۱۳۵  تعلین ّ تشتیت اجثاسٓ ّ عوْهٔ     

ًََ ثشّت تٔ حغاب      ًََ فمش ّ فالَ ّ    ۱۴۱  

  ۱۴۷  توّذى هاّدٓ تایذ تا توّذى سّحأً ُوعٌاى گشدد   

 

  ۱۵۰      هقام و سرًىشت اًساى–بخش پٌجن 

  ۱۵۱  صًذگأً فأً یا جاّدأً      

  ۱۵۶  تِشت ّ دّصخ       

  ۱۵۹  همام اًغاى       

  ۱۶۵  تحمیك یا تملیذ       

  ۱۶۸  دیي ّ علن ّ عمل      

  ۱۷۰  حمْق تشش       

 

  ۱۷۳       ًگاهً به احکام–بخش ششن 

  ۱۷۴  احکام دس آئیي تِائٔ      

  ۱۷۷  کاس تَ هٌضلءه عثادت اعت      

  ۱۸۱  ًواص        

  ۱۸۷  سّصٍ        



 

 

  ۱۸۹  اصدّاج        

  ۱۹۶  عشّس ّ شادهأً       

 اص تمیَّ       
ْ
ٔ ِْ ًَ   ۲۰۰  

 اص اعتشاِف گٌاٍ ًضد خلك     
ْ
ٔ ِْ ًَ   ۲۰۲  

  ۲۰۸دس آئیي تِائٔ هشدّد اعت   " ًجظ تْدى"  هفِْم 

  ۲۱۲  پاکیضگٔ ّ ًظافت      

 

  ۲۱۵       ًظام اداري بهائً–بخش هفتن 

  ۲۱۶ّجْد ًذاسد   " سّحاًیّْى"  دس آئیي تِائٔ طثمءه 

  ۲۱۸  اًتخاتات تِائٔ       

  ۲۲۲  هشْست اعاط کاس تشکیالت اعت    

  ۲۲۶  هحفل سّحأً هحلّٔ      

  ۲۲۸  هحفل سّحأً هلّٔ      

  ۲۳۰  تیت العذل اعظن      

 

  ۲۳۳     آشٌائً اجوالً با ادبیّات بهائً–بخش هشتن 

  ۲۳۴  ادتیّات تِائٔ       

 ۲۵٦  پایاى عخي       

 

 ۲٥٩      لیست کتب در آدرس کاهپیىتري

 

 

 



 
 

    

   پيشگفتار ناشر 
  

  ! خوانندگان گرامى
گذرد، اين بنياد مفتخر است  با آن که عمر کوتاهى از بنياد فرهنگى ِنَحل مى 

تأليف به » در شناسايى آئين بهائى«خود، به نشر کتاب   که باوجود تجربيات قليل
  .نايل آيد جناب هوشمند فتح اعظم

کتابى که اکنون در دست داريد، گام بزرگى است که ما را به هدفمان که 
 –در اين کتاب . سازد معرفى امر بهائى به دوستداران اين آثار است، نزديک مى

و جمالت بى  رساظ با زبان فصيح و الفاآئين بهائى  -چنانچه از عنوانش پيداست 
، جناب مقام مؤلف عالى همراه با ثمثيالت زيباى پيرايه و در عين حال سليس و ادبى

اين اثر . شود معرفى مى ،هستنداى  که مورد تمجيد هر خواننده هوشمند فتح اعظم
نگاشته شده و از اين روى شامل ى خوانندگان  همه جهت شناسايى ديانت بهائى براى

      .خواهد دارا باشد است که متحرى حقيقت مىى اطالعاتى  کليه
ولت خوانندگان، روخوانى اين کتاب را در سى افتخار داريم که جهت سه

که با صداى دلنشين و آشناى خانم شکوه رضايى تهيه شده است، به   دى ضميمه
دانيم که از ايشان که در کمال  در اين جا الزم مى .نماييم شما خوانندگان عزيز تقديم

همچنين از . اند، تشکر کنيم حبت و دلسوزى وقت خودشان را صرف اين کار گذاشتهم
بندى کتاب را دوستانه به عهده گرفتند،  جناب روح اهلل سمندرى که زحمت شکل

از ساير دوستان و دست اندرکاران در تهيه اين کتاب قدردانى . صميمانه سپاسگزاريم
  .کنيم مى

  
 بنياد فرهنگى نحل
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 اسائى آئين بهائىدر شن  

  
  هموطنان گرامى،

ايران برخاسته و در از يکصد و پنجاه سال است که از کشور  بيشآئين بهائى 
در  ىدل هزاران هزار از مردم جهان نشسته و آنان را از هر قوم و از هر دين و هر کشور

هر ه بامروز .  که حضرت بهاءاللّہ برافراشته بهم پيوسته است" سراپرده يگانگى" سايۀ
جا سفر کنيم چه در خاور و چه در باختر مى بينيم در جميع طبقات اجتماعى کسانى 

و جهانيان را  اند به آئين بهائى ديده اى جهان بين يافته برکت ايمانه ب هستند که
ديگر نيز  مى شمارند و همه در يک نکتۀ" همه بار يک دار و برگ يک شاخسار"

زيرا که وطن حضرت بهاءاللّہ  . عزيز ما ايران است مشترکند و آن گرامى داشتن کشور
تصديِق ند به ه ارا هر چه بود مردم که آنيعنى کسى . استبهائى بينان گذار آئين 

خدا و وحدانيّت خدا و وحدت اديان و وحدت عالم انسانى کشانده و بر خدمت خلق 
در سازمان ملل  اين بهائيان که حال در يکصد و هشتاد کشور ساکنند.  برگماشته است

متّحد در قسمت سازمان غير دولتى آن يک هيأت نمايندگى دارند که نفوذ معنويش 
و در مقام عضو مشاور در سازمانهاى غير دولتى آن مجمع عالى جهانى روز افزون است 

المللى در موضوعهاى مختلف از قبيل محيط زيست، ترّقى - ه هاى بيندر تهيّه بيانيّ 
نژادى و امثال آن در مراحل مشورت شرکت داشته و گاه پيش  زنان، رفع تعّصبات

  .نويسى براى تهيّه آن اعالميه ها تقديم نموده است
دين بهائى را انکار کرده  ،اکثر کشورهاى جهان مگر معدودى که بر اثر تعّصب

به بهائيان مانند ساير اديان آزادى کامل بخشيده و تشکيالت ايشان را شخصيّت  ،اند
در حتّٰى .  رسميّت شناخته انده اده و مناسکشان را از قبيل ازدواج بهائى بحقوقى د
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با تصويب اليحه اى بعضى از ممالک مانند کانادا شناسائى و رسيّمت دين بهائى را 
  .در پارلمان کشور قبول و اعالن کرده اند

ت زبان فارسى اسه آثار بهائى که در ابتدا در ايران انتشار يافته و اکثر آن ب
در حتّٰى زبان ترجمه شده و در هر گوشه اى از جهان موجود است و  ۸۰۲حال به 

امر بهائى با  برکت وجود ه ب ى که تا چندى پيش نام ايران را نشنيده بودند حال نقاط
ات اجازت دهد و و هر وقت مقتضييافته اند با آن کشور ما آشنا شده و ارتباطى معنوى 

نقاط  زيارتا فرو نشيند اين اقوام مختلفه آرزومند آتش تعّصبات در کشور عزيز م
  .تاريخى و اماکن مقّدس بهائى در ايران اند

ايران سراغ داريد که چنين نفوذى در در شما کدام فرد يا گروه يا طبقه اى را 
را در دل مردمان غير ايرانى سرشته باشد؟   ور ماشک جهان داشته و نام و محبّت و احترام

ا اين نهضت بهائى که پيدايشش از ايران است و چنين جهانگير شده انصاف دهيد آي
بيشتر مردم در آنچه افسوس   ؟خبرى گيريما ايرانيان اقّالً از آن مدر خور آن نيست که 

که کسانى هستند  اندشمنان امر بهائى شنيده اند و آنايران از امر بهائى شنيده اند از 
که دارند  و ترس از اين مى دانندخود صى پيشرفت امر بهائى را مخالف منافع شخ

جاى ه ب از اين روى.  دهندباز دست دارند بر مردمان و مريدان ى که قدرت و تسلّط
ضعيفان يعنى تکفير و اتّهام و افترا و کشتار و  حربۀه بآنکه به بحث و استدالل پردازند 

غ و افتراء ور از درپئى غارت و چپاول دست ياخته و بر پيروان امر بهائى تاخته و کتابها
 خبرو مردم را از اينکه به بهائيان نزديک شوند يا از اصول و تعاليمش ساخته  منتشر

علنًا بهائيان اجازه نداده و نمى دهند تا به در عين حال  . گيرند بر حذر داشته اند
رم و مطبوعاتشان را جها انتشار کتاب حتّٰى  . دهند ناجوانمردانهجوابى بر آن حمالت 

و خود هر روز در راديو و اند شناخته و ورود کتابهاى بهائى را از خارج ممنوع ساخته 
تلويزيون و انتشارات ديگر آنچه در انبان تعّصب و کينه و دشمنى دارند بين مردم مى 

و رانه يکصد و پنجاه سال شب و روز تکرار شد پراکنند و چون اين شايعات دروغ و مزوّ 
مکّرر در مکّرر و بر منابر و در معابر و ادارات دولتى و مدارس رسمى  بر سر کوچه و بازار
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وزير تبليغات هيتلرى نقل کرده  وبلزگاز .  اعالن گرديد متأّسفانه در مغزها رسوب نمود
اند که گفته است وقتى دروغ را هر روز مکّرر کنيد کم کم حقيقت مى نمايد اينست که 

گرفتار شده اذيب کا نند يا بخواهند در چنين دامِ ا بى آنکه بدامبسيارى از هموطنان 
  .اند

اّما در عين حال در ايران مردم با انصاف و متفّکرى نيز بوده و هستند که از 
ن است که درباره اش مى شنويم پس چگونه است هماخود مى پرسند اگر امر بهائى 

ر جهان گردد و مردم دهزاران  هاصدمقبول و بى پايه اى توانسته  که چنين امر سخيف
از جان شيرين بگذرند حتّٰى روشن نمايد که از همه چيز  شانآتش محبّتى در قلوبچنان 

که ولى دست از اعتقاد به حقيقتى که يافته اند برندارند؟  چگونه است که نفوسى 
قول مخالفان ه چنين امرى که به همه آنها را باند بوده در راحت و آسايش همواره 
و براى حفظ دست جوانى مجنون بوجود آمده فدا کنند ه و ببوده  بيگانگان ساختۀ

و همين مردم روشن   .باشند بگويند بهائى نيستندنحاضر  ،زبانه ب حتّىٰ  ،جان و مالشان
بيگانگان براى ايجاد را بين از خود مى پرسند اگر چنانکه مى گويند امر بهائى 

ان ساخته اند آيا اّوًال اين اختالفات اختالف در دين اسالم يا تفرقه در ميان مردم اير
و ثانيًا اگر چنين ؟  زندندااتفرقه  تاد وسيلۀ ديگرى پيدا کنند مکم بود که الزم مى آ

مى شد چگونه است که در  دآن کوچکى به ايران و اسالم محدوه امرى با هدفى ب
را که آئين بهائى چنين نفوذ کرده و مردمى با مذاهب مختلف، مملکت  ۱۸۰بيش از 

تعّصبات نژادى را از ميان پيروانش و يکديگر بوده اند با هم متّحد نموده گاه دشمن 
زدوده است؟  و همين مردم منصف نيک انديش چون چنان تضاّدهائى را بين آنچه 

نمايند مى بار آورده مشاهده ه ند با ثمراتى که آئين بهائى بشنودربارۀ آئين بهائى مى 
حقيقت بر آنان معلوم مى گردد و ناگزير روزى د و شويق مى شونبه تحقيق و کنجکاوى ت

  .جامعۀ بهائى بيشتر از اين گونه مردمان کنجکاو حقيقت جو مرّکب گشته است
که به  دنماي تنوشتن اين اوراق آن نيست که کسى را دعو ازقصد نگارنده 

ن خود و خداى را بي آئين بهائى بگرود زيرا دين امرى است وجدانى که مردم بايد آن



٤ 

 

ف ديگران کارى است بيهوده خود اختيار نمايند و دخالت در اين حريم مقّدس از طر
ا از مکه هموطنان است آنچه در اين دفتر مى خوانيد از براى آن فراهم آمده .  و باطل

ه هست باخبر گردند و از قيد تعّصبات چامر عظيمى که از کشورشان جوشيده چنان
عنوان يک ه بو باشد که جدائى افتد رهائى يابند ين ايرانيان بيجائى که سبب شده ب

وطن عزيزشان در اواسط قرن  ايرانى بخود ببالند که در يکى از تاريکترين ادوار تاريِخ 
شان ندائى برخاست که شهرتش سرزمينه از زمان حکومت قاجاريّ  درنوزدهم ميالدى 

دانشمندان بزرگ  يک قرنکه پس از  داشتعالم عرضه ه جهانگير شد و افکارى ب
از دين و مذهب پس .  را ترويج مى کنند همان افکار دين ندارندحتّٰى  جهان که

از نهضت عظيمى که آنان که بهائى نيستند حتّٰى گذشته آيا سزاوار نيست که ايرانيان 
    ؟در کشورشان يک قرن و نيم است پيدا شده و آوازه اش جهانگير شده باخبر گردند

آنچه را بر آن گرديد تا دارد محبّتى که به ايران و ايرانيان  بنا بهنده بنده نويس
که خود از آئين بهائى آموخته و بکار برده است و قلب و جانش را با عقل و خردش 

بى آنکه برساند رايگان بر طبق اخالص گذارد و بنظر خوانندگان را همه آشتى داده 
  .باشدير و سعادت آن عزيزان داشته توّقعى جز خ

  
  
  

  هوشمند فتح اعظم
   ۲۰۰۷سپتامبر 
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  دين و خدا در زندگى انسان – بخش اّول
  مقصد از زندگى انسان 

  خدا شناسى 
  خدا را چگونه مى توان شناخت 

  تربيت و لزوم مربّى 
  آيا دين الزم است 
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  مقصد از زندگانى انسان
يک مزرعه چيست؟  جنگل پر از هيچ فکر کرده ايد فرق يک جنگل و 

مزرعه .  ستا پر از پيچکهاى خودرو ،پر از بوته هاى انبوه است ،درختان وحشى است
.  آبش در جويهاى منّظم روان است ،زمينش شخم خورده است ،مرزهاى مرتّب دارد

اين طرف بوستان است و .  ده انداندر کرت ديگر نيشکر روي . در کرتى گندم کاشته اند
پس فرق يک جنگل و يک مزرعه چيست؟  در مزرعه همه جا .  ف تاکستانطر آن

کشتش را مواظبت کرده  ،مزرعه را پرورده اند.  نظم مى بينيد و در جنگل بى نظمى
هر جا که نظم .  بى نظم و قانون است ،بى ترتيب است ،اّما جنگل خودرو است . اند

بى سبب  . را شخم نمى زنيم ن مقصدى زمينوبد . و قانون دارد هدف و مقصد دارد
اگر مقصودى نداشتيم زمين  . از اين همه مقصدى داريم.  قنات و جويبار نمى سازيم

  .باد و باران ميگذاشتيم تا جنگل شوده را ب
به اين کيهان .  ددار ىپس چون مزرعه ترتيب و نظم دارد هدف و مقصد

يابيد؟  به قرص ماه نگاه آيا در همه چيز و همه جا نظم و قانون نمى اعظم بنگريد 
اّول هر ماه هاللى چون کمان در گوشۀ .  کنيد که چگونه مى آيد و چگونه مى رود

آسمان کمين مى کند چهارده روز صبر کنيد همان هالل راه کمال مى گيرد و ماه تمام 
  .آويزدمى شود و چون سپرى سيمين بر جبين افق مى 

ب است که ما روزهاى خود را با آن و نقصان و کمال چنان مرتّ اين آمد و شد 
قانون آن همه تحت مى کنيم و تقويم خود را از روى آن مى سنجيم زيرا که تنظيم 

به حرکت مرتّب زمين به گرد خورشيد کنيد و تغيير منّظم چهار نگاه .  منّظمى است
ى و سرسبزدهقان فصل را بخاطر آوريد به پيدايش نوزادان بينديشيد و به بذر افشانى 

  .و هنگام درو نظر کنيد همه جا نظم است و اين نظم را به يقين مقصدى استبستان 



٧ 

 

چون به اين خلقت شگرف نظر کنيم و شبها به کهکشان و صد هزاران اختر 
را در فضا معلّق ساخته و به  از قانون طبيعت که آنان سر موئىدرخشان بنگريم که 

بيهوده و بى هستى  گفت که همۀ توانيمآيا مى  حرکت انداخته تجاوز نمى کنند
محور کنونى از حساب کرده اند که اگر کرۀ زمين فقط چند صد متر   مقصد است؟
.  چه حوادث موّحش فلکى از جمله در کرۀ زمين اتّفاق خواهد افتاد گرددخود منحرف 

و در اجرام  فرو خواهد کشيد، زلزله ها و طوفانها خواهد شدها را  درياها خشکىآب 
 ميليونها منظومۀ .پديد خواهد آمدضايعاتى کى ثوابت و سيّارات چه تحّوالت و فل

ست که از حّد ادراک ما پا اربهايت ن مانند منظومۀ شمسى ما در اين فضاى بىديگر 
خارج است آيا اينهمه را عبث و بيهوده آفريده اند؟  شايد ما ندانيم که مقصد از اين 

  را بى مقصد آفريده اند؟فت که آن همه خلقت چيست اّما آيا مى توان گ
در تمام کائنات تا آنجا که ما مى شناسيم انسان سرحلقۀ خلقت است زيرا اگر 

قّوۀ عقل و خرد ه بانسان نبود عالم وجود در حکم معدوم بود فقط انسان است که 
اينست که او را اشرف مخلوقات .  آراسته است و بر درک حقائق اشياء توانا است

خورشيد جهان افروز با اين بزرگى و با اين نيرو و حرارت شب و  ۀاين چشم.  نده اندخوا
حيات ما در اين کرۀ  کهبى آنکه خود بداند مى تابد و مى افروزد  روز در کار است

درختان کنار جويبار را  ،آب چشمه سار . محّقر زمين بسته به نور و حرارت او است
فقط اّما  . همچنين ساير موجودات ؛ز آن داشته باشدسيراب مى کند بى آنکه خبرى ا

و مراتب کائنات به او بخشيده اين جوهر خلقت يعنى انسان که به عالم بيجان جان 
ه اگر قرار باشد چند روزى در اين عالم زيست کند و تا آخر عمر باست  منتهى گشته

و نه  او باقى ماند ازنه اثرى  ،زير خاک روده بعاقبت زحمت و تعب خود را بکشاند و 
اگر چنين باشد عالم   پذيرفتنى است؟چنين عقيدتى آيا در نظر خردمندان  ،ثمرى

  .اين خلقت سراسر هذيان است و وجود عبث و بيهوده است



٨ 

 

اين کرات .  اسير طبيعت اند مگر انسان ١مالحظه فرمائيد جميع کائنات
مى انسان قوانين طبيعت را  آسمانى سر موئى از قانون طبيعت تجاوز نمى توانند اّما

مى کند، زير دريا مى رود، ذخائر و معادن زمين را  پرواز  هواشکند، در زمين است به 
شرق  درکه به قانون طبيعت زير خاک پنهان است کشف مى کند و بيرون مى کشد، 

 فقط انسان.  همه مخالف قانون طبيعت است اين.  ندکغرب مخابره مى است با 
و در اين رهگذر مالحظه مى کند ف و تغيير قوانين طبيعى توانا است کشاست که بر 

يعنى هر چيزى وجودش بسته به چيز ديگرى است و  . متأثّرو يا  اندکه موجودات يا مؤثّر
ناچار خود از عدم محض به وجود نيامده و چون به اين سلسله علّت و معلول بينديشد 

قه اى است که حقيقتش را نمى دانيم که مى يابد که در پس اين آفرينش قّوۀ خّال در
چون .  و اوست موجد امکان و آفرينندۀ زمين و آسمان چيست فقط مى دانيم که هست
اضطراب و سرگردانى  کهوجدى مى يابيم  و حال ،به اين نتيجه رسيديم از آن کشف

   .کندبه سرور و شادمانى تبديل مى ما را 
  از اوستم از آنم که جهان خّرم جهان خرّ  به

  ٢بر همه عالم که همه عالم از اوستعاشقم 
يم که خدا را بينمى در اين حيات خويش را ثمرۀ و چون به اين احساس رسيديم 

چراغ را مقصد .  اگر او را بشناسيم به مقصد حيات رسيده ايم .بشناسيم و او را بپرستيم
گانى ما شناسائى هدف زند.  نور افشانى است و نى را نغمه پردازى و خوش الحانى

حضرت بهاءاللّہ .  خداست اگر او را نشناسيم چون چراغى بى فروغ و نئى خاموشيم
  :بنيان گذار آئين بهائى چنين مى فرمايد

  ٣."و لقاى او بوده و خواهد بود مقصود از آفرينش عرفان حّق "...
  :و نيز مى فرمايد

                                                 
  موجودات   ١
  سعدى   ٢
  ۱۳۹، صفحه درياى دانش   ٣



٩ 

 

چشم پاک بايد تا .  ستآغاز گفتار پرستش پروردگار است و اين پس از شناسائى ا"
  ١."بشناسد و زبان پاک بايد تا بستايد

نى .  بيائيد تا چون نئى باشيم که به ستايش خدا دمساز است و پرنغمه و آواز است
  خاموش و بى نوا به چه کار آيد؟

 

                                                 
   ۶۵، صفحه درياى دانش  ١
  



١٠ 

 

  
  شناسى خدا

در يک اگر بخواهيد .  در اين است که خدا را چگونه مى توان شناختسخن 
ذات خدا از حيطۀ تفّکر و تصّور بايد گفت که ادراک حقيقت جمله پاسخى بجوئيد 

و بزرگيش نه چنان است که بوصف  ما بيرون است و به کنه ذاتش خرد هرگز پى نبرد
همين قدر وجودش را که سرچشمۀ اين خلقت عظيم است مى توان اثبات و  . در آيدان

 موجود است و هيچ رتبۀ زيرا در عالم وجود مراتبى.  از آن باالتر احساس کرد و بس
  .  پائين تر رتبۀ باالتر را ادراک نتواند کرد

از  ،تعريف ها و استبناطهاى غلط علماى دين و دينداران از خدا و دين
تحقيق مى  از تقليد بيزارند و ديدۀکه بزرگترين علّتهائى است که بسيارى از مردمان را 

ت زيرا ارباب دانش و خرد چنين خدا محروم ساخته اسه بايمان د از نعمت نگشاي
که خدا بر مى آيد روايات کتب دينى از ظاهر  . تصويرى را از خدا نمى پذيرند
مانند امير و سلطان پرقدرتى بر عرش خويش در آسمان موجودى است مقتدر و توانا که 

و گرد خود کارگزارانى دارد  حمل مى شودمقّرب  بر دوش هشت فرشتۀ وهفتم نشسته 
يکى باران مى فرستد .  کارى مأمورنده باين جهان ن يطيک چون وزيران سالکه هر 

يکى در صور مى دمد و مردگان را زنده مى کند يکى جان بندگان را به امر مالک 
 . يکى اسرافيل است . يکى ميکائيل است . و هر کدام القابى دارند . مى ستاندجهان 

  .  يکى عزرائيل است
ى بشر هزار يا هزاران سال پيش قبول شدنى بود ديگر اگر چنين تمثيالتى برا

مثًال در که بدوى امروز چنين نيست و انسان قرن بيست و يکم با بشر بى تمّدن 
در ايّام کودکى همۀ ما .  بکلّى تفاوت داردسرگردان بودند يا عربستان صحراى سينا 

ا از اين قّوۀ تخيّل براى تخيّالتى از اين قبيل داشته ايم و معلّمين آن دوره از حيات م
   .تربيت ما و باال بردن درجه دانش ما استعانت مى جستند

  هم زبان کودکى بايد گشاد      چونکه با کودک سر و کارت فتاد



١١ 

 

اينگونه تعبيرات ابتدائى از آنجا سرچشمه گرفته که نظام اجتماعى بشرى از وقتى که 
 . نظام ديگرى نمى شناخته ،اين و کسى جزتاريخ شروع شد بر همين منوال بوده است 

هميشه شخصى زورگو و زيرک بر مسند قدرت مى نشسته و با کار گزاران خود بنام وزير 
اطاعتش چاره اى نداشتند و  فرمانرواى مطلق رعاياى خويش بوده و مردم جز  ،و امير

اى عطايش ناظر و اميدوار باشند و بره مجبور بودند تا از خشم و عذابش بهراسند و ب
به تملّق و چاپلوسى و ريا و تزوير دست ميزدند و از هر  حتّىٰ جلب عطوفتش به هر کار و 

خداوند بى مانند نيز  . چه ديگ خشم و غضبش را بجوش مى آورد پرهيز مى کردند
در نزد پيروان اديان پيشين تصويرى چنين داشته است که هنوز در ميان مردمان بيسواد 

بلى اگر بر حسب ظاهر در کتب آسمانى آفريدگار يکتا را .  يا کم سواد رواج دارد
خوانده اند و تصويرى را نظير آنچه در يعنى فرمانروا و صاحب گردنها مالک الّرقاب 

از اين روى بوده که در ذهن مردمان  ،اندسالطين ديده و دانسته ارائه داده فرمانروائى 
اى نمى گرفت و بيم و اميد که ابتدائى آن زمانها مفهومى جز آن براى خدا ج جاهِل 

 . الزمۀ مهار کردن اقوام وحشى و ابتدائى بود جز با آن زبان صورت نمى يافت
معلّمان ستوده و پيغمبران را مربّيان آسمانى خوانده است و اين حضرت بهاءاللّہ 

زبان آنان ه برگزيده جز آنکه براى تربيت مردمى که درجۀ فهمشان بسيار پائين بود ب
نظرشان فراهم آوردن درجۀ باالترى در ترّقى عالم .  گويند چاره اى نداشتند سخن

چنان سخنهائى  . مبادرت ورزيده انداينگونه تمثيالت  انسانى بوده است که ناچار به
ان چيره دست و مهربان بر کودکان مى گويند به دانشجويان که در کودکستان مربّي
گشته که براى مردمان اين عصر انوار پديدار  پس امروز دينى . دانشگاهى نمى گويند

خدا شناسى در امر بهائى بکلّى با آنچه  ممفهو  .ناچار بايد با زبانى ديگر سخن بگويد
  :در آثار بهائى مى خوانيم  .مى شناسند تفاوت دارداهل اديان ديگر از خدا 

   ١دراکممتنع اال الوهيّته ثابت است ولى حقيقت وجود الوهيّت بدالئل عقليّ "

                                                 
  ناشناختنى   ١



١٢ 

 

.  ادراک مرتبۀ عاليه ننمايد ١زيرا چون بنظر دقيق نظر فرمائى هيچ مرتبۀ دانيه . است
را ادراک تواند و  دانيه است ممتنع است که عالم نبات مثًال عالم جماد که مرتبۀ
ترقى نمايد از عالم حيوان خبر ندارد چه که رتبه حيوان  ندهمچنين عالم نبات هر چ

ى ر سمع و بصر نتواند و عالم حيوان هر چه ترقّ اين شجر تصوّ  . استفوق رتبۀ نبات 
 . ر نتواندتصوّ  ٣هحقايق غير مرئيّ  ٢درکر حقيقت عقل که کاشف اشياست و مُ نمايد تصوّ 
 حيوان مرتبۀ عاليه است و حال آنکه اين کائنات تمامًا دره انسان بالنسبة ب زيرا مرتبۀ

  .  انع از ادراک استولى تفاوت مراتب م ٥حدوثند ٤زحيّ 
ت يعنى انسان ادراک حقيقت الوهيّ  ٦پس چگونه مى شود که حقيقت حادثه

ت صد هزار تفاوت مراتب بين انسان و حقيقت الوهيّ  ؟ کند که حقيقت قديمه است
 ٧ر کند صور موهومۀمرتبه اعظم از تفاوت بين نبات و حيوان است و آنچه انسان تصوّ 

يعنى انسان بر آن صور موهومه محيط  . ط نيستاست محي ٨انسان است و محاط
ت محاط نگردد بلکه بجميع کائنات محيط است و است و حال آنکه حقيقت الوهيّ 

ر مى نمايد آن وجود ذهنى دارد نه تى که انسان تصوّ و حقيقت الوهيّ  . کائنات محاط
اعظم پس انسان  . اّما انسان هم وجود ذهنى دارد و هم وجود حقيقى . وجود حقيقى

   ٩."ر آيداز آن حقيقت موهومه است که بتصوّ 

                                                 
  پست   ١
  ادراک کننده   ٢
  ناديده   ٣
  عالم و مکان   ٤
  وجود، ايجاد   ٥
  خلق شده، آنچه که قبًال وجود نداشته   ٦
  رىشکلهاى تصوّ    ٧
  آنچه که اطراف آن گرفته شده باشد –احاطه شده    ٨
    ۸، صفحه ۳، جلد خطابات عبدالبهاء   ٩



١٣ 

 

کسى  فهمدر ذات او گفتيم که بشر از ادراک حقيقت الوهيّت عاجز است و 
معاصر مقابل چنين مفهومى بعضى از نفوس که مفتون به علوم و فنون  در .  نمى گنجد

ش که نتوان شناخت و وصفش نتوان کرد پرستشبودند منکر خدا گشتند که چيزى را 
چرا بايد کرد؟  برخى ديگر که تعلّق به سنّتها و معتقدات پيشين داشتند دربارۀ خدا 
تصّوراتى داشتند که اوهام محض و مخلوق ذهن ايشان بود و آنچه مخلوق ذهن ما 
است چگونه خالق ما است؟  حضرت بهاءاللّہ در چنان زمانى در اواسط قرن نوزدهم 

طرز تفّکر و  تغييرى درزمانى که پيشرفت علوم طبيعى  يعنى.  فرموداعالن آئين جديد را 
با انحطاط و تحّجر و هم زمان و نظام جديدى در قلمرو انديشۀ بشرى بوجود آورده 

دينداران را به جهالت و خرافه پرستى منسوب مى  ،مردم دانشمند . دين بود تجمود
در زمانى که .  داختندمنکرين خدا و دين مى پراهل دين به تکفير متقابًال ساختند و 

اهل ايمان مى پنداشتند که خدا جهان را در شش روز خلق کرد و روز هفتم بر مسند 
 ،خشنود بود، در همان زمان استراحت پرداخت و از آثار صنع خويشه عّزت خويش ب

فرضيۀ داروين آنچه را که مردم دانش دوست دانش پژوه با قبول فرضيه هائى از قبيل 
رۀ خلق آسمان و زمين در کتب مقّدس خويش مى خواندند و معانى اهل دين دربا

پنداشتند و دربارۀ خلقت فرضيه اى افسانه اى همۀ آنها را را باور داشتند  ظاهرى آن
بنابراين و است قديم بوجود آمده  ١و مى گفتند طبيعت از ترکيب عناصر شتندانگاديگر 

و مرگ هر چيز به علّت تحليل  وجود هر چيز بر اثر ترکيب عناصر است و عدمبنابراين 
آب  بدهم ترکيب ياه مثًال دو عنصر هيدروژن و يک عنصر اکسيژن چون ب . آن عناصر

ه در اين صورت ب.  زائل شود آب معدوم مى گرددتوليد مى شود و چون اين ترکيب 
چون عناصر با هم ترکيب زيرا در طبيعت  عنوان خالق محلّى ندارده زعم آنان خدا ب

  .  ى موجود مى گردد و چون تحليل يابد نابود مى شودشود چيز
اثبات وجود خدا ه به نحو ديگرى ب بهائيان چنين نيست وآثار کتب مقّدس  در

هر وجودى از ترکيبى تحّقق يافته و اين درست است که و مى گويند  دنپردازمى 
                                                 

  جمع عنصر به معناى ماّدۀ بسيط که به مواّد ديگر تقسيم نمى شود   ١



١٤ 

 

ترکيب يکى .  نامتناهى است اّما ترکيب بر سه قسم است ،ترکيبات مانند موجودات
  .قديم بر حسب تصادف با هم ترکيب شوند و شيئى را بسازندتصادفى يعنى عناصر 

قسم ديگر ترکيب الزامى است مثل ترکيب حرارت در آتش و رطوبت در آب که الزم و 
ترکيب سّوم ترکيب ارادى است يعنى .  ملزومند يعنى حرارت را از آتش جدا نتوان کرد

حال بايد ديد ترکيب عالم وجود کدام .  يب چيزى زندکسى به ارادۀ خود دست به ترک
    ؟يک از آن سه تا است

بفرض آنکه قبول کنيم که کائنات از ترکيب عناصر قديم بوجود آمده نمى 
مثًال فرض .  زيرا تصادف نظم و قانون نداردتوان گفت که اين ترکيب تصادفى است 

.  نه بر زمين افتد و صد پاره شودکنيد تصادفًا دست شما به آئينه ظريفى بخورد و آئي
در هم شکسته بر زمين مانده معلوم است که تصادفى است زيرا نظمى  آئينۀآنچه از آن 

را به اجزاء  اّما اگر همان آئينه را استادى بشکند و آن . در آن مشاهده نمى شود
نّظم کنار هم ث و دايره تبديل کند و بعد آنها را با طرحى مع و مثلّ مرتّبى از مربّ کوچک 

آنچه در کاخ پادشاهان و تاالرهاى آئينه ديده مى شود بچيند و نقش و نگارى نظير 
ث تصادفى به وجود آمده ع و مثلّ نمى گوئيم که آن پاره هاى مربّ خلق نمايد ديگر 

و تصادفى به وجود است  پس آيا اين آفرينش با اين نظم دقيق بدون مقصود.  است
  آمده است؟

الزامى نيز نيست زيرا چنين ترکيبى تحليل و تجّزى نمى  همچنين ترکيب
 . مثًال حرارت ترکيب الزامى آتش است و نمى توان آن دو را از هم جدا نمود.  پذيرد

 . مى شوندو نابود تجزيه باز ند ولى مى يابوجودى با ترکيب عناصر حال آنکه کائنات 
ه مى ماند ترکيب ارادى است پس آنچ.  آفرينش را الزامى شمردپس نمى توان ترکيب 

يعنى در خلق کائنات قّوۀ ناپيدائى هست که با اراده و با طرح عاقالنه اى بانى اين 
وجودش محتوم  ،خلقت عظيم و مصدر وجود است و هر چند خود نامعلوم است

صفاتى از قبيل " برتر از قياس و خيال و گمان و وهم"اين خالق ه اّما اينکه ما ب.  است
توانا، بخشنده و مهربان را نسبت مى دهيم نه از آن رو است که حقيقت خدا را دانا، 



١٥ 

 

شناخته ايم بلکه بر اثر تجربۀ ما در اين عالم امکان است نه آگاهى از حقيقت ذات 
  :باز بيانات حضرت عبدالبهاء را نقل مى کنم که مى فرمايد.  او
ه که از براى آن حقيقت صفات و کماالتى از اراده و علم و قدرت و صفات قديم"

است نه  ١آثار وجود در حيّز شهود ه مى شماريم اين از مقتضيات مشاهدۀالهوتيّ 
مثًال چون در  . ممکن نيست ]شادراک[حقيقت الوهيّت که  . کماالت حقيقى آن

ادراک کنيم و کائنات در نهايت انتظام و  کائنات مالحظه نمائيم کماالت نامتناهى
وجود اين کائنات يافته البتّه جاهل ه آن قدرت قديمه که تعلّق ب ست گوئيم کها کمال

و  . است ٢و يقين است که عاجز نيست پس قدير . نيست پس مى گوئيم که عالم است
و يقين است که معدوم نيست پس موجود  . يقين است که فقير نيست پس غنى است

آن حقيقت کلّيه مى و کماالتى که از براى  ٣ست که اين نعوتا مقصود اين . است
شماريم مجّرد بجهت سلب نقائص است نه ثبوت کماالتى که در حيّز ادراک انسان 

است بارى آن حقيقت کلّيه با جميع نعوت و  ٤عتاست لهذا مى گوئيم که مجهول النّ 
  ٥..."است اتصفات که مى شماريم مقّدس و منّزه از عقول و ادراک

  
  
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

  عالم جسمانى   ١
  بسيار توانا   ٢
  صفات و اوصاف   ٣
  صفت مجهول و ناشناخته   ٤
  ۴۸۲، صفحه ۳، جلد عبدالبهاء مکاتيب   ٥



١٦ 

 

  تخدا را چگونه مى توان شناخ
از آنچه گفتيم اين سئوال پيش مى آيد که آيا آن نيروى ناپيدا و موجود را که 

و خالق اين جهان است و بيرون از حّد ادراک انسان چگونه مى توان  آفريننده
  شناخت؟

زندگانى ما در کرۀ زمين رهين منّت اين آفتاب است که به ما نور و حرارت 
يضش منقطع گردد زمين خشک و بى ف ،اگر يک آن.  مى دهد و حيات مى بخشد

  اّما.  برگ و بى جان شود
  د جمله سوختتابيش باندکى گر     آفتابى کاين جهان از وى فروخت 

اگر گستاخى کنيم و بيش از .  يعنى نزديکى و تقّرب مستقيم ما با آفتاب ممکن نيست
توان خويش نزديکش شويم همان آفتاب جهانتاب که خود چشمۀ جوشان حيات 

ما را سراسر بسوزاند و پاک خاکستر کند زيرا جسم ما تاب و طاقت نور و حرارتش  است
بر همين منوال .  ما مى رسده بواسطۀ پرتو و اشّعۀ آفتاب ب خورشيدفيض  لىرا ندارد و

بسى بزرگتر از آن است که در " صانع و پروردگار حّى توانا"خداوند متعال ايزد دانا 
خيالى خام است و  ١"درکغيب منيع اليُ "وصول به کنه ذات  . آئينۀ تصّور ما بگنجد

همچنين آهنگ بارگاه کبريا کردن اميدى .  اوهام استسراسر آنچه از او به تصّور آيد 
همواره شامل است و به همان  الٓهىوليکن فيض  . باطل است و کوششى بى حاصل

ات غيب و آفرينندۀ اين رسد آن ذ طريق که خورشيد به واسطۀ اشّعۀ خويش به زمين مى
 انو اين رابط.  جهان بيکران فيوضاتش را به واسطۀ مظاهر ظهورش به ما مى فرستد

گاه انسان کامل و گاه فرستاده و رسول خوانده اند و  ،ميان حّق و خلق را گاه پيغمبر
و بزرگوارانى چون کريشنا، موسى، زردشت، .  آئينۀ آن شمس حقيقت اند الٓهىمظاهر 

انوار شمس  و بهاءاللّہ اند که در افق عالم درخشيده اندباب و ا و مسيح و محّمد و بود
 الٓهىاگر اين مظاهر .  حقيقت را بر تمّدن عالم انسانى در هر عصر و زمانى تابانده اند

شناخته ايم و چون را که آئينۀ کماالت آن ذات غيبى هستند بشناسيم خدا را 
                                                 

  ناپيدا و بلند پايه و درک نشدنى   ١
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: فرموده استشده ايم زيرا چنانکه حضرت بهاءاللّہ انکارشان کنيم خدا را منکر 
و محض فضل و  خواهد بود ٣مسدود بوده و طريق کّل مقطوع ٢بذات ِقدم ١سبيل کلّ "

را بين ناس ظاهر فرموده و عرفان اين انفس  ٥هاز افق احديّ  ٤عنايت، شموس ُمشرقه
  ٦..."مقّدسه را عرفان خود قرار فرموده 

ه زيرا هر چند ب . ه رابط ميان ما و خدا هستندپس پيامبران خدا هستند ک
عوامل جسمانى شريک با ديگر مردمانند ولى آنچه به وحى صورت بشرند و در جميع 

مالحظه فرمائيد که آثار بهائى به .  ماست مى گويند خواست و ارادۀ خدا براى الٓهى
 که قواى عقليّۀواضح و آشکار است : "را بيان مى دارد الٓهىچه روشنى مقام انبياء 

ت ت محيط است انوار الوهيّ بشر ادراک حقيقت الوهيّت ننمايد ولکن فيض الوهيّ 
ت ظاهر و باهر و حقائق مقّدسۀ انبياى رحمانيّه بمنزلۀ آئينه در صفات الوهيّ ساطع و 

انوار و ه در مقابل شمس حقيقت اند لهذا شمس حقيقت ب ،نهايت لطافت و صفا
اگر ما بگوئيم آفتاب  . اهر و باهر و کماالتش در آن جلوه نمايدحرارتش در آن آئينه ظ

درجۀ اعلٰى در اين آئينه جلوه نموده و اشراق کرده مقصد ما آن نيست که آفتاب از 
است آفتاب را  ٧ئينه منزل نموده زيرا اين مستحيلتقديس تنّزل کرده و آمده در اين آ
ولکن انوار و حرارتش در اين آئينه صافى  بوده است ٨تنّزلى نيست هميشه در مرکز تنزيه

                                                 
  راه همه کس   ١
  خدا که ذاتش قديم است و حادث نيست   ٢
  بريده   ٣
  خورشيدهائى که طلوع مى کنند   ٤
  خداوند يکتا   ٥
    ۱۴۴، صفحه بعد از کتاب اقدس مجموعه الواح   ٦
  محال و ناممکن   ٧
  پاکى و تقديس   ٨
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پس معلوم  . حقايق انبياء است ١ميع کماالتش ظهور کرده اين مراياجلوه نموده و ج
مثل اينکه آفتاب منّزه از صعود  . ت مقّدس از نزول و صعود استشد که حقيقت الوهيّ 

ن است و صافى لطيف ظاهر و عيا و نزول است ولکن فيض ابدى آفتاب در اين آئينۀ
آئينه مى گويد که آفتاب در من است اگر تو انکار مى کنى در من نظر کن يقين است 
که صدق است زيرا آفتاب را در آئينه مى بينيم با وجود اين مقصد اين نيست که تنّزل 
کرده و در اين آئينه منزل نموده زيرا براى آفتاب صعود و نزولى نيست لکن به جميع 

  ٢".نه ظاهر استفيوضاتش در اين آئي
را بشناسد و از انوار و فيوضات و  الٓهىدر هر زمان که انسان اين مظاهر 

سعادت رسيده و باز تمّدن بشرى را قدمى بهره گيرد به اتّحاد و اتّفاق و  کماالت حّق 
است و اين شناسائى است که مخصوص انسان است و او را نهاده ترّقى به سوى ديگر 

در جهان بى جان همه چيز دستخوش نابودى "  .رساندغايت کمال خويش مى ه ب
.  ناپايدارى و بى اعتبارى وجه تمييز چنين جهانى است.  همۀ احوال گذراست.  است

همه چيز از ترکيب نشانى دارد و ترکيب نشانۀ .  بناى هستى بر نقص و سکون است
مى خيزد و هم  از نيستى بر.  جانور بى روان نيز در چنين وضعى است.  احتياج است

ه بدر از ظلمت مادّ .  از سراى تنگ طبيعت قدمى فراتر نمى گذارد.  بدان بر مى گردد
در اين ميان تنها انسان است که نشان از  . راهى به ملک بقا نمى جويد.  نمى آيد

پرتوى از جهان برين بر او تابيده است، خود را همه از خاک .  ماوراى طبيعت دارد
سوئى ديگر دارد، اسير طبيعت نيست، بال مى گشايد و برتر مى نمى داند، روى ب

مى سازد و مى پردازد، .  مى جويد و مى يابد.  دست مى يازد و گره مى گشايد.  گرايد
   .نشانى از خدا دارد: سخن مختصر کنيم

  
  

                                                 
  آينه ها    ١
  ۲۸۲، صفحه ۲، جلد بات عبدالبهاءخطا   ٢
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مثالى از خود در تو فرو نهادم و جمال خود را در تو پديد :  "١خدا مى فرمايد
.  تو چراغ منى، از خود روشنى برگير، من ترا بى نياز آفريدم: "مى فرمايد  ازو ب."  آوردم

چگونه خويشتن را .  به وديعت گذاشتم دست قدرت سرشتم و گوهرى از خود در توه ب
که خود را خوار پندارى، محتاج مى شمارى و با اين همه عزت چه حق آن دارى 

   ٢."از يابىچشم بسوى خويشتن باز گردان تا مرا در خود ب
تو پرتوى از .  چرا از فناى خود باک دارى.  تو ملک جاويدان منى: "باز مى فرمايد

دل تو منزل من : "باز مى فرمايد  ٣."چگونه از خاموشى نگرانى. روشنائى زوال ناپذيرى
از آاليش دورش دار .  روان تو منظر من است.  پاکش گردان تا در آن فرود آيم.  است

دست در گريبان من کن، تا سر از گريبان تو : "باز مى فرمايد ٤."ر شومتا در آن ظاه
  ٥."به آسمان من فراز آى تا از بادۀ وصال من جاودانه سرمست شوى.  بيرون آورم

جز اين در شأن انسان چه مى توان گفت؟  خدا او را از خود مى داند و به 
ز آفريدگارى خود به وى آيتى از عظمت خود مى شمارد بهره اى ا.  خود مى خواند

خود از هر چه ناپيداست آگاه .  مى بخشد، پرتوى از علم خود بدو ارزانى مى دارد
به نيروى خرد به دانش .  مى خواهد که آدمى را نيز بهره اى از اين آگاهى باشد.  است

او خود صانع است، آدمى را نيز .  راه يابد و از راه دانش رازهاى پنهان را پيدا سازد
.  درت مى دهد تا به صنعت دست يابد و از اين راه در ساختن و پرداختن توانا باشدق

                                                 
  .اين مطالب از کلمات مکنونه عربى به مفاّد و مضمون آنها نقل شده است  ١
  .بشرح باال  ٢
  .بشرح باال   ٣
  .بشرح باال   ٤
  .بشرح باال   ٥
  



٢٠ 

 

به آدمى نيز شعور مى بخشد تا از آنچه مى تواند بود خبر گيرد و .  او خود خبير است
   ٢"  ١."انسان را بصورت خويش آفريد" :بدين سبب به صريح بيان مى فرمايد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .اين مطالب از کلمات مکنونه عربى به مفاّد و مضمون آنها نقل شده است  ١
  ۸۲به قلم دکتر على مراد داودى، صفحه  ئين بهائىمقام انسان در آاز کتاب    ٢



٢١ 

 

  ربّى تربيت و لزوم م
همين انسان را که اشرف مخلوقات است اگر بحال خود گذاريد مانند حيوان 

.  حيوان براى بقاى خويش حصة معيّنى دارد  .گردد بلکه از آن نيز وحشى تر شود
اّما انسان را .  طعمۀ خويش را مى يابد و شکار مى کند و تا چند روز آسوده مى ماند

کشتار مى ه ود نه يک، نه صد، هزارها نفر را بمى خديده ايم که با اختراعات جهنّ 
اّما اگر کشورى را بر  . اگر کسى يک نفر را کشت قاتل است و مستحّق مجازات.  دهد

و اين اکتشافات  . باد داد و باعث قتل هزاران نفر شد قهرمان است و در خور ستايش
از نسلى  ت تمّدنپيشرفخود بر اثر تربيت و  ،عظيم که احيانًا باعث راحت انسان است

اّما چه شده که هرگز سعادت انسان را بوجود نياورده  . نسلى بوجود آمده استبه 
  :ست کها آنچه امر بهائى به اين پرسش پاسخ مى دهد اين  ؟است

تربيت است که اين اکتشافات و مشروعات جديده را مى نمايد و اگر مربّى نبود "
را در  اگر انسانى.  ت فراهم نمى شدانسانيّ  ت وبهيچوجه اينگونه اسباب راحت و مدنيّ 

پس .  بيابانى بگذارى که ابناء نوع خويش را نبيند شبهۀ نيست که حيوان محض گردد
تربيت جسمانى، تربيت : لکن تربيت بر سه قسم است.  معلوم شد که مربّى الزم است

جسم است و جهت نشو و نماى اين ه اما تربيت جسمانى ب.  انسانى، و تربيت روحانى
ت است که حيوان با انسان در آن آن تسهيل معيشت و تحصيل اسباب راحت و رفاهيّ 

يعنى سياست و انتظام و .  ىو اّما تربيت انسانى عبارت از مدنيّت است و ترقّ .  مشترکند
سعادت و تجارت و صنعت و علوم و فنون و اکتشافات عظيمه و مشروعات جسيمه که 

ست و آن ا ه تربيت ملکوتىالٓهيّ ا تربيت و امّ .  حيوان استمدار امتياز انسان از 
و آن نتيجۀ عالم انسانى ...  ست ا و تربيت حقيقى آن.  ه استالٓهيّ اکتسابات کماالت 

ى انسانى و هم ى جسمانى و هم مربّ ى مى خواهيم که هم مربّ حال ما يک مربّ .  است
  .باشدى روحانى گردد که حکم او در جميع مراتب نافذ مربّ 

ى بى اين مربّ .  ستا ىپس واضح و مشهود است که انسان محتاج به مربّ 
و شبهه بايد در جميع مراتب کامل و ممتاز از جميع بشر باشد چه که اگر مثل  شّک 
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ى جسمانى باشد و هم ى نميشود على الخصوص که بايد هم مربّ سائر بشر باشد مربّ 
و تمشيت امور جسمانى دهد و هيأت  يعنى نظم . ى روحانىى انسانى و هم مربّ مربّ 

اجتماعيه تشکيل کند تا تعاضد و تعاون در معيشت حاصل گردد و امور جسمانيه در 
يعنى بايد .  و همچنين تأسيس تربيت انسانى کند.  ب شودجميع شؤؤن منتظم و مرتّ 

ارف يه گردد و توسيع علوم و معات کلّ عقول و افکار را چنان تربيت نمايد که قابل ترقيّ 
وز ره و روز ب.  شود و حقايق اشياء و اسرار کائنات و خاّصيات موجودات کشف گردد

به محسوسات استدالل و انتقال  ازدياد يابد و از  ١تعليمات و اکتشافات و مشروعات
ماوراء به عالم و همچنين تربيت روحانيه نمايد تا عقول و ادراک پى .  معقوالت شود

ارتباط  ٢اعلىٰ روح القدس نمايد و به مالء  سۀز نفحات مقدّ و استفاضه ا بيعه بردالّط 
رحمانيه گردد تا اينکه جميع اسماء و صفات  ٣ه مظاهر سنوحاتانسانيّ  يابد و حقايق

در مرآت حقيقت انسان جلوه کند و اين معلوم است که قوۀ بشريه از عهدۀ چنين  الٓهى
شخص واحد .  نتوان نمود ٥ين مواهبچن ٤تکّفل هعظيم بر نيايد و به نتايج فکريّ  امر

ۀ تأييد انيّ ۀ ربّ ۀ معنويّ پس بايد قوّ .  عين تواندچگونه تأسيس اين بنيان رفيع بى ناصر و مُ 
را زنده کند و  س عالم انسانىيک ذات مقدّ .  کند تا بتواند از عهدۀ اين کار بر آيد

را زنده نمايد و تأسيس ى بخشد و نفوس هيأت کرۀ ارض را تغيير دهد و عقول را ترقّ 
 نظم عالم دهد و ملل و امم را در ظلّ  . حيات جديد کند و اساس بديع وضع نمايد

ه و خلق را از عالم نقايص و رذائل نجات دهد و به کماالت فطريّ  . رايت واحده آرد
کار  ه باشد تا از عهدۀ اينالٓهيّ ۀ ه بايد قوّ البته اين قوّ  .ه تشويق و تحريض نمايداکتسابيّ 
ل را که جميع دو امرى.  بايد به انصاف مالحظه کرد اينجا مقام انصاف است.  بر آيد

                                                 
  امور مفيده و مطابق شرع   ١
  ارواح مقّدسه در عوالم الٓهيّه   ٢
  الهامات   ٣
  بر عهده گرفتن   ٤
  بخشش ها و عطايا   ٥
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س بى ترويج نتوانند و اجرا نکنند يک نفس مقدّ  ١و جنود وىٰ و ملل عالم با جميع قُ 
ۀ و آن تربيت بايد بقوّ ... ه ممکن است؟  ت بشريّ آيا اين بقوّ .  عين اجرا نمايدناصر و مُ 

ه که ما اين قوّ ه وحى است و ب ۀِ ۀ قدسيّ و شبهه اى نيست که آن قوّ .  ردده حاصل گقدسيّ 
  ٢"ه است تربيت خلق الزمسته بشريّ فوق قوّ 

در آنان که دارندۀ اين نيروى برتر و بيرون از ادراک بشر بوده اند بى يار و ياور 
اند که قرنها مسير انسان را تغيير داده اند و بنيان تمّدن جديدى را پى افکنده هر زمان 

واسطۀ ه امروز ب.  رديده استسبب اتّحاد و سعادت و رشد و نمّو اقوام مختلف گ
انحطاطى که در اديان مشاهده مى شود يا افسانه هاى مبالغه آميز و عجيب و غريبى 
که مردم در حّق پيغمبران خويش بافته و در نتيجه اهل خرد و انديشه را آشفته و 

و  الٓهىکار وا داشته اند شايد نتوانيم مقام آن فرستادگان سرگردان ساخته و به ان
اّما اگر بى شائبۀ اغراض و خالى از تعّصبات  . اهميّت و عظمت رسالتشان را دريابيم

تحقيق نمائيم هرگز نفوذ و تأثيرى را که اين پيامبران خدا در ترّقى و رشد افکار افراد و 
و چون خوب بررسى نمائيم جهات مشترکى در .  جامعۀ انسانى داشته اند انکار نتوانيم

آنان مى بينيم که بر ما معلوم مى گردد که همه داراى يک مقامند و از يک چشمه 
  .اقتباس انوار کرده و به يک رسالت مأمور بوده اند آفتابنوشيده اند و از يک 
ل ى بوده اند، مدرسه نديده و در زمرۀ اهاز مردمانى عاد الٓهىهمۀ انبياى 

  .  علم نبوده اند
همه اظهار داشته اند که آنچه گفته و مى گويند از ايشان نيست بلکه از مصدر وحى 

اعالن رسالتشان دچار مخالفت قوم گشته و جميع قواى دينى و همه به مجّرد .  است
همه گرفتار مصائب و بالياى بسيار گشته .  عرفى زمان بر اضمحاللشان قيام کرده اند

همه از راحت و .  قبت امرشان غالب گشت و رسالتشان در جهان پايدار شداند اّما عا
آسايش خويش بريدند و به هر زحمتى تن دادند و پيروانشان را درس محبّت و فدا 

                                                 
  سپاهيان     ١
  ۹-۶، صفحه مفاوضات عبدالبهاء   ٢
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همه .  همۀ آنان بر امرشان ثابت ماندند و تا پاى جان استقامت نمودند.  آموختند
ه اين زندگانى فانى معنائى دادند و ب الٓهىبشارت به حيات ابدى در ملکوت 

گشتند و نگذاشتند  الٓهىاين پيامبران آسمانى سبب استمرار فيض   .جاودانى بخشيدند
اّما امروز ما اين .  که بشر در رتبۀ حيوانيّت باقى بماند و از تربيت حقيقى محروم گردد

به کافر و  جهانيان را ،آنچه مى بينيم آن است که پيروان اديان.  حقيقت را نمى يابيم
به  رسوم و مناسکى را که.  مؤمن، پاک و نجس، گمراه و رستگار تقسيم کرده اند

مردمان دو هزار، سه هزار، چهار هزار سال پيش تعلّق داشت حال به قرن بيست و يکم 
  .انتقال مى دهند که ابدًا با نيازهاى معنوى بشر امروزى مناسبت ندارد
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  ستآيا دين الزم ا
در عصر ما روز طرحش راستى آيا دين الزم است؟  اين سئوالى است که ه ب

افزون است زيرا مردمان مى بينند از جهتى شهباز فکر و انديشۀ بشر به اوج ترّقى پرواز 
گرفته و هر روز بر ارتفاعى برتر مى نشيند و چشم اندازى گسترده تر مى يابد و از جهت 

نام دين بسيارى از جهانيان را شيفته و مفتون خود ه ه بديگر مالحظه مى کنند که آنچ
ساخته چنان با تقاليد و خرافات و مراسم و عادات عجيب آميخته است که هويّت 

وده اسباب بنخسين آن دگرگون گشته و امرى که براى سعادت و رفاه عالم انسانى 
بر کنار نموده  و مردم آزاده و متفّکر را از خود دور و شدهاختالف و جنگ و جدال 

جهانيان در ميدان علم و ادب و هنر پيشتر روند فاصله شان  هدر اين راه هر چ.  است
بيشتر گردد و تضاّدى فاحش  است،متوّقف مانده که در مقام هزاران سال پيش با دين 

اين جدائى  در نتيجۀ.  بين دين و دانش پديد آيد که خسرانش نصيب انسان است
افراط و تفريطى که حاصل مى شود سبب  و انى بر هم مى خورداعتدال جامعۀ انس

اين جدائى و تضاّد مخالف طبيعت انسان و قوانين  . پريشانى اهل عالم مى گردد
  :آفرينش است زيرا چنانکه حضرت عبدالبهاء در يکى از خطاباتش مى فرمايد

 حيات جسمانى . انسان دو حيات دارد يک حيات جسمانى يک حيات روحانى"
مالحظه مى کنيد که حيات جسمانى انسان عبارت از  . انسان حيات حيوانى است

وشيدن و راحت کردن و گرديدن و اشياء محسوسه را نظير کائنات نخوردن و خوابيدن و 
ها و جنگلها ديدن  -اها و چشمهيسائره از ستاره و آفتاب و ماه و جبال و دّره ها و در

مشهود و واضح است که حيوان با انسان در  .اين حيات حيات حيوانى است . است
يک چيز ديگر هست و آن اين است که حيوان در  . معيشت جسمانى مشترک است

 . معيشت جسمانى خود راحت است ولى انسان در معيشت جسمانى خود در تعب
در درياها  ،مالحظه کنيد که جميع حيوانات که در اين صحرا هستند در کوه ها هستند

سهولت معيشت جسمانى خود را بدون مشّقت و تعب بدست مى ه ينها با . هستند
اين مرغها در اين صحرا نه کسبى نه صنعتى نه تجارتى نه فالحتى بهيچوجه  . آورند



٢٦ 

 

شاخه هاى اعلٰى من الوجوه زحمتى ندارند هواى بسيار لطيف استنشاق مى کنند و بر 
اين دانه هاى موجود در اين صحرا  درختهاى سبز و خّرم النه و آشيانه مى نمايند و از

جهت معيشت ه کن انسان بلٰ ...جميع اين خرمنها ثروت آنها است . تناول مى کنند
يا فالحت کند  . شب و روز آرام نگيرد . مشّقات عظيمه کند جسمانى خود بايد تحّمل

 يا صناعت نمايد يا به تجارت مشغول گردد يا در اين معادن شب و روز کار کند يا در
اين طرف و آن طرف سفر کند و زير زمين و روى زمين کار ه نهايت زحمت و مشّقت ب

ولى حيوان اين زحمات را ندارد و با  . نمايد تا آنکه معيشت جسمانى او ميّسر گردد
از اين ئى نتيجه   ،انسان در معيشت جسمانى مشترک است و با وجود اين راحت

زندگانى کند از حيات جسمانى عاقبت و اگر صد سال  معيشت جسمانى آنها نيست
 ؟ فکر کنيد ببينيد آيا هيچ نتيجه ئى در حيات جسمانى هست . نيستئى ابدًا نتيجه 
ليونها نفوس که از اين عالم رفتند آيا هيچ ديديد که از حيات جسمانى ياين همه م

 جميع حياتشان هدر رفت زحماتشان هدر رفت مشّقاتشان هدر ؟ خود نتيجه ئى گيرند
تجارتشان هدر رفت و وقت رفتن از اين عالم در کف  ،رفت صناعتشان هدر رفت

حياتى است که  . اّما حيات روحانى حيات است . نتيجۀ نگرفتند ،چيزى نداشتند
حياتى است که .  حياتى است که انسان از حيوان ممتاز.  عالم انسانى به آن روشن
حيات روحانى انسان سبب حصول  . است الٓهىپرتو فيض .  ابدى است سرمدى است

حيات روحانى .  حيات روحانى انسان سبب تقّرب الى اللّہ است.  عّزت ابدى است
حيات روحانى انسان سبب حصول فضائل .  انسان سبب دخول در ملکوت اللّہ است

مالحظه کنيد .  حيات روحانى انسان سبب روشنائى عالم بشر است.  کلّيه است
و از  ،اضمحاللى نبود ،وحانى مکّمل از براى آنها فنائى نبودنفوسى را که حيات ر

ه الٓهيّ آن قربيّت  ؟آن ثمره چه چيز است . زندگانى نتايجى گرفتند و ثمره ئى بردند
آن حيات  . آن حيات بقا است . نورانيّت سرمديّه است . آن حيات ابديّه است . است

  ١."نىآن حيات روشنائى و سائر کماالت انسا . ثبات است
                                                 

  ۱۷۶، صفحه ۲، جلد خطابات عبدالبهاء   ١
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تفاعل  جسم و روحروح نيست ناچار بايد بين نيز تنها جسم نيست و تنها و چون انسان 
 هر که را ديدۀ.  انسانى در ظّل تربيت در آيد هر دو جنبۀاين بايد  . و تعامل باشد

بين است احساس مى کند که حس پرستش در سرشت انسان است و هر قدر -حقيقت
نيست که در وقتى از هيچ کس  نمى تواند و ه گيرده بخواهد از خدا پرستى کنارک

  .اوقات سوانح حياتش خدا را نخوانده و احساس نکرده باشد
  :شاعر معروف بهائى سدهىبقول نعيم 

  بانى از بهر هر بنائى هست    اى دل اين خلق را خدائى هست
مائى    ن با تو مى گويد آسمان و زمي هست١خاِلُق االرِض َو الس  

  کآفريننده کبريائى هست      کند اقرار نفس هر منکرى
  غيب دانّى و رهنمائى هست      مژدۀ انبياء کند معلوم

  بخدا جوئى اقتضائى هست    در سرشت جميع خلق جهان
  کان گره را گره گشائى هست    هر کار بسته مى داندبه دل 

  کز پى هر عمل جزائى هست     چشم هر هوشمند مى بيند 
  ز پى اين سرا سرائى هستک    آن سرا را تو سرسرى مشمار

از .  به اين ترتيب دين اين حاجت طبيعى ما يعنى خداپرستى را بر مى آورد
بشرى بايد داراى نظم و ترتيب و حّد و قانون باشد واّال هرج و مرج اين گذشته جامعۀ 

قوانينى را براى  ،البتّه حکومت . مى گرددرخ مى دهد و مانع ترّقى و تمّدن بشرى 
اجراء و اطاعت از آن قوانين تشويق و در  رور کشور وضع مى نمايد و مردم را بادارۀ ام

اّما بزرگترين عاملى که انسان را از منهيّات مانع  . صورت تخلّف مجازات مى نمايد
همۀ ما در امور .  مى شود و به فضائل مخصوص انسان رهنمون مى گردد وجدان است

آن کيست .  اگر چنين کنيم خوب است يا بدزندگانى با خود مشورت مى نمائيم که 
حکم وجدان که در خويشتن خويش طرف مشورت ما است؟  آن وجدان ما است و 

 َنْهىْ ما امر و به ى که ه ابيدار است که رهنماى مردم در گفتار و کردار است و آن ضابط
                                                 

  مين و آسمانآفرينندۀ ز   ١
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ار در آث.  مى کند سرچشمه اش اديان است که آنها را در ضمير ما مخّمر کرده اند
  :بهائى چنين آمده است

اگر بنيان دين متزلزل و وهين گردد هرج و مرج رخ دهد و  . است ١حصين دين حصِن "
است که از ارتکاب  ٢زيرا در عالم انسانى دو رادع.  دى انتظام امور مختل شوبکلّ 

 . ايدست که مجرم را عذاب و عقاب مى نما يک رادع قانون.  رذائل حفظ مى نمايد
ا رادع معنوى و امّ .  رادع از جرم مخفى نيست . است ٣رادع از جرم مشهودولى قانون 

را تربيت مى نمايد و  رادع از جرم مشهود و مخفى هر دو است و انسان ،الٓهىدين 
و اعظم جهت جامعه است که  . تهذيب اخالق مى کند و مجبور بر فضائل مى نمايد

دين تحقيقى است نه  ،دين اما مقصد از.  ل سعادت عالم انسانى مى کندتکفّ 
  ٤."است نه تقاليد بشرى الٓهىاساس اديان .  تقليدى

فارغ گرديم اهميّت دين را و تأثيرات عظيمه اى که در " تقاليد بشرى"اگر از 
اين درست نيست که فقط ما به آنچه .  عالم انسان بر جاى نهاده انکار نتوانيم کرد

ه گفته اند دين را چرا انکار کنيم و يا چنان وم آنامروز بر سر دين آورده اند بنگريم و لز
    .انگاريم "اساطير اّولين"آن را افيون جامعه پنداريم يا 

دسته اى که مى .  مردمان جهان را از جهتى مى توان به دو دسته تقسيم کرد
پندارند که دين اساس سعادت بنى آدم است و سبب نجات ابدى است و دستۀ ديگر 

 . ما را به عقب مى کشاند مانع ترّقى است و حتّىٰ ه دين سبب توّقف و که مى گويند ک
بشر به اندازۀ کافى ترّقى کرده است تا بتواند  ،و  مى گويند در قرن بيست و يکم

ديگرى و تسلّط رؤسا و سيستم هاى  َنْهىْ تکليف خويش را خود معيّن سازد و به امر و 
  .دينى نيازى نداشته باشد

                                                 
  قلعۀ محکم   ١
  مانع، بازدارنده   ٢
  آنچه ديده مى شود و واضح   ٣
  ۱۰۸، صفحه ۳، جلد مکاتيب عبدالبهاء   ٤



٢٩ 

 

يکى دلسوزى  . دو دسته يکديگر را با شّدت انتقاد مى کنند هر يک از اين  
  دسته غافل است، جاهل است، اهل خرافات است     يا متعلّق مى کند که چگونه آن 
مى تازد که شما از کالم خدا سرپيچيديد دستۀ ديگر به آن يک .  به قرون پيشين است

در اين ميان نظر بهائيان .  دو کافر و مرتّديد و تخم گناه و فساد در جهان پراکندي
  :حضرت بهاءاللّہ مى فرمايد  :چيست

آسايش اهل عالم چه که دين نورى است مبين و حصنى است متين از براى حفظ و "
ماند  ٣دين مستور ٢اگر سراِج .  نمايد َنْهىْ و از منکر  ناس را به معروف امر ١خشية اللّہ

هر .  تاب امن و اطمينان از نور باز ماندنيّر عدل و انصاف و آف.  هرج و مرج راه يابد
   ٤."آگاهى بر آنچه ذکر شد گواهى داده و مى دهد

سوى معشوق حقيقى مى ه ايمان آتش عشق در دلها مى افروزد و ما را ب  
همانند را از کار ناشايست باز مى دارد و اين يا ترس از خدا ما " خشية اللّہ"ند و کشا
دا کارى کند که محبوبش از او روى بگرداند و است که عاشق دارد که مبا ىترس

اين است که ارادۀ معشوق را باالتر از خواهشهاى نفس .  عنايتش را از او برگيرد
.  خويش مى شمرد و در راه محبّتش از آنچه مخالف رضاى اوست احتراز مى جويد

 چراغ هدايت است که راه سعادت را بر ما مى نمايد و در تهذيب مانندپس دين 
اديان عالوه بر .  اخالق مى کوشد و به تعريف و ترويج فضائل عالم انسان مى پردازد

اين  ،آنکه قوانين اجتماعى براى تنظيم روابط مدنى در هر زمان وضع کرده اند
اين خدا ترسى و پارسائى است که بشر .  زندگانى فانى را معنائى جاودانى بخشيده اند

ّماره را در کند و چون پليسى درونى زمام نفس اَ  را از ارتکاب اعمال زشت منع مى

                                                 
  خدا ترسى   ١
  چراغ   ٢
  پوشيده و پنهان   ٣
  ۷۳، صفحه مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس   ٤



٣٠ 

 

اگر چنين مانع و رادعى در ميان .  دست مى گيرد و از ارتکاب ناشايست باز مى دارد
  .نباشد هرج و مرج به راه مى افتد و مفاسد بسيار حاصل مى شود

اّما نفوسى که از دين گريزانند و آن را سبب اختالف و تأّخر و انحطاط مى 
 اين حقيقت را انکار کننددين و اتّکاء بر عقل و خرد انسان، مى توانند با رّد دانند ن

که در اين زمان که بشر به مدد علم و دانش به ترّقيات شگرف رسيده و دين را به يک 
.  گشته استنشده بلکه دو چندان  نه آنکه حلّ  سو افکنده، مشکالت جامعۀ بشرى

دين را که نورش افسرده و چراغش پس درست نيست که وضع اسفناک کنونى 
خاموش گشته محک و ميزان داورى خويش دربارۀ پديدۀ دين قرار دهيم و به آن 

خود بنازيم و بگوئيم که بشر تنها با عقل و درايت خود بر تمشيت بتازيم و به خردگرائى 
لم و بلى از بسيارى از جهات ترّقيات ماّدى امروز که دستاورد ع.  امور خويش تواناست

  صنعت است سبب راحت ما است اّما آيا سعادت ما را نيز فراهم آورده است؟
يک نگاه به وضع کنونى کافى است که ما را يقين بخشد که بشر از درمان 

رقابتها و .  او را به بيماريهاى مهلکى دچار ساخته عاجز استجسم عليل جهان که 
در عالم سياست هر روز  ١تلّونات.  مى کندخصومتها بين دول و ملل هر روز آتشى برپا 

بين ملل و بين مخاصمات رقابتها و .  به رنگى در مى آيد و ضررى تازه مى رساند
کارگر و کارفرما و سرمايه داران و رنجبران همواره به خشونت مى انجامد، دسيسه هاى 

سد نام آزادى و عدالت، ثروت و قابليّت انسانها را به هدر مى دهد و مفاه حزبى ب
که اصالت و کرامت انسان را سلب کرده ما را به بار آورده ه باخالقى و بى بند و بارى 

عالم حيوانى مى کشاند، آيا اين همه ثابت نمى کند که علم و صنعت و دانش که 
   مولود فکر و عقل و خرد انسان است به تنهائى کافل سعادت انسان نمى باشد؟

اساسش بر الفت و محبّت است و محّرک از طرف ديگر مى بينيم که دين که   
و اوهام  ٢است، متأّسفانه با اميال و مطامعمعنوى انسان در سوق به سوى ترّقى و تعالى 

                                                 
  به رنگهاى گوناگون در آمدن، گونه گون شدن   ١
  حرص و آز   ٢



٣١ 

 

بشرى چنان آميخته که از مقصد اصلى باز مانده و نتيجۀ معکوس بخشيده است و به 
دردهاى اين نتيجه مى رسيم که دين نيز از حصول سعادت بشر عاجز است و از چارۀ 

طرفه حکايتى است که اين دو دسته هر دو يکديگر را .  بى درمان ما عاجز و ناتوان
مالمت مى کنند و به جهل و ناتوانى محکوم مى سازند و ما در اين ميان چون مى 
بينيم که اهل اديان به اصحاب عقل و دانش مى تازند و مفاسد اجتماع کنونى را از 

و نيز .  مى دهيم و مى گوئيم درست مى گويند نان حّق رواج بى دينى مى دانند، به آ
وقتى دستۀ ديگر يعنى از اهل خرد و انديشه را مى بينيم که از دين که با اوهام و 
خرافات و تزوير و ريا ممزوج گشته و وسيلۀ مطامع سياسى شده و مرّوج عقائد پوسيدۀ 

د، به آنان نيز حّق مى دهيم هزاران سال پيش گشته انتقاد مى کنند و از آن مى گريزن
  .که راست مى گويند

اّما بهائيان مى گويند به همان وجه که سوء استفاده از علم و دانش که سبب   
جنگهاى مدهش و سالح هاى خانمان برانداز شده نبايد سبب شود که ما علم و 

بايد صنعت را تخطئه نمائيم و آن را مضّر به حال اجتماع شماريم به همان نحو نيز ن
سوء استفاده از دين را که مضّرات بزرگى به بار آورده است بهانه اى براى حمله بر 
دين قرار دهيم و تأثيرات مهّمى را که دين در تمّدن عالم انسانى داشته است انکار 

  .کنيم
  :حضرت عبدالبهاء مى فرمايد  

لفت و اديان موجوده اساسشان اساس واحد بوده و آن اساس حقيقت است و سبب ا"
م ه کم کهيّ محبّت بشر و علّت ترّقى نوع انسان است، لکن بعد از هر يک از مظاهر الٓ 

اوهام و تقليد به ميان آمد، عالم بشر گرفتار آن  ١ظلماِت .  آن نور حقيقت پنهان شد
  رسيد که هر ملّتى دشمنتا به درجه اى     روز به روز عداوت شديد شد.  ظلمات گشت
.  بايد تحّرى کنيم، از اين اوهام بگذريم.   ديگر بس استحاال.  ملّت ديگر شد

هستيم، مشمول الطاف الحمدللّہ کّل بندگان يک خداونديم، جميع در ظّل عنايت او 
                                                 

  تاريکى ها   ١
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خدا به جميع مهربان است، ما چرا نامهربان باشيم؟  خدا با جميع در صلح .  اوييم
ه اند تا نفوس غير بالغه است، ما چرا در جنگ باشيم؟  جميع انبياء جهت تربيت آمد

زيرا .  را به بلوغ رسانند و الفت و محبّت بين جنس بشر اندازند، نه بغض و عداوت
هر کس براى بندگان او شّر خواهد مخالف .  خدا از براى بندگانش خير خواسته نه شرّ 

  ١."هى نيستخداست و بر مسلک الٓ 
آمده ما را از لزوم اصل  خالصله آنکه نبايد بر آنچه امروز بر سر اديان پيشين

دين که براى اتّحاد و اتّفاق و ايجاد فضائى براى امتزاج افکار و آراء و ترّقى بشر به پايۀ 
را تخطئه کنيم و  باالتر تمّدن انسانى ظاهر شده، منصرف سازد و بر آن دارد که آن

ماّدى  به همان وجه معايبى که از تمّدن.  بگوئيم بايد دين را بکلّى کنار گذاشت
کنونى که باعث اينهمه آشوب و فساد و بى عدالتى در جهان گشته و جنگهاى خونين 
به راه انداخته و بمبهاى اتمى به کار برده نبايد ما را بر آن دارد که منکر لزوم و اهميّت 
علم گرديم بلکه بايد کارى کرد که اين دو سيستم دانش و انديشۀ بشرى با هم آشتى 

  :در آثار بهائى در اين باره چنين آمده است.  ديگر به پيش روندپذيرند و با يک
يکى نداى ... دو نداى فالح و نجاح از اوج سعادت عالم انسانى بلند است "... 

مدنيّت و ترّقيات عالم طبيعت است که تعلّق به جهان ناسوت دارد و مرّوج اساس 
که منبعث از افکار عاليّه ... ترّقيات جسمانيّه و مربّى کماالت صورى نوع انسان است 

و نتائج عقول سليمه است که به هّمت حکما و فضالى سلف و خلف در عرصۀ وجود 
هى است و تعاليم مقّدسۀ روحانى و نداى ديگر نداى جانفزاى الٓ ... جلوه نموده است 

و حيات جاودانى ... که کافل عّزت ابدى و سعادت سرمدى و نورانيّت عالم انسانى 
ست که ا و اّس اساس آن تعاليم و وصاياى ربّانى و نصائح و انجذابات وجدانىاست 

ولى ترّقيات مدنى و .  و قّوۀ نافذه اش کلمة اللّہ است... تعلّق به عالم اخالق دارد 
به کماالت روحانى و صفات نورانى و  کماالت جسمانى و فضائل بشرى تا منضمّ 

خشد و سعادت عالم انسانى که مقصود اصلى اخالق رحمانى نشود ثمر و نتيجه اى نب
                                                 

    ۳۴، صفحه ۲، جلد خطابات عبدالبهاء   ١



٣٣ 

 

جهتى و تزئين عالم جسمانى هر چند از است حاصل نگردد زيرا از ترّقيات مدنيّه 
سعادت حاصل و شاهد آمال در نهايت جمال دلبرى نمايد ولى از جهات ديگر 

   ١..."خطرهاى عظيم و مصائب شديده و بالياى مبرمه نيز حاصل گردد
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
  ۲۷۲ ه، صفح۱، جلد منتخباتى از مکاتيب عبدالبهاء  ١
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   فلسفۀ تجديد اديان – بخش دّوم
  ناگزير بايد تجديد شود پديده اى ساکن و راکد نيست دين 

  وحدت اديان 
  اگر دين سبب اختالف باشد بى دينى بهتر است 

  اديان پيشين منسوخند نه باطل 
  دين از سياست جداست 

  بهائيان و سياست
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  ناگزير بايد تجديد شوديست پديده اى ساکن و راکد ندين 
آنچه دين را از زندگانى امروز ما بيرون برده و از حوائج و واقعيّات اين عصر   

دانسته اند در حالى که بشر  ١دور کرده اين است که اهل ايمان دين را ساکن و متحّجر
ى و تمّدن انسانى سيّال است و در نقطۀ واحدى نمى ماند و سير تکامل در جامعۀ انسان

به عبارت ديگر امروز تضاّدى که بين دين و اجتماع ما ديده مى .  متوّقف نمى شود
شود از جمله علّتش اين است که ما دين را پديدۀ ساکن و متوّقف مى دانيم در حاليکه 

فى بعضى دين را پديدۀ استاتيک مى سجامعۀ انسانى متحّرک است و به اصطالح فل
يعتًا ديناميک است و اين دو هيچ وقت با هم سازگار شمارند ولى جامعۀ انسانى طب

مثل اين است که شما پرچمى را در نقطه اى برافرازيد و بگوئيد که همه .  نمى گردند
بايد زير اين پرچم بمانند، حال آنکه مردمان متوّقف نيستند و هر روز به پيش حرکت 

دين نيز مانند .  مى شود مى کنند و در هر قدم که مى روند فاصله شان با پرچم بيشتر
جامعۀ بشرى بايد تحّرک داشته باشد و در هر زمان قّوۀ محّرکۀ دين که قّوه اى ملکوتى 
و آسمانى است تازه گردد و قواى تحليل رفته اش را باز يابد و بر وفق مقتضيات زمان 

  .تضاّدها را از ميان بردارددر نتيجه در آيد و 
به ارث يافته اند حقيقت مطلق شمرده و ديگران دينداران آنچه از پدرانشان 

را مردود دانسته اند و هميشه به آياتى از کتاب خويش متشبّث مى شوند و مى گويند 
حضرات يهود .  که دين ما يگانه و آخرين راه حقيقت است و دين ديگرى نبايد بيايد

ا حرف اّول مى گويند طبق آيات تورات شريعت موسى ابدى است و زوالى ندارد و خد
و آخرش را از زبان موسى جارى ساخته مسيحيان به انجيل استدالل مى کنند که 

" ابداالٓباد"حضرت مسيح فرموده که آسمان و زمين زائل مى شود اّما شريعت او تا 
بيين را به پيش مسلمانان به قرآن مجيد استناد مى جويند و مسئلۀ خاتم النّ .  برقرار است

هر مؤمنى آياتى از .  شريعت محّمدى آخرين منزل هدايت استمى کشند مى گويند 
کتاب خود بر مى خواند تا بر پيروان اديان ديگر ثابت کند که خود حّق است و او 

                                                 
  سخت و مانند سنگ   ١
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پس اگر استدالل و استنباط به کتاب از طرف پيروان هر دين درست و بر حّق .  باطل
.  پيغمبر ديگر ظاهر شود نبايدپيغمبرى هيچ باشد همۀ آنها درست اند يعنى بعد از 

هى بهائيان بر حسب اعتقاد خويش بر آنند که چنين اعتقادى که با هر دينى فيض الٓ 
کامل گشته درست نيست و هرگز با عقل و منطق موافق و مطابق نمى آيد زيرا زمان در 

ذا اديان تجديد شده اند تا تغيير است نيازهاى بشر در هر زمان چيز ديگرى است و لهٰ 
  .مقتضيات آن عصر مقابله نمايندبا 

شخصى که ظاهرًا از زردشتيان بوده است از حضرت بهاءاللّہ در اين زمينه 
متن سئوال نيز در جوابى که حضرت بهاءاللّہ مرقوم فرموده اند .  سئوالى مى نمايد
  : چنين آمده است

در .  ترى دارددر آن نامۀ دلپسند نگارش رفته بود که کدام از کيش آوران بر ديگرى بر"
اينجا خداوند يگانه مى فرمايد ميان پيامبران جدائى ننهيم چون خواست همه يکى 

پيامبر راستگو خود را .  جدائى و برترى ميان ايشان روا نه.  است و راز همگى يکسان
به نام پيامبر پيشين خوانده، پس چون کسى به نهان اين گفتار پى نبرد به گفته هاى 

اگر چه پيدايش ايشان در .  داناى بينا را از گفتۀ او لغزش پديدار نشود.  دناشايسته پرداز
خردى و بزرگى  ،جهان يکسان نه و هر يک به رفتار و کردار جداگانه پديدار و در ميان

ولى ايشان مانند ماه تابان است چنان چه او هر گاهى به نمايش جداگانه  ،نمودار
پس دانسته شد که اين نه بيشى .  کاهش و نيستى نهپديدار، با آن که هيچ گاهى او را 

و کمى است ولى جهان ناپايدار شايستۀ اين گونه رفتار است چه هر گاه که خداوند بى 
مانند پيامبرى را به سوى مردمان فرستاد به گفتار و رفتارى که سزاوار آن روز بود نمودار 

  .شد
نخستين رهانيدن مردمان .  خواست يزدان از پديدارى فرستادگان دو چيز بود  

از تيرگى نادانى و رهنمائى به روشنائى دانائى، دّوم آسايش ايشان و شناختن و دانستن 
  .راه هاى آن



٣٧ 

 

پيامبران چون پزشکانند که به پرورش گيتى و کسان آن پرداخته اند تا به درمان   
نه زيرا که او بر در کردار و رفتار پزشک جاى گفتار .  يگانگى، بيگانگى را چاره نمايند

چگونگى کالبد و بيمارى هاى آن آگاه است و هرگز مرغ بينش مردمان زمين به فراز 
پس اگر رفتار امروز پزشک را با گذشته يکسان نبينند جاى .  آسمان دانش او نرسد

گفتار نه، چه که هر روز بيمار را روش جداگانه سزاوار و همچنين پيامبران يزدان هر گاه 
ا به خورشيد تابان دانش، درخشان نمودند به هر چه سزاوار آن روز بود مردم که جهان ر

را به سوى خداوند يکتا خواندند و آنها را از تيرگى نادانى به روشنائى دانائى راه 
پس بايد ديدۀ مردم دانا بر راز درون ايشان نگران باشد چه که همگى را .  نمودند

  .شتگان و آسودگى درماندگان استخواست يکى بوده و آن راهنمائى گمگ
مردمان را آگاهى نه، بکوشيد تا همگى را جامۀ آگاهى بپوشيد و از ! اى ياران  

  ١."بند تيرگى نادانى رهائى بخشيد
آنچه که نقل کرديم حاوى نکات مهّم مفيد است که حضرت بهاءاللّہ بدان   

ميان پيامبران جدائى ننهيم "ه مثًال دربارۀ وحدت انبياء مى فرمايد ک.  اشاره مى نمايند
جدائى و برترى ميان ايشان روا .  چون خواست همه يکى است و راز همگى يکسان

.  و نيز اشاره به اين مى فرمايد که تغيير و تحّول از خواّص اين عالم فانى است ٢."نه
چنان که ماه را مالحظه مى کنيد که گاه ناپيداست و گاه هالل است، چندى بعد نيمه 

دوباره کاهش مى گيرد و ناپديد مى شود تا .  اش پيداست، سپس ماه تمام مى شود
هر ماه همان ماه است، هالل يا ماه تمام، .  همان هالل آيد و آن مسير تکرار شودباز 
اّما اين .  از ماه چيزى نکاسته و بر آن چيزى نيافزوده است.  يکى استدر حقيقت دو 

نيز به اين ترتيب  الٓهىوحدانيّت پيغمبران ش است و تغيير از مقتضيات جهان آفرين
چنانکه در باال نقل   ٣".ثابت مى شود که منشأشان يکى است و مقصدشان يکى

                                                 
  ۵۸، صفحه منتخباتى از آثار حضرت بهاءاللّہ   ١
  همانجا و همان صفحه   ٢
  همانجا و همان صفحه   ٣



٣٨ 

 

پيامبران چون : "کرديم حضرت بهاءاللّہ پيغمبران را چون پزشکان خوانده و فرموده اند
در کردار و رفتار  . پزشکانند تا به درمان يگانگى، بيمارى بيگانگى را چاره نمايند

پزشک جاى گفتار نه زيرا او بر چگونگى کالبد و بيمارى هاى آن آگاه است، پس اگر 
رفتار امروز پزشک دانا را با گذشته يکسان نبينند جاى گفتار نه چه که هر روز بيمار را 

  ١."روش جداگانه سزاوار
ر جارى فرمود اين طرز تفّکر که خدا حرف اّول و آخر خود را بر زبان يک پيغمب

هى مقطوع است و ظهورى نخواهد شد نه منطقى است و نه در عمل و ديگر فيض الٓ 
مانند اين است که کسى ناخوش شده و .  ثابت شده است که مفيد و درست است

طبيبى پيش او آمده داروئى را تجويز کند و او شفا يابد و چون باز بيمار شود و پزشک 
يمار نسخۀ دّوم را نپذيرد و بگويد که چرا نسخۀ مرا تغيير نسخۀ ديگرى به او دهد، آن ب

اگر نسخۀ اّول بد بود چرا تجويز کردى؟  اگر خوب بود چرا تغيير دادى؟  غافل .  دادى
  .از اينکه بيمارى او در هر بار بيمارى ديگرى بوده است که عالجى ديگر مى خواهد

ديگرى آغازى و رشد و نمّوى و از اين گذشته دين نيز مانند هر پديدۀ زندۀ   
ذا بايد در هر عصر که ظلمت نادانى جهان را کمالى دارد و بعد رو به افول مى نهد لهٰ 

فرا گرفت ظهور جديدى با نيروى تازه اى به ميدان آيد تا آن اساس قديم را که فراموش 
  .دگشته تجديد نمايد و نيز مقدارى بر آن بيفزايد تا جواب نيازهاى هر عصر گرد

بهائيان هرگز نمى گويند دين بهائى آخرين دين است بلکه مى گويند حضرت 
بهاءاللّہ براى تأسيس تمّدنى جديد که حقائق روحانى را با حوائج ماّدى التيام بخشد 

 اتظاهر گشته و چون رسالتش به انجام رسد خداوند متعال در هزاره هاى آينده ظهور
  .  پديد آوردديگرى را 

رمائيد امروز جز آنکه دستى از غيب برون آيد و کارى بکند اين خوب تفّکر ف
انسان گرفتار و مبتال به هزار مصيبت و بال راه چاره از کجا يابد؟  آيا جز مدد خدا با 

قدرتى آسمانى و تأئيدى يزدانى داشته باشد راه ديگرى براى و ظهورى جديد که قّوت 
                                                 

  ۵۹، صفحه بهاءاللّہمنتخباتى از آثار حضرت    ١



٣٩ 

 

 فراوانالحظه کنيد چه کوششهاى حّل مشکالت الينحل کنونى مى توان داشت؟  م
اتّحاد فرقه هاى متعّدد هر يک از اديان مسيحى و اسالم حتّٰى براى اتّحاد اديان 

خير انديشان در اديان حتّٰى مبذول گشته آيا هيچ يک به نتيجه رسيده است؟  امروز 
مختلف مى گويند که اگر راه نجاتى براى بشر سرگردان باشد همانا ظهور حضرت 

 نداى ظهور جديدى را بلند فرموده وحال حضرت بهاءاللّہ  . است و بس موعود
چشمها را بشارت ... مژده بجان دهيد که جانان تاج ظهور بر سر نهاده "بشارت داده 

و اين موعود  ١"دهيد که وقت مشاهده آمد گوشها را مژده دهيد که هنگام استماع آمد
مردم هر دين و هر کشور و هر نژاد به وجود با نفوذ کلمه اش جامعه اى متّحد مرّکب از 

ايرانيان اّولين .  را به عنوان نمونه اى گويا در معرض جهان نهاده است آورده و آن
از جميع .  حضرت بهاءاللّہ را پذيرفتندآئين  ى از آنانکسانى بودند که چون بعض

است  تعّصبات و تقاليد رستند و به حلقۀ يگانگى که هدف و مقصد آئين نوين
  .پيوستند

در صد و پنجاه سال پيش در ايران که پيروان اديان از آميزش با يکديگر به   
کلّى امتناع داشتند، در چنين زمانى هر کس که در ايران به جمع بهائيان وارد مى شد 

مالحظه مى کرد مردمى که اصًال . معجزۀ حضرت بهاءاللّہ را به چشم خود مى ديد
يحى و مسلمان بودند همه در نهايت اتّحاد و اتّفاق و دوستى رزدشتى يا موسوى يا مس

به تالوت آيات و مناجات مشغولند و متّفقًا و وفاق با هم زير يک سقف نشسته اند و 
اينها چنان تغيير در روش .  در اعياد و ميهمانى ها بر سر يک سفره گرد هم آمده اند

رد جامعۀ بهائى شده اند با يکديگر افرادى که از مذاهب ديگر وا خود دادند که حتّىٰ 
ازدواج مى کردند و بين خود و ديگران احساس جدائى نمى نمودند زيرا شعارشان اين 

به چشم شد اى دوستان سراپردۀ يگانگى بلند "بيان حضرت بهاءاللّہ بود که 
   ٢"يک شاخسار يک داريد و برِگ  بيگانگان، يکديگر را نبينيد همه بار ِ
                                                 

  ۲۹، صفحه درياى دانش   ١
  ۹۸، صفحه مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس   ٢



٤٠ 

 

 

  
   وحدت اديان

بهائيان به اصل ديگرى معتقدند و آن وحدت اديان است و مى گويند اساس 
در اين بيان حضرت عبدالبهاء مالحظه کنيد که در تشريح اين .  يکى است الٓهىاديان 

  :اصل که از اعتقادات بهائى است چه مى فرمايد
زل شده ه که تا حال ناهيّ ۀ الٓ هر يک از اديان مقدسّ ...هى يکى استاساس دين الٓ "

معرفت اللّہ است، موهبت اللّہ  ،ات استيک قسم روحانيّ  . منقسم به دو قسم است
عالم اخالق ه ق باست، فضائل عالم انسانى است، کماالت آسمانى است که تعلّ 

حقيقت دعوت ه ب الٓهىو جميع انبياى .  و اين اصل است.  اين حقيقت است.  دارد
حقيقت، والدت .  قيقت، معرفت اللّہ استح.  ت اللّہ استحقيقت، محبّ .  کردند

حقيقت، وحدت عالم .  حقيقت، استفاضه از نفثات روح القدس است.  ه استثانويّ 
حقيقت، .  حقيقت، دوستى است.  حقيقت، الفت بين بشر است.  انسانى است
اين تأسيس و ترويج  الٓهىجميع انبياى .  حقيقت، مساوات بين بشر است.  عدل است

 ق به جسمانيات دارد و فرعو قسم ديگر که تعلّ .  يکى است الٓهىاديان کردند پس 
مثل اينکه در شريعت .  حسب اقتضاء زمان تغيير و تبديل حاصل ميشوده ست در آن با

در شريعت موسى سبت بود در شريعت .  در شريعت مسيح جائز نه ،تورات طالق جائز
به حسب اقتضاء زمان  ،تى نداردهميّ ا.  ق به جسمانيات دارداين تعلّ .  مسيح نسخ شد

 ،ت داردگاهى صحّ .  ماند عالم امکان مثل هيکل انسان مى.  تغيير و تبديل مى شود
 . ستا اختالف امراض متفاوته ذا معالجات نظر بلهٰ  . گاهى عليل و مريض است

يک روز مرض از رطوبت است بايد .  ت از حرارت است بايد تبريد شودروز علّ  يک
ق به عالم جسمانى مراد اين است که آن قسم از شريعت اللّہ که تعلّ .  گر گرددعالج دي

مالحظه ... و اين نظر به اقتضاء زمان است .  کند دارد آن تغيير و تبديل حاصل مى
همين  . کنيد که انسان از بدايت حيات تا نهايت در جميع اطوار يک شخص است

انسان در بدايت جنين است بعد از آن   .طور دين اللّہ در جميع ادوار يک دين است



٤١ 

 

بلوغ مى رسد بعد از آن جوان مى ه طفل شير خوار بعد از آن طفل راهق بعد از آن ب
هر چند احوال و اطوار مختلف پيدا مى  . شود بعد به کمال مى رسد بعد پير مى شود

يک دين است زيرا حقيقت است و  الٓهىهمينطور دين  . کن باز يکى استکند لٰ 
، مثل الٓهىاين اختالفى که مالحظه مى کنيد در اديان .  د قبول نکندقيقت تعدّ ح

مثًال آنکه االٓن پير است همان .  ست از بدايت حيات تا نهايت حياتا اختالف انسان
حسب ظاهر اختالف دارد ه انسان جنين است هر قدر که متفاوت و مختلف است و ب

هر چند ظواهر آن در ايّام انبياء  الٓهى همين طور دين.  ولى باز انسان واحد است
 کن حقيقت واحد است پس بايد به آن حقيقت متوسل شويم تا کلّ مختلف است لٰ 

فق حد و متّ ى زائل شود جميع بشر متّ بکلّ شوند تا اين نزاع و جدال ملل عالم متّفق 
  ١."شوند

 بسيارى گفته يا از خود پرسيده اند که خدا يکى است و بشر يکى است پس
نظير چنين سئوالى .  چرا بايد دين خدا يکى نباشد و کتاب هاى آسمانى متعّدد باشد

  :در جواب چنين مى فرمايد . را کسى از حضرت بهاءاللّہ پرسيده است
اينکه از نامه هاى آسمانى پرسش رفته بود، رگ جهان در دست پزشک دانا است، "

.  وز را رازى است و هر سر را آوازىهر ر.  دانائى درمان مى کنده درد را مى بيند و ب
.  امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد.  درد امروز را درمانى و فردا را درمان ديگر

.  ديده مى شود گيتى را دردهاى بيکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامى انداخته
  .  او باز داشته اندکه از بادۀ خودبينى سرمست شده اند پزشک دانا را از  مردمانى

نه درد مى دانند و نه درمان مى .  ست که خود و همۀ مردمان را گرفتار نموده اندا اين
بشنويد آواز اين .  راست را کژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند.  شناسند

  .بايستيد و بگوئيد، شايد آنانکه در خوابند بيدار شوند.  زندانى را
هر .  دست بخشش يزدانى آب زندگانى مى دهد، بشتابيد و بنوشيد!  بگو اى مردگان

  ...که امروز زنده شد هرگز نميرد و هر که امروز مرد هرگز زندگى نيابد
                                                 

  ۲۳۶، صفحه ۱، جلد خطابات عبدالبهاء   ١



٤٢ 

 

آنچه در اين روز پيروز شما را از آاليش : يزدان پاک مى فرمايد!  بگو اى پسران خاک
ش هنگامى دست دهد و آساي...پاک نمايد و به آسايش رساند همان راه، راه  منست
آنکه او آگاه، اين گفتار را گواه .  که هر کس خود را نيک خواه همۀ روى زمين نمايد

که اگر همۀ مردمان زمين بگفتۀ آسمانى پى مى بردند هرگز از درياى بخشش يزدانى 
از   ١."آسمان راستى را روشن تر از اين ستاره اى نبوده و نيست.  بى بهره نمى ماندند

بيان پيداست که حضرت بهاءاللّہ اعالن مى فرمايد که در اين عصر که به هزار درد اين 
در اوراق آينده دربارۀ اين دعوت بزرگ .  و رنج مبتال است او است پزشک دانا

  .گفتگو خواهيم کرد
زمان زمانى ديگر مى .  بار مى نشينده اّول هر سال بهار مى آيد و شکوفه ب

شود ميوه هاى  گذرد تا موسم تابستان و هنگام خرمن مى گردد و بر اين منوال مى
کم کم خزان از راه مى رسد برگريزان مى شود .  خوشگوار برزن و بازار را پربار مى کند

از تابستان باقى مى ماند تا موسم زمستان و فصل بى برگى باغ و و تا چندى نعمتهائى 
جا را فرا گيرد و آن نيز بگذرد و باز بوستان برسد و سرما و تنگدستى و برف و بوران همه 

  .نو بهارى تازه آيد و آن داستان مکّرر گردد
هر روز آفتاب دل افروز از افق خاور مى دمد و .  نظر به گردش ليل و نهار کنيد

مى مى گيرد و چون به اوج خويش در آيد تابش و حرارتش به حّد کمال کم کم بلندى 
ايد و نرم نرمک در افق مغرب از ديده ها متوارى مى مى گراز آنجا رو به پائين .  رسد

در آن تاريکى هنگامى که شمع هاى ضعيفى .  شود و تاريکى همه جا را فرا مى گيرد
که در غياب آفتاب هنوز تب و تابى دارند يکى بعد از ديگرى خاموش شوند باز سپيده 

عالم را روشن نمايد و بردمد و همان آفتاب جهانتاب با جالل و جمال ديروزى بر آيد و 
  .سير ديرين را دوباره آغاز کند

يا پيغمبران همان آفتاب  الٓهىمظاهر .  داستان اديان جهان نيز چنين مى باشد
.  حقيقت اند که طلوع مى کنند، مژدۀ نور مى دهند و به نصف النّهار خود مى رسند

                                                 
  ۲۶۱، صفحه مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس   ١



٤٣ 

 

ج آئين روشنشان را پردۀ به تدري.  عالمى ديگر و تمّدنى ديگر و روزى ديگر مى آفرينند
اوهام و تقاليد پيروان مى پوشاند و پندها و تعاليمشان را فراموش مى کنند و تاريکى 

و  'ىظلمت غفلت از خدا و هو.  حيات روحانى جهانيان را به تدريج فرا مى گيرد
سود جويانى چند که به نام دين صاحب منصب و مقام و  ١اهل دنيا و سيطرۀ هوس

اهل تقوى و پارسايان و حتّٰى جائى مى رسد که ديگر ه رام مى گردند بقدرت و احت
لرزان در آن تاريکى هنوز از  با شعله هاىفروزان عارفان خدا ترس که چون شمعهاى 
رسد همان از اين روى چون ظلمت به نهايت  . نور نشانى دارند ضعيف و ناتوانند

آيا ظلمتى که در .  افشانى مى پردازدآفتاب دوباره سر مى کشد و از افقى تازه به نور 
اين عصر ما است تدارک طلوع آفتاب جديدى را نمى نمايد؟  امر بهائى از همين 
نقطه آغاز مى گردد و ما براى خوانندگان عزيز اين داستان دل انگيز را با کمال اختصار 

  .و با محبّت و اخالص بازگو مى نمائيم
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  

                                                 
  غلبه  ١
  



٤٤ 

 

  
  

  و دشمنى گردد بى دينى بهتر استاگر دين سبب اختالف 
ست که براى ترويج ا آنچه بنيان گذاران اديان در هر زمان اظهار داشته اند اين

محبّت و ايجاد الفت بين جهانيان آمده اند تا فضائل عالم انسانى را رواج دهند و در 
را ل يبنى اسرائ ١اسباط حضرت موسىٰ اين راه نيز در اوائل کار موّفق گشتند چنانکه 

متّحد ساخت و قوم يهود را که در مصر اسير و برده و فقير و ذليل بودند به حشمت 
حضرت مسيح اقوام متعّدد از قبيل سورى و کلدانى و قبطى و يونانى .  سليمانى رسانيد

حضرت محّمد قبائل .  را متّحد ساخت و به تمّدنى جديد ارتقاء بخشيدو رومى 
اخت و دين اسالم با آميختن فرهنگهاى اقوام جنگجو و خونخوار عرب را متّحد س

اّما تمام اين اديان به مرور زمان با .  کشورهاى مختلف، تمّدن درخشانى را بوجود آورد
دين پيرايه و زوائدى بر آن  اولياىنام ه خودپرستانى که ب ٢مطامع بشرى و دسائس

محبّت بود اسباب دين را از محور خويش بيرون افکندند و آنچه باعث الفت و  ،بستند
با .  جدال و خونريزى نمودند چنانچه امروز آثار شومش هر روز به چشم مى خورد

مشاهدۀ اين اعمال و برداشتى که پيروان اديان از معتقدات خويش دارند عجب نيست 
انديش خود را از دايرۀ دين بيرون مى اندازند يا مى  -اگر ببينيم که مردم فکور و خير

  .را قبول داريم ولى دين نمى خواهيم گويند ما خدا
  :از تعاليم حضرت بهاءاللّہ اين است که  

اگر .  وردگار باشددين بايد سبب الفت باشد، سبب ارتباط بين بشر باشد، رحمت پر"
.  شود و سبب جنگ گردد عدمش بهتر، بى دينى به از دين است ٣دين سبب عداوت

                                                 
  طايفه ها يا قبائل   ١
  مکرها   ٢
  دشمنى   ٣



٤٥ 

 

ب محبّت باشد، سبب ارتباط بين بلکه بالعکس دين بايست سبب الفت باشد، سب
    ١."عموم بشر باشد

ديگر آنکه دين بايد سبب .  اگر دين سبب عداوت شود عدمش بهتر از وجود است"
هر دينى که حّق است البد قبائل .  وحدت عالم انسانى باشد نه سبب اختالف

د بهتر دين اگر سبب وحدت عالم انسانى نشود البتّه نباش.  مختلفه را متّحد مى کند
دين بايد ازالۀ تعّصب کند، اگر چنانچه تعّصب را زائل نکند دين نيست زيرا .  است

با جميع خلق در صلح .  پروردگار جميع را دوست مى دارد.  دين متابعت حّق است
جميع خلق را .  ما بايد متابعت خدا بکنيم.  به جميع خلق مهربان است.  است

  ٢."ان باشيمبه کّل مهرب.  دوست داشته باشيم
آنکه مردمان براستى و دانائى تربيت شوند  الٓهىمقصود از کتابهاى آسمانى و آيات "

هر امرى که قلب را راحت نمايد و بر بزرگى .  که سبب راحت خود و بندگان شود
بلند است اگر به  مقام انسان.  انسان بيفزايد و ناس را راضى دارد مقبول خواهد بود

 !بگو اى دوستان.  مى شودّال پست تر از جميع مخلوق مشاهده وا ٣انسانيّت مزيّن

ازحّق مى .  بحر تعالى محروم ننمائيد ٤امروز را غنيمت شمريد و خود را از فيوضات
  ٥."طراز عمل پاک و خالص در اين يوم مبارک مزيّن فرمايده بطلبم 

ت باالخره حضرت بهاءاللّہ مقصد از ظهور خويش را نيز بازگرداندن حقيق
اى پسران انسان دين اللّہ و مذهب اللّہ : "اديان و ايجاد محبّت و وحدت اعالن فرمود

                                                 
  ۱۴۶، صفحه ۲، جلد خطابات عبدالبهاء   ١
  ۲۵۲، صفحه ۱جلد ، هاءخطابات عبدالب   ٢
  آراسته   ٣
  ريزش آب فراوان –احسان و عطاى بسيار    ٤
  ۳۰۴، صفحه مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس   ٥



٤٦ 

 

از براى حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبّت و الفت عالم است او را سبب و علّت نفاق و 
   ٢."منمائيد ١اختالف و ضغينه و بغضاء

  
  اديان پيشين منسوخند نه باطل

حّقانيّت پيغمبران پيشين گاه سبب تحيّر اعتقاد بهائيان به وحدت اديان و   
چند سالى است که در کشورى ساکنم که مردمش  هبنده نگارند.  مردمان مى گردد

اى شرقى و اسمى نامأنوس مى بينند از  غالبًا مسيحى هستند و چون مرا با رنگ و قيافه
مسيح بعضى که نام بهائى را نشنيده اند مى پرسند شما به .  دينم سئوال مى کنند

اين اّول حيرت شنونده .  معتقديد؟  جواب مى دهم بلى ولى من مسيحى نيستم
روزى تصادفًا با مسلمانى پاکستانى که فارسى مى دانست آشنا شدم و چند .  است

تصّور .  گفتم بهائى هستم.  از من پرسيد شيعه هستم يا سنّى.  ساعتى با هم گذرانديم
پس از .  ل شافعى و مالکى و وّهابى از اسالم استکرد بهائى نيز شعبۀ ديگرى از قبي

احکامى جديد است بسيار داراى مّدتى گفتگو دربارۀ امر بهائى که دينى جديد و 
متعّجب شد که چگونه است که بهائيان حضرت محّمد را رسول خدا مى دانند ولى 

  .بيين استدين ديگر دارند حال آنکه به زعم او حضرت محّمد خاتم النّ 
دم هست وقتى از تساوى حقوق زن و مرد در آئين بهائى با او سخن گفتم يا  

آقا شما در قرآن اشکالى مى  :)و اين عين عبارت اوست(به فکر فرو رفت و گفت 
اشکال در قرآن نيست .  بينيد؟  گفتم استغفراللّہ، ما قرآن را کتابى آسمانى مى دانيم

اجراء احکام پيشين را غير ممکن مى بلکه اشکال در زمان است که تغيير مى کند و 
مگر نه آن است که در قرآن .  آئين نوينى را الزم و ضرورى مى سازد ،کند و روزگار نو

را مرکز وحى  به ستايش انبياء پيشين مانند ابراهيم و موسى و عيسى پرداخته و آنان
ود را مثًال و پيغمبر خدا شناخته اّما آيا يک مسلمان با قبول آن بزرگواران خ الٓهى

                                                 
  کينه و دشمنى شديد   ١
  ۱۴۰، صفحه منتخباتى از آثار حضرت بهاءاللّہ   ٢



٤٧ 

 

يهودى مى داند؟  البتّه چنين نيست بلکه حضرت محّمد اساس دعوت حضرت 
حال همين کار را .  موسى را تأئيد کرد ولى حدود و احکامش را منسوخ ساخت

حقيقت اسالم را تجديد نمود ولى احکام اسالم را که .  حضرت بهاءاللّہ روا داشت
نسوخ فرمود زيرا چنانکه در اوراق پيشين مربوط به عصرى ديگر و تمّدنى ديگر بود م

.  اين کتاب مالحظه فرموديد بهائيان معتقدند که هر دينى منقسم به دو قسمت است
يکى اصول تغيير ناپذيرى است که در جميع اديان مشترک است و آن اساس جميع 
اديان است و آن روحانيّت است، فضائل عالم انسانى است، اعتقاد به زندگانى 

و قسمت ديگر تعاليم مدنى براى اداره و تمشيت امور عصر جديد با  . نى استجاودا
تعاليمى موافق با  الٓهىمقتضيات تازه است و آن تغيير مى کند و هر يک از مظاهر 

  .نيازهاى بشر در هر عصرى بيان مى فرمايند
کشورهاى اسالمى از اجراء احکام شرعى خود حتّٰى امروز مى بينيم که مثًال   

کدام کشور اسالمى است که بتواند بردگى و برده فروشى را در کشور خود به .  توانندنا
بندۀ زر خريد و کنيز و غالم را داشتن و به کار گرفتن  ،مجاز بودهاين بهانه که در اسالم 

بهائيان مى .  بد کاران را سنگسار نمايديا جايز شمرد يا دست دزدان را قطع کند و 
خ ونسم.  نساخت باطلو آنها را  لّہ اديان سابق را منسوخ فرمودگويند حضرت بهاءال

اديان تفاوت دارد و اين امرى است که هميشه واقع گشته ساختن  طلااديان با بکردن 
و در اين دور آئين بهائى ضمن تجليل و تمجيد از اديان پيشين و اعتراف بر حّقانيّت و 

ن زمانى ديگر است و بشر نيازمند ظهورى مظهريّت انبياء گذشته اعالن مى دارد که زما
اديان گذشته هر يک موجد تمّدنى جديد گشتند و رسالت خويش را در ارتقاء .  ديگر

اّما مانند هر پديدۀ ديگرى در اين جهان گذران .  تمّدن به درجۀ باالتر اجراء نمودند
نچه که سبب دورۀ اوج خويش را طّى نمودند و حال به دورۀ افول وارد گشتند و آ

آفتاب حقيقت سپيده دمى دارد و طلوعى .  هاتّحاد و اتّفاق بوده باعث اختالف گرديد
النّهار خود برسد و گرمى و درخشندگيش شديد شود و به  -و تابشى تا اينکه به نصف



٤٨ 

 

ظلمت همه جا را فرا گيرد تا باز از افقى ديگر همان آفتاب  . تدريج رو به غروب نهد
  :به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء.  ح و روان را دوباره روشن نمايدبرآيد و جهان رو

بدان که جهان و آنچه در او است هر دم ديگرگون گردد و در هر نفسى تغيير و تبديلى "
است و عدم تغيير و تبديل از  ١ۀ امکانجويد زيرا تغيير و تبديل و انتقال از لوازم ذاتيّ 

ه اش نيز حال بر يک منوال بود لوازم ضروريّ ونرا ذا اگر عالم کُ ، لهٰ ٢خصائص وجوب
ه اش را نيز انتقال و چون تغيير و تبّدل مقّرر و ثابت، روابط ضروريّ .  يکسان مى گشت

مثل عالم مثل هيکل انسان است که در طبيعت واحده مداوم نه بلکه .  تحّول واجب
و عوارض مختلف از طبيعتى به طبيعتى ديگر و از مزاجى به مزاج ديگر انتقال نمايد 

ذا پزشک دانا و حکيم حاذق درمان را تغيير دهد و عالج گردد و امراض متنّوع شود لهٰ 
به ديدۀ بينا مالحظه کنيد که انسان در رحم مادر خونخوار است و در .  را تبديل نمايد

مهد و گهواره شيرخوار و چون نشو و نما نمايد بر خوان نعمت پروردگار نشيند و از هر 
رزقى و سّن بلوغ  ار ىزمان طفوليّت را حکمى و دم شير خوار.  طعام تناول نمايد گونه

در هر درجه .  را اقتضائى و جوانى را قّوت و قدرتى و ضعف و پيرى را فتور و رخاوتى
و همچنين موسم صيف را اقتضائى و فصل .  انسان را اقتضائى و دردش را درمانى

ودتى و وقت بهار را نسيم معّطرى و شميم خزان را خصوصيّتى و موسم دى را بر
يّه اقتضاى اين مى نمايد که به تغيير احوال، تغيير احکام حاصل حکمت کلّ .  معنبرى

پزشک دانا هيکل انسان را در هر مرضى .  گردد و به تبديل امراض، تغيير عالج شود
يرا مقصد دوائى و در هر دردى درمانى نمايد و اين تغيير و تبديل عين حکمت است ز

اصلى صّحت و عافيت است و چون عالج را تغيير دهد نادان گويد اين دليل بر 
در اگر داروى اّول موافق بود چرا تغيير داد و اگر ناموافق بود چرا .  نادانى حکيم است

و اين را بدان که آئين .  آغاز تجويز کرد ولى رنجور دانا اذعان نمايد و بر وجدان بيفزايد
 قسم ديگر تعلّق بهقسمى تعلّق به عالم آب و گل دارد و .  و قسم استيزدانى بر د

                                                 
  عالم وجود، عالم جسمانى   ١
  ذاتى بودن وجود خدا که واجب الوجوب است   ٢



٤٩ 

 

تا از آغاز ايجاد .  است ٢و لم يتبّدل ١اساس آئين روحانى لم يتغيّر.  جهان جان و دل
و آن فضائل عالم انسانى است و .  يوم ميعاد و تا ابداالٓباد بر يک منوال بوده و هست

و .  وش و فرمايش ابدى خداوند آفرينش استآئين حقيقى دائمى سرمدى يزدانى و ر
قسمى از آئين تعلّق به جسم دارد، آن به مقتضاى هر زمانى و هر موسمى و هر درجه 

اساس آئين يزدان را تغيير و تبديلى نبوده و  ٣سِّ اّما اُ   ... اى از سّن تبديل و تغيير يابد
کردار بزرگواران و رفتار  مثًال خصائل حميده و فضائل پسنديده و روش پاکان و.  نيست

اّما .  دونيکوکاران از لوازم آئين يزدانى است، اين ابدًا تغيير ننموده و نخواهد نم
شما به بصر .  احکام جسمانى البتّه به اقتضاى زمان در هر کورى و دورى تغيير نمايد

انصاف مالحظه نمائيد در اين عهد و عصر که جهان جهانى تازه گشته و جسم امکان 
لطافت و مالحتى بى اندازه يافته آيا ممکن است که احکام و آئين پيشينيان به تمامه 

و از اين گذشته، اگر در ظهور مظاهر مقّدسۀ آئين تازه تأسيس .  مجرى گردد؟  الواللّہ
  ٤."نگردد، جهان تجديد نشود

  
  
  
  
 

  
  
 

                                                 
  تغيير ناپذير   ١
  تبديل نشدنى   ٢
  پايه   ٣
   ۴۵۳، صفحه ۱، جلد مکاتيب عبدالبهاء  ٤
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  دين از سياست جداست 
ور سياسى مدخلى نه بلکه تعلّق دين را در ام.  دين از سياست جدا است"  

دين به عالم اخالق است و امرى است روحانى و وجدانى و تعلّق به قلوب دارد نه 
رؤساى دين بايد به تربيت و تعليم نفوس پردازند و ترويج حسن اخالق .  عالم اجسام

  ١."نمايند ولى در امور سياسى مداخله ننمايند
وقت اولياء دين وارد سياست شده  در تاريخ شرق و غرب مدّون است که هر  

اند و با روشهاى سياسى حکومت را در تسلّط خود داشته اند آفتاب سعادت هر 
 ۱۲کشورى رو به افول نهاد چنانکه در قرون وسطى در دنياى مسيحى وقتى از قرن 

ميالدى دستگاه عالى مسيحيّت براى ابراز وجود و کسب قدرت محکمۀ مذهبى براى 
تأسيس کرد و علماى مذهبى آنرا اداره مى کردند آنان هر که را که بر تفتيش عقايد 

انديشۀ خود نمى ديدند به عناوينى از قبيل جادوگر و مرتّد و ضّد مسيح با قساوت بسيار 
به دست راهبان و تارکان دنيا سپرده شد تا  ۱۳اين امر بعدًا در قرن .  نابود مى ساختند

رت آنرا در اسپانيا از ميان برد و کم کم اين دخالت دين ناپلئون بناپا ۱۸آنکه در قرن 
در ايران نيز مثًال دوران شاه سلطان حسين .  در سياست باز روى خود را پديدار ساخت

صفى که اولياء دين در او نفوذى بسيار داشته و در حقيقت مملکت را اداره مى کردند 
ر شد چنانکه مشتى از افغانان مالحظه کرديم که کشور ايران به چه حال اسفناکى دچا

هر چند در يکى دو کشور جهان رؤساى .  سلطنت پر اقتدار صفوى را منقرض ساختند
دين امور سياسى را نيز بر عهده دارند ولى بنام شواهد مسلّمى که تاريخ بدست ما داده 

شته حضرت عبدالبهاء در اين باره مکّرر نو.  موّفق نخواهند شد و پايدار نخواهند ماند
در امور سياسى و مملکت دارى مخالف جامعۀ انسانى و  پيشوايان دين اند که دخالت

مثًال در رساله اى بنام رسالۀ سياسيّه به تفصيل .  باعث ناتوان شدن اديان استحتّٰى 
  .به اين موضوع پرداخته اند که عباراتى چند از آن را نقل مى نمائيم

                                                 
  ۳۳، صفحه ۱، جلد خطابات عبدالبهاء   ١



٥١ 

 

قايع مخالف کّل شرايع که مخّرب بنياد انسانى و در اين ايّام و اوقات چون بعضى و"
هادم بنيان رحمانى است از بعضى نادانان و بى خردان و شورشيان و فتنه جويان 
سرزده دين مبين الٓهى را بهانه نموده ولولۀ آشوبى بر انگيخته اهل ايران را در پيش امِم 

ن يعنى پيشوايان پنجاه سال اين جمِع بى خردا... دنيا از بيگانه و آشنا رسوا نمودند 
است در معابر و منابر و مجالس و محافل در حضور اولياء امور نسبت به اين حزب 
مظلوم تهمت فساد مى دادند و نسبت عناد روا داشتند که اين حزب مخّرب عالمند و 

َعَلِم عصيانند و رايت .  فتنۀ آفاقند و مضّرت على االطالق.  مفسد اخالق بنى آدم
مقتضاى عدل الٓهى ظهور و وضوح .  ، دشمن دين و دولتند و عدّو جان رعيّتطغيان

حقيقت هر حزب و گروه بوده تا در انجمن عالم معلوم و مشهود گردد که مصلح کيست 
محک تجربه خوش بود گر ... فتنه جويان چه قومند و مفسدان کدام گروه .  و مفسد که

فقها مواظبت امور روحانيّه و ترويج شئون رحمانيّه وظيفۀ علماء و فريضۀ ... آيد به ميان 
در عالم سياسى مدخلى جستند و رائى زدند و ... و هر وقت علماى دين مبين .  است

نائرۀ فساد .  موّحدين شد و تفريق جمع مؤمنين گشت ٢شمل ١تدبيرى نمودند تشتيِت 
و رعيّت اسير و  برافروخت و نيران عناد جهانى را بسوخت مملکت تاراج و تاالن شد

علماء در امور سياسى ايران نفوذى ... در اواخر ِملوِک صفويّه .  دستگير عوانان
 ٣خواستند و َعَلمى افراختند و تدبيرى ساختند و راهى نمودند و درى گشودند که ِشآمِت 

ممالک محروسه جوالنگاه قبائل .  مضّرت و منتّج هالکت گرديد ٤آن حرکت مورِث 
خاک مبارک ايران ُمسّخر ِامم مجاوره .  ميدان غارت و استيالء افغانترکمان گشت و 

و نوبت ديگر علماء اّمت در بدايت ... گرديد و اقليم جليل در دست بيگانه افتاد 
آقا محّمد خان، در امور سياسى طرحى تازه ريختند و بر فرق ايرانيان ... حکومِت 

                                                 
  پراکنده کردن   ١
  جمع   ٢
  شومى   ٣
  سبب و علّت   ٤
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د و در تشويش اذهان نغمه و نوائى در تعيين سلطنت رائى زدن.  خاک مذلّت بيختند
طوفان طغيان .  عربده و ضوضائى انداختند و َعَلِم اختالفى برافراختند.  بنواختند
سران قبائل .  هرج و مرج شديد رخ نمود و موج عصيان اوج آسمان گرفت... برخاست

َسِر سرورى افراشتند و تخم خصومت در کشتزار مملکت کاشتند و به جان يکديگر 
سر و سامانى نماند و .  شد و عهد و پيمان مفسوخ گشت ١امن و امان مسلوب.  ادندافت

تا آنکه واقعۀ فاصلۀ کرمان به وقوع پيوست و غبار فتنه و فساد .  امن و امانى نبود
واقعۀ ثالثه در زمان خاقان مغفور بود که پيشوايان باز زلزله و ولوله انداختند و ... بنشست

افراختند و ساز جهاد با روس ساختند و با طبل و دهل قطع سبل نمودند َعَلِم منحوس بر
گريختند و در ميدان   ٢چون آغاز هجوم نمودند به رجومى.  تا به حدود و ثغور رسيدند

در ... جنگ به يک شلّيِک تفنگ از نام و ننگ گذشتند و عار ِفرار اختيار کردند و 
و پريشان شدند و نصف ممالِک رود ارس و پهن دشت مغان سرگردان  ٣شواطى

چون مراجعت به ... آذربايجان و هفت کرور تومان و درياى مازندران را به باد دادند 
تاريخ نمائى از اين قبيل وقايع بى حّد و بى پايان يابى که اساِس جميع، مداخلۀ 

  ..."رؤساى دين در امور سياسيّه بوده 
 ديگران بر اين متّفقند که پايۀ تاريخ نويسان و دانشمندان جامعه شناسى و  

تمّدنى که ما امروز تمّدن غرب مى خوانيم و بعد از دورۀ روشنگرى يعنى از آغاز قرن 
شانزدهم ميالدى بوجود آمد در وقتى آغاز شد که نفوذ کليسا و دستگاه روحانيّوِن 

سيحى بر خالِف متعّصبيِن آئين م.  مسيحى کاهش يافت و به زودى به نابودى گرائيد
که پيشرفت اروپا را از تأثيرات دين مسيح مى شمارند بايد گفت که وقتى که روحانيّون 
مسيحى بر سر کار بودند خفقان معنوى در سراسر قرون وسطٰى اروپا را در بر گرفته بود و 
 چون ناچار دست از دخالت در امور مملکت دارى کشيدند اروپا جان گرفت و ميدانِ 

                                                 
  از ميان برداشته   ١
  تير اندازى   ٢
  سواحل   ٣
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تجربى وسعت يافت و ما را از لحاظ ترقيّات ماّدى به اينجا ِم خرد و انديشه و علو
 .اين درسى است که تاريخ به ما داده و بر ما است که بدان توّجه نمائيم.  کشانيد
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  بهائيان و سياست

.  معروف است که بهائيان در اين زمان از دخالت در امور سياسى ممنوعند  
دسائس و تزوير و فريب رائج در سياست اين امر در نظر بعضى که از ناراستى ها و 

آگاهند پسنديده مى آيد و در نظر ديگران ناپسند زيرا مى گويند بدون دخالت در امور 
سياسى انسان از وظيفۀ خويش به کشورش غفلت کرده و حّق شهروندى خويش را ادا 

ه توضيح اين سئوال را بسيارى از دوستان از بهائيان کرده اند و الزم ب.  ننموده است
  .است

دوستان عزيز، چنين نيست که بهائيان از امور مملکت و خدمات مدنى در هر   
کشورى که هستند امتناع ورزند بلکه به تجربه ثابت شده که بهائيان در خدمت کشور و 
مردم کشورشان پيش قدم بوده و هستند و در نهايت صداقت بر خدمت دولت و مردم 

آنچه در اين دور و زمان ورود در فّعاليّتهاى سياسى را  اّما.  در کشور خويش مشغولند
براى بهائيان ممنوع بلکه ناممکن ساخته به اين دليل است که حضرت بهاءاللّہ 
.  سياستى را براى پيروان خويش معيّن فرموده اند که مبنى بر وحدت عالم انسانى است

مين از هر نژاد و رنگ و هر يگانگى بين مردمان کرۀ ز.  اتّحاد و اتّفاق بين بشر است
دين و هر طبقه است و خدمت به جميع نوع انسان با رعايت عدالت و در عين 

  .صداقت و امانت است
کنونى جهان بين دولتها و در نزد  خوانندگان گرامى، آيا شما در عالم سياسِت   

بهائى  ون در هر کشورى چنين مرامى را رايج مى بينيد؟  فکر کنيد اگر يکطبقۀ سياسيّ 
به يکى از احزاب سياسى بپيوندد و برنامه هاى خاّص و محدود آن حزب را پيروى 

و آن  ى مى برد يا آنکه بر عکس به جامعيّت آئين خويش لطمه مى زندسودنمايد آيا 
  ؟را فداى مرامى مى نمايد که دامنه اش محدود و گاه اهدافش مردود است

هستند که تشکيل  براى روشن شدن مطلب عرض مى کنم ممالکى  
حکومتشان بسته به غلبۀ يک حزب از دو حزب يا يکى از احزاب رايج در آن کشور 
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مثًال حزب ليبرال و کنسرواتيو در کانادا، حزب کارگر و محافظه کار در .  است
و ممالک ديگر اروپائى نيز کم  کنگره و احزاب ديگر در کشور هندحزب يا انگلستان، 

حال فرض بفرمائيد يک بهائى در .  ملکت دارى مى کنندو بيش به همين شيوه م
که رقيب " ب"است و بهائى ديگر عضو حزب " الف"يک کشور عضو حزب 

هر وقت که انتخابات سياسى شروع مى شود اين دو بهائى در مقابل .  يکديگرند
يله يکديگر قرار مى گيرند و مبارزات انتخاباتى که غالبًا مستلزم به کار بردن خدعه و ح

اين حزب به هر وسيله و به هر .  هاى گوناگون بر ضّد يکديگر است آغاز مى گردد
حزب مخالف را از قدرت بياندازد و يا از پيروزى باز آن دسيسه اى تشبّث مى کند که 

 در روابط با مردم خودِ افتاد ت به دستشان موحکبدارد و خود جانشين آن گردد و چون 
سياستى را در پيش بگيرد که باز در انتخابات آينده مقام  کشور به نحوى معامله کند و

سياستش اين است که به  ،روابط خارجىدر خويش را تثبيت کند و بازنده نگردد و 
لطايف الحيل فقط حفظ منافع آنى کشور خود را در نظر بگيرد و کارى به اصل 

آنچه به : "صل کهعدالت که بايد حاکم بين افراد و ممالک باشد ندارد زيرا به اين ا
اعتقاد ندارد و اگر مملکت ديگر در فقر و فاقه " خود نمى  پسندى به ديگران مپسند

  .بيافتد به شرطى که کشور خود نفعى ببرد باکى از آن ندارد
حال خوانندگان عزيز، انصاف دهيد تکليف اين دو بهائى چيست؟  هر دو   

جميع خلق را  ،بايد معتقد باشند به مقتضاى دين و ايمان خود به وحدت عالم انسانى
حال چگونه ممکن است در جامعۀ .  دوست داشته باشند و به جميع بشر مهربان باشند

بهائى که نمونۀ وحدت و يگانگى است نيمى از جامعۀ بهائى عضو اين حزب و نيم 
پس خدمت به اصل .  ديگر عضو حزب ديگرى باشند و به جان يکديگر بيافتند

نسانى را چه کسانى بايد تعّهد نمايند و بهائيان که بر حسب دين و ايمان وحدت عالم ا
دند چگونه مى توانند به امورى مبادرت ورزند که به کلّى خويش در اين باره متعهّ 

مخالف عقايد وجدانى و ايمانى آنان است و به جاى آنکه در راه وحدت و اتّحاد قدم 
حضرت باب در راه   سر يکديگر بکوبند؟ گذارند به تفّرق و تشّعب بپيوندند و بر
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حضرت بهاءاللّہ تا آخرين دم زندگانى .  وحدت اتّحاد جان خويش را فدا نمود
مصائب و بالياى بى شمار قبول فرمود تا نوع انسان از نزاع و جنگ و اختالف رهائى 

  .يابد
ردند اين است که بهائيان به جاى آنکه وارد اين گونه مبارزات غير عادالنه بگ  

خود با صبر و از خود گذشتگى جامعه اى را مى سازند که نمونه اى براى جامعه هاى 
به عبارت ديگر بهائيان در اين زمان بحرانى در تاريخ بشرى پيرو .  آيندۀ جهان باشد

هستند و آن سياست چنان که حضرت بهاءاللّہ برقرار فرموده وحدت  الٓهىسياست 
از اين سياست موّفق شده اند که جامعه اى بين المللى  عالم انسانى است و در پيروى

بنا کنند که مرّکب از جميع مردمان در تمام کشورها، از همۀ نژادها، رنگها و پيروان 
اين جامعۀ نمونه اى .  ون منکر خدا باشدبت پرستان يا طبيعيّ  سابق جميع اديان و حتّىٰ 

با اين همه، .  وام عالم قرار خواهد گرفتکه ساخته اند دير يا زود مورد توّجه ملل و اق
  .افراد بهائى، امروز در بسيارى اوقات، تحت فشارند که عضو احزاب سياسى شوند

دوستان عزيز، عدم دخالت در امور سياسى در نزد بهائيان معنايش عدم عالقه   
به امور مملکت و اجتناب از خدمت به آب و خاک نيست، عدم وفادارى به دولت 

مالحظه فرمائيد حضرت ولّى امراللّہ در اين مورد به چه وضوحى به اين .  نيستمتبوع 
آنچه در اين جا نقل مى .  موضوع پرداخته و مشکل را براى همۀ ما روشن فرموده است

پيروان حضرت : "مى فرمايد.  شود ترجمۀ يکى از آثار ايشان خطاب به بهائيان است
عى بايد از شرکت در امور سياسى اجتناب کنند و بهاءاللّہ چه از حيث فردى و چه جم

از هر نوع عملى که مستقيم يا غير مستقيم به منزلۀ دخالت در امور سياسى هر مملکت 
باشد بپرهيزند و در جميع شئون بايد اّول وظيفۀ خود دانند که در گفتار و کردار مواظبت 

وظيفۀ ما بهائيان است که از  . نمايند تا مبادا قدمى از اين اصل مسلّم منحرف گردند
يک طرف جنبۀ غير سياسى امراللّہ را ثابت و مبرهن داريم و از طرف ديگر وفادارى و 

اهل بهاء .  اطاعت خويش را از اراده و حکم دولتهاى متبوعۀ خويش اثبات نمائيم
بايد در گفتار و کردار از اغراض سياسى ملّت و سياست حکومت خويش و از نقشه ها 
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برنامه هاى احزاب و دسته هاى سياسى دورى جويند و در اين قبيل مباحثات و  و
مجادالت طرفى را مالمت نکنند و به جهتى نپيوندند و هيچ طرحى را ترويج نکنند و 
خود را به هيچ نظامى که مخالف مصالح وحدت جهانى که مبدأ و مقصد آئين بهائى 

دست سياسيون مّکار گردند و يا در دام زنهار، زنهار که آلت .  است منسوب نسازند
بايد حيات خويش را چنان تنظيم .  اهل مکر و خدعۀ بعضى از هموطنان خويش افتند

اتّهاماتى بى اساس بر حتّٰى نمايند و رفتارشان را چنان ترتيب دهند که احدى نتواند 
قلّب و تزوير و مثًال بگويد که بهائيان به امور سّرى اشتغال دارند و به ت.  آنان بندد

بايد از هر انتسابى به حزبى معيّن و از هر تحّزب و تشّعبى .  رشوت و تخويف پردازند
وارسته گردند و از منازعات بيهوده و حساب گرى هاى ناپسنديده رهائى جويند و از 

بايد مشاغل سياسى .  اغراض نفسانى که وجهۀ جهان متحّول را متغيّر سازد پرهيز کنند
تيک را از مشاغل کامًال ادارى تفکيک نمايند و به هيچ وجه شغلى را نپذيرند و ديپلما

باالخره بايد با نهايت .  که بالمآل منجر به فّعاليّتهاى سياسى و حزبى در هر کشور باشد
استقامت و کمال قدرت بى چون و چرا در راه حضرت بهاءاللّہ سلوک نمايند و از 

کار سياسى است اجتناب کنند و اليق آن  ۀالزم درگيرى ها و ستيزه جوئى هائى که
به شمار آيند که مشيّت حّق را در نزد بشر  الٓهىشوند که از وسائط اجراى سياست 

  ١."تجّسم مى بخشد
بايد به يقين بدانيم که نبايد از آن چه قبًال مذکور شد : "همچنين مى فرمايد  

کشور خويش بى اعتنايند و يا از اين شبهه ايجاد گردد که بهائيان به امور و مصالح 
مى کنند و يا از وظيفۀ مقّدسشان در ترويج سرپيچى  حکومت رايج موجود در وطنشان

دولت و ملّت خويش سرباز مى زنند بلکه مقصود آن است که آرزوى  کامل مصالِح 
پيروان وفادار و حقيقى حضرت بهاءاللّہ در خدمات صادقانه و بى شائبه و وطن پرستانه 

مصالح عاليۀ کشورشان به نحوى صورت مى پذيرد که با موازين عاليۀ اصالت و  به
جامعه هاى بهائى بايد برحذر .  تعاليم بهائى منافاتى نداشته باشد کمال و حقيقِت 
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معامله نهند و اصول و مبادى  قِ بَ باشند که مبادا نادانسته آئين مقّدس خويش را بر َط 
ارند و اصالت مرام هاى عاليۀ روحانيّۀ خويش را فدا ۀ خود را به مصالحه گذاساسيّ 
بايد به جميع اعالن نمايند که بهائيان در هر مملکتى که ساکن باشند و هر قدر .  کنند

که تشکيالتشان تقّدم يافته باشد و هر چند که به جان مشتاق اجراى احکام و ترويج 
نگ شرط اجراى احکام و اصول و مبادى ديانت حضرت بهاءاللّہ باشند باز بى در

يعنى .  ترويج اصول مذکور را در اين مى دانند که موافق قوانين دولت متبوعشان باشند
نيست که بخواهند به کمال تشکيالتى ديانتشان موکول به اين ّد و جهدشان در اِ جِ 

  ١."نحوى از انحاء قانون مملکت خويش را نقض نمايند
چه نقل کرديم بر شما معلوم شده باشد خوانندگان گرامى، اميدواريم از آن   

که چرا بهائيان با آنکه با کمال وفادارى و صداقت و امانت در خدمات غير سياسى بر 
 الٓهىخدمت مملکت خويش قائم بوده و هستند از امور سياسى که به کلّى با سياست 

  .مى جويند منافات داشته باشد احتراز  –يعنى وحدت عالم انسانى  –
ائيان معتقدند که زمانى خواهد رسيد که بشر پس از چشيدن زهر تلخ اّما به  

عذاب و سرگردانى که نتيجۀ انکار و غفلت از آئين يزدانى است ناچار خواهد شد که 
به سياست وحدت عالم انسانى روى آورد و جبر زمان و مصائب بى پايان او را مجبور 

ين عالم يک وطن است و مردم خواهد ساخت که به فرمودۀ حضرت بهاءاللّہ که ا
مستلزم اين است که سير تاريخ بشرى  الٓهىتمکين نمايد زيرا ارادۀ  ،جهان اهل آن

سياست که  مقّدمِ  در چنين زمانى بهائيان در صِف .  باالخره به وحدت منجر گردد
است خواهند ايستاد و در حفظ اتّحاد بشر و نظم جهانى پيش  الٓهىموافق با ارادۀ 

  .واهند شدقدم خ
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  وطن پرستى 

در آثار حضرت بهاءاللّہ مکّرر آمده است که اين جهان يک وطن است و   
جهانيان اهل آن و يا فرموده است که فخر در اين نيست که انسان وطنش را دوست 

بسيارى از مردم حتّٰى .  بدارد بلکه فخر در اين است که انسان عالم دوست باشد
به دورند چون اينگونه بيانات را با دخالت کردن بهائيان در کسانى که از غرض ورزى 

امور سياسى کنار هم مى گذارند به غلط چنين نتيجه مى گيرند که بهائيان به وطن 
خويش عالقه ندارند حال که در فصل گذشته معلوم داشتيم که چرا بهائيان امروز در 

ست که بهائيان به وطن خود اّما آيا اين امر معنايش آن ا.  سياست دخالت نمى کنند
عالقه ندارند و در فکر آبادى کشورشان و خدمت به هم وطنانشان نيستند؟  آيا وحدت 
عالم انسانى که هدف آئين بهائى و سرنوشت آيندۀ بشرى است يعنى بى وطنى و 
خودپرستى؟  هرگز چنين نيست زيرا اگر بهائيان اعتقاد دارند که فخر در اين نيست که 

طن دوست باشد بلکه فخر در عالم دوستى است علّتش اين است که وطن انسان و
کيست که زادگاه خويش را دوست .  دوستى از خصائل طبيعى هر انسانى است

نداشته باشد و دشت و صحرا و باغ و بوستان و زمزمۀ جويبارى را که در ايّام کودکى با 
ت نداشته باشد؟  اگر چنين است آن ديده و در سايۀ پدر و مادر نشو و نما نموده دوس

پس آيا درست است که کسى بگويد که من به دوستى وطنم مفتخرم مثل آن است که 
دوست داشتن مادر .  يکى اظهار دارد من افتخار مى کنم که مادرم را دوست دارم

اداى اين وظيفۀ فطرى که .  فطرت ما سرشته است درمحبّت مادر .  وظيفۀ ما است
  .اگر دوست نداشته باشد غير طبيعى است و مستوجب مالمت است.  دافتخار ندار

.  وانگهى حزب بازى و سياست طلبى يگانه راه خدمت به وطن نيست  
خدماتى که بهائيان به ايران از قبيل تأسيس مدارس و درمانگاه و خدماتى که در 

ر که امروز هنمودند چنان است نهايت صداقت و امانت به سازمانهاى مختلف 
  .  منصفى بر آن گواهى مى دهد
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خوانندگان گرامى، اميدواريم از آن چه نقل کرديم بر شما معلوم شده باشد   
که چرا بهائيان با آنکه با کمال وفادارى و صداقت و امانت در خدمات غير سياسى بر 
خدمت مملکت خويش قائم بوده و هستند از امور سياسى که به کلّى با سياست الٓهى 

  .منافات داشته باشد احتراز  مى جويند –وحدت عالم انسانى  يعنى –
اّما بهائيان معتقدند که زمانى خواهد رسيد که بشر پس از چشيدن زهر تلخ   

عذاب و سرگردانى که نتيجۀ انکار و غفلت از آئين يزدانى است ناچار خواهد شد که 
ى پايان او را مجبور به سياست وحدت عالم انسانى روى آورد و جبر زمان و مصائب ب

خواهد ساخت که به فرمودۀ حضرت بهاءاللّہ که اين عالم يک وطن است و مردم 
جهان اهل آن، تمکين نمايد زيرا ارادۀ الٓهى مستلزم اين است که سير تاريخ بشرى 

در چنين زمانى بهائيان در صِف مقّدِم سياست که .  باالخره به وحدت منجر گردد
لٓهى است خواهند ايستاد و در حفظ اتّحاد بشر و نظم جهانى پيش موافق با ارادۀ ا
  .قدم خواهند شد
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  آشنائى با تاريخ آئين بهائى  –بخش سّوم 
  حضرت باب 

  حضرت بهاءاللّہ 
  اظهار امر علنى حضرت بهاءاللّہ 

 الٓهىچرا مردم در هر زمان از شناسائى مظاهر 
  د محروم مى مانن

  حضرت عبدالبهاء 
  حضرت ولّى امراللّہ، شوقى افندى ربّانى 
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  حضرت باب

ماه مى  ۲۳مطابق  ۱۲۶۰جمادى االّول سنۀ  ۵ديانت بهائى از شب دورۀ 
على محّمد ملّقب به باب در خانۀ  دسيّ ساله بنام  ۲۵آغاز گرديد که جوانى  ۱۸۴۴

از اعالن فرمود که او است موعود منتظر در گوشه اى از شهر شير بى تکلّفىکوچک و 
  .اهل ايمان ظهورش را آرزو مى کردندقرنها که 

نويد مى شاهد نهضتهائى بود که ميالدى در شرق و غرب جهان  ۱۹قرن 
دند که اعالن نموو نفوسى چند  بزودى تحّقق مى يابدبشارات کتب مقّدسه دادند 

که در انتظار حضرت موعود  ظهور جديدى در شرف تکوين است و مردم مشتاق را
ات مسيحى در الٓهيّ چندين نفر از علماى معروف .  ديدارش اميدوار ساختنده بودند ب
کشورهاى مختلف اعالن نمودند که ظهور مسيح و رجعت ثانوى مسيح  در و سالها

به يقين به تصريح رجعت حضرت مسيح را در حتّٰى نزديک است و چند نفر از آنان 
.  نمودند و اين محاسبه را از روى آيات کتاب مقّدس برآورده بودند معيّن ۱۸۴۴سال 

مطالعات کتاب در است که   (William Miller)از همه معروفتر از اين گروه ويليام ميلر 
مخصوصًا از آيات که مقّدس عهد عتيق و انجيل تبّحر داشت و از روى محاسباتش 

زودى مسيح از ملکوت جاللش ه که ب بر آن شد ،کرده بود استخراجکتاب دانيال نبى 
به زودى تعداد .  را معيّن ساختش تاريخحتّٰى از آسمان به زمين رجعت خواهد کرد و 

ه و منتظر بودند که حضرت مسيح بنا ب نمودندزيادى از مسيحيان اظهارات او را قبول 
 دوباره ظاهر گردد و جهان را به ۱۸۴۴تا  ۱۸۴۳بين بهار  در زمانىميلر  حساب

بود که حضرت باب  ۱۸۴۴بهار سال همان در  عجب آنکه.  سعادت و نجات رساند
  .دعوتش را در خانۀ خويش در شهر شيراز آشکار ساخت
ه و مطالعۀ کتب واردات قلبيّ  ردر شرق نيز بسيارى از پاکدالن وارسته بنا ب

ر که مقدم موعود را مژده دادند و چون مرغان سح رهوقرب ظ ،هبمقّدسه و عبادت و مراق
ايران نيز نفوسى در  در.  سپيده را تهنيت گويند بشارت به طلوع صبح جديدى دادند
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از آذربايجان و کردستان و اصفهان و غيره مردم را آماده نمودند تا به  نقاط مختلفه
سرحلقۀ اين نفوس شيخ .  مجّردى که نداى آسمانى را از جهتى شنيدند لبيک گويند

نهاد که با  شيخ احمد عقايد نوينى را پيش . بودرقۀ شيخيّه مؤّسس فاحمد احسائى 
از جمله به معاد  . هاى ديگر اسالم خصوصًا شيعه تفاوت داشت -آراء متداول فرقه

جسمانى معتقد نبود و دربارۀ قيامت و معراج و غيره تعبيرات ديگرى داشت اّما چون 
با بود و ه زمان فتحعليشاه قاجار در فضل و کمال سرآمد اقران بود و مورد عنايت پادشا

 . او نبود هوجودى که بعضى از علماى شيعه او را تکفير کردند کسى را ياراى جسارت ب
به تلويح بشارت داد و مردم  ۱۲۶۹از جمله قرب ظهور قائم و ظهور ديگرى را در سنۀ 
ران و ممالک عّدۀ زيادى از مردم اي . را آماده نمود که در سايۀ حضرت موعود در آيند

و تأليفات عديدۀ شيخ  ه هنوز موجودندشيخيّ  طايفۀ. تابع شيخ احمد گشتند شمجاور
  .  سانندرمى  بچاپ رسانده و را د کاظم رشتى احمد و سيّ 

را  -شاگرد ممتازش  - د کاظم رشتىاحسائى قبل از مرگش سيّ شيخ احمد 
  .دجانشين خود نمو
ونق گرفت و مجمع علماى فاضل و دانشمند د کاظم در کربال بسيار رمجلس درس سيّ 

د کاظم نيز در تأليفات بسيارى که از خود باقى گذاشت همان روش معلّم سيّ .  گشت
حّدى ه فقيدش شيخ احمد احسائى را پى گرفت و به نزديکى ظهور قائم معتقد بود ب

که کسى را براى جانشينى خود معيّن نکرد و گفت که بعد از من صاحب امر ظاهر 
واهد شد و بعضى از شما به حضورش مشّرف خواهيد شد و سفارش کرد که بعد از خ

لبيک  بر آمد الٓهىنداى  چونرحلتش از اين عالم شاگردانش به جستجو پردازند و 
کاظم مال حسين  دسيّ گويند و در انتشار امرش کوشند اين بود که پس از درگذشت 

.  اجراء وصيّت معلّم بزرگوار قيام کردند مرحوم بر دسيّ بشروئى با چند نفر از شاگردان 
شانزده نفر از ايشان ابتداء به مسجد کوفه در آمدند و مّدت چهل روز کنج عزلت 

 مقصدبراى يافتن سپس .  گزيدند و به رياضت و مراقبت و دعا و مناجات پرداختند
 در مسجدى مسکن.  گذرشان به شيراز افتاد جستجودر اين .  خويش براه افتادند
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راهى همراهان وفادار گرفتند و سرحلقۀ آنان مالحسين بشرويه اى براى تمشيت امور 
بر حسب اتّفاق جوانى را مالقات کرد که نزديک دروازه کازرون   .برزن و بازار گرديد

همان حضرت باب بود که در هفت يا هشت ماهى که در کربال توّقف داشتند او را در 
، ١بجا نياورد بعد از معارفهايشان را مالحسين اّول   .دکاظم رشتى ديده بو دسيّ مجلس 

حضرت باب او را به خانۀ خود .  به ياد آوردشناخت و اين جوان پاکيزه مهّذب را 
آنان  نزدغروب قبل از اّول عذر آورد که همراهان او منتظرند که .  دعوت نمودند

در کوچه  ه خانه اىو با هم باّما با اصرار حضرت باب قبول کرد مراجعت نمايد 
داستان را از مالحسين که به موّرخين بهائى از قول  بقيۀ.  شمشيرگرهاى شيراز رفتند

شرح از جمله  . بشنويد نده انقل کردرا نفوسى که او را ديده و وقايع آن واقعۀ تاريخى 
به قلم ولّى امر بهائى حضرت شوقى افندى ربّانى به انگليسى  قرن بديع در کتابآن 
  ٢:قل شده که ترجمه اش چنين استن

در باالخانۀ منزل بى  پر هيجانو نمايش نخستين صحنه و شروع اين داستان 
زمانش يک .  تکلّفى در گوشه اى از شهر شيراز بود که به فرزند تاجرى تعلّق داشت

، عبارت اشخاص وارد در آن صحنه . بود ۱۸۴۴ماه مى  ۲۲ساعت قبل از غروب روز 
حسين جوانى ديگر که اّولين جوان بيست و پنج ساله و نيز مّال  ،ت بابحضر بودند از

صاحب خانۀ بزرگوار و ميهمان مصاحبه بين در آن خلوت .  مؤمن به آن حضرت بود
شهر خاموش و خواب آلودۀ شيراز ذّره  حتّىٰ .  ارجمندش تا طلوع فجر به طول انجاميد

بى نظير، تفصيلى قدر ِ ز وقايع آن شِب ا.  اى از اهميّت مکالمه بين آن دو آگاه نشد
در ابتدا  .  مّالحسين نقل شده است در دست نيستمکتوب جز مختصرى که شفاهًا از 

سئواالتش از صاحب خانه بزرگوارش چه بوده و مّالحسين ذکر مى کند که ماهيّت 
 ثابتبر او  ، بى شائبۀ هيچ شّک و ترديدىچگونه جوابهائى کافى و وافى که شنيده 

حسين مى گويد چنان مسحور مّال سپس .  که حضرتش همان قائم موعود است هنمود
                                                 

  آشنائى   ١
٢   (God Passes By, p.5)     
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بيانات آن حضرت شدم که گذشت زمان و انتظار همراهان را بکلّى فراموش نمودم تا 
ناگهان صداى مؤّذن را شنيدم و گلبانگ نمازش مرا از آن حال وجد و انجذاب بيرون 

آالئى که خدا در کتاب مبينش براى اهل م و عَ در آن شب گوئى به تمام نِ .  آورد
مصداق اين که م خود را در محلّى احساس مى کردم بودمقّرر داشته رسيده  بهشت 

   ٢   ١..."اليسمعون فيها لغوا و ال تاثيمًا اّال قيال سالمًا سالمًا : "... آيۀ مبارکۀ قرآن بود
ى شدم که مجذوب و شيداى لحن دلنشين.  آن شب خواب به چشم من نيامد

در حين نزول زمزمه مى فرمود آن را که  ٣بود وم االسماءقيّ کتاب  آياِت  زير و بمش ترنّمِ 
از قلم مبارکش صادر مى شد هم آهنگى و آرامش آسمانى که و نيز تغنّى مناجاتهائى 

سبحان ربّک رّب ": بوجود مى آورد و در پايان هر خطبه اى اين آيه را تکرار مى فرمود
حسين ادامه مّال  ٥ ٤".لى المرسلين و الحمد للّہ رّب العالمينا يصفون وسالم عَ العّزة عمّ 

من فرود آمد و  رمى دهد که اين آيات که ناگهانى بر من عرضه شد چون صاعقه اى ب
 ٧کنْد برق شکوه و جاللش چشمانم را خيره و وجودم را مُ  و ٦ارکانم را منصعق

سراسر وجودم را فرا گرفت و در ميان  و دهشت و حيرت شادمانىهيجان و .  ساخت
رور و قدرتى بود که در خود آنهمه احساساتى که بيش از همه مرا مسّخر کرد احساس سُ 

ديدم که قبًال چه ضعيف و خود را مرا خلقى ديگر ساخت و آن همه، مى ديدم که 
طاقت ه که ن به لرزه افتاددست و پايم چنان  . ناتوان و افسرده و جبان و پريشان بودم

                                                 
  ۲۶:۵۶-۲۵،قرآن    ١
  .در آن حرف ياوه و سخنان گمراه کننده نمى شنوند جز آنکه گفته مى شود سالم سالم   ٢
    .اّولين کتابى که در تفسير سورۀ يوسف از قلم حضرت باب صادر گرديد   ٣
  ۱۸۲-۳۷:۱۸۰، قرآن    ٤
پاک و مقّدس است خداى تو از آنچه که او را بستايند و سالم بر پيامبران و حمد براى    ٥

  .خداى عالميان است
  صاعقه زده   ٦
  از هم پاشيده   ٧
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در خود قدرتى .  نوشتن داشتم و نه پاى رفتن اّما عرفان ظهورش مرا ثابت و راسخ نمود
کنند من به عالم و عالميان و زورمندان جهان بر ضّد من قيام  اگرو جرأتى يافتم که 

به  هگوئى جبرئيل در من حلول نمود.  تنهائى و بى محابا حمالتشان را مقابله نمايم
 و ظاهر گرديد الٓهىبرخيزيد امر .  زند که برخيزيد صبح نورانى دميدجهانيان صال مى 

  ..."دش موعود منتظر ظاهراى اهل عالم اندر آئيد که پس .  شد گشودهباب رحمتش 
خوانندگان عزيز مالحظه فرمائيد امرى که امروز در سراسر دنيا از هر نژاد و قوم 

از آن منزل کوچک بدر آمد او بود ون چحسين مّال  . پيرو دارد نقطۀ شروعش چگونه بود
اّما از همان يک نفر که شمع  . در مقابل جميع بشربود  يک نفر او.  تنها در مقابل دنيا

فروزان  ،صد هزاران شمع خاموش از آن شعلهبرافروخت به شعلۀ ايمان  شوجود
شکار آدستور دادند که فعًال اين راز را  حسينمّال به  حضرت باب در آن شب.  گرديد
از آن بر اثر مراقبه و تحقيق به ايمان فائز شوند و پس خود نفر ديگر  دهفهتا آنکه  مکن

.  حّى معروفند به حروِف اين هيجده نفر در تاريخ امر بهائى .  به انتشار امر بديع پردازند
د و در زمرۀ اهل ايمان در آمدنه واردات قلبيّ  ره بنا بدر کمتر از دو ماه هيجده مؤمن اّوليّ 

حضرت باب هر يک را مأمور نمودند که به نقطه اى روند پس از تشکيل حروف حّى 
  . و امر جديد را به مردم ابالغ نمايند

ر و ب هر روز آياتى از قلم سريع الجوالن حضرت باب صادر مى شداز آن پس 
به زودى داستان حضرت باب .  مى افزودروحانى پيروان نو رسيده اش  عرفان دايرۀ
د شاه از دعوى حضرت باب و اجابت نفوس کثيره از وقتى محمّ  ت يافت حتّىٰ شهر

برود که به شيراز دارابى را مأمور نمود  يحيىٰ  دسيّ  ،ايشان مّطلع شد يکى از علماى مبّرز
به او اسب و خرجى داد که به اين سفر از طرف شاه  حتّىٰ و و از حقيقت امر خبر گيرد 

او بعد از دو بار .  دربارۀ آن دعوى تحقيق نمايداش دينى  و بنا بر وظيفۀ مبادرت ورزد
 اعلىٰ  چنان عاشق طلعِت  ،مالقات با حضرت باب و تقديم سئوال و شنيدن جواب

ديگر برنگشت د شاه خبر داد و محمّ مشاهدات خود را به . پاى نشناختشد که سر از 
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باالخره مانند ساير و او .  به خدمت پردازداز همه چيز گذشت تا در ظّل امر جديد و 
  .دلباختگان حضرت باب جان در راه محبوب دلستان فدا نمود

آئين بابى بسيار شنيدنى است که در تواريخ دوست و وقايع و سوانح تاريخ 
چهار  . دشمن هر دو مرقوم است و از هر زاويه که به آن بنگريم عظمتش مشهود مى آيد

با جناب قّدوس آخرين نفر از حروف  از بعثت حضرت باب نگذشته بود کهبيش ماه 
در کنار حجر االسود  حّجاجو خادمى عازم زيارت مّکۀ معّظمه شدند و در جمع  حىّ 

چون بناى اين کتاب بر اختصار است از تفصيل .  به اعالن رسالت خود پرداختند
همين قدر مى گوئيم که حضرت باب هنوز در مّکه و سفر حجاز بودند بيشتر مى گذريم 

.  امرش در سراسر ايران و عراق مشهور گشت و هيجان بسيارى بين مردم برخاست که
و مؤمنين اّوليه به اطراف ايران منتشر گشتند و بشارت ظهور را بگوش  حروف حىّ 

ود به على بسطامى که در زهد و تقوى و علوم دين معروف بمّال .  خاص و عام رساندند
جواهر کتاب  بشيعيان و صاح د حسن مرجعنجف رفت و در محضر شيخ محمّ 

حاضر شد و ظهور موعود را به کمال شجاعت ابالغ و آيات نازله از قلم  الکالم
ه معلوم است بين طّالب ولوله افتاد و از محضر چحضرت باب را قرائت کرد و چنان

على بسطامى را گرفتار نمودند و به مّال درس شيخ به خارج سرايت کرد به نحوى که 
بعدًا به طرف اسالمبول حرکت و محاکمه به بغداد  بهانۀو او را به  حبس انداختند

و اين اّولين کسى است که در تاريخ امر  کردندکرکوک مقتول  در زنداِن در راه دند و دا
ة العين که از طرف ديگر طاهره قرّ .  ا کرده استدف جديد در راه ايمان خويش جان

که  ءبود نيز در کربال در حوزۀ درس علما يکى از حروف حىّ و و دانشمند زنى شير دل 
و  ءدر بين علمابود مهر از راز ظهور برداشت و هيجان و آشوبى  مدّرسينخود يکى از 
از طرف ديگر حاجيانى که در مّکۀ معّظمه دعوى .  انداخت ٢ابشو  ١طّالب و شيخ
مى نوشتند و بودند به اقوام و دوستان در داخل ايران نامه هائى را شنيده حضرت باب 

                                                 
  پير   ١
  جوان   ٢
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اين بود که حکومت فارس تحت فرمان حسين .  اين خبر بزرگ را منتشر مى داشتند
و از هياهو و ت باب را در مراجعت دستگير خان صاحب اختيار بر آن شد که حضر

  .آشوب احتمالى جلوگيرى نمايد
حضرت باب پس از نه ماه از سفر حجاز به ايران باز گشت و پس از چند 

و از همانجا به صدور توقيعاتى از قلم ملهم  فرمودراز قصد عزيمت روزى بطرف شي
د شاه قاجار و توقيعى ه محمّ از جمله دو توقيع يکى خطاب ب.  خويش مبادرت ورزيدند

د شاه در توقيع به محمّ .  سى صادر فرموداعظمش حاج ميرزا آقاديگر خطاب به صدر 
انى از خاندانى تاجر پيشه ولى خدا که من جوانى هستم ايرمرقوم فرمود به اين مضمون 

و در توقيع حاج ميرزا آقاسى از   ١.مرا به حّق براى حکم و امر خويش برگزيده است
کتاب به امر از جانب پروردگار نازل گشته پس جمله بدين مضمون مى فرمايد که اين 

است القاء گشته پيروى نما زيرا اين حکمى برخيز و امرى را که در اين نامه به تو 
   ٢.و پايدارمحکم 

برخورد کردند و در سواران حسين خان  با بارى حضرت باب در راه شيراز
و در به طرف شيراز حرکت دادند و از همانجا تحت الحفظ نتيجه ايشان را دستگير 

در همان مجلس اّول .  وله والى ظالم فارس آوردندمحضر حسين خان نظام الدّ 
لماء و مأمورين حکومت مواجه و مورد توبيخ و با حمالت حاضرين از عحضرت باب 

شيراز نبود شايد در  امام جمعۀابو تراب  شيخو اگر حسن ظن و نجابت تحقير واقع شد 
و آغاز گرديد آن حضرت از آن روز به بعد مصائب .  همان جلسه مقتول مى گشت

ضرت در مجلس صاحب اختيار امام جمعۀ شيراز وساطت کرد تا ح استمرار يافت تا
حبوس و از مالقات با مباب را تحت کفالت دائى خويش قرار دهند و در خانۀ او 

فارس آشوب و غوغا براه  باز علماِءاّما چيزى نگذشت که .  پيروان خويش ممنوع باشند
                                                 

تأليف محّمد على  حضرت نقطۀ اولىٰ از صورت لوح به عربى در کتاب  و ترجمه نقل   ١
  ۱۵۰ فحهفيضى، ص

  ۱۵۱همان کتاب، صفحه    ٢
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ايشان را به سراى دوباره انداختند و کار را بر آن حضرت سخت نمودند و قرار شد 
   .نمايندحکومت احضار 

فتواى قتل ايشان مى رفت که ناگهان مرض وبا در شيراز شيوع يافت سخن از 
و همه هراسان گشتند .  شهر را مبتال ساخت و به هالکت رسانيد و صدها نفر از مردمِ 

خود  ،صاحب اختيارحسين خان  ،حاکم فارساز جمله .  بسيارى شهر را ترک گفتند
حضرت باب پس از اوان اين ر د.  شدل و معّط از شهر فرار کرد و امور حکومت مختل 

قبل از ورود .  گذشت تقريبًا دو سال از اظهار امر خويش به طرف اصفهان حرکت فرمود
و مقتدر آن با تدبير وله والى اى خطاب به منوچهر خان معتمد الدّ به آن شهر نامه 

او .  اّطالع حاکم رسانيدسامان ارسال نموده قصد خويش را در اقامت در آن شهر به 
د امام جمعۀ اصفهان سفارش محمّ  دسيّ مير يز در نهايت محبّت نامه را پذيرفت و به ن

مردم شهر که از شهرت حضرت باب .  کرد که آن حضرت را در منزل خويش پذيرا شود
.  به منزل امام جمعه مى رفتند ١بودند دسته دسته براى زيارت و استفاضهآگاه شده 

حضرت .  را براى او تفسير نمايندقرآن  والعصر تقاضا کرد که سورۀامام جمعه شبى 
باب نيز بى تأّمل قلم بر گرفت و تفسيرى با کمال سرعت در حضور امام جمعه بر 

بروز .  امام جمعه عالوه بر تحيّر حلقۀ ارادت حضرت باب را بر گوش کرد.  نوشت
و شبى به  ب زيارت ايشان شدلاينگونه شواهد و آثار سبب شد که منوچهر خان نيز طا

آمد و با حضرت باب مالقات نمود و شيفتۀ خصائل و فضائل ايشان منزل امام جمعه 
  .گشت

 ىپس از چهل روز اقامت در منزل امام جمعۀ اصفهان ارباب تعّصب و علما
بناى فتنه و آشوب نهادند و شهر که از اقبال و استقبال مردم هراسناک گشته بودند 

سخت شد که امام جمعۀ اصفهان که به  حّدىو کار به اهالى را به هيجان آوردند 
مخصوصًا پس از نامۀ مالمت آميزى که از حاج ميرزا  سلطان العلماء معروف بود

.  از طهران دريافت کرده بود خود را از پذيرائى حضرت باب معذور داشت سىآقا
                                                 

  فيض گرفتن و بهره مند شدن   ١
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ن روز بروز بر منوچهر خا.  اقامت نمودند ايشانباالخره به دعوت منوچهر خان در منزل 
ايمان و ايقانش افزوده مى شد تا آنکه پس از چهار ماه در گذشت و جانشين و برادر 

قرار بود که حضرت .  دطرف طهران حرکت داه زاده اش گرگين خان حضرت باب را ب
مکشوف شود اّما حاج  آن سلطان د شاه مالقات کند تا حقايق امور بر باب با محمّ 

ت حضرت باب که قات راضى نبود و بيم آن داشت که جّذابيّ ميرزا آقاسى به اين مال
ديگرى چون منوچهر خان  دارابى کشفى و بزرگان د يحيىٰ هم اکنون فرستادۀ او سيّ 

اين بود که با .  شاه را نيز تسخير کندپاددل  ،به خود مجذوب کرده بودرا وله معتمد الدّ 
وذ صدر اعظم بود چنين وانمود د شاه که مردى ضعيف و تحت نفهايت تزوير به محمّ ن

کرد که ورود حضرت باب به طهران با وجود مخالفت شديد علماء ممکن است آشوبى 
 منصرف کرد و چون سواران حضرت باب را به قريۀاز آن ديدار به راه اندازد و او را 

تا .  در انتظار وصول دستور صدر اعظم ماندنده ند در آنجا توّقف نمودرساندکلين 
در  ۱۲۶۳به تاريخ ربيع الثّانى د شاه از طرف محمّ  حاج ميرزا آقاسىنامه اى که  آنکه

در : "...در آن نوشته بوداز جمله که رسيد گسيل داشت جواب توقيع حضرت باب 
چون اين روزها موکب همايون در جناح حرکت  باب مالقات که خواهش نموده بوديد

ور شايسته مالقات نمائيم آن جناب به ور نمى شود که آن جناب را بطقدمى باشد و م
ماکو رفته چندى در آنجا توّقف و استراحت نمايد و به دعا گوئى دولت قاهره 

   ١...".پردازد
به طرف آذربايجان را اين بود که پس از سه هفته اقامت در قريۀ کلين ايشان 

شيراز به با سواران حکومت حرکت دادند و در سال چهارم از زمان اعالن امرشان در 
در تبريز در عمارت ارک دولتى سکونت دادند و بعد از چهل روز و سمت تبريز حرکت 

را در قلعه  ايشانليخان ماکوئى سرحّددار تسليم نموده او نيز عايشان را به ماکو برده به 
.  ساختممنوع  رااصحاب مالقات  و و رفت و آمد داد قرّ مبود اى که در باالى کوه 

 بهو تعّصبى بود ابتداء بسيار سخت گيرى مى کرد که سنّى مذهب معليخان ماکوئى 
                                                 

  ۲۱۴د على فيضى، صفحه ، تأليف محمّ حضرت نقطۀ اولىٰ    ١
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ند اجازۀ مالقات نمى داد ولى شتاحدى از اصحاب که قصد زيارت حضرتش را دا
از آن پس رفت و .  حضرت باب او را منقلب ساختو مظلوميّت حاالت و عظمت 

اط بين ايشان و ارتبميّسر گرديد و آمد مؤمنان جان بر کف که به زيارتش مى آمدند 
اهالى محّل بين شد و به تدريج صيت بزرگوارى ايشان  صلمؤمنان ساير نقاط حا

  .مخصوصًا کردهاى آن ناحيه بلند گرديد
شامل تعاليم و احکام آئين که در حبس قلعۀ ماکو بود که کتاب بيان فارسى 

ى جديد جديد است نازل گرديد و آئين بابى بعنوان شريعتى جديد با حدود و احکام
بشارت به ظهور ديگرى  بياندر آثار حضرت باب مخصوصًا در کتاب .  نضج گرفت

که مقصد و منتهاى شريعت بيان است و حضرت باب آرزوى فدا در راهش را است 
  .هفرمودجميع احکام بيان را موکول به قبول آن بزرگوار داشته است به نحوى که 

چند دمت حضرت باب بودند در خدر دو کاتبى که از اصفهان را  بيانکتاب 
از آن  . از براى پيروان امر باب فرستادندرا به اطراف ايران و هر يک  دنوشتننسخه 

ابيان تاريخ مظهريّت حضرت باب که صاحب کتاب و ناسخ شرايع سابق باشد بر ب
مکشوف شد و پس از آن بود که طاهره قرة العين در جمع بزرگى از بابيان که در 

گرد هم آمده بودند نقاب از رخ برگرفت و شريعت جديد را با احکام  بدشت خراسان
پيشرو تساوى حقوق زن و مرد  راکسى است که او ة العين طاهره قرّ   .جديد اعالن فرمود

او بود که در کشور اسالمى آن زمان که زنان بى نهايت   . ندا -شمردهشرق زمين مدر 
بودند پيشقدم شده به درجات محروم محدود و از تحصيل علوم و اکتساب کماالت 

او بود که بى بيم و حراس حجاب سياهى را که نيمى از جمعيّت کرۀ .  عالى رسيد
مواهب حيات محروم ساخته بود بردريد و بى پرده بيرون آمد و به عمل، زمين را از 

  .اسير بودند گسست مرداندر زنجير بيداد آزادى زنان را که قرنهاى دراز 
در  امره پس از اعالن ته شد امر حضرت باب همان سالهاى اّوليّ چنانچه گف

بوجود آورد و تعداد کثيرى از علماى اسالم و مردمان ى ئاهشيراز در سراسر ايران هيجان
باال گرفت و متعّصبين را بيش از پيش نگران  اين امر کار ديگر را مجذوب ساخت و 
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ن و مباح بودن ريختن خون آنان تکفير بابيابا غوغاى علماء   .احوال خود ساخت
همه در تواريخ شّدت يافت و وقايع خونينى در مازندران و نيريز و زنجان رخ نمود که 

آن ه لنتايج خونبارش از جم اين وقايع شورانگيز و در عين حال بالخيز.  مندرج است
و تقاضاى قتل ايشان از سوى عّدۀ  گرفتحبس و زندان حضرت باب شّدت  بود که

پس از نه ماه که از اقامت حضرت باب .  رى از علماء و امراء از همه طرف بلند شدکثي
شيفتگان طلعت باب متوّحش بسط حلقۀ در ماکو گذشت اولياء حکومت و علماء از 

پيدا کرده بود مکّدر به ايشان ارادتى که سردار عليخان ماکوئى شدند و از محبّت و 
 ۱۸۴۸سيزدهم آوريل  دراعلٰى ظهار امر حضرت در سال پنجم از ابودند از اين روى 

محّل اقامت ايشان را از قلعۀ ماکو به قلعۀ چهريق انتقال ) ۱۲۶۴ جمادى االولىٰ (
در چهريق همان داستان سابق مکّرر شد يعنى بسيارى از کردهاى آن ناحيه و  . دادند
روا براى زيارت به گرديدند و بى پ عشاير و اهالى متوّجه بزرگوارى حضرت اعلىٰ  بزرگان

  .  چهريق مى شتافتند
به اصرار علماء از حّد گذشت اين بود که بابيان رفت و آمد شهرت ايشان و 

د و در محضر وليعهد ناصر برگرداننحضرت باب را به تبريز حکومت تصميم گرفت که 
مجلسى را براى ايالت آن آن وقت شانزده ساله بود علماى معروف در ين ميرزا که الدّ 

حکومت  تاند دهفتوائى  ،اتمام حّجتو پس از  محاکمۀ حضرت باب ترتيب دهند
  .بردندبه تبريز ه را از راه اروميّ حضرت باب از اين روى  . گردد ء آن فتوىٰ اجرا مجبور به

بود مقتدر و دانشمند که مردى اسم ميرزا فرزند فتحعليشاه قشاهزاده ملک ه والى اروميّ 
مّدت ده روز در منزل خود پذيرائى نمود و بزرگان و علماء و  و ايشان را محترم شمرد

عوام مردم نيز ارادت مى ورزيدند و در آن .  اعيان شهر به زيارت ايشان موّفق مى گشتند
 اين امور در تبريز نيز مشهور شد و هيجانى در مردم.  کرامت مى ديدند نىطلعت نورا

ين زودى به نام ناصرالدّ ه ليعهد خود که بد شاه به وباالخره محمّ .  شهر پيدا شده بود
.  ء محاکمه نمايندحضور علما دررا  نايشا دادشاه بر تخت سلطنت نشست دستور 

داستان اين مجلس بسيار شنيدنى است و حضرت باب در جواب سئوال يکى از 
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از اين  . فرمود منم همان قائمى که هزار سال انتظارش را مى کشيديدعلماء صريحًا 
 ١رِ به تعزيباالخره حکم .  غوغا در گرفت و علماء به استهزاء و ناسزا پرداختند بيان

به  کهرا اوالد پيغمبر  دسيّ فّراشان از اجراء حکم امتناع نمودند که ما .  دادندايشان 
عالم ى اَ يکى از علماکه اين بود .  معروف است چگونه تعزير کنيم پارسائىزهد و 
  .را به عهده گرفتسالم خود چوبکارى آن حضرت ميزرا على اصغر شيخ اال يعنى

و از او تقاضا کردند که  فرستادندد شاه يان امور را به محمّ جربارى گزارش محاکمه و 
ذا قتل حضرت باب راضى نبود لهٰ به حکم  د شاهمحمّ حکمى صادر نمايد ولى 

محّمد .  برسد راندوباره ايشان را از تبريز به چهريق باز گرداندند تا فرمان ديگرى از طه
.  شاه در بستر بيمارى افتاده روزهايش به آخر مى رسيد و از خود اراده اى نداشت

علماء به تکاپو افتادند و بر منابر همه .  اظهار قائميّت در تبريز و در تمام ايران منتشر شد
  .مداومت دادند به شّدت سّب و لعن حضرت باب و بابيان هجا ب

د شاه درگذشت و ناصر محمّ ) ۱۲۶۴شوال  ۶( ۱۸۴۸سپتامبر  تا آنکه در
ين ميرزا در تبريز خود را شاه خواند و با ميرزا تقى خان وزير نظام که بعد به امير کبير الدّ 

و بر تخت سلطنت نشست و ميرزا تقى خان را صدر اعظم به طهران آمد شهرت يافت 
که خون بابيان را  آشوب و هيجان مردم و تحريک علماء ،در آن زمان.  خويش ساخت

بر چنان و عرصه را بيشمار گرفتار کرد ظلم و ستم  بهرا  پيروان باب ،دانستندمى  حمبا
به مدافعه و اين نديدند که با ظالمان مقابله نمايند که چاره اى جز  نمودآنان تنگ 

امير  . صورت گرفتزد و خوردهاى خونين در نقاط مختلف کشور در نتيجه .  ندزپردا
نين بنظرش رسيد که اگر حضرت باب را به قتل رساند و امر بابى مؤّسس و کبير چ

اين بود که به حمزه ميرزا حشمت .  رئيس خود را از دست دهد اوضاع آرام مى گردد
.  وله والى آذربايجان دستور داد که حضرت باب را از چهريق به تبريز بخواندالدّ 

ولى ا در تبريز آزاد خواهند کرد رکه حضرت باب مى پنداشت چنين وله حشمت الدّ 

                                                 
  مجازات و چوبکارى   ١
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امتناع ورزيد و امير کبير وقتى دانست که مسئلۀ قتل ايشان در پيش است از اجراء حکم 
 نظام تفويض نمودوزير برادر خود ميرزا حسن خان  هب راحضرت باب اجراء حکم قتل 

خانۀ  سلطنتى که محّل اقامتشان بود به حجره اى در سرباز گاو حضرت باب را از ار و
تبريز آورد و عمامه و عباى سبز که عالمت سيادت ايشان بود از ايشان برگرفت و سام 

در حاليکه .  که فرماندۀ فوج ارامنه بود مأمور تير باران حضرت باب نمودرا خان ارمنى 
د على زنوزى که يکى از پيروان عاشق و ه سرباز خانه مى بردند ميرزا محمّ ايشان را ب

از ميان جمعيّت خود را به پاى حضرت باب افکند و الحاح و بود  ايشانوفادار 
به نام انيس ملّقب گشت نيز با چند او را که التماس نمود که او را از خود دور نکنند و 

باب را  دسيّ نفر از اصحاب در حجره اى محبوس ساختند و در شهر منتشر شد که فردا 
  .کنندتير باران مى 

با  را ديدند کهحضرت باب آمدند  زندانه حجرۀ وقتى براى اجراء حکم ب
همواره مالزم ايشان و به خدمت و کتابت مشغول اصفهان  ازن يزدى که يحس دسيّ 
 سرباز آمد همراهى چندميرزا حسن خان با فّراش باشى  . به مکالمه مشغول بودند ،بود
وقت  که حاالو گفت را از حضرت باب جدا کرد کاتب ن يحس دسيّ  ،با خشونت و

و گفتگو نيست اّما حضرت باب با شّدت و قدرت فرمودند که من تا کار خود را  نجوىٰ 
فّراش باشى اعتنائى .  اتمام کالمم منع نمايدتمام نکنم احدى قادر نيست مرا از 

چنانچه مذکور شد علماء فتواى قتل .  ننمود و با خشونت حضرت باب را با خود برد
 اين بود که حضرت باب و انيس را تحويل سام . دحضرت باب را صادر کرده بودن
ت خان که تعّصب اسالمى نداشت به اين مأموريّ  سام . خان فرماندۀ فوج ارامنه دادند

هزار نفر در ميدان سرباز خانه و  چند.  آمادۀ اجراء فرمان گرديدناچار اّما راضى نبود 
و ميخ آهنين بر ديوار سرباز نزديک ظهر آنروز د.  حجره هاى باالى آن جمع شده بودند

حجره اى که حضرت باب و انيس ابتدا محبوس بودند و حجرۀ  رخانه در ميان ديوا
که بر سينه انداخته و از زير بغل رد کرده بودند به باال  ىآن دو را با طنابمجاور کوفته و 

  .قرار گرفت حضرت بابسر انيس روى سينۀ بطوريکه کشيده بر ميخ ها آويختند 
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تقسيم کرد و فرمان  هخان سربازان خود را به سه صف دويست و پنجاه نفر امس
دود غليظى فضا را فرا گرفت و چون فرو نشست مردم بر خالف انتظار  . آتش داد

ديدند که انيس سالم بر زمين ايستاده و به جمعيّت نگاه مى کند و حضرت باب 
مأمورين از اين واقعۀ عجيب .  جمعيّت افتادميان همهمۀ شديدى در .  غايب اند

که در دفعۀ  ئىمجاور همانجا ۀبه حجر.  تفّحص پرداختندمضطرب و حيران مانده به 
ديدند که رفته حسين يزدى مشغول مکالمه بودند  دسيّ اّول حضرت باب با کاتب خود 

حضرت باب سالم و آرام ايستاده فرمودند که اينک کارهاى من خاتمه يافت به آنچه 
فّراش باشى از اين واقعه و بيانات حضرت باب حالش تغيير کرد و  . ى عمل نمامأمور

به ميدان آن شّدت و غلظتى که در وهلۀ اّول داشت که مى خواست حضرت باب را 
فرو نشست و به دهشت تبديل شد به نحوى که دست و پايش لرزان ببرد شهادت 

رفت و باالخره در زمرۀ  گشت و از همانجا شغل خود را ترک گفت و پى کار خود
  .بابيان در آمد

سامخان فرماندۀ .  حضرت باب را با انيس دوباره به ميدان سرباز خانه آوردند
بکوفت و بگفت که من مأموريّت خود را انجام دادم دوباره به  ١رحيل ِل بطفوج ارمنى 

ى اين کار تن در نمى دهم ناچار فوج ناصرى به فرماندهى آقا جان بيک خمسه ا
چون دوباره طناب ها را محکم مى کردند حضرت باب خطاب .  فرمان را اجراء کرد

ه و ازدحام کلماتى ايراد فرمودند که نفوسى که نزديک مبه جمعيّت در ميان همه
مضمون بيانات حضرت از بودند و در صف اّول جمعيّت تماشا مى کردند شنيدند که 

آورده ايمان هل و غافل اگر شما به من اى مردم جا": کرده اند کهروايت باب چنين 
ت در راه من سو اسبق از شما ا د هر يک از شما مانند اين جوان که بسى اعلىٰ يبود

هر جا که نام من برده شود به که من قائم موعود شما هستم .  خود را فدا مى نمود
از  ؟ يدئه مى نمالبا خود من اين نوع معامآيا روا است که احترام قيام مى کنند ولى 

                                                 
  و بار سفر بستنکوچ کردن    ١
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زودى روزى خواهد رسيد ه بترسيد و بر خود و فرزندانتان رحم کنيد ب الٓهىقهر و غضب 
   ١".که مرا بشناسيد ولى در آن روز من ديگر با شما نيستم

بارى آتش تفنگ هاى فوج ناصرى بدن لطيف حضرت باب را مشبّک 
ى عزيزش به جسد انيس با موال.  آسيب مختصرى رسيده بود شانبه صورتساخت ولى 

شعبان  ۲۸( ۱۸۵۰جوالى  ۹مهيب در اين واقعۀ .  ضرب گلوله ها بهم آميخت
امروز در .  سال مى گذشت ۳۱در حاليکه از عمر آن حضرت صورت گرفت ) ۱۲۶۶

از جوالى را  ۹سراسر جهان در ده ها هزار نقطه که بهائيان در آنجا سکونت دارند روز 
    .جلسات يادبود و دعا مى گيرند ءآن طلعت نوراايّام محّرمه مى شمارند و به ياد 

عالم چنين مى پنداشتند که با کشتن آن حضرت حکومت ايران و علماى اَ 
هرگز " چراغى را که ايزد برفروزد"امرش خاموش و نام و نشانش فراموش خواهد شد اّما 

اب بارى جسد حضرت ب  .نمى ميرد بلکه شعله اش بيشتر و نورش گسترده تر مى گردد
را پس از شهادتش به کنار خندقى در بيرون شهر تبريز افکندند تا طعمۀ جانوران گردد 

ربودند و شبانه جسد را بعضى از بابيان غيور با تمهيد مقّدمات و تدابيرى حکيمانه اّما 
با مطّهر  جسدآن سرانجام  ،پنهان داشتنددر ايران که پس از بيش از پنجاه سال 

مدفون گرديد و  ۱۹۰۹در دامنۀ کوه کرمل در حيفا در سال ء هدايت حضرت عبدالبها
  .به تدريج بقعۀ مجلّلى بر آن بنا شد که حال زيارتگاه بهائيان جهان است

است با آنکه خود صاحب  معروفنيز  حضرت باب که به حضرت اعلىٰ 
کتاب و شريعتش مستقّل بود مقصد اصلى رسالت خويش را بشارت به ظهورى اکبر و 

خويش بيان فرمود و در اين باره در اکثرى از آثار خويش تأکيد شديد رسالت از  اعظم
  : آن را حضرت عبدالبهاء چنين بيان فرموده خالصۀ.  فرمود

طاهره در سنۀ هزار و دويست و سى و پنج روز  ٢باب جوانى بود تاجر از ساللۀ"
هور به تديّن و تعبّد و صالح و و به حسب آنچه از او مشهود بود مش....  اّول محّرم متولّد

                                                 
  ۳۴۳، صفحه حضرت نقطۀ اولىٰ    ١
  نسل و تبار   ٢
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و به اين صفات منظور نظر ناس بوده و در سنۀ هزار و دويست و شصت در سّن  تقوىٰ 
بيست و پنج در شيراز در روش و حرکت و اطوار و حاالت او آثارى نمودار شد که 

ت آشکار گرديد شورى در سر و پروازى ديگر در زير پر دارد آغاز گفتار نمود و مقام بابيّ 
و از کلمۀ بابيّت مراد او چنان بود که من واسطۀ فيوضات از شخص بزرگوارى  . اظهار

و حّد، به ارادۀ او  ١هستم که هنوز در پس پردۀ عّزت است و دارندۀ کماالت بى حصر
و در نخستين کتابى که در تفسير سورۀ يوسف .  متمّسک ٢متحّرکم و به حبل واليش

و  ٣مواضع آن خطابهائى به آن شخص غائب که از او مستفيدمرقوم نموده، در جميع 
ان مبادى خويش جسته و تمنّاى فداى ج ٥بوده، نموده و استمداد در تمهيد ٤مستفيض

و اين بشارت علنًا بعد از نوزده سال پس از اظهار امر  ٦..."در سبيل محبّتش نموده 
به نام بهاءاللّہ  ۱۸۶۳حضرت باب صورت پذيرفت و موعود جميع کتب مقّدسه در 

  .پرده از رخ برگرفت
و مظاهر مقّدسه و  الٓهىحضرت باب چشمۀ معارف بديعى را در عرفان 

  :فرمودند از جمله ٧کتابهاى آسمانى در آثار خويش ابداع
  اعتقادات متداول دينى را معنا و مفهومى بديع بخشيدند که در پرتو آن

 .جهنم روشن گشت حقايق معانى قيامت و رجعت و صراط و بهشت و

  نه چنانکه خلق به .  ميزان شناسائى حقيقت مظاهر ظهور مقّرر فرمودآيات را
 تقليد معتقد بودند 

                                                 
  اندازه   ١
  به بند محبّتش   ٢
  سود بردن   ٣
  يض بردنف   ٤
  صاف و هموار کردن راه   ٥
  ۲از حضرت عبدالبهاء، صفحه  مقالۀ شخصى سيّاح  ٦
  نو آورى   ٧
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  نيست الٓهىمعجزات ظاهره ميزان معرفت مظاهر ظهور که بيان فرمود 

  تو عبوديّ  الوهيّت: مظاهر ظهور داراى دو مقامندتصريح فرمود که 

 منع از تکفير و تشويق به تحقيق 

  ْاز حمل اسلحه مگر در موارد مخصوص َنْهى 

  ْبر منبر ١از ارتقاء َنْهى 

  ْخلقاز استغفار و توبه در نزد  َنْهى 

  زن با مردروياروئى جواز مکالمه و مناظرۀ 

 حرمت نماز جماعت 

تفصيل بيشتر در حّد اين کتاب مختصر نيست ولى عالوه بر احکام جديد حضرت 
فانى در آيات کثير خويش داد سخن داده اند که ات و مطالب عردر اخالقيّ  اعلىٰ 

 الٓهىرا در سير روحانى و وصول به رضاى  چراغ راه مؤمنان و پيروان مشتاق باشد و آنان
  .هدايت نمايد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  باال رفتن   ١
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  حضرت بهاءاللّہ
آغاز مى عصر جديدى در سير تکامل روحانى بشر با ظهور حضرت بهاءاللّہ 

ضرت بهاءاللّہ به عالم مژده داد که ح ۱۸۶۳ارديبهشت سال  ۲۱يعنى در .  شود
انتظار ملل بسر رسيد و موعودى که نويدش را انبياء پيشين و بشارتش را حضرت باب 

  .در تاريخ و مدنيّت نوع انسان آغاز گرديد دورۀ تازه اىداده اند به ظهور پيوست و 
چشمها را بشارت دهيد که وقت ...همژده به جان دهيد که جانان تاج ظهور بر سر نهاد"

دوستان بوستان شوق را .  مشاهده آمد و گوشها را مژده دهيد که هنگام استماع آمد
غم فراق را به سرور  ،اى عاشقان روى جانان....  خبر دهيد که يار بر سر بازار آمد 

 ١رقعبُ  ...اين فضل را غنيمت شمريد و اين نعمت را کم نشمريد ... وصال تبديل نمائيد 
حجاب ببينيد و   -بردريد تا جمال دوست بىدل از چشم قلب برداريد و پرده از بصر 

  ٢..."نديده ببينيد و نشنيده بشنويد 
حضرت بهاءاللّہ چهل و شش سال قبل از اين روز بزرگ که در نزد بهائيان در 

ر نوامب(هجرى  ۱۲۳۳سراسر جهان به عيد رضوان معروف است در اّول محّرم سنۀ 
پسر ميرزا اس نورى معروف به ميرزا بزرگ وزير امام وردى در خاندان عبّ ) ۱۸۱۷

از اوان کودکى از .  ايّام کودکيش در عّزت و ناز گذشت.  فتحعليشاه قاجار به دنيا آمد
در مدرسه اى وارد نشد و خواندن و نوشتن .  هوش سرشار و استعداد بسيار برخوردار بود

به سّن چهارده سالگى رسيد آوازۀ کماالتش منتشر و به عقل  را در خانه آموخت و چون
در مجلس بزرگان قوم گاه حاضر مى شد و در مسائل اظهار نظر .  و درايت مشهور شد

گاه طرف مناظره با اهل علم قرار مى گرفت و داستانها از آن ايّام از حتّٰى مى کرد 
بيست و دو ساله .  گنجد شاهدان عينى روايت شده که تفصيلش در اين مختصر نمى

بود که پدر بزرگوارش درگذشت و مطابق رسم زمان منصب پدر يا مقام دولتى ديگر را 

                                                 
  نقاب   ١
  ۲۹، صفحه درياى دانش   ٢



٨٠ 

 

در عالمى ديگر  و به پسر پيشنهاد کردند قبول نفرمود زيرا به امور دنيوى اعتنائى نداشت
  .بود ١سائر

 ،حسين باب الباب براى انتشار امر جديدمّال بيست و هفت ساله بود که 
تى يّ ذارش به طهران افتاد و به واسطۀ يکى از بابيان طهران که با حضرت بهاءاللّہ قربگ

حضرت باب را تسليم کرد و آياتى که تا داشت به مالقات ايشان رسيد و رساله اى از 
نازل شده بود به ايشان بنمود و حضرت بهاءاللّہ بعد از از قلم حضرت باب آن وقت 

رًا قبول فرمود و آن کلمات را وحى آسمانى شمرد و بى مالحظۀ آيات حضرت باب فو
بار به تعزير  درنگ بر نشر امر بابى قيام نمود و در آن راه دوبار به حبس افتاد و يک

  .  دچار شد به نحوى که ضربات چوب و تازيانه ايشان را مجروح نمود
ت تن جوان بابى که از شهاد دوه سال از ظهور حضرت باب گذشته بود که نُ 

و انتقام جويانه  موالى خويش حضرت باب و کشتار بابيان متأثّر شده بودند خودسرانه
دند و چون بدون مشورت با کسى صرفًا از روى طغيان برآمين شاه ناصرالدّ در صدد قتل 

ه با چاحساسات جوانى قيام کرده بودند اين نقشۀ پليد را بسيار کودکانه کشيدند چنان
کار پرندگان کوچک به کار مى برند در کمين نشستند و تفنگ ساچمه اى که در ش

روزى که کالسکۀ شاه از شميران به طهران مى آمد به سويش تير اندازى نمودند و چند 
ساچمۀ کوچک به شاه اصابت کرد اّما در نتيجۀ اين عمل جاهالنه کشتارى وحشيانه 

ن دربارى عصر قاجار و گرفت که شرحش را موّرخيسراسر ايران در بر ضّد بابيان در 
در اين گير و دار حضرت بهاءاللّہ تازه از کربال .  سيّاحان خارجى به تفصيل نگاشته اند

با آنکه به ايشان پيشنهاد شد که خود را پنهان .  بودندمقيم مراجعت کرده در افجه 
ۀ سازند قبول نفرمودند و به طهران باز گشتند و از آن دم تا آخر حيات مصائب فزايند

در سياه چال طهران در  اّول در حبس مخوف و تاريک .شروع شدبهاءاللّہ حضرت 
با آنکه در " :شرحش از قلم ايشان چنين رقم يافتهو سنگين افتادند کند و زنجير 

سر برهنه ... مجلس تحقيق هم عدم تقصير ثابت معذلک ما را اخذ نمودند و از نياوران
                                                 

  سير و گردش کردن   ١
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ن طهران بردند چه که يک ظالمى سواره همراه کاله و پاى برهنه پياده با زنجير به سج
از سر برداشت و به سرعت تمام با جمعى از ميرغضبان و فّراشان ما را بردند و چهار 

اّما سجن که محّل مظلوم و .  در مقاميکه شبه و مثل نداشت مقّر معيّن نمودند ١شهر
ما چون وارد حبس  بوده ٢مظلومان بوده فى الحقيقه دخمۀ تنگ تاريک از آن افضل

از آنجا از سه پلّۀ سراشيب .  شديم بعد از ورود ما را داخل داالنى ظلمانى نمودند
تاريک و معاشر قريب صد  ،اّما محلّ .  گذشتيم و به مقّريکه معيّن نموده بودند رسيديم

 ،و پنجاه نفس از سارقين اموال و قاتلين نفوس و قاطعين طرق بوده مع اين جمعيّت
از وصفش عاجز و روائح منتنه  ٣اقالم.  منفذ نداشت جز طريقى که وارد شديم ،محلّ 

و در ايّام توّقف در سجن ... اش خارج از بيان و آن جمع اکثرى بى لباس و فراش 
از زحمت سالسل و روائح منتنه قليل بود ولکن بعضى از اوقات  ٤ارض طا اگر چه نوم

رأس چيزى بر صدر مى ريخت به  که دست مى داد احساس مى شد از جهت اعالى
بر ارض بريزد و به آن جهت از  ٦رفيعى ٥مثابۀ رودخانۀ عظيمى که از قلّۀ جبل باذخ

لسان قرائت مى نمود آنچه را که بر اصغاء آن جميع اعضاء آثار نار ظاهر و در آن حين 
  ٧..."احدى قادر نه 

اعالن امر  بعثت حضرت بهاءاللّہ بر حسب تاريخ بهائى نه سال پس از
  .حضرت باب در همان زندان سخت و تاريک و تنگ آغاز شد

                                                 
  ماه   ١
  برتر   ٢
  قلمها   ٣
  خواب   ٤
  بلند   ٥
  بلند پايه   ٦
    ۱۷آقا نجفى، صفحه  د تقى معروف بهلوح خطاب به شيخ محمّ    ٧
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  ١اين عجب بين که چه نورى زکجا مى بينم       در خرابات مغان نور خدا مى بينم
به تبعيد از ايران محکوم  اه حضرت بهاءاللّہ را با خانوادهبعد از چهار م

ر مناسب به بغداد که در نمودند و ايشان را در زمستان بدون لباس کافى و اسباب سف
آن نفس مقّدس از جميع .  آن زمان جزئى از امپراطورى عثمانى بود حرکت دادند

براى تأسيس تمّدنى  الٓهىثروت و مايملک موروثى محروم گشت و بر حسب ارادۀ 
روحانى که پناه بشر سرگردان باشد حبس و زنجير و انواع مشّقات و بليّات را قبول 

با آنکه هنوز رسالت .  بلند شد شذشت که در بغداد صيت بزرگواريچندى نگ.  فرمود
خويش را علنى نفرموده بود مورد توّجه جمع کثيرى از بابيان گرديد و در آن اوقات 

از جمله آن  ايقانو کتاب  کلمات مکنونه . آيات بسيارى از قلم پربارش صادر گرديد
  .آثار است

جال دولت و علماء که غالبًا در راه نفوس مهّمه اى از ر ،عالوه بر بابيان
به نحوى اين و زيارت کربال و نجف از بغداد مى گذشتند به مالقاتش مى شتافتند 

مسئله رونق گرفت و در عراق و ايران انتشار يافت که علماى متعّصب را نگران ساخت 
ط سفير و مرتّبًا به دولت ايران شکايت مى بردند و فشار مى آوردند تا آنکه دولت توسّ 

اکيد دولت ايران را منعکس ساخت که تقاضاى خود در استامبول به خليفۀ عثمانى 
د دارند و ممکن است بغداد نزديک سر حّد ايران است و ايرانيان به آن شهر بسيار تردّ 

اين بود که دولت عثمانى .  مواجهۀ آنان با حضرت بهاءاللّہ سبب آشوبى ديگر گردد
روانۀ استامبول ساخت و اين آغاز تبعيدهاى هانش را از بغداد حضرت بهاءاللّہ و همرا

  .دبومکّرر ايشان 
 
 
 
 

  

                                                 
  حافظ   ١
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  اظهار امر علنى حضرت بهاءاللّہ

استامبول مرکز خالفت اسالمى بود و وجود حضرت بهاءاللّہ در آن شهر با 
مت ايشان را پس از چهار ماه به شهر ادرنه که قس.  منافع متعّصبين مذهبى سازگار نبود

چهار سال در از  بيشمّدت ايشان و همراهان اروپائى کشور ترکيه بود حرکت دادند و 
محترمين شهر و .  همان داستان هميشگى مکّرر شددر آنجا نيز .  آن شهر مسکن گزيدند

مردم عاّدى شيفتۀ خلق و خوى حضرت بهاءاللّہ گشتند و راه آمد و شد به خانۀ ايشان 
به نصف النّهار خود رسيد و حضرت بهاءاللّہ امرش  الٓهىآئين تاب در ادرنه آف.  باز بود

در آن شهر .  فرمود در ادرنه اعالن عام فرمودکه در بغداد به معدودى از بابيان اظهار را 
بود که خطابات مهيمنى به پادشاهان جهان عمومًا و به تاجداران مهّم زمان خويش 

نهايت دعوت نمود و نصايح حکيمانه در  هىالٓ را به امر  خصوصًا ارسال داشت و آنان
شديد و صريح  ١که نيز حاوى انذاراتآن خطابات  داشت راظهصراحت ا صاحت و ف

  .سورۀ ملوک معروف است وبه الواح ملوک است 
در سورۀ ملوک که خطابى عمومى به جميع رؤساى کشورهاى جهان است 

بيانى مى فرمايد به اين  الٓهىبه اجابت نداى  تاجدارانپس از ابالغ امر و دعوت 
تلقين نموديم بدون خوف و ) يعنى حضرت بهاءاللّہ(آنچه را که به تو  که مضمون

زودى خدا امرش را بلند و برهانش را بين آسمان و زمين ه هراس به بندگان برسان و ب
.. .پس در همۀ امور توّکل بر پروردگار خويش کن و به او روى آور و کرد خواهد نمودار 

م که ترا در جهان اراده فرموديجز خداى خود ناصر و ياورى ديگر مجوى که ما چنين 
  .اگر يکى از سالطين نيز به تو توّجه ننمايدحتّٰى نيم کيارى دهيم و امر خويش را بلند 

خطاباتى نيز به  ،اّما عالوه بر خطاباتى کلّى به فرمانروايان جهان در سورۀ ملوک
و از  ين رؤساى زمان گسيل داشتند که قرائتش اسباب عبرت استمعروفترين و مقتدرتر

قدرت معنوى حضرت بهاءاللّہ حکايت مى نمايد و کسى که خود در پنجۀ دو سلطان 
                                                 

  از عواقب ترساندن –هشدار دادن    ١



٨٤ 

 

.  داينممى مستبد مقتدر اسير بود به پادشاهان عالم چنان خطاب و عتاب شديدى 
 ودر شده لوح مى نامند بايد دانست که بهائيان آنچه از قلم ملهم حضرت بهاءاللّہ صا

ناپلئون سّوم امپراطور فرانسه که در زمان خود مقتدرترين  از جمله.  الواح جمع آن است
حضرت دريافت کرد که در آن او را  از آنلوحى تاجدار زمان خويش بشمار مى رفت 

به اقبال به آئين خويش دعوت فرمود و به صراحت آن امپراطور مغرور را انذار فرمود 
اصل اين الواح به عربى است و اگر .  گر اجابت ننمايد به ذلّت دچار خواهد شدکه ا

بخواهيم نقل به مضمون نمائيم چنين است که به ناپلئون سّوم فرمود به علّت آنچه 
مرتکب شده اى امور کشورت پريشان گردد و به جزاى عملت بساط سلطنت از کفت 

ما مى بينيم که ذلّت در پى تو ...ى يافتبيرون رود و خويشتن را در خسران مبين خواه
  .تو از آن بى خبرى دوان است و 

را نصيحت مى فرمايد که اى  تاجداراناو و ديگر  ،در لوح ملکه ويکتوريا
بارى سنگين را بر دوش  وپادشاهان مى بينيم که هر سال بر مخارج خويش مى افزائيد 

در بين خود صلح نمائيد تا به  رعاياى خويش مى نهيد از اشک و آه مظلومان بترسيد
افزايش لشکر و مهّمات جنگى نياز نداشته باشيد مگر به اندازه اى که براى ممالک 

  .مبادا که اين پند داناى امين را پشت گوش اندازيد.  خويش الزم داريد
به پاپ پى نهم رئيس مذهب کاتوليک بزرگترين فرقۀ مسيحى مى فرمايد که 

از پس سحاب از جانب خداى  ١االرباب يده برگير زيرا رّب اى پاپ حجاب از پيش د
و چنانکه بار اّول از آسمان آمد اين بار نيز چون بار اّول آمد ...مقتدر مختار ظاهر شد

  .مبادا که چون علماى يهود که بر موعودشان اعتراض کردند تو نيز مانند آنان کنى
ژزف به فرانسوآ  ،ار روسخالصه به اين شيوه حضرت بهاءاللّہ به الکساندر تز

ين شاه پادشاه ايران الواحى مخصوص خطاب ناصرالدّ  ن،امپراطور اطريش و مجارستا
از  . ين شاه که به لوح سلطان معروف است حّجت را تمام نموددر لوح ناصرالدّ .  فرمود

من چون ديگر بندگان در بستر  ،اى سلطان که جمله به اين مضمون به او مى فرمايد
                                                 

  حضرت پروردگار   ١
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آنچه مى  آگاه ساختبود  علمهر چه مرا از ودم نسيم رحمن بر من مرور نمود و غنوده ب
گويم از من نيست بلکه از خداى عزيز و دانا است که مرا امر فرموده که اين ندا را بين 
زمين و آسمان بر آورم و در اين راه بر من وارد شد آنچه که ديدگان اهل عرفان را گريان 

ا که نزد مردم است نخوانده ام و در مدارس داخل نشده ام من هرگز علومى ر . ساخت
  .از مردم شهر خويش بپرس تا يقين کنى که راست مى گويم

اين هيمنۀ گفتار و رفتار حضرت بهاءاللّہ در شهر کوچک ادرنه باز سبب بروز 
ذا اين بار دولت چنين تصميم حسد دشمنان و باعث شکايت ايشان نزد سلطان شد لهٰ 

تصميم .  حضرت بهاءاللّہ را به جائى بفرستد که از دسترس مردم بيرون باشدگرفت که 
بر آن شد که ايشان را به شهر مخروبۀ عّکا بفرستند که قلعه اى کنار درياى مديترانه و 

و به اين تدبير مى انگاشتند که ندايش خاموش بود محبس قاتالن و جانيان خطرناک 
  .پنداشتندمى د آنچه و امرش فراموش گردد و خود غلط بو

. است و بسيار شديد بود ۱۸۶۸جوالى  ۲۶فرمان سلطان عبدالعزيز تاريخش 
  : از جمله به حاکم عّکا فرمان مى دهد که ترجمه اش از زبان ترکى چنين است

ميرزا حسينعلى و جمعى از اصحابش به حبس ابد در قلعۀ عّکا محکوم گرديده اند "
ن را در داخل عّکا مادام الحيات زندانى کنيد و مراقبت رسيدند ايشاوقتى به آن قلعه 

کامل کنيد که با احدى آميزش ننمايند و از محلّى به محلّى حرکت نکنند و دائمًا 
  ." تحت نظر دقيق باشند

ار اين فرمان چنانچه رسم زمان بود در مسجد بزرگ شهر بنام مسجد الجزّ 
حضرت بهاءاللّہ و همراهان را که هفتاد  مردم شهر که.  توّسط نمايندۀ حاکم قرائت شد

و يک نفر بودند هرگز نديده و از امرشان اّطالع نداشتند هنگام ورود کشتى و ورود 
زندانيان در دو طرف خيابان ازدحام کرده بر اساس آنچه شنيده بودند به توهين و 

  .تمسخر پرداختند و فرياد مى زدند که خداى عجم ها آمده
للّہ و همراهان که در شّدت گرماى تابستان در آن شهر مصائب حضرت بهاءا

اکثرى از همراهان .  وصف ناکردنى استخراب که آبى ناسالم و هوائى متعّفن داشت 
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سه شبانه روز در زندان عّکا . و بعضى به هالکت رسيدند شدندبه امراض سخت مبتال 
بيش از دو سال .  دادندآب به آنان نمى حتّٰى نگهبانان با کمال قساوت معامله کردند 

در آن قلعه که قبًال سربازخانه و حال به زندان تبديل شده بود با سختى بسر آمد و بعدًا 
عثمانى که به آن نواحى اعزام شده بودند سربازخانه را الزم داشتند چون سربازان 

حضرت بهاءاللّہ و خاندان ايشان را در خانۀ کوچک مخروبه اى در شهر و اصحاب 
به تدريج عظمت شخصيّت و بزرگوارى حضرت .  را در کاروانسرائى منزل دادند ديگر

حاکم حتّٰى جائى رسيد که بهاءاللّہ منتشر شد و خاّص و عاّم را خاضع نمود و کار به 
حضرت جديد عثمانى در عّکا حلقۀ ارادت ايشان را در گوش گرفت و روزى از 

.  توانند از قلعۀ عّکا به بيرون تشريف ببرند کرد که هر وقت بخواهند مىبهاءاللّہ تقاضا 
از دروازۀ قلعه بيرون رفتند و در حوالى آن شهر منزل گرفتند و  ۱۸۷۷باالخره در سنۀ 

پس از نه سال محروميّت شديد در قلعۀ عّکا که برگ سبزى نديده بودند به منزلى در 
بناى ديگرى در در سال  حومۀ شهر که در دامن طبيعت بود تشريف بردند و پس از دو

سال اقامت در  ۱۳براى ايشان اجاره شد مسکن گزيدند و پس از که باغى بنام بهجى 
ميالدى از اين عالم خاکى به جهان جاودانى انتقال  ۱۸۹۲محّل جديد در سنۀ 

  .يافتند
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  محروم مى مانند؟ الٓهىدر هر زمان از شناسائى مظاهر چرا مردم 

  ١که شناساى تو در صومعه يک پير نبود        در ميکده ها بر کردم سر زحيرت به
پيروان اديان دل بر اين خوش دارند که در کتاب آسمانيشان نويد موعودى 
است که چون بيايد رنج و غم را از دلها بزدايد و جهان پرآشوب را به صلح و آرامش 

شان ظاهر شد و بشارت موعود رساند و قوم خويش را طريق نجات بنمايد اّما چونب
 هم ،دورۀ جديد داد همان قومى که شب و روز آمدنش را به دعا تمنّا مى کردند

  .به ظلم و ستم از خود راندندپيروانش را بر ضّدش قيام کردند و و هم انکارش نمودند 
مثًال يهود شب و روز در کنائس تضّرع و زارى مى کردند که مسيح موعود از 

پيدا چون عيساى ناصرى  نمايد ون آيد و ذلّتشان را به عّزت مبّدل پس پردۀ غيب بيرو
.  را بشارت داد که انتظارشان به سر آمد انکارش کردند و بر صليبش کشيدند آنانشد و 

ذکر قائم موعود را با سالم و صلوات  هموارهدر عالم اسالم پيروان مذهب شيعه 
مى گفتند ولى اللّہ فرجه ل د و عجّ و به احترام نامش از جاى بر مى خاستن ندميکرد

قائميّت کرد ديديم که با او چگونه رفتار نمودند و اين  اعالنچون حضرت باب 
کرده اند و استثنائى ندارد چنانکه در قرآن  الٓهىمظاهر ه با راورفتارى است که هم

يغ اى در: "مى فرمايد ۲۹مثًال در سورۀ يس آيۀ .  مجيد اين شکايت مکّرر آمده است
يا در سورۀ مؤمن آيۀ ." بر مردم زيرا رسولى بر آنان نيامد مگر آنکه به او استهزاء نمودند

تها قصد پيغمبرشان را کردند تا او را بگيرند و با او مجادله نمايند و حّق را به همۀ امّ " ۶
  .و نظير اين شکايت در انجيل نيز نسبت به رفتار قوم يهود آمده است" باطل بپوشانند
کار مردم از فرستادۀ خدا در هر عصرى عللى متعّدد دارد ولى همه به ناين ا

براى ظهور موعود استنباطات علماى دين آنکه سبب عمده  . يکديگر شبيه است
افسانه هاى بيشترى بافته  ،نيز به مرور زمانها  استنباطآن  گردند و داشته ا ىمخصوص

کردند و  شانکار نمى آمدمطابق آنان با تصّورات  ظهور موعود چون واقعيّتشد و 
                                                 

  حافظ   ١
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مثًال يهوديان شرايطى را مالزم ظهور .  را دروغزن خواندند و دشمن شدند الٓهى مظهر
کردند و  شظاهر وقوع نيافت انکاربر حسب آن شرايط مسيح مى دانستند و چون 

اين  ازشروطى که براى ظهور موعود خود مى پنداشتند .  کشيدند شعاقبت به صليب
   :ل بودقبي
است که مسيح از مکان غير معلوم مى  ١شرط اّول اينکه در کتاب مقّدس منصوص"

  .صره آمده ما او را مى شناسيماآيد اين شخص از ن
شرط ثانى آنکه عصايش از آهن است يعنى به شمشير شبانى مى کند و اين مسيح 

  .عصاى چوب هم نداردشمشير که سهل است 
مقّدس حضرت موعود بايد بر سرير داود نشيند و شرط ثالث آنکه به موجب کتاب 

نه سلطنتى نه لشکرى نه مملکتى نه وزرائى نه ) را(تأسيس سلطنت بکند اين مسيح 
  .ذا اين مسيح آن مسيح موعود نيستفريد و وحيد است لهٰ  ،وکالئى

و را شکست  ٢شرط رابع آنکه مسيح شريعت تورات را ترويج کند و اين مسيح سبت
  .را نسخ نمود چگونه اين مسيح آن مسيح است شريعت تورات

شرط خامس آنکه بايد شرق و غرب را فتح کند اين مسيح يک النه و آشيانه ندارد 
  .چگونه اين مسيح آن مسيح است

شرط سادس آنکه عدالت به درجه ئى رسد که گرگ و ميش با هم از يک چشمه آب 
در يک چراگاه بچرند حال و آهو  شير . باز و کبک در يک النه آشيانه کنند . بنوشند

 ،در زمان اين مسيح ظلم و عدوان بدرجه ئى است که حکومت رومان در فلسطين
غلبه کرده يهود را مى کشد ميزند نفى مى کند حبس مى نمايد ظلم و عدوان بى پايان 

خود مسيح را به فتواى علماى يهود به صليب زدند چگونه اين مسيح آن حتّٰى است 
اين بود سبب احتجاب ملّت يهود از ايمان به مسيح و حال آنکه جميع مسيح است 

                                                 
  کالم صريح و بدون احتياج به تأويل   ١
  روز شنبه   ٢
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ولکن کالمى رمزى بود علماء يهود نفهميدند گمان کردند که ... اين شرايط ظاهر شد 
  .اين شروط به حسب ظاهر و مفهوم لفظى است و حال آنکه جميع رموز بود

م غير معلوم آمد نه جسمش هر مقامى غير معلوم مى آيد روح مسيح از مقا زاّوًال اينکه ا
چند جسمش از ناصره بود اّما روح مسيح نه از ناصره نه از حيفا آمد نه از شرق و نه از 

بود از مقامى غير معلوم بود اّما علماى يهود  الٓهىغرب بود روح مسيح از عالم 
  .نفهميدند

مسيح  ثانيًا اينکه عصاى او از آهن بود عصا آلت شبانى است آلت شبانى حضرت
  .مبارک بود لسان مبارک سيف قاطع بود فصل بين حّق و باطل مى کرد ١لسان

ثالثًا اينکه بر سرير داود بنشيند و سلطنت نمايد حضرت مسيح سلطنتش سلطنت ابدى 
سلطنت مسيح  . نيبالآبود نه سلطنت ناپلئون نه سلطنت چنگيز خان نه سلطنت 

جدانى بود ممالک او قلوب بود در طنت روحانى بود سلطنت ابدى بود سلطنت ولس
  .قلوب سلطنت مى کرد نه در خاک و الى االبد سلطنتش باقى است و نهايت ندارد

رابعًا اينکه ترويج تورات مى نمايد يعنى اساسى را که حضرت موسى گذاشته است آن 
را از تقاليد خالص مى کند آن حقيقت را ترويج مى کند هيچ شبهه نيست که حضرت 

شريعت را ترويج کرد حقيقت  ٢جمله وصاياى عشرهاس موسى را ترويج کرد از مسيح اس
يج کرد اّما بعضى امور که موافق عصر موسى بود و در زمان مسيح موافق وموسى را تر

اصلى را مجرى بود آنها را نسخ کرد اساس  ٣هنبود از زوائد بود يا از تقاليد تلموديّ 
  .داشت و ترويج فرمود

رق و غرب را فتح مى کند چون حضرت مسيح کلمة اللّہ بود به قّوۀ ًا اينکه شسخام
  .نهايت ندارد ،فتح کرد و فتوحاتش الى االبد باقى و برقرار اشرق و غرب ر الٓهى

                                                 
  زبان   ١
  )حضرت موسىٰ (فرمان ده گاه    ٢
    کتاب شرايع و فقه يهود که علماى يهودى تدوين کرده اند   ٣
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سادسًا اينکه در ايّام ظهورش گرگ و ميش از يک چشمه آب مى خورند مقصد از اين 
رت مسيح مؤمن مى شوند و آن است که نفوسى که مانند گرگ و ميشند آنها به حض

جميع آنها از چشمۀ انجيل مى نوشند مثًال يک شرقى و يک غربى که مناسبتى مابين 
آنها نبوده معاشرتى با هم نداشته اند و از هر جهت مخالف بودند و به منزلۀ گرگ و 
ميش بودند و اجتماع اينها ممکن نبود چون مؤمن به حضرت مسيح شدند جميع بر 

جمع شدند اينها کلمات رمزى بود چون علماء يهود نفهميدند و به  چشمۀ واحد
حقيقت معانى پى نبردند و به صورت ظاهر نگاه کردند و مطابق نديدند اين بود که 

  ١."انکار کردند و اعتراض نمودند
به بواسطۀ شرايطى همانگونه که قوم يهود در حضرت مسيح موعود خويش را 

آنها را ا نيز شيعيان مردود شمردند زيرا عالئمى که قرنها نيافتند حضرت باب رتصّورى 
از جابلقا و جابلصا و سفيانى و خر دّجال و چاه سامره و مى دانستند مالزم ظهور موعود 

غافل از اينکه پيوست نبه وقوع غيره که هزاران بار گفته و هنوز هم چنان مى گويند 
قرنها به ايشان دين و توّسط علماء رسيده به ارث به آن مردم آنچه بر حسب اعتقاد 

بيسواد و خوش باور  ،از بدعتهاى بشرى در زمانهائى است که مردمبود تلقين شده 
ى که انغريب نمى نمود مخصوصًا اگر کسنزدشان اختالط افسانه با واقعيّت ند و بود

مردم  ندو مکّرر مى کرد ندند آن داستانها را مى گفتمعروف به تبّحر در علوم دينى بود
 و به فرمودۀ حضرت بهاءاللّہ تکرار مى نمودندبه يقين باور مى کردند و نسل به نسل 

که اگر اين عباد در ظهور هر يک از مظاهر شمس  ٢اين معلوم است نزد هر ذى بصرى"
گوش و قلب را از آنچه ديده و شنيده و ادراک نموده پاک و مقّدس حقيقت چشم و 

 ٣محروم نمى ماندند و از َحَرم قرب و وصال مطالع لٓهىامى نمودند البتّه از جمال 
قدسيّه ممنوع نمى گشتند و چون در هر زمان حّجت را به معرفت خود که از علماى 

                                                 
  ۱۵۵ه ، صفح۲، جلد ءخطابات عبدالبها   ١
  داراى چشم   ٢
  محّل بر آمدن آفتاب، مقصود پيغمبرانند   ٣



٩١ 

 

ذا از خود شنيده بودند ميزان مى نمودند و به عقول ضعيفۀ آنها موافق نمى آمد لهٰ 
    .  از ايشان به ظهور مى آمد ١هاينگونه امور غير مرضيّ 

ه علماى و منع ايشان از شاطى بحر احديّ  ٢عباد سبب سدِّ  همۀ اوقاتو در  
بعضى نظر به عصر بوده اند که زمام آن مردم در کف کفايت ايشان بود و ايشان هم 

  ٣."حّب رياست و بعضى از عدم علم و معرفت، ناس را منع مى نمودند
قيقت و از تقليد اين بود که در اّول هر ظهورى فقط عّدۀ قليلى که طالب ح

ايمان واصل مى شدند و به مدد و قّوت ايمان از همه چيز مى  روگردان بودند به
در عالم  الٓهىگذشتند و به جانفشانى در راه محبوب روحانى مى پرداختند تا آنکه امر 

مى شد و هر طوفانى را مقاومت پاى مى گرفت و نهالش در کشتزار قلوب مردمان بارور 
  .مى کرد

مانند حضرت بهاءاللّہ که در چرا شخص بزرگوارى را  ايد پرسيد کهبحال 
نهايت قدرت امر عظيمى را اعالن کرد و حبس و زندان و اسارت او را از استقامت باز 

به  م و عاّمى رازودى عظمتش معلوم مى گشت و عالِ ه ب نداشت و هر جا که مى رفت
و محزون و ردم مردود مچرا چنين شخص جليل القدرى را  -- خضوع واميداشت 

اين داستانى است که در همۀ ادوار سابق مکّرر گشته و بر سر جميع   ؟مسجون ساختند
.  چهل سال در صحراى سينا دربدر بود حضرت موسىٰ .  است انبياء بزرگ آمده

د در يازده سال اّول رسالتش حضرت محمّ .  بر فراز صليب جان دادحضرت مسيح 
حضرت باب به دست دشمنانش گلوله باران .  بودذيّت و آزار دچار توهين و تحقير و ا

شد و حضرت بهاءاللّہ به عذاب زندان هاى سخت و تبعيد مبتال شد و در غربت به 
  .عالم باال شتافت

                                                 
  ناشايست   ١
  بازداشتن بندگان   ٢
  ۲۱، صفحه منتخباتى از آثار حضرت بهاءاللّہ   ٣



٩٢ 

 

جنبۀ احتجاب و محروميّت مردمان از شناسائى پيغمبران ت بزرگترين علّ شايد 
مرور زمان دربارۀ پيغمبر خويش تصّوراتى  زيرا مؤمنين به هر دينى به.  ت آنان استشريّ ب

به ظاهر خارق العاده مى را اشخاصى  آنان.  اسباب حيرت استکه اند واهى ساخته 
يا .  که بر سر مبارک پيغمبرشان هاله اى از نور ديده مى شدمثًال مى گويند .  پندارند

ده مى کرد، شفا مى داد، مرده زن.  وقتى راه مى رفت از چپ و راست معجزه ميکرد
کور را بينا مى نمود، ماه را دو شّق مى کرد، با سوسمارهاى بيابان سخن مى گفت و 

حال آنکه پيغمبران در زمان .  از اين قبيل اوهام که شبيه افسانه هاى کودکان است
 وقتى يهوديان مى شنيدند که عيسىٰ .  بشرى چون ما بودند.  خود چنين نبوده اند

رسيدند از کجا آمده است چون مى شنيدند که از شهر پد مى اّدعاى مسيحيّت مى کن
.  مى خيزد بررى يخ مى گفتند که از شهر ناصره چهه اشاره کرديم، چچنان ،ناصره آمده

موعود ما بايد از آسمان بيايد و عصاى داودى در دست داشته و پادشاه يهود باشد و 
که اين توئى پادشاه  فتندشبه مسخره گ وقتى حضرت مسيح را تاج خار بر سر نهادند

شرق مسيح در آن حال و در عين مظلوميّت جواب فرمود که سلطنتش  حضرِت  ؟ يهود
يا وقتى حضرت محّمد خلعت رسالت .  و غرب عالم را فرا گرفته ولى شما نمى بينيد

آدميزاد مى دانستند از او مى يافت و مردمان که پيغمبر را بر حسب ظاهر غير از 
جارى کن يا  گر راست مى گوئى و تو پيغمبرى براى ما از زمين چشمه اىخواستند که ا

باغى از خرما و انگور ظاهر نما و پاره اى از آسمان يا گروهى از فرشتگان بياور يا خانه 
در جواب .  به آسمان صعود کن تا به تو ايمان آوريماى پر از زر و زيور پديد آر يا خود 

  ١".هستم بشرى و رسولىاز غير من کسى  سبحان اللّہ آيا: "مى فرمايد
مالحظه فرمائيد حضرت عبدالبهاء مبيّن آثار حضرت بهاءاللّہ از جمله در اين 

  :باره مى فرمايد

                                                 
  سورۀ بنى اسرائيل   ١



٩٣ 

 

يک مقام بشر است و ديگرى مقام رحمانى .  دو مقام است ١هالٓهيّ در مظاهر مقّدسۀ "
آن حقيقت  ،خلق.  ت ظاهرمقام ظهور و تجلّى ربّانى مستور است و مقام بشريّ .  نورانى

نظر به بشريّت .  قّوۀ روح القدس را نمى بينند.  مقّدسه را ظاهر در هيکل نمى بينند
مى کنند و چون مى بينند در مقام بشريّت مشترک با سائر بشرند نظير سائرين مى 
خورند، مى خوابند، مريض مى شوند، ناتوان مى گردند لهذا قياس به نفس خود 

چرا اينها مظاهر مقّدسه باشند .  يند اينها مثل ماها هستند، امتيازى ندارندنموده مى گو
و ما نباشيم؟  چرا اينها ممتاز از ماها باشند؟  چرا اينها آسمانى باشند و ما زمينى؟  چرا 
آنها نورانى باشند و ما ظلمانى و حال آنکه در جميع شئون بشرى مثل آنها هستيم ابدًا 

.  ما فرقى نمى بينيم ،ميان نيست و امتيازى خصوصى از ما ندارندفرقى و امتيازى در 
  .ذا انکار و استکبار مى نمودنداينها مثل ما هستند لهٰ 

چون مردم نظر به بشريّت آنها مى نمايند و مانند  الٓهىظهور مظاهر  زماندر 
لم استکبار مى کنند، اعتراض مى نمايند، تعّدى مى کنند، ظذا خودشان مى بينند لهٰ 

پس شما بايد نظر به بشريّت مظاهر .  مى کنندو مخالفت مى نمايند و بر قتل آنها قيام 
که آفاق را  ٢آن حقيقت ساطعه.  بايد نظر به حقيقت آنها بکنيد.  ه نکنيدالٓهيّ مقّدسۀ 

آن حقيقت  ،آن حقيقت ساطعه که عالم بشر را نورانى مى نمايد ،روشن مى کند
آن حقيقت ساطعه که هيئت جامعه  ،ائص خالص مى نمايدساطعه که نفوس را از نق

   ٣."مافوق تصّورات بشر است ،کمال مى رساند درجۀاعلٰى را به 
بارى حضرت بهاءاللّہ پس از سى و نه سال که گاه اسير حبس و زنجير و گاه 

صعود  الٓهىدر عّکا به ملکوت  ۱۸۹۲مى  ۲۹در تبعيد از شهرى به شهرى بود در 
ليکه َعَلم وحدت عالم انسانى از زندان بر افراشت تا ما را از حبس نفس نمود در حا

  .رهائى بخشد و به آزادى رساند
                                                 

  پيغمبران   ١
  تابان و درخشنده   ٢
  ۱۵۹، صفحه ۲، جلد خطابات عبدالبهاء   ٣



٩٤ 

 

محبوب عالميان در زندان شما را به يزدان مى خواند از او بپذيريد و بالهاى بى پايان "
از دشمن دوست نما بگريزيد و به .  شما قبول نموده از او مگريزيدرا براى خالصى 

بگو اى مردمان به رضاى دوست راضى شويد چه که آنچه را .  يکتا دل بنديد دوست
مقبول نه مگر نفسى که امروز بگو اى دستوران کردار احدى .  او برگزيد اوست پسنديده

امروز روز .  از مردمان و آنچه نزد ايشان است گذشته و به سمت يزدان توّجه نموده
و به حّق پيوسته اند و از ظلمت دورى جسته  راست گويان است که از خلق گذشته اند

    ١."به روشنائى نزديک شده اند
  .مزار حضرت بهاءاللّہ در بهجى حومۀ شهر عّکا امروز مزار بهائيان جهان است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ۲۵۸، صفحه لواح بعد از کتاب اقدسمجموعه ا   ١



٩٥ 

 

  
  حضرت عبدالبهاء

در دوره هاى پيشين هر وقت پيغمبرى از عالم مى رفت پيروانش سرگردان مى 
 کهکه بعد از او به چه کسى روى آورند و از ف خود را نمى دانستند شدند و تکلي

در دست نبود مؤمنان سرگردان مى پيغمبر  خودسند موثّقى از چون .  راهنمائى جويند
اختالف و تشتّت و تقسيم ذا لهٰ تمکين نمايند واحدى  شخصنمى توانستند به شدند و 

 زيرا.  گرفتمى از رحلت پيغمبر صورت تقريبًا از همان روز بعد به فرقه ها و مذاهب 
و استنباطش از آيات افراد بشر هر يک داراى تشخيصى و فکر و استعدادى است 

کاتوليکها بر اساس اين آيۀ انجيل که حضرت مسيح به کتاب متفاوت است مثًال 
پطرس فرمود که تو صخره اى هستى که من کليساى خود را بر آن بنا مى کنم بر اين 

و نمايندۀ او در اين و به روح القدس ملهم  ندامسيح  اندند که پاپها جانشينعقيده ش
به منزلۀ اطاعت و عبادت پدر  از پاپ که جانشين پطرس استاطاعت  و ندعالم

اّما عّده اى اين تفسير را قبول نداشتند اين بود که فرقه هاى متعّدد در .  آسمانى است
حضرت رسول اکثريت مسلمانان زمان قول شيعه بعد از رحلت  . دين مسيح بوجود آمد

را که حضرت رسول در غدير خم حضرت على ابن ابيطالب را بر دوش گرفت و اعالن 
پذيرفتند و گفتند ما را کتاب ن "هر که من مواليش بوده ام على موالى او است"کرد که 

ى اساس خالفت را استوار کردند و حضرت علدر عوض و  بس استخدا يعنى قرآن 
اّمت اسالم در زمرۀ خلفاء راشدين وحدت امير المؤمنين نيز قبول فرمود که براى حفظ 

تکليف آيه اى در قرآن و وصيتى از حضرت محّمد باقى مى ماند اگر در آيد حال آنکه 
  .بعد از رحلتش چنين آسيبى بر هيکل اسالم وارد نمى آمدروشن بود و 

کر شد وحدت عالم انسانى و مقصد آئين بهائى چنانکه در فصول قبل ذ
اگر در بين  در آيدچگونه چنين هدفى به دستيابى انسان   .يگانگى و اتّحاد بشر است

آن دين انشعاب و تفرقه پديد آيد؟  اين است که حضرت بهاءاللّہ قبل از آنکه از  خودِ 
که در مکتوبى عالم جاودانى شتابد هم در کتاب آسمانى اقدس و هم  هب فانىجهان 



٩٦ 

 

تکليف مؤمنان را روشن ساخت و مقّرر معروف است عهدى  ام لوح عهد يا کتاُب بن
داشت که بعد از او به پسر ارشدش عبّاس افندى که بعدًا به عبدالبهاء معروف گرديد 

حضرت عبدالبهاء را مبيّن منصوص خويش خواند يعنى او و فقط او .  نمايند ١اقتداء
مقصود از  و بهاءاللّہ را تشريح و تفسير نمايد آيات و تعاليم حضرت ستکه مى توان بود

از اين راه باب تفسير از جانب  .بيان داردتعاليم و آثار پدر بزرگوارش را براى بهائيان 
  .باعث اختالف و انشقاق مى گردد بسته شددر اديان افراد که هميشه 

حضرت عبدالبهاء در همان شبى که حضرت باب در شيراز اظهار امر فرمود 
در طهران تولّد  ۱۸۴۴مى  ۲۳ مطابق با ۱۲۶۰سنۀ االّول جمادى  پنجمنى در يع

زحمات و بليّاتى که بر پدر بزرگوارش در قيادت با مقارن بود ايّام کودکيش   .يافت
و در خانواده اى بزرگ شد که وارد آمد جامعۀ جديد التّاسيس بابى ها در ايران 
فقط .  حضرت بهاءاللّہ چه خواهد گذشتهمواره نگران و مضطرب بودند که بر سر 

در همان سال  افتاد وحبس سياه چال  به بزرگوارشپدر  ه سال داشت کهنُ کمتر از 
افراد خانواده در ساير با حضرت بهاءاللّہ به تبعيد محکوم گرديد و آن طفل نه ساله 

مدان و بحبوحۀ زمستان از طهران بدون داشتن وسائل الزم و تن پوشهاى گرم از راه ه
و راههاى و از گردنه هاى پر برف و يخ ) ۱۸۵۳(کرمانشاه، روانۀ بغداد شدند 

عبور کرده باالخره به بغداد رسيدند که خالصه اى از آن  همدان و کرمانشاهکوهستانى 
  .قبًال در شرح حيات حضرت بهاءاللّہ گفته شد

ّن نه از سحضرت عبدالبهاء .  بغداد ده سال طول کشيددر  اقامتدوران 
امور خانوادگى و خدمت پدر سالگى به غربت دچار گرديد و از همان زمان به تمشيت 

به مدرسه اى داخل نشد .  فرمود مهر پرورش مشغول بود و در سايه اش نشو و نما مى
 ىاّما همواره از عقل و هوش سرشار برخوردار بود و از پرتو انوار پدر بزرگوار دل و جان

اوان نوجوانى در مناظره با بزرگان و علماى بزرگ زمان و  و در همان داشتروشن 
داشت و گاه به امر  حضورحضرت بهاءاللّہ مى آمدند زيارت عارفان نامدار که به 

                                                 
  سرمشق گرفتن –پيروى کردن    ١



٩٧ 

 

مثًال  . ايشان رسائلى در جواب مسائل عرفانى مى نوشت که باعث حيرت مى شد
در هفده سالگى  – انزدهشدر پر بارى است که رسالۀ ..." مخفيًا کنزًا  ُت نْ کُ "رسالۀ  

  ١.مرقوم داشتهپاسخ يکى از مشايخ صوفيۀ فرقۀ نقشبندى 
دم تا همان زمان  ازدر همان سالهاى نوجوانى از مقام عظيم پدر آگاه گشت و 

در نهايت فداکارى و وفادارى صرف خدمت امر خويش را وجود واپسين زندگانى 
در تبعيدهاى مکّرر .  شريک بود در جميع مصائب حضرت بهاءاللّہ.  مبارکش فرمود

ايشان از بغداد به اسالمبول و از آنجا به ادرنه و از ادرنه به قلعۀ عّکا همراه بود و در 
غربت و تبعيد و حبس و  دوراناين .  همه جا سپر بال و کارگزار امور پدر و خانواده بود

ا انقراض خالفت زندان حضرت عبدالبهاء به مّدت چهل سال بطول انجاميد تا آنکه ب
  .حضرت عبدالبهاء نيز چون زندانيان ديگر آزاد گشتو امپراطورى عثمانى 

به موجب  که  بود هاءاللّہحضرت عبدالبهاء مرکز عهد و ميثاق حضرت ب
با وجود .  نجات يافتعالم از انشعاب و تفرقه  جامعۀ بهائِى مکتوب خويش،  وصيِّت 

در مرجعيّت و مرکزيّت حضرت عبدالبهاء صادر که قلم شارع امر بهائى اسناد کتبى از 
چنانکه برادرانش بر  نمانداز حمالت ارباب حسد و غرض مصون ايشان باز شده بود 

قلم پربارش دائمًا در جوالن بود و ضّد او برخاستند و چون بهانه اى نداشتند از آنجا که 
حضرت  بعد از رحلتند که ودمتّهم نماو را با بهائيان شرق و غرب مکاتبه مى فرمود 

اين کوششها به جائى نرسيد و  است اّما گشته صاحب دعوى جديدى  ،خود ،بهاءاللّہ
طلعت جّذاب عبدالبهاء چون مغناطيسى پيروان پراکندۀ امر بهائى را و  شخصيّت نافذ

پارچه اى را به وجود آورد جامعۀ متّحد و يک   و در شرق و غرب به هم متّصل ساخت
و فرهنگ که در آن مردم از هر قوم و نژاد و  جهانى.  از جهان آينده استکه نمونه اى 

ر نهايت صدق و صفا با هم دکشور در سايۀ سراپرده يگانگى حضرت بهاءاللّہ از هر 
  .خواهند کردزندگى 

                                                 
  ۵۵ ه، صفح۲، جلد مکاتيب عبدالبهاءرجوع کنيد به    ١
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حکومت عثمانى را " ترکهاى جوان"وقتى  ۱۹۰۸حضرت عبدالبهاء در سال 
د ساير زندانيان از حبس خالص شد اّما مانن ،برانداختند و خالفت را منسوخ نمودند

 ١رور مقابلهال صبر و سُ زحمت زندان و محکوم بودن به تبعيد و غربت از وطن را با کم
  :ه از اين عبارات در يکى از خطاباتش در مجمعى در پاريس پيداستفرمود چنانچ

ئج عالم يأس و نوميدى از نتا.  کدورت انسان از عالم ماّديات است ،حزن انسان"
 نحوستپس واضح و مشهود شد که حزن انسان و نکبت انسان و .  طبيعت است

اّما از احساسات روحانيّه هيچ ضررى و .  و ذلّت انسان همه از ماّديات است انسان
چون اين احزان از ماّديات ...زيانى و غّصه و غمى از براى انسان حاصل نمى شود

وقتيکه از ماّديات .  ع به روحانيّات بکنيمحاصل مى شود چاره نيست جز اينکه رجو
انسان .  زائل مى شود ،نهايت تنگدلى حاصل گردد انسان توّجه به روحانيّات مى کند

 ،وقتى در نهايت مشّقت، نهايت يأس مى افتد چون به خاطر آيد خداى مهربان دارد
و در بحر  اّما اين نفوسى که توّجهشان ِصرف به عالم ماّديات است...مسرور مى شود

نفسيکه معتقد به اين   ؟چه تسلّى خاطر دارند ٣نحَ مستغرقند در وقت بال و مِ  ٢ناسوت
و در بال و باشد که حيات انسان محصور در حيات ماّدى است چون ناتوان گردد 

بکوبد به چه چيز اميد دارد و به چه چيز تسلّى  ٤رحيل سمصيبتى گرفتار شود و کو
من چهل سال در حبس  . س روحانى دارد تسلّى خاطر داردهر انسانى که احسا...يابد

هر نفسى را به آن حبس مى آوردند يک  . بودم با آنکه تحّمل يک سال ممکن نبود
اين  هالک مى شد لکن من الحمدللّہ در از غم و غّصه ،سال بيشتر زندگانى نمى کرد

ک بشارتى جديد هر صبح بر مى خاستم مثل اينکه ي.  چهل سال در نهايت سرور بودم
احساسات .   هر شب تاريک مى شد نور سرور در قلب مى افزود.  به من مى رسيد

                                                 
  روبروئى   ١
  جهان انسانى   ٢
  باليا و مشکالت   ٣
  طبل سفر و کوچ کردن   ٤
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اگر توّجه به خدا نبود .  است روحانى تسلّى خاطر و توّجه به خدا سبب روح و ريحان
  ١"احساسات روحانى نبود چهل سال در حبس چه مى کردم؟

حت و آسوده اى براى زندگانى راحضرت عبدالبهاء پس از آزادى از زندان 
قيام نمود و به سفرهائى دور و دراز در  الٓهى بر خدمت و ترويج امر.  خويش نخواست

در شمالى سفر کرد و پيام صلح و اتّحاد بشر را که بعضى از ممالک اروپائى و امريکاى 
در مجامع علمى و .  تعاليم پدر بزرگوارش مذکور بود به گوش مردم آن کشورها رسانيد

ى و کليساها و کنيسه ها و مساجد نداى امر جديد را بلند فرمود و در جرائد آن فلسف
تفاصيلى دربارۀ آن سفر نوشتند و همه غير از معدودى که در دين خويش تعّصب زمان 

شرق و  گاه پيغمبراو را .  حضرت عبدالبهاء داد سخن دادندداشتند در مدح و ثناى 
دربارۀ اين .  ورت خطاباتش را منتشر ساختندگاه مبّشر صلح و سالم خواندند و ص

  : اسفار در يکى از خطاباتش چنين مى فرمايد
تا نهايت سنۀ  ۱۹۱۰بعد از آزادى مّدت سه سال يعنى از سنۀ  هاين مسجون چهل سال"

در اقليم اروپا و قاّرۀ وسيع امريکا سير و سفر نمود و با وجود ضعف و ناتوانى  ۱۹۱۳
ها در محافل عظمى و کنائس کبرى نعره زنان نطق هاى مفّصل شديد در جميع شهر

حضرت .  الواح و تعاليم بهاءاللّہ مسئلۀ جنگ و صلح بود انتشار داددر که کرد و آنچه 
بهاءاللّہ تقريبًا پنجاه سال پيش تعاليمى انتشار فرمود، آهنگ صلح عمومى بلند کرد و 

وقايع حاليه خبر داد که عالم انسانى در در جميع الواح و رسائل بصريح عبارت از اين 
در  ٣زيرا مواّد ملتهبه ٢حرب عمومى محتوم الوقوع ،خطر عظيم است و در استقبال

ذا عالم انسانى را دعوت به لهٰ  ... ه اروپا بشراره ئى منفجر خواهد گشتخزائن جهنّميّ 
ات صلح عمومى فرمود و الواحى به ملوک و سالطين نگاشت و در آن الواح مضرّ 

شديدۀ جنگ بيان فرمود و فوائد و منافع عمومى آشکار کرد که حرب هادم بنيان 
                                                 

  ۱۹۸ ه، صفح۱، جلد خطابات عبدالبهاء   ١
  حتمًا وقوع مى يابد   ٢
  رآتش شعله و   ٣
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 ممات مصّور ،حرب  .حيات مجّسم است ،صلح ،الٓهىانسانى است و انسان بنيان 
.  الٓهىاين است اساس شرايع .  اين است فيض آسمانى.  الٓهىاين است اساس  ...

عقالى عالم و اى فالسفۀ غرب و اى  بارى من در جميع مجامع فرياد زدم که اى
ابر تاريکى در پى که افق انسانى را احاطه نمايد و طوفان شديدى  ،دانايان روى زمين

در عقب که کشتى هاى حيات بشر را در هم شکند و سيل شديدى عنقريب مدن و 
ديار اروپ را احاطه کند پس بيدار شويد بيدار شويد هشيار گرديد هشيار گرديد تا 

وحدت عالم انسانى  مِ لَ ه عَ الٓهيو عنايت  ١به عونيع به نهايت هّمت برخيزيم و جم
عالم انسانى را از اين خطر عظيم نجات برافرازيم و صلح عمومى ترويج کنيم تا 

حال وقت آن است که علم صلح عمومى برافرازيد و اين سيل عظيم را که آفت ...دهيم
  ٢."کبرى است مقاومت نمائيد

را در بالد غرب بهائى جامعه هاى نو رسيده و ضعيف  ،پر ثمر اين سفرهاى
در هنگام .  تقويت نمود و نيز عاّمه را از مقاصد آئين حضرت بهاءاللّہ باخبر ساخت

بناى معبد بهائى را که بنام مشرق  -سنگخويش بدست سفر به آمريکا از جمله 
مروز معبد رفيعى با االذکار معروف است در حومۀ شهر شيکاگو به کار گذاشت و ا

هندسۀ بديعى در آنجا برپا است که آنرا از بناهاى تاريخى کشور آمريکا شناخته اند و 
خبر هزاران نفر از مردم غالبًا غير بهائيان از آنجا ديدن مى کنند و از امر بهائى هر سال 
  .مى يابند

به بارى حضرت عبدالبهاء پس از سفر اروپا کمى قبل از جنگ جهانى اّول 
وقايع حيات اين شخص .  اراضى مقّدسه در منزل خويش در حيفا مراجعت فرمود

و الهامات غيبى پشتيبان و هادى و  الٓهى جليل خود مبيّن اين مطلب است که قواى
که چگونه يک انسان ظهيرش بوده است و مطالعۀ آثارش به راستى سبب حيرت است 

                                                 
  مدد و کمک   ١
   ۴۳ ، صفحه۳، جلد خطابات عبدالبهاء  ٢
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مدرسه دربدرى و بى سر و سامانى کشيده و  منفرد و مهجورى که در دورۀ زندگانى اکثرًا
اى نديده و کتابخانه اى در دسترس خويش نداشته قادر است که با نهايت فصاحت 
آثار بسيار پربارى را به وجود آورد که هوشمندان جهان را به ستايش و شگفتى وادار 

مده که تا بحال بيش از سى هزار از الواح و آثار حضرت عبدالبهاء به دست آ . کند
در يازده جلد و مکاتيب عبدالبهاء از قبيل بعضى از آنها را در مجلّدات متعّدد 

که به دستور پدر بزرگوار در سال  هرسالۀ مدنيّ و  مفاوضاتو در سه جلد  خطابات
دهها کتاب ديگر که به عناوين مختلف از آثارش و  رسالۀ سياسيّهو نوشته شده  ۱۸۷۵

  .است نقل نموده اند جمع گرديده
حضرت عبدالبهاء مرکز ميثاق امر بهائى نه فقط ضامن اتّحاد اهل بهاء و 

فقط با تبيينات خويش از آثار حضرت بهاءاللّہ آگاهى  پيروان امر جديد بود و نه
تشويق نمود که بر خدمت جامعۀ آنان را نيز بيشترى به بهائيان جهان بخشيد بلکه 

  .ن بهائى به اطراف و اکناف عالم منتشر شوندانسانى قيام نمايند و در استقرار آئي
در سّن هفتاد و هفت سالگى از اين عالم  ۱۹۲۱باالخره در  آن بزرگوار

براى استقرار جسد خود که است در محلّى و رحلت فرمود و مزارش در دامنۀ کوه کرمل 
  .ان استامروز محّل زيارت و توّجه بهائيان جهو حضرت باب ساخته بود 
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  شوقى افندى ربّانى ،حضرت ولّى امراللّہ
کشتى امر بهائى را ناخدائى آگاه چون حضرت عبدالبهاء به مّدت بيست و نه   

ديد  طوفانهاى شديد.  درياهاى ژرف بيکران را در نورديد و سال هدايت و قيادت کرد
گر اى دور دست رسيد و به هر ساحلى که لنهکرانه به تا  جنگيدبا امواج خروشان  و

جمعى را با متاع  ،را عرضه داشت و در هر جاى الٓهىانداخت کاالى گرانبهاى امر 
ّکان را بدست جوانى توانا نهاد که فقط ايمان توانگر ساخت و پيش از آنکه درگذرد سُ 

حضرت .  بيست و چهار سال از عمرش گذشته و در دامان محبّتش پرورش يافته بود
که به الواح وصايا معروف است نوادۀ  دو امضاء خو عبدالبهاء وصيّت نامه اى به خّط 

خويش شوقى افندى ربّانى را به عنوان ولّى امراللّہ تعيين فرمود و مرکز عهد خويش قرار 
  .داد

که در وقتى که حضرت شوقى افندى به واليت امر بهائى رسيد جز در ايران   
بهائيان چند کشور  تعداد ،ودب الٓهىده ها هزار بهائى در آن ساکن بودند و زادگاه امر 

جز چند اثر  . ديگر در اروپا و آمريکا بسيار معدود و اّطالعشان از امر بهائى محدود بود
که بود و غير از آنچه  شده ناز آثار بيشمار حضرت بهاءاللّہ به زبانهايشان ترجمه 

ت خطابا ياو به افراد حضرت عبدالبهاء با مکاتبات خويش در تشريح امر بهائى 
در مجامع دينى و علمى بعضى از کشورهاى اروپا و آمريکا ايراد فرموده مفّصلى که 

  .منبع اّطالعى نداشتندديگر  ،بود
بهائيان جهان در آن زمان گروه هائى منفصل از يکديگر بودند که حضرت 
عبدالبهاء را پدرى مهربان و شخصيّتى عظيم و معلّمى روحانى مى دانستند و از چشمۀ 

جوشانش سيراب مى گشتند و بنا به عشق و ايمانى که به حضرت عبدالبهاء  ضافيّ 
  .داشتند بى چون و چرا به برگزيدۀ جوانش پيوستند

حضرت ولّى امراللّہ چنين جامعۀ وفادار ولى پراکنده و غير منسجمى را به   
 ،هبا صبر و شکيبائى و حکمت و دانائى به ثمر رسانيد تا آنکو تدريج هدايت فرمود 

المللى و متّحد و مرتبط بوجود آمد که  جامعه اى بين ،ه امروز مى بينيمچچنان
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که  ىيج نداى وحدت و محبّتوبا کوششهاى منّظم و هم آهنگ و مؤثّر به تراعضايش 
  .در آئين يزدانى خود يافته اند مشغولند

و  حضرت ولّى امراللّہ از جمله به ترجمۀ آثار مهّمۀ حضرت بهاءاللّہ پرداخت
از زبان اصلى به انگليسى ترجمه فرمود و از آن راه آن الواح را با نهايت فصاحت 

و بهائيان نو رسيده انجام پذيرفت آسان تر و سريع تر  ترجمۀ آثار بهائى به زبانهاى ديگر 
که در تعاليم حضرت  الٓهىدر کشورهاى مختلف فرصت يافتند که به گنجينۀ وحى 

يابند و بر عرفان خويش بيفزايند و با اطمينانى بيشتر و  ىسترسبهاءاللّہ تجلّى کرده د
و نيز حضرت شوقى .  بصيرتى روشن تر بر خدمت عالم انسانى متّحدًا متّفقًا قيام نمايند

پنهان بود  الٓهىتأئيدات ملکوتى نظم جهان آرائى را که در صدف آيات با افندى 
م جامعۀ بهائى بوجود آمد که امروز آشکار ساخت و در نتيجه تشکيالت روحانى و منّظ 

نظمى که بشارتش  . انسجام جامعۀ ايشان استباعث حافظ وحدت بهائيان جهان و 
مواّد اّوليه اش را قلم حضرت بهاءاللّہ ريخته و  راحضرت باب داده و طرحش را 

به حال ش مرکز ميثاق امر بهائى حضرت عبدالبهاء گرد آورده بود عالى مقام مهندس
 و آغاز شبنيان بدست توانايساختمان آن شد و  ردهپسحضرت ولّى امراللّہ دست 

باالخره پناهگاه بشر بال کشيدۀ و  يافتخواهد يافته و  عارتفابه تدريج و  استوار گرديد
  .دخواهد شسرگردان 

با زحمات شبانه روزى واليت حضرت ولّى امراللّہ طّى سى و شش سال 
بخشيد تا امر بهائى را مبداء و منشاء تمّدنى بديع  خويش بهائيان را بصيرتى جديد

.  تحّول و سرگردانى استشناسند که درمان دردهاى اجتماع بشرى در اين عصر 
آثار حضرت ولّى .  است و ملکوتى الٓهىتمّدنى که نه شرقى است و نه غربى بلکه 

ائى است بسيار يق مکنونه در امر بهاامراللّہ به فارسى و انگليسى که همه در بيان حق
متعّدد رسائل  ، خوداز ترجمۀ آثار حضرت بهاءاللّہ داست و عالوه بر چندين مجلّ 

بدون مطالعۀ آنها مقاصد امر نگاشته و کتابى در تاريخ امر بهائى تأليف فرموده که 
  .گرددمى نه بايد بر اهل تحقيق آشکار چبهائى و اهميّت تعاليم حضرت بهاءاللّہ چنان
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بود که بهائيان دانستند که نات و تعليمات حضرت ولّى امراللّہ بر اثر تبيي
نيست که به دين جديدى منتسب گشته اند  فقط آنى که در دل و جان يافته اند ايمان

يقين بلکه باشد نهاده  هانآ که احکام اديان قديم را منسوخ داشته و آئين نوى بر جاى
وظيفه و مسئوليّتشان دانستند که و است متوّجه به افقى وسيع تر نظرگاهشان يافتند که 

است و خالى از مفاسد نظمهاى ديگر  الٓهىبناى نظم جهان آرائى است که اساسش 
جهان را جهانى و آن نظمى است که و داراى محاسن جميع آنها است است بشرى 

اين بينش جهانى آئين بهائى را حضرت ولّى امراللّہ در آثار بيشمار .  کردديگر خواهد 
نظم جهانى بنام که از رسائل خويش مثًال در مجموعه اى  . خويش مکّرر فرموده است

آثار بهائى براى عالم انسانى  طرحى که درراجع به به چاپ رسيده  حضرت بهاءاللّہ
  : چنين استترجمۀ چند عبارت از آن را بيان مى فرمايد که  ىريخته شده مطالب مهمّ 

بشر بسر رسيده و عالم انسانى حال به هيجان و ديگر عصر شير خوارگى و کودکى "
التهابى دچار است که با سخت ترين دورۀ تکاملش يعنى دورۀ ماقبل بلوغش مالزمت 

رسيده بتدريج فروکش مى کند و اعلٰى بحّد  ىدارد، دوره اى که غرور جوانى و سرکش
، سپس آرامش و معقوليّت و متانت که مخصوص دورۀ بلوغ است بجايش مى نشيند

نوع بشر بمرحلۀ رشد و کمال مى رسد و قادر مى شود بقوا و قابليّتى فائز شود که 
  .آن استه ترّقيات نهائيش وابسته ب

آن ه ست که حال جامعۀ انسان رو با اد اهل عالم درخشانترين مرحله اىاتّح  
بوده لى دولت شهرى و اتّحاد ملّى مراحاتّحاد خانواده و قبيله و اتّحاد .  روان است

است که بشر آن را پيموده و با موفّقيت پشت سر گذاشته است و امروز اتّحاد جهان 
 است که هدف و مقصد بشر سرگردان است، دورۀ ملّت سازى سپرى شده به اعلىٰ 

بلوغ مى رسد بايد خود را از شّر اين ه ذا جهانى که بلهٰ .  درجۀ خود نزديک مى شود
جميع روابط انسانى را قبول کند و يکباره دستگاهى بت برهاند و وحدت و يگانگى 

  .اندازد که اين اصل اصيل وحدت را در آن تجّسم بخشدرا براه 
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را به در اين عصر، روحى بديع ملل جهان " حضرت بهاءاللّہ اعالن فرمود  
" .که تاکنون احدى پى بعلّت آن نبرده و سبب آن را نشناخته استحرکت آورده 

  )ترجمه(
اى پسران انسان دين اللّہ و : "ل معاصر خود چنين خطاب مى فرمايدو به نس  

ست ا اين... مذهب اللّہ از براى حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبّت و الفت عالم است 
محکم متين، آنچه بر اين اساس گذاشته شود حوادث دنيا  اساسِ  ١سِّ راه مستقيم و اُ 

اصالح " :و همچنين مى فرمايد ٢."زاندنرياو را حرکت ندهد و طول زمان او را از هم 
نور ": هددو بعالوه شهادت مي ٣"عالم و راحت امم ظاهر نشود مگر به اتّحاد و اتّفاق

اين مقصد  ... حّق آگاه گواه اين گفتار بوده و هست.  اتّفاق آفاق را روشن و منّور سازد
  ٤.است "مل مليک آمالسلطان مقاصد و اين اَ 

 نحوى که حضرت بهاءاللّہ مقّرر فرموده مستلزم آنوحدت نوع انسان به "  
ست که يک جامعۀ متّحد جهانى تشکيل يابد که در آن تمام ملل و نژادها و اديان و ا

حال استقالل دول عضوش و آزادى و طبقات کامًال و پيوسته متّحد گشته و در عين 
ن جامعۀ متّحد جهانى تا اي.  ابتکار اعضاء مرّکبه اش تمامًا و يقينًا محفوظ مانده باشد

جائى که مى توان تصّورش را نمود بايد داراى يک هيأت مقنّنه باشد که اعضايش 
بمنزلۀ امناى تمام نوع انسان بالمآل جميع منابع ملل آن جامعۀ جهانى را در اختيار 
خود گيرد و قوانينى را وضع کند که براى تنظيم حيات و رفع حاجات و ترميم روابط 

  .قوام الزم و واجب استا ملل وجميع 

                                                 
  بنياد  –پايه   ١
  ۱۴۰، صفحه منتخباتى از آثار حضرت بهاءاللّہ   ٢
  ۲۷۹، صفحه اشراقات و چند لوح ديگر    ٣
  ۹۵، صفحه ۱، جلد الٓهىآيات      ٤
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 ه به پشتيبانى يک نيروى پليس بين در چنان جامعه اى يک هيأت مجري
المللى مصّوبات هيأت مقنّنه را اجراء کند، به تنفيذ قوانينش پردازد و وحدت 

  .اصليّۀ تمام جامعۀ جهانى را حفاظت نمايد
  بين عناصر و نيز يک محکمۀ جهانى تشکيل شود که تمام دعاوى حاصله

مرّکبۀ اين نظام جهانى را داورى کند و حکم نهائى و الزم االجرايش را صادر 
  .نمايد

  يک دستگاه ارتباطات و مخابرات بين المللى بوجود آيد که با سرعتى حيرت
انگيز و نظم و ترتيبى کامل به کار افتد و جميع کرۀ زمين را در برگيرد و از 

  .باشد جميع موانع و قيود ملّى آزاد
  يک پايتخت بين المللى بمنزلۀ کانون و مرکز اعصاب مدنيّت جهانى تعيين

براى تمرکز و توّجه قواى وحدت بخش حيات باشد و از آن که کانونى  ،شود
  .جميع جهات ساطع گردده انوار نيرو بخش و جان افزايش ب

 هک شود و يا يکى از زبانهاى موجود انتخاب ١يک زبان بين المللى ابداع 
  .عالوه بر زبان مادرى در تمام کشورهاى فدرال جهانى تعليم داده شود

  يک خّط و ادبيّات جهانى، يک نظام مشترک براى پول و اوزان و مقادير
تعيين شود و روابط و تفاهم بين نژادهاى متنّوع و ملل جهان را ساده و سهل 

  .نمايد
 تواناى بشر با هم ر در چنين جامعۀ جهانى علم و دين يعنى دو نيروى بسيا

  .آشتى پذيرند و همکارى نمايند و در پيشرفتش هماهنگ شوند
  در سايۀ چنين نظامى مطبوعات به اظهار نظرات و عقايد بشر کامًال ميدان

دهد و از اينکه مورد سوء استفادۀ ارباب غرض چه شخصى و چه عمومى قرار 
  .ئى يابدگيرد ابا کند و از قيود نفوذ ملل و دول متنازع رها

                                                 
  نو آوردن   ١



١٠٧ 

 

  منابع اقتصادى جهان تحت نظم در آيد و از مواّد خامش بهره بردارى و
بازار فروشش توسعه و هماهنگى يابد و محصوالتش بطور  . استفاده شود

  .عادالنه توزيع شود
 ابتها و کينه ها و دسائس ملّى از ميان برخيزد و تعّصبات و عداوتهاى نژادى قر

  .ى تبديل گردددوستى و حسن تفاهم و همکاره ب
  علل خصومتهاى دينى رفع و موانع و قيود اقتصادى کامًال الغاء و تفاوت

هم فقر و فاقه و هم مالکيّت و ثروت فوق العاده از .  فاحش طبقاتى نابود شود
بين برود و نيروهاى عظيمى که در راه جنگهاى اقتصادى و سياسى بهدر مى 

بيل توسعۀ اختراعات و ترقيّات اهداف اليقى از قه رود از آن پس معطوف ب
امراض و توسعۀ تحقيقات  ١فنّى و ازدياد توليدات و محصوالت بشرى و ازالۀ

و اعتالء مغز و فکر بشرى و بهره  ٢علمى و باال بردن سطح صّحت و تشحيذ
مندى از منابع بکر و ناشناختۀ کرۀ زمين و درازى عمر انسان گردد و به ترويج 

يات فکرى و اخالقى و روحانى نوع انسان را تقويت کند هر وسيله اى که ح
  .پردازد

  در چنان جامعه اى يک نظام فدرالى جهانى برقرار گردد که بر جميع بالد
منابع بسيار عظيمش باشد و مرامهاى  ٣حکومت نمايد و فرمانرواى بالمنازع
طلسم جنگ و بدبختى را بشکند و به عاليۀ شرق و غرب را در برگيرد و 

 .  ستفاده از جميع منابع موجود در زمين راغب باشدا

                                                 
  از ميان بردن   ١
  تيز کردن   ٢
  يگرانبى رقيب و بى مخالفت د   ٣
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عدل و داد شود و بقايش بر شناسائى خداوند يگانه در چنان نظامى زور خادم 
اين است هدف و مقصدى که نوع .  متّکى باشد ى از يک دين عمومىوو پير

 ١."بسويش روان استناگزير انسان بر اثر نيروهاى وحدت بخش حيات 

تأسيس  اللّہ عالوه بر ترجمه و تبيين آثار حضرت بهاءاللّہ بحضرت ولّى امرا  
محافل روحانى که هيأت حاکمۀ  جامعۀ بهائى در هر ده يا شهر يا مملکت است عالم 

که در کتاب اقدس و الواح وصايا اساسش گذاشته را بهائى را هدايت فرمود و بنيانى 
 . وظائف آنرا معيّن فرمود ودر سراسر جهان مرتفع ساخت و طرز انتخاب شده بود 

را بر تأسيس امر  آناندر اجراء نقشۀ ملکوتى حضرت عبدالبهاء که  بهائيان راسپس 
  .  در سراسر جهان موّظف مى ساخت رهبرى کرد الٓهى

حضرت شوقى افندى بعد از سى و شش سال با رنج و مرارت شبانه روزى امر 
مشهورى ارتقاء دادند و در  جهانِى بهائى را از جامعه اى مجهول و کوچک به آئين 

  . از اين عالم درگذشتند و به عالم بقا پيوستند ۱۹۵۷
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                 
  ۱۵۷-۱۵۳، صفحه نظم جهانى بهائى   ١
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   برخى از تعاليم اجتماعى بهائى – چهارمبخش 
  وحدت عالم انسانى 

  تساوى حقوق زن و مرد 
  زبان بين المللى 

  ترک تعّصبات 
  تعليم و تربيت اجبارى و عمومى 

  بى حساب  ِت نه فقر و فاقه و نه ثرو
   ن گردداعنتمّدن ماّدى بايد با تمّدن روحانى هم
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  وحدت عالم انسانى
چنانچه مى دانيد و قبًال بدان اشارت رفت مقصد و هدف آئين بهائى وحدت 
عالم و اتّحاد و يگانگى بين انسانها است و اين مقصد عظيم در بسيارى از آثار 

  :ستحضرت بهاءاللّہ عنوان گشته ا
اى دوستان سراپردۀ يگانگى بلند شد به چشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار "

  ١."و برگ يک شاخساريک داريد 
  ٢"آن لى االرض اهِل عَ  نْ فى الحقيقه عالم يک وطن محسوب است و مَ "
لى االرض به مثابۀ يک عَ  نْ حّق جّل جالله از براى اصالح عالم آمده تا جميع مَ "

  ٣".شوند نفس مشاهده
  ٤"مقصود از اين ظهور اعظم اصالح عالم بوده و هست"

حضرت بهاءاللّہ نداى وحدت عالم انسانى را در زمانى بر آورد که جهان   
در ايران زمان ناصرالدين شاه اکثر مردم کشور .  معاصرش حاضر و آماده براى آن نبود
در .  ماى دين بودندسيطرۀ علتحت کومت و حبيسواد و خرافاتى و در چنگال مظالم 

در آن زمان .  ديگر نقاط جهان نيز گوش شنوائى براى شنيدن نداى يگانگى بشر نبود
مرام ناسيوناليزم به اوج خود رسيده بود و محدودۀ وطن بزرگترين واحد مجتمع بشرى 

هم از ايران که نامش  که کسى آن استدر چنان زمانى چقدر غريب .  بشمار مى رفت
اعالن وحدت عالم انسانى نمايد  ،اغلب مردم جهان نشنيده بودندوقت در آن را هم 

زيرا مفهوم عالم انسانى در آئينۀ تصّور مردم زمان نمى گنجيد و در هنگامى که نداى 
  .بى خبر بودند جهاناز اوضاع و احوال حتّٰى وحدت عالم از ايران برخاست مردمش 

                                                 
  ۱۴، صفحه درياى دانش   ١
  ۲۰همان کتاب، صفحه    ٢
  ۲۰همان کتاب، صفحه    ٣
  ۲۰همان کتاب، صفحه    ٤
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مجتمع بشرى از دايرۀ ادراک  بعنوان يک واحد" عالم"در اروپا نيز مفهوم   
ناپلئون .  شعار دولت و ملّت بود ،عظمت وطنو وطن پرستى  همه جامردم بيرون بود و 

رقابتهاى .  سّوم امپراطور فرانسه و بيسمارک صدر اعظم آلمان با هم در جنگ بودند
استعمارى بين ممالک مقتدر زمان در کار بود ولى حضرت بهاءاللّہ در چنان زمانى 

را ارادۀ خدا براى اين عصر شمرد و فرمود  ردۀ يگانگى را در جهان برافراشت و آنراپس
  .سرنوشت بشر است که به يگانگى روى آورد و جز اين راه نجاتى پيدا نيستکه اين 

مى توان گفت که حضرت بهاءاللّہ تعاليمى را به عالم ابالغ فرمود که در 
مان سخنانش را به جان باور ميکردند براى او جز کسانى که به مدد اي خودِ  زماِن 

مفاهيمى جز آنچه در  هين شاه کسى را بزمان ناصرالدّ  در ايراِن .  ديگران مفهوم نبود
بهاءاللّہ در ايران د و مخالفت مردم با حضرت بواصول بود اعتنائى نچارچوب فقه و 

ود که به تجديد واسطۀ تعّصبات دينى بود و حمله به بهائيان از آن جهت به بيشتر ب
مسلمانان حال آنکه مى دانستند و  الٓهىاديان معتقد بودند و حضرت بهاءاللّہ را مظهر 

حضرت محّمد را خاتم النّبيين و دين اسالم را آخرين دين خدا تا آخر الّزمان مى 
اّما مفهوم وحدت عالم انسان در کشورهاى غرب نيز قبول نمى شد زيرا  . پنداشتند

گفته شد حّب وطن و حفظ منافع ملّى باالترين فضيلت هر کس در  چنانچه قبالً 
زمان وجود  آن بشرى درعنوان يک واحد ه مملکت خويش مى بود و مفهوم جهان ب

که حضرت بهاءاللّہ اعالن اين است که آيا مفهوم وحدت عالم انسان  سئوال.  نداشت
  : سعدى شيراز فرمودفقط يک شعار نوع پرستانه و از همان نوع است که مثالً فرمود 

  که در آفرينش زيک گوهرند    بنى آدم اعضاى يکديگرند
خواب و خيال و يا آرزوئى محال نيست  هفرموددر اين باره از آنچه حضرت بهاءاللّہ 

زيرا پشتوانه اش خدا است و چراغ راهش تعاليمى بديع که آن وحدت را به سامان مى 
که ما را بطرف آن است ر دو نوع است يکى آنها باّما تعاليم حضرت بهاءاللّہ .  رساند
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مى دهد و ديگرى آنها که موانعى که در راه ما به آن مقصد است از ميان  ١هدف سوق
  :د مى فرمايدبر مى دار

اى اهل عالم فضل اين ظهور اعظم آنکه آنچه سبب اختالف و فساد و نفاق است از "
  ٢"ست ثبت فرموديمکتاب محو نموديم و آنچه علّت الفت و اتّفاق ا

مفاهيم رايج و متداول بين از جمله بوده و هست " آنچه سبب اختالف و فساد و نفاق"
پيروان اديان است که بر اساس احکام آئين خويش بشر را منقسم به کافر و مؤمن و 

حضرت بهاءاللّہ جميع تعاليم و .  دختنجهنّمى و بهشتى و طاهر و نجس مى سا
احکام و تعاليمى است  ،اّما دستۀ ديگر.  استا منسوخ ساخته احکامى از اين قبيل ر

که ما را به سوى وحدت هدايت مى کند و به سرچشمۀ يگانگى مى رساند که در اين 
 اوراق اين کتابکتاب شّمه اى از آنها مورد بحث ما است و طرح اصلى کلّى نيز در 

  .خواهيد کردآينده مالحظه  صفحاتدر  را مذکور گرديد و تفصيل بيشتر
 الٓهىتفاوت ديگر در اين است که تعاليم آئين بهائى قّوۀ نافذه اش کلمۀ   

به اين بيان حضرت بهاءاللّہ توّجه .  است که جلوه گاه ارادۀ خداوند مهربان است
نازل، آن سبب نظم عالم و  الٓهىبراستى مى گويم آنچه از سماء مشيّت " :فرمائيد

  ٣."استاتّحاد و اتّفاق اهل آن 
را در اين عصر داير بر تأسيس وحدت عالم  الٓهىو چون حضرت بهاءاللّہ مشيّت 

انسانى اعالم فرموده اند، يقين است که در ارکان عالم نفوذ مى فرمايد، چنانکه نفوذ 
تمّدنهاى بزرگ عالم که بر اثر نفوذ کلمات مربّيان آسمانى مانند همۀ .  هم کرده است

هيچ نيروى دنيوى با چنان خواهد کرد زيرا حضرت بهاءاللّہ نيز به وجود آمده، کالم 
مقاومت هيچ کشورى و لشکرى و پادشاهى، امر و در هيچ زمانى و بر نتابد  الٓهىکالم 

از پيش چنين بوده و همواره .  ارادۀ خدا را از پيشرفت باز نداشته و نخواهد داشت
                                                 

  به پيش راندن   ١
  ۹۶، صفحه درياى دانش   ٢
  ۱۶۳، صفحه بعد از کتاب اقدس مجموعه الواح   ٣



١١٣ 

 

عاّم ندارد و فقط به اهل ايمان مربوط  اينگونه برداشت البتّه جنبۀ  .چنين خواهد بود
آورده جارى خواهد شد و اعتقادشان بر  الٓهىمى شود که مى گويند آنچه مظهر ظهور 

تاريخ ظاهر شد آن اين است که حضرت بهاءاللّہ چون ديگر فرستادگان خدا قبل از 
خلق  در عالم وجود تحّقق مى يابد و کالمش فرمودهلهذا آنچه و  تخسارا ولى تاريخ 

  :از قلم حضرت بهاءاللّہ نگارش يافته . جديدى مى آفريند
روح جديد معانى به امر آمر حقيقى در اجساد الفاظ دميده شد و اعلٰى از حرکت قلم "

  ١".آثارش در جميع اشياء ظاهر و هويدا
که آيا وحدت پردازيم از اين مبحث عرفانى بگذريم و برگرديم به اين موضوع   

جهانى در آيا    شدنى است يا فقط در مرحلۀ حرف باقى مى ماند؟اصالً عالم انسانى 
که هر روز در جنگى است و مردمان به کشتار يکديگر مشغولند چگونه داعيۀ يگانگى 

  بشر را مى توان آرزوئى واهى ندانست؟
واجب است که حضرت بهاءاللّہ فرموده است براى وصول به ذکر اين نکته   

ر که سرنوشت محتوم ما است دو راه وجود دارد و انتخاب هدف وحدت و يگانگى بش
راه اّول سر تسليم نهادن به حکم و رأى خداوند است .  يکى از اين دو راه با ما است

و اين همان راهى است که معدودى در  مى گرددکه فورًا سبب حصول اتّحاد بنى آدم 
ز مردم هر کشور و هر قوم و پيموده و جامعه اى متّحد و منسجم مرّکب اهر نقطۀ جهان 

  .هر نژاد و هر دين و مذهبى تشکيل داده اند
افسوس و دريغ که  ،سخت و دشوار و مصيبت بار است بسراه دّوم راهى   

خداوند بخشندۀ مهربان براى نجاتش عرضه از آنچه که را برگزيده و دّوم بشر اين راه 
براى در عوض و  به يک سو افکندهامر خدا را  ،انسان مغرور . غافل مانده استداشته 

از فکر و رأى کج انديش چاره جسته و به اين تحذير و انذار رفع مشکالت خويش 
  :يش اظهار داشته وقعى نگذاشته استسال پ چند دهحضرت بهاءاللّہ که يکصد و 

                                                 
    ۶۷ فحه، صمنتخباتى از آثار حضرت بهاءاللّہ   ١
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از حّق جّل جالله بخواهيد تا نفوس را از درياى آگاهى بى نصيب نفرمايد چه اگر "
آگاه شوند ادراک مى نمايند که آنچه از قلم حکمت جارى و ثبت شده فى الجمله 

و راحت و امنيت و مصلحت کلّى در آن است واّال به منزلۀ آفتاب است از براى جهان 
  ١."هر يوم بالياى جديدى ارض را اخذ نمايد و فتنۀ تازه اى برپا شود

اهد يافت و در جاى ديگر به صراحت مى فرمايد که اين آشوبها شّدت خو  
به اين .  فش مرتعش مى گردديوصتعاقبت به هرج و مرجى خواهد انجاميد که قلم از 

تحّقق وحدت عالم انسانى بعد به نحوى که حضرت بهاءاللّہ پيش بينى فرموده ترتيب 
است چنانکه  ناشى گشته الٓهىت بشر از نصائح لغفثر ابر از دوران مصائبى است که 

از جويد بيماريش روز بروز شّدت پذيرد و آنقدر دردش افزايش اگر مريضى از دوا احتر
يگانگى جامعۀ بشرى نيز همين  . دارو مجبور شودر قبول يابد و رنجور شود تا باالخره ب

تا مّدتى  آن است که الٓهىاز نصايح  رشب و نتيجۀ طبيعى غفلتمسير را طّى مى کند 
.  ئى که پزشک دانا تجويز نموده روى آوردداروبه ناچار تا  مبتالى به سختى و بال گردد

  :حضرت شوقى افندى ولّى امر بهائى مى فرمايد
شديده جهان و جهانيان را سراسر احاطه نموده و غبار جنگ و ستيز  ٢هر چند عواصف"

و باليا نسوزد  ٤مصائب ٣آسمان عالم را تيره و تاريک کرده ولى تا عالم امکان در نيران
از مکايد سياسيّه و مقاصد سيّئۀ خفيّه شان نگردند و افراد بشر از  ٥و ملل مشمئزو دول 
اين بادهاى مسموم مخالف هوى و هوس پشيمان و مأيوس نشوند انوار ابدى  ٦هبوب

پرتوى بر عالم نيفکند و لب تشنگان عالميان به کوثر  الٓهىاز مشرق اين ظهور کلّى 

                                                 
  ۱۸، صفحه درياى دانش   ١
  تندبادها   ٢
  آتش ها   ٣
  مصيبتها   ٤
  بيزار و تنّفر   ٥
  وزيدن   ٦
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نگردند و متنّفر از حال پر وبال خويش تا خسته و آزرده  . عرفان و ايمان واصل نگردند
 ٢اين تعاليم و سموّ  ١علويّت ،را ننمايند تنشوند و تشنه و سرگردان آرزوى ساحل نجا

  ٣."اين کلمات مقّدسه چهره نگشايد و قدر و منزلتش در انظار معلوم نشود
به اين ترتيب بايد گفت که بهائيان از نفوس معدودى در جهان هستند که از   
بلکه يقين دارند و احوال مصيبت بار و ناهنجار امروز پريشان و مأيوس نيستند اوضاع 

نوع بشر  تّحاداين آتش سوزانى که در جهان برپا است از لوازم ضروريّۀ اتّصال و اکه 
جامعۀ انسانى  پراکندۀ هاى ٤بتواند قراضهکه روز بروز شديدتر و سوزنده تر شود تا است 

در قالب تازه اى بريزد و صنع بديعى بوجود آورد که و  انسانى را بگدازد و ذوب نمايد
  .شاهد وحدت و يگانگى چهره گشايدزينت عالم انسانى گردد و 

انسانهاى اّوليه .  استتاريخ بشرى تکاملى تدريجى يافته مالحظه فرمائيد که   
ه ها پراکنده بودند کم کم خانواده تشکيل دادند و خانواده ها عشيره و قبيللکه در جنگ

را بوجود آوردند و امروز محدودۀ وطن براى ملّى قبائل با هم ساختند و وطن .  ساختند
با هم بيشتر و نيازهايشان به يکديگر جهانيان که با ترّقى علوم و فنون ارتباطشان 

ترى را وفادارى بزرگبعيّت و اتنگ و مشکل گشته و ت بسيار ،اجتناب ناپذير است
 ديگر اين تکامل تدريجى اتّحاد بشر در وطن مشترک ايجاب مى کند و البد مرحلۀ

  .يعنى کرۀ زمين استخويش 
يعنى زمان ظهور حضرت (اّما اين مفهوم جامعۀ متّحدۀ جهانى در قرن نوزدهم 

تا نيمۀ قرن بيستم که جنگ حتّٰى عمومى مردم جهان بيرون بود از درک ) بهاءاللّہ
و امروز هر انگى عالم انسانى را نمى پذيرفتند هنوز شعار يگمردم جهانى دّوم آغاز شد 

ه بروز واضح تر مى گردد ه چند اتّحاد بشر عمًال صورت نگرفته ولى لزومش روز ب
                                                 

  برترى   ١
  بلندى   ٢
  ۵۳ ه، صفح۳، جلد مائدۀ آسمانى   ٣
  براده هاى فلّزى   ٤
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جهانگرائى و دهکدۀ جهانى و جهان وطنى بر سر نحوى که حال اصطالحاتى از قبيل 
فهوم جهانى م ،بنا به عللىبعضى از مردم که هنوز قبول داريم .  استافتاده زبانها 

ضرورى نيازهاى متقابل و روابط نمى توان منکر شد که شمارند ولى  مردود مىشدن را 
به بين المللى چنان به هم پيوسته است که جز آنکه عوامل متعّدد با هم توافق نمايند

نابود حتّٰى نکنند همه ضرر مى بينند چنين چاره اى نيست و اگر اتّحاد گرايش يابند 
  .  مى شوند

هى چون بهائيان دم از وحدت عالم انسان مى زنند مخالفان شّکاک گا
را امثالش نيا و روآندا و بروندى و وسْ وقايع عراق و بُ مانند  اختالفات و جنگهاى متعّدد

مى کشند که با چنين احوالى وحدت عالم انسانى چگونه به مرحلۀ عمل در ما به رخ 
ه و قابل قبول به نظر مى آيد ولى با توّجه در نظر اّول چنين استنباطاتى فريبند  آيد؟

مؤمن اند و به تحّقق بشارات  الٓهىکه به نفوذ کلمۀ به آنچه مرقوم گشت بهائيان 
حضرت بهاءاللّہ مطمئن با خوش بينى و يقين کامل جواب مى دهند که اين جنگها و 

نه دليل بشارات است آن خود وسيلۀ حصول  ،آشوبها با وجود ضررها و آسيب هايشان
ما را قدمى به ساحل  ،آشوبهاهر يک از اين جنگها و زيرا ديده شده که  هارّد آن

اّولين بارى که در تاريخ بشرى کلمۀ مالحظه فرمائيد   .مقصود نزديک تر مى سازد
  که گفتند جنگ جهانى اّول.  جهانى بعنوان صفت بکار گرفته شد در مورد جنگ بود

تا  ۱۹۱۴جنگ جهانى اّول از سال .  نبود" جهانى"ر تا آن وقت هيچ امرى از امو
سبب خرابى خانه و  بسيارى از کشورها را به کشتن دادميليونها نفر از جوانان  ۱۹۱۸

پس از اّما اين فاجعۀ مرگبار نتيجه اش آن شد که بيشمار گرديد هاى بيشمار و شهرهاى 
ناتوان و از پاى بست ويران مجمعى بنام جامعۀ ملل بوجود آمد که هر چند پايان جنگ 

که لزوم وحدت عمل را آن را مى توان اّولين نشانۀ بيدارى جهانيان دانست باز بود 
ديرى نپائيد که جنگ جهانى دّوم .  شناخته بودنددر عالم عمومى براى حفظ صلح 

درگرفت که کشتار و خرابى و دمارش از جنگ اّول به مراتب بيشتر و خساراتش چند 
هر چند .  دورد اّما هر چه بود در آخر جنگ سازمان ملل متّحد را بوجود آبرابر بو
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باز اّما پيشنهاد فرموده بسيار به دور است حضرت بهاءاللّہ سازمان ملل متّحد از آنچه 
ممتازتر از بسيار انصافًا و رفته است وحدت بسوى پيش تر قدمى مى توان گفت که 
  .جامعۀ ملل است

خانواده بود و به قبيله  ،انسان عامتجااّولين واحد رفت  ه بدان اشارتچچنان  
و اتّحاد قبائل رسيد و بعد حکومت شهرى روى کار آمد سپس دولتى در کشورى پديد 

ين قرن بر اساس وطن امور خويش را تمشيت دادند تا آمد و اين دولتها و ملّتها تا چند
فاشيزم و دول غربى و ممالکى  آنکه تا اواسط قرن بيستم به سه بلوک عمدۀ کمونيسم و

بعد از اين سه بلوک نيز   .ندتشگقسم منکه يدک کش هر يک از آن مرامها بودند 
به بلوک  ،گرديدند و امروز حصرمن "بلوک شرق و غرب"به دو جنگ جهانى دّوم 

قرار گيرد يک  آنواحدى رسيده ايم که متأّسفانه بجاى آنکه جامعۀ بشرى در رأس 
ى نخواهد مبنظر مى رسد اين وضع نيز دوا . بر قلّۀ اين هرم نشسته استکشور نيرومند 

بنابراين از نظر   .بين المللى جايش را خواهد گرفتسازمانى دير يا زود و  داشت
تاريخى نيز مى توان چنين استنتاج نمود که حرکت تکاملى تاريخ جهان و جبر زمان ما 

  :به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء.  اندرا بسوى وحدت که مقتضاى عصر ما است مى کش
هر امرى .  اين تعاليم چون به مقتضاى زمان است البد جارى مى شود ولى به تدريج"

   ١."را منع و مقاومت مى توان نمود مگر اقتضاى زمان را
با اندکى تفّکر مى توان دريافت که هرج و مرجى که در جهان امروز است   

ئى جديد با مقتضيات و نيازهاى تازه زندگى مى سببش اين است که حال ما در دنيا
کنيم ولى داير مداران جامعۀ بشرى از سياسيون و دانشمندان و علماى دين و ديگران ما 

مبتنى بر خودپرستى و حفظ منافع را به شيوۀ قرن نوزدهم اداره مى کنند که اساسش 
با آنچه الزمۀ جهان امروز  و اين روش البتّه.  فلسفۀ ماکياولى است باملّى به هر قيمت 

در عين حال همين امروز هم .  که چنين به هم وابسته است تناسب ندارداست 
مالحظه مى کنيم که در سير تکاملى به سوى وحدت آثار عالئمى هويدا است حاکى 

                                                 
  ۲۹۱، صفحه ۱، جلد بدايع االٓثار   ١
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چه کسى باور .  از آنکه محيط دايرۀ وحدت عالم انسانى وسيع تر و فراگيرتر مى شود
نسه و آلمان که چندين نسل با هم در جنگ و ستيز و به خون هم تشنه مى کرد که فرا

دست هم دهند و ه دست بحتّٰى بودند امروز چنان با يکديگر پيوند اتّحاد بندند 
بنيان نهند؟  چه کسى باور مى کرد که ممالک رقابت جوى اروپا اتّحاديۀ اروپا را 

ايند و موانع گمرکى را بردارند و مرزهاى خود را به روى ساير کشورهاى اروپائى بگش
شهروندان اروپائى را در کشورهاى خود بپذيرند و اجازۀ کار دهند و جميع مزاياى 

چه کسى تصّور مى کرد که کشورهاى   شهروندان خود را نيز به آنان تفويض کنند؟
رقيب و متخاصم و منقسم اروپا پول واحدى يابند؟  آيا امثال اين شواهد به ما نشان 
نمى دهد که بشر با وجود مسائل الينحل امروزى به سوى مقصدى روان است که ارادۀ 
خدا در آن است؟  بلى بشر از مقصد حتمى خويش در اين زمان غفلت ورزيده و 
بجاى کعبه راه ترکستان گزيده ولى چون مّدتى از اين بيراهه رفت و سرگردان شد و رنج 

داد و به آنچه حضرت بهاءاللّہ مقّدر فرموده و محنت کشيد ناچار تغيير جهت خواهد 
  : در آثار حضرت ولّى امراللّہ چنين آمده است.  روى خواهد آورداست 

آيا اين بحران هاى پى در پى که جامعۀ کنونى را به لرزه مى افکند در درجۀ اّول "
ت بدان سبب نيست که پيشوايان و زمامداران جهان عاجز از آن بوده اند که مقتضيا

خود را از افکار پيش ساخته و عقائد اين عصر را درست تشخيص داده و يکباره 
دست و پاگيرشان برهانند و دستگاه حکومتشان را چنان تغيير دهند که با موازين 
وحدت عالم انسانى که حضرت بهاءاللّہ اعالن فرموده و مقصد اصلى و غائى و وجه 

وحدت عالم انسانى که نمايد؟  زيرا اصل آئين خويش قرار داده است تطبيق مميّزۀ 
آراى حضرت بهاءاللّہ است تحّققش ممکن نيست جز آنکه جهان سنگ بناى نظام 

حضرت عبدالبهاء   .طرح بديعش براى اتّحاد بشر که قبًال بدان اشارت رفت تنفيذ شود
  :مى فرمايد

اّما در ...ددر هر ظهورى که اشراق صبح هدى شد موضوع آن اشراق امرى از امور بو"
اين دور بديع و قرن جليل اساس دين اللّہ و موضوع شريعت اللّہ رأفت کبرى و رحمت 



١١٩ 

 

عظمى و الفت با جميع ملل و صداقت و امانت و مهربانى صميمى قلبى با جميع 
   ١..".ل و اعالن وحدت عالم انسانستحَ طوائف و نِ 

ۀ بشرى که چه اسف انگيز است سعى و کوشش باطل رهبران تشکيالت جامع  
را که مربوط به اعصارى  ٢از روح اين عصر بى خبرند و مى خواهند موازين عتيقه اى

از غير بوده اند منطبق  ٤خويش مستغنى ٣بوده است که هر يک از ملل در حدود و ثغور
با اين عصر جديد نمايند عصرى که به فرمودۀ حضرت بهاءاللّہ دو راه بيش در پيش 

ذا در اين لحظۀ لهٰ .  گردد يا بسوى نيستى و نابودى قدم گذارد ندارد يا بايد متّحد
شايسته چنان است که همۀ رهبران عالم در تمام کشورها چه  ،خطير در تاريخ جهان

کوچک و چه بزرگ، چه در شرق و چه در غرب، چه غالب و چه مغلوب، به نداى 
قف اتّحاد بشر سازند و جانفزاى حضرت بهاءاللّہ گوش هوش فرا دارند و هّم خود را و

بى چون و چرا قيامى مردانه نمايند تا  به اطاعت و وفا به امر اعظمش پردازند و 
نوشداروى جان بخشى را که پزشک آسمانى براى بشر دردمند تجويز فرموده به تمام و 
کمال بکار برند و افکار از پيش ساخته را بکلّى به يک سو افکنند و از جميع تعّصبات 

    .دست بردارندملّى 
  :مى فرمايدحضرت شوقى افندى و نيز 

افسوس که عالم بشريّت چه از لحاظ اخالق انفرادى و چه از حيث روابط بين ملل و "
جامعه هاى منّظم چنان از راه راست منحرف گشته و چنان رنج کشيده که به هيچ وجه 

ف و خوش نيّت و ساعى با مساعى و تدابير سياستمداران و زمامداران بى طرحتّٰى آنرا 
و فداکار نيز نمى توان نجات داد، نه طرح ها و نقشه هائى که سياستمداران واال مقام 

وضع کنند و نه تدبير نمايند و نه مبادى و اصولى که خبرگان بلند پايۀ علم اقتصاد 
                                                 

  ۲۶۶، صفحه ۲، جلد مکاتيب عبدالبهاء   ١
    کهنه   ٢
  مرزها   ٣
  بى نياز   ٤
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هيچ يک نمى تواند بالمآل اساس و شالودۀ تعاليمى که اخالقيّون در ترويجش کوشند 
  .نى را تدارک بيند که بر آن بتوان آيندۀ اين جهان آشفته را بنا نمودمتي

هرگز اصرار و الحاح خردمندان جهان که مردمان را به بردبارى و تفاهم نسبت 
نمايند جهان را آرام نسازد و تاب و توان از دست رفته اش را باز به هم دعوت 

ون و تعاضد بين المللى، هر قدر عمومى در تعاهرگز طرح نقشه هاى کلّى و .  نگرداند
وسيع و دور انديش باشد، ريشۀ فسادى را که موازنۀ جامعۀ کنونى را بر هم زده قلع و 

مى توان گفت که تشکيل سازمانى براى ايجاد اتّحاد سياسى و حتّٰى .  قمع نتواند
که  اقتصادى جهان که اين روزها بسيار بر سر زبانهاست عاجز است تا سّم مهلکى را

  .حيات اجتماعى مردم و نظم ملل را تهديد مى کند نوشداروئى شود
را که حضرت بهاءاللّہ  الٓهىپس ديگر چاره اى نمى ماند مگر آنکه طرحى   

.  در قرن نوزدهم اعالن فرموده به دل و جان بپذيريم ،در نهايت وضوح و بساطت
در اين عصر و  طرحى که نقشه هائى را که خداوند متعال جهت حصول وحدت بشر

طرحى که هر يک از اجزاء مرّکبه اش قادر است در  . در بر دارد ،فرمودهزمان ارائه 
اهى مقاومت نمايد که اگر چاره نشود جسم عليل و مأيوس جامعۀ روهاى جانکمقابل ني

پس بشر خسته و درمانده را ديگر چه چاره اى .  انسانى را بکلّى به تحليل خواهد برد
نظمى که .  ه بسوى اين هدف يعنى بسوى نظم بديع جهانى روى آورداست مگر آنک

است و نظامش جامع و عالم گير و اصولش متّکى بر عدل و انصاف و  الٓهىاساسش 
   ١".عناصر و اجزايش بى نظير و مثيل است

  
  
   
  
  

                                                 
    ۳۴-۲۸ ، صفحهندا به اهل عالمحضرت ولّى امراللّہ،     ١
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  تساوى حقوق زن و مرد
عرصۀ  زنان که نيمى از جامعۀ بشرى هستند قرنهاى دراز از شرکت مؤثّر در

.  اجتماع و تمّدن ممنوع و در پنجۀ قدرت مردان اسير و بر خدمت ايشان مجبور بودند
تنها چون بقاى نوع از مقتضيات خلقت و از قوانين طبيعت است زنان به منزلۀ وسيله 

اگر فرزند زنى پسر بود چون به حتّٰى .  اى براى پيدايش فرزند شمرده مى شدند و بس
ادر ديگر در سرنوشت و پرورش نقشى نداشت و اگر دختر بود او را نوجوانى مى رسيد م

تعليم مى داد تا در امور خانه دارى کاردان گردد تا به نوبۀ خود آمادۀ خدمت مردى 
اين وضع اسفناک قرنهاى دراز ادامه داشت و .  ديگر باشد که به شوهرى او مى رسيد

  .هنوز هم در بسيارى از کشورها ادامه دارد
ا با ظهور حضرت بهاءاللّہ جهان جهانى ديگر گشت و افکار ناهنجار دوران امّ   

در .  جًا متروک شد و بشر مسيرى تازه يافت و بشر راه به سوى بلوغ گشودگذشته متدرّ 
زمانى که در ايران قرن نوزدهم زنان در چهار ديوارى خانه محبوس بودند و بدون 

گذاشتند حضرت بهاءاللّہ اين روش ظالمانۀ  همراهى مرد محرم پاى از خانه بيرون نمى
عصر توّحش را منسوخ فرمود و در آئين نوين تساوى حقوق مرد و زن را از جمله احکام 

همه مى دانند که زن دالور و دانشمند و پر هنرى چون طاهره قرة .  دين خويش شمرد
د را با حجاب از رخ برگرفت و عمًال امر جدي) ۱۸۴۸(العين در زمان حضرت باب 

روز ه بعدًا به تدريج نهضت هاى زنان پاى گرفت و روز ب.  احکام جديد اثبات نمود
توسعه يافت تا به امروز رسيد که تساوى حقوق و آزادى زنان از خواسته هاى بين 
المللى در جميع ممالک عالم به شمار مى آيد و دير يا زود تمام کشورها مجبور به 

  .به بهانۀ فرهنگ و مذهب مانع آن نتوانند شد حتّىٰ قبول آن خواهند شد و 
يک بال زنان و .  در آثار بهائى آمده است که انسان داراى دو بال است  

اگر يکى از اين دو معّطل بماند پرواز آن مرغ تيز پر مختل و بى ثمر .  ديگرى مردان
  :گردد و به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء



١٢٢ 

 

مرغ .  ٢ديگرى ذکور ١يکى اناث.  و جناح استعالم انسانى مانند طيور محتاج به د"
عالم بشر عبارت .  نقص يک بال سبب وبال بال ديگر است.  با يک بال پرواز نتواند

.  چون دستى ناقص ماند دست کامل هم از وظيفۀ خويش باز ماند.  از دو دست است
جميع را .  جميع را عقل و دانش عنايت فرموده.  خدا جميع بشر را يکسان خلق کرده

در ميان، امتيازى نگذارده .  دو چشم و دو گوش داده، دو دست و دو پا عطا کرده
عدل .  قبول نمى کند الٓهىذا چرا بايد نساء از رجال پست تر باشند؟  عدالت است لهٰ 
هر کس قلبش .  کّل را مساوى خلق فرموده و در نزد خدا ذکور و اناثى نيست الٓهى

  ٣."زد خدا مقبول تر خواه زن باشد خواه مردن پاک تر، عملش بهتر در 
در آئين بهائى يکى از شرايط ترّقى جامعۀ بشرى حصول تساوى حقوق کامل   

مالحظه فرمائيد باز حضرت عبدالبهاء در اين باره چه .  بين زن و مرد اعالم شده است
  :مى فرمايد

انى ترّقيات خارق تا مساوات تاّمه بين ذکور و اناث در حقوق حاصل نشود عالم انس"
زنان يک رکن مهّم از دو رکن عظيمند و اّول مربّى و معلّم انسانى زيرا .  العاّده ننمايد

اطفال را تربيت .  آنان تأسيس درس اخالق کنند.  معلّم اطفال خردسال مادرانند
نمايند بعد در مدارس کبرى تحصيل مى کنند حاال اگر مربّى و معلّم ناقص باشد 

ذا بايد نساء را ى کامل گردد؟  پس ترّقى نساء سبب ترّقى مردان است لهٰ چگونه مربّ 
زنان هم همان تعليمات و امتيازات را .  تربيت کامل نمود تا به درجۀ رجال رسند

مشترک با رجالند در کماالت عالم انسانى نيز  ،بدست آرند تا همچنانکه در حيات
  ٤."ئج تساوى در حقوق استمشترک شوند و البتّه اشتراک در کمال از نتا

                                                 
  زنان   ١
  مردان   ٢
  ۱۳۴ه صفح ،۲جلد  ،خطابات عبدالبهاء   ٣
  ۲۳۱، صفحه پيام ملکوت   ٤
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در جامعۀ بهائى تربيت دختران و زنان به حّدى اهميّت دارد که در مورد حتّٰى   
تربيت فرزند سفارش شده که اگر پدر و مادر قادر بر تهيّۀ وسائل و مخارج تحصيل يکى 

ن، از اين روى بهائيا.  از فرزندان خويش باشند بايد تعليم و تربيت دختر را ترجيح دهند
جامعۀ آيندۀ بشرى را جامعه اى مى دانند که زنان با حقوق متساوى با مردان همکارى 
نمايند تا به اين ترتيب بر تعداد بانيان تمّدن انسانى بيفزايد و معتقدند که اگر به زنان 
در ادارۀ امور جامعۀ بشرى همان فرصت مردان را دهند ترّقيات سريع و شگرفى 

  .  خواهند کرد
رت بهاءاللّہ وحدت تربيت اعالن نموده که به جهت اتّحاد عالم حض"

رجال و نساء، دختر و پسر تربيت .  انسانى الزم است که جميع بشر يک تربيت شوند
واحد گردند و چون تربيت در جميع مدارس يک نوع گردد ارتباط تاّم بين بشر حاصل 

اء اعالن گردد، بنيان شود و چون نوع بشر يک نوع تعليم يابد وحدت رجال و نس
جنگ و جدال برافتد و بدون تحّقق اين مسائل ممکن نيست زيرا اختالف تربيت 

جنگ و نزاع، و مساوات حقوق بين ذکور و اناث مانع حرب و قتال است زيرا  ١مورِث 
اين جوانان در نزد مادران خيلى عزيزند، هرگز .  نسوان راضى به جنگ و جدال نشوند

جوانى را که .  آنها در ميدان قتال رفته و خون خود را بريزند راضى نمى شوند که
بيست سال مادر در نهايت زحمت و مشّقت تربيت نموده آيا راضى خواهد شد که در 
ميدان حرب پاره پاره گردد؟  هيچ مادرى راضى نمى شود ولو هر اوهامى به عنوان 

مملکت اظهار محبّت وطن و وحدت سياسى، وحدت جنسى، وحدت نژاد و وحدت 
وقتيکه لٰهذا .  بگويند که اين جوانان بايد بروند و براى اين اوهامات کشته شونددارند و 

اعالن مساوات بين زن و مرد شد يقين است که حرب از ميان بشر برداشته خواهد شد و 
  ٢..."هيچ اطفال انسانى را فداى اوهام نخواهند کرد

                                                 
  موجب   ١
  ۲۳۴، صفحه پيام ملکوت   ٢
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که جامعۀ بهائى ايران در نظر اهل انصاف با توّجه به اين تعاليم گرانمايه بود 
جامعه اى مترّقى شناخته شد و از عوامل اين امتياز همين اصرار و کوشش در راه تربيت 
دختران بود و در زمانى که تأسيس مدارس دخترانه در ايران گناه شمرده مى شد و 

ردند و مخالف شرع محسوب مى گرديد بهائيان هم به تأسيس مدارس دخترانه قيام ک
به دهات و قصبات که تعداد بهائيانش زياد بود اعزام داشتند و بر حتّٰى هم معلّمينى 

  .تعليم و تربيت کودکان از دختران و پسران اهتمام تاّم مى ورزيدند
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  زبان بين المللى
يکى از عواملى را که حضرت بهاءاللّہ براى حصول وحدت عالم انسانى   
وده اين است که هيأت جامعۀ انسانى يک زبان از زبانهاى عالم و يا زبانى معيّن فرم

اختراعى را معيّن نمايد تا در تمام مدارس عالم عالوه بر زبان مادرى تدريس گردد و 
چون اين تعليم بر اصل ديگر يعنى تربيت عمومى اجبارى منضم گردد مالحظه مى 

د با يکديگر تفاهم داشته باشد و زبان شود که پس از يک نسل جامعۀ بشرى مى توان
على الخصوص که برنامۀ درس و تعليم بايد چنان باشد که همۀ .  يکديگر را بفهمد

.  افراد بشر را از هر رنگ و نژاد و دين و مذهب براى وحدت عالم انسانى تربيت نمايد
  :حضرت بهاءاللّہ در لوحى که بنام اشراقات نازل گشته چنين مى فرمايد

به اتّفاق، آفاق عالم به نور امر منّور و  ١اشراق ششم اتّحاد و اتّفاق عباد است الزال"
... از قبل در الواح امر نموديم که .  سبب اعظم، دانستن خّط و گفتار يکديگر است

يا لسانى بديع و يک خّط از خطوط اختيار نمايند و در  هموجود ٢يک لسان از السن
مشاهده  عهتا عالم يک وطن و يک قط آن تعليم دهندمدارس عالم، اطفال را به 

   ٣."شود
در هيچ زمانى مانند امروز الزم و ميّسر نبوده است که انسان دربارۀ وحدت و   

اتّحاد بشر بينديشد يا بتواند عالم را يک وطن تصّور نمايد تا چه رسد به اين که براى 
اّما امروز .  بين المللى وضع نمايدآن وطن واحد قوانين و مقّرراتى مانند داشتن زبانى 

پس از گذشتن يکصد و پنجاه سال که از ظهور حضرت بهاءاللّہ مى گذرد نه تنها 
جهان احتياج به مکاتبه و مکالمه با يک زبان که مفهوم گوينده و مخاطب در جميع 

باشد محسوس مى گردد بلکه عمًال نيز وجود يک زبان بين المللى از واقعيّات گشته 
زبانى که رابط انسانها در هر گوشۀ زمين باشد قولى است که جملگى بر نياز به .  تاس

                                                 
  هميشه   ١
  زبانها   ٢
  ۷۴ه ، صفحبعد از کتاب اقدس الواح  مجموعه   ٣
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اهل سياست، اهل صنعت و .  آنند و همه به اين احتياج مبرم، واقف مى باشند
شما خوانندگان .  دانشمندان و کشاورزان و بازرگانان همه لزومش را احساس مى کنند

يعنى لزوم  ، اين تعليمللّہ به وحى آسمانىعزيز نيز بدانيد که وقتى حضرت بهاءا
يکصد و پنجاه سال .  وحدت لسان را به قلم آوردند ابدًا اين احتياج محسوس نبود

  :پيش حضرت بهاءاللّہ در ايران اين ندا را در داد که
از جمله امورى که سبب اتّحاد و اتّفاق مى گردد و جميع عالم يک وطن مشاهده "

ن مختلف به يک لسان منتهى گردد و همچنين خطوط عالم مى شود آن است که الس
بايد جميع ملل، نفوسى معيّن نمايند از اهل ادراک و کمال، تا مجتمع .  به يک خّط 

  السن مختلفۀ موجوده  و چهچه از .  شوند و به مشاورت يکديگر يک لسان اختيار کنند
اطفال را به آن تعليم لسان جديد تازه اى اختراع نمايند و در جميع مدارس عالم 

در اين صورت هر . عنقريب جميع اهل عالم به يک لسان و يک خّط مزيّن.  دهند
اين امور الزم .  نفسى به هر بلدى توّجه نمايد مثل آن است که در بيت خود وارد شده

هر ذى بصر و سمعى بايد جهد نمايد تا اسباب آنچه ذکر شد از عالم الفاظ .  واجبو 
   ١."عرصۀ شهود و ظهور آيدو اقوال به 

در آثار بهائى مصّرح است که در هر عصرى با ظهور پيغمبران نشاطى تازه در   
عالم افکار پديدار مى گردد و طلوع آفتاب حقيقت جهان خفته در ظلمت را بيدار مى 

براى سعادت نوع انسانى مقّرر داشته  الٓهىکند و استعداد مى بخشد تا آنچه مظهر 
مى سازند و بر اثر نفوذ کالمشان آنچه گفته را ه عبارت ديگر پيامبران تاريخ ب.  بپذيرد

تعليم يک زبان بين المللى يکى از مظاهر اين .  اند در عالم وجود تحّقق مى يابد
حقيقت است و نشان مى دهد که چگونه تعاليم و کالم نافذ حضرت بهاءاللّہ تاريخ 

  .اختآفرين شد و بشر را به راه سرنوشتش اند
  
  

                                                 
       ۱۵۹ ، صفحهمنتخباتى از آثار حضرت بهاءاللّہ   ١



١٢٧ 

 

  ترک تعّصبات
فضاى عالم انسانى را ابرهاى تيرۀ تعّصبات گوناگون فرا گرفته است و هر 

اين ابرهاى طوفانزا به حرکت مى آيد و با ريزش سيل هاى خانه برانداز  يک بار چندى
هم در  ،البتّه ريشۀ اين تعّصبات را.  و گردبادهاى مهيب، خرابى ها به بار مى آورد

سياسى و دينى مى توان  ِع يز در دسائس و تحريکات ارباب مطامردم و نتقليد و جهل م
  .است الٓهىو اين تعّصبات، مضّر به حال تمّدن بشر و مخالف رضاى .  يافت

از  الٓهىاى احبّاى : "حضرت عبدالبهاء خطاب به بهائيان چنين مى فرمايد
ه که به ه و دينيّ و وطنيّ  ١هرائحۀ تعّصب جاهالنه و عداوت و بغض عاميانه و اوهام جنسيّ 

و سبب محرومى انسانى از مواهب رحمانى  الٓهىبه تمام مخالف دين اللّہ و رضاى 
يابيد و آينۀ دل را از زنگ اين تعّصب  ٢است بيزار شويد و از اين اوهامات تجّرد

مهربان حقيقى گرديد  ،جاهالنه پاک و مقّدس کنيد تا به عالم انسانى يعنى عموم بشر
 ٣رهىکُ  نفسى از هر ملّت و هر آئين و هر طائفه و هر جنس و هر ديار ادنىٰ و به هر 

ه افق الٓهيّ نداشته باشيد بلکه در نهايت شفقت و دوستى باشيد شايد بعون و عنايت 
يعنى تعّصب جاهالنه و بغض و عداوت عاميانه پاک و  ٤انسانى از اين غيوم کثيفه

در ميان جميع ملل شويد و ابدًا در امور  روز بروز سبب الفت و محبّت.  مقّدس گردد
حکومت و سياست مداخله و تکلّم ننمائيد زيرا شما را خدا به جهت وعظ و نصيحت 
و تصحيح اخالق و نورانيّت و روحانيّت عالم انسانى خلق فرموده اين است وظيفۀ 

  :مى فرمايد و نيز   ٥."شما

                                                 
  نژادى   ١
  وارستگى   ٢
  ناپسند داشتن –مالل    ٣
  ابرهاى متراکم   ٤
  ۱۰۲، صفحه ۲، جلد مکاتيب عبدالبهاء   ٥



١٢٨ 

 

تعّصبات است که عالم را خراب  . حضرت بهاءاللّہ ما را از هر تعّصبى نجات داد"
کرده هر عداوت و نزاعى و هر کدورت و ابتالئى که در عالم واقع شده يا از تعّصب 

تعّصب مذموم و  . دينى بوده يا از تعّصب وطنى يا از تعّصب جنسى يا تعّصب سياسى
مضّر است هر نوع باشد وقتيکه امر تعّصبات از عالم دور شود آنوقت عالم انسانى 

ما براى اين مقصد عزيز مى کوشيم بيست هزار نفر را فداى اين امر عظيم .  ت يابدنجا
نموديم که در نهايت مظلوميّت به جهت رفع اين تعّصبات و حصول اخّوت و يگانگى 
عالم انسانى شهيد شدند اين است عمل و جانفشانى ما که امم مختلفه را الفت داده 

احده در آورده ولى سائرين فقط حرف مى زنند و يا و احزاب متنّوعه را در ظّل کلمۀ و
بعضى به جهت فوائد شخصيّه و شهرت اسم خود به امور حسنه مبادرت مى نمايند 
آنهم اموريکه محدود است لکن بهائيان براى فوائد عمومى و خدمت به عالم انسانى 

   ١."و عّزت سرمدى شب و روز جاهد و ساعيند
ينى، تعّصب وطنى، تعّصب سياسى و تعّصب تعّصب د.  تعّصب انواع دارد

دربارۀ تعّصب دينى همه مى دانيم که چقدر در تاريخ بشر فتنه و آشوب و .  اقتصادى
الفت و محبّت است باعث جدال و جنگ و ستيز ببار آورده و دين که اساسش بر 

جنگهاى صليبى بين مسيحيان و .  خونريزى گشته و بين آدميان جدائى افکنده است
سلمانان که سيصد سال در قرنهاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ميالدى به طول م

ش بين کاتوليکها و پروتستانها در اروپا و جنگهاى موح.  از تعّصب دينى بود انجاميد
شيعه و سنّى در آسيا ناشى از تعّصباتى بود که در ميان دو فرقه از يک دين برپا گشته 

همۀ ما شاهديم که در برخى از کشورها جامعۀ .  ند استتا امروز شراره هايش بلحتّٰى 
اکثريّت که به دينى تعلّق دارند با جامعه هاى اقليّت که دينى ديگر دارند چگونه رفتار 

اين مظالم بنام دين بر اثر افروختن آتش تعّصب در قلوب مردمان جاهل و .  مى نمايند
مستمر است پس چگونه  لٓهىاحال آنکه فيض .  غافل از حقيقت دين رخ مى دهد

  توان گفت که آن فيض ربّانى، آن قّوۀ روح القدس، آن فيوضات ابدى منقطع شود؟
                                                 

  ۹۹، صفحه پيام ملکوت   ١



١٢٩ 

 

سبب اختالف نيست و اساسشان يکى است  الٓهىدر بيان اينکه اديان   
  :حضرت عبدالبهاء مى فرمايند

 زيرا اساس جميع اديان حقيقت است و حقيقت ...سبب اختالف نيست  الٓهىاديان "
يکى است تعّدد ندارد و اين اختالفات از تقاليد است چون تقاليد مختلف است لهذا 

   ١".ست اين ظلمات تقاليد آفتاب حقيقت را پنهان نمودها سبب اختالف و جدال
در بيان اينکه نتيجۀ ظهور انبياء الفت بشر است حضرت عبدالبهاء مى   
  :فرمايند

نان واضح و مسلّم است که مقصد از ظهور عقالى بشر که مفتون حقيقتند در نزد آ"
الفت بشر است و محبّت بين  ،الٓهىکتب و تأسيس دين   ٢ه و انزالالٓهيمظاهر مقّدسۀ 

دين اساس وحدت روحانيه است وحدت افکار است وحدت .  عموم افراد انسان
نفوس  وحدت آداب است و روابط معنويه بين عموم افراد تا عقول و ،است ٣ياتحسّ 
نشو و نما نمايند و تحّرى حقيقت کنند و به مقامات عاليۀ کماالت  الٓهىتربيت به 

دو مدنيّت است يکى  ،زيرا در عالم وجود . ه تأسيس گرددالٓهيانسانى رسند و مدنيّت 
که  الٓهىمدنيّت طبيعى ماّدى که خدمت به عالم اجسام نمايد و ديگرى مدنيّت 

مدنيّت ماّدى عقالى بشرند و مؤّسس مدنيّت مؤّسس .  خدمت به عالم اخالق نمايد
جسم ه است مدنيّت ماّديه به منزلۀ الٓهيّ دين اساس مدنيّت  . الٓهىه مظاهر مقّدسه الٓهيّ 

طراوت و جسم بى روح مرده است ولو در نهايت .  ه به منزلۀ روحالٓهيّ است و مدنيّت 
انسانى است و اين  ۀ وحدت عالمبارى مقصد از دين روابط ضروريّ . لطافت باشد

اساس دين الٓهى، اين است فيض ابدى الٓهى، اين است تعاليم و نواميس  است
هزار افسوس که اين اساس متين متروک و .  ، اين است نور حيات ابدىالٓهى

ولى تقاليدى ايجاد کرده اند که هيچ ربطى به اساس دين  ،محجوب جميع اديان
                                                 

  ۱۶۴، صفحه پيام ملکوت   ١
  فرود آوردن –نازل کردن    ٢
  محسوسات   ٣



١٣٠ 

 

است از اختالف، جدال حاصل و جدال منتهى  ندارد و چون اين تقاليد مختلف الٓهى
اموال به تاالن و تاراج رود و اطفال بى .  گردد خون بيچارگان ريخته شود ١به قتال

دين که بايد .  دين که بايد سبب الفت باشد مورث کلفت شود.  کس و اسير مانند
دين که سبب حيات .  سبب نورانيّت عالم انسانى باشد سبب ظلمات شده است

پس تا اين تقاليد در دست است و اين دام تزوير در .  دى است سبب ممات گشتهاب
پس بايد اين تقاليد کهنۀ .  از دين جز مضّرت به عالم انسانى حصول نپذيرد ،شست

 . کرد الٓهىپوسيده را که معمول به اديان است به تمامها ريخت و تحّرى اساس اديان 
تعّدد و تجّزى قبول  ،ت است و حقيقتيکى است حقيق الٓهىچون اساس اديان 

در نهايت  الٓهىو دين  . ذا الفت و اتّحاد تاّم بين جميع اديان حاصل شودننمايد لهٰ 
   ٢."جمال و کمال در انجمن عالم انسانى جلوه نمايد

ديگر از تعّصباتى که بشر را گرفتار نموده و خرابى و دمار به بار آورده تعّصب   
تمادى است که خاک سياه را به خون جوانان و مردمان بى وطنى است که قرنهاى م

گناه گلگون ساخته خانواده ها را بر باد داده و بر آتش کينه و انتقام بين مردمان دامن 
طبيعى است هر کس زادگاه خويش را دوست مى دارد از هوائى که .  زده است

رفيق "ادر و خانواده و استنشاق کرده و از زبانى که آموخته از خاطراتى که در دامن م
اندوخته از همه لّذت مى برد و جزئى از وجود اوست و بايد " خانه و گرمابه و گلستان

.  اّما اين محبّت به وطن مألوف نبايد بهانه اى براى خصومت با مردم ديگر باشد.  باشد
  :از اين گذشته وطن ما کجا است وقتى حافظ فرموده

  تو هوا خواه غربتم ديدِن  در عشقِ   ويشمن کز وطن سفر نگزيدم به عمر خ
  :يا وقتى از زبان سعدى بلند آوازۀ شيراز مى خوانيم

  رد به سختى که من اين جا زادمنتوان مُ      سعديا حّب وطن گر چه حديثى است شريف

                                                 

 جنگ ١  

 ۱۶۴م ملکوت، صفحه پيا   ٢



١٣١ 

 

آيا وطن سعدى و حافظ همين جا است که ما امروز مى دانيم يعنى از شمال به رود 
ارس و از جنوب به خليج فارس از مشرق به افغانستان و بلوچستان و از مغرب به عراق 

در آن زمان همين محدوده اى که امروز ما ايران مى دانيم .  عرب؟  يقينًا چنين نيست
هيچ زمانى مفهوم وطن به تقسيم شده بود و اصًال در  بين امراء و سلسله هاى متعّدد

خطوط فرضى و قرار دادى را که .  نحوى که از قرن نوزدهم معمول گشته موجود نبود
امروز در نقشۀ جغرافيائى مى بينيم اگر وطن شماريم درست نيست زيرا حوادث 

کشورى در تا چند سال پيش .  آن خطوط را هر زمان تغيير داده و مى دهد ،سياسى
اروپا وجود داشت بنام يوگوسالوى که مردمانش در جنگ دّوم جهانى تجهيز شده 
بودند که در راه وطن فداکارى کنند با آلمانها جنگيدند و هزاران کشته دادند اّما امروز 

نيا و وسْ خّط مرزى آن کشور را از نقشۀ جغرافيا برداشتند و به چند کشور صربستان و بُ 
ه تقسيم کردند و همان هموطنان شصت سال پيش امروز اوو و مقدونيّ کروآشيا و کاس

وطنى ديگر دارند و دولتهاى جديدشان متوّقعند که حال براى وطن خويش که محدود 
اگر الزم باشد با هموطنان  حتّىٰ به خطوط مرزى ديگرى است جانفشانى نمايند و 

شورهاى آلمان و کشور سوئيس هر قسمتش جزئى از خاک ک.  سابق خود بجنگند
  فرانسه و ايتاليا بوده است حال کشور مستقّل جديدى است و مردمش زير پرچم 

واقعًا براى يک سوئيسى که در ژنو نشسته، يک ايطاليائى که آنطرف .  ديگرى هستند
س زندگى مى کند با ايطاليائى ديگرى که در سوئيس ايطاليا که در محدودۀ يمرز سوئ

  .چه تفاوتى بايد داشته باشددارد  آن سکونت ديگرى که درمرز کشور 
از طهران با هواپيما به طرف اروپا سفر مى کردم خلبان هر چند يک بار با   

مى گفت االٓن از يونان گذشتيم و بعد از فراز .  بلندگو با مسافران صحبت مى کرد
ل بعد از چندى مى گفت حا.  کوههاى زير آلپ ايطاليا است.  يوگوسالوى مى گذريم

بنده از پنجرۀ هواپيما نگاه مى کردم هيچ تفاوتى بين آلپ .  س رسيديميبه آلپ سوئ
هيچ خّطى که اين کشورها را از هم جدا بکند به .  س نديدميايطاليا و آلپ سوئ

امروز فضا نوردان که از باال به کرۀ رنگارنگ کوچک ما نظر مى کنند .  چشمم نرسيد



١٣٢ 

 

رۀ زيباى معلّق در هوا، گوى واحدى است امتيازى در همه گفته و مى گويند که اين ک
  .آن ديده نمى شود

طفل در جنين، .  انسان هر چه رشد کند به محدودۀ بزرگترى تعلّق مى يابد  
در .  وطنى جز رحم مادر ندارد و چون تولّد شد جز به خانۀ پدرى عالقه به جائى ندارد

سفر مى کند و آنجائى را که ديده  در جوانى.  نوجوانى به شهر خويش دل مى بندد
زمانى خانواده .  هيکل جامعۀ انسانى نيز چنين بوده است.  است دوست مى دارد

در مراحل بعدى خانواده ها به عشيره و .  نخستين واحد اجتماع بشر به شمار مى رفته
حد عشائر به قبائل و حکومتهاى شهرى تبديل شدند تا آنکه در قرن نوزدهم بزرگترين وا

جامعۀ انسانى وطن بود و شعار وطن پرستى نمايندۀ رشد و ترّقى سير تکاملى بشرى به 
شمار مى رفت اّما امروز ترّقياتى که در ارتباطات و اختراعات و نيازهاى اقتصادى و 
فرهنگى بوجود آمده بشر را فراتر برده و او را از مرحله اى که ضامن نظام اجتماع يکى 

ذرانده است و درست در آستانۀ اين تحّول و تکامل تاريخى، دو قرن پيش بود گ
حضرت بهاءاللّہ ظاهر گشته و پيام جانبخش خويش را به گوش جهانيان رسانده و 

اى دانايان امم از بيگانگى چشم برداريد و به يگانگى ناظر "بشارت داده است که 
.  تمّسک جوئيدباشيد و به اسبابى که سبب راحت و آسايش عموم اهل عالم است 

از افتخار که سبب اختالف است  . يک وطن و يک مقام است ،عالم ١ربْ اين يک شِ 
نزد اهل بهاء افتخار به علم و عمل .  بگذريد و به آنچه علّت اتّفاق است توّجه نمائيد

قدر اين کلمۀ آسمانى را  ،اى اهل زمين.  و اخالق و دانش است نه به وطن و مقام
منزلۀ کشتى است از براى درياى دانائى و به منزلۀ آفتاب است از  بدانيد چه که به
   ٢."براى جهان بينائى

در زمان .  سبب تحّول تازه اى در تمّدن انسانى گرديد الٓهىنفوذ کلمۀ   
وطن و وطن پرستى در اوج قبول مردمان زمان بود ولى ملّيت و حضرت بهاءاللّہ مفهوم 

                                                 
  وجب   ١
  ، ورق هفتمهکلمات فردوسيّ    ٢



١٣٣ 

 

دورۀ  ذالهٰ قصدى باالتر براى جهانيان مقّرر گرديد هدف و م ،با اعالن آئين جديد
و لزوم اتّحاد عالم و همبستگى مردم جهان بر اکثر جهانيان نمودار  آغاز شدهشيارى 
اين بود که پس از يک قرن که در آشوب و کشتار و هرج و مرج و آشفتگى .  گرديد

وز کم رنگتر گذشت مى بينيم که خطوط مرزى فرضى که براى وطن کشيده اند هر ر
مى شوند چنانکه کشورهاى اروپا حدود و ثغور و موانعى که تا چند سال پيش داشتند 

مردمان اين کشورها آزادانه در کشورهاى ديگر اروپا رفت و آمد مى حال برداشتند و 
در همۀ آن کشورها اجازۀ کار دارند و حّق مالکيّت و شهروند هر کشور اروپائى کنند و 

نى را دارا هستند و اين روندى است که ناچار ادامه مى يابد و به ساير ساير حقوق مد
از نظر  ،با آمدن کامپيوتر و مخصوصًا پيدايش اينترنت.  نقاط جهان سرايت خواهد کرد

اّما هزاران افسوس که .  اقتصادى و علمى و ارتباطى ديگر مرزى در جهان نمانده است
ى وحدت مى برد غافل مانده تصّور مى کند که بشر از اين سير تکامل که ما را به سو

قادر است با آن مقاومت کند اّما اين تصّورى باطل است و در جهت مخالف سرنوشتى 
آنقدر به مصائب و سنگالخ، است که براى ما مقّدر گشته، اينست که در اين بيراهه 

ه از غرور کگردد مشکالت و محنت هاى بيشمار گرفتار شده و مى شود تا عاقبت ناچار 
و خودرأئى خويش بکاهد و سر تسليم به رأى خداوند مهربان دهد و به جاّدۀ محبّت و 

  :يگانگى قدم گذارد و به اين نتيجه رسد که
اختالفى در ايجاد نداريم امتياز  ،کّل يک جنسيم . خدا جميع ما را بشر خلق کرده"

با وجود اين وحدت  ،يمجميع از ساللۀ آدم هست ،جميع بشريم ،ملّى در ميان نيست
اين فرانسه  ،اين انگليسى است ،بشر چگونه اختالف کنيم که اين آلمانى است

آيا .  د وهم استاين مجرّ  ؟ اين ايرانى است ،اين روم است ،اين ترک است ،است
به جهت وهمى جايز است که نزاع و جدال کرد؟  فرقى را که خدا نگذاشته مى توان 

ساس قرار داد؟  جميع اجناس سفيد و سياه و زرد و قرمز و ملل و آن را اعتقاد نمود و ا
طوايف و قبائل در نزد خدا يکسان است هيچ يک امتيازى ندارند مگر نفوسيکه به 

رحمت .  محّب عالم باشند.  مهربان باشندصادق .  عمل نمايند الٓهىتعاليم موجب 



١٣٤ 

 

واه زرد خواه سفيد هر چه خواه سياه باشند خاين نفوس ممتازند .  پروردگار باشند
باشند در نزد خدا اين نفوس مقّربند اين نفوس چراغهاى روشن عالم بشرند و اين 

ذا امتياز بين بشر از جهت اخالق و فضائل لهٰ .  نفوس درختان بارور جنّت ابهى هستند
   ١."و محبّت و عرفان است نه از جهت شرقى و غربى

به منزلۀ آفتاب است از براى جهان " افسوس که انوار اين نصائح آسمانى که  
از ديدۀ جهانيان که به حجابهاى تعّصبات جاهليّه و غرور و طمع و خودپرستى " بينائى

  .  محجوب گشته پنهان مانده است
  حيف کاندر شهر کوران آمده  حّق عيان چون مهر رخشان آمده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  ۱۶۱، صفحه ۱، جلد خطابات عبدالبهاء   ١



١٣٥ 

 

  
  تعليم و تربيت اجبارى و عمومى

  :مى فرمايد حضرت عبدالبهاء
در اين دور بديع تعليم و تربيت اجبارى است نه اختيارى بر پدر و مادر  الٓهىدر کتاب "

   ١."هّمت تعليم و تربيت نمايند فرض عين است که دختر و پسر را به نهايِت 
 کنداهميّت تعليم و تربيت آئين بهائى به حّدى است که اگر پدر از تربيت اوالد غفلت 

ر سازند که به اين وظيفۀ حتمى خود مبادرت ورزد و اگر از لحاظ مالى بايد او را مجبو
حضرت .  وسائل تعليم و تربيت اوالد را فراهم سازد ،از عهدۀ آن برنيايد بايد جامعه

... اگر والدين در اين امر اعظم .  ت ميفرمايد به تربيت اوالدوصيّ "بهاءاللّہ بهائيان را 
   ٢..."لت نمايند حّق پدرى ساقط شود نازل شده غف اقدسکه در کتاب 

تعليم و تربيت در امر بهائى ابعاد مفّصلى دارد که به بعضى از آن به اختصار 
مقصد از تعليم تنها آموختن سواد خواندن و نوشتن نيست هر چند .  اشارت مى رود

اين حداقّل محسوب مى گردد ولى بهائيان تشويق بر اين شده اند که به تحصيل علوم 
.  افعه پردازند تا بتوانند به نحوى به جامعۀ انسانى خدمتى نمايند و سودى برسانندن

اصوًال وحدت عالم انسان يعنى مقصد آئين بهائى مستلزم آن است که افراد جامعۀ 
بشرى با يکديگر همکارى و هم آهنگى نمايند و در بناى آن بنيان و نگهدارى از آن، 

  .  يشرفت و رشد جامعه تأثير مستقيم داردشرکت جويند و ترّقى فرد در پ
تربيت اخالق را بايد بيش  حتّىٰ .  ديگر آنکه تعليم و تربيت مالزم يکديگرند

و  ٣يّبَط  تربيت آداب اعظم از تحصيل علوم است طفِل .  "از تعليم علوم اهميّت داد
طاهر و خوش طينت و خوش اخالق ولو جاهل باشد بهتر از طفل بى ادب کثيف و 

نافع است ولو جاهل و  ،ولو در جميع فنون ماهر گردد زيرا طفل خوش رفتار ،اخالقبد
                                                 

  ۲۱۴، صفحه پيام ملکوت   ١
  همانجا     ٢
  پاکيزه و باصفا   ٣



١٣٦ 

 

 ولى اگر علم و ادب هر دو بياموزد نورً .  مفاسد و مضّر است ولو عالِ  ،طفل بداخالق
بارى در بلندى هّمت اطفال بسيار کوشش نمايند که چون به بلوغ ... نور گردد  علىٰ 

ه هوى و هوس که شيوۀ حيوان نادان است آلوده نگردند رسند مانند شمع برافروزند و ب
   ١."بلکه در فکر عّزت ابديّه و تحصيل فضائل عالم انسانى باشند

مدارس علوم بايد دبستان " :و نيز از قلم حضرت عبدالبهاء چنين صادر گشته
اب و در آداب و اخالق بيشتر از علوم و فنون اهتمام نمايند زيرا آد.  تعليم و آداب باشد

شود علوم سبب مضّرت گردد علم و ننورانيّت اخالق مرّجح است اگر اخالق تربيت 
   ٢."حسن آداب و اخالق گردد دانش ممدوح اگر مقارِن 

ديگر آنکه در آئين بهائى تعليم و تربيت دختران واجب تر است تا پسران زيرا 
در يکى .  مى دهداست که فرزند را براى جامعه پرورش دختران مادران گردند و مادر 
  :بهائيان چنين خطاب فرموده که بايداز الواح حضرت عبدالبهاء به 

در اين  ،جان و دل اطفال را تربيت نمايند و در دبستان فضل و کمال تعليم فرماينده ب"
ه طفل را اگر بکشند بهتر از اين است نکنند و قصور نخواهند البتّ  ٣خصوص ابدًا فتور

طفل معصوم گرفتار نقائص گوناگون گردد و در نزد حّق مؤاخذ که جاهل بگذارند زيرا 
و مسئول و در نزد خلق مذموم و مردود اين چه گناهى است و اين چه اشتباه اّول 

وجه کان در تربيت و تعليم اطفال  ىِّ اَ آن است که بِ  ٤و اماء رحمانى الٓهىتکليف ياران 
دًا فرقى نيست جهل هر دو مذموم و از ذکور و اناث کوشند و دختران مانند پسرانند اب

در حّق  ٦  ٥."مون و الّذين اليعلمونلستوى الّذين يعيَ  لْ و هَ "نادانى هر دو نوع مبغوض 

                                                 
  ۱۳۲صفحه ، ۱جلد ، منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء   ١
  ۱۰۵، صفحه گلزار تعاليم بهائى   ٢
  سستى   ٣
  ن خداکنيزا   ٤
  ۳۹:۹قرآن    ٥
     آيا آنانکه مى دانند با آنان که نمى دانند برابرند؟   ٦
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اگر به ديده حقيقت نظر گردد تربيت و تعليم دختران الزم تر از .  هر دو قسم امر محتوم
شوند و اّول مربّى طفل پسران است زيرا اين بنات وقتى آيد که مادر گردند و اوالد پرور 

 به مادر است زيرا طفل مانند شاخه سبز و تر هر طور تربيت شود نشو و نما نمايد اگر
تربيت راست گردد راست شود و اگر کج کج شود و تا نهايت عمر بر آن منهج سلوک 

چون مادر گردد سبب  ،نمايد پس ثابت و مبرهن شد که دختر بى تعليم و تربيت
و اماء رحمان  الٓهىنادانى و عدم تربيت اطفال کثير شود اى ياران محرومى و جهل و 

از  ،فرض است هر کس قصور نمايد ٢مبارک به نّص قاطع جماِل  ١تعليم و تعلّم
جان بکوشيد که اطفال ه موهبت کبرى محروم ماند زنهار زنهار اگر فتور نمائيد البتّه ب

  ٣."ائيدخويش را على الخصوص دختران را تعليم و تربيت نم
يم و تربيت اجبارى ميان جميع مردم از دختر و پسر لاّما آئين بهائى تنها به تع

اکتفا نمى کند بلکه از آن باالتر رفته تربيت عمومى را سفارش مى نمايد يعنى آنکه 
هدف تعليم و تربيت در سراسر جهان يکى باشد و کودکان را به عنوان اعضاء جامعه 

اّما امروز چنين نيست .  ار وحدت عالم انسانى ترويج کنداى جهانى پرورش دهد و شع
و تعليم و تربيت هنوز دستخوش سياست است و برنامه هاى کتابهاى درسى در مدارس 
از دبستان تا دانشگاه ما را چنان بار مى آورد که خادم سياست خاّص کشور خود 

ن آلمان نازى شعار برنامۀ مثًال در زما.  باشيم نه معتقد به اتّحاد و يگانگى نوع انسان
تعليم و تربيت مدارس اين بود که آلمان را باالى همه و نژاد آريا را نژاد برتر بداند و 
فرانسوى ها نيز به همان وجه بّچه هاى خود را با روشى تربيت مى کردند که به مفاخر 

  کتابهاىمتن   .  ملّى خود ببالند و از ديگران مخصوصًا همسايه اش آلمان متنّفر  گردند
تاريخ در هر يک از مدارس کشورهاى جهان چنين است و چون سياست کشور تغيير  

کند متون کتابهاى مدارس نيز دگرگون گردد چنانکه پس از جنگ دّوم جهانى کتابهاى 
                                                 

  آموزش يافتن   ١
  حضرت بهاءاللّہ   ٢
  ۲۲۱، صفحه پيام ملکوت   ٣
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در همه جاى دنياى امروز معمول .  دبستان ها و دبيرستانهاى آلمان بکلّى تغيير کرد
کنند که يّکه تاز و مرّوج سياست رژيمى دکى چنين تربيت است که اطفال را از کو

باشند که حاکم بر آن کشور است و براى اين مقصد در تاريخ دست مى برند به اين 
مثًال اسکندر .  نحو قهرمان يک ملّت در نزد ملّت ديگر شيطان مجّسم مى گردد

  .ون و بزهکارعلمقدونى از اعظم قهرمانان کشور يونان است و در نزد ايرانيان م
امر بهائى اين نوع تربيت را مخالف با حقيقت انسانى و وحدت بشر مى داند 
و سفارش مى کند که سيستم تعليم و تربيت واحدى بايد در سراسر جهان بوجود آيد که 
مقصد اصليش پرورش کودکان براى يک انسان در يک وطن جهان باشد و در عين 

  .داردحال رنگ فرهنگ هر کشورى را محفوظ 
  :در آثار بهائى آمده است

امور، تا جميع  ١تربيت عموم الزم است و وحدت اصول و قوانين تربيت نيز از الزم"
.  بشر تربيت واحد گردند يعنى تعليم و تربيت در جميع مدارس عالم بايد يکسان باشد

اصول و آداب يک اصول و آداب گردد تا اين سبب شود که وحدت عالم بشر در 
   ٢."در قلوب جاى گيردصغر سن 

  :و در جاى ديگر آمده است
حضرت بهاءاللّہ وحدت تربيت را اعالم نموده که به جهت اتّحاد عالم انسانى الزم "

دختر و پسر تربيت واحد گردند و چون تربيت ... است که جميع بشر يک تربيت شوند 
ن بشر يک نوع و چو.  در جميع مدارس يک نوع گردد ارتباط تاّم بين بشر حاصل شود

زيرا ... تعليم يابد وحدت رجال و نساء اعالم گردد و بنيان جنگ و جدال برافتد 
   ٣"تربيت مورث جنگ و نزاع اختالِف 

                                                 
  الزم ترين   ١
  ۳۳۲، صفحه ۴، جلد امر و خلق   ٢
   ۱۳۶، صفحه ۲، جلد خطابات عبدالبهاء  ٣
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خوانندگان عزيز مالحظه مى فرمايند که چگونه تعاليم و اصولى که حضرت   
دد و بهاءاللّہ پايه نهاده همۀ ما را بسوى يگانگى و محبّت عمومى رهنمون مى گر

همين اصل تعليم و تربيت اجبارى و عمومى به نحوى که مرقوم شد چون در جهان 
بوجود آيد بيش از يک يا دو نسل نمى گذرد که مردمان جهان خود را با ديگران 
بيگانه نمى بينند و در سراپردۀ يگانگى در کنار هم با صلح و صفا زندگانى مى کنند و 

  :عروف بهائى مى گردند کهمصداق اين شعر نعيم سدهى شاعر م
  بندۀ يک خداى دادگريم      ها النّاس ما همه بشريمي اَ 

  چون زيک مادر و زيک پدريم      هميم خواهران و براداراِن 
  هم زيک عنصر و زيک گهريم    هم بيک صورت و بيک هيئت

  ما چرا نوع خويشتن بدريم    هيچ دّرنده جنس خود ندرد
  عيش دوستى ببريمحاليا       مّدتى رنج دشمنى برديم 
  از چه رو دشمنان يکدگريم      متوّطن درون خانۀ تنگ
  گر فريب ستم گران نخوريم      همه دانيم بار يک داريم
  ١بستگان رسته بندگان آزاد      ميزند صاحب جهان فرياد

با اهّميّت تعليم و تربيت در امر بهائى که هم معنويّات و روحانيّات کودکان را 
ان را در علوم و فنون تجربى که سبب آسايش جهانيان است ماهر تقويت نمايد و هم آن

سازد جامعه هاى بهائى در سراسر جهان براى کودکان که در دبستانهاى معمول 
تحصيل مى کنند کالسهائى را ترتيب مى دهند که دو سه ساعت در تعطيل هفته 

در .  وى بياموزندکودکان و نوجوانان بهائى در هر شهر گرد هم آيند و درس مقامات معن
ايران يکصد سال است که اين کالسها تشکيل شده و آنرا درس اخالق مى نامند و 
خداشناسى و خداترسى و لزوم تلفيق اصول و مبادى روحانى و ماّدى را به آنان مى 

و اين کوششها به قدرى موّفق بوده است که ستايش دوستان و همسايگان غير .  آموزند
و مى پرسند شما چگونه بّچه هاى خود را چنين خوش اخالق و  بهائى را برانگيخته

                                                 
  ۱۹۱، صفحه گلزار نعيم    ١



١٤٠ 

 

بسيارى از دوستان که بهائى نيستند چنان ستايندۀ روش .   با ادب تربيت مى کنيد
تربيت بهائى شده اند که کودکان خود را به کالس درس اخالق بهائى مى فرستند و 

از آنان را مى پذيرند و با بهائيان نيز که در ميان مردم تفاوتى نمى نهند با آغوش ب
پرورش نونهاالن کشور خود از هر دين و مذهبى خدمتى شايان به وطن خويش مى 

در همۀ کشورها ديده مى شود که بر تعداد شاگردان کالسهاى درس اخالِق .  نمايند
بهائى افزوده مى شود و جامعه هاى بهائى ناچار به تربيت معلّم بيشتر نيازمند مى 

  .گردند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



١٤١ 

 

  بى حساب ه ثروِت ه فقر و فاقه و نَ نَ 
ت مردم اکثريّ .  عدالت اجتماعى امروزه در جهان کمياب بلکه ناياب است

يّت بسيارى به نان شب محتاجند و اقلّ  جهان در فقر بسيار زندگى مى کنند حتّىٰ 
رائى محدودى در بعضى از کشورها ثروتى بى حساب دارند و نمى دانند با آنهمه دا

آمارها بين تفاوت درآمد بين مردم جهان در کشورهاى فقير و مردم ديگر در .  چه کنند
براى آنکه توهين به اهالى کشورها نباشد کرۀ .  ه وحشت انگيز استکشورهاى مرفّ 

قسمت شمال و .  زمين را در اصطالح سياسى و روزنامه نگارى به دو قسمت کرده اند
قير و شمال آنرا غنى خوانده زير خّط استوا را کشورهاى فجنوب و بطور کلّى کشورهاى 

لبتّه استثناهاى مختصرى نيز در اين تقسيم موجود است ولى اين تقسيم دور از ا .اند
تا اين بى عدالتى و عدم تناسب در ميان است هيکل جامعۀ انسانى .  حقيقت نيست

از مشکالت و جنايات  ريشۀ بسيارى.  بيمار و لرزان است و روى آسايش نمى بيند
تاريخ بشر پر از وقايع خونين است که اين بى عدالتى و .  همين فقر و محروميّت است

  .ده استوراين افراط و تفريط در توزيع ثروت بين طبقات مردم بوجود آ
ه، انقالبات بردگان در امپراطورى روم، انقالبات مارکسيستى در روسيّ   

ا، ترورهاى انتحارى و امثالش که امروز گريبانگير ما کودتاهاى مختلف در تمام قاّره ه
امل اصليش همين فقر بى حّد و محروميّت اکثر مردم است هر چند وعيکى از است 

اگر اعتدالى در ميان بود جهان صحنۀ اين همه .  بهانه هاى ديگرى براى آن بتراشند
وش ارباب آشوب نمى شد و مردمى که همواره فقير و محتاج و مستمندند دستخ

  .نمى شدند و بر طغيان و عصيان تحريک نمى گرديدند زورمندانمطامع و 
هدف آئين بهائى در اين زمينه توزيع عادالنۀ ثروت است تا افراط و تفريط در   

تعاليم بهائى را در .  ميان نماند و تعديلى در زندگانى جميع افراد بشر حاصل آيد
تعاليم اخالقى و روحانى ارائۀ يکى .  ان کردتعديل معيشت به دو دسته تقسيم مى تو

ديگرى وضع قوانين دقيقى است .  است که ضامن اجرايش وجدان اهل ايمان است
دربارۀ آنچه مربوط به امور وجدانى و .  که هيأت حاکمه را بر اجراء آن موّظف مى دارد



١٤٢ 

 

آثار  تربيت روحانى مردم در مورد عدالت اجتماعى و اعتدال در معيشت است در
از جمله تعاليم بهاءاللّہ مواسات بين بشر : "مثالً .  بهائى شواهد فراوانى ديده ميشود

است و اين مواسات اعظم از مساوات است و آن اين است که انسان خود را بر 
که  ٢و جبر  ١ ديگرى ترجيح ندهد بلکه جان و مال فداى ديگران کند اّما نه به عنف

ر بر آن شود بلکه بايد به صرافت طبع و طيب خاطر اين قانون گردد و شخص مجبو
   ٣..."مال و جان فداى ديگران کند 

وصول به چنين فضيلتى نيروئى روحانى مى خواهد که نصيب همه کس   
داشت که همۀ مردم متوّجه باشند که طبق تعاليم کتب نمى توان انتظار .  نيست

د و بداند که خدا راضى نيست مقّدسه بايد خلق و خوى رحمانى از انسان ظاهر گرد
همه کس آگه از اين نيست که عدل و انصاف  . که آدميان ذليل و محتاج و فقير باشند

که بنا به فرمودۀ حضرت بهاءاللّہ محبوب ترين چيز در نزد خدا است بايد برجميع 
شئون زندگانى ما حاکم باشد و بداند که اگر اجازه دهيم که عّده اى از همنوعان ما 

که براى جميع بشر خلق شده محروم باشند  الٓهىو از نعمتهاى گردند چار فقر و فاقه د
اّما نصائح اخالقى اگر در قالب ايمان بر .  البتّه مخالف رضاى پروردگار رفتار کرده ايم

قلوب القاء شود البتّه مؤثّر است و چون در قالب تربيت روحانى عرضه شود در جامعه 
روى آن نمى توان حساب کرد زيرا اجرايش بسته به وجدان افراد  اّما.  ن مييابدتمکّ 

پس مزيد بر آن نيز براى نابودى فقر و .  است و افراد جامعه همه تابع وجدان نيستند
بايد چنان قانونى گذاشت که براى کّل وسعت و " ،منع از انباشتن ثروت بى حساب

اين را بايد ... را داشته باشد  ٤غنارفاهيّت باشد نه يکى به فقر مبتال و نه يکى نهايت 

                                                 
  درشتى   ١
  زور   ٢
  ۲۱۷، صفحه حديقه عرفان   ٣
  ثروت و دارائى  ٤
  



١٤٣ 

 

هرگونه آسايش ) هر کس(و قوانين مملکت بايد نوعى باشد که ... به قوانين اجرا کرد 
   ١."داشته باشد

و نيز در خطابۀ ديگرى از حضرت عبدالبهاء  دربارۀ تعديل معيشت مى 
راحت زندگانى براى اجراى آن بايد قوانين و نظاماتى گذارد که جميع بشر به "خوانيم 

کنند، يعنى همچنان که غنى در قصر خويش راحت دارد و به انواع مائده سفرۀ او 
مزين است، فقير نيز النه و آشيانه داشته باشد و گرسنه نماند، تا جميع نوع انسان 

ق نيابد، سعادت امر تعديل معيشت بسيار مهم است و تا اين مسئله تحقّ .  راحت يابند
در اينجا به ُبعد اقتصادى و اجتماعى اين تعليم مهّم  ٢."کن نيستبراى عالم بشر مم

رائى اصل کلّى اين است که از افراط و تفريط در دا.  حضرت بهاءاللّہ توّجه مى کنيم
حساب داشته باشد و نه کسى محتاج و از نيازهاى احتراز شود، نه کسى ثروت بى 

  .مر حاجت به وضع قوانين داردضرورى و آسايش و راحت حيات بى بهره باشد و اين ا
از جمله آن قوانين بستن ماليات تصاعدى است بر درآمد خالص مردم، يعنى هر چه 
درآمد خالص باال برود، به همان مقدار بايد بر پرداخت مالياتش افزوده شود، تا به 
جائى مى رسد که اگر از حّد نصابى که به موجب قانون تعيين شده باالتر رود صد در 

درآمد زايدش به ماليات تعلّق مى گيرد و از طرف ديگر اگر کسانى درآمدشان کم صد 
براى پرداخت حدودى که .  و از حداقّل نصاب پائين تر باشد از ماليات معاف شوند

ماليات معين مى شود ضامن حصول رفاه و آسايش و عدالت اجتماعى براى تمام 
  .افراد جامعه است

مثًال در .  بين کارفرما و کارگر تفاوت بنيادى يابدکه روابط است راه ديگر آن 
حال حاضر صاحب کارخانه، کارگران را وقتى به حساب مى آورد که صورت دخل و 

کند و کارگر را به عنوان عنصرى که خرج تراشيده در صورت مى خرج کارخانه را معيّن 
مى بيند  از طرف ديگر کارگر، صاحب شرکت و کارخانه را چنان.  حساب مى آورد

                                                 
  ۳۳۸، صفحه ۴، جلد امر و خلق   ١
  صفحه، ۲جلد ، خطابات عبدالبهاء   ٢



١٤٤ 

 

ش مى ربايد و فَ که سود کارى را که او با عرق جبين بدست آورده، کارفرما از کَ 
از اين راه نارضايتى بين طرفين بيخ مى يابد و چه بسا از راه .  کنداستثمارش مى 

  .اعتصاب يا طغيان ظاهر مى شود
در تعاليم بهائى توصيه مى شود که کارگران در شرکت و کارخانه شريک   
.  کار باشند و از سهام سازمانى که در آن مشغولند مقدارى سهم داشته باشندصاحب 

، کارفرما و شريک گردند از اين طريق هر دواقّالً در منافع يعنى فقط مزدور نباشند بلکه 
ذى نفع  ،خود را در رشد اقتصادى و ازدياد بهره و درآمد آن شرکت و آن سازمان کارگر

اکثر کوشش را خواهند کرد و ديگر لزومى به اعتصاب و خواهند ديد و در توفيقش حد
طغيان کارگران نمى ماند و از طرف ديگر کم شدن سهام سرمايه دار به همان ميزان که 
به کارگران واگذار شده از درآمد زياده بر احتياج صاحب کار مى کاهد و دادن سهام 

در توزيع ثروت سبه بالنّ تعديلى  ين ترتيبابه کارگر نيز بر درآمد کارگران مى افزايد و به 
  .طرفين صورت مى گيرد

و در جامعه اى که به موجب تعاليم بهائى بوجود آيد بين افراد مساوات نيست   
و نمى توان با همۀ بشر به يک نحو و از لحاظ معيشت به يک مراتب موجود است 

جسمى هر  نوع معامله نمود زيرا استعداد نفوس متفاوت است، هوش و قّوت فکرى و
کس با ديگرى تفاوت دارد، هّمت و کوشششان درجات دارد از اين جهت پاداش 
مساوى به همه دادن از عدالت به دور است زيرا به دسته اى ظلم مى شود و به دستۀ 

و اين مخالف نظم جامعۀ بشرى است چنانکه .  روا مى گردد ١حديگر ترجيح بال مرجّ 
ئى که از تعاليم مارکسيستى الهام گرفته بودند در اّول در عصر خود ديده ايم که رژيمها

کار اعالن مساوات بين مردم را اساس مرام خويش اعالن نمودند و اّدعا کردند که 
اختالفات طبقاتى را از ميان بر مى دارند ولى در عمل معلوم شد مساوات به شکلى 

يا در مقاصد  گرديد که مى گفتند ممکن نيست و در نتيجه يا حکومتشان منحلّ 
آنچه بهائيان مى .  مرامشان تعديلى بکار بردند که با دعوى اّوليه مرام تفاوت داشت

                                                 
  ترجيح بى جا و بدون مجّوز   ١



١٤٥ 

 

گويند مساوات در حقوق است، مساوات در حّق استفاده از فرصت ها است که بايد 
در دسترس همه باشد، چه مستمند و چه ثروتمند و هر کس بر اثر استعدادش و هّمتش 

پاداشى بيشتر يابد ولى در عين حال همه بايد در راحت و آسايش بتواند باالتر رود و 
ملکوتى البتّه و قّوت  الٓهىداشته باشند و به ارادۀ معيشت ضرورى را  اقلِّ باشند و حدّ 

   ١:حضرت عبدالبهاء در يکى از بيانات خود چنين مى فرمايد.  چنين خواهد شد
ى عالم انسانى است و اعظم راحت و آسايش عالم آفرينش در تحسين اخالق عموم"

ت تربيت اخالق، علّو هّمت و توسيع افکار است بايد عالم انسانى را به هج وسيله به
ه هر فردى از اصليّ  ٢هاين منقبت عظيمه دعوت نمود مالحظه فرمائيد که مبادى مرعيّ 

در فکر آسايش و شادمانى خود .  افراد بشر جلب منفعت خويش و دفع مضّرت است
زوى تفّرد در زندگانى مى نمايد و مى کوشد که از جميع افراد ديگر در است و آر

اين است آرزوى هر فردى از افراد بشر و اين نهايت .  راحت و ثروت و عّزت ممتاز گردد
انسان چون اندکى ترّقى فکر يابد و هّمتش بلند .  دنائت و بدبختى و پستى فکر است

جلب منفعت و دفع مضّرت نمايد زيرا راحت و  گردد در فکر آن افتد که عموم عائله را
بيشتر يابد و  ٣عنعمت عموم خاندان خويش را سعادت خود داند و چون فکرش توسّ 

هّمتش بلندتر گردد در فکر آن افتد که ابناء ملّت و ابناء وطن خويش را جالب منفعت 
بلکه عموم و دافع مضّرت شود هر چند اين هّمت و فکر از براى خود او و خاندان او 

ابناء ملّت و وطن او مفيد است ولکن از براى ملل سائره مورث ضرر است زيرا بجان 
بکوشد که جميع منافع عالم انسانى را راجع به ملّت خويش و فوائد روى ارض را به 

خود و سعادت کليه عالم انسانى را تخصيص به خود دهد و همچو داند که  ٤عائلۀ

                                                 
  ۲۸۹، صفحه پيام ملکوت   ١
  گسترش و انبساط   ٢
  وسعت يافتن   ٣
  خانواده   ٤



١٤٦ 

 

... نمايند ملّت خويش و وطن خود ترّقى نمايد  ١ىر چه تدنّ ملل سائره و دول مجاوره ه
و شخص آسمانى از اين قيود مبراست  الٓهىبر سائرين تفّوق يابد و غلبه کند اّما انسان 

هّمت او در نهايت درجه است و دائرۀ افکار او چنان اتّساع  ٢و وسعت افکار و علويّت
ردى از بشر داند و مضّرت کّل ملل و يابد که منفعت عموم بشر را اساس سعادت هر ف

بلکه عين مضرت نفس  ،دول را عين مضّرت دولت و ملّت خويش بلکه خاندان خود
ذا به جان و دل به قدر امکان بکوشد که جلب سعادت و منفعت از لهٰ  . خود شمرد

ت و سعادت ت و نورانيّ ت از عموم ملل نمايد و در علويّ براى عموم بشر و دفع مضرّ 
فرقى در ميان نگذارد زيرا عالم انسانى را يک خاندان داند و  ،نسان بکوشدعموم ا

ۀ بشر را شخص واحد انگارد عموم ملل را افراد آن خاندان شمرد بلکه هيئت اجتماعيّ 
و هر يک از ملل را عضوى از اعضاء شمرد انسان بايد علويّت هّمتش به اين درجه 

ه بر عّزت عالم انسانى گردد حال قضيّ  باشد تا خدمت به اخالق عمومى کند و سبب
عکس است جميع ملل عالم در فکر ترّقى خويش و تدنّى سائرينند بلکه در فکر جلب 

فطرى عالم  منفعت خود و مضّرت ديگرانند و اين را تنازع بقا شمرند و گويند اساسِ 
انسانى است ولى اين بسيار خطاست بلکه خطائى از اين اعظم نه على الخصوص که 

انسان را مجبور بر اين فضيلت مى نمايد و در نزد خدا  ٣شرايع سماويّه ه و الٓهيّ تعاليم 
مذموم و مردود است وطنيّه و خصومت عائله و قيود شخصيّه امتيازات   ملّيّه و تقاسيم 

مبعوث و جميع کتب سماوى به جهت اين مزيّت و فضيلت نازل  الٓهىجميع انبياى 
خصوصيّت منافع از ميان زائل محصور در اين است که افکار ِ الٓهىشد و جميع تعاليم 

گردد و اخالق عالم انسانى تحسين شود و مساوات و مواسات بين عموم بشر تأسيس 
اين است شريعت سماوى و چنين اساس متينى جز به .  الٓهىاين است اساس ...گردد

  ."..دبايمى نه تأسيس قاهره در احساسات بشريّ  ۀِ يک قّوۀ کلّيّ 
                                                 

  رو به پستى رفتن   ١
  ش بودنپي –اّول بودن    ٢
  بلندى   ٣
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  تمّدن ماّدى بايد با تمّدن روحانى همعنان گردد
قبًال اشاره کرديم که با ترّقيات شگرف علمى و صنعتى و فنّى تمّدن بسيار   

پربار و متنّوع و عظيمى بوجود آمده که در بسيارى از جهات فردى و اجتماع راحت و 
ون به تمّدن اّما راحت با سعادت تفاوت دارد چ.  سعادت بشر را بوجود آورده است

امروزى مى نگريم مى بينيم در مجموع در اين تمّدن ماّدى و شگفت انگيز ما چقدر 
گوئى .  سختى و چقدر بى عدالتى و بدبختى و جنگ و خونريزى بوجود آمده است

آنچه بايد سبب راحت و نيز  وتمام دست آوردهاى بزرگ جهان بدست ديوان افتاده 
  : حضرت عبدالبهاء مى فرمايد.  است شقاوت گشتهسعادت باشد باعث ظلم و فساد و 

ه نزديک است الٓهيّ ه ترّقيات فوق العاّده نموده ولى مدنيّت عالم غرب در مدنيّت ماّديّ "
که بکلّى فراموش شود زيرا جميع افکار در عالم طبيعت غرق گرديده هر چه هست 

ذا لهٰ  ،ائص بسيارو چون در عالم طبيعت نق الٓهىجلوۀ جهان طبيعت است نه جلوۀ 
در عالم طبيعت قّوۀ اعظم .  و طبيعت حکمران شده است ،ه پنهانالٓهيّ انوار مدنيّت 

تنازع در بقا است و اين منازعه در بقا مبدء و منشاء جميع مشکلها و سبب جنگ و 
بغضاء بين جميع بشر ايت زيرا در عالم طبيعت ظلم و خودپسندى و جدال و عداوت و 

دوحه که از رذائل عالم حيوانى متعّدى بر حقوق سايرين و صفات غير مآرزوى غلبه و 
 ،پس تا مقتضاى طبيعت بين بشر حکمران است فالح و نجاح محال ،است موجود

زيرا فالح و نجاح عالم انسانى به فضائل و خصائلى است که زينت حقيقت انسان 
عت ستمکار طبيعت خونخوار است طبي . است و آن مخالف مقتضاى طبيعت است

است طبيعت غافل از حضرت پروردگار است اين است که مالحظه مى فرمائيد که اين 
ذا حضرت پروردگار محض لطف و طبيعى است لهٰ  ،حيوانىدر عالم صفات درندگى 

عالم انسانى از فساد طبيعت  الٓهىکتب فرمود تا به تربيت  ٢ل و انزالسُ رُ  ١عنايت بعِث 
به کماالت معنوى و احساسات وجدانى و فضائل و ظلمت نادانى نجات يافته 

                                                 
  برانگيختن   ١
  نازل کردن   ٢
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امروز در  الٓهىاين است مدنيّت .  رحمانى شود ١روحانى موّفق گردد و مصدر سنوحاِت 
در نهايت لطافت است ولى هزار افسوس  ٢مدنيّت ماّدى مانند زجاج.  عالم انسانى

ه الٓهيّ مقّدسۀ  ه است که مظاهرالٓهيّ مدنيّت  ،که اين زجاج محروم از سراج است و سراج
بارى چون اين قرن قرن انوار است، قرن ظهور حقيقت است، قرن .  مؤّسس آنند

ه و ه و منازعات طبيعيّ ترّقيات است، هزار افسوس که هنوز در بين بشر تعّصبات جاهليّ 
خصومت و عداوت در نهايت متانت است و جميع اين ضررها از آن است که مدنيّت 

هزار افسوس که سوء تفاهم ... و تعاليم انبياء فراموش گرديده رفته  ه بکلّى از ميانالٓهيّ 
ذا دين که بايد سبب محبّت و الفت باشد و مؤّسس بکلّى بنيان انبياء را بر انداخته لهٰ 

گرديده شش هزار سال است که در وحدت عالم انسانى گردد سبب بغض و عداوت 
است ولى بظاهر نام لم حيوانى خونريزى و درندگى است که از خصائص عا بين بشر 

اند و تيشه بر ريشۀ عالم انسانى تعّصب دينى و تعّصب جنسى و تعّصب وطنى نهاده 
بارى من در جميع ممالک غرب سياحت نمودم و در .  صد هزار افسوس.  مى زنند

به موجب تعاليم حضرت بهاءاللّہ اعالن وحدت عالم  جميع مجامع و کنائس عظمىٰ 
دعوت  الٓهىو ترويج صلح عمومى کردم نعره زنان جميع را به ملکوت انسانى نمودم 

نموده و بر  ٤اشراق ٣عانمَ نمودم که الحمد للّہ شمس حقيقت از افق شرق در نهايت لَ 
پرتو او تعاليم آسمانى است و آن اعالن وحدت عالم انسانى .  جميع آفاق پرتو انداخته

أسيس الفت و محبّت به قّوۀ ديانت و است و ترويج صلح عمومى و تحّرى حقيقت و ت
و دين و ترک تعّصب دينى و جنسى و وطنى و سياسى و تعميم تطبيق علم و عقل 

معارف عمومى و تحکيم محکمۀ کبراى عمومى که حّل مشکالت مسائل مختلفه بين 
رجال در جميع فضائل انسانى و  ناث نظير ِلى و بين المللى نمايد و تربيت عموم اُ وَ دُ 

                                                 
  هالهامات و ارادات قلبيّ    ١
  قسمت شيشه اى چراغ  ٢
  درخشندگى   ٣
  )خورشيد(بر آمدن  –روشن کردن    ٤
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لک تا عالم انسانى از ظلمت مسائل اقتصادى و تأسيس لسان عمومى و امثال ذٰ  حلّ 
ضاللت نجات يابد و به مطلع انوار هدايت رسد و بکلّى اين نزاع و جدال و خصومت 
و عداوت در بين بشر از بنيان برافتد و سوء تفاهمى که بين اديان است زائل گردد زيرا 

اميدم چنان است که  ...حدت عالم انسانى استويکى است و آن  الٓهىاساس اديان 
ه جلوه نمايد تا جميع ملل عالم يّ روز بروز اين افکار عاليه انتشار يابد و اين مقاصد خير

اين است .  رحمانيّه گردند و در بين اديان و اقوام نزاع و جدالى نماندمظاهر سنوحات 
   ٢."الم انسانىع جنّت، اين است ١سرمديّهسعادت  عّزت ابديّه، اين است

  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  جاودان   ١
  ۳۱ ه، صفح۳، جلد خطابات عبدالبهاء   ٢
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   سرنوشت انسانمقام و  – بخش پنجم
  زندگانى فانى يا جاودانى؟

  بهشت و دوزخ
  مقام انسان 

  تحقيق يا تقليد 
  دين و علم و عقل 

  حقوق بشر 
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  زندگانى فانى يا جاودانى؟
جهان و "که خوانندگان گرامى شما هم هزار بار اين نکته را تحقيق کرده ايد   

به خاطر داريد بيست سال قبل که دربارۀ امروز ."  کار جهان جمله هيچ در هيچ است
انديشه مى کرديد چه مّدت درازى در نظر شما جلوه مى نمود؟  هر هفته که مى 

اّما حال که بيست سال از عمر .  گذشت به چشمتان سالى بود و هر دم به جاى ساعتى
حساب کنيد چند .  مى دانيد به چه سرعت گذشته است شما گذشته است و خود بهتر

  آن هم به همين سرعت مى گذرد و : از اين بيست سال در پيش داريد
  ١چون آب بر آمديم و بر باد شديم    پايان سخن شنو که ما را چه رسيد
  ."آمد مگسى پديد و ناپيدا شد.  "نه اثرى از ما باقى مى ماند و نه ثمرى

م ماست واقعه اى است که بشر را همواره به تفّکر مرگ که تقدير محتو  
واداشته و مکتبهاى فلسفى گوناگون از آن برخاسته است و هر يک از ابناء روزگار در 

  .مقابل آن وضعى به خود مى گيرد و به نحوى با آن مقابله مى کند
يکى چون شتاب توسن عمر را مى بيند در پى تحصيل لّذت مى رود و دم را   
ى شمرد و يکى زندگى و مرگ را يکسان مى يابد و به هيچ يک نمى غنيمت م

يکى چنان مأيوس مى شود که .  انديشد و الابالى دفتر دانائى را در هم مى پيچد
انتحار مى کند و واقعه اى که در آخر به وى خواهد رسيد خود زودتر از بهر خويش 

به آنجا مى رسد که خودکشى فراهم مى آورد و ديگرى اگر چه در اين دنياى ناپايدار 
بهترين کارهاست اّما جرأت آن نيز ندارد که انتحار کند و از اين بابت در رنج و عذاب 

  .روزگار به سر مى برد
اّما آنان که در حيات خويش هر روز لّذتى مى جويند و تمتّعى مى خواهند در   

که خوانده باشند در  اين ايّام فراوانند و غالب جوانان اين روزگار که چند کتابى هم
وليک چون بى اعتبارى عمر محسوس گشت و اجل محتوم در .  زمرۀ اين دسته هستند

                                                 
  رباعيّات خيّام   ١



١٥٢ 

 

پيش نظر آمد ديگر آيا لّذت ناى و نوش را حکمى و شراب خوشگوار را ُسکرى مى 
  ماند؟

آنان که در عين نوميدى و بحبوحۀ حرمان به لّذات جسمانى پرداخته اند   
چنين کسانى از براى .  ب شراب به بامداد خمارش نمى ارزدخوب دريافته اند که ش

درمان غم جهان و اجتناب از يأس و حرمان پنداشته اند که شراب ناب و ساقى و 
اّما اين دوا درمان دردهاى ايشان را نمى کند، .  چنگ و رباب آخر الّدوا است

نمايد زيرا مالحظه نااميديشان را زائل نمى سازد، آنان را به يأسى شديدتر دچار مى 
مالحظه مى .  مى کنند که آنچه را قبًال شفاى عاجل مى پنداشتند خود سّم قاتل بود

اّما چون .  د که يگانه اميدشان در راه غلبه بر اندوه و غم جام باده و روى ساده بودنکن
  .بيفزود انبر يأس و حرمانش ندآن همه را نيز بى اثر و باطل يافت

  وين نامۀ عمر خوانده گير، آخر چه؟    ه گير، آخر چه؟راد رانددنيا به مُ 
  ١صد سال دگر بمانده گير، آخر چه؟  گيرم که به کام دل بماندى صد سال

  :و نيز
  وز حاصل عمر چيست در دستم، هيچ   بنگر زجهان چه طرف بربستم، هيچ
  ٢من جام جمم ولى چو بشکستم، هيچ     شمع طربم ولى چو بنشستم، هيچ

بهائى به ما چنين مى آموزد که اين چند روزۀ حيات ما در اين جهان  اّما آئين  
اگر چنين بود .  فانى که پر از مشّقت و زحمت است آخرين منزل هستى ما نيست

ناگهان اين کيهان اعظم که در دل هر ذّره اش آفتابى نهان و تحت نظم و قانون دقيق 
در اّول اين کتاب مالحظه است همه عبث و بيهوده مى شد و حال آنکه چنانکه 

فرموديد ممکن نيست که نظم و ترتيبى به وجود آيد مگر آنکه مقصدى و هدفى در آن 
در مراتب وجود مالحظه مى شود که موجودات بعضى در رتبۀ جمادند و .  باشد

وجود آنها به واسطۀ ترکيب عناصر است .  بعضى نبات و برخى حيوان و باالخره انسان
                                                 

  رباعيّات خيّام   ١
  رباعيّات خيّام   ٢
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به عبارتى مى توان گفت که در رتبۀ جمادى .  واسطۀ تحليل آن عناصرو عدمشان به 
در رتبۀ نبات بر آن قّوۀ .  عناصر است که جماد را مى سازد ١نيروى اتّصال و التصاق

ترکيب و التصاق نيروى رشد و نمّو نيز عالوه گشته و در مرتبۀ حيوان احساس نيز بر 
نسان عالوه بر داشتن تمام نيروهاى آن مراتب ، اّما ا.  قواى مذکور افزوده شده است

قّوۀ ديگرى دارد و آن قّوۀ عاقله است که از تجلّيات روح انسانى است و آن تعلّق به 
بدن دارد ولى جزئى از جسم ما نيست و چون مجّرد است تجزيه نمى شود و مانند 

  :حضرت عبدالبهاء مى فرمايد.  جسم متالشى نمى گردد
م انسان نيست، انسان به روح انسان است زيرا در جسمانيّات انسان با انسان به جس"

مالحظه کنيد چنانچه شعاع آفتاب . اّما به روح ممتاز از حيوان.  حيوان شريک است
روح است که انسان .  زمين را روشن مى کند همين طور روح اجسام را روشن مى کند

روح است که همۀ ... را کشف کند روح است که حقائق اشياء ... را آسمانى مى کند 
علوم را تأسيس کرده، روح است که حيات ابدى بخشيده، روح است که ملل مختلفه 
را متّحد نمايد، روح است که شرق و غرب را جمع کند، روح است که عالم انسانى را 

... نمايد لٰهذا نفوسى که مستفيض از قّوۀ روح هستند سبب حيات عالمند عالم ربّانى 
هر چند .  ه ظاهر و آشکار گرددروح به قواى محسوسه احساس نشود ولى به قواى باطنيّ 

از براى روح دو .  جسم انسان محسوس است ولى روحش پنهان و حاکم بر جسد است
تصّرف است يکى بواسطۀ آالت و ادوات يعنى به چشم مى بيند، به گوش مى شنود، 

هر چند اين .  کارند ولى محّرک، روح استهر چند اين آالت در .  به زبان مى گويد
و اّما تصّرف ديگر که بدون آالت است، در .  قوا از جسد ظاهر ولکن به قّوۀ روح است

عالم رؤيا بدون چشم مى بيند، بدون گوش مى شنود، بدون زبان مى گويد، بدون 
هر و جميع قواى روحانى بدون واسطۀ چشم در عالم رؤيا ظا.  حرکت پا سير مى کند

يک تصّرف به واسطۀ .  پس معلوم شد که از براى روح دو تصّرف است.  آشکار است
پس ثابت و ... آالت اجسام مانند چشم و گوش و غيره و يک تصّرف بدون آالت 

                                                 
  و چسبندگى پيوستگى   ١
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محّقق مى شود که روح عظيم است و جسم نسبت به روح حقير، جسم مانند بلور 
ت صفاست اّما ظهور و جلوۀ بلور به ضياء هر چند بلور در نهاي.  است و روح مانند نور

لکن بلور محتاج به نور است تا .  نور محتاج به بلور نيست، روشن است.  نور است
جسم محتاج به روح است، روح .  همين طور روح محتاج به جسم نيست.  روشن شود

مالحظه کنيد جسم هر قدر تناقص .  به جسم زنده نيست، جسم به روح زنده است
مثًال دست انسان اگر قطع شود روح .  کند روح بر عظمت و قّوت خود باقى است پيدا

اّما .  چشم اگر کور شود روح به بصيرت برقرار.  به قدرت و سلطنت خود باقى است
پس ثابت شد که انسان به .  فيوضات روح از جسد منقطع شود فورًا جسد معدوم است

است، اشراقى از  الٓهىى از فيوضات اين روح، فيض.  روح انسان است نه به جسد
اشراقات شمس حقيقت است ولى اين روح انسانى اگر مؤيّد به نفثات روح القدس 

آن وقت .  است الٓهىنفثات روح القدس تعاليم .   شود آن وقت روح حقيقى گردد
حيات ابدى يابد، نورانيّت آسمانى جويد، عالم انسانى را به فضائل رحمانى منّور 

روح انسانى بر خالف جسدش مرّکب از عناصر نيست که چون تحليل يافت  . نمايد
جسد معدوم گردد بلکه مجّرد است، از عالم علوى است و در عوالم معنوى خود 

همچنين روح انسانى که حيات بشر منوط به آن است و .  پايدار و برقرار خواهد ماند
داخل جسد نيست که چون جسم  قّوۀ عاقله که سبب امتياز انسان از  حيوان است در

  .معدوم شد روح نيز در پى آن نابود گردد
.  روح انسانى داخل جسد نيست زيرا مجّرد و مقّدس از دخول و خروج است  

و دخول و خروج شأن اجسام است بلکه تعلّق روح به جسد مانند تعلّق آفتاب به آئينه 
نيست بلکه روح در نهايت غير از جسد است و بقايش مشروط به بقاى جسد ... است 

عظمت در عالم جسد سلطنت نمايد و اقتدار و نفوذش مانند فيض آفتاب در آئينه 
   ١."ظاهر و آشکار گردد و چون غبار يابد يا بشکند از شعاع آفتاب محروم ماند
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دربارۀ بقاى روح و اثبات آن در آثار بهائى مطالب مفّصل موجود است که در 
در عوالم بى نهايت .  مى گوئيم که روح انسانى باقى استاين مختصر همين قدر 

کيفيّت آن را ادراک نتوانيم کرد و از .  داد ۀ خود ادامه خواهدبه ترقيّات کماليّ  الٓهى
براى آنکه تا حّدى اين امر بر ما مکشوف .  حّد تصّور و ادراک ذاتى ما بيرون است

با آن عالم مثل فرق عالم جنين و اين فرق اين عالم "باشد حضرت بهاءاللّہ فرموده که 
   ١."عالم است

در توضيح اين مثال در آثار ديگر بهائى آمده است که همچنانکه بّچه در   
رحم مادر بايد خود را آمادۀ زندگى در اين عالم نمايد، ما نيز بايد با تحصيل فضائل 

ر مسير بى پايان انسانى و اکتساب مقامات معنوى، خود را آمادۀ زندگانى جاودانى د
در خطابه اى از حضرت عبدالبهاء چنين آمده .  خويش بسوى کمال مطلق نمائيم

  :است
در بدايت حياتش انسان در عالم رحم بود و در عالم رحم استعداد و لياقت ترّقى به "

اين عالم حاصل کرد و قوائى که در اين عالم الزم بود در آن عالم تحصيل نمود؛ 
در اين  گوش الزم داشت  .در عالم رحم حاصل نمود ،اين عالم در چشم الزم داشت

جميع قوائى که در اين عالم الزم بود در عالم رحم   .در عالم رحم پيدا کرد عالم، 
پس در اين عالم نيز بايد تهيّه و تدارک عالم بعد را ديد و آنچه در  ...تحصيل کرد

  .بيندعالم ملکوت محتاج، بايد تهيّه و تدارک در اينجا 
همچنانکه در عالم رحم قوائى که در اين عالم محتاج به آن است پيدا نمود همچنين 
الزم است که آنچه در عالم ملکوت الزم يعنى جميع قواى ملکوتى را در اين عالم 

راه تدارک آن قواى ملکوتى در کلمات پيامبران نمودار گشته و  ٢."تحصيل بکند
  .است الٓهىعت آن مظاهر و اطا ٣سعادت ابدى انسان در طاعت

                                                 
  ۱۶۴ ه، صفحبعد از کتاب اقدس مجموعه الواح   ١
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  بهشت و دوزخ
برقرار است و بدون آن چنانکه  الٓهىاصل مکافات و مجازات در جميع اديان   

قبًال اشاره کرديم نظام اجتماع بر هم مى خورد و هرج و مرج رخ مى دهد و ترّقى عالم 
زندگى  انسانى متوّقف مى گردد اّما به واسطۀ قلّت استعداد مردم زمانه پيغمبران خدا

جاودانى و بقاى روح و وجود مکافات و مجازات را در قالب تمثيالتى که امروز به نظر 
خلقت آدم را  قرآنو هم در  توراتمثًال هم در .  کودکانه مى آيد بيان مى فرمودند

ل آدم را از خاک زمين سرشت سپس روح حيات در او چنين آورده اند که خدا اّول گِ 
بشر عاّمى و ساده با اين تشبيه محسوس و مفهوم، .  شد دميد و آدمى خاکى زنده

اّما آنچه در ما .  لى بى جان است و دستخوش آفات بى پايانبياموخت که جسم ما گِ 
است از خدا است که خاک را جان بخشيد و او را سرآمد مخلوقات کرد و چون خدا 

مجازات  ،ر عالم بقاباقى است روح انسانى نيز که پرداختۀ اوست باقى خواهد بود و د
پس باز آن مطالب در قالب تمثيالت آسان .  و مکافات عمل خويش را خواهد ديد

بيان شده که خدا ترسى را در دلها بنشاند و مردمان پرخاشجوى وحشى را از راه بيم و 
پيغمبران مربّيان نوع انسانند و معلّم دانا کسى است .  و پارسائى بکشاند اميد به تقوىٰ 

  .خود را به نحوى بيان کند که قابل فهم شاگردان خود باشد که درس
حال مالحظه فرمائيد مردمانى که چهار هزار سال يا دو هزار سال پيش مى   

مردمى بودند که .  زيستند در چه درجه اى از فهم و شعور بودند و چه تمّدنى داشتند
البد قرار بود در  جز زندگى اين جهان و محسوسات نمى شناختند و هر چه مى شنيدند

در انجيل جهنّمى تصوير شد که در آن آتش .  قالب تمثيالتى محسوس بيان شود
اسالم در ميان قبائل وحشى و بدوى در بيابان .  بود" گريه و فشار دندان"سوزان و 

دائمًا با يکديگر .  اعراب جاهلى در عين توّحش بودند.  خشک عربستان ظاهر شد
در چنين زمين مربّى آسمانى يعنى پيغمبر به .  ارت مى کردندمى جنگيدند، چپاول و غ

مردم پرخاشگر، بهشتى را وعده داده که در آن پر از چيزهائى است که آرزويش را 
يعنى جائى که در آن .  داشتند ولى در ريگزار بى آب و علف عربستان موجود نبود
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ت، جوى روان از شير حوض کوثر و چشمۀ سلسبيل است، درختان سرسبز و پر سايه اس
  .و عسل و شراب ناب است

اديان از بهشت و  جهنّم پيش  در نظر بهائيان تصويرى که کتب مقّدسۀِ   
ديدگان مؤمنان نهاده اند چيزى جز تمثيالتى براى مردمانى نابالغ نيست و به همان 

اخالقى نحو که پدر و مادرها قّصه ها و افسانه هائى براى کودکان مى سازند تا نتيجۀ 
اّما در .  از آن بگيرند پيامبران نيز براى هدايت مردم زمان تمثيالتى را عنوان کرده اند 

اين دور که فکر و فهم بشر باال رفته و عدد اشخاص درس خوانده افزايش يافته اين 
.  گونه تمثيالت که مناسب زمانهاى پيشين بود، نه الزم است و نه مفيد و قابل قبول

ل پيش مالحظه فرموديد حضرت بهاءاللّہ چنين توضيح فرموده که روح چنانچه در فص
در ترّقى خواهد بود و آنچه  الٓهى انسانى پس از جدائى از جسد در عوالم بى نهايِت 

در اين عالم از او سرزده سبب خواهد شد که درجۀ ترّقيش در آن عالم متناسب با 
مان نسبت به درجه اى باال رسيده اگر کارهاى نيکش زياد باشد به ه.  اعمالش باشد

بهشت بهائيان .  شروع مى کند الٓهىو از همان درجه ترّقياتش را در عوالم بى انتهاى 
ت درگاه حّق و اين مجازات و است و دوزخ، محروميّت از قربيّ  الٓهىجنّت رضاى 

  .مکافات عمل، در عالم بعد است
م باز بايد استعدادات هر چند ما جهان ديگر را به چشم ظاهرى نمى بيني  

روحانى خويش را در اين عالم پرورش دهيم تا روح ما بعد از صعود به عالم باال دچار 
نقص نباشد و بتواند از مدارج باالترى به سير ابدى خويش ادامه دهد نه آنکه با بال 

در عالم جنين در رحم مادر، طفل به چشم .  شکسته قصد پرواز به عرصۀ سيمرغ نمايد
ياج ندارد، به دست و پا نيازى ندارد اّما اگر در آن عالم جنين به پرورش چشم احت

اّما چون .  نپردازد وقت تولّد در اين عالم کور مادرزاد است و اين کورى جهنّم اوست
پرورش کامل يافت به زندگى اين جهان با سالمت کامل وارد خواهد شد و اين بهشت 

روحانى برويانيم تا بتوانيم به قلّۀ ارتفاع  که پر و باِل ما به اين جهان آمده ايم .  اوست
  .عشق پرواز کنيم و در آشيان ابدى رحمانى خويش مقّر گيريم
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بهائيان رابطۀ خود را با عزيزانى که از بند اين جهان آزاد شده اند محفوظ مى   
در خاتمۀ اين  دانند و براى ارتقاء آنان دعا و مناجاتهاى بسيار دارند که نمونه اى از آن

  :مقال درج مى کنيم
پروردگارا اين جانهاى پاک سوى تو شتافتند و از جوى تو نوشيدند و آرزوى روى تو "

اين تشنگان را در درياى غفران غوطه ده و اين مشتاقان را به لقاى خود فائز و .  نمودند
آرزوى دل و  آنچه.  پروانه هاى شمع تواند و آرزومند جمع و انجمن تو.  خرسند فرما

   ١."جان است شايان و رايگان فرما
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  مقام انسان
و ." مقام انسان بزرگ است اگر به انسانيّت مزيّن"حضرت بهاءاللّہ مى فرمايد   

، آنکه مردمان به راستى و دانائى تربيت الٓهىمقصود از کتابهاى آسمانى و آيات "نيز 
هر امرى که قلب را راحت نمايد و بر .  دشوند که سبب راحت خود و بندگان شون

مقام انسان بلند است .  بزرگى انسان بيافزايد و ناس را راضى دارد مقبول خواهد بود
بگو اى .  اگر به انسانيّت مزيّن، و اّال پست تر از جميع مخلوق مشاهده مى شود
از .  مائيددوستان، امروز را غنيمت شمريد و خود را از فيوضات بحر تعالى محروم من

   ١."و خالص دراين يوم مبارک مزيّن فرمايدرا به طراز عمل پاک  مى طلبم جميع حّق 
اينکه مى گويند و مى گوئيم که انسان اشرف مخلوقات است، بايد ببينيم که   

شّکى نيست که در برترى جسمانى او نيست زيرا در خلقت .  شرافت او در چيست
اظ قواى جسمانى بسيار نيرومندتر و برتر از مالحظه مى کنيم که حيوانات از لح

هيچ انسانى به سرعت اسبى يا پلنگى يا هزاران جانور ديگر نمى دود و نمى .  انسانند
تواند مسافتى را که آنها مى پيمايند طى نمايد، هيچ انسانى شاّمه اش به تيزى شاّمۀ 

ر غريبى برده شوند، بى کبوترها يا اردکها اگر در جنگل انبوهى يا در ديا.  سگى نيست
بعضى از ماهيان دريا بعد از چند سال حتّٰى مدد قطب نما راه منزل خود را مى يابند و 

سفر که در اقيانوس و طّى هزاران هزار فرسنگ، در وقت مقّرر، درست به همان نقطه 
اى که خود در آن پرورش يافته و از تخم بيرون آمده اند باز مى گردند و تخم مى 

به همين منوال بينائى و حّس المسه و راه يابى و ذائقۀ حيوانات را که با .  دگذارن
  .انسان بسنجيم معلوم مى شود که حواّس انسان بسيار از حواّس حيوانات ناتوانتر است

پس آنچه ما را از حيوان ممتاز مى دارد جسم ما نيست، حقيقت انسانى ما   
و از تجلّياتش عقل و خرد انسانى است  در روح انسانى ماست که در ما دميده شده

که ما را بر طبيعت غالب مى کند، بى پر و بال به پرواز مى کشاند، برق جهنده اى را 
در شيشه اى و صوت و صدا را در نّوارى يا صفحه اى حبس مى کند و در آنى از خاور 

                                                 
  ۳۰۴، صفحه بعد از کتاب اقدس مجموعه الواح   ١
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طبيعت را که  قوانين.  به اکتشاف حقايق اشياء مى پردازد.  به باختر مخابره مى نمايد
  . به حکم تقدير تکوين يافته کشف مى کند، تغيير مى دهد و به نفع خود به کار مى برد

درست است که علم و دانشى که از راه عقل و خرد انسانى پديد آمده ما را بر   
طبيعت مسلّط مى کند و بر حيوانات و نباتات تفّوق مى بخشد اّما اين امتيازى است 

ود سبب شرافت و کرامت انسان نيست بلکه اين نيروها اگر از ظاهرى و به خودى خ
بيرون آيد، همين اکتشافات و اختراعات  الٓهىسلطۀ روح انسانى که پديده اى است 

که براى راحت تن و آسايش زندگى پرتالش و پر آشوب ما ساخته شده برعکس نتيجه 
  .مى بخشد، به حّدى که ما را از حيوان پست تر مى سازد

نظر سطحى به تاريخ معاصر اين نکته را ثابت مى کند زيرا ديده ايم که  يک  
اقوامى که به اصطالح از ديگران متمّدن تر و مترّقى تر و از حيث صنايع و علوم پيشرفته 
تر بوده اند به فجايعى مبادرت ورزيده اند و کارهائى را مرتکب شده اند که در نزد 

  :ست که حضرت عبدالبهاء فرموده انداين ا.  هيچ حيوانى ديده نمى شود
انسان هم اين قوا .  حيوان قواى مخصوصه دارد، مثل بصر، سمع، ذوق، شّم، لمس"

اين نفس ناطقه واسطه است ميان روح انسانى .  را دارد ولى حيوان نفس ناطقه ندارد
اين نفس ناطقه کاشف اسرار کائنات است ولى اگر از روح مدد گيرد و از .  و جسم

ح استفاضه کند واّال اگر مدد از روح به نفس نرسد آن هم مثل ساير حيوانات است، رو
 ١اين است که مالحظه مى شود بعضى بشر به صفت بقر.  چه مغلوب شهوات است

اّما اگر اين نفس از عالم روح استفاضه کند آن .  هستند ابدًا از حيوان امتياز ندارند
  .وقت انسانيّت او آشکار مى شود

.  معلوم شد نفس دو جنبه دارد، يک جنبۀ جسمانى و يک جنبۀ روحانى پس  
اين است که در عالم .  اگر جنبۀ حيوانى غالب بر نفس شود از حيوان پست تر است

بشر نفوسى مى بينى که از حيوان درنده ترند، از حيوان ظالم ترند، از حيوان 

                                                 
  گاو   ١
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.  ، سبب نکبت عالم انسانى اندسبب اذيّت بشرند.  ترند ١بدخوترند، از حيوان رذيل
و اگر جنبۀ روحانى غلبه بر نفس کند نفس قدسيّه شود، ملکوتيّه شود، .  مرکز ظلماتند

   ٢."در او طلوع کنداعلٰى سماويّه شود، ربّانيّه شود، جميع فضائل مالء 
که در ما سپرده اند همين فضائل و  الٓهىخوانندگان گرامى، آن امانت   

ين روحانيّت است، همين احساس مسئوليّت است که به مدد روح کماالت است، هم
اگر در اين امانت .  انسانى که عقل و خرد از تجلّيات اوست در انسان ظاهر مى شود

 ٣تشريِف ."  نشايد که نامت نهند آدمى"خيانت کنيم ديگر به قول سعدى شيرازى 
مى شويم زيرا  ن پست تر شريف انسانيّت را از هيکل خويش فرو مى اندازيم و از حيوا

صدور يافته است در راه شّر مصرف مى کنيم و  الٓهىآن قواى عاليّه را که از روح 
چو دزدى با چراغ آيد گزيده .  ضررهائى مى رسانيم که در توانائى هيچ حيوانى نيست

  .تر برد کاال
مالحظه فرمائيد در نزد حيوان خوب و بدى نيست زيرا از نفس ناطقه و خرد 

حيوان گناهى مرتکب نمى شود زيرا اسير طبيعت است و در عالم .  روم استمح
در کنار ساير انواع و اجناس حيوانات ديگر زيست .  طبيعت گناهکارى معنائى ندارد

چند روزى يک بار براى حفظ نفس و بقاى نوع خويش حيوانى را شکار .  مى کند
  .  ندارد مى کند و ديگر تا گرسنه نشود کارى به کار ديگران

اّما اين انسان است که به واسطۀ غلبۀ طمع و حسد و در پى برترى و   
فرمانروائى بر ديگران، نه يک، نه صد، هزارها مردم بى گناه از هموطنان خويش را 
نابود مى کند و با يک بمب شهرى را ويران مى کند و اثرى از حيات در آنجا باقى 

ر غم فرزندان جوان که در ميدان قربانى شده اند نمى گذارد و در جنگها مادران را د
  :به قول نعيم اصفهانى.  داغدار مى نمايد

                                                 
  پست   ١
  ۱۶۸ ، صفحه۱، جلد خطابات عبدالبهاء   ٢
  خلعت   ٣



١٦٢ 

 

  ما چرا جنس خويشتن بدريم  نده جنس خود ندردهيچ درّ 
حيوان راهنمايش غرايز اوست يعنى هر چه غريزه اش حکم نمايد به موجب آن رفتار 

ظرافت تار زيباى خود را مى عنکبوت که به آن .  معلّم و رهبرى نمى خواهد.  مى کند
بّچۀ عنکبوت نيز اين کار .  تند بر حسب غريزۀ خدادادى چنان هنرى نمايان مى سازد
  .حيرت انگيز را از کسى نمى آموزد، معلّمى نمى خواهد

نفس ناطقه و عقل و خرد نهفته در ماست .  اّما در عالم انسان چنين نيست  
سازد و به ما اختيار مى بخشد و به تشخيص خير  که ما را در جهان آفرينش برگزيده مى

اّما بکار .  و شّر قادر مى کند و ما را به نردبان دانش و بينش به بام سعادت باال مى برد
مادر اگر به کودک خويش نگويد که .  بردن اين قّوۀ تشخيص، مربّى مى خواهد

رد؟  اين نظافت خوب است، بى ادبى بد است، کودک بيچاره از کجا ياد بگي
مسائل که بر اساس خير و شّر و گناه و ثواب در عالم انسان تنظيم شده غريزۀ انسان 

  .يعنى آموزنده اى بايد باشد که ما را تربيت نمايد.  نيست، اکتسابى است
.  آفرينندۀ مهربان ما که به ما قّوۀ اختيار بخشيده ما را به خود وانگذاشته است  

اّما .  ا را گرفته و راهنمائى براى ما فرستاده و مى فرستددر هر عصر و زمان دست م
کاخ تمّدن بشرى را خشت خشت بر هم  الٓهىمجموعۀ تربيت اين معلّمين و مربّيان 

نهاده و ساخته اند و در ظّل تربيت آن نفوس مقّدسه مدنيّت بشر صورتى ديگر گرفت و 
انسان در عالم وجود جامع جميع  . اشرفيّت و امتياز انسان در عالم وجود معلوم گرديد

جسم است، از اين .  خواّص موجودات است و همۀ کيفيّات موجودات را دربر دارد
حّس و .  نمّو دارد، از اين روى چون نباتات است.  جهت حائز کماالت جمادى است

اّما عالوه بر آنها قواى عقليّه .  حرکت دارد و در اين مورد با حيوانات شريک است
نيست و همين است که او را از ديگر موجودات ممتاز مى  ١که در ساير کائنات دارد

را محفوظ دارد و در  الٓهىکند و نيز به او مسئوليّت عظيمى مى بخشد تا آن موهبت 
  .مقام خودش بکار برد

                                                 
  موجودات   ١
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چون در : "در اين باره چنين مى فرمايد مفاوضاتحضرت عبدالبهاء در کتاب   
در سه قسم است، يعنى  ١ر کنيم مالحظه شود که محصورکائنات به بصر بصيرت نظ

انواع سه جنس است و هر جنسى .  است، يا حيوانکلّياتش يا جماد است، يا نبات 
انسان نوع ممتاز است زيرا دارندۀ کماالت جميع اجناس است يعنى جسم .  دارد

، کمال با وجود کمال جمادى و نباتى و حيوانى.  است و حّساس است ٢است و نامى
پس .  مخصوصى دارد که کائنات سايره محروم از آنند و آن کماالت عقليّه است

انسان در نهايت رتبۀ جسمانيّات است و بدايت .  اشرف موجودات، انسان است
روحانيّات يعنى نهايت نقص است و بدايت کماالت، در نهايت رتبۀ ظلمت است و 

که مقام انسان نهايت شب است و بدايت  اين است که گفته اند.  در بدايت نورانيّت
جنبۀ حيوانيّت دارد و جنبۀ .  کمال مراتِب  ٣يعنى جامع روابط نقص است و حايزِ .  روز

بر  َمَلکيّتو مقصود از مربّى اين است که نفوس بشريّه را تربيت بکند تا جنبۀ   ٤َمَلکيّت
ه که عين کمال است بر پس اگر در انسان قواى رحمانيّ .  جنبۀ حيوانيّت غالب شود

اّما اگر قواى .  قواى شيطانيّه که عين نقص است غالب شود اشرف موجودات است
اين است که .  موجودات گردد ٥شيطانيّه بر قواى رحمانيّه غالب شود انسان اسفل

   ٦."نهايت نقص است و بدايت کمال
يباچۀ کتاب خوانندگان گرامى، خداوند مهربان ما را انسان خلق فرموده تا د  
باشيم و در دايرۀ وجود از رتبه هاى مادون گذشته به باالترين نقطۀ قوس نزول  ٧تکوين

                                                 
  محدود   ١
  نمّو کننده   ٢
    دارا    ٣
  فرشته خوئى   ٤
  پائين ترين و پست ترين   ٥
  ۱۶۵، صفحه مفاوضات عبدالبهاء   ٦
  عالم وجود   ٧
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اّما اين قلّۀ بلندى که ما به آن رسيده ايم فقط ما را به سر حّد قوس صعود .  رسيم
رسانده است که پائين ترين نقطۀ سير کماليّه است و حرکت ما به سوى کمال و 

مثل آن است که از ته چاهى به .  امه دارد و بايد ادامه داشته باشدسعادت مطلق اد
تدريج باال برويم و در هر قدم زحمت بکشيم و آنقدر اين زحمت را ادامه دهيم و پا به 

بايد سعى کنيم که حال که .  پا به باال بيائيم تا بيرون از چاه به پاى کوه بلندى برسيم
دم اّول را برداريم و به سوى قلّۀ کوه رويم و به آنچه به اين مرز کمال رسيده ايم باز ق

  .شأن مقام انسان است فائز گرديم و اين داستان سير کمالى ما پايانى ندارد
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  تحقيق يا تقليد
بطور کلّى شخصيّت همۀ ما را محيطى مى سازد که در آن زندگى مى کنيم و   

گى و دينى محيط است که هويّت شخصى و جمع عوامل طبيعى و اجتماعى و فرهن
اگر کامًال اسير آن عوامل باشيم ترّقى ما ممکن نيست يا .  يا قومى ما را معيّن مى کند

اّما چون مدد از انديشه و خرد گيريم خواهيم توانست خود را از .  الاقل محدود است
تحّرک باز داشته  بسيارى از بندهائى که ما را به سنّت هاى ديرين بسته و از تحقيق و

  .رها سازيم و قدمى به پيش نهيم
تاريخ بشر نشان مى دهد که هر وقت تمّدن بشرى جهشى يافته زمانى بوده   

است که راه گشايان جامعۀ انسانى افکار و مفاهيم ديرين را که به آنان و پدرانشان 
موده آنها را تلقين گشته بر محک امتحان نهاده و با عقل دور انديش که خدا عنايت فر

اين امر نيز دربارۀ دين مصداق دارد زيرا هر .  سنجيده و به خردگرائى روى آورده اند
کس به دين پدران خويش متمّسک است چشم بسته به تقليد پيشينيان راه آنان را مى 
پويد و چنين مى گويد که آنچه ميراث نياکان من است حّق است و آنچه نزد ديگران 

پيروان يک دين نيز بين خود فرقه ها ساخته و تيغ تيز بر حتّٰى .  است باطل است
يکديگر آخته اند و علماى هر فرقه نيز استنباطاتى از دين خود دارند که با فرقۀ ديگر 
تفاوت دارد و مريدان خوش باور بيچاره نيز که به تقليد معتادند اين تفاوت ها را از 

پسنديده اند با تعّصب پيروى مى کنند و به  مرشدى که به عنوان مرجع تقليد براى خود
 تحريک متولّيان دين بجان يکديگر مى افتند و از اين روى جنگ هفتاد و دو ملّت در 

چنانچه وقايع هولناک و کشتارهاى بسيارى بين فرقه هاى کاتوليک و .  مى گيرد
امروز باقى پروتستان از دين مسيح و بين سنّى و شيعه در دين اسالم روى داده که تا 

  .است
.  همه مى گويند که حقيقت نزد ما است و شما در ضاللتيد، گمراهيد و پرگناه

هيچ کس يک دم فکر نمى کند که اگر در خانواده اى با دين ديگرى تولّد مى شد به 
دينى که امروز با تعّصب به آن متمّسک است در نمى آمد و امر ديگرى را حّق مى 
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سينه مى زد و همين تعّصب را بر ضّد دينى که امروز به آن  دانست و زير َعَلم ديگرى
  .معتقد است بکار مى برد

اين انحصار جوئى در شناسائى حقيقت بالئى است که روزن عقل و خرد 
آدمى را مى بندد و او را وا مى دارد تا بنام دين که در اصل براى سعادت عالم انسانى 

اينست .  ه عقيده اى ديگر دارند روا داردظاهر گشته هزاران ظلم و ستم بر مردمى ک
است يعنى جستجوى شخصى و بى  تحّرى حقيقتکه از اصول تعاليم بهائى يکى 

  :در آثار بهائى مى خوانيم.  غرضانۀ حقيقت
اّول اساس بهاءاللّہ تحّرى حقيقت است، يعنى بايد نفوس از تقاليدى که از آباء و "

ردند، زيرا موسويان تقاليدى دارند، زردشتيان اجداد موروث مانده منّزه و مقّدس گ
هر ملّتى تقاليدى .  تقاليدى دارند، مسيحيان تقاليدى دارند، بودايى ها تقاليدى دارند
ما مى خواهيم .  دارد و گمان مى کند تقاليد خود حّق است و تقاليد ديگران باطل
شخص مثًال .  بفهميم کدام يک صحيح است، جميع تقاليد که صحيح نيست

يهودى چون معتقد و متمّسک به تقاليد موسويان است ممکن نيست بفهمد ديگران 
   ١."پس تا ترک تقاليد نشود حقيقت جلوه ننمايد.  حّق هستند

به موجب تعاليم بهائى از مهمترين راه هاى وصول به وحدت و يگانگى بشر 
تعّدد همين جستجوى شخصى و بى غرضانۀ حقيقت است زيرا حقيقت يکى است، 

ندارد و اگر کسى عاشق حقيقت باشد و حقيقت جوئى پيشه سازد در مى يابد که 
حقيقت انحصارى نيست و مالحظه خواهد کرد که تمام پيغمبران، مرّوجين حقيقتى 

چنين شخصى در مى يابد .  واحد بودند و همۀ اديان از يک منبع سرچشمه گرفته اند
درخشد، بايد عاشق جمال گل بود، در هر باغ که بايد عاشق نور بود، در هر چراغى ب

در خطابات حضرت عبدالبهاء آمده .  که برويد، تشنۀ آب بود، از هر چشمه که بجوشد
  :است

                                                 
  ۱۳۹، صفحه ۱، جلد خطابات عبدالبهاء   ١
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.  تقاليدى که در دست اديان است مانع اتّحاد و اتّفاق است زيرا تقاليد مختلف است"
را ترک نمود و تحّرى  ذا بايد تقاليداختالف تقاليد سبب نزاع و نزاع سبب قتال، لهٰ 

چون حقيقت يکى است اگر کّل تحّرى حقيقت نمايند شبهه ئى نيست .  حقيقت کرد
متّحد و متّفق گردند زيرا اين همه نزاع از تقاليد است واّال اساس .  که کّل يکى شوند

هيچکس در فضائل اختالف .  يکى است و آن فضائل انسانى است الٓهىاديان 
پس ما بايد رجوع به اساس .  د که فضائل نور است و رذائل ظلمتهمه متّفقن.  ندارد

يقين است متّحد مى شويم و به هيچوجه .  تقاليد را ترک کنيم.  نمائيم الٓهىاديان 
   ١."اختالفى نمى ماند

خوانندگان عزيز بايد بدانند که هرگز بهائيان ديگران را تکليف نمى کنند که   
تحقيق نمايند و آنچه را که شنيده اند با آنچه آئين  بهائى شوند بلکه فقط مى گويند

بهائى ترويج مى کند مقايسه نمايند ولو آنکه آن آئين را قبول ننمايند الاقل از تعاليمش 
باخبر گردند و سوء تفاهماتى که بر اثر تهمت و افتراء و بهتان در ذهن و ضميرشان 

و انسان که در يک آب و آکنده شده بر طرف ميشود و دشمنى هاى بى جهت بين د
  .خاک پرورش کرده اند فرو مى نشيند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    ۲۱۸ صفحه، ۲جلد ، خطابات عبدالبهاء   ١
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  دين و علم و عقل
دين بايد مطابق علم باشد زيرا خدا "از تعاليم حضرت بهاءاللّہ اين است که   

اگر مسائل دينييه مخالف علم و .  عقل به انسان داده تا حقايق اشياء را تحقيق نمايد
اگر بگوئيم دين ضّد عقل است .  ل علم، جهل استعقل باشد وهم است زيرا مقاب

البد دين بايد مطابق عقل باشد تا از براى .  مقصود اين است که دين جهل است
اگر مسئله اى مخالف عقل باشد ممکن نيست از براى .  انسان اطمينان حاصل شود

   ١."انسان اطمينان حاصل گردد، هميشه متزلزل است
ارى از مردمان تحصيل کرده را بى دين مى کند از جمله علّتهائى که بسي  

ون از دين مى دانند و از دين مى گويند غالبًا با همين است که آنچه علماء و روحانيّ 
اهل اديان با استناد به ظاهر آيات کتاب .  محک علم و خرد انسان مطابق نيست

ه صورت علم مقّدسشان مردم را وادار مى کنند که از نتائجى که عقل دور انديش و ب
اين تعارض بين علم و دين گاه به حّدى مى رسيد که .  بدست آورده چشم بپوشند

علوم جديد را وسوسۀ شيطان مى خواندند و چه بسا که در قرون وسطى دانشمندان يا 
دانش پژوهان بى پناه را جادوگر شمردند و شکنجه دادند به آتش انداختند زيرا 

ت علمى بدست آورده بودند با ظواهر کتاب مقّدسى که تجاربى را که آنان در تحقيقا
راه دور نرويم در همين کشور .  نزدشان يگانه سند معتبر شمرده مى شد تفاوت داشت

عزيز ما ايران وقتى در قرن نوزدهم حضرت بهاءاللّہ تحصيل علوم را از جمله فرائض 
خالفت مى ورزيدند در پيروانش قرار داد علماى دين با ايجاد مدارس به شيوۀ جديد م

حاليکه از همان زمان بهائيان در گوشه و کنار ايران به تدريج به ايجاد مدارس پسرانه و 
دخترانه پرداختند و در ترّقى افکار بهائيان قدمهائى برداشتند که سبب امتياز اين جامعۀ 

  .ستمديده و ستم کشيده در آن کشور گرديد

                                                 
  ۱۴۷ه صفح ،۲، جلد خطابات عبدالبهاء   ١
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تحصيل علوم و فنون از هر قبيل جائز " حضرت بهاءاللّہ در آن زمان فرمود  
علم : "و نيز مى فرمايد  ١."کن علومى که نافع است و سبب و علّت ترّقى عباد استولٰ 

است از براى صعود، تحصيلش بر کّل   ٢به منزلۀ جناح است از براى وجود و مرقات
ء شود و الزم ولکن علومى که اهل ارض از آن منتفع شوند نه علومى که به حرف ابتدا

براى اهل  صاحبان علوم و صنايع را حّق عظيم است از .  به حرف منتهى گردد
فى الحقيقه کنز حقيقى از براى انسان علم اوست و اوست علّت عّزت و نعمت ...عالم

  ٣."و فرح و نشاط و بهجت و انبساط
ى خوانندگان عزيز البتّه متوّجه هستند که اين بيانات حضرت بهاءاللّہ در زمان  

و فقط بر علوم دينى از فقه و اصول و حديث و غيره اطالق مى شد ايراد شد که علم 
علوم جديده را از بدعتهاى اهل کفر در ديار فرنگ مى دانستند و علوم مقبول مردم 
عصر همان علومى بود که در نقل قولى از حضرت بهاءاللّہ مالحظه فرموديد يعنى 

 الٓهىاّما قّوۀ نافذۀ کالم .  حرف خاتمه مى يافت علومى که از حرف ابتدا مى شد و به
اين روند فکرى را تغيير داد و تعداد بيشترى از مردم ايران هر روز به پرتو علم و دانش 
فکرشان روشن شد و از خرافاتى که به اسم دين در بين عوام رايج است دورى جستند و 

شه که از قبول تلقينات سنّت گرايان امروز خوشبختانه در کشور عزيز ما بر شمار اهل اندي
امتناع دارند بسيار افزوده است و ترّقيات آيندۀ ايران بيشتر مرهون کوشش اين گروه 

  .خواهد بود
  
  
  
  

                                                 
  ۲۱۱، صفحه گنجينه حدود و احکام   ١
  نردبان   ٢
  ۲۲۰، صفحه گلزار تعاليم بهائى   ٣
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  حقوق بشر
مساوات بين بشر است و اخّوت تاّم، عدل چنين "تعاليم حضرت بهاءاللّہ ۷از 

مصون ماند و حقوق عمومى اقتضاء مى نمايد که حقوق نوع انسانى جميعًا محفوظ و 
   ١."يکسان باشد و اين از لوازم ذاتيۀ هيئت اجتماعيه است

خوانندگان گرامى البتّه مّطلع هستند که سازمان ملل متّحد بعد از جنگ 
که عمًال تمام ) ۱۹۴۸(را صادر نمود " حقوق بشر"ۀ معروف جهانى دّوم اعالميّ 

غالب  . رلمان هاى کشور خود رسانده انددولتهاى جهان آنرا امضاء کرده به تصويب پا
ۀ حقوق بشر را اگر خوب دّقت نمائيم در تعاليم حضرت بهاءاللّہ که صد مفاد اعالميّ 

مقصود اين نيست که بگوئيم تدوين .  سال قبل از آن مرقوم فرموده توانيم يافت
ه و کنندگان حقوق بشر که دانشمندانى خير انديش بوده اند آثار بهائى را خواند
حتّٰى مستقيمًا از آنها استفاده کرده باشند، يقينًا چنين نيست و چه بسا بعضى از آنان 

نام ديانت بهائى را نيز نشنيده بودند بلکه مقصود اين است که حضرت بهاءاللّہ به 
هدفى براى عالم انسانى تعيين فرمود و آنرا سرنوشت عالم انسانى شمرد و  الٓهىوحى 

در آن و مطابق مقتضيات زمان بود ناچار به مرحلۀ  الٓهىارادۀ  اعالن نمود که چون
  .اجرا در آمده و خواهد آمد

حضرت بهاءاللّہ مساوات حقوق انسانى را در وقتى اعالم داشت که بشر 
حقوق زن با مرد تفاوت داشت، حقوق بردگان با آزادگان .  داراى حقوق يکسان نبود

 امورِ  يکسان نبود و در ادارۀ مملکت و تمشيِت در تعليم و تربيت و حقوق اجتماعى 
کسى حّق نداشت دينى را که .  جمهور بين مؤمن و کافر تفاوتى ناپيوستنى موجود بود

خود بخواهد قبول نمايد و اگر از دين متداول به دينى ديگر مى پيوست مرتّد و مستحّق 
عمومى و  در چنان زمانى، حضرت بهاءاللّہ عدل.  قتل مى گشت عذاب حتّىٰ 

مساوات حقوق و رعايت حقوق جميع نوع بشر از هر جنس و نژاد و قوم و دينى را 
عالن فرمود اّما بشر آنرا نپذيرفت و در نتيجه جنگها ديد و مصيبتها کشيد و ميليونها ا

                                                 
    ۳۰ه ، صفحپيام ملکوت   ١
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کشته داد و ميليونهاى ديگر زخمى و مجروح و صدها ميليارد خسارت مالى پشت سر 
ۀ حقوق بشر و منشورهاى مکّمل آن سندى چون اعالميّ  گذاشت تا ناچار به تدوين

مبادرت ورزيد حال آنکه اگر از اّول نصيحت و طرح صاحب آئين جديد را قبول مى 
جامعۀ بين المللى بهائى توّسط نمايندگان خويش  .کرد از آن بالها نجات مى يافت

وق بشر در تاريخ فوريه در سازمان ملل متّحد بيانيّه اى را به اّولين جلسۀ کميسيون حق
تقديم داشت و اصولى را که از آثار بهائى الهام گرفته بود برشمرد و سرچشمۀ  ۱۹۴۸

حقوق بشر را خصائل و فضائل و قوائى دانست که خداوند مهربان به بشر ارزانى 
است و تحّققش به عنوان قانون اجتماعى وقتى صورت مى پذيرد که افراد فرموده 

را نعمت حيات را بدانند و با وجدانى بيدار وظائف و مسئوليّتهائى  قدرجامعۀ بشرى 
از اين راه دين خود را به آفريدگار جهان .  دارند ايفا نمايند الٓهىکه در قبال نعمتهاى 

  .ادا کنند
طبق بيانيّۀ جامعۀ بين المللى بهائى که مذکور شد اگر حقوق سياسى و   

بى بهره باشد آنرا نمى توان حقوق اساسى بشرى  اقتصادى از نفوذ و ارزشهاى اخالقى
شمرد بلکه حقوقى خواهد بود که بنا به مصلحت و منفعت گروه معيّنى از مردم وضع 

   ١.شده است
ۀ بيانيّۀ جامعۀ بين المللى بهائى اشاره مى کند به اينکه جهانيان حقوق اّوليّ   

اجتماعى بدست آورده  انسانى خويش را در گذشته به تدريج تحت شرايط متفاوت
مثًال حّق شهروندى در زمانى بدست آمد که مفهوم ملّت ديگر عبارت از سلسله .  اند

افراد و فرمانروايان نبود بلکه مردم بودند که ملّتها را تشکيل داده و قوانين مدّون و 
مکتوب را جانشين عادات و سنّتهاى متداول ديرين کرده اند و به اين نحو امنيت 

و مالى مردم محفوظ گرديد و دولتها با اجراء آن قوانين بين گروههاى متخاصم جانى 
آرامشى پديد آوردند و افراد مردم که قرنها بسته به آب و خاکى معيّن و محکوم به 
داشتن شغلى موروثى و ثابت بودند آزادى يافتند تا خود به انتخاب حّق سکونت، 

                                                 
  جامعۀ بين المللى بهائى ۰۰۰-۴۷سند شماره    ١
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وال بيانيّۀ مذکور اشاره به اين مى کند که بر همين من.  شغل و حرفۀ خويش پردازند
مقتضيات امروز بشر مستلزم آن است که نظمى نوين بر اساس حقوق متساوى براى 
جميع افراد بشر حاکم بر امور گردد و دولتها خود تحت همان حقوق مسئول اجراء آن 

طرف جامعۀ  پرداختن به اين بيانيّه که در اّولين جلسۀ کميسيون حقوق بشر از.  باشند
جهانى بهائى در سازمان ملل متّحد مطرح شد از حوصلۀ اين مقال بيرون است همين 

حقوقى که .  قدر مى توان گفت که حقوق انسانى را در موارد متعّدد بحث مى کند
شامل افراد، خانواده، قوم و نژاد، کار و ثروت، تعليم و تربيت، ايمان و نظام اجتماعى 

  .  تو در خور توّجه اس
پس از آن که بيانيّۀ حقوق بشر سازمان ملل متّحد صادر شد دولتهاى جهان 
خود را مکلّف به قبول آن ديدند و عمًال همه آنرا امضاء نمودند و بعدًا به تصويب 
پارلمانهاى خود رساندند و اين نشان مى دهد که امروز عالم انسانى جز آنکه جهانى 

افسوس .  اى ديگر براى ادامۀ حيات خويش ندارد فکر کند و جهانى عمل نمايد چاره
که دولتها در کشورهاى جهان در عمل خويش را پاى بند بيانيّۀ حقوق بشر که خود 
امضاء و تصويب کرده بودند نمى بينند و نظم هاى پوسيدۀ قديم را هنوز بر مقتضيات 

اده و بهائيان بدان ولى بنا بر آنچه حضرت بهاءاللّہ بشارت د.  جديد چيره ساخته اند
معتقدند اين است که همين عدم تناسبى که بين عمل دولتها و واقعيّات عصر ما بوجود 

نحوى که بنيۀ عالم انسانى را آمده سبب تشنّجات شديد در جهان خواهد شد به 
فرسوده ساخته دير يا زود جهانيان را مجبور خواهد ساخت که از يّکه تازى و سياست 

ه اعصار پيشين تعلّق داشته دست بشويند و نتوانند به هيچ بهانه اى از بازيهائى که ب
ۀ جهانى حقوق بشر منافات قبيل منافع ملّى يا احکام دينى و سنّتى که با مفاّد اعالميّ 

داشته باشد، از اجراء آن استنکاف ورزند و يقين است که خواه ناخواه دير يا زود در 
  .اهند افتادجريان جهانى شدن عالم انسانى خو
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  احکامه نگاهى ب – بخش ششم
  احکام در آئين بهائى 

  عبادت است بمنزلۀ کار 
  نماز 
  روزه 

  ازدواج 
  سرور و شادمانى 

  ه از تقيّ  ىْ هْ نَ 
  گناه نزد خلق از اعتراِف  ىْ هْ نَ 

  در آئين بهائى مردود است" نجس بودن"مفهوم 
  پاکيزگى و نظافت
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  احکام در آئين بهائى
يد دانست که حضرت بهاءاللّہ مقصد از رسالت خويش را چنين توصيف با  
  : نموده

حّق جّل "يا  ١"ّل جالله از براى ظهور جواهر معانى از معدن انسانى آمده استحّق جَ "
يک نفس  ٣ثابهبه مَ  ٢ى االرضلَ عَ  نْ جالله از براى اصالح عالم آمده تا جميع مَ 

اين "  ٥."ر اعظم اصالح عالم بوده و هستمقصود از اين ظهو"يا  ٤."مشاهده شوند
اعمال و افعال حّق مشهود و ظاهر " ؛ ٦."ظهور از براى اجراى حدودات ظاهره نيامده

اين امور از اعظم و ... مثل امانت و راستى و پاکى قلب در ذکر حّق و بردبارى ... 
ر شد بوده و خواهد ه در ظّل آنچه مذکومذکور ما بقى احکام فروعيّ  ٨آن عند حّق  ٧قِ بَ سْ اَ 

  ٩."بود
از آنچه نقل شد و از بيانات ديگرى که در آثار و کتب مقّدسۀ بهائى آمده 

موجود اضافه بر شرايع  شريعتىچنين بر مى آيد که آئين بهائى براى آن ظاهر نشده که 
: عبادات و مناسک دينى را تغيير دهد بلکه مقصدش باالتر از آن است تنهانمايد و 

مقام انسان  ١٠د بناى عالم است، براى ايجاد خلق جديد است، ارتقاءبراى تجدي
 است، وحدت بشر است، رفع اختالفات است، صلح عمومى است که همه در ظلِّ 

                                                 
  ۲۸، صفحه ۲، جلدامر و خلق(*)    ١
  آنکه در زمين است   ٢
  مانند   ٣
  ۳۳۶، صفحه ۱، جلدالٓهىآيات     ٤
  ۱۹۳، صفحه ۲، جلد مآخذ اشعار در آثار بهائى   ٥
  ۱۵۷، صفحه ۴، جلدمائدۀ آسمانى   ٦
  پيش ترين و مهمترين   ٧
  نزد خدا   ٨
  ۳۸۶، صفحه ۳، جلد امر و خلق   ٩

  باال بردن  ١٠
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احکام شخصيّه .  حاصل مى شود الٓهىمعرفت کردگار و با استمرار فيوضات نامتناهى 
قاماتى است که علّت و عبادات از وسائل ضرورى آماده شدن انسان براى وصول به م

وسيله را نبايد با .  خلقت او است نه اينکه هدف غائى و مقصود اصلى دين باشد
افسوس که غالب مردمان چنين مى پندارند که دين عبارت است .  مقصد اشتباه کرد

از اينکه به مجموعه اى از مناسک و شرايع و تقاليد و سنّتهائى تمّسک جويند و بس و 
سنن مختلف است بين مردمان اختالف افتاده و مى بينيم که بنام  چون آن تقاليد و

  .بين فرقه هاى يک دين پديد آمده است دين چه کشتارها بين پيروان اديان حتّىٰ 
چون اساس دين را با ظواهر و فروع آن اشتباه نمائيم همان احکامى که اصًال   

دد و جنگ هفتاد و دو براى تقويت مبانى روحانى ما نازل گشته سبب اختالف مى گر
ملّت در مى گيرد و حقيقت دين در پس ظواهر و تشريفاتى که هر فرقه اى بر مذهب 

  .خود بسته است پوشيده مى ماند
اّما در آئين بهائى احکام و عبادات و فروعات جزئى از دين است ولى   

عبادات و اجراء احکام امرى است خصوصى و مربوط به .  جايگزين دين نمى گردد
 بهائى را شخصى ديگر از محراب و منبر عباداِت  .  وجدان نفوس بى دخالت ديگران

حّق " امر به معروف"کسى بنام  حتّىٰ .  نمى کند و تشريفاتى ندارد ١هدايت و قيادت
  .  دخالت در حريم وجدان هم کيش خويش را ندارد

م حضرت بهاءاللّہ در کتاب اقدس که از جمله گنجينه اى از حدود و احکا
آئين بهائى است تأکيد فرموده که چنين مپنداريد که براى شما احکام نازل کرده ايم 

و در همان .  شراب معنوى برگرفته ايمر ِسَ هر از بلکه با سر انگشت قدرت و اقتدار مُ 
و کليد گنج  الٓهىکتاب حضرت بهاءاللّہ اوامر و احکام خويش را چراغهاى عنايت 

  .ه استبراى بشر خواند الٓهىرحمت 
اگر "با وجود اهميّتى که اوامر و احکام دينى در بردارد ما را متذّکر ساخته که   

نفسى در جميع عمر به عبادت مشغول شده و از صفاتى که سبب ارتفاع امراللّہ است 
                                                 

  رهبرى   ١
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پس در امر بهائى   ١."محروم ماند آن عبادت حاصل ندارد و ثمرى نخواهد بخشيد
غايت ايمان نيست زيرا چنانکه گفتم دين معنايش مقصد و  شريعتى احکام و حدودِ 

نيست بلکه محدود فقط در اجراى مناسک و احکام و پيروى تقاليد و سنن موروثى 
به آستان خداوند مهربان و تقويت  ٢وسيله اى براى تقّرب الٓهىاجراى حدود و احکام 

اّول وظيفۀ  است که شناسائى اش الٓهىعرفان ما است و نشانى از محبّت ما به مظهر 
محبّت در قلوب مى گردد و آن محبّت  يجادو اين شناسائى سبب ا.  هر انسانى است

  .ما را بر اجراء احکامش بر مى انگيزد
حضرت بهاءاللّہ .  است ٣فلسفۀ اطاعت از احکام در آئين بهائى بسيار بديع  

جمال  خطاب به اهل ايمان فرموده است که احکام مرا بخاطر عشق اقدسدر کتاب 
يعنى بهائيان از ترس آتش دوزخ و اميد بهشت به اطاعت از .  من عمل نمائيد الٓهى

نمى پردازند زيرا اگر بيم از عذاب و اميد پاداش ثواب، محّرک ما در  الٓهىاحکام 
علماى دين معموًال .  اجراى اوامر خدا باشد طاعتى است که دور از خلوص نيّت است

ر نماز نخوانيد، روزه نگيريد و احکام ديگر را عمل نکنيد به به مريدان مى گويند که اگ
جهنّم خواهيد رفت و پاک دامنان که به اين احکام و مناسک عاملند جايشان در 

اّما در اين آئين، عشق و محبّت به جمال جانان است که محّرک .  بهشت برين است
وقتى عشق .  عيش جاودان مؤمنان از فرمان يزدان است نه بيم از آتش سوزان و اميد به

داستان فرهاد کوه .  در ميان باشد هر کار که رضاى معشوق در آن باشد آسان مى گردد
کن را شنيده ايد که چگونه به عشق شيرين تيشه بر دست گرفت و به اشارۀ محبوب بى 
خوف و هراس بر شکافتن کوه بيستون برخاست و جان بر سر آن باخت و شادمان بود و 

سخن در آئين بهائى در صفحات آينده شّمه اى دربارۀ احکام   .ى ننمودشکوه ا
  .خواهيم گفت

                                                 
  ۴ ه، صفححدود و احکام هگنجين   ١
  نزديکى   ٢
  ازهنوظهور و ت   ٣
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  عبادت استبمنزلۀ کار 
در آثار حضرت بهاءاللّہ بياناتى است که اشتغال به کسب و کار را نه تنها   

مثًال در کتاب اقدس آيه اى .  واجب مى سازد بلکه آنرا تا حّد عبادت باال مى برد
نش به فارسى چنين است که اى اهل بهاء بر هر يک از شما فرض و است که مضمو

ما .  واجب است که به امرى از امور و به صنعت و کسب و کار و امثالش اشتغال ورزيد
اى مردمان در رحمت و الطاف خداوند .  اين اشتغال را نفس عبادت مقّرر داشتيم

اوقات خويش را به بطالت و ... تفّکر نمائيد و هر صبح و شام به شکرانه اش پردازيد 
   ١.تنبلى مگذرانيد و به کارى دست زنيد که سودش به شما و به نفوس ديگر رسد

هر نفسى به : "در لوح بشارات که از آثار معروف حضرت بهاءاللّہ است چنين آمده
 ٢صنعتى و يا به کسبى مشغول شود و عمل نمايد آن عمل، نفس عبادت عنداللّہ

  ٣."محسوب
قدرى تفّکر نمائيم بر ما معلوم مى شود که اين حکم که از واجبات آئين اگر   

.  بهائى است، چه تأثيرات عميقى در احوال اجتماعى و اقتصادى و روحانى بشر دارد
اگر اين نيرو عاطل و باطل .  بزرگترين ثروت يک کشور نيروى انسانى آن کشور است

در تاريخ معاصر خود ديده ايم که .  داشتبماند اميد ترّقى و رفاه به آن کشور نتوان 
چگونه کشورهائى مانند ژاپن و آلمان که در جنگهاى مهيب ويران شدند و ذخائرشان 
بر باد رفت و پول رايجشان بکلّى از ارزش افتاد بعد از مّدتى کوتاه بر اثر هّمت مردم 

واضح است  پس.  پرکارشان دوباره در صف اّول کشورهاى نيرومند جهان جاى گرفتند
که حکم کار که در اين آئين نوين واجب گشته پشتوانۀ بسيار مهّمى از براى ترّقى و 

بسيارند .  اّما اين امر مهّم در جهان امروز تعميم ندارد.  ثروت هر فرد و هر کشورى است
در برخى از فرهنگها مردان .  مردمانى که به بهانه هاى مختلف از کار فرار مى کنند

                                                 
  ۳۳، بند کتاب اقدس   ١
  نزد خدا   ٢
  ۱۲۱، صفحه مجموعه الواحبشارت دوازدهم،    ٣
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بدوش زنان خانواده مى گذارند و خود به بطالت در قهوه خانه ها و قمارخانه  کارها را
برخى از اندوختۀ پدر گذران مى کنند يا از ثروت موروثى .  ها و ميخانه ها مى گذرانند

بهره مى برند و لزومى براى کار کردن نمى بينند و چه بسا در پى عيش و عشرت مى 
چنين تصويرى که اگر کسى که توانگر است الزم .  روند، به فساد کشيده مى شوند

نيست کار کند مانند آن است که کسى بگويد من آدم خوبى هستم لهذا نماز بر من 
عّدۀ کثيرى از مردم جهان نيز هستند که دين را عنوان مى کنند و بار .  واجب نيست

عبادت  صومعه ها تمام عمر را به خيال خود بهمعابد دوش جامعه مى گردند و در 
غذاى روزانۀ خود را از مؤمنين طلب مى حتّٰى مثًال راهبان بودائى .  سپرى مى کنند

در آئين بهائى همه کس چه غنى و .  کنند و نامش را انقطاع و ترک دنيا مى گذارند
که جوانان کار پيدا نمى گاه شکايت مى کنند .  چه فقير بايد به کارى اشتغال ورزد

اين عذرى .  به اعتياد به مسکرات و مواّد مخّدر انداخته است کنند و بيکارى آنانرا
موّجه نيست که بگوئيم کار پيدا نمى شود و غالبًا چنين طرز تفّکرى از آنجا ناشى مى 

اگر کسى مدرسه .  شود که کار به معناى حقيقى اش در نظر افراد جامعه محترم نيست
را پشت ميزى بنشانند و شغلى اى مى رود و درسى مى خواند انتظار دارد که او 

باصطالح آبرومند باو دهند و کارهاى ديگر از قبيل نّجارى، لوله کشى، بنّائى و 
آهنگرى را کسر شأن خود مى دانند حال آنکه در آئين بهائى همۀ اين کارها در حکم 

و البتّه هر کارى بايد با روح خدمت و  عبادت است، محترم است و نزد خدا مقبول
  .يّت انجام گيردخلوص ن
مثًال يک نّجار بهائى هر ميخى که به پايۀ ميزى مى کوبد يا بنّائى هر خشتى   

که بر ديوار مى نهد اين عمل را نوعى از عبادات مى داند و چون چنين مفهومى از کار 
دارد خود بخود محصول کارش ارزشى بيشتر مى يابد زيرا چنانکه مؤمن صادقى مثًال 

هر کس که به .  د و تقلّب نمى کندمايبارات نماز را کوتاه نمى نع ،در وقت عبادت
کارى اشتغال دارد اگر آنرا عبادت شمارد، در اجرايش کوتاهى و کاستى روا نمى دارد 
و چنين قصورى را گناه مى شمارد در نتيجه وجدانش آسوده و نتيجۀ کارش بيشتر و 
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در اين حکم .  را سود مى رساند بهتر مى گردد و هم از لحاظ معنوى و هم ماّدى او
محکم ثمر ديگرى نيز نهفته است يعنى وقتى کار به منزلۀ عبادت خدا دانسته شد 

کّل را به صنعت و : "از بيانات حضرت بهاءاللّہ است.  امانت نيز با آن همراه مى گردد
امانت  ٢امر بايد ثوِب  در اّوِل .  امر نموديم و او را از عبادت محسوب داشتيم ١اقتراف
   ٣."برکت و نعمت عطا که مقام قبول است بپوشى چه که او است اّول باِب  دِ را از يَ 

شايد .  کار با امانت يکى ديگر از ثمرات آن حکم محکم است ٤مالزمۀ  
حسن شهرتى که بهائيان در جامعۀ ايران در راستى و درستى يافته اند از جمله ناشى از 

زيرا انسان چون همه وقت با خدا باشد و .  باشد الٓهىعمل به موجب اين فرمان 
در حال عبادت است نه  پيوستههمواره عرش خدا را در قلب خويش احساس نمايد 

معبدى در حکم فقط در اوقاتى که به کليسا و مسجد مى رود زيرا کارخانه و کارگاه نيز 
  .  از براى او است

ز عايد مى کند و آن توّکل و واجب بودن کار به منزلۀ عبادت فايدۀ ديگرى ني
ل به حّى در جميع امور متوسّ : "آثار حضرت عبدالبهاء مى خوانيمدر .  انقطاع است

  قلب انسان تا اعتماد بر حضرت يزدان ننمايد، .  ٦ودودرّب شو و متوکّل به  ٥ومقيّ 
لى سعى و کوشش، جهد و ورزش الزم و واجب و فرض، و ب.  راحت و آسايش نيابد

بود و دقيقه اى نبايد از نبايد تور مذموم و مقدوح، بلکه شب و روز آنى مهمل قصور و ف
چون کائنات سايره بايد ليًال و نهارًا در کار مشغول شد و چون شمس و قمر و  دست داد

اعيان ممکنات در خدمات مداومت کرد، ولى بايد اعتماد بر و نجوم و عناصر و 

                                                 
  حرفه و کسب   ١
  پيراهن   ٢
  ۷۳، صفحه حدود و احکام هگنجين   ٣
  همراه بودن   ٤
  بى آغاز و قائم به ذات و پاينده  ٥
  خداوند مهربان   ٦
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فيوضات کرد، زيرا اگر فيض حقيقت نرسد و عون و  بر ٢و اتّکال ١تأئيدات نمود و اتّکاء
عنايت شامل نگردد، زحمت ثمر نبخشد، کوشش فايده ندهد و همچنين تا به اسباب 

   ٣."تمّسک نشود و به وسايل تشبّث نگردد ثمرى حاصل نه
ماّدى و : در بسيارى از آثار آئين بهائى مصّرح گشته که انسان دو جنبه دارد  
سعى و کوشش براى بهبود .  مندوا هم مرتبط اند و هر دو الزم و ملزاين دو ب.  روحانى

يّت دارد که دعا و مناجات و ترّقيات زندگانى و آسايش ماّدى ما به همان اندازه اهمّ 
همۀ کارها در منظر بهائى ارج و منزلت دارد بخصوص کارهائى که سبب   .روحانى

ح جامعه گردد و در اين مورد بهبود عالم و آسايش امم و پيشرفت تمّدن و اصال
  .در آثار بهائى فراوان است الٓهىنصوص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  تکيه کردن   ١
  توّکل کردن   ٢
  ۱۰۷، صفحه ۹ ، جلدمائده آسمانى   ٣
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  نماز
حّس پرستش در .  عبادت و نيايش جزء بسيار مهّمى در جميع اديان است  

وقتى مى گوئيم انسان از حيوان ممتاز .  سرشت انسان است و در فطرت همۀ ماست
ست که از تجلّيات روح است و آن روح خود است، اين امتياز بواسطۀ قّوه عاقلۀ او

عطيه اى از خداوند مهربان است که ما را به جوهر محبّت خلق نموده و مصداق 
ساخته است و چون روح ما از خداست رابطه و   ٢ ١"فتبارک اللّہ احسن الخالقين"

 محبّت آفريننده اش را ،و انسان.  بين خدا و روح انسانى موجود است ٣پيوندى غائى
  .در فطرت خود دارد

همچنان که گل و گياه طالب نور آفتاب است و هر دم به سويش روى مى 
در وجودش مخّمر گشته است  الٓهىگرداند، انسان نيز بالفطره طالب خداست و عشق 

منتهى گاه نور آن عشق در پس حجاب ماّدى و جسمانى ما پنهان مى ماند و در اين 
شق بى بهره شود، سرگردان و پريشان و هراسان حال چون انسان از عنايت حضرت ع

مى گردد و آن عشق غائى که حيات حقيقى اوست در آن سرگشتگى از راه خويش 
  .منحرف مى شود و متوّجه مقامات ديگرى غير از خدا مى گردد

پس يکى از خصائل ممتازۀ انسان حّس پرستش او است که از تجلّيات عشق   
ماست و اين عشق قّوۀ محّرکه ائى دارد که ما را به و محبّتى است که علّت خلقت 

در يکى از مناجاتهاى .  سوى معشوق حقيقى ما يعنى خداوند مهربان مى کشاند
ها، معبودا، از توام و به تو آمدم، قلبم را الٰ : "حضرت بهاءاللّہ مى خوانيم که مى فرمايد

  ."به نور معرفتت منير فرما
صه اى از وجود ماست، يعنى ما در سفرى روحانى خال" از توام و به تو آمدم"  

از عالم فانى به سوى عالم باقى آسمانى روانيم و در اين سفر به زاد و توشه نيازمنديم 
                                                 

  ۲۳:۱۴، قرآن   ١
  مبارک است خداوندى که بهترين آفرينندگان است   ٢
  نهائى   ٣
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دعا و مناجات از مهّمترين .  که تهيّه و تدارکش را به اختيار و به هّمت ما واگذارده اند
ائى ادعيه و مناجاتهاى بى از اين روى در آئين به.  وسايل اين سير روحانى است

 آنها را  يا در جمع   تنها شمارى نازل گشته که بهائيان مى توانند هر وقت که بخواهند 

بخوانند يا تالوت نمايند و هيچ قيد و شرطى در خواندن آنها در ميان نيست و 
  .اختيارش با افراد است تا هر وقت حالت توّجه يافتند با آن مناجاتها دمساز گردند

.  اّما عالوه بر آن بهائيان نمازى دارند که خواندنش در هر روز واجب است  
علّتش هم .  نيايش از راه مناجاتها اختيارى است اّما نماز روزانه فرض و واجب است

واضح است زيرا از عوامل مهّم نظم جهان، انضباط است و اين انضباط با ممارست 
تصّور فرمائيد جوانى بايد به مثًال .  ردشخصى و راهنمائى نيرويى برتر صورت مى گي

البتّه .  تحصيل بپردازد و رشته اى را به اتمام رساند تا در آينده فردى مرّفه و با ثمر گردد
سر ساعت به کالسهاى الزم .  چنين شخصى بايد تحت انضباط مخصوصى در آيد

واند براى خود در عين حال اين جوان مى ت.  برود و روزهاى معيّن به امتحان بنشيند
اّما اين اختيارات شخصى .  بپردازدنيز کتابهاى ديگرى را معيّن کند و به امور ديگرى 

هر چند پسنديده و مفيد باشد جاى مطالعات منّظمى را که براى وصول به هدفش 
  .الزم است نمى گيرد

تى که نيز که معلّمان و مربّيان آسمانى ما هستند عالوه بر اختيارا الٓهىپيغمبران   
است نيز  الٓهىبه ما بخشيده اند، روشى را براى وصول به هدف غائى که رضايت 

براى ما برگزيده اند و بدون آن چه بسا طبيعت راحت طلب ما به راه ديگر مى افتد و 
اين است که در امر بهائى .  نفس اّماره، ما را از مقصد از خلقتمان منحرف مى سازد

ماز روزانه نيز وجود دارد که انسان را مکلّف و مقيّد مى کند عالوه بر ادعيۀ متعّدد، ن
  .که در وقت معيّن ادا کند

  :حضرت عبدالبهاء در توصيف نماز مى فرمايد  
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نماز عبارت از ارتباط بين عبد و حّق است زيرا انسان در آن ساعت به دل و جان "
عاشق را .  فت نمايدجويد و محبّت و ال ١توّجه به حضرت يزدان کند و به حّق مؤانست

لّذتى اعظم از مکالمۀ با معشوق نيست و طالب را نعمتى بهتر از مؤانست با مطلوب 
نهايت آرزويش آن که وقتى  الٓهىاين است که هر نفس منجذب به ملکوت .  نه

فراغت يابد و به محبوب خويش تضّرع و زارى کند، طلب الطاف و عنايت نمايد و 
ضّرع و زارى گردد و از اين گذشته صالة و صيام سبب تذّکر مستغرق در بحر خطاب و ت

   ٢."انسان است و حفظ و صيانت از امتحان
تالش معاش آنان اکثرًا چنان است که وقتى  و در عصر ما که مشاغل جهانيان  

چندان براى توّجه و تفّکر و عبادت ندارند، حضرت بهاءاللّہ از روى فضل و مرحمت 
کليف سه نماز نازل فرموده که بهائيان مختارند يکى از آن سه را براى آسان کردن اين ت

  .خويش را ادا نمايند نۀاختيار کنند و با خواندنش فريضۀ روزا
آيه بيشتر نيست و در  چنديکى از آنها صالت صغير يا نماز کوچک است که   

ز تنگ وقت خواندنش ني.  مى گيرد و مى توان به آسانى آنرا از بر نموددو سطر جا 
َاشَهُد يا : نيست و آنرا از نيمروز تا غروب آفتاب مى توان خواند و صورتش اين است

ذا الحين بَعْجزى و قّوِتَک و بانَک َخَلْقَتنى ِلعرفاِنَک و ِعباَدِتَک َاشَهُد فى هٰ  الٓهى
فارسى ون مضم.  َضعفى و اقِتدارَک و َفقرى و َغنأَِک ال الَه اّال َانَت الُمَهيمُن الَقيّوم

گواهى مى دهم که مرا براى شناسائى و پرستش خود !  پروردگارا: اش اين است
شهادت مى دهم به درماندگى خويش و توانائى تو و ضعف اين دم آفريدى و من در 

خويش و اقتدار تو و به نيازمندى خويش و بى نيازى تو و خدائى جز تو نگهبان و پاينده 
  . نيست

مختلف عالم ترجمه شده است و هر قومى به زبان خويش اين نماز به زبانهاى 
آنرا ادا مى کند نه به زبان عربى ولى استثنائًا به ايرانيان بهائى سفارش شده که اين 

                                                 
  دمسازى   ١
  ۱۴۴، صفحه ۱، جلد پيام آسمانى   ٢
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و عربى قرابت خاّصى موجود نماز را به زبان اصلى بخوانند زيرا بين زبان فارسى 
زبان مشترک است و  است، خّط هر دو زبان يکى است، بسيارى از کلمات در هر دو

براى ايرانيان آموختن متن عربى نماز پس از دانستن معناى آن کار مشکلى نيست و 
اّما ساير مردم در کشورهاى ديگر تمام آيات و .  حالوت زبان اصلى را نيز دارا است

ادعيۀ بهائى را که يا به فارسى و يا به عربى است ترجمه اش را به زبانهاى خويش مى 
  .خوانند

بارى حضرت بهاءاللّہ دو نماز ديگر نيز نازل فرموده که هر کس يکى از آنها را   
يکى صالت وسطى است که روزى .  براى اداء فريضه به اختيار خود انتخاب مى کند

سه بار، يکبار از طلوع صبح تا ظهر و يکبار از ظهر تا غروب و بار ديگر بعد از غروب 
يا نماز بزرگ است که مفّصل است و بسيار مؤثّر و ديگرى صالت کبير .  بايد ادا کرد

لطيف است و سفارش شده که هر وقت کسى در وجود خويش احساسى روحانى و 
بهائيان هر يک از اين سه نماز را در روز اختيار .  عطشى معنوى يافت آنرا بخواند

ى صورت اين نمازها را در کتب بهائى م.  نمايند به تکليف خويش عمل نموده اند
توان يافت و در اين مجموعۀ مختصر نمى گنجد همين قدر مى توان گفت که در نماز 

که براى شناسائى خدا خلق شده ايم و هر اين حقيقت مى افتيم کوتاه هر روز ما به ياد 
روز خود را متذّکر مى سازيم که ما ضعيفيم و اوست توانا، ما فقيريم و اوست غنى 

و از اين راه خود را از مهلکۀ غرور که سّد بزرگى .  بى نياز متعال، ما نيازمنديم و اوست
و فروتنى به درگاه پروردگار  ىاکسارخ ١در راه سفر روحانى ماست مى رهانيم و جبيِن 

  .مهربان مى سائيم
در صالت وسطى که گفتيم روزى سه بار ادا مى شود پس از اقرار به   

را که با } ناتوان{رمايد پروردگارا اين و اعتراف به ظهور جديدش مى ف الٓهىوحدانيّت 
  .  سر انگشت اميد، دامن رحمت و فضل تو را گرفته است نوميد مساز

                                                 
  پيشانى   ١
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متن اين نماز .  اّما صالت کبير فى الحقيقه جوهر جميع ادعيه و مناجاتهاست
: نمازگزار در حال قيام عباراتى را نقل مى کند به اين مضمون.  مفّصل است

را آتشى ساز تا پرده هائى را که از مشاهدۀ جمالت بازم داشته نماز م!  پروردگارا
  .را نورى ساز تا مرا به درياى وصالت برساند بسوزاند و نمازم

مثًال مى فرمايد .  در اين نماز حّس انقطاع و تسليم و رضا به انسان تلقين مى شود
نطلبم و از درياى اراده و مشيّت تو ايستاده ام و جز رضاى تو در سايۀ !  پروردگارا

رحمت و آفتاب فضلت رجا دارم که با اين بنده آن کنى که رضاى تو است و مورد 
  .پسند تو

در همين صالت، نمازگزار از آتش فراق مى نالد و وصول به ساحل وصال را 
اى : در فقرۀ ديگر از اين صالت کبير مى فرمايد.  از خداوند متعال طلب مى کند

ايش تو مرا دلير نمود و رحمت تو به من نيرو بخشيد و نداى تو عفو و بخش!  خداى من
مرا بيدار کرد و فضل تو مرا برپا داشت و به سوى تو راهبر شد و اّال من که باشم که به 

پروردگارا، اين مسکين را ببين که باب فضل ترا   مى کوبد و .  در شهر وصال تو در آيم
  ....مى جويد اين فانى جام بقا از دست جود و کرم تو

مطالب اين نماز مبارک به قدرى مهيمن و منيع و متنّوع و پربار است که خود 
همين قدر .  مى تواند موضوع بحث مفّصل شود که از حوصلۀ اين کتاب بيرون است

در خاتمه يکى از بيانات حضرت عبدالبهاء را در اهميّت و حالوت و لطافت نماز 
  :نقل مى نمائيم

اگر جميع .  است و سبب روح و حيات قلوب رحمانى الٓهىامر  صالة اّس اساس"
احزان احاطه نمايد چون به مناجات در صالة مشغول گرديم کّل غموم زائل و روح و 
ريحان حاصل گردد حالتى دست دهد که وصف نتوانم و تعبير ندانم و چون در کمال 

مناجات صالة را به کمال  تنبّه و خضوع و خشوع در نماز بين يدى اللّہ قيام نمائيم و
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ه رّقت تالوت نمائيم حالوتى در مذاق حاصل گردد که جميع وجود حيات ابديّ 
   ١."حاصل کنند

بيان آرزومندى است و در .  نماز روزانه در آئين بهائى عملى انفرادى است  
از اين روى نماز جماعت را حضرت .  حريم عاشق و معشوق کسى را راه نيست

  .اجراء نمايد انفرادىفرموده است و هر کس نماز روزانه اش را بايد  بهاءاللّہ منسوخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ۱۴۲ ه، صفح۱، جلد پيام آسمانى   ١
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  روزه
بهائيان نوزده روز در سال روزه مى گيرند و عيد نوروز که روز اّول سال بهائى   

در اينجا الزم مى آيد که شّمه اى از تقويم بهائى .  است پايان روزۀ بهائى نيز هست
باب تقويم بديعى را مقّرر فرمود که به تأئيد حضرت بهاءاللّہ  حضرت.  سخن گوئيم

خالصه اش اين است که سال به نوزده ماه .  رسيد و امروز بين بهائيان معمول است
ج روزى نپگاه چهار يا .  روز مى گردد ۳۶۱تقسيم گشته و هر ماه نوزده روز است که 

شده و چهار يا پنج روزى که از  که از سال کم مى آيد در تقويم بهائى جداگانه حساب
" هاء"مى گويند که به حساب ابجد " ايّام هاء"روزهاى سال شمسى کم مى آيد 

در تقويم بهائى بين " هاء"ايّام .  ايّام هاء را ايّام اعطاء نيز مى نامند.  معادل پنج است
بهائيان  ماه نوزدهم که آخرين ماه در سال است.  ماه هيجدهم و ماه نوزدهم قرار دارد

و ديد و بازديد بين اقوام و  ١حضرت بهاءاللّہ اين ايّام را براى انفاق . روزه مى گيرند
  .  آماده شدن براى روزه توصيف نموده اند

روزۀ بهائى عبارت است از اجتناب از خوردن و آشاميدن از طلوع تا غروب   
.  ز آن روزها صائم اندآفتاب به مّدت نوزده روز که بهائيان دوازده ساعت در هر يک ا

البتّه روزه گرفتن در تمام اديان سابقه داشته و گاه نيز در علم طّب از براى سالمت بدن 
حفظ سالمت جسم مقّرر گشته  توصيه مى گردد اّما نبايد گفت که روزه فقط براى

است زيرا جنبۀ معنوى آن اهميّتش بيشتر است و اجراء آن چون ديگر احکام بخاطر 
  . محبّتى است که بهائيان به شارع خود حضرت بهاءاللّہ دارندعشق و 

قلب رّقت .  صيام سبب تذّکر انسان است: "حضرت عبدالبهاء مى فرمايد  
يابد، روحانيّت انسان زياد شود و سبب اين مى شود که انسان فکرش حصر در ذکر 

  .او حاصل شوداز اين تذّکر و تنبّه البد ترّقيات معنوى از براى .  مى شود الٓهى

                                                 
     بخشيدن مال    ١
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 ١نفس صيام جسمانى کفِّ .  صيام جسمانى و روحانى: صيام بر دو قسم است  
اّما صيام .  و مشروبات است که انسان از مشتهيات جسمانى پرهيز کند ٢از مأکوالت

معنوى، روحانى است که انسان خود را از شهوات نفسانى و غفلت و اخالق حيوانيّه و 
اى : يعنى.  ام جسمانى رمزى است از آن صيام روحانىپس صي.  شيطانيّه منع نمايد

پروردگار، همچنان که از مشتهيّات جسمانيّه و اشتغال به طعام و شراب باز ماندم، دل 
و  ٣و جانم را از محبّت غير خويش پاک و مقّدس کن و نفسم را از شهوات هوائيّه

س گيرد و از ذکر اخالق شيطانيّه محفوظ و مصون بدار، تا روح به نفحات قدس ان
   ٥."تو صائم گردد ٤دونِ 

طبع سرکش آدمى که او را گاه به مناهى و تباهى مى کشاند الزم است که   
تحت انضباط و مراقبت در آيد و روزه يکى از اين وسائل است که به ما تمرين مى 

خود دورى جوئيم، تشنه است از آشاميدن آب  دهد تا بخاطر خدا از مشتهيّات نفسانى
ايّام روزه اجتناب مى کند، گرسنه است دست به غذا نمى برد و اين سبب تقويّت در 

معنوى ما است که بتوانيم در باقى ايّام سال نيز زمام نفس اّمارۀ خويش را محکم در 
سحرها قبل از طلوع آفتاب بهائيان با دعا و مناجات آمادۀ روزه گرفتن .  دست بگيريم

ى دلنشين بسيارى در آثار بهائى آمده است که فى الواقع دعاها و مناجاتها.  مى شوند
بر پيروان حضرت بهاءاللّہ نماز و روزه از سّن پانزده سالگى .  غذاى روح انسان است

تا هفتاد سالگى واجب است و نفوسى که بيمار باشند يا محذورات موّجه ديگر داشته 
  .يا مسافر باشند از گرفتن روزه معافند

  

                                                 
  خوددارى از بر آوردن خواهشهاى دل   ١
  خوردنى ها   ٢
       هوسناک     ٣
  غير   ٤
  ۲۷، صفحه ۹، جلد آسمانى همائد   ٥
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  ازدواج
ه موجودات زنده نظر کنيم در مى يابيم که همۀ آنها از نبات تا حيوان و چون ب  

گوئى همه .  ريزۀ بقاى نوعغانسان در يک غريزه مشترکند و آن عبارت است از 
محکومند که براى حفظ نوع، توليد نسل نمايند و به اسباب تمّسک جويند تا لطيفۀ 

ک حيات که بعضى نامش را غريزه اين محرّ .  حيات را به نسل ديگر منتقل سازند
ناميده اند در جميع موجودات زنده وجود دارد و اين خود يکى از شواهدى است که 
نشان مى دهد که اين خلقت را با طرحى منّظم به وجود آورده اند و در پس اين 

که آن را از روى شعور در قالب طرح عاقالنه اى است خلقت عظيم نظم و انتظامى 
اند و البد طّراح عاقِل مقتدر و دانائى، مدير و مدبّر و محّرک اين خلقت تعبيه کرده 
انگيزۀ خود را مجبور مى بيند که انواع موجودات بالطبيعه  همۀواّال چرا .  عظيم است

؟  آيا اين به ما ثابت نمى کند که در اين خلقت عالم نوع شرکت نمايندحفظ و بقاى 
اگر هم از اختيار به سويش کشيده مى شويم و همۀ ما بى مقصدى نهفته است که 

کيفيّت آن مقصد آگاه نباشيم، يقين داريم که اين سير جبرى خلقت در حفظ نوع بى 
  .دليل و بدون هدفى نيست

اّما اين غريزه مانند غرايز ديگر که در جميع موجودات زنده مشترک است در   
انسانى اين غريزۀ جسمانى را معنائى مورد انسان تفاوتى شايان يافته و روح بلند مرتبۀ 

مالحظه کنيد در عالم نبات، درخت به ميوه مى نشيند و .  روحانى نيز بخشيده است
در ميوه، تخم آن درخت پرورش مى يابد و صدها تخم ديگر در يک گل به وجود مى 

و آيد و پراکنده مى شود تا باشد يک يا چند تخم سبز شود و درختى ديگر به وجود آيد 
  .جاى درختهاى خشک و آسيب ديده را بگيرد

در پى جفت مى  ندر عالم حيوان مى بينيم که جميع حيوانات در فصول معيّ   
گردند و با هم آميزش مى نمايند تا باز نسلى از خود بر جاى گذارند و در اين راه 
مادرها، بّچه ها يا جوجه هاى خود را تا وقتى که نوزادشان ناتوان و محتاج به 

جان  حتّىٰ  اومساعدت است با قبول هر گونه مشّقت، پرستارى مى کنند و در دفاع از 
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اّما وقتى بّچه ها بر پاى خويش ايستادند ديگر کارى به .  خود را از دست مى دهند
يک ديگر را هم نمى شناسند و مسئوليّتى در قبال يک ديگر حّس  آنها ندارند حتّىٰ 

  .نمى کنند
شهوت طبيعى که براى بقاى .  ر انسان حکايتى ديگر يافتهاين غريزۀ طبيعى د  

که همراه است نيز با عواطف ديگرى و مسئوليّت بيشترى هست هر انسانى  درنسل 
از آن عشق مى که  است موافق با نظام جامعۀ بشر و مطابق با شرافت و کرامت انسان

که از مى شود  تراود و عشق سبب صفاى روح مى گردد و الهام بخش هنرهاى لطيفى
قّوه اى که در انواع ديگر موجودات کاربردى مکانيکى دارد .  خصائص نوع بشر است

و فورًا پس از آنکه انجام گرفت پايان مى گيرد در انسان پايدار مى ماند و از آن راه 
خانواده تشکيل مى شود که افرادش تا آخرين دم حيات با يک ديگر مرتبط و متّصلند 

ها به قبيله و قوم و وطن تبديل شده باالخره به اتّحاد عالم منجر خواهد  و اين خانواده
اين است که در تمام اديان خداوند متعال توّسط پيامبران آسمانى براى تنظيم .  شد

اين غريزۀ فطرى نظام ازدواج را جزئى از احکام خويش نهاده است تا نوع انسان 
  .تسلسل يابد

هر بين زن و شوهر است که و ابدى پيوندى مقّدس در آئين بهائى نيز ازدواج   
هم يکديگر وفادار بمانند و تا آخر عمر غمخوار و غمگسار نسبت به مکلّفند که  دو

به عبارت ديگر ازدواج در آئين بهائى .  را پرورش دهندفرزندان خويش باشند و 
 ازدواج مالحظه فرمائيد حضرت عبدالبهاء دربارۀ.  پيوندى جسمانى و روحانى است

  :بهائى چه مى فرمايد
در ميان خلق ازدواج عبارت از ارتباط جسمانى است و اين اتّحاد و اتّفاق موّقت "

است زيرا فرقت جسمانى عاقبت مقّرر و معدوم است ولکن ازدواج اهل بهاء بايد 
ارتباط جسمانى و روحانى هر دو باشد زيرا هر دو سرمست يک جامند و منجذب به 

روابط روحانيّه  ،اين.  مثال، زنده به يک روحند و روشن از يک انوار يک طلعت بى
.  است و اتّحاد ابدى است و همچنين در عالم جسمانى نيز ارتباط محکم متين دارند
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ارتباط و اتّحاد و اتّفاق چون از حيثيت روح و جسم هر دو باشد آن وحدت حقيقى 
از حيثيت جسم باشد البتّه موّقت است و  اّما اگر اتّحاد مجّرد.  ذا ابدى استاست، لهٰ 
پس بايد اهل بهاء چون رابطۀ ازدواج در ميان آيد اتّحاد .  مفارقت محّقق ،عاقبت

حقيقى و ارتباط معنوى و اجتماع روحانى و جسمانى باشد تا در جميع مراتب وجود و 
از نور  اين وحدت ابدى گردد زيرا اين وحدِت حقيقى جلوه اى الٓهىدر جميع عوالم 
   ١."محبّت اللّہ است

يعنى چون .  در اين بيان حضرت عبدالبهاء نکات دقيق و لطيفى آمده است  
چه .  ازدواج اتّحادى جاودانى بين يک زن و يک مرد است بايد بر اساسى متين باشد

مثًال به خاطر .  پايه هائى سست و ناپايدار بنا شده بربسا ازدواجها واقع مى شود که 
اين مسائل .  روى و يا به خاطر مقام و منزلت و مکنتى ازدواج واقع مى گرددزيبائى 

است و فانى است و هيچ يک بقا و دوامى ندارد زيرا تمام اين ارتباطات جسمانى 
  .ى و بى معنى مى شودپس از چندى عاد

اگر اين روابط جسمانى با مسائل ديگرى که به روح و عواطف انسانى وابسته   
در صورتى که اساس مثًال .  باشد باقى نمى ماند و از هم مى پاشداست همراه ن

ى که جمال ظاهر در نظر عادوقتى ازدواج بر زيبائى و طنّازى نهاده باشد زن يا شوهر 
اگر هم  –گشت و رنگ و روى محبوب دگرگون شد ديگر آن ارتباط بين زن و شوهر 

.  معنا و زحمت افزا مى گردد چون اساس ندارد زندگانيشان بى –ظاهرًا باقى بماند 
 ٣و نجاح ٢حال آنکه حضرت بهاءاللّہ ازدواج را حصن يا قلعه اى محکم براى فالح

اّما قوانين و احکام ازدواج .  و سرور عالميان توصيف فرموده استانسان و راحت 
  :بهائى را اگر فهرست وار بيان کنيم از اين قرار است

                                                 
  ۹۲، صفحه ۱، جلد پيام آسمانى   ١
  رستگارى   ٢
  رسيدن به مقصود   ٣
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 اشته باشد و تعّدد زوجات در آئين هيچ کس بيش از يک زن نمى تواند د
 .بهائى ممنوع است

  ديگر آنکه ازدواج بهائى صورت نمى گيرد مگر آنکه زن و مرد هر دو راضى
به اين ازدواج باشند و اين کافى نيست بلکه شرط الزم ديگر رضايت 

تا اين رضايت حاصل نشود .  والدين، يعنى پدر و مادر عروس و داماد است
 .ير ممکن استازدواج بهائى غ

يعنى .  شايد در نظر اّول اين احکام به نظر ساده بيايد اّما چنين نيست
رضايت زن و مرد براى ازدواج بسيار مهّم است زيرا هنوز هم در بسيارى از ممالک پدر 

زنى براى پسر يا شوهرى براى دختر .  و مادر تصميم به ازدواج اوالد خود مى گيرند
هنوز در بسيارى از نقاط ازدواج هائى صورت مى گيرد ٰى حتّ .  خويش پيدا مى کنند

اين است که امر بهائى اين .  که زن و شوهر فقط در شب عروسى يکديگر را مى بينند
  .گونه ازدواج ها را ممنوع ساخته است

اّما رضايت پدر و مادر يعنى هم رضايت والدين عروس و هم داماد بسيار 
اين حکم را در کتاب اقدس وضع فرموده و علّتش را  حضرت بهاءاللّہ.  يّت دارداهمّ 

: نيز بيان فرموده است که مضمون بيان حضرت بهاءاللّہ در کتاب اقدس چنين است
چون مى خواهيم محبّت و وداد و اتّحاد بين بندگان حاصل گردد، رضايت والدين را 

  .بر شرط رضايت دو طرف افزوده ايم
رب زمين اهميّت دارد زيرا اکثر پدر و اين قانون مخصوصًا در کشورهاى مغ

مادرها در اين بالد پس از آنکه بّچه هايشان به سّن قانونى رسيد، آنها را به حال خود 
به .  روابط نزديکى که در شرق بين خانواده هاست در بين آنها نيست.  وامى گذارند

اين روى از مى گويند تو بزرگ شدى و خود مسئول امور خويش هستى و فرزند خود 
  .در انتخاب همسرش دخالتى ندارندديگر 

اّما ازدواج بهائى چه بسا اين وضع ناهنجار را ترميم مى کند زيرا پدر و مادرى 
که سالها رابطۀ نزديک با فرزند خود نداشته اند مشاهده مى کنند که او هرگز غير بهائى 
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ر زندگانى خود مدخليّتى در هيچ امرى با پدر و مادر مشورت نمى کرد و آنان را در امو
نمى داده ناگهان در امر مهّم ازدواج که تصميم خصوصى و فردى است از ايشان 

بديهى .  اجازت مى طلبد و رضايت آنان را براى عقد زناشوئى خويش الزم مى داند
است که پدر غير بهائى چقدر از اين باب خرسند مى گردند و از آئينى که عروس يا 

ممنون نموده رشتۀ گسيختۀ خانواده را به هم بسته ه چنين عمل نيکى داماد را وادار ب
  .مى شوند

ديگر آنکه بهائيان مى توانند با غير بهائى از هر نژاد و هر دين و آئين ازدواج 
مثًال دخترى بهائى چون با .  نمايند به شرطى که شرايط عقد بهائى نيز جمع آمده باشد

مراسم عقد .  راسم عقد دو دين اجراء مى شودم جوانى مسيحى ازدواج مى نمايد
خانۀ شخصى بهائى و عقد مسيحى نيز در کليسا  بهائى در مرکز بهائيان هر شهر يا حتّىٰ 

از اين طريق حرمت هر دو دين محفوظ مى ماند و عروس و داماد از .  برپا مى گردد
  .اّول زندگى به عقايد يکديگر احترام مى نهند

بيش از تقريبًا سه ماه ممنوع است يعنى پس از اينکه  دورۀ نامزدى بهائى
روز واقع  ۹۵رسمًا نامزدى دختر و پسرى اعالن شد حتمًا ازدواج بايد در مّدتى کمتر از 

دختر خردسالى را به عقد حتّٰى خوانندگان عزيز آگاهند که گاه کسى دخترى را .  گردد
شود و در اين مّدت چه بسا  مىننکاح واقع  و خود در مى آورد و سالها مى گذرد 

مشکالت زيادى و تغييرات بسيارى رخ مى دهد و بيشتر حّق دخترى که عقدش کرده 
سال را نيز مى  ۱۵در بعضى از ممالک شرق دختران کمتر از .  اند پايمال مى شود

توانند شوهر دهند ولى اين نيز در امر بهائى ممنوع است زيرا سّن بلوغ شرعى بهائى از 
  .گى استسال ۱۵

مراسم عقد بهائى بسيار ساده است يعنى پس از جمع شرايط الزم مخصوصًا 
رضايت طرفين و رضايت والدين عروس و داماد در حضور الاقّل دو شاهد و در حضور 
نمايندۀ رسمى محفل روحانى که هيأتى است که از طرف مردم آن محّل براى تمشيت 

کرار مى کنند که از زبان هر يک جارى مى امور جامعه انتخاب شده اند آيه اى را ت
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شود و ازدواج آنان را رسمى و مسّجل مى نمايد و مضمون آيۀ عقد ازدواج اين است 
هستيم و اين حکم و اين آيه خود پرتوى ديگر بر  الٓهىکه ما همه راضى به رضاى 

.  ر مى دهدحقيقت ازدواج بهائى مى افکند و مرکز اين اقتران را باز خداوند مهربان قرا
هستيم اشارت به اين دارد که دو خانواده  الٓهىاين کلمه که ما همه راضى به رضاى 

که شايد يکديگر را هم نمى شناختند همه به خداى بزرگ توّکل جسته و رضاى او را 
يعنى شئون زودگذر جسمانى و دنيوى شرط موّفقيّت ازدواج نيست زيرا .  طالبند

اين پيوند زناشوئى را دوام و صفا مى بخشد توّجه و توّکل به  اّما آنچه.  ناپايدار است
  .خداوند بى مانند است که ابدى است

عقدنامۀ بهائى در بسيارى از ممالک جهان به رسميّت شناخته شده است و 
غير بهائيانى که نخواهند فقط با عقد مدنى دولتى در حضور قاضى ازدواج حتّٰى 

يان ديگر نيز زياد راضى نيستند از محافل روحانى بهائيان نمايند و از مراسم ازدواج اد
تقاضا مى کنند که آن دو را با آنکه بهائى نيستند با مراسم ساده و بى پيرايۀ بهائى عقد 
نمايند و پس از ارائۀ رضايت والدين و ساير مدارک الزمه مى توانند با عقد بهائى 

محّل عقدنامه اى که در نزد دولت معتبر پيوند زناشوئى ببندند و از محفل روحانى آن 
  .است دريافت نمايند

در مراسم عروسى بهائى معموًال هر خانواده عالوه بر آنچه حّداقّل شرط عقد 
.  بهائى است که مذکور شد برنامه هائى نيز براى تيّمن و شکوه ازدواج ترتيب مى دهند

مى افزايند و بعد البتّه به از جمله با خواندن مناجاتهاى مناسب بر روحانيّت مجلس 
در آثار بهائى دعا و مناجاتهائى .  نحوى که بخواهند مراسم سرور و جشن برپا مى کنند

  : که مناسب با مجالس عروسى است بسيار است که نمونه اى از آن چنين است
اى پروردگار، اين عقد الفتى که بر بستى پاينده دار و اين بنده و کنيز را ارتباطى "

اين اقتران را شکون فراوان ده و اين ازدواج را سبب .  نى و جسمانى بخشروحا
بر روحانيّت هر دو بيفزا تا هر دو در نهايت راستى و حقيقت پرستى به .  ابتهاج فرما

جز تو نخواهند و جز تو نجويند و جز ذکر تو .  عبوديّت آستان مقّدست موّفق گردند
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توئى عزيز و مهربان و توئى بخشندۀ .  ۀ روى توسرگشتۀ کوى تو اند و آشفت.  نگويند
   ١."منّان

چنان که مالحظه فرموديد راستى و حقيقت پرستى و خداجوئى و خداترسى که در اين 
مناجات شنيديد مسائلى است که سبب فالح و نجاح و رستگارى زندگانى زناشوئى 

  .مى گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  

                                                 
  ۴، صفحه ۲، جلد منتخباتى از مکاتيب عبدالبهاء  ١
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  رور و شادمانىسُ 

اديان مخصوصًا علماى دين غالبًا پارسائى را در اين مى بينند که پيروان   
انسان ترک دنيا کند و با قبول رياضت و احتراز از لذائذ و نعمتهاى خداداد به کرامت 

تحّمل سختى و مشّقت در اين جهان، در جهان ديگر سعادت به پاداش رسد و 
اده اند ترس است که مبادا عامل بزرگى که به غلط در نهاد دين نه.  جاودانى يابد

کارى کنيم که آن قّوۀ نامرئى و قادر و مقتدرى که به نامهاى گوناگون مى خوانندش بر 
ما خشم بگيرد و ما را در اين جهان بدبخت و ناکام سازد يا در جهان ديگر به عقوبت 

  .رساند
ن اين عامل مشترک ترس در اديان به انواع مختلف تظاهر مى کند و پيروانشا  

چنان در اين امر مبالغه مى شود که حتّٰى را از راحت و شادمانى بى بهره مى سازد 
گوئى زندگى در اين جهان گناه است و اگر به کّفارۀ اين گناه تحّمل رنج و زحمت 

در کتب مذهبى .  نکنيم و بر خود سخت نگيريم تا ابد ملعونيم و به عذاب اليم گرفتار
ن و قّديسين و رستگاران بدست مى آيد همه مردمانى هستند غالبًا تصويرى که از عارفا

عبوس زيرا خنده که نمايندۀ شادمانى است بزعم حتّٰى ترشروى و خشک، ژنده پوش و 
  :بسيارى از آنان از مکروهات دين بشمار مى رود به قول ناصر خسرو شاعر معروف

  نمکه خرد سخت گرفته است گريبا  خنده از بى خردى خيزد چون خندم
اّما در آئين بهائى عشق و محبّت جانشين ترس و وحشت گشته است زيرا   

در کلمات مکنونه بيانى به اين مضمون آمده است که اى .  علّت خلقت محبّت است
پسر انسان محبّت خويش را در تو يافتم و خلقت کردم و مثال و جمال خود را در تو 

ابطۀ عاشق و معشوق است سراسر شادى و و به اين ترتيب رابطۀ ما با خدا ر  ١.نهادم

                                                 
    ۴و  ۳کلمات مکنونه عربى، شماره    ١
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سرور است در آئين بهائى خدا به ما انسانها سفارش مى فرمايد که شاد باش و در قلبت 
   ١.مسرور باش تا قابل لقاى من گردى و آئينۀ جمال من باشى

و خدا ترسى بهائيان از آن نيست که ما را در آتش دوزخ بسوزانند بلکه از آن 
رى کنيم که مخالف رضاى محبوب و معشوق حقيقى باشد واّال تمتّع است که مبادا کا

از نعمتهاى اين جهان، به شرطى که دلهاى ما را از محبّت خدا نگرداند، در آئين 
جميع آنچه در آسمانها و زمين است براى تو مقّرر داشتم مگر .  "بهائى مطلوب است

   ٢."ن فرمودمقلوب را که محّل نزول تجلّى جمال و اجالل خود معيّ 
محروم سازد کفران  الٓهىبه اين تقدير اگر کسى سعى نمايد که خود را از نعمتهاى 

عبادت بهائيان بايد در عين سرور باشد نه در حال غمزدگى حتّٰى .  نعمت نموده است
  .به گريه زدنو افسردگى و گريستن و گرياندن و خود را 

  :حضرت بهاءاللّہ مى فرمايد  
ميع اولياى حّق به کمال فرح و سرور و روح و ريحان به ذکر محبوب انشاءاللّہ ج"

و عبادت و دعا در آئين بهائى مکالمه اى با  الٓهىزيرا ذکر  ٣"امکان مشغول باشند
محبوب دل و جان است و با معشوق چگونه سخن بايد گفت جز آنکه اگر هم که بيان 

يفۀ شوق و محبّت از آن مى بارد نه آرزو باشد و التماس و التجاء در ميان باشد باز لط
آثار بهائى مشحون از کلمات اميد بخش و شادى آفرين است مثًال .  ترس و بيم و اندوه

  :در بيانى از حضرت بهاءاللّہ آمده است
چون نغمات لطيف حجازى را از طلعت عراقى شنيدى، حال نواهاى شهنازهاى "

و بربط بقا، آوازهاى بديع وفا ادراک بشنو، تا از چنگ  الٓهىمعنوى را از شاهباز 
بشنوى و به کوى جانان به تمام دل و  ١ههويّ  ٤نمائى و از مضراب احديه آهنگ مزمار

                                                 
  ۳۶کلمات مکنونه عربى، بند    ١
  ۲۸کلمات مکنونه فارسى، بند    ٢
  ۲۲۰، صفحه بيّنات آيات    ٣
  نى و سرود   ٤
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روان قدم گذارى تا همه روح شوى و بى َپر َبرپرى و بى خمر مخمور شوى و بى لسان 
کنى و نکته سرائى و بر مراتب جذب و شوق و وجد و ذوق اّطالع يابى تا حزن فراموش 

   ٢."از بحر سرور بياشامى
غرقۀ .  گوهر ايمان يافته اند ،بلى بهائيان مستغرق در بحر سرورند و در آن دريا  

درياى عشق را چه باک از موج طوفان و باد و باران؟  اين است که در تاريخ خوانده 
يدان ايم که بهائيان که سرمست بادۀ ايمان بودند چگونه رقص کنان و پاى کوبان به م

فدا شتافتند و خود را در محراب عشق قربانى محبوب حقيقى نمودند و اين داستان در 
تاريخ معاصر ما نيز مکّرر شد و همه ديده ايم که به بهائيان تکليف مى نمودند يک 
کلمه بگويند بهائى نيستند تا از کشته شدن نجات يابند و خانه و اموالشان را که 

اّما آنان، ولو به زبان، حاضر به تقيّه نشدند و گوهر  . دمصادره کرده اند پس بگيرن
گذران نفروختند و در نهايت اطمينان و خّرم و شادمان به  ايمان را به متاع اين جهاِن 

  .کوى جانان شتافتند
مقصود اين است که جام ايمان يعنى شناسائى پيک يزدان، انسان را چنان 

در .  و به غير از جمال جانان نظرگاهى نيابد نشئه اى مى بخشد که ديگر جز سرور نبيند
  :به يکى از پارسيان بهائى ايرانى چنين آمده است خطاب مکاتيب عبدالبهاءيکى از 

سالهاى دراز است و دهرهاى بى شمار که از حوادث روزگار !  اى پارسيان بلند آشيان"
طپيده بوديد در نهايت و وقايع ليل و نهار در گوشۀ پژمردگى خزيده و در حفرۀ افسردگى 

حال ابر بخشش پروردگار بلند شد و فيض و بارش .  شدائد و ممنوع از هر عوايد بوديد
بى شمار مبذول داشت و به پرورش گوهرهاى جانهاى ياران، در آغوش صدف مهر 

اگر مرغان  شما اگر گوهر آبداريد خوشى و شادمانى نمائيد و.  حضرت مهربان پرداخت
آغاز بانگ و نوا کنيد و بال و پر بگشائيد و به آشيان بلند يزدان دل  چمن پروردگاريد

درخشيد و پرتوى در نهايت روشنى بر آفتاب سپهر يزدانى از خاور مهر و مهربانى .  بنديد
                                                                                                                       

  ذات مطلق خدا –ذات و باطن و جوهر هر چيز    ١
    ۳۶۰، صفحه ۲، جلد الٓهىآيات     ٢
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بانگ .  بينايان شادمان شدند و کوران آغاز آه و فغان کردند.  جميع جهان انداخت
اکنون روز بيدارى .  از چرخ رخشان گوش کنيدسروش به گوش هوش بشنويد و آواز راز 

زنده دالن در خوشى و شادمانى اند و مردگان در اندوه و .  است و هنگام هوشيارى
   ١."اکنون هنگامى است که نياکان را خشنود و جان و روان را بهبود نمائيد.  نادانى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ۳مجموعه الواح مبارکه به افتخار بهائيان پارسى، صفحه    ١
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  َنْهْى از تقيّه
است يعنى به دروغ دين خويش را مستور داشتن و  در آئين بهائى تقيّه مردود  

خود را براى حفظ جان و رفع ضررى به عقيده و طايفۀ ديگرى بستن در آئين بهائى 
صدها بهائى در کشور ايران مواجه با اين امر شده اند که وقتى به علّت .  ممنوع است

واهانى از دوستان يا عقيده شان به زندان افتادند و حتّٰى به اعدام محکوم شدند خير خ
آشنايان مسلمانشان به آنان تکليف مى کردند که مانند ما تقيّه کن يعنى در لفظ بگو 

هزاران نفر بهائى ديگر نيز از .  مسلمانم ولى دين حقيقى خود را پنهان در دل نگاه دار
ر راه اّول ظهور اين آئين در اين دو راهى قرار گرفته راه صدق و شهامت را با سرافرازى ب

دروغ و تزوير که به اصطالح شرعى نام تقيّه بر آن نهاده و جزئى از ايمانشان شناخته اند 
وقتى قرار باشد به اسم دورغ مصلحت آميز يا تقيّه انسان به خود .  ترجيح داده اند

اجازه دهد که حتّٰى در مورد ايمان که مقّدس تر از آن چيزى نيست تزوير به کار برد و به 
وّسل شود ديگر چه اعتمادى مى توان کرد که سخنان ديگرش را به راستى دروغ مت

اگر بين ملّتى چنين رسمى جزئى از فرهنگ آن قوم شود بين مردم اعتماد .  گفته باشد
سلب مى گردد و هيچ کسى به ديگرى اطمينان ندارد و همه مواظبند که به اصطالح 

ى در بين ديگران به راستى و درستى اينکه جامعۀ بهائ.  کسى کالهى بر سرش نگذارد
مشهور گشته اند اين امتياز را آسان به دست نياورده اند زيرا حتّٰى تا پاى جان زبان به 

  :به قول حضرت عبدالبهاء.  دروغ نياالئيده و به تزوير و ريا دست نياخته اند
   ١."گوئىراست گو و کفر گو بهتر از آن است که کلمۀ ايمان بر زبان رانى و دروغ "

  :و در مقامى ديگر مى فرمايد
بدترين اخالق و مبغوض ترين صفان که اساس جميع شرور است دروغ است از اين "

  هادم جميع کماالت انسانى است و .  بدتر و مذموم تر صفتى در وجود تصّور نتوان کرد
 ٢."اساس جميع قبائح است. سبب رزائل نامتناهى و ازاين بد تر صفتى نيست

                                                 
  ۱۶۹ ه، صفح۵، جلد آسمانى مائده   ١
  ۵۷، صفحه مفاوضات عبدالبهاء   ٢
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اين گونه آثار پيدا است که بهائيان با حکم تقيّه که در بعضى از مذاهب  با  
براى حفظ جان يا پيشبرد مقاصد شخصى جائز است هرگز موافقتى ندارند و هرگز 

  .اصول دين خويش را فداى مصالِح موّقت شخصى نمى نمايند
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  از اعتراف گناه نزد خلق  ىْ هْ نَ 
هر مذهب چنين مى نمايند و بسيارى از مردمان نيز چنين مى  روحانيّون در  

دانند که اولياى دين راهنماى مؤمنين در امور آئين خويشند و نزديکى بيشترى با 
آفرينندۀ جهان دارند اينست که عاّمۀ مردم غالبًا به آنان توّجه کرده براى رفع حاجات 

دعا مى کنند و يا توّسط ايشان براى خويش از روحانيّون و زاهدان و غيره يا تقاضاى 
اين نوع تفّکر البتّه صحيح نيست زيرا .  آمرزش گناهان خويش شفاعت مى جويند

انسان ولو آنکه کسوت روحانيّون را در بر داشته باشد باالخره انسان است جايز الخطا 
اگر کسى به حکم وجدان .  ضعيف و ناتوان و معدن نقايص بى پايان است.  است
ب غفران و از گناه خويش شرمنده و هراسان باشد بايد تنها به درگاه خداوند طال

همچنين با ضربات شّالق يا با .  بخشايندۀ مهربان روى آورد نه در نزد اين و آن
تهديدهاى ديگر کسى را وادار به توبه نمودن چه ارزشى دارد زيرا توبۀ حقيقى همراه با 

ياز با خداوند بى نياز است نه در محضر قاضى و حضور قلب در خلوت است و راز و ن
به فرمودۀ حضرت بهاءاللّہ جز حضرت رحمان بر آمرزش .  کشيش و کاهن و هاخام

کسى که هستى نيافته چگونه هستى بخشد .  گمراهان و گناهکاران قادر نبوده و نيست
  و از صاحب خطا چه توّقعى خطاکار ديگرى را عفو نمايد؟

خلق مضّرت ديگرى نيز دارد و آن تلقين حّس حقارت در  استغفار در نزد  
کريم خليفۀ الٓهى بر  قرآنکرامت انسان، مقام شامخ انسان که به فرمودۀ .  انسان است

زمين است اجازت نمى دهد که ما آدميان خود را حقير و بيچاره شماريم و در پيش 
باشد خود را زبون سازيم و به هم نوع خود که معلوم نيست قوى تر و برتر و بهتر از ما 

  .زانو افتيم
  :حضرت بهاءاللّہ در لوح بشارات که از آثار معروف ايشان است مى فرمايد  

بايد عاصى در حالتى که از غيراللّہ خود را فارغ و آزاد مشاهده نمايد طلب مغفرت و "
مرزش و نزد عباد اظهار خطا يا و معاصى جائز نه، چه که سبب و علّت آ.  آمرزش کند

و همچنين اين اقرار نزد خلق سبب حقارت و ذلّت است و . عفو الٓهى نبوده و نيست
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عاصى بايد ما . انّه هو المشفق الکريم. حّق َجّل جالله ذلّت عباد خود را دوست ندارد
   ١."بين خود و خدا از بحر رحمت رحمت طلبد و از سماء کرم َمْغِفَرت مسئلت کند

رت عبدالبهاء اين حکم کتاب اقدس را که استغفار مالحظه فرمائيد که حض  
مغفرِت خطايا به : "نزد بندگان خود را نهى فرموده اند به چه وضوحى بيان مى فرمايد

عمل به وصاياى انبياء مى شود نه به اقرار و ايمان زبانى و دعا و َنَفِس رؤساى 
   ٢."مذهبى

ًال نفوسى که به تديّن وقتى به اديان گذشته نظر کنيم در مى يابيم که اصو  
راغبند تأکيد مبالغه آميزى بر گناه مى نهند به حّدى که ترس از مجازاِت گناهان، آنان 

چقدر در شرح احوال عرفاِء اسالمى خوانده ايم .  را در زندگانى عاّدى فلج مى سازد
که به رياضات سخت مباشرت مى ورزيدند و خرقه بر خرقه مى دوختند و بر پوستينى 

نشستند و به بادامى در روز قناعت مى کردند يا راهبان مسيحى را ديده ايم که مى 
.  لباسهاى خشن در بر مى کردند و از دنيا مى بردند و دائمًا سر در کتاب دعا مى کردند

گوئى اين نفوس از رحمانيّت خدا بى خبر بودند و ايمان به خدائى سختگير داشتند نه 
  .دستگير

ين نظر مى کنند که حيات ما در روى زمين بر اثر گناه آدم مسيحيان به گناه چن
و حّواء است که از شجرۀ ممنوعه خوردند و از بهشت برين رانده شدند و ميراث گناه را 
براى بنى آدم بر جاى نهادند و اين گناه لعنت ابدى انسان است مگر آنکه به حضرت 

وى صليب پرداخت ايمان داشته مسيح که کّفارۀ گناه آدم را براى نوع انسان در ر
همين گناهکارِى آدم که گريبان انسانها را تا آخر زمان گرفته در اسالم نيز .  باشيم

  : حافظ شيرين سخن در غزلى بسيار زيبا مى فرمايد.  موجود است
  اندرين کار دل خويش به دريا فکنم  ديده دريا کنم و صبر به صحرا فکنم 

                                                 
    ۱۲، صفحه ح حضرت بهاءاللّہمجموعه الوا   ١
  ۴۳۷، صفحه ۳، جلد امر و خلق  ٢
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  کاتش اندر گنه آدم و حّوا فکنم    هى از دل تنگ گنه کار بر آرم آ
در آثار .  حضرت بهاءاللّہ خلق انسان را بر زمين نتيجۀ عشق مى داند نه گناه  

متعّدد مى فرمايد که خداوند بى مانند چنين فرموده که من در ذات خود پنهان بودم، 
 پس علّت خلق ما محبّت است، رابطۀ.  محبّت خويش را در تو ديدم، خلقت کردم

خدا با ما رابطۀ محبّت است و محبّت الٓهى بايد اساس رابطۀ ما با حّق تعالٰى باشد، 
  .نه يأس و غم و اندوه يا ترس از عذاب يا نااميدى از گناه

  :در کلمات مکنونه حضرت بهاءاللّہ مى فرمايد  
شجرۀ اميد  ٢ِعصيان ١سيِف .  اى خاک متحّرک من به تو مأنوسم و تو از من مأيوس"
و را بريده و در جميع حال به تو نزديکم و تو در جميع احوال از من دور و من عّزت ت

آخر تا وقت .  بى زوال براى تو اختيار نمودم و تو ذلّت بى منتهٰى براى خود پسنديدى
  ." باقى مانده رجوع کن و فرصت را مگذار

ر داشتم مگر قلوب جميع آنچه در آسمانها و زمين است براى تو مقرّ : "و نيز مى فرمايد
را که محّل تجلّى جمال و اجالل خود معيّن فرمودم و تو منزل و محّل مرا به غير من 
گذاشتى، چنانچه در هر زمان که ظهور قدس من آهنگ مکان خود نمود غير خود را 
يافت، اغيار ديد و المکان به حرِم جانان شتافت و معٰذلک ستر نمودم و سّر نگشودم و 

  ."نپسنديدمخجلت تو را 
خوانندگان  گرامى، مالحظه فرمائيد آئين بهائى چگونه به داِد ما آدمياِن   

به ما تعليم مى دهد که ما از عشق و .  خاکى و پر آاليش و خطاکار  رسيده است
محبّت سرشته شديم نه از گناه و معصيت و چون به هر صورت بشر غافل و به اصطالح 

رحمت کردگاريش اميدوار مى سازد و مى فرمايد من جايز الخطاست ما را همواره به 
به تو مأنوسم و تو از من مأيوس به طورى که شمشير گناه درخت اميد تو را بريده است 
و مأيوست ساخته است و نيز مى فرمايد من بر همه چيز آگاهم و ناظر به اعمال 

                                                 
  شمشير   ١
  گناه   ٢
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ودم و خجلت تو را ناشايستۀ تو ولى به جايگاه بلند قدسم باز گشتم و تو را رسوا ننم
  .نپسنديدم
از تأکيد به رحمانيّت خدا مقصدم اين نيست که بگويم که هر کس هر چه   

خواست بکند و  واهمه اى از پيامد اعمال ناشايستۀ خويش نداشته باشد و از مجازات 
  .خير، مقصودم چنين نيست.  نهراسد

  گندم از گندم برويد جو ز جو    از مکافات عمل غافل مشو
چنان که در داستانها  –قديم که پادشاهان و اميران مستبّد روى کار بودند در   

چنين  –مى خوانيم و در فيلم هائى که از حکايات آن زمان است مشاهده مى نمائيم 
در نظر مردم بوده که شاهى بر تخت با جالل و جبروت نشسته، جّالدى با شمشير ِآخته 

هاى کارى در طرف ديگر  -ى با شّالقيا ساطورى تيز و بّران يک طرف و محتسب
ايستاده اند و منتظر حکم شاه هستند که يا گردن مجرمى را بزنند يا تن گناهکارى را با 

تمثيالتى از اين قبيل در کتب مقّدسه فراوان است و اين .  ضربات شّالق خونين سازند
که همان  تمثيالت چنين تصّوراتى را در ذهن سادۀ مردم قرون گذشته باقى نهاده

بساطى که شاهان مستبّد بر رعاياى خطاکار خود داشتند به معيار بزرگترى در بساط 
  .الٓهى نيز موجود است

مجازاِت خطا نتيجۀ طبيعى اعمال .  اّما در آئين بهائى اين امر طرز ديگر است  
 مثالً .  ماست، نه آنکه کسى منتظر باشد که از ما انتقام بکشد و ما را مجازات نمايد

براى رانندگى مقّررات و قوانينى وضع کرده اند که اگر مراعات نشود در راهها چه هرج 
چنان که مثًال اگر کسى از چراغ قرمز ِ راهنمائى عبور کند و با .  و مرجى خواهد شد

ماشين ديگرى تصادف نمايد خود مجروح و ماشينش معيوب گردد و سرنشين ماشين 
و از چراغ سبز عبور کرده بود نيز صدمه اى خواهد  ديگرى که راه خود را طّى کرده

آيا جز آنکه اين شخص از غفلت و جهالت خويش شرمنده باشد کار ديگرى .  يافت
بايد بکند يا تصّور ديگرى نمايد و آنچه بر سرش آمده به نحوى ديگر توجيه کند و 



٢٠٦ 

 

ايد که آنچه تقصير را گردن ديگرى اندازد؟  و همچنين عدالت نيز چنين اقتضا مى نم
  .به سرنشين ماشين ديگر وارد ساخته چون تقصير با اوست ناچار بايد جبران نمايد

وقتى که انسان از احکام الٓهى سرپيچى نمايد به .  گناه نيز همينطور است  
عواقبى دچار مى شود که يا فورًا، با بعدًا، يا حتّٰى در جهان نامحدود الٓهى آن عواقب 

اّما آنچه بر سر او بيايد به خاطر انتقام نيست بلکه نتيجۀ اعمال .  را مشاهده مى کند
ضمنًا درياى رحمت الٓهى در ."  هر کسى آن ِدَرَود عاقبت کار که کشت.  "خود اوست

جوش است و گوهر عفو و بخشايش بر ساحل اميد بنى آدم مى ريزد، ديگر چه لزومى 
نمايد و به واسطۀ او بخواهد که به دارد که انسان پيش انسانى ديگر به معاصى اقرار 

  .خدا تقّرب جويد
در امر بهائى مناجاتها و ادعيِۀ فراوانى از قلم بنيانگزاران اين آئين نازنين نازل   

ما يکى .  گشته که موجب اميد و اطمينان است و طالب عفو و غفران حضرت رحمان
ناسب در خاتمۀ اين مقال از مناجاتهائى را که از قلم حضرت عبدالبهاء صادر شده و م

  .نقل مى کنيم
هر چند  ٢غّفار ١اى خداوند مهربان، ما گنه کاريم و تو آمرزگار و ما تبه کاريم و تو َعُفّو ِ "

در  ٣موج گنه اوج گرفته است ولى به عفو و غفرانت معتمديم و هر چند سيِل ِعصيان
پر عطا، خطا  اى خداى.  نهايت طغيان است ولى به بخشش و احسانت متوّسليم

شديد  ٤هر چند ظلمِت ذنوب.  بپوش درياى رحمت بجوش آور و جام مغفرت بنوشان
اى خداوند اين مستمند را در ايوان بلند جاى .   ٥است ولى َمِه تابان مغفرتت بس منير

                                                 
  بخشاينده   ١
  آمرزنده گناه   ٢
  نافرمانى   ٣
  بسيار گناهکار   ٤
  تابان   ٥
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ده و ارجمند فرما و در َفَلک غفران اختر تابان کن و در سايِۀ درخت اميد مسکن و 
   ٢"فور و توانابخش توئى غ ١مأوىٰ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
                                                 

  پناهگاه   ١
  ۲۹۰مجموعه مناجاتهاى حضرت عبدالبهاء، صفحه    ٢
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  در آئين بهائى مردود است" نجس بودن"مفهوم 

بارها از دوستانى که مرا مى .  در امر بهائى مردود است" نجس بودن"مفهوم 
شناختند و به من لطف و عنايتى داشتند شنيده ام که از من مى پرسيدند به شما بهائيان 

ى گوئيد و با اخالق خوش و لباس و ظاهر پاکيزه اى که با وجود سخنهاى خوبى که م
داريد چرا مى گويند که بهائى نجس است؟  جواب من نخست آن بود که از کسانى 
که مى گويند بهائى نجس است بپرسيد که چرا چنين مى گويند؟  بنده که هيچ محمل 

  .منطقى يا عقالنى در اين نمى بينم
به آن تمّسک دارند سابقه اى تاريخى  اّما اين حکم نجاست که بعضى ها  

در زمانى که ديانت اسالم تازه ظاهر شده بود و مردم غير متمّدن عربستان تازه .  دارد
نور ايمان بر قلبشان تابيده بود مواجه با دشمنانى در اين کشور شدند که سابقۀ تاريخى 

ان نو رسيده چون با آن بيشتر و درجۀ تمّدنى باالتر از اعراب جاهل داشتند و اين مؤمن
مردم معاشرت مى کردند آنان مسلمانان را با مباحثه يا ايرادهاى ظاهر پسند در شّک و 
ترديد مى انداختند و رخنه در ايمانشان مى افکندند، براى حفظ مسلمين که هنوز در 
اسالم کامًال محکم نشده بودند و از اصل امر الٓهى خبرى چندان نداشتند آياتى در 

مجيد نازل شده که اهل ايمان را از ارباب شّک و ارتياب جدا سازد و نگذارند  نقرآ
که وساوس شيطانِى دشمنان، مؤمنان نوخاسته را در شّک و ترديد آورد و از راهشان 

  .بدر کند
کريم مکّرر آمده است که مثًال قوم يهود يا بزرگان قريش يا کاهنانشان  قرآندر   

چه ايرادها به حضرت رسول اکرم و دين جديد اسالم وارد مى از قبيلۀ قريش و ديگران 
اين بود که خدا براى حفظ دين و ايمان مؤمنين با حکم نجس بودن .  ساختند

مشرکين و گاه خارج از دين اسالم، مسلمانان بى خبر آن روزگار را از معاشرت با 
دفع شّر از امراض  چنانکه قرآن کريم مثًال براى رعايت بهداشت و.  شّکاکان بازداشت

گوناگون که در محيط آلوده و ناپاک توليد مى شود چيزهائى را و غذاهائى را نجس 
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چنانکه در آن کتاب شراب نجس است، قمار .  شمرد تا سبب حفظ مسلمانان گردد
  .نجس است و اينها از عمل شيطان است

کترى خبر در آن زمان که هنوز ميکرب کشف نشده بود و کسى از ويروس و يا با  
پس ناچار خوراکها و نوشيدنى ها به مقولۀ .  نداشت، قوانين بهداشتى موجود نبود

اّما .  کلّى نجس و طاهر تقسيم مى شد تا به بهداشت مردم آن زمان کمکى شده باشد
امروز نمى توان قومى را و پيروان دينى را نجس خواند صرفًا براى اينکه دينى ديگر 

  .دارند
کى با پدر و مادر خود به ديدن يکى از خويشان غير بهائى خويش در ايّام کود  

اين قوم و خويش دور ما .  رفتيم تا به اصطالح صلۀ ارحامى به جاى آورده باشيم
بنا بر سنّت .  خانمى بسيار محترم ولى بسيار متعّصب و به خيال خود متديّن بود

د و در باغچۀ کوچک و با ميهمان نوازى ايرانى گفت براى ما چاى و شيرينى آوردن
بعد از چاى .  چاى خورديم و صحبت کرديم.  صفايش کنار حوض گردى نشستيم

ديدم استکانهاى ما را جدا کرد و پيش روى ما آنها را در حوض فرو برد و روى پاشويۀ 
حوض نهاد زيرا به زعم او چون لب ما، قوم و خويش بهائى اش، به آن استکان رسيده 

نجس شده بود و آنها را تا ُکر نمى دادند طاهر نمى شد و جايز نبود که  بود استکانها
  .پيش از طاهر شدن مورد استفادۀ مؤمنان گردد

بين .  خوانندگان عزيز، پاکيزگى و ناپاکى امورى است که به افراد مربوط است  
د، کسانى هستند که شخصًا پاکيزه ان.  هر قوم و اهل هر مملکت از هر دينى که باشند

خود و خانه هايشان نظيف است و کسان ديگرى نيز هستند که لباسشان آلوده و 
همچنين در بين همۀ ملل نفوسى .  جسمشان به خاطر عدم استحمام ناپاک است

هستند که از حيث اخالق و رفتار ناپسنديده و منفورند و نفوسى نيز هستند که داراى 
دور مى زند و نمى توان آن را به اينها همه گرد يک شخص .  اخالق حميده اند

.  جامعۀ بزرگترى تعميم داد که همۀ افراد يک قوم يا يک مذهب کثيف و نجس هستند
  :حافظ مى فرمايد
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  که از مصاحب ناجنس احتراز کنيد  نخست موعظۀ پير مى فروش آن است 
اين مصاحب ناجنس مربوط به يک نفر است که ممکن است هم دين و هم وطن ما 

آيا آن .  و در مقابل، هزاران خوش جنس نيز هستند که از دين و وطن ما نيستند باشد
  هم دين ناجنس ما بر اين کافر خوش جنس ترجيح دارد؟

باز از ايّام کودکى يادم مى آيد که چون در کوچه و بازار در همسايگى خود   
سنگ مى راه مى رفتيم کسانى بنده را نشان مى دادند و نجس مى خواندند و گاهى 

اّما خودشان با موهاى ژوليده و نشسته و دستهاى چرب و آلوده و لباسهاى .  انداختند
ولى بنده که از حمام !  چرکين که از نرفتن حمام بدبو بودند خود را طاهر مى دانستند

روزانه از خانه بيرون آمده و لباس تميز پوشيده بودم در نظر آنها نجس به شمار مى 
  .دکى از اين ماجرٰى تعّجب مى کردمآمدم در عالم کو

اّما خوانندگان گرامى، حضرت بهاءاللّہ حکم نجاست را که در بسيارى از   
يهوديان از دست غير يهودى که غذاى .  اديان گذشته مرسوم بود لغو و منسوخ فرمودند

در رسالۀ پولس حوارى در انجيل در .  باصطالح کوشر يا کاشر نباشد غذا نمى خورند
در قرآن نيز کلمۀ نجس و .  د مؤمن و کافر و طاهر يا نجس بودن ذکر شده استمور

اّما در اين کور اعظم که خدا دين خويش .  رجس دربارۀ مشرکون و ديگران آمده است
  .را تجديد فرموده اين حکم برداشته شد

حضرت بهاءاللّہ در کتاب اقدس حتّٰى براى نسخ و لغو اين حکم لفظ نجس   
بيان فرموده اند که بسيار لطيف " غير طاهر"به کار نبرده اند و به جاى آن کلمِۀ را نيز 

است و با آنکه همان معنا را مى رساند از لفظ خشن و گوش خراش نجس احتراز 
خدا حکم غير طهارت را از "جسته و در آيه اى در اين باره به اين مضمون فرموده اند 

."  اين بخششى است از پروردگار بخشندۀ بزگوار  .جميع اشياء و از ملل ديگر برداشت
ما جميع اشياء را در اّول عيد رضوان در بحر طهارت غوطه ور : "بعد مى فرمايند

  ." ساختيم و اين از فضل خداست که جميع عالميان را احاطه فرموده
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عيد رضوان چنان که مى دانيد روزى است که حضرت بهاءاللّہ اظهار امر   
يا به اصطالح بعثِت مظهر جديد الٓهى است که با ظهورش احکام کتب جديد فرمود 

بشر را با معاشرت با  اقدسنيز حضرت بهاءاللّہ در همان کتاب .  پيشين منسوخ شد
جميع اديان امر مى فرمايد به اين مضمون که با اهل اديان با محبّت و صفا معاشرت 

مبادا آن که تعّصبات .  مام نمايندخداوند بخشنده را استش ١نمائيد تا از شما شميمِ 
جاهليّه شما را فرا گيرد زيرا همۀ خلق از خدا آمده اند و به خدا باز مى گردند و 

کامًال پيداست که .  خداست که خلق را آغاز کرده و مرجِع جميع جهانيان است
ران حضرت بهاءاللّہ در اين بيان به ما مى فرمايد که نبايد به اين خيال واهى که ديگ

  .نجس و اهل دوزخند از آنان دورى جوئيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                 
  بوى خوش   ١
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  پاکيزگى و نظافت

.  حضرت بهاءاللّہ به پيروان خويش سفارش مى فرمايد که عنصر لطافت باشيد
يعنى به جوهر لطافت زندگى نمائيد و اين لطافت باالتر از نظافت است و نظافت 

ان نه تنها بايد پاکيزه باشند بلکه آراسته يعنى بهائي.  جزئى از لطافت محسوب مى گردد
حتّٰى مى فرمايد اگر کسى در نهايت لطافت نباشد عبادتش به .  و پيراسته نيز باشند

  .ساحت قدس الٓهى واصل نمى شود
طهارت و تقديس از : "حضرت عبدالبهاء در يکى از آثار خويش مى فرمايد

ات عاليۀ غير متناهى و اين اّس اساس دين الٓهى است و اعظم وسيلۀ وصول درج
جوهر لطيِف نظيف چه در ظاهر و چه در باطن بسيار محبوب و مقبول، و در عالم 
وجود از جمله شئون جسمانى که تعلّق و تأثير در مراتب روحانى دارد نظافت و لطافت 

   ١."و طهارت است
يان به اين ترتيب مالحظه فرمائيد که چقدر حکم نظافت و پاکيزگى ميان بهائ

حتّٰى حضرت بهاءاللّہ در همان کتاب اقدس مى فرمايد اثرى از چرکى .  اهّميّت دارد
  . و پليدى در لباسهاى شما نبايد پديدار شود

آثار بهائى از جنبه هاى مختلف به احکام واجب دربارۀ نظافت و لطافت 
به حّمام هاى مثًال حضرت بهاءاللّہ بهائيان را منع فرموده که از دخول .  پرداخته است

شايد هنوز هم اين نوع گرمابه ها در بعضى از .  معهود ايران در آن زمان اجتناب نمايند
در آن حّمامها خزينه اى بود که آبى راکد داشت و مردم بيشتر براى .  نقاط باقى باشد

غسل هاى مذهبى وارد آن مى شدند و معلوم است که وقتى ده ها نفر هر روز وارد 
کد و گرمى شوند و مّدتها در آن استحمام نمايند کم کم چه آب کثيف و چنين آبى را

  .متعّفنى از آب در مى آيد و چقدر ميکربهاِى امراض مختلف در آن رشد و نمّو مى کند

                                                 
  ۱۲۵، صفحه گلزار تعاليم بهائى   ١
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اين بود که بهائيان در همان روزها در نقاط مختلف حتّٰى در دهات دور دست 
داشت و از آب راکد استفاده حّمامهاى مخصوصى براى خود مى ساختند که خزينه ن

حتّٰى غير بهائيانى که روشنفکر بودند و بغض و تعّصبى نداشتند آن حّمامها .  نمى شد
را بر حّمامهاى رايج محّل خود ترجيح مى دادند و صبح ها تاريک روشن به نحوى که 

  .اهالى آنها را نبينند از حّمام هاى بهائيان استفاده مى نمودند
بوى خوش و شستن پاها در هر روز در تابستان و هر سه روز استعمال گالب و 

يک بار در زمستان و اجتناب از نوشيدن و استحمام در آبى که رنگ و طعم و بويش 
تغيير کرده باشد و چيدن ناخن که غفلت از آن موجب جمع شدن آاليش هاى 

ائى است گوناگون زير ناخن مى شود و سالمت را به خطر مى اندازد همه از دستوره
  .که در آثار بهائى مذکور است و بهائيان بر اجرايش مأمور

نکتۀ بديهى که در حکم نظافت در آئين بهائى موجود است اين است که به 
نظافت ظاهره هر چند امرى است جسمانى وٰلکن تأثير : "فرمودۀ حضرت عبدالبهاء
انسان دو جنبه موجود  اين نکته به ما مى آموزد که در  ١".شديد در روحانيّات دارد

داراى ارکان و اعضاء است که زيست و حرکت بشر .  جسم است و روح است: است
بسته به کار کردن آنهاست و مواظبت از آنها واجب است زيرا انسان براى آنکه سير و 
سفر روحانى خويش را از اين عالم فانى به جهان باقى طّى کند و به سوى کمال در 

به عبارت ديگر حفظ جسم که .  متعال رود بايد زنده و سالم باشد ظّل عنايت خداوند
  .قالب روح است از حکمت هاى خلقت ماست

اّما افسوس .  البتّه پرورش جسم ما هدف زندگانى و مقصود از خلق ما نيست
ميليونها نفوس در جهان هستند که جز به اين پوست و گوشت و استخوان به چيز ديگر 

به خور و خواب توّجهى ندارند و کارى ديگر جز حفظ و پرورش تن نمى انديشند و جز 
خود ندارند و هر چه سيطرۀ دين در جهان تقليل يابد و تضعيف شود و تمّدن ماّدى 

                                                 
  ۱۲۱، صفحه بهاءاللّہ و عصر جديد   ١
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حال آنکه .  روى باال گيرد اين تعلّق به حواّس و خواّص جسمانى ما نيز بيشتر مى شود
  :بايد بدانيم که به قول سعدى شيرازى

  ى زيستن و ذکر کردن است   تو معتقد که زيستن از بهر خوردن است؟خوردن برا
نظافت که در جميع اديان و نيز در اين عصر در آئين بهائى به آن تکيه شده نيز براى 
همين است که اين جسد را که مرکب روح است و به فرمودۀ حضرت بهاءاللّہ لطيف و 

نبهائى را که بر دوش دارد در عوالم معنوى پاکيزه نگاه داريم تا بتواند بار سنگين و گرا
  .به مقصد برساند

غرق شدن در بحر مطالبات و شهوات جسمانى ما را از مقصد خلقت ما به   
روزها را در پى امور بى ارزش هدر مى دهيم بى آنکه قدمى به سوى .  دور مى سازد

باره چه مى مالحظه فرمائيد حضرت عبدالبهاء در اين .  مقصد حيات خويش برداريم
و پاکى و لطافت سبب علويّت عالم انسانى  ٢و تقديس ١در جميع مراتب تنزيه: "فرمايد

حتّٰى در عالم جسمانى نيز لطافت سبب حصول .  و ترّقى حقايق امکانى است
چنان که صريح کتب الٓهى است و نظافت ظاهره هر چند امرى است .  روحانيّت است

   ٣..."حانيّات داردجسمانى وٰلکن تأثير شديد در رو
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  دورى از عيوب و ناپاکى ها   ١
  پاکيزگى   ٢
  ۷۹گنجينه حدود و احکام، صفحه    ٣
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  ردوجود ندا" روحانيّون"در آئين بهائى طبقۀ 
از خصوصيّات نمايان آئين بهائى اين است که در آن افرادى که به عنوان   

روحانِى حرفه اى که مرجع مردمان در امور دين باشند و به عنوانهائى از قبيل حاخام و 
  .کشيش و مّال پيشواى معنوى مؤمنان باشند وجود ندارد

شته اند تقريبًا چهار هزار سال پيش که اديان بزرگ عالم ظاهر گ –در دو، سه   
همۀ مردم بهره از خّط و سواد نداشتند و از کلمات و تعاليمى که در کتابهاى مقّدسشان 

و در چنان زمانى کسانى که خواندن و نوشتن مى دانستند معموًال .  بود بى خبر بودند
کسانى بودند که در صومعه ها و معابد و کليساها و مساجد به تحصيل علوم دين مى 

در قرون گذشته، .  د تا مردم را در فهم تکاليف دينى خويش هدايت نمايندپرداختن
وجود چنين طبقۀ حرفه اى ناگزير بوده و بدون طبقۀ روحانيّون امور معّوق مى مانده 

اين است که در آئين بهائى که براى عصر و زمان .  است، ولى امروز چنين نيست
يست که شخص ثالثى واسطۀ بين يک ماست ديگر اين طبقه ضرورت ندارد و الزم ن

البتّه در ميان .  فرد و خداى او باشد و فهم خود را از دين به مردم ديگر تلقين نمايد
روحانيّون اين طبقه که بنا بر حوائج زمان به وجود آمده بود افراد پارسا و دانشمند و 

هر دينى نيز از  خوش نيّت بسيار بوده اند ولى تاريخ نشان داده است که اختالفات بين
راه اختالف و رقابت افرادى به نام کاهن و حاخام و کشيش و مّال به وجود آمده که هر 
دينى را به فرقه هاى متعّدد متخاصم تقسيم کرده و يا سبب نزاع و جدال با پيروان 

  .اديان ديگر گشته اند
وراق حضرت بهاءاللّہ که براى اتّحاد و اتّفاق بشر ظاهر شده چنانکه در ا  

از جمله مرجعيّت افراد .  گذشته خوانده ايد آنچه اسباب اختالف بود از ميان برداشت
را در امور دين بکلّى ملغٰى ساخت و آزادى وجدان را اعالن فرمود که الزم نيست که 
مردم زمام عقل خويش را بدست ديگرى واگذارند و بايد خود دين خويش را بشناسند 

  .حيات روحانى خويش را منظم سازند و بدون واسطۀ شخصى ديگر
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چنانکه قبًال بدان اشاره کرديم بهائيان بر حسب عقيدۀ دينى خويش واجب   
مى دانند که پيش از آنکه خود را بهائى بشمارند نخست تحقيق نمايند و دين و آئين 
خويش را ارث پدر ندانند يعنى جستجوى شخصى و باصطالح تحّرى حقيقت را در 

خويش اّولين وظيفۀ هر انسانى بشمارند و بدانند که هيچ بهائى نبايد  برگزيدن دين
صرفًا براى آنکه در خانوادۀ بهائى تولّد يافته، بهائى بماند بلکه بايد بداند که چرا 

  .بهائى است و اصول معتقداتش چيست
ممکن است خوانندگان عزيز ما بپرسند حال که طبقۀ روحانيّون در جامعۀ   
ست يعنى مجتهد و اسقف و خاخام و امثالشان در اين آئين وجود ندارد پس بهائى ني

بهائيان اجراء مناسک الزم را از قبيل ازدواج و طالق و غيره چگونه انجام مى دهند؟  
بطور خالصه در يک عبارت مى توان پاسخ داد که اين مراسم، در امر بهائى به 

ياِن هر شهر يا هر روستا سالى يک بار تشکيالت انتخابى واگذار گرديده است که بهائ
خود انتخاب مى کنند يعنى بهائيان هر محّل از ميان خود ُنه نفر را بر مى گزينند تا 
اعضاء هيأتى بنام محفل روحانى آن محّل باشند و به تمشيت امور جامعه پردازند که 

  .موضوع سخن ما در اوراق آينده است
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  انتخابات بهائى 

انکه گفتيم حضرت بهاءاللّہ هر نوع اختيار و مرجعيّتى را در امور مربوط به چن
جامعۀ بهائى از افراد سلب کرده آن را به هيأتهاى انتخابى آزاد توّسط بهائيان هر 

در اين آئين بساط افرادى که شغلشان کار دين باشد و .  منطقه واگذار فرموده است
برچيده شد و به جايش نظام و تشکيالت گسترده اى مؤمنان و مريدان را رهبرى نمايند 

برپا گرديده که اساسش الٓهى است و مرجعيّت و مديريّت و رهبرى جامعه با هيأتهاى 
  .انتخابى است نه افراد

انتخابات بهائى به کلّى با انتخاباتى که در عالم سياست براى انتخاب وکيل 
ابات بهائى امرى است وجدانى که انتخ.  يا رئيس کشور انجام مى شود تفاوت دارد

گذشته باشد، تکليف دينى خود مى شمارند که در آن  ۲۱همۀ بهائيانى که سنّشان از 
نفر را از ميان خود به عضويّت محفل روحانى برگزينند و هيئت  ۹شرکت نمايند و 

زنان و مردان هر دو، هم حّق انتخاب کردن .  حاکمۀ محّل خويش انتخاب نمايند
در جامعۀ بهائى، احزابى وجود ندارد تا کسى را به .  و هم حّق انتخاب شدن دارند

همچنين پروپاگاند و پارتى بازى در انتخابات .  عنوان نامزد انتخاب خويش نمايد
  .بهائى به کلّى از محرمات محسوب است

سّرى بودن انتخابات به .  انتخابات بهائى امرى سّرى و عمومى و آزاد است  
نفرى که به عضويّت محفل در خواهند آمد  ۹است که انتخاب کننده دربارۀ اين معن

نفر را مى نويسند، با کسى مشورت نمى نمايند حتّٰى زن و  ۹روى ورقۀ رأى اسامى آن 
شوهر از رأى يکديگر بى خبرند و اگر با هم مشورت نمايند بر خالف اصول دين خود 

انتخابات را امرى مقّدس و روحانى مى شمارند افراد بهائى چون امر .  رفتار کرده اند
قبل از نوشتن اسامى رأى بر روى ورقه، دعا و مناجات مى کنند و از خداوند متعال 

  .طلب هدايت مى نمايند



٢١٩ 

 

مالحظه فرمائيد که انتخابات بهائى هر چند به ظاهر امرى است مدنى و براى   
ى جنبۀ روحانى آن نيز به تماِم به کار گماشتن عّده اى در تمشيت امور جامعه است ول

تأکيد منظور گشته است و اين چقدر با انتخابات سياسى معمول در جهان امروز چه در 
شما ديده ايد و مى بينيد که هر .  سيستم هاى دموکراسى و چه در غير آن، تفاوت دارد

 چند سال يکبار در وقت انتخاب، احزاب و کانديداهاى مختلف، ميليونها پول جمع
اعالن پخش مى کنند، .  آورى مى کنند تا مخارج انتخاباتى خود را تأمين نمايند

ساعتهاى تلويزيون را مى خرند و مردم را به انواع تدابير دعوت و تشويق مى کنند که به 
  .او و به حزب او رأى دهند و اين همه در آئين بهائى ممنوع و مردود است

ئى نيست که با روش انتخابات سياسى بايد گفت که تنها شيوۀ انتخاب بها  
مغايرت کلّى دارد بلکه اصول انتخابات بهائى نيز از زمين تا آسمان با ساير انتخابات 

.  در انتخابات سياسى هدف، کسب قدرت است.  معمول در جهان تفاوت دارد
حزب با برنامۀ مخصوصش بيشتر خادم و حافظ حزب خود و گروههاى خاّصى است و 

انتخاباتى چون به قدرت رسيدند مدافع و حامى کسانى خواهند بود که به او  نامزدهاى
رأى داده اند و به کسانى که سرمايه هاى انتخاباتى او را تأمين کرده اند و بر سر کارش 
آورده اند نيز امتيازاتى عطا مى کنند که شايد دو چندان از آنچه که براى انتخابات اين 

  .شخص خرج کرده عايدش گردد
اّما اصل انتخابات بهائى به جاى آنکه بر اساس قدرت باشد بر پايۀ خدمت   

مالحظه بفرمائيد قدرت با خدمت چگونه در دو قطب مخالف قرار .  استوار است
هيچ کس نيست که در انتخابات بهائى مانند آنچه در مبارزات سياسى معمول .  دارد

زيرا پس از آنکه کسى انتخاب شد و  . است بگويد و اعالن کند که مرا انتخاب کنيد
به عضويّت محفل روحانى رسيد شخصًا هيچگونه قدرتى به دست نمى آورد که در 
پى اش باشد و هيچ امتيازى از لحاظ مدنى و اجتماعى به او داده نمى شود تا براى 

  .بدست آوردنش در وقت انتخابات تالش نمايد
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وزير يا وکيل يا رئيس جمهور  در انتخابات سياسى کسى که انتخاب مى شود  
اّما در انتخابات بهائى مديريّت و نفوذ در .  مى شود و صاحب قدرت و نفوذ مى گردد

دست افراد نيست بلکه در اختيار هيئت محفل است و حکم رأى اکثريِّت آن هيئت 
رواست و خود اعضاى محفل، حتّٰى کسانى که در وقت مشورت در يک موضوع، 

فل بوده اند وقتى آن رأى به تصويب هيئت رسيد همۀ اعضاء نيز مخالف با رأى مح
  .در ظّل آن قرار مى گيرند و از آن اطاعت مى کنند

هر پارلمانى در جهان مرّکب از حزب حاکم و احزاب مخالف است و اين دو   
احزاب مخالف، جز در مواردى معدود، : دسته در تمام دورۀ پارلمان به دو کار مشغولند

چه حزب اکثريّت مطرح مى کند رأى مخالف مى دهند و چندان کارى به به هر 
کار ديگرشان اين .  ماهيّت موضوع ندارند بلکه به تضعيف حزب رقيب مى پردازند

است که چه کنند تا در انتخابات آينده، حزب حاکم شکست بخورد و خودشان بر خر 
  .مراد سوار شوند

ى هدف، کشف حقيقت و درستى در اّما در مشورت بهائى در محافل روحان  
در محفل روحانى بهائى، دسته هاى موافق و .  پرداختن به مسئلۀ مورد شور است

هر عضو از اعضاى محفل .  مخالفى که مانند پارلمانها دائمى باشند وجود ندارد
بهائى در مسئله اى ممکن است موافق باشد و در مسئله اى ديگر مخالف ولى نتيجه 

سان است و همه مطيع رأى اکثريّت اند و در خارج از جلسۀ شور نيز قاطبۀ براى همه يک
.  بهائيان نمى دانند که در وقت مشورت چه کسى موافق و چه کسى مخالف بوده است

چه عضو محفل، چه خارج  –اصل، نتيجه است که مقبول تمام افراد بهائى آن ناحيه 
  .مى باشد –از محفل 
گان در جلسات خصوصى خويش با يکديگر تبانى در عالم سياست، نمايند  

مى کنند و زد و بند مى نمايند که من چه بگويم و تو  چه بايد بگوئى و آنچه در ظاهر 
در صورتيکه .  به آن رأى مى دهند قبًال در جلسات خصوصى قرارش داده شده است

مشورت در محفل بهائى، تبانى و مذاکره در خارج از محفل ممنوع است و شرکت در 
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محفل در حکم حضور در محضر الٓهى است که جز وجدان و حقيقت جوئى چيز 
  .ديگرى بر آن حاکم نيست

نکتۀ ديگرى که بسيار اهّميّت دارد و نظيرش در انتخابات ديگر موجود نيست   
اين است که در انتخابات سياسى کسانى که انتخاب شده اند خود را مسئول انتخاب 

ند و اجراى مسئوليّت خود را بيشتر متوّجه تحصيل رضايت کنندگان خويش مى دان
حال آنکه توّقعات مردمانى که رأى به شخصى مى .  رأى دهندگان خويش مى نمايند

در .  دهند هميشه موافق به حقيقت نيست، حتّٰى موافق مصلحت جامعه نيز نيست
د را پيش انتخابات بهائى اعضائى که انتخاب شده اند و عضو محفل گشته اند خو

خدا مسئول مى بينند، نه پيش جامعه اى که آنها را انتخاب نموده و نظرگاهشان 
حقيقت و عدالت است زيرا چنانکه گفتيم خود را در محضر خداوند دانا و داور 
کردگار مى بينند و آنچه به حکم وجدان و عدل و انصاف به نظرشان رسيد بى واهمه 

د، چه خوششان بيايد چه نيايد زيرا آنان پيش خدا از عکس العمل مردم ابراز مى دارن
  .مسئولند نه پيش مردم
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  مشورت اساس کار تشکيالت است 

مشورت .  محافل روحانى کارهاى خود را از طريق مشورت به پيش مى برند  
  :حضرت بهاءاللّہ مى فرمايد.  در آئين بهائى بسيار اهميّت دارد

در جميع امور . روشن و منير است مشورت و شفقت ١به دو نيّرآسمان حکمت الٓهى "
راه نمايد و آگاهى عطا .  به مشورت متمّسک شويد چه که اوست سراج هدايت

   ٢."کند
  :حضرت عبدالبهاء مى فرمايد

در امور مشورت نمائيد و از يکديگر رأى طلبيد آنچه از شور در آيد مجرٰى داريد خواه "
باشد خواه نباشد زيرا معنى شور اينست که آنچه را اهل شور موافق فکر و رأى شما 

   ٣."بينند مجرٰى دارند
در کتاب اقدس حضرت بهاءاللّہ حکم تأسيس اين هيأتهاى شورا را براى هر   

شهر صادر و تکليف اعضائى که به عضويّت محافل انتخاب مى شوند معيّن فرمود که 
ر محفل را چنان دانند که گويا در مضمونش به فارسى چنين است که آنان حضور د

و بر آنها است که به منزلۀ امناء پروردگار بين مردمان ... حضور خداوند بزرگ آمده اند 
باشند و خود را وکالى الٓهى بين تمام مردم زمين دانند و به خاطر خدا در مصالح 

خدا بندگان چنان مشورت نمايند که گوئى در امور خود مشورت مى کنند و آنچه 
  .برگزيده است برگزينند

خوانندگان عزيز مالحظه کنيد در ايران صد سال پيش که مردمش بکلّى از   
حقوق خويش محروم و از شرکت در ادارۀ جامعه ممنوع و همواره دستخوش ارادۀ 
حکومتهاى زورگو و مستبّد بودند، جامعۀ بهائى در پيشرفت جامعۀ خويش به چه 

                                                 
  درخشان   ١
  ۳۴۹صفحه  ،۴، جلد مائده آسمانى   ٢
  ۲۷۵، صفحه گلزار تعاليم بهائى   ٣
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تأسيس چنين محافلى در بين ايرانياِن بهائى که مانند جهشى دست يافته بود و 
هموطنان ديگرشان از چنين سازمنائى بى خبر بودند البتّه اشکاالت فراوان داشته است 
لٰهذا حضرت عبدالبهاء در آثار خويش به جزئيّاتى که براى تأسيس و ادارۀ چنين 

از جمله دربارۀ .  ده اندشوراهائى الزم بود پرداخته و جامعۀ بهائى را هدايت فرمو
  :شرايط هيأتهاى شور روحانى يعنى محافل روحانى چنين مى فرمايد

اّول شرط، محبّت و الفت تاّم بين اعضاء آن انجمن است که از بيگانگى بيزار "
گردند و يگانگى حضرت پروردگار آشکار کنند زيرا امواج يک بحرند و قطرات يک 

درختان يک بوستانند و گلهاى يک .   يک شمسيک افقند و اشّعۀ ١نجومِ .  نهر
و اگر وحدت حال و يگانگى بى مالل در ميان نيايد آن جمع پريشان گردد و .  گلستان

  .  آن انجمن بى سر و سامان
و شرط ثانى آنست که رئيسى بجهت آن محفل، اعضاى انجمن، باالتّحاد انتخاب 

کره قرار دهند و آن دستور العمل و کنند و دستور العمل و نظامى بجهت اجتماع و مذا
نظام در تحت اداره و محافظه و حمايت رئيس باشد و تنفيذ نمايد و اعضاء محفل 

مکالمۀ حشو و زوائد در آن محفل نگردد و .  بايد در نهايت اطاعت و انقياد باشند
ايت اعضاء در حين ورود، توّجه بملکوت اعلٰى کنند و طلب تأئيد از افق ابهٰى و در نه

خلوص و وقار و سکون و آداب در انجمن قرار يابند و بنهايت ادب و ماليمت کالم و 
در هر مسأله اى تحّرى حقيقت کنند نه اصرار .  اهميّت خطاب، به بيان آراء پردازند

.  در رأى زيرا اصرار و عناد در رأى منجر بمنازعه و مخاصمه گردد و حقيقت مستور ماند
د بنهايت آزادگى، بيان رأى خويش نمايند و ابدًا جائز نه که ولى اعضاى محترمه باي

رأى ديگرى نمايد بلکه بکمال ماليمت بيان حقيقت کند و چون  ٢نفسى تزييِف 
اختالف آراء حاصل شود رجوع باکثريّت آراء کنند و کّل، اکثريّت را مطيع و منقاد 

خير، چه در خارج و چه در گردند و ديگر جائز نه که نفسى از اعضاء محترمه بر قرارِ ا
                                                 

  ستارگان   ١
  تحقير کردن   ٢
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داخل، اعتراض نمايد و يا نکتۀ گيرد ولو مخالف صواب باشد زيرا اين نکته گيرى 
بارى هر کارى که به الفت و محبّت و خلوص .  سبب شود که هيچ قرارى استقرار نيابد

حاصل شود نتيجه اش  ١نيّت فيصل شود نتيجه اش انوار است و اگر َادنٰى اغبرارى
  .ظلمات است ظلمات فوق

تصادم افکار و مقاومت آراء در انجمن شوراء سبب ظهور شعاع حقيقت   
است نبايد هيچيک از اعضاء، متکّدر از مقاومت ديگرى شود بلکه هر يک قول 
ديگرى را با وجود مخالفت بودن با رأى خويش در کمال ادب بخلوص نيّت گوش 

انجمن، انجمن الٓهى است واّال چون چنين گردد آن .  دهد و غبارى در قلبش ننشيند
  .سبب برودت و کدورت عالم شيطانى

و همچنين آن محفل رحمانى بايد قطعيًّا بامور سياسى که راجع بحکومت   
محلّى است تعّرض ننمايد حتّٰى از امور سياسى دم نزند، مذاکرات بتمامها محصور در 

اطفال و اغاثۀ فقراء و اعانۀ  امور روحانيّه باشد که تعلّق بادارۀ تربيت نفوس و تعليم
ضعفاء جميع ِفَرِق عالم و مهربانى بکّل امم و نشر نفحات اللّہ و تقديس کلمة اللّہ 

در اين خصوص و اجراء اين شروط چون هّمت نمايند تأئيد روح القدس رسد و .  دارد
ديد آن مجمع مرکز سنوحات رحمانيّه گردد و جنود توفيق هجوم کند و هر روز فتوحى ج

  ٢."حاصل شود
بايد بنوعى مذاکره و مشاوره گردد که اسباب اختالفى فراهم نيايد و آن اينست که "

حين عقد مجلس هر يک بکمال حّريّت رأى خويش را بيان و کشف برهان نمايد اگر 
ديگرى مقاومت مى کند ابدًا او مکّدر نشود زيرا تا بحث در مسائل نگردد رأى موافق 

در نهايِت مذاکره اگر .  قۀ حقيقت شعاع ساطع از تصادم افکار  استمعلوم نشود و بار

                                                 
  کدورتى   ١
    ۵۰۸، صفحه ۳، جلد مکاتيب عبدالبهاء   ٢
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اتّفاق آراء حاصل گردد فنعم المراد و اگر معاذ اللّہ اختالف حاصل شود باکثريِّت آراء 
   ١."و ديگر آنکه مذاکره در محفل شور را کسى نبايد نقل کند... قرار دهند 

تيب مشورت در جلسات است محافل روحانى عالوه بر رئيس که عهده دار تر
از ميان خود به همان نحو، يک منشى انتخاب مى نمايند و منشى وظيفه اش ابالغ 
تصميمات و اوامر محفل به جامعه و مکاتبه با ساير نهادهاى ادارى بهائى در نقاط 
ديگر است اّما هيچ يک از اين افراد که هيأت مديرۀ محفل اند نيز امتيازى ندارند و 

يعنى رئيس محفل را نمى توان .  از محفل با افراد ديگر بهائى تفاوتى ندارند در خارج
رئيس جامعۀ بهائى يک محّل خواند زيرا رياست او فقط براى ادارۀ امور در مشورِت 

به اين ترتيب مى توان دريافت که چرا جامعۀ بهائى با جان و دل .  داخل جلسه است
ا اطاعت مى نمايند و مانند عادت موجود در آراء و اوامر محفل روحانى خويش ر

در ايران اين .  جهان، براى زير پا افکندن آراء هيأت حاکمه کاله شرعى نمى تراشند
محافل چنان مورد اعتماد بوده اند که حتّٰى در بسيارى از موارد در ايران بعضى از 

ى ارجاع کنند اشخاص غير بهائى اختالفات بين خود را به جاى آنکه به دوائر حکومت
به محفل بهائيان محّل خود رجوع کرده و محفل را بين خود َحَکم و داور مى ساختند 
و در رفع اختالف و آشتى بين خود از آن محفل استمداد مى جستند زيرا به بى طرفى 

  . و انصاف آنان اطمينان داشتند
  
  
  
  
 

  
  

                                                 
    ۳۱۱، صفحه گلزار تعاليم بهائى   ١
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  محفل روحانى محلّى

بهائى در هر محّل به نهادهائى واگذار  چنانکه مرقوم شد تمشيت امور جامعۀ
شده که خود افراد هر سال با رأى سّرى و آزاد بدون پروپاگاند پس از توّجه به خدا و 
دعا و مناجات از بين بهائيان محّل خود ُنه نفر را انتخاب مى کنند و اين ُنه نفر اعضاء 

عبارت از ناحيه  محدودۀ هر محفل روحانى در شهرها.  محفل روحانى آن محّل است
اى است که از لحاظ تشکيالت داراى شهردارى مستقلّى است و در روستاها نيز هر 
دهى که در تشکيالت کشورى يک واحد جغرافيائى بشمار مى آيد داراى محفل 

اين محفل روحانى در هر محّل مرجع بهائيان آن شهر و در .  روحانى خواهد بود
اکمۀ جامعۀ بهائى در هر محلّى بشمار مى حقيقت مجلس شورائى است که هيئت ح

رود و به وظائفى از قبيل ترويج تعليم و تربيت اطفال حفاظت اتّحاد و اتّفاق بين افراد 
بهائى در قلمرو خويش و رفاه جامعه و ترويج آئين بهائى و مراجعه به اولياء امور کشورى 

  .و در موارد لزوم و از اين قبيل خدمات مبادرت مى ورزد
در هر ماِه بهائى يعنى هر نوزده روز يک بار هر محفل روحانى با بهائيان محّل   

نام اين جلساتى که افراد جامعه هر نوزده روز گرد هم مى آيند .  خود مالقات مى نمايد
ضيافت نوزده روزه عالوه بر اينکه باعث حفظ اتّحاد و .  ضيافت نوزده روزه است

برنامۀ .  ائيان هر محّل مى شود جنبۀ تشکيالتى داردآشنائى و دوستى و تفاهم بين به
در قسمت اّول نيايش است يعنى .  هر ضيافت نوزده روزه داراى سه قسمت است

عالوه بر دعا و مناجات، از بعضى از الواح و آثارى که از قلم حضرت بهاءاللّہ صدور 
گردد و نيز بر  يافته خوانده مى شود که سبب صفاى دل و جان بهائيان آن محّل مى

  .دانش افراد بهائى از اصول ديانت خويش مى افزايد
قسمت دّوِم ضيافت نوزده روزه قسمت ادارى است يعنى نمايندگان محفل   

روحانى آن محّل گزارشى از کارهائى که در آن مّدت انجام گرفته آماده مى کند و به 
ه بر اينکه ناظر خدمات جامعۀ بهائى اضاف.  اّطالع بهائيان محّل خويش مى رساند
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محفل روحانى خود هستند با آن محفل در ضيافت نوزده روزه مشورت مى کنند و 
نظرات خويش را در تقويت روحانى و معنوى محّل خويش تقديم مى کنند و محفل 
روحانى بعدًا نظرات و پيشنهادهاى افراد جامعه را در  جلسات خويش مطالعه کرده 

به اين ترتيب افراد .  فت بعدى به جامعه ابالغ مى کندتصميمات خويش را در ضيا
بهائى با محافل روحانى که خود انتخاب کرده اند هموراه در تماسند و همکارى 
دارند ولى مسئوليّت صرفًا با محفل روحانى است و افراد بهائى پس از آنکه 

ذيرند و پيشنهادهاى خود را تقديم محفل کرده اند تصميمات محفل روحانى را مى پ
به اين ترتيب بهائيان به جاى آنکه مرجعيّت را .  از آن به دل و جان اطاعت مى کنند

  .در جامعۀ خود به افراد وابسته سازند به هيأتهاى شوراهاى انتخابى واگذار مى کنند
اعضاء محافل روحانى از نظر فردى هيچ امتيازى با ساير افراد بهائى ندارند و   

ع تصميمات محفل اند و از هيچ لحاظ عضويّت محفل آنان را خود چون ديگران مطي
.  از لحاظ وظيفه و امتيازات اجتماعى از ديگر افراد جامعۀ بهائى برتر نمى سازد

  .محافل روحانى با مشورت بهائى کارهاى خود را به پيش مى برند
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  محفل روحانى ملّى 

ز طريق نهاد ديگرى است بنام ارتباط محافل روحانى محلّى با يکديگر ا
در هر .  محفل روحانى ملّى که قلمرواش در تمام کشورى است که در آن انتخاب شده

کشورى محفل روحانى ملّى باالترين هيأت حاکمۀ جامعۀ بهائى در آن کشور است که 
آن نيز به انتخاب مردم آن کشور هر سال انتخاب مى شود اّما انتخاب محفل ملّى دو 

اى است يعنى هر کشور به نواحى متعّدد در بين استانها و شهرستانهاى آن کشور  درجه
تقسيم گشته و براى هر ناحيه اى بنا بر تعداد بهائى آن محّل يک يا چند نماينده تعيين 

بهائى زندگى مى کند به او انتخاب يک نماينده  ۵۰مثًال در ناحيه اى که .  مى کنند
.  نفر بهائى دارد داراى دو نماينده خواهد بود ۱۰۰گر که واگذار مى شود و در جاى دي

اين نمايندگان را افراد بهائى در هر محّل انتخاب مى کنند و اين نمايندگان در ايّام 
روز ادامه دارد در محلّى  ۱۲ارديبهشت هر سال شروع مى شود و  ۲۱عيد رضوان که از 

خويش از ميان بهائيان تمام  جمع شده به انتخاب اعضاء محفل ملّى بهائيان کشور
  .کشور مبادرت مى ورزند

هيأت نمايندگان بهائى هر کشور را انجمن شور روحانى بهائيان آن کشور مى   
نامند و اعضاء آن انجمن شور،  وظيفۀ اصليشان انتخاب محفل ملّى کشور است اّما 

کشور به مشورت مى  در چند روز که با هم جلسه دارند دربارۀ ترّقى جامعۀ بهائى در آن
نشينند و منشى انجمن که از بين نمايندگان انتخاب شده آنرا به محفل ملِّى جديد 
تقديم مى کند وظائف محفل ملّى رفع نيازهاى محافل و جامعۀ کشور است و ترويج 
  .امر بهائى در کشور و ادارۀ مؤّسسات ملّى از قبيل مدارس تابستانه و مراکز بهائى است

وحانى چه در سطح محلّى و چه ملّى صندوقهائى براى خود تأسيس محافل ر  
مى کنند و يکى از اعضاء خويش را به عنوان خزانه دار يا حسابدار تعيين مى نمايند 
که به وصول تبّرعات بهائيان و صدور قبض رسيد و دادن گزارش مالى به محفل و 

د از غير بهائيان اعانه قبول جامعۀ بهائى براى تمشيت امور خو.  جامعه مبادرت ورزد
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نمى نمايد و تمام مخارج الزم براى ترويج آئين بهائى و نهادهائى که براى ترّقى جامعه 
ضرور است فقط از راه کمکهاى مالى بهائيان تأمين مى شود اّما در مؤّسسات عاّم 

هر آئين المنفعه که تأسيس کرده اند از قبيل مدارس و درمانگاه ها که به عموم مردم از 
و از هر طبقه سود مى بخشد، قبول اعانه از غير بهائى نيز مجاز است و همين اصل در 
تشکيالت بين المللى که تخت نظر بيت العدل که باالترين نهاد تشکيالتى بهائيان 

  .جهان است مراعات مى شود
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  بيت العدل اعظم 

ديد که يکى از علل انحطاط اديان در بخشهاى گذشته از جمله مالحظه فرمو  
انجمادى است که در آن پديد مى آيد و تعاليم و احکام شديد و غليظى که در آن 

در آئين بهائى حضرت .  است با گذشت زمان بى اثر مى گردد و عمًال منسوخ مى شود
بهاءاللّہ طرح بديعى را به وجود آورده و آن يک انجمن بين المللى است که به واسطۀ 
محافل روحانى ملّى و انتخاب اعضاى آنها به وجود مى آيد نامش بيت العدل يا بيت 

و اين بيت العدل نه تنها مرکز اتّصال و ارتباط محافل ملّى تمام .  عدل عمومى است
جهان است اّما وظيفۀ ديگرى نيز طبق دستور حضرت بهاءاللّہ دارد که تا قرون آينده، 

يعنى حضرت بهاءاللّہ کلّيّات اصول .  ق زمان نگاه مى داردآئين بهائى را تازه و مواف
آئين خويش و عبادات را که از قيد زمان و مکان بيرون است تعيين و تأسيس و عبادات 
را معيّن فرموده است که تغيير نمى يابد ولى تشريع و وضع قوانينى که براى تمشيت 

ست و بيت العدل از شارع امر امور جامعه الزم است به بيت العدل اعظم واگذاشته ا
شارع آئين .  بهائى اختيار يافته به تناسب نياز هر زمان قوانين الزم را تشريع نمايد

بهائى حضرت بهاءاللّہ است و مرکز عهد و ميثاق حضرت عبدالبهاء و ولّى امراللّہ 
ا همان مأمور به تبيين و توضيح آياتش بودند و در آن ميدان اختيار تاّم داشته اند امّ 

شارع و بنيان گذار آئين بهائى به بيت العدل اعظم قّوۀ تشريعى واگذار فرموده و اين 
هيئت که برترين نهاد تشکيالتى بهائى است مى تواند احکام و قوانينى را بر حسب 

اّما نمى تواند در احکامى که از قلم حضرت بهاءاللّہ صادر .  اقتضاى زمان مقّرر نمايد
ولى مى تواند احکامى را که بيت العدل در زمانى وضع کرده بيت  شده تغييرى دهد

العدل در زمان ديگر تعديل نمايد يا منسوخ سازد و به اين ترتيب طّى قرون و اعصار امر 
بهائى مطابق زمان پيش مى رود و هرگز اين آئين در تنگنائى که اديان پيشين در آن 

  .با زمان پيش خواهد رفتگرفتار شده اند قرار نخواهد گرفت و هميشه 
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سال يک بار توّسط اعضاى محافل ملّى انتخاب مى  ۵بيت العدل اعظم هر   
نفر است يعنى همچنان که نمايندگان محلّى هر سال  ۹گردد و تعداد اعضايش نيز 

بنام انجمن شور روحانى در محلّى که معموًال مرکز محفل ملّى کشور است جمع مى 
بين بهائيان تمام کشور انتخاب مى کنند،  اعضاى محافل شوند و محفل ملّى را از 

ملّى نيز هر پنج سال يک بار در مرکز جهانى بهائى مجتمع مى گردند و از بين بهائيان 
جهان، نه فقط از بين اعضاء محافل ملّى ُنه نفر را که اليق و توانا شمارند انتخاب مى 

  .هّم بين المللى اشتغال خواهند داشتنمايند و آن ُنه نفر تا پنج سال بر اين خدمِت م
طرز و اصول انتخابات بين المللى عينًا همان است که در فصل مربوط به   

انتخابات بهائى مالحظه فرموديد و نيز افراد بيت العدل با وجود آنکه عضو باالترين 
رند و نهاد اين آئين اند در خارج از جلسۀ بيت العدل امتيازى با ساير بهائيان جهان ندا

در داخل جلسات نيز روش کار که به اخذ تصميم منتهى مى شود عينًا با همان شيوۀ 
  .مشورت بهائى است که قبًال مذکور شد
  :در آثار حضرت عبدالبهاء آمده است

کتاب اقدس، مرجع جميع ُامم، و احکام الٓهى در آن مصرح، احکام غير مذکوره "
اگر اختالف آرائى حاصل گردد ... فى نه ديگر اسباب اختال.  راجع به بيت العدل

بيت عدل اعظم فورًا حّل مشکالت فرمايد و اکثريّت آراء آنچه بيان کند ِصرف 
حقيقت است زيرا بيت عدل اعظم در تحت حمايت و عصمت و عّفِت سلطان 

   ١..."احديّت است او را صيانت از خطا فرمايد 
حضرت باب است که در  مرکز جهانى بهائى در شهر حيفا در جوار مرقد  

علّت تأسيس مرکز روحانى و ادارى .  اراضى مقّدسه که امروز در اسرائيل واقع گرديده
امر بهائى در حيفا و عّکا نيز در تاريخ ثبت شده و به آن در فصل تاريخچۀ امر بهائى 

حضرت بهاءاللّہ نه به تدبير خويش بلکه به امر دو حکومت مستبدِّ .  اشاره کرده ايم
زمان يعنى حکومت قاجار در ايران و حکومت عثمانى در ترکيّه به آن صفحات که در 

                                                 
  ۵۰۰، صفحه ۳، جلد مکاتيب عبدالبهاء   ١



٢٣٢ 

 

آن زمان از متصّرفات و جزئى از خاک خلفاى اسالمى عثمانى بود تبعيد شدند و در 
همانجا از اين عالم رحلت نمودند و مزار ايشان زيارتگاه بهائيان قرار گرفت و به 

آن صفحات که تحت حکومت اسالمى بود تأسيس جبر ِتاريخ مرکز روحانى بهائى در 
ده ها سال بعد حکومت عثمانى و خالفت اسالمى به دست ترکهاى جوان .  گرديد

مراکز مقّدس بهائى نيز به .  نابود شد و متصّرفاتش در ظّل کشورهاى مختلف در آمد
 سال ۸۱تدبير دولت ايران و ترکهاى عثمانى در آن صفحات برپا شد و درست پس از 

از تأسيس مرکز جهانى بهائى در اراضى مقّدسه حکومت ديگرى بنام اسرائيل در آن 
منطقه برپا شد و امروز مرکز جهانى بهائى در اين گردِش تاريخ در آن کشور جديد 

  .التّأسيس واقع است
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   آشنائِى اجمالى با ادبيّات بهائى – بخش هشتم
  ادبيّات بهائى

  پايان سخن 
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  ادبيّات بهائى
در آغاز اين بخش بايد گفت که آثار بهائى از لحاظ شماره و وسعت و سبک   

حضرت باب و حضرت بهاءاللّہ هر دو .  و موضوع در تاريخ اديان عالم بى نظير است
است سخن " نزول آيات"در نوشته هايشان از سرعت قلم خويش که باصطالح سرعِت 

ضرت عبدالبهاء مکّرر نوشته اند که قلمشان از َسَحر تا نيمه شب در کار ح.  مى گويند
تخمين مى زنند که اگر .  تحرير بوده به حّدى که انگشتانشان دردناک گشته است

اين .  نوشته هاى حضرت بهاءاللّہ را جمع نمايند نزديک به يکصد مجلّد خواهد شد
اّول آثارى است که حضرت بهاءاللّہ به .  آثار را به انواع مختلف مى توان تقسيم کرد

آثار ديگرى است که در .  ارادۀ خويش نوشته اند مانند کتاب اقدس و کلمات مکنونه
بسيارى ديگر از آثار .  جواب پرسشهاى مردم چه بهائى و چه غير بهائى نوشته شده

موده هست که حضرت بهاءاللّہ به افراد بهائى براى تشويق و تشجيع ايشان مرقوم فر
و به حالت جمع  لوحو گاه  آياتاصطالحًا نوشته هاى مقّدس آئين بهائى را گاه .  اند

  .مى نامند الواح
 ۸۰۰آثار بهائى اصًال به زبان فارسى و عربى نوشته شده و اکنون به بيش از   

سبک نوشته هاى حضرت بهاءاللّہ نيز .  زبان اصلى و فرعِى جهان ترجمه شده است
ر حسب استعداد نفوسى که به آنها خطاب شده لحن و سبک آيات متنّوع است و ب

مثًال اگر مخاطب شخصى رزدشتى يا بهائى از نژاد زردشتى باشد لوح .  تفاوت دارد
که مخصوص او است به فارسى سره است يعنى هيچ کلمۀ فارسى که اصل لغوى آن 

استعداد و علم و همچنين لحن الواح، با ذوق و . از عربى باشد در آن موجود نيست
اّطالعات مخاطب و گيرندۀ آن بنابراين بسيارى از الواح به شيوۀ کتابِت معمول زمان 
نوشته شده و لغات فارسى که از زبان عربى آمده است در آن بکار رفته و در بعضى 

  .ديگر عبارات عربى با فارسى در آن آميخته است
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ۀ نوشته ها و آثار بهائى که در اين کتاب که بنايش بر اختصار است، دربار  
به چند عبارت از کتب و الواح .  بسيار متعّدد و متنّوع است تفصيل نمى توان داد

  . مختلف به زبان فارسى اکتفا مى کنيم
اگر چه در اوراق گذشته از فصلهاى مختلف بسيارى از کلمات حضرت   

اشد منتخباتى از دو لوح از بهاءاللّہ نقل گرديده و مالحظه فرموده ايد اّما شايد مفيد ب
  .حضرت بهاءاللّہ را در اين مقال ذکر نمائيم

  
  روشنى هر نامه نام زندۀ پاينده بوده" 

سزاوار آنکه در اين بهار جانفزا از باران نيسان يزدانى تازه و خّرم ! اى بندگان
د را با بهره کسى که خو.  خورشيد بزرگى پرتو افکنده و ابر بخشش سايه گسترده.  شويد

  .بى بهره نساخت و دوست را در اين جامه بشناخت
چراغ يزدان روشن است آن را ببادهاى نافرمانى خاموش !  بگو اى مردمان

اهريمنان در .  روز ستايش است بآسايِش تن و آاليِش جان مپردازيد.  منمائيد
ره گيها آزاد کمينگاهان ايستاده اند آگاه باشيد و بروشنِى نام خداوند يکتا خود را از تي

  .دوست بين باشيد نه خودبين.  نمائيد
پيک راستگو مژده داد که دوست مى آيد اکنون آمد، چرا ! بگو اى گمراهان   

افسرده ايد؟  آن پاک پوشيده بى پرده آمد چرا پژمرده ايد؟  آغاز و انجام، جنبش و 
اين جنبش از گرمِى  .امروز آغاز در انجام نمودار و جنبش از آرام پديدار.  آرام، آشکار

هر که اين گرمى يافت بکوى دوست شتافت و هر . گفتار ِپروردگار در آفرينش هويدا شد
امروز مرد دانش کسى است که .  که نيافت بيفسرد، افسردنى که هرگز برنخاست

مرده کسى که .  آفرينش، او ار از بينش، باز نداشت و  گفتار، او را از کردار، دور ننمود
اِد جانبخش در اين بامداد دلکش بيدار نشد و بسته مردى که گشاينده را از اين ب

  نشناخت و در زنداِن آز سرگردان بماند
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هر که از اين چشمه چشيد بزندگى پاينده رسيد و هر که ننوشيد از !  اى بندگان  
  .مردگان شمرده شد

و را بگذاريد ا. آز  شما را از شنيدِن آواز بى نياز دور نمود!  بگو اى زشتکاران  
  .تا راز کردگار بيابيد و او مانند آفتاِب جهانتاب روشن و پديدار است

گرفتارى ناگهان شما را از پى، کوشش نمائيد تا بگذرد و !  بگو اى نادانان  
اوست داننده و .  اسم بزرگ خداوند که ببزرگى آمده بشناسيد.  بشما آسيب نرساند
   ١."دارنده و نگهبان

به سبکى ديگر خطاب به دو نفر که يکى سالها از علماى  در لوحى ديگر  
  : اسالم بوده و ديگرى اهل فضل و کمال چنين مى فرمايد

خيمِۀ امر الٓهى عظيم است جميع احزاب عالم را فرا گرفته و خواهد "... 
بر نصرت امر قيام نمائيد و بجنود بيان .  روز روز شماست و هزار لوح گواه شما.  گرفت
بايد از شما ظاهر شود آنچه که سبب .  و قلوِب اهل عالم مشغول شويد ٢ير افئدهبه تسخ

کمر هّمت را محکم نمائيد شايد بندگان از .  آسايش و راحت بيچاره گان روزگار است
دود . انصاف مرتفع ٣امروز نالِۀ عدل بلند و حنين.  اسيرى فارغ شوند و بآزادى رسند

 ٤از حرکت قلم اعلٰى روح جديد معانى بامر آمر.  طه نمودهتيرۀ ستم عالم و ُامم را احا
.  حقيقى در اجساد الفاظ دميده شد و آثارش در جميع اشياى عالم ظاهر و هويدا

  .اينست بشارت اعظم که از قلم مظلوم جارى شده
ترس از براى چه و بيم از که؟  ِگلپارهاى عالم باندک !  بگو اى دوستان  

نزاع .  مى شوند  نفس اجتماع سبب تفّرق نفوِس موهومه استرطوبتى متالشى شده و 
  ...و جدال شأن درنده هاى ارض 

                                                 
    ۱۳، صفحه ياران پارسى   ١
  قلبها   ٢
  زارى نمودن   ٣
  فرمان دهنده   ٤



٢٣٧ 

 

نصائح قلم اعلٰى را بگوش .  حکمت را از دست مدهيد!  بگو اى دوستان  
بخود . ... عموم اهل عالم بايد از ُضّر دست و زبان شما آسوده باشند.  هوش بشنويد
اصالح عالم از اعمال .  ُامم باشيد ١و تهذيب در فکر اصالح عالم.  مشغول نباشيد

يا .  اخالق ٢ناصر  امر اعمال است و ُمعينش.  طيّبۀ طاهره و اخالق راضيۀ مرضيّه بوده
  ٣.ٰهذا ما َحَکَم به المظلوم و اختاره المختار.  اهل بهاء بتقوٰى تمّسک نمائيد

يسان يزدانى تازه و خّرم سزاوار آنکه در اين بهار جانفزا از باران ن!  اى دوستان  
با بهره کسى که خود را .  خورشيد بزرگى پرتو افکنده و ابر بخشش سايه گسترده.  شويد

   ٤."بى بهره نساخت و دوست را در اين جامه بشناخت
آثار بهائى که از حيث وسعت و سبک و موضوع در تاريخ اديان عالم بى نظير   

در نوشته هاى خويش از سرعت قلمشان  حضرت باب و حضرت بهاءاللّہ هر دو.  است
حضرت عبدالبهاء مکّرر نوشته اند که قلمشان از صبح .  ذکر نموده اند" نزول آيات"در 

.  تا نيمه شب در کار تحرير بوده به حّدى که انگشتان دستشان دردناک گشته است
ديک به تخمين مى زنند که اگر نوشته هاى حضرت بهاءاللّہ را جمع و منتشر نمايند نز

يک صد جلد خواهد شد اّما تنها مقدار و تعداد آثار ايشان نيست که حيرت انگيز 
.  است بلکه گوناگونى در سبک نوشتن و تنّوع مطالب آنهاست که شگفت آور است

اين آثار فراوان را به انواع مختلف مى توان تقسيم و توصيف کرد که خود کتابى ديگر 
گنجد فقط در چند سطر مى گوئيم که آثار حضرت مى خواهد و در اين مختصر نمى 

بهاءاللّہ بعضى به صورت کتاب است که خود نوشته اند و بسيارى ديگر در جواب 
پرسشهائى نوشته شده است که بهائيان و غير بهائيان از عاِلم و عاّمى از ايشان کرده اند 

                                                 
  ساختن پاک و مبّرىٰ    ١
  نصرت کننده   ٢
  اين است آنچه که اين مظلوم برگزيده و به آن امر فرموده   ٣
   ۲۸۶، صفحه مجموعه الواح  ٤
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ايشان صادر گشته که و با در نظر گرفتن ذوق و استعداد سئوال کننده جوابهائى از قلم 
از اين روى در سبک آثار حضرت بهاءاللّہ تنّوع بسيار مى توان .  در خور فهم آنان باشد

  .يافت
باز يادآور مى شويم که در اصطالح بهائيان نامه هائى که حضرت بهاءاللّہ   

مرقوم داشته اند لوح مى گويند که جمع آن الواح است و اين الواح از لحاظ سبک و 
دبى گوناگون است چنانکه اگر مخاطب زردشتى يا بهائى از نژاد زردشتى باشد سياق ا

با او به زبان فارسى سره سخن مى گويند يعنى در آن هيچ کلمه اى نمى توان يافت که 
اينگونه نوشته ها مانند پارسى نوشته هاى .  از لغات عربى يا از ريشۀ زبان عربى باشد

  :مثًال به اين لوح توّجه فرمائيد.  عى و دلپذير استنظيرش تصنّعى نيست و بسيار طبي
  آغاز گفتار ستايش پروردگار است"

چشمه هاى بخشش يزدانى در جوش است از آن بنوشيد تا !  اى بندگان  
از جهان .  بيارى دوست يکتا از خاک تيره پاک شويد و بکوى دوست يگانه در آئيد

  .بگذريد و آهنگ شهر جانان نمائيد
آتش پرده سوز، بر افروختۀ دست من است او را بآب نادانى !  ناى بندگا  
آسمانها، نشانهاى بزرگى منست بديدۀ پاکيزه در او بنگريد و ستاره ها گواه .  َمَيفسريد

  .راستى منند باين راستى گواهى دهيد
هر که در اين روز فيروز آواز .  ديدن بديده بوده و شنيدن بگوش!  اى بندگان  

گوش نه گوشى است که بديده از آن .  شنيد داراى گوش نبوده و نيستسروش را ن
چشم نهان باز کن تا آتش يزدان بينى و گوش هوش فرا دار تا گفتار خوش .  نگرانى

  .جانان بشنوى
اگر داراى ديدۀ بيننده ايد .  اگر َدرد دوست داريد درمان  پديدار!  اى بندگان  

اينست گفتار .  ش دانائى برافروزيد و از نادان بگريزيدآت.  ُگل روى يار در بازار نمودار
  .پروردگار جهان
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پس بياد .  تن بى روان مرده است و دل بى ياد يزدان، پژمرده!  اى بندگان  
دشمن شما چيزهاى شما است که بخواهش .  دوست بياميزيد و از دشمن بپرهيزيد

جان براى ياد جانان .  لوده ايدخود آن را يافته ايد و نگاه داشته ايد و جان را بآن آ
  .است آن را پاکيزه داريد، زبان براى گواهى يزدان است آن را بياد گمراهان مياالئيد

راستگو کسى است که راه راست را ديده و آن : براستى ميگويم!  اى بندگان  
د و اين راه در ميان راهها مانن.  راه يکى است و خداوند آن را پسنديده و آماده نموده

.  آفتاب جهانتاب است در ميان ستارگان هر کس باين راه نرسيده آگاه نه و بى راه بوده
  .اينست سخن يکتا خداوند بى مانند

.  روزگار بنگاه ديوان است خود را از نزديکى او نگاه داريد!  اى بندگان  
ها خوشتر خواب آن.  ديوان، گمراهانند که در خوابگاه فراموشى با کردار تباه آرميده اند

  .از بيدارى است و مردن آنها دلکش تر از زندگى
امروز .  نه هر تن داراى روان است و نه هر کالبد داراى جان!  اى بندگان  

انجام هر آغاز امروز است، .  داراى روان تنى است که بجان آهنگ کوى جانان نموده
  .خود را کور مکنيد؛ دوست يکتا نزديک است خود را دور منمائيد

تن هاى شما مانند نهالهاى باغستان است و از بى آبى نزديک !  اى بندگان  
.  پس به آب آسمانى که از ابر بخشش يزدانى روانست تازه نمائيد.  بخشکى است

  .هر که گفتار را پذيرفت مرد کردار اوست، وگرنه مردار به از اوست.  گفتار را کردار بايد
و کسى که بيابد؟  کجاست گوشى سخن دوست شيرين است، ک!  اى بندگان  

که بشنود؟  نيکو است کسى که امروز با دوست پيوندد و از هر چه جز اوست در رهش 
  .بگذرد و چشم پوشد تا جهان تازه بيند و به مينوى پاينده راه يابد

  :پروردگار جهان ميفرمايد  
از خواهشهاى خود بگذريد و آنچه من خواسته ام آن را !  اى بندگان  

بسيارى از راهنمايان .  راه بى راهنما نرويد و گفتار هر راهنما را نپذيريد. هيدبخوا
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راهنما کسى است که از بند روزگار آزاد است و .  گمراهانند و راه راست را نيافته اند
  .هيچ چيز او را از گفتار راست باز ندارد

زد بزرگان مرا راستى پيشه کنيد و از بيچارگان رو بر مگردانيد و ن!  اى بندگان  
  .ياد نمائيد و مترسيد

اينست .  از کردار بد پاک باشيد و بگفتار پروردگار رفتار کنيد!  اى بندگان  
   ١."سخن خداوند يکتا

تمام سبکهائى که در آثار حضرت بهاءاللّہ به کار رفته همه بديع است ولى 
  :وّجه فرمائيدمثًال به اين لوح ت.  بالّطبيعه از شيوۀ کتابت زمان نشانى دارد

مقصود از کتابهاى آسمانى و آيات الٓهى آنکه مردمان براستى و دانائى "
هر امرى که قلب را راحت نمايد و بر .  تربيت شوند که سبب راحت خود و بندگان شود

مقام انسان بلند است .  بزرگى انسان بيفزايد و ناس را راضى دارد مقبول خواهد بود
  . پست تر از جميع مخلوق مشاهده مى شوداگر بانسانيت مزيّن، واّال 

امروز را غنيمت شمريد و خود را از فيوضات بحر تعالى !  بگو اى دوستان  
از حّق ميطلبم جميع را بطراز عمل پاک و خالص در اين يوم مبارک .  محروم ننمائيد
   ٣  ٢."انّه هو المختار.  مزيّن فرمايد

مر الٓهى عظيم است جميع احزاب عالم را فرا خيمۀ ا: "... در لوحى ديگر مى فرمايد
بر نصرت امر قيام .  روز روز شماست و هزار لوح گواه شما.  گرفته و خواهد گرفت

و قلوب اهل عالم مشغول شويد بايد از شما ظاهر  ٤نمائيد و بجنود بيان به تسخير افئده
ا محکم کمر هّمت ر.  شود آنچه که سبب آسايش و راحت بيچارگان روزگار است

                                                 
    ۲، صفحه ياران پارسى   ١
  ۳۰۴، صفحه مجموعه الواح   ٢
  همانا اوست صاحب اختيار   ٣
  دلها و وجدانها   ٤
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 ١امروز نالۀ عدل بلند و حنيِن . شايد بندگان از اسيرى فارغ شوند و بآزادى رسند.  نمائيد
از حرکت قلِم اعلٰى روح .  انصاف مرتفع دود تيرۀ ستم   عالم و امم را احاطه نموده

حقيقى در اجساد و الفاظ دميده شد و آثارش در جميع اشياى    ٢جديد معانى بامر آمرِ 
  ٣."هر و هويدا اين است بشارت اعظم که از قلم مظلوم جارى شدهعالم ظا

در بسيارى از مواقع حضرت بهاءاللّہ مانند ديگر بزرگان ادب فارسى خويش   
به درج امثال و عبارات عربى مبادرت مى نمودند که ايرانيان براى درست خواندن و 

فارسى را از قبيل فهم آن بايد ممارست نمايند چنانچه آثار معروف بزرگان ادب 
گلستان سعدى که با زبان متعارف امروز ما تفاوت دارد، اگر کسى بخواهد بخواند بايد 
آنها را مطالعۀ دقيق نمايد و به تحصيل فهم معانى آنها پردازد تا شيرينى کالم در 

مثًال به اين لوح که وصيّت نامۀ حضرت .  مذاقش افتد و حالوتش را احساس نمايد
  :است توّجه فرمائيد بهاءاللّہ

از   ٦توّکل و تفويض ٥دنيا خاليست ولکن در خزائن ٤اگر افق اعلٰى از ُزخُرف"  
.  گنج نگذاشتيم و بر رنج نيفزوديم.  گذاشتيم ٨، ميراث مرغوب الِعدل َله ٧براى وّراث
انظروا ثّم اذکروا ما انزله .  در ثروت خوف مستور و خطر مکنون ٩َايْم اللّہ.  نيفزوديم
ثروت عالم را .  'لمزة الّذى َجمَع ماًال وعّدده ١٠ويل ِلکّل همزة': ى الفرقانالّرحٰمن ف

                                                 
  آه و ناله   ١
  فرمان دهنده   ٢
  ۱۱۹، صفحه دور بهائى   ٣
  زر و زيور   ٤
  گنجينه ها   ٥
  تسليم و رضا –واگذار کردن    ٦
  وارثان   ٧
  بى نظير   ٨
  ه خداقسم ب   ٩

  ببينيد و به ياد آوريد آنچه را که خدا در قرآن نازل فرمود   ١٠
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آنچه را فنا اخذ نمايد و تغيير پذيرد اليق اعتنا نبوده و نيست مگر علٰى قدر .  وفائى نه
  .معلوم

، ١مقصود اين مظلوم از حمل شدايد و باليا و انزال آيات و اظهار بيّنات  
بوده که شايد آفاق افئده اهل عالم، بنور اتّفاق منّور گردد  ٣اءنار ضغينه و بغض ٢ِاخماد

و از افِق لوح الٓهى نيّر اين بيان، الئح و ُمشرق بايد کّل .  گردد و بآسايش حقيقى فائز
  .بآن ناظر باشند

.  مقامات شما است ٤اى اهل عالم شما را وصيّت مينمايم بآنچه سبِب ارتفاِع   
براستى ميگويم لسان .  معروف تشبّث کنيد ٥يِل بتقوى اللّہ تمّسک نمائيد و بذ.  است

از بعد بايد .  ٦َعَفا اللّہ عّما َسَلف.  از براى ذکر خير است او را بگفتار زشت مياالئيد
  .، اجتناب نمايند٨از لعن و طعن و ما َيَتکّدُر به االنسان.  تکلّم نمايند ٧کّل بما ينبغى

.  ظاهر ٩عليا از مخزن قلم ابهىٰ  چندى قبل اين کلمۀ.  مقام انسان بزرگ است  
امروز روزيست بزرگ و مبارک، آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و .  ظاهر

مقام انسان بزرگ است اگر بحّق و راستى تمّسک نمايد و بر امر ثابت و .  مى شود
شمس و قمر، .  ١١مشهود ١٠انساِن حقيقى بمثابۀ آسمان َلدى الّرحٰمن.  راسخ باشد

                                                 
  دالئل محکم و متين   ١
  فرو نشاندن   ٢
  کينه و دشمنى  ٣
  باال بردن   ٤
  دامن   ٥
  گذشته را خدا بخشيد   ٦
  به آنچه سزاوار است   ٧
  به آنچه اسباب کدورت است   ٨
    .است اشاره به الواح و آثار حضرت بهاءاللّہ   ٩

  نزد خدا   ١٠
  ديده شده   ١١
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مقامش َاْعَلٰى المقام و آثارش مربّى .  ٢مضيئه ١صر، و انجم او، اخالق منيرۀسمع و ب
  ...امکان

اى اهل عالم مذهب الٓهى از براى محبّت و اتّحاد است او را سبب عداوت و 
نزد صاحبان بصر و اهل منظر اکبر، آنچه سبب حفظ و علّت راحت .  اختالف منمائيد

ازل شده وٰلکن جّهال ارض چون مربّاى نفس و و آسايش عباد است از قلم اعلٰى ن
  .هوسند، از حکمتهاى بالغۀ حکيم حقيقى غافلند و بظنون و اوهام ناطق و عامل

براستى ميگويم تقوٰى سردار اعظم است از براى نصرت امر الٓهى و جنودى 
  .که اليق اين سردار است، اخالق و اعمال طيّبه طاهره مرضيّه بوده و هست

اسباب نظم را سبب پريشانى منمائيد و علّت اتّحاد را علّت !  ادبگو اى عب
.  ناظر باشند ٣اميد آنکه اهل بهاء بکلمۀ مبارکۀ ُقل کّل ِمْن عند اللّہ.  اختالف مسازيد

 ٥نار ضغينه و بغضاء که در قلوب و صدور ٤و اين کلمۀ عليا بمثابۀ آبست از براى ِاطفاء
مختلفه از اين کلمۀ واحده بنور اتّحاد حقيقى احزاب .  مکنون و مخزون است ٥صدور

از ملکوِت بياِن مقصوِد عالميان نازل شد آنچه که سبب حيات عالم و ...  فائز ميشوند 
انّها خير لکم َعّما .  نصايح قلم اعلٰى را بگوش حقيقى اصغا نمائيد.  نجات امم است

   ٨  ٧".يشهد بٰذلک کتابى العزيز البديع.  ٦َعَلى االرض

                                                 
  روشن   ١
  درخشنده  ٢
  بگو همه از خدا آمده اند   ٣
  آتش فرو نشاندِن    ٤
  سينه ها   ٥
  .اين بهتر است از براى شما از آنچه که بر روى زمين است   ٦
  کتاب عزيز و بديع من به آن گواهى مى دهد   ٧
  ۱۸۱، صفحه درياى دانش   ٨
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در اين زمان که زبان فارسى دگرگون گشته و بدالئلى چند که بر !  دوستان عزيز
همه معلوم است نهضتهائى براى طرد لغات عربى از زبان ما پديد آمده خواندن بعضى 

حال آنکه اين ِاشکال در زمان حضرت بهاءاللّہ چنين بزرگ .  از الواح مشکل تر شده
: ند از ايران است ولى به فرمودۀ حضرت بهاءاللّہوانگهى آئين بهائى هر چ.  نمى نمود

بايد اهل عالم .  اين ندا و اين ذکر مخصوص مملکتى و يا مدينه اى نبوده و نيست"
".  به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمّسک نمايند تا به آزادى حقيقى فائز شوند  ١ُطّرًا

به زبانهاى مختلف ترجمه شود و  لٰهذا اين آثار که براى تمام مردم دنيا است ناچار بايد
در ترجمۀ آثار بهائى به زبانهاى ديگر اين اشکال موجود نيست زيرا در برگرداندن آنها 
به زبانهاى رايج کشورها عبارات فارسى و عربى هر دو به يک زبان در مى آيد و اين 

  .اشکالى که مخصوص ما ايرانيان است در ساير نقاط جهان باقى نمى ماند
رى از ايرانيان از دوستان بهائى خويش مى پرسند حضرت بهاءاللّہ که از بسيا

.  ايران برخاسته چگونه است که بسيارى از الواح خويش را به زبان عربى نوشته اند
خوانندگان عزيز بايد بدانند که حضرت بهاءاللّہ نداى رسالت خويش را در سال 

در ) ۱۸۹۲(ز آن زمان تا آخر عمر در ميان اعراب در بغداد اعالن فرمود و ا ۱۸۶۳
ميان مردمى در زندان يا تبعيد بسر مى برد که زبانشان عربى بود و از اين بيست و ُنه 

فقط چهار سالى که در ترکيّه بسر   –از زمان اعالن رسالت تا پايان حيات  –) ۲۹(سال 
.  ست مى کردندبردند با ترک زبانان بودند و بقيّه را در ميان اعراب شام و فلسطين زي

از اين گذشته بهائيان معتقدند که در عصر ما که بشر به آستانۀ بلوغ نزديک گشته و 
مفاهيم و تعاليم جديدى براى اداره و تمشيت امور جامعۀ انسانى شايد بواسطۀ تنّوع و 
عمق و وسعت مفاهيم جديد، عشق و محبّت بياناتى الزم آمده تا در اين آئين، وحى 

دو زبان نازل گردد و از خصوصيّات هر دو زبان که در فصاحت و بالغت الٓهى به 
مثًال يکى از آثار معروف .  مشهورند استفاده شود و يکى را مکّمل ديگرى نمايد

نيمى فارسى .  کلمات مکنونه دو قسمت دارد.  حضرت بهاءاللّہ کلمات مکنونه است
                                                 

  همگى   ١



٢٤٥ 

 

مالحظه فرمائيد در .  خالقىو نيمى ديگر عربى در بيان حقايق عرفانى و نصائح ا
: موضوع عشق و محبّت در اين کتاب در قسمت کلمات مکنونه فارسى چنين است

و در همين موضوع در کلمات ..." در روضِۀ قلب جز ُگِل عشق مکار: اى دوست"
حبّى ِحْصنى َمْن َدَخَل فيه نجا و أِمَن و َمْن اعرض : "مکنونۀ عربى چنين آمده است

يعنى عشق و محبِّت من قلعۀ من است هر که در آن داخل شد نجات   ".غوٰى و هلک
  .يافت و ايمن شد و هر که از آن روى گردانيد گمراه و هالک گرديد

مالحظه فرمائيد که اين يک مفهوم در زبان شيرين فارسى جنبۀ شاعرانه يافته 
و در عربى  که از ويژگيهاى آن زبان است يعنى عشق، گلى است در گلستان دل و جان

بنا به کارآئى آن زبان عشق پناهگاه و قلعۀ مستحکمى است که سبب ايمنى و نجات 
ما است و هر دو اين مفهوم دربارۀ عشق صادق است منتهٰى خصوصيّت زبان فارسى 
.  لطافت عشق را ظاهر مى کند و زبان عربى استوارى و استحکام آن را نمايان مى سازد

و ديگرى در پناهگاه و دژى مستحکم که به اين صورت از يکى در باغى خّرم است 
  . فوايد و ثمرات هر دو زبان بهره گرفته اند

آثار حضرت عبدالبهاء نيز داراى سبک هاى مختلف به همان گونه است که 
.  اّما لحن کالِم تبيين با کالِم تنزيل تفاوت دارد.  دربارۀ آثار حضرت بهاءاللّہ گفته ايم

عبدالبهاء نزديک به سى هزار لوح جمع آورى شده و آثارى که بعضى از قلم حضرت 
در اينجا نکتۀ مهّمى را بايد خاطر نشان .  از آنها، در ده ها مجلّد به چاپ رسيده است

کرد و آن اين است که چنانکه گفتيم حضرت عبدالبهاء ُنه ساله بودند که با پدر بزرگوار 
در آن زندگانى .  ز آن پس هرگز روى وطن را نديدندو خانواده از ايران تبعيد شدند و ا

تبعيدى و دربدرى، مدرسه اى نديدند، به کتابخانه اى در آن زمان دسترس نداشتند 
.  ولى از آثار ايشان هر خواننده اى در مى يابد که در نويسندگى بسيار چيره دست بودند

صوصًا تاريخ ايران را خوب تاريخ و مخ.  اديب بودند، در فلسفه و عرفان تبّحر داشتند
  .مى دانستند
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در الواحى که به زبان فارسِى سره به بهائيان زردشتى نژاد خطاب فرموده اند 
اشعارى که .  عالوه بر لطافت کالم تبّحر ايشان را در شاهنامۀ فردوسى نمايان مى سازد

هم از از حافظ و سعدى و سنائى و مولوى و حافظ در مراسالت خويش درج کرده اند 
از اوان .  ذوق و هم از اّطالع ايشان بر آثار آن بزرگان ادِب فارسى حکايت مى کند

جوانى به امر پدر پرسشهائى را که بزرگان دين و عرفان از حضرت بهاءاللّہ مى فرمودند 
ُکنُْت کنزًا مخفيًّا  "معروفترين آنها تفسيرى است که بر حديِث قدسى .  پاسخ مى نوشتند

گنجى پنهان ) خدا(يعنى من " لکى ُاعرف )الخلق(ُاعرف َفَخلقت النّاس  فاحببُت ان
اين رساله .  بودم و دوست داشتم که مرا بشناسند پس آدميان را بيافريدم تا شناخته شوم

در جواب على شوکت پاشا از رهبران تصّوف از فرقۀ نقشبندى صادر شده که در نوع 
عبدالبهاء در وقتى نوشته اند که کمتر از  خود شاهکارى است و اين رساله را حضرت

اين رساله دربارۀ مضامين بسيار عميقى از قبيل علِّت خلقت، .  هجده سال داشته اند
  .مراتِب محبّت و مقاماِت معرفت نگاشته شده است

عالوه بر آثار کتبى حضرت عبدالبهاء، سخنرانى هاى مفّصل و متعّددى است 
ک اروپا و آمريکاى شمالى ايراد نموده اند که همراهان که پس از آزاديشان، در ممال

آنها را نگاشته و حفظ کرده اند که تا به حال چندين جلد آن به چاپ رسيده و ما در 
از بيانات شفاهى ايشان کتاب ديگرى جمع .  اين کتاب از آنها مکّرر نقل کرده ايم

و جوابى است که يکى آورى و چاپ شده است به نام مفاوضات عبدالبهاء که سئوال 
مفاوضات داراى فصول متعّدد در .  از زائران آمريکائى در شهر عّکا گرد آورده است

شرح آثار حضرت عبدالبهاء نيز .  موضوعهاى فلسفى و اجتماعى و دينى مى باشد
کتابى مفّصل الزم دارد فقط نمونه هائى از آن را در اوراق پايانى اين کتاب درج مى 

  :کنيم
  :خطاب به بهائيان زردشتى نژاد چنين مى فرمايد در لوحى

هواللّہ  اى بندگاِن ديريِن خسرو چرِخ برين، چراغ يزدان روشن است و پرتو "
مهر آسمان روشنى بخش گلزار و گلشن، بانگ سروش است که بلند است و مژده 
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بخشِش يار مهربانست .  پرجوش و خروش است که جان بخش هر ارجمند و مستمند
درياى دانش و هوش است .  ودار است و ريزش ابر بهارانست که گوهر بار استکه نم

.  که گوهر فشان است و آتِش جهاِن دل و جان است که زبانه اش تا دامنۀ آسمان است
پس اى ياران يزدانى و دوستان جانى ستايش پاک يزدان را که از کشور ايران چنين 

ن چنين دار ُپربارى نمودار فرمود دست نياز آفتابى آشکار نمود و از خاک پاک پارسيا
  : بدرگاه خداوند بى انباز دراز کنيد که
ستايش و نيايش تو را سزاوار که اين کشور !  اى پروردگاِر آمرزگاِر نيکوکار

خاموش را پر آتش نمودى و اين افسردگان بيهوش را بجوش و خروش آوردى نا اميدان 
بگنج روان راه نمودى بى نوايان را پر نوايان نمودى را نويد اميد دادى و مستمندان را 

اى پروردگار آنچه در نامه هاى آسمانى نويد .  و بيچارگان را سر و سامان بخشيدى
فرمودى آشکار کن و آنچه بزبان پيغمبران گفتى نمودار فرما نيروى يزدانيت بنما و 

ور و باختر را پرتو بخشش آسمانيت آشکار کن اين کشور را بهشت برين ساز و اين خا
بخش روى زمين اين پارسايان را آسمانيان کن و اين بى نام و بى نشان ها را چون 

   ١"اختران پرتو افشان توئى توانا توئى بينا توئى شنوا توئى پشتيبان  ع ع
  : در جواب نامۀ شخصى که نامش اردشير بود چنين مى فرمايد

شاهى ايران را تجديد نمود و دوباره اردشيرا، يار مهربانا، اردشير شهير پاد"
سرير سلطنت نياکان را تأسيس کرد زيرا از زمان اسکندر يونانى تا خروج اردشير، ايران 

هر چند بظاهر ملوک طوائف بود ولى به .  ويران بود و در زير تسلّط و تطاول بيگانگان
ميدان آمد بنيان حقيقت ايران در تحت نفوذ و استيالء بدخواهان بود و چون اردشير به 

سلطنت مجّددًا بنهاد و ايوان عّزت و بزرگورِى ايران بلند کرد ديوان عدل و داد باز نمود 
.  چتر و َعَلم بلند نمود و خيل و حشم آماده ساخت.  و ديوان بيگانگان را از ايران براند

حال   .کشور آسوده نمود و عظمت و سلطنت و عّزت قديمۀ ايران را دوباره برقرار کرد
تو همنام آن بزرگوارى پس هّمت بلند کن و مقصد ارجمند خواه، در اين ميدان 

                                                 
  ۷۰، صفحه پارسىياران    ١
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مفتون دلبر آسمانى .  عنايت، گوى سبقت و پيشى بربا ١جوالنى کن و به چوگاِن بدرقۀِ 
به جان و دل بکوش تا ايران و ايرانيان زنده نمائى و .  شو و مجنون آن يار پنهانى گرد

ن بيارائى، شمع جمع گردى، ستارۀ صبح هدايت شوى، دل و جان به فيض آسما
 درخت بارور گردى و در اين جويبار سرو آزاد شوى، طوطى َشَکر شکن گردى و بلبِل 

   ٢..."اين گلشن شوى  معانِى 
بعد از جنگ جهانى اّول، کنفرانس بين المللى صلح در الهه پايتخت هلند 

س لوحى مرقوم و ارسال داشتند که حضرت عبدالبهاء خطاب به آن کنفران.  برپا شد
  :قسمتى از آن را نقل مى کنيم

در حالتيکه در قلعۀ .  حضرت بهاءاللّہ پنجاه سال پيش بيان صلح عمومى فرمود"... 
اين امر عظيم يعنى صلح عمومى را .  عّکا مسجون بود و  مظلوم بود و محصور بود

افق شرق .  خويش تأسيس فرمود و در شرق در بين دوستان.  بجميع ملوک مرقوم فرمود
بسيار تاريک بود و ملل در نهايت بغض و عداوت با يکديگر و اديان تشنۀ خون 

در چنين زمانى حضرت بهاءاللّہ از افق شرق .  ظلمت اندر ظلمت بود.  يکديگر بودند
  .مانند آفتاب طلوع کرد و بانوار اين تعاليم ايران را روشن فرمود

کسانيکه پيروى کردند از هر ملّت و .  ن صلح عمومى بوداز جملۀ تعاليم اعال
از هر دين و مذهب در نهايت محبّت اجتماع نمودند بدرجۀ که محافل عظيمه تشکيل 

هر نفسى داخل انجمن ميشد ميديد .  ميشد که از جميع ملل و اديان شرق مرّکب بود
تعاليم حضرت زيرا .  يک ملّت است و يک تعاليم و يک مسلک است و يک ترتيب

بهاءاللّہ منحصر در تأسيس صلح عمومى نبود، تعاليم کثيره بود که معاونت و تأئيد 
  .صلح عمومى مى نمود

                                                 
  راهنما و جلودار قافله –مشايعت  –همراهى    ١
  ۳۵۵، صفحه ياران پارسى  ٢
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از جمله تحّرى حقيقت تا عالم انسانى از ظلمت تقاليد نجات يابد و به 
هزاران ساله را بدرد و بيندازد و پيرهنى که در  ١اين قميِص رثيِث .  حقيقت پى برد

نزيه و تقديس در کارخانۀ حقيقت بافته شده بپوشد و چون حقيقت يکى است نهايت ت
  .تعّدد قبول نمى کند لٰهذا افکار مختلفه منتهى بفکر واحد گردد

و از جملۀ تعاليم حضرت بهاءاللّہ وحدت عالم انسانى است که جميع بشر 
زيرا کّل را خلق  اين شبان به جميع اغنام مهربانست.  اغنام الٓهى و خدا شبان مهربان

شبهه نماند که اين .  فرموده و پرورش داده و رزق احسان مى دهد و محافظه مى فرمايد
شبان بجميع اغنام مهربان است و اگر در بين اين اغنام جاهالنى باشند بايد تعليم کرد 
د و اگر اطفالى باشند بايد تربيت نمود تا ببلوغ رسند و اگر بيمارى باشد بايد درمان نمو

بايد مانند طبيب مهربان اين بيمارهاى نادان را .  و عداوتى داشت ٢نه اينکه ُکْرهْ 
  .معالجه نمود

.  و از جملۀ تعاليم حضرت بهاءاللّہ اينکه دين بايد سبب الفت و محبّت باشد
  .اگر سبب کلَفت گردد لزومى ندارد

باشد تا در قلوب و از جملۀ تعاليم بهاءاللّہ اينکه دين بايد مطابق علم و عقل 
  .اساس متين باشد نه اينکه عبارت از تقاليد باشد.  انسانى نفوذ نمايد

و از جملۀ تعاليم بهاءاللّہ تعّصب دينى و تعّصب جنسى و تعّصب سياسى و 
تا اين تعّصبها موجود، .  تعّصب اقتصادى و تعّصب وطنى هادم بنيان انسانى است

در .  سالست که تاريخ از عالم انسانى خبر ميدهدششهزار .  عالم انسانى راحت ننمايد
.  اين مّدت ششهزار سال عالم انسانى از حرب و ضرب و قتل و خونخوارى فارغ نشد

از تعّصب دينى بود و يا  ٣در هر زمانى در اقليمى جنگ بود و اين جنگ يا ُمنبعث
.  ب وطنىمنبعث از تعّصب جنسى و يا منبعث از  تعّصب سياسى و يا منبعث از تعّص 

                                                 
  پيراهن پوسيده   ١
  نارضايتى و کدورت   ٢
  برانگيخته   ٣
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بنيان انسانيست و تا اين تعّصبات  ١پس ثابت و محّقق گشت که جميع تعّصبات هادم
پس عالم انسانى از .  موجود، منازعۀ بقا مستولى و خونخوارى و درندگى مستمرّ 

ظلمات طبيعت جز بترک تعّصب و اخالق ملکوتى نجات نيابد و روشن نگردد 
و عداوت از جهت دين است دين بايد سبب  اگر اين تعّصب.  چنانچه از پيش گذشت

الفت گردد واّال ثمرى ندارد و اگر اين تعّصب تعّصب ملّى است جميع نوع بشر ملّت 
اصل شجره آدم است و شجرۀ واحده .  واحده است جميع از شجرۀ آدمى روئيده

   ٢.است و اين ملل بمنزلۀ اغصان است و افراد انسانى بمنزلۀ برگ و شکوفه و اثمار
ديگر ملل متعّدده تشکيل کردن و بدين سبب خويريزى نمودن و بنيان انسانى 

و اما تعّصب وطنى اين نيز .  برانداختن اين از جهل انسانى است و غرض نفسانى
هر انسان در هر نقطۀ از کرۀ ارض .  جهل محض است زيرا روى زمين وطن واحد است

اين حدود و ثغور را انسان .  انسانستپس جميع کرۀ ارض وطن .  زندگى ميتواند
اروپا يک قطعه است، آسيا يک .  در خلقت حدود و ثغورى تعيين نشده.  ايجاد کرده

قطعه است، افريکا يک قطعه است، امريکا يک قطعه است، استراليا يک قطعه 
است، اما بعضى نفوس نظر به مقاصد شخصى و منافع ذاتى هر يک از اين قطعات 

خدا در بين فرانس و آلمان فاصله .  وده اند و وطن خويش انگاشته اندرا تقسيم نم
بلى در قرون اولٰى نفوسى از اهل غرض بجهت .  خلق نفرموده متّصل به يکديگر است

تمشيت امور خويش حدود و ثغورى معيّن نمودند و روز به روز اهميّت يافته تا اين 
آتيه گشت و بهمين قسم غير متناهى سبب عداوت کبرٰى و خونريزى و درندگى در قرون 

ماند سبب اّول خرابى عالم  ٣و اين فکر وطن اگر در ضمن دائرۀ محصوره.  خواهد بود
هيچ عاقلى و هيچ منصفى اذعان باين اوهام ننمايد و هر قطعۀ محصوره را که .  است

است نام وطن مى نهيم و باوهام خويش مادر مى ناميم حال آنکه کرۀ ارض مادر کّل 
                                                 

    نابود کننده   ١
  ثمرات –ميوه ها    ٢
  محدود و بسته از همه طرف   ٣
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خالصه ايّامى چند روى اين زمين زندگانى مى نمائيم و .  نه اين قطعۀ محصوره
  .عاقبت در آن دفن مى شويم

و اما تعّصب اقتصادى، اين معلوم است که هر چه روابط بين ملل ازدياد ... 
يابد و مبادلۀ امتعه تکّرر جويد و هر مبدأ اقتصادى در هر اقليمى تأسيس يابد بالمآل 

  .ديگر تعّصب به جهت چه.  اقاليم سرايت نمايد و منافع عموميّه رخ بگشايد بسائر
و اين مسلّم است که .  و اّما در تعّصب سياسى بايد متعابعت سياسة اللّہ کرد

سياست الٓهيّه اعظم از سياست بشريّه است ما بايد متابعت سياست الٓهيّه نمائيم و او 
  .ى ندارد و اساس اديان الٓهى استبجيع افراد خلق يکسان است هيچ تفاوت

واحد است که تعميم بين بشر  ١و از جملۀ تعاليم حضرت بهاءاللّہ ايجاد لساِن 
پنجاه سال پيش اين تعليم از قلم حضرت بهاءاللّہ صادر شد تا اين لسان .  گردد

  .عمومى سبب ازالۀ سوء تفاهم بين جميع بشر گردد
که عالم انسانيرا  ٣و رجالست ٢وحدن نساءو از جملۀ تعاليم حضرت بهاءاللّہ 

تا دو بال متساوى نگردد مرغ پرواز .  يک بال رجال و يک بال نساء.  دو بال است
اگر يک بال ضعيف باشد پرواز ممکن نيست تا عالم نساء متساوى با عالم .  ننمايد

و  رجال در تحصيل فضائل و کماالت نشود فالح و نجاح چنانکه بايد و شايد ممتنع
  .محال

و از جملۀ تعاليم بهاءاللّہ مواسات بين بشر است و اين مواسات اعظم از 
و آن اينست که انسان خود را بر ديگرى ترجيح ندهد بلکه جان و مال .  مساواتست

فداى ديگران کند اما نه بعنف و جبر که اين قانون گردد و شخصى مجبور بر آن شود 
مال و جان فداى ديگران کند و بر فقرا انفاق  بلکه بايد بصرافت طبع و طيب خاطر

  .يعنى بآرزوى خويش چنانکه در ايران در ميان بهائيان مجرٰى است.  نمايد
                                                 

  زبان   ١
  زنان   ٢
  مردان   ٣
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انسانست که بقوۀ معنويّه از اسيرى  ١و از جملۀ تعاليم حضرت بهاءاللّہ حّريت
ت عالم طبيعت خالص و نجات يابد زيرا تا انسان اسير طبيعت است حيوان درنده اس

زيرا منازعۀ بقا از خصائص عالم طبيعت است و اين مسألۀ منازعۀ بقا سرچشمۀ جميع 
  .باليا است و نکبت کبرىٰ 

اگر بنيان دين .  و از جملۀ تعاليم بهاءاللّہ اينکه دين حصن حصين است
گردد هرج و مرج رخ دهد و بکلّى انتظام امور مختل شود زيرا در عالم   ٢متزلزل و وهين

يک رادع قانونست که .  است که از ارتکاب رذائل حفظ مى نمايد ٣نى دو رادعانسا
مجرم را عذاب و عقاب مينمايد ولى قانون، رادع از جرم مشهود است، رادع از جرم 

و اّما رادع معنوِى ديِن الٓهى، رادع از جرم مشهود و مخفى هر دو است .  مخفى نيست
الق مى کند و مجبور بر فضائل مى نمايد و و انسان را تربيت مينمايد و تهذيب اخ

اما مقصد از دين .  اعظم جهت جامعه است که تکّفل سعادت عالم انسانى ميکند
  .اساس اديان الٓهى است نه تقاليد بشرى.  دين تحقيقى است نه تقليدى

و از جملۀ تعاليم حضرت بهاءاللّہ اينکه هر چند مدنيّت ماّدى از وسائط ترّقى 
نى است ولى تا منضّم به مدنيّت الٓهيّه نشود نتيجۀ که سعادت بشريّه است عالم انسا

زجاج .  ٥و مدنيّت الٓهيّه مانند سراج  ٤مدنيّت ماّديه مانند زجاج است. ... حصول نيابد
مدنيّت ماديّه مانند جسم است ولو در نهايت طراوت و .  بى سراج تاريک است

ت الٓهيّه مانند روح است اين جسم به اين روح مدنيّ .  لطافت و جمال باشد مرده است
پس معلوم شد عالم انسانى محتاج بنفثات روح القدس .  گردد  ٦زنده است واّال جيفه

                                                 
  آزادى   ١
  ناتوان بسيار سست و   ٢
  مانع و بازدارنده   ٣
  حباب چراغ –شيشه    ٤
   چراغ  ٥
  مردار   ٦
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بدون اين روح عالم انسانى مرده است و بدون اين نور، عالم انسانى ظلمت .  است
ويّه از عالم تا انسان والدت ثان.  اندر ظلمت است زيرا عالم طبيعت عالم حيوانيست

تعاليم الٓهى .  از عالم طبيعت نگردد حيوان محض است ١طبيعت ننمايد يعنى منسلخ
  . اين حيوانرا انسان مى نمايد

بايد هر طفلى را بقدر لزوم تعليم .  و از جملۀ تعاليم بهاءاللّہ تعميم معارفست
يد هيئت اجتماعيّه آن و اّال با ٢اگر ابوين مقتدر بر مصارف اين تعليم َفِبها.  علوم نمود

  . تعليم مهيّا نمايد ٣طفل را وسائط
و از جملۀ تعاليم حضرت بهاءاللّہ عدل و حّق است تا اين در حيّز وجود 

و عالم  ٤تحّقق نيابد جميع امور مختل و معّوق و عالم انسانى عالم ظلم و عدوانست
  .و بطالن ٥تعّدى

ليم متعّدده که اساس اعظم سعادت اين تعا.  خالصه امثال اين تعاليم بسيار است
بايد منضّم بمسئلۀ صلح عمومى گردد و  ٦عالم انسانيست و از سنوحات رحمانى

ممزوج بآن شود تا اينکه نتيجه بخشد واّال تنها مسئلۀ صلح عمومى را در عالم انسانى 
با صلح عموميست لٰهذا  ٧تعاليم حضرت بهاءاللّہ چون ممتزج.  تحّققش مشکل است

نفيسه در آن سفره حاضر هر نفسى مشتهيات  ٩ايست که از هر قسم اطمعۀ ٨زلۀ مائدهبمن

                                                 
  برهنه -بريده    ١
  چه بهتر   ٢
  وسائل   ٣
  دست درازى و ستم کردن   ٤
  ظلم نمودن   ٥
  هواردات قلبيّ   –الهامات    ٦
  آميخته   ٧
  سفرۀ پر از خوراک –غذا    ٨
  غذاها   ٩



٢٥٤ 

 

اگر مسأله منحصر در صلح .  مشتهيات خويشرا در آن خواِن نعمت بى پايان مى يابد
بايد دائرۀ .  عمومى باشد نتائج عظيمه چنانکه منظور و مقصود است حصول نيابد

ق عالم و اديان آرزوى خويش را در صلح عمومى چنان ترتيب داده شود که جميع ِفرَ 
عالم  ١حال تعاليم حضرت بهاءاللّہ چنين است که منتهى آرزوى جميع ِفَرق.  آن بيابند

عالم چه از ِفَرق دينى و چه از ِفَرق سياسى و چه از ِفَرق اخالقى چه از ِفَرق قديمه و چه 
مثًال .  لّہ مى يابندکّل نهايت آرزوى خويش را در تعاليم حضرت بهاءال.  ٢از ِفَرق حديثه

مثًال اهل اديان در تعاليم بهاءاللّہ تأسيس دين عمومى مى يابد که در نهايت توافق با 
فى الحقيقه هر مرض العالج را عالج فوريست و هر دردى را .  حال حاضره است

اعظم است زيرا اگر بموجب تقاليد حاضرۀ اديان  ٤را درياق ٣درمان و هر سّم نقيع
انرا نظم و تربيت دهيم و سعادت عالم انسانى را تأسيس نمائيم، بخواهيم عالم انس

است و  ٥مثًال اجراى احکام تورات اليوم مستحيل.  ممکن نه حتّٰى اجرايش محال
همچنين سائر اديان بموجب تقاليد موجوده، وٰلکن اساس اصلى جميع اديان الٓهى 

شر است، در تعليمات که تعلّق به فضائل عالم انسانى دارد و سبب سعادت عالم ب
و همچنين مللى که آرزوى حّريت نمايند حّريت .  حضرت بهاءاللّہ به نحو اکمل موجود

سعادت عالم انسانيست و ضابط روابط عمومى در نهايت قّوت و  ٦معتدله که کافل
وسعت در تعاليم حضرت بهاءاللّہ موجود و همچنين حزب سياسى آنچه اعظم 

سياست الٓهى در تعاليم حضرت بهاءاللّہ موجود و  سياست عالم انسانيست بلکه
الى االٓن جميع مسائل اقتصاديّه از .  همچنين حزب مساوات که طالب اقتصاد است

                                                 
  فرقه ها   ١
  جديد   ٢
  کشنده   ٣
  نوشدارو   ٤
  محال   ٥
   ضمانت کننده    ٦
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هر حزبى که در ميان آمده قابل اجرا نه مگر مسألۀ اقتصاديّه که در تعاليم حضرت 
حاصل نگردد و بهاءاللّہ و قابل االجرا است و از آن اضطرابى در هيئت اجتماعيّه 

چون بنظر عميق دّقت نمائيد مالحظه مى کنيد که نهايت .  همچنين سائر احزاب
اين تعاليم قّوۀ جامعه است در ميان جميع .  آرزوى آن احزاب در تعاليم بهاءاللّہ موجود

بشر و قابل االجرا ٰلکن بعضى تعاليمست از سابق نظير احکام تورات که قطعيًّا اليوم 
.  و همچنين سائر اديان و سائر افکار ِفَرق مختلفه و احزاب متنّوعه.  يلاجرايش مستح

مثًال مسألۀ صلح عمومى حضرت بهاءاللّہ مى فرمايد که بايد هيئت محکمۀ کبرٰى 
هر چند تشکيل شد ولى از عهدۀ صلح عمومى بر  ١ممَ زيرا جمعيّت اُ .  تشکيل شود

ہ بيان فرموده اين وظيفۀ مقّدسه را بنهايت نيايد اّما محکمۀ کبرٰى که حضرت بهاءاللّ 
تعاليم حضرت .  اين حقيقت حالست که بيان ميشود... قدرت و قّوت ايفا خواهد کرد 

بهاءاللّہ را مالحظه نمائيد که بچه قّوتست در حاليکه حضرتش در سجن عّکا بود و در 
ال قّوت در تحت تضييق و تهديد دو پادشاِه خونخوار، با وجود اين تعاليمش بکم

ايران و سائر بالد انتشار يافت و هر تعليمى از تعاليم و يا هر مبدئى از مبادى و يا هر 
فرقۀ از ِفَرق اگر در تحت تهديد يک سلطه قاهرۀ خونخوارى افتد در اندک زمانى 

حال پنجاه سال بهائيان در ايران در اکثر ديار در تحت تضييق تاّم و .  مضمحل شود
هزاران نفوس در مشهد فدا جان باختند و قتيل شمشير ظلم .  سنان بودند تهديد سيف و

و عدوان گشتند و هزاران خاندان محترم از بنيان ريشه کن شدند و هزاران اطفال بى 
پدر شد و هزاران پدران بى پسر گشت و هزاران مادر بر جنازۀ پسر سر بريده فرياد و فغان 

رندگى و خونخوارگى در انتشار تعاليم بهاءاللّہ رخنه جميع اين ظلم و عدوان و د.  نمود
   ٢."روز بروز انتشار بيشتر گشت و قّوت و قدرت بيشتر ظاهر شد.  و فتورى ننمود

  
  

                                                 
  مجمع ملل که بعد از جنگ جهانى اّول تشکيل شد   ١
      ۱۱۳، صفحه ۳، جلد مکاتيب عبدالبهاء   ٢
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  پايان سخن
آنچه در اين کتاب از آثار و تعاليم آئين .  ايرانيان عزيز روى سخن با شما است

و پيش کش شما کرده ام بدين اميد بود که بهائى گرد آورده و بر َطبِق اخالص نهاده 
شما را از نهضت بزرگ و فراگيرى باخبر گردانم که از کشور ما آغاز گشته و به هر مرز و 
.  بومى در جهان رسيده است ولى دريغ، بد انديشان، شما را از آگاهيش باز داشته اند

کسى بايد در سّر  ضمير  کارى به قبول يا رّد آنها ندارم زيرا بر بنده مسلّم است که هر
خويش آزاد و مختار باشد که هر مرامى را که مى پسندد بپذيرد و بر ديگران نيست که 
در حريم وجدان مردمان دخالت نمايند و همواره اين بيان حضرت بهاءاللّہ را پيش 

  :روى خود دارم که فرمود
پس در عالم  ".  کيشش نيکوکارى و آئينش بردبارى.  امروز کيش يزدان پديدار"

بردبارى و مدارا بنده را نرسد که رابطۀ محبّت ميان مردمان را مشروط به شرط 
همکيشى و يکسان انديشى نمايم و آنچه مرا بر گرد آوردن اين اوراق برانگيخت آن 
بود که شايد از اين راه، غبارى که غرض و رزان بر ديدۀ جان بين شما نهاده اند و با 

رست و ناروا حقيقت اين آئين را وارونه جلوه داده اند از صفاى سخنان ناسزا و ناد
ضميرتان بزدايم تا با ديدۀ انصاف، ديگر جامعۀ بهائى و بهائيان را چنانکه مى گويند و 

  .شنيده اند گمراه و پليد و زيان بخش نشماريد
بسيارى از دانشمندان جهان هستند که بهائى نبوده و نيستند اّما افکار و   

براى ايرانيان مخصوصًا، کار دشوارى نبايد باشد .  ديشه هاى اين آئين را ستوده اندان
که اگر از ايرانى ديگرى هر چند از مذهبى ديگر باشد ستايش نمايند حتّٰى به افکار 
بلندش ببالند و آنان را که در راه شناسائى و بزرگداشت هويّت ايرانى گامهاى بلندى 

مگر ايرانياِن شيعه مذهب که اکثريّت مردم ايرانند و عنايتى به .  که برداشته قدر دانند
سنّى مذهبان ندارند، از ستايش بزرگانى چون فارابى و ابو على سينا و سعدى و حافظ 
و مولوى و صدها ديگر که همه سنّى مذهب بودند باز مى ايستند و امتناع مى ورزند 

اگر ما نيز به عنوان يک ايرانى از حال چه اشکالى دارد و چه ضررى به هم مى رساند 
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بنيان گذار آئين بهائى که در دورۀ انحطاط اين کشور انديشه هاى تازه اى آورد و افکار 
نوينى را ترويج نمود که در جهان پراکنده شد و چند ميليون از جهانيان را شيفته و 

  سرسپردۀ خويش کرد ستايش کنيم؟
  ان به زشتى بردکه نام بزرگ    بزرگش نخوانند اهل خرد

آيا اگر يک ايرانى براى آنکه مثًال سعدى و حافظ شيعه نبوده اند به لعن و طعن آنان 
پردازد و از قدرشان بکاهد و حتّٰى سعى در پنهان کردن آثارشان کند، خود را در خور 

  شماتت و آماج تير مالمت نمى سازد؟
ن و راديو و تلويزيون خوانندگان عزيز، روزى نيست که در بعضى از جرائد ايرا  

گاه . دولتى يا از فراز منابر حمالت شديدى از زواياى مختلف بر آئين بهائى نشود
حرفهائى که بيش از يک قرن و نيم درباره اش ساخته و پرداخته اند تکرار مى کنند و 
.  گاه سخنان تازه اى اختراع مى کنند و پيرايۀ ناجور ديگرى را بر امر بهائى مى بندند

ئوالى که بايد از اين حضرات کرد آن است که اگر امر بهائى چنين است که مى س
گوئيد و مى نويسيد و منتشر مى کنيد پس از چه مى ترسيد و چرا نمى گذاريد که 

از انتشار .  بهائيان نيز مطالب خود را بگويند و پاسخ تهمت ها و دعاوى شما را بدهند
اگر به گونه اى که مى گوئيد، آئين بهائى .  کنيد افکارشان با زور و تهديد جلوگيرى مى

ست بچنين سست بنياد است ديگر چه لزومى دارد که گرداگرد آن بنيانى که از پاى 
ويران است حصارى محکم بسازيد تا پنهان بماند؟  بگذاريد که پيدا باشد و خود فرو 

  پاشد ديگر اينهمه زحمت براى دگرگون نمودنش براى چيست؟
آزاد نيستند که .  نه در ايران بهائيان آزاد نيستند که از خود دفاع نمايندمتأّسفا  

حتّٰى ورود کتابهاى بهائى از خارج از کشور .  به انتشار کتب و رسائل خود بپردازند
ممنوع است و دادن کتاب بهائى به طالباِن غير بهائى جرم است و مجازات سنگينى 

ين بخش، آثار و کتبى را که مى توان از طريق اين است که در پايان ا.  در پى دارد
کامپيوتر يافت و اّطالعات ديگرى که از طريق راديو و تلويزيون بدست آورد، درج مى 

خدا را شکر بايد کرد که در اين عصر ِپيروزِى .  کنيم تا در دسترس طالبان باشد
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لوگيرى تکنولوژى ديگر ممکن نيست مانند گذشته از مخابرات و پخش اّطالعات ج
  :چه خوش فرمود حافظ شيرين سخن.  کرد و مردم را در تاريکى واگذاشت

  گر تو بيداد کنى شرط مرّوت نبود  خستگان را چو طلب باشد و قّوت نبود
  شيخ ما گفت که در صومعه هّمت نبود  گر مدد خواستم از پير مغان عيب مکن
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  ليست کتب در آدرس کامپيوترى
  

يافت  /http://reference.bahai.org/faدوستان عزيز، کتب ذيل در آدرس کامپيوترى 
  :مى شود

  
  :آثار حضرت بهاءاللّہ

  کتاب اقدس
  کتاب ايقان

  کلمات مکنونه عربى
  کلمات مکنونه فارسى

  مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس
   ۲و  ۱جلد : الٓهىمجموعۀ آياِت 

  لوح خطاب به شيخ محّمد تقى مجتهد اصفهانى
  چهار وادى
  هفت وادى

  منتخباتى از آثار حضرت بهاءاللّہ
  مجموعۀ الواح مبارکه 
   ۳و  ۲و  ۱جلد : مجموعۀ لئالى الحکمة

  لوح مبارک سلطان ايران 
  الواح نازله خطاب به ملوک و رؤساى ارض

   ۳و  ۲ و ۱جلد : مجموعۀ آثار قلم اعلىٰ 
  رسالۀ تسبيح و تهليل

  درياى دانش
  مجموعۀ مناجاتهاى حضرت بهاءاللّہ
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  ادعيۀ حضرت محبوب
   ۲و  ۱جلد : مجموعۀ مناجات آثار قلم اعلىٰ 

  مجموعۀ اذکار و ادعيه ِمْن آثار حضرت بهاءاللّہ 
  جواهر االسرار
   ۳و  ۲و  ۱جلد : ادعيۀ مبارکه

  نفحات الّرحٰمن
  اقتدارات و الواح ديگر
  اشراقات و الواح ديگر
  مجموعۀ مائده آسمانى

  رّب الجنود
  آيات الّرحٰمن

  
  :آثار حضرت باب

  منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ 
  

  :آثار حضرت عبدالبهاء
  رسالۀ مدنيّه
  مفاوضات

  مقالۀ شخصى سيّاح
  تذکرة الوفاء

  وصاياى مبارکه حضرت عبدالبهاء
  رسالۀ سياسيّه

   ۳و  ۲و  ۱جلد : رت عبدالبهاءمجموعۀ خطابات حض
  جلد ۶: منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء



٢٦١ 

 

  جلد ۸: مجموعۀ مکاتيب حضرت عبدالبهاء
  مجموعۀ مناجاتهاى حضرت عبدالبهاء

  مجموعۀ الواح مبارکه به افتخار بهائيان پارسى
  

  :آثار حضرت ولّى امراللّہ
  خطاب به احبّاى شرق  –توقيعات مبارکه 

  )۱۹۲۲ – ۱۹۲۶(رکه توقيعات مبا
  )۱۹۲۷ – ۱۹۳۹(توقيعات مبارکه 
  )۱۹۲۲ – ۱۹۴۸(توقيعات مبارکه 
  )۱۹۴۵ – ۱۹۵۲(توقيعات مبارکه 
  )۱۹۵۲ – ۱۹۵۷(توقيعات مبارکه 
  مجموعۀ مناجات

  
  :ترجمۀ آثار حضرت ولّى امراللّہ

  ظهور عدل الٓهى
  دور بهائى

  کتاب قرن بديع 
  نظم جهانِى بهائى
  ندا به اهل عالم

  حصين شريعت اللّہ حصن
  جلوۀ مدنيّت جهانى

  
  :پيامها و دستخّطهاى بيت العدل اعظم

  وعدۀ صلح جهانى



٢٦٢ 

 

  حضرت بهاءاللّہ، قرن انوار، رفاه عالم انسانى: بيانيّه هاى جامعۀ بين المللى بهائى
  

  :مجموعه هائى از آثاِر مبارکه
  آياِت بيّنات
  حديقۀ عرفان
  بشارة النّور

  نسائم الّرحٰمن
  ان پارسىيار

  جلد ۴: مجموعۀ امر و خلق
  پيام ملکوت

  گنجينۀ حدود و احکام
  گلزار تعاليم بهائى

  جلد ۲: مجموعۀ پيام آسمانى
  آنچه کند او کند 

  عهد و ميثاق
  رسالۀ ايّام تسعه 

  جلد  ۵: مجموعۀ نفحات فضل
  مجموعۀ مناجات براى اطفال

  
  :مؤلّفين ديگر
محّمد نبيل زرندى، تلخيص عبدالحميد اشراق  مّال  –) مطالع االنوار(تاريخ نبيل 

  خاورى 
  لجنه امور احبّاى ايرانى در آمريکا  –اتّحاد و اتّفاق در جامعۀ بهائى 

  داريوش و گريس شاهرخ  –اصول ديانت بهائى 



٢٦٣ 

 

  اسلمنت . اى. ج –بهاءاللّہ و عصر جديد 
  فرزين دوستدار  –پيام صلح 

  نصرت اللّہ محّمد حسينى  –حضرت باب 
  محّمد على فيضى  –حضرت بهاءاللّہ 

  محّمد على فيضى  –اولٰى  ۀحضرت نقط
  محّمد على فيضى  –حيات حضرت عبدالبهاء 

  ويليام هاچر و دوگالس مارتين  –ديانت بهائى آئين فراگير جهانى 
  فرزين دوستدار  –روزنه هاى اميد در آستانۀ قرن بيست و يکم 

  دکتر على مراد داودى  –مقاالت و رسائل در مباحث متنّوعه 
  اديب طاهرزاده  –نفحات ظهور حضرت بهاءاللّہ 
  جان هادلستون  –در جستجوى عدالت اجتماعى 

  باليوزى . حسن م –خديجه بيگم 
  ميرزا محّمد زرقانى  –جلد  ۲: مجموعه بدايع االٓثار

  ابوالفضائل گلپايگانى  –کتاب فرائد 
  رى حاج محّمد طاهر مالمي –خاطرات مالميرى 

  دکتر وحيد رأفتى  –جلد  ۳: مجموعه مآخذ اشعار در آثار بهائى
  عبدالحميد اشراق خاورى  –قاموس مختصر ايقان 

  دکتر رياض قديمى  –سلطان ُرُسل حضرت رّب اعلٰى 
  عبدالحميد اشراق خاورى  –تقريرات دربارۀ کتاب مستطاب اقدس 

  دکتر على مراد داودى  –الوهيّت و مظهريّت 
  پريوش سمندرى خوشبين  –جلد  ۲: طراز الٓهى مجموعه

  عبدالحميد اشراق خاورى  –گنج شايگان 
  روحيّه ربّانى، ترجمه ابوالقاسم فيضى  –گوهر يکتا 

  عالء الّدين قدس جورابچى  –بهاءاللّہ موعود کتابهاى آسمانى 



٢٦٤ 

 

  پرويز صادق زاده و بهنام گل محّمدى  –نور ايمان 
  هرابخانى روح اللّہ م –فصل الخطاب 

  استانوود کاب  –آرامش براى جهان پر آشوب 
  على اکبر فروتن  –آثار گهربار 

  مؤّسسۀ معارف بهائى  –هديۀ ازدواج 
  جمشيد فنائيان  –بهاءاللّہ بنيانگذار و الهام بخش مدنيّت جديد جهانى 

  نصرت اللّہ محّمد حسينى  –حضرت طاهره 
  هوشنگ گهرريز  –حروف حّى 
  عنايت خدا سفيدوش  –پيشگامان پارسى نژاد تنى چند از 

  از انتشارات پيام دوست  –بهائيان و ايران 
  کولت گوويون و فيليپ ژوويون  –باغبانان بهشت خدا 
  فروغ ارباب  –جلد  ۲: مجموعه اختران تابان

  
همچنين کتب ديگر و نيز برنامه هاى راديوئى و تلويزيونى در آدرسهاى کامپيوترى ذيل 

  :شود يافت مى
 
http://www.elham.tv/ 
http://www.sedayedoost.org/ 
http://www.bahairadio.org/ 
http://www.bahaiview.org/ 
http://www.javanim.org/ 
http://www.pazhuheshnameh.org/ 
http://www.aeenebahai.org/ 
http://www.dinebahai.org/ 




