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ر ت    ایادد

  
 و ى روشن، خواندن استىا اين كتاب مقدّمه 

گاهي   ى بهائآیین گوناگون ىها بهبخش، مشتمل بر جن آ
 و اقدامات تاريخ، احكام، امور اداری هیات،از ال

 ،ن بهائیمقدمه ای کوتاه بر آیی که از کتاب  اجتماعی
 .ت شده اس اقتباس ترجمه و،منتألیف دکتر موژان مؤ

 وضوح و روشنی ی موارد در اين كتاب، برایدر برخ
بيشتر، مضمون برخی از عباراتی که نقل شده بجای 
عین متن اصلی، که به زبان عربی است، نوشته شده 

 . است
 ى اديان جهان كتابهاۀدكتر موژان مؤمن در زمين 

كادميك ىمتعددی تأليف كرده و با تعداد  از نشريات آ
 من مؤاز جمله تألیفات دکتر  . داشته استىهمكار

به زبان  "همذهب شيع  برىا همقدّم" و" پدیدۀ دین"
 .دن برجسته بشمار میروجعا مر ازاست کهانگلیسی 
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تار   پ
  

 خود، از ۀ سال۱۶۰ كوتاه تاريخ ۀ بهائی، در دورآیین 
جهانی  یدیانت به  در خاورمیانه گمنامینهضت مذهبی

 بهائی كه اينك یند.  با رشدی سريع تبدیل شده است
در تمام كشورهای جهان استقرار يافته، به سرعت از 

شود تا به موازات ساير اديان كه  مجهوليت خارج می
اند جايگاه خود   تثبيت شده شده و  بيشترپيشتر تأسيس

 در طول تاريخ خود، از لحاظ كیفیّت،  اين دين. را بيابد
 ۀ توسع جامعه، رشد و و سازماندهیِى جغرافيايگسترِش
بزرگترين جوامع بهائی اينك در .   يافته استىعظيم

به نسبت (جنوب آسيا، آفريقا، آمريكای التين و 
.   دارندوجودجزاير اقيانوس آرام  در برخی از) جمعيت

در اين بخشهای جهان، جمعيت برخی از روستاها و 
در اين نقاط، .   بهائی هستندتمامنواحی، كم و بيش 
 آموزش و پرورش، كشاورزی و ۀوسعبهائيان طرحهای ت

.  اند  را شروع كرده اجتماعی و اقتصادیۀتوسعنيز 
آخرين آمار رسمی بهائی كه در دسترس قرار دارد 

  دهد كه در تمام جهان نشان می) ۲۰۰۳مربوط به سال (
بهائيان   .تا شش ميليون نفر بهائی وجود داردبين پنج 
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  در متجاوز از و نقطه سكونت دارندهزارصددر بيش از 
 بهائی با هيئتهای ۀيافت  نقطه جوامع سازمان هزار ه د

 هيئت ۱۸۲و ) یموسوم به محافل روحانی محلّ(ابی انتخ
آمده وجود به ) محافل روحانی ملّی(انتخابی مّلی 

مقصود از اين كتاب بيان گفتاری كوتاه و .  است
 بهائی برای  دیانتای مختصر بر تاريخ و تعاليم مقدّمه

سانی است كه اطّالعات بسيار اندكی در اين زمينه ك
 .دارند

در آثار بهائی، .   بهائی بسيار وسيع استآیین ۀدامن 
اصول اخالق شخصی، كه انتظار   واتالهّيعالوه بر 

رود در كتب مذهبی مشاهده شود، در خصوص  می
موضوعهایی چون اصول اخالق اجتماعی، مسائل 

امور  ۀادارقتصاد، نژادی، دفاع از حقوق زنان، ا
 تعاليم و احكامی المللی جهان و مسائل حقوقی بین

توان گفت كه در زندگی  میبا اطمینان .  وجود دارد
های  انسان، در سطح فردی، اجتماعی يا جهانی، زمينه

 بهائی در خصوص دیانتچندان زيادی وجود ندارد كه 
اين بدان معنی .  آن حرفی برای گفتن نداشته باشد

ها سياستی مشخّص يا مقرّراتی  كه در اين زمينهنيست 
کند   میبیاندهد، بلكه اصولی كلّی را  مفصّل ارائه می

توان با توجّه به اوضاع خاّص موجود، خّط مشی  كه می
اين كتاب با .  تعیین کرد  آن اصولالزم را بر مبنای
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شود و بنابراين  های روحانی تعاليم بهائی آغاز می جنبه
ك   . شده استيدبر آنها تأ

 اين دين به وحدت اساسی اديان معتقد ازآنجاکه
است، برخی از مردم تا حّدی امر بهائی را يك ديانت 

اند، يعنی دينی كه بهترين  التقاطی يا تلفيقی خوانده
چون .  آورده استگرد های ساير اديان را در خود  جنبه

 ادیان از يك منشأ روحانی ۀبهائيان معتقدند كه هم
 ۀدانند كه هم گيرند، در نتیجه مسّلم می ه میسرچشم

 بهائی، تا حدّی بازتابی از آیینآنها، از جمله 
 نشان دهیم كه  در اين كتاب اميدواریمامّا.  يكديگرند

ت كه از بسياری جهات  دارای تعاليمی اسبهائیآیین 
 .ندا جديد و بديع

 اسامی بنيانگذاران امر بهائی در صفحات چون 
خواهد شد، در اینجا ايشان را به اختصار آينده مطرح 
توانيد در فصل  جزئيات تاريخی بيشتر را می( .میكن معرفی می

 در حدود   بنيان امر بهائی).هشتم همین کتاب مالحظه كنيد
آن .  صد و شصت سال قبل در ايران گذاشته شد منشأ 

محمد   جوان ايرانی به نام سیـد علیبازرگان تعاليم دينی
نهضت بابی ايران را از سال .  بود" باب"معروف به 

اآرامی ن ل و تحوّ ميالدی دستخوش۱۸۵۳ تا ۱۸۴۴
همزمان با اين آشفتگی، امر بهائی توّسط يكی .  ساخت

زادگان ايرانی، يعنی میرزا حسینعلی نوری  از اشراف
بهاءاللّه ابتدا به عّلت .   تأسيس شد،"بهاءاللّه"ملقب به 
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 از ۱۸۵۳بعد، در سال  . افتادپیروی از باب به زندان 
 دارای مراحل متعّدد بود كه ویتبعيد  . ایران تبعيد شد

.  دشتبعیدشان به عكّا منتهی به  ۱۸۶۸سرانجام در سال 
 عثمانی كه از آن به ۀدر امپراطوری تركيبود عكّا شهری 

حضرت بهاءاللّه به .  شد  استفاده میشهر زندانصورت 
مقر یافتند و به نوشتن شرح و  آن ۀاجبار در عكّا و حوم

 ۱۸۹۲ در سال وتفصيل در بارۀ تعاليم خود پرداختند 
 .ندتدرگذش ميالدی

 را به  عباس افندی خود ارشدحضرت بهاءاللّه فرزند 
ر تبيين  بهائی منصوب كردند و اختياۀعنوان رهبر جامع

.   را به ايشان واگذار نمودندو تفسير تعاليم اين دين
 بهاء نامید و به ۀ را عبدالبهاء یعنی بندعباس افندی خود

حضرت .  شوند این نام معروف شده و شناخته می
 از محدوديتهای ۱۹۰۹عبدالبهاء بعد از آن كه در سال 

زندان و تبعيد رهايی يافتند، به مصر، اروپا و آمريكای 
ای محكم برای  شمالی سفر كردند تا به ايجاد شالوده

حضرت .   نماينداعدتمس بهائی در آن نواحی آیین
 .   درگذشتند۱۹۲۱عبدالبهاء در سال 
 نوۀ خود شوقی افندی را به  عبدالبهاحضرت

 بهائی منصوب نمودند و تبيين آیینعنوان رهبر بعدی 
غالباً به شوقی .  دند کرتعاليم بهائی را به ايشان محوّل

ايشان در .  شود افندی به عنوان ولیّ امر بهائی اشاره می
 .  درگذشتند۱۹۵۷سال 
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جامعۀ  المللی  اوّلين انتخابات بين۱۹۶۳در سال 
.  العدل اعظم برگزار شد  برای تشكيل بيتبهائی
 امور ۀكنند  ادارهیالملل العدل اعظم اينك هيئت بين بيت
اين هيئت از مركز جهانی .   بهائی است جهانیۀجامع

 حيفا، كه اينك در كشور – عّكا ۀامر بهائی در ناحي
 .كند  واقع است، امور جامعه را اداره میاسرائيل

 بهائی از آثار دیانتتعاليم و اساس تشكيالتی  
.  بهاءاللّه، عبدالبهاء و شوقی افندی استخراج شده است

العدل اعظم اختيار داده شده است تا در هر  به بيت
 ذكر یصريحدستور یا راهنمایی  كه در آثار مزبور موردی

 . اقدام کند الزمرّراتنشده، به وضع قانون و مق
 دیانت خود، ۀدر طول تاريخ يكصد و شصت سال 

 ۀاكنون جامع.  گسترش يافته است بهائی به سراسر دنيا
 ۀ كشورها وجود دارد و آثار بهائی به همۀبهائی در هم
يكی از .   جهان منتشر شده استۀزبانهای عمد

های جالب و گيرای امر بهائی چگونگی توانایی  یويژگ
 ه و سابقمشرب جلب تعداد فراوانی از مردم از هر ردآن 
در كشور محلّ پيدايش و تولّدش، بسياری از .  است

اند در نواحی روستايی  ايرانيان را كه سابقًا مسلمان بوده
از ایران تعالیم .  و شهری به خود جذب كرده است

 آمريكای شمالی برده شد و در آنجا  اروپا وبهائی به
مسيحيان شهرنشين به امر  تعداد كثيری ازانتشار يافت و 
در آمريكای جنوبی صدها هزار نفر از .  بهائی گرویدند
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پوست آمريكايی كه به مذهب كاتوليك  روستاييان سرخ
در هندوستان بيش از يک .  معتقد بودند بهائی شدند

در .   ايمان آوردندیندميليون روستايی هندو به اين 
 آیینسیاری از بودائيان به شرقی تعداد ب  آسياي جنوبِ

 ،در مجموع، منابع معتبر مستقل . ندبهائی اقبال كرد
 بهائی را از لحاظ گستردگی به عنوان دومين دين دیانت

كليسای  فقط  –– كنند جهان، بعد از مسيحيت، ذكر مي
م با یاميدوار . داردكاتوليك رم است که گسترش بیشتری 
ربوط به اين واقعيت خواندِن اين كتاب برخي از دالئل م

ظيمی از نوع بشر بسيار  بهائی برای گروه عدیانتكه 
  . معلوم و واضح گرددجّذاب است

 تكامل ۀ از نحودر این کتاب کوشش نشده است که 
 بهائی، و بخصوص ساختار اداری آن، آیینتاريخی 

های اصلی  يكي از ويژگي.   شودهارائتحليلی تاريخی 
اثر اين تحوّل در .  يع آن است رشد و تحوّل سراین آیین

 صورت گرفته كه توسّط هایی تعالیم و راهنمایی
 ارائه و توصیه بهائی و جانشينان ايشان، آیین گذار یاننب

 اندك اين كتاب، تنها كاری باتوجه به حجم.  شده است
ای   مرحله تصويریست از دادن  ارائه اد انجام دتوانیمكه 

، در حال  تدریجیو تكامل تحوّل  در جریان،که اين دين
  . به آن رسيده استحاضر

   

موژان مؤمن
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  فصل اول

  

د راا    
  

 را صرف جستجو و ی از مردم وقت زيادیبسيار 
 خود  با وكنندی خود می زندگیپرسش در مورد معنا

  وجود دارد؟ ی من هدفی زندگی آيا برا :اندیشند می
ا كشف كنم توانم آن ری وجود دارد، چگونه میاگر هدف

توانم یتوانم به آن هدف برسم؟ چطور میو چگونه م
 ؟  دست یابم و سعادت پايدار خاطر به رضايت

  
  توانيم شاد و خوشبخت باشيم؟چگونه مي

 در خصوص آنچه كه ی زيادیدر حال حاضر ادّعاها 
 ن شاد و خرسند كند، در اطرافمایتواند ما را افرادیم

 كه یخوانيم فرد يها م مهغالباً در روزنا . وجود دارد
 معتبر و قابل اعتنا است بيان كرده یكند شخص يادّعا م

كه اگر چنين كنيم و چنان كنيم، شاد و خوشبخت 
 را مشاهده ی در تلويزيون تبليغاته بسا که چ. خواهيم شد
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 محصوالت را ی است اگر ما برخیكنيم كه مدّع يم
  .  و خشنود خواهيم بودیبخريم راض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ی مؤسّسات تجاریمديران اجرائ از یهاي نمونه
 یها ، و ستارهی ورزشیها هنرپيشگان سينما، شخصيت

  بيهودگي تالش ما براي كسب ثروت

حضرت عبدالبهاء زندکانی پرندگان را به عنوان        
 بيهودگي تالش ما براي كسب ثروت و قدرت ۀنمون

 :زنند مثال مي

 بلندي ۀمرغي در باالي كوهي بر شاخ      " 
نه نموده، هوا در اي بهتر از قصور ملوك ال آشيانه

نهايت لطافت، آب در نهايت عذوبت،  منظر در 
برد و جميع خرمنهاي  غايت حالوت، ايّامي بسر مي

آن صحرا ثروت آن مرغ است و اين را بدون زحمت 
 .مالك است

 اين ۀ       انسان هر قدر ترقّي كند در دنيا به درج
پس معلوم شد كه در امور دنيويه هر .  رسد مرغ نمي

ر انسان بكوشد و خود را هالك كند فراواني و قد
از اين واضح و .  زندگاني يك مرغ كوچكي نيابد

معلوم شد كه انسان بجهت زندگاني اين حيات دنيا 
خلق نشده است، بلكه انسان بجهت فضائل نامتناهي 
و علويت عالم انساني و تقرِّب درگاه الهي و جلوس 

 ."بر سرير سلطنت ابديه خلق شده است
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 ی معرفیبينيم كه به عنوان كسان ي پاپ را میموسيق
اند، از   رسيدهیاند، به نتيجه نهائ ند كه موفّق شدهشو يم

كند برخوردارند، و  ی ما عرضه مۀهر آنچه كه جامع
با اين حال، ما از . اين احتماًال شاد و خرسند هستند بر بنا

 ی تلويزيونیها ها و برنامه ها، مجّله همان روزنامه
تصاويري كه از مردم موفّق به ما  در فهميم كه غالباً مي

 آنها ی و سرخوردگی، نوميدیشود، تنهاي ینشان داده م
 هدفهاییقدرت و ثروت به عنوان . كنند را پنهان مي

 معيار فرد موفّق و ارزش مورد قبول صورت به ارزشمند،
دانيم  ی در عين حال، میول.  دشو ی میجامعه به ما معرف

 یافراديابند غالباً  ی دست مهدفها كه به اين یكسان
هستند كه در ارتباط با ديگران مشكل دارند، از لحاظ 

 فقير و ضعيف هستند، و بنابراين ی و روحانیعاطف
بنحوی شایسته اند  كه به دست آوردهتوانند از آنچه  ینم

  . شوندندم  بهره
كنند كه اگر  یحضرت بهاءاللّه در آثار خود اشاره م 
خواهيم شاد، خوشبخت و خرسند باشيم، بايد دقيقاً  یم

دادنش را  فيان ما انجام از اطرایعكس آنچه كه بسيار
 به اين ی بیانايشان . كنند، انجام دهيم یتوصيه م

ارزش عمر خود را در   پرۀین نقد:ندیفرمامضمون مي
ارزش و ناشايسِت نفس خودتان تلف یب  یها خواسته

 و ی خودتان سعیص منافع شخینكنيد و تنها برا
اشاره به اين تصوّر غلط  درهمچنین  و  ۱.كوشش ننماييد
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 و ی خوشبختی برا به خودی خودو خيال باطل كه ثروت
مون  مضين به ای ارزش است بيانی دارایكمال بشر

خواهم تو از   می و من طلبي میتو طال را : فرمايند یم
 خودت را در داشتنِ ینياز يتو ب. یطال پاك و منزّه باش

 تو از آن ی تو را در پيراستگینياز ی و من بیدان یآن م
گاه . شناسم یم   من است ویبه جانم سوگند كه اين آ

زگار تواند با روش تو سا یچگونه راه من م.  آن گمان تو
 یآور توانيم با جمع یاين اعتقاد ما كه م    ۲؟شود

 يا ی ماّدیها  در خواستهیرو قدرت، يا با زيادهثروت و 
 از ی به سعادت دست پيدا كنيم، ناشیجسمان یلذّتها

 اطرافمان را ی ماّدیاين واقعيت است كه ما فريب دنيا
 یبه نظر م" یواقع"اين دنيا آنقدر نزديك و . ايم خورده
امّا . تر است  مهمیكنيم از هر چيز ی كه فكر مرسد
 و وضوح آشكاِر ی بسيار و روشنیو نزديك یواسطگ یب

 . ارزش بودنش كشيده است ی و بی بر تهیا اين دنيا پرده
  :فرمايند یحضرت بهاءاللّه در اين خصوص م

حقيقت و نيستي است بصورت   دنيا نمايشي است بي
براستي ...  داو مبنديه دل ب . هستي آراسته

گويم كه مثَلِ دنيا مثلِ سرابيست كه بصورت  مي
آب نمايد و صاحبانِ عطش در طلبش جهد بليغ 

   ٣.دنبهره و نصيب مان او رسند بيه نمايند و چون ب
 ما در اين گی، زندئی ديگر در آثار بهایدر جا  

 بيكران يا به ی گذرا در سطح دريايجیجهان به مو
اين دنيا و هر   ۴.نابود تشبيه شده استاي ناپايدار و  سايه
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 كوتاه در اختيار ما خواهد یدهد مدّت یآنچه كه وعده م
 خود را به ی و دلبستگیتگبنابراين، نبايد وابس . بود

 یرود و موجب يأس و نوميد باالخره از بين ميآنچه كه 
   :گردد، افزايش دهيم یم

 موجود مفقود ايامِ معدود معدوم گردد و هستيِ
 گلشن زندگاني را طراوت و لطافت نماند و . شود

گلزار كامراني را صفا و شادماني بگذرد؛ بهار 
خزانِ ممات گردد و سرور و حبورِ ه حيات مبدل ب
در  . ظَالم ديجور در قبور گردده قصور تبديل ب

شايد و شخص دانا تعلّق  ناين صورت دلبستگي را
   ۵.قلب ننمايد

كنده از درد و یسماناين ماهيِت اين جهان ج  است كه آ
 :رنج باشد

اين خاكدان فاني چنين است، مخزن آالم و محن 
دارد، واالّ  است، غفلت است كه انسان را نگه مي

هيچ نفسي در اين عالم راحت نيست، از ملوك 
اگر يك جام شيرين  . گرفته تا به مملوك برسد

اينست شأن اين  . دهد در عقب صد جام تلخ دارد
   ۶.دنيا

 كه در اين دنيا یقبل از آن كه اين مّدت كوتاه 
 كنيم خود را تغيير یگذرانيم پايان يابد، بايد سع یم

 پيوند ه است کهدوفرم حضرت بهاءاللّه توصيه    ۷.دهيم
 اين دنيا بگسليم و دست از تعقيب یها با جاذبهرا خود 

 من از بند ملك خود ةاي بند" : برداريمپرستیاهداف خود
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رهايي بخش و از حبسِ نفس خود را آزاد كن؛ وقت را غنيمت را 
شمر زيرا كه اين وقت را ديگر نبيني و اين زمان را هرگز 

 8".نيابي
  

  جستجوي روحاني
 را كه به سعادت و رضايت یاگر قرار باشد معرفت  

شود بيابيم و درك كنيم، بايد در  ی میپايدار منته
نبايد در ميان  ما یامّا، جستجو .  آن باشيمیجستجو

به رنج و   معموًال که باشد قات مادی و دنیویامور و تعّل
 یگردد؛ بلكه طلِب ما بايد طلبِ روحان ی میاندوه منته

 ی روحانیحضرت بهاءاللّه جستجو را به سفر . باشد
و معيار الزم براي حصول موفقيّت در اين اند  هتشبيه كرد

 .اند مودهنسفر را توصيف 
 توفيق در جستجو، صبر و استقامت یااوّلين شرط بر 
 :است

ه مسافر در اين سفر بي صبر بجائي نرسد و ب" 
. مقصود واصل نشود و بايد هرگز افسرده نگردد

اگر صد هزار سال سعي كند و جمال دوست نبيند 
  ٩".پژمرده نشود

دومين شرط براي حصول موفقيّت اين است كه 
. شد روشن بای ديدیشخص فارغ از تعّصب و دارا

ا که بسیار بدانها دلبستگی ی ر افکاربايد آماده باشيم كه
 :كنار بگذاريم ایم  پذیرفته  از پيشی را که  و عقايدداریم
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 ن عباد را كه دل را كه منبع خزينةو شرط است اي
الهيه است از هر نقشي پاك كنند  و از تقليد كه از 

و اين ...  اثر آباء و اجداد است اعراض نمايند
الب را حاصل نشود مگر به نثار آنچه هست طلب ط

يعني آنچه ديده و شنيده و فهميده همه را بنفي 
 ةشهرستان جان كه مدينه  منفي سازد تا ب"ال"
  ١٠. واصل شود"االّست"

 

  
   جستجو در راهمجاهد حقيقي

  :فرمايند  ميايقانحضرت بهاءاللّه در كتاب 
ود قدم طلب و    وليكن اي برادر من شخص مجاهد كه اراده نم

سلوك در سبيل معرفت سلطانِ قدم گذارد، بايد در بدايت امر 
 علوم اكتسابي و اشارات مظاهر ةاز جميع غبارات تير.... قلب را

لطيف و نظيف نمايد و ... شيطاني پاك و منزّه فرمايد، و صدر را
 آب و گل يعني از جميع نقوش شَبحيه و ةهمچنين دل را از عالق

رِ ظوغض در قلب صو ب بس گردانَد، بقسمي كه آثار حلّيه مقد
نمانَد كه مبادا آن حب او را بجهتي بي دليل ميل دهد و يا بغض 

حقّ نمايد ه و بايد در كلّ حين توكّل ب... او را از جهتي منع نمايد
ه و از خلق اعراض كند و از عالم تراب منقطع شود و بگسلد و ب

د و نَفْسِ خود را بر أحدي ترجيح ندهد و رب االرباب دربند
صبر و اصطبار دل ه افتخار و استكبار را از لوح قلب بشويد و ب

... فائده  احتراز كند  را شعار خود نمايد و از تكلّم بيمتصبندد و 
آن عرصه هرگز قدم نگذارد، زيرا ه و غيبت را ضاللت شمرد و ب

. حيات دل را بميراندغيبت سراجِ منيرِ قلب را خاموش نمايد و 
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بقليل قانع باشد و از طلبِ كثير فارغ، مصاحبت منقطعين را 
 غنيمت شمارد و عزلت از متمسكين و متكبرين را نعمت شمرد؛ در

أذكار مشغول شود و بتمام همت و اقتدار در طلبِ آن ه بسحار اَ
للّه سوي انارِ حب و ذكر بسوزانَد و از ما ه نگار كوشَد؛ غفلت را ب

نصيبان نصيب بخشد و از محرومان عطا  چون برق درگذرد و بر بي
يوان را منظور نمايد تا چه رسد به و احسان دريغ ندارد؛ رعايت ح

خلق ا نسان و اهل بيان؛  و از جانان جان دريغ ندارد و از شماتت
پسندد براي غير  از حق احتراز نجويد؛ و آنچه براي خود نمي

چه را وفا نكند؛ و از خاطئان در كمال استيالء نپسندد و نگويد آن
درگذرد و طلب مغفرت نمايد؛ و بر عاصيان قلم عفو دركشد و 

  ...بحقارت ننگرد، زيرا حسنِ خاتمه مجهول است
 مجاهده و ذوق و شوق و عشق و ولَه و         و چون سراجِ طلب

ت از شطرِ احديدر قلب روشن شد و نسيم محب به جذب و ح
وزيد، ظلمت ظاللت شك و ريب زائل شود و انوارِ علم و يقين 

ه در آن حين بشير معنوي ب.  اركان وجود را احاطه نمايدةهم
الع شود و قلب  الهي چون صبح صادق طةبشارت روحاني از مدين

صورِ معرفت از نُومِ غفلت بيدار نمايد و عنايت و نفْس و روح را به 
 جديد مبذول دارد، ة صمداني حيات تازو تأييدات روح القُدسِ

بقسمي كه خود را صاحب چشم جديد و گوش بديع و قلب و 
 آفاقيه و خفيات ةآيات واضحه بيند و رجوع ب فؤاد تازه مي

نمايد و بعينِ اللّه بديعه در هر ذره بابي مفتوح   أنفُسيه ميةمستور
 حقُّ اليقين و مراتبِ عينُ اليقين وه مشاهده نمايد براي وصول ب

اليقين؛ و در جميع اشياء اسرارِ تجّلي وحداني ه و آثار ظهورِ نور
ه مالحظه كندصمداني.  

 ٰ و طالبِ معارجِ تُقيٰ        قسم بخدا كه اگر سالك سبيلِ هدي
 حقّ را از فرسنگهاي ة واصل گردد، رائحٰباين مقامِ بلند أعلي
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هدايت را از مشرق كلّ شيء بعيده استنشاق نمايد و صبحِ نوراني 
ادراك كند و هر ذره و هر شيء او را داللت بر محبوب و 
مطلوب نمايد و چنان مميز شود كه حقّ را از باطل چون شمس 

و همچنين جميع آثار حقّ را از كلمات ... از ظلّ فرق گذارد
ٰ بديعه و اعمال منيعه و افعال لميعه از افعال و اعمال و آثار ماسوي

متياز دهد، چنانچه اهلِ لؤلؤْ لؤلؤ را از حجر و انسانْ ربيع را از ا
ون و خريف و حرارت را از برودت؛ و دماغِ جان چون از زكامِ كَ

 جانان را از منازل بعيده بيابد و از اثرِ امكان پاك شد البتّه رائحة
مصرِ ايقانِ حضرت منّان وارد شود و بدايع حكمت ه آن رائحه ب

ميع اني را در آن شهر روحاني مشاهده كند و جحضرت سبح
.  آن مدينه استماع نمايدة شجرعلوم مكنونه را از أطوار ورقة

  )١۵٣ –١۴٨ صص، ايقان(

  
   

 وصول به هدِف جستجو یشديد برا اشتیاق سومين شرط
 رسيدن به مقصود یبرا  شديدی شور و شوقیاست، يعن
 سخت  ویزيرا اين سفر ممكن است طوالن. دل و جان

 موجبات گوناگونی سبب  ماۀّر روزمیباشد و در زندگ
 وقفه و   دچارگیری مقصود و هدف ه در پیکشود  می

 باز  اصلی كه ما را از تعقيب هدف اتی شویمانحراف
  :دارد یم

طالب صادق جز وصال مطلوب چيزي نجويد و 
... حبيب را جز وصال محبوب مقصودي نباشد

م و جهدي بايد تا از همتي بايد تا در طلبش كوشي
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شهد وصالش نوشيم؛ اگر از اين جام نوش كنيم 
  .عالمي فراموش كنيم

و سالك در اين سفر بر هر خاكي جالس شود و در 
هر بالدي ساكن گردد از هر وجهي طلبِ جمال 

هر ديار طلبِ يار نمايد با هر  دوست كند و در
جمعي مجتمع شود و با هر سري همسري نمايد كه 

رّ محبوب بيند و يا از صورتي سري سشايد در 
   ١١.جمال محبوب مشاهده كند

  

  وادي معرفت
باخت           حكايت كنند عاشقي سالها در هجر معشوقش جان مي

 عشق صدرش از صبر ةگداخت، از غلب و در آتش فراقش مي
خالي ماند و جسمش از روح بيزاري جست و زندگي در فراق را 

آفاق بغايت در احتراقْ بود؛ چه روزها كه شمرد و از  از نفاق مي
از هجرش راحت نجسته و بسا شبها كه از دردش نخفته؛ از ضعف 
بدن چون آهي گشته و از درد دل چون واي شده؛ بيك شربه 

طبيبان از . شد داد و ميسر نمي وصلش هزار جان رايگان مي
عالجش درماندند و مؤانسان از اُنسش دوري جستند؛ بلي مريضِ 

باري . عشق را طبيب چاره نداند مگر عنايت حبيب دستش گيرد
عاقبت شجر رجايش ثمرِ يأس بخشيد و نارِ اميدش بيفسرد؛ تا آن 
كه شبي از جان بيزار شد و از خانه ببازار رفت؛ ناگاه او را عسسي 

او از پيش تازان و عسس از پي دوان تا آن كه عسسها . تعاقُب نمود
قرار بستند و آن فقير  رف راه فرار بر آن بيجمع شدند و از هر ط

گفت اين عسس  دويد و با خود مي أطراف ميه ناليد و ب از دل مي
اين تعجيل در طلبِ من است و يا شداد ه عزرائيل من است كه ب
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پا دوان بود ه آن خسته تير عشق ب. بالدست كه در كين عباد است
هزار زحمت و محنت ه ديوار باغي رسيد و به دل ناالن تا به و ب

باالي ديوار رفت؛ ديواري بغايت بلند ديد، از جان گذشت و 
خود را در باغ انداخت؛ ديد معشوقش در دست چراغي دارد و 

چون آن عاشقِ . نمايد كه از او گم شده بود تفحص انگشتري مي
برده را ديد آهي بركشيد و دست بدعا  دلداده معشوق دل

را عزّت ده و دولت بخش و باقي برداشت كه اي خدا اين عسس 
دار كه اين عسس جبرئيل بود كه دليلِ اين عليل گشت، يا 
اسرافيل بود كه حيات بخشِ اين ذليل شد؛ و آنچه گفت في 
الحقيقه درست بود؛ زيرا مالحظه شد كه اين ظلمِ منكرِ عسس 
چقدر عدلها در سر داشت و چه رحمتها در پرده پنهان نموده 

بحرِ معشوق واصل نمود ه  صحراي عشق را بة، تشنيك قهره بود؛ ب
بستانِ ه نورِ وصال روشن فرمود؛ بعيدي را به و ظلمت فراق را ب

  .طبيبِ قلب راه نموده قُرب جاي داد و عليلي را ب
        حال، آن عاشق اگر آخربين بود در اول بر عسس رحمت 

ن از چو. ديد گفت و آن ظلم را عدل مي نمود و دعايش مي مي
. آخر محجوب بود در اول ناله آغاز نمود و بشكايت زبان گشود

 عرفان، چون آخر را در اول بينند، لهذا در ةولكن مسافران حديق
آثار قلم هفت وادي،  (.جنگ، صلح و در قهر، آشتي مالحظه كنند

  )104-107، 3 جاعلي

  
 

اولين قدم ما در اين راه  اين است كه از تمام   
. دل برگيريم مادی اين جهان یها  جذابيتها و یشيفتگ
 است كه ی ماّدی دنيایها جاذبه ما به اين یدلبستگ
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بندد و ما را از  ی می واقعيت روحانیچشم ما را به رو
بايد بكوشيم تا خود را از . دارد ی باز میترقيّات روحان

از بهاءالله به این ایست   توصیه.آن خالص سازيم
 بخشيد؛ یا و ثروت آن رهايخود را از دني:  کهمضمون

 از ی آن ميل نماييد، چه كه شما را به پيرویمبادا به سو
كند و از راه راست باز  ی ترغيب می نفسانیآرزوها

تمام آنچه كه در   همچنین متذکر شده اند که  ۱۲.دارد یم
كنيم، گذرا و  یاين دنيا در اختيار داريم و به آن افتخار م

  ۱۳)کتاب اقدس بهاءالله در مضمون بیان  ( .ستا یفان

جمال فاني از جمال ه ب" د،توصيه مينمايحضرت بهاءاللّه 
    ١۴." دل مبنديدیخاكدان ترابه  مگذريد و بیباق

 اين جهان نيست كه ما دل ی ماّدهای جاذبهتنها به   
اصنام ظنون و "  کهكند یبهاءاللّه از ما دعوت م. بنديم یم

 .را بشكنيم ۱۵"اوهام
خيال ه ايد و ب  روحاني چون برق گذشتهاز معشوق

ايد؛ ساجد خياليد و اسم  شيطاني دل محكم بسته
ايد و ناظر خاريد و نام آن را  آن را حقّ گذاشته

نه نفس فارغي از شما برآمد و نه . ايد گُل گذارده
نصايح . نسيم انقطاعي از رياض قلوبتان وزيد

دل  ةايد و از صفح باد دادهه  محبوب را بةمشفقان
زار شهوت و  ايد و چون بهائم در سبزه محو نموده

  ١۶.نمائيد أمل تعيش مي
 اين جهان یها یامّا، جريان انقطاع ما از دلبستگ 

  است كه بهاءاللّهاز این رو. بسيار دردناك و دشوار است
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 اگر قلوب ما مجذوبِ عشق به عالم ندرز داده کها
، درد یحانما در سفر رو همراه  باشد، انيس ویروحان
 آن ةامّا از اين درد بايد استقبال كرد، چه كه نتيج. است

 :سرور و رضايت خواهد بود
عشق در هر آني عالَمي بسوزد و در هر ديار كه 

هزار مظلومان در  صد... علَم برافرازد ويران سازد
. هزار عارفان به تيرش خسته كمندش بسته و صد

ن و هر هر سرخي كه در عالَم بيني از قهرش دا
زردي كه در رخسار بيني از زهرش شمر؛ جز فنا 
. دوائي نبخشد و جز در وادي عدم قدم نگذارد

ولكن زهرش در كام عاشق از شهد خوشتر و 
تر  هزار بقا محبوب فنايش در نظر طالب از صد

  ١٧.است
 وهم و یها كه اين درد پردهدهد  یمتوضيح  بهاءالّله 

 از ی اين دنيا و دور ما بهیخيال را، كه موجب وابستگ
 كه اين حجاب از یوقت  ۱۸. است، بسوزاندیعالم روحان

 متفاوت یپيش چشم ما برداشته شد، جهان را با ديد
 خود و هر آنچه كه در ی زندگیبينيم؛ در رويدادها یم

 :كنيم ی كشف می متفاوتیاطراف ما است، معان
راز ه چشم بصيرتش باز شود و با حبيب خود ب

 درِ حقيقت و نياز بگشايد و ابوابِ مشغول گردد؛
جنگ را صلح بيند و در فنا معاني ... مجاز در بندد

در ظلم عدل بيند و در عدل ... بقا درك نمايد
فضل مشاهده كند، در جهل علمها مستور بيند و در 
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هزار حكمتها آشكار و هويدا ادراك  علمها صد
 نفس اهل بقاه  بشكند و بٰينمايد؛ و قفسِ تن و هو

اگر ظلمي بيند صبر نمايد و اگر قهر .... اُنس گيرد 
   ١٩.بيند مهر آرد

  

  ما چه هستيم و هدف ما كدام است؟
 اين كره زمين چيست؟ مقصود یدليل وجود ما رو  

كدام است؟ در طول قرنها، اين  این دنیا  ما دریاز زندگ
  نیز  از فالسفه وی تفكّر و تعمّق بسيارۀسؤاالت زمين

  دیدگاه اين كه ببينيمیامّا برا.  بوده استنیید رهبران
 در اين خصوص چيست، ابتدا بايد تعاليم ی بهائندي
 یمورد بررس انسان یت حقيق در خصوص ماهيّ رایبهائ

 .قرار دهيم
كيد   معمول چنان است كه دانشمندان و فالسفه تأ
كنند كه ما، افراد بشر، چقدر به عالَِم حيوان نزديك  یم

ميان   ما انسانها را دریها ی از ويژگیربسيا. هستيم
در آثار اّما . توان يافت یحيوانات، بخصوص ميمونها، م

 كه نوع بشر از لحاظ شده بيان ی بهائگذار آیین بنیان
، بنا بر بیان  بهاءالّله.  با حيوانات متفاوت استیروحان

 است بسهم ه در عالم آفرينشدر عين حال كه هر آنچ
 ، ستای از صفات الهي  پارهنساخت قادر به منعكسخود 

  ساختِن تمام آنیقابليت متجّلدارای فقط افراد بشر 
  :ندصفات
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اسمي از ه زيرا كينونت و حقيقت هر شيئي را ب
صفتي از صفات اشراق ه اسماء تجلّي نمود و ب

فرمود مگر انسان را كه مظهر كلّ اسماء و صفات و 
ل اين فضه مرآت كينونت خود قرار فرمود و ب

   ٢٠.عظيم و مرحمت قديم خود اختصاص نمود
ه و  عبارت از توسعیبنابراين، مقصود ما از زندگ 

 اين استعداد بالقوّه و نشان دادن صفات پرورش
خودمان است؛ هدف ما و رفتار  در اعمال آفریدگار

 ی الهینزول عطايا در اثر ی انسانۀوصول به فضائل عالي
  ۲۱.) بیان عبدالبهاءمضمون( است
 تا آن ، بايد زندگانی در این دنیاپس، در زمان 

 را كسب كنيم یرحمانصفات  ای که ممکن است اندازه
 ۀدو جنبه دارد؛ جنبانسان . كمال برسانيم ۀ درجو به

 ی زندگی و حيوانیماّد امور  كه بهسطحی زندگی
 . آن استِیمعنو  جنبهكهی عال ۀشود، و جنب یمربوط م

 یبرتر است ما را انسان واقع و ی عالۀدوم كه جنب ۀجنب
 . سازد یم

تالش كنيم تا  پیوستهد كه بايد ينما یمتوصیه عبدالبهاء 
 :كند ما بر طبيعِت پست ما غلبه  برتر ۀکه جنب موفق شویم

پس اگر در انسان قواي رحمانيه كه عين كمال است بر قواي "
شيطانيه كه عين نقص است، غالب شود اشرف موجوداتست؛ اما 

گر قواي شيطانيه بر قواي رحمانيه غالب شود، انسان اسفلِ ا
   ٢٢".موجودات گردد
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  چه بايد بشويم؟
 اين كه یبرا اين صفات و فضائل چه هستند كه  

  بایدواقعًا انسان شويم و رضايت و سعادت پايدار بيابيم
آنها را كسب كنيم؟ تعداد آنها زياد است، و چون 

 قرار دهيم، بحث اينجا مورد  تمام آنها را دریمتوان ینم
 .كنيم یترين آنها را به اختصار مرور م  از مهمیمعدود

  
  عدالت 

کیدبهاءالّله بسيار     صورت به ند كه عدالت راک ی متأ
ات انسانی در خود پرورش خصوصیها و  یکی از منش

 رعايت انصاف و ی ما برای قابليت و توانايو  یمده
فتارمان با ديگران را  رو  در اوضاع  سنجیدنعدالت در

جميع امور منوط "د، زيرا خوان یم ۲۳"اوِّل انسانيت"
 تو ذكر كرديم یجوهرِ هر آنچه برا چون .است  ۲۴"به آن

 باید خود را از بند اوهام و همانا انصاف است و هر فرد
  بدون حب و بغض و در مظاهر آفرینشتقالید آزاد سازد 

 مشاهده تیز بین ۀو جمیع امور را با دیدکند جستجو 
  و در بیان دیگری به این ۲۵.)ترجمه به مضمون(  نماید

کید مضمون  رعایت  نزد من  رفتار بهترين كه نمودهتأ
موفّق   آنۀ بواسط:  زيرا۲۶،انصاف است عدل و کردن 

چشم  ه نیچشم خود ببين با كه همه چيز را یشو يم
وآنچه میدانی حاصل شناسائی خودت باشد نه ديگران، 

اين باره نيك بينديش كه چسان به رفت دیگران  در مع
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 من ۀبدان كه اين عطي. ینيكوترين وجه بايد عمل كن
آن را هميشه در نظر . براي تو و عنايت من به تو است

 ۲۷.داشته باش
در رفتار   كهعدالت از جمله رعایت انصاف است 

براي غير خود همان اختيار شود  ینسبت به ديگران يعن
 یاجر احد " و بايد كه۲۸،شود یود خواسته م خیكه برا

قوق ديگران را بيش از حقوق حو ۲۹"را انكار ننمايند
  ۳۰.دنخود مالحظه داشته باش

  
  محبت

 بنا. ورزيدن دارد  در محبّتینوع بشر استعداد زياد  
وسائط و روابط ی در عالم جسمان" عبدالبهاء بر بیان

ت در عالم از جمله وسائط محبّ... محبّت مشهود است
روابط ...  استیروابط وطن...  ارتباط عائله ايستیماد
 وحدت  وروابط اتّحاد...  است]نژادی[ یجنس

هشدار و  ۳۱... " استیوحدت سياس... منافعست
 ابراز روابط مادی برای اين تأثیر و دوامدهد كه  یم

محبّت محدود است و در واقع ممكن است به نفرت 
 :منجر شود

و اين معلومست كه محدود است ... ارتباط عائله  
چه بسيار در يك عائله نهايت بغض و عداوت ... 

... از جمله روابط وطني است ... حصول يافته
شايد بين ابناء وطن نهايت بغض و عداوت حاصل 

هم محدود است ... ]نژادي [روابط جنسي... شود
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 عداوت واقع ]نژاد [جنساحتمال دارد در ميان 
سيست كه سبب الفت و محبت وحدت سيا... شود
شود آنهم يك وقتي است كه وحدت سياسي  مي

پس معلوم و محقّق شد روابط . خورد به هم مي
  ٣٢.ماديه از براي الفت بين بشر كافي نيست

  شایسته است كه،یمعنو محبّت ی، يعنیمحبّت واقع  
  بايد ،باشندخواستار ابراز چنان محبتی  ینفوس انسان

 : باشدینامحدود و عموم
. محبت نامحدود است، اليتناهي است، بيكران است

اند، شما  وسائط مادي محدودند، مقيدند، متناهي
توانيد با وسائط محدود محبت نامحدود ابراز  نمي

 كامل است، ةمحبت كامل مستلزم وسيل. نماييد
مستلزم ايثار است، بايد كامالً فارغ از هر قيد و 

 نسبت به عالم انساني را محبت عظيم... بندي باشد
هيچيك از اين قيود ناقص و ناتمام مقيد نسازد؛ اين 
عشق كامل است، عشق تمام است، نسبت به تمام 

اي نيست كه بقوه روح  نوع بشر است، و شُبهه
تواند  هيچ قوه عنصري نمي. شود القدس حاصل مي

  ٣٣.روابط محبت عمومي را محكم و متين نمايد
  ارتباط نزدیک دارددين صفت ديگر، چن با محبّت  
 و بايد بر  گرفته بهاءاللّه قرار مورد مدح و ستايشكه

از جمله اين صفات . روابط ما با ديگران حاكم باشد



   افراد بشر- 1                        فصل                        ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________  

19 

مهرباني، دوستي، شفقت، احسان، تحمّل و بردباري، و 
 بسیاریدر خصوص اين صفات بيانات . سخاوت است

 :ست بهاءاللّه و عبدالبهاء موجود ادر آثار
 با جميع اهل عالم برَوح و  .... اي اهل عالم

  ٣۴.ريحان معاشرت نمائيد

اين فكر باشند كه خيري بنفسي رسانند و ه هميشه ب
نفسي ه محبت و رعايتي، و مودت و اعانتي ب

نمايند، دشمني نبينند و بدخواهي نشمرند، جميع 
من علَي االرض را دوست انگارند، و اغيار را يار 

قيدي مقَيد ه  بيگانه را آشنا شمرند و بدانند و
  ٣۵.نباشند بلكه از هر بندي آزاد گردند

بايد ياران كلّ در جزئي و كلّي امور مواظبت 
در حسن معاشرت و اعتدال حركت و ... نمايند

حرمت و رعايت يكديگر و مرحمت و عنايت با 
  ٣۶.سائر طوائف كوشند و صبر و تحمل نمايند

  
  

  امانت و صداقت 
 و در  انسان استیامانت اساس كّل حيات اجتماع 
قوام هر "  زيرااست یاهميّت زياد حائز بهاءالّله آثار
 به عنوان و  ۳۷".او منوط بوده و هسته  از امور بیامر
 براي جميع  خاطر  اطمينان امنیت و ی  به سویدر

از براي راحت و ... باب اعظم  و ۳۸ساكنين زمين
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 ةالسّبَبُ األعْظم لثرو"ه دشتوصيف  ۳۹اطمينان خلق
 ۴۰"العالَم

 اساس جميع یصدق و راست":  عبدالبهاءةگفت به  
  امانت  اين بدان عّلت است كه۴۱." استیفضائل انسان

 حفظ یفريب  انصاف، ما را از خود عدل و همراه با
 را د خویسازد تا پيشرفت روحان یكند و قادر م یم

را ای  هنکتبهاءالله  .شود  ی میبسنجيم؛ مانع ريا و دوروي
کید   مردم، یا:  که مضمون آن به فارسی اینستنمودهتأ

ه امانت ب خویشتن را  بياراييد ویزبان خود را به راست
خيانت  کاری  مردم، مبادا در یا. زينت بخشيد

دهد به  یتعليم م را یصداقت و درست بهاءاللّه ۴۲.نماييد
 كه به یمتعال ی مطابق با آرمانهاواين علّت كه پيروان ا

در صفحات بعد به بخش (. آن معترف هستند، عمل نمايند
 .) توجّه نماييداعمال نه اقوال

 
 

  تقديس و تنزيه 
 ی آن نوع زندگي را كه بر مبناتعالیم بهائی 

كنند زيرا به ی باشد تقبيح میجوي  و لذّتیخودمحور
 .دشو ی منجر نمیسعادت بشر

ن خفّاش در يوم سر از فراش برندارند مگر چو
ظلماني در طلب دنياي فانيه كوشند و در ليل 

رات امورات دانيه راحت نشوند مگر در تدبي
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ان در تالش معاشند و شب در روز بج... كوشند
  ۴٣.تزئين اسباب فراش

 نيست كه در جهان امروز چندان متداول ی لغتیپاك  
 كه در ی كسی برااخالق و رفتار یپاك. و رايج باشد

 بخشيدنِ خود از یكوشد به مفهوم رهاي ی ممعنوی یترقّ
رایج در  ِی، از فساد و تباهی و نفع شخصیخودخواه

، و از غرايز پست مانند حسادت،  امروزیجهان
امّا هدفش . ، غرور، شهوت، ريا و نفرت استیبدخواه

 متكبّرانه واصل شود يا یآن نيست كه به خشكه مقدّس
 یلّقمآب گردد؛ رياضت شديد نيز مطلوب ت زاهد
 :شود ینم

بايد در نظر داشت كه حفظ حدود و موازين عاليه 
  كه از قبل بدان اشارهی از مكاره و مناهپرهیز ویاخالق
روی در  زیاده  و  به هيچ وجه با اصل عزلت و انزواشد

 با عقل یدنيا به نحو منافترک مزایای زندگانی در این 
ن گذار آیی  بنیان كهیمعيار. سليم قابل قياس نيست

  ه  در اين مقام مقرّر و بدان امر و داللت فرمودبهائی
 از أنحاء ی بشر به نحوفرادمستلزمِ آن نيست كه ا

 ی انسان محروم و از حقوق مشروعی الههای نعمتاز
 ۴۴. گردندنصيب یممنوع و ب

 طهارت و راه رعایت قدم برداشتن و پيش رفتن در 
ترمان   مداوم طبيعت پستیها  ما را از خواسته،یپاك
به توان   نمیاها ر چون اين خواسته. بخشد ی میرهاي
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  پاکی و طهارتراهد، پيش رفتن در آورده کر بر تمامی 
   :شود  مییمنتهخاطر  و رضايت یدر واقع به آزاد

پس با دلِ پاك و قلبِ طاهر و صدرِ مقّدس و 
خاطرِ منزّه در ايامِ عمر خود كه اقلّ از آني 

بفراغت از اين جسد فاني محسوبست فارغ باش تا 
فردوس معاني راجع شوي و در ملكوت باقي ه ب

  ۴۵.مقرّ يابي

  
  

  تقديس و تنزيه
          اين تقديس و تنزيه با شئون و مقتضيات آن از عفّت و 
عصمت و پاكي و طهارت و اصالت و نجابت مستلزم حفظ اعتدال 

فاظ و در جميع مراتب و احوال از وضع پوشش و لباس و اداي ال
.  هنري و ادبي استو تفريحات و پرداختن به اشتغاالتكلمات 

ي و ترك همچنين توجه و مراقبت تام در احتراز از مشتهيات نفسان
ه  و بيهود و عادات و تفريحات رذيلهاهواء و تمايالت سخيف

و به هيچ وجه با اصول و موازين سيئه و شئون و آداب ... است
 ة بلكه با ارائرده زوال كنوني موافقت ند عصر منحطّ و رو بناپسند

 برهان و دليل، بطالنِ اين افكار و سخاوت اين اذكار ةطريق و اقام
مي ... ها را عمالً مكشوف و مضار و مفسدت اينگونه آلودگي

  )63-64ظهور عدل الهي، صص (. سازد
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 روابط تقديس در  ویپاكدامن ، و عصمتعفّت 
 يا ی كه با زاهدمآب داشتولکن باید توجه.  استیجنس

بلكه عفّت به .  اشتباه نشودیسركوب تمايالت جنس
 ی جنسۀ تصديق و تأييد اين واقعيت است كه غريزیمعنا
گاهانه میقو  :باشد ی است و مستلزم كّف نفس آ

 جنسي را تصديق ةامر بهائي ارزش غريزه و سائق
كند، اما ظهور و بروز غيرمشروع و نامناسب آن  مي

صورت عشق آزاد، ازدواج مشروط و غيره را به 
گونه روابط را براي  جميع اين. شمارد مردود مي

كند قطعياً  اي كه در آن زندگي مي انسان و جامعه
 جنسي ة صحيح از غريزةاستفاد. كند مضرّ تلقّي مي

حقّ طبيعي هر فردي است، و دقيقاً به همين دليل 
ئيان بها.  ازدواج تأسيس شده استةاست كه مؤسس

 جنسي نيستند بلكه به تنظيم ةمعتقد به سركوب سائق
  ۴۶.و كنترل آن اعتقاد دارند

اين كنترل و كّف نفس در حّد كمال مطلوب نه 
 .د رعایت شور افكار نيز بايد در اعمال، بلكهدتنها 

 : استینابیان بهاءالله مضمون 
  آنهابرابرها از  اگر زيباترين زنان با بهترين زينت 

چنين .  شهوت به او ندوزندند، هرگز ديدةعبور كن
كساني از عفّت تام و پاكدامني تمام آفريده 

  ۴٧.اند شده
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  أعمال نه أقوال

كيد دارد كه   ما در ی كوششها حاصلآثار بهائي تأ
 و اعمال ما اخالق بايد در معنوی کسب کماالت
خواهد كه اعمال يبهاءاللّه از پيروان خود م. مشاهده شود

بأعمال خود را بياراييد نه " :با اقوال سازندرا منطبق 
تواند كلمات پرهيزگارانه  ی می هر كس به آسان۴۸".بأقوال

 ی زُهدفروشانه بر لسان جاریبر زبان راَند و شعارها
جوهر ايمان كم گفتن و   بهاءاللّه ۀبه فرمودامّا . سازد

 و اعمال انسان است اخالق  ۴۹.بسيار عمل كردن است
 قدم ی سازد آيا او واقعًا بر صراط روحانیكه مشخّص م

 :رود یگذاشته و پيش م
يت بأقوال بوده و اين زمان بأفعال الزال هدا

گشته يعني بايد جميع أفعالِ قُدسي از هيكل 
انساني ظاهر شود چه كه در أقوال كلّ شريكند 
ولكن أفعالِ پاك و مقدس مخصوص دوستانِ ما 

عال از جميع پس بجان سعي نماييد تا بأف. است
  ۵٠.ناس ممتاز شويد

گفته شد، اين تعاليم بهائ   را نبايد یهمانطور كه قبالً 
 یدليلِ حمايت از انزوا، رياضت و يا خشكه مقدّس

روايت شده كه بهاءاللّه و .  كردیانعطاف ناپذير تلّق
بهاءالّله . بردند یعبدالبهاء هر دو از خنده و مزاح لّذت م

توانيم از لذّات اين دنيا یم كه ما توضیح داده یحتّ
مند شويم امّا مشروط بر اين كه اجازه ندهيم آنها  بهره
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 و ی ما در يافتن حيات روحانی بين ما و جستجویمانع
 . ايجاد كنندی معنویزندگ
 ی شخص که است بهاءاللّه به این مضمونراهنمایی 

كه هيچ چيز نتواند او را از توجّه به خداوند باز دارد، 
 دنيا و هر آنچه در آن ید را به زيورها و زينتهااگر خو

 او ندارد، ی از برایآفريده شده است، بيارايد هيچ ضرر
چه كه خداوند تمام آنچه كه در آسمانها و زمين است از 

 مردم هر یا.  بندگان مؤمن خود خلق كرده استیبرا
 شما حالل كرده است بخوريد یآنچه را كه خداوند برا

انگيز خداوند محروم   شگفتیمتهاو خود را از نع
 ۵۱.مسازيد

  
   اخالقي فضائلصفات و
 النّعَمةِ مُنفقاً و في فقدها شاكرًا و ِفي ين ِفُک

الحقوق اميناً و في الوجه طلقاً و للفقراء كنزًا و 
لالغنياء ناصحاً و للمنادي مجيبًا و في الوعد وفّيًا 
و في االمور منصفًا و في الجمع صامتًا و في 

قضاء عادًال و لالنسان خاضعاً و في الّظلمة ال
سراجًا و للهموم فرجًا و للظّمأن بحرًا و للمكروب 
ملجاًء و للمظلوم ناصرًا و عضدًا و ظهرًا و في 
االعمال مّتقيًا و للغريب وطناً و للمريض شفاءً و 
للمستجير حصنًا و للّضرير بصرًا و لمن ضلً صراطًا 

يكل االمانة طرازًا و و لوجه الصّدق جماًال و له
لبيت االخالق عرشاً و لجسد العالم روحًا و لجنود 
العدل رايًة و الفق الخير نورًا و لالرض الطّيّبة 
رذاذاً و لبحر العلم فُلكًا و لسماء الكرم نجمًا و 
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 اكليًال و لجبين الدّهر بياضًا و لشجر حكمةاا لرأس
ثار قلم  آ18 و 17بهاءاللّه، در صفحات ( .الخشوع ثمرًا

  )2 جاعلي
   كهشده استدر اين بيان توصيه 

  .ار باشوانگري بخشنده و در تنگدستي شكرگزدر ت 
  .برخورد باش  در حفظ حقوق ديگران امين و با آ نان خوش

  .فقرا همچون  گنج و براي توانگران  پندآموز باشبراي 
  .هايت وفادار باشه فرياد نيازمندان برس و به وعده ب

 چون درياي تشنگان براي ودادرسي دادگر  در و ،وشدرجمع خام
  .آب باش

  .بخش باش در تاريكي روشني  در برابر ديگران فروتن و
  .ستمديدگان را پشت و پناه باش غمها را بزدا  و

بيماران را  در اعمال و رفتار پرهيزكار و غريبان را  وطن مألوف و
  .درمان باش

  راهنما راگشتگان گمشم بينا و چ را بينايان را پناهگاه و نا جويان پناه
  .باش

  .رفتاري باش بارگاه نيك زينت درستكاري و زيور صداقت و
ي  دادگري درفش و براي سپاه، جهان روح و روانمِجس براي 

  .اي درخشنده باش كاري ستاره  نيكوافراشته و در افقِ
ي ا سفينه ، دانش علم و و بر درياي قطرات باران ، پاك براي زمينِ

  .اي فروزان باش  ستاره،روان و در آسمان بخشش
مت و معرفت همچون تاج و بر جبين روزگار نوري كبر سر ح

گوار  اي خوش درخشان  و بر درخت فروتني و افتادگي ميوه
  .باش
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  خدمت
 به خدمِت به یتمايل و تواناي انسانی مهماز صفات  

 را كه واقعًا مايل به یاين صفت نفوس. ديگران است
 خود هستند از ی و انسانی روحانیها یارتقاء ويژگ

خدمت به حضرت بهاءالّله . سازد یديگران متمايز م
 : است دانستهی انسان واقعۀ خصيص و صفتدیگران را

 یخدمتِ جميعِ مَن عََله  است كه بیامروز انسان كس"
 ۵۲."االرض قيام نمايد

 از خدمت ما كار است كه براي امرار معاش یبخش 
آیین  جميع پيروان در بیانی. شويم ین مشغول مبه آ
 مشغول ی مفيدۀ كه به كار و حرفاند شده موظّف بهائی
محسوب سطح عبادت  هم د و مفید مقام کار مولّشوند و

 شما ةبر هم  :مضمون آن بیان چنین است.  شده است
، اعم از صنعت و كسب يا کاریواجب شده است كه به 

 اشتغال شما به كار را در ما.  مشغول شويد،امثال آن
وقت خود را به ...  عبادت خداوند قرار داديمۀرتب

 تلف نكنيد و به آنچه كه خود شما و یبطالت و تنبل
 ۵۳.شوند مشغول شويد یمند م ديگران از آن بهره

  
  چگونه مي توان به اين اهداف واصل شد؟

برخي ممكن است سؤال كنند كه آيا اين اهدافي كه  
 نيست، و آيا یعيين كرده بيش از حّد عالبهاءالّله ت

 رسيدن به آنها بيش از حّد یبهائيان در تالش برا
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 شوند یديگران ممكن است مّدع. گرا نيستند آرمان
، براي اكثريت مردم هدنمو كه بهاءالّله توصيف یطريق
  . استی، سنگين و ناگوار بسيار شاّقی زندگةنحو
 یا يشمندانه چنين اعتراضاتي هيچ جواب اندیبرا 
 ناشي ةتنها با كسب تجرب. تواند وجود داشته باشد نمي

 زندگي كردن منطبق با اين تعاليم است كه یاز تالش برا
ي دارد پایه و اساستوانيم دريابيم آيا اين اعتراضات  مي
 ۀله در خصوص لزوم ورود به اين مرحبهاءاللّ. نهيا 

نار  زندگي و ترجيح آن بر كۀتجربي و درك اين نحو
حكايت :این مثال را ذکر کرده پرداختن كشيدن و به نظاره

اند كه عارف الهي با عالمِ نحوي همراه شدند و همراز آورده
تأمل توسل  عارف بي. هشاطي بحر العظمه گشتند تا رسيدند ب

فرموده و بر آب راند و عالم نحوي چون نقش بر آب محو گشته 
گفت اي .  عنان پيچيديبانگ زد عارف كه چون. مبهوت ماند

گفت آنچه .  سرنهادن اولي بودم نيستبرادر چكنم چون پاي رفتن
 ابن حاجب و ابن  اخذ نموده و از مطالباز سيبويه و قولويه

  ۵۴. حمل فرموده بريز و از آب بگذرمالك

  
  

  
   به ديگراندمتخ

گتسينگر، از بهائيان آمريكايي كه در  داستان زير در مورد لوا
  : عبدالبهاء مالقات كرد، نقل شده استعكّا با

 چون گفتندر عبدالبهاء بود كه به او وروزي لوا در حض  
اشتغاالتشان بسيار است، لوا از طرف ايشان به مالقات يكي از 
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ايشان ميل داشتند لوا .  كه بسيار بيمار و فقير است برودشاندوستان
بهاء از او مانند عبدال به منزل آن شخص برود، برايش غذا ببرد و

 راهنمائي كردند كه در كجا او را بيابد و لوا وبه ا. دمراقبت كن
در كمال سرور، و مفتخر از اين كه عبدالبهاء مأموريتي به او 

  .، عزيمت كردرجوع فرموده
موالي من، حتماً " : گفت اما طولي نكشيد  كه بازگشت و  

بوي از . ايدنمي دانيد به چه جاي وحشتناكي مرا فرستاده
اش داشتم وحشتناكش، اطاقهاي كثيفش، حقارت آن مرد و خانه

فرار كردم كه مبادا به مرض طاقت فرسايي مبتال . رفتماز حال مي
  ".شوم
آلود به او نگريستند و عبدالبهاء با نگاهي غمزده و اخم  
خواهي خدا را خدمت كني، همنوعانت را اگر مي"ند، گفت

 را در آنها خواهي روردگارپخدمت كن، چه كه صورت و مثال 
اگر كثيف .  آن مرد باز گردةبه خان"دند امر كر به او".يافت

است، تميزش نما؛ اگر اين برادرت آلوده است، حمامش كن؛ 
اي، تا وقتي اين كار را انجام نداده. اگر گرسنه است غذايش بده

شان بارها اين كار را براي او انجام داده  خود".مراجعت نكن
  اقتباس از كتاب ( ؟ آيا او نمي توانست يك مرتبه انجام دهدبودند،
 )دوست درگه 

  

  
كامل  بهاءالّله از افراد بشر انتظار ندارد كه از ابتدا 

 فقط بايد اوّلين قدم را برداريم و سپس اندك .باشند
اين راه طوالني، سخت و باريك . اندك پيش برويم
کید ناست، و بهاءاللّه  استقامت الزم موده كه صبر و تأ
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 . استناپذير است و البته رنج و درد هم تا حدّي اجتناب
  امّا، بهاءاللّه براي نفوسي .) توجّه كنيد۱٤ و ۱۰به صفحات (

 هدايت و حمايت از عالم ،كه در اين سبيل قدم بردارند
بخشي از اين هدايت و حمايت .  روحاني را وعده داده

 دعا و مناجات از اقدام به برخي امور روحاني مانند
 اگر ما در حالي  .)به فصل ششم توجّه نماييد (شود ناشي مي
 متمركز  متوجه و ی خود را بر عالم روحانةكه انديش
ها و   كنيم، در اين صورت مصيبتیايم زندگ ساخته
كنيم بر ما تأثير نخواهد گذاشت  ی كه تجربه میمشكالت

 : در ما وجود داردیزيرا رضايت و سروری بنياد
  يأس و . ياتستحزن انسان، كدورت انسان از ماد

پس واضح و . نوميدي از نتائج عالم طبيعت است
مشهود شد كه حزن انسان و نكبت انسان و 
. نحوست انسان و ذلّت انسان همه از مادياتست

اما از احساسات روحانيه هيچ ضرر و زياني و غصه 
وقتي ... و غمي از براي انسان حاصل نمي،شود

از ماديات نهايت تنگدلي حاصل گردد انسان كه 
  ۵۵.شود توجه به روحانيات مي كند زائل  مي
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  طلب آزادي
ي كه در اين قرن هميشه وجود داشته سائليكي از م 

 و  افکار و عقایدتمايل شديد افراد به آزادي جهت بيان
ا تاين تمايل .  بوده استشخصی پيشرفت  تکامل ونيز

 در مقابل ظلم و ستم ی طبيعیالعمل عكس ای  اندازه
 بوده كه اكثريت عالم ی و فكری، اجتماعیسياس

  آزادي حقيقي
عبدالبهاء بيشتر ايام اوليه زندگي خود را در كنار پدر، حضرت 

وقتي كه به ايشان گفتند كه . بهاءاللّه، در زندان و تبعيد گذراند
  :چقدر از آزادي ايشان خوشحال هستند، جواب دادند

شرايط ارتباط آزادي مربوط به مكان نيست بلكه به وضعيت و "
من در زندان مسرور بودم زيرا آن روزها در سبيل خدمت . دارد

در نظر من زندان آزادي بود و باليا سبب آرامش و . سپري شد
بنابراين در تمام . موت زندگي بود و ذلّت موجب عزّت. راحتي

  .مدت زندان در وجد و سرور بودم
! ي استوقتي كسي از حبس نفس رهايي يابد اين آزادي واقع

  .چه كه نفس بزرگترين زندان است
وقتي كه اين رهايي حاصل شود ابداً نمي توان شخص را 

هاي شديد و حاد را، نه  اگر فردي پستي و بلندي. محبوس ساخت
با تسليم همراه با اكراه، بلكه با رضايت همراه با سرور و نشاط، 

 منسوب كلماتة ترجم( .تواند به اين آزادي دست يابد نپذيرد نمي
، اثر خانم بالمفيلد، شاهراه منتخببه حضرت عبدالبهاء در كتاب 

 )166صفحهء
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 در گذشته، از گروه معدود برگزيدگان تحمّل ،یانسان
 از نقاط عالم ی و در بسيار --اند  از آن رنج برده وكرده

   .هنوز در رنج و عذاب هستند
 روح ی حقيقیدهد كه آزاد یبهاءالّله به ما تعليم م 
 ی از اسارتِ طبيعت حيوانی از آزادینوع بشر ناشیابر

 طبيعِت ی جنبه حيوانیتوانيم نيازها یالبتّه، ما نم. است
 و امثال خانه و آشیانهخود را مانند نياز به غذا، گرما، 

اين نيازها کنیم   پیوسته کوششامّا اگر.  آن نديده بگيريم
وجود ما  اگر اجازه دهيم اين جنبه از  ورا برآورده سازيم

موجودی بر اعمال و رفتار ما چيره شود در اين صورت 
 از یموارد حتّ ی مسلّمًا در برخ. حيوان خواهيم بودنظیر

 برخالف حيوانات، ،تر خواهيم بود زيرا حيوان پست
 به یا اش بهره یتواند به اختيار خود از زندگیانسان م

با اين همه، ما در اطراف خودمان . مراتب بيشتر ببرد
بينيم كه جز صرف وقت در  فوس بسياري را مين

ارضاء اين احتياجات حيوانی  هدف آنها كه یهاي فعاليت
کن است به مم.  دهند  کار ديگری انجام نمیاست

 ی و خوشبختینظرشان بيايد که به اين طريق به شاد
اّما، در واقع آنها در حال تغذيه و .  دست خواهند يافت

 هستند كه به غرور، تكبّر، پرورش آن جنبه از وجود خود
اين . شود ی می منتهی، حرص و شهوات نفسانیطلب جاه
هر قدر انسان . شود ی هرگز سير نم، وجودی حيوانۀجنب

 یاز اموال دنيا در اختيار داشته باشد، هرگز راض
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شود و هميشه مشتاق است كه بيش از پيش مالك  ینم
   .گردد
 یبه تأمين نيازها، اگر ما فقط ی بهائآیینطبق تعاليم  

 ديگر ۀشويم كه جنب  خود بپردازيم سبب ميیحيوان
 روح انسان، ارضاء نگردد و نيازهايش یوجود ما، يعن
رفتار هيچگاه  چنان طرز بنابراين،.  تأمين نشود

 حصول رضايت و وصول ی برایتواند طريق مناسب ینم
 ما را به سوی  حصول  كهیبه سعادت باشد، مسير

  فقطکند را    رهبری مییرستگاررضایت خاطر و 
 یروحان  طبیعتیو تأمين نيازها توان با  پرورش می
 كوشش در ، شدنی انسان واقعۀالزم . آورددستب

 را از ی است كه نفوس بشری صفاتیكسب تدريج
  .سازد یحيوانات متمايز م

   
  سالمت جسماني و روحاني

 از لحاظ ماهيت هم ، افراد بشر بهیتعاليم بهائ 
. ناظر است ی جسمان از لحاظ کیفیت و همیانروح

شود كه رفاه  ی حاصل میبنابراين سالمت تنها در صورت
 زندگی ی و جسمانی روحانۀو تعادل در هر دو جنب

توانيم با قدم  یما م.   وجود داشته باشد،شخص
 كه در باال توصيف شد از یبرداشتن در طريق روحان

 كه یا ه مرحلهاگر ب.   برخوردار گرديمیسالمت روان
 كه به رضايت و ای به مرحله ی به آن اشاره شد، يعنقبالً
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 است یكنيم، برسيم بديه یسرور پايدار دست پيدا م
 ما نيز خواهد ی و جسمانی بر سالمت روانیتأثيرات مثبت

 .داشت
نفس ديدش را از  نيست كه شخص بايد افق یترديد 

ان  زيرا همانطور كه از مضمون بيتر ببردافرخود 
 عالم وجود از جميع جهات  :شود یعبدالبهاء درك م

 است كه هيچگونه فتور  و ی بسيار قوی ارتباطیدارا
بنابراين ارتباط   ۵۶ . در آن حاصل نخواهد شدلیاختال

 كه اطراف آنها هستند و نيز با یمتقابل افراد با نفوس
 اگر ر سالمت آنها تأثير خواهد داشت ومحيط زيست ب
وجود نداشته باشد، ممكن ن روابط نه در ايتعادل و مواز
 مانند از بين ئیتعاليم بها.  منجر گرددیاست به بيمار
كه ( یترقّي زنان، تعليم و تربيت عموم، بردن فقر شديد

در این توان  ی را  م)در فصل سوم توضيح داده شده است
 .مرتبط با سالمت دانست ،مفهوم وسیعتر

 و ی جسمانۀب هر دو جنیچون افراد بشر دارا 
 دو سبب یتواند دارا ی نيز می هستند، بيماریروحان
تواند به  ی باشد و شفا و درمان نيز می و روحانیجسمان

  : حاصل گرددی و جسمانیوسائل روحان
سبب : اسباب شفاي امراض دو نوع است  

 ةاما سبب جسماني معالج. جسماني و سبب روحاني
ا سبب روحاني دعا و توجه رحمانيان؛ طبيبان و ام

امراضي . د و تشبث نمودبرو هر دو را بايد بكار 
كه بسبب عوارض جسماني عارض گردد بدواي 
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طبيبان معالجه شود و بعضي امراض كه بسبب امور 
روحاني حاصل شود آن امراض باسباب روحاني 

مثالً امراضي كه منبعث از أحزان و . زائل گردد
عالجه خوف و تأثّرات عصبيه حاصل گردد، م

پس اين . روحاني بيش از عالج جسماني تأثير دارد
دو نوع معالجه را بايد مجري داشت؛ هيچگونه 

لهذا شما معالجه جسماني را . مانع از ديگري نيست
زيرا اين هم از فضل و عنايات . نيز منظور داريد

الهيه است كه فنّ طبابت را براي بندگان خود 
 نيز مستفيد گردند  تا از اين۵٧فرمودكشف و اشكار 

و همچنين بمعالجه روحاني نيز نهايت اهتمام نما 
  ۵٨.زيرا تأثيرات عجيبه دارد

 در خصوص ی تعاليم بهائ متعددیها تمام جنبه 
 مورد  گفتار کوتاهتوان در اينیسالمت و بهداشت را نم

 یاز جمله احكام موجود در آثار بهائ. مطالعه قرار داد
شود موارد زير  یربوط مكه به بهداشت و سالمت م

 :است
   نظافت و طهارت؛●
   صرف غذاي ساده؛●
   عفت و عصمت در روابط جنسي؛●
  زندگي؛ۀروي در شيو  حفظ تعادل و ميانه●
هاي الكلي و مواد  داري از مصرف نوشابه   خود●

  عقل است مانند افيون؛ ۀكنند مخدّري كه زائل
مضّر   اجتناب از مصرف دخانيات، كه كثيف و ●

 ؛استبراي سالمت انسان 
   احتراز از خشم، حسادت و َرشك●
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 ی خاصّی از هيچ دستور غذايیاگر چه آثار بهائ 
 كه باالخره  دهاشاره کركند، امّا عبدالبهاء  یحمايت نم

مصرف ميوه، پسته و بادام و حبوبات و غّالت در دستور 
  ۵٩. گوشت را خواهد گرفتی انسان جایغذاي

  
  

  دعاي شفا
يا اِلهي اْسُمِك شِفائي َو ذِكْرَُك دَوائي َو   

قُربَُك رَجائي َو ُحبُّكِ مونسي َو رَْحمَُتكَ طَبيبي و 
 َو ِانََّك اَْنتَ الُمْعِطي ةمُعيني ِفي الدُّنْيا َو االِخرَ

 طبع مصر، مجموعه الواحلوح طب  (الْعَليمُ الحَكيمُ
  )225ص

اي من، نام تو اي خد: ين استبه فارسي ا اين دعامضمون (
درمان من است، ياد تو داروي من، نزديكي به تو آرزوي من، و 
دوستي تو همدمِ من، و مهرورزي تو پزشك من و ياور من در 
اين جهان و جهان پسين، و به درستي كه تو بخشنده، آگاه و 

  ).خردمندي
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  فصل دوم

ده و   اخا
    
 امروز از ی از وجوه تمايز و تفاوت شديد دنيایيك
 و حيات زناشویی  ی زندگی گذشته فروپاشینهازما

 ازدواج از ثبات و ة نقاط جهاندر کلّي. خانواده است
 موارد طالق افزايش  و است برخورداریپايداری کمتر

در .  تر شده است يافته و کنترل اطفال روز به روز مشکل
  .آيد نتيجه فشار زيادی بر خانواده وارد می

 به عنوان شالوده و بنيان ،ه خانوادی برایتعاليم بهائ 
 ی ثبات و ترّقی فرد  و نيز اساس و مبنامعنویپيشرفت 
اين بدان علّت است .  قائل استی اهميّت زياد،جامعه

آميز   مسالمت وی روحانیتواند در محيط یكه خانواده م
 آییندر . و سازگار به پرورش و تعليم كودكان بپردازد

 یميّت بسيار زياد به موضوع تعليم و تربيت اهیبهائ
  .داده شده است

  



  خانواده  -2                        فصل                        ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________ 

38 

  ازدواج
،  زندگییها  از ساير وجوه و جنبهیمانند بسيار 

 و ی جسمانۀ دو جنبی دارای بهائآیین  درازدواج
 ئیعقد بها ":عبدالبهاء ۀبه گفت. شود ی شمرده میروحان

 ۶۰."ارتباط بين طرفين است و تعلّق خاطر بين جهتين

تر از اّتحاد  مراتب مهم اين اتّحاد بهی روحانیهاجنبه
  . استیجسمان

 ازدواج عبارت از ارتباط جسماني ،در ميان خلق
است و اين اتّحاد و اتّفاق موقّت است، زيرا فرقت 

ولكن ازدواج .  عاقبت مقرّر و محتوم استنيجسما
اهل بهاء بايد ارتباط جسماني و روحاني هر دو 

  يك جامند و منجذب بهباشد، زيرا هر دو سرمست
مثال، زنده به يك روحند و روشن يك طلعت بي
اين روابط روحانيه است و اتّحاد . از يك انوار

ابدي است؛ و همچنين در عالم جسماني نيز 
ارتباط محكم متين دارند؛ ارتباط و اتّحاد و اتّفاق 
چون از حيثيت روح و جسم هر دو باشد آن 

اما اگر . لهذا ابدي است. وحدت حقيقي است
حاد مجرّد از حيثيت جسم باشد، البتّه موقّت اتّ

  ۶١.است و عاقبت مفارقت محقّق
د كه اگر چه ده یمتوضیح  ی افندیهمچنين، شوق 
 ۀاهميّت نيست، امّا جنبی ازدواج بی روابط جنسۀجنب

  :تر است آن مهمیروحان



  خانواده  -2                        فصل                        ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________ 

39 

بهاءاللّه جميع نفوس را به ازدواج به عنوان طريق 
 ،ويق و توصيه فرمودهطبيعي و مشروع زندگي تش

ه مودن بر ماهيت روحاني آن نيز شديداً تأكيد اما
مانع زندگي نه تنها اين ماهيت روحاني، . است

ترين و اساسيبلكه جسماني عادي نيست، 
 اين نكته كه دو. باشد ازدواج ميةترين جنبضروري

 بايد در نهايت محبت و اتّفاق نفر يعني زن و شوهر
تر از آن است كه وجود راتب مهمزندگي كنند به م

آنها مملو از شور و شوق انجذاب جسماني نسبت به 
اي عظيم از  صخرهزيرا جنبة روحاني. يكديگر باشد

توان به آن قدرت و توان است كه در زمان نياز مي
 امري كامالً موقّتي است جنبة جسمانياتّكاء نمود و 

كه هر لحظه ممكن است زائل شود و نابود 
  ۶٢.دگرد

 در وصول به  و شوهرعبدالبهاء اگر زن ۀگفتبنا بر  
 توفيق يابند، در اين صورت در ی اّتفاق روحانۀاين مرحل

اّال   مشترك خود سعادتمند خواهند بود ویزندگ
  :خواهد گشود مشكالت بسيار رخ

زن و مرد را آفريده كه با يكديگر در ... خداوند
كنند و نهايت الفت آميزش نمايند و زندگاني 

زن و مرد دو رفيق و . حكم يك جان داشته باشند
. انيس هستند كه بايد در غم يكديگر شريك باشند
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چون چنين باشند در نهايت خوشي و شادماني و 
آسايش دل و جان در اين جهان زندگي كنند و 
در ملكوت آسماني مظهر الطاف الهي گردند واالّ 

رزوي در غايت تلخي عمر بسر برَند و هر دم آ
. مردن نمايند و در جهان آسماني نيز شرمسار باشند

پس بكوشيد كه با يكديگر مانند دو كبوتر در 
اينست . آشيان آميزش دل و جان نمائيد

   ۶٣.خوشبختي در دو جهان
نمايند و بنهايت دقّت "  شوند كهیزن و شوهر تشويق م 

 مقصد الفت و رفاقت و وحدت و... بر اخالق همديگر واقف شوند
براين، اوّلين هدف در ازدواج بنا  ۶۴".حيات سرمدي باشد

 رفاقت و وحدت  مصاحبت وۀ رسيدن به مرحلیبهائ
   . استیروحان

   و طالق، اگر چه بهاءالّله آن را مجاز شمردهیجدائ 
 عملی ناپسند محسوب شده که باید از آن مّا قويّاً، ااست

  است اینکتاب اقدس در اومضمون بیان  . احتراز کرد
دارد و می و اتّفاق را دوست گیدر واقع، پروردگار پيوست

وحدت خانواده يك   ۶۵ . و طالق بيزار استئیاز جدا
 وحدت جامعه است كه ی و جنبه بنيادیوجه اساس

 یینآ ،بنابراين آثار. ايجاد آن مقصودِ بهاءاللّه است 
 جامعه و ی كه به فروپاشی طالق را به عنوان عاملیبهائ

شود مورد مالمت  یاشيدن حيات خانواده منجر ماز هم پ
 پرورش ی خانواده برازندگانیدهد، چه كه  یقرار م
این است که .  استیآميز كودكان بسيار ضرور موفقيّت
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گرفته در نظر  ۶۶آخرين راه چاره به عنوان باید طالق
براي اطّالع از احكام مربوط به ازدواج و طالق به فصل (. شود

 .)ييدششم مراجعه نما
  

   خانوادهزندگياطفال و 
دهد كه اگر زن و شوهر در  ی تعليم می بهائآیین 

 كامًال متّحد باشند، از آن ی و جسمانی روحانیازدواج
ترين  مهم.  حاصل گرددینتايج عظيم تواند ی مازدواج
فرزندان مطلوب آيد پرورش  ی كه به دست میا نتيجه
  :است

واحد با ي شخصبه اين ترتيب زن و شوهر مانند 
بندند، اتّحاد و اتّفاق  يكديگر پيوند محبت مي

 رفاقت و اتّحاد  مصاحبت،در اثر محبت،. يابند مي
 روحاني و جسماني در اين جهان ةنتايج عظيم
 روحاني ظهور بركات الهي و ةنتيج. شود حاصل مي

 مادي فرزنداني هستند ةنتيج. فيوضات سماوي است
اين اطفال ... شوند لّد مياللّه متو كه در مهد محبت

واقعاً  همان نفوسي هستند كه حضرت مسيح فرمود
   ۶٧.اينها اطفال ملكوت هستند

 كه تماس مداوم با طفل دارد معموًال مادر یاوّلين كس
، مانند ی معّينیدر عين حال كه ضوابط و معيارها. است

 یو پدران دارا  ۶٨"لاول مربي اطفا" اين نكته كه مادران
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هستند، در  ۶۹ه تأمين نيازها و حمايت از خانوادليتمسئو
 مورد تأييد قرار گرفته، در نظر نيست كه اين ی بهائآیین

ممكن است در .  گرددیموارد بدون انعطاف عمل
 مادر خانواده به كسب درآمد بپردازد و پدر یا خانواده

به هر حال، .  از اطفال مشغول شودیبه نگهدار
تعيين بهترين . ا هر دو نفر استوليت تربيت اطفال بؤمس

 یجّد.  زن و شوهر استۀوليت به عهدؤ مسیراه ايفا
  باید باشد كهیتواند به اين معن یوليت مؤبودن اين مس
 اين وظيفه فدا  کردن ايفا بهتریها را برا ساير فعاليت

  .كرد
 یترين وظيفه برا كنند كه مهم ی بيان میتعاليم بهائ 

 از محبّت و وحدت در یفضايوالدين به وجود آوردن 
، چه والدين یدر اين فضا است كه هر فرد. خانه است

 خود توفيق یتوانند در پرورش و ترقّ یچه اطفال، بهتر م
   :يابند

مالحظه نمائيد چون اتّحاد و اتّفاق در ميان 
خانداني واقع شود چه قدر امور سهل و آسان 

ور گردد و چه قدر ترقّي و علويت حاصل شود، ام
منتظم گردد و راحت و آسايش ميسر شود، 
خاندان محفوظ ماند، مقام محفوظ شود، سبب 
غبطه عموم گردد و روز بروز بر علويت و عزّت 

  ٧٠.ابديه بيفزايد
اين نكته نيز حائز كمال اهميّت است كه خوِد  

 رفتار، اخالقيات و ی برایوالدين نمونه و سرمشق
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آموزند، زيرا اطفال  ید م شوند كه به اطفال خویارزشهاي
با توّجه به سرمشق و الگو به مراتب بيشتر از حرف و 

اگر والدين بخواهند فرزندانشان . گيرند یسخن ياد م
راستگو باشند، در اين صورت خود آنها بايد صادق 

به (باشند؛ اگر ميل دارند فرزندانشان نژادپرست نباشند 
ان نبايد ، در اين صورت خودش)فصل سوّم توجّه كنيد

 در وجودشان باشد؛ اگر ی از نژادپرستیكوچكترين اثر
 زن و مرد را باور داشته یآرزو دارند فرزندانشان برابر

 در اين صورت پدر و مادر )به فصل سوم توجه كنيد(باشند 
 .بايد در رفتار با يكديگر اين مساوات را نشان دهند

 یئ در آثار بهایساختار و تركيب دقيق گروه خانوادگ 
 انوادهخ در اين صورت. تعيين و تجويز نشده است

باشد يا شامل اعضاء " یا  هستهۀخانواد"تواند  یم
روابط حسن  بر یدر تعاليم بهائ. دباش"  گستردهۀخانواد"

كيد شده استگی بسیارخانواد   . تأ
روابط داخل خانواده بايد آنچه را كه معيار ارتباط  

 یعكس كند، يعنشود، من ی می تلّقی بهائۀدر جامع
 استبدادي نيست بلكه روح متواضع ةسلط  از آن باشد كهیحاك

رفاقت و برادري است، جبر و عنف نيست بلكه شوري است از 
به نقش مشورت اهمّيت    ٧١.روي محبت و توأم با صراحت

 حّل مسائل و ی داده شده است، چه برایزياد
ن و  باشد كه بين زن و شوهر يا بين والديیاختالفات

فرزندان ممكن است ايجاد شود ، و چه به عنوان تعليم 
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در هر دو .  رار گیردق  فرزندان مّد نظرِیو تربيت اجتماع
در مورد مشورت بهائي (. واجد اهمّيت استمشورت مورد 

  .)به فصل پنجم مراجعه كنيد
 در خانواده بايد به عنوان يك فرد یبه هر شخص 

 ی را براکاملشد و ت ریاحترام گذاشت و محبّت و فضا
 :او فراهم نمود

تماميت و جامعيت روابط عائله بايستي پيوسته 
مورد توجه دقيق قرار گيرد و حقوق و شئون 

حقوق . مانداعضاء كلّ محترم و محفوظ باقي 
فرزند، حقوق پدر و مادر، هيچيك از آنها نبايد 
پايمال شود و معرض تخطّي و تجاوز واقع گردد و 

 انفرادي و مطلق ةيچيك نبايد جنبدر عين حال ه
همانطور كه فرزند نسبت به پدر . اختيار نمايد

ه اي تعهدات است، پدر نيز ب خويش داراي پاره
همان قرار صاحب وظائفي است كه بايد در حقّ 

مادر، خواهر و ديگر اعضاء . فرزند مجري دارد
عائله نيز هر يك داراي حدود و مقامات 

ن حدود و مشخّصات بايستي جميع اي. اند مخصوصه
مورد احترام واقع گردد و در عين حال وحدت و 
. يگانگي خانواده محفوظ و لَن يتغير باقي مانَد

ناراحتي هر يك بايد ناراحتي عموم تصور شود و 
راحت و آسايش هر عضو راحت و آسايش اعضاء 
ديگر و باالخره اعتالء و افتخار هر فرد اعتالء و 

  ٧٢ .فراد تلقّي گرددافتخار ساير ا
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 و تحقير نسبت به یبه همين ترتيب، خشونت، بدگوي 
 از حيات یتواند به عنوان بخش یشوهر، زن يا اطفال نم

 از تنبيه شده استتوصيه  ، وخانواده قابل قبول باشد
 . اطفال اکيداً خودداری شودیبدن
شوند كه به والدين  ی هدايت مخودۀ نوباطفال نيز به  

 ی بگذارند و مطيعِ آنها باشند، همچنين براخود احترام
سپاس خود شناسی و  قدرآنچه كه جهت آنها انجام شده 

 :را نشان دهند
جهت ه همچنين پدر و مادر نهايت تعب و مشقّت ب

سنّ رشد رسند پدر و ه اوالد كشند و اكثر چون ب
نادراً واقع كه پدر و . جهان ديگر شتابنده مادر ب

ت و زحمات خويش در دنيا مادر در مقابل مشقّا
پس بايد اوالد در مقابل . مكافات از اوالد بينند

مشقّات و زحمات پدر و مادر خيرات و مبرّات 
  ٧٣.نمايند و طلب عفو و غفران كنند

  تعليم و تربيت
 ۀاثر و نتیجبهائيان را اعتقاد بر اين است كه اوّل  

ت  تعليم و تربيت آنان اس و فرزندانبوجود آمدنازدواج 
 پرورش يابند و ی و روحانی كه از لحاظ اخالقیبه طور
 باشند ی راضی خود از لحاظ روحان همند كهشو یافراد

  :ندگرد جامعه ی مفيد از برای اعضائ همو
باري مقصود اين است كه تربيت از اعظم اوامر 
حضرت احديت است و تأثيرش تأثير آفتاب در شجر و 

بت و محافظت و تربيت اطفال  را بسيار بايد مواظ. ثمر
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االّ  و. اين است حقيقت و شفقت پدر و مادر. نمود
خير و شرّ ندانند و فضائل را از ... علف خودرو گردند
لهذا جميع ... مرباي غرور گردند. رذائل تميز نتوانند

اطفال نورسيدگان باغ محبت اللّه را كمال مواظبت و 
  ٧۴.تربيت الزم

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اهميت تعليم و تربيت
تعليم اخالق كرد و روشني ... اس اساس سيئات ناداني و جهالت است، بايد

خالقِ روحاني نمايند و يقين كنند كه ه اآفاق داد تا در دبستان انساني تخلّق به ب
 رسد اي هدرجه تا تربيت ب... عيري بدتر از خُلق و خوي سقيم نههيچ جحيم و س

  ...آتش غيرت برافروزد... كه قطع حلقوم گواراتر از كذبِ مشئوم شود
نهايت انتظام باشد، تعليم و تعلّم محكم گردد و ه لهذا، بايد مكتب اطفال ب

سيس تهذيب و تعديلِ اخالق منتظم شود تا در صغرِ سن در حقيقت اطفال تأ
  .الهي شود و بنياد رحماني بنياد گردد

اين مسئله تعليم و تهذيب و تعديل و تشويق و تحريص را بسيار مهم شمريد 
  .كه از اس اساس الهي است

تجربه شده است كه نهايت . تعليم و تهذيب بعد از بلوغ بسيار دشوار شود
. شود كنند نمينمايند تا خُلقي از اخالقِ نفسي را تبديل  سعي و كوشش را مي

 بعد از ايامي معدود فراموش كند و بر حالتي كه داگر اليوم اندكي متنبه گرد
پس بايد از طفوليت اين اساس متين را بنهند . معتاد و خوي نموده راجع شود
منتخبات ( .كمال سهولت مستقيم و راست گردده زيرا تا شاخ تازه و تر است ب

 )132-134، صمكاتيب حضرت عبدالبهاء
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های   در آموزه كهاست اهميّت چنان حائزوظيفه اين  
 .داده شده است در حّد عبادت خداوند ارتقاء بهائی

در نزد يزدان اعظم پرستش و عبادت تربيت اين را بدانيد كه "
آداب كمال انسانيت و ثوابي اعظم از اين تصور ه كودكانست ب
  ٧۵".نتوان نمود

بيت بسيار  به تعليم و تریبنابراين در تعاليم بهائ  
 تعليم و تربيت در یوظيفه اساس. اهمّيت داده شده است

ده تصریح ش شده جاریبيان زير كه از قلم بهاءاللّه 
   :است

 ةمثابه حضرت موجود مي فرمايد انسان را ب"
. معدن كه داراي احجار كريمه است مشاهده نما

 شهود آيد و عالم ةعرصه  جواهر آن ب،تربيته ب
  ٧۶".فع گرددانساني از آن منت

 منافع ی عالم بشریبنابراين، هر كودك بالقوّه برا 
 بالقوّه ضرر و زيان بسيار نيز دتوان ی البتّه م.بسيار دارد
 تربيت اطفال پرورش هدف از تعليم و. داشته باشد

 شخصيت و خصوصيات خويش  است که بایافراد
   .بخشند جهان را بهبود 

مناقب عالم تعليم اطفال و پرورش كودكان اعظم 
زيرا اس اساس فضائل عالم انسانيست و ... انسان

زيرا حقيقت ... اوج عزّت جاودانيه سبب تدرج ب
هر ....است... اصل بين الظّل و النّور ه خطّ فانساني

 سبب نورانيت عالم گردد و  كهطفلي ممكن است
لهذا، بايد مسئله . يا سبب ظلمانيت آفاق شود
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 شمرد و اطفال را از كودكي تربيت را بسيار مهم
اللّه شير داد و در آغوش  از پستان محبت

اللّه تربيت نمود تا نوراني گردند، رحماني  معرفت
شوند، علم و دانش آموزند و خُلق و خوي 

  ٧٧.فرشتگان يابند
 كه اگر هدومصیه نتو  عبدالبهاءبه اين داليل است كه  

 یلدر اين مورد همّت عظيم مبذول شود موجب تحوّ
   ۷۸. گرددیمثبت و مطلوب در عالم بشر

در بسياري از جوامع اين انديشه پديد آمده و رشد  
 مدارس یوليتها تعليم و تربيت از جمله مسؤامركرده كه 

، تعليم و تربيت از زمان یامّا، طبق تعاليم بهائ. است
از آن آغاز  قبل ی حتّیاز لحاظ. دگرد  ميآغازتولّد طفل 

اهّميت تعليم و تربيت  مكرّرًا ی بهائدر آثار .دشو یم
كيد قرار گرفته است، زيرا آنها اوّلين  دختران مورد تأ

به اين ترتيب مادر و پدر .  نسل آينده خواهند بودیمربّ
 تربيت ی قبل از تولّد فرزندانشان بايد خود را برایحتّ

 .آنها آماده كنند
و گذرانَد  یاوّلين مراحل تربيت را فرزند در خانه م 

طفل مانند "   :تر است  از همه مهمی زندگیاوّلين سالها
 سبز و تر هر طور تربيت شود نشو و نما نمايد؛ اگر تربيت ةشاخ

راست، راست شود و اگر كج، كج شود و تا نهايت عمر بر اين 
  ٧٩".منهج سلوك نمايد
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 ی كه به اطفال، در اوّلين سالهاه استدشتوصيه   
و بر رفتار و شخصيت او ، مناجات آموخته شود یزندگ

كيد گردد   :تأ
در خصوص تربيت اطفال، امهات بايد نهايت 

پس امهات بايد طفالن خردسال ... اهميت بدهند
پرورد پرورش دهند،  را مانند نهالها كه باغبان مي

... شب و روز بكوشند كه در اطفال ايمان و ايقان
و محبت دلبر آفاق و فضائل اخالق و حسن صفات 

مادر اگر از طفل حركت ممدوحي . أسس يابدت
بيند ستايش كند و تحسين نمايد و تطييبِ خاطر 

فائده صدور يابد   حركت بيٰطفل كند و اگر ادني
طفل را نصيحت كند و عتاب نمايد و به وسائط 

 ، حتّي زجر لساني جزئي اگر الزم باشد،معقوله
 ولي ضرب و شتم ابداً جائز نيست، .مجري دارد

ا بكلّي اخالق اطفال از ضرب و شتم مذموم زير
   ٨٠.گردد

، كودكان بايد به مدرسه فرستاده یبعد از چند سال  
پردازند كه آنها  یدر مدرسه به كسب دانِش الزم م. شوند

. نمايد یرا قادر به مشاركت كامل در امور اجتماع م
.  كه تربيت سه قِسم استتوضیح داده استعبدالبهاء 

 ۀ است كه فرد را قادر به ادامین تربيت جسمایکی
دیگری تربیت عقالنی و .. نمايدی نفس می و بقایزندگ
 ثمرات ست که فرد را قادر به بهره بردن از اعیاجتما

. نمايد ی و غيره می، فنون، علوم، امور اداریمدنيت بشر
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 است كه باعث ی سوم عبارت از تربيت روحانقسم
 اين ینابراين براشود فرد به كسب فضائل بپردازد و بیم

جمیع این اقسام  كامل تبديل شود یكه فرد به انسان
 امروز، ی متأسّفانه در دنيا۸۱. او الزم استیبراتربیت 
.  شوندی اوّل در مدارس مورد توجّه واقع م قسمفقط دو

تعليم آموزش در مدرسه و  اوّليه یبا اين همه تأثير سالها
 در اجتماع  تأسيس اخالقيات و نظمی برا راو تربيت

از آنجا كه مادران معموًال . توان كم اهمّيت شمرد ینم
، به یاوّلين مربّيان نسل آينده هستند، طبق تعاليم بهائ

تحصيل دختران بايد بيش از تحصيل پسران اهمّيت 
 ۸۲.داد

 در ی و اخالقی كه اساس و بنياد روحانیوقت
شخصيت طفل تحكيم يافت، ساير موضوعات را 

  :و آموختتوان به ا یم
سبب علو وجود و سمو آن علوم و فنون و صنايع 

علم بمنزله جناح است از براي وجود و . است
مرقات است از براي صعود تحصيلش بر كلّ الزم 

  ٨٣.ولكن علومي كه اهل ارض از آن منتفع شوند

  
  اطفال از قلم عبدالبهاء مخصوص مناجاتهاي

  هواللّه
جويبار هدايت را از باران   اي پاك يزدان    اين نهاالن 

ابر عنايت تر و تازه فرما  و به نسيم رياض احديت اهتزازي 
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بخش و به حرارت شمس حقيقت جاني تازه عطا نما تا نشو و 
نما نمايند و روز به روز ترقّي كنند و شكفته گردند و پر بار و 

  .برگ شوند
 اي پرورگار جمله را هوشيار كن و قوت و اقتدار بخش 

مظاهر تأييد و توفيق فرما كه در نهايت برازندگي در بين و 
  تويي مقتدر و توانا   ع ع . خلق محشور شوند

  
  هواللّه

ربي ربي كودكم خُردسال از پستان عنايت شير ده و در 
آغوش محبتت پرورش بخش و در دبستان هدايت تعليم فرما 

 روشن  از تاريكي بِرَهان، شمعِ.و در ظلّ عنايتت تربيت كُن
 آستان ة بند.كن، از پژمردگي نجات داده گُلِ گلشن فرما

 موهبت عالمِ انساني كن و .كُن و خُلق و خوي راستان بخش
هه بر سر نابدي تويي مقتدر و توانا، تويي . تاجي از حيات

  ع ع  . شنونده و بينا
  

  هواللّه
ر خداوندا   مهربانا  كودكانيم بينوا و طفالنيم در نهايت فق

از .  بهارِ توة جويبار توئيم و نهالهاي پرشكوفةولي سبز. و فنا
رشَحات سحابِ رحمت طراوتي بخش و از حرارت آفتابِ 

 از نسيمِ حدائقِ حقايق لطافتي .موهبت نشو و نما احسان فرما
 در .عنايت كن و در بوستانِ معارف درختانِ پربرگ و بار فرما

اطع االَنوار كن و در انجمنِ عالمِ اُفُقِ سعادت ابدي نجومِ س
  .انساني چراغهاي نوراني فرما

پروردگارا اگر بنوازي هر يك شهبازِ اوجِ عرفان گرديم 
هر . و اگر بگذاري بگدازيم  و به ضرر و زيان گرفتار شويم
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تويي دهنده و . چه هستيم از توئيم و به درگاهت پناه آريم
  بخشنده و توانا  ع ع 

 1992 بديع، 148، طبع آلمان، اتهاي حضرت عبدالبهاءمجموعه مناج (
  )480-481ميالدي، صفحات 
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  فصل سوم

ه   جا
  

 و ی جهت رفاه روحانیبهاءالّله عالوه بر تعاليم  
 نيز در ی فرد و خانواده، مطالب زيادیسعادت معنو

احكام و .  اشته مرقوم دی اجتماعهای عخصوص موضو
 ، بلكهه تعيين نكردی و اقتصادی معيّن سياسیخّط مش

 در ايجاد رفاه و پيشرفت ی آن كه تدابير اجتماعیبرا
 را ی بنيادی موفّق باشند، اصولینوع بشر و عالم انسان

 ی اجتماعیها  تمام احكام و سياستیكه بايد راهنما
 . استهباشد شرح و توضيح داد

 ،ی امروزۀ و فقدان آن را در جامع،بهاءالّله وحدت 
 كه بايد مورد توجّه نموده مطرح یساس ایبه عنوان اصل

توان  به ندرت کسی را می.  اهل عالم قرار گيردیو بررس
يافت كه به اين نكته اعتقاد نداشته باشد كه يكي از 

 پيوستگي افزون روز  تضعيفروندبزرگترين مشكالت ما 
 در طول صد ی و روح اشتراك جمعیو اتّحاد اجتماع

 از مردم یداد بيشترروز به روز تع. سال گذشته است
علّت اين امر . كنند ی مینسبت به جامعه احساس بيگانگ



  جامعه  -3ل            فص                                        ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________ 

54 

 كه یممكن است فقرِ آنها، عدم اعتمادشان به كسان
 ی يا فكریكنند، فقدان استعداد علم یجامعه را اداره م

 مدرن، يا ۀ جامعیها ی پيچيدگیهآنها براي پرداختن 
ميت يا  به سبب رنگ، قوگردانندگان جامعهتعّصب عليه 
 به تمام اين مواضيع توجّه شده یدر آثار بهائ. دين باشد

 ). نيز توجّه نماييد٤ و ۲به فصول (است 
 است كه یا گسيخته و نامتّحد جامعه هم  ازۀامعج 

 ی فرد و چه برای در آن، چه برای چندانیپيشرفت و ترقّ
 جامعه به عّلت یقوا. كّل جامعه، ميسّر و مقدور نباشد

 در حّل یرود  و با سع ی اختالفات به هدر مها و تفرقه
به اين ترتيب . شود ی از آن تلف میمشكالِت ناش

 به اين مفهوم وحدت و ی بهايآیین از تعاليم در یبسيار
.  ايجاد آن در جامعه اختصاص يافته استۀاتّحاد و نحو

براي اطّالع بيشتر از مفهوم اتّحاد به فصل چهارم مراجعه (
 .)نماييد

  
   از قيد تعصباتآزادي

 از ی گروه كثيری احساس بيگانگۀعمد از جمله دالیل 
 در جامعه ی است كه ريشه عميقیمردم وجودِ تعصّبات

اين تعصّبات از اين لحاظ مخرّب و مضّر است كه . دارد
شوند كه جز  ی در ساختار جامعه جايگير میغالباً به نحو

سيب  آی كه از آنها به نحو نامطلوبی كسانۀبه وسيل
اين تعصّبات . اند قابل مشاهده يا تشخيص نيستند ديده
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 ۀ از افرادِ هر جامعه را به اين سبب كه به طبقیبسيار
 ی فقرا تعلّق دارند يا از گروهها یازنان، سياهان،

اند، محكوم   برخاستهی معيّنی يا طبقاتی، قومیمذهب
 از آنجا كه.  شوندی دو تلّقۀكنند كه شهروند درج یم

 ی مختلف و متفاوتیمسافرت باعث شده گروهها آسانی
 و تحصيل سبب شده كه ،از مردم دور هم جمع شوند

 بيشتر شود، مسأله تعصّب و یتوقّعات آنها از زندگ
 .تر شده است  شديدتر و وخيمیاحساس بيگانگ

 را قوّيًا ی اعتقاد به هر گونه تعّصبیتعاليم بهائ 
مضمون آن در زیر در بیانی که  بهاءاللّه. كند یمحكوم م

كيدی بر برابرآید می    :ستاموده  ن جميع افراد انسان تأ
ه  شما از يك خاك آفريدةآيا نمي دانيد چرا هم

؟ براي آن كه هيچكس بر ديگري فخر ايد شده
همواره نزد خود، به . نفروشد و خود را برتر نداند

. آفرينش خودتان بينديشيد، كه چگونه خلق شديد
ز يك ماده آفريديم شايسته است چون ما شما را ا

كه مانند يك نفسِ واحد باشيد به طوري كه با پاي 
يكسان راه برويد، از دهاني يكسان غذا بخوريد و 
در زميني واحد ساكن شويد تا از اعماق وجودتان، 

هاي يگانگي و گوهر  از رفتارتان، از كردارتان نشانه
  ٨۴.انقطاع آشكار و ظاهر شود
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آميز و  تعّصب و اثرات بسيار فاجعه ۀباربخصوص در  
کید ی بشرۀبار آن بر جامع مصيبت  در امر بهائی بسیار تأ

میان   برای از ئییکی از مهمترین تعالیم بها.  شده است
وستی و یگانگی بین دها و برقراری   برداشتن اختالف

  .  است" نجاست"های مختلف برداشتن حکم  گروه
ام دیانت بهائی است که مشتمل بر احکدر کتاب اقدس 
 :تصریح شده است

 عن کلّ هارة الله حکم دون الطّعکذلک رفو 
االشیاء و عن ملل اخری موهبة من الله اّنه 

 يقد انغمست االشیاء ف.  لهو الغفور الکریم 
 اوّل الرضوان اذ تجلّینا علی يبحر الطّهارة ف

من فی االمکان  باسمائنا الحسنی و صفاتنا 
.  ضلي الّذي احاط العالمین هذا من فالعلیا

لتعاشروا مع االدیان و تبلّغوا امر ربّکم 
الرّحمن هذا الکلیل االعمال لو انتم من 

  ٨۵.العارفین
 با ،تعّصب: د داربیانی به این مضموننیز   عبدالبهاء  

 وطنی ، چه نژادی، چه مذهبی،هر منشأ و علّتی که باشد
اوامر الهی  بنيان بشری را نابود کند و با ،يا سياسی

اين سرزنش تعّصب شامل هر نوع از   ۸۶.مخالفت نمايد
گونه مورد مالمت   اين، مثالً تعّصب مذهبی وشود آن می

 :قرار گرفته است
خداوند پيامبرانش را فقط به اين منظور فرستاد كه 
در عالم قلوبِ انسانها ايجاد محبت و وحدت 
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بت تمام كتابهاي آسماني كالم مكتوبِ مح. نمايند
اگر ثابت شود آنها سبب تعصب و بيگانگي . است

بنابراين، . شوند اثر مي ثمر و بي انسان هستند، بي
بخصوص تعصب مذهبي با اراده و امر خداوند 

  ٨٧.مخالف است
 ی و نژادی، قومیبه همين ترتيب، تعصّبات مّل  

 محصول تفاوتها و این تعصبات.  ندارندیواقعيّت
 جدا كردن ی كه افراد بشر برا هستندیاختالفات مصنوع

 یمقدار بسيار زياد.  اند خود از ديگران به وجود آورده
 تلف ی حفظ اين موانع مصنوعینيرو و منابع برا

 به ی و نژادپرستیگراي یدر قرن بيستم، عقايد مّل. شود یم
 از منازعات یموارد بسيار زيادو ، یدو جنگ جهان
 ما منجر شده ی در شهرهای و خرابیكوچكتر، و ويران

 و ی واهعقایدبهايي كه نوع بشر به خاطر اين . است
 در بکی. حساب خارج استحد  پرداخته از یغيرواقع

 به این است بیانی هعبدالبهاء در این بارار خطابات 
   : مضمون

ها و   كه نوع بشر را به گروهیمّل و یتعصّبات نژاد 
...  دارد كاذب و ناموجّهیها تقسيم كرده نيز اساس شعبه
 نبايد در ميان نوع بشر ملّی يا تقسيمات ی نژادییجدا
، ی مانند فرانسویوجوه تمايز.   ايجاد كندنگیبيگا
، انگلوساكسون از مصنوعات بشر و نی، ايرانیآلما
 دارد ی است؛ نزد خداوند اين تقسيمات نه اهمّيتیجعل
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نزد خداوند همه يكسان هستند، همه . یو نه رسميت
خانواده هستند؛ و خداوند نسبت به همه به فرزندان يك 

. زمين فقط يك سطح دارد. طور يكسان مهربان است
خداوند سطح زمين را با مرزها و موانع تقسيم نكرده كه 

انسان اين . نژادها و اقوام را از يكديگر جدا سازد
 را وضع و تأسيس كرده و بر هر یخطوط خيال

رزمين محلّ  يك سۀ گذاشته و محدودی اسمیا محدوده
 به یاين تقسيم و جداي. يا ملّيت ايجاد كرد ه است

 شده كه ی نوع انسان، موجد تعصّباتیها ها و شعبه گروه
... فايده گشته است ی بیثمر و نزاعها ی بیمنشأ جنگها

 اين است كه اين  پروردگاربنابراين، در اين يوم حكم
  ۸۸.تعصّبات و اختالفات بايد كنار گذاشته شود

  

  
   نژادپرستيبارة در ييانب

 در شيكاگو، در جمعي كه از نژادهاي 1912       عبدالبهاء در سال 
  . ايراد كرد  مضمون اينسخناني به ،مختلف تركيب يافته بود
 و خصوصياتي وجود دارد كه اه  شباهتدر عالم بشري

 همچنين وجوه تمايزي .براي تمام نوع بشر مشترك است
از نژاد ديگر، و فردي را از فرد وجود دارد كه نژادي را 

 كه عبارت از ،ها شباهتاگر .  جدا مي سازد،ديگر
خصوصيات مشترك نوع بشر است، بر وجوه غيرعادي 
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از طرف . گردد تمايز غلبه كند، وحدت نوع بشر تضمين مي
ديگر، اگر وجوه اختالف بر وجوه اتّفاق مسلّط شوند، افتراق 

ئل مهمي كه بر يكي از مسا. گردد و ضعف حاصل مي
گذارد رفاقت و  وحدت و همبستگي نوع بشر تأثير مي

بين اين دو نژاد وجوه توافق و . برابري بين سفيد و سياه است
وجوه تفاوت موجود است كه ضامن مالحظات عادالنه و 

 بسيارند، چه كه در عالم مادي و  توافقوجوه. متقابل است
اند و در ظلّ  هعنصري، هر دو به طور يكسان به وجود آمد

بعالوه، هر دو در .  جسماني هستندةيك قانون رشد و توسع
كنند و از موهبت هوش و  عالم حس زندگي و حركت مي

بسياري صفات و كماالت متقابل . فطانت انساني برخوردارند
در اين كشور، در اياالت متّحده .  وجود دارد نيزديگر

رد؛ همه از هر دو نژاد وجود دا پرستي در امريكا، وطن
حقوق مساوي شهروندي برخوردارند، به يك زبان تكلّم 

كنند، و از احكام  كنند، از بركات يك مدنيت استفاده مي مي
الواقع وجوه متعدد مشترك  في. نمايند يك ديانت تبعيت مي

 در حالي كه فقط يك .و اتّفاق بين اين دو نژاد وجود دارد
آيا . پوست آنهاستوجه تمايز در ميان است كه همان رنگ 

باشد بايد بتواند  اين مورد كه كمترين وجه تمام تمايزات مي
شما را به عنوان نژادها و افراد از هم جدا سازد؟ در جسم 
عنصري، در قانون رشد، از لحاظ مواهب، هوش، 
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پرستي، زبان، تابعيت، مدنيت و ديانت شما واحد  وطن
ه رنگ نژاد فقط يك وجه تمايز واحد وجود دارد ك. هستيد

خداوند راضي نيست به خاطر اين وجه تمايز بين . شماست
نژادها نابرابري وجود داشته باشد، هيچ انسان عاقل 

  .هوشمندي هم نبايد مايل به چنين جدايي و اختالفي باشد
ا به يك قوبات بشري ة      امباالتري احتياج داريم تا بر تعص 

الم بشري نتواند در برابر اي كه هيچ چيز در ع آيد، قوه فائق
آن مقاومت كند و تمام قواي ديگر را كه در شرايط بشري 

 غيرقابل مقاومت ةاين قو. الشّعاع قرار دهد تأثير دارند تحت
كنم كه اين  من اميدوارم و دعا مي.  است پروردگار محبت

 ناشي از اين يك وجه تمايز بين شما را زائل قوه، تعصبِ
. االبد متّحد شويد  او اليةلّ حمايت قدسيسازد و شما در ظ

او باعث . حضرت بهاءاللّه اعالم وحدت عالم انساني فرمود
او اعالم . هاي متفاوت متّحد شوند شد اقوام مختلف و مشرب

فرمود كه اختالف نژاد و رنگ مانند زيبايي گلهاي 
اگر تمام گلهاي باغ به يك رنگ ... رنگارنگ يك باغ است

آمد كه براي چشم  ي يكنواخت به وجود ميبودند، منظر
  .آور بود كننده و ماللت خسته

    پس، بهاءاللّه فرمود كه نژادهاي مختلف نوع بشر، تركيبي 
بنابراين همه . كنند هماهنگ و زيبايي خوشرنگ ايجاد مي

در اين باغ بزرگ انساني مانند گلهايي كه در كنار يكديگر 
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آميزند، متّحد  و به هم ميكنند  بدون نزاع و جدال رشد مي
 ، صفحه Promulgation of Universal Peace –ترجمه ( .شويم

67 (  
  

  ترقّي زنان
 كه از تأثيرات یدر جوامع مدرن، بزرگترين گروه 

 ۀدر بخش عمد. برند غالباً زنان هستند تعّصب رنج مي
 ی بشرۀشده و در بيشتر نقاط جهان، جامع  نوشتهتاريِخ

 اداره ی بوده و به صورت پدرساالرتحت تسلّط مردان
 كامل ۀ استفاد،نفسِ ساختار اين جوامع. شده است یم

 زنان مشكل ساخته و از ابراز یرا برا ذاتی از استعداد
بنابراين، از .  باز داشته استی مؤثّر در نظام اجتماعیرأ

 است كه ی از وجوه بحثیيك لحاظ، وضعيت زنان يك
.  جامعه مطرح شددر بخش قبل در خصوص تعصّب در

 از هر جامعه یبا اين حال، از آنجا كه زنان بخش عظيم
 مورد یدهند، اين موضوع در آثار بهائ یرا تشكيل م
 . قرار گرفته استیا توجّه ويژه

 ه از آثار خود بيان داشتیبهاءالّله در مواضع متعدّد 
كه مردان و زنان در نظر خداوند از مقام و موقع يكسان 

 چنین  که مضمون آناستمله بیانی  از ج.برخوردارند
  . است
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بلندمرتبه است، بسيار بلندمرتبه است خداوندي كه 
. فرق را برداشت و اتّفاق را جايگزينِ آن ساخت

شكوهمند است، بسيار شكوهمند است كسي كه 
مانع اختالف گشت و حكم به پيوستگي و اتّحاد 

 فرق مابين ٰسپاس خداي را كه قلم اعلي. داد
دگان و كنيزان را از ميان برداشت و همه را به بن

عنايت كامل و رحمت وسيع خود در سطحي واحد 
به قوه بيان، گمانها را از . مقام و جايگاه عطا فرمود

 ميان برد و خطر اوهام را به قدرت غالب قوي
  ٨٩.خويش محو و نابود ساخت

  
  تساوي حقوق زنان و مردان

  اینهببیانی ین باره ای در ا عبدالبهاء در خطابه 
 . ایراد کردهمضمون 

شد كه زن و مرد برابر نيستند، به اين در گذشته تصور مي
 ،آفرينش و شناسي معني كه زن را، حتّي از لحاظ كالبد

 از لحاظ هوش ويژهزن را ب. كردندمادونِ مرد تلقّي مي
 دانستند و اين تفكّر عموميت داشت كه زنانتر ميپست

در برخي .  قدم بگذارند در ميدان امور مهممجاز نبودند
 مردان آنقدر در اين موضوع افراط كردند كه كشورها
 تر از عالم انسان تعلّق دارددند كه زن به دنيايي پستباوركر
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اما در . ميدهند و ترويج ميكنند و چنين عقيده اي را تعليم
 است و زمان ظهور اسرار، خداوند براين قرن كه قرن انوار 

از  چنين عقايد و افكاري ناشي كه آشكار فرمودالم انساني ع
 كه زنان و مردان شده؛ بلكه كامالً ثابت اشتباه و نادانيست

 واحد قرار دارند و ة قسمتهايي از عالم انساني در رتبهمچون
 اختالفي جايز نه، چه كه ٰبيان هيچ تفاوتي و قائل شدن ادني

 جميع نوع بشر را آفريده الحقيقه، خدا في... كلّ انسان هستند
. است، و نزد خداوند تمايزي بين اناث و ذكور وجود ندارد

هر كه قلبش پاك مقبول درگاه اوست، چه زن باشد چه 
بلكه به اعمال . كند كه تو زني يا مرد خداوند سؤال نمي. مرد

 مقبول، پروردگاراگر اعمال در ساحت . فرمايد قضاوت مي
. شوند ه مكافات اعمال نايل مي مقبول و بيكسانمرد و زن 

 ، Promulgation of Universal Peace / 1912 مه 20ترجمه خطابه (
 )133صفحه 

  
 

 خود نيز از مردان كمتر نيستند؛ یها یزنان در تواناي  
شده تنها در اثر  داده كه در گذشته نشانیهر گونه ضعف

     .فقدان تعليم و تربيت و نيز عدم امكانات بوده است
 :است ی به این مضمون توضیحهدر همان خطاب

 مرد قابليت ندارد و ةبرخي معترضند كه زن به انداز
اين .  ضعيف و ناقص آفريده شده استآفرينشدر
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ت بين زن و مرد تفاوت در قابلي. وهم صرف است
در .  از فرصتها و تعليم و تربيت است ناشيتمام

  از فرصتهاي مساوي براي پيشرفتانزنگدشته 
 اعطاء آناناگر فرصت مساوي به . اند همحروم بود

  ...ندگشت  مرد ميترازِ  نيست كه همترديديمي شد، 
خالصه، مقصود اين است كه اگر زن كامالً تعليم 

هاي  بيند و حقوقش اعطاء گردد، استعداد موفقيت
زن معين مرد است، . بديع يابد و با مرد برابر شود

و انسانند؛ هر هر د. مكمل و شريك زندگي اوست
دو موهوب به استعداد و هوشند و مظهر فضائل 

در جميع قوا و وظائف انساني شريك . عالم انساني
صحنة كوششها و در حال حاضر در . و مساويند

 تعليم و نارسايي بشري، به علّت اقدامات در جامعة
 ذاتي استعدادهاي انتربيت، و فقدان فرصت، زن

 و  آموزش شكبدون. دنساز خود را ظاهر نمي
 در زنان و مردان را تهاي الزمص و دادن فرپرورش

  ٩٠.حد مساوي قرار خواهد داد
كيد    ی لحاظ برایزن از بعض  كهنمودهعبدالبهاء تأ

وليت ؤو مس  استی اهّميت بيشتر داراینوع بشر
زن بيش ... دهد ی انجام می دارد و كار بيشتریتر سنگين

 از مواهب  و است برخورداریاز مرد از شهامت اخالق



  جامعه  -3ل            فص                                        ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________ 

65 

سازد در  یمند است كه او را قادر م  نيز بهرهیخاّص
 همچنین  ۹۱.لحظات خطر و بحران بر اوضاع مسلّط شود

احساسات زنها بيشتر است، رقّت قلب زنها بيشتر " :داشته  اظهار
  ٩٢".از مردها است

 زن و ی برابر اين تعليِماشاره نموده کهعبدالبهاء   
 یقّدم نوع بشر از اهمّيت خاّص و تی ترقّی برا،مرد

 :برخوردار است
و از جمله تعاليم حضرت بهاءاللّه وحدت نساء و 
رجالست كه عالم انساني را دو بال است، يك بال 

تا دو بال متساوي نگردد . رجال و يك بال نساء
اگر يك بال ضعيف باشد پرواز . مرغ پرواز ننمايد

م رجال در تا عالم نساء متساوي با عال. ممكن نيست
تحصيل فضائل و كماالت نشود فالح و نجاح 

  ٩٣.چنانكه بايد و شايد ممتنع و محال
مادام كه زنان از حصول امكانات عاليه خود  ،بنابراين 

محروم باشند، مردان هم قادر به وصول به عظمتي كه 
 بویژه و  ۹۴.ممكن است متعلّق به آنها باشد نخواهند بود

كيد  ی نقش زنان در جامعه برا افزایش كه نموده تأ
 . ضرورت داردیحصول صلح جهان

كيد بر تساویتعاليم بهائ   حقوق زنان ی، عالوه بر تأ
 را ی اجتماعی از ساختارهایو مردان، برچيده شدن برخ

. شمارند ی است الزم می پدرساالرۀ جامعۀكه نگهدارند
 ، مانند حذفی بهائی نظام اجتماعیها یاين ويژگ

 از قدرت، ی و تمركززدايیفردبصورت   اختياراتتمرکز
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 مورد بررسي قرار ) مراجعه شود٥به فصل (در فصول آينده 
به هر حال، هدف اين است كه در جامعه . خواهد گرفت
  : دست يابيمزنان و مردان بين یبه تعادل بهتر

شد و مرد چون  در قديم دنيا با زور اداره مي
 بود بر او تر و زورمندتر جسماً و فكراً از زن قوي

ولي حال وضع عوض شده و . غالب و مسلّط بود
اعمال زور و عنف تسلّط خود را از دست داده 
است و اكنون هوشياري و فهم و فراست فطري  و 
خصائل روحاني محبت و خدمت كه در زن قوي 
است تفوق و غلبه يافته است و به اين مناسبت 

آميخته عصر جديد بيشتر با عواطف و نواياي زنان 
تر   يا اگر بخواهيم روشن.است تا با صالبت مردان

تر بگوئيم عصري خواهد بود كه در آن  و صحيح
آهنگي  دو عنصر مرد و زن در ايجاد تعادل و هم
  ٩۵.در مدنيت به طور يكسان مؤثّر خواهند بود

 كامل با مردان تضمين یتساو زنان یبرااگر چه   
. مكمّل يكديگرند ًا  مسلّمیشده، اّما در وظايف اجتماع
 را كه مايلند انتخاب كنند، یزنان مختارند هر گونه شغل

 ی شده است كه آنها اوّلين مربّيان اطفالیبين امّا پيش
همانطور كه در فصل . آورند یخواهند بود كه به دنيا م

دهد كه اگر  ی تعليم می بهائآیین، شرح داده شدپيشين 
 وجود داشته باشد یدر تأمين كامل تعليم و تربيت مشكل
   .بايد دختران بر پسران اولويت يابند
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  علم، فنّ و محيط زيست
 واال ی علوم و فنون جايگاهی برای بهائیبين جهان 

 از ی استدالل آن يكیذهن انسان و توانائ. قائل است
 از ی نوع بشر است، و علم، كه يكمشخصاتبارزترين 

 ی تلّقیه الیباشد، به عنوان موهبت ی آن میها ثمر
 كه بين علم و دين  در مورد ی اختالفویژهه ب. گردد یم

 چون تكامل ايجاد شده است خطا محسوب یمفاهيم
 هم  مكمِّلیها دين و علم بايد به عنوان جنبه. دشو یم

عبدالبهاء .  و پيشرفت بشر مشاهده گردندیدر ترقّ
 :داده است کهتوصیح 

انسان به . ر ديگ، انسان را بالي است و علم، بالِدين
. كند، به بالِ واحد پرواز نتواند دو بال پرواز مي

اگر انسان سعي كند تنها با بال دين پرواز كند 
كشد كه در لجنزار اوهام سقوط  طولي نمي

كند و چنانچه تنها با بالِ علم پرواز خواهد،  مي
پيشرفتي حاصل نخواهد شد، بلكه در باتالق 

  ٩٧".گرايي هبوط نمايد آور ماده يأس
، ینوع بشر، با استفاده از ابزار علم و تكنولوژ  

امّا بدون دين، اين استيال . توانسته بر طبيعت تسلّط يابد
 یبار باشد؛ علم و تكنولوژ تواند مصيبت ی میو برتر

 تبديل شوند و یممكن است به ابزار جنگ و خونريز
بهاءالّله در خصوص . محيط زيست را نيز آلوده نمايند

  : استراط در تمدّن هشدار دادهخطرات اف
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تمدن، كه دانشمندان آن را مظهر صنايع و علوم 
خوانند، اگر از حد اعتدال تجاوز كند، موجب  مي

خداوند . رنج و سختي و بال براي بشر خواهد شد
اين مدنيت . بخشد اينگونه شما را آگاهي ميدانا 

اگر طريق افراط را بپيمايد البتّه منشأ فساد خواهد 
بود همانطور كه اگر در مسير اعتدال پيش برود 

اي مردم، در آنچه كه . مبدأ اصالح خواهد شد
گفته شد بينديشيد و خود را سرگردان و حيران 

طولي نخواهد كشيد كه شهرها در آتشِ . مسازيد
مضمون ( آن خواهند سوخت و تباه خواهند گشت

  ٩٨ .)بيان
يعت منجر سوء استفاده خودخواهانه نوع بشر از طب  

كه آفات گوناگون سالمت محیط  شده است یبه وضعيت
 بايد بياموزد كه بر یعالم انسان. كند ی تهديد مزیست را

تر نسبت   متواضعانهی غلبه نمايد و نگرشیاين خودخواه
 . زمين و آنچه كه در آن است در پيش گيردۀبه كر

نمايد  انسان بصير هر هنگام بر ارض مشي مي"
كند چه كه بيقينِ مبين  اهده ميخود را خجل مش

داند كه علّت نعمت و ثروت و عزّت و علو و  مي
سمو و اقتدار او، باذنِ اللّه، ارضي است كه تحت 

اين مقام ه جميعِ أقدامِ عالم است و نفسي كه ب
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آگاه شد البتّه از نخوت و كبر و غرور مقدس و 
  )بهاءاللّه (٩٩".مبرّاست

 یتواند راه ی مورد طبيعت م نيست كه تفكّر دریشّك  
مضمون بيان عبدالبهاء .  انديشيدن به خداوند باشدیبرا

 :در اين خصوص چنين است
ا هنگامي كه به حقيقت اشياء و هويت مخلوقات ام

 تمام  دركني، آثار رحمت پروردگار را نگاه مي
اشياء و تابش انوار اسماء و صفات او را در عالم 

موقعي ...  كني ده ميوجود ظاهر و آشكار مشاه
افكني،  كه به عالم آفرينش، حتّي ذرات آن نظر مي

شوي كه شعاع آفتاب حقيقت بر تمام  متوجه مي
درخشد و از انوار  تابد و در درون آنها مي اشياء مي

به . گويد و اسرار و تابش شعاع آن داستانها مي
ها و گلها ببين، حتّي به  درختان نگاه كن، ميوه

بيني كه  آيا انوار خورشيد را نمي.  افكنسنگها نظر
تابد، در آنها ظاهر و آشكار است و از  بر آنها مي

   ١٠٠دهد؟ خورشيد خبر مي
از اين تفّكر و تأمّل در طبيعت، به ارتباط متقابل   

. بريم ی میتمام اشياء و لزوم مراقبت از محيط زيست پ
 : شوقی افندی در این باره اینستییمضمون راهنما

توانيم قلب انسان را از محيط زيست   نميما  
خارج از وجودمان جدا سازيم و بگوييم وقتي يكي 
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. از اينها اصالح شد كلّ اشياء اصالح خواهند شد
حيات . ناپذير از اين جهان است انسان جزئي جدائي

دهد و خود او  باطني او به محيط زيست شكل مي
 هر يك از آنها بر. عميقاً تحت تأثير آن است

گذارد و هر تغيير دائم و پايدار در  ديگري تأثير مي
 . اين فعل و انفعال متقابل استةزندگي انسان نتيج

   ١٠١)ترجمه(
  

  آزادي و حقوق بشر
 هستند كه ی از نفوس و گروههايیاطراف ما بسيار 
 یميل و انگيزه برا. باشند ی می حقوق و آزادیمدّع
تم پیوسته  مباحثی است که در قرن بیس ازی يكیآزاد

، حق ی سياسی، آزادی مذهبی آزاد.مطرح بوده است
كار كردنِ آزادانه، حقیآزاد  خرج  آزادانه بيان، حقّ 

 اينها ی سفر كردن تمامی، آزاددرآمد شخصی كردنِ 
 به  در قرن اخیر کمابیش بتدریج هستند كهیهاي یآزاد

امّا بايد اين سؤال را مطرح كرد كه اين . اند دست آمده
  خواهد شد؟ در كجا متوقّف خواهی یآزاد
 كه اكنون اوج گرفتهدر غرب آنچنان پرستش فردیت  

 ،آيا بايد به فرد. انديشد ی من آیجامعه به تأثيرات منف
 كه ميل دارد انجام دهد؟ آيا ی داد تا هر كاریآزاد
 حمل هر گونه سالح، جواِز انجام دادنِ هر گونه یآزادي

 به يك یا ار هر گونه حمله انتشی، يا آزادینسجفعاليت 
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گروه اقلّيت از طريق جرايد يا راديو و تلويزيون نيز بايد 
شود اين است  ی كه مطرح میاعطاء شود؟ سؤال ديگر

 كه تاكنون حاصل شده تأثير یهاي یكه آيا اين آزاد
تواند  ی هيچكس نم؟ در سعادت بشر داشته استیزياد

 در یعظيمنباشد كه پيشرفت انكار كند يا سپاسگزار 
ها انسان از ظلم وحشتناك دولتها،   ميليونآزادساختن

آمده   نيرومند به دستنهادهای و سايریمقامات مذهب
 فزاينده احساس عزلت یامّا در عين حال به نحو. است

 افراد در جامعه ايجاد گرديده یو انزوا و نيز جابجاي
 .است
 ی فردگرايپرستش فردیت و، در طی قرن اخیر  

 شده ی غربۀ جامعی اصلۀقوّت گرفته و خصيصبتدریج 
رسد  یايم كه به نظر م ای رسيده به نقطه و است

 اكثر سياستمداران و مفسّران ی اصلیمشغوليت ذهن
 است تا به افراد بيش از پيش ی تمهيد تدابيریاجتماع

بندی جناح چپ   پای. اعطاء گرددیحقوق و آزاد
کید  و  به اصل خود مختار بودن فرد سبب تیسياس أ

 خود یها  در خواستهیتأیید  حق هر فرد جهت كامياب
 بازار آزاد که مورد نظر  جناح ِیدار سرمايه. شده است

 در بدست آوردن حد اکثر  ی است بر آزادیراست سياس
كننده اصرار   به عنوان مصرفمنافع و حقوق افراد 

 به اين ترتيب به یهر دو طرِف طيف سياس. ورزد یم
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شود  ی منجر می گذشته كه به رشد فردگرايۀدهرَوَند چند 
 .اند تر ساخته اند و آن را وخيم دامن زده

شناخته شده و اخیرًا تأثیر این عوامل در جامعه  
 بيشتر و بيشتر به یاعطاء آزاد. شود بتدریج احساس می

 یوليتؤمردم بدون آن كه در استفاده از آزادي مس
 كه در آن وردآ  اجتماعی را به وجود میاحساس گردد
كنند و در كسب  ی خويش را دنبال میها مردم خواسته

 آنها یكنند بدون اين كه برا یروي م منافع خود زياده
 ممكن یاهمّيت داشته باشد كه اين افراطِ آنها چه تأثير

  دریجوي  و لّذتیاين آزاد. باشد ديگران داشتهاست بر 
 به الكل،  مخدّر، اعتياد استعمال موادّرفتارهایی مانند

 و یجنسدر روابط  ی بند و باری، خشونت، بیويرانگر
اين . شود ظاهر می به حقوق و شأن سايرين یاحترام یب

 منجر ی كسانیجنايت از سوارتکاب  خود به ةبه نوب
 درآمد كسب یتوانند به طور قانون یگردد كه نم یم

 و در ، مصرف كننده شوندۀ از جامعینمايند تا بخش
 ی و نيز انزوا و آز فرهنگ حرصیه قربان كیمورد كسان
 و ی، خودكشی هستند، به افسردگ حاصل از آنیاجتماع

 و در ميان گردد ی میاعتياد به مواد مخدّر منته
 .انجامد یثروتمندان و قدرتمندان به فساد و انحطاط م

بيند،  ی كه شايد بيش از سايرين لطمه میگروه 
 گذشته، كه  دری آموزشیها فعاليت. كودكان هستند

وليت ؤ در القاء حسّ انضباط نفس و مسیشامل سع
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 كنار یوسيعمیزان ه ب به كودكان بود، یاجتماع
بر  ی جايگزين آن شده مبنیهاي شده، و فعاليت گذاشته

 را به كودكان داد ی كه بايد بيشترين حّد آزاداين نظريه
بستن این کار ه ب.  كنند و تکامل حاصل پيشرفت خودتا

 از كودكان را ی بسياریزندگسیده که یزانی رروش به م
اين كودكان، . ه استکرد مزمبانی الفاقد ساختار يا 

معيارها و موازین و شوند كه  ی روبرو می با اجتماعیوقت
 یحسّ اعتدالش را از دست داده، غالباً نه از بلوغ

 كه جامعه جبراً به آنها داده یا یبرخوردارند كه از آزاد
 یتفاده كنند و نه از حمايت اجتماعبه طور صحيح اس

برخوردارند كه بتوانند به آن بزرگساالن دلسوز جامعه 
 .ه كرده دلگرم باشندتكي
، بهاءاللّه همين تحليل از  پيشبيش از يك قرن 

 را كه اجتماع ی را بيان نمود و جهتیوضعيت اجتماع
 اين نظريه نشان ساخت و خاطر رهسپار است یبدان سو
 افراد بشر مفيد است مردود ینامحدود برا یرا كه آزاد

كيد كرد كه اگر در آزاد وشمرد  یرو  افراط و زيادهی تأ
 كه حفظ یصورت گيرد، منشأ فساد و شرّ است در حال

  :تواند منبع خير باشد ی مآزادی فردیاعتدال در 
بينيم كه طالب آزادي هستند و  بعضي از مردم را مي

... شكارا نادان هستندآنها آ. كنند به آن افتخار مي
انسان .  آزادي حيوان استةبدانيد كه مظهر و نمون

هايي باشد كه او را از   سنّتمقيد بهسزاوار است كه 
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گران محفوظ  اش حفظ نمايد و از زيان حيله ناداني
شود كه انسان   باعث مي مفرطبراستي آزادي. دارد

از آنچه كه در شأن ادب و وقار است خارج شود و 
ما آزادي را در بعضي شرايط ... ستي گرايدبه پ

كنيم و در ساير موارد مردود  تصديق مي
  ١٠٢)بهاءاللّه بيان مضمون (.شماريم مي

نموده  تشريح ی را در رابطه با آزادیبهاءالّله اصل 
 اصل یتر دارد، يعن  به مراتب وسيعی كه كاربرداست

د،  مطلوب به نظر آيی كه هر قدر امر بدین معنی،اعتدال
 :شد  شود منشأ شرّ و فساد خواهدیرو اگر در آن زياده

. عتدال ناظر باشنددر جميع امور بايد رؤسا به ا"
چون هر امري كه از اعتدال تجاوز نمايد از طراز 

يت و تمدن و مثالً حرّ. اثر محروم مشاهده شود
قبول اهل معرفت فائز ه امثال آن مع آن كه ب

 نمايد سبب و علّت است اگر از حد اعتدال تجاوز
   ١٠٣".ضُرّ گردد

 به شأن، مقام و ارزش هر آگاهیحقوق بشر بايد از  
 سرچشمه بگيرد كه در آثار مقدّسه اكثر اديان یفرد انسان

تعاليم  ۀای در بار در خطابهعبدالبهاء . موجود است
 :ایراد کردهمون ض مبه این بیانی بهاءالّله

همه  كهدهد ر ميعالم انساني را مخاطب قرابهاءاهللا 
 ةحتّي اگر شاخ... يد درخت هستيك گهاي بر

معيوبي يا برگ خرابي بر اين درخت عالم انساني 
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مشاهده كنيم، به هر حال متعلّق به اين شجر است نه 
 ما حراست و پرورش ةبنابراين، وظيف. شجر ديگر

اگر . اين درخت است تا وقتي كه به كمال برسد
و آنها را ناقص بيابيم، هايش را بررسي كنيم  ميوه

در عالم . بايد سعي كنيم آنها را به كمال برسانيم
 شانانساني نفوسي هستند كه غافلند، بايد آگاه

 بايد به آنها ، ضعيف و نحيفنداز آنانبرخي . ساخت
اگر در . كمك كنيم تا شفا يابند و درمان شوند

 نوزادي از توسعه و ترقّي باشند، بايد از آنها ةمرحل
هرگز نبايد، به اين . قبت كنيم تا به بلوغ رسندمرا

ارزشند، از آنها  عنوان كه ناخوشايند هستند يا بي
بايد با . ي كنيمرنفرت داشته باشيم يا از آنها دو

... احترام، تكريم و محبت با آنها معامله كرد
مختصر آن كه، به جميع عالم انساني بايد با محبت، 

  ١٠۴.مهرباني و احترام نظر كرد
 كه اجتماع بايد حقوق نماید توصیه میعبدالبهاء  

 در نظر بگيرد و آن را ی جميع به طور مساویبشر را برا
تعليم هفتم حضرت بهاءاللّه مساوات حقوق " :تضمين نمايد

جميع بشر در نزد خدا يكسانند، حقوقشان حقوق واحد؛ . است
ستند، كلّ در تحت قانون الهي ه. امتيازي از براي نفسي نيست

اند، عزيز و حقير  در نزد حق امير و فقير يكسان. مستثنايي نه
  ١٠۵".مساوي
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 كه تعاليم  چنین برداشت شوداز عبارات فوق نبايد 
برعكس، . كنند ی و حرّيت را محكوم می آزادیبهائ

دهند اين است كه افزايش حرّيت و  یآنچه را كه ترويج م
كه به  ستا ی مهّم بر عدالت، پيشرفتیحقوق بشر مبتن
 ة مكنون و بالقوّی استعدادهاتادهد  یافراد فرصت م

امّا بهاءاللّه هشدار . خود را به طور كامل پرورش دهند
دهد كه نبايد اجازه داد اين رَوَند در مسير افراط  یم

 .آنقدر پيش برود كه نظم و ثبات اجتماع را تهديد نمايد

   كشاورزي
 یز لحاظ ماّد شده و ای كه صنعتیدر اكثر كشورهاي  

.  كاسته شده استیاند، از اهّميت كشاورز پيشرفت كرده
 است در ی اصل اساسی عبدالبهاء كشاورزة گفتبه امّا 

عدد دهقان بر جميع "   و اين كه ۱۰۶.ی اجتماعزندگانی
دهقان اول عامل است در هيأت ... اصناف أضعاف مضاعف است

كيد  ١٠٧".اجتماعيه  ه كه اهمّيت دارد آنچنمودهبهاءالّله تأ
 یکی از اموریزيرا  ! "توجه كامل است در امر زراعت"

  ١٠٨".سبب سمو عباد و عمار بالد است" است كه
 را به ی را كه جوامع روستايیعبدالبهاء رئوس طرح  

شود در مقابل  یرساند و باعث م ی بيشتر میخودكفاي
 و همودنپذير باشند، بيان   كمتر آسيبی طبيعیبالها
 را ی روستايۀ در هر جامعیعمومخیرّیة يس صندوق تأس

 فقرا، ی، كه باعث كاهش رنجهاستا  توصیه کرده
 ۀ كه در نتيجینفوس عاجز و ناتوان و نيز كسان
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اند،   متحمّل خسارت شدهی طبيعیها يا بالها یبداقبال
تر  خواهد شد و به اين ترتيب اين جوامع را مستقل

   ١٠٩.سازد یم
  

   دولت و خطّ مشي اجتماعيتعاليم مربوط به
 زمان خود یبهاءالّله در موارد متعدّد پادشاهان و امرا 

ه  خطاب به آنها نازل كردی و الواحهرا مخاطب قرار داد
 نيز ی امروزئلاس از آنها به می كه مفادّ بسياراست

 دو نوع بهبا عنايت به جهان آن روز، . شودیمربوط  م
 مطلقه ی استبدادۀن نمو:دماین اشاره می  حكومتیاصل

 و شاه ايران مظاهر یكه تزار روس، سلطان تركيه عثمان
 كه به طور اخّص با  دموكراتيكۀآن بودند، و نمون

 آمريكا تأسيس ۀ كه در اياالت متّحدی جديدیجمهور
 قويّاً از اللهبهاء. شده بود و نيز با بريتانيا ارتباط داشت

 كه همودنه  امّا توصي، هحكومت دموكراتيك حمايت كرد
 پادشاه به عنوان رئيس كشور وجود داشته باشد زيرا،

دوست نداريم مدنِ . شوكت سلطنت آيتي است از آيات الهي"
 كه همودنبدين لحاظ هدايت  ١١٠".عالَم از آن محروم مانَد

  شبیهیيعن( و سلطنت با هم تركيب شوند یدموكراس
 ).سلطنت مشروطه

ان را به طور خاّص انذار  جهیبهاءالّله امراء و دولتها 
 ِی تأسيس صلح و كاهش مصارف غيرضرورمود كه درن

 :، از جمله در بیانی به این مضمونتسليحات تالش كنند
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بين خودتان صلح را برقرار نماييد و از تعداد   
هاي شما كاهش يابد و  يان بكاهيد تا هزينهسپاه

آسودگي خيال پيدا كنيد و آرامش يابيد و اگر 
ان زيادي نياز پاهي خود را رفع كنيد به ساختالفات

نخواهيد داشت، مگر آن قدر كه شهرها و 
از خداوند . كشورهاي خود را نگاهباني نماييد

بترسيد و در هيچ امري از حد اعتدال مگذريد و از 
ما دريافتيم كه شما هر . كنندگان نباشيد اسراف

افزاييد و آن را بر رعيت  هاي خود مي روز بر هزينه
اين واقعاً بيش از تحمل آنها . كنيد تحميل مي

  ١١١.است و هر آينه ظلمي عظيم است بر آنها
 كه مصدر قدرت ی كه بهاءاللّه به ويژه به نفوسآنچه  

 در بیانی به  عدالت استاجرای، هدومن هستند توصيه 
 :این مضمون

 ستم روا ي خردلي به كسدقّت كنيد مبادا به اندازة
الت قدم برداريد، چه كه اين داريد، در طريق عد

بين مردم دادگري پيشه كنيد و ... است راه راست
مبادا ...  عدل در روي زمين باشيدةمظهر و نمون

 و شوند  مييملتجنسبت به كساني كه به سوي شما 
ند وش ميآوردند و در سايه شما وارد  ميپناه 

  ...بيدادگري كنيد
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تند در ميان بدانيد كه نيازمندان امانتهاي خداوند هس
شما، مواظب باشيد كه در اين امانتها خيانت نشود، 
بر آنها ظلم نكنيد و در طريق خائنين گام 

  ...برنداريد
خداوند زمام بندگان را به دست شما سپرده است تا 
بين آنها به حقّ حكم كنيد و حقّ مظلوم را از ظالم 
بگيريد و اگر به آنچه كه در كتاب خداوند به شما 

ه است عمل نكنيد نام شما نزد خداوند در امر شد
  ١١٢. خواهد شدمذكور ستمگران ةزمر

بهاءالّله نمايندگان منتخَبِ مردم را نيز مخاطب قرار  
را در بیانی به  ی اخالقیترين معيارها یداده حفظ عال

 نمايندگان ای :ه استد کرتوصيهاین مضمون به آنها 
چه كه به نفع مجلس در آن اقليم و ساير كشورها، در آن

 و بهتر شدن شرايط آن است فكر كنيد و به یعالم انسان
 ۱۱۳.مشورت بپردازيد

 ی كه نهايت صداقت و درستیهایاز جمله موضوع  
ولين ؤبايد در آن مراعات گردد انتصاِب و ارتقاء مس

اين انتصابات بايد متناسب با لياقت و . امور است
 و یخانوادگ نفوس باشد نه به عّلت ارتباطات یشايستگ
 :یشخص

معرفت دول بر احوالِ مأمورين و اعطاء مناصب 
التفات باين فقره بر هر رئيس و . بأندازه و مقدار
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شايد خائن مقامِ امين را . سلطاني الزم و واجب
  ١١۴".غصب ننمايد و ناهب مقرَ حارس را

  مدنیّهۀرسال  ای که تحت عنوان  رساله درعبدالبهاء 
 رهبران یِب را به شرايط الزم برا مطالۀعمدوشته ن

 .ستا  هن امور اختصاص دادوالؤدولتها و مس
اين مسأله كه تصميمات در يك جامعه چگونه اّتخاذ  

در حال حاضر، . گردد بسيار حائز اهميّت است
 يك فرد ی و قدرت قانونی حقّ انحصاریگير تصميم

در . ندا  است كه مصدر قدرتیرهبر يا گروه كوچك
 بر مشورت ی مبتنی گروهیگير ، به تصميمیهائتعاليم ب

بهائيان كسب مهارت در .  داده شده استیاهمّيت زياد
 از پيشرفت اجتماع و یمشورِت مؤّثر را بخش مهّم

 نظر بهائيان ۀ مشورت از نقطترتیبامّا . دانند یجامعه م
 نيافته و در مراحل رشد و تکامل کافی، در حال حاضر

 اصول زيربنايي مشورتِ بهائي به در خصوص(.  استیابتداي
 .)فصل پنجم مراجعه نماييد

 یارتكاب جرم و اِعمال مجازات يك امر اجتماع 
 ۀدر مورد نحو.  از مردم ارتباط داردیاست كه به بسيار

 فرد حقّ :گوید یمچنین برخورد با مجرمين، عبدالبهاء 
ه بايد اعضاء امّا، هيأت اجتماعيّ. ندارد انتقام بگيرد

  :ها حفظ نمايد را در مقابل لطمات و آسيبخود 
 تعدي ، ستمي كند،اگر نفسي به نفسي ظلم كند

كند و آن شخص مقابله بالمثل نمايد اين انتقام 
ه حقّ اما هيأت اجتماعي... است و مذموم است
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ه محافظه و حقّ مدافعه دارد، زيرا هيأت اجتماعي
ه جرّد باما م. بغضي ندارد، عداوتي به قاتل ندارد

جهت حفظ ديگران قاتل را حبس كند يا 
قصاص نمايد كه ديگران محفوظ مانند، نه مقصد 

آن ه انتقام از اوست، مقصود قصاص است كه ب
االّ اگر  قصاص هيأت اجتماعيه محفوظ مانَد و

وارث مقتول عفو كند و هيأت اجتماعيه عفو 
نمايد و از دو جهت بالعكس معامله شود نفوس 

تّصل تعدي كنند و در هر آني قتلي ستمكار م
 وجود بر ستون عدل قائم نه ةخيم... واقع گردد

  ١١۵.عفو و بقاي بشر بر عدل است نه عفو
مايد ن ی عدل، عبدالبهاء هدايت می اجراۀنحوامّا در  

 ما بايد تربيت اطفال باشد تا نفِس یكه هدف نهاي
  :ارتكاب جرم در جامعه نادر شود

كه بايد نفوس را چنان تربيت ولي اصل اين است 
توان جمعي را  نمود كه جرم واقع نگردد، زيرا مي

چنان تربيت نمود كه از ارتكاب جرائم چنان 
اجتناب و استيحاش نمايند كه در نزد ايشان نفسِ 
جرم، اعظم عقوبت و نهايت عذاب و قصاص باشد، 

... لهذا جرمي واقع نگردد تا قصاص جاري شود 
همواره شب و روز به ترتيب قوانين ههيأت اجتماعي 

مجازات و تهيه و تدارك آالت و ادوات قصاص 
پردازند، زندان مهيا كنند و كُند و زنجير تدارك 
نمايند و محلّ نفي و سرگون و زجر و مشقّت 
گوناگون ترتيب دهند تا به اين وسائط اصحاب جرم 
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را تربيت نمايند و حال آن كه اين وسائط سبب 
بلكه هيأت . خالق گردد و تبديل احوالتضييع ا
ت را اجتماعيه بايد شب و روز بكوشد و منتهاي هم

بگمارد كه نفوس تربيت شوند و روز به روز ترقّي 
كنند و در علوم و معارف توسع يابند و كسب فضائل 

دگي اجتناب  درننمايند و تحصيل آداب كنند و از
  ١١۶. نمايند تا جرم واقع نشود

  
  قتصاديتعاليم ا

 مسائل  مطالبي در خصوصیدر متون و آثار بهائ 
 كه ی اصلی از راههایيك.  نيز وجود داردیاقتصاد

توانند  یكنند كه م یمردم، بخصوص دولتمردان، فكر م
 را كه جوامع ما امروز با آن مواجه هستند، حّل یمسائل

 ی اقتصادیها نظريه.  استیكنند از طريق تدابير اقتصاد
 ی مسّلم اين است كه كسانۀ شده امّا تجربمتعدّد مطرح
كنند و تحت حمايت قرار  یها را تبليغ م كه اين نظريه

 كه مقرّر یرسند، موازين ی كه به قدرت میدهند، وقت یم
 شده را تأمين یبين دارند منافع مورد انتظار و پيش مي
 یاقتصادهای فعاليت ۀ ، عمدیطبق تعاليم بهائ. كند ینم

 آنها ی اشتباه درك شده است زيرا مبنادر عالِم امروز
 .تصوّرات نادرست است

 اين انديشه است كه سعادت و ،اوّلين تصوّر نادرست 
رضايت انسان صرفاً با افزايش ثروت فرد فرد اعضاء 

اقتصاددانان بر اين تصوّرند . جامعه قابل حصول است
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 ی و آزمندی حسّ خودخواهةكه افراد بشر به وسيل
شوند و بنابراين هر چه سياست خاّص  یبرانگيخته م

 یهای بنیان  اين انگيزهی برای تداركات بيشتریاقتصاد
 یها بنابراين اكثر نظريه. تر خواهد بود ببيند، موفّق

 یشوند كه ثروت بيشتر ی مطرح می بر اين مبنیاقتصاد
، اين یطبق تعاليم بهائ. براي اعضاء جامعه فراهم آورند

رضايت انسان راه  حصول سعادت و ی براروش
 و قانع ی راضیافراد بشر تنها در صورت.  نيستیصحيح

 طبيعتِ آنها به موازات وجه معنوی ۀشوند كه جنب یم
 . شود و پيشرفت نمايدی راضیعنصر

 نادرست اين است كه حصول منافع ۀدومين فرضي 
 از عالم به یا هاحی از جامعه يا نی بخشیپايدار برا

 جامعه يا نقاط عالم یهات ساير بخشقيمت محروميّ
، یاين نيز با توجّه به تعاليم بهائ. پذير است امكان
 ی خاصیممكن است  خّط مش.  نادرست استیمفهوم

، به قیمت محرومّيت ساير باعث شود منافع موقّت
 يا يك ی اجتماعۀ شامل حال يك طبقطبقات يا كشورها،

  موقّت و اين خّطی امّا اين تنها دستاورد.كشور بشود
به علّت ارتباط متقابل . استنظرانه   كوتهی، سياستیمش
 در اثر اين ی از جامعه بشری، اگر بخشی عالم انسانتمام

 لطمه ببيند، در درازمّدت یسياست از تأثيرات منف
 نوع بشر از عواقب زيانبار آن مصون نخواهد یتمام
ما نبايد خود را متعلّق به جناحها يا نژادها يا . ماند
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كّل عالم بايد .  كنيمی تلّقی از عالم انسانیخاّص یملّتها
 عالم را يك كشور مشاهده  را يك ملّت و تمامیبشر

 كه مفيد به حال جميع یتنها سياست اقتصاد. نماييم
 .مردم باشد در درازمدّت براي همه سودمند خواهد بود

 اقتصاددانان موقع تدوين یسومين تصوّر خطا 
د و شايد اين فرضيه از گير ی صورت مآنها یها نظريه

 ی اقتصادیها تر باشد و آن اين است كه نظريه همه مهم
 را حّل یتوانند مسائل اقتصاد ی عمًال و واقعًا مگرا مادی
 یکه ماهيّت مسائل اقتصاد توضیح دادهعبدالبهاء . كنند

 است و بنابراين آنها را ی روحانی امردر عمق و اساس
كرد،  ی ممعنوی یتنها با اصالح مسائل زيربناي توان حّل 

. ی، فساد، تكبّر و خودخواهی مانند بيعدالتیمسائل
 عالم، طبق ی اقتصادیها ی بيماریبنابراين، راه حّل برا

 ۀ دقيق و پيچيدیها ، در استفاده از نظريهیتعاليم بهائ
 ی در وضع قوانين يا تدابير سياسی، يا حتّیاقتصاد
، ضعف و فتور ی اين مسائل اقتصادیعلّت بنياد. نيست
گذارد و به اين  ی است كه بر كّل جهان تأثير ممعنوی

 یتواند مسائل اقتصاد ی می روحانیترتيب تنها راه حّل
از جمله مطالبی که عبدالبهاء در . را حّل و فصل نمايد

   : چنین استای ایراد کرده خطابه
ت اساسي جميع شرايط اقتصادي، الهي است و ماهي

لهذا، بكوشيد ... باشد مرتبط ميبا عالم قلب و روح 
تا در قلوب ايجاد محبت نماييد تا دلها تابان شوند و 
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وقتي كه اين محبت بدرخشد، . قلبها فروزان گردند
طور كه چراغ  در ساير قلوب نفوذ كند، همان

وقتي . روشن محيط خود را نوراني و منير سازد
 استقرار يافت، همه چيز تحقّق  پروردگارمحبت

مسائل ... اين اساس واقعي تمام اقتصاد است. يابد مي
اي كه قلب  اقتصادي بسيار جالب هستند؛ اما قوه

دهد، بر آن مسلّط است، و آن  انسان را حركت مي
  خداوندكند، محبت را هدايت و جذب مي

  ١١٧.است
آور نخواهد   بردن به اين نكته تعجّبیبنابراين، پ 

 موجود ی اقتصادۀيّ از هيچ نظری بهائ آیینبود كه
 یيك. افزايد ی هم نمی جديدۀكند، و نظريّ یحمايت نم

 اين انديشه است كه ی بهائآیین در یاز مفاهيم اصل
 به طور مداوم در حال ی عالم انسانیساختار اجتماع

 ی هميشه برای اقتصادۀتغيير است و بنابراين هيچ نظريّ
ن، در عوضِ آ. تمام عالم صحيح و مناسب نخواهد بود

 از اصول مطرح ی، تعدادی بهائگذاران آیین بنیاندر آثار 
  خاّصیها  برنامهی برایشود كه بايد اساس و مبناي یم

 : عبارتند ازیاين اصول اقتصاد.  قرار گيردیاقتصاد

همانطور كه در باال ذكر شد، در         نياز به صلح جهاني●
  از كشورها به علّت مخارجیحال حاضر اقتصاد بسيار

 تسليحات فلج شده یالزم جهت خريد مقدار زياد
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 ی بسيار فقير كه به زحمت پول كافی ملّتهایحتّ. است
 خود ی از درآمد مّلی تغذيه خود دارند، بخش زيادیبرا

 ی ضرورشرط و مبنایپس . كنند یرا صرف تسليحات م
 و ی عالم تأسيس صلح جهانی حّل مسائل اقتصادیبرا

 كشورها را به یاست كه تمام ی امنيت جمعی برایترتيب
به فصل بعد (.  خود قادر سازدیكاهش مخارج تسليحات

 .)توجّه فرماييد

 هنگامهمانطور كه قبًال اشاره شد،     نياز به اقتصاد جهاني ●
 بايد منافع و مصالح ی اقدامات اقتصاد براییريز برنامه

 را در نظر داشته باشيم، و بنابراين تمام یكّل عالم انسان
 ی بايد در قالب ديدگاهی اقتصادیريز رنامهب

 هر ریزِی در برنامه.  شود و طراحیهتهیشمول  جهان
آيا اين اقدام در : "دشواين سؤال مطرح باید  ، یاقدام

در "  است؟یجهت حفظ منافع كامل تمام عالم انسان
 زمين در جهت مصالح همه، نه ۀمنابع كراز اين صورت، 
 یبخش. برداری خواهد شد رهبه از مردم، یمنافع معدود

  يكی حركت به سومند نيازی جهانی اقتصادۀاز توسع
 اوزان و مقادير، و ی، يك سيستم جهانی پول جهانواحد

 . استیالملل  بينیبازرگانمقرّرات 

 از ی يك  عدالت در سيستم اقتصادي  اجراي  نياز به●
 كه بايد بر تمام امور عاّمه مردم ی روحانیها یويژگ

 ،یبر اصطالحات اقتصادبنا . است باشد عدالتحاكم 
 از جامعه نبايد قادر به ی است كه بخشیاين بدان معن
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حفظ كنترل بر جميع وسايل توليد و توزيع در جامعه 
 را بر آن ی اقتصادیباشد، چه كه به اين ترتيب خفقان

 كه اين گروه خواّص یكند به طور ی میجامعه مستول
 كه ديگران محكوم به ی حالشوند در یبسيار ثروتمند م
 هم در یعدالت یاين عدم تعادل و ب. تحمّل فقر هستند

 از یبرخ. داخل كشورها و هم بين كشورها وجود دارد
 برخوردارند و منابع سرشار یكشورها از ثروت عظيم

 اين كشورها .دهند ی را هدر م اولیّه و موادّیانرژ
بسيار  برای ی به صورت ابزاراز آن  دارند كهیسياست
كنند، تا به آن  ی استفاده مهانگه داشتن ساير كشور فقير

 آنقدر درآمد ندارند یها حّت کشور از آنیدرجه كه برخ
 از ی از مسأله ناشیبخش. كه مردم خود را سير كنند

 ثروتمند و ی بين كشورهایتجارت ۀشرايط ناعادالن
 مورد یممالك فقير است، و اين بايد در سطح جهان

 ۀبخش ديگر مسأل. الحظه قرار گيردم و یبررس
 ثروتمند است ی كشورهای و رقابت افراطیگراي مصرف

آور منجر  كه به اتالف عظيم منابع و مصرف سرسام
كند  ی پيشنهاد می، تعاليم بهائیدر سطح فرد. شود یم

 بر درآمد، ثروت و ی چون ماليات تصاعدیكه با اقدامات
توجّه به اين . ه شودفقر بيش از حّد در جامعه از بين برد

كند كه  ی ادّعا نمی بهائ دیانتنكته مهمّ است كه
 یتوانيم يا بايد سعي كنيم از لحاظ ثروت، تساو مي

يا توزيع ثروت را با كامل بين تمام مردم برقرار كنيم 
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 اعتقادات یچنان كه برخ ، آنيماعمال زور عملی ساز
ه چنين اين تصّور كه وصول ب. كنند ی تبليغ میسوسياليست

افراد بشر از . هِم صِرف استپذير باشد، َو  امكانیحالت
توان  ی متفاوت هستند و هرگز نمیلحاظ هوش و تواناي

بعالوه، طبق احكام .  كامل ثروت دست يافتیبه تساو
ك مال اموال و ای استحقاق دارد كه دارای، هر كسیبهائ

 كه یباشد و آنچه را كه در مالكيتِ خود دارد به هر كس
آنچه كه بهائيان از آن حمايت . خواهد منتقل نمايدب
كنند اين است كه افراط در ثروت و فقر بايد از ميان  یم

 .برداشته شود

 در اين عصر بنا بر تعالیم بهائی     جديداي هحرفاخالق   ●
 ی را به طريقپذير و الزم است كه امور  عالَم امكانیبرا

برخوردار شوند و د كه تمام مردم از تحصيالت نتنظيم كن
 كه بتوانند كار كنند و معاش یطور تعليم الزم را ببينند به

 به  هر فرد است كهۀهمچنين وظيف. ود را تأمين نمايندخ
است اشتغال مفيد به حال جامعه که  ی كارشغل و

 دیدگاه جدیدی در اخالق یبهاءالّله حّت. داشته باشد
جّه به  كه با توی كارو فرمودهای ارائه داده  حرفه

 انجام شود، یوجدان و با روحيه خدمت به عالم انسان
 ).به فصل اوّل توجّه كنيد(معادل عبادت خداوند است 

 اقتصاد ۀصحن ،در حال حاضر  اهميت همكاري و تعاون    ●
اگر چه رقابت .  تحت تسلّط رقابت و منازعه استبیشتر
بسیاری از  دررقابت   مفيد است، امّا امروزهیتا حّد
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 رسيده كه مضّر و توأم با اسراف یا  دنيا، به مرحلهناطقم
 در ی بر تعاون و همكارهرچه بیشتربايد . شده است

كيد شود  كه موفق شدتوان  ی میامّا در صورت. جامعه تأ
 آن به آنچه به جاِی دست بردارند و یافراد از خودمحور

عبدالبهاء .  كّل جامعه مفيد است توّجه نمايندیكه برا
 كه در صنعت، بايد از وضعيت توصیه نمودهژه به وي
 بين كارگران و صاحبان ابلهمق و  كه اختالفیفعل

سرمايه است فاصله بگيريم، زيرا به اعتصاب و 
ها  ه صاحبان كارخانیعنی ،شود ی می منتهیكار اسراف

 از سود كارخانه سهيم كنند یبايد كارگران را در مقدار
ز سود شركت نيز بهره تا كارگران عالوه بر دستمزد، ا

شود كه اختالف منافع بين  یاين كار باعث م. مند شوند
ها رفع شود و هر دو طرف  كارگران و صاحبان كارخانه

 ۱۱۸. و تعاون تشويق نمايدیرا به همكار

 ئیبهادیانت   )مواسات( اهميت تقسيم كردن اختياري اموال ●
. است   قائل ضيلت و مزيّت مواسات اهمّيت زياد فیبرا

مساعدت و هنگامی كه ثروتمندان دارایی خود را وقف 
 بلوغ معنوی ۀ نشان كنند،ود حال مستمندانبکمک به به

 . جامعه استدر عالمت روحانيت و
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  ساتموا
. در تعاليم بهاءاللّه مواسات است و اين اعظم از مساوات است"

. مساوات امريست مجبوري ولكن مواسات امريست اختياري
ان به عمل خيرِ اختياريست نه به عمل خيرِ اجباري و كمال انس

مواسات خير اختياريست و آن اين است كه اغنيا به فقرا مواسات 
نمايند، يعني انفاق بر فقرا كنند، ولي به ميل و اختيار خويش، نه 
اين كه فقرا اغنيا را اجبار نمايند؛ زيرا از اجبار اختالل حاصل 

ل شود ولي مواسات كه آن انفاقِ گردد و انتظام امور بشر مخت
اختياريست سبب راحت عالم انسانيست، سبب نورانيت عالم 

منتخباتي از مكاتيب حضرت ( ".انسانيست و سبب عزّت عالم انسانيست
  )111-112، صعبدالبهاء

 

 
  وی كّلی فقط اصولهاتوجّه به اين نكته مهم است كه اين 

تصريح دارد بر اين كه  یامّا تعاليم بهائ. كننده هستند هدايت
 يا ی اقتصادیها  سياستۀلتوان به وسي ی اجتماع را نمیبيمار

 است و ی روحانی مرضیاين بيمار. توسّط قوانين معالجه كرد
گرا و  یمادام كه فرد فرد اعضاء جامعه حريص، خودخواه، ماّد

تواند وجود داشته  ی نمیتمتعصّب باشند، هيچ راه حّل درازمّد
.  دارندی نياز به شفا و درمان روحانیراض روحاناين ام. باشد

 میتواند طرز فکر و عقیده   است كهیا  قوّهیتنها ديانت دارا
 را معالجه ی روحانی و به اين ترتيب اين بيمارمردم را تغییر دهد

 تحّول ی كه افراد در اجتماع از لحاظ روحانیفقط وقت. نمايد
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 یئ پايدار و شفایانتوان اميدوار بود كه درم یپيدا كردند م
یافت شده  ی و اقتصادی، سياسی مسائل اجتماعی برایجاودان
 .است

  
  اصول كلّي و ساير تعاليم

 به ی بهائآیینتوان مشاهده كرد كه  یم  به این ترتیب 
 كه ی قوانين اجتماع مشتمل برتفصیلی ۀ برنامۀارائجاي 
 اصول ی آن را هدف خود قرار داده باشد، دارایاجرا
 ی سياستی است كه به عنوان راهنمای اجتماعیعموم

، پيشرفت و یبهائآیین  از ديدگاه. كند ی عمل میاجتماع
 بّاض ون تدريج و به طورب بايد ی مدنيّت بشریترقّ

پیشرقت . دحاصل شو و مؤثّر )ارگانیک (يافته سازمان
 تحّقق ی سياسی از طريق وضع قوانين يا رهبریّتمدن
 کوشش افراد در جهت تحول ۀبلکه در نتیج ، يابدینم

زندگانی شخصی خود است که تدریجًا موجب تحول 
  .   شود جامعه می

 مبنای بر ی بهائی، تعاليم اجتماعبه عبارت دیگر 
 كه بايد  و عدالتی، مانند برابری كّلیحاناصول رو

 یبسيار. اند قرار گرفته باشد، ی هر تحوّل اجتماعیزيربنا
.  يافتیتوان در آثار بهائ ی م رای از تعاليم اجتماعدیگر
ست يا ا عدالت ی بر اصل اساسی مبتناین تعالیماكثر 
 ی واقعًا متّحد و يكپارچه جهانی و نظمی جهانیهديدگا

خطاب حکمی است که از آن جمله . دکن یرا ترويج م
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 بايد و براساس آن است صادر شده  به حكومات عالم
كنند كه در اب زبانی را به عنوان زبان بین المللی انتخ

 هر ملّت یمادرملّی یا تمام مدارس در كنار زبان 
 اوزان یالملل بین سيستم همچنبن انتخابتدريس شود؛ 

 حقوق عایترموازین یکسان عمومی برای   وو مقادير
 . کودکانۀهم ی اجباریبشر  و تعليم و تربيت عموم
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  فصل چهارم

ل یکالت  وسا ھا    
  

 صرفاً به مسائل داخل يك دهد می تعلیم بهاءالّلهآنچه  
 نيز یشود بلكه با مسائل جهان ی خاصّ مربوط نمۀجامع

 اين اعتقاد وجود یمسلّماً، در تعاليم بهائ. ارتباط دارد
 كه ما را در حال حاضر مبتال ی از مسائلیدارد كه بسيار

 ی به آنها رسيدگیساخته اند تنها اگر در سطح جهان
 . شود، قابل حّل خواهند بود

  
  يگانگي نوع بشر

 كه به یهاي بندي  از مراحل مختلف گروهیعالم انسان 
اند عبور كرده و تكامل  مرور ايّام بزرگتر و بزرگتر شده

، یا  ها عبارت از جوامع قبيلهیبند اين گروه. يافته است
 یشهرها، و دولت مّل ، دولتی مختلف فئودالیها سيستم

 مرحله از اين سير با توسعه و گسترش، در هر. بوده است
 ی يافته است كه فقط وقتی رهايی، از مسائلیتكامل

 تكامل خود وارد شده، حّل ی بعدۀ به مرحلیعالم انسان
پیدایش و  ما در اثر یوضعيت جهان فعل. شده اند
اين .  مدرن حاصل شده استی مّلهای  دولتاستقرار

مرحله از تكامل بشر اينك موجب پديد آمدن مسائل 
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 و ساير یشناس ، بومی، اقتصادی سياسیضطرارمبرم و ا
بهاءالّله .  به راه حّل دارندیمشكالت شده كه نياز فور

 خود را ی بايد سير تكاملی كه عالم انسانه استدوفرم 
 از اين مرحله نيز عبور كند و به وحدت هد وادامه د
  . دست يابدیجهان
 ی الهپزشک خود را ها نوشته از یبهاءالله در برخ 
 عالَم ی بيماردرمان تشخيص و یخواند كه برا یم
 بنا به تشخيص  کهدکن یمبیان  و ، است  شدهانگیخته بر
 را مبتال ساخته عدم اتّحاد و ی كه عالم بشریبیماری، وا

تنها با ايجاد وحدت و تثبيت اتّحاد است . اتّفاق است
اصالح عالم و " :توان به صلح و سعادت دست يافت یكه م

اتّحاد و اتّفاق و آن حاصل نشود ه ظاهر نشود مگر ب. ..راحت امم
بهاءالله از تمام افراد بشر دعوت  ١١٩"نصايح قلم اعليه مگر ب
د كه به اتّحاد توجّه نمايند و بگذارند تأثيرات كن یم

 درمان اجتماع را های بیماریشگرف و نيرومند آن 
. مائيدبكمال محبت و اتّحاد و مودت و اتّفاق سلوك ن" :نمايد

   ١٢٠".قسم بĤفتاب حقيقت، نورِ اتّفاق آفاق را روشن و منور سازد
كيد م  آمدن نفوس در  هم د كه اين گردنماي یبهاءالله تأ

:  دين استی و اساسینهايت اّتحاد و اتّفاق، هدف اصل
دين اهللا و مذهب اهللا از براي حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبت و "

  ١٢١".الفت عالم است
رد اين اصل اتّحاد موجب تحوّالت وسيع در كارب  
اصول .  از وجوه حيات جامعه خواهد شدیبسيار

 ما حاكم ی اجتماعی از نهادهایآميز بر بسيار مخالفت
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 یاست، مانند سياست، دادگاهها، تجارت، و حتّ
 تا یحتّو ؛ ی و اجتماعیا  حرفهیها  از فعاليتیبسيار
  تأثيریالملل مور بين اۀ بيش از آن بر اداری به مراتبیحّد

 یالملل  بينی كه دولتمردان در هيأتهایوقت. ميگذارد
كنند، تقريباً مسّلم  یمانند سازمان ملل متّحد اجتماع م

 هر يك از آنها اين است ۀ مورد عالقۀاست كه تنها مسأل
 كشور آنها به ارمغان ی بهترين منافع را برایكه چه امر

 ممكن ید كه چه اثرات ندارنیخواهد آورد و ديگر توجّه
كيد. قاط عالم بگذارداست بر ساير ن   نمودهبهاءالله تأ

جويانه نامطلوب است؛ اجتماع را  كه اين نگرش ستيزه
.  كردی زنده، مانند هيكل انسان، تلّقیبايد موجود

 یاعضاء بدن با يكديگر متفاوتند، و در عين حال، برا
 خود را  بتواند به طور مؤثر وظيفهیاين كه هيكل بشر

انجام دهد، اجزاء مختلف بايد در كمال اتّحاد و اتّفاق 
 ۱۲۲.كار كنند

 وحدت  باالتردرک و فهم مراتبِ از مردم در یبسيار  
ند، و از قوّه مستبدّ و ا و اشتباه  ترديد دچاریاجتماع
ها مجسّم و پيش  ها و تاريخ  كه در داستانیا خودكامه

مّا در واقع، تاريخ ا.   بيم و هراس دارند۱۲۳ شدهیبين
 به ی از اتّحاد اجتماعیدهد كه درجات بزرگتر نشان مي

 یها  استعدادها و توانائيۀآزادي بيشتِر افراد جهت توسع
 خود و حفظ و حراست بيشتر از حقوق بشر در ۀبالقو

 كه توسّط صاحبان قدرت یا مقابل اقدامات ستمگرانه
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برای ب،به اين ترتي. گردد ی میشود، منته یاِعمال م
 اتّحاد اروپا، به مراتب ی به سوی فعلیل، حركتهاامث

 اعطاء یبيشتر از قبل به فرد فرد شهروندان حقوق و آزاد
كه دولت خود را به دادگاه حقوق : كند یم مثًال اين حقّ 

  .بشر اروپا بكشانند
 یآمدن مّلتها هم كه اين گرد نموده یبين هاءالله پيشب 

 كه جهان یاكثر مسائل. است اجتناب ناپذير یدنيا امر
 محيط زيست، بيابان یشامل آلودگ(با آن روبرو است 

 بين افزون  روزۀ زمين، و فاصلۀ كری، گرم شدن هوایزائ
 قابل حّل هستند كه یتنها در صورت) ملّتهاي غني و فقير
بنابراين اين .  با آنها برخورد شودیدر سطح جهان

واهند شد تا تر خ مسائل ادامه خواهند يافت و وخيم
 اين حقيقت ی كه جهان بيدار شده ديده به رویوقت

 :بگشايد
ه گاهي ب. سالهاست نه ارض ساكن و نه اهل آن

. حرب مشغول و هنگامي به بالهاي ناگهاني معذّب
ذلك  بأساء و ضرّاء ارض را احاطه نموده، مع

. احدي آگاه نه كه سبب چيست و علّت آن چه
موده آن را بر فساد اي فر اگر ناصح حقيقي كلمه

آثار نفاق در ... اند اند و از او نپذيرفته حمل نموده
آفاق موجود و مشهود، مع آن كه كلّ از براي 

حضرت موجود . اند اتّحاد و اتّفاق خلق شده
 يگانگي بلند ةاي دوستان، سراپرد"فرمايد،  مي
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 چشم بيگانگان يكديگر را مبينيد، همه بارِه شد؛ ب
١٢۴)بهاءاهللا (". يك شاخساريك داريد و برگ  

انواع محدود اتّحاد، . اتّحاد انواع مختلف دارد 
 زبان مشترك، ملّيت يكسان يا نژاد ۀمانند اتّحاد بر پاي

عبدالبهاء .  نيستیواحد، ديگر در اين عصر و زمان كاف
 نوع ید كه امروز براکن یدو سطح اتّحاد را توصيف م

 ینه كه عالم انساناوّل درك انديشمندا. بشر مفيد است
 متقابل یيك كّل ارگانيك است كه بين اجزاء آن وابستگ

 از آن وارد ی كه بر جزئیوجود دارد و بنابراين هر آسيب
 : دهدیشود همه را تحت تأثير قرار م

نهايت است اول  وحدتي كه مورث نتايج بي
وحدت عالم انساني است كه معترف است بر اين 

ل وسيع و عظيم كه همه در ظلّ عزّت و جال
؛ يعني همه بندگان خدا هستند، ندا حضرت سبحان

 ارض  كشند، در يك چه كه از يك هوا نفس مي
كنند، از  ساكنند، در زير يك آسمان حركت مي

كنند و در ظلّ  يك شمس كسب روشنايي مي
اين اعظم . حمايت و حراست يك خداي واحدند

وحدت است، و اگر عالم انساني به آن متمسك 
اشد، نتايج آن دائمي است؛ اما عالم انساني تا به ب

حال آن را نقض كرده، به انشقاق و تفرّق يا ساير 
 گرديده مانند اتّحاد نژادي،  متشبثانواع اتّحاد
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وطني يا اتّحاد منافع؛ بنابراين نتايج عظيمه حاصل 
اما مسلّم است كه انوارِ الطاف الهيه . نشده است

ه يافته، ادراكات قوي محيط است، افكار توسع
شده، علوم و فنون اتّساع يافته و استعداد اعم و 
ترويج اتّحاد حقيقي و غائي نوع بشر كه نتايج عاليه 

  ١٢۵)ترجمه( .حاصل نمايد به وجود آمده است

  

  
گاه  ی جهانیاحتياج به يك آ

 ی ايتاليا در طرابلس و بنغازی، قوا۱۹۱۱در ماه اكتبر  
 ی ترتيب آخرين بخش آفريقاپياده شدند و به اين

 ی تركيه عثمانی را كه هنوز در دست امپراطوریشمال
 دالّ بر اوج یاين واقعه عالمت. (بود اشغال كردند

يك روز در ماه .) استعمار آفريقا توسّط اروپائيان بود
 :اظهار داشت در پاريس، عبدالبهاء ۱۹۱۱نوامبر 

مي گويند يك ترن در رود سن افتاده بيست و 
ج نفر غرق شده و امروز در پارلمان فرَنسا پن
از وقوع اين حادثه بحث مفصل  )فرانسه(

خواهد شد، وزير راه آهن را در تحت محاكمه 
هيجان . يك جدال عظيمي خواهد شد. آورند

بسيار بسيار تعجب كردم كه بجهت . شديد است
بيست و پنج نفر كه در رودخانه افتاده غرق 
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ريبي در پارلمان ظاهر اند چنين هيجان غ شده
شده، اما از براي طرابلس كه روزي هزاران 

البتّه تا . زنند شوند ابداً حرفي نمي كشته مي
اند، ابداً بخاطر  بحال پنج هزار نفر كشته شده

مثل اين است . آيد كه آنها بشرند پارلمان نمي
سبب چه چيز است كه پارلمان . كه آنها حجرند

كند  طور هيجان مي ايناز براي بيست و پنج نفر 
و . زند و از براي شش هزار نفر ابداً حرف نمي

حال آنكه آنها بشرند اينها بشر، همه از نسل 
 جهت اين است كه آنها جنس فرنساه ب. آدمند

 اگر پارچه پارچه شوند ، نيستند)فرانسوي(
انصافي است،  ببينيد چقدر بي.  اهميتي ندارد

داني است، و احساسي است، چقدر نا چقدر بي
ها كه در طرابلسند پدر  حال آن كه آن بيچاره

دارند، مادر دارند، پسر دارند، دختر دارند، 
آيا چه . عيال دارند، آنها را شرحه شرحه نمايند

در جريده خواندم حتّي در ايتاليا . تقصير دارند
 ،از عربها گذشته. از مردم فرياد و فغان بلند است

 ة فغان آمده اند، ديدفرياد وه نساء ايتاليا ب
مادران اشكبار است و دلهاي پدران غرق خون 

عنانِ آسمان ه است، و گريه و زاري اطفال ب
ببينيد بشر چقدر خونخوار است، ببينيد . رسد مي

، 3، جخطابات مباركه (.انسان چقدر غدار است
  )204ص, 2 جخطابات مباركه / 152ص
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در درون تدریج به تر شود،  ی كه تفكّر ما جهانیوقت 

 نسبت به وحدت  روحانیی وقوفو ی جهانیفرد آگاه
  حیات یدبه تجد  ايجاد خواهد شد، كهیعالم انسان

 از وحدت، یتر ی به سطح متعالنوع بشر و ارتقایش
 به مراتب ی عالم انسانی، كه برای اّتحاد روحانیيعن

  :، منجر خواهد گرديداستسودمندتر 
 است كه منبعث از نفثات اتّحاد ديگر اتّحاد روحاني

اين اعظم از وحدت عالم انساني . روح القدس است
وحدت يا همبستگي بشري مانند جسم است . است

و نفثات روح القدس مانند روح كه به جسم حيات 
موجد وضعيتي در . اين اتّحاد كامل است. بخشد

عالم انساني گردد كه هر يك خود را فداي 
هر كدام نثار جان و ديگري نمايد و نهايت آرزوي 

اين وحدت، روح در ... تن براي خير ديگري گردد
اين اتّحاد را ... حضرت مسيح.. جسم امكان است

هر نفسي كه به . در ميان نوع بشر ترويج فرمود
مسيح  ايمان آورد حيات دوباره يافت و به اين روح 
از ميان مردگان برخاست و به اوج جالل ابدي 

دي پي برد، تولّدي ديگر واصل شد، به حيات سرم
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 .يافت و به منتها سعادت حقيقي واصل گرديد
  ١٢۶)ترجمه(

ما نبايد فكر كنيم كه اين آرمان وحدت را ديگران  
 نمايند تا به آن واصل شوند يا ايجاد آن در یبايد پيگير
بهاءالله به جميع ما .  دولتها استیوليت هاؤزمره مس

صلح و وحدت  ی كه براستافراد بشر تكليف كرده ا
 :تالش كنيم

خدمت جميع َمْن ه  است كه بیامروز انسان كس
حضرت موجود . عَلَي األرض قيام نمايد

طوبي لمَن أصَْبحَ قائمًا َعلي خدَمِة "فرمايد،  مي
 عالم يك وطن محسوب ةالحقيق في"... االُٔمَم

  ١٢٧.است و مَن عَلَي األرض اهِل آن
ه هر آنچه را كه خواهد ك یبهاءالله از پيروان خود م 

، یمانند اختالفات دين(شود  یموجب اختالف و تفرقه م
كنار بگذارند و در كمال اتّحاد اجتماع ) ی و مّلینژاد

 به حزب و ی و وفاداری و تنگ نظریبين نمايند، كوته
 را كه به عمومِ یتر  عظيمیگروه را ترك كنند و وفادار

  :نوع انسان است جانشين آن سازند
ان آنچه سبب اجتناب و علّت اختالف و از اين بي

اند  از قبل فرموده... تفريق بود از ميان برخاست
، و لسان عظمت در "حب الْوطَنِ منَ االيمان"

لَيس الْفَخْر لَمن يحب الْوطَنَ "يوم ظهور فرموده 
  ١٢٨".بلْ لَمن يحب العالَم

توضیح لله  در تبيين اين بيان اخير بهاءای افندیشوق 
 سالم و ستیوطن دو" د كه تعاليم بهائيدهمي
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كيد م. كند یرا محكوم نم ۱۲۹"خردمندانه كند  یدر واقع تأ
 مقابله با آفت مركزيّت ی برای مّلیكه خودمختار

 در حّد یامّا در ضمن بايد وفادار.  الزم استیافراط
 یتر یوجود داشته باشد، بايد به سطح عالنیز  یتر وسيع

 است اشتياق ی و جهانیكه وحدت عموماز وحدت 
 .داشت

كنند كه وحدت الزاماً به  ی از مردم فكر میبرخ 
 ی بهائدیانتامّا هدف .  استی مشابهت و همسانیمعنا

 ،ها زبان ،ها سنّت ی غن بسیارحفظ تنوّع و كثرت
 زمين و ۀكرر سدر سرا های گوناگون اندیشه و ها فرهنگ

 یتالفات و منازعاتدر عين حال از بين بردن علل اخ
 یصِرِف اين واقعيت كه تفاوتهاي. است كه وجود دارد

بين مردم وجود دارد نبايد الزاماً به اختالف و نزاع 
 متفاوت نگاه كنيم، وجود یاگر از ديدگاه. منجر شود
 شمرده  تنوّعاز یتواند به عنوان منبع پربار یتفاوتها م

کید نموده شوقی افندی. شود  ائيان كه شعار به تأ
  . است ١۳۰"وحدت در  كثرت"

محور " را ی تعليم وحدت عالم انسانی افندیشوق 
 در توصيف و ،خواند یم  ١٣١"جميع تعاليم حضرت بهاءاهللا

  : گفتهآن 
صرفاً منبعث از اظهار ...  اصل وحدت عالم انساني

احساساتي ناسنجيده و بيان اميدي مبهم و نارسا 
احياء ناشي از آرزوي نيست و نبايد آن را منحصراً 

 و خيرخواهي بين مردم  اخوت بشريروح
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انگاشت و هدفش را فقط در اين دانست كه بين 
افراد بشر و ملل و اقوام تعاون و تعاضدي حاصل 

ه پيامش فقط متوجه افراد نيست بلكه ب... گردد
شود كه ممالك و  اي نيز مربوط مي روابط ضروريه

 عضو يك خانواده دهد و ملل را به هم پيوند مي
و نيز مستلزم آن است كه در ... نمايد بشري مي
) ارگانيك( كنوني تغييراتي حياتي ةبنيان جامع

صورت پذيرد كه شبهش را چشم عالم نديده 
بلي اصل وحدت عالم انساني خواهان ... است

تجديد بنيان جامعه و طالب خلع سالح كشورهاي 
يكلي مانند هه متمدن جهان است، جهاني كه ب

هاي اصلي حياتش، در نظم  زنده در جميع جنبه
سياسيش، آمال روحانيش، تجارت و اقتصادش، 
خطّ و زبانش متّحد باشد و در عين حال 

 جهاني ةكشورهاي عضو آن حكومت متّحد
 .بتوانند آزادانه خصائص ملّي خود را حفظ كنند

١٣٢  

  
 وحدت در كثرت

مالحظه نمائيد گلهاي حدائق هر چند   
الصور و  النّوع و متفاوت اللّون و مختلف فمختل

االَشكالند ولي چون از يك آب نوشند و از يك 
باد نشو و نما نمايند و از حرارت و ضياء يك شمس 
پرورش نمايند، آن تنوع و اختالف سبب ازدياد 

اي را  اگر حديقه... جلوه و رونق يكديگر گردد
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اغصان و گلها و رياحين و شكوفه و ثمار و اوراق و 
اشجار از يك نوع و يك لون و يك تركيب و يك 
. ترتيب باشد به هيچ وجه لطافتي و حالوتي ندارد

ولكن چون از حيثيت الوان و اوراق و ازهار و 
 ةاثمار گوناگون باشد هر يكي سبب تزيين و جلو

 انيقه شود و در نهايت ةسائر الوان گردد و حديق
و . لطافت و طراوت و حالوت جلوه نمايد

همچنين تفاوت و تنوع افكار و اَشكال و آراء و 
ةطبايع و اخالق عالم انساني چون در ظلّ قو 

 وحدانيت باشد در نهايت ةواحده و نفوذ كلم
عظمت و جالل و علويت و كمال ظاهر و آشكار 

 كه محيط بر کلمة الله ةاليوم جز قوه كلّي. شود
و ارواح حقائق اشياء است عقول و افكار و قلوب 

.  واحده جمع نتواندةعالم انساني را در ظلّ شجر
  )318 – 319، ص1 جمكاتيب عبدالبهاء(

  
  

  نظم جهاني
. گردهم آمدنِ اهل عالم در اعصار گذشته ميسّر نبود 

 است كه یتنها با گسترش و پيشرفت وسايل نوين ارتباط
  . پذير شده استاين امر امكان

 حاصل گشت در دورهاي سابق هر چند ائتالف
د؛ غير قابل بوولي بكلّي ائتالف من علَي االَرض 

زيرا وسائل و وسائط اتّحاد مفقود و در ميان 
 عالم ارتباط و اتّصال معدوم بلكه ةقطعات خمس
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در بين امم يك قطعه نيز اجتماع و تبادل افكار 
معسور لهذا اجتماع جميع طوائف عالم در يك 

افكار ممتنع و  اتّحاد و اتّصال و تبادل ةنقط
اما حال وسائل اتّصال بسيار و في الحقيقه . محال

قطعات خمسه عالم حكم يك قطعه يافته و از 
 جميع بالد  براي هر فردي از افراد سياحت در

و اختالط و تبادل افكار با جميع عباد در نهايت 
 ةسهولت ميسر به قسمي كه هر نفسي به واسط

 و اديان و افكار نشريات مقتدر بر اطّالع احوال
  ١٣٣)عبدالبهاء(. جميع ملل

   
در که  ییمايد كه اين پيشرفتهانی م اضافهعبدالبهاء 

 ی به وابستگ به وجود آمده هافعل و انفعال متقابل انسان
 : منجر شده است یمتقابل جهان

همچنين جميع قطعات عالم يعني ملل و دول و 
يك مدن و قُري محتاجِ يكديگر و از براي هيچ

زيرا روابط سياسيه بين . استغناي از ديگري نه
كل موجود و ارتباط تجارت و صناعت و 
زراعت و معارف در نهايت محكمي مشهود لهذا 

  ١٣۴. الحصول اتّفاق كلّ و اتّحاد عموم ممكن
اوّلين مرحله در رسيدن به وحدت عالم، اجتماع   

بهاءالله . رهبران عالَم و توافق در مورد صلح است
 را بيش از يك قرن پيش یايط تشكيل چنين اجتماعشر

 :ه استمودنمطرح 
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البد بر اينست مجمع بزرگي در ارض بر پا شود 
و ملوك و سالطين در آن مجمع مفاوضه در 

، و آن اينست كه دول عظيمه صلح اكبر نمايند
  .براي آسايش عالم به صلح محكم متشبث شوند

١٣۵  
م مناقشات و تعيين  بايد به حّل تمایاجتماعچنين   

 ی كه متقابًال تضمين شود، منتهی امنيتیشرايط كامل برا
 :گردد

 اين است ) م–چنين اقدامي براي صلح اكبر ( و آن 
صلح ه كه دول عظيمه براي آسايش عالم ب

محكم متشبث  شوند و اگر ملكي بر ملكي 
در اين . برخيزد، جميع متّفقاَ بر منع قيام نمايند

م محتاجِ مهمات حربيه و صفوف صورت عالَ
 فَظونَ بِهحلي قَدر يالّ ععسكريه نبوده و نيست ا

اينست سبب آسايشِ دولت و . ممالكَهم و بلْدانَهم
  ١٣۶.رعيت و مملكت

كيد می افندی شوقسپس   چنين ۀمايد كه نتيجن ی تأ
 خواهد یالمنافع جهان   مشتركۀ تأسيس جامعیجريان
  :بود

نحوي كه حضرت بهاءاهللا ه وع انسان بوحدت ن
متّحد ة مقرّر فرموده مستلزم آنست كه جامع

جهاني تشكيل يابد كه در آن تمام ملل و نژادها 
و اديان و طبقات كامالً و پيوسته متّحد گشته و 
در عين حال استقالل دولِ عضوش و آزادي و 
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اش تماماَ و يقيناَ محفوظ  ابتكار اعضاء مركّبه
  ١٣٧.شدمانده با

 ی الزم خواهد شد كه تعدادیئنها حلۀدر مرامّا  
اين امر باعث انتظام . يندآ   به وجودیمؤسّسات بين الملل

 ی كه ديگر هيچ جنگیشود به طور ی میامور بين الملل
 رئوس ديدگاه ی افندیشوق. ضرورت نخواهد يافت

 ی از نظم جهانیخود را در مورد آنچه كه به عنوان بخش
  :ستا کردهگونه بيان  خواهد بود اينمورد نياز 

توان تصورش را   جهاني تا جائي كه ميةاين جامع
  :نمود بايد داراي

 ةمنزله يك هيأت مقنّنه باشد كه اعضايش ب ●
امناي تمام نوع انسان بالمĤل جميع منابع ملل 
آن جامعه جهاني را در اختيار خود گيرد و 

ت و قوانيني را وضع كند كه براي تنظيم حيا
رفع حاجات و ترميم روابط جميع ملل و اقوام 

  . الزم و واجب است
 اه باي يك هيئت مجري   در چنين جامعه●

المللي مصوبات  پشتيباني يك نيروي پليس بين
 به تنفيذ قوانينش ،هيئت مقّننه را اجراء كند

 جهاني را ةپردازد و وحدت اصليه تمام جامع
  .حفاظت نمايد

 جهاني تشكيل شود كه تمام ة  و نيز يك محكم●
 اين نظام ةدعاوي حاصله بين عناصر مركّب

جهاني را داوري كند و حكم نهائي و الزم 
  .االجرايش را صادر نمايد
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المللي    يك دستگاه ارتباطات و مخابرات بين●
انگيز و نظم و  بوجود آيد كه با سرعتي حيرت

 زمين را ةترتيبي كامل به كار افتد و جميع كر
بر گيرد و از جميع موانع و قيود ملّي آزاد در 
  .باشد

 كانون و مركز ةمنزله   يك پايتخت بين المللي ب●
ني اعصاب مدنيت جهاني تعيين شود كه كانو

بخش حيات  براي تمركز و توجه قواي وحدت
ه افزايش ب بخش و جان باشد و از آن انوار نيرو
  .جميع جهات ساطع گردد

ابداع شود و يا يكي از المللي   يك زبان بين●
زبانهاي موجود انتخاب و عالوه بر زبان مادري 
در تمام كشورهاي فدرال جهاني تعليم داده 

  .شود
  يك خطّ و ادبيات جهاني، يك نظام مشترك ●

براي پول و اوزان و مقادير تعيين شود و روابط 
و تفاهم بين نژادهاي متنوع و ملل جهان را 

  ١٣٨.ساده و سهل نمايد
 كه یالمنافع جهان  مشتركۀخصوصيات اين جامعساير  

  :مايد به شرح زير استن ی مجسّم مشوقی افندی
 جهاني، علم و دين، يعني دو ةدر چنين جامع

پذيرند و  نيروي بسيار تواناي بشر، با هم آشتي
آهنگ  همكاري نمايند و در پيشرفتشان هم

 چنين نظامي، مطبوعات به اظهار ةدر ساي. شوند
ات و عقايد بشر كامالً ميدان دهد و از اين نظر
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 ارباب غرض، چه شخصي ةكه مورد سوء استفاد
و چه عمومي، قرار گيرد، ابا كند و از قيود نفوذ 

منابع اقتصادي . يابد  ملل و دول متنازع رهايي
جهان تحت نظم درآيد و از مواد خامش 

برداري و استفاده شود، بازار فروشش توسعه  بهره
آهنگي يابد و محصوالتش به طور عادالنه  و هم

  ١٣٩.توزيع شود
 كه، در اثر چنين شده یبين  پيشیآثار بهائدر 

 : متحوّل خواهد شدمینز ۀ كر کلّی، تصويریپيشرفت
ها و دسائس ملّي از ميان برخيزد  ها و كينه رقابت

دوستي و حسن ه و تعصبات و عداوتهاي نژادي ب
 علل خصومتهاي .تفاهم و همكاري تبديل گردد

ديني رفع و موانع و قيود اقتصادي كامالً الغا ء و 
هم فقر و فاقّه . تفاوت فاحش طبقاتي نابود شود

العاده از بين برود و  و هم مالكيت و ثروت فوق
نيروهاي عظيمي كه در راه جنگهاي اقتصادي و 

رود از آن پس معطوف به  سياسي به هدر مي
ختراعات و ترقيات  اةاهداف اليقي از قبيل توسع

فنّي و ازدياد توليدات و محصوالت بشري و 
 تحقيقات علمي و باال بردن ة امراض و توسعةازال

سطح صحت و تشحيذ و اعتالء مغز و فكر بشري 
 زمين و ة كرةمندي از منابع بكر و ناشناخت و بهره

درازي عمر انساني گردد و به ترويج هر 
 و روحاني اي كه حيات فكري و اخالقي وسيله

  ١۴٠.نوع انسان را تقويت كند پردازد
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كه در  مانند آنچه ی از مردم، فقراتیدر نظر بسيار 
 را ی غيرممكنۀ فاضلۀباال نقل شد ممكن است مدين
 ممكن است بهائيان را یتوصيف نمايد، و چنين كسان

 ی، نفوسیبه عّلت تصوّر و تجسّم چنين رويدادهاي
 ممكن ی بهائ اما شخص.ند كنی تلّقپرداز خیال و یرؤياي

است جواب بدهد اين بهائيان هستند كه نسبت به 
محيطي   و زيستی، اجتماعی اقتصادیها واقعيت بحران
 بيدار و ی در سطح جهانکنونی متقابل یو نيز وابستگ

گاه هستند؛ و بگويد ديدگاِه مربوط به آيند  ايّام كه ۀآ
وع بشر  است كه نیكنند تنها راه یآنها از آن حمايت م

  کندهفاضاو حيات قادر خواهد ساخت؛ ۀرا به بقا و ادام
كنند  ی هستند كه تصّور می كسانپرداز  خیالكه نفوس

اش ادامه دهد، و از  ینوع بشر اگر به مسير فعل
 فاقد كفايت و قابليت كه مخلوق ی سياسیساختارها

 به سزا یو در همان قرن هم خدمت(قرن نوزدهم هستند 
 ی سياسی استفاده نمايد  و به عقايد جزم)انجام ندادند

 نامحدود و بدون نظارت ی مانند حاكميت مّلیا فرسوده
 . خود را تضمين نمايدیتواند بقا یمتشبّث باشد، م

    اجتماعي و اقتصاديةتوسع
 از تعاليم ی، همانطور كه در بسياربهائیديانت  

 فرد معنوی ی آن ذكر شده، صرفاً به ترقّیاجتماع
 از ی وسيعۀ آن شامل گسترۀ گستردۀدامن. ازدپرد ینم

 ی است كه هدف آنها پيشرفت زندگیاصول و تعاليم
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 های  جنبهی ازيك.  زمين استۀ كری نوع بشر رویجمع
 نياز به گسترش هر جامعه و نيز ی جمعِیمهم اين زندگ

 و ی، اجتماعی در جامعه از لحاظ روحانیهر گروه
  . استیماّد
 معموًال به ی و اقتصادیماع اجتۀ توسعاقدام به 

امّا از نظر . شود یم  فقيرتر جهان مربوط یكشورها
 از ی وجود ندارد كه به برخیا ، هيچ جامعهیتعاليم بهائ

  برای توسعه و پیشرفت اجتماعیی بهائۀ برنامیها جنبه
 ی ثروتمندترين جوامع نيز از برخیحتّ. نياز نداشته باشد

 ۀاستفاد، یژادپرست، مانند نیمسائل ناگوار و جّد
 افزون زرو، جنايت و شكاف ناصواب از منابع طبیعی

با . برند یمحروم جامعه ، رنج مافراد  و مرفّهبين اعضاء 
شود،  ی توسعه انجام می كه برایهاي اين حال در تالش

  .توجّه و تمركز بر ملل فقير جهان قرار دارد
 ی و اقتصادی اجتماعۀ ممكن است به توسعیبسيار 
 كه چندان مورد عالقه ی فقير به عنوان موضوعیتهامّل

 در یامّا، تعاليم بهائ.  آنها نيست بينديشندۀروزمّر
گاهیخصوص يگانگ  ی جهانی نوع بشر بر گسترش آ

 آن اين است كه ۀنسبت به توسعه داللت دارد كه الزم
 به ساير افراد بشر در جهان به عنوان برادر يا یهر فرد

  و بنگرد خود ۀقل به عنوان همسايخواهر خود، يا حّدا
 ی از واقعّيت ماّدیاين موضوع بازتاب. داو باش فكر در
 ۀ متقابل و فعل و انفعال دو طرفی وابستگیيعن(
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 ی و خواهری برادریيعن (معنویو نيز واقعيت ) جهاني
  و مشکالتبنابراين، مسائل. است) تمام افراد بشر

نند بايد مورد  فقيرتر جهان ساكی كه در كشورهاینفوس
.  ثروتمندتر باشدی كشورهایعالقه و موجب نگران

مايد كه به ن یبعالوه، بهاءالله پيروان خود را تشويق م
امروز را نگران باشيد و " بپردازند،  و مشکالت روزمسائل

 ما مسئول ۀ اين مفهوم كه هم۱۴۱".سخن از امروز رانيد
 یموضوع زمين هستيم ۀ كریرفاه تمام افراد ديگر در رو

 در آثار بهاءالله و عبدالبهاء ذكر شده ركرابه تاست كه 
  .است
 ۀبه توسعنسبت  ی بهائدیانت برداشت ۀنحو 

. شود ی می ناشی از دو عامل اصلی و اقتصادیاجتماع
 یين مورد آن كه قبًال در همين كتاب مورد بررسنخست

، درك اين )به اوائل همين فصل مراجعه نماييد(قرار گرفت 
 ی موجوديتیوع است كه نوع بشر از لحاظ طبيعموض

 لطمه یبه اين ترتيب هر آنچه كه بر قسمت. واحد دارد
 از یاگر بخش. زند یوارد آورد بر كّل اين موجود لطمه م

اين موجود بيمار، ضعيف يا مبتال به رنج و عذاب 
عامل . شود یگردد، در اين صورت كّل وجود رنجور م

و پیشرفت  توسعه ی برایا هدوم اين است كه هر برنام
 توّجه نمايد  و از ی ماّدیها نوع بشر، اگر فقط به جنبه

.  غافل بماند، ناموفّق خواهد بودی روحانیها جنبه
 كه فقط اهداف ی توسعه در حالیها  از طرحیبسيار
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 ی را در نظر دارند، برنامه ريزی و ماّدیاقتصاد
ايدار و نيز  پی اين است كه برای نظر بهائۀنقط. شوند یم

 اين جريان نيز معنوی بايد به ابعاد بودن رفاهمنصفانه 
 یبه پيشرفتمنجر  یتنها چنين مالحظات. دشوتوجّه 

 یها خواهد شد كه به نفع همه خواهد بود و به پايه
 جامعه لطمه نخواهد  زيست و محيطی، اجتماعیاخالق

   .زد
 ممكن  برای توسعهی بهائیها  طرحیاهداف فور 

مانند محصوالت بهبود يافته يا (نافع ملموس است م
 خواهد یامّا، توجّه زياد. باشد) ساختمان يك مدرسه

 یشد كه اين طرح حاصِل مشورت و مشاركت عموم
 بيشتر در جامعه یباشد و به وحدت و احساس يگانگ

، یپيشرفت در آموزش و پرورش، كشاورز. منجر گردد
ز اهداف مهم  موقعيت زنان همه ا بهبود، ویسوادآموز
 یامّا آنچه كه به همان ميزان اهميّت دارد ترقّ. هستند
 ی اعضاء جامعه، صداقت و درستكاری و اخالقیروحان
وليت جامعه به آنها سپرده شده، و اّتكاء ؤ كه مسیكسان

 است كه مورد ستم یبه خود و اعتماد به نفس كسان
. اند واقع شده و درجامعه رنج كشيده و بينوا گشته

 و شهامت ی چون امانت، فداكاریرش صفاتپرو
 یتر، هدف مهّم  نيز به همان ميزان منافع ملموسیاخالق

   .رود یبه شمار م
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 یريز  به برنامهی از اصول مهم در نگرش بهائیيك 
 آنها تنظيم یها برا  كه برنامهیتوسعه اين است كه كسان

 وظايف شركت ی و اجرایريز شود بايد در برنامه یم
زدند كه فقرا  ی دراز ثروتمندان حدس میها دّتم. كنند

 كه ی احتياج دارند و بدون اين كه با كسانیبه چه چيز
شدند مشورت كنند، آنچه  یمند م  آنها بهرهیها از كمك

 بر ی بهائدین. كردند یشمردند تأمين م یرا كه الزم م
به ( مشورت به کار گرفتن تمام افراد بشر و ی برابریمبنا

 بين تمام كساني )در فصل پنجم مراجعه كنيدبحث مشورت 
بنابراين، . كند یكه به موضوع ارتباط دارند، عمل م

 خود را تعيين كنند و یشوند كه نيازها یجوامع تشويق م
 كه ی خود را به اجرا بگذارند، و بعد در صورتیها طرح

مه  از آنها هی بهائیالملل  و بينی مّلیها نياز باشد هيأت
 .آورند یبه عمل م یگونه حمايت

 و یبين  پيشی نوع بشر، كه در آثار بهائیيگانگ 
 تنها در )به اوائل همين فصل مراجعه كنيد(مجسّم شده 

. گردد كه عدالت بر جهان حاكم شود ی عملي میصورت
 ی كه مردم احساس كنند با آنها به نحویتا وقت

، نزاع و ی، ناخشنودیشود، نارضايت یغيرعادالنه رفتار م
 تصریح بهاءالله. الف در جامعه وجود خواهد داشتاخت
  :ندک می

بادهاي مخالف ظلم  هسراج عباد داد است او را ب
و اعتساف خاموش منمائيد و مقصود از آن ظهور 

اين طراز مزين ه اگر عالَم ب... اتّحاد است بين عباد
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 ١۴٢يَومُ ُيْغنِي الله كُلّاً مِنْ سعتِهگردد شمس كلمه 
...   دنيا طالع و مشرق مشاهده شوداز افق سماء

براستي مي گويم آنچه از سماء مشيت الهي نازل 
آن سبب نظم عالَم و علّت اتّحاد و اتّفاق اهل 

  ١۴٣.آنست
 افراد ثروتمند و نيرومند در جامعه و ی طوالنیمدّتها  

 ی در جهان ساختارهای ثروتمند و قوینيز كشورها
ه نفع خود كنترل  توسعه را بیها  و طرحیالملل بين
 از طرف ی زيادی و بدگمانیاين كار به بدبين. كردند یم

، كه البتّه موجّه است هفقرا نسبت به ثروتمندان منجر شد
دهد كه تنها  ی تعليم می بهائدیانت. استو قابل قبول 

 وجود داشته باشد كه ی جمعیگير اگر مشورت و تصميم
اكم همه در آن شركت كنند و فقط عدالت بر آن ح

 هدف و عمل كه توان به آن ميزان از وحدِت یباشد، م
. آميز را تضمين نمايد، دست يافت  موفّقيتِیگير نتيجه

 و ی ارتباط اخالقيات شخصۀ كه نحویبهاءالله، در بيان
دهد، اصل   را به يكديگر ربط مییاقدام اجتماع

. كند یوحدت را به آرمان عدالت و مشورت مربوط م
 ی به مقام حقيقیهيچ انسان :نين است چومضمون بيان ا

خويش دست نخواهد يافت مگر آن كه عدل و داد پيشه 
تواند  ی بدون وحدت و اتّحاد نمیهيچ قدرت. سازد

 جز از طريق یهيچ رفاه و آسايش. وجود داشته باشد
 ۱۴۴.مشورت به دست نخواهد آمد
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 مورد ی كه در آثار بهائی از اصول اجتماعیيك 
 با اصل عدالت ی و ارتباط نزديكحمايت واقع شده

 بيش از حّد در یرو  دارد، از بين بردن زيادهیاجتماع
 كه ی كمونيستهای اين كار با برنامه. ثروت و فقر است

دهد  یتوزيع ثروت را با استفاده از زور و اجبار انجام م
 ی، بلكه بايد منابع را به سونیستيرپذ صورت 
ا پيشرفت علم و ب.  اين مسأله هدايت كردراهگشایی
در .  ما ابزار حّل اين مسأله را در دست داريمیتكنولوژ

 بخش ی توليد كاال برایحال حاضر، اين ابزار برا
 از ی گروه اندكی از اهل عالم و كسب سود برایكوچك

مشكل عالم . گيرد یبرگزيدگان مورد استفاده قرار م
 ی بالقوّه و هدايِت آن به سوی مهار كردن اين نيرویبشر
آنچه كه الزم .  نياز دارند است كه واقعَا به آنیكسان

 یها و اصالح ساختارها  اولويتاست تجدید نظر در
 آن لزوم ی واقعیامّا زيربنا. باشد ی جهان میاقتصاد

توجه بیشتر  بذل یاخالقيات جديد است كه بايد بر مبنا
 .ن باشد روحانی انساۀبه جنب

 ی ويژگۀكنند يين كه تعیيك نمونه از نوع معيارهاي 
 ۀ رسيدن به اين هدفِ توسعی برایبهائ آیین تالش
 بر درآمد و یيات اختيار است، مالی و اقتصادیاجتماع

 ثروت ی كه بتواند مقدار معيّنیهر بهائ. ثروت است
 ی كه بيش از مخارج ضروری درآمدیيعن(انباشته كند 

 درصد از آن را به مركز ۱۹، به اختيار خود )او باشد
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به ه وبعد، اين وج. كند ی پرداخت می بهائ آیینینجها
واهد به مصرف خ تعيين كند ی كه مركز جهاننحوی
 ثروتمندتر یه از كشورهاو بيشترِ اين وج،در عمل. رسید

 فقيرتر جهان منتقل ی در كشورهایبه جوامع بهائ
به اين ترتيب، اين انتقال وجه بدون هيچ گونه . گردد یم

موارد . گيرد یكننده صورت م داء اهی از سویقيد و شرط
 كه ی از جريانات مشورتیمند استفاده از آن با بهره

 در آن كشورها در آن مشاركت ی بهائی اداریهيأتها
 ۀ و به اين ترتيب احتمال استفادشود یدارند، تعيين م

  .رسانند یه را به حدّاقلّ مووجآن نادرست از 
 ی نظم اداریاتمام بهائيان تا آنجا كه در بنبعالوه،  
 و ی اجتماعۀ در توسعی مشاركت دارند، تا حّدیبهائ

 ی برای خود ابزاریاين به خود.  سهيم هستندیاقتصاد
 را به مشورت وسيع و یتوسعه است چه كه جوامع محلّ

 سازد تا بتوانند برنامه ها را ی خود قادر میسازمانده
 محافل های وليتؤبراي مثال به فهرست مس(اجرا نمايند 

 .)در اوائل فصل پنجم مراجعه نماييدمحلّی و ملّی  نیروحا
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 فصل پنجم
  

ی ھا ه    جا
  

 ی بسياری آرمانها و اصول عالی دارایتعاليم بهائ 
کار   بهۀایست از نتیج  کنونی بهائی نمونهۀکه جامع است

اصول مبانی و بهاءالله و عبدالبهاء . بستن آن اصول
، امّا در اند موده نوضع  را بهائیۀجامع ۀ و اداریزندگان
 ۀجامع ادارید كه نظم  بوی افندیت شوقزعام ۀدور

 یل تعداداين نظم شام.  عمل به خود پوشيدۀجامبهائی 
 .كنند ی را اداره می بهائۀمؤسسات است كه جامع

 آیین الزم است زيرا یوجود اين مؤسّسات بهائ 
 )یعلما(پیشوایان  ۀ كشيش و هاخام و طبقیرا دایبهائ
 یا حرفهپیشوایان  علمای دینی که.  نيستیا حرفه

 مردم  گذشته كه اكثرِی در زمانها، هستندجوامع دینی
سواد بودند و نياز به هدايت داشتند، نقش خود را  یب

 دارد كه همه ی توانايیامّا امروزه عالم بشر. اجرا كردند
بنابراين، . مند سازد را از نعمت سواد و تحصيالت بهره

 همه فراهم یواندن كتابها و آثار مقّدسه براامكان خ
آنها  معنا و مفهومتوانند با درك و فهم خود  یاست و م
پیشوایی مذهبی  ۀ حرفئی بهادر آیینبنابراين . را دريابند
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امّا . ستاه دشمنسوخ ) امثال آن و یكشيشآخوندی، (
 ۀدر ادار یدین  مسؤوالنباز هم الزم است كه وظايف

 مدر آیین بهائی نظ . انجام شودیحوبه نامور جامعه 
 امور جامعه را انجام ۀ و اداریسازماندهاداری بهائی 

 .دهد یم
   

  ساختار و نظام

  ضيافت نوزده روزه 
 ضيافت نوزده ی محلّی بهائۀاساس فعّاليت هر جامع 

 در اوّلين روز باراين جلسه هر نوزده روز يك . روزه است
در همين فصل بهائی تقويم به ( شود ی برگزار میهر ماه بهائ
 كنند در یتمام بهائيان يك منطقه بايد سع. )توجّه نماييد

 اين جلسه به سه قسمت تقسيم ۀبرنام .آن شركت كنند
 است كه به خواندن یقسمت اوّل بخش روحان. شود یم

 اختصاص بهائی از آثار یدعا، مناجات و قسمت هاي
رسد كه  ی جلسه میبعد از آن نوبت به بخش ادار. دارد

 در منطقه ی بهائۀ از امور جامعیدر آن گزارش كوتاه
 ، جلسهۀ برنام مهّم اين بخش ازۀجنب. شود یه مارائ

 است كه ممكن است یهاي مشورت در خصوص موضوع
تمام افراد . توسّط هر يك از افراد حاضر مطرح شود

بخش . كنند می رت شركتحاضر در جلسه در اين مشو
یش آشنایی و الفت بین اعضاء افزاسوم از جلسه به 
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در حال حاضر، در .  اختصاص داردجامعه و پذیرایی
، ضيافت نوزده ی كوچكتر بهائیها  از جامعهیبسيار

گردد و ميزبان  ی از بهائيان برگزار میروزه در منزل يك
 ضيافت نوزده ِی اساسیاين الگو.  استیمسئول پذيراي

  با لّی این طرح کدر نقاط مختلف جهان. استروزه 
 .شود  داده می مختلف تطبيقیها فرهنگ

  محافل روحاني ملّي و محلّي
  يك بار در روز اوّلیسالمحل در هر ساکنبهائيان  
تعطیالت رسمی  به جدول – آوريل ۲۱مطابق ( رضوان عید
بهائيان یکی از تعطیالت رسمی  كه ) مراجعه كنيدبهائی

ه را  اداری جامع ت هیأاعضایشوند تا  یاست جمع م
با رأی مخفی و بدون تبلیغات و نامزد   وانتخاب کنند
 در  عضويتی نُه نفر را از ميان خود برا،کردن افراد

 انتخاب )ی محلّی محفل روحان(شورای محلی بهائی 
بهائيان  ة امورآهنگ كنند  هيأت هم شورااين. كنند مي

 شورای محلی، ی بهائۀدر جامع. استنقطه آن در 
  معموًال شاملر جامعه است که اموۀمسئول ادار
، ی بهائآیینانتشار   اقدامات مربوط به یسازمانده

تربیت اخالقی و روحانی کودکان و نو جوانان، رهبری 
سازی جوانان،  نظارت بر اجرای احکام ازدواج  و آماده

و طالق،  کمک به نیاز مندان، رفع اختالفات احتمالی 
تعطیل  یها مراسم روزی، برگزاربین اعضای جامعه
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 ۀامور مالی جامع ۀ نوزده روزه، اداریها  و ضيافتبهائی
برای ( ترتیب دادن  خدمات اجتماعی ،ی بهائیمحلّ

 نقش واسطه بين ی و اجرا)عموم ساکنان آن منطقه
 . استی و افراد بهائتشکیالت ملی جامعه
 ی كه در سلسله مراتب نظم اداریهيأت ديگر

 شورای ملی بهائی د قرار داری در سطح باالتریبهائ
 كه ی در هر كشورشورااين .  است)ی مّلیمحفل روحان(

 آن به ميزان كافي باشد  بهائی محّليشوراهایتعداد 
 ی برا مناطق مختلفی ازنمايندگان. شود یتشكيل م

) یيا كانونشن مّل (یحضور در يك انجمن شور مّل
با  ،در اين انجمن نمایندگان حاضر. شوند یانتخاب م

اعضاء  ،خفی و بدون تبلیغات و نامزد کردن افرادرأی م
در بعضي  اگر .کنند را انتخاب می  بهائیی مّلشورای

بهائی  ی محلشوراهای از تعداد کافی نقاط جهان،
 ممكن است چند كشور  مواردآن درشته باشدوجود ندا

 شورا قرار گيرند، كه آن  بهائیی مّلشورایزير نظر يك 
حالت ديگر . نامند ی میا منطقه یرا غالباً محفل روحان

 از كشورها به ی كه برخینيز وجود دارد، به اين معن
مانند (شوند  تقسيم ميبهائی " یمّل "شورایپيش از يك 
 در ی يك محفل مّلی آمريكا، كه داراۀاياالت مّتحد

 آالسكا ی برای مّلشورای، يك متصل به یکدیگراياالت 
 از ی برخ). استی هاوايی برای مّلشورایو يك 
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  شوراهایی غيرمستقل نيز دارای و قلمروهاها سرزمین
 .خود هستند مخصوص به" یمّل ")یمحافل روحان(
  

 
 )محافل روحاني(شوراهای بهائی وظايف اعضاء 

محافل (شوراهاي محلي بهائي  اعضاء ةوظايفي كه به عهد  
  : به قرار ذيل است گذاشته شده است)روحاني محلّي

از ه  كباشد  كنجكاوي بايد روشنبراي هر خواننده
جمله وظابف مهم و مقدس كساني كه براي اجرا، 

گ كردن امور جامعة بهائي نآه هدايت و هم
اند اينست كه حد اكثر كوشش خود را  انتخاب شده

 كه افتخار كسانيدر راه جلب اعتماد و محبت 
   .خدمت به آنها را دارند به كار بندند

نظرات و عقايد و افكار وظيقة آنها است كه به  ●
كساني كه مسؤولبت تأمين رفاه آنان را برعهده 

   .دارند توجه و رسيدگي كنند
، نحوة  وظيفه آنها اين است كه مذاكرات●

 را براي هميشه جامعه و هدايت كلّي امور اقدامات
  وگرايي پاك سازند كاري و درون از روح مخفي

و  نمايند، ج مبرّياز كوچكترين اثر استتار
جويي را از بين ببرند،  آور استكبار و برتري خفقان
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 كالم آن كه، از هر گونه گفتار و رفتاري ةخالص
كه بوي تبعيض، جانبداري، خودمحوري و تعصب 

  .داشته باشد پرهيز نمايند
، در عين حال كه حقّ  كه وظيفه آنها است●

گيري نهائي را در  مقدس و منحصر بفرد تصميم
ترين فرد  اهميت حتّي حقيرترين و كماختيار دارند، 

بهائي را براي جامعة خانواده يعني   ايناز اعضاء
ها  بحث، تأمين اطّالعات، بيان اعتراضات و نارضائي

 راهنمائي و اظهار نظر  آنانازدعوت نمايند و 
هاي  هاي خود را بيان كنند، نقشه ، انگيزهبخواهند

يه خود را توضيح دهند، اقدامات خود را توج
نمايند، درصورت لزوم رأي و نظر خود را مورد 
تجديد نظر قرار دهند، روح ابتكار و اقدام فردي را 
پرورش دهند، حس وابستگي متقابل بين آنها از 
يك طرف و تمامي محافل محلّي و افراد احباء از 

، از ترجمه از انگليسي (.طرف ديگر را تقويت كنند
 Compilation of:  مأخذ–)  آثار شوقي اقندي

Compilations ، 109، صفحات 1463، شمارهء 2 جلد - 
108 
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 در ،)ی مّلیمحفل روحان(  شورای ملی بهائیهر 
 یول ايجاد تحرّك براؤ تحت حاكميت خود، مسۀحوز

 و )ی محلّیمحافل روحان(شوراهای محلی  یها فعاليت
ها  آهنگ كردن اين فعاليت  و نيز همیافراد بهائ

 )ی مّلیمحفل روحان(ی ملی بهائی شورا. باشد یم
 و  خودۀحوز ارتباط و مكاتبه بين بهائيان ی اصلۀواسط

 . استی بهائیمركز جهان
 و چه ی، چه محلّ)یمحفل روحان (ی بهائیشوراهر  
 از ی وسيعۀتول رشؤ حاكميت خود مسۀ، در حوزیمّل

 :باشد كه از آن جمله است یوظايف م
  ؛ی بهائآیین  ترويج ○
 ؛ ی بهائۀو تحكيم جامع توسعه ○
 كه به آن ی در مقابل حمالتی بهائآیین دفاع از ○
 شود؛  یم
 پرداخت ی كه به صندوق بهائی جمع كردن وجوه○
 شود و هزينه كردن آنها؛ مي
  ؛ی انتشار و توزيع كتابها و نشريات بهائ○
 یها  تعليم و تربيت اطفال و فعاليتی سازمانده○

 جوانان؛
 ۀ به وسيلی و اقتصادی اجتماعۀوسع تیها  طرحۀ ادار○

 ترويج تعليم و تربيت، یها مثالً، طرح (یجامعه بهائ
 ؛)ی زنان و وحدت نژادیترقّ
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 بيماران و یدوستانه برا  انسانی تأمين كمكها○
 نيازمندان؛

 آنها و یها  بهائيان منطقه در تمام فعاليتی نمايندگ○
 مؤسّسات و روابط با بهائيان ساير جوامع، و با سازمانها،

  مربوطه؛ی و غيردولتی دولتیها انجمن
 و ی و تقويت مؤسّسات بهائی آثار بهائۀ ترويج مطالع○

 بهبود فعاليت آنها؛
 ة نظارت بر ازدواج ها، طالقها، و مراسم تشييع جناز○

  ؛یبهائ
 در اختالفات بين اعضاء جامعه و حّل و فصل ی داور○

  .آنها
تواند اين  ی م)یمحفل روحان(هر شورای بهائی  

 كه یها يا افراد وظائف را مستقيماً يا از طريق لجنه
 .شوند انجام دهد یتوسّط محفل منصوب م

  )بيت العدل اعظم (الملي بهائي  شوراي بين
بيت العدل (المللی بهائی  شورای بینانتخابات  
 در ی مّلی توّسط تمام اعضاء جميع محافل روحان)اعظم

در حال حاضر، . شود ینجام مالمللي ا انجمن شور بين
. شود ی تشكيل مباراين انجمن شور پنج سال يك 

ترين  ی عال)بيت العدل اعظم(شورای بین المللی بهائی 
محلّ " و بنا به بيان عبدالبهاء، یمرجع در عالم بهائ
 و محفوظ از ارتكاب هر خطا و یصدور هر خير و خوب
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بيت  (بهائیشورای بین المللی .  است۱۴۵"یاشتباه
 ی بهائآیین در ی قانونگذاری مرجع عال)العدل اعظم

 صريحًا ی كه آثار بهائیا است و اختيار دارد در هر زمينه
 به وضع قانون و احكام شدا ب را مطرح نكردهیا نكته

 .بپردازد
. رجال بيت عدل الهيه امور ملّت معلّق است ب

ر في ايشانند اُمناءاهللا بينَ عباده و مطالع األم
چون كه هر روز را امري و هر حين را ... بالده

حكمي مقتضي لذا امور به وزراي بيت عدل راجع 
بر ... تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند

  ١۴۶)بهاءاهللا (.  كلّ اطاعت الزم
شورای بین المللی  ها و وظائف  وليتؤ از مسیبسيار 

 و یم در واقع وظائف عمو)بيت العدل اعظم(بهائی 
 كه در  استی مّلو ی محّل)یمحافل روحان( ها شورایكّل

ساير . ی جهانیشد، امّا در سطحبخش پيشين مطرح 
   : خاصّ بيت العدل عبارت است ازیها وليتمسؤ
 ترويج صلح و صفا در ميان ملّت ها؛ •
 در یا طمينان از اين كه هيچ هيأت يا مؤسّسها •

اده  از اختياراتش سوء استفی بهائۀداخل جامع
 كند؛ ینم

 ؛ی و ابتكارات فردیحفظ حقوق، آزاد •
 ی و تشكيالت اداری بهائی مركز جهانۀتوسع •

   ؛ی بهائآیین
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محافل (شورا ها  كه ی در مورد اختالفاتیداور •
، يا افراد بهائيان به ی يا مّلی محلّ)یروحان

 ارجاع )بیت العدل اعظم(شورای بین المللی 
  كنند؛ یم

 ۱۴۷ ی بهائۀقدّسحفظ و مراقبت از متون م •
 )بيت العدل اعظم(شورای بین المللی بهائی اگر چه  
 است و بنابراين اطاعت یترين مرجع در عالم بهائ یعال

 بهائيان واجب ۀ همیها و اوامر آن برا یاز راهنمائ
 كه ی بعدها، وقتآن شورااست، امّا هر يك از تصميمات 

ان  توسط همتواند یكند، م یاوضاع و شرايط تغيير م
 ی كه از سوی نسخ و لغو گردد يا با تصميم ديگرهیئت

 گرفته )بيت العدل اعظم(شورای بین المللی بهائی 
  . شود تغيير يابد یم

   بهائي  آيينتشكيالت انتصابي
 كه در باال ذكر شد، یعالوه بر تشكيالت انتخاب 
 ممكن است ی مؤسّسات وجود دارند كه افراد بهائیبرخ

بنا بر اختیاراتی  ،ی افندیشوق. ددر آنها منصوب شون
 از افراد یتعداد تفویض نموده بودند، وکه عبدالبها به ا
 ترويج و ۀ وظيف، ودکر امرالله منصوب یرا به مقام اياد

 و دفاع از آن در مقابل حمالت ی بهائآیین ۀتوسع
 بعد از درگذشت. الله محوّل كرد امریديگران را به اياد

 امرالله وجود ی انتصاب اياد، ديگر امكانشوقی افندی
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، كه یديگرامّا، وظائف آنها با ايجاد مؤسّسات . ندارد
 در آنها منصوب عیّنی م براي مدّتیافراد بهائ

 اين ی برای مركزۀمؤسّس. ه استگردند، ادامه يافت یم
 مركز  هیئتی در،ی بهائی نظم اداری انتصابیبازو
.  استیالملل نبه نام دارالتّبليغ بي بهائی در حیفا یجهان

 كه در یا  مشاورين قارّهیها اين مؤسّسه بر فعاليت هيأت
اعضای . كند ی مختلف مستقر هستند نظارت میها قارّه
شورای بین المللی بهائی ای را  های مشاورین قاره هیئت

 خود ۀ به نوبد، و آنهاکن  منصوب می)بيت العدل اعظم(
ول ؤه مسكنند ك یمتعیین  معاونت را یها اعضاء هيأت

اين اعضاء .  از يك مملكت هستندیيك كشور يا بخش
 ی را برای خود مساعدينۀتوانند به نوب یهيأت معاونت م
 . وظايف خود منصوب كنندیكمك در اجرا

 درت قی دارای بهائی نظم ادارِی انتصابیاين بازو 
وظائف آن برانگيختن و .  نيستیو مرجعيت ادار

 ا نظر باظهارت و و نيز مشوریتشويق افراد بهائ
 . استیمؤسّسات انتخاب

  مركز جهاني بهائي
 حيفا واقع – عكّا ۀ در منطقی بهائآیین یمركز جهان 
  ،حکم سلطان عثمانیه  ب، زیرا یک قرن و نیم پیشاست

بهاءالله با خانواده و همراهان به فلسطین که جزئی از 
به فصل هشتم، ( . دولت عثمانی بود تبعید شدمرولق
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ترين  ا مقدّسجآن در  .) دیانت بهائی مراجعه کنیدتاریخچة
مرقد بهاءالله در .  قرار داردیمقامات و مراقد عالم بهائ

كه (عّكا و مرقد باب شهر بهجي واقع در خارج از 
 ۀدر دامن) درحال حاضر محلّ مرقد عبدالبهاء نيز هست

 .كوه كرمل در شهر حيفا است
دايره   نيمنخیابادر كنار مرقد باب در حيفا، يك  

در اين . مشهور است" قوس"مانند وجود دارد كه به 
 بشرح زیر ی مركز جهانی اصلي اداریمحل ساختمانها

  :واقع است
  مقرّ بيت العدل اعظم ●
 ی  مقرّ دارالتّبليغ بين الملل●
   بين المللي محفظه و آرشیو ●
  نصوص و الواحۀ مركز مطالع●
 .)ته نشده استهنوز ساخ(  بين الملليۀ كتابخان●

 كه  است شامل چندين ساختمانی بهائیمركز جهان  
محل سكونت بهاءالله و عبدالبهاء در زمان زندگي آنها 

 در اطراف اين  ای بسيار گستردهی باغهاهمچنینبوده و 
 .ساختمانها

 ی در مركز جهانی مقّدس عالم بهائیبيشتر مكانها 
ن، عراق و  عّكا ــ حيفا و نيز در ايراۀي در ناحیبهائ

 باب، بهاءالله و یاين نقاط به زندگ. تركيه قرار دارند
 ۀ كه بتوانند از عهدیبهائيان. عبدالبهاء مربوط است

شوند كه به زيارت اين  یمخارج سفر برآيند تشويق م
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امّا، نقاط مقدّس در ايران و عراق را در . نقاط بروند
حال حاضر به عّلت اذيت و آزار بهائيان در اين دو 

 . توان بازديد نمودیكشور، نم
   

  مؤسسات نظم اداري بهائي
  

  مؤسسات انتصابي      مؤسسات انتخابي  
  بيت العدل اعظم   

  
  

  دارالتّبليغ بين المللي          
  محافل روحاني ملّي  
               
  اي  هيأت هاي مشاورين قاره    

  
  هاي معاونت  اعضاء هيأت  محافل روحاني محلّي   

  

  

  



  جامعة بهائي  -5     فصل                                        ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________ 

131 

  هائيتقويم ب
 كه اكنون در جهان به طور گسترده یتمام تقويم هاي 

 از اديان ی با يكیمورد استفاده است ارتباط نزديك
ه كرد كه شروع ارائ جديد یبهاءالله تقويم.  داردیجهان

 تقويم را تقويم ، و آن استی ميالد۱۸٤٤آن از سال 
. هر سال شامل نوزده ماِه نوزده روزه است. بديع ناميد

 شروع نوروز اول روز ی يعنی اعتدال بهارۀنقطسال با 
 ی از صفات مختلف روحانی بهائینام ماهها.  شودیم

  .  شده استگرفته بر الهیيا 

 ماههاي سال بهائي

 
   ماه تاريخ شروع  نام ماه  رديف

  اول فروردين  بهاء  1
   فروردين20  جالل 2
   ارديبهشت8  جمال 3
   ارديبهشت27  تعظم  4
   خرداد15  نور  5
   تير3  رحمه  6
   تير22  كلمات  7
   مرداد10  كمال  8
   مرداد29  اسماء  9

   شهريور17  عزّت  10
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   مهر5  مشيت  11
   مهر24  علم  12
   آبان13  قدرت  13
   آذر2  قول  14
   آذر21  مسائل  15
   دي10  شرف  16
   دي29  سلطان  17
   بهمن18  ملك  18
   اسفند11  عال  19

 
 

وجود دارد كه ) زائد یروزها (یچهار روز اضاف 
تعيين شده )  عالءیيعن(زمان آن قبل از ماه آخر سال 

در .  رسدی روز م۳٦٥با اين چهار روز سال به . است
اين . شوند ی پنج روز مروزهای زائد كبيسه یسالها

 ی ميهمانینامند و به طور ويژه برا یم ايّام هاء  روزها را
 .ارندانعام و اطعام اختصاص د و یو ميهمان نواز

 دارند كه بيشتر آنها تعطیل رسمیبهائيان نُه روز  
 . استی مهّم در تاريخ بهائیداشت رويدادها گرامي

خي مربوط به اين رويدادها به فصل هشتم یبراي اطّالعات تار(
در هر نقطه كه امكان داشته باشد، بهائيان .) مراجعه كنيد

داری  از اشتغال به کسب و کار خوددر اين روزها 
 .کننند یم
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   بهائيتعطيالت
  تاريخ  نام روز

  اول فروردين  )روز اول سال نو(نوروز 
  اول ارديبهشت  )روز اول(رضوان 
   ارديبهشت9  )روز نهم(رضوان 

   ارديبهشت12  )روز دوازدهم(رضوان 
  پنجم جمادي االول  اظهار امر باب

   خرداد10  درگذشت بهاءاهللا
   شعبان28  شهادت باب
  اول محرم  تولّد باب
  دوم محرم  تولّد بهاءاهللا

  ) مشرق االذكار(عبادتگاه 
 محّل ی دارایفعالً، بهائيان در اكثر جوامع محّل 
آنها يا در .  نيستندی و نيايشی جهت مراسم عبادیخاّص
 اجتماعات  اداری و يكديگر يا در يك مركزیها خانه
امّا، . دهند یجلسه تشكيل م )قدسااة حظیر( یبهائ
 بنايی به نام ی شده كه در آينده در هر شهرینبي پيش
در . االذكار برای عبادت اختصاص خواهد داشت مشرق

ها،  ها، كتابخانه اطراف آن، مدرسه ها، دانشگاه
ها و غيره ساخته  خانه ، يتيمی و پزشكیامكانات بهداشت
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 جامعه خواهد ی و اجتماعیاين مركز روحان. خواهد شد
  ..بود
ئيان كه ترويج و تقويت وحدت و مطابق با هدف بها  

 بهائيان مخصوص، مشرق االذكار فقط  استاتّحاد
 مردم با هر ۀ همی به روی، بلكه درِ عبادتگاه بهائنيست

 كه سنگ یعبدالبهاء هنگام.  باز استیا زمينه و سابقه
 ۀ حوم ويلِمت در دراوّل ساختمان مشرق االذكار

  : اظهار داشتندگذاشت ی م راشيكاگو
اصلي از معابد و مشرق االذكارها عبارت هدف 

از وحدت است، يعني اماكني كه مردم مختلف، 
 نژادهاي متفاوت و نفوسي با هر گونه استعداد و

ظرفيتي اجتماع كنند تا محبت و اتّفاق بين آنها به 
تا تمام اديان، نژادها و مذاهب در ... ظهور برسد

  ١۴٨. عمومي دور هم جمع شونداهگپناه اين
امکانات دهند كه  ی بهائيان ترجيح مر حال حاضرد 
های ملّی و محلّی،  بجای ساختن عبادتگاه ، خود رامالی

 بنابراين، در تمام دنيا به . ديگر كنندیها برنامهصرِف 
 فقط هفت مشرق ، آيندهی قصد و نيتِ آنها برانةنشا

ویلمت در اين هفت معبد در . االذكار وجود دارد
 آمريكا؛ نزديك ۀاياالت مّتحدنزديكي شيكاگو در 

كامپاال در اوگاندا؛ نزديك سيدني در استراليا؛ نزديك 
 در پاناما؛ یفرانكفورت در آلمان؛ نزديك پاناماسيت
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 نو در هندوستان واقع ینزديك آپيا در ساموآ؛ و در دهل
االذکار جديدی نزديک  در حال حاضر مشرق.  است

 .ختمان استشهر سانتياگو واقع در شيلی در دست سا
  

  اصول نظم اداري بهائي
 یتوجّه به اين نكته اهميّت دارد كه بهائيان نظمِ ادار 
 خود یده  سازمانی برایا  را صرفاً شيوهیبهائ
اوّل آن كه، مؤسّسات كليدي و اصول . دانند نمي

گذاران اين دين ثبت   بنيانیها  آن در نوشتهۀكنند هدايت
 را یيت نظم اداربنابراين، بهائيان ماه. شده است
 ی، بخشی تعاليم بهائۀدانند و آن را به انداز یمقدّس م

دارند؛ مسلّمًا نظم ی محسوب می بهائآیینالزم و مكّمل 
 مشاهده ی بهائآیین به عنوان تجسّم روح ی بهائیادار
كنند كه تعاليم  یدوم آن كه، بهائيان مالحظه م. شود یم

 كه نظم یمانتوانند درون چارچوب ساز ی تنها میبهائ
. كند به طور كامل شكوفا شوند ی تأمين می بهائیادار

اگر نظم اداري نباشد كه به آنها شكل ببخشد، اصول و 
 ی به صورت ايده و انديشه باقی به تنهايیتعاليم بهائ

سوم آن كه، اين چارچوب . گردند ی نمیمانند و عمل یم
مل ، به اعتقاد بهائيان، تدريجاً رشد و تكاینظم ادار

 كه به اين حّد یوقت. شود ر تبديل می جهانیيافته به نظم
 ی تمام اديان را كه به عصریها یبين از رشد رسيد، پيش
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 نوع بشر بشارت ی با صلح و سعادت برایطالي
 .بخشد راند، تحقّق م داده
، همانطور كه در ی بهائیساختار مؤسّسات نظم ادار 

اير اديان  مؤسّسات سبا نظامشد،  باال توضيح داده
 از اصول حاكم بر عملكرد آنها یبرخ.   دارد تفاوت

 ساير مؤسّسات  متمایز ازاین تشکیالت راهستند كه 
  .دنساز یمشابه م

  
 افی نیستها به تنهايي ك نقشه
بهائيان معتقدند كه نظم اداري بهائي نهادي است كه تعاليم   

ر اين البهاء دعبد. تواند در جهان به مورد اجرا گذارد بهائي را مي
سخن گفته و مناسب كافي نيست مورد كه فقط نيت خوب و نظرية 

 ة بايد راهي براي اجراي اين نيت خوب و عقيد كهستا توصيه كرده
  :مطلوب در جهان پيدا كرد

دانش به تنهايي براي موفّقيت كامل انسان   
فقط با آشنايي با نقشه خانه ساخته ... كافي نيست

 ساختن ة در دسترس باشد، ارادبايد پول. شود نمي
 آن ن براي ساختمعماري و ،وجود داشته باشد

اين كافي نيست كه گفته شود، . استخدام شود
نقشه و هدف اين خانه بسيار عالي است؛ من در "

 اين سخن نه ديواري ".آن زندگي خواهم كرد
دارد كه حفاظت كند، نه سقفي دارد كه سرپناهي 
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، قبل از آن كه بتوان خانه. فقط حرف است. شود
  .در آن زندگي كرد، بايد ساخته شود

 اين محبت و  كردنبهاءاهللا فقط به اعالم  
ه  آن را تأسيس كرد، بلكههوحدت اكتفا نفرمود

 آسماني نه تنها پزشكي به عنوان وا. است
 اختالف و نفرت هاي بيماريدستورالعملي براي 

 مل ع به مرحلة بلكه شفاي حقيقي راهدداارائه 
ما ممكن است در يك كتاب طبي . ه استندسار

بخوانيم كه فالن بيماري به فالن و بهمان درمان و 
در عين حال كه اين موضوع ممكن . شفا نياز دارد

درمان بيفايده اطالع از آن است صحيح باشد، 
آن را به  اجرايةخواهد بود مگر آن كه اراده و قو 

  ...ندبندكار ب
اضح شد كه بايد سعي و بنابراين، ثابت و و  

 تعاليم الهي تكميل ةكوشش كرد تا هدف و برنام
شود و در اين روز بزرگ الهي جهان اصالح 

ند، روح جديد شو يدار و آگاهگردد، نفوس ب
زندگي مشهود گردد، قلوب نوراني شود، نوع بشر 
از اسارت طبيعت رها شود، از ذلّت و پستيِ 

نيت و نورانيت گرايي نجات يابد و به روحا مادي
اين . نائل شود و به سوي ملكوت الهي جذب گردد
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الزم است؛ اين ضروري است؛ فقط خواندنِ متون و 
  .كتابهاي مقدس كافي نخواهد بود

سالها پيش در بغداد افسري را ديدم كه روي   
در جلوي او كاغذ بزرگي قرار . زمين نشسته بود

داشت كه سوزنهايي با پرچمهاي كوچك سرخ و 
اول آنها را به كاغذ فرو . كرد فيد به آن فرو ميس
كشيد و جاي  كرد و بعد انديشمندانه بيرون مي مي

مدتي با عالقه و كنجكاوي به . داد آنها را تغيير مي
 او "چكار مي كنيد؟"او نگاه كردم و بعد پرسيدم، 

ذهن دارم از لحاظ  آنچه كه در"جواب داد، 
ل در طيجنگ با اتريش تاريخي به ناپلئون او 

اش او را  گويند يك روز منشي مي. شود مربوط مي
ديد كه درست مثل من روي زمين نشسته بود و 
سوزنها را به كاغذي كه در جلوي رويش قرار 

اش از او پرسيد  منشي. كرد داشت فرو مي
دارم در »ناپلئون جواب داد، . مقصودش چيست

بيني  مي. زنم ام را رقم مي ميدان نبرد، پيروزي آينده
خورند و فرانسه فاتح  كه ايتاليا و اتريش شكست مي

در لشگركشي عظيمي كه بعداً صورت » .مي شود
. گرفت، همه چيز همانطور كه گفته بود واقع شد

هايش را تا فتح و موفّقيت كامل  ارتش ناپلئون نقشه



  جامعة بهائي  -5     فصل                                        ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________ 

139 

حاال، من همان كارِ ناپلئون را دارم انجام . پيش برد
بزرگ را براي فتح نظامي مي دهم و لشگر كشي 

ارتش شما " به او گفتم، ".زنم دارم رقم مي
كجاست؟ ناپلئون ارتشي داشت كه قبل از 

شما ارتشي . اش تجهيز شده بود ريزي پيروزي برنامه
هيچ قدرتي . قواي شما فقط روي كاغذند. نداريد

اول ارتش خودتان را . براي فتح كشورها نداريد
 ".هايتان روي زمين بنشينيد آماده كنيد، بعد با سوزن

ما به ارتشي نياز داريم تا در عالم روحاني به فتح و 
كنند؛  ها به تنهايي كفايت نمي ظفر برسيم؛ نقشه

ها و اصول بدون قوه الهي كه آنها را به مورد  نظريه
   .ثمر هستند اجرا بگذارد بي

 عبدالبهاء در دوبلين، 1912 اوت 6 خطابه ةترجم(
 ، Promulgation of Universal Peace  نيوهمپشاير  

  )249 – 250صفحه 
 

  عهد و ميثاق
 اصل عهد و ميثاق ی بهائآیینشالوده و اساس   
 يا ی به عنوان اصول جزمی مواردی بهائدیانت. است

 ندارد كه پيروانش را ملزم به تعهّد نسبت به یا مرامنامه
 ی بهائ تعبير و تفسير آثاری برای هر بهائیآزاد. آن نمايد
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 ی افندیشوق.  خود تضمين شده استیطبق درك فرد
بايد متذكّر بود كه از جمله مبادي اصليه " : تصریح نموده

امراهللا حقّ مسلّم هر فردي بر اظهار عقيده شخصي و ابراز منويات 
، تفسیر و تبیین در ی چنين آزاد ١۴٩".و نظريات خويش است

 ی هر بهائ كهی روحانیاگر  عهد و ميثاق يا قرارداد
 جی، مسّلماً به هرج و مروجود نداشتشود  یوارد آن م

شد كه اساس  ی متعدّد منجر میها  و تشكيل فرقهیعقيدت
 . افراد مختلف بودیهر يك از آنها تعبيرها و تفسيرها

كند در  یكوتاه سخن آن كه، اين عهد و ميثاق بيان م 
  را تعبيری مختار است آثار بهائیعين حال كه هر فرد
تواند ادّعا كند كه فقط تعبير و  ینمايد، هيچكس نم

تفسير او صحيح است يا اين كه نظر او صحيح و معتبر 
 بهاءالله و دو مبيّن منصوِص  مکتوبتنها آثار. باشد یم

 یافند ی عبدالبهاء و شوقی، يعنی مقدّس بهائیكتابها
 .معتبر و اجراي آن الزم است

 ی از ادّعایخودداربه موازات اين قرارداد در مورد  
، ی شخصیها  نظريهی برایهر گونه اعتبار و وثوق

 وجود دارد كه آن اطاعت از تصميمات یقرارداد ديگر
 است، كه از سال ی بهائآیین ی رهبریها یو راهنماي

بيت العدل (شورای بین المللی بهائی  با انتخاب ۱۹٦۳
اگر .  اين هيأت گذاشته شده استۀ، به عهد)اعظم
 توسّط ی اداری بهائيان احساس كند كه تصميم ازیفرد

محفل (شورای  يا ی محّل)یمحفل روحان(شورای 
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 به غلط يا غيرمنصفانه اتّخاذ شده، اين ی مّل)یروحان
ن تصميم مراحل مختلف آاختيار را دارد كه نسبت به 

بيت (شورای بین المللی بهائی  تجديدنظر را تا یتقاضا
 نظر خود آن مقام كه یوقتامّا، .  كندّی ط)العدل اعظم

را در مورد موضوع مزبور اعالم نمود، مسأله فيصله 
عبدالبهاء .  نبايد ابراز گرددیيابد و ديگر نارضايت یم

كيد   و ی افندی شوق که تصمیمات و اشاراتدهکرتأ
نهائی و  )بيت العدل اعظم(شورای بین المللی بهائی 

ه تلقی الزم است که عاری از خطا و اشتبا. قاطع است
  .شود
 و منشأ ی بهائآیین اصلي محور  ميثاق  عهد ومفهوم 

 :يدگو عبدالبهاء مي. وحدت آن است
قوه ميثاق امر بهاءاهللا را از شبهات اهل ضالل 
محافظت نمايد و حصن حصين امراهللا است و 

اي وحدت  اليوم هيچ قوه. ركن متين دين اهللا
ايد واالّ عالم بهائي را جز ميثاق الهي محافظه ننم

اختالف مانند طوفان اعظم عالم بهائي را احاطه 
  ١۵٠.نمايد

  
از آنجا كه بهائيان معتقدند كه تعاليم بهاءالله پديد  

در آورنده وحدت در جهان خواهد بود، عهد و ميثاق، 
محور وحدت  "،یعالم بهائدر  محافظت از وحدت اثر

 :لبهاءبنابراين، بنا به بيان عبدا. است ۱۵۱"یعالم انسان
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 روح تپد  مي در رگهاي جسم عالماي كه امروز قوه
هر كس . ميثاق است، روحي كه سبب حيات است

به اين روح زنده شود، طراوت و زيبايي زندگي بر 
يابد،  گردد، او به روح القدس تعميد مي او ظاهر مي

شود، از ظلم و ستم  از زندگي دوباره برخوردار مي
ونت كه روح را گردد، از غفلت و خش رها مي

شود و به حيات ابدي واصل  ميراند خالص مي مي
  ١۵٢)ترجمه( گردد مي

  مشورت
 ۀ آن، در همۀ است كه به وسيلیروشمشورت،  

هدف از . شود ی تصميم گرفته می بهائیسطوحِ نظم ادار
نفر در خصوص   چندیها مشورت اين است كه انديشه

  كهیيك موضوع چنان به هم نزديك شود كه تصميم
 ۱٥۳. گروه باشدی عقل و خرد جمعۀشود نتيج یگرفته م

 کردن تي رعا تنها درصورت که دهتوصیح داعبدالبهاء  
 :توان به اين نتيجه رسيد ی میشرايط مشخّص
 اصحاب شور خلوص نيت و نورانيت ةاول فريض

اهللا و انجذاب  حقيقت و انقطاع از ماسوي
و صبر و اهللا و خضوع و خشوع بين احباء  بنفحات

 الهيه است و ة ساميةتحمل بر بال و بندگي عتب
چون به اين صفات موفّق و مؤيد گردند نصرت 

ه بايد ب ... ١۵٤ملكوت غيب ابهي  احاطه نمايد
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نوعي مذاكره و مشاوره كرد كه اسباب اختالفي 
فراهم نيايد و آن اينست حين عقد مجلس، هر 
يك در نهايت حريت، رأي خويش را بيان و 

كند  اگر ديگري مقاومت مي. كشف برهان نمايد
زيرا تا بحث در مسائل نگردد . ابداً او مكدر نشود

 حقيقت شعاعِ ةرأيِ موافق معلوم نشود و بارق
در نهايت مذاكره اگر . ساطع از تصادم افكار است

اتّفاق آراء حاصل گردد فَنعم المراد  اگر معاذاهللا 
آراء قرار اكثريت ه اختالف حاصل شود، ب

  ١۵۵.دهند

  

  
 

 عبدالبهاء دربارۀ مشورت ی ازبیانات  
ياتيست، حبهائي داراي اهميتي آيين مشورت در 

ولي منظور شور روحانيست نه فقط ابراز نظرات 
در فرانسه روزي در جلسة سنا حضور . شخصي

. اي چندان قابل توجه نبود داشتم ولي تجربه
حقيقت  روشن شدن  موجبمقررات پارلماني بايد
حث باشد و نه ميداني براي بدر بارة مطلب مورد 

مناقشه و . تضاد عقايد و ابراز نظرات شخصي
در . قيقت است  حگويي هميشه به ضرر مخالفت

فراوان بود و  گويي جلسة نامبرده مجادله و مخالفت
اضطراب؛ حتي در يك مورد  نتيجه اغتشاش بود و

ور و اين ش. بين دو عضو برخورد بدني روي داد
 . بلكه يك نمايش كمدي بودنبود مشورت



  جامعة بهائي  -5     فصل                                        ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________ 

144 

بايد توجه داشت كه اصل مطلب در اين است كه 
. در بارة حقيقت باشدجستجو هدف مشورت بايد 

دارد نبايد آن را به  كسي كه نظري را ابراز مي
صحيح ارائه دهد بلكه آن را  عنوان نظري درست و

براي كمك به رسيدن به اتفاق آراء بايد بيان كند 
خورد دو نظر بدست  زيرا واقعيت هميشه از  بر

آيد كه سنگ  جرقه زماني بوجود مي. آيد مي
انسان بايد .  كنند چخماق و فوالد با هم برخورد مي
انت نظر خود را تدر كمال وقار و آرامش و م

بسنجد و قبل از بيان نظرش با كمال دقت به نظرات 
راز شده  اب َاگر نظري كه قبال. ابراز شده توجه كند

درستتر و كاملنر است فوري آن را بپذيرد نه اينكه 
با اين روش  . به عمد در پي اثبات نظر خود باشد

رسد و هم به  قيقت ميحبسيار درست او هم به 
در نتيجه مشورت واقعي ... اتفاق و يگانگي

شوريست روحاني كه در محيط و فضايي پرمحبت 
  را دراعضاي جلسه بايد همديگر. گيرد صورت مي

. عالم رفاقت عزيز بدارند تا به نتايج خوب برسند
 به ترجمه(. اصل و بنياد بايد دوستي و رفاقت باشد

 Promulgation of Universal Peace   ازمضمون

    ) 73-72.ص
  

  
 مربوط به یها نبايد از ابزار مشورت فقط در موضوع 

 است یبلكه اين ابزار.  استفاده كردی بهائینظم ادار
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 بود از آن یگير توان هر زمان كه نياز به تصميم ی مكه
 :دده ی م توضیح  عبدالبهاء در اين مورد.استفاده كرد

شور مقبول درگاه كبريا و مأمور بِه  و آن از امور 
مثالً .  عموميهة شخصيه گرفته تا امور كلّيةعادي

البتّه اگر با بعضي . شخصي را كاري در پيش
ي و كشف آنچه موافق اخوان مشورت كند تحرّ

است گردد و حقيقت حال واضح و آشكار شود و 
جهت ه ئي ب همچنين مافوق آن، اگر اهل قريه

امور خويش با يكديگر مشورت نمايند البتّه طريق 
صواب نمودار شود و همچنين هر صنف از اصناف 
مثالً اهل صنعت در امور خويش با يكديگر مشورت 

. ريه مشورت كنندنمايند و تجار در مسائل تجا
خالصه شور مقبول و محبوب در هر خصوص  و 

  ١۵٦.امور

  اقتدار و تمركززدايي
 اين است ی بهائی نظم اداری از اصول اساسیيك 

كه قدرت و مرجعيت در دست افراد نيست بلكه در 
 كه به عضويت یافراد.  استیاختيار مؤسّسات انتخاب

 ی، داراشوند، به عنوان فرد یاين مؤسّسات انتخاب م
ها  اگر چه روزنامه. قدرت، مرجعيت، رتبه و مقام نيستند

 را كه یفرد  خارج از جامعه ممكن استیو ساير هيأتها
 است، ی مّل)یمحفل روحان(شورای مثالً رئيس يك 

 ۀرهبر جامع" به عنوان ی مذهبیها  با ساير گروهیمواز
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آن . بخوانند، امّا اين توصيف صحيح نيست" بهائي
اگر چه .  را به عهده دارد نه فردیست كه رهبرمؤسّسه ا

به صفحات قبل همين  (ی نظم اداری انتصابیاعضاء بازو
كنند، امّا اين  ی عمل میبه صورت فرد) فصل مراجعه كنيد

 ندارند و فقط به صورت یافراد هيچ قدرت ادار
 .نمايند ی انجام وظيفه میمشورت

 یزدائ   تمركزی بهائی ديگر از اصول نظم اداریيك 
به  به اين ترتيب، مثالً .  استیدر حّد معقول و عمل

 ۀ به اندازی مّل)یمحافل روحان(شوراهای محض اين كه 
 توسعه و یريز  توسعه يافتند كه بتوانند برنامهیكاف

 خود را به عهده بگيرند، ۀ در منطقیگسترش ديانت بهائ
 اين وظيفه )بيت العدل اعظم(شورای بین المللی بهائی 

 ی دارا)ی محفل روحان( شورا هر.  به آنها محوّل كردرا
 یها  است كه بر تمام فعّاليتی جغرافيايۀيك محدود

 یتنها وقت.  مزبور تسلّط و اقتدار داردۀ در محدودیئبها
كند بر خارج از  ی كه اين محفل تعّهد میهاي كه فعاليت

 تحت حاكميتش تأثير ی جغرافيايۀ محدودیمرزها
 كه در یا  اختيار مؤسّسهتحت ت مزبوراقداما بگذارد،
 قرار ی باالتر در سلسله مراتب مؤسّسات انتخابیسطح
  .شود یمواقع دارد، 
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  حقوق اقلّيت ها
ها ، حمايت از حقوق اقليّتی بهائیدر نظم ادار 
يافته كه   سازمانۀهر جامع : استی اهّميت فراوانیدارا

  خويشی حتمۀ باشد بايد اّول وظيفئیدر ظّل ديانت بها
 از ،امعه آن ج اعضاء را  در بينی بداند كه هر اقلّيتاین

 تقويت و تأييد ،هر جنس و ملّت و از هر طبقه و رتبه
  ۱۵۷) به مضمونترجمه (.نمايد

 از اصول ای توان جنبه یرا مها  مراعات حقوق اقلیّت 
 و لزوم یعالم انساندر وحدت منظور حصول   بهیبهائ

 فقط به ی بهائۀجامع.  داشتمحسوبترك تعصّبات 
كند، بلكه  ی اقليّت اكتفا نمیها هو اعضاء گریتأييد برابر

در امور را  اقلّيت یها مشاركت مثبت و مؤثّر اين گروه
 یبه اين ترتيب، مثالّ در مورد رأ. نمايد یجامعه تشويق م

 ترجيح ی در انتخابات، عضو گروه اقّليت بر ديگررمساو
  :ستا  یح دادهتوض ی افندیشوق. دارد

نظر به اين اصل خطير و با توجه به اين امر مبرم 
دقيق، يعني لزوم اشتراك افراد اقلّيت در 

وليت آنان در هاي امري و قبول مسؤ فعاليت
 بهائي ةتمشيت امور اجتماعي است كه هر جامع

موظّف است امور خويش را نوعي ترتيب دهد 
در داخل هاي مختلفه  كه افراد منسوب به اقليت

 و غير آن )نژادي( جامعه خواه از اقلّيت جنسي
چنانچه متّصف به صفات الزمه و واجد خصائص و 

 امكان در ةشرائط مشخّصه باشند تا آخرين مرحل



  جامعة بهائي  -5     فصل                                        ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________ 

148 

 اعم از محافل روحانيه و ،مؤسسات امريه
ها كه  ها و لجنه هاي شور و يا كنفرانس انجمن

ت و  شرك،الحقيقه نمايندگان جامعه محسوب في
عضويت يابند و خدماتشان در تشكيالت مذكوره 

اتّخاذ چنين رويه و . مورد استفاده قرار گيرد
 تقويت ةآن نه تنها منشأ الهام و مايه تمسك شديد ب

و تشجيع عناصري است كه از لحاظ تعداد قليل و 
 ،اشتراكشان در مسائل اجتماعيه محدود و محصور

يت آئين حضرت بلكه در اثر اجراء اين اصل عموم
بهاءاهللا معلوم و فراغت پيروانش از لوث تعصبات 
باطله و حميات جاهالنه در أنظار عالم و عالميان 

 حميات و تعصباتي كه چنين ،ثابت و محقّق گردد
انقالب و تشنّج عظيم در شئون داخلي ملل 
همچنين در روابط و مناسبات خارجيشان در قبال 

  ١۵٨.يكديگر ايجاد نموده است

  انتخابات بهائي
 ی با رأی بهائیانتخابات در تشكيالت نظم ادار 
امّا اين انتخابات اساساً با . گيرد ی و آزاد صورت میسرّ

گيرد  ی كه در جهانِ امروز صورت میاكثر انتخابات
 قدرت بين ۀ مبارزۀ صحنیانتخابات بهائ.  استمتفاوت

ها و افراد مخالف  یها، ايدئولوژ احزاب، سياست
 ۀممنوعيت نامزد كردن افراد، مبارز. نيستکدیگر ی

، و تشكيل احزاب به تضمين اين موضوع یانتخابات
 .كند كمك مي
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 كه ی براي انتخاب افرادیا جريان انتخابات وسيله 
 ی الزم برای و اداری، روحانی اخالقیها  قابليتیدارا

 جهت ترويج امور مشترك یمشورت با يكديگر و همكار
. درو ی مبشمار  باشند،ین منافع عمومخيريه و تأمي

 گروه يا منافع ۀنمایندشوند  ی كه انتخاب میافراد
 خدمت به ی بايد چنين بينديشند كه برا و نيستندیخاّص

 كه بايد با دعا و راند، خدمت كّل جامعه برگزيده شده
 .مناجات، و با وجدان و جّديت تمام انجام دهند
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  فصل ششم 
  

ی ھا کام    ا
  

 انضباط به آنچه كه ارزِش رسيدن و رعایت  بدون 
توانيم  یما نم. توان رسيد ینائل شدن داشته باشد، نم

 بنوازيم مگر آن كه یخوب  را بهیسازاميدوار باشيم كه 
همين موضوع . نيمده تن در تمرين یبه انضباطِ ساعتها

اگر شخص بخواهد . كند ی نيز صدق میدر عالم روحان
 یكند، بايد تحت انضباط روحان ی ترّقیاز لحاظ روحان

 عنايت  چند را به پيروانشیءالله احكامبها. قرار گيرد
  از آنها، مانند نماز،یبرخ. نداجرا کنكه  است  كرده
 فرد است؛ ی روحانی كمك به ترقّی، و روزه، برادعا
 برد کار ی از آنها، مانند احكام ازدواج، داراربعض

  . هستندیاجتماع
، ی تعاليمهمچنین احكام، و یدفها از اوّلين هیيك 

 : متّحد كردن اهل عالم استستا  كردهتعیینكه بهاءالله 
اي اهل عالم فضلِ اين ظهورِ اعظم آن كه آنچه 
سبب اختالف و فساد و نفاق است از كتاب محو 
نموديم و آنچه علّت الفت و اتّحاد و اتّفاق است 

  ١٥٩.نَعيماً للْعاملين. ثبت فرموديم
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 ی آزادۀكنند محدود  مردم قانون را عامِل درغرب 
 آن را یميل ی و بی فقط با نارضايتدر نتیجهبينند  یخود م

ی و ای مّل  دارای فایده غيرمستقيمزیراكنند  میتحمّل 
 كه احکامی نسبت به ی بهائدیانتدر . ستعمومی

قانون به .  وجود دارد  مثبتی نگرش بهاءالله وضع كرده
 ی روحانقوانین تا بتوانند خود را با كند یانسانها كمك م

 امما از ب. ست وفق دهندفرما كه بر عالم وجود حكم
دانيم  یپريم، چون م یساختمان چهارطبقه به پايين نم

شود كه به شدّت صدمه  ی م سبب عالمِیقوانين فيزيك
، بهائيان معتقدند كه ما نبايد به همین ترتیب. ببينيم

 از لحاظ چوناريم،  را زير پا بگذیاحكام روحان
بنابراين، بهاءالله . يمرسان  به خودمان آسيب ميیروحان

 از بیم ، كهیخشك حقوق ۀمجموعصورت  احكام را به
مجبور به مراعات و اجرای  شده مجازاتهای تعیین
  راكه اين احكامبل كند، ی مطرح نمموازین آن باشیم

 داند می انسان ی روحانی ترقّی از ناپذيریبخشِ جداي
 هستند در مسير عرفان یهاي  رهنمودها و نشانهکه همچون

 اي از احكام و هتصور نكنيد كه ما مجموع" :انسانو بينش 
خير، چنين نيست، بلكه ما مهر را . ايم قوانين را براي شما نازل كرده
ترجمه ( ".بِ سر به مهر برداشتيموشرمبا انگشتان قدرت و قوت از 

ز اين احكام ابداً نبايد ترس از مجازات در اطاعت ا ١۶٠)به مضمون
 :در ميان باشد، بلكه بايد شوق و عشق سببِ اجراي آنها باشد
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ترجمه به  (".دستورات مرا به خاطر عشق به جمالِ من اجرا كنيد"
   ١۶١ )مضمون

  
   آنهابارة، خواندنِ آثار مباركه، تفكّر در  گزاردننماز
 پيروان یا كه بهاءالله بری از انضباط روحانیبخش 

 از وقت یاين است كه هر روز قسمت  خود تعيين كرده
 از یيك.  بپردازندی روحانی تمرينهایخود را به اجرا

سه نماز در اين ديانت وجود . آنها نماز روزانه است
 از آنها را ی يك هر روز آزاد است كهیدارد و هر بهائ
 ی ديگریالبتّه مناجاتها و دعاها. ندبخوا انتخاب كند و

 از عبادت یتواند به عنوان بخش یهم هست كه شخص م
 . آنها را بخواندی روحانمناسکو 

كه دو  است  كردهیبهاءالله پيروان خود را راهنماي 
 را  مبارکه از آثاریبار در روز، صبح و شب، قسمت

میت آنچه اه. نندک  و تعمّق آنها تفكّرۀبخوانند و دربار
ر در انسان دستو  اينی اجراکه دارد حالت روحانیست

 و عمل جسمانی در رعایت این کند نه حرکات ایجاد می
 از یبايد نيت اين باشد كه انسان رو. انضباط روحانی

كيفيتِ .  توجّه كندیدنيا برگرداند و به عالم روحان
شود مهم است، نه  ی كه به اين ترتيب صرف میزمان

   :مقدار و كمّيت آن
به زياد خواندن و  :)دسمضمون بيان بهاءاهللا در كتاب اق(

اگر . انجام دادن اعمال در شب و روز مغرور نباشيد
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ل شادماني و كسي يك آيه از آيات را در كما
 است كه با سستي و سرور بخواند بهتر از آن

حوصلگي تمام كتابهاي مقدس خداوند را  بي
 آيات خدا را آنقدر بخوانيد كه سستي و... بخواند

به ارواح خودتان . نشودحوصلگي به شما چيره  بي
سازد  آنچه كه آنها را كسل مي كند و سنگين مي

تحميل نكنيد بلكه به آنها آنچه را كه سبكشان 
  ١۶٢.كند تا به پرواز درآيند بدهيد مي

 نماز و مناجات       
 كه بايد روزي يك مرتبه بين ظهر و غروب خوانده كوتاهنماز 
  :شود

.  ي لعرفانك و عبادتكاَشهد يا الهي بأنّك خَلَقتَن
أشهد في هذَا الحين بعجزي و قوتك و ضعفي و 

ال اله االّ أنت المهيمن .  اقتدارِك و فقري و غنائك
  .القيوم

  
  هاي بهاءاهللا از مناجات

  الها كريما رحيما
ات وجود موجود  يك كلمهه  آن سلطانيكه بيتوئ

 كه اعمال بندگان ي كريمآن يگشت و توئ
 را باز جودت  منع ننمود و ظهوراتبخششت را
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 نمايم اين عبد را فائز نداشت از تو سوال مي
آنچه سبب نجاتست در جميع عوالم تو ه  بيفرمائ
  . عالم و داناي و توئتوانا  مقتدر ويتوئ
 

  الها معبودا
معرفتت منير  نوره تو آمدم قلبم را به از توام و ب
  عالم و امم ازقدرت  كهي مقتدريفرما توئ

 يك اشراق از نير كرمت از اقتدارت باز نداشت
  از نير جودتيكرم ظاهر و از يك تجلّ يدرياها
 اليق آنچه  پروردگاريا.  وجود موجود عالم

 است عطا فرما قابل ايامت نيست اخذ نما و آنچه
ه  بخششست محدود بكهاي   آن بخشندهيتوئ

  جوئيم و از تو توئيم ترا مي  عباد. حدود نه 
  . بخشندهيو توئ  فضاليتوئ. طلبيم  يم 

      
  هاي عبدالبها از مناجات

  هواهللا
خدايا تاريكي نزاع و جدال و قتال بين اديان و 
شعوب و اقوام افق حقيقت را پوشيده و پنهان 

پس اي .  نور هدايت استنموده و جهان محتاج
نايتي فرما كه شمس حقيقت جهان را پروردگار ع

   .مايدكران به كران روشن ن
  عبدالبها عباس     
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  هواهللا
 ينور هدايت كبره  خداوند مهربان قلوب را بيا

 حيات بخش يبشارت عظمه  را بجانها منور فرما
 گوشها را كن  انوارت روشنٔمشاهدهه چشمها را ب

استماع ندايت شنوا فرما ما را در ملكوت ه ب
نفثات روح القدس زنده ه  نما و بداخل تقديست

 عطا فرما يآسمان بديه بخش كماالتكن حيات ا
  خود كن و ما را روحي ما را فدايخداوندا جانها

 ي ده سرور ابدي آسماني كرم نما قوتجديد
 نما سبب الفت ي انسانعالم خدمته بخش موفق ب

 فرما بيدار بين قلوب كن خداوندا ما را از خواب
اسرار كتاب مقدست ه و عاقل و هوشيار كن تا ب

 يبريم توئ يرموز كلماتت په  بو واقف گرديم
   ع ع   . مهرباني دهنده توئيمقتدر توئ

 
  هواهللا

 خداوند مهربان  اين نو گل گلستان محبتت را يا
 تازه فرما و اين تازه نهال و از شبنم عنايت تر

 تربيت باغبان احديته بوستان هدايت را ب
 ده و اين شاخ سبز را در گلشن الطاف پرورش
 معرفت ةدردان ه و برگ كن و اينشكوفه مزين ب

 خداوند هر ي  ا.را در آغوش صدف رحمت بپرور
 را درمان ي نما و هر دردمندتوانگر  را مستمندي

 هر و گنج روان داللت كنه  را بي هر فقيربخش
 توانا ي  توئ. بخشيرا از زنجير قيود آزاد اسيري

   ع ع   نما احسان  تأييد. و بينا و آگاه و شنوا
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 ابهياهللا 

 ة اي پروردگار مهربان  اي يزدان پاك  اين بند
 رحمانيت مقرّ ده و اين ةضعيف را در ظلّ كلم
 سرور مأوي بخش؛ ة شجرةعبد حزين را در ساي

بهره  نصيب را نصيبي عنايت كن و اين بي اين بي
اي برسان و  اي بخش؛ از بحر عنايت قطره را بهره

يات تازه اي مبذول كن تا ح از نهر موهبت رشحه
  ع،ع . اندازه جويم يابم و موهبت بي

 چاپ ، حضرت عبدالبهاءهاي مجموعه مناجات(              
  )395ص,  چاپ دوم،آلمان

  
    
 كه از عبدالبهاء سؤال شد كه چرا دعا و نماز یوقت

  : دادپاسخ انسان اهمّيت دارد یخواندن برا
   از حكمت نماز سؤال نموده ی عزيز روحانیا"

 و به هيچ   بدان كه نماز فرض است و واجبیبود
 مگر عاجز باشد  نشودة انسان معاف از صالیعذر

 واقع گردد و حكمتش اينست یيا خود محذور كلّ
زيرا . كه نماز عبارت از ارتباط بين عبد و حّق است

انسان در آن ساعت به دل و جان توجّه به حضرت 
حّبت و حّق مؤانست جويد و مه يزدان كند و ب

مه با  اعظم از مكالیعاشق را لّذت. الفت نمايد
 بهتر از مؤانست یمعشوق نيست و طالب را نعمت

ملكوت ه اينست هر نفسِ منجذب ب. با مطلوب نه
ه  فراغت يابد و بی نهايت آرزويش كه وقتیاله

ِب َالطاف و  كند، طلیمحبوب خويش تضّرع و زار
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 در بحر خطاب و تضرّع و عنايت نمايد و مستغرق
 و صيام سبِب ة گردد و از اين گذشته صالیزار

تذكّر و تنبّه انسان است و حفظ و صيانت از 
 ۱۶۳."امتحان

در حالت دعا  تفكّر و تعّمق ی بهائدر دیانتاگر چه  
، امّا هيچ شدهتشويق و توصيه   Meditationو مناجات 

 تعيين اجرای آن ی برای و ثابتخاّص و مراسم ترتیب
آزاد است به هر بنابرا. نشده است ين، شخص كامًال 

 اقدام اندیشیدن روحانیدهد به  ی كه ترجيح میترتیب
 . نمايد
مه و فرع بر نماز و تفّكر  كه ضميند هست همیدعاهاي 
 از قلم بهاءالله و وند ا کوتاهاين دعاها . روند  شمار می به

آنها را به . اند بخصوص بيشتر از قلم باب نازل شده
توان  یكنند، م یفيه ذكر خود را ادا م كه صویهمان نحو

 كه  نموده یبهاءالله راهنماي. با لحن خوش خواند
 در حالت دعا  در روزیک باررا بايد " یالله ابه"عبارت 

  . نود و پنج مرتبه تكرار كردو مناجات
 خوش یتوان خواند، با لحن یدعا و مناجات را م 

  : تنظيم نمودی با موسيقیتالوت كرد يا حتّ
ر ميان بعضي از ملل شرق نغمه و آهنگ مذموم د

ولي در اين دور بديع، نور مبين در الواح . بود
مقدس تصريح فرمود كه آهنگ و آواز رزق 

فنّ موسيقي از فنون . روحاني قلوب و ارواح است
... پس. ممدوحه است و سبب رقّت قلوب مغمومه

آوازي جانفزا آيات و كلمات الهيه را درمجامع ه ب
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آهنگي بديع بنواز تا قلوب مستمعين از ه محافل بو 
ه قيود غموم و هموم آزاد گردد و دل و جان ب

 .ملكوت ابهي كنده هيجان آيد و تبتّل و تضرّع ب
  ١۶٤)عبدالبهاء(

  

  
  فكّر و تعمقت

پردازيد، با روح خود صحبت  وقتي كه شما به تفكّر مي  
 خود مطرح در اين حالت ذهن، سؤاالتي براي روح. كنيد مي
دهد؛ نوري در تاريكي  كنيد و روح به شما جواب مي مي
  .گردد درخشد و واقعيت آشكار مي مي

تفكر   نيروي كه فاقد داد رابه كسي نسبت"انسان"توان نام  نمي  
 حيواني خواهد بود  چنين توانايي شخصبدون. و انديشيدن باشد

  . استوحشيجانوران تر از    پستكه
 شود؛ تعداد تفكّر، انسان به حيات ابدي فائز ميبا استفاده از اس  
  چناني با خداوندد؛ عنايات روحبر  ميفيض نفثات روح القدس از

تفكّر آگاهي در اثر  روح انساني. شود تفكّر و تعمق حاصل مي
شود؛ با تفكّر، اموري كه انسان هيچ چيز از آن  يابد و تقويت مي مي
فكّر، انسان از الهامات الهي تبا . شود  مكشوف ميبرايشداند  نمي

  .يابد  آسماني دست ميةبرد، با تفكّر به مائد بهره مي
با . تفكّر و تعمق كليدي براي گشودن رازها و رمزها است  

سازد و در تنهايي خود غرق  تفكّر، انسان خود را منزوي مي
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 اشياء خارج از همةدر اين حالت، انسان خود را از : شود مي
كشد؛ در اين حالت ذهني و باطني، در درياي  مي وجودش كنار

 اشياء را ةتواند اسرار مكنون شود و مي حيات روحاني غرق مي
براي اين كه اين موضوع روشن شود، به انساني فكر . كشف كند

كنيد كه به او دو نوع ديد و بينش عطا شده است؛ وقتي كه قدرت 
يي ظاهري قادر گيرد، بينا بينش و بصيرت او مورد استفاده قرار مي

اين استعداد تفكّر و تعمق، انسان را از طبيعت . به ديدن نيست
كند، انسان را  كند، واقعيت اشياء را درك مي  اش آزاد مي انساني

  .دهد  با خدا قرار مي ارتباطدر
 شهود ةاين استعداد علوم و هنرها را از عالم غيب به عرص  
ر است كه اختراعات گيري از استعداد تفكّ با بهره. آورد مي

با تفكّر . شود گردند، قوه درك عظيم حاصل مي پذير مي امكان
  .دياب  راه ميملكوت الهي به است كه انساني 

فايده و بيهوده  با اين حال، برخي از تفكّرات براي انسان بي  
 وزد و حاصلي مي  دريا بر سطحهايي است كه  مانند موج واست
 د و به صفاتبهره گير نورِ باطن از  اما اگر قدرت تفكّر.ندارد

  .دشو  تأئيد ميش آراسته گردد، نتايجخداوندي
و امور استعداد تفكّر مانند آينه است؛ اگر آن را در مقابل اشياء   

بنابراين اگر روح انساني .  كند  قرار دهيد، آنها را منعكس ميدنيوي
ا اگر آينه ام. يابد هاي مادي فكر كند از آنها آگاهي مي به موضوع

  متوجه سازيد، امور و عوالم روحانيروحتان را به سوي آسمان
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گردد، و   منعكس ميتان شمس حقيقت در قلوبة اسماني و اشعصور
  .شود ميفضائل ملكوت حاصل 

 به سوي در جهت درست  استعداد را قوه و  اينپس بگذاريد  
سرار  ا بهي متوجه سازيم نه اشياء زميني، تا بتوانيماوشمس سم

 هب مقدسهاي كت ها و حكايت  مثَل معاني باطني يم وپي برملكوت 
  .و اسرار روح را دريابيم

، د حقايق آسمان را منعكس سازانديشه و تفكرمانة آين تا دشبا  
حقايق  ي كه نجوم آسماند شومنزّه و پاك چنان تفكراتمان و

 ژانويه 12 ة عبدالبهاء خطابه به مضمونترجم (.سازدرا منعكس روحاني 
1913 ،Paris Talks 174 – 176 ، ص(  

  
  

   گرفتنروزه
 ی ديگر براۀ عمدۀ دعا و تفّكر، وسيلافزون بر 

، روزه ی روحانی ترقّی برای يا ابزاریانضباط روحان
 از طلوع تا غروب آفتاب به مدّت ی بهائۀروز. است

اين . است) ماه  اسفند۲۹ الی ۱۱(نوزده روز در سال 
  . استی و تجديد حيات روحانیدوران شكوفاي

 تفكّر و دعا، يك دوران ةاين مدت اساساًَ يك دور
شفابخشي معنوي و تجديد قواي روحاني است، كه 
در طي آن، فرد مؤمن بايد سعي كند زندگي 
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دروني خود را بازسازي نمايد، نظم جديد بخشد، و 
نيروهاي روحاني كه در نفس و روحش نهفته است 

بنابراين، از لحاظ . يد بخشد جدةتازگي و قو
  ١۶٥.ماهيت، اهميت و هدف آن اساساً روحاني است

يل و امت از ای نشانه نيست كه روزه نماد و یترديد
 : ما به گسستن از امور دنيا استیآرزو

زيرا اين صيام جسماني رمزي از صيام روحانيست، 
ه يعني كف نفس از جميع شهوات نفساني و تخلّق ب

نفحات رحماني و ه ي و انجذاب باخالق روحان
  ١٦٦)عبدالبهاء( .نار محبت سبحانيه اشتعال ب

  
  ازدواج و طالق

 یترين نهادها  از مهمی، ازدواج يكی بهائدیانتدر   
 و  . روحانی نیز هستۀ که دارای جنب استیاجتماع
 كه خداوند اراده كرد جود و كرمش را بر اهل یزمان

ها و وضع احكام  عالم ظاهر سازد به تأسيس شريعت
 یحصنهمچون پرداخت و از آن ميان، حكم ازدواج را 

 ۱۶۷. بنا نهادی و رستگاربهزیستی ی برااستوار
و   به ازدواج وجود دارد امر در آیین بهائیاگر چه 
 اتحاد ۀ است و وسیلدهبسیار شتوصيه آن  ۀبار در

، امّا شود میجسمانی و روحانی بین افراد شناخته 
 را بين زن ی فقط تك همسریقانون بهائ. ت نيسراجبار

ازدواج با بيش از يك همسر در آِن . دهد یو مرد اجازه م
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 از اديان تمام ی كه بسياریدر حال. واحد ممنوع است
 از ی را به اين عنوان كه به نحویحاالت تمايالت جنس

كنند،  یشود، محكوم م  یشهوات پست محسوب م
 ۱۶۸"كند ی را تصديق میارزش انگيزه جنس" ی بهائدیانت

كيد مي  فقط به صورت ی جنستيالامتكند كه  امّا تأ
 نهاد  محدودة در بايدمشروع و مطابق حكم كتاب

 ).به ابتداي فصل دوم نيز مراجعه كنيد( .ارضاء شودازدواج 
. ازدواج بايد با رضايت كامل دو طرف صورت گيرد 

 جهت قويتر ی اين كه ازدواج را به منبعیبهاءالله، برا
د، آن را به رضايت پدر و مادِر تحكيم اجتماع تبديل كن

 اين حكم حکمت . است ه نمود مشروطدو طرف نيز
 . باشدی م۱۶۹محبّت و مودّت و اّتحاد بين بندگان براي
 خاّص و ثابت ی شكلی دارایمراسم ازدواج بهائ 

توانند طبق ميل و  ی میبه اين ترتيب هر زوج. نيست
ازدواج را ترتيب دهند و هر جنبه و  خود مراسم ةخواست
 خود را كه متناسب با آن ی مربوط به فرهنگ محلّیويژگ

تنها بخش ثابت و خاّص . باشد در كنار آن داشته باشد
 در حضور گواهان  هر یک از دو نفرمراسم اين است كه

   :ازدواج اين عبارت را بيان نمايد
  )داماد(انّا كلّ هللا راضون 

  )عروس (ياتانّا كلّ هللا راض
  ١٧٠).همگي ما به راستي تابع ارادة الهي هستيم: مضمون به فارسي(
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 از نقاط جهان مرسوم است كه مهريه داده یدر بسيار  
 دهنده از یوان به علّت نات این موضوع،شود و معموًال یم

 گيرنده از اندك بودن ی يا نارضايتپرداخت مبلغ مزبور 
.  شودی میرمقدار مهريه، باعث اختالف و گرفتا

 مهريه،  و محدود برایینی نمادبهاءالله با تعيين ميزان
  . است  را بر طرف نمودهاين مشكل

طالق شديداً ناپسند و مكروه اعالم شده و فقط در  
 ی شود كه كدورت و اختالفی مجاز شمرده میصورت

برای . غير قابل حّل و فصل بين دو طرف پديد آيد
 از آنها یيك. دایت شورعچند شرط بايد اجرای طالق 
 است كه در اين  از یکدیگر زن و شوهریيك سال جداي

برطرف   موجود اختالفات تا شودباید کوششمدّت 
 .دگرد رقرار محبّت دوباره بآشتی ود و شو
 
 

  
  مناجاتي در مورد ازدواج

اي پروردگار اين عقد الفتي كه بربستي پاينده دار و اين 
اني و جسماني بخش اين بنده و كنيز را ارتباطي روح

اقتران را شگون فراوان ده و اين ازدواج را سبب ابتهاج 
تا هر دو فرما بر روحانيت هر دو بيفزا و نورانيت بخش 

پرستي به عبوديت آستاِن  در نهايت راستي و حقيقت
مقدست موفّق گردند، جز تو نخواهند و جز تو نجويند و 

 روي تو، ة و آشفتسرگشته كوي تواَند. جز ذكر تو نگويند
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توئي عزيز و مهربان، و توئي بخشنده و منّان أنت الموفِّقُ 
منتخباتي از (عبدالبهاء عباس    المؤيد الكريم الرّحيم 

  )4، ص2، جمكاتيب
  

  دفن كردنمراسم  و مرگ
 ی ابدی در زندگیدر نظر بهائيان، مرگ مرحله ا 

سان  است كه انیمرگ لحظه ا.  شودیانسان محسوب م
  که عالمی روحانیستبه عالم بعدخاکی از اين عالم 

به فصل هفتم، بخش زندگي بعد از مرگ توجّه (كند  یگذر م
 است كه روح او ی هيكل از آنجا كه بدن انسان).نماييد
 با آن در ارتباط بوده، بايد با آن با احترام رفتار یمدّت
از این رو باید جسد را پس از شستشو و پیچیدن . شود

 و مراسم ای سفید در صندوقی قرار داد در پارچه
. دگرداجرا   ۱۷۱"با عزّت و احترام"  نیز بایدیسپار خاك

 دهد یعبدالبهاء توضيح م. سوزاندن جسد ممنوع است
 اشياء، بايد گذاشت تا جسد تدريجًا یكه طبق نظم طبيع
 وجود دارد كه ینماز مخصوص ۱۷۲. شودیتجزيه و متالش

 یمناجاتها.  بايد خوانده شودیارسپدر مراسم خاك
 ی ترقّی هم هست كه در آن هنگام يا بعدًا برایديگر
به (. شود ی در جهان بعد، خوانده مگذشتگان  دریروحان

 .)انتهاي فصل هفتم مراجعه كنيد
آنها . به بهائيان امر شده كه وصيت نامه بنويسند 

  كه مايلند تقسيمیمختارند كه اموال خود را به هر نحو
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در بهاءالله . ندنمای كه مايلند واگذار یكنند و به هر كس
كنند،  ی كه بدون نوشتن وصيت نامه فوت می كسانمورد
 . است مودهن تقسيم اموال را توصيه ینوع

  ظلم به حيوانات
محبّت مالیمت و  كه با حيوانات با همودنبهاءالله امر  

كيد كرده كه بيش از طاقت حيوان به۱۷۳رفتار شود   و تأ
 ۱۷٤. بار تحميل نگردد بر آن آن فشار وارد نشود و

عبدالبهاء چون حيوان زبان ندارد تا گله  ۀبنا بر توصی 
آنها بيشتر مالحظه داشت  و شكايت كند، بايد در حقّ 

  :تا مردم
زيرا انسان زبان . اذيّت به حيوان ضررش بيشتر است

 ئي به او دارد شكوِه نمايد، آه و ناله كند، و اگر صدمه
رسد به حكومت مراجعت كند، حكومت دفع تعدّي 

ولي حيواِن بيچاره زبان بسته است، نه شكوِه . كند
اگر . توانَد، و نه به شكايت به حكومت مقتدر است

هزار جفا از انساني ببيند، نه لسانًا مدافعه توانَد و نه 
 حيوان را ۀپس بايد مالحظ.  دادخواهي كندةًعدال

  ١٧٥. انسان رحم نمودبسيار داشت و بيشتر از

  نسخ احكام و موارد نهي از اعمال
 كه در اديان مختلف به ی از اصول و احكامیبعض 

. وجود آمده صريحاً توسّط بهاءالله نسخ و لغو شده است
؛ دست زدن به ی و آخوندی كشيشۀحرف: آنها عبارتند از

جهاد يا جنگ مقدّس؛ رياضت كشيدن و به دير پناه 
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اهبه شدن؛ اقرار به گناهان؛ سوزاندن بردن و راهب يا ر
 .كتابها؛ استفاده از منبر؛ نجس شمردن اشخاص يا اشياء

 از اعمال یبهاءالله پيروان خود را از شركت در برخ 
، بوسيدن دستها، ی، گدايیدار  از جمله برده منع كرده

نوشيدن مشروب الكلي و استعمال موادّ مخدّر، 
داشتن الزم نباشد،  كه ی، حمل اسلحه موقعیقمارباز

 .روابط جنسي با هم جنس
به ( ديگر اشاره شد ی از ساير احكام، در جایبه برخ 
 ). فصل پنجم مراجعه شودیابتدا
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  فصل هفتم 
  

یات وط  ا م    عا
  

 یها  جامعه در فصلی فرد و برای برارتعاليم بهائ  
 آیین امّا، هرگز نبايد فراموش كرد كه. قبل مطرح شد

است و در شالوده و اساس اين  دین الهی  يكیائبه
 و یروحان  اصول و مبانی ،ی و اجتماعیتعاليم اخالق

 عقايد ی برخی خود بر مبناۀ قرار دارد كه به نوبیمعنو
 . استیات الهيّۀشد پذيرفته

  )خدا(ماهيت باالترين واقعيت 
، مانند  اند خاستهنی که از غرب آسیا بر در اديا 

ترين واقعيت را  ی عال، دیانت یهود ومسيحيت, اسالم
در اين دين ها، خداوند خالق همه چيز . نامند یخدا م
 است كه در یاو كس. او پروردگار همگان است. است

فرستد تا  یكند و پيامبران را م ی دخالت میامور بشر
 ۀوظيف.  بياورندی عالم انسانیاحكام و تعاليم را برا

 خود را ی بشناسند و زندگافراد بشر اين است كه آنها را
  .آهنگ سازند  هم مزبوراحكام و تعاليم با
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ترين  ی، عالنی که در شرق آسیا ظاهر شده انددر اديا 
.  استی ديگریها ی خصوصيات و ويژگیواقعيت دارا

، Theravada ی بودايیاگر نيروانا يا دارما را در تراوادا
ئين تائو، يا ، تائو را در آی بودايیسونياتا را در ماهايانا
 در نظر بگيريم، واقعيت ی هندويیبرهما را در اَدوائيتا

 همان خصوصيات ی دارای در اين اديان شرقیمتعال
 نيست؛ بلکه از اين ی خداوند در اديان غربیشخصي

 یبرد، و در امور بشر ی را به كار نمیا لحاظ كه اراده
در .  استی ماهيت غيرشخصیكند، دارا یدخالت نم
ن عاليترين واقعيت به عنوان حقيقت مطلق اينجا اي

 ما جلوه و یشود كه واقعيت اين جهان یمشاهده م
توانستند اشياء را  یاگر افراد بشر م.  از او استیوجه

توانستند دريابند كه واقعيت  یآنچنان كه هست ببينند، م
اين .  و واحد استیآنها و حقيقت مطلقه در واقع يك

 شود؛ ی مختلف بيان میها تنكته در اين اديان به صور
در آئين ) روحِ فرد( Atman مانند اين حقيقت كه اَتمان

) حقيقت مطلقه(برهمن  Advaita  ادوائيتایهندوئي
جهان مشروط و ( Samsaraاست، يا اين كه سَمسَرا 

) مطلق(، نيروانا یدر آئين بوداي) وابسته يا عالِم امكان
 . باشدیم

 با ین حقيقت متعالتعاليم بهاءالله در خصوص اي 
شود كه شناخت كامل اين  ی شروع می بنياداصلاين 

ت ماهيّ. پذير نيست  افراد بشر امكانیحقيقت برا
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ت نامحدود خداوند تواند ماهّي یمحدود ذهن انسان نم
 :را درك كند

بشأني صنع خود را جامع و كامل خلق فرموده كه 
 معرفت ةاگر جميع صاحبان عقول و افئده اراد

ترين خلق او را علي ما هو علَيه نمايند جميع  پست
ه خود را قاصر و عاجز مشاهده نمايند تا چه رسد ب

معرفت آن آفتاِب عزّ حقيقت و آن ذات غيب 
  ١٧٦.اليدرك

 ی نسبت به اين حقيقت عالیچون هيچ معرفت كامل 
، ی كّلی تصويرهایها، تمام  توصيفیميسّر نيست، تمام

 ی به تصوير كشيدن اين حقيقت متعالی تالشها برارتمام
 است كه آنها را ی نظر شخصۀناگزير محدود به نقط

 ی محدود و نسبیآنها فقط حقايق. دهد یانجام م
  :هستند

اند هرگز  هر آنچه فرزانگان و عارفان گفته يا نوشته
 ذهن محدود آنها تجاوز نكرده و از ةاز محدود

 ةر قدر انديشه.  عالم خَلق فراتر نخواهد رفتةمرحل
ترين انسانها به آسمان علم و عرفان پرواز  متعالي

نمايد و اوج گيرد، هر قدر قلوب افراد منقطع و 
تيزفهم به اعماق رسوخ نمايد، چنين انديشه و قلبي 

.  عالم خلق فراتر رودةتواند از مرحل هرگز نمي
تفكّر و تعمق انديشمندترين متفكّران، خلوص 

ترين تجلّي حمد و   عاليترين مقدسان، مقدس
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وصف صادر از هر قلم يا زبان بشري، فقط انعكاس 
آن چيزي است كه در درونِ خود آنها ايجاد شده 

 موارد تأكيد اضافه شده – بيان بهاءاهللا مضمون( .است
  ١٧٧.)است

 یبنابراين، اگر چه اديان شرق و غرب دارا 
نا بر  ب هستند، امّای از حقيقت متعالی متفاوتیها مفهوم
 ی نيست كه در حقيقتیاين بدان معن  بهاءاللههای  آموزه

بلكه تفاوت .  وجود داردیكنند تفاوت كه آنها وصف مي
 متفاوت به ی است كه از ديدگاهیاديان از لحاظ نگاه

ها را از ديدگاه خود  آنها مفاهيم و ايده. حقيقت دارند
ه كه ها در آنچ بنابراين، منشأ تفاوت. اند به وجود آورده

شود نيست؛ بلكه در اين نكته  یمشاهده و رعايت م
 یها مطالب  كه در مورد اين موضوعینهفته است كه كسان

 و ی فرهنگۀ سابقه و زمينیاند، هر يك دارا نوشته
ها را از   نگرش به اين موضوعۀاند كه طريق  بودهیشخص

تفاوت اديان عالم از تفاوت ادراكات " :كندیقبل تعيين مي
   ١٧٨)عبدالبهاء (".است
عبدالبهاء اين تعليم را با اين گفتار به اختصار بيان   
ند كه هر آنچه كه جميع مردم، چه در شرق و چه در ك یم

 ذهن آنها و ۀغرب، تصّور نمايند، ساخته و پرداخت
بنابراين . بنابراين محدود به فكر و ذهن ايشان است

ند يا پايان و نامحدود خداو یت بتواند ماهيّ یهرگز نم
  :حقيقت مطلقه را در بر بگيرد
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اين خلق جميعاً خداوندي را در عالمِ افكار تصور 
نمايند و آن تصورِ خود را بپرستند؛ و حال آن كه 
آن تصور محاط است و عقل انسان محيط؛ البتّه 

زيرا تصور، فرع است . محيط اعظم از محاط است
پس . ..البتّه اصل از فرع اعظم است. و عقل، اصل

 اوهامندجميع خلق ساجد و عابد ا آن حقيقتام 
ذات احديت و غيب الغيوب مقدس از تصور و 

وجدان به آن نرسد، در حوصله هر . افكار است
آن عالمِ . حقيقت حادثه، آن حقيقت قديمه نگنجد

ديگر است، از آن خبري نيست، وصول ممكن نه، 
همين قدر وجودش . حصول ممتنع و محال

  ١٧٩ .ق و مثبوت ولكن كيفيت مجهولمحقَّ

کید نموبهاءالله نيز   كه در مورد خداوند يا ده تأ
 یهر آنچه كه ما سع. توان گفت یحقيقت مطلقه هيچ نم

  :كنيم دروصف او بگوييم كامًال نارسا و ناقص است
 منيره واضح است كه غيب ةو بر اولي العلم و افئد

و ظهور و هويه و ذات احديه مقدس از بروز 
صعود و نزول و دخول و خروج بوده و متعاليست 

لم يزل . از وصف هر واصفي و ادراك هر مدرِكي
ه در ذات غيب خود بوده و هست و اليزال ب

كينونت خود مستور از ابصار و أنظار خواهد 
  ١٨٠.بود

 كه افراد بشر با ی تنها ارتباطهای بهائی بنا بر آموزه  
 يا حقيقت مطلقه یت خداوند، ذایاين حقيقت متعال

 است كه به تأسيس اديانِ عالَم یدارند، از طريق پيامبران
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اين نفوس، اگر چه به شكل و هيكل . اند اقدام كرده
 بين حقيقت ة شوند، در واقع واسطی ظاهر میبشر

تنها از طريق .  هستندی و عالم بشر،مطلقه، يا خداوند
 ه امكان دارد درتوانيم هر آنچه را ك یآنها است كه ما م
  : درك كنيمیمورد حقيقت متعال

و چون ابوابِ عرفانِ ذات ازل بر وجه ممكنات 
... اقتضاي رحمت واسعهه مسدود شد، لهذا ب

ه جواهر قدس نوراني را از عوالم روح روحاني ب
هياكلِ عزّ انساني در ميان خلق ظاهر فرمود تا 

  ١٨١.حكايت نمايند از آن ذات ازليه و ساذج قدميه
بنابراين بهاءالله مفاهيم مختلف در مورد خداوند يا   

 در شرق و غرب ادیان  پیروان سایر حقيقت مطلق را كه
 توضیح دادهو  شمرد  کامًال  مقبول نمیبه آن معتقدند،

 محدود و ی امّا حقايقند گر چه صحيحن مفاهیمكه آ
 .هستند ینسب
ن سامی رایج میان پیروان ادیامثالً، در مورد مفهوم  

 درمورد خداوند كه در باال شرح داده شد، یا ابراهیمی
متعاليست از "  ذات و جوهر خداوند،بهاءاللهبنا بر کالم 

  مقدّس اديانی كه كتابهاردر حال  ١٨٢".وصف هر واصفي
دهند  ی را به خداوند نسبت میظاهرًا صفاتمذکور 

مانند خشمگين بودن نسبت به يك قوم و خشنود بودن (
وم ديگر؛ يا آمدن و رفتن؛ يا سخن گفتن؛ يا داشتنِ از ق
، ) از بدن انسان مانند صورت، يا دست و غيرهیبخش

امّا اينها اشاره به ذات خداوند، كه الوهيتِ غيرقابل 
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 اينها اشاره به در واقع، تمام. باشد، نيست یشناخت م
 پيامبران است كه اديان عالَم را تأسيس یحقيقت روحان

 اديان  یعنی بنیانگذارانز آنجا كه اين پيامبرانِا. اند كرده
به طور كامل تمام نامها و صفات خداوند را منعكس 

اين . نامد ی میسازند، بهاءالله آنها را مظهر ظهور اله یم
 نمايندگان خداوند در اين جهان بلند مرتبهنفوس 
  :هستند

خداوند شناسايي و تصديق اين نفوس مقدس را 
كسي كه آنها را . د قرار داده استعين شناسايي خو

بشناسد هر آينه خداوند را شناخته است، هر كسي 
كه به سخن آنها گوش فرا دهد، كالم خداوند را 
شنيده است، هر شخصي كه به حقّانيت آنها اقرار 
كند به حقّانيت خداوند اقرار كرده است، هر كس 
از آنها روي برگرداند هر آينه از خداوند روي 

نده است و هر كس به آنها ايمان نياورد به برگردا
آنها ظهور خداوند و . خداوند ايمان نياورده است

 .دليل و برهان او در بين بندگان و مردمان هستند
  ١٨٣)مضمون بيان(

توانند مستقيماً نسبت به خداوند  یچون افراد بشر نم  
توانند  ی داشته باشند، تمام آنچه كه آنها میعلم و درك
 یند در اين جهان دريابند، اين مظاهر ظهور الهاز خداو
 مقدّس ی صفات خداوند را كه در كتابهایتمام. هستند



  تعاليم مربوط به الهيات  -7     فصل                          ديانت بهائيةدر بارگفتاري كوتاه 
__________________________________________________ 

174 

  الهی اين مظاهر ظهور توان از طريق ینوشته شده م
  : و تصّور نموددرک

در مقام توحيد و علو تجريد اطالق ربوبيت و 
الوهيت و احديت صرفه و هويه بحته بر آن 

شود، زيرا كه جميع بر   و ميجواهر وجود شده
اهللا  عرش ظهوراهللا ساكنند و بر كرسي بطون

ظهورشان ظاهر و ه يعني ظهوراهللا ب. واقف
چنانچه نغمات ربوبيه . اهللا از جمالشان باهر جمال

  ١٨٤)بهاءاهللا( .از اين هياكل احديه ظاهر شد
و امّا درمورد تصوّر و تجسّم حقيقت مطلقه در اديان  
. دمقبول نمیشمر  آنان را نانظر بهاءالله،  آسیاشرق

 ی از بعضدیدگاه ادیان مزبورد كه كن یبرعكس، تأئيد م
مخصوص ... بقاء ذاتي" گوید  میمثًال. لحاظ صحيح است

 و غير از خداوند هيچ چيز ديگر را ١٨٥"است بحقّ
 ۱۸٦. استی وجود مطلق و بقاء ذاتیتوان گفت دارا ینم

 قيقت مطلقه در اديانبهاءالله در خصوص تصوّر ح
دانند،  ی يكسان میكه آن را با حقيقت انسانمزبور 

نظر به درون خود  : از جمله . داردیبيانات مشابه بسيار
 به ی كه در تو قائم، قادر، مقتدر و متّكیتا مرا ببينکن 

امّا درست مانند  . )مضمون بيان( ۱۸۷.خود ايستاده ام
 رایج  سامی خداوند در مذاهبۀی که دربارمفاهيم
 ی مظهر ظهور الههائی در مقام  چنین دیدگاه،است

تمامي نامها و صفات خداوند در اين . صحيح است
پس، از اين لحاظ، بين . شود ی ظاهر میافراد انسان



  تعاليم مربوط به الهيات  -7     فصل                          ديانت بهائيةدر بارگفتاري كوتاه 
__________________________________________________ 

175 

 وجود دارد ی يكسانیافراد بشر و حقيقت مطلق، نوع
 . يا وحدت، در صفات است نه در ذاتیامّا اين يكسان

 هر دو مفهوم ئی بهاآیین ن كه، كالم آۀپس خالص 
كيد شمارد محدود می  را  آسیا شرق و غرب اديان  و تأ

 كه به اين نظرها اعتقاد دارند هم صحيح یكند كسان یم
 اگر آنها معتقد باشند .  در اشتباه هستندگويند و هم یم
 ی در خصوص ذات حقيقت متعالهائی  چنان دیدگاهكه

زيرا افراد (برند  ی معين حقيقت است، در اشتباه به سر
 ؛ امّا اگر اين) به آن حقيقت ندارندیبشر دسترس

صحيح  كنند،  می محدود وصفیحقيقت را از ديدگاه
 آنکنند که   زیرا این نکته را بیان می(كنند  یفكر م

در  صورت انسان خود را حقيقت مطلقه يا خداوند به
مفهوم کامل حقیقت  اين).  سازدیاين جهان ظاهر م

 مسئله اين. توانند درك كنند یكه افراد بشر ماست مطلق 
 ی و حّت،از حقيقت متفاوت  گوناگونهای صیفكه تو
 بوده در اثر محدوديت ذهن و فكر بشر ، متضادّیگاه
توانيم اين  یواقعيت اين است كه ما فقط م. است

 . بسيار محدود مالحظه كنيمیحقايق را از ديدگاه

  مربي الهي، مظهر ظهور خداوند
، همه چيز نياز به تعليم و تربيت دارد یم طبيعادر نظ  

كشت و كار . تا به باالترين حّد از كمال خود برسد
   و یا صحرای پرثمرای  را به باغ ميوهیتواند بيابان یم
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انسانها نيز نياز به .  زيبا تبديل كندیبرهوت را به باغ
 به خود یاگر آنها، بدون مرّب. آموزش و پرورش دارند

 رشد خواهند ی حيوانی و با خویگذار شوند، وحشوا
پيامبران كه .  نياز داردی نيز به مربّیروح انسان. كرد

 ی عالم انسانِی مربيان روحانندمؤسّس اديان جهان
بهاءالله بهتر شدن اوضاع دنيا به بنا بر بیان  .هستند

عبدالبهاء  ۱۸۸.دارد ی بستگیاقدام اين مربيان آسمان
كيد   یبزرگ اشخاص اين نفوس صرفاً  كه نمودهتأ
 توانستند آنچه را كه ی نمی بشرۀ فقط با قوّ ونبودند؛

   ۱۸۹.انجام دهند ایجاد کردند 
كنند دو  ی كه تأسيس می و اديانیاين مربّيان آسمان 
اوّل آن كه به افراد بشر :  دارندثیرتأ  دو گونه  ونقش

ه  كنند؛ دوم آن كی ترقّیامكان دهند از لحاظ روحان
 . را ترويج نمايندیصلح و پيشرفت تمدّن بشر

خواست يزدان از پديداري فرستادگان دو چيز 
بود نخستين رهانيدنِ مردمان از تيرگي ناداني و 

دويم آسايش ايشان و . روشنائيِ دانائيه رهنمائي ب
  ١٩٠ )بهاءاهللا (.شناختن و دانستن راههاي آن

ن مربيان همانطور كه قبالً اشاره شد، بهاءالله اي  
اين بدان عّلت . خواند ی می را مظاهر ظهور الهیآسمان

 را به بهترين و یاست كه آنها تمام نامها و صفات اله
ارتباط بين خدا و . سازند یكاملترين صورت ظاهر م

، به آينه ی مقدّس بهائی، در كتابهایمظهر ظهور اله
 تشبيه شده كه نور خورشيد را منعكس یكامل و صاف
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جميع كماالت و فيوضات و تجليات از حقّ در "  :سازدیم
حقيقت مظاهر قدسيه ظاهر و باهر است مانند آفتاب كه در مرآت 

   ١٩١". لطيفه بجميع كماالت و فيوضات ساطع گرددةصافي
 بسيار واال و ی مقامی دارایاين مظاهر ظهور اله 

از آنجا كه خداوند براي افراد بشر قابل . بلند هستند
توانند  ی كه انسانها میست، بيشترين حّدشناخت ني

 حاصل كنند از طريق اين ینسبت به خداوند شناساي
 ینفوس است، كه مظاهر كامِل جميع نامها و صفات اله

هستند؛ " مانند خدا" افراد بشر یبنابراين آنها برا. هستند
در عالم امر و عالم خلق، در مقام " اين مظهر ظهور است كه

    ١٩٢)بهاءاهللا( ". داردنفسِ خداوند قرار
از آنجا كه بنيان گذاران جميع اديان عالم اساسًا  

 واحد هستند، بنابراين اديان اساساً افراد یمظاهر حقيقت
 كه یكنند، مسير یبشر را در طول يك مسير هدايت م

. كند ی آنها را تضمين می روحانیباالترين حّد ترقّ
 را تشويق كردهبنابراين بهاءالله پيروان اديان مختلف 

  : كه اختالفات خود را كنار بگذارنداست 
فرمايد اي پسران انسان  مي حضرت موجود 

اهللا از براي حفظ و اتّحاد و  اهللا و مذهب دين
اتّفاق و محبت و الفت عالم است، او را سبب و 

  ١٩٣.علّت نفاق و اختالف و ضغينه و بغضا منمائيد
 پيروان خود نيز هه بالزم به ذكر نيست كه بهاءالل 

را  دینی روح الفت و اتّفاق   ر خودد رده كهکتوصيه 
در كمال دوستي و رفاقت با پيروان تمامي " .پرورش دهند
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با اين كالم هر آنچه كه سبب بيزاري . اديان معاشرت كنيد
شد و باعث اختالف و جدايي آنها از  فرزندان انسان از يكديگر مي

  ١٩٤)ترجمه به مضمون( ".رداشته شدگرديد، از ميان ب همديگر مي

كيد بيشتر در الواح رزد انعبدالبهاء همين  را با تأ
 :دماين ی خود مطرح میوصايا

با جميع ملل و طوايف و اديان بكمال راستي و 
درستي و وفاپرستي و مهرباني و خيرخواهي و 
دوستي معامله نمائيد تا جهانِ هستي سرمسِت 

اني و دشمني و بغض جاِم فيضِ بهائي گردد و ناد
و كين از روي زمين زائل شود، ظلمت بيگانگي از 
جميع شعوب و قبائل به انواِر يگانگي مبّدل 

كنند شما وفا . گردد اگر طوائف و ملل سائره جفا 
نمائيد، ظلم كنند عدل بنمائيد، اجتناب كنند، 
اجتذاب كنيد، دشمني بنمايند دوستي بفرمائيد، 

. زخم بزنند مرهم بنهيدزهر بدهند شهد ببخشيد، 
  ١٩٥. الصّادقينسمة المخلصين و صفةهذا 

  دين حقيقي
 خود، یها ترين كتاب  از مهمی يكیبهاءالله در ابتدا 

 كه مايلند در یدارد كسان ی، اظهار مكتاب ايقانبه نام 
  نخست خود از ايمان و ايقان برخوردار شوندیزندگ

تعلقات  وی امور ماّد تمسّک شدید بهبايد خود را از
 خود را از شايعه و ی گوشهایيعن: رها سازند دنیوی 

غيبت، ذهن خود را از اوهام و خرافات، و قلوب خود 
 خالصرا از تعلّق و توجّه به اشياء اين جهان پاك و

 ی اسرار عالم روحان کهدکن یم بیانهمچنين و  سازند
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نشود مگر آن كه ما گفتار و  شکارآ ما فاش ویهرگز برا
 را معيار و مالك جهت قضاوت در یمردمان عادرفتار 

  . قرار ندهيمیمورد عالم روحان
اند خود را با شرايط فوق  چون افراد بشر نتوانسته 

 محروم ی روحانیتطبيق دهند، از وصول به رشد و ترّق
، تاريخ دين  مثال بهاءالله، به عنواندر آثار. اند شده

 كه در هر هشد به اين واقعيت اشاره و شده استمطرح 
 یا ، مردم مشتاق ظهور نجات دهنده و زمان عصر
.  مقدّسشان وعده داده شده استیاند كه در كتابها بوده

، شود  موعود ظاهر میكه پيامبر  هنگامی و با اين حال،
گردانند، او را  ی بر میكنند، از او رو یاو را انكار م

مام ت. دهند یكنند و پيروانش را زجر و آزار م یتحقير م
  .اند  را ثبت كردهی مقدّس جهان چنين وقايعیكتابها

 در ی كه دليل اصل استتوضیح دادهبهاءالله  
 و یبين ، كوتهینپذيرفتن پيامبر توسّط مردم، تنگ نظر

غرور مردم است و نيز اين واقعيت كه آنها كوركورانه از 
اگر آنها قلب پاك . كنند ی می خود پيرویرهبران مذهب
 با مربّيان آسمانِی ،کردند صفانه قضاوت میداشتند و من

آنها بر درک ولکن .  کردند نوع بشر مخالفت نمی
های مقدّس که از رهبران مذهبی  کتاب محدود خود از

و زمانی که در .  خود آموخته بودند اکتفا کردند
  باشدهارائه يافتند داليلی که توسّط پيامبر جديد  می
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ند دار  دینیی که تحت تأثیر رؤسایدرک محدو
 .کردند  عليه پيامبر جديد قيام می،متفاوت است

کيد می سای ؤ رکند که در هر عصری بهاءالله تأ
 رهبران مذهبی بودند که مردم را از اقبال به یان و دا

.  داشتند مندی از تعاليم او باز می پيامبر جديد و بهره
 از آنها غافل بودند و كلمات كتاب مقّدس خود یبرخ

شارت به ظهور پيامبر جديد داده بود درك را كه ب
 ديگر به علّت ميل شديد به حفظ  و برخی كردند ینم

 ی خطا و گمراهی خود مردم را به سوۀمقام و مرتب
دادند  یهمين رهبران هستند كه دستور م. راندند یم

. پيامبر جديد و پيروانش مورد اذيت و آزار قرار گيرند
 ی در تمام كتابهایببه اين ترتيب، اين رهبران مذه

 .اند  مورد سرزنش قرار گرفته محکوم شده و مقدّس
بهاءالله وضعيت حضرت مسيح را به عنوان نمونه  

 اسرائيل، موقع ظهور حضرت یتمام بن. دكن ینقل م
گفتند كه  یآنها م. مسيح، عليه آن حضرت قيام كردند

 ذكر شده  آنهایدانند ظهور مسيح موعود در كتابها یم
 را یامّا شخص موعود بايد شريعت حضرت موساست، 

، كه یاز طرف ديگر، اين مرد جوان ناصر. ترويج نمايد
د مسيح موعود است، دو حكم مهم يهود، نك یادّعا م

تر از   و مهمه است، طالق و سبت را لغو و نسخ كردیيعن
شود بايد با  ی كه تصوّر میآن، هيچ يك از عالمتهاي
 و تحقّق ه استاشد رخ ندادظهور مسيح موعود همراه ب
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 را داشتند كه ی بويژه، يهود انتظار موعود.دهپيدا نكر
 ی بر روم و تأسيس دولت يهودیآنها را به فتح و پيروز

  .هدايت كند
در  ها رویداد دهد که  همين سلسله  شرح میبهاءالله 

 ی واقعیمردم نتوانستند معن.  رخ داده استیهر ديانت
به اين ترتيب، .  را درك كنندكلمات كتاب مقدّس خود

 كلمات را مشاهده ی ظاهری تحقّقِ معنایوقت
آوردند و آنها را اذيت  یكردند، به پيامبران ايمان نم ینم

 اين كه از خودِ پيامبر ی به جاو ،كردند یو آزار م
 مقّدس را توضيح بدهد، ی كتابهای واقعیبخواهند معنا

به اين . ماندند یخود پايبند م باطلبه اوهام و تصوّرات 
 جديد محروم ی تعاليم الهفواید ترتيب، خود را از

 .كردند یم
 ی روز داوری واقعی اين معنائی بهابنا بر نصوص 

به آن  بسیاری از ادیان آسمانی یاست كه در كتابها
شود،  ی ظاهر میهر زمان كه پيامبر. اشاره شده است

 یر ديانت پيشين و روز داویبرا" پايان جهان"همان 
اگر نسبت به ديانت خود :  پيروان آن ديانت استیبرا

 را كه خداوند یليم جديدا باشند، تعداروفا مخلص و
آورند؛ اّما اگر فقط  یشناسند و به آن ايمان م یفرستاده م

 نسبت به یهر دين خود باشند، از لحاظ روحانواظ پيرو
  .ليم جديد نابينا هستنداتع
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 ظهورات یر ظهور اله بهاءالله، مظاهۀاساس گفتبر 
بنابراين آنها از .  در جهان هستندی يك حقيقت الهیپياپ

   :دارند ، حكم واحدی و اساسیلحاظ ماهيت اصل
چون اين اطيار عرش باقي از سماء مشيت الهي 

گردند و جميع بر امر مبرم رباني قيام  نازل مي
فرمايند، لهذا حكم يك نفْس و يك ذات را  مي

از كأس محبت الهي شاربند و از چه، جميع . دارند
  ١٩٦. توحيد مرزوقةاثمار شجر

بهاءالله تفاوت ميان مظاهر ظهور را با اين بيان  
.  دو مقام هستندی كه هر يك از آنها دارادهد یتوضيح م

، اين پيامبران كه ی روحانیاز لحاظ واقعيت باطن
.  در واقع يك نفس هستند،گذار اديان جهان هستند بنيان
   : است۱۹۷"مقامِ صرف تجريد و جوهرِ تفريد" اين

در اين مقام اگر كلّ را به يك اسم و رسم موسوم 
زيرا كه جميع ... و موصوف نمائي بأسي نيست

كلّ ... فرمايند مردم را به توحيد الهي دعوت مي
... رداء مكرمت مفتخره خلعِ نبوت فائزند و به ب

من پس اگر يكي از اين مظاهر قدسيه بفرمايد 
  ١٩٨.رجوع كلّ انبياء هستم صادق است

 یها امّا، مظاهر ظهور خداوند از لحاظ جنبه
 كه ی آنها، عصریظاهر، مانند اسمشان، شكل جسمان

 كه حامل آن یشوند، و پيام خاّص یدر آن ظاهر م
اين دومين مقام آنها است، . باشند، تفاوت دارند یم



  تعاليم مربوط به الهيات  -7     فصل                          ديانت بهائيةدر بارگفتاري كوتاه 
__________________________________________________ 

183 

 خلق و حدودات عالَمِ"  مربوط بهكه ١٩٩"،مقام تفصيل" يعني
  ٢٠٠".بشريه است

در اين مقام هر كدام را هيكلي معين و امري مقرّر 
. و ظهوري مقدر و حدودي مخصوص است

وصفي ه اسمي موسوم و به چنانچه هر كدام ب
امري بديع و شرعي جديد ه موصوف و ب

  ٢٠١.مأمورند
انسان، . ندك یبهاءالله از تمثيل خورشيد استفاده م 
 ی هر روزی گذشت زمان را نشان دهد، برا اين كهیبرا
شد كه تمام  یاگر گفته م. كند ی متفاوت تعيين مینام

روزها يكي هستند صحيح بود، زيرا هر يك از آنها بيان 
 طلوع و ظهور ی هستند، يعنیواقعيت واحد ۀكنند

شد كه  ی آنها، اگر گفته می با توجّه به اسام .خورشيد
 وحدانيت و ۀ دربار۲۰۲.ودتفاوت دارند، اين هم صحيح ب

هر .  نيز بايد به همين طريق انديشيدی انبياء الهیتفاوتها
ست، ا زمين ی واحد بر رویيك از آنها ظهور حقيقت

 هستند؛ و با اين همه نسبت به ی آنها يكۀبنابراين هم
 متفاوت ظاهر ی ما، هر يك از آنها در زمانی بشریدنيا
 .د متفاوت هستنی نامیشوند و دارا یم

 آنها اظهار ی و بنيادی اساسی يگانگۀبهاءالله دربار 
د كه ترجيح دادن و برتر شمردن هر يك از اين دار یم

 نادرست ی، كاریانبياء و مؤسّسين اديان بر ديگر
   :خواهد بود
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ميان پيمبران جدائي ننهيم چون خواست همه 
جدائي و برتري . يكي است و راز همگي يكسان

پيمبر راستگو خود را به نام . ميان ايشان روا نه
نَهانِ اين ه پس چون كسي ب. پيمبر پيشين خوانده

داناي . هاي ناشايسته پردازد گفتهه گفتار پي نَبرَد ب
  ٢٠٣. او لغزش پديدار نشودةبينا را از گفت

 مقام تفصيل و تمايز یامّا، همين مقام دوم، يعن
است كه نوع بشر را گيج و آشفته ساخته و به ظاهر 

ها بين   ضّد و نقيضی ذاتًا برخینين نشان داده كه گويچ
  :اديان جهان وجود دارد

اختالف اين مراتب و مقامات است كه ه نظر ب
بيانات و كلمات مختلفه از آن ينابيع علوم سبحاني 

چون اكثر ناس اطّالع بر مقامات ... شود ظاهر مي
 آن ةاند اينست كه در كلمات مختلف مذكوره نيافته

 .شوند ل متّحده مضطرب و متزلزل ميهياك
  ٢٠٤)بهاءاللّه(

تفاوت بين تعاليم انبياء و مؤسّسين اديان بزرگ  
آيد كه آنها در نقاط مختلف جهان از اين جهت پديد می

 متفاوت است ظاهر یها  فرهنگیجهان كه دارا
 متفاوت با یبنابراين، بايد پيام خود را به نحو. شوندیم

كه در آنجا ظاهر یطی نگ محديگران و مطابق فره
 اين تفاوت یيك دليل مهّم ديگر برا. اند، بيان كنندشده

 در طول قرنها و ی عالم بشریاين است كه نيازها
 يك يا دو ی امروز با دنيایدنيا. عصرها تغيير يافته است
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هزار سال پيش بسيار متفاوت است، و بنابراين پيام 
پيام . كندیتفاوت مخداوند مطابق با اين تغيير و تحوّل 

پردازد كه در ی می عصریمظاهر ظهور خداوند به نيازها
هميشه . هر گاهي را روش جداگانه سزاوار" شودیآن ظاهر م

   ٢٠٥".كيش يزداني به آنچه شايسته آن روز است هويدا و آشكار
 نوع انده زمين ظاهر شدی در رو پی در پی انبياء كه  

. اند به پيش بردهیوحان و ریبشر را در تكامل اجتماع
هر . اندبه بشريت كمك كرده ٢٠٦"براي اصالح عالم" آنها

 پيامبر پيشين  تعالیم یيك از آنها پيام خود را بر مبنا
 به پيش  جدید یامرحله به استوار كرده و بشريت را

 در هر یاين كار الزم بوده، چه كه عالم انسان. برده است
همانطور كه .  پيش برداردتواند بهیزمان فقط يك قدم م

شعاع خورشيد در بامدادان ضعيف است و اندك اندك 
يابد تا ظهرگاهان به اوج شدِّت خود برسد واّال یشدّت م

آورد، به ی به تمام موجودات زنده وارد میصدمه بزرگ
تر از آنچه  پيشرفتهی پيامیبيان بهاءالله، اگر مظهر ظهور

ه بشريت بدهد، باعث كند، بیكه در زماِن خود بيان م
 كه هر يك از ی پيام۲۰۷.وارد آمدن لطمه به آن خواهد شد

د، با نداریاين انبياءِ بنيانگذار اديان جهان عرضه م
ترجمه به . آن منطبق است پذيرش ی بشر برایتوانائ

هر آنچه كه به  ":مضمون بیانی از بهاءالله چنین است
 تو از برای زبان قدرت برايت بيان كردم و از قلم قوّت
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نگاشتم، متناسب با استعداد و ظرفيت تو بود، نه مناسِب 
 ۲۰۸ ".شأن و لحن من

   

  
 پزشك آسماني

پرورش گيتي و ه پيمبران چون پزشكانند كه ب
درمانِ يگانگي بيماريِ ه اند تا بكسانِ آن پرداخته

در كردار و رفتار پزشك . بيگانگي را چاره نمايند
او بر چگونگي كالبد و جاي گفتار نه، زيرا كه 

پس اگر رفتار امروز ... هاي آن آگاه استبيماري
پزشك را با گذشته يكسان نبينند جاي گفتار نه چه 
كه هر روز بيمار را روش جداگانه سزاوار و 

يمبران يزدان هر گاه كه جهان را به همچنين پ
هر چه ه خورشيد تابانِ دانش درخشان نمودند ب

سوي خداوند يكتا ه ردم را بسزاوار آن روز بود م
روشنايي ه خواندند و آنها را از تيرگي ناداني ب

، منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا. (دانائي راه نمودند
  ) 34، بند 58ص

  
  

 مداوم پيامبران كه ةكه درسلسل اینست  بهاءاللهادعای 
 الهی هر ظهورامظ ی ازيكاو مؤسّس اديان عالم هستند، 

 ۀ را به مرحلراين است كه عالم بشر شمأموريت  واست
 كه ی و روحانیتعاليم اجتماع.  پيشرفتش برساندیبعد

كه دنيا را مّتحد  است ی، تعاليم ه كرده ارائبهاءالله
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 در خصوص  راخواهد كرد و بشارات تمام اديان جهان
 خواهد بود، ی عالم انسانی كه عصر طالي، بزرگیروز
 بهائيان یاين، ادّعابنابر.  واقعيت خواهد پوشاندۀجام

 یست كه در كتابهاا یاين است كه بهاءالله همان شخص
 اشاره شده و در انتظار ومقدّس تمام اديان جهان به ا

ست كه امير صلح  ا و اسمانی پدریعنی. ظهورش هستند
و يهود در  از پیش بشارت داده كتاب مقدّس عبرانيان

  كه استانتظارش هستند، رجعت مسيح در جالل پدر
خبر ( عظيم اءباشند، نب یمسيحيان چشم به راهش م

ست كه قرآن به مسلمين بشارت داده، شاه ا) بزرگ
 زردشتيان ذكر شده است، ی كه در كتابها استبهرام
 كرده، و یبين  هندو پيشی كه كتابها است آواتاریكالك

اند تا   ها ديده به در دوختهیست كه بوداياميترا بودا 
  .ظاهر شود

 كه در باال در مورد ظهور یه به تعاليمبا توجّ 
 ظاهر ی كه پياپی حقيقت توسّط پيامبرانیتدريج

شوند، شرح داده شد، بهاءالله خود را آخرين مظهر  یم
در زمان معيّن، شرايط زمانه باز . ددان یظهور خداوند نم

 الزم خواهد ی جديدیهم تغيير خواهد كرد و پيام اله
 كه اين  ظهور تا حدّاقّل  است امّا، بهاءالله نوشته. شد

  .هزار سال ديگر واقع نخواهد شد
  مستقل، مانند اديانی را ديانتی بهائآیینبهائيان  

 و هندو، ی مسيحي، اسالم، بودايزرتشتی، یهودی، 
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 مانند اقبال یامّا، اقبال كردن به ديانت بهائ. دانند یم
 ی مسيحی كه كسیمثالً، وقت. كردن به ساير اديان نيست

 خود را كنار یشود، تمام عقايد قبل ی میيا بوداي
زیرا  ،پذيرد ی را میگذارد و عقيده و نظر كامًال جديد یم

 دو ديانت ظاهرًا با يكديگر تفاوت  آناصول عقايد
 يا ی يكو به این ترتیب ضّد هم هستند، یدارند و گاه

 شدن به اين  امّا، بهائی. توان پذیرفت را می یديگر
 را كنار یكه بايد خود به خود ديانت قبل نيست یمعن

در قدم اوّل بايد دانست كه با توّجه به تعاليم . گذاشت
اند،   كه اديان جهان را تأسيس كردهی، پيامبرانیبهائ
 یبنابراين، برا. هر يك حقيقت در اين جهان هستنداظم

 ی به رد كردن مؤسّس ديانت قبلیبهائي شدن نياز
  .نيست

 شدن به ی، بهائی بهائآیینقطه نظر دوم آن كه، از ن 
 یها  از وعدهی است كه شخص، با پيرویاين معن

 ۀ در خصوص ظهور نجات دهندمؤسّسين اديان پيشين
بهائيان معتقدند .  وفادار بوده است ایشان به پيامجدید

 . شده استیها با ظهور بهاءالله عمل كه اين وعده
ال، سوم آن كه، عالم انساني در طول هزاران س 

 در خصوص مسائل یشمار ی بیها نظرات و عقيده
 ی به سوی زياد و متفاوتی پديد آورده؛ راههایمذهب

 یها روحانيت ايجاد كرده؛ عارفاِن اديان مختلف بينش
 طالبِ آن ی بهائدین. اند  بسيار را پديد آوردهیروحان
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 را ی عالم بشرینید نيست كه اين ميراث مرغوب و پربار
خواهد آن را حفظ كند، و در داخل  ی بلكه م.رد كند
 از هر گونه  آن را ی وحدت و يگانگی كّلیچارچوب

 نمايد، جدا ی كه ممكن است ايجاد چنددستگیعامل
  بيش از آن كه بخواهد آنی بهائدیانت درواقع، .سازد
 را حفظ كند، ميل دارد آن را گسترش دهد و در میراث

هر  ردآتچه   تمام دسترس تمام جهانيان قرار دهد، تا
 بتواند در  مطلوب و مفید است ديانت و فرهنگ

 . بشر مورد استفاده قرار گيردیپيشرفت عموم

   )رستگاري(هدف از زندگي انسان 
 کتب مختلف دریها  بشر به صورتیهدف از زندگ 

همانطور كه در .  شرح داده شده استی بهائۀمقدّس
  مایكه زندگتوان گفت  می،  مالحظه شدفصل اوّل

 اين كه آنچه دروجود ما به طور ی است برایفرصت
ها و صفات   از فضيلتیهاي بالقوّه وجود دارد و نمونه

 یامّا، برا.  است ظاهر گردد و به فعل درآيدیخداوند
 را ی از مربّيان الهی بايد تعاليم يكی، هر فردمنظوراين 
 خود، یبنابراين بهاءالله در آغاز كتاب اصل.  كندیپيرو
 هر ۀوظيف  نخستین د كهدار یماظهار ، تاب اقدسك یيعن
 را بشناسد، و ی آسمانی اين است كه اين مربّیفرد
 : احكام و تعاليم او استییاش اجرا ی بعدۀوظيف
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اي كه خداوند بر بندگانش واجب  هنخستين وظيف
گردانيد شناختنِ كسي است كه محلّ ظهور 

  او است؛ يعني احكام و قوانينةخداوند و سرچشم
 ، پيامبران و عالمِ خلقعالم كسي كه در دو عالم، 

كسي كه اين وظيفه را انجام .  خداوند استةنمايند
هر كسي كه ... ها رسيده است بدهد به تمامي خوبي

به اين مقام بلند و واال برسد شايسته است احكام و 
قوانيني را كه اين محبوبِ عالَم آورده است اطاعت 

. يفه جدانشدني هستنداين دو وظ. و پيروي كند
 .شود هيچيك از آنها بدون ديگري پذيرفته نمي

  ٢٠٩)مضمون بيان بهاءاهللا(
اگر ما نسبت به اين دستور وفادار باشيم، در اين  

گيريم كه شامل كوشش و  ی را در پيش میصورت راه
 ی است، تالشی كسب صفات روحانیتالش روزانه برا

ناجات، به نتيجه ، مانند دعا و میكه با انضباط روحان
 يا یتواند سعادت حقيق ی نمیهيچ راه ديگر. رسد یم

اگر در  : افراد بشر فراهم آوردیرضايت پايدار برا
 ۀ و پهنی بروی آسمان به شتاب به هر سویبيكرانگ

 ی، هيچگاه به آسايش دست نخواهیآسمانها را درنَوَرد
 و رو در یيافت مگر آن كه در برابر دستور ما تسليم باش

 ۲۱۰) بهاءاللهمضمون بيان  (.ی پيشه كنی ما فروتنیرو
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 نبايد به اين ی كسب صفات روحانیاين تالش برا 
كنيم با آنچه كه هم یصورت مشاهده شود كه كوشش م

اكنون هستيم متفاوت باشيم؛ بلكه، بايد به عنوان تالش 
 كه در وجود هر ی روحانیجهت آزاد ساختن نيروها
 افراد بشر ۀيده شود، زيرا همكس از قبل وجود دارد د

 از خداوند هستند كه در وجود آنها نقش ی تصويریدارا
      :بسته است

طبق آنچه كه در عهد عتيق آمده، خداوند فرموده  
 است، آدم را به صورتمان و موافق شبيهمان

دهد كه انسان به صورت و  می اين نشان  ۲۱۱.يما آفریده
وند، صفات االت خدا اين كه كمیعنی است، لهیمثال ا

 انسان منعكس يا ظاهر عاليه خداوند، در حقيقتِ
 ۲۱۲) عبدالبهاءی ازمضمون بيان(. شود می
 در قالب كلمات ی روحانیوصف كردن چنين جريان 

 در یها و تشبيهات بسيار بنابراين، استعاره. دشوار است
.  مورد استفاده قرار گرفته استیاين مورد در آثار بهائ

 ی است به طور وجودمانۀها صيقل دادن آين از آنیيك
 به تمام و كمال در ی و شمس الهیكه خورشيد روحان

  :آن بدرخشد
آن را به صيقلِ محبت و . قلب پاك مانند آينه است

پيراستگي از غير خداوند پاك كن تا آفتاب حقيقي 
آن زمان . در آن جلوه نمايد و صبح ازلي طلوع كند

آسمانِ من گنجايش مرا زمين من و "معني بيانِ 
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  "ندارند اما قلب بنده مؤمن من گنجايش مرا دارد
  ٢١٣) بهاءاهللاي ازمضمون بيان( .آشكارا ببينيرا 

تو " : درون فرد بشر استیتصوير ديگر، نورِ اله  
، و نورِ من در تو است، پس به آن روشن شو یچراغ من

ز نيا ی به جز من مَباش، زيرا تو را بی كسیو در جستجو
  ". داشتمیآفريدم و نعمتم را به تمام و كمال بر تو ارزان

 كه ی در وجود انسانیمرکز ۲۱٤) بهاءاللهی ازمضمون بيان(
  و فؤاد است به عنوان قلبیمحل اين صفات روحان
 متأّسفانه، غالباً محلً عشق ، کهانسان وصف شده است

  :نيز هستامور دنیوی ورزيدن به 
 زمين است براي تو مقرّر جميع آنچه در آسمانها و

داشتم مگر قلوب را كه محلّ نزول تجلّي جمال و 
و تو منزل و محلّ مرا . اجالل خود معين فرمودم

غير من گذاشتي، چنانچه در هر زمان كه ظهور ه ب
قدس من آهنگ مكان خود نمود غيرِ خود را 

حرم جانان شتافت؛ و ه يافت، اغيار ديد و المكان ب
دم و سرّ نگشودم و خجلت تو را مع ذلك ستر نمو

  ٢١٥.نپسنديدم
 ی مادّیتوانند به دنيا یبه اين ترتيب افراد بشر م 

 بشر  حیوانی طبيعت ارضاءتوجّه كنند و قلوب خود را به
 خداوند ی خود را به سویمشغول نمايند، يا اين كه دلها

 پرورش  خود رایمتوجّه سازند و بكوشند ماهيت روحان
، شيطان يا ابليس همان یبهائهای  موزه آبنا بر .دهند
 است ی حيوانۀاين جنب.  طبيعت بشر استی حيوانۀجنب
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دهد و از پرورش  یكه به طور مداوم ما را فريب م
 .دارد یند، باز م كه در وجود ما پنهانی روحانیوهانير

 ی دروِن ما تنها در صورتی روحانيیامّا، نيرو 
 كه ینيم در جهتتواند پرورش يابد كه ما اراده ك یم

امّا هر  ": حركت كنيم  كردهی ما برنامه ريزیبهاءالله برا
آنچه كه در وجود شما گذاشته شده است، تنها به 

 ".گردد می  خودِ شما ظاهر و آشكار ۀخواست و اراد
 ما بايد هدفمان پاكيزه و خالص   ۲۱٦)مضمون بيان بهاءالله(

  بهتواندكردن قلب انسان باشد تا نور طبيعت الهي ب
اي كه يار و اغيار در  هرگز شنيده" :درون وجود ما بتابند

  ٢١٧".قلبي بگنجد؟ پس اغيار را بران تا جانان به منزل خود درآيد
 ما است تا به كسب  دنیویاين جريان فدا كردنِ تعّلقات

به فصل اوّل مراجعه ( موفّق شويم یخصوصيات روحان
اي آهن درون آتش  طعه عبدالبهاء آن را به نهادِن ق.)كنيد

  :دكن یتشبيه م
تا اين دنياي ... انسان بايد از عالم بشري گسسته شود

بايد مانند . پست فاني شود و ملكوت ظاهر گردد
 آتش افكنده ةقطعه آهني باشد كه به درون كور

خصوصيات آهن، مانند سياهي، سردي و . شود مي
رود و  سختي كه به زمين تعلّق دارد از بين مي

شود در حالي كه خصوصيات آتش،  پديد مينا
مانند سرخي، فروزندگي و گرمي، كه به عالم 
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. گردد  تعلّق دارد ظاهر و قابل ديدن ميملكوت
هاي خود را فداي  ها و كيفيت بنابراين، آهن ويژگي

كند، و صفات خوب اين عنصر را به  آتش مي
  ٢١٨ ) عبدالبهاءاز يمضمون بيان( .دست مي آورد

 قلب به اين طريق پاك شد، وجود انسان  كهیوقت  
 نور متوجّه ی به سویتواند هميشه و در هر شرايط یم

  :باشد
در اين مقام حجاب كثرت بردرد و از عوالم شهود 
بر پرَد و در سماء وحدت عروج نمايد؛ به گوش 
الهي بشنود و به چشم رباني اسرار صنعِ صمداني 

د نبيند، وصف وصف و اسم و رسم از خو... بيند؛
خود را در وصف حّق بيند و اسم حق را در اسم 

در اشياء به نظر توحيد ... خود مالحظه نمايد
مشاهده كند و اشراق تجلّي شمس الهي را از 
مشرق هويت بر همه ممكنات يكسان بيند و انوار 
توحيد را بر جميع موجودات موجود و ظاهر 

  ٢١٩)بهاءاهللا( .مشاهده كند
 و را به دست آورد این حالت بتواندن سان ااگر 

، در اين صورت  به چشم یگانگی بنگردبتواند 
. شود ظاهر می اندك اندك  انسانیاله طبیعت یها نشانه
ه ولكن ب" . استدر وجود خود انسانطبیعت آن  زيرا 

حجبات نفسانيه و شئونات عرَضيه محجوبست چون شمع زير 
  ٢٢٠".نور شمع ظاهر گرددچون فانوس مرتفع شد . فانوس حديد
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 ظهور و بروز  شروع بهی درونی اله طبیعت كهیو هنگام
  .شود  میجديد انسان به موجودی کند سبب تحول  می

و چون انوار تجلّي سلطان احديه بر عرش قلب و 
دل جلوس نمود، نورِ او در جميع اعضاء و اركان 

زيرا كه صاحب بيت در بيت خود ... شود ظاهر مي
 نموده و اركان بيت همه از نور او روشن و تجلّي

اين است . منور شده و فعل و اثر نور از منير است
 او قيام ةكه همه به او حركت نمايند و به اراد

  ٢٢١)بهاءاهللا( .كنند
اينجا است كه فرد انسان به رضايت و آرامش 

 :رسد ی كه هم ما مشتاِق آن هستيم میدرون
ر اندرآئي و خوش ساحتي است ساحت هستي اگ

نيكو بساطي است بساط باقي اگر از ملك فاني برتر 
خرامي، و مليح است نشاط مستي اگر ساغر معاني 

اگر به اين مراتب فائز . از يد غالم الهي بياشامي
شوي، از نيستي و فنا و محنت و خطا فارغ 

  ٢٢٢.گردي
شود  ی، همه چيز جديد ديده میدر اين جهان روحان 
در اينجا . شود ی میحيرت و سرگردان  انسان دچارو

  یمسافر معنو
خورد و در هر آن  در بحرهاي عظمت غوطه مي

افزايد، گاهي هيكل غنا را نفس فقر  مي بر حيرتش
در هر آن، ...  عجزرفبيند و جوهر استغنا را ص مي

عالَمِ بديعي و خلق جديدي مشاهده كند و حيرت 
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ان احديه بر حيرت افزايد، محوِ صنعِ جديد سلط
  ٢٢٣)بهاءاهللا( .شود

  

  
  قناعت

روزي . اي داشت كه بسيار به او دلبسته بود اربابي بنده و برده  
اش داد كه وقتي بريد بسيار رسيده و خوشمزه  اي به بنده خربزه

بنده برشي از آن خورد، بعد با لذّت تمام برشي . كرد جلوه مي
، آنقدر )ودهوا آن روز خيلي گرم ب(ديگر و بعد برشي ديگر 

ارباب، آخرين قطعه را . خورد تا خربزه تقريباً به آخر رسيد
به . برداشت، آن را چشيد، و ديد بسيار تلخ و نامطبوع است

 " تلخ است؟ متوجه تلخي اش نشدي؟عجب" :گفتاش  بنده
خربزه تلخ و بدمزّه بود، اما اينقدر . چرا ارباب"بنده جواب داد، 

 تلخ ارزش ةام كه يك خربز  خوردهاز دست تو نعمتهاي شيرين
   ".گفتنش را نداشت

 كتاب 103 عبدالبهاء گفته و در صفحه  رااين داستان(
Ten Days in the Light of Akka  اثر 

Grundy درج شده است (.   

  
  

 پرستی خود است كه در آنجا ینتيجه، رسيدن به مقام  
ت ّيماه دهد كه یرود و اجازه م ی از بين میانسان به كّل

گر   جلوهی كه پنهان بود در كمال درخشندگ اویمعنو
 : است مطلقی و فنای اين مقاِم فقر حقيق.شود
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اين رتبه مقامِ فناي از نفس و بقاي باهللا است و فقر 
از خود و غناي به مقصود است و در اين مقام كه 

در عالم شود يعني فقير است از آنچه  ذكر فقر مي
ه در عوالم حق خلق است و غني است به آنچ

است، زيرا كه عاشقِ صادق و حبيب موافق چون 
به لقاي محبوب و معشوق رسيد، از پرتو جمال 
محبوب و آتش قلب حبيب ناري مشتعل شود و 
جميع سرادقات و حجبات را بسوزاند بلكه آنچه با 
اوست حتّي مغز و پوست محترق گردد و جز 

  ٢٢٤) بهاءاهللا( .دوست چيزي نمانَد

  هدف رنج و دردعلّت و 
آمده كه امور بر وفق   پيشی ما اوقاتیمسلمًا در زندگ  

 از مرگ، فقر، یرنج و درد، چه ناش. است مراد نبوده
آمد  پی ديگران، رفتار  اعمال و بيماري باشد، چه

اوقاتي .  زمين استی ما در روی زندگپذیر اجتناب نا
 درست پيش یرسد هيچ كار یآيد كه به نظر م یپيش م

 ی با موانعی و نيك بختی شادیرود و تمام راهها ینم
 همچنین .اند توان بر آنها غلبه كرد، بسته شده یكه نم

 یتر  اوقات رنج ما در مقياس گستردهیبرخ ممکن است
 ی طبيعیجنگ يا بال  پیش آمدنكه باعثِ آن باشد
 .است
مستقيمِ اقدامات  آمد  پی ما،ی از رنجهایالبتّه برخ 

اشتباه انجام  به  كه نابخردانه يایكار یما است، يعن
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كيد میتعاليم بهائ. ايم داده كنند كه عالم وجود  ی تأ
 است؛ اگر اين ی و روحانی، اخالقیتحت قوانين فيزيك

قوانين را زير پا بگذاريم يا برخالف آنها حركت كنيم، 
 آنها دچار رنج و  عواقببايد انتظار داشته باشيم كه از

 را ی كه قوانين فيزيكیترتيب كسبه اين . عذاب شويم
در  که لییگذارد و در مقابل اتومبي یدر اين عالم زير پا م

رود، بايد انتظار داشته باشد   راه می استحال حركت
 به همين ترتيب، اگر ما . شودیكه آسب ببيند و زخم

 درستی به نا حركت كنيم و مثالً یعليه قوانين اخالق
ا كشف شود و ما مجازات  انجام دهيم، اگر كار میعمل

 تعجّب نخواهد بود؛ و اگر ما عليه قوانين یشويم جا
 عاَلم عمل كنيم و مثالً دست از دعا برداريم يا یروحان

نتوانيم خودمان را از تعلّق به مادّياتِ اين دنيا خالص 
كنيم، در اين صورت بايد انتظار داشته باشيم كه 

 . كنيمیاندوهگين گرديم و احساس نارضايت
ايم   كه انجام دادهی ما هميشه در اثر كاررها امّا، رنج 

پرسيم  ی اوقات از خود مچنینغالباً در . شوند یايجاد نم
 یامكان دارد كه خداي؟  آیا كه دليل رنجها چيست

 دچار شویم؟ ی چنين رنجهاي به مهربان اجازه دهد
 كه ی اين دنيايی تماماست که توضیح دادهبهاءالله  

 تعليم و یبينيم توسّط خداوند برا ی خود مدر مقابلِ
 افراد بشر آفريده شده یتربيت، و نيز پيشرفت روحان

  :است
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هاي عدم بودي و تو را به مدد تراب  در باديه
 اتلك ظاهر نمودم و جميع ذرامر در عالَمِ م
ممكنات و حقائقِ كائنات را بر تربيت تو 

م دو گماشتم، چنانچه قبل از خروج از بطنِ اُ
 شيرِ منير براي تو مقرّر داشتم و چشمها ةچشم

براي حفظ تو گماشتم و حب تو را در قلوب 
القاء نمودم و به صرف جود تو را در ظلّ 
رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت تو را 
حفظ فرمودم و مقصود از جميع اين مراتب آن 
بود كه به جبروت باقي ما درآئي و قابل 

  ٢٢٥.غيبي ما شويهاي  بخشش
  

  
  معناي رنج

در آنجا با بهائي سياه .  عبدالبهاء در كاليفرنيا بود1913در اكتبر   
مالقات كرد كه با  Charles Tinsley  به نام چارلز تينسلييپوست

تينسلي نوميدي و . پاي شكسته در بستر دراز كشيده بود
رد و  عبدالبهاء بيان كراياش را به خاطر وضعيت خود ب افسردگي

 گفت بسيار مايل است كه از جاي برخيزد و به هر طرف برود و
 كه عبدالبهاء شده استگفته . بهائي را به ديگران ابالغ نمايدآيين 
  :اظهار داشتبه او 

اين ناراحتي تو را . تو نبايد اندوهگين باشي  
. غمگين نباش. تر خواهد كرد از نظر روحاني قوي
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. ن بسيار عزيزيهللا تو براي م الحمد. شاد باش
خواست  حاكمي مي: داستاني برايت تعريف كنم

هايش را به مقامي بلند بگمارد؛ پس،  يكي از رعيت
براي اين كه او تعليم ببيند، حاكم او را به زندان 

مرد مزبور . انداخت و باعث شد كه خيلي رنج ببيند
خيلي از اين موضوع تعجب كرد زيرا انتظار داشت 

حاكم او را از . ت قرار گيردمورد لطف و محب
اين . زندان بيرون آورد و گفت او را با چوب بزنند
كرد  بسيار باعث حيرت مرد شد، زيرا فكر مي

بعد از اين او را روي . حاكم به او محبت دارد
 دار آويزان كردند، به طوري كه نزديك بود ةچوب

بعد از آن كه حالش بهتر شد از . جان تهي كند
اگر مرا دوست داريد، چرا اين "حاكم پرسيد، 

من " حاكم جواب داد، "كنيد؟ كارها را با من مي
تو با . مايلم تو را به صدر اعظمي انتخاب كنم

. ها براي اين مقام آماده شدي تحمل اين ناراحتي
ها را تجربه كرده باشي حالت من مايلم تو خودت اين

شوي،  وقتي كه تو مجبور به مجازات كسي ميتا 
ني كه محكوم موقع تنبيه چه رنجي ك درك
من تو را دوست دارم و به همين علّت . كشد مي

  ".مايلم كامل باشي
همين  ) فرمودخطاب به آقاي تينسليبعد (

بعد از اين رنج و درد . وضعيت براي تو هم هست
خداوند گاهي ما را به درد و . به بلوغ خواهي رسيد
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كند تا در  هاي بيشمار دچار مي رنج بسيار و بدبختي
  . امر او قوي شويم

تو بهبود خواهي يافت و از لحاظ روحاني 
براي خداوند . بيش از پيش قوي خواهي شد

خدمت خواهي كرد و پيام او را براي بسياري از 
    .                 مردم خواهي برد

  )205، صفحه 12، شماره 1913، مجلّد چهارم، نجم باختر(

  
  

 یرفاه روحانترویج رينش  تمام آف مقصود از چون 
 از تعاليم ی تعجّب نيست كه برخی جار استافراد بش

كيد میبهائ  اين حصول ی خداوند برایكنند كه گاه ی تأ
همانطور كه در فصل (. كند ی ايجاد م بردن را  رنجدمقصو
 ی بخشرنج   ودرد تحمل  .) شرح داده شداوّل

 ی ماّدی اين دنيایها ناپذير از گسستن از جاذبه اجتناب
آيا نفس انسان " كه از عبدالبهاء سؤال شد، یوقت. است

 كند يا با ی میدر اين جهان با تحمّل رنج بيشتر ترقّ
  :  گفتر پاسخ د  " سرور؟شادی و   ازیمند بهره

شود،  روح انسان، وقتي كه با رنج و درد امتحان مي
زمين هر چه بيشتر شخم بخورد، بذر . كند ترقّي مي

در آن بهتر رشد خواهد كرد، و كاشته شده 
همانطور كه شخم بر . محصول بهتري خواهد داد

اندازد، و آن را از علفهاي هرز  زمين شيار عميق مي
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نمايد، رنج و درد نيز  و خار و خس پيراسته مي
اين زندگي دنياي خاكي اهميت  يب انسان را از امور

بخشد تا آن كه به پيراستگي و گسستگي  رهايي مي
 است در اين حالت.  برسد مادي از اين جهانكامل 
به . خواهد شدنائل  سرور و سعادت معنوي كه به

. عبارت ديگر، انسان موجودي ناقص و نارس است
. رساند گرماي آتشِ رنج او را به كمال و بلوغ مي

نگاهي به گذشته بيندازيد؛ درخواهيد يافت كه 
بزرگترين انسانها بيشترين رنجها را تحمل 

  ...ندا هكرد
براي رسيدن به سرور ابدي، شخص بايد رنج را بر 

 فداكاري و ةكسي كه به مرحل. خود هموار سازد
گذشت كامل برسد، از سرور حقيقي برخوردار 

شود و از بين  سرور مادي و دنيوي نابود مي. است
  ٢٢٦) عبدالبهاءي ازترجمه بيان( .رود مي

ا دعوت  از میبه اين عّلت است كه بهاءالله حتّ 
 معنوی جهت پيشرفت ید از رنج به عنوان فرصتكن یم

 تو، عنايِت من بر تو ی من برایبال" :خود استقبال كنيم
، امّا یاگر چه ظاهرش آتش است و ناراحت. است

به سويش بشتاب تا كه . یباطنش نور است و بخشندگ
اين . ی شوی و روح جاودانی گردی ابدیشايد روشن



  تعاليم مربوط به الهيات  -7     فصل                          ديانت بهائيةدر بارگفتاري كوتاه 
__________________________________________________ 

203 

 را درياب و به موجب آن عمل است امر من به تو، آن
 ۲۲۷) بهاءاللهاز یمضمون بیان( ".كن

  

  زندگي پس از مرگ
 مرتبط با هر فرد بشر را ی وجود روح ابدیآثار بهائ 

توانيم  یدهد، گو اين كه ما واقعًا نم یمورد تأئيد قرار م
اين كه از حقيقت نفس سؤال " :ماهيت آن را درك كنيم

 است كه هر ی ملكوتیهر و گوی خدايی آيتآن نموديد،
 از شناخت حقيقت آن عاجز است و هر  دانشیصاحب
واقعيت آن .  بردن به واقعيت آن ناتوانی از پیخردمند

 ی نفهمد و گوهر راستينش را هيچگاه نفسیرا هرگز كس
توان گفت  ی امّا نم۲۲۸) بهاءاللهاز یمضمون بيان( ".درنيابد

  :ن است داخل بدیكه روح در بدن حلول كرده، يعن
نفس ناطقه يعني روح انساني قيام حلول به اين 
جسد ندارد، يعني در اين جسد داخل نه، زيرا 
حلول و دخول از خصائص اجسام است و نفس 

 جسد  ايناز اصل، داخل در. ناطقه مجرّد از آن
  باشد؛ بلكهرّيمقنبوده تا بعد از خروج محتاج به 

سراج در  به جسد تعلّق داشته مثل تعلّق اين روح
  ٢٢٩)عبدالبهاء( .آينه

  : پذيردی ما با مرگِ ما پايان نمیبنابراين، زندگ 
"جسد روح را فنايي باشد مثل اين است كه اگر بعد از فوت 

تصور نمائيم مرغي در قفس بوده به سبب شكست قفس هالك 
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 ".گرديده و حال آن كه مرغ را از شكست قفس چه باك
  ٢٣٠)عبدالبهاء(

 یدهد كه حقيقت روحان ی تعليم میئبها یانتد
 ادامه ی نفس و روح انسان، تا ابد به زندگی، يعناتسان

امّا، . گذارد ی قدم می از هستی ديگرۀدهد و به مرحل یم
 :وصف كردن آن جهان دشوار است

فرق اين عالم با آن عالَم مثل فرق عالَمِ جنين و 
 بين ، بعد از صعود]روح[باري . اين عالَم است

شود به هيكلي كه اليق بقاء و  اهللا حاضر مي يدي
  ٢٣١)بهاءاهللا (.اليقِ آن عالَم است

همانطور كه . شود یاين مثال بيشتر توضيح داده م 
 در ی زندگیجنين در رحم مادر خود را براالرم است 

 عالَِم بعد یاين جهان آماده سازد، ما هم بايد خود را برا
  :آماده كنيم

ان در عالم رحم بود و در در بدايت حياتش، انس
عالم رحم استعداد و لياقت و ترقّي به اين عالم 
حاصل كرد و قوايي كه در اين عالم الزم بود در 
آن عالَم تحصيل نمود؛ چشم الزم داشت در اين 
عالم، در عالَمِ رحم حاصل نمود؛ گوش الزم 

جميع . داشت در اين عالم، در عالَمِ رحم پيدا كرد
ن عالم الزم بود در عالم رحم قوايي كه در اي

  .تحصيل كرد
پس در اين عالم نيز بايد تهيه و تدارك عالم بعد 
را ديد و آنچه در عالم ملكوت محتاج، بايد تهيه و 

همچنان كه در عالم رحم . تدارك در اينجا بيند
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قوايي كه در اين عالم محتاج به آن است پيدا 
 نمود، همچنين الزم است كه آنچه در عالم
ملكوت الزم، يعني جميع قواي ملكوتي را در اين 

  ٢٣٢)عبدالبهاء (.عالم تحصيل بكند
 كند عالَم بعد را ی اين كه سعی به جا،بنابراين فرد 

 بيهوده كه هرگز در آن كامياب ی كاریدرك كند، يعن
نخواهد شد، بايد نگران اين مسأله باشد كه در اين 

د تا در جهان  را بايد به دست آوََریجهان چه چيزهاي
  .بعد پرثمر و كامل باشد

چون آن عالم عالَمِ تقديس است، عالم نورانيت 
است، لهذا الزم است كه در اين عالم تحصيل 
تقديس و نورانيت كنيم و آن نورانيت را بايد در 
اين عالم حاصل كنيم؛ و در آن عالم روحانيت 
الزم، آن روحانيت را بايد در اين عالم تحصيل 

اهللا و  در آن عالم ايمان و ايقان و معرفت. نمائيم
اهللا الزم، جميع را بايد در اين عالم تحصيل  محبت

كرد تا بعد از صعود از اين عالم به آن عالمِ باقي، 
انسان ببيند جميع آنچه الزمِ آن حيات ابدي 

واضح است كه آن . است، حاصل نموده است
است؛ آن عالم عالمِ انوار است، لهذا نورانيت الزم 

اهللا الزم  اهللا است، لهذا محبت عالم عالمِ محبت
است؛ آن عالم عالمِ كماالت است، لهذا بايد در 
اين عالم تحصيل كماالت كرد؛ آن عالم عالمِ 
نفثات روح القُدس است، در اين عالم بايد درك 

آن عالم عالمِ حيات . نفثات روح القدس نمود
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ت ابدي حاصل ابدي است، در اين عالم بايد حيا
  ٢٣٣.نمود
  

  
  وضعيت روح بعد از مرگ 

اين كه دربارة روح و بقاي او بعد از پرواز از   
اين جهان سؤال نمودي، بدان كه موقع پرواز از اين 

كند تا به صورت و هيأتي  جهان، آنقدر پيشرفت مي
كه گذشت زمان در آن تغييري ايجاد ننمايد و 

او ظاهر و نمايان حوادث دوران او و آنچه را كه در 
و به رسد   ميالهيحضر رگون نكند، به ماست، ديگ

دوام ملكوت خداوند، و چيرگي، بزرگي و اقتدار 
قلم را توانِ . ي، باقي و پاينده خواهد بودوندخدا
ست كه در بيان اين مقام و بلندي و وااليي  نيآن

فضل . د جوالن دهآن، آنگونه كه شايسته است،
كند كه نه   به مقامي وارد ميخداوند است كه او را

زبان قادر است آن را بشناساند و نه آنچه كه در اين 
  .تواند آن را بيان كند جهان است مي

خوشا به حال روحي كه فارغ از تصورات   
او در هواي . نادرست آدميان جسد را ترك كند
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كند و به بهشت برين   پروردگارش حركت ميةاراد
 دور او رينشت بگردد حوريان ِ به داخل مي

ند، و او با پيامبران و برگزيدگان خداوند گرد مي
 گويد و  مي و با آنها سخنشود  و مؤانس ميمعاشر

، بر آنچه را كه در راه خداوند، پروردگار عالميان
اگر . يدنما  ميگواو گذشته است براي آنها باز

كسي آنچنان كه بايد و شايد بر آنچه كه در عوالم 
گارِ آسمان و زمين براي او مقدر خداوند پرورد

شده پي برَد، آناً از شوق آن مقامِ بلند مرتبة واالي 
  ...مقدس و روشن مشتعل گردد

و اما اين كه از كيفيت آن سؤال نمودي،   
توان آن را   نميبدان كه قابل وصف نيست و

 تن آن ممكن، مگر تا حدي كه شناختوصيف كرد
يي مردم به راه راست پيامبران براي راهنما. است

اند و مقصود اين است كه بندگان  حقيقي آمده
پرورش يابند تا در حين جدايي از جسد، پاك و 
پاكيزه ، بدون وابستگي به اين جهان، به سوي 

سوگند به خداوند كه نور آن . خدايشان بشتابند
ارواح سبب ترقّي عالم و بلندي مقام اهل جهان 

 هستند و بزرگترين آنها مايه وجود. خواهد بود
به خاطر . سبب براي ظهور فنون و صنايع عالم
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بارد و زمين گل و گياه  وجود آنها است كه ابر مي
هيچ چيزي در اين جهان بدون . آورد به بار مي

يابد،  سبب و علّت، و بدون نقطه آغازين هستي نمي
و البتّه بزرگترين سبب همانا ارواح پاك و پيراسته 

  .ودبوده و خواهند ب
فرق اين عالم با آن عالم مثل فرق دنياي   

باري، بعد از گسستگي از . جنين است با اين جهان
جسد به صورت و هيأتي نزد خداوند حاضر 

شود كه شايستگي جاودانگي را دارا است و  مي
اصل . مضمون بيان  بهاءاهللا( .باشد شايستة آن جهان مي

مصر ، چاپ مجموعه الواح مباركه 163 صفحه درآن 
   ٢٣٤).مندرج است كه در پاورقي ذكر شده است

  
  

 ها وسايل یها و اين ويژگ براي كسب اين فضيلت
 از آنها را ی الزم است كه عبدالبهاء برخو موجباتی 

  : است وار ذكر كرده فهرست
انسان به تمام همت بايد اين مواهب را تحصيل 

 كمال ةنمايد و اين قواي رحماني را به اعلي درج
  :يد به دست آورد و آن اين استبا

الله، ثالث ايمان،  الله، ثاني محّبت اوّل معرفت
رابع اعمال خيريه، خامس جانفشاني، سادس 

را   ٰىانقطاع، سابع طهارت و تقديس؛ و تا اين ُقو
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پيدا نكند و اين امور را حاصل ننمايد، البّته از 
الله  امّا اگر به معرفت. حيات ابديّه محروم است

الله مشتعل شود و  ّفق گردد و به نار محّبتمو
 آيات كبري كند و سبب محّبت بين بشر ةمشاهد

شود و در كمال طهارت و تقديس باشد، البتّه توّلد 
ثاني يابد و به روح القدُس تعميد گردد و حيات 

  ٢٣٥.ابديّه مشاهده كند
 خود از اين نكته ابراز ۀعبدالبهاء در همين خطاب  

 كه به اين هدِف یاندكند كسان  ه بسيارد كکن یتأسّف م
 رسيدن به آن یپردازند و برا ی خود میبسيار مهم زندگ

  :كنند یتالش م
 ب اينجا است كه خدا جميع بشر را به جهتتعج
معرفت خود خلق نمود، به جهت محبت خود 
خلق نمود، به جهت كماالت عالمِ انساني خلق 

ود، به جهت نمود، به جهت حيات ابديه خلق نم
روحانيت الهي خلق نمود و به جهت نورانيت 
آسماني خلق نمود؛ با وجود اين، بشر از جميع 

نمايد جز  غافل، معرفت هر چيزي را تحرّي مي
خواهد بفهمد كه در اسفل درجات  اهللا؛ مي معرفت

زمين چه چيز است، نهايت آرزو را دارد و شب و 
ه چيز زمين چ كوشد كه بفهمد در زير روز مي

است، توي اين سنگ چه چيز است، زيرِ اين 
كوشد و به  خاك چه چيز است، به جميع قوي مي

كند تا كشف سرّي از اسرارِ  نهايت مشقّت سعي مي
خاك كند، اما ابداً در فكر آن نيست كه از اسرار 
ملكوت مطّلع شود، در عالم ملكوت سير كند، بر 
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لهي كند حقايق ملكوت اطّالع يابد، كشف اسرار ا
 انوار حقيقت كند ةاهللا برسد و مشاهد و به معرفت

و به حقايق ملكوتيه پي برَد، ابداً در اين فكر نيست 
ولي با اسرار ناسوت چه قدر منجذب است، اما از 

  ٢٣٦.خبر است اسرار ملكوت بكلّي بي
 ی كه از تعاليم پيامبران پيرویند كسانبهائيان معتقد 
 یخود را پرورش داده ترقّ ی روحانۀكنند و جنب یم
 خود را بعد از مرگ ی كارهاۀدهند، فايده و بهر یم

  :درخواهند يافت
و اين كه پرسيديد بعد از مرگ بدن، روح به كجا 

 اگر به خداوند مؤمن است و در راه او ،رود مي
 لطف و ةرهرو بوده، نزد او باز مي گردد و در ساي

اوند به قسم به خد. گيرد رحمت محبوبش قرار مي
تواند آن را وصف  يمرسد كه نه زبان  مقامي مي

كند و نه قلم توانِ آن را دارد كه به شرح آن 
تر باشد،  هر كس كه در امر خداوند ثابت. بپردازد

بعد از مرگ جسد و پرواز روح، تمام عوالم از او 
  ٢٣٧)مضمون بيان بهاءاهللا (.شوند مند مي بهره

 پس از ی وجود زندگی برایهيچ دليل انكارناپذير  
امّا، بهاءالله در . تواند وجود داشته باشد یمرگ نم

 رؤيا را از جمله داليل وجود ۀبيانات مختلف پديد
 : است مودهن غير از اين جهان ذكر یعوالم ديگر
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در . روح انساني را نه دخولي است و نه خروجي
حركت است توانِ پرواز دارد،  حالي كه ساكن و بي

ظه كه به سير و حركت مشغول است، و در همان لح
روح انساني گواهي . باشد حركت مي نشسته و بي

دهد بر جهاني كه هم آغاز دارد و هم پايان، و  مي
هنگام،  شب. نيز بر جهاني كه نه اول دارد و نه آخر

بيني كه بعد از بيست  اي را مي در عالم رؤيا، واقعه
ر بيداري سال، يا بيشتر يا كمتر، دقيقاً همان را د

حال، ببين كه اين چه دنيايي . كني مشاهده مي
در حكمت خداوند و ظهورات آن بينديش و . است

  ٢٣٨)مضمون بيان بهاءاهللا (.تفكّر كن
 شفاعت ی اين است كه برای بهائ از تعاليم آیینیيك  
 كه وفات كرده و از اين عالم رخت بربسته و ی كسیبرا

 جهان بعد، هر  او دری كمك به ترقّیبرفته، و برا
 كند يا به یتواند به نام او احسان و نيكوي ی میشخص

  .دعا و مناجات بپردازد
روان انسان بعد از گسستن پيوند با جسد خاكي و 

تواند ترقّي كند؛ اما ترقّي او  شتافتن به جهان بعد مي
مشروط است به فضل و عنايت خداوند، يا اين كه 

دعا و مناجات، كساني كه در اين جهان هستند با 
براي او طلب بخشايش از خداوند نمايند يا به نامِ او 
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مون بيان ضم( .به احسان و نيكويي به ديگران بپردازند
  ٢٣٩)عبدالبهاء

  
  دعاي شفاعت براي مردگان

انهاي پاك سوي تو هواهللا  پروردگارا اين ج  
. شتافتند و از جوي تو نوشيدند و آرزوي روي تو نمودند

شتاقان را در درياي غفران غوطه ده و اين ماين تشنگان 
هاي شمع  رسند فرما؛ پروانهرا به لقاي خويش فائز و خو

آنچه آرزوي دل و . تواَند و آرزومند جمع و انجمنِ تو
: مأخذ( .عبدالبهاء عباس . جان است شايان و رايگان فرما

  )367 بديع، صفحه 140، چاپ آلمان، بشاره النّور
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  فصل هشتم   

  

ی ه دیار   ھا
  

 آیین سال، ۱٥۰ بيش از کوتاهی، زمان مدتدر  
  دری يك اقليّت مذهبدرون در نهضتی ناشناخته از یبهائ

 كتاباین در .  تبديل شده استی جهانیديانت اسالم به
، تنها اختصاص دارد اين ديانت  اجمالییكه به معرف

 . را بيان كرد این نهضتۀ کلّی تاريخچتوان طرح می

  باب
گردد كه در  ی بر می دينی به جنبشی بهائآیینآغاز  

 بازرگان توسّط يك ) شمسی۱۲۲۳ (یميالد ۱۸٤٤سال 
 بنيان ی محمّد شيرازی به نام سيّد علیجوان ايران
به اين .  خود برگزيدی لقب باب  را برا کهگذاشته شد

، باب  آن  سالدر. شود یگفته م یبابعلّت به پيروان او 
 از هجده تن از پيروان  متشکّلی گروهدر شيراز،

 ّیو آنها را حروف ح.اش را دوِر خود جمع كرد اوّليه
بود كه   جوانییبانواز جمله اين پيروان، .  ناميد]زنده[



  تاريخچة ديانت بهائي  -8     فصل                          ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________  

214 

او در شيراز نبود، امّا، بر . به لقب طاهره ملقّب گرديد
 ارسال داشت و ايمان باب ی كه طاهره برای پيامیمبنا

 از حروف یالم نمود، باب او را يكو اقبال خود را اع
 را به سراسر  اولیّهباب اين پيروان.  اعالم كردندّیح

 را انتشار و فرستاد تا پيامِ اجوار  همیايران و نيز كشورها
  .رفت به سفر حجّ ۱۸٤٤دهند، و خود در پايان سال 

موعود به نام  شخصرود كه  یدر اسالم، انتظار م 
شيعيان ايران اعتقاد بر اين در ميان .  ظاهر شودیمَهد

 از ی پياپۀ دوازدهمين فرد در يك رشتیاست كه مَهد
 این ائمّه. شوند ی ناميده م  است كه امامیرهبران مذهب

تصوّر بر اين . زيستند ی میاز قرن هفتم تا نهم ميالد
 غيبت اختيار یاست كه امام دوازدهم در قرن نهم ميالد

در . زگشت او هستندشيعيان در انتظار با. نموده است
 یكردند كه باب مّدع ی از مردم فكر میآغاز، بسيار

امّا، .  است غايبِی امام مَهدی به سوی كه دَراست
 دريافتند كه یزود  از آثار او بهی مذهبیمحقّقين و علما

  یعنیاست به مراتب باالتر از آن ی مقامیباب مّدع
ر  را دوی كه  استی و الهام الهی دريافت وحیمدّع
گذار ديانت اسالم، قرار   حضرت محمّد، بنيانۀرتب
 را ی جديدی دور دينآغاز باب به این ترتیب. داد یم

  .كرد یاعالم م
به طور اعالم كرد، امّا علنًا در مكّه، باب پيام خود را  

 از مّكه به كربال  او سفرۀبرنام. توجهی نشد آن کلّی به
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 در شروان از پيی كه يكینيز به علّت مخالفت شديد
 باب به شيراز بازگشت. آنجا با آن روبرو شد، اجرا نشد

 ۀو بالفاصله توسّط حاكِم آن شهر دستگير شد و در خان
 .خود تحت نظر قرار گرفت

با وجود اين موانع اوّليه، پيام باب در سراسر ايران  
 ی از علمایهزاران نفر، از جمله بسيار. منتشر شد

حاكم شيراز، از ترس . وردند ايمان آو اسالم، به ایمذهب
تصميم )  شمسی۱۲۲٥( ۱۸٤٦رشد اين جنبش، در سال 

 دستور مأموران حکومتی. را دستگير كندوگرفت دوباره ا
 وبا در شهر ی را اجرا كردند، امّا شيوع ناگهانیدستگير

 نمود و در ی و پريشانیهمه چيز را دستخوش آشفتگ
 به  و اوكندنتيجه به باب اجازه دادند كه شهر را ترك 

 منوچهرخان معتمدالدّوله، ،حاكم اصفهان. رفت اصفهان
 بود كه اسالم آورده و به اين مقام یاز مسيحيان گرج
  ،العلماء او از مير سيّد محمّد سلطان.  بلندپايه رسيده بود

 خود ۀ خواست كه باب را در خان، اصفهانۀامام جمع
 .بپذيرد

 شيعه در یمذهب مهّمكز ا مر ازدر آن زمان، اصفهان 
ترين آثار  باب در اين شهر چند اثر از مهم. ايران بود

 كه در یهاي  و طلبهیخود را نوشت و با محقّقين مذهب
 باعث شد وتعاليم ا. آن شهر بودند به بحث پرداخت

ايمان وی  از نفوس، از جمله حاكم اصفهان، به یبسيار
ار حاكم پيشنهاد كرد كه اموال خود را در اختي. آورند
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ا محمّدشاه  شخصًا بو دهد كه ایباب قرار دهد و ترتيب
 . دمالقات و مذاكره نماي

 اين ۀ از اصفهان و ساير نقاط ايران درباریگزارشهاي 
رسيد كه زنگ خطر را  ی جديد به پايتخت مدینیجنبش 

 به صدا ، صدر اعظم،درگوش حاجی ميرزا آقاسی
را دستگير  به اصفهان فرمان فرستاد كه باب یو. درآورد
 از ی در يكیمنوچهرخان معتمدالدّوله باب را مدّت. كنند
بهمن  (۱۸٤۷  خود پنهان نمود، امّا در ماه فوريهیها كاخ
، منوچهرخان درگذشت و جانشينش باب را با )۱۲۲٥

 .چندين سواِر محافظ به طرف طهران فرستاد
 به یحاجی ميرزا آقاسی، كه حفظ مقامش بستگ 

شاه داشت، هراس داشت كه مالقات  در  اوینفوذ مذهب
بين باب و شاه باعث شود كه او مقامش را از دست 

بنابراين، سفر باب را خارج از طهران متوقّف كرد . بدهد
 ۀ که در دورترين نقط، را به طرف ماكووو خّط سير ا

صدر اعظم .  تغيير داد،شمال غرب ايران قرار دارد
 كشور در ۀافتاد دورۀ در اين گوش باب اميدوار بود كه
مذهب و دشمن   در ميان مردمی که سنّی،محيطی معاند
 اندك اندك وی محبوس شود و نهضت ،شيعه هستند

 .فراموش شود و از ميان برود
محبّت .  تبديل شدیامّا، اميد صدر اعظم به نااميد 

 در و گرفت، و تعاليم ایباب در قلب زندانبان ماكو جا
و روستاها، همچنان در سراسر ايران، در تمام شهرها 
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، ) شمسی۱۲۲٦ (۱۸٤۸در سال . حال گسترش بود
اوائل آن سال، صدر .  مهّم اتّفاق افتادۀچندين واقع

چهريق تغيير  ۀقلع ماكو به ۀ قلعاعظم زنداِن باب را از
. تر سازد ی را به اين ترتيب منزووداد و اميدوار بود كه ا

 يان كهكتاب ببه نوشتن همچنين در همان سال، باب 
در واقع اين . او است اقدام کرد احكام و تعاليم شامل

اعالم را  جديد ینی د ظهوروكتاب روشن ساخت كه ا
سپس، اين . كند ی اسالم را نسخ م شریعتمايد كهن یم

 اعالم گرديد كه در تابستان آن یواقعيت در كنفرانس
 ، به نام بَدَشت، در نزديکی شاهرودیا سال در دهكده

م باب را از  تقريباً در همان زمان، صدر اعظ.تشكيل شد
 و ی نمايشای                محاكمه در آنجا.  آوردزندان به تبريز

 از مذهبيون ی در حضور وليعهد و جمعیساختگ
. برجسته تشكيل شد، به اين اميد كه باب تحقير شود

 رفتار كرد كه طرفداراِن ی با چنان وقار و متانتاوامّا، 
 براي باب پيش یاين محاكمه فرصت. دنمو  كسبیبيشتر

د كه ن خود را اعالم كی ادّعایآورد كه به طور علن
   .ستا موعودِ اسالم یمَهد
 از بابيان از یگروه)  شمسی۱۲۲۷ (۱۸٤۸در پاييز  

اين . شهر مشهد، به راه افتادند تا باب را نجات دهند
 یبابيان به طرف غرب به راه افتادند و در ساحل جنوب

، به سبب  خزر به راه خود ادامه دادند، امّایرياد
 در ی شيخ طبرسۀ در بقعای که با آنان شد، حمله
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.  پناه جُستند) بابل فعلی( خارج از بارفروش ،مازندران
 و صدر اعظمش از گذشته بود درشاه در اين زمان محمد 

، ناصرالدین شاه جديد.  رانده شده بودیدربار سلطنت
، د كه همراه با صدر اعظم جديد جوان بوی، مردشاه

، تصميم میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیر کبیر
این بود که . گرفتند به شدّت با بابيان برخورد كنند

چندين فوج نيرو با توپخانه فرستادند تا بابيان را در 
تعداد بابيان، كه .  تحت محاصره درآورندیشيخ طبرس

 بودند، چند صد یدّ و مردم عایاكثراً از محقّقين مذهب
 استحكامات ی كه دارایآنها در نقطه ا. نفر بيشتر نبود

با وجود اين وضعيت .  نبود محاصره شدندیطبيع
نامطلوب، در مقابل ارتش شاه مقاومت كردند و چندين 

باالخره، .  آنها پيروز شدنده با در مقابلبارزی به نحو بار
از هفت بعد )  شمسی۱۲۲۸ارديبهشت (، ۱۸٤۹در ماه مه 

 غلبه بر بابيان به ی شاه براسپاهیانماه محاصره فرمانده 
بعد از آن كه قرآن را مُهر كرد .  آوردی روخدعه و فریب

و به آن قسم خورد كه به آنها اجازه دهد بدون اين كه 
 ببينند عبور نمايند، حرِف خود را زير پا گذاشت یآسيب
ند، به  كه آنها از موضع و مكانِ خود خارج شدیو وقت

 از بابيان برجسته به یدر اين واقعه تعداد. آنها حمله برد
 .قتل رسيدند

خان   شاه و ميرزا تقی از اين زمان به بعد، ناصرالدّين 
 سركوب بابيان در ی برایجويانه و تهاجم سياستی ستيزه
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تعداد بابيان در دو شهر زياد  و قابل توجّه . پيش گرفتند
در اين دو نقطه .   نيريزی  دیگر زنجان ویيك. شده بود
 آزار و اذّيت بابيان را مجبور كرد در سال یجوّ عموم

.  به خود بگيرندیحالت دفاع)  شمسی۱۲۲۹( ۱۸٥۰
بابيان، بعد از آن كه در نيريز مدّت دو ماه و در زنجان 

 قرار گرفتند، سپاهیان شاهمدّت هشت ماه در محاصره 
  .مغلوب و قتل عام شدند

خان به اين نتيجه  ،  ميرزا تقی سالآن  در اواسط 
رسيد كه تنها راه متوقّف كردن اين نهضت، اعدام كردن 

بنابر اين دستور داد باب را مجدّداً .  گذار آن است بنيان
 ۀ شهر در مقابل جوخیبه تبريز آورده در ميدان عموم

. شد، آويزان كردندیآتش كه از يك فوج سرباز تشكيل م
: دانند یه بهائيان آن را معجزه م افتاد كیبعد، اّتفاق

رسيد كه باب  یها به خطا رفت و به نظر م  گلولهیتمام
 كه آخرين ی را درحالوباالخره ا.  ستا ناپديد شده

. كرد يافتند یسخنان خود را به منشي خويش ديكته م
   آويختند به دیوار مجّددًا وباب را به ميدان برگرداندند

مجدّد به تيرباران کردن چون فوج قبلی از اقدام (و 
. صف كشيد ی حاضر شد وجديد فوج ) خودداری نمود

 از یبرخ. اين مرتبه آنها موفّق شدند و باب كشته شد
 از دست دشمنان  راو موفّق شدند جسد ا باب پيروان

جسد باب، بعد از آن كه مدّت شصت . نجات دهند
 ارامگاه  مختلف پنهان بود، باالخره بهیها محلسال در 
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 منتقل شد و كوه كرمل در شهر حيفا ۀ در دامندائمی
  آرامگاه آن ی روگیری با شکوه و چشم یبعد بناسالها 

 ).به فصل پنجم توجّه نماييد(ساخته شد 
اذيت و آزار بابيان تا چند سال بعد از آن ادامه  
، ) شمسی۱۲۳۱ (۱۸٥۲باالخره، در تابستان سال . يافت

 و ه قتل رسانندتند شاه را بچند نفر از بابيان تصميم گرف
 آنها آنقدر ۀامّا، نقش. به اين وسيله از او انتقام بگيرند

تنها اگر چه . ضعيف بود كه اين توطئه شكست خورد
 بابيان در اين توطئه دست داشتند، امّا اين چند نفر از

 كرد كه به كشته به پاواقعه چنان موجي از آزار بابيان را 
از جمله . ن برجسته منجر گرديد بابياۀشدن تقريبًا هم

 قرة العین  كه در واقعه مزبور كشته شدند، طاهرهیكسان
 هجده نفر مؤمنين اوّليه ۀ كه در زمری تنها زنیبود، يعن

  . بود)ّیحروف ح(

  بهاءاهللا
، فرزند ی بهائآیینگذار  ، بنيانی نوریميرزا حسينعل 

به (او لقب بهاءالله .  ايران بودۀيكي از اشراف برجست
بهاءالله در دوم محّرم . را برگزيد)  جالل خداوندیمعنا

در طهران ) ۱۱۹٦ آبان ۲۱، ۱۸۱۷  نوامبر۱۲( قمری ۱۲۳۳
 قمری ۱۲٦۰ در سال اوّل رسالت باب، يعني  ومتولّد شد

 از حاميان پرشور و شوقِ تعاليم یيك) ، ميالدی۱۸٤٤(
 مهّم ی در طهران به مركزبهاءالله ۀخان. گردیدجديد 
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 كه اذيت و آزار بابيان یوقت.  اين نهضت تبديل شدیابر
 چندين بار  وشروع شد، بهاءالله نيز دچار اين آزارها شد

. قرار گرفتدستگير شده مورد ضرب و لطمه و تازيانه 
 ۱۲٦۸ به شاه در سال ی تيراندازۀ ابدًا در واقعواگر چه ا

نداشت، خالتی د)  شمسی۱۲۳۱،  ميالدی۱۸٥۲(قمری 
 معروف به سياه چال ی زيرزمينیده در زنداندستگير ش
  . گردیدمحبوس

  بهاءاللهی برای اشراقیدر اين زندان بود كه حالت 
  :نمودهچنين وصف اينرا ن  آرخ داد كه خود

آن زمان كه در ميان طوفان بالها گرفتار بودم، 
. صوت بسيار مليح و زيبايي را از باالي سرم شنيدم

اي را ديدم كه تجسم  وريهچون به باال نگريستم، ح
 در مقابل من، ميان وذكر نامِ پروردگارم بود، 
آنقدر مسرور و شادمان . آسمان و زمين، ايستاده بود

بود كه سيماي او به زيور و زينت رضاي پروردگار 
 هايش از درخشش و تابش درخشيد، و گونه مي
صوت او در ميان آسمانها .  تابان و فروزان بودالهي

گفت كه  افكند، به نوايي سخن مي طنين ميو زمين 
. قلوب و انديشه آدميان را به خود جذب مي نمود

او تمام وجودم را، باطنم را، ظاهرم را، تمامي 
داد، بشارتي كه روحم را و  ام را بشارت مي هستي

روح تمامي بندگان مقرّب خدا را آكنده از شادي 
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با انگشت خويش به سرم . ساخت و شعف مي
 نمود و خطاب به تمامي كساني كه در اشارت

سوگند به خدا كه اين "آسمان و زمينند گفت، 
يابيد و  است محبوب جهانيان، اما شما در نمي

اين است زيبايي و جمال . كنيد درك نمي
پروردگارتان در ميان شما، و قدرت و اقتدار خدا 

اين سرّ . در بين شما آدميان، اگر بتوانيد بفهميد
او گنج خدا و كنز اوست، امر خدا الهي است، 
 و عزّت  و جالل اوست در ميان  دنيااست در اين

 شما مردمان در عالَم امر و عالم خلق، در ملكوت
شدگان، اگر شما   آفريدهةوحي و الهام و پهن

  240)مضمون بيان بهاءاهللا( .بينديشيد و دريابيد
 ی شنيدن صداۀ، اين واقعه معادل واقعی بهائآییندر  

 از درخت مشتعل در سينا، نزول یخداوند توّسط موس
 ی بعد از تعميد ايشان توسّط يوحنّایكبوتر بر عيس

يا درخت (، تنوير بودا در زير درخت بو یمعمدان
 .شود ی می، و اوّلين ظهور جبرئيل بر محمّد تلّق)معرفت

 در سياه چال اعدام یاگر چه بيشتر زندانيان باب 
 ی به علّت مقام و موقعيت عال بهاءالله،یشدند، زندگ

.  جات يافت نوساطت اقوام و دوستانش و و، ایاجتماع
ناصر الدین شاه خوف داشت که بعد از اعدام او 
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های دیگری رخ دهد و بنا بر این او را به بغداد  آرامی نا
  .تبعید کرد

 ۀبهاءالله در بغداد به دميدن روح در كالبد جامع 
ها و آزارها كه رتبه و  ثر اذيتبابيان در ا.  پرداختیباب

مقام آنها را به شّدت كاهش داده بود، تحقير شده 
 مدّت دو  بهاءالله  . خود را از دست داده بودندۀروحي

در )  شمسی۱۲۳٥ تا ۱۲۳۳( ۱۸٥٦ تا ۱۸٥٤سال، از 
 یمدّت.  انزوا و عزلت اختيار كردۀ كردستان گوشیكوهها

د و بقيه را در شهر  به سر بریاز اين اوقات را در تنهاي
در اينجا به . صوفيان مهمان شدخانقاه سليمانيه در

 از ی بسيارو پرداخت یتوضيح و تفسير مطالب عرفان
 كه یوقت. شدند ی جمع مو شنيدن سخنان ایمردم برا

 با  رادبعد از دو سال به بغداد بازگشت، ارتباِط خو
 یدو اثر مهّم و اصل.  صوفيه حفظ كرد زعمای ازیبعض

 ، خطاب به دو تن از یچهار واد و یهفت واد به نام وا
 كه در یبهاءالله، موقع. رهبران صوفيه نوشته شده است

بغداد بود، چندين اثر مهم ديگر را نيز به رشته تحرير 
 ۀمجموع ه ككلمات مكنونهاز آن جمله است . درآورد

 و  استی و روحانیكلمات قصار در مورد مسائل اخالق
 و زدپردا   می ماهيت  دين توضیح  كه بهنكتاب ايقانيز 

را   اين زمان برایه گذشتۀ مقدّسکتبتحقّق بشارات 
  .دهد یتوضيح م
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، در خصوص ی نزد دولت عثمانیمقامات ايران 
 ی در نزديكوحضور بهاءالله در بغداد و نفوذ روزافزون ا

باالخره .  كردندی ايران، شروع به اظهار نگرانیمرزها
 كه بهاءالله به استانبول، پايتخت فرمان صادر شد

 از آثار خود یباب در بسيار.  بروندی عثمانیامپراطور
مَن ُيظِْهُره " اشاره كرده بود كه او را یبه هيكل موعود

. خواند یم)  سازدیكسي كه خداوند او را ظاهر م" (الله
بهاءالله، درست قبل از خروج از بغداد در ماه آوريل 

 از همراهان ی، به گروه)۱۲٤۲اردیبهشت (۱۸٦۳سال 
 اين .ستاموعودِ باب همان  خود اعالم كرد كه یباب

 روزهائی که عید رضوان نامیده واقعه هر ساله در 
به فصل پنجم ( .شود یتوسّط بهائيان جشن گرفته م شود می

 .)مراجعه كنيد
د و سپس به بوبهاءالله فقط سه ماه در استانبول  

بهاءالله به  ادرنه در. ستاده شد فریادرنه در تركيه اروپاي
 تصربح کرد خود را مطرح ساخت و ی ادّعایطور علن

ه  كردیست كه حضرت باب پيش بينا یهمان كسکه 
 ینمايندگان داشت و  جديد را اعالمیديانت  و ظهوربود

به ايران فرستاد تا اين ادّعا را در ميان بابيان انتشار 
.  شدندیه بهائ اقبال نمودو اكثر بابيان به ا.دهند

) نامه(بهاءالله، در زمان اقامت در ادرنه، چندين لوح 
 از و  سالطين مهّم زماِن خود ارسال داشتیبرا

 آورند، از ی رووپادشاهان دعوت كرد كه به تعاليم ا
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 یجنگ دست بردارند، و در ميان خود صلح و آشت
 مسلمانان و یهمچنين به رهبران دين. برقرار كنند

 نوشت و به آنها  نامه خودیصوص ادّعامسيحيان در خ
 کتب ست كه ظهورش در ا یاعالم كرد كه همان موعود

  . به آنها بشارت داده شده استهمقدّس
بهاءالله در ادرنه با مخالفت شديد برادرش، ميرزا  

 و یازل توسّط باب به مقام ظاهر. يحيي ازل، مواجه شد
امّا، .  در ميان بابيان منصوب شده بود سرپرستییاسم

.  نبودیبعد از كشته شدن باب، ازل رهبر قابل و اليق
هاءالله  قبل از آن كه بی از بهائيان، حتّیبنابراين، بسيار

قائد   ورهبر  به چشمو، به اد خود را مطرح نمايیادّعا
 یازل موفّق شد مشكالت زياد .كردند ی نگاه مخود 
م در  كرد با ريختن سیاو سع.  بهاءالله ايجاد كندیبرا

اين كاِر او .  را مسموم كند و به قتل برساندوغذا، ا
 دچار لرزش عمرباعث شد كه دست بهاءالله در بقيه 

كننده براي مقامات   تحريكییها همچنين گزارش. دباش
 شد بهاءالله و خوِد سببفرستاد كه در نتيجه  ی میعثمان

اين مخالفت .  تبعيد شوندیازل از ادرنه به نقاط ديگر
 بود كه ساير پيامبران یهاي  ازل مشابه مخالفتیاز سو
 نزديكان خود تجربه كرده بودند؛ ی نيز از سویاله

 خود، ی از دوازده حواری از يكی كه عيسیا لطمه
 كه بودا از ی، تحمّل كرد، و مخالفتی اسخريوطیيهودا
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 نمود از آن   تحمل Devadatta خود دواداتا ۀپسرخال
 .جمله است

  

  يدينز الواح بهاءاهللا به پادشاهان و رهبران گزيده هايي ا
 

 شاه قسمتی از لوح خطاب به ناصرالدّين
    اين طايفه بيست سنه متجاوز است كه به سطوت غضب خاقاني  

اند؛  معذّب و از هبوب عواصف قهر سلطاني هر يك به دياري افتاده
 اند و چه مقدار از آباء كه پدر مانده چه مقدار از اطفال كه بي

اند و چه مقدار از امهات كه از بيم و خوف جرئت آن  پسر گشته بي
اند و بسي از عباد كه  كه بر اطفال مقتول خود نوحه نمايند نداشته

اند و در اشراق در نهايت فقر و  در عشي با كمال غنا و ثروت بوده
مع جميع اين قضايا و باليا نار حب الهي در ... اند  ذلّت مشاهده شده

شان بشأني مشتعل كه اگر كلّ را قطعه قطعه نمايند از حب قلوب
جان مشتاق و آملند آنچه در سبيل ه محبوب عالميان نگذرند بلكه ب

اي سلطان، نسمات رحمت رحمن اين عباد را .  الهي وارد شود
گواه عاشق صادق در .  تقليب فرموده و به شطر احديه كشيده

ظاهره قلب انورِ مليك زمان را ولكن بعضي از علماي . آستين باشد
نسبت به محرمان حرم رحمن و قاصدان كعبة عرفان مكدر 

گرفت  آراي پادشاهي بر آن قرار مي اي كاش رأي جهان.  اند نموده
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شد و در حضور سلطان اتيانِ  كه اين عبد با علماي عصر مجتمع مي
اين عبد حاضر و از حقّ آمل كه چنين .  نمود حجت و برهان مي

مجلسي فراهم آيد تا حقيقت امر در ساحت حضرت سلطان واضح 
-170، صص رضواح نازله خطاب به ملوك و رؤساي الا(. و الئح گردد

168(  

  
 

 صادر شد یهاي  فرمان)سی شم۱۲٤۷ (۱۸٦۸در سال  
آنها بدون . كه بهاءالله و همراهان بايد ادرنه را ترك كنند

ور شدند اموال آن كه بدانند مقصد آنها كجا است، مجب
آنها را به . خود را بفروشند و شهر را ترك نمايند

-باالخره به زندان. گاليپولي بردند و سواِر كشتي كردند
ازل به قبرس فرستاده (شهر عكّا واقع در سوريه رسيدند 
  ).شد كه تا زمان وفاتش در آنجا ماند

 یبهاءالله، در عكّا ابتدا مدّت دو سال در قلعه زندان 
 ديگر مورد ی كارهای كه ساختمان قلعه برای وقت.بود

های متعددی در شهر، یکی   را در خانهونياز واقع شد، ا
 سكونت دادند و در منزل تحت نظر پس از دیگری،

كردند و دستور  ی شهر محافظت مۀسربازان از درواز. بود
اكيد و شديد داشتند كه اجازه ندهند بهاءالله يا همراهان 

 مالقات به شهر وارد یيا پيروانش برا خارج شوند وا
 .گردند
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 اخالق و رفتارباالخره، شخصيت بهاءالله و  
در سال .  چيره شدی مقامات دولتیهمراهانش بر دشمن

به بهاءالله اجازه داده شد از )  شمسی۱۲٥٦( ۱۸۷۷
 ی، در قصر بهجبعد سال  و دو، شهر خارج شودۀمحدود

 .كه خارج از عكّا بود اقامت نمود
 بهاءالله به نوشتن و ديكته ی زندگیآخرين سالها 

ن مدّت زائرين را كه می در ه. شدیكردن آثار متعدّد سپر
پذيرفت و امور ديانت  یشدند، م یروز به روز بيشتر م

اين ديانت در اين زمان تدريجًا . كرد ی میخود را رهبر
 و ی مركزی صغير، قفقاز، آسيایبه مصر، آسيا

 در ايران، با وجود یحتّ. ته بودهندوستان گسترش ياف
 آیینپرداختند،  ی م بهائیان به اذيت و آزار گاهاين كه گاه

 در ميان تمام طبقات مردم در تمام نقاط كشور یبهائ
  . يافتیانتشار م

 مه ۲۹( شمسی ۱۲۷۱بهاءالله در هشتم خردادماه  
 در همان یا  درگذشت و در خانهیدر قصر بهج) ۱۸۹۲
در آن موقع هفتاد و چهار . سپرده شد به خاك ینزديك

سال داشت و چهل سال از عمر خويش را در زندان و 
، ۱۸٤٤( شمسی ۱۲۲۳ در سال. ه بودتبعيد گذراند

 همراه با ی زندگیدر بيست و هفت سالگ) ميالدی
 را به اختيار خود رها كرد، از مقام یش خوآسوده و مرفّه

 ۀذشت و در زمرو مرتبه كه به ارث به ايشان رسيده بود گ
بهاءالله، مانند . فقراء و ستمديدگاِن جهان وارد شد
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 از دست یدانست معنا یها نفر درجهان امروز، م ميليون
 محروم یدادن خانه و اموال چيست، از حقوق بشر

 شدن و پناهنده گشتن چه ی دارد، زندانیشدن چه معناي
 قرار گرفتن و ی قانونیعدالت ی دارد، مورد بیطعم
.  داردی شدن چه مفهومی مقامات فاسد مملكتیقربان

در )  ميالدی۱۸٥۲ ، شمسی۱۲۳۱( قمری ۱۲٦۸ در سال
طهران، مورد خشم و غضب گروه اوباش قرار گرفت كه 

 كور و بدون احساس شده بودند؛ در یدستخوش خشم
 و محروميت از ی و خانواده از فقر، گرسنگوراه بغداد، ا

 و ول دوران تبعيد، اپوشاك رنج فراوان بردند؛ در طو
شدند و در  ی ديدند كه بيمار میهمسرش فرزندان را م

 اوّليه در عكّا، از كمبود جا با یگذشتند؛ و در سالها یم
 و یجمعيت زياد، كمبود غذا، شرايط غيربهداشت

. شد، رنج بسيار بردند ی كه از آن نتيجه میهاي یبيمار
 ز ایگهدار كه بهاءالله در مورد لزوم نیبنابراين، وقت

فقرا و محرومين توسّط جامعه و حفظ و حمايت مردم 
 ۀد، دربارنويس ی میعدالت یدر مقابل فساد و ب

د كه خود ديده و تجربه كرده بود نويس ی میهاي موضوع
 در بهاءالله ۀمرقد و مقبر. داد یو عميقاً به آن اهميّت م

 .ترين نقطه در تمام جهان است نظر بهائيان مقدّس
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  صوير قلمي حضرت بهاءاهللات
يكي از معدود غربياني كه به مالقات بهاءاهللا موفّق شد، شرق   

او . شناسي از دانشگاه كمبريج به نام پروفسور ادوارد براون بود
گزارش زير را در خصوص مالقاتش با بهاءاهللا از خود به جاي 

  :گذاشته است
با . دمكفش از پاي به در آور. راهنماي من اندكي مكث كرد  

حركتي سريع، با دست پرده را به كنار زد، و چون عبور كردم، به 
خود را در داخل اطاقي بزرگ يافتم؛ در . جاي خود برقرار نمود

باالي اطاق نيمكتي كوتاه و در مقابل آن روبروي در دو يا سه 
دانستم به كجا و به ديدار چه  به روشني نمي. صندلي قرار داشت

يكي دو ثانيه . از قبل صريحاً اشاره نشده بودام، چون  شخصي آمده
دريافتم . نگذشته بود كه لرزش و اهتزازي از شگفتي مرا فرا گرفت

اي كه نيمكت به ديوار تكيه داده  در گوشه. كه اطاق خالي نيست
شده بود، هيكلي جليل در كمال عظمت و وقار بر نيمكت جالس و 

خواند؛ قدرت و  ميام(نامند  ها تاج مي برسرش آنچه را كه درويش
هاي  عظمت از آن پيشاني نوراني و وسيع آشكار بود؛ اگر چه چين

كرد، اما  عميق در صورت و پيشاني از سالخوردگي حكايت مي
گيسوان و محاسن سياه كه به نحوي زيبا و باشكوه تا ميانة آن 
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مپرس در . ساخت اش را ظاهر نمي رسيد، سالخوردگي هيكل مي
ام و به چه كسي تعظيم كردم كه  يستادهحضور چه شخصي ا

ا رفيع تاجداران عالم غبطه خورند و امپراطورهاي امم حسرت برند
قرار داشت كه دور آن دستار سفيد كوچكي پيچيده شده ) تر از آن

دو چشمم به جمالي افتاد كه هرگز فراموش نكنم، از وصفش . بود
روحم را رسيد كه درون   مي آن چشمان نافذ به نظر. عاجزم

  .كاود و مي
، صدايي لطيف و مهيمن فرمود كه بنشينم و بعد ادامه داد  

جز ... الحمدهللا فائز شدي، به مالقات اين زندانيِ تبعيدي آمدي"
اصالح عالم و آسايش امم مقصدي نداريم، اما ما را از اهل نزاع و 

ي آيا اگر تمام. اند  تبعيد دانسته واند و مستحقّ زندان فساد شمرده
 يك آئين جمع شوند و متّحد گردند و فرزندان ةملّتها در ساي

انسان چون برادر مهرپرور شوند و روابط محبت و يگانگي بين 
نوع انسان استحكام يابد و اختالفات مذهبي و نژادي از ميان 

  .برود، چه عيبي و چه ضرري دارد
مر و مرگبار از ميان ثجنگهاي بي . بلي همين طور خواهد شد  

آيا شما در كشورهاي اروپايي به ... رود و صلح اعظم تحقّق يابدب
همين نياز نداريد؟ آيا همين نيست كه حضرت مسيح خبر داده 
است؟ با وجود اين مشاهده مي شود كه پادشاهان و زمامداران 

ها را به جاي آن كه در  هاي ثروت و خزانه كشورهاي شما گنجينه
خرج كنند در كمال راه آسايش و خوشبختي نوع انسان 

دال جنزاع و . كنند خودسري در راه هالكت اهل عالم صرف مي
. و خونريزي بايد پايان گيرد و تمام بشر يك خانواده گردند
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محبت وطن چه افتخاري دارد، بايد به محبت به تمام عالم افتخار 
  ".نمود
آورم اينها كلمات و عباراتي بودند كه  تا آنجا كه به خاطر مي  

باشد كه خوانندگان آنها را به دقّت بخوانند و با خود . بهاء شنيدماز 
حقّ مرگ و زنجير است و آيا بينديشند كه آيا چنين تعاليمي مست

. جهان انتشار يابند آن را زندگي تازه خواهند بخشيد يا خيراگر در 
با استفاده از .  نوشته شده استمقاله شخصي سياحاصل اين عبارات در مقدمه (

  .)، ترجمه شد240تأليف محمد علي فيضي، صفحه ، حضرت بهاءاهللاكتاب 

  
 

  عبدالبهاء
 عبدالبهاء، را به عنوان یبهاءالله پسر ارشد خود، يعن 

 به عنوان مركز یكه در آثار بهائ (ی بهائۀرهبر جامع
  كهیو به عنوان تنها شخص)  شودیميثاق خوانده م

ر بهاءالله  آثا رسمی تبیین به توضيح ومجاز است
 عبّاس بود، روز عبدالبهاء، كه نامش. بپردازد، تعيين كرد

 همزمان با یيعن) ۱۸٤٤ مه ۲۳ (۱۲٦۰االولی  جمادی٥
 .شروع رسالت باب، متولّد شد

عبدالبهاء، برادِر  ی دوران رهبریاز اوّلين سالها 
.  برخاستاو، به مخالفت با ی، ميرزا محمّد عل اویپدر

 شد كه عبدالبهاء از حدود یع مّدیميرزا محمّد عل
ابتدا، ميرزا محمّد . ستا  اختيارات خود تجاوز كرده

 موفّق شد حمايت چند نفر از بهائيان برجسته را كه یعل
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در سايرين نفوذ داشتند جلب نمايد، امّا، بعدًا  مخالفت 
او رنگ باخت و اكثريت بهائيان از عبدالبهاء حمايت 

 حمايت بهائيان از ايشان، بدون ترديد، عّلت اين. كردند
كتاب   بهاءالله به نامۀنام لحن روشن و صريح وصيت

بود كه در آن، عبدالبهاء به عنوان جانشين تعيين  یعهد
 . است هشد
 عبدالبهاء اين بود كه ی مخالفت نابرادرۀ عمدۀنتيج 

 را كه قبالً در مورد تبعيد صادر یحكومت دستور شديد
اخت و باعث شد كه كرده بود، دوباره برقرار س

  وعبدالبهاء مدّت پنج سال در شهر عكّا محبوس ماند
، آزاد ۱۹۰۸باالخره، در اثر انقالب جوانان تُرك در سال 

 ی تكميل آرامگاه باب روو از اوّلين اقدامات ایيك. شد
 . بودی دائم مدفن دراوكوه كرمل و قرار دادن جسد 

 به یبهائ آیین عبدالبهاء، ی رهبرۀ اوّليیدر سالها 
 یا در شروع قرن بيستم، جامعه.  رسيدی شمالیآمريكا
 تشكيل ی شمالی در آمريكايی از چند هزار بهائمرکب

 كوچك نيز در اروپا ايجاد ی از گروههایبرخ. شده بود
 ی بهائآیین در گسترش یاينها نقطه عطف. شده بودند

 یتواند، خارج از دنيا ی ماین دیانتبود و نشان داد كه 
 خاورميانه كه تا آن زمان به آن محدود بود، نيز ِیگفرهن

عد از آن كه در عبدالبهاء، ب. مورد توجّه مردم واقع شود
 در و ،به مصر رفتابتدا سفری ،  آزاد شد۱۹۰۸سال 

 به فرانسه و ۱۹۱۱در سال به غرب اوّلين سفرش 
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، از آمريكا، ۱۹۱۲-۱۳ در سال سپس. انگلستان رفت
 و مجارستان ديدن یشر، اطلمانانگلستان ، فرانسه، آ

، در كليساها یدر تمام اين نقاط در مجامع عموم. نمود
در مورد  و  پرداختی گوناگون به سخنرانیها و انجمن
 ی مانند صلح، حقوق زنان، برابری بسياریها موضوع

با و   خطاباتی ایراد کرد و غيرهی، روابط كارگرینژاد
، و السفهمندان، ف، دانشمندان، هنر پیشوایان ازیبسيار

 ی و به ميزان زيادنمودسياستمداران برجسته مالقات 
 .کردها را جلب  ها و مجّله توجّه روزنامه

 به حيفا برگشت و سال بعد ۱۹۱۳عبدالبهاء در سال  
 ارتباط با جهان خارج که در گرفت یاوّلين جنگ جهان

 جنگ، عبدالبهاء الواح یدر اين سالها. را قطع كرد
 كرد كه ی را نوشت و در آنها راهنمايلیغیتبفرامين 
 . در سراسر جهان انتشار يابد بایدی بهائآیینچگونه 

 حيفا و عكّا به دست ارتش ۀدر پايان جنگ، ناحي 
 یبريتانيا افتاد و فلسطين تحت قيمومت و سرپرست

 خدماتی که عبدالبهاء در پاداشبه . بريتانيا قرار گرفت
 جهانی به مردم سختی زمان جنگقحطی و دوران 

لقب سِر و  مقامات انگليسی به ا،فلسطين کرده بود
 در گذشت و در ۱۹۲۱ نوامبر ۲۸عبدالبهاء در .  دادند
 . آرامگاه باب به خاك سپرده شدی از اطاقهایيك
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 شوقي افندي

 ناميده  الواح وصايا خود كهۀنام عبدالبهاء در وصيت 
عنوان رهبر ، را به ی افندی ارشِد خود، شوقۀشود، نو یم

و ) شود ی امرالله خوانده میكه ول (ی بهائۀجامع
سمًا تبیین و ر را یدارد آثار بهائاجازه  كه یشخص

  .، تعيين كرد تشریح کند
، چندين واقعه ی افندی شوقی رهبریدر اوّلين سالها 

در .  دادی در نقاط مختلف روی بهائۀاذيت و آزار جامع
 از یا  مختلف عدّه در ايران، در چندين واقعه۷-۱۹۲٦

، ۱۹۳٤بهائيان به قتل رسيدند، و ديگربار در سال 
 عليه بهائيان صورت ی مقامات رسمۀاقدامات گسترد

 به ی به بعد، مقامات دولت شورو۱۹۲٦از سال . گرفت
 ی در قفقاز و آسيای به آزار جوامع بهائیا طور فزاينده

ه ب( را ی، مشرق االذكار۱۹۲۸در سال .  پرداختندیمركز
آباد ساخته   كه بهائيان در عشق)فصل پنجم مراجعه كنيد
 كه در ای ه، خان۱۹۲۲در سال . بودند، مصادره كردند

 بود و و اۀدر بغداد مورد استفادالله  بهاءزمان اقامت 
بعدها محلّ زيارت بهائيان قرار گرفت، از بهائيان گرفته 

 در اين ۱۹۲۸ ملل در سال ۀبا وجود اين كه جامع. شد
 داد، بهائيان هرگز نتوانستند یوص به نفع بهائيان رأخص

 .مالكيت اين محلّ را دوباره به دست آورند
 خود را ی رهبرۀ پانزده سال اوّل دوری افندیشوق 

  و كسب اطمينان ازی بهائیبه تأسيس ساختار نظم ادار
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 ی بعد، از اين نظم ادار، وكرد صحيح آن پرداخت عمل
.  استفاده كردی بهائآیین یاي جغرافيۀ گسترۀبراي توسع
 در چندين ی بهائآیین انتشار ۀ، وظيف۱۹۳۷در سال 

 را به بهائيان آمريكا ی و جنوبی مركزیكشوِر آمريكا
 جوامع ی برایهاي در چند سال بعد، برنامه. واگذار كرد
 ۀوظيف.  ترسيم كرده ارسال داشتی بهائیمختلف مّل

 را به بهائيان ن زبا عربی در كشورهای بهائآیینانتشار 
 را به بهائيان ی جنوب شرقیمصر و ايران، در آسيا

هندوستان، در آفريقا را به بهائيان بريتانيا واگذار كرد و 
 التين ی در آمريكاآیین بهائی براي انتشار ی ديگرۀبرنام

اوج تمام اينها .  تهيّه نمودی بهائيان آمريكايیو اروپا برا
از سال  ( دهسالهیهانجبرنامه  به نام ی عظيمۀبرنام
 از بقيّه ی گشودن بسياریبود كه برا) ۱۹٦۳ تا ۱۹٥۳

 . تهيّه شدی بهائدین ی جهان به رویكشورها
 حاصل شد كه باالخره ی دهساله، پيشرفتۀدر برنام 

درگوشه و كنار .  را تغيير دادی بهائآیین یوضعيت ظاهر
 ی، اندونزیجهان، در نقاط مختلف مانند اوگاندا، بوليو

 تعداد  و کشورهای جنوب شرقی آسیاو هندوستان،
 ی بهائۀها به جامع  از روستائيان و اعضاء قبيلهیزياد

  .پيوستند
 كه در لندن بود، ی، موقع۱۹٥۷ در سال ی افندیشوق 

 از یگروه. درگذشت و در همانجا به خاك سپرده شد
 " امراللهیاياد" به عنوان  آنان را افندییافراد كه شوق



  تاريخچة ديانت بهائي  -8     فصل                          ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________  

237 

 حضرت ین جهاۀحارسان جامع"  و به آنها لقب برگزيده
داده بود، تا سال "  استیجنين ۀبهاءالله كه در مرحل

 دهساله بود، به اداره كردن ی جهانۀ كه پايان برنام۱۹٦۳
شورای ، ۱۹٦۳در سال .  پرداختندی بهائۀجامع
به فصل پنجم و نيز ( )بيت العدل اعظم(المللی بهائی  بین

اين هيأت در آثار .  تشكيل شد)مطلب زير توجّه كنيد
 ۀ از طرف جامع شده و اعضاء آنیبهاءالله پيش بين

   .شوند یانتخاب مجهانی بهائی 
  

  )بيت العدل اعظم(شوراي بين المللي بهائي 
 ، تاكنون۱۹٦۳از زمان تأسيس در سال این شورا،  
امور .  بوده استیترين مرجع و مقام در عالم بهائ یعال

 بخشد و ی جهت می در سطح بين الملل رایديانت بهائ
 مختلف را هدايت و هماهنگ ی مّلجوامع یها فعاليت

  .كند یم
 انتشار و ی برای پياپیها بيت العدل اعظم برنامه

 و اجرا یريز  در اطراف عالم طرحیتحكيم جوامع بهائ
 ۀبرنام: اند از ها عبارت بوده اين برنامه. كرده است

؛ )۱۹۷۳-۱۹۷۹(ساله   پنجۀنام؛ بر)۱۹٦٤-۱۹۷۳(ساله  نُه
 ۱۹۹۲(ساله   ششۀ؛ برنام)۱۹۷۹-۱۹۸٦(ساله   هفتۀبرنام

 ۀ؛ برنام)۱۹۹۳ – ۱۹۹٦(ساله   سهۀ؛ برنام) ۱۹۸٦ –
 و) ۲۰۰۰ -۲۰۰۱( يكساله ۀ؛ برنام)۱۹۹٦-۲۰۰۰(ساله  چهار
 شروع ۲۰۰۱  پی در پی که  در سالۀسال  پنجۀ برنامچهار
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، ی به طور كّل. داشت ادامه خواهد ۲۰۲۱تا سال  شد و
 : زير تعيين شده استهدفهایها   اين برنامهبرای
 بهائي در تمام نقاط جهان و افزايش آیین  انتشار ●

 تعداد پيروان آن؛
 در تمام ی بهائی تأسيس و بهبود عملكرد نظم ادار●

نقاط جهان و شتاب بخشيدن به پيشرفت و بلوغ 
 وظايف  كه آنهای به طوری و محّلی مّلیها جامعه
 یبين  آنها پيشی برای را كه در تعاليم بهائیبيشتر

 شده است به عهده بگيرند؛
 و نيز ی فردی روحانی ترقّی برای تشويق افراد بهائ●

 ی زندگیها  آنها در تمام جنبهیمشاركت جهان
 ؛ی بهائۀجامع

 و ی بهائۀ جامعی كيفیها  بهبود بخشيدن به جنبه●
ق گسترش بيشتر ، بخصوص از طريی خانوادگیزندگ

  ؛یآموزش و پرورش بهائ
، ی بشرۀ جامعی ترويج مشاركت بيشتر بهائيان در زندگ●

 و ی اجتماعۀ توسعیها  طرحیو بخصوص پيگير
 ؛ی بهائۀ در جوامع ريشه دار و پرسابقیاقتصاد

 ترجمه، چاپ، انتشار و استفاده از ی  افزايش جهان●
  ؛یكتابها و جزوات بهائ

 یها الله به تمام طبقات جامعه و گروه ابالغ پيام بهاء●
 اقلّيت؛



  تاريخچة ديانت بهائي  -8     فصل                          ديانت بهائيةگفتاري كوتاه در بار
__________________________________________________  

239 

 به عنوان محلّ تمركز ی بهائی مركز جهانۀ توسع●
 ؛ی بهائی جهانۀ جامعِی و اداریروحان

  آیین پايه گذارانیها  نوشتهیبند  طبقه وی جمع آور●
   و در دسترس قرار دادنِ آنها؛یبهائ

 بيشتر؛) یمشرق االذكارها (ی معابد بهائن ساخت●
 با ی بين المللي بهائۀگسترش ارتباط جامع ●

 مانند سازمان ملل متّحد و یالملل  بينیها سازمان
  . تابع آنیارگانها

 
 اخير اين بوده كه یها  اكثر برنامهیها ی از ويژگیيك 
 ی بهائیها از مركز جهان وليتِ طرح و نظارت برنامهؤمس

گذار  وای بهائی و مّلی به جوامع محلّیا به نحو فزاينده
  شده است

  
  بهائي در ايران ديانت

  دیانت،دهد طور که شرح کوتاه فوق نشان می همان 
 و آزار  ستمبهائی از اّولين روزهای خود در ايران مورد 

ها بيشتر به  در هشتاد سال اوّل، مزاحمت.  قرار گرفت
کردن  و مادّی بهائيان، ويران بدنیصورت اذيت و آزار 

.  بود ان، کتک زدن و کشتنو غارت اموال آنامالک 
اذيت و آزار علمای گونه عامل اصلی تحريک اين 

ترسيدند مقام و موقعيت خود را از  اسالم بودند که می
 بهائی به معنای پايان آیینموفّقيت .  دست بدهند
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امّا آنها غالباً در حمالت .  رياست و درآمد آنها بود
مند  بهره بهائی از حمايت مقامات دولتی ۀخود به جامع

هر چند سال يک مرتبه، موجی از اذيت و .  شدند می
از سال .  شد آزار در يک شهر يا شهر ديگر به پا می

توان يک دوران دو ساله را  ، به سختی می۱۹۲۱ تا ۱۸۶۳
ای در اذيت و آزار  يافت که در طّی آن حرکت عمده

بهائيان در بخشی از ايران صورت نگرفته و به مرگ يک 
آثار هر يک از اين .  هائی منجر نشده باشديا چند ب

شد به طوری که وقتی  رويدادها مانند موجی منتشر می
ای برای اذيت  رسيد بهانه خبر رويداد به شهر ديگری می

  .شد و خشونت نسبت بهائيان در آن شهر می
غير از رويدادهای شديدتر که به از دست رفتن  

تر را تقريباً هر  شد، رويدادهای خفيف یها منجر م زندگی
بسيار .  کردند روزه بسياری از بهائيان ايران تجربه می

اندکند کسانی که در راه مدرسه، کودکان ديگر به سوی 
آنها سنگ پرتاب نکرده باشند، معدودند کسانی که با 

ند، بسيار کمند کسانی که ا ههمسايگانشان مشکلی نداشت
ردند چون ک در معامالت مالی توسّط کسانی که فکر می

قربانی آنها بهائی است از مجازات در امان خواهند 
 . فريب نخورده باشند و ضرر نکرده باشند،بود
که لبريز   بهائی گو اينۀ جامع، اين وضعيتۀدر نتيج 

هايی بود مانند مردم ساالری، اهمّيت تعليم و  از نظريه
توانست به  تربيت و برابری حقوق زنان و مردان، که می
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ان مفيد باشد، در تالش برای به کار بستن اين حال اير
 خود و نيز انتشار آنها در بين تمام ۀنظريه ها برای جامع

شکّی .  ايرانيان، پيوسته تحت فشار و محدوديت بود
نيست نيروهايی که در ايران عکس العمل نشان 

دادند، برای جلوگيری از اصالحات و پيشرفتهای  می
 کردن اتّهام سرايت فساد اجتماعی واقتصادی، از وارد

 .کردند  استفاده می،بهائيان به اين اصالحات و پيشرفتها
 یها  به بعد عالوه بر اذيت۱۹۲۰ ۀامّا از حدود ده

 ۀجسمی و مادّی، نوع جديدی از آزارها نسبت به جامع
 رهبران ۀاين حرکت نه به وسيل.  بهائی شروع شد

 طرف مذهبی کشور، بلکه از طرفی توسّط دولت و از
در عصر .  شد ديگر توسّط روشنفکران ايران هدايت می

، ۱۹۴۰ و ۱۹۳۰های  گرايی ايران پهلوی در دهه جديد مّلی
ادامه گيری تدبير جديدی   بهائی با به کارۀحمله به جامع

 يعنی وانمود شد که بهائيان مخلوق قوای خارجی یافت
 یینآآنها با انکار اين احتمال که .  و مأمور آنها هستند

تواند تجّلی دينی اصيل و محلّی باشد، سعی  بهائی می
ای داخلی و خائنين به  "بيگانه" را بهائیانکردند  می

که اصول اساسی عقيدتی (های ملّی گرايی  خصلت
قلمداد کنند، که در اين ) سلطنت رضا شاه شده بود

توانستند آنها را سپر بال ساخته مورد حمله  صورت می
 بهائی آیینظر نسل جديد نويسندگان، در ن.  قرار دهند
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ای کامًال سياسی تبديل شد که توسّط بيگانگان  به توطئه
 .برای ضعيف ساختن مّلت ايران طّراحی شده بود

 ايرانی به باور ۀاين اتّهامات از تمايل مشهور جامع  
ها  های مربوط به دسائس و توطئه کردن و تقويت نظريه

های مربوط به  رچه نظريهاگ.  کامًال بهره برداری کرد
ها در سراسر جهان به وفور  توطئه در جميع فرهنگ
 ايرانی از اين نظر غيرعادّی و ۀوجود دارد، امّا جامع
ها و افراد  ها محدود به گروه استثنائی بود که توطئه

 بيستم از ۀ سدۀای نبود بلکه در بخش عمد حاشيه
حتّی .  ای برخوردار گرديد پذيرش و استقبال گسترده

يرانی و نفوس روشنفکر مايل بودند  اۀدولتمردان برجست
بنا .  ها مشاهده کنند  دسائس و توطئهۀرا از دريچجهان 
 يکی از نويسندگان، خداوند که در تفکّر قديمی ۀبه گفت

شد که به ظهور  ايرانی علّت و سبب وقايعی محسوب می
 جديد نگاه به تاريخ، جای ۀپيوست، اينک، در شيو می
که پشت اين وقايع بودند، " قوای استعماری"د را به خو

های  اين تمايل به باور داشتن نظريه.  واگذار کرده بود
مربوط به توطئه و دسيسه شايد در کشوری که زمانی 
يکی از بزرگترين قدرتهای جهان بوده امّا بعدًا به 
انحطاط، شکست و مصيبت مبتال شده، چندان حيرت 

ه توهّمی جمعی که دشمنان نيرومند اقبال ب.  آور نباشد
ول اين انحطاط و هبوط هستند به ؤتنها مسبّب و مس
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تر از آن است که به مسائل و مشکالت  مراتب آسان
 .عظيم داخل کشور پرداخته شود

های  گرفتار کردن جامعه بهائی در اين نظريه 
انگليس و روسيه دو .   خيلی آسان بودنگری توطئه

 بودند که برای تسلّط بر ايران با قدرت عمده استعماری
هر دو کشور روسيه و انگليس .  يکديگر رقابت داشتند

های مختلف  به نحوی نسبتاً غيرممکن به نظريه
کنندگان  آميز متّهم شده به عنوان محرّکين و ايجاد دسيسه

بعدها وقتی که .  اديان بابی و بهائی شهرت داده شدند
ه شد، بهائيان متّهم ميان خاور آمريکا قدرت بزرگ در

بهائيان .  اند ها شده شدند که آلت دست آمريکايی
های صهيونيستی و  همچنين متّهم شدند که در دسيسه
 .اند فراماسونری عليه ايران دست داشته

 با شواهد جعلی تقويت نگری های توطئه اين نظريه 
به اين ترتيب مثالً برای تقويت اين اتّهام که .  شد می

 کتابی ،بهائی بودند گذار دو ديانت بابی و انروسها بني
اعترافات سياسی شد  جعلی انتشار يافت که ادّعا می

 ۱۸۵۴  تا۱۸۴۵، وزير مختار روسيه از کينياز دالگورکی
جدا از غير ممکن بودن داستان مذکور . است در ايران،

کی به اسالم روی وکه پرنس دالگور(در اين کتاب 
سهای مذهبی شرکت کرده آورده و در کربال در کال

مندرجات کتاب با حقايق شناخته شده مربوط )  است
او .  کی تناقض داردوبه زندگی و شغل دالگور
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 روسی بود ۀای از يک خاندان برجست سياستمداری حرفه
در آن زمانی که در اين کتاب جعلی گفته شده که او در (

کربال بوده، در واقع در مقامی سياسی در ناپل خدمت 
رغم اين واقعيت که گزارشهای  یعل).  کرده است می

 به روسی ۱۹۳۹کی در سال وواقعی سياسی دالگور
 ترجمه فارسی آن منتشر شد ۱۹۶۶انتشار يافت و در سال 

کی در واقع تا حدود سال ودهد که دالگور و نشان می
خبر بوده و حّتی بعد از آن   از نهضت بابيه بی۱۸۴۷

ه است، نويسندگان هنوز به اطّالعات بسيار اندکی داشت
اين خاطرات جعلی به عنوان مدرک دخالت روسيه در 

 .کنند ايجاد اديان بابی و بهائی استناد می
 برای متّهم کردن انگليس به یمدارک جعلی مشابه 

.  دخالت در پيدايش ديانت بهائی ارائه شده است
اميرکبير و ايران فريدون آدميت، در نشر اوّل کتابش 

-۴، صفحات ۱۹۴۴ / ۱۳۲۳ران در سال چاپ طه(
دارد که مّال حسين بشرويه، اوّلين فردی  ، اظهار می)۲۴۳

که به باب ايمان آورد، در واقع مأمور انگليسی بود که 
 او ۱۸۳۰آرتور کانالی در موقع سفر در خراسان در سال 

را به خدمت گرفت، و مّال حسين، که برای حفظ منافع 
 باب را تحريک کرد که آن و  کرد، انگلبس فعاليت می

آدميت .  ادّعا را مطرح سازد و نهضت را به پيش راند
 اين گزارش در کتاب ۀکنند کند که مدارک تأييد ادّعا می

سفر زمينی از انگلستان به شمال هندوستان کانالی به نام 
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البتّه، .   موجود استاز طريق روسيه، ايران و افغانستان
ی را خواند و حتّی ذکری از توان تمام کتاب کانال می

آدميت که با اين .  مالقات با مّال حسين را در آن نيافت
داستان ساختگی مواجهه داده شد، اين قسمت را از 

 .نشرهای بعدی کتابش حذف کرد
 امور خارجه انگلستان و وزارت خارجه ۀسوابق ادار 

ايرانيان، بعد .  آمريکا برای بررسی در اختيار همه است
 به ۱۹۷۹ه به سفارت آمريکا در طهران در سال از حمل

 سرّی آمريکاييان دست يافتند و بسياری از ۀهزاران پروند
مقامات دولت ايران  به جستجو و .  آنها را انتشار دادند

های ساواک، پليس مخفی  کاوش مفصّل در  پرونده
شاه، و سوابق لژهای فراماسونری در ايران پرداختند و 

اگر سر سوزنی .   را نيز انتشار دادندبسياری از اينها
مدوّن بهائيان با مدرک مربوط به ارتباط منظّم و 

سازمانهای ، آمريکا يا اسرائيل، يا دولتهای انگليس
 يا مسّلماً با هر يک از صهيونيزم و فراماسونری

توان  داشت، می های مخالف حکومت وجود می فعاليت
ساختند،  يز میاطمينان داشت که مشتاقانه آن را دستاو

.  کردند دادند و از يافتن آن ابراز خوشحالی می انتشار می
 اين نبودن ولی.  امّا هيچ مدرک و سندی يافت نشد

پردازان پرشور توطئه را  مدرک به هيچ وجه اين نظريه
تر  های حتّی ظريف بلکه صرفاً به نظريه.  سازد نااميد نمی

 .دوش نجر میتری برای بيان علل فقدان مدرک م و دقيق
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در سالهای بين دو جنگ جهانی، وقتی که تعدادی  
از بهائيان سابق و سايرين اجازه يافتند کتابهايی حاوی 
بسياری از اتّهامات دروغين عليه بهائيان منتشر سازند 

ای خود بدون آن که به بهائيان فرصت داده شود جوابه
 اين اتّهامات به نحوی را چاپ کرده انتشار دهند،

اتّهامات مربوط به  . ينده ظهور و بروز يافتفزا
  غیر اخالقیانحرافات اخالقی و مجاز بودن عمليات

جنسی در ميان بهائيان، به اتّهامات معمول و متعارِف 
سپس، بعد از دومين .  نظريه پردازان توطئه افزوده شد

جنگ جهانی، سازمان تبليغات اسالمی، انجمنی ضّد 
ها و کتابهای ضّد  زيادی رسالهبهائی، در انتشار تعداد 

بهائی بسيار فعّال شد، باز هم هيچ فرصتی به بهائيان 
در نتيجه .  داده نشد که به اين اتّهامات جواب بدهند

ای اندک اندک به  اين اتّهامات از اين انتشارات حاشيه
ها، راديوها و حتّی  ها، روزنامه جريان اصلی نوشته

آنها، با تکرار .  کردانتشارت محقّقانه سرايت پيدا 
، به طور )و بدون هيچگونه تکذيب و انکار(مداوم 
ای توسّط روشنفکران ايرانی و عامّه مردم ايران  فزاينده

 .به عنوان حقايق ترديد ناپذير پذيرفته شدند
 انگليسی ـ آمريکايی ـ ۀاتّهامات مربوط به توطئ 
 يهودی ـ صهيونيستی ـ  فراماسونری ـ بهائی سی ،رو
چنان تا امروز ادامه دارد و شامل مقاالت و کتابهای هم

متعدّدی است که در ايران و خارج از ايران منتشر می 
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کرده و  به اين ترتيب، اکنون نفوس تحصيل.  شود
توانند مقاالت حاوی  یروشنفکر ايرانی به طور معمول م

 به استثنای ،هايی را که فاقد هر گونه شواهدی بيانيه
 در حمايت و  استخی مدارک جعلی،تکرار مداوم بر

تصويری دروغين و  تحريف .  تأييد اظهارات خود بيابند
ها و  شده از جامعه بهائی ساخته شد که برای شکست

ای به بهائيان  های دولت و توجيه هر گونه حمله کوتاهی
 .  به راحتی به عنوان سپر بال قابل استفاده است

.  رخ داد۱۹۵۵ سال ترين و شديدترين اين موارد در جّدی
 بهائيان در راديو، مقامات  بهدر آن زمان برای حمله

دولتی و مذهبی متّحد شدند و اين اقدامات به حمالت 
کار وبه زيادی به بهائيان،  اموال آنها منجر شد  به محّل 

 .ای شد و حتّی موجب مرگ عّده
،  فساد پايان يافتن۱۹۷۹انقالب سال در پی  

های فاحش در   جنسی و نابرابریاقدامات غير اخالقی
به .  ثروت و طبقات اجتماعی به مردم وعده داده شد

آنها وعده دادند که به جای آن، زندگی توأم با ضوابط 
اخالقی و دولتی عادل متّکی به  مذهب و ثروت ناشی 
از نفت که برای منافع عموم مردم به مصرف خواهد 

فتن نيست نيازی به گ.  رسيد، جايگزين آن خواهد شد
آنچه که مردم ايران .  که به هيچکدام از اينها عمل نشد

 و بی بند و   اخالق است از فساداند عبارت تجربه کرده
باری در مقياسی به مراتب گسترده تر از زمان رژيم 
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کسی حّتی در حدی سابق، مسأله موادّ مخدّر  که قبالً 
 کرد، تقلّبات سياسی و زير پا گذاشتن تصوّرش را نمی

 .حقوق بشر نسبت به همه، بخصوص زنان و اقّليت ها
های اذيت و آزار که در  بعالوه، هر دو رشته حرکت 

بهائی با قدرت تمام شدّت  ۀباال ذکر شد برای جامع
های  های علما با دستاويزهای مذهبی با اذيت  آزار.يافت

پردازان  نظريه ۀاساس از ناحي حکومتی که اتّهامات بی
.  ند، با هم تلفيق و ترکيب شدنک ر میتوطئه را تکرا

اعضاء سابق تبليغات اسالمی حال در موضع قدرت در 
حکومت قرار گرفته بودند و می توانستند از قدرت خود 

های ديرين خود عليه جامعه بهائی  برای پيگيری کينه
 .استفاده کنند

موارد آزار کسانی که از هر گونه اتّهامی مبرّا و  
 جز بهائی بودن هيچ امری در مورد آنان گناه بودند و بی

شد، موارد زير پا گذاشتن حقوق بشر و  ثابت نمی
 اجتماعی، ۀتالشهايی برای از بين بردن پايه و شالود

اقتصادی و فرهنگی جامعه بهائی ، فهرستی طوالنی 
موارد زير تعداد اندکی است از آنچه که توسّط .  است

 مورد وضعيت حقوق ويژه سازمان ملل متّحد در نماينده
از جمله اقداماتی که بنا .  بشر ايران گزارش شده است

به گزارش او توسّط حکومت ايران عليه جامعه بهائی در 
 :يافته انجام شده موارد زير است سطحی سازمان

 های بهائی ممنوعيت رسمی تشکيالت و فعاليت •
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 رهبری شورای تمام اعضایدستگيری و اعدام  •
 ملّی
دام بسياری از شوراهای رهبری  و اعیدستگير •

 محلّی
های بهائی از جمله   اموال و دارايیۀمصادر •

 انداز اطفال شرکت پس
مصادره، اهانت و تخريب اماکن مقدّسه و  •

 قبرستانهای بهائی

 سازمان ۀ ويژۀاز جمله موارد مزاحمت و اذيت که نمايند
ملل متّحد گزارش کرده که در مورد افراد بهائی صورت 

 :ارد زير استگرفته مو
 زندانی و شکنجه کردن •
اخراج بهائيان از تمام سازمانهای دولتی در  •

 سطح ملّی و محلّی
تشويق کارفرمايان ديگر و فشار بر آنها برای  •

 اخراج کارکنان بهائی
 صدور حکم قطع حقوق بازنشستگی کلّيه بهائيان •
صدور فرمان به بهائيان برای برگرداندن تمام  •

  به آنها پرداخت شده استحقوق و بازنشستگی که
تعطيل کردن جبری مؤسسات تجاری و شغلی  •

 متعلّق به بهائيان
اخراج دانش آموزان و دانشجويان بهائی از  •

 مدارس و دانشگاهها و خودداری از پذيرفتن آنها
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فقدان مدارک رسمی ازدواج برای بهائيان که به  •
آنجا منجر شد که زنان متأهّل بهائی را روسپی و 

 . آنها را نامشروع اعالم کنندفرزندان
فقدان محلّی برای دفن اجساد بهائيان بعد از  •

  قبرستانهای بهائیةمصادر
محروم کردن بهائيان از وسائل رفاهی اجتماعی  •

 غذايی و ۀبندی و سهمي ضروری مانند کارت جيره
 اخراج کشاورزان از شرکتهای تعاونی زراعی و غيره

 مصادره اموال و حسابهای بانکی •
 ها خريب خانهت •
 محروم کردن از ارثيه •
 ردّ تقاضای صدور گذرنامه •
ازدواجهای تحميلی و سپردن فرزندان بهائی به  •

 ديگران
 دزدی و قتلهای خارج از احکام قضايی آدم •
 قضائيه در موارد ۀای توّسط قوّ صدور اعالميه •

مختلف که هر کسی که فردی بهائی را کتک بزند، 
ا بکشد به اين عّلت اموال او را بربايد يا او ر

مجازات نخواهد شد، و به اين ترتيب به طور مؤّثر به 
هرکسی که به اين کارها دست بزند چراغ سبزی 

 .نشان داده شد که از مجازات معاف خواهد بود
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وقتی .  زير پا گذاشتن حقوق بشر همچنان ادامه دارد  
شود که  که شواهد مستند از دادگاههای ايران ارائه می

ان صرفًا به عّلت اعتقاد ديانتی خود اعدام، زندانی بهائي
های  از جمله بيانيه(يا مورد آزارهای ديگر قرار گرفته اند 
خود بردارند از  ۀمستندی که اگر آنها دست از عقيد

حکومت ايران سعی کرده  ) مجازات معاف خواهند شد
اساس  های بی اقدامات خود را  با روی آوردن به نظريه

يه کند و ادّعا نمايد که بهائيان به علّت توطئه توج
کمکهای خود در دوران گذشته به شاه و به اين علّت که 

اند، به اين بالها دچار شده  بوده" جاسوس خارجيان"
 .اند

موجوديت جامعه بهائی ايران در وضعيتی   
 اعضای آن از استخدام آميز قرار دارد، مخاطره
شود، از  اخت نمی پرد آنان، حقوق بازنشتگیاند محروم

جيره و از هر گونه فرصتی برای ورود جوانان به دانشگاه 
 . محروم است

بهائی در مقابل غارت و چپاول ناشی از  ۀجامع  
منابع .  اقدامات دولت به اّتحاد و همبستگی روی آورد

خود را روی هم گذاشت و به کسانی که در اثر  تعقيب 
طمه ديده آميز خصمانه ل کيفری و اقدامات خشونت

مؤسّسات آموزشی ايجاد کرد تا .  بودند کمک کرد
جايگزين تحصيالت دانشگاهی شود که دولت آنها را از 
آن محروم ساخته بود و اطمينان دادند که با وجود 
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 تمام اموال جامعه، ۀممنوعيت تشکيالت و مصادر
.  خواهد داشت ادامه زندگی پر شور و پر فعاليت جامعه 

تواند نشان دهد که اين تأثير متقابل  میزمان گذشت تنها 
اذيت و سرکوبی که با عزم جزم صورت گرفته از طرفی و 

پذيری و تدبير و ابتکار از طرف ديگر در آينده  انعطاف
 .چگونه ادامه خواهد يافت
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  فصل نهم 

  

م  ی عا ت  لو یع   ھا
  

 است كه از لحاظ یا  امروزه جامعهیم بهائعاَل 
 ی و مذهبی، فرهنگی اجتماعۀيز سابقشناختي، و ن قوم

 ۀامّا با هم. پيروانش بسيار گوناگون و متنوّع است
 اهداِف ی پيگيری برا، اعضای جامعه و تنوّعیگوناگون

، در كنار يكديگر یالملل  بينی در پيشرفت و همكارآن
شورای بین با توجّه به اين موضوع، . به فعاليت مشغولند

 یها  از پيامی در يك)عظمبيت العدل ا(المللی بهائی 
 را به ی بهائۀاخيِر خود از اهل عالم دعوت كرد تا جامع

 عالم ۀ و اتّحاد آيندی يگانگیعنوان نمونه و الگو برا
  . در نظر بگيرندیانسان

  گسترش جامعه بهائي
 ی اساساً از طريق تماس فردی بهائۀگسترش جامع 

. دگير ی با دوستان و همسايگان صورت میافراد بهائ
بررسی و  جلسات"كنند، به  ی كه ابراز عالقه میكسان
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ها يك اجتماع  اين جلسه. شوند یدعوت م" تحقیق
 تشكيل یبهائ افراد  است كه معموالً در خانهیغيررسم

هایی برای مطالعه ترتیب  در سالهای اخیر دوره.شود یم
مندان به کسب اطالع  شود که در آنها عالقه داده می

هائی و افرادی که بتازگی به این دین ت بنراجع به دیا
خوانند  اند نصوص و آثار بهائی را بدقت می ایمان آورده

. شوند و به این ترتیب با اصول و تعالیم بهائی آشنا می
 به آیین  از مردمی بزرگیها  گروه از كشورهایدر بعض
  .اند  ايمان آوردهبهائی

 یائ ورود به جامعه بهی برایهيچ مراسم يا تشريفات 
 را كه بهاءالله در مورد ی ادّعايیاگر كس. وجود ندارد

مقام و مأموريت خويش مطرح كرده بپذيرد، قبول كند 
 را اجرا كند، مقام بهاءالله و یكه احكام و قوانين بهائ

 یولشوقی افندی  عبدالبهاء و ی، يعنوجانشنيانِ ا
بيت العدل (شورای بین المللی بهائی امرالله، و نيز مقام 

 را كه بهاءالله تعيين كرده بپذيرد، در اين صورت )عظما
  اين كه شخصیامّا، برا.  شودی میآن شخص بهائ

 بهائي شود، معموًال الزم ۀ جامعبتواند عضو رسمی
 نامش ثبت ی بهائی محلّهای  جامعهی ازاست در يك

 .شود
 به كشور ديگر معموًال ی از كشوری بهائآیینانتشار  

ناميده " آهنگ پیش"یا " مهاجر" كه یئبا حركت افراد بها
، يا مبلّغ یهيچ هيأت تبليغ. گيرد یشوند صورت م یم
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 معموًال در محلّ ین بهائا وجود ندارد، و مهاجریا حرفه
 پيدا كرده یكاربرای تأمین معاش شغل وجديد 

 ۀ را با سرمايیشوند يا خودشان كار یاستخدام م
 در گوشه و ی بهائآیینانتشار . كنند ی شروع میشخص

 كه در زمان منظّم یكنار جهان با يك رشته برنامه ها
 شورای بین  شروع شد و توسّطی افندی شوقیرهبر

، صورت ه ادامه يافت)بيت العدل اعظم( المللی بهائی
  )به فصل پيشين مراجعه كنيد( .گرفته است

 جهان، به جز یدر حال حاضر در تمام كشورها 
 را از ی بهائآیین دارند كه  وجودیواتيكان، جوامع بهائ

، یلحاظ وسعت گسترش در عالم، بعد از ديانت مسيح
 كه توسّط یا در رتبه دوم قرار داده است؛ بيانيه

 ۀدائر چون كتاب سال بريتانيكا و ی معتبرهای هنشري
 تأئيد شده، آن را اعالم كرده ی عالم مسيحالمعارف
ورها  در اكثر كشی بهائۀيافت جوامع سازمان ۲۴۱.است

 كه اذيت و آزار و ممنوعيت یوجود دارند، مگر نقاط
  .شده باشدامر  مانع اين ی بهائآیین یرسم

  پیروان از لحاظ تعدادی بهائدیانت، یبه طور كّل
در اوايل دهه . به سرعت در حال گسترش بوده است

  حدود)خارج از ایران (، احتماًال در تمام جهان۱۹٥۰
 به ۱۹٦۰ ۀ در اواخر ده. وجود داشتی بهائ۲۰۰, ۰۰۰

 به ۱۹۸۰ ۀحدود يك ميليون افزايش يافت و اواخر ده
 اين تعداد به ۱۹۹۰ ۀ ميليون نفر رسيد و اواسط ده٥/٤
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 اين یک جنبه از. بيش از پنج ميليون نفر افزايش يافت
 اخير را از اين نكته یانگيز در سالها  رشد شگفتميزان

 بيش از ۱۹٥۰ ألتوان برداشت كرد كه در اواخر ده یم
 اكنون  و بودندینود درصد تمام بهائيان جهان، ايران
 دنيا را تشكيل یايرانيان تنها شش درصد جمعيت بهائ

  . دهندیم
 و ی مّلیمحافل روحان(شورا های بهائی تعداد 

، بيشتر شده ان نيز به نسبت افزايش تعداد بهائي)یمحلّ
جدول توان به بهترين وجه در  یاين افزايش را م. است

  .زير مشاهده كرد

  
  رشد مؤسسات امر بهائي

    1954  1963  6891  1973  1979  1988       1994  
  172  149  125  113  81  56  12   محافل ملي

  17780   19488  23634  17037  5902  3379  708  محافل محلي
  119276  112137  102704  69541  31883  11092  3117   مراكز اقامت بهائيان

  
 اثر موژان مؤمن i Faith 1957-1988’Baha  The  از مقالهارقام: توضيح

  صفحه   ,The Baha’i World 5-1994 و   70و پيتر اسميت، صفحه 
  از اعالميه رسمي بخش آمار 2001ارقام مربوط به سال .  گرفته شده است317

كاهش .  انتشار يافت نقل شده است2001بيت العدل اعظم كه در اول آگست 
 به علّت تجديد 1988 و 1979فل روحاني محلّي بين سالهاي تعداد محا

در اين .  در هندوستان صورت گرفت1987سازماندهي عمده در سال 
سازماندهي ناحيه مربوط به هر محفل روحاني محلّي افزايش يافت تا بيش از 
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نتيجه آن كاهش تعداد محافل روحاني محلّي در . يك روستا را در بر بگيرد
از آن زمان به بعد تجديد سازماندهي .  بود4497  به 15’448 هندوستان از

  .مشابهي در ساير كشورها انجام شده است

  
  

افریقا،  ، آسيای در كشورها بزرگی بهائ جوامع  
 بزرگترين امریکای جنوبی و اقیانوس آرام وجود دارد، و

 هندوستان است كه  بهائیۀ جامع در جهان یجامعه بهائ
در .  باشدی دو ميليون نفر متجاوز ازمتعداد اعضاء آن 

 اقيانوس آرام، بهائيان باالترين درصد را یكشورها
 چون یدر كشورهاي. دهند یشكيل منسبت به جمعيت ت

 درصد ۱۸ تا ۱۲ و جزاير مارشال، بهائيان بين یريباتِك
 .كّل جمعيت هستند

به  نيز ی در تعداد مشكالتیچنين افزايش سريع 
 ی مدّتی از اين نواحی رشد در برخ است، وهمراه داشته
تر كردن معلومات و   عميقی برای تالشهايتامتوقّف شد 

 ۀ توسعیها  طرحۀارائ. ورت گیردص بهائيان جديد ۀتجرب
 از یها در بسيار  فعاليتۀ دامنی و اقتصادیاجتماع

 . را گسترش داده استیجوامع بهائ
  در خاورميانه آغاز شد، اّمای بهائدیانتاگر چه  

اذيت و آزار در اين ناحيه رشد آن را به ميزان قابل 
 از ی در بسياری بهائدیانت.  محدود ساخته استیتوجّه

 از اين ی ممنوع اعالم شده و در برخی اسالمیكشورها
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 یها  ايران به طور متفرّق، حركت وكشورها مانند مصر
ترين  بارزترين و برجسته. آزاردهنده انجام شده است

 ايران صورت ی اسالمیاذيت در جمهورمورد آزار و 
در اين كشور بهائيان بزرگترين اقليّت . گرفته است

 ۱۹۷۹از زمان انقالب .  غيرمسلمان هستندیمذهب
امان و  ی بیها تاكنون، بهائيان ايران در معرض برنامه

اند كه به اعدام بهائيان برجسته  مداوم اذيت و آزار بوده
نجر گرديده و بقيه بهائيان به  از آنها میو تبعيد عدّه زياد

طور سيستماتيك مورد چپاول و غارت واقع شده اموال 
 آنها سلب شده یآنها از بين رفته و جميع حقوق مدن

 از ی امّا، برخ.) به فصل هشتم مراجعه کنید(  .است
مثالً، . اند و مدارا نشان دادهی بردباری اسالمیكشورها

 يك اقليّت  به عنوانی بهائۀجامعدر پاكستان، 
 .غيرمسلمان به رسميت شناخته شده است

 ی غربیاز زمان عبدالبهاء، بهائيان در كشورها 
حضور ) ، استراليا و نيوزيلندی شمالیاروپا، آمريكا(

 اروپا در اثر ای کشورهای  پارهجوامع بهائي در. اند داشته
 به اذيت و ی آن، رژيم نازّیكه در ط (یجنگ دوم جهان
به شدّت از هم )  آلمان پرداختیائآزار جامعه به
بعد از آن هم اين جريان ادامه داشت . پاشيده شدند

 قرار ی در بلوك كمونيستی موجود بهائۀچندين جامع(
 ی بهائيان در اين كشورها به كّلیها گرفت و فعاليت
 آلمان بعد از ی بهائۀاگر چه جامع). متوقّف گرديد
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كرد، امّا  را شروع ی آهنگ بازسازیجنگ، به كُند
 در بلوك كمونيست تا سقوط كمونيزم در یجوامع بهائ
بعد . ، نتوانستند در صحنه پديدار شوند۱۹۸۰اواخر دهه 

 ی شرقی در اروپای بهائآییناز آن بود كه رشد سريع 
، استراليا و ی غربی، اروپای شمالیدر آمريكا.   شدآغاز

 . كُند امّا مداوم وجود داشته استینيوزيلند، رشد
 ی در آمريكای جوامع بهائیها سرآغاز فعاليت 
 در ی شمالی توسّط بهائيان آمريكای و مركزیجنوب

 به ۱۹٥۰ ۀاز اواسط ده.  بود۱۹٤۰ ۀ و ده۱۹۳۰ ۀاواخر ده
 در تعداد بهائيان در اين یبعد افزايش شديِد ناگهان

اين در اثر تعداد انبوه . شود یناحيه مشاهده م
 بوليوي، اكوادور و  چونیسرخپوستان در كشورهاي

 . اقبال كردندی بهائآیینپاناما بود كه به 
 كه ی از كشورهايی، كه بهائيان در بسيار۱۹٥۰ ۀتا ده 

تازه به استقالل رسيده بودند سكونت اختيار كردند، 
 ۀ در منقطمنظّم و به طور ی واقعی به معنای بهائآیین

 آن در بعد از. ه بودحراي آفريقا تثبيت نشدجنوب ص
 كشورها مانند اوگاندا ايجاد ی سريع در برخینجا رشدآ

شروع .  داشتی تدريجیشد و در ساير كشورها گسترش
 در ی بهائآیین مانِع توسعه ی داخلیها یآزارها يا ناآرام

 كه یدر كشورهاي.  گرديدی آفريقايی از كشورهایبسيار
 به ميزان قابل یاين اتّفاقات وجود نداشت، جامعه بهائ

  .شد كرده است ریتوجّه
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 ی جنوبی در آسيای بهائدیانتاز زمان بهاءالله،  
 تقريباً تمام بهائيان ۱۹٦۰ ۀامّا، تا ده. حضور داشته است

از آن .  يا مسلمان بودندی سابقه زردشتی دارایهند
 از روستائيانِ هندو به امر یا زمان به بعد، تعداد فزاينده

 یقابل توجّهتعداد . اند  اقبال كرده تسجيل شدهیبهائ
 . در پاكستان و بنگالدش نيز وجود داردیجوامع بهائ

 ی بهائآیین، گسترش سريع ی جنوب شرقیدر آسيا 
 صورت گرفت، بخصوص در ۱۹٦۰ و ۱۹٥۰هاي  هدر ده
بعد از آن، در . ، ويتنام و فيليپينی، مالزیاندونز

. آمد  پيشی اين كشورها دگرگونیوضعيت جوامع بهائ
 و ويتنام، بهائيان یا، مانند اندونز از كشورهیدر برخ

 كه در ساير یمورد اذيت و آزار قرار گرفتند، در حال
 . ادامه يافتی بهائدیانتكشورها گسترِش 

 آیین. ، توسعه بسيار كند بوده استی شرقیدر آسيا 
 به رسميت ی خلق چين و كره شمالی در جمهوریبهائ

اليت شناخت نشده و بنابراين در اين كشورها هيچ فع
 ی در كشورهايیحتّ.  وجود نداردی بهائۀسازمان يافت

 برقرار است، ی مذهبی كه آزادی جنوبۀچون ژاپن و كر
 ی غربی مشابه شرايط آن در اروپای بهائآیینوضعيت 

 .باشد ی درصد رشد جامعه كُندتر م واست
 ر در آسيای اوّل، جوامع بهائیاگر چه تا جنگ جهان 
عد از غلبه كمونيزم، بهائيان  وجود داشت، امّا بیمركز

مورد اذيت و آزار قرار گرفتند و تعداد آنها به شّدت 
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از زمان سقوط كمونيزم، در تمام . كاهش يافت
 ی مداوم در جوامع بهائی اين منطقه، رشدیكشورها

  .برقرار بوده است
 كه از زمان ی اقيانوس آرام، به جز هاوايۀدر منطق 

 بوده، در ساير نقاط فقط ی بهائۀ جامعیعبدالبهاء دارا
 َپرت و دور افتاده حضور ی در جاهايیبهائيان اندك

 بارز مشاهده ی در اكثر جزاير رشد۱۹٦۰ ۀاز ده. داشتند
 عمده از جمعيت را یهم اكنون بهائيان اقلّيت. شده است
 اقيانوس آرام تشكيل ِیا  جزيرهی از كشورهایدر بسيار

 .دهند یم
  

 ساير  و تّحدهمكاري با سازمان ملل م
  مؤسسات بين المللي

، با سازمان ملل متّحد از بدو تأسيِس ی بهائۀجامع 
بهائيان ساختار و تركيب . آن، ارتباط نزديك داشته است

 ی سازمان ملل متّحد را بهترين شكل ممكن تلّقیفعل
 آن را نزديك به كمال مطلوِب یامّا، آرمانها. كنند ینم

 هر گونه ۀراين آن را شايستدانند و بناب ی می بهائآیین
  .كنند ی میحمايت تلّق

 ی يكی بهائی بين المللۀ گذشته، جامعۀدر چند ده 
 سازمان ملل وابسته به ی غيردولتیترين سازمانها از فعّال

 ی از سازمانهایاين جامعه در بسيار. متّحد بوده است
مانند يونيسف و سازمان ( سازمان ملل مّتحد ِیفرع
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 شركت یدر مقام مشورت)  و غيرهیصاد و اقتیاجتماع
 ملل متّحد حضور ۀ عمدیها نموده و در تمام كنفرانس

 از اين كنفرانسها مقاالت ی در بسيار وفعال داشته است
 از ی بهائۀبعالوه، جامع. ه نموده استارائ یهاي و بيانيه
 كه ملل متّحد ی خاّصی مختلف و سالهایها فعاليت

با تأسيس دفتِر محيط . تاعالم نموده حمايت كرده اس
در ( زنان ی ترقّی برای، و دفتر)۱۹۸۹در سال (زيست 
 توانسته توجّه ی بهائی بين المللۀ، جامع)۱۹۹۲سال 
 . مورد نظر معطوف داردیها  به اين زمينهیبيشتر

   
   اجتماعي و اقتصاديةطرح هاي توسع

 ۀ آخر قرن نوزدهم در جامعیها اگر چه در دهه 
 ۀ توسعیها  شروع طرحی برایهاي ش ايران تالیبهائ

 ۀ صورت گرفت، امّا به علّت سركوب جامعیاجتماع
 مثال، مدارس یبرا. نرسید مطلوب ۀ به نتيجیبهائ

متعدّد توسّط بهائيان آغاز به كار كردند امّا در سال 
 . به دستور دولت تعطيل شدند۱۹۳٤

 در ی اخير شاهد ظهور جوامع بزرگ بهائیها دهه 
 یا  حركت تازهیير جهان بوده، كه به نيرو فقیها بخش
 منجر ی و اقتصادی اجتماعۀ توسعیها  برنامهیبه سو

كه در آخر فصل چهارم توضيح داده (ها  اين برنامه. شده است
 كه در سطح ی با كمكی معموًال توسّط جوامع محلّ)شد
  .كنند، توسعه يافته است ی دريافت میمّل
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 توسعه، یها طرحدر هر منطقه از جهان، ماهيت  
 كه در اختيار ی آن منطقه و امكاناتیمطابق با نيازها
 یدر آمريكا. گيرد، متفاوت بوده است یبهائيان قرار م

 آند، بهائيان ۀ منطق، در قبايل سرخپوستان دریجنوب
 مناطق در سفر  بودنمشكل.  وجود دارندیبسيار

 ی چندين ايستگاه راديويموجب شده که یكوهستان
 ها  فرستندهاين.  آن منطقه تأسیس شوددر یبهائ
 و ی در خصوص بهداشت، كشاورزیهاي توانند برنامه یم

 ی برای بهائ آیینۀبار در یهاي  و نيز برنامهیسوادآموز
 از یيك. مردم اين نقاط به زبان خودشان پخش كنند

 در اين منطقه با آن روبرو ی كه مردم بومیا مسائل عمده
 در ی فرهنگ سرخپوستیبراهستند، ارزش قائل نشدن 

.  استیاسپانيول-یمقابل اهمّيت دادن به فرهنگ اروپاي
 ی در زنده كردن فرهنگ بومیبهائ  راديویايستگاهها
 ی داستانهای و بازگويی محلّی از طريق موسيقیآمريكاي

 . اند  كردهی بازیا ، نقش عمدهیبوم
. اند   کار گرفتههروش دیگری بدر هندوستان، بهائيان  
را از روستاها به  ی چند ايجاد شده كه افرادیؤسّساتم

معلومات الزم  در آنجا به آنها مهارتها و  ودنآور میآنجا 
 خود یتوانند آنها را به روستاها یشود كه م یآموخته م

 كه در اين یمهارتهاي. برده به ديگران آموزش دهند
شود عبارت است از  یمؤسّسات آموزش داده م

، ی، بهداشت و تندرستی روستايیلوژ، تكنویسوادآموز
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 زنان كه آنها را به كسب معاش یبرا دستی و صنايع
 جوامع یها  و فعاليتیدر مورد تعاليم بهائ. توانا سازد

در . شود ی به شركت كنندگان آموخته می نيز مطالبیبهائ
در زئير و نيز در  Kivu كيو ن نيز مانند استاینقاط ديگر

در پاناما مؤسّسات  Guaymi یميان سرخپوستان گوآيم
  . شده است ایجادیمشابه

كيد بر آموزش و پرورش در تعاليم بهائ  ، یبه عّلت تأ
 مدارس  تأسیسمتمرکز بر ی بهائیها  از طرحیبسيار
 ی آموزشِی راهنمايۀيك نمونه مربوط به مدرس. است

(tutorial school)  است كه در آنجا يك يا دو معلّم، كه
 یاند، كالسها ن كار آموزش ديده ايیمخصوصاً برا

 آزاد، اداره یخردساالن و بزرگساالن را، غالباً در هوا
شود شامل خواندن،  یآنچه كه آموزش داده م. كنند یم

 مفید برای یها و ساير موضوعات اخالقی نوشتن، تعليم
 مختلف یاين الگو در كشورها.  روستائی استۀجامع

فيليپين موفّق بوده ، و یمانند هندوستان، زئير، بوليو
كادميك بهائۀ مدرس۱۱٦، تعداد ۱۹۹۲از سال . است ، ی آ
 در ی آموزشی راهنمايۀ مدرس٤۸۸ كودكستان و ٦۲

اكثريت . اند  مشغول فعاليت بودهیسراسر عالم بهائ
 درحال توسعه بودند ی در كشورها مدارس از اينیبزرگ

 كوچك ی يا شهرهایكه به طور عمده در مناطق روستاي
  .كردند یت مخدم
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 ی كه پيشرفت نقش اجتماعیبا توجّه به تعاليم بهائ 
  اجتماعی ۀ توسعیها  از طرحیزنان الزم است، بسيار

 ۀمثالً، در هندوستان، مؤسّس. باشد ی متوجّه زنان میبهائ
،  Indore در ايندور ی زنان روستايی برای بهائیا حرفه
های   و مهارتی، مراقبت بهداشتیموز سوادآیها دوره

 توليد درآمد در محلّ اقامت آنها داير كرده الزم برای
 مورد تأييد واقع یا موفّقيت آن در پهنه گسترده. است

 زيست تماا اقدای جهانۀ از پانصد جايزیشده و يك
 در Earth Summit را كه در كنفرانس یمحيط

 اعطاء شد دريافت كرده ۱۹۹۲ريودوژانيرو در سال 
 .است
 همه ساكنين هر ی به رویائ بهیها تمام طرح 

-شود، گشوده است  ی اجرا م در آن كه آن طرحیا منطقه
توانند  یتوانند در آن طرح شركت كنند و هم م ی هم م-

ا ساير ی  بهائی هرگز مدارس. از آن بهره مند گردند
 به بهائيان يا بخش  اجتماعی بهائی-های اقتصادی  طرح

 اين. نيست از جمعيت محدود و منحصر یخاّص ديگر
 كه خواهان وحدت عالم ی با طرز تفكّر بهائروش 
 . و تطبيق داردی است، هماهنگیانسان
ها   از طرحی مهم در بسياریا به شيوهیجوانان بهائ 

 اختصاص. اند در گوشه و كنار جهان مشاركت داشته
 به  وی بهائآیین يك سال يا بيشتر به خدمت به ن داد

 مدرسه يا  دوران  بعد از پايان،ی عالم انسان به یطور كّل
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 جوانان ی از زندگیش بخیا دانشگاه، به نحو فزاينده
  . شده استیبهائ

  
  جامعه بهائي به عنوان يك الگو

 یبحران را ی است كه عالم بشریاين دوران، زمان 
تا اوائل قرن بيستم، حدّاقل در .  گرفته است فرا یعقيدت

در تعيين ديدگاه و  رسيد كه ديگر یاروپا، ديانت به جاي
 ّیدر ط.  نداشتی جامعه نقشِ چندان مهّمیارزشها

 ی جايگزينی، در تالش برای بشرۀ جامعقرن بيستم،
دين در قلب جامعه ايجاد  کنار گذاشتن  كه در اثریخألئ

، یگراي یمّل. ها را آزمود ی از ايدئولوژیشده بود، تعداد
شده و به ونيزم، همه مورد آزمايش واقع ي و كمینژادپرست

اند و جز   عجز خود را نشان دادهیانگيز طرز شگفت
. اند  ننهادهی به جای وسيع، اثری در مقياسیويران
 موجب ی اروپايی سرسخت و خشِن دولتهایگراي یمّل

 ی اوّل شد كه به ويرانیور شدن آتش جنگ جهان شعله
 یها یايدئولوژ.  از اروپا منجر گرديدی بزرگیبخشها

 و ی نازی كار اجباریردوگاهها به اینژادپرست
اگر چه اروپا .  شدی دوم منتهی جنگ جهانیها یويران

 بود كه لطمه ديد، امّا ساير نقاط دنيا نيز یا اوّلين نقطه
اخيراً، ما شاهد ضعف و .  داشتندی مشابهیها تجربه

 یونيزم بوديم، كه ميراثش اقتصادهايسقوط كم
 . محيط زيست بودیورشكسته و تباه
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 ی پُر كردن جاین دو حريف و رقيب عمده برااكنو 
 بازار ِیدار  سرمايهیيك.  وجود داردی ايدئولوژیخال

 از اقتصاد یآزاد است كه در حال حاضر، اساساً تركيب
. باشد ی شديد میگراي  و مصرفیآزاد، و فردگراي

 درجامعه از اين لحاظ یجايگاهِ برتِر اين ايدئولوژ
كننده و   ويرانیئولوژتناقض دارد كه خودِ اين ايد

دولت و مقرّرات در نظر پيروان .  جامعه استۀكنند تباه
 اين كه ی شرّ هستند، و براةاين فلسفه، زيانبار و ماي

 بازار بتوانند آزادانه به جريان بيفتند، آنها را ینيروها
توان  ی نمیترديد. بايد به حدّاقلّ ممكن كاهش داد

 یار آزاد توسّط برخ بازیداري  سرمايهیداشت كه پيگير
 كه جزء یگراي  و مصرفیاز كشورها، و فردگراي

 هر چه بيشترِ فاصله ی آن هستند، به گستردگیجدانشدن
بين ثروتمندان و فقيران در اين كشورها منجر شده كه 

.  بوده استها در شهر یتر شدنِ زندگ حاصلِ آن وخيم
 چنين )بيت العدل اعظم(شورای بین المللی بهائی 

  ر نظر كرده كه تمايل به اين مراماظها
ميليونها مردم گرسنه را بيرحمانه رها كرده تا قرباني معامالت  

خودسرانه بازارهاي جهان گردند كه خود باعث تشديد مصائب 
از طرف ديگر اجازه داده است عده , اكثريت نوع بشر گشته است

و ور شوند كه آباء  قليلي از آدميان در ثروت و رفاهي غوطه
  ...ديدند اجدادشان حتّي خوابش را هم نمي

هاي  ديگر وقت آن فرا رسيده تا به حساب مروجين مرام
كه مدعي رهبري اخالقي جهانيان ... منسوب به كاپيتاليسم...مادي
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اند، رسيدگي كرد و پرسيد كه آيا جهان جديدي كه اين  بوده
دعوي مرامها وعده داده بودند در كجاست؟ آيا صلح جهاني كه 

اند چه شد؟ آيا  شمرده تحصيلش را داشته و خود را وقف آن مي
به كجا انجاميد؟ چرا ... هاي فرهنگي  پيروزيةوصول به مرحل

اكثريت مطلق جمعيت جهان در اين زمان بيش از پيش در 
ورند و حال آن كه ثروتهاي  گرسنگي و بدبختي غوطه

امپراطورهاي نامحدودي كه حتّي فرعونها و قيصرها و يا حتّي 
ديدند، اينك در دست حاكمان  قرن نوزدهم خوابش را هم نمي

  ٢۴٢امور بشري انبار شده است؟
 ی خالی پر كردن جای ديگر براۀحريف عمد 

 ی مذهبی، بنيادگرايی جهانۀ در قلب جامعیايدئولوژ
اگر :  اين جنبش به شرح زير استِیفرض اصل. است
اند،  ورده قرن بيستم شكست خِی عقيدتیها تجربه

 ی مرام اصلیبگذاريد به وضعيت سابق، كه ديانت سنّت
تقريباً در تمام اديان بزرگ، يك . جامعه بود، برگرديم

 وجود دارد كه طالب يك حركت یجنبش بنيادگراي
 تا به دورانِ گذشته كه از لحاظ  و قهقرائی استمعكوس

 شمرده ی طالئیا  دورهیوليت اجتماعؤاخالقيات و مس
 یها امّا آنچه كه متأسّفانه اين جنبش. رسدشد، ب رم

 مورد ۀبنيادگرا متوجّه نيستند اين است كه در آن گذشت
 و استيال ی نه تنها برترینظرِ آنها، نقطه نظر مذهب

. داشت، بلكه تنها نقطه نظر موجود در جامعه بود
 یهنرها، ادبيات، علم، طبّ، و امور خيريه و تمام

حت تسّلط و كنترل دين بود  تی اجتماعی زندگرها جنبه
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از زمان .  وجود نداشتیو هيچ حريف و رقيب ديگر
 ۀخصوص با ظهور دوره ، و بررنسانس به اين سو

 بروز نمودند كه با موفّقيت ی مختلفیها ، مرامیروشنگر
 شدن زمان، امكان یبا سپر. به رقابت با دين پرداختند

 ديگر، مانند ديدگاه یها ه جهان به شيوۀمشاهد
، هنرها، ادبيات، ومعل. ، نيز فراهم آمدی علمیرَدگرايخ

، از كنترل ی بعد از ديگری امور خيريه، يكیطّب و حتّ
 ديگر یدين خارج شدند زيرا معلوم شد چارچوبها

 یبهترند، و اكنون تقريباً غيرممكن است كه بنيادگراي
 بتواند جامعه را به وضعيت سابق، كه هيچ یمذهب

 .شد، بازگرداند یتصّور نم براي دين یجايگزين
 یبهائيان اعتقاد دارند كه اين دو جايگزين، يعن 

، كه در حال حاضر تنها ی مذهبی و بنيادگرايیدار سرمايه
 به نظر ی جهانۀ كارآمد و خودكفا در صحنیها مرام
 قرن بيستم، مانند یها رسند، احتماًال مانند ساير مرام یم
 خود را نشان ی، ناتوانونيزمي و كمی، نژادپرستیگراي یمّل

 یها همچنان دارا هر يك از اين مرام. د دادنخواه
 خواهند بود امّا در حال حاضر یمخالفين و هواداران
 عرضه كنند یتوانند به عالم بشر یآنچه را كه آنها م

 ی، و از هم پاشيدگیتوان جز تفرقه، چنددستگ ینم
 :توصیه کرده است چنين ی افندیشوق. دانست

مرام هاي متداول و مؤسسات ديرينه و هر گاه 
مفاهيم اجتماعي و عقائد مذهبي نتواند رفاه و 

 نوع انسان را ترويج نمايد و هر ةسعادت قاطب
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گاه نتواند به رفع حوائج و نيازهاي بشري كه 
پيوسته به سوي تكامل در حركت است، 
بپردازد، چه بهتر كه آنها را به يك سو افكنيم و 

 عقائد متروكشان ةريم و از زمربه فراموشي بسپا
زيرا جهان محكوم به قانون تركيب و . شمريم

تحليل است، بنابراين آن قواعد و عقائد نيز از 
تغيير و تبديل و تركيب و تجزيه كه دامن همه 

از اين گذشته هر . گيرد مستثني نيست را مي
قانوني و هر مكتب سياسي و اقتصادي فقط 

منافع بشري به براي آن خلق شده كه حافظ 
طور كلّي باشد و براي آن نيست كه بشر براي 

  ٢۴٣.حفظ آنها فدا شود
بهائيان بر اين عقيده هستند كه ديانت آنها  

 یقابل گزينش كارآمد و مؤثّر در ميان موارد ینجايگزي
، اين یاز طرف. بشريت قرار دارد  برابراست كه اينك در

 كه یرد جهتپارچه و متّحد در مو آئين يك ديدگاه يك
 یا به همان شيوه. كند یبشر بايد در پيش بگيرد عرضه م

، اين آئين  استكه ديانت در گذشته عمل كرده
 كه بر همه چيز دهد یمارائه  از جهان ی كّلیديدگاه
 ر زندگیها افكند؛ تعاليمش تقريباً به تمام جنبه یسايه م

 امّا اين.  مربوط استی بشرۀ انسان و نيز كّل جامعیفرد
 همان هدِف بنيادگرايان ی نيست كه دارایبدان معن

 و اديان ی بهائدیانتتفاوت اصلي بين . مذهبي است
 بزرگ عالم اين واقعيت است كه ديدگاه اين آئين ۀعمد
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درصد سال گذشته ايجاد شده، و بنابراين نسبت به زمان 
 ساير اديان یها  دارد كه ديدگاهی و ارتباطرامروز نزديك
اند،   قبل از آن تأسيس شدهی پيش يا حتّكه هزار سال

 از اديان یبه اين ترتيب، مثالً، برخ. فاقِد آن هستند
 از مردم اعتبارِ خود را یمتداول و مرسوم در چشم بسيار

 مانند یهاي اند و در خصوص موضوع از دست داده
يا موقعيت )  بحث بر سر تكاملانندم (ی علمرها نظريه

امّا، . اند ها تقسيم شده ها و فرقه زنان در جامعه، به گروه
 با ديدگاه یهاي  در مورد چنين موضوعی بهائآیین ۀنظري

 آثار مقدّسه یهنگ است و چون بر مبناآ نوين هم
 در ميان یبند  و فرقهیباشد، باعث چنددستگ یم

 .شود یپيروانش نم
نظير در  یبو پارچه   يك ديدگاه يكی بهائآیین 

اش عرضه  جهِت آينده جهان و یخصوص وضعيت فعل
، ی، اقتصادیاين ديدگاه شامل مالحظات سياس. كند یم

 امور ۀ، اداری اجتماعیها ، موضوعیزيست محيط
 و روحانيت یاخالق مسائل  جامعه،ۀاجتماع، توسع

 دست ی بهائيان يك رؤيایاين ديدگاه برا. باشد یم
 نيست؛ بهائيان در گوشه و كنار جهان به طور ینيافتن

 . كنند یمکوشش هدف تحقق یافتن این اي فعّال بر
كنند كه  ی میبين  را پيشی جهانیبهائيان ايجاد نظم 

 ی بين ملّتها و كشورهایت صلح و آشیموجب برقرار
امّا بهائيان معتقدند كه تنها با . جهان خواهد شد
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توان  ی كه بهاءالله عنايت كرده، به اين هدف میتعاليم
  تعالیم كند كه آن یش م تالی بهائی جهانۀجامع. رسيد

 به اين ی ملموس و عينی عمل درآوََرد و شكلۀرا به مرحل
 صلح ی به سوی مثبتیها  قدمی بهائۀجامع. تعاليم بدهد

ها و   و دستهدیگر یک دشمنِ یها  بين گروهیو آشت
دارد؛ آموزش و  ی مختلف در جامعه، بر میها جناح

 ۀ به وسيلكند؛ ی را تأمين میپرورش، بهداشت و كشاورز
 به ی جناحیها  و بحثیمشورت و بدون سياست حزب

 یپردازد؛ ساختار ی می و تعيين خّط مشیگير تصميم
 قرار گرفتن قدرت در یكند كه بر مبنا ی را بنا میاجتماع

 است نه در دست باندها و ی انتخابیها دست هيأت
ها، اين آئين را  به اين شيوه. افراد نيرومند و داراي نفوذ

 آينده در نظر ی جهت نوعیوان به عنوان الگويت رم
 در ی پيشرفت و كاميابیگرفت كه بهترين فرصت را برا
شورای بین المللی . گذارد یاجتماع، در اختيار هر فرد م

 در پيام خود به اهل عالم در )بيت العدل اعظم(بهائی 
   : نوشت چنين ۱۹۸٥سال 

 بهائي به دست آورده ةتجاربي را كه جامع
وان به عنوان نمونه و مثالي بارز از اين ت مي

 بهائي ةجامع. اتّحاد روزافزون دانست
اي است مركّب از سه تا چهار ميليون  جامعه

نفر از بسياري از كشورها و فرهنگها و 
طبقات و افرادي كه سابقاً متدين به اديان 
مختلف بوده و حال در خدمات روحاني و 
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قاط عالم اجتماعي و اقتصادي كه در اغلب ن
كه خدماتشان مورد نياز است، مشغول به 

اي است به صورت  كار و كوششند؛ جامعه
 زنده و متحرّك كه مظهر تنوع يواحد

هاي انساني است و امورش را با  خانواده
نظامي مقبول بر اساس اصول مشورت اداره 

نمايد و نيز از فيوضات هدايت الهي كه  مي
مستفيض  تاريخ بشري جاري گشته،  طولدر
 بهائي در حد خود ةوجود جامع. گردد مي

دليلِ مثبت ديگري است كه آنچه مؤسس 
 وحدت عالم انساني از ةبزرگوارش دربار

قبل بيان فرموده، امري است قابل اجرا و 
شاهد ديگري است بر اين كه عالم انساني با 
وجودي كه با مشكالت عديده ناشي از 

، باز قادر رسيدن به مرحله بلوغ مواجه است
 زندگاني ياست كه در جامعه جهاني متّحد

 بهائي بتواند به نحوي در ةاگر تجرب. نمايد
افزايش اميد بشر در ايجاد وحدت عالم 
انساني كمك و مساعدتي معنوي بنمايد، ما با 
كمال منّت و سرور آن را به عنوان نمونه و 

 جهانيان بر طَبقِ ةمثال براي تحقيق و مطالع
  ٢٤٤.نهيم اخالص مي
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ع   ا
  
فوا التُصر":  چنين استياصلمتن ، ٣٨، صمجموعه الواح مباركه طبع مصر -1

وَر عَلي م  َو ال تَقْتَصروا األ ُة فِي الْمُشْتَهياِت النَّفْسّيِةنُقوَد أعْماركُمُ النّفيسَ
 ."ةمَنافِعِكُمُ الشّخْصيّ

 ، ياصلمتن  (٢٨ - ٢٩ص ، ص الواح طبع مصرةمجموع كلمات مكنونه، -2
" و فيه كنَفْس غناء رَفْتع أنْت و نْهع كتَنزيه أنَا أريد و بالذَّه تريد أنْت

 فكَي ظَنُّك كذل مري هذا علمي وع و نْهع كالغَناء في تَقْديس رَفْتأنَا ع
رِكأم عري مأم عتَمجي"(  

  ٣٢٨ -٣٢٩ صص، ح طبع مصر الواةمجموع  لوح احمد فارسي، -3
انّما حيات الدنيا كَسرابٍ أو عبابٍ أو ظاللٍ و هلْ يتَصور أنِّ السراب يؤَثِّرُ " -4

، منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء( "رب األرباب َو تأثير الشَّراب ال
زندگي اين دنيا مانند : مضمون بيان ايشان) (١٧٣ -١٧٤ صص ، ١ج

آيا گمان بر اين است كه .  يا موج دريا يا سايه ناپايدار استسراب،
سراب مي تواند تأثير شربت گوارا را داشته باشد، سوگند به خداوند كه 

  .)چنين نيست
  ٢١٤ - ٢١۵ ص، ص١ ج،منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -5
  ١٩۵ ص،١ ج،منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -6
ر گرانمايه را بانتها رسانده ايد و نَفَسِ پاكي از شما قرنها گذشت و عم" -7

، مجموعه الواح طبع مصركلمات مكنونه،  ("...بساحت قدس ما نيامد
  )٣٧٨ص
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  ٣٨۵، صمجموعه الواح طبع مصر كلمات مكنونه، -8
  ٩۶، ص٣، جآثار قلم اعلي هفت وادي، -9

  ٩۶ - ٩٨، صص ٣ج، آثار قلم اعلي هفت وادي، -10
  ٩٨ - ٩٩، صص ٣ج، آثار قلم اعلي  هفت وادي،-11
12- " رُكُمأْماكُم أنْ التَقَرّّبوا بِها ألنَّها يها ايخْرُفز نيا ونِ الدع كُمخَلّصوا أنْفُس

، ٢ج، آثار قلم اعلي ("بِالْبغْيِ و الْفَحشاء و يمنَعكُم عنْ صراط الْمستَقيم
  )، مؤسسة معارف بهائي كانادا۴۴١ص

  ۴٠، بند كتاب اقدس -13
  ٣٧۶، ص مجموعه الواح طبع مصر كلمات مكنونه،-14
  16، صمنتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا -15
  ٣٨۶، ص الواح طبع مصرةمجموع كلمات مكنونه، -١6
  ١٠١ - ١٠٢ صص، ٣ ج،آثار قلم اعلي هفت وادي، -17
  ١٠٢، ص٣ج، آثار قلم اعلي هفت وادي، -18
  ١٠٢ -١٠٤ صص، ٣ج، لم اعليآثار ق هفت وادي، -19
  ٣٣٩، ص الواح طبع مصرةمجموع -20
  ١٩١٢ آوريل ١٢ مورخ ة خطاب– ترجمه -21
  ١۶۵، صمفاوضات عبدالبهاء -22
  ٢٩٣، ص اقتداراتةمجموع -23
   مأخذ فوق-24
كَرْناه لََك هَُو االنْصاُف َو هَُو خُروُج الْعَبْد عَنِ الْوَهِْم وَ  "-25 كُّلِ ما َذ رأسُ 

 في كُلِّ ةُرِ التَّوْحيِد وَ الْمُشاهََدقْليِد وَ التَّفَرُّسُ في مَظاهِرِ الصُّنْعِ بِنَظَالتَّ
ر،  مجموعه الواح طبع مصكلمات حكمت،( "االُٓموِر بِالْبَصَرِ الْحَديِد

  )٣۶ص
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 الواح طبع ةمجموع كلمات مكنونه، "أحب األشْياء عنْدي االنْصاف" -26
  ١٧، صمصر

ا تُوَفَّقُ بِذلََك أْن تُشاهَدَ األشْياَء بِعَيْنَِك ال بِعَيِْن الْعِباد و تَعْرِفَهأنَْت " -27

كَيَْف يَنْبَغي أنْ َيكوَن ِةبِمَعْرِفَتَِك ال بِمَعْرِفَ  أحَدٍ فِي الْبِالد فَكِّْر في ذلَِك 
مات مكنونه، كل( "ذلَِك مِْن عطيَّتي عَلَيَْك و عِنايَتي لََك فَاجْعَلُْه أماَم عَيْنَيْك

  )١٨، ص الواح طبع مصرةمجموع
28- "كنَفْسل هما تَخْتار كدونورق سوم از كلمات فردوسيه،  ("اخْتَرْ ل

  )١١٩، ص اشراقاتةمجموع
  ١۵٣، ص اشراقاتة مجموع طراز پنجم از لوح طرازات،-29
  ١٧٨، ص١ ج،خطابات -30
  ٧٢ - ٧٣ صص، ١ ج،خطابات مباركه -31
  ٧٢ - ٣٢ صص، ١ ج،كهخطابات مبار -32
  ١٩١١ اكتبر ٢۴ مبارك مورخ ة خطابة ترجم-33
  ١١، ص نجفي محمد تقيلوح شيخ -34
  ١۵٧، ص١ ج،من مكاتيب عبدالبهاء -35
  ٢٢۶، ص١ ج،منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -36
  ١۵٢، ص اشراقاتةمجموع طراز چهارم از لوح طرازات، -37
 ةمجموعطراز چهارم از لوح طرازات، ( "مكانباب االطمينان لمن في اال" -38

  )١۵٢، صاشراقات
   مأخذ قبل-39
 ٧٣، ص  اشراقاتةمجموع/  طراز چهارم از لوح طرازات، مأخذ قبل-40

   100لوح شيخ نجفي، ص) / لوح اشراقات(
  ۵۵، صظهور عدل الهي نقل قول در -41
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م يا قوم ِة  ایّاُک بِاألماَنصَّدِْق َو نُفوسَكُملسانَكُم بِال زيّنوا يا قوُمقل " -42

 )١٩٠، صمنتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا( "التَخونوا في شَيءٍ 
  ١٧۵، صكتاب ايقان -43
  ۶٨ - ۶٩ صص، ظهور عدل الهي -44
  ٣٨۶، ص الواح طبع مصرةمجموع كلمات مكنونه، -45
  ١١۵۶ ة، فقر٣۴۴ ، ص Lights of Guidance – ترجمه -46
م ذَوات الجمال بِأحسنِ الطّراز الترتد الَيهنَّ أبصارهم ولو يرون علَيهِ" -47

  )١۵٣كتاب مبين، ص( "بِالْهوي اولئك خُلقوا منَ التَّّقْوي
  ٣٧۴، ص الواح طبع مصرةمجموع كلمات مكنونه، -48
كلمات حكمت،  ("رأس االيمان هو التّقَلُّل في الْقَول و التّكَثُّر في الُعمل" -49

  )٣۵، ص الواح طبع مصرةموعمج
  ٣٩۵ - ٣٩٦ صص،  الواح طبع مصرةمجموع كلمات مكنونه، -50
51-" بِحللِ األرضِ و هنُ نَفْسزَيي ه لَولَينِ اهللاِ ال بأس عع ءشَي هنَعمانّ الّذي لَن ي

 لعباده زينتها و ما خُلقَ فيها ألنّ اهللاَ خَلَقَ كُلَّ ما في السموات و األرض
دين كُلوا يا قومحودايعِ  ماالمنْ بكُم عرموا أنْفُسكُم و التَحلَيأحلّ اهللاُ ع 

 – ۴۴١ ص مؤسسة معارف بهائي، كانادا،،٢ج، آثار قلم اعلي (".نعمائه
  )البيانةسور

  ١٩ ص،درياي دانش ، لوح مقصود-52
 بأمرٍ مَِن االُٔمور مِنَ الصَّنائِِع وَ قَد وَجَبَ عَلي كُّلِ واحِد مِنكُم األشتغالُ" -53

ضَيَّعوا الَت.. لِلِه الحَّق ةشتغالَكُم بِها نَفَْس الْعِبادَاالقتراف و أمثاِلها َو جَعَلنا ا
 " َو اشْتَغلوا بما تَنْتَفُِع بِهِ أنْفُسُكُم و أنْفُُس غَيْرِكُمِة َو الكِساَلِةأوقاتَكُم بِالبِطاَل

 )١٢١، ص الواح طبع مصرةمجموعح بشارات، بشارت دوازدهم از لو(
  ٣٠٠ ص مؤسسة معارف بهائي، كانادا،،٢ج، آثار قلم اعلي چهار وادي، -54
  ١٩٨- ١٩٩ صص  آلمان،،١ ج، حضرت عبدالبهاءخطابات -55
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منتخباتي از مكاتيب  جلد اول ١۵٣ ة اصل بيان مبارك مندرج در صفح-56
 مَنْ جَميِع الجَهات ربطاً ةٌ مُرْتَبَِطفَالْكَوْن"  چنين است،حضرت عبدالبهاء

  "قويًّا اليجُوُز الْخلل َو الفُتور فيه بِوَجٍْه مِنَ الْوُجوه
، منتخباتي از مكاتيب ( م– در متن مالحظه نشد "فرمود" لغت -57

  )١۴٨،ص١ج
  ١۴٨ - ١۴٩ صص مأخذ فوق، -58
59- Promulgation of Universal Peace ١٧٠ - ١٧١ص  ص   
  ١١۵، ص١ ، جباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاءمنتخ -60
  ١١۴ مأخذ فوق، ص-61
  ١٢۶٨ ة، فقر Lights of Guidance ترجمه از انگليسي -62
  ١١٩ ص،١ ج ،منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -63
  ١١۵ ص،١ ج،منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -64
انَّ اهللاَ أحب الوصلَ "، گونه است ، اينكتاب اقدس، بند هفتادم ي اصلمتن-65

  "و الْوفاقَ و أبغَض الْفَضْلَ و الطّالق
،  Compilation of Compilations، شوقي افندي بيان ة ترجم-66

  ۵٣٩ ة، فقر١ج
   ترجمه بيان حضرت عبدالبهاء-67

 Tablets of ‘Abdu’l-Baha, vol. 3, pp. 605-6 
  ١٣۴، ص منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -68
،  Compilation of Compilationsالعدل اعظم،   بيان بيتة ترجم-69

  .۴١۴، ص١ج
  ٢۶٨ ص،١ ج،منتخبات مكاتيب حضرت عبدالبهاء -70
  بهاءاهللا و عصر جديد كتاب297 از صفحه شوقي افندي بيان ة نقل ترجم-71

  )خانواده است، و نه محافلمربوط به (
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 مجموعه آثار مباركه درباره اء از خطابه حضرت عبدالبهة نقل ترجم-72
  122-123، صتربيت بهائي

  ١٧۵، صمفاوضات عبدالبهاء -73
  36 مجموعه آثار مباركه درباره تربيت بهائي، ص-74
  ١٣۵ ص،١ ج،منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -75
  ١٢ ص،درياي دانش لوح مقصود، -76
   ١٢٦ - ١٢٧ صص ،١ ج،منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -77
   مأخذ قبل-78
  ٣٢٨، ص٣ ج،امر و خلق -79
  ١٢٢ ص،١ ج،منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -80
  ۶ ، ص عبدالبهاءمفاوضات -81
  65 - 66، صجموعه آثار مباركه درباره تربيت بهائي م-82
  ٢٠، ص نجفي محمد تقيلوح شيخ -83
هَْل عَرَفْتُمْ لِمَ " :عربي چنين استبه زبان  كلمات مكنونه اصل بيان در -84

 كُّل حينٍ حَدٌ عَلي أحَدٍ َو تَفَكَّروا فيخَلَقْناكُمْ مِْن تُراٍب واحٍد لِىَٔلّا يَفْتَخَِر أ
دٍ أْن تَكونوا كَنَفٍْس في خَلِْق أنْفُسِكُم اذاً يَنْبَغي كَما خَلَقْناكُم مِْن شَيٍْء واِح

كُلوَن مِنْ فَمٍ واحِدٍ َو تَسْكنوَن  َوةٍتَمْشوَن عَلي رِجٍْل واحَِد بِحَيْثُ ٍةواحِد  تأ
كَيْنوناتِكُمْ و أفْعالِكُم آياُت التّوحيد و  ةٍواحَِدأرضٍ في  حتّي تَظْهَرَ مِْن 

  )31 طبع مصر، صمجموعه الواح( ".التَّجريد جَواهُر 
   ٧۵، بخش كتاب اقدس -85
86- Promulgation of Universal Peace, p. 316  

  ١٩١٢ سپتامبر ۵ورخ  مة خطابة ترجم-87
   از انگليسي١٩١٢ سپتامبر ۵ مورخ ة خطابةترجم -88
 اينگونه است، مائده آسماني جلد هشتم 52 اصل بيان مندرج در صفحه -89

للّه الْحمد قلمِ أعلي فرق ما . تَعالي تَعالي من رفَع الْفَرْقَ و وضع االتّفاق"
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و كلّ را در صقْعِ واحد بعنايت كامله و بين عباد و اماء را از ميان برداشته 
ظَهرِ ظنون را بِسيف بيان قطع . رحمت منبسطه، مقرّ و مقام عطا فرمود

  ".نمود و خطرات اوهام را بقدرت غالبه قويه محو فرمود
 Promulgation of Universal / ١٩١٢ ي م٢٠ ة خطاب– ترجمه -90

Peace ،١٣۵-١٣٧ صص  
 Compilation of از جلد ثاني ٢١٧٨ ة فقر– ترجمه -91

Compilations   
  ٢٨٨هاي اميد در آستانة قرن بيست و يكم، ص روزنه -92
  ١٠٧، ص٣ جمكاتيب عبدالبهاء لوح الهه، -93
  ١٣٣، ص Paris Talks – ترجمه -94
  ١۴٩ص ، Bahá’u’lláh and the New Era – ترجمه -95
 ،١، جضرت عبدالبهاءمنتخباتي از مكاتيب ح ٧٧ ة اصل بيان در صفح-96

 كَظهورِ الشَّمس في ةدالله وَ سَيَظهُر هذِِه الحِكَم مِن عنًةحكم "چنين است،

 " النّهارِةرابِعَ
 ١۵۵-١۵٨ ايراد شده در صفحه ١٩١١ نوامبر ١٢ اين خطابه كه در -97

 اما متن انگليسي با متن فارسي  . درج است، جلد اول،خطابات مباركه
   م– به فارسي است  خطابهةترجمآن  لذا بخشي از  .انطباق تام ندارد

 چنين منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا ٢٢٠ ة اصل بيان مندرج در صفح-98
انَّ التَّمَدُّن الّذي يذكُرُهُ علمآء مصَر الصَّنايعِ وَ الْفَضل لَْو يَتَجاوزُ  "،است

بِرُكُم الْخَبيرُ انُّه يَصيرُ مَبدء  عَلَي النّاسِ كَذلَِك يُْخًةحَدَّ االعْتدال لَتَراهُ نقم
الفساِد في تجاوُزِهِ كَما كاَن مبدء االصالح في اعْتِدالِِه تَفَكَّروا يا قوُم وَ 

 ." التَكونوا مِنَ الْهائِميَن سَوَْف تَحْتَرِقُ الْمُدُن مِْن نارِِه
  ٣۴، ص)چاپ مصر ( نجفي محمد تقي لوح شيخ-99

 منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ٣٩ اصل بيان مندرج در صفحه -100
 الكائنات، تنظُرُ ةرَْت الي حقائِق األشياء و هوّيولكن اذا نََظ" چنين است،

  ربِّكَ في كُّلِ األشياء وَ سطوِع أنوارِ أسمائِهِ َو صِفاتِِه في حيّزِِةآثاَر رحم
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 أنَّ شّمَْس یاتِ تَر الذَّرّیئناِت بأسْرِها حَتَّ الْكایَو اذا نَظَرْتَ اَل... الوجود
 فيها تَحكي عَن أنوارِها َو أسرارِها و ُسطوِع ةُ عَلَيها ظاهُِرُةساطَِع ِةالْحَقيَق

شُعاعِها فَانْظُْر الَي األشْجاِر وَ الَي األثْماِر َو الَي األزهاِر حّتَّي األحجار أ مَا 
   " عنهاةٌنَبّئ فيها و مُةٌعَلَيْها و ظاهَِرًة ساطَِعتَري أنْوارِ الشَّمْسِ 

  .١٩٣٣ فوريه ١٧ به تاريخ شوقي افندي توقيع نوشته شده از طرف -101
  ١۵، ص Conservation of the Earth’s Resources: مأخذ

ا نّا نَري بَعْضَ النّاس أرادوا ":  چنين استكتاب اقدس اصل بيان در -102

 وَ ِةعلموا أنَّ مَطالِعَ الْحُرّّياَف...  و يَفْتَخرون بها اولئِكَ في جهٍل مبينٍ ةرّّيالُْح
مَظاهِرِها هَِي الْحيوان و لِالِنْسانِ يَنْبَغي أْن يكوَن تحَت سُنٍَن تَحْفَظُُه عَْن 

 تُخْرجُ االنْسانَ عَْن شُئونِ األدَبِ َو َةانَّ الْحُرّّي. رِّ الْماكِرينجَهِْل نَفْسِِه َو ضُ
انّا نُصَدُِّقها في بَعّضِ الْمقاماِت دونَ . ..الْوَقاِر َو تَجْعَلهُ مَِن األرْذّلين

   )١٢٢ –١٢٤ هايبند( "اآلخَر
  ١٠٢ص، مجموعة الواح بعد از كتاب اقدس لوح مقصود، -103
 The Promulgation of/ ١٩١٢ جوالي ١۴ ة خطاب– ترجمه -104

Universal Peace ، ٢٣٠ - ٢٣١ صص  
  ١۴٨، ص٢، جخطابات مباركه -105
 The Promulgation ، ١٩١٢ مورخ اول جوالي ة خطاب– ترجمه -106

of Universal Peace ٢١٧، ص  
  ٨۴، ص٣ج ،حضرت عبدالبهاءخطابات  -107
   ٩٠ -٩١ صص، درياي دانش لوح دنيا، -108
109- Foundations of World Unity, pp.39-41   
  ١٢٣، ص الواح طبع مصرةمجموع بشارت پانزدهم از لوح بشارات، -110
أصْلحوا ذاتَ بَْينَكُم وَ  " چنين است، الملوكةسوريان مذكور در  اصل ب-111

قَلّلوا فِي الْعَساكر لِيَقِلَّ مصارِفُكُم وَ تكونُنَّ مِنَ الْمُسْتَريحيَن َو انْ تَرْتَفِعوا 
 الْجيوشِ اّال عَلي قَدِْر الّذي ِةَراالخْتِالفَ بَيْنَكُم لَْن تَحْتاجوا الي كَْث

لْدانكُْم وَ مَمالِككُمْ اتَّقوا اللَه َو التُسْرِفوا في شَيٍْء وَ تَحْرُسوَن ِبها ُب
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، ارض  نازله خطاب به ملوك و رؤسايالواح( "التكونُنَّ مِنَ الْمُسْرِفين
  )٧ - ٨ص ص

 اياكُم أنْ التَظْلموا علي أحد ":  چنين است الملوكةسور اصل بيان در -112
بينَ ... اعدلوا ...  الْعدلِ و انّه لَسبيلٌ مستقيمقَدر خَرْدلٍ و اسلُكوا سبيلَ

اياكُم أنْ التَظْلموا علَي الّذينهم ... النّاسِ و كونوا مظاهرِ الْعدلِ في األرضِ
أعلموا بأنَّ الْفُقَراء أمانات اهللاِ بينُكُم  ...هاجروا الّيكُم و دخَلوا في ظلِّكُم

انَّ اهللاَ قَد ... نوا أماناته و التَظْلموهم و التكونُنَّ منَ الْخائنيناياكُم أن التخو
أودع زِمام الْخَلقِ بِأيديكُم لتَحكُموا بينَهم بِالْحقِّ و تأخُذوا حقَّ الْمظْلومِ 

 يذْكَرَ عنْ هؤالء الظّالمين و انْ لَنْ تَفْعلوا بِما أُمرتُم في كتابِ اهللاِ لَنْ
، الواح نازله خطاب به ملوك و رؤساي ارض( "أسمĤئُكُم عنْده بِالْعدلِ

  )١۵ و ٩، ٨، ٧ص ص
يا أصحاب المجلس في هناك ":  چنين است الملوكةسور اصل بيان در -113

حالُه و مالْعال بِه لَحصروا فيما يبالواح نازله خطاب به ( ".و ديار أُخْري تَد
  )١٣۴، صلوك و رؤساي ارضم

،  و چند لوح ديگراشراقات ة اشراق پنجم از لوح اشراقات، مجموع-114
  ٧٧ص

    ١٨٧ - ١٨٨ص ، ص)١٩٨٣چاپ هند،  (مفاوضات عبدالبهاء -115
  ١٨٧ - ١٨٩ص ، ص)١٩٨٣چاپ هند،  (مفاوضات عبدالبهاء -116
 The ٢٣٨ - ٢٣٩ص  مندرج در ص١٩١٢ ي جوال٢٣ ة خطاب-117

Promulgation of Universal Peace  
  ١٩٢ ص،)١٩٨٣چاپ هند،  (مفاوضات عبدالبهاء -118
  ٢٧٩، صاشراقات ة مجموع-119
  ١١، ص نجفيمحمد تقي شيخ لوح -120
  )٢٠، صدرياي دانش( لوح مقصود -121
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منتخباتي از ، ۴١، ص نجفي محمد تقيشيخ، لوح ۵٨، بند كتاب اقدس -122
  ٢٨٠ ، صمكاتيب حضرت عبدالبهاء

 ، اشاره كرده،اثر جورج اُروِل، 1984 نويسنده به كتاب ،  در متن اصلي-123
  .كه سالها قبل در ايران انتشار يافته است

   )١٤-١٥ ص، صدرياي دانش( لوح مقصود -124
125- Bahá’í World Faith ٢۵٧-٢۵٨ص ، ص  
126- Bahá’í World Faith  ،٢۵٨–٢۵٩ صص  
   ) ١٩-٢٠ ص، صدرياي دانش ( لوح مقصود-127
درياي  / ٢٨٩-٢٩٠ صص، الواح مباركه طبع مصر ة لوح دنيا، مجموع-128

  ٨٨-٨٩ صص، دانش
  ۵۶، صنظم جهاني بهائي -129
  ۵۶، ص نظم جهاني بهائي-130
  ۵٨، صنظم جهاني بهائي -131
   ۵٨ -۵٩ صص،  نظم جهاني بهائي-132
   ٢٩ ص،١ ج،منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -133
  ٣٠ ص،1 ج،ي از مكاتيب حضرت عبدالبهاءمنتخبات -134
  )١۶، صدرياي دانش ( لوح مقصود-135
مگر به   –  بيان عربيمضمون ()١۶، صدرياي دانش ( لوح مقصود-136

  ) م–اي كه به كمك آن كشورها و شهرهاي خودر ا حفظ نمايند  اندازه
  ١۵۴، صنظم جهاني بهائي -137
  ١۵۵، صنظم جهاني بهائي -138
   ١۵۵ -١۵۶ص ، صاني بهائينظم جه -139
  ١۵۶، صنظم جهاني بهائي -140
  ٢۶١، ص الواح طبع مصرة مجموع-141
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نياز گردانَد  بي: مفهوم آن اين است. قرآن كريم نساء ة در سور١٢٩ ة آي-142
   م–اش  خداوند همه را از توانگري

   ١٢٢-١٢٣ص ، صاشراقات ة ورق ششم از كلمات فردوسيه، مجموع-143
اصل (١۶٧، ش١ج،  Compilation of Compilations نقل در-144

  .) بيان به زبان عربي بوده است
، ايام تسعه( الواح وصايا "مصدر كلّ خير و مصوناً من كلّ خطاء" -145

  )۴٧٠ص
، الواح مباركه طبع مصر ةمجموع( بشارت سيزدهم از لوح بشارات -146

  )١٢٢ص
   ۵ ، صالعدل اعظم قانون اساسي بيت -147
 The Promulgation   ،١٩١٢ آوريل ٣٠ خطابه مورخ ة ترجم-148

of Universal Peace ۶۵، ص  
  ۵٢، ص)Bahá’í Procedure (نظامات بهائي -149
  ٢٩ جلد ثالث، ص،مكاتيب عبدالبهاء -150

   ٢٩ جلد ثالث، ص،مكاتيب عبدالبهاء -151
152-Compilation of Compilations ٢۵١ ةفقر(١٢٧، ص١ ، ج(  
153- Compilation of Compilations، ١٨٢ ةفقر (٩٧ ص،١ ج(  
  ۵٠۴ جلد ثالث، ص،مكاتيب عبدالبهاء - 154
  56 ص،)Bahá’í Procedure (نظامات بهائي -155
 ةمجموع (١٩٢٢ شباط ١۵ مورخ ،شوقي افندي  نقل در توقيع -156

   )6ص، ١٩٢٢ –١٩٢٦ ،توقيعات مباركه
157- Lights of Guidance  527 ، ص  
  ٧٤-٧٥ صص، ظهور عدل الهي -158
  ٢٩٧، صالواح طبع مصر ة لوح دنيا، مجموع-159
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التحسبّن انّا نَزَّلنا لِكُُم األحْكام  " چنين است،كتاب اقدس اصل بيان در -160

  )۵بند ( " َو االقْتِدارقُدْرَِةبَْل فَتَحْنا خَتَْم الرَّحيقِ الْمَخْتوم بِأصابِعِ اْل
أنِ اعملوا حدودي حباً " چنين است، اقدسكتاب  اصل بيان ه در -161

  )۴ بند ("لجمالي
 ة القرآئةالتغرّنّكم كثر ": چنين استكتاب اقدس ١۴٩ ة اصل بيان در آي-162

 مِنَ االيات بالرَّوِح وَ الرَّيحان ًة آيلّيل و النّهار لو يقرء احُدو االعمال في ال
اتلوا آياتِ الله عَلي قدرٍ .. . صحفَ اللهةيرٌ لَهُ مِْن أنْ يتلو بالكسالَخ

كُمُ الْكسال  َو األحزان التحملوا علِي األرواح ما يكسلُها و يثقلُها ةالتأخُذُ
 ..." ما يخفّها لتطيرَ

/ ٩٩-١٠٠ صص ،2 جلد ، مكاتيب حضرت عبدالبهاءي ازمنتخبات -163
  ٣٠٣، صگلزار تعاليم بهائي

گنجينه نم ساكن شيكاگو،  لوح خطاب به لوئيز وايت ملقّب به شهناز خا-164
  ١٩۴، صحدود و احكام

165- Directives from the Guardian ٢٧-٢٨ ص، ص  
  ۶٧ ص،١ ج،منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -166
 الْعالَِم َو  نظمَفَلَمّا أرادَ"  عقدنامه چنين است،ة اصل بيان در ورق-167

الْمَناهِجَ َو عَ الشَّرائعَ َو أظْهَرَ اِظْهارَ الْجوِد و الْكَرَمِ َعلَي االَُٔمِم شَرَ
 " الّنِكاحِ وَ َجَعَلُه ِحصْناً لِلنَّجاحِ وَ اْلفالحفيها سَنَّ سُّنةَ

 نوشته شده و در شوقي افندي نقل از مكتوبي كه از طرف – ترجمه -168
 نقل شده ١١۵۶ ة تحت شمارLights of Guidance ٣٤٤ ةصفح
  .است

 و الوداد و المحبّة" چنين است، كتاب اقدس ۶۵د  اصل بيان به نقل از بن-169

  "اتّحاد العباد
اين عبارت در عربي براي زن و مرد متفاوت است، مرد :  توضيح مترجم-170

 "انّا كُلٌّ للّه راضيات" و زن مي گويد، "انّا كُلٌّ للّه راضون" مي گويد،
  )١٧٣، صگنجينه حدود و احكام(
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  .است " َو االعتْـزازِةبالعز" تاب اقدس ك٢٨ اصل بيان در بند -171
  ١٨٣-١٨٤ ص، صگلزار تعاليم بهائي -172
  ١٢٨، ص)آلمانطبع ( كتاب ايقان -173
  ١٨٧، بند كتاب اقدس -174
   ١۵۵ -١۵٦ صص، منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -175
  ٣٠٩، صالواح طبع مصر ة مجموع-176
لوح  (الواح طبع مصر ةمجموع ١۴۴و  ١۴٣ ات اصل بيان در صفح-177

آنچه عرفا ذكر نموده اند جميع در رتبه خلق بوده و " :چنين است) سلمان
خواهد بود چه كه نفوس عاليه و افئده مجرّده هر قدر در سماء علم و 

 تجاوز  بانفسهمعرفان طيران نمايند از رتبه ممكن و ما خُلقَ في أنفُسهِم
 عارف و كُلُّ األذكار من كلِّ ذاكرٍ و كُلُّ  كُلُّ العرفان من كُلِّ.نتوانند نمود

هبن تجلّي رم هقَ في نَفْسلي ما خُلينتهي ا فن كلّ واصاألوصاف م"  
، منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ۶١ ة اصل بيان مندرج در صفح-178

 در ".اختالف احزاب عالم از تفاوت ادراكاتست"  چنين است،١ج
ترجمه شده و مقصود بيان   religionsبه  احزاب ليسيترجمه انگ

  .گرديده است
  ۵١-۵٢صص ،١ ج،منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء -179
  ۶٣، ص)آلمانطبع ( ايقان -180
  ۶۴ و ۶٣ صص، )آلمانطبع (، ايقان -181
  ۶٣، ص)آلمانطبع ( ايقان -182
 :ه استگون اين، ١۴۵ص، الواح طبع مصر ة اصل بيان در مجموع-183

من عرَفَهم فَقَد . عرفان اين انفُسِ مقدسه را عرفانِ خود قرار فرموده"
عرَف اهللا و من سمع كلماتهم فَقَد سمع كلمات اهللا و منْ أقَرَّبِهِم فَقَد أقَرَّ 
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نْ كَفَرَ بِهِم فَقَدنِ اهللا و مع رَضأع م فَقَدنْهع رَضنْ أعكَفَرَ باهللاِباهللاِ و م  ...
  ".ه بريّتو هم ظهوراهللاِ و حججه بينَ عباده و دالئلُه بينَ

 ١١٧ص ، )طبع آلمان (ايقان -184

  165، ص مجموعة الواح طبع مصر -185
   58، طبع برزيل، شماره ةمناجا -186
فَارجِعِ " چنين است،) ١٣ ةشمار ( عربيةكلمات مكنون اصل بيان در -187

  "بصرَ الَيك لتَجِدني فيك قائماً قادراً مقتدراً قيوماً الْ
  )93فقره  (125 منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا، ص-188
  ٨-٧ صص، مفاوضات عبدالبهاء -189
  )٣۴ ةفقر (۵٨، صمنتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا -190
  ١٠۵، ص)چاپ هنرد، مرآت (مفاوضات عبدالبهاء -191
مقام نفسه في " : چنين است،١ بند ،ن بهاءاهللا در كتاب اقدس اصل بيا-192

  "عالم االمر و الخلق
  ) ٢٠، صدر ياي دانش ( لوح مقصود-193
 :چنين است) ٢٨٩، صالواح طبع مصر ةمجموع( اصل بيان در لوح دنيا -194

عاشروا مع االديان كلّها بالّروح و الرّيحان از اين بيان آنچه سبب اجتناب "
  ".ختالف و تفريق بود از ميان برخاستو علّت ا

  ١۵، صي  حضرت عبدالبهاءالواح وصايا -195
   ١٠١، ص)چاپ آلمان (كتاب ايقان -196
   همان مأخذ-197
  ١٠١-١٠٢صص، )چاپ آلمان (كتاب ايقان -198
  ١١۶، ص)چاپ آلمان (كتاب ايقان -199
   همان مأخذ-200
   همان مأخذ-201
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  ١۴ص ،)چاپ آلمان (كتاب ايقان -202
  ٣٤ فقرة، ۵٨، صمنتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا -203
  ١١٧، ص)چاپ آلمان (كتاب ايقان -204
  ٣٤ فقرة، ۵٩، ص منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا-205
  ١٠٩ فقرة، ١۴٠، صمنتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا -206
  ٣٨ فقرة ،۶٣، صمنتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا -207
لْتُ كُلُّ ما نَزَّ" :عربي اينگونه استبه زبان  كلمات مكنونه  اصل بيان در-208

 قّدْ نَزّلْناهُ عَلي قَدْرَِك و لَحْنِكَ ال ِة و كَتَبْتُُه بِقَلَمِ القُّوِةعَلَيَْك مِْن لِسانِ القدر
  )٣١ طبع مصر، صمجموعه الواح ("عَلي شأني و لحني

انَّ اول ما كَتَب " :ت است به اين صوركتاب اقدس اصل بيان بهاءاهللا در -209
اهللاُ علَي العباد عرفانَ مشرِقِ وحيه و مطلع امره الّذي كان مقام نفسه في 

اذا فزتم بهذَا المقامِ ... عالم االمر و الخلق من فاز به قد فاز بكلّ الخير
االسني و االفق االعلي ينبغي لكلّ نفسٍ أنْ يتّبع ما اُمرَ منْ لَدي المقصود 

  )١ ، بندكتاب اقدس (".ا معاً اليقبلُ أحدهما دون االخرألنّهم
: چنين است) ۴٠ ةشمار ( عربيه به زبان كلمات مكنون اصل بيان در -210

 االّ ةأُرْكُض في برّ العماء ثُمّ اسرْع في ميدان السّماء لن تجَد الرّاح"
  )٢۵، صالواح چاپ مصر ةمجموع( "بالخضوع المرنا و التّواضع لوجهنا

  ٢۶ ة، سفر پيدايش، باب اول، آيتورات -211
 آوريل ٣٠ ةمربوط به خطاب.  اصل بيان در فارسي در دسترس نيست-212

 Promulgation of كتاب ۶٩ ة و مندرج در صفح١٩١٢

Universal Peace م-باشد  مي .  
قلب لطيف " : به اين صورت استهفت وادي اصل بيان بهاءاهللا در -213

ن را بصيقل حب و انقطاع از ماسوي اهللا پاك كن تا بمنزله آئينه است، آ
اليسعني  «آفتاب حقيقي در آن جلوه نمايد و صبح ازلي طالع شود، معني
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 را آشكار و هويدا »ارضي و السمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن
  )١١٣، ص٣ ج،آثار قلم اعلي (". بيني

 :اينگونه است) ١١ ةشمار( عربي ة اصل بيان بهاءاهللا در كلمات مكنون-214
مشكاتي أنتَ و مصباحي فيكَ فَاستَنِْر بِِه و التَفْحَْص عن َغيري ألِنّي "

  "ًة عليَك بالغَةخَلَقْتَُك غنيّاً َو جَعَلُْت النّعَم
، الواح چاپ مصر ة، مجموع٢٧ ة شمار،كلمات مكنونه فارسي -215

  ٣٨١ص
 آثار حضرت بهاءاهللامنتخباتي از  ٧٧ فقرة ،١٠١،  ة اصل بيان در صفح-216

ولكن يظهرُ كلّ ذلك ... و قُدر لكلّ نفسٍ مقادير االمر": اينگونه است
  "بارادات أنفُسكُم

  ٣٨٠ -٣٨١ صص، الواح چاپ مصر ة، مجموع فارسيةكلمات مكنون -217
218- Tablets of ‘Abdu’l-Baha, vol. 2, p.354  

  ١٠٩، ص٣ ج،آثار قلم اعلي هفت وادي، -219
  ١١۶، ص٣ ج،آثار قلم اعليفت وادي،  ه-220
  ١١۴، ص٣ ج،آثار قلم اعلي هفت وادي، -221
ص  ، صالواح چاپ مصر ة، مجموع٧٠ ة كلمات مكنونه فارسي، شمار-222

٣٩۴ – ٣٩٣   
  ١٢۴، ص٣ ج،آثار قلم اعلي هفت وادي، -223

  ١٢٩، ص٣ ج،آثار قلم اعلي هفت وادي، -24
   ٣٨١ –٣٨٢ صص، اح چاپ مصر الوة كلمات مكنونه فارسي، مجموع-225
226-   Paris Talks, pp. 178-179 

، الواح طبع مصر ةمجموع( عربي ة مضمون بيان بهاءاهللا در كلمات مكنون-227
بالئي عنايتي؛ ظاهره نارٌ ونقمةٌ و  باطنه نورٌ و ": چنين است) ٢٧ص

  ".مري فَاعرفْهفاستَبقْ اليِه لِتكوَن نوراً ازليّاً و روحًا قدميّاً و هو أ. ةٌرحم
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 مائده آسماني جلد هشتم ١٨٩ -١٩٠ ص اصل بيان بهاءاهللا در ص-228
 و ة االلهيّة انّها آي،اين كه از حقيقت نفس سؤال نموديد" :اينگونه است

 الّتي عجز كُلُّ ذي علٍم عن عرفانِ حقيقتِها و كُلُّ ذي ة ملكوتيةجوهر
  "هاعرفانٍ عن معرفت

  ١۶٨، ص)تچاپ هند، مرآ (مفاوضات -229
  ١۶٠، ص)چاپ هند، مرآت (مفاوضات -230
  ١۶۴-١۶۵  صص، الواح طبع مصر ة لوح عبدالوهاب، مجموع-231

   ١٧٠-١٧١ صص، ٢، جخطابات مباركه -232
   ١٧١-١٧٢ صص، ٢، جخطابات مباركه -233

وضعيت روح بعد از " اصل بيان بهاءاهللا كه مضمون آن تحت عنوان -234
 و ١۶٣ اتهفتم ذكر شد، به نقل از صفحدر انتهاي فصل "مرگ جسد

  : به صورت زير است الواح مباركه چاپ مصرة مجموع١۶۴
 فاعلم انّه يَصْعَُد حين ارتقائه ●و امّا ما سَألَْت عَِن الرّوح و بقائِهِ بعد صعوده "

الي أن يحضرَ بين يدي الله في هيكٍل التغيّره القرون و األعصار و 
ُر فيه و يكون باقيًا بدوامِ ملكوت الله و سلطانه و الحوادثُ الْعالم و مايظه

 انّ ● الله و الطافُهُةتظهر آثاُر الله و صفاتُه و عناي  و منه ●جبروته و اقتداره
القلَم ال يقدرُ أنْ يتحرَّك علي ذكرِ هذَا المقام و علوِّه و سُمُوِّه علي ما هَُو 

 بالبَيان و اليُذكَرُ بما فِي عليه و تُدخِلُهُ يدُ الفضل الي مقامٍ اليُعْرَُف
 انّه ●خَرَجَ مِنَ البدن مقدّسًا عن شُبُهاِت االُٔمم   طوبي لروٍح ٍ●االمكان

 العُليا و تطوفُُه طلعاتُ ِة ربّه و َيدخُلُ فِي الجّن ةيتحرّك في هواء اراد
الفردوس االعلي و يعاشر انبياءَالله و اولياءَه و يتكلّم معهم و يقُصُّ عليهم 

 لو يطّلعُ احدٌ علي ما قُدَِّر لَه في ● ورد عليه في سبيل الله ربّ العالمينما
عوالِِم الله ربّ العرش و الثّري لّيشتعُل فِي الحين شوقًا لذاك المقام االمنع 

     ●االرفع االقدس االبهي
اين كه سؤال از كيفيت آن نمودي انّه اليوصف و الينبغي أنْ يذْكَرَ االّ علي ... 

 انبياء و مرسلين محض هدايت خلق بصراط مستقيمِ حقّ ●قدرٍ معلوم 
  و مقصود آن كه عباد تربيت شوند تا در حين صعود با كمال ●آمده اند 

 لعمراهللا اشراقات آن ●تقديس و تنزيه و انقطاع قصد رفيق اعلي نمايند
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 ايشانند مايه وجود و ●ارواح سبب ترقّيات عالَم و مقامات امم است 
 بِهِم تُمطرُ السحاب و تنبت ●علّت عظمي از براي ظهوات و صنايع عالم  

 هيچ شيء از اشياء بي سبب و علّت و مبدأ موجود نه و سبب ●االرض 
 و فرقِ اين عالم با آن عالم مثلِ ●اعظم، ارواحِ مجرّده بوده و خواهد بود 

 اهللا حاضر  باري بعد از صعود بين يدي●فرقِ عالم جنين و اين عالم است
  ●مي شود به هيكلي كه الئق بقا و الئقِ آن عالم است 

  ١٧٢، ص٢، جخطابات مباركه -235
   ١٧٢ - ١٧٣ صص، ٢، جت مباركهخطابا -236
 82 فقرة،  ١٠٨، صمنتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا اصل بيان در -237

و اين كه سؤال نموديد روح بعد از خراب بدن به كجا ": اينگونه است
لعمراهللا به . جع مي شود، اگر به حقّ منسوب است به رفيق اعلي راجعرا

هر . مقامي راجع مي شود كه جميع السن و اقالم از ذكرش عاجز است
نفسي كه در امراهللا ثابت و راسخ است، بعد از صعود، جميع عوالم از او 

   ".كسب فيض مي نمايند
گونه   اينار حضرت بهاءاهللامنتخباتي از آث ١٠٨ ة بيان بهاءاهللا، در صفح-238

اوست آيتي كه از دخول و خروج مقدس است و اوست ساكنِ ": است
طائر و سائرِ قاعد؛ شهادت مي دهد بر عالَمي كه از براي او اول و آخر 

در اين ليل . است و همچنين بر عالمي كه مقدس از اول و آخر است
 او اقلّ بعينه آن را امري مشاهده مي نمايي، بعد از بيست سنه او ازيد

تفكّر في  .حال مالحظه كن اين چه عالمي است. مشاهده مي نمايي

  ". الله و ظهوراتهةحكم
: گونه است  اين)١۶٩چاپ هند، مرآت، ص( مفاوضات اصل بيان در -239

بعد از قطع تعلّق از جسد ترابي در عالم الهي، يا به  انساني ترقّي روح"
 يا به طلبِ مغفرت و ادعيه خيريه ساير صرف فضل و موهبت رباني و
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نفوس انساني و يا به سبب خيرات و مبرّات عظيمه كه به نام او مجري 
  ".گردد، حاصل شود

 چنين ٥٧٩ ص،2 ج ،آثار قلم اعلي هيكل، ة اصل بيان بهاءاهللا در سور-240
فَلمّا رأيْتُ نفسي علي قطب البالء سمعُْت الصّوت األبدع األبدع  ":است

 ًةذكرِ اسمِ ربّي معلّق َةحلي مِن فوق رأسي فلمّا توَجّهْتُ شاهدَتْ حورّياأل
 في نفسها كأنّ طراز ةفِي الهواء محاذي الرّأس و رأيتُ أنّها مستبشر

 الرّحمن تعلن مِن خدّها و كانت تنطق ةالرّضوان يظهُر مِن وجهها و نضر
 عقول و تبشّر كّل و الةبين الّسموات و األرض بنداءٍ تنجذُب منه األفئد

 استبشرتْ بها نفسي و استفرحَتْ منها ةٍالجوارح من ظاهري و باطني ببشار
عبادٌ مكرّمون و أشارتْ باصبعها الي رأسي و خاطبَْت مَن فِي السّموات و 
األرض تاللِه هذا لَمحبوُب العالمين ولكن أنتم التفقهون، هذا لَجمال الله 

فون و هذا لسرّالله و كنزه و امرالله و عزّه بينكم و سلطان فيكُم ان أنتم تعر
  ."لمن في ملكوت االمر و الخلق ان انتم تعقلون

       اثر     Religion: World Religious Statistics ة به مقال-241
D. Barrett   مراجعه كنيد.  
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