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  یمعرف
  
 یمه ين در نين ديا. است ین مستقليو اسالم د یحي،مسیھوديان ياست كه مثل ادين دنين ديدتريجد ین بھائيد   

ا منتشر شده و يكشور و منطقه در دن ٢٠٠ش از يران ظاھر شد و تا كنون در بيدر ا ) یھجر ١٣ ( ميالدی١٩قرن
  .ان قبل ھستنديفرھنگھا و جوامع و اد یروانش از ھمه يپ

از  یتوان آن را فرقه ا ینم. م آن را به بشر داده استياست كه حضرت بھاءهللا تعال یدين جدين امر، ديا      
 یفلسف یا مكتبيو  یسر ین حزبين ديا.بشر دانست یو اصالح ید روشن فكريبراساس عقا یا نھضتيان گذشته،ياد
 یوه يشده و به ش یان گذشته دانست كه جمع آوريم ادياز تعال یعه اتوان آن را مجمو یاست مستقل كه نم ینيست،دين

است، نه  ... ت ويحيھم سطح اسالم و مس ین مستقليت ديبھائ"معتقد است كه  ین بيآرنولدتو .ارائه شده باشد یديجد
  ١."ان جھانيگر ادياست جدا با ھمان مقام د یني؛ بلكه د ان گذشتهياز اد یكياز  یفرقه ا

وحدت : مفيد است ین بھائيد یھدف اصلذکر  .كند یع مطالعه ميرا به طور وس یم بھائيِب حاضر تعالكتا     
ده يفرا رس یجھان یمتحد و دھكده ا یان در خانواده ايجھان یزندگ ین است كه دوره يا یم بھائي؛ اساس تعالیعالم انسان

در  یچ تفاوتيم و ھيھست یبفھمند كه ھمه نوع  واحد انسانھا نيروھای تاريخی ای را به کار انداخته تاخداوند . است
فرھنگھا و ملل را در بر  یھمه  یخواھد شد كه اعضا یك تمدن جھانين تحول موجب ظھور يا .م ياساس با ھم ندار

  .خواھد گرفت
 اين. دارد انيخ اديپژوھشگران تار جدا از اين ديدگاه مھيج، دين بھائی جاذبه ی خاص ديگری نيز برای    

ار يا، بسيان بزرگ  دنيخ اديتار یبررس. استن ين ديا یف نشده يخ درست و تحريتارجاذبه به خاطر در دسترس بودِن 
 یاوضاع دوره  ح،يحضرت مس یق زندگيم حضرت بودا،حقايح  تعاليمثال تشر. ر ممكن استيغ یا حتيمشكل، 

البته  .مسائل حل نشده است جزء شنا،يكر یخيقت وجود تاريحق یحت ط آن دوره،يحضرت زرتشت و نفوذ او در مح
ع مھم يدر نقل وقا یشمارين مورد ھم اختالفات بيدر ا یشتر در دسترس است، وليت حضرت محمد بيو شخص یزندگ

                                                 
 Britishچاپ شده در . )١٩۵٩اگوست  ١٢( ١٣٣٨به تاريخ مرداد  ، ترکيه،استامبول ،اواکات ،از نامه به دکتر کونتر –آرنولد توين بی  ١

Bahai Journal بھائيت"ت بھائی است نه يا ديان" امر بھائی"نام صحيح دين . ۴، ص )١٩۵٩نوامبر ( ١۴١، شماره."  
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در دسترس  یع آن به راحتيش به وجود آمده و تازه است، وقايسال پ ١۶٠حدودچون  ین بھائيد. وجود دارد
  .پژوھشگران است

، شرق شناس ل براونيعالقه مند شد، ادوارد گرانو یخ بھائيكه به تار یخ نگاران غربين تارياز نخست یكي 
 یتواند زندگ یشود، محقق م یتواند بررس یم ید به خوبين جدياو معتقد است كه د ٢.است برجسته ی کمبريجی

گر يان دياد یتھاينھا ھم مثل شخصنكه آيكند، قبل از ا ین موثربودند بررسين ديجاد ايرا كه درا یتھا و قھرمانانيشخص
ن يدر ب یگاه بلنديبه جا یكند كه ممكن است به زود یرا بررس ینيتواند تولّد و رشد د یاو م. ل شونديبه افسانه تبد

  ٣.ا برسديبزرگ دن یمذھبھا
منابع  یبھائ- ینھضت باب. "ن ابراز كرده انديمشابه ا یز نظراتيمعاصر ن یر بھائياز پژوھشگرن غ یبعض

ن مطلب دو علت يا. ستيگر نيان دين دارد كه در اديين آيق در مورد منشاء و توسعه و انتشار  ايتحق یبرا یديمف
ان ياز م. ن شروع شده انديش از ايگر صدھا و ھزاران سال پياست، مذاھب دين دنين ديدترين جديين آين كه ايا یكي.دارد
آنھا مثل  یه يعمرشان فقط چند قرن است و بق.) م١۶قرن(ك يب  سو مذھ.) م ٧قرن (ا ، تنھا اسالم ين مطرح دنيد ١١

در  ین بھائيد...ھود ھزاران سال عمر دارنديو  یحي، مسینتو، زرتشتيوس، شي، تااو، كنفسیني، مذھب چيیھندو، بودا
ن ي، بھترلين دليكامالً شكل گرفت و به ا.)م ١٩۶٣( ١٣۴٢ش آغاز شد و احتماال تايدو قرن پ یعني.) م ١٨۴۴( ١٢٢٣
ً برايمربوط به زمان مدرن است و طب  ین بھائيد. شرفت آن وجود دارديتوسعه و پ یبررس یت برايموقع ق، يتحق یعتا

   ٤."گر در دسترس استيان ديش از اديب
 ین الملليش داده است، و توجه بيداً افزايران را شديان ايبھائ یبرا یھا یقات و سختييتض یم اسالميراً رژياخ

ران تحت فشارند در واقع فقط يان ايآنھا است، بھائ یده يان به خاطر عقيم به بھائيفشار رژ. موضوع جلب شدهن يبه ا
 یاطالعات یكه رسانه ھا یاز موضوعات یكي. جلب شده است ین بھائيا به ديل توجه دنين دليھستند؛ به ھم یچون بھائ

كه  یخيع تاريز وقاياز اسالم است،و ن یز بھائيجه تمااست كه و يیده ھايكنند، عق یدر مورد آن بحث م یليخ یغرب
  .ن شده اندين ديباعث ظھور ا
 یرشته ھا یليتحص یدر برنامه  یشتر در دانشگاھھا و مدارس عاليراً بياخ یب، امر بھائين ترتيبه ا

 بھاءهللاحضرت نان يكه جانش یحاتيو توض ین بھائيموّسس د ینوشته ھا. است بزرگ جھان قرار گرفته یمذھبھا
ن يموسس ینوشته ھا یعنين نوشته ھا يا. ترجمه شده و در دسترس ھمگان است یسيآنھا نوشته اند، به انگل یدرباره 

ن يمسائل مختلف د ین وجود دارد كه درباره ين ديا یھم درباره  یمنابع دست دوم. ، منابع دست اّول ھستند ین بھائيد
 يیو آشنا یم به افراد بھائيتعل یان برايبھائ یاول نوشته ھا: ن منابع دو دسته انديا. ا منابع دست اول آن نوشته شده استي

 یچ وجه براين نوع منابع به ھيالبته ا. نين ديدشمنان و مخالفان ا یه ھا و حمله ھاين و دوم رديين آيبا ا یر بھائيافرادغ
  .دھند یارائه نم یاطالعات درست و كامل یانت بھائيد یمطالعه 

  
  :بخش دارد ۴تاب ن كيا

  
  . یو بھائ ین بابيخ ديتار -١
  ین بھائيم حضرت بھاءهللا، موسس آئياصول تعال -٢
  ین بھائي د ِیساختار موسسه ا  -٣
  یبھائ یجامعه  یتوسعه -۴
  

ت يموفق یجه يكه نت يیشود، چالشھا یم یبررس ین جوان بھائيد ديجد یاز چالشھا یدر بخش آخر ، بعض
  .ِش آن  استيدايساِل اوِل پ ١۶٠ز ش ايبزرگ، در ب یھا

، خوِد انسان را یان بر خالف مطالعات علمياد. وجود داردز ين یخاص یان چالشھايق درمورد اديتحق یبرا
ن موضوع سبب شده يا.  از دارديز نيثار و اعتقاد و تعھّد كامل نين  نه تنھا به توجه خاص بلكه به ايد. كنند یم یبررس
  .است یات علمين فراتر از كشفيد یو علم را كامالً مخالف ھم بدانند و گمان كنند  محدوده  ني، د ین مذھبيمتفكر

گفته است  كه  حضرت بھاءهللا:  كند یكنند، كمك م یآن مطالعه  م ین كه درباره يبه محقق  ین بھائيد 
د از عقل استفاده يبا یئل روحانجھان و از جمله مسا یدرك ھمه  یخدا به ما انسانھا عقل است و برا یه ين ھديبزرگتر

  : ديگو یاو، م ین رسميو جانش حضرت بھاءهللا، فرزند بزرگ  حضرت عبدالبھاء ٥.را به كار برد یكرد و روش علم
                                                 

٢ EDWARD G. BROWNE  براي توضيح بيشتر درباره ي ادوارد براون به ضميمه مراجعه كنيد.  
  . نوشته حضرت عبدالبھاء مقالۀ شخص سيّاحمقّدمۀ ترجمۀ  –ادوارد براون  ٣
  .٣٩، صفحۀ )١٩٧۶( ٣ رۀ، شما١٠د عالم بھائی، جل در" The Challenge of the Bahai Faith"مقالۀ ورنُن اِلوين جانسون،  ٤
حقايق دينی امری "...به عقيده ی پيروانش، در روش خود علمی است ..." دين بھائی که حضرت بھاءّهللا موجد و مصدر آنست" ٥

  ."نسبی است نه مطلق
بديع  ١۵١اعظم، نشر دوم، نظم جھانی بھائی، منتخباتی از آثار صادره از قلم حضرت ولّي امرّهللا، ترجمه و اقتباس ھوشمند فتح (
  ميالدی،  ١٩۵۵ –
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اگر مسأله ای . قت استيرا علم حقيد مطابق علم و عقل باشد، چه که اگر مخالف باشد اوھام است؛ زين بايد"
  ٦ ."قی نور است و مخالف آن البّد ظلمت استيعلم حق. قل باشد، وھم استه مخالف علم و عينياز مسائل د

ش و يآزما یبرا یليند كه موضوع خيب یكند، م یمطالعه م ین بھائيد یكه درباره  یب كسين ترتيبه ا
نش بشر ن است كه دايا ی،  فقط نشانه یماد یايم، مثل اسرار دنين با آن مواجه ھستيكه در د يیرازھا. باز است یبررس
كنند كه  یمان مثل راز مانده است، ثابت نميم و برايفھم ین نميآنچه كه در مورد د یعني. ست و محدود استيكامل ن
كه  یروحان ین طبقه يندارد و ھمچن یاديز یمراسم مذھب ین بھائيد. آن با علم و عقل مخالف است یاز بخشھا یبعض

  . افتيآن دست  یاصلويژگيھای شود به  یب راحت ميترت نيداشته باشند ندارد، به ا یا دانش خاصيقدرت 
جه يم نتيزنده است و اگر بخواھ یده ھايش پديست، بلكه آزماين یان، باستان شناسياد ین وجود، مطالعه يبا ا

ن يد. ميد آنھا راھم در قلب و احساسمان و ھم در عقل و فكرمان وارد كنيم، بايريق خود بگياز تحق یدرست و روشن ی
ار موثر است، يآنھا بس یزندگ یمات اساسيد در تصمين عقايا ؛ون انسان استيليم ٧ش از يق بياعتقاد عمموضوع  یائبھ

  .كنند یتا حال جان خود را در راه آن داده اند و آزار را تحمل كرده اند و م یو ھزاران بھائ
ن ھر دو را يد یمطالعه  یراذھن و قلب ب یازھايكرده اند به صورت متعادل ن ین كتاب سعيسندگان اينو
  .برآورده كنند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                        
ISBN 1-896193-09-9  

P. O. Box 65600 Dundas Ontario, L9H6Y6, Canada(.  
  .٧٧ص

صفحۀ " مجموعۀ خطابات حضرت عبدالبھاء، لجنۀ ملّی نشر آثار امری بزبانھای فارسی و عربی، النگنھاين، آلمان غربی"حضرت عبدالبھاء  ٦
۵٣٠.  
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  یخيتار یسابقه .١
  
ست كه ين نيمستقل است، منظورمان ا ینيم دييگو یم یوقت. ن مستقل جھان استين ديدتريجد ین بھائيم ديگفت

ك يھستند و  یكيان ھمه يچرا كه اد[  دا استگر جيان ديآغاز شده و كامالً از اد یر مذھبيكامالً غ يین در فضايآن د
گر ياز ھند به مناطق د یاز مذھب ھندو آغاز شد ول ینه ايدر زم يین بودايمثال د ])مترجم( كنند یِر واحد را دنبال ميسِ 

ن ين صورت بودكه دين مناطق شد، بديا ین قدرت فرھنگيا منتشر شد و بزرگترين و جنوب شرق آسيمثل ژاپن، چ
ان دعوت خود را شروع كردند و تا يھودين  ياو در ب یه يروان اوليح و پيحضرت مس. شناخته شد ین مستقليد يیبودا

ر يغ ین نژادھاياز ب یادينكه مردم زياست، تا ا یھودين يد ديتكرار و تجد یحيشد كه نھضت مس یدو قرن تصّور م
ن يمستقل با كتاب و قوان ینيبه عنوان د یحين مسيب دين ترتيشدند، به ا یحيترانه مسيمد یاياطراف در یسام

  .مخصوص شناخته شد یمخصوص و موسسات و مراسم مذھب
ن يبودند، د یمسلمانان منتظر موعود. ط اسالم آغاز شديمشابه آنچه گفته شد، در مح یز به صورتين ین بھائيد

از  یكي، ین طباطبائيد محمد حسيس عالمه. اسالم شكل گرفت، اما مستقل از اسالم ین انتظارات داخلين ايدر ب یبھائ
از  یچ وجه فرقه اين مستقل است و به ھيك دي ین بھائيكند كه د ید مييتانيز ، یدانشمندان طراز اول و متجّدد اسالم

  ٧.ستيعه نيش
محكمه شرع بِبا در .) م ١٩٢۵( ١٣٠۴در. كنند یب ميرا تكذ ین بھائيخود با د یز ھرگونه وابستگيان نيسن
اّن البھائيّه دين جديد قائم بذاته له عقايد و اصول و احکام خاّصه به تغاير و تناقض عقائد و : "داد یكمن حيمصر چن
کام الّدين االسالمی تناقضاً تاماً فال يقال للبھائی مسلم و ال العکس کما ال يقال بودی او برھمی او مسيحی مثالً حاصول و ا

و کامالً مستقل است عقايد و اصول و احکامی مخصوص به خود دارد که  امر بھائی يک دين جديد: ترجمه [ ٨."..مسلم
بنابراين ھيچ فرد بھائی را نمی توان مسلمان دانست . با عقايد و اصول و احکام دين اسالم کامالً متفاوت و متناقض است

  ."]يا برعکس، ھمانطور که ھيچ بودايی، برھمايی يا مسيحی را نمی توان مسلمان دانست
مسلمان  یپس از آن به كشورھا. اش اسالم بود ین رسميكه د یرانيران ظاھر شد، ايد در اين جدين ديا

ان يحيان و مسيھودياز  یگرچه بعض. و شمال ھندوستان یتزار یه يو روس یعثمان یه منتشر شد، مثل  امپراتوريھمسا
در مورد تحقق  ین بھائيشدگان به اعتقادات د یبھائن يا. ان قبالً مسلمان بودندياكثر بھائ یشدند، ول یان بھائيا زرتشتيو 

                                                 
 .٧۶صفحۀ ". اسالم شيعه"حّمد حسين طباطبائی، کتاب عالّمه سيّد م ٧
 The Bahai"برای اطاّلع کافی از رابطه دين بھائی با دين اسالم به کتاب  .اين مطلب را ذکر کرده است ٧٣٠، صقرن بديعشوقی ربانی در  ٨

Faith and Islam] "امر بھائی و اسالم[   درThe Light Shineth in Darkness: Five Studies in Reveation after Christ ]وری ن
برا ي پاسخ به اين سوال كه دين بھايي يك فرقه است يا . مراجعه شوداودو شفرنوشته ١١٣-١٣٢صفحۀ    ]در تاريکی، پنج ظھور پس از مسيح

درا روالش، نه،به بحث شفر درباره ي اين سوال مراجعه كنيد آن طور كه به مدِل فرقه ي ديني مربوط مي شود كه توسط پ ر و ت درن ِآن، ِوب ن م
د نظری در اسالم بوجود "شفر می گويد .  ١١٣-١١۴ايجاد شده،صص ورم و تجدي ه رف مقصد امر بھائی بنا به تفسير خود آن دين، اين نيست ک

رّراتش توّس وانين و مق ادی و ق اءهللا آورد بلکه خودش بنھايي ديني است الھی که از عھد و ميثاق جديدي نشأت گرفته، اصول اعتق ط حضرت بھ
 .١١۴ھمان،ص"نازل شده و بھمين علّت است که بھائيان را نمی توان مسلمان ناميد
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 یز آنھا را مرتد از اسالم به حساب ميان مسلمان نيداشتند، روحان یشتريات قرآن توجه بير آيو تفس یاسالم یوعده ھا
  .آوردند

. ميكن یآن شروع م یاسالم ین را ازسابقه ين دي، مطالعه در مورد این بھائيد یاسالم یسابقه  ه خاطرب
آنھا در طول  یر تكامليان و سين اديب یھر دو به وابستگ ین بھائياسالم و د: دليل ديگری نيز داردق ين تحقيااھميت 

. اعتبار ھمه ی اديان را می پذيردگذارد و  ینم یان تفاوتين ادياست كه ب ینيتنھا د ین بھائيدگويا . خ اعتقاد دارنديتار
ح و حضرت محمد ي، حضرت زرتشت، حضرت بودا، حضرت مسیوسم، حضرت ميان معتقدند حضرت ابراھيبھائ

امبران راه نجات بشر است و به بشر ين پيم ايتعال ؛ ھمه با ھم برابرنداز اين جھت واحدند و  یامبراِن  برحِق خدايھمه پ
عتقدندكه ظھور ز مين نيان به ايالبته بھائ ٩.دست يابد که ھمواره در حال پيشرفت استمتحد  یكند تا به تمّدن یكمك م

ن يشرفت و تكامل بوده است و خواھد بود، به ايان كم كم در حال پين جريخ بشر ادامه داشته و ايدر تار یامبران الھيپ
 یحين مسيمثالً اسالم د. كند یآماده م ین بعديد یكند و بشر را برا ین قبل از خود را كاملتر  مي، دینيب كه ھر ديترت

ن يد یم را برايقد یايبود كه به ظھور حضرت بھاءهللا بشارت داد و دن یامبرين پيآخر ل كرد و حضرت محمديرا تكم
  .اند ات قرآن  ذكر شدهياز آ یاريبس یست كه در آثار بھائيتعّجب ن ین جايبنابرا. آماده كرد یبھائ

خداوند پاك و ان و مسلمانان معتقدند يبھائ. مھم است ین بھائياز د یدرك كامل یبرا ید اسالمياز عقا یبعض
خودش را به بشر  ینكه اراده يا ید و برايآ یبندگان نم ین خودش به سويذاتش  قرار دارد، بنابرا یمنّزه است و در پاك

افراد  یكنند تا ھمه  يیامبران آمده اند تا بشر را راھنمايپ. فرستد یبشر م یرا به سو" یمظاھر الھ"ا يامبران يد پيبگو
ن اسالم يك تفاوت مھم دي. اورنديكامل ب یھا يیجامعه راھنما یت كلّ يترب یز برايفت كنند و نشريپ یبشر از نظر روحان

مذھبھا  یان ھمه يبھائ یشناسد، ول یو بر حق م یان الھيھود را اديت و يحين است كه قرآن تنھا اسالم ، مسيا یو بھائ
ع احزاب به افق يست جميشّکی ن: "نديفرما یحضرت بھاءهللا م ١٠.دانند یو واحد م یان كليك طرح و جري یرا اجزا

ات عصر اوامر و احکام مختلف شده ولکن کّل من عندهللا بوده و از نزد او ياعلی متوّجھند و بامر حّق عامل نظر بمقتض
 ١١". نازل شده و بعضی از امور ھم از عناد ظاھر گشته

باعث شده  یكرده و ھم از طرف كمك ین بھائيشرفت ديز در اسالم ھست كه ھم به پين یگريد یمسئله 
 یاز فرقه ھا یكي. ج فرقه فرقه شديت به تدريحيز مثل مسياسالم ن. عكس العمل نشان دھند  ین بھائيمسلمانان نسبت به د
 ید به صورت موروثيبا )ص(حضرت محمد یو ماد ینان روحانيان معتقدند كه جانشيعيش. عه استيمھم اسالم مذھب ش

چون حضرت محمد به . نديگو یدگان امام مين برگزيبه ا. رھبر مردم باشند یدر زمان مشخص ن شوند و ھر كدامييتع
ده يھستند كه حضرت محمد به آنھا بخش یعصمت موھوب یفشان دارايدستور خدا، آنھا را انتخاب نمود ، در انجام وظا

ات و يو كردار حضرت محمد كه در روا رفته اند و معتقدند سنت و روش و گفتارين را نپذيالبته اكثر مسلمانان ا. است
؛ دانشمندان غربی اين شوند یده مينام ین گروه سنّ يا. ستيبه امامان ن یازيجامعه است و ن یث آمده ، راھنماياحاد

ان يعيان از شيالبته گرچه تعداد سن. گروه را ارتودوکس می گويند که در برابر ھترودوکس يا زنديقان قرار می گيرد
ر به ياخ یر مسلمان در سالھاياز دانشمندان غ ینه و مورد قبول دارند كه بعضيريد یان سابقه ايعيش یلشتر است، ويب

  ١٢.ق در مورد آن پرداخته انديتحق
، یان موروثيفرمانروا ین سلسله يسال بعد از رحلت حضرت محمد، اول ٢٩فقط  یعني.) م۶۶١( ۴٠در سال 
ن يا یگرچه ظاھراً مسلمانان آنان را انتخاب كرده بودند، ول. رفتار گيرا در اخت یاسالم ینھايحكومت بر سرزم

ن حاكمان ، يات آمده كه ايدر روا. دانستند یب خود ميعه را رقيعباس بودند و امامان ش یه  و بنيام ی، بنیحاكماِن سنّ 
ن، نوه يحسن و امام حسد شدند، امام ين حاكمان شھيكه توسط ا ین امامانياول. به شھادت رساندند یكي یكيامامان را 

ان معلوم شد و معلوم شد يعيش یامبر براينان پيباگذشت زمان ، مقام امامان به عنوان جانش.  حضرت محمد بودند یھا
  .د شدنديمعصوم بودند و در راه خدا شھ یكه امامان افراد

ن ياول. به دست آوردندران ين نفوذ را در ايشتريان بيعيش ین اعراب به وجود آمد، وليعه در بيگرچه مذھب ش
در  یعرب، شاھنشاھ یبر خالف حكومتھا. شتر جلب شدنديب ـ یرھبران روحانـ كه مسلمان شدند، به امامان  یانيرانيا
كردند،  ین طور فكر ميان كه ايرانيا. خدا بوده است یچون و چرا یحكومت ب ینده يدارد و نما یطوالن یران سابقه يا

، سرانجام یسنّ  یفه ھايب، بعد از قرنھا مخالفت خلين ترتيبه ا. حضرت محمد جذب شدند نانيعه و جانشيبه امامان ش
                                                 

 Gleaningsبھاءهللا در كتاب حضرت ترجمه اي از سخن ." ھمه ي انسانھا آفريده شده اند تا تمدني ھمواره در حال پيشرفت به وجود بياورند" ٩
  .٢١۵صفحه 

صفحۀ "بديع  ١۴١آثار حضرت بھاءهللا، لجنۀ نشر آثار امری بلسان فارسی و عربی، النگنھاين، آلمان غربی،  منتخباتی از"حضرت بھاءهللا، ١٠
  ".جميع از برای اصالح عالم خلق شده اند لعمرهللا شؤونات درنده ھای ارض اليق انسان نبوده و نيست" ١۴٠

نوشتۀ جوآن ريكاردو كول مراجعه "مفھوم ظھور الھی در عرف بھائی "در اين مورد به  – ١١۴صفحۀ " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١١
  .شود
اينکه چرا از مذھب سنّی بنام . دانشمندان غربي به فرقه ي سني ارتودوكس يا بھدينان مي گويند كه در مقابل ھترودوكس يا زنديقان قرار دارد ١٢

لّت اصلی آنست که برای مّدتھای طوالني اسمی از اسالم شيعه در غرب ع. در غرب ياد شده مطلبی قابل توّجه است) يا بھدينان(ارتودکس 
شنيده نمی شد زيرا از ديدگاه جغرافيائی کشورھای شيعه از دسترس صليبيّون و قرارگاھھائی که آنان در طّی جنگھای صليبی ساخته بودند 

سيّد حسين نصر در کتاب . ف عالّمۀ طباطبائی مراجعه شودتألي ١۶ – ٩صفحۀ " کتاب اسالم شيعی"در مورد مذھب شيعه به . بسيار دور بود
 .به تفصيل موضوع را مورد بحث قرار داده است" عقائد و حقائق اسالم"
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ران حاكم يعه بودند، بر ايكه ش یقدرتمند صفو یسلسله ) یالديم ١۶(ران اجرا شد و در قرن دھم يروش امامت در ا
  .امامان تمام شده بود ین زمان، دوره يالبته در ا. شدند

بت كرد تا يغ یدر پناھگاھ ی، در كودك.)م ٨٧٣( ٢۵٢مام ، امام دوازدھم، در سال ن ايان معتقدند آخريعيش
. كند یجاد ميكند و حكومت عدل و داد در جھان ا یاو در آخرالزمان ظھور م. د نشوديمثل پدرانش به دست حكومت شھ

ح ھستند و يمس یھور دوباره ا ظيان منتظر رجعت يحيمس: ه به آخرالزمان دارنديشب یز اعتقاديان نييان و بودايحيمس
، "بيامام غا"ان به امام دوازدھم يعيش. ا بودا ھستنديتر یا مائي یكوكار جھانين یانا منتظر ظھور بودايان ماھاييبودا

ق قائم يبِت خود از طريساِل اوِل غ ۶٩امام دوازدھم در . نديگو یز مين" قائم آل محمد" ت شده، ويھدا یعني" یمھد"
ن قائم مقام امام زمان يچھارم. به امام زمان بودند ینان تنھا راه دسترسيا. ب اربعه با مومنان ارتباط داشتا نّوايمقامان 

خود انتخاب كرده بود و نه امام زمان نائب  یبرا ینيكه نه خودش جانش یدر گذشت در حال) یالديم ٩۴١( ٣٢٠در
  ١٣.ن كرده بودييرا تع یبعد

ً خدا ييدر زمان تع. كردند یه ميد به قدرت خدا تكيان بايعيشنداشت ،  ینيب چھارم جانشيچون نا ن شده، حتما
از آنھا ھمان امام  یكيفرستد كه  یم با حق ميو ارتباط مستق یالھ یت انسان به اراده يھدا یرا برا یدوباره فرستادگان

  .ظاھر شد) یالديم ١٩قرن  یمه ين( یھجر ١٣ل قرن يدر اوا يین باورھايان چنيدر م یو بھائ ین بابيد. زمان است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٨٧٢ – ٨۶٧مذاھب ايران دائرة المعارف بريتانيکا صفحۀ "برای اطاّلع مختصر و مفيد در مورد مذاھب ايران قبل از اسالم به بخش  ١٣

  .مراجعه شود
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  یانت بابيد.٢
  

ان و مسلمانان منتظر يحياز مس ی، عده ا) یالديم ١٩اول قرن  یسالھا(  یھجر ١٣آخر قرن  یدر سالھا
،  ید كاظم رشتينش سيو جانش يیخ احمد احسايش یبانفوذ به نامھا یران دو روحانيدر ا. ت بودنديبشر یموعود ومنج
ان فرق داشت ، يعيدادند كه با مطالب معمول ش یرا درس م یآنھا مطالب. بودند "هيخيش"عه به نام ياز ش یرھبر فرقه ا

آنھا اعالم . آن توجه داشتند یبه باطن و مفھوم معنو توجه کنند، قرآن یظاھر یمعن آن که بهشتر ازيه بيخيش یفرقه 
لر يروان ميز پيت نيحيدر مس. م جلب شدندين تعاليبه ا یاريافراد بس ١٤.ك استينزد یليموعود خ یكردند كه ظھور مھد

  ١٥.ح بودنديا بازگشت مسيصبرانه منتظر رجعت  یكا ، بيدر اروپا و امر
، به شاگردانش فرمان داد در اطراف )یالديم ١٨۴٣( ١٢٢٢، قبل از درگذشتش در سال ید كاظم رشتيس

 ١٢۶٠سال  یاو گفت سال ظھور مھد. ك شده بودينزد یليود بگردند، چون زمان ظھور خپراكنده شوند و به دنبال موع
  .). ق.ه٢۶٠در (بت امام زمانيدرست ھزار سال بعد از آغاز غ یعنياست، .) ش.ه١٢٢٣(یقمر یھجر

از  یروياو كه به پ. نام داشت یه اين بشرويه بود، مالحسيخيد كاظم كه از رھبران شياز شاگردان س یكي
، )یالديم ١٨۴۴سال  یماه م ٢٣( ١٢٢٣خرداد  ٢در شب. ديراز رسيگشت، به ش یمان استادش، به دنبال موعود مفر

در . كرد یان معرفيعيمحمد خود را امام موعود ش ید عليس. محمد مالقات كرد ید عليرا به نام س یراز جوانيدر ش
                                                 

  .سب اطاّلعات علمی در اين زمينه به کتابھای زير مراجعه شودبرای ک ١٤
"The Development of Shaykhi Thought in Shii Islam"] "نوشتۀ وحيد رأفتی] "تأثير عقائد شيخيّه در اسالم شيعی ."En Islam 

iranien; aspects sprituels et philosophiques] "" ۴، جلدری کوربَننوشتۀ ھان ]"نظريّات فلسفی و روحانی .  
 Watchers for the Second" كراس و. ي ويتني آر نوشته ]"سوخته ي منطقه"" [The Burned-over District" به مثال براي ١٥

Coming, the Millennial Tradition in America" ]"براون، . وي نوشته ايرا ]"منتظران رجعِت دوباره، رسم ھزاره  در امريكا
مراجعه  ۴۴١- ۴۵٨صص) ١٩۵٢(٣شماره  ٣٩ جلد] پينقد تاريخي دره ي مي سي سي  [ Mississippi Valley Historical Reviewدر
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ن سند ادعا نمود كه يدر ا ايشان. السماء نام داردوم ايوسف نوشت كه قي یبر سوره  یريمحمد تفس ید عليھمان شب س
ح، يآن مثل حضرت مس یسنده يكند كه نو ین سند مشخص ميا. شد ین بابيد ین سند سنگ بنايو ا ؛امام موعود است
 یا دروازه و راه ارتباط با امام زمان معرفي" باب"محمد خودش را  یدعليالبته س. امبر خدا بوديپ... حضرت محمد و 

شود كه منظور او از  یده ميفھم یمحمد به خوب یدعلياز آثار س ید مسلمانان داشت، وليدر عقاريشه ن كلمه يا .كرد
  ١٦.كامالً متفاوت است  یقبل ادعاھایاست كه با  جديد یروحان یك ادعاي"  باب" یكلمه 

 ايشانن به يمالحسقرآن باعث شد  یده يچيات پير آياو در تفس یو استعداد فوق العاده  حضرت بابت يشخص
. مان آوردنديا حضرت باب یامبريگر به پينفر د ١٧بعد  یدر چند ھفته  ١٧.شود ین بابين مومن به دياورد و اوليمان بيا

را كه قرآن   یران فرستاد تا اعالم كنند ظھوريد و آنھا را به اطراف اينام ١٨"یحروف ح"نفر را  ١٨ن يا حضرت باب
  .است ارت داده بودند، ظاھر شدهقبل به آن بش ینيد یو كتابھا

 ١٩.ا آمديتاجر به دن یراز در خانواده ايدر ش.) م ١٨١٩اكتبر  ٢٠(١١٩٨مھر  ٢٧محمد باب در  ید عليس 
از . ا رفتياز دن يشانا یدر زمان كودك حضرت بابپدر . امبر اسالم، حضرت محمد بودنديپدر و مادرش از خاندان پ

ن مومنان به ياز فداكارتر یكيبعدھا  ید عليس. افتيپرورش  ید عليرزا سيد، حاج مخو يیر نظر دايز يشانآن به بعد ا
 یرعاديغ یتيشخص یدر كودك حضرت باب.  د شدين شھين ديكه در راه ا بود ین افرادياز اول یكيشد و  ین بابيد

حضرت . ل نداشتنديحق تحص هيگرفتند و بق یاد ميان خواندن و نوشتن را يرانياز ا یدر آن زمان تنھا تعداد كم. داشت
متعجب و  حضرت باب یخداداد یاز ھوش و استعدادھا یليمعلم و بزرگترھا خ. خواندن و نوشتن را آموخت باب
صرف دعا و  یاديدر ھمان دوران، وقت ز. داشت یقيت عميروحان حضرت باباد، يعالوه بر ھوش ز. ران بودنديح

ن ھمه وقت يمعلم اعتراض كرد كه  چرا ا. ر سِر كالس حاضر شوديخن موضوع باعث شده بود با تأيا. كرد ینماز م
َجّد  ید بود، جواب داد كه در خانه يكه س حضرت باب. از نداردين ھمه دعا نيك طفل به ايكند،  یصرف دعا م

  . قدم بردارد يشانكند مثل ا یم یبزرگوار خود، حضرت محمد بوده و سع
بعد . خود مشغول تجارت شد يیھمراه دا یسالگ ١۵در . ھا كردمدرسه را ر یسالگ ١٣قبل از  حضرت باب

ز به يدر موقع تجارت ن يشانا. شد يشاندر كار باعث شھرت ا یاقت و امانتداريل. تجارت به بوشھر رفت یبرا یاز مدت
  .را نوشت یاز آن الھامات روحان یادامه داد و بعض ینيمسائل د یتفكر درباره 

مثل آرامگاه امامان  یمقدس اسالم یارت مكانھايز از بوشھربه حضرت باب) .م ١٨۴١( ١٢٢٠در بھار سال
د كاظم چنان احترام و يس. را مالقات نمود ید كاظم رشتيارت كربال، سي، در ھنگام زحضرت باب. رفت اسالم یو شھدا

ع تعجب كرده ن موضويد كاظم از ايشاگردان س. گر نداشتيچ كس ديھ یداشت كه برايشان نسبت به ا یذوق و شوق
 یلھاياز فام یكيران برگشت و با يبعد از آن به ا. د كاظم مانديدر جمع شاگردان س یمدت كوتاھ حضرت باب. بودند

خود را به  یامبريسال بعد پ ٢كمتر از . از خانواده بازرگان، ازدواج كرد یجه خانم، دختريدور خود به نام خد
  .شان بوديعوت ان مرحله از دين اولين اعالم كرد و ايمالحس

مكه . سفر كرد) در عربستان(نه ين كار به مكه و مديا یبرا. د بودين جديد یدعوت اعالم عموم یمرحله  بعد
دسامبر  ٢٠(  ١٢٢٣آذر  ٢٩در جمعه. مسلمانان ین مكان برايارتگاِه مسلمانان است و كعبه مقدسترينه زيو مد
ھستم كه  یمن ھمان قائم"اعالم كرد كه  یگذاشته بود، به عربكعبه  یكه دست خود را به حلقه  ی، در حال.)م١٨۴۴

ن موضوع را ينوشت و ھم ، نگھبان زيارتگاه ھاف مكهيبه شر ینامه ا يا" لوح" نيشان ھمچنيا." ديمنتظرش بوده ا
از  پس حضرت باب. ندن ادعا نكرديبه ا یتوجه خاص ی، ول نداحترام گذاشت يشانشه به ايھم یمقامات سن. اعالم كرد
، یحروف ح، ايرانی که قرار بود در آنجا در اثر تبليغ دين جديد توسط ران بازگشتيا به اياز راه در یمدت كوتاھ

  .برخيزد یمردم عادھم بين ان مسلمان و يروحانطوفانی از ھيجان ھم بين 
مانان با مسل. دانستند یز و حمله به اساس اسالم ميك امر كفرآميرا  حضرت باب یعه ادعايان شيروحان

است و تنھا اسالم است  یالھ ین منبع وحيقرآن آخر یعنيامبران است ي، معتقد بودند حضرت محمد خاتم پیاديتعصب ز

                                                 
اين امر بھيچوجه صحيح . به تدريج و پله پله ادعاھايش را بزرگ و بزرگ تر نمود حضرت باب مي گويندبھائی  دين نامخالفبعضي از  ١٦

و " ذکرهللا"نه تنھا خود را پيامبر الھی خواند بلکه القاب  ادعاي خود را به مالحسين اعالن نمود، حضرت بابباري كه  نيست زيرا در اّولين
) از علمای شيعه(ن امخالفھم ن و امؤمنبه سرعت روشن شد كه ھم . ست، مربوط بخود دانسته ابودامام غائب مخصوِص را که " بقيّة هللا"

بالفاصله پس از قبول ديانت بابی ايران را ترک  ،حضرت باببه ن امؤمناولين امی يکی از مالّعلی بسط. را فھميده اند حضرت بابادعاي 
 ١٢٢٣دي ماه  و علمای شيعه و سنّی در شدنسخه ای از قيّوم االسماء را ھمراه داشت در بغداد بعنوان مرتّد تعقيب  شنمود و چون با خود

نيز به  حضرت بابليل محكوميت او اعتقاد به كسي بود كه ادعاي پيامبري داشت و خوِد د. دادند و او را تكفير نمودند فتوا .)م ١٨۴۵ژانويۀ (
در  نوشتۀ محّمد افنان و ويليام ھاچر  "Western Islam & Bahai origins" :ی اطاّلع بيشتر به جزوۀبرا.اين دليل محكوم اعالم شد

Religion ، مراجعه شود )١٩٨۵( ١۵جلد.  
 .١٢٣- ١٢٨، صصربّانیاز شوقي  The World Order of Bahaullah: Selected Lettersمراجعه كنيد به  ١٧
 )مترجم] (١٨=٨+١٠= حي >=  ١٠=ي  ٨=ح. [است ١٨معادل " حيّ "به حساب ابجد كلمه ي . زنده به معنایحّي  ١٨
" The Bab: The Herald of the Day of Days"نوشته شوقي افندي و کتاب " قرن بديع"از چھار منبع مھّم تاريخ آئين بابی، کتاب  ١٩
 Les Religions et les"تاريخ نبيل زرندی و " مطالع االنوار"نوشتۀ ايادی امرهللا، حسن باليوزی و  ]"حضرت باب مبّشر کّل ايام"[

Philosophies dans l’Asie Centrale] "" تاب استفاده تأليف کونت ژوزف آرتور دوگو بينو در اين ک ]"مرکزیمذاھب و فلسفه ھای آسيای
  .شده است
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 یگرين ديچ دياست، پس ھ یانسانھا كامل و كاف یاز جامعه يرفع ن یامت برايم اسالم تا روز قيف نشده و تعاليكه تحر
شاھان  یامور جھان است و حت یده داشتند امام زمان حاكم ھمه يان عقيعيكه شقرنھا بود . تواند ظاھر شود ید و نمينبا

  . شود یك ميروز خدا نزد یعني" وم هللاي"با آمدن او . كنند یاز طرف او بر مردم حكومت م
كه علما  فرموداعالم  حضرت باب یوقت. پرداختند حضرت بابعه بالفاصله به مخالفت با يش ین علمايبنا برا

 یرفتند، ھتاك یآنان بر منبر كه م. شتر مخالفت كردنديان شده اند، آنان بيرانيشرفت ايو فساد، مانع پ یدادن نادان با رواج
 یعلما را در جامعه اجرا م یگرچه ظاھراً حكومت فتواھا. اكتفا نكردند یلفظ ین فحاشيالبته به ا. كردند یم یادب یو ب

و  حضرت بابروھا ين نيعلما با ا. خود داشتند یفرمانھا یاجرا یز براين یا یخصوص یروھايعلما ن یكرد، ول
  :ديگو یاز صاحب نظران معاصر م یكي.  كردند یت ميشان را از ھمه جھت آزار و اذيروان ايپ

در اطراف ) ینينه طالب د(ان ياز اوباش و لوط یز گروھيدر دوران قاجار، به خصوص در اصفھان و تبر"
قوای آنان . عرب ینھايو سرزم یدر آناتول" یفت"بودند مثل گروه  یك ارتش خصوصيگروه  نيا. ن وجود داشتنديمجتھد

 یبانيپشت یمذھب یاز نفوذ علمابه اين دو روش كردند و  ین را اجرا ميمجتھد یو فتواھا دولتی را به مبارزه می طلبيدند
 یب ميآنھا را تعق یقت بپردازند و اگر كسدادند به غارت و سر یبه عنوان پاداش به آنھا اجازه م ؛ در عوضكردند یم

  ٢٠".بست می نشستنديا  گرفتند یرفتند و پناه م یعلما م یكرد به مسجد و خانه 
شد، به او حكم  یدا ميِد علما پيمخالِف عقا یده ايبا عق یفرد یوقت. بودند یك ارتش خصوصين اوباش مثل يا

كردند تا به  یك مياطالع بودند، تحر یام را كه از اصل ماجرا بمردم و عو یآن وقت گروھھا. دادند یارتداد و كفر م
شان  بلكه دولت ھم بارھا قدرت ينه تنھا دگراند. دفاع كنند  و دشمن را نابود كنند"  ن بر حقيتنھا د"زند و از يابانھا بريخ

  .آنھا را احساس كرده بودند
شد  یم) حضرت بابروان يپ(ان يبه باب یاديز ی، حمله ھا.)م١٨۴٧تا  ١٨۴۵(١٢٢۶تا  ١٢٢۴ین سالھايب 

، عالم یداراب يیحيد ياز آنان س یكي. شدند یز بابيعه نيش یاز علما یليخ. شدند یم یباب یاريبس ین حال عده يبا ا یول
محمد . خود تحت نظر بود یدر خانه  حضرت بابك علما، يبه تحر. گرفت" ديوح"ار روشن فكر بود كه بعدھا لقب يبس

آنچه  یا غلطي یق درستيتحق یرا برا يیحيد يده بود، سيشن یمطالب حضرت بابظھور  یران كه درباره يشاه، شاه ا
را ھر چه زودتر ھمراه  حضرت بابافت كرد، دستور داد يد را دريشاه گزارش وح یوقت. راز فرستاديده بود، به شيشن

ل است شاه را مالقات كند و او يقبالً گفته بود كه ماز ين حضرت باب. اورنديتھران ب یعنيتخت ينگھبانان، محترمانه به پا
  .ز از دعوت خود باخبر سازديرا ن

ن يا(در او ظاھر شده بود  یمارياراده بود و عالئم ب یف و بيمحمد شاه ضع. دار انجام نشدين ديمتأسفانه ا
محمد شاه . دار شدين ديمانع ا نيز یگري، عامل دین ضعف جسميعالوه بر ا). ك سال او را از پا در آورديدر  یماريب
 ٢١.ران استيخ ايِب تاريعج یتھاياز شخص یآغاس. قرار داشت یرزا آغاسير خود، حاج ميِر نخست وزيتحت تاث یليخ

به قدرتش  حضرت بابشاه با  د مالقاتِ يترس یآغاس. داً به او اعتماد داشتيشاه شد. شاه بود یكودك یاو معلِم دوره 
ببرند و ) هيمرز روس یكينزد(جان يماكو در شمال آذربا یرا به قلعه  حضرت بابتور داد جه دسيصدمه بزند، در نت

 یان با طرفداران علمايد ممكن است بابيايبه تھران ب حضرت بابز بھانه آورد و گفت اگر يشاه ن یبرا. كنند یزندان
  ٢٢.بود یعاد یليالبته آشوب و بلوا در آن زمان خ. جاد شوديا یر شوند و آشوب عموميمتعصب درگ
. كنند یمخالفت م حضرت بابديِن با  یكوھستان یجان بود، مطمئن بود كه كردھايكه خودش اھل آذربا یآغاس

 حضرت باب یمانه يصم یقت رفتار و جاذبه يدر حق. شرفت كرديز پيجان نيدر آذربا ین بابيد. ديش نرسيبه آرزو یول
ق منتقل يچھر یدورافتاده  یرا به قلعه  حضرت بابوع نگران بود، ن موضيكه از ا یآغاس. آنھا را به خود جلب كرد

حضرت ندگان يجزو ستانيز خاِن ُكرد،  يیحيسرانجام فرماندار قلعه،  ھمان نتيجه به دست آمد و زيق نيدر چھر. كرد
  .شد باب

 یرانيانفوذ اب یباعث مخالفت گروھھا یغلط آغاس یاستھايس. خواھد ُمرد یده بود كه شاه به زوديفھم یآغاس
علما از . كرد یان ھمكاريبه دست آورد، با آنھا در سركوب كردن باب یتين علما محبوبين كه بيا یبرا یآغاس. شده بود

                                                 
  .١٩ص  ،١٧٨۴- ١٩٠۶، ]"ديانت و حکومت در ايران"" [Religion and State in Iran"حميد الگار  ٢٠
مثل او وجود محّمد شاه که من از او سخن می گويم شاھزاده ای بود بسيار بی اراده و غير عادی که در آسيا بسيار "کنت دو گوبينو می گويد  ٢١

از درد دائمی رنج می برد و بندرت  .خود ھميشه نگران بود يسالمت درباره ياو بسيار کند ذھن و . دمتر ديده می شوولی در اروپا کدارد 
 از زنان وبشّدت به محبّت ديگران نياز داشت ولی . بودغمگين و افسرده و  ي داشتبسيار ضعيفشخصيت . دردھايش تسكين پيدا مي كرد

و او را تنھا دوست و محرم  بسيار توجه داشته مربّی خويش، مالّی پير، حاج ميرزاآغاسی بنابراين، ب. اني نمي ديدبمھر بيشمارش فرزندان
حاج ميرزا آغاسی نيز تا  ....د قرار دادو را خدای خواو باالخره اگر اغراق نباشد، نمود کشور  او را نخست وزير سپس. اسرار خود می دانست

از . (شاه رفتار می کرد و در حقيقت شاه را با خود يکی می انگاشت شخصِ  مثلِ ت و در ھمۀ موارد را واجد چنين مقامی می دانس شحّدی خود
  ).١۶٢ – ١۶٠صفحۀ  "]مذاھب و فلسفه ھا" ["Les Religions et les Philosophies" کتاب

پرنس فرھاد ميرزا حکايت کرده است كه . اين قصه نشان می دھد حاج ميرزا آغاسی چگونه دستوراِت شاه را اجرا می كرد" نيکال می گويد  ٢٢
از او پرسيدم که چرا سيّد باب را به . روزی با حاج ميرزا آغاسی در باغچه قدم می زدم و حاجی ھم در حالت خوشی بود"وقتی جوان بوده، 
اگر سيّد باب به طھران می آمد حاجی جواب داد تو ھنوز جوانی و بعضی چيزھا را نمی توانی بفھمی ولی اين را بدان که . ماھکو تبعيد کرده

تاريخ "يا " مطالع االنوار[" "The Dawn-Breakers"از کتاب ." من و تو ديگر نمی توانستيم با فراغت بال در اين باغچۀ مصفّا قدم بزنيم
  .٢٣٢ – ٢٣١نوشتۀ نبيل زرندی، صفحۀ  "]نبيل
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 یعه او را محاكمه و بازپرسيش ین علمايئت از بانفوذتريك ھيز بفرستد و يرا به تبر حضرت بابخواستند كه  یآغاس
  .كنند

جه اش را از قبل يانجام دادند كه نت یخنده دار و مضِحك ظاھر یمحاكمه  كي.) م ١٨۴٨(١٢٢٧در تابستان 
از آخوندھا ھم  یكي. را فلك كردند حضرت باب یان جلسه پاھايدر پا ٢٣.حضرت بابر ين و تحقيتوھ: ن كرده بودندييتع

اثر جراحت ، در . داشت یا یار جالب و تصور نشدنيبس یجه ينت ین آزار بدنيا ٢٤.شان زديبه صورت ا یضربه ا
بود كه خاطرات  یاو تنھا فرد غرب. شان مالقات كرديبا ا حضرت بابدرمان  یبرا یسيِك انگليام كور ميليدكتر و

  :ان كرده استيرا ب حضرت بابمالقات با 
فتر يگر گشاده روتر و لطيان ديرانيداشت و از ا یف بود اندام كوچكيار ظريآرام و بس یمرد ]حضرت باب["

خودم از . نمود یظاھر و رفتارش ھمه را جذب م. ر قرار داديزد كه مرا تحت تاث یحرف م یخوش آھنگ یبا صدا. بود
. ن او وجود ندارديت است، تعصب مسلمانان در ديحيموارد مانند مس ین او در بعضيند ديگو یم یدم ولينشن یزياو چ

  ٢٥."ستيض قائل نين زن و مرد تبعيبر خالف اسالم ب
ن موضوع يا. كردند یان حمله ميك علما به بابيبود، اراذل و اوباش به تحر یزندان بابحضرت كه  یدر مدت

وجود دارد به نام  یت، حكميحيدر اسالم بر خالف مس. ديايش بيسوال پ" دفاع از خود"  یان درباره يباب یباعث شد برا
ن خدا، از  ين به ديت مشركيھدا یه برادھد ك ین حكم اجازه ميا. که بسيار به خطا تعبير شده است ا جنگ مقدسيجھاد 

به آنان اّما . دشمنان از خود دفاع كنند یدھد كه در برابر حمله  ین به مومنان اجازه مين حكم ھمچنيا. زور استفاده شود
ی تعبير م انيحيان و مسيھودي؛ البته معموالً از اين عبارت به گريان ديروان اديپ یعني(ه اھل كتاب يعل اجازه نمی دھد

بزرگ شده بودند، به خود حق  یدين عقايبا چن یطيان كه در محيالبته باب. بجنگند تا آنان را به زور مسلمان كنند ٢٦)کنند
 حضرت باباز آنان توقع داشتند  یبعض یحت. خود دفاع كنند یعلما از خود و خانواده  یدادند كه در برابر حمله  یم

  .خودش دستور جھاد دھد
 که اين  ان دستور داده بوديح داده بود، به بابيجھاد را توض یوم االسماء، مفھوم قرآنير قكه د حضرت باباما 

اقدام به ھرگونه جھاد را به  حضرت باب. را آن طور که درجامعه ی محل زندگی شان جريان داشت اجرا کنند حكم
 یت مياذ خيلی ان رابابيعه يش علماء یوقت یحت تصويب خودش موکول کرد، که البته ھيچ وقت اين اجازه را نداد،

  .كردند
تنھا در  ( خودش یجھاد دادن به اجازه  یبا ممنوع كردن حكم جھاد و محدود كردن اجازه  حضرت باب

كتاب  یوقت. ین حكم اسالمين بردن اي، شروع كرد به از ب)اجازه دھد حضرت باب ید جھاد كردكه خوديبا یصورت
ان آزاد بودند در مقابل حمله ھا از خود يجه بابيدر نت. امده بوديد، حكم جھاد در آن ننازل ش" انيب"ان به نام ياحكام باب
اعراب قبل  ینھايبر سرزم یانه ايچون اوضاع وحش مثل حضرت محمد که اجازه ی حمله و جھاد داده بود دفاع كنند،

باب . ا شمشير دين خود را پيش ببرندو ب ن خود بجنگنديشرفت ديپ یاجازه نداشتند برا بابيان یول، از اسالم حاكم بود
د فرموده بود، ين جديد یروزيدر مورد پ حضرت بابآنچه  .آن تنھا به دست خدا است يینھا یروزين و پيفرمود حفظ د

  .كامالً واضح بود حضرت باببودن  یدر زمان زندان یحت
مواجه بود، مردم در نقاط ران با آن يا ین نقاط شماليدر دورتر حضرت بابكه  يیھا یبا وجود تمام سخت

ً ھمزمان با محاكمه يتقر. شدند یم یران بابيمختلف ا رسالت  یقت اعالن عموميز كه در حقيدر تبر حضرت باب یبا
ع ياجتماع بدشت از وقا. جمع شدند)  واقع در استان سمنان (ان مشھور در بدشت ياز باب یاديبود، تعداد ز حضرت باب

 نيقره العبرجسته و نام آور به نام  يیافت، بانويان كه در بدشت حضور ين بابيز مشھورترا یكي. است یباب یمھم دوره 
  . معروف است طاھرهبه  يیخ بھايبود كه در تار

در دوره . ران بودين شاعران اياز بااستعدادتر یكياو . دانش پژوه و خداشناس متولد شد  یطاھره در خانواده ا
 یبزرگ ،ن مسئلهيو از اجتماع دور بودند، ھم ینداشتند، آنھا محدود و منزو یناسبت ميطاھره ، زنان مسلمان موقع ی

ق آنان با چند نفر يبودند، طاھره از طر يیخ احمد احسايروان شيطاھره از پ یعمو و پسرعمو. دھد یطاھره را نشان م
مان خود را به يا یابتدا با نوشته ااز  یول ،ارت و مالقات نكرديرا ز حضرت بابطاھره ھرگز . ه آشنا شديان اولياز باب

  . به حساب آورد" یحروف ح"او را جزو  حضرت باب. اعالم كرد حضرت باب
 یاز قلعه  حضرت بابآزاد كردن  یدر مورد مراحل الزم برا یريم گيبدشت، تصم يیاز اھداف گردھما یكي

باك طاھره  یاقدام حساس و ب: دآورجان يھبه  جمع راافتاد كه  یر منتظره اياتفاق غ يین گردھمايق بود، اما در ايچھر
د ين اسالم را تجديد حضرت بابكردند  یان فكر مياز باب یبعض. حضرت بابام يم پياز مفاھ یح دادن بعضيتوض یبرا

 یفقط دروازه  حضرت بابآنھا را سرگردان كرده بود اما طاھره آشكارا اعالن كرد كه " باب" یكرده است، كلمه 

                                                 
باليوزی توصيف کاملی از  .براون مراجعه كنيدترجمه ی  شخص سياحمقاله ی نوشته ي شوقي افندي و" قرن بديع"براي توضيح بيشتر به  ٢٣

  .فراھم نموده است ١٣٩-١۴۵، صص "The Bab"محاکمه را در 
  .شكنجه يابا چوب كف پا را زدن به عنوان تنبيه  ٢٤
  .١٤٦- ١٤٧نوشته ي باليوزي، صص" The Bab"ذكر شده در كتاب  ٢٥
 ]"خاستگاه ديانت بھائیو  اسالمی غربی معارف" ["Western Islamic Scholarship and Bahai Origins"برای اطاّلع بيشتر به  ٢٦

  .نوشتۀ ويليام ھاچر و محّمد افنان مراجعه شود
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ت آن يرا در مورد مامور حضرت بابطاھره مفھوم سخنان . بلكه خود امام زمان است ،ستيام زمان نبه ام یدسترس
، قائم آل یھمان موعود، مھد حضرت بابان كرد و گفت ين اعالم كرده بودـ بيحضرت ـ كه در شب مالقات با مالحس

ھمان طور كه الزم نبود . قل استان قبل مستيآورده كه از اد یدين جديرسول خدا است و د حضرت باب ،محمد است
ست احكام اسالم را يز اعالم كردند كه الزم نيان نيل را اجرا كنند، بابيان ، احكام تورات و مسلمانان احكام انجيحيمس

د به آن يگرفتن با يیراھنما یان برايبودند كه باب یم منابعين تعاليآورده بود، ا یديم جديتعال حضرت بابانجام دھند چون 
  . كردند یجعه ممرا

از اسالم را نشان بدھد، در  ین بابيح بدھد و استقالل ديرا توض حضرت بابام ين كه بھتر پيا یطاھره برا
بود و باعث  یديان محافظه كار، امتحان شديباب یبرا ین اتفاقاتيچن. ظاھر شد یاسالم جِ يرا از جلسات بدون حجابِ  یكي

و عفت و ھم دشمن نظم  یان ھم دشمن پاكين كه ثابت كنند بابيا یراب ینيد یعلما. مسلمانان متعصب شد یدشمن
بند  یو اعتقاد به ب يیتقوا یو ب ینيد یدر مورد ب ین مردم منتشر كردند، داستانھايب یدروغ یھستند داستانھا یاجتماع
  ٢٧.انيو اشتراك اموال باب یجنس یو بار

ن امر ثبات ياالخره محمد شاه را از پا درآورد، اب یاديز یھا یماريب.) م ١٨۴٨سپتامبر (١٢٢٧ور يدر شھر
ِن شاه، ين جانشييو تع ینيجانش یمسئله شدن  خت و از مرگ محمد شاه تا حليش  به ھم ريش از پيو نظم كشور را ب

ز يعلما ن. ، او را از كار بركنار كردندیرزا آغاسيحاج م یميقد یاسيدشمنان س ٢٨.گرفت یاسيكشور را ھرج و مرج س
  .استفاده كردند یان به خوبيباب ینابود یاوضاع برا یفتگاز آش

 یان به سرپرستين بابيا. حمله كنند یباب ٣٠٠ك كردن  تا به حدود يعلماء مردم را تحر ، در مازندران 
از  یكي، در كنار مزار متروك ]بود حضرت بابارت مكه ھمراه يكه در ز یگر از حروف حيد یكي[ ن و قدوسيمالحس

ان با ذوق و شوق ين بابيا. ساختند یكوچك یمحاصره شدند و به ناچار با عجله قلعه  یخ طبرسيبه نام ش یالممقّدسان اس
زند و با آنان ياد ظھور قائم موعود را در سرتاسر مازندران اعالم كرده بودند و از ھمه خواسته بودند كه برخيز

 یان در قلعه يان حمله كردند و بابيك شده به بابيمردِم تحر. ز به آنان نسبت كفر و ارتداد دادنديعلما ن. كنند یھمراھ
 یبرا یشرمانه جرقه ا ین تھمت بيا. ن اغتشاش ھستنديان مسئول ايعلما اعالم كردند كه باب. كوچك خود سنگر گرفتند

ل و رحم و سنگد یب یداشت ول یقدرت فراوان ین آغاسير صدراعظم، جانشير كبيخان ام یرزا تقيم. ك انفجار شدي
او . را نابود كند یرد نھضت بابيم بگيرتصميركبيان باعث شد كه اميتھمِت علما به باب.  ار مشكوك وبدگمان بوديبس

  . مسلّح به مازندران فرستاد تا به علما و ھواداران آنھا كمك كنند یسپاھ
ان يباب. ست ھستندف و سيچقدر ضع ین بابينشان داد كه مخالفان د یخ طبرسيش یان در قلعه يباب یمحاصره 
ك يشدند، حدود  یكه گروه گروه به قلعه اعزام م یشتر نبودند، در مقابل ھزاران ھزار سرباز دولتيكه چند صد نفر ب

 ؛ن، را از دست داده بودندياز مردان خود مثل فرمانده شان، مالحس یاريان بسيباب. دند و ھمه را شكست دادنديسال جنگ
ا وعده ی آزادی که به آنھا داده شد و با ارسال قرآن اين وعده تضمين شده بود دست از پادگان کوچک بابيان ب عاقبت

از آنھا را ھمان جا به قتل رساندند و  یر شدند، تعداديتا سنگر را رھا كردند ، دستگ یول. کارزار کشيدند و تسليم شدند
قدوس را به مجتھد . تند و اموال  آنھا را گرفتندز به عنوان برده فروخيد كردند، بازماندگان را نيه را با شكنجه شھيبق

د يشان را شھيبدنش را قطع كرد و سپس ا یز قدوس را در كوچه و بازار گرداند، اعضاياو ن. ل دادنديمحل تحو بزرگِ
  . نمود

ز يدر آنجا ن. رخ داد یخ طبرسيش یمثل قلعه  یعيز وقايز و زنجان نيرين یعنيگر يدر دو مركز بزرگ د
 یمسلّح دولت به فرماندھ یروھايكشان كرده بودند، حمله را آغاز كردند و بعد نيتعصب كه علما تحراوباش م

ران بود ، يمھم و مطرح ا ید كه از علمايز  اتفاق افتاد، وحيريكه در ن یدر حمله ا. شاھزادگان قاجار به كمك آنھا آمدند
ان در آن پناه گرفته يكه باب یكوچك یان رحم نكردند، قلعه به آن ین وجود اشرار و مقامات محليان بود؛ با ايرھبر باب

خ يش یدر زنجان ھم مثل قلعه . به شھادت رساندند یز دسته جمعيه را نيد كردند؛ بقيد را شھيبودند، گشوده شد؛ وح

                                                 
در ايران، بسياری  از اين داستانھا را به طور ناقص در تماسھايی که با مسلمانان داشته اند، دريافت کرده و  ناظران غربیگزارشات ناقص  ٢٧

موژان مؤمن  .اين ناظران برای درک زبان فارسی و تفسير مسائل دينی در کشور تقريبا به طور کامل به اين افراد وابسته بودند. ندتکرار می کن
تعدادی از اين گزارشھا را که به فتنه و انقالب و بی  )١٧تا  ٣صفحۀ ( ]"اديان بابی و بھائی" ["The Babi and Bahai Religions"در 

نيکال و ساير دانشمندان که  –براون  –پس از مطالعات علمی گوبينو  تنھا. ر زن و اموال اشاره می کند جمع آوری نموده استدينی و اشتراک د
  .می توانستند مستقيماً با مؤمنان به دين جديد تماس گرفته و به بحث بنشينند، معلوم شد که اين حکايات ساختگی و بی پايه و اساس است

در ايران، ترکستان و کشورھای . ر آسيای ميانه انتقال سلطنت به پادشاه جديد ھمواره زمانی بحرانی محسوب می گرددد"گوبينو می گويد  ٢٨
عربی يک دورۀ ھرج و مرج که ممکن است مّدتی طوالنی باقی بماند به وجود می آيد و اين دوره گاھي با خشونت و کشت و کشتار نيز ھمراه 

در حالت بالتكليفي قرار مي  اساس اين اصل که اراده ی پادشاه برای دوره ای بلند يا کوتاه ناپديد شده است، بر است ولی ھميشه اجراي قانون
ولی تا زمانی که مجّدداً کوک نشود کار  و عوض نمی شود درست مثل ساعتی است که كار نمي كند البته فنر آن نبايد عوض شود ...گيرد

  .نخواھد کرد
اگر مدعيان سلطنت زياد باشند، اين . قه ھای بسياری وجود دارد که می خواھند شعله ی نفاق عمومی را بر افروزندغرضھا و عالبعالوه "     

 Les Religions et les( ."مدعيان برای افزايش شانس موفقيت خود و يافتن حاميان فعالی برای خود، ھرج و مرج می خواھند
Philosophies ] ١٧۵، صفحۀ ]کزیمرمذاھب و فلسفه ھا در آسيای (  
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دسته  دند ويرون كشيان را از سنگر بيكه امضاء شده بود، باب ین و با قرآنيصلح دروغ یرنگ و وعده ي، با نیطبرس
  .كشتند یجمع

ز، و يري، نیخ طبرسيش(ن سه واقعه يا یدرباره  یاديِز زيخواستند مردم چ ینم یون و مسئوالن مذھبياسيس
ده ين واقعه ھا جان سالم به در برده بودند، آنچه را كه با چشم ديكه از ا یآنان افراد یبا وجوِدتالشھا. بدانند) زنجان

  ٢٩.خود استفاده كرد یخينوشتن كار تار ین مطالب براياز ا ِل اعظم بعداً ينب. بودند، نوشتند
جه يدر نت. ن و كفار حالل استيعلما فتوا دادند كه مال مرتد. افتيران رواج يا یتھا در ھمه جاين آزار و اذيا 

ت يقعبه مو یآنھا حت. ان و چپاول مال آنان پرداختنديب و آزار  بابيان، به تعقيھم مثل روحان یمقامات محل یبعض
 انتاجر ینفر از روسا ٧دادند، مثالً ھمزمان با قتل عام زنجان، یكردند و ھمه را آزار م یز توجه نميافراد ن یاجتماع

از آنھا  یكي. د برنگشتنديه را در تھران در مقابل چشمان مردم به قتل رساندند چون آنھا از مذھب جديعلم یو حوزه ھا
. ن حكومت بودياز مسئول یليو خ یشاھ یخانواده  یروحان ین مشھور بود و مربّ بود كه به تقوا داشت یرزا قربانعليم

  ٣٠.ك شده بودنديداً تحريداد كه شد یش از حد مردم را نشان ميقتل او خشم ب
سال  ١۶د فقط ين شاه، شاه جديناصرالد. داشتند یر روا مير كبيعه ھمراه اميش ین ظلم آشكار را علمايا 

را  -ن شاهير از ناصرالديغ- یپادشاھ یاو ھواداران دو نفر مّدع. حكومت را در دست گرفته بودر قدرت ير كبيام. داشت
م قدرت خود و نظم دادن به مملكت، به يتحك یاو برا. حكومت شاه جوان را محكم ساخت یه ھايسركوب كرد و پا

. داشت ید تھران نقش اساسيشھ ٧تل ز و قيري، زنجان، نیخ طبرسيش یع وحشتناك قلعه يدر وقا. ان پرداختيباب ینابود
  .حمله كند حضرت باب یعني، ین بابيم گرفته بود به قلب ديحاال تصم

را  حضرت بابجان دستور داد ير به حاكم آذربايركبيان در زنجان تمام نشده بود كه اميباب یھنوز محاصره  
چ يبدھد، با ھ يیرا به تنھا ین حكميداشت چنر اجازه نيركبيام ٣١.مردم بكشد یاورد و در مقابل چشم ھمه يز بيبه تبر

احترام می  حضرت باببه مرحله ای رسيده بود که به  جانيل حاكم آذرباين دليبه ھم. ز مشورت نكردين یگريمسئول د
رزا حسن خان را بفرستد تا ير مجبور شد برادر خود، ميركبيام .را اجرا نكرد اميرکبيردستور  گذاشت و بنابراين

از مجتھدان خواسته بودند كه . ز آوردنديرا به تبر حضرت بابمأموران به سرعت . ا به شھادت برساندر حضرت باب
حضرت چون مجتھدان در آن زمان . رنديم بگيتصم حضرت بابدر مورد ) ینه قانون اجتماع( یطبق مقررات شرع

 ١٨در. ر انتظار داشتيركبيكه ام را صادر كردند، ھمان طور حضرت بابقتل  یدانستند، فرمان رسم یرا مرتد م باب
 یمنظره را تماشا م یدان عموميكه ھزاران نفر از پنجره و پشت بام م یدر حال.) م ١٨۵٠ یجوال ٩(١٢٢٩ر ماه يت

  .بود یر عاديار غيبس یك واقعه يش آمد، يآنچه پ. شدند یحكم آماده م یاجرا یكردند، ماموران برا
 ٧۵٠. زان كردنديك سربازخانه آويوار يس، با طناب مقابل ديبه نام انروانش ياز پ یكيرا ھمراِه  حضرت باب

خواست حكم  یسام خان نم. ن سربازان سام خان بوديا یفرمانده . ك آماده كردنديشل یرا برا یارمن یحينفر سرباز مس
به او  ضرت بابحگزارش داده اند كه . ن شودين حكم خداوند از او خشمگيا ید كه با اجرايترس یرا اجرا كند و م

   ٣٢.داشته باشد حتماً خداوند او را  نجات خواھد داد یت خالصياگر ن. تش را انجام دھديكه مطمئن باشد و مامور فرمود
گلوله  ٧۵٠سربازان  ٣٣.ن مطالب شھادت داده انديا یان كرده اند و به درستيع آن روز را بيوقا یاديافراد ز

ھمراه . نبود یدند كه باوركردنيرا د یدودھا نشست، مردم صحنه ا یوقت. كردك يدود تفنگھا فضا را تار. ك كردنديشل
وانه وار به يد. گلوله ھا طناب را پاره كرده بود ! در آنجا نبود حضرت بابستاده بود و يكامل ا یدر سالمت حضرت باب

با آرامش،  يشانا. شتكه شب قبل در آن بود، حضور دا یشان در سالمت كامل در اتاقيا. گشتند حضرت بابدنبال 
  .فرمود یخود م وحیِ ھا را به كاتب  يین راھنمايداشت آخر

د كه اگر يرزا حسن خان ھم ديم. نشد حكم را تكرار كند یگر راضيبرخاست، سام خان د يیشور و غوغا
 یھمان انسانھانھا يكنند، آخر ا یم یبانيپشت حضرت باباتفاق افتاده است و از  یند معجزه الھيگو ینكند مردم م یكار
رزا حسن خان با عجله سربازان ين ميبنابرا. شان را رد كردنديرا ستودند و بعد ا حضرت باببودند كه اول  يیوفا یب

سوراخ  ین دفعه بدن دو زندانيا. ك كردنديوار بستند و شليس را دوباره به ھمان ديو ان حضرت بابمسلمان را آورد، 
  :ن بوديت ايبه جمع حضرت بابخنان ن سيخته شد، آخريسوراخ و در ھم آم

ن جوان که اجّل از شما است مشتاقانه جان خود يک از شما مثل ايد ھريای گروه نافرمان اگر مرا می شناخت" 
". ن شما نخواھم بوديد شناخت ولی در آن روز من در بيد، روزی خواھد آمد که مراخواھيرا در راه من فدا می کرد

  ٣٤)ترجمه(

                                                 
  .تاب تاريخ نبيل يا مطالع االنوار، روايت نبيل از روزھای اوليه ی ظھور بھائیك ٢٩
  .١جلد  ٢٣٢صفحۀ " بديع ١٢٠مؤّسسۀ ملّی مطبوعات امری، : قرن بديع، طھران"کتاب  ٣٠
اليم او ند که قتل سيّد باب فقط موجب انتشاِر تعبسياری از ديپلماتھای غربی سعی نمودند نخست وزير را از اين کار باز دارند  و معتقد بود ٣١

 – ٧١ صنوشتۀ موژان مؤمن، ص ]"اديان بابی و بھائی""[The Babi and Bahai Religions" مراجعه کنيد به( خواھد شد ولی موفق نشدند
  .)١٠٣و  ٧٢
  .ده استماين مطلب آ ربانیشوقي اثر  "قرن بديع"در  ٣٢
  .آورده است  ]"اديان بابی و بھائی""[The Babi and Bahai Religions"ی شاھداِن عينی را در موژان مؤمن تعدادی از گزارشھا ٣٣
  .ده استماين مطلب آ ربانیشوقي اثر  "قرن بديع"در  ٣٤
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ن داستان به يا. جذب شوند حضرت بابام ياز مردم به پ یادين روز، باعث شد گروه زآ یرعادياتفاق غ
و روزنامه نگاران كه بخش  ی، مستشاران نظامیپلماتھا، تاجران خارجين ديان پخش شد بلكه بيرانين ايسرعت نه فقط ب

ُكال ين. اِم. اِل. یفرانسه اِ  یامور كنسولم یادداشتھاي. ز منتشر شدي، نرا تشکيل می دادندران ياِن ساكن ايياز اروپا یاديز
  :دھد ینشان م یغرب یل كرده يك تحصين واقعه را بر ياثِر ا

ن يل تحسيز دليده و نياست كه تا به حال بشر د یشجاعت و فداكار ین نمونه ھاياز  بزرگتر یكين يا"
د؛ او روح و جسم خود را فدا كرد تا بشر فدا كر یاو خودش را برا. از عشق قھرمان ما به ھموطنانش است یزيبرانگ

با خون . د شديرا با تمام وجود قبول كرد تا در آخر شھ یو شكنجه ا یھر سخت. ابديبشر خوشبخت شود و نجات 
ح يرا به صورت تمام و كمال نوشت و امضا كرد و مثل حضرت مس یو اُُخّوت جھان یش منشور برادريخو یگرانبھا
ك است و  ين نزديزم ی، انصاف و عشق بر رویسلطنِت ھماھنگ یده بدھد كه دوره خود را فدا كرد تا مژ یزندگ

  ٣٥."شود یبرپا م یدر عالَم انسان یقيو عشق و محبت حق یگانگيوحدت و 
داشت و جامعه را از  یاثر مخرب حضرت بابو بعد از آن شھادت  یو حروف ح یبابرھبران اعدام اكثر 

د و روزافزون را  تحمل كند بلكه ياز داشت تا نه تنھا آزار شدين یه به رھبرجامع. ازش محروم كرديمورد ن یرھبر
  .ت خود حفظ كنديآورده بود در تمام حضرت بابكه  یرفتار ین كه الگوھايا یبرا

است كه  یو اجتماع یم روحانيانتشار تعال تنھا موضوع مورد عالقه ی آنانكردند كه  ید ميشه تاكيان ھميباب
كردند  یآنھا بنا شده بود، فكر م یاسالم یسابقه  یه يآنان بر پا ینيد ید اساسيچون عقا یول. استآورده  حضرت باب

خود با  ینيد ین ھدفھايتام یفقط حق ندارند برا ،بكنند یخود اجازه دارند ھر كار یدفاع از خود و خانواده  یبرا
را درك كرده بودند سركوب كرد،  حضرت بابم يالرا كه كامالً تعرھبران بابی خان  یرزا تقيم یوقت. گران بجنگنديد
  . ان نگه دارندين بابيرا ب یتوانند انضباط اصل ینم  یثبات باب یكرد  عوامل ب ینيش بيشد پ یم

ن بودند و از رفتار ماموران ينان خود مضطرب و خشمگيار از زجر و عذاب ھمديكه بس یدو جوان باب
. كردند یراندازيبه شاه ت یساچمه ا یبا اسلحه .) م ١٨۵٢آگست  ١۵(١٢٣١اد مرد ٢۴در ،د شده بودنديھم ناام یحكومت

ن كه يشاه به علّت ا. برقرار كنند یباب یرا در جامعه  یتوانستند انضباط اصل یثبات نم ین اقدام نشان داد كه عوامل بيا
از قتل و اعدام  یبود تا موج تازه ا ین اقدام كافياما ا. برداشت یسطح یبود، زنده ماند و فقط جراحت یاسلحه ساچمه ا

  .دتر بوديار شديفتد كه از دفعات قبل بسيان در سراسر كشور به راه بيباب
ع ين وقاياو در مورد ا. كرد یم یش بود كه در دربار شاه زندگياطر ینظام یتان آلفرد ُون گومز وابسته يكاپ 

ن يو یاز روزنامه ھا یكيكه در  یو  استعفا داد و در نامه ا ده بود وحشت كرده بوديكه د یاو از ظلم. دارد يیادداشتھاي
  : ن نوشتيھم چاپ شده چن

دلخراش  ین صحنه ھايا و ھمراه من اي، بیدار یفياحساسات و عواطف لط یكن یزم  كه اّدعا ميدوست عز"
وش خود را كه جاّلدان د گيرون زده بايگناه كه چشمشان از حدقه ب ین  كه چطور افراد بيا و آشكارا ببيب. نيرا بب

كه با چكش  یرون آورده، افراديشان را بيجالدان دندانھا یگر یرا كه وحش ین افراديبب. ده اند، بخورنديستمكار بر
.  كرده است ین مظلومان با آتش ظلم شعله ور شده و كوچه و بازار را نورانيا یبدنھا. كنند یشان را ُخرد ميجمجمه ھا

سرباز در كوچه و  یسوزان گذاشته اند ھمراه تعداد یله يشكافته كه درشكافھا فت ینه و شانه يس ر، بايان را با زنجيباب
. كند یكه تازه خاموش شده باشد در داخل زخم دود م یرسد مثل شمع یبه گوشت م یله ھا وقتيگردانند و فت یبازار  م

مظلومان را  یماند، ابتدا پوست كف پا یان مريزنند كه عقل ح یم یابتكارات یسنگدل ینه يدر زم ین ستمگران شرقيا
 ین وجود از فرد بابيبا ا. دوانند یزنند و م یان نعل ميگذارند و مثل سم چارپا یدارند بعد در روغن داغ شده م یبرم
د بدود، تا يحاال با. كند یرا تحمل م یشود با استقامت تمام ھر سخت یبلند نم یقرار یو شكوه و ب یضّجه و زار یصدا
ر از شدت يتقص یر بيدر آن وقت آن اس. كند یفش در تحمل رنج ھمراھيتواند با روح لط یفش نميكه جسم ضع يیجا

به  ید خنجريد فكر كنيشا! شود یراب مين جا سين جالدان تا ايا ید حرص و سنگدليد فكر كنيشا. افتد ین ميرنج به زم
دوباره جالد با ضرب شالق : نمين صحنه را ببيمجبور بودم اخودم ! نه! ابندي یزنند و آن مظلومان نجات م یش ميگلو

 یتازه از جسد ب! دھند تا جان سپارند ین نفس آنھا را با انواع شكنجه آزار ميتا آخر! كند كه بدوند یآنھا را مجبور م
كه سرشان  یبندند طور یمجروح و سوراخ سوراخ را با دست و پا به درخت م یدارند، جسدھا یجان آنھا ھم دل بر نم

امتحان كنند  از فاصله ی نزديک خود را یر اندازيزنند تا ت یر ميات قلب آنھا تيحاال  مردم سنگدل به محتو. ن باشدييپا
و شرحه شرحه  نددم كه صد و پنجاه گلوله خورده بوديرا د يیرحم ھستند و من خودم جسدھا یو  نشان دھند كه چقدر ب

  ٣٦."ندشده بود
شاعر معروف كه قبالً در موردش  طاھره بود ھمان شھيد شد،ن واقعه يدر اافرادی که  يکی از برجسته ترين

درخشان  یاز چھره ھا یكيطاھره . د شديكالنتر تھران شھ یتحت نظر بودن در خانه  یپس از مدت ايشان. صحبت شد
                                                 

  .ذکر شده است ١جلد  ٢۶٠ ص ، اثر شوقی ربّانی"قرن بديع"کتاب در "Siyyid Ali-Muhammad, Dit le Bab"، اِم نيکال لاِ  يِ ا  ٣٥
روسيه پرنس دالغوروكي که اين صحنه ھای فجيع را ديده است در مصاحبه ای   سفير .ده استماين مطلب آ ربانیشوقي اثر  "قرن بديع" در ٣٦

وابستۀ  ".حتّی ملل وحشی نيز از انجام آن خودداري مي كنند"ناميده که  "اعمال بربری"که با شاه داشته اين اعمال را محکوم نموده و آنھا را 
" ،در قبائل وحشی افريقا انجام مي شودفقط  دولت عليا حضرت ملکه به تصور"به اين اعمال که انگليس بھمين طريق به مقامات ايران نظامی 

  .)١٠١ – ١٠٠ صص اثر موژان مومن،  ]"اديان بابی و بھائی""[The Babi and Bahai Religions" (.اعتراض کردند 
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شرفت و يكه از  پ يیتھاياو در برداشتن محدود. است ظاھر شده حضرت بابن يد است كه در زمان ديجد یدوره 
شما ھر "، به زندانبان خود گفت است د به اعدام محكوم شدهيكه فھم یوقت. شقدم بوديكرد، پ یم یريزنان جلوگ یبزرگ
  ٣٧)ترجمه." (ديكن یريشرفت زنان جلوگيد توانست از پينخواھ ید، وليد مرا بكشيتوان ید ميكه بخواھ یلحظه ا

تمام  یمدت كوتاھ یبرا. تمام شد" حضرت بابعصر " یعني یئبھا نيخ دين دوره از تاريب اولين ترتيبه ا
 یبرا حضرت باباگر  ،گفتند حضرت بابھمانطور که دشمنان  .ايران بر لبه ی تغيير اجتماعی بزرگی معلّق ماند

 یقدرت فوق العاده . رديتوانست كشور را به دست بگ یده بود، ميكش یطرح حساب شده ا یاسيگرفتن قدرت س
، یو ماموران دولت ین رھبران مذھبيموجود ب ید، فساد و تفرقه يجد ینيام ديك پيرفتن يش، استعداد مردم در پذروانيپ

به وجود آورد  یتينھا موقعيو مرگ محمد شاه به وجود آمد، تمام ا یماريكه بعد از ب یاجتماع ینظم یموقت ب یدوره 
دن به اھداف خود يرس ید، برانت كنيخواستند از او حما یكه با اصرار م يیشنھادھايتوانست از پ یم حضرت بابكه 

  . استفاده كند
ن افراد ين و مقتدرترياز قدرتمندتر یكي، منوچھر خان حاكم اصفھان ، .) م ١٨۴۶اواخر سال (١٢٢۵در 

علما و  و تمام ثروت فراوان خود به تھران حمله كند و با یمنابع نظام یشنھاد كرد كه با ھمه يپ حضرت بابكشور، به 
 یران تنھا امانتدار كشور برايان معتقدند شاھان ايعيعه بود، چون شين اقدام كامالً مطابق اعتقادات شيا. شاه مبارزه كند
اين بود که ايشان  حضرت بابادعای اصلی . است یحكومت امام مھد ینده يھستند و حكومت آنھا ، نما یحضرت مھد

قبول كرده  نيزاز روشنفكران و پاكدالن كشور یبعضه منتظرش ھستند؛ ھمان قدرت روحانی است که مدتھا است ھم
د محمدشاه و يعه بايب طبق اعتقادات شين ترتيبه ا ،است كه مردم منتظرش ھستند یھمان موعود حضرت باببودند كه 
و  ینيبزرگان دن كار را نكردند، چون ياما ا. كردند یم یت دقت و احترام بررسين اّدعا را با نھاين شاه ايناصرالد

  .را كه آنھا به دست آورده بودند، به خطر اندازد یمقام حضرت بابدند يترس یكشور نگذاشتند، م یاسيس
ن كار يبا ا. مت جانش تمام شودياگر به ق یش را ببرد و حتين خود را پيقبول نكرد كه با زور د حضرت باب 

ت يمامور یشان از ابتداياست، ا یو الھ یروحان یروھاين نين ديبان اينش طرفدار صلح است و تنھا پشتينشان داد كه د
  .رو توكل داشتين نيخود فقط به ا
و ھزاران نفر از  حضرت بابخت و يچه بود كه خشم و عكس العمل مخالفان را برانگ حضرت بابم يتعال

با مسائل  حضرت بابم ايپ. ن سوال جواب داديشود به ا ینم یروانشان مشتاقانه در راه آن جان دادند؟ به سادگيپ
شان يرا كه ا یتواند مطالب ینم یبه راحت یك فرد غربيل ين دليدارد، به ا  یخاص یعه رابطه يش یفرقه  یخداشناس

كامالً مسلط بود و  یو وعده ھا و اعتقادات اسالم یفقھ یده يچيبر مسائل پ حضرت بابقت، يدر حق. نوشته، درك كند
  .رفتنديپذ یشان را ميام اين جوان پياز محقق یاريو بس یمشھور مذھب یبودكه علما یلياز دال یكين يا

که  كم یليالت خيتنھا با تحص ،ك جوانيكردند كه چطور  یدند تعجب  ميشن یشان ميا یكه درباره  یكسان 
كه  یرا بدھد، دانشمندان یتواند جواِب  سواالت دانشمندان مذھب یم تحصيالت مقدماتی طبقه ی روشنگر ايران بود،

 یخيتار یادداشتھاي. به دست آورده اند يیواال یالت خود مقام اجتماعيان دراز علم آموخته اند و بر اساس تحصيسال
و مردم  يیخوانندگان اروپا یالبته برا. كند یان مير آنھا را بر شنوندگان بيھا و تاثين روشنگريا یاديات زيان با جزئيباب
  ٣٨.مانده است ینشده باقن مسائل حل ياغلب ا یشمال یكايامر

 ینيو محقق یمذھب یچ وقت دانشمندان و علماين نوع مسائل داشت، ھيكه بر ا یبا وجود تسلط حضرت باب 
نظرات ادوارد براون، شرق . ادامه بدھند ین علوميكرد تا به آموختن چن یق نميمان آورده بودند، تشويشان ايرا كه به ا
براون . ميرا بھتر درك كن حضرت بابن نظر يكند كه ا یعه كمك ميش یداشناسالت خيتحص ی، درباره  یسيشناس انگل

پرداختند، نوشته  یبه آنھا م.) م ١٩( ١٣ران در قرنيا یمذھب یكه علما يیادداشتھايرھا و يمعتقد است مقاله ھا ، تفس
آنھا  داشتنِ  وجود یاره دربحتی از دانش پژوھان معاصر  یارياست كه الزم است بس یر قابل خواندنيارزش غ یب یھا

  :ن باره موافق استيدر ا یكند كه با نظر رھبران و متفكران اسالم یاو اضافه م. فكر كنند
ر، در ياخ یس دانشگاه االزھر است كه احتماالً در قرنھاياعظم مصر، رئ یمفت" خ محمد عبده،يش"مرحوم "

گفت  یشه ميعبده ھم. امده استيبه وجود ن یات عربيادبروشن فكرتر از او و دوستدار زبان و  یاسالم، دانشمند یايدن
د در ين بايكند، بنابرا یم یريجلوگ یكند و از انتشار علِم درست و منطق یجاد ميانه اين كتابھا فقط جا گرفته و موريكه ا

   ٣٩."ردد كيرفتن آن ترديد در پذياسالم است پس نبا یاز دانشمندان بزرگ و آموخته  یكين نظِر يا. آتش بسوزد
 یخبر م یان است از زمانيباب یان كه كتاب اصليكتاب ب. كند یه ميداً توصين نظرات را شديا حضرت باب

ران يدر ا یبوده اند و به صورت ارث یكه فقط باعث اتالف انرژ ینابود خواھد شد، مطالب ین مطالب به كليدھد كه ا
آنھا را گرفته  يیشكوفا یكه خرافات جلو يیرود و استعدادھا ین ميدر آن زمان خرافات و اوھام از ب. انباشته شده اند

                                                 
  .ده استملب آاين مط ربانیشوقي اثر  "قرن بديع"در ٣٧
اي ال ام نيكوال، نماينده ي سفيرِي دولت فرانسه، كه مدت زيادي در ايران به سر برده، يك ترجمه ي فرانسوي از كتاب بيان فارسي كرده  ٣٨

  .است
  .۴١۵ص  ]"تاريخ ادبيّات ايران"" [A Literary History of Persia"َ ادوارد براون ٣٩
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. جاد شودياز دانش و پژوھش ا یديكامالً جد ینه ھايدھد كه زم یخبر م ینده اياز آ حضرت باب. شوند یبود، ظاھر م
  ٤٠."شی خواھد گرفتيک طفل خردسال از علوم موجود در زمان خود او پيدر آن زمان حتّی معلومات "

او بود كه مورد توجه قرار  یام اجتماعي، پیعلوم الھ یدرباره  حضرت بابع يشتر از نظرات وسيبن يبنابرا
را  یو روحان یفقط اصول اخالق یحين مسيد. جامعه است یت در رھبريحياز اختالفات مھم اسالم و مس یكي. گرفت

. از استين یالھ یات آن به وحيجزئ یسازمان دادن به امور جامعه و حت ید كه برايگو یاسالم م یكند، ول یان ميب
. ن راه برداشتين قدم را در ايحضرت محمد اول. ل شوديكامالً مسلمان تشك یك جامعه يكرده بود كه  ینيش بيقرآن پ

شود اما  یح آغاز ميتولد حضرت مس یبا سال فرض یحيم مسيتقو. ل دادينه تشكيرا در مد ین دولت اسالميشان اوليا
ان يحيطبق اعتقاد مس. شود یل حكومت در آنجا آغاز مينه و تشكيال ھجرت حضرت محمد به مداز س یم اسالميتقو

ّ يصر لِقيما لِق"به حكومت سپرده شده  یمسائل حكومت ِ  ّ ِ صر است و ماِل خدا از آن ِ يصر از آِن قيماِل ق [" صر و ما 
ان معتقدند يعيش. حكومت آمده است یامور بشر یاداره  یبرا یاريبس یم اسالم دستورات اخالقيدر تعال یول  .]خدا
را دوباره  ٤١"نوع بشر یبرا یعدل و داد عموم یندا"دھد بلكه  ید فقط روح مردم را نجات نميايموعود ب یمھد یوقت

  .كند یبلند م
ام يكه پ یذھن و قلب مردم. توجه كرد یاعتقاد اسالم ینه ين زميد به اي، باحضرت بابام يدرك درست پ یبرا
ش يش از پيتر شده بود و ب یتفاوت نداشت، فقط بسته تر و منزو یليخ یدند با مردم قرون وسطيشن یرا م حضرت باب

 یبرا حضرت بابكه  یروش ٤٢.ر دھديينده را تغيتواند آ یر است و نميكردند كه بشر در دست سرنوشت اس یفكر م
از عناصر  یاديد را به وجود آورد كه مقدار زيكامالً جد یك جامعه ي یده ين بود كه اين مشكل به كار برد ايغلبه بر ا
حضرت . ع نشان دادنديجاد كند، ھمانطور كه وقايا یرومنديتازه و ن یزه يانگ یمردم را حفظ كند ول  یو مذھب یفرھنگ
 یبرا كه یدر زمان كوتاھ. كنند یشان ھمراھيبا ا ین جامعه ايچن یران خواست كه در برقرارياز شاه و مردم ا باب
ت كردن يھدا ی، برایحفظ صلح و نظم عموم ی، برایامور اجتماع یرھبر ین برايقوان یك سريمانده بود،  یشان باقيا

گر يد یبا ملتھا یروابط حكومت باب یمثل ازدواج، طالق  و ارث، و برا یمسائل اجتماع ی، برایاقتصاد یتھايفعال
د يگو یم يیخ نگار بھايك تاري. مومنان نازل كرد یبرا یالھ یرو رھب یاخالق یه ھايدعا و مناجات، توص. وضع كرد

 یفايا یمومنان را بشكنند و مومنان را برا یِد اسالميتا قالِب عقا وضع شده اند" ديده و شديچيسخت، پ"ن عمداً ين قوانيا
  ٤٣.خ بشر آماده كننديدر تار یسابقه ا ینقش منحصر به فرد و ب

 یو اجتماع یان بود و قرار بود تمام تحوالت روحانيكتاب ب یتمام فصلھان نقش منحصر به فرد، موضوع يا
امبر يك پيتش آماده كردن مقدمات ظھور يمامور یاعالم كرد كه ھدف اصل حضرت باب. ن نقش باشديا یران ، مقدمه يا

 اگرچه. خواھد كردكه خداوند او را ظاھر  یكس یعنيگفت "  ظِھُرهُ هللايمن "ن موعود يبه ا حضرت باب. است یجھان
 یبه ظھور فرد مقّدس یبود، ول یامبر مستقل الھيح و حضرت محمد پي، حضرت مس یباب مثل حضرت موس حضرت

 یعتر از معنايوس یليخ" باب" یكلمه  ید، معناين جديدر د. ان جھان منتظر آمدن او بودندياد یبشارت داد كه ھمه 
  . دارد یجھان یاميكه پ یالھ) امبريپ(مظھر ظھور   یوبود به ر" یدروازه ا"باب در اسالم است، باب 

شده  یاِت كامل بررسي، با جزئین موضوع اساسي، ا حضرت بابگر يد یان و نوشته ھايكتاب ب یدر فصلھا
د، يايموعود ب یوقت. دانست یم یانتقال یك دوره ين ِخود را كامالً يد ی، دوره حضرت بابدھد كه  یو آشكارا نشان م

  :دارد یز نگه ميرا ن یستِم  بابيس یاز بخشھا یكند و اگر بخواھد و اراده كند بعض ینده را وضع مير آم عصيتعال
قسم بذات اقدس الھی جّل و عّز که در يوم ظھور من يُظھره هللا اگر کسی يک آيه از او بشنود و تالوت کند "

ظھور َمن يُظِھره هللا را تصّور کن که مبدأ دليل بر يد ھمين قسم يوم ... بھتر است از آنکه ھزار مرتبه بيان را تالوت کند
او است و محتجب بشؤون مؤتکفه مشو که او اجّل از آن است زيرا که کّل شؤون دليل متفّرع می گردد بر کتاب هللا و او 

ر آنکه قصد و بدانکه در بيان ھيچ حرفی نازل نشده مگ... بنفسه حّجت است زيرا که کّل از اتيان مثل او عاجز ھستند
  ٤٤...".شده که اطاعت کنند َمن يُظھره هللا را که او بوده منزل بيان قبل از ظھور خود

حضرت . ك استينزد یلياشاره كرد كه زمان آن خ یان نكرد، وليق ظھور موعود را بيزمان دق حضرت باب
تخار را خواھند داشت كه به او خدمت ن افيد و ايرا خواھند د" ظھره هللايمن "به چند نفر از مومنان وعده داد كه  باب
 یقمر یھجر ١٢۶٩منظور سال " ( تسع یسنه "به  یبه صورت رمز حضرت بابگر يان و آثار ديدر كتاب ب. كنند
آشكارا اعالم  آن حضرتبه عالوه . است اشاره شده) ٤٦است یقمر یھجر ١٢٧٩منظور " ( نوزده یسنه "و ) ٤٥است

                                                 
شمه ی اين داستان که ايالت بابی تمام کتابھا را نابود خواھد کرد، که توسط مخالفان مسلمان دين جديد سرچ". مطالع االنوار"، نبيل زرندی ٤٠

رجوع کنيد به . (ھمين که جدايی دين جديد از اسالم به دست آمد، حضرت بھاءهللا احکامی از اين دست را برداشتند.گرداوری شده، ھمين است
   )بخش وحدت نوع بشر" تعاليم اصلي" فصل

 .١٠۴و سورۀ آل عمران آيۀ  ١۴٣قرآن مجيد، سورۀ بقره آيۀ ٤١ 
در ايران ايجاد شد، يافت که در آن ھمۀ مقامھا و امور  ١٣۵٧کامل اين موقعيّت را می توان در رژيم جمھوری اسالمی که در سال ه ینمون ٤٢

  .مربوط به افراد و اجتماعات به روحانيّون شيعه سپرده شده است
  .نسخه ي انگليسي ٢۴-٢۵، پيشگفتار و نيز صصربّانیشته ي شوقي نو" قرن بديع" ٤٣
منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولی "در اين مورد به حضرت باببراي متن كاملتر سخنان . ٨نوشته ي شوقي افندي، ص " دور بھايي" ٤٤

  .مراجعه كنيد ٧٣صفحۀ "بديع  ١٣۴مؤّسسۀ ملّی مطبوعات امری 
 .د اين تاريخ توضيح بيشتري خواھيد يافتدر فصل آينده در مور ٤٥
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به  حضرت باب. ش موفق شودياست و در ادعا" ظھره هللايمن "غ ادعا كند كه تواند به درو ینم یچ كسيكرد كه ھ
 یكرد ھرگز مخالفت نكنند، فقط صلحشان را حفظ كنند تا خدا آنچه م يین ادعايكه چن یروانش اخطار كرد كه با كسيپ

 یان بود، مين بابيزترين و متمايد كه از باوفاتريبه جناب وح حضرت بابمثال،  یبرا. ن مورد انجام دھديخواھد در ا
  :ديگو

ُت فََو الّذی فَلََق الحبّةً ّو بّری النسمةَ لو ايقنُت باّنَّک يوَم ظھوره ال تُؤِمُن به ال َرفََعت َعنَک حکَم االيمان َولو َعلِم
لنَصاری يؤمُن به لجَعلتَهُ قرةُ عينای و اَّن اّّحداً ِمَن النَصاری يؤِمُن به ال َرفََعُت َعنَک حکَم االيمان َولو َعلِمُت اَّن اََحداً ِمَن ا

   ٤٧".احکمُت عليه فی ذلَک الظھوِر بااليماِن ِمن دوِن اَن اَشھَُد عليِه من شيئیِ 
د اگر مطمئن بودم كه در روز ظھورش به يدر ھمه دم یم زندگيكه دانه را شكافت و نس یقسم به كس: ترجمه[ 

آورد، ھمانا  یمان ميان به او ايحياز مس یكيدانستم كه  یداشتم و اگر ميم مان را از تو بريآورد حكم ا یمان نخواھياو ا
 ].ه او شھادت دھميعل یزين كه چيدادم بدون ا یمان به آن ظھور را ميدادم و بر او حكم ا یاو را نور چشمم قرار م

ع آن يام موعود و انتشار سريپ یرايشتر به عنوان پذيبه وجود آمده بود، قرار بود كه ب یب اگر حكومت بابين ترتيبه ا
روان او يو قتل عام چند ھزار نفر از پ یاز حروف ح یاريو بس حضرت بابشھادت . ا خدمت كنديام در سرتاسر دنيپ

ت يد كه ماموريرس ی، به نظر م.) م ١٨۵٢(١٢٣١قت، تا ساليدر حق. نش شناخته و اجرا شودين بينگذاشت كه ا
  ٤٨.است ینابود یآستانه ن او در يشكست خورده و د حضرت باب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                        
 .در فصل آينده در مورد اين تاريخ توضيح بيشتري خواھيد يافت ٤٦
  .ده استماين مطلب آ ربانیشوقي اثر  "نظم جھانی بھائی"در ٤٧
حضرت موريت ما""[The Mission of the Bab"به  حضرت بابه ي  اھميت مامورت با با نگاھی به گذشته دربار براي كسب ديدگاھي ٤٨
  .آمده است، مراجعه كنيد )١٩٩۴- ١٩٩۵(٣جلد  عالم بھائینوشته ي داگالس مارتين كه در ]"باب



 

٢١ 
 

  
  

  حضرت بھاءهللا.٣
  
  
كه از قتل عام  یاز چند رھبر باب یكي

) ١٢٣١تا١٢٢۶( یالديم ١٨۵٣تا  ١٨۴٨یسالھا
بود به نام  یجان سالم به در برد، اشراف زاده ا

ل و ياص یخانواده  ٤٩.ینور ینعليرزا حسيم
) مازندران ناستا واقع در(او در نور  یميقد

از  یكي ینعليرزا حسيم ٥٠.داشتند یاديامالك ز
مان يا حضرت باببود كه به  ین كسانينخست
از  یامين پيماّلحس یوقت١٢٢٣در سال . آورد

در تھران  ینعليرزا حسيبه منزل م حضرت باب
از سخنان . مان خود را اعالم كرديبُرد، او ا

ت حضرد كه يرس ین طور به نظر مين ايمالحس
 ینعليرزا حسيم یدستور داده بود كه برا باب
 یخواست برا یم حضرت باب. ببرد یاميپ

 ،یبه صورت عموم خود تيآشكار كردن مامور
 ین سفر را عقب انداخت تا نامه يا. به مكه برود

و  ینعليرزا حسين كه گزارش مالقات با ميمالحس
بعد از . ديآن را نوشته بود، به او رس یجه ينت
 یز بابي، چھار نفر از برادرانش ن ینعليرزا حسيم

كوچكتِر او بود كه  یاز آنھا نابرادر یكي. شدند
مان آوردن يعلما، بازرگانان و كشاورزان بودند و ا یاز طبقه  حضرت بابروان يشتر پيب. نام داشت يیحيرزا يم

  .بود ین بابيد یبرا یشرفت بزرگيپ ،یحكومت یاز طبقه  یبانفوذ یخانواده  یاعضا
نانش ينگذاشت به او ھم مثل ھمد ینعليرزا حسيم یو شخص یخانوادگ یت اجتماعيسال ، شخص ۴ا ي ٣تا 

شان را يمعروف بود، ا یليكرد و چون خ یغ ميرا تبل ین بابيفّعاالنه د ینعليرزا حسيم. ت برساننديحمله و آزار و اذ
  .كردند یت نميآزار واذ

 یليدولت آن زمان خ یره يكه در دا یزياو بود، چ یمال و درستبه خاطر ك ینعليرزا حسيشھرت و احترام م
ن يدر چند. شرفتھا به آن وابسته بوديكشور وجود داشت و تمام پ یدر آن زمان در ھمه جا یرشوه خوار. بود یر عاديغ

ازندران ر حكومت ميرزا عبّاس وزيرا داشتند، پدرش م یاسيمعتبر س یمقامھا ینعليرزا حسيم یخانواده  ینسل اعضا
با ) یالديم١٨١٧نوامبر  ٢اي ١١٩۶آبان  ٢متولد(سال داشت  ٢٢فقط  ینعليرزا حسيدر زمان فوت پدر، م. بوده است

ن كار پردرآمد را قبول نكرد و يل، او ايفام یھمه  یدر ناباور یول ،ن پدر خود بشودين وجود از او خواستند كه جانشيا
ل و شركت در يت جوانان فاميم و تربي، تعلگیامالك فراواِن خانواد امور مديريتآن سالھا وقت خود را صرف  یبه جا

  .را بدھند" پدر فقرا و درماندگان"لقب  ايشانمحل به  ین كارھا سبب شد اھاليا. ه كرديريامور خ
 ینده سختيكه قرار بود در آ ینيد به كار برد، دين جديد یخود را برا یرويشد، تمام ن یكه باب یسالگ ٢٧در 

ن يخود را به د یخانواده  یاز اعضا یاز جمله بعض یسته ايسفر كرد و افراد شا یلياو خ. را تحمل كند یفراوان یھا
  .ن كرديان را در سراسر كشور تاميباب یغيتبل یكارھا یت كرد و پول الزم برايھدا یباب

. كرد یم ینامه نگار با او.) م١٨۵٠( ١٢٢٩در حضرت بابشدن تا شھادت  یبعد از باب یكم ینعليرزا حسيم
ن و طاھره داشت، يد، قّدوس، مالحسيمثل وح یكه با رھبران باب یمانه ايز روابط صميھا و ن ین نامه نگاريبه خاطر ا

نفوذ او با . بود یاز رھبران بانفوذ باب یكياو . شناختند یم یم بابيدن تعاليفھم یخود برا یان او را به عنوان راھنمايباب

                                                 
اثر قلم حضرت ولّی امرهللا و کتاب " قرن بديع"برای کسب اطاّلعات بيشتر در بارۀ حيات حضرت بھاءهللا به کتاب  ٤٩
-THE REVELATION OF BAHA’0U“ تأليف ايادی امرهللا حسن باليوزی و کتاب" حضرت بھاءهللا"

LLAH”  نوشتۀ اديب طاھر زاده مراجعه شود ٣و  ٢و  ١جلد. 
 حضرت بھاءهللاکتاب ". به سلسله ي پادشاھي ايران قبل از اسالم يعني سلسله ي بزرگ ساساني مي رسد حضرت بھاءهللانسل خانواده ي  ٥٠

  .١١ – ٩صفحه " نوشته حسن باليوزی
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ً تشك يیگردھما.)م١٨۴٨(١٢٢٧در  ینعليرزا حسيم. ديه اوج خود رسبدشت ب يیگردھما ل داد و به يبدشت را شخصا
  ٥١.نشان داد یرا به خوب یم بابيدتعاليطرح جد يین گردھمايا. كرد یم آن را رھبريرمستقيطور غ

ظھور دين  و[ د خداين بود كه به خاطر طلوع روز جديمھمتر بود، ا یليكه در بدشت افتاد و خ ین اتفاقيدوم
خاص آنھا  یشركت كرده بودند، بر اساس صفات روحان يیكه در گردھما ینفر ٨١ یبه ھمه  ینعليرزا حسسي، م]جديد

حضرت  یوقت. پاك یعنيطاھره . ن لقب طاھره داده شديدر بدشت بود كه به شاعر بزرگوار، قّره الع. داد یديلقب جد
به خودش  ینعليرزا حسيم. كرد آرامن لقب آنھا  را  يا. الفت كردندمخ یطاھره بدون حجاب در جمع حاضر شدند، عده ا

 يینامه ھا حضرت باببدشت تمام شد،  يین كه گردھمايبعد از ا یكم. شكوه و جالل و نور یعنيرا داد، بھاء " بھاء"نام 
. به آنھا داده بود یعلنيرزا حسياستفاده كرده بود كه م يیبه شركت كنندگان آن جمع فرستاد و در آنھا از ھمان لقبھا

ن نامه را يا. نوشت یرعاديغ ینامه ا ینعليرزاحسيم یبرا حضرت باب. د كرديين كار آن لقبھا را تأيبا ا حضرت باب
از مشتقات  یكيات يھر كدام از آ. كوتاه در آن آمده بود یه يآ ٣٠٠شتر از يب. ه شكل ستاره نوشته بوديبا دست خود، شب

  .بود"بھاءهللا"ن كلمات ياز ا یكي. را داشت" بھاء" یكلمه 
 یخطاطان باتجربه نم یبود كه حت ین سند شاھكاريا. ارزشمند است یليران خيدر فرھنگ ا یھنر خطاط 

ن بود كه جوھر يف و درھم نوشته شده بود كه از دور مثل ايآن قدر ظر: "گفت یسنده اينو. سنديتوانستند مثل آن را بنو
  . معروف شد" بھاءهللا"به  ینعليرزا حسياز آن به بعد م ٥٢."ندكاغذ پخش كرده باش یرا رو

ان از صدمات آن در امان يچ كدام از بابيد بود كه ھيبدشت خشونت دوباره آغاز شد و آنقدر شد یپس از واقعه 
د كند، خواست آنھا را آزا یم حضرت بھاءهللا یوقت. شدند یر و زندانيبعد از بدشت طاھره و ھمراھانش دستگ. نماندند

 حضرت بھاءهللا یاتفاق افتاد، وقت حضرت بھاءهللا ین اتفاق دوباره برايمشابه ا. كردند و چوب زدند یخود او را زندان
حضرت كه  یوقت. كردند یت و زندانيند، باز او را اذين را ببيرفت تا قّدوس و مالحس یم یخ طبرسيش یبه قلعه 
ان ھم طرفدار صلح يشاوندان خود كه در دولت بودند بفھماند كه بابين و خوكرد به دوستا یآزاد بود بارھا سع بھاءهللا

. كردند یش سرزنش ميتھايرا به خاطر فعال حضرت بھاءهللاشه يان ھميآن آشنا. كنند یم یرويھستند و ھم از قانون پ
رسد،  یان ميه بابب یمذھب یك علمايرا كه به تحر یآزار یبه آنان اخطار كرد كه اگر حكومت جلو حضرت بھاءهللا

  . رديگ یكشور را فرا م یخشونت و ھرج و مرج عموم یرد، به زودينگ
ن يبه ناصرالد ١٢٣٣در تابستان سال  یمعلوم شد كه دو جوان باب یوقت حضرت بھاءهللان اخطار  يقت ايحق

بردند و در زندان ترسناك  ر كردند و به تھرانيگر را دستگيمشھور د یو چند باب حضرت بھاءهللا. كردند یر اندازيشاه ت
بوده  یحمام عموم یبود كه مدتھا خزانه  یزينفرت انگ ینيرزميز یاه چال دخمه يس. كردند یاه چاِل تھران زندانيس

  ٥٣.است
 یان ظلم و ستم ميران به بابين مدت در سراسر ايدر ا. بود یاه چال زندانيچھار ماه در س حضرت بھاءهللا

از  یكيآمدند و  ین مييھر روز جالدھا از پله ھا پا. چال ، ھر لحظه ممكن بود اعدام شود اه يدر س یك زنداني. كردند
 یمظلوم را بالفاصله م یاز آن انسانھا یليخ. بردند تا اعدام كنند یرون ميكردند و با خود ب یان را انتخاب ميزندان
بردند و تا چند روز جسد آنھا را با  یفرو م را به حلق آنھا یتكه چوب ،پتك و چكش یموارد با ضربه  یدر بعض ؛كشتند
  .داشتند یر نگه ميك زنجيكه ھنوز زنده بودند، در  يیھا یزندان

. مان خانيبود به اسم سل یاست، جوان یتا ابد باق يیخ بھاياه چال كه داستانش در تاريس یھا یاز زندان یكي
، جان خود را به خطر انداخته بود یچ  ترسياو بدون ھ. كرد یخدمت م یمان خان قبالً در سواره نظام ارتش سلطنتيسل

را بعد از كشتن در كنار خندق  حضرت بابجسد . را پس از شھادت به دست آورد حضرت بابجسد  یمانده ھا یتا باق
ز چند سوراخ در بدنش يت ید ، جالدھا با چاقويمان خان كه رسيھنگام مرگ سل. ز گذاشته بودنديدر تبر یزيا خاكري
خ يدر تار. و بازار گرداندند تا جان داد هگذاشتند و در ھمان حال او را در كوچ ید كردند، در ھر سوراخ شمع روشنجايا

در آن مشخص بود  یروحان یچون ھم عواطف واال تا اين حد مورد توجه قرار نگرفته است، یزيچ چيران ھيفرھنگ ا
زد، اشعار  یان لبخند ميداشت، به آشنا یان محكم گام برمتھر یمان خان در كوچه ھايسل. یف انسانيو ھم احساسات لط

، او یرقص یپس چرا نم ینقدر خوشحال ھستيدند اگر ايپرس یوقت. كرد یران را زمزمه ميا یميمعروف قد یشعرا
 یبه رقص و شاد) به روش موالنا(ان يگشت و مثل صوف یآھسته به دور خود م: جالدان را برآورده كرد یآرزو

  ٥٤.مشغول بود
خود  به یر منتظره ايرا به صورت غ یل محققان و ھنرمندان غربيدر مرگ ، تخ یجيمھ یشھاين نمايچن
حضرت ز يو ارنست رنان به داستان غم انگ ینو، سارا برنارد، لئو تولستويمثل كنت دوگوب یافراد متفاوت. جلب كرد

نو يكنت دوگوب ین بار در نوشته ھاياول یبراون براادوارد . مان داشتند، جذب شدند يكه به او ا یجوان و قھرمانان باب

                                                 
مراجعه  ٢٩٢-٢٩٨نوشته ي نبيل اعظم، صص  "تاريخ نبيل"يا " مطالع االنوار"تي كه د راين گردھمايي رخ داد به براي گزارش كامل اتفاقا ٥١
  .كنيد
  .نسخه ی انگليسی ۵٠۵ نوشته ي نبيل اعظم، ص "تاريخ نبيل"يا " مطالع االنوار" ٥٢
  . ١٦٩،شوقي رباني،  ص "قرن بديع" ٥٣
  .،شوقي رباني"قرن بديع"مراجعه کنيد به ٥٤
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. اختصاص داد يیو بھا یان بابياد یخود را به مطالعه  یاز زندگ یاديجه بخش زين داستان مواجه شد و در نتيبا ا
  :كند یف مينطور توصيجوان را ا یبراون، شھدا
به  یكه سرد ین است عشقيشود، ا ینم ليتبد یديد آنان كه به ناامين است اميو مرگ آنان، ا ین است زندگيا"

ز را با ين نھضت شگفت انگيزھا است كه اين چيد، ايكه ھرگز نخواھد لرز یو استقامت یدارين است پايند، ايب یخودنم
سته بوده باشند كه صدھا و ھزارھا نفر از ھمنوعانمان ين اعتقادات شايچه ا. زند یت منحصر به فردِش نشانه ميشخص
دا كردند كه يرا در آنھا پ یزيمان داشتند، چين اعتقادات ايسته نباشند، حداقل آنھا كه به ايا شايه باشند ش جان داديبرا
 یش بروند و به سختيزش باران پير آفتاب تابان و رير آسمان ھست، رھا كنند و برھنه و پاك در زيش تمام آنچه  زيبرا

 یزيست، چينان تحمل كردند كوچك و آسان نيتحمل آنچه كه ا. ا كنندصبر كنند و سالھا و سالھا تماش یكار كنند و به آرام
ً  ارزش آن را دارد كه سعيكه آنقدر ارزش داشته كه ا من از نفوذ . ميم آن را بفھميكن ینھا در راھش جان دادند، حتما

 یك فرد مرده بدمد، سخنيتواند در  ین مين ديكه ا یتازه ا یآورد و زندگ یبه دست م ین بابيكه معتقدم د یفوق العاده ا
 ....است یو محو نشدن یابد یداِن بابيباشكوِه شھ یا شكست بخورد، قھرمانيروز شود ين پين ديم؛ چه ايگو ینم

ن يكه ا یا یر وصف نشدنيا تاثين مردان را به شما منتقل كرده باشم، ياق ايكنم توانسته باشم اشت یفكر نم یول 
د به سخنان من ين مورد بايدر ا. شدند ین مظلومان روبرو ميداشت كه با ا یافراد یگر، روياق به ھمراه صفات دياشت

  ٥٥..."دياكتفا كن
 یخواستند او را آزاد كنند،  چون م ینم یمقامات دولت. افتين آزار نجات يمعجزه وار از ا حضرت بھاءهللا

او و  یخانواده  یت اجتماعي، به خاطر موقعن وجوديبا ا. نفوذ داشت یباب یچقدر در جامعه  حضرت بھاءهللادانستند كه 
امكان . را اعدام كنند حضرت بھاءهللاعاقالنه نبود كه بدون محاكمه  یر روس، پرنس دالگوركيسف یدخالت شخص

اعتراف كرده بودند  يیكرده بودند در بازجو یر اندازيبه شاه ت یساچمه ا یكه با اسلحه  یمحاكمه ھم نبود، چون افراد
ن كار يدر ا یچ نقشي، ھحضرت بھاءهللاز جمله  یچ كدام از  سران بابيكار ھم از خودشان بوده و ھ یه نقش یكه حت

  ٥٦.حضور داشته است يین بازجويدولت روس ھم در ا ینده ينما. نداشته اند
كند كه به  یرا راض یسلطنت یاو توانست خانواده . بود حضرت بھاءهللاد، از بستگان دور ير جدينخست وز

ً اعالم شد، قبل از آن شاه ھمه يحكم تبع ٥٧.د كننديران تبعيرا از ا حضرت بھاءهللاعدام،  یجا اموال او را  ید رسما
 یحت( یكرد و ماموران دولت یكياو را با خاك  یالقيي یاو در تھران را غارت كرد و خانه  یمصادره كرد، خانه 

  . شدند او را صاحب یخط یو كتابھا یاء ھنرياش) ريخودنخست وز
ف شده يار ضعيكه اموالش غارت شده بود، بس ید كردند، در حاليرا بدون محاكمه به بغداد تبع حضرت بھاءهللا

 یچ كمكين حال بدون درخواست ھيبا ا. مانده بود یاه چال در بدنش باقيزندان س یبعد از شكنجه ھا یبود و اثر جراحتھا
نان گذشته يدوباره قدرت و اطم ین ھمه سختيكرد كه چطور بعد از ا ید، تعجب ميد یھر كس او را م. دش كردنديتبع

اه چال يدر س. داد یاه چال تھران رويدر س يیو بھا یخ بابيتار ین واقعه يقت بزرگتريدر حق. را به دست آورده است
 یمورد چگونگ در حضرت بھاءهللا. بود"ظھره هللايمن "او ھمان . ديرس حضرت بھاءهللابه  یالھ ین بار وحياول یبرا

  :ديفرما یاه چال ميدر س یوح یتجربه 
و بقلمک  ا اصغا شد  انّا ننصرک بکين كلمهء عليع جھات ايا از جميدر شبی از شبھا در عالم رؤ"

نصرونک بک ياالرض و ھم رجال  بعث هللا کنوزين سوف يک و ال تخف انّک من اآلمنيال تحزن عّما ورد عل
   ٥٨" .نيالعارف افئدةی هللا يو باسمک الّذی به اح

از آنچه بر  تو وارد شد، ناراحت . ميكن یم یاريما تو را با خودت و قلمت : یقسمت عرب یمعن[
كند و آنان  ین را مبعوث ميزم یگنجھا یخداوند به زود. یھمانا تو از حفظ شدگان ھست. نباش و نترس

  ]كنند یم یارين زنده شد، عارفا یھستند كه تو را به تو و اسم تو كه با آن افئده  یمردان
لکن  ل بود ويام توقّف در سجن ارض طا اگر چه نوم از زحمت سالسل و روائح منتنه قليدرا"

بمثابهء رودخانهء  ختيريزی بر صدر ميشد از جھت اعالی رأس چيداد احساس ميبعضی از اوقات که دست م
ع اعضاء آثار نار ظاھر و در آن ياز جمزد و به آن جھت يعی بر ارض بريمی که از قلّهء جبل باذخ رفيعظ
  ٥٩."قادر نه مود آنچه را که بر اصغاء آن احدینين لسان قرائت ميح

                                                 
٥٥ "Babism " درReligious Systems of the World )٣۵٢نوشتۀ ادوارد براون صفحۀ، ، )سيستم مذھبی جھان .  
و بسياري افراد ديگر اعتراف كرد و افزود كه در  حضرت بھاءهللابه بي گناھي " وقايع اتفاقيه"دولت ايران در روزنامه ي رسمي و دولتي  ٥٦

بين بابيّه که بچنگ عدالت افتاده اند شش نفر ھستند که تقصير آنان کامالً محرز نشده و محکوم  در:  "ھر صورت آنھا مجازات خواھند شد
تأليف موژان مؤمن " اديان بابی و بھائی"نقل از کتاب (. نام حضرت بھاءهللا در رديف دوم اين زندانيان ذکر گرديده است" بحبس گرديده اند

را نيز نشان مي دھد كه چطور روزنامه فعاليتھاي ) ھجري شمسي ١٣قرن  ( ميالدي ١٩قرن  اين متن، شرايط ايران در) .١٠١و  ١٠٠صفحۀ 
  .وحشيانه ي دولت را قبول داشته

به دستور شاِه .) م ١٨۵٣(١٢٣٢ميرزاتقی خان،نخست وزير ايران که رھبِر برنامه ھاي آزار و مخالفت با بھاييان بود،  خودش در سال ٥٧
چنين سرنوشتي براي مديراِن شايسته ي ايران در دوره ي قاجار دور از انتظار . ت روزافزوِن او حسودي مي كردشاه به قدر. جوان اعدام شد

  .نبود
   .٢١٨ص  "کتاب قرن بديع" ٥٨
  .٢١٩ص "کتاب قرن بديع" ٥٩
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قت يد حقيان خورشيباب ید؛ او برايآ یبود، م فرموده حضرت باببود كه  یھمان كس حضرت بھاءهللان يبنابرا
 یرا ھمان موعود خود م حضرت بھاءهللا، ت خوديمامور یاز ابتدا حضرت بابدھند كه  ینشان م یاديشواھد ز. بود

ن راز يا حضرت باب. ك بودن زمان ظھورش آگاه كنديقرار بود مردم را از نزد حضرت بابكه  یدانست، ھمان فرد
  :، به آن را اشاره كرده بود"انيب"از كتاب خود  یاز مومنان ھم گفته بود و در فصل بزرگ یرا به بعض
  ٦٠".بھاءهللا َو يَشُکَر َربّه فَاِنّه يَظھَُر و ال َمَرّد لَه ِمن ِعنِدهللا فِی البَيان طوبی لَِمن يَنظَُر الی نَظم"
 ید، پس ھمانا او ظاھر ميكه به نظم بھاءهللا نگاه كند و پروردگارش را سپاس گو یخوشا به حال كس :ترجمه [
  ].انيست از جانب خدا در بيدر آن ن یديچ ترديشود و ھ

و خانواده اش و ھر  حضرت بھاءهللاصادر كرد كه  یشاه فرمان رسم ،اه چاليدر س یدانبعد از چھار ماه زن
ت خود يآشكار كردن مامور یآن زمان را برا حضرت بھاءهللا. د شونديتبعبايد كه بخواھد ھمراه آنھا باشد،  یگريكس د

شھر بغداد را انتخاب  حضرت بھاءهللا یه پناھنده شود،  وليشنھاد دادند كه به روسيبه او پ. به دوستان مناسب ندانست
ران قرار يا یگيبود و در ھمسا یترك عثمان یتخت عراق است،  در آن زمان در خاك امپراتوريبغداد كه اكنون پا. كرد

سال،  ٣ یكم كم ، ط. ھمراه او به بغداد آمده بودند حضرت بھاءهللا یخانواده  یان و اعضاياز باب یكم یعده . داشت
كه  يیحيرزا يبه نام م حضرت بھاءهللاكوچك  یاز  برادران ناتن یكي. جمع شدند حضرت بھاءهللاطراف ن افراد يا

رزا يم. وستيه پيبه بق.) م ١٨۵٣( ١٢٣٢ان به بغداد در سال يديبعد از ورود تبع یران فرار كرده بود، كميناشناس از ا
  .آوردبه وجود  یباب یجامعه  یبرا یديجدو مخالفتھای مشكالت  يیحي

ت يمامور یبرا یادياو خطرات ز یكارھا. زيك داستان غم انگياست،  ینيسه چي، داستان دسيیحيداستان 
تازه  یجاد كرده است و باعث شروع حمله ھايا یمشكالت یئبھا یجامعه  یز برايجاد كرد و تا كنون نيا حضرت بھاءهللا

  .شده است یئبھا یبه جامعه  یا
چون . ل كرديتحص حضرت بھاءهللار نظر ياو ز. كوچكتر بود رت بھاءهللاحضسال از  ١٣ يیحيرزا يم 

گفتند  یشناختند م یرا م يیحيرزا يكه م یكسان. بود حضرت بھاءهللا یشخص یمنش یمدت یداشت، برا یاستعداد خطاط
حضرت شدن  یببعد از با. شد یتر بودند جذب م یكه از او قو یراحت به افراد یلين بود و خيكه او ترسو و دھان ب

  .به چند سفر رفت حضرت بھاءهللاھمراه  یشد وحت یاق بابيز با اشتين يیحي،  بھاءهللا
ت يداشت و خانواده اش ھم موقع حضرت بھاءهللابا  یكينزد یداشت و رابطه  ینيريت شيشخص يیحيرزا يم 

. بگذارند و به او عالقه مند باشند احترام يیحيرزا يبه م یباب ینھا باعث شد كه جامعه يداشتند، ا یمناسب یاجتماع
نوشت و  ینامه ا یگر از رھبران بابيد یكيو  حضرت بھاءهللابا مشورت  حضرت باببدشت،  یھمزمان با واقعه 

داد كه  یگذشته نشان م. است يیحيرزا ي، میباب یجامعه  یا برود، مرجع اسمياز دن حضرت باباعالم كرد كه اگر 
جامعه  یبه رھبر حضرت بھاءهللان بود كه يان، فقط ايباب یبه عنوان مرجع اسم يیحين يياز تع حضرت بابمنظور 

مواجه بود، چون معموالً در  یدر آن زمان با خطر كم يیحيرزا يم ٦١.فتديت او به خطر بين كه موقعيادامه بدھد، بدون ا
  ٦٢.فرار نمود دش كرد،يز خطر تھديدر آنجا ن یبود و وقت یران مخفيدر شمال ا یامالك خانوادگ

رزا ي، مید محمد اصفھانيمسلمان به نام س یاز طلبه ھا یكيعراق مستقر نشده بودند كه  یھا یديھنوز تبع
برسد،  یبه مقام یباب یخواست در جامعه  ید محمد ميظاھراً س. ب او را خورديز فرين يیحيرا وسوسه كرد و  يیحي

 ین بابينماند و خودش سرپرست د حضرت بھاءهللا یسرپرست یه يگر در سايخواست كه د يیحيرزا ين از ميھم یبرا
حضرت ق كرد كه از يد محمد آن قدر او را تشويبكند، اما س ین كاريشك داشت كه چن یمدت يیحيرزا يم ٦٣.بشود
  .است حضرت باب ین مخصوص و اصليكرد و ادعا كرد كه جانش یريكناره گ بھاءهللا

 يیاعتنا يیحيت يبه شخص ايشان، نشان داد كه يیحي یبه كارھا نسبت حضرت بھاءهللان عكس العمل ياول
ندازد، بدون يف بود به خطر بيضع یليرا كه خ یباب ین كه وحدت جامعه ي، بدون ايیحيبحث و جدل با  یبه جا. ندارد

با جامعه  یان رابطه ين كه كوچكتريسال در آنجا بود، بدون ا ٢او . ه در كردستان عراق رفتيمانيسل یاطالع به كوھھا
بعداً معلوم شد . است ز وجود داشتهين یامبران الھيگر پيد ین نوع ھجرت و ترك جامعه، در زندگيا. برقرار كند یباب ی

ل شده و ين زمان در ذھنش تشكيدر ا حضرت بھاءهللات يمامور یشكل قطع. بوده است یزمان موثّر یلين زمان خيكه ا
ام ين نوشته ھا كه آغاز پياز ا یبعض. ان شده استين مدت گفته، بيكه در ا یيكامالً در مناجاتھا، دعاھا و شعرھا

  .مانده است یباق یا است، به زبان فارسيبه دن حضرت بھاءهللا
د محمد، تمام امور يدش سيمعلم جد یاريبا دست يیحيرزا يه بود، ميمانيدر سل حضرت بھاءهللاكه  یدر مدت 

سال،  ٢در كمتر از . ان را ھرج و مرج گرفتيباب یديكوچك تبع یجه جامعه يتدر ن. را در دست گرفت یباب یجامعه 
  .رنديرا به دست بگ یكردند رھبر یموعود بودن كردند و سع یادعا یاديد زيمردم ناام

                                                 
 ١٣۶۶(بديع ١۴۴ين، ، شوقي رباني ، لجنۀ ملّی نشر آثار امری به زبانھای فارسی و عربی، النگنھا"کتاب دور بھائی"حضرت باب ـ  ٦٠
  .٧۶صفحۀ .)" ش.ه

  .از ايران به بغداد، به ميرزا يحيي اشاره اي نشده بود حضرت بھاءهللابا اين وجود در نسخه ي اصلي حكم تبعيد  ٦١
  .حضرت عبدالبھاءاز   "مقاله شخصي سياح"و نيز . ١٠و  ٧، شوقي رباني فصل "قرن بديع" ٦٢
  .١١٢- ١١۴، باليوزي صص"حضرت بھاءهللا"؛ ١٠، فصل باني، شوقي ر" قرن بديع"مراجعه كنيد به  ٦٣
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ان را يباب ید محمد را تنھا گذاشت تا جواب سواالت مذھبين شد و سيگوشه نش یتين وضعيدر چن يیحيرزا يم 
ن درس را ھرگز فراموش يان اياز باب یاريبس. را ندارد یاقت رھبرياو نشان داد كه ل. ت، بدھدخواس یھر طور م

  . نكردند
دا كنند و از او يرا پ حضرت بھاءهللاكردند  یان سعياز باب یليشد، خ یچون اوضاع روز به روز بدتر م

كند، مكان  یم یدر كوھستان زندگ ید فرد مقدسده بويان پر شور كه شنياز باب یكيباالخره . بخواھند كه به بغداد برگردد
حضرت از  يیحيرزا يخود م یان، حتيباب یه يو بق حضرت بھاءهللا یخانواده . دا كرديرا پ حضرت بھاءهللاقامت 
مارچ  ١٩( ١٢٣۴اسفند  ٢٩قبول كرد و در حضرت بھاءهللا. كند یخواھش كردند كه برگردد و جامعه را رھبر بھاءهللا
  .بغداد برگشتبه )  ١٨۵۶

 یق ميحت و تشويان را نصيباب حضرت بھاءهللا. كرد یر بزرگييتغ یباب ی، سرنوشت جامعه یسال بعد ٧در  
 حضرت باب یزمان زندگ یو روحان ین راه جامعه را به سطح اخالقيبه وجود آورد؛ او از ا یديكرد و انضباط شد

. ان معروف شديباب یروحان یبغداد و اطراف آن، به مرب در حضرت بھاءهللادر انزوا ماند و  يیحيرزا يم. رساند
را  حضرت بھاءهللاآمدند تا  یران ميا یجامعه  یگر افراد برجسته يو د یان، ماموران دولتيشاھزاده ھا، محققان، صوف

  .مالقات كنند
انسانھا را  یخوشبخت یخدا برا یرا نوشت و در آن چشم انداز نقشه " قانيكتاب ا"در بغداد  حضرت بھاءهللا

ذات خداوند، : دھد یح مين مسائل توضيا یرا درباره  حضرت بھاءهللامات يات كامل تعلين كتاب با جزئيا. ان كرديب
حضرت قت رسالت يز حقيان نيدر پا. بشر یآمده اند، رشد و تكامل روحان یگريپس از د یكيامبران كه يت پيمامور
از  یاريو بس حضرت بھاءهللان اثر ين و مھمتريل شد به موثرتريقان تبديتاب ابعد، ك یدر سالھا. اثبات شده است بھاءهللا
  .ان بر اساس آن شكل گرفتيئبھا ید مذھبيعقا

و دولت آن را  یدند و امپراتور عثمانيترس یم یليخ حضرت بھاءهللان و دولت او از نفوذ روزافزون اريشاه ا
حضرت ، به .)م١٨۶٣ل يآپر(١٢۴٢ن يگفته باشند، در فرورد یزيبل چن كه از قيناگھان، بدون ا. ز به وحشت انداختندين

  .بروند) یكنون یه يدر ترك(ران دورتر شوند و به استانبول يا ید از مرزھايو خانواده او گفتند كه با بھاءهللا
ً تغ یمحل زندگ حضرت بھاءهللاشدند،  یسفر آماده م یكه داشتند برا یھنگام  یباغر داد و به ييخود را موقتا

 حضرت بھاءهللا ،ن باغيدر ا. بھشت گذاشت یعني باغ رضوانن باغ را ياسم ا حضرت بھاءهللا. در كنار رود دجله رفت
امبران يو پ حضرت بابكه  یامبر جھانيظھره هللا است، ھمان پيروانش اعالم كرد كه من ين پيكترياز نزد یبه بعض

اه چال تھران شروع شد، يدر س ايشان یاز تجربه  حضرت بھاءهللا یرامبيپ یدوره . او خبر داده بودند گر از آمدنِ يد
. شه عوض شديھم یبرا یخ بابير تاريت خود را اعالم كرد و مسيمامور یآشكارا و علن يشاناما در باغ رضوان ا

ن واقعه ير ايثالبته تا. است یئد بھاين عيرند، آن دوران بزرگتريگ یا آن واقعه را جشن ميان در سراسر دنيئامروزه بھا
  ٦٤.آشكار كرد یت خود را به صورت عموميمامور حضرت بھاءهللاسال بعد،  ۴كه در  یاحساس نشد تا وقت

تخت حكومت يماه سفر، به پا ٣شتر از ي،  بعد از ب.)م١٨۶٣آگست  ١۶( ١٢۴٢مرداد  ٢۵ان دريديگروه تبع 
ن دو يا. ، مدتھا بود كه تحت فشار بودیران و عثمانين ايروابط ب. در استانبول ماندند یتنھا مدت كوتاھ. دنديرس یعثمان

كردند و به  یم ینيسه چيه ھم دسيبود و دو كشور مدام عل ین جنگھا كوچك و محليا. دولت سالھا با ھم در جنگ بودند
از آنھا  یاند دولت عثميترس یران ميداشتند؛ شاه ا یران روابطيان ايبا باب یديان تبعيباب. كردند یگر تجاوز ميكديخاك 
ران، ير ايسف. ديترس یم یليخ یتخت عثمانيان در پايل از اقامت بابين دليخودش استفاده كند، به ھم یاستھايس یبرا
 یاو عثمان  ٦٥.دورتر بفرستند یان را به محليرا تحت فشار بگذارد تا باب ین خان تالش كرد كه دولت عثمانيرزا حسيم

. ھستند یخطر بزرگ یو متزلزل عثمان یتيچند ملّ  یجامعه  یھستند و برا یمان دشمن ھر نظيد كرد كه بابيرا تھد
 ١٢۴٢و خانواده و ھمراھان او را در آذر  حضرت بھاءهللا، یدوباره بدون اطالع قبل. ران موفق شدير ايسرانجام سف

   ٦٦.د كردنديبه ادرنه تبع.) م١٨۶٣دسامبر (
ر يبود، به خاطر تاث ین بابيمركز د حضرت بھاءهللا. دشروع ش یئخ بھاياز تار یديجد یدر ادرنه مرحله 

جاد كرده بود، و به يبغداد ا یباب یكه در جامعه  یرات معجزه وارييمالقات كنندگان داشت، به خاطر تغ یكه رو یديشد
ت يمامور اخبار آشكار كردن یان درباره يباب. آنھا گذاشت یكه  رو یعير وسيران  و تاثيان ايبا باب یخاطر نامه نگار
 حضرت بھاءهللام يافت كردن پيدن و دريشن يیاكنون، جامعه توانا. كردند یدر باغ رضوان صحبت م حضرت بھاءهللا

  .اعالم كند یا و به صورت ھمگانيدن یام خود را به ھمه يم گرفت پيتصم حضرت بھاءهللادا كرده بود؛ يرا پ

                                                 
روز ادامه دارد که روز اّول و نھم و دوازدھم از ايّام متبّرکۀ  ١٢بمدت ) آپريل تا دوم می ٢١(عيد رضوان از اول تا دوازدھم ارديبھشت ٦٤

  .انتخابات بھائی در اين روزھا برگزار می شود. ديانت بھائی محسوب است
كنت ون پُرِكچ اُستِن،  سفير اطريش می نويسد که عالی پاشا نخست وزير . عثمانی اول در برابر اين فشارھا مقاومت کردند مقامات دولت ٦٥

داشته " امتيازی فراوان و رفتاری نمونه و شخصيّتی بزرگ و محترم"احترام زيادي مي گذاشت و معتقد بود كه او  حضرت بھاءهللاعثمانی به 
 ).نسخه ي انگليسي ١٨٧نوشته ي موژان مؤمن، صفحۀ " ن بابی و بھائیاديا"از کتاب . (است

 Materials for the Study pf"براي ديدن مثالھايي از نامه نگاري بين دفتر امور خارجه ايران و سفير آن در استانبول، مراجعه كنيد به  ٦٦
the Babi Religion] ""نسخه ي انگليسي ٢٧٨- ٢٨٧براون، صص نوشته ي ادوارد  ]"موادي براي مطالعه ي دين بابي. 
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حضرت . ت خود آشنا كنديرا با مامور ین بابيد یاسم ، مرجعيیحيرزا ين بود كه مين راه اين قدم در اياول
موعود (ظھره هللاياعالم كرد كه من  حضرت بھاءهللادر سوره االمر  ٦٧".سوره االمر"نوشت به نام  یه ايانيب  بھاءهللا

مان يا حضرت بھاءهللادستور داده بود، به  حضرت بابھمانطور كه ،خواست كه  يیحيرزاياست و از م) حضرت باب
 یب داد؛ كميك كرد و فريرا تحر يیحيرزا يد محمد دوباره ميس. ن نكرديچن يیحيرزا ياما م. كند یبانياورد و از او پشتيب

البته . كرد یطراح يیاورد، نقشه ھاين كه دوباره مقام خود را به دست بيا یبرا يیحيان به ادرنه ، يديدن تبعيبعد از رس
بعد از  یكم. را ترور كرد حضرت بھاءهللادو بار برادر خود،  يیحيرزايجه ميطرح او با شكست روبرو شد و درنت

  . ام خود را به او داديپ حضرت بھاءهللان ترور بود كه يدوم
 ،ظھره هللايكرد كه باعث تعّجب ھمگان شد؛ اوادعا كرد كه من  يیادعا یبعد از مدت. شك داشت یمدت يیحي

رزا يم ی، رفتار قبلیباب یجامعه  یو گمراھ یان داد كه علت سرگردانحداقل نش يیحيرزايم ین ادعايا. او است خودِ 
ك شبه و به يكه مومن بودند، ھمه و ھمه  حضرت بابشاوندان يران  وخويان ادرنه، عراق، ايشتِر بابيب. بوده است يیحي

 يیحيرزا يكمتر به م یان و حتيدر صد باب ۴ا ي ٣ن زد كه حدود يادوارد براون تخم. را ترك كردند يیحيرزا يسرعت م
ك ي یئن بھايده شدند ودينام" یئبھا"ان ، ياز آن به بعد باب. مان آوردنديا حضرت بھاءهللابه  یه ھمگيوفادار ماندند و بق

  ٦٨.ن مستقل شناخته شديد
از . ام خود پرداختيبه انتشار پ حضرت بھاءهللامستقر شد،  یباب یدر جامعه  یئن بھاين كه ديبعد از ا

. مھم و قابل توجه ھستند یليان خيخ اديكه در تار يیشروع كردبه نوشتن نامه ھا.)  م١٨۶٧سپتامبر ( ١٢۴۶ور يشھر
ن نامه ھا يدر ا. یبه رھبر خاص یا به صورت فرديا نوشته شده بود يرھبران دن یا خطاب به مجموعه ين نامه ھا يا

ن كمك ين ديزند و به ايپادشاھان خواست كه برخ ل و قرآن است و ازيكه موعوِد تورات، انج فرمود حضرت بھاءهللا
د، كه ياز ھم خواھد پاش.) ش.ه١٣(یالديم ١٩قرن  یايا ھشدار داده شده بود كه دنين نامه ھا به رھبران دنيدر ا. كنند

 یھمه  یگانگيو " یوحدت عالم انسان"ن دوره، يا یاصل یھسته . آن متولد شود یبه جا یك تمدن جھانيقرار است 
جاد ي، تمام توجه خود را بر ایفرع یھدفھا یاِن قدرتمنِد اروپا خواست كه به جاياز فرمانروا حضرت بھاءهللا. استبشر 

  :ا متمركز كننديوحدت در دن
ن در آن مجمع مفاوضه در صلح ينست مجمع بزرگی در ارض برپا شود و ملوک و سالطيالبّد بر ا"
متشبّث شوند و اگر َملِکی بر ملکی  ش عالم بصلح محکميآسامه برای ينست که دول عظيند و آن اياکبر نما

ً بر منع قع متّ يزد جميبرخ ه نبوده و يه و صفوف عسکرين صورت عالم محتاج مھّمات حربيند در ايام نمايفقا
ت و مملکت انشاء ّهللا ملوک يش دولت و رعينست سبب آسايحفظون به ممالَکھم و بُلدانَھم ايست ااّل َعلی قدر ين

ب يعنقر...محفوظ دارند  ن مقام فائز شوند و عالم را از سطوت ظلميند بايز الھيای اسم عزين که مرايسالطو 
د مثل آنست که در ين صورت ھر نفسی بھر بلدی توّجه نماين در ايک خط مزيک لسان و يع اھل عالم بيجم
د تا اسباب آنچه ذکر شد از عالم يد جھد نماين امور الزم و واجب ھر ذی بصر و سمعی بايت خود وارد شده ايب

ام يع من علی األرض قيروز انسان کسی است که بخدمت جمام... د يالفاظ و اقوال بعرصه شھود و ظھور آ
س يل: د يفرمايگر ميطوبی لمن اصبح قائما علی خدمة االُمم و در مقام د: " د يفرمايحضرت موجود م "د ينما

ک وطن محسوب است و من علی يقه عالم يفی الحق. انتھی . لعالم حّب ايحّب الوطن بل لمن يالفخر لمن 
  ٦٩..."اھل آن  االرض
 ینم یبشر یچ نقشه يرا به كار انداخته كه ھ یديجد یخيتار یروھايكردند كه خدا ن ید مين نامه ھا تاكيا
بشر استفاده  یازھايرفع ن ین براكه خداوند قدرت را به آنھا داده تا از آ فرمودان يبه فرمانروا. رديآن را بگ یتواند جلو

شان يكنند از قدرتھا یكه سع يیآن دولتھا. به وجود آورند یو وحدت جھان ی، عدالت اجتماع ین الملليكنند و صلح ب
ا استفاده كنند، خودشان و مردمشان را به يصلح و وحدت در دن یاز  برقرار یريخدا و جلوگ یمبارزه با اراده  یبرا

  .داندازن یم یبدبخت
علِّت آن دوباره . است مانده یبه وجود آمد كه ھنوز آثار آن باق یگريكوتاه، مشكل مھم د یپس از مدت

او بعدھا به . ن رفتيان از بين بابيروبرگرداند ، نفوذش در ب حضرت بھاءهللاز  يیحيرزا يم یوقت. بود يیحيرزايم
ن يبا ا. د غذا، خودش به بازار بروديخر یبور بود برااو را ترك كردند كه مج یان طوريديادوارد براون گفت كه تبع

گشتند تا نگذارند  یم یله اينھا به دنبال وسيا. كردند یت ميگر در ادرنه از او حمايد یديد محمد و دو تبعيحال ھنوز س
به رھبران  حضرت بھاءهللان راه از مطالب موجود در الواح يآنھا در ا. شوند یئ، بھایران و عثمانيان در ايباب یھمه 
  . ا سوء استفاده كردنديدن

 یم یعثمان یعضو امپراتور یتھاياز اقل یليخ. ديپاش یداشت از ھم م یخ، امپراتور عثمانيدرآن بخش از تار
ونان ، بلغارستان، صربستان و مونته ي-ادرنه  یآن سو يیجدا شوند، مخصوصاً مناطق اروپا یخواستند از امپراتور

                                                 
 .نسخه ي انگليسي ١۶١- ١۶٢، صص ٢نوشته ي اديب طاھر زاده، جلد " حضرت بھاءهللاظھور "مراجعه كنيد به  ٦٧
به  حضرت باب. ناميده شدند" ازلي "پيروان ميرزا يحيي . ١نوشته ي اديب طاھر زاده، جلد" حضرت بھاءهللاظھور "مراجعه كنيد به  ٦٨

 .داده بود" صبِح ازل"يي لقِب ميرزايح
جمع آوري " الواح ملوك"به قدرتمندان دنيا در كتاب  حضرت بھاءهللاتمام نامه ھاي . ١۵٩-١۶٠صص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ٦٩

  .شده است
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ن خان ھم تمام تالش يرزا حسيران، مير ايسف. و ناآرام بود یشدن اصرار داشتند؛ كشور بحران جدا یبرا یليخ  -نگرو
. دولت خطرناك ھستند یبرا یو ھم مذھب یاسيان ھم از نظر سيكرد كه دولت تُرك را متقاعد كند كه باب یخود را م

 یان ميئند بھايبھانه كرده بودند كه بگو ا رايبه قدرتمنداِن دن حضرت بھاءهللا ید محمد ھم نامه ھايو س يیحيرزا يم
 ینقاط امپراتور یدند از ھمه يد یم یكردند وقت ین داستانھا را باور ميھا ا یالبته بعض. بكنند یاسيس یخواھند توطئه 

  ٧٠. ھستند حضرت بھاءهللار يز تحت تاثين یماموران محل یند و حتيآ یبه ادرنه م حضرت بھاءهللارت يز یبرا
شنھاِد يپ حضرت بھاءهللان به يه در زمان آزار بابيده بود كه انگلستان و روسيشن يیحرفھا یندولت عثما

م گرفتند مساله ين تصميھم یبرا ،درست باشند يیحيرزا يد اتھامات ميد كه شايترس یل مين دليبه ھم. ت كرده بودنديحما
در ( ان ادرنه، حكم حبس ابد در زندان عّكا يديتبع یاز بريسلطان عبدالعز: شه حل كننديھم یك بار و برايان را يديتبع ی

 ینفر اعضا ٨٠ا ي ٧٠و  حضرت بھاءهللا) ١٢۴٧مرداد  ٣١. (م١٨۶٨اگست  ٢١در صبح. كرد ررا صاد) نيفلسط
ر نظر يان زيديروز سفر سخت، تبع ١٠بعد از . بخار كردند یسواِر كشت یپول یكان او را در بندر گاليخانواده و نزد

  .ترسناك عكا شدند یاده شدند و وارد قلعه يپ یفراوان از كشتماموران 
ماموران . ده بودند، گرفتار شدنديكه خودشان تن ید محمد در تاريو س يیحيرزا ين است كه ميجالب ا ینكته 

برس به ق یئرا با سه نفر بھا يیحيل ين دليبه ا. د محمد جاسوس ھستنديو س يیحيرزايتُرك مشكوك شده بودند كه خود م
دمحمد  و ھمراھش يس٧١.را خواھند گرفت يیحي یتھايفعال یان جلويئكردند بھا یكردند، چون فكر م یفرستادند و زندان

  .ان به عكا فرستادنديئل با بھايز به ھمان دليرا ن
. تواند از آنجا جان سالم به در ببرد یكردند او نم ید كردند چون فكر ميعكا تبع یرا به قلعه  حضرت بھاءهللا

ش نمناك و يخانه ھا. چ و خم يف و پرپيكث یبود با كوچه ھا ی،  زندان ترسناك.)م١٨۶٠. (ش.ه١٢۴٠یعكا در دھه 
 یايدر یا، آشغالھايد و جزر و  مِد دريشد یبادھا. بود یعثمان یاسيتكاران و محكومان سيعكا زندان جنا. خراب بودند

از آسمان عكا  یند ھر پرنده ايگو یم. آلوده كرده بود یليو ھوا را خن مسئله آب يآورد و ا یترانه را به ساحل عكا ميمد
  . افتاد یشھر م یُمرد و در كوچه ھا یھوا م یوبد یفيگذشت، از كث یم

به  ینده اي، از استانبول نمایران در عثمانير ايسف. دنديكش یت و سختيمحروم یليان خيئدر دو سال اول، بھا
ان ياز زندان یبعض. ا نهيكنند  یم یريان سخت گيطبق حكم صادرشده به زندان  ین عثمانند كه مامورايعكا فرستاد تا بب

ن حادثه ھم به يا. ا رفتين دنياز ا یدر حادثه ا حضرت بھاءهللان پسر ي، دومیرزا مھديم. در اثر مجازاتھا جان دادند
ن الزم بود يجاد شد، بنابرايا یديف شده و تُركھا اختالين روسيب.) م ١٨٧٠( ١٢۴٩در سال. خاطر وضع بِد زندان بود

 یان را به خانه ھايئبھتر  شد و بھا یب اوضاع كمين ترتيبه ا. به كار ببرند یامور جنگ یعكا را برا ینظام یقلعه 
  .ر نظر گرفتنديشھر بردند و ز یگر ساختمانھايو د یاجاره ا

ر يز در افكار عموم تاثيدر عكا ن اءهللاحضرت بھ، دوباره مثل بغداد و ادرنه، كم كم یبا وجود تعصب عموم
كم كم ،كردند یكه انتقاد م يیموافق بودند، ماموران را كم كردند؛ آنھا حضرت بھاءهللاكه با  یحاكمان. دا كرديونفوذ پ

 یليد محمد كه خياتفاق افتاد، س یگريد یحادثه  یول. حضرت بھاءهللان كردن و احترام گذاشتن به يشروع كردند به تحس
 حضرت بھاءهللاك كرد كه به منزل يان ناراحت بود،ھمراه دو تا از دوستانش مردم را تحريز بھتر شدن اوضاع زندانا

  .را بكشند ايشاند بشود يحمله كنند تا شا
 يیبھا یده ين اصل مھم در عقيان آن را تحمل نكردند و ايئاز بھا یبزرگ بود وبعض یليد و حمله خين تھديا

ھفت نفر از آنھا كار را به . د به خدا توكل كرديرشدن بايدرگ ید خشونت به كار رود، به جايكه نبار پاگذاشتند يرا ز
د محمد و ھمراھانش را  يبه راه انداختند و س يیعمداً دعوا. دست خودشان گرفتند و توكل به خدا را فراموش كردند

  .كشتند
 یاو م ید محمد و كارھايبود كه خود س یآن مشكل بدتر از وارد كرد، یئن بھاين كار به ديكه ا یصدمه ا     

ن يا. توانست شعله ور شود ین كار دوباره ميشد،اما با ا یداشت خاموش م یئن بھايآتش اتھامات به د. جاد كنديتوانست ا
گران در مورد يشد كه د یرا ناراحت كرد چون باعث م حضرت بھاءهللازندان،  یجسم یھا یشتر از سختيب یكار حت
  :كه در آن زمان نوشت، گفت يیاز نامه ھا یكيدر  حضرت بھاءهللا. م او شك كننديت بودن تعالدرس

طان يتّبعون الشّ ي نا وينسبون انفسھم الين يلعمری انّه عّز لی بل الّذلّة عمل احبّائی الّذ س ذلّتی سجنیيل"
  ٧٢".نيفی اعمالھم ااَل انّھم من الخاسر

                                                 
ز آرشيو دولت امپراطوری عثمانی تعدادی از نامه ھاي مربوط به اين نقشه ي ميرزايحيی را ا" اديان بابی و بھائی"موژان مؤمن در کتاب  ٧٠

را که  حضرت بھاءهللايکی از اين اسناد گزارشی است که خورشيد پاشا فرماندار ادرنه به مقامات اصلي نوشته و اقدامات . ليست کرده است
  .موجب شکايت ميرزايحيی شده است بيان مي كند

يكي از پسرانش به ادوارد براون نامه ای نوشت و . ز دنيا رفتادر حال تبعيد در جزيرۀ قبرس .) م١٩١٢(١٢٩٠ميرزا يحيی در سال ٧١
او كامالً توضيح داده که چگونه پدرش که به شدت فراموش شده بود، در تنھائی از دنيا رفت و . ماجراي كامل مرگ او در اين نامه آمده است
". با او باقی نمانده بود) حضرت بابمثل پيروان ( ھای بيانحتّی يک نفر از شاھد"او می گويد . بدستور مالّی محلّی با آداب اسالمی دفن شد

به نظر من "ھمين پسر خيال داشت مقداری از نوشته ھا و وسائل خصوصی پدرش را به براون بفروشد، ولی براون قبول نكرد چون معتقد بود 
  )٣١٧تا  ٣١۵صفحۀ  MATERIALS –ادوارد براون ..." (قيمتي که می خواست زياد بود

  .٣٨٢اثر شوقی ربّانی، ص" قرن بديع" – ت بھاءهللاحضر ٧٢
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جانم كه زندان عزت من است، بلكه ذلت عمل دوستان من است كه ست، قسم به يذلت من زندان من ن [
. البته آنان از ضرركنندگان ھستند. كنند یم یرويطان پيشان از شيدھند و در كارھا یخودشان را به ما نسبت م

   ])ترجمه(
 یدخالت گناه بودند و یگر كه بيد انِ يئو بھا حضرت بھاءهللا. ق كرديدر مورد موضوع تحق یر نظاميدادگاه غ

ن حال يدر ھم. آتشھا كم كم خاموش شد. مجازات شدند ین اصليشدند و مقصرشناخته گناه  ین خشونت نداشتند، بيدرا
از ادرنه عقب  ین اقدام به خاطر خروج ناگھانيا. ا فرستادنديان دنيچند نامه به پادشاھان و فرمانروا حضرت بھاءهللا

، تزار Iلھلم يصر ويا، قيكتوريملكه و ناپلئون، یلوئ: اد فرستاده شدن افريبه ا یمخصوص ینامه ھا. افتاده بود
  ).یسلطان عثمان(ز يو عبدالعز) شيامپراتور اتر(، امپراتور فرانسوا ژوزف )رانيدر ا(ن شاه ي، ناصرالدIIالكساندر

ل يتشك یلمللن ايك دادگاه بيان جھان خواست با ھم جمع شوند و ياز فرمانروا حضرت بھاءهللان نامه ھا يدر ا
ن حكومت ياز ا ین الملليس بيپل یرويك نيد يكه با فرمود حضرت بھاءهللا. دنن ملتھا را حل كنيدھند تا اختالفات ب

ار را داشته باشد  ين اختيد اين دادگاه بايا. ل شده باشديعضو تشك یدولتھا ید از ھمه يبا ین الملليس بيپل. كند یبانيپشت
  . كند ن ملتھا را حليكه اختالف ب
 حضرت بھاءهللامثالً . ح داده شده استيا توضيدن یانسانھا ین ھمه يجاد حّس  وحدت بين نامه ھا روش ايدر ا

. اختراع گردد یديا زبان جديانتخاب شود  يکی موجود ین زبانھايا از بين شود، ييتع ین الملليك زبان بي فرموددستور 
ك ي. كند یخودش را حفظ م یت فرھنگيكه ھو یا ارتباط برقرار كند در حالگر ملتھيتواند با د یم یب ھر ملتين ترتيبه ا
، اقتصاد جھان به ین الملليب یريستم اندازه گيك سين خواھد برد؛ با ياز ب را یسواد یب یت اجباريم و تربيستم  تعليس

 یات برايافت و ماليشود، كاھش خواھد  یم ینظام یتھايكه صرف فعال يید؛ پولھايخواھد رس یعموم یاستانداردھا
 یداخل یه كرد كه در كارھايبه پادشاھان و رھبران جھان توص حضرت بھاءهللا. مصرف خواھد شد یرفاه اجتماع

  .ت كننديرا رعا یخاص یكشور اصول دموكراس
ن نامه ھا يآمدند با شجاعت ا یم حضرت بھاءهللارت يز یكه  برا یاد بود، اما كسانيز یليھا خ یريسخت گ

  .ناپلئون، امپراتور فرانسه برد یام را براين پيكنسول فرانسه اول. بردند یخارج از زندان م را به
رھبران  یكه برا يیدر نامه ھا. نھم یفرستاده شد، مثل نامه به پاپ پ یمھم یھم نامه ھا یمذھب یروسا یبرا 

ر يغ یرا كنار بگذارند، به مقاِم رھبر ینيكه تعصبات د فرمودق يآنان را تشو حضرت بھاءهللانوشته شده بود،  یحيمس
ن يداد كه معموالً اول یح مين نامه ھا توضيا. كنند یبررس یرا به صورت جد حضرت بھاءهللام يدل نبندند و پ ینيد

  .بوده اند یمذھب یت نمودند، مقامھاياِن بزرگ را رد كردند و اذيامبراِن اديكه پ یكسان
 ،توجه كردند یلينھم نوشت خ یبه پاپ پ حضرت بھاءهللاكه  ینامه ابه  ات دينیخ موسسين تارپژوھا دانش

 .تاکنون عملی کردن خيلی از آنھا را غيرممکن يافته اندنھم  ینان پاپ پيدرآن آمده است كه جانش يیچون دستورالعملھا
كان را يوات یر قصرھاد ینيرا رھا كند، گوشه نش ین نامه به پاپ گفته بود كه قدرِت محدوِد پاپيدر ا حضرت بھاءهللا

و  معرفی کندا يدن دنيوی و غيرروحانیرھبران  خودش را بهك را مالقات كند، ير كاتوليغ یترك كند، رھبران مذھب ھا
 حضرت بھاءهللا.  را رھا كند و مثل پروردگارش باشد یزائِد پاپ یفات مذھبيآنھا را به صلح و عدالت دعوت كند، تشر

  :ك داديكاتولبه رھبران  یدستورات مشابھ
کذلک * ال تعتکفوا فی الکنائس و المعابد أخرجوا باذنی ثّم اشتغلوا بما تنتفع به أنفسکم و أنفس العباد 

إّن الّذی ما * ... ن يإعتکفوا فی حصن حبّی ھذا حقُّ االعتکاف لو کنتم من العارف* ن يوم الدّ يأمرکم مالک ي
س نفسه بما عرفتم و يس تقديل* ن يدی الخائنيه بما اکتسبْت أيرأَسه علضَع يه أو يسکن فيتزّوج إنّه ما وجد مقّراً ل

  ٧٣*عندکم من األوھام بل بما عندنا 
در کنيسه ھا و معابد گوشه نشينی نکنيد با اجازه ی من خارج شويد سپس مشغول شويد به : ترجمه[

در . مالک و صاحب يوم الديناين چنين امر می کند به شما . آنچه که خودتان و ديگران از آن سود می برند
ھمانا آن که ازدواج ...پناه عشق من اعتکاف گزينيد چه که اصِل اعتکاف اين است اگر شما از عارفان باشيد

، به اين علت بود که به خاطر اعمال خائنين مقّر و جايگاھی نيافت تا بر آن َسِر خود را )حضرت مسيح(ننمود 
ه شما دانسته ايد و نزدتان است نيست، بلکه به خاطر آن چيزی است که پاکی نفس ِ او به خاطر آنچ. بگذارد

  .]نزد ماست
بود كه به  یاندك كسان ا جزءِ يكتوريملكه و. ندادند ین نامه ھا به آنھا نوشته شد، جواب قابل توجھيكه ا یكسان

ماند و اگر نيست ضرری وارد  چنانچه اين گفتار بيان حّق است خود بخود باقی می: "پاسخ داد حضرت بھاءهللا ینامه 
  ٧٤".نمی سازد

از  یلي، خیب در زمان كوتاھين ترتيبه ا ؛افتاد یكه در آن نامه ھا داده شده بود، كم كم اتفاق م يیوعده ھا
 حضرت بھاءهللا. ديرس یاروپا به نظر م ین فرمانروايناپلئون قدرتمندتر یلوئ ٧٥.روشنفكران جھان به آنھا توجه كردند

                                                 
 ٣٧،صميالدی ٢٠٠١ -بديع  ١۵٧، مؤّسسهء معارف بھائی ، کانادا، معروف به نجفی، ک خطاب به شيخ محّمد تقی اصفھانیلوح مبار ٧٣
 .آن را ذکر کرده است" قد ظھر يوم الميعاد"کتاب  ۶۵شوقی ربانی در صفحه  ٧٤
انقالب ملّي ايتاليا او را . پاپ حکومِت ظاھری را از دست داد.) م١٨٧٠( ١٢۴٩ن نامه به پاپ پی نھم در ساليکسال پس از فرستادن اي ٧٥

  .درآمد" زندانی واتيکان"پاپ از اين به بعد بصورت . مجبور كرد که حکومت را به ويکتور امانوئل بدھد
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قدرتش را از دست  یكند، به زود یست و از قدرتش سوء استفاده ميتش خالص نير  كرده بودند كه چون در نبه او اخطا
  :دھد یم

الزل کّل و تأخذ الزّ ... خرج الملک من کفّک جزاء عملکيبما فعلت تختلف االمور فی مملکتک و "
  ٧٦". ميل المستقيسبالقبائل ھناک االّ بان تقوم علی نصرة ھذااالمر و تتبّع الروح فی ھذاال

به خاطر آنچه مرتکب شدی، امور مملکتت دگرگون و مختلف شود و قدرت و سلطنت از : ترجمه[
و زلزله ھا ھمه ی قبائل آنجا را فرا گيرد مگر اين که به ياری اين ...دستت خارج شود به خاطر جزاء عملت

  .]امر قيام کنی و از روح در اين راه مستقيم پيروی کنی
شكست خورد و  یناپلئون حكومتش را از دست داد و درجنگ ِسدان به سخت ،ن نامهيعد از نوشتن ادو سال ب

روز شد و يصر آلمان بر ناپلئون پيلھلم اول، قيو ٧٧.د شدين رفت و ناپلئون از فرانسه تبعيفرانسه از ب یامپراتور
حكومت برتمام  یار كرد كه غرور و آرزوبه او ھم مثل ناپلئون اخط حضرت بھاءهللا. آلمان را متحد كرد یامپراتور

 یاخطارھا. دھرخ د یزين خونريرود را یده شود و درساحلھاياو كش یجزا به سو یرھايشود كه شمش یا باعث ميدن
  .ران داده شديسلطان ا ،ن شاهيش و ناصرالديه ، فرانسوا ژوزف امپراتور اتريز به تزار روسين یمشابھ

د و يشد یپاشا اخطارھا یر او عاليز و نخست وزي، سلطان عبد العزیمانبه امپراتور عث حضرت بھاءهللا
ن نامه ھا يدر ا. ، در دستشان بودحضرت بھاءهللاعكا،  یزندان یبودند كه ظاھراً زندگ ینھا ھمان افراديكرد، ا یآشكار

 یامپراتور يیاروپا یرند و بخشھايم یر امور خارجه ميپاشا و ھمكارش فواد پاشا، وز یشده بود كه عال ینيش بيپ
ھا اتفاق افتاد، اعتبار و منزلت  يیش گوين پيا یوقت. دھد یشود و سلطان حكومت را از دست م یاز آن جدا م یعثمان

  ٧٨.شتر شديب حضرت بھاءهللا
ً اعالم شد حضرت بھاءهللام ي، پ.) م١٨۶٣( ١٢۴٢در ده سال بعد از ن دوره، نوشتن كتاب يان ايدر پا. رسما

  . ديآ یبه شمار م حضرت بھاءهللاظھور  یمركز ین كتاب سند و ھسته يا. شداقدس تمام 
از  حضرت بھاءهللاقدرتی که  كند، ین ميرا تام حضرت بھاءهللاقدرت افتن يكتاب اقدس استقرار و ادامه 

است و ن يسلطان سالط حضرت بھاءهللاشود كه  ین مطلب شروع ميكتاب اقدس با ا. بشريت می خواھد آن را بپذيرند
ن يد یم دوره يان احكام و تعاليبيکی كتاب،  یدو موضوع اصل. ن استيزم یخدا بر رو ملکوت تاسيستش يتنھا مامور

را  یئبھا یجامعه  قرار است دومی َخلِق موسساتی است که  بشر و يیتحول افراد و راھنما یبرا ی، احكاماست یئبھا
م كه ييد بگوينجا فقط بايدر ا. ح داده خواھند شديتوض یشتريات بين دو موضوع با جزئيا ٨و  ٧در فصل . اداره كنند

 ٧٩.آشكارا منع شده است یجھاد و ھر نوع خشونت مذھب. بود ین اسالم  وبابين تمام قوانيستم كتاب اقدس جانشيس
  :فرمود حضرت بھاءهللا
ان و کذلک کان االمر عن يظھر من البيف و قّدرنا النّصر باللّسان و ما يثم اعلم بانّا ارفعنا حکم الس"

  ٨٠". ايجھة الفضل مقض
شود،  یان ظاھر ميرا با زبان و آنچه از ب یاريم و نصرت و ير را برداشتيسپس بدان كه حكم شمش :ترجمه[
   ].شد حكم به خاطر فضل ین جارين چنيم و ايمقّدر كرد

) حضرت باباز دستورات ( ینيدستور ممنوع بودن مطالعات د یاز اسالم، حت یئن بھايبا جدا شدن كامل د 
  :داكردنديكه آن را پ يیرند، ھر جايقت را بپذيق كرد كه حقيان را تشويئبھا حضرت بھاءهللا. برداشته شد

ند بلکه ياعتراض مالحظه منما یده يباری ای سلمان بر احبّای حّق القاء کن که در کلمات احدی بد"
  ٨١".شفقت و مرحمت مشاھده کنند یده يبه د

حضرت  یريگوشه گ. شروع شد حضرت بھاءهللا  یامبريپ ین مرحله ين نوشتن كتاب اقدس، آخرايبا پا
شتر يب حضرت بھاءهللانده، يسال آ ٢٠در حدود . ن رفتياو به وجود آمده بود، از ب ید و زندانيكه در اثر حكم تبع بھاءهللا

ن اول يمھم فلسط یتھاياز شخص یبعض. دح دايبشر را توض ینده يش آيوقت خود را صرف نوشتن كرد و درنوشته ھا
اسالم كه  یاز رھبران مذھب یكي عكا،  ِیاو شدند، مثل ُمفت یروان باوفاياحترام گذاشتند و بعداً از پ حضرت بھاءهللابه 
كه  یبه كسان. آورد یاحترام كفشش را در م یآمد، برا یم حضرت بھاءهللاش يز ھر وقت پيشد؛ فرماندار شھر ن يیبھا
ران و عراق يان ايئبھا یآمدند و برا ین افراد ميا.آمدند، اجازه دادند وارد عكا شوند یم حضرت بھاءهللامالقات  یبرا

 یف ميآنھا تعر یكه مھمان عكا بودند، برا یبردند و خاطرات خود را از دوران یرا م حضرت بھاءهللا ینوشته ھا
                                                 

   .۴١٧اثر شوقی ربّانی،ص"قرن بديع" – حضرت بھاءهللا ٧٦
سقوط از قلّۀ رفيع "(پريپاتيا"احتماالً تاريخ چنين واقعۀ موحشی را که بقول يونانيھا "، يکی از افراد مطّلع در اين زمينه می گويد آليسترھورن ٧٧

ً چنين ملّتی در قرون اخير با اين ھمه عظمت و سرشار از اين ھمه ثروت در مّدتی چنين كم به اين نحو به خاک . بوده بياد ندارد) غرور قطعا
   ٣۴،ص) ١٩۶۵مكميالن، : لندن(”سقوط پاريس“از کتاب ." ت نيفتاده استمذلّ 
يکی از دانشمندان برجسته ي مسلمان و بزرگترين دانشمند . توضيح داده است" قد ظھر يوم الميعاد"شوقي رباني اين وقايع را در كتابي به نام  ٧٨

  .نامه ھا انجام شد، بھايي شدوالفضل گلپايگانی وقتي ديد كه وعده ھاي اين  شرق نزديكبھايي در 
ترجمه ي انگليسي، براي خالصه اي از مطالب كتاب اقدس مراجعه كنيد به ٣٠٣، صحضرت بھاءهللاز " Gleanings"مراجعه كنيد به  ٧٩
  ."تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدس"
  .١٩۵،ص"منتخباتي از آثار حضرت بھاءهللا" ٨٠
  .٢١٢،ص"منتخباتي از آثار حضرت بھاءهللا" ٨١
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انجام شود تا آب شھر  یميقد یكانال آبرسان یل بازسازمث یعموم یكارھا یتقاضا كرد بعض حضرت بھاءهللا. كردند
با آنھا  .)م١٨۶٨ا ي، ١٢۴۶(ان به عكايديمردم عكا در ھنگام ورود تبع ای که ین كارھا باعث شد دشمنيا. سالم شود
  . ل شوديبا آنھا تبد ی، به دوستداشتند

ن مكان را يا. عكا برودرون يقبول كرد به قصر مزرعه در ب حضرت بھاءهللا.) م١٨٧٧( ١٢۵۶در سال
در كنار شھر  یبھجرا به نام  يیبايان توانستند، با پول كم قصر زيئدو سال بعد بھا. فراھم كرده بودند يشاندوستان ا
  .ر از عكا رفته بوديھمه گ یماريصاحب قصر از ترس ب. اجاره كنند

. بود حضرت بھاءهللاقامتگاه ن ايآخر یبھج. مالقات كرد حضرت بھاءهللابا  یادوارد براون در قصر بھج
داستان . نوشت یمطالب یئن بھايد یمالقات كرد و درباره  حضرت بھاءهللابود كه با  یانيياز اندك اروپا یكيبراون 

حضرت او مالقاتش با . سديرا بنو یئوبھا یخ بابيم گرفت تاريبراون اثر داشت و او تصم یرو یليان خيشھادت باب
  :دھد یم ن طور شرحيرا ا بھاءهللا

 ینم. ھم مقابل دِر اتاق گذاشته اند یا سه صندليآن ھست و دو  یدر باال یھستم كه تخت كوتاھ یدم در اتاقيد"
ا سه لحظه بعد با حس ي، دو )ح نداده بودنديم كامل توضيچون برا(نم يرا قرار است بب یروم و چه كس یدانستم كجا م

نشسته بود با كاله  یه داشت، فرد بزرگواريوار تكيتخت كه به د ی در گوشه. ستميدم تنھا نيفھم یاحترام و شگفت
 یدم كه ھرگز فراموش نميرا د یبا چشمم چھره ا). و ساختار متفاوت یاما با بلند" (تاج"شان به نام يمخصوص درو

 یجا یشانيآن پ یخواند، قدرت و عظمت رو یروح انسان را م يیآن چشمان گو. ف كنميتوانم آن را توص یكنم، نم
  !ندبَرم كردم كه پادشاھان حسرت آن را بيتعظ یو محبت یستادم، من به منبع پاكيا یش چه كسينپرس كه پ...داشت

ن يدار ايد ید و برايالحمد كه فائز شد" نم و بعد ادامه داد يكه بنش به من دستور داد یم و بانفوذيمال یبا صدا
ن ين آنچه در شأن گناھکاران و مقصريم با وجود ايب امم مقصدی نداريما جز اصالح عالم و تھذ. ديدی آمديمسجون تبع

ابد ھمه ابناء ين جنگھای بی ثمر و محاربات خانمانسوز منقضی شود و صلح اعظم تحقّق يا. بوده در حّق ما روا داشتند
ترجمه ی قسمت [ ٨٢" العالَمِحُب يِحُب الَوطََن بَل لَِمن يَس الفَخر لَِمن يلَ . ک خانواده محسوب خواھند شديبشر جزء 

  .]فخر از آِن آن کس نيست که وطن را دوست دارد بلکه از آن ِ کسی است که عالم را دوست دارم: عربی
حضرت درآنجا . ج عكا برپاكرديكوه كرمل در جنوب خل یخود را رو یمه يخ حضرت بھاءهللادرھمان سال 

ن مكان يا. نشان داد ،تعيين فرموده بود حضرت بابجسد  یھامانده يباقبرای به خاک سپارِی را كه  یمحل بھاءهللا
باغھايی شده است که ارکان  و نيز یئبھا ین الملليب یادار یساختمانھامقدس، از آن زمان مرکز زيارتگاه ھای مختلف، 

  .بين المللی بھائی را در خود جا داده اند
نداشت تا بتواند تمام وقت خود را  یاديتباط زط خارج اريعمر خود ، با مح ین سالھايدر آخر حضرت بھاءهللا

به نام  يشانج جامعه را پسر بزرگ ايرا یكارھا. آمدند یم يشاندن ايكه به د كند یصرف نوشتن و مالقات با افراد
. عطا کردلقب عبدالبھاء را به پسر خود  حضرت بھاءهللا. داد یانجام م) بھاء یبنده ( حضرت عبدالبھاءا يعباس 

خواھد از  یخود را انجام داده و م یفه يكه وظ فرمودان خود يبه اطراف حضرت بھاءهللا.) م١٨٩١( ١٢٧٠سالدراواخر 
  : فرمود. ا برودين دنيا

 ینَِة َعّکاَء اُْقُصْد َممالَِکَک اأْلُْخريَن ھُؤآلء فی َمديا ُسْلطاَن اأْلَْرِض َو السَّمآء اِلی َم اَْوَدْعَت نَْفَسَک بَ ي"
  ٨٣"وُن اَْھِل اأْلَْسمآءيھا عُ يالَّتی ما َوقََعْت َعلَ  اْلَمقاماتِ 

ای پادشاه زمين و آسمان، تا ِکی خودت را بين اينھا در شھر عکا قرار می دھی؟ قصد کن : ترجمه[
  .]ممالک ديگر خود را، مقاماتی را که چشمھای اھل اسمھا به آن نيفتاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٢١، ص ٢، شوقي رباني ، جلد "قرن بديع" ٨٢
. ١٩٨١نوشته عبدالحميد اشراق خاوری، نشر ششم، کلمات پرس " ايّام تسعه"ـ  حضرت بھاءهللا اشراق خاوری  -   ١٠٣طھران  ،١٩ص  ٨٣
  .١۶ص
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  یرھبر تداوم.۴
  

، ءهللاحضرت بھابا درگذشت 
از  یديجد یوارد مرحله  یئن بھايد
در اين مرحله، يک . شرفت خود شديپ

ويژگی جديد و متمايز دين بھائی آشکار 
حضرت اين ويژگی آن بود که . شد

قدرت و اختيار تاسيس سيستم  بھاءهللا
موسسات اداری بھائی را آشکارا ابالغ 

ھدايت،  یفه يوظ اين موسسات. نمود
 یگسترش جامعه  محافظت وراھنمايی، 

ً . را برعھده داشتند یبھائ به خاطر عمدتا
بر خالف  یئن بھايبود كه د سيستمن يا
  .گر فرقه فرقه نشديان دياد

در آثارش به  حضرت بھاءهللا 
" عھد"روان خود يبا پ یصورت كتب

 ین مدارك تنھا كسيطبق ا. بست یمحكم
حضرت  یكه اجازه داشت نوشته ھا

ح بدھد و يو توض ر كنديرا تفس بھاءهللا
رد، يم بگيتصم یئن بھايد یكارھا یبرا

حضرت او به . بود حضرت عبدالبھاء
 یعنيداد، " غصن اعظم"لقب  عبدالبھاء
ن ين مدارك ھمچنيا. ن شاخهيبزرگتر
 حضرت عبدالبھاءدھد كه  ینشان م

از  یكامل یست، بلكه نمونه يامبر نيپ
حضرت . است حضرت بھاءهللام يتعال

د كه يگو یم ین روشنيا به بھاءهللا
  :ن او استيجانش حضرت عبدالبھاء

  
  
  
هَ اِلَ "  هَ اِلَی ّهللاِ فََمْن اَْعَرَض َعْنهُ فَقَْد اَْعَرَض َعْن يَمْن تََوجَّ َجمالی َو َکفََر بِبُْرھانی َو کاَن ِمَن  ِه فَقَْد تََوجَّ

بيُکْم َو طُلُوُعهُ بَ يَعلَ  ُکْم َو ظُھُوُرهُ يتُهُ فنَُکْم َو اَمانَ يَعةُ ّهللاِ بَ يَن  اِنَّهُ لََودياْلُمْسِرف َن َکذلَِک اُِمْرُت اَْن اُبَلَِّغُکْم يَن ِعباِدِه اْلُمقَرَّ
  ٨٤".اُِمْرُت بِه ِرسالَةَ ّهللاِ باِرئُِکْم َو بَلَّْغتُُکْم بِما

اند ، از جمال من رو ھر كس به او توجه كند، به خدا توجه كرده است؛ پس ھر كس كه از او رو گرد: ترجمه [
ان ين شما و امانت او در ميخدا است ب یعه يھمانا او ود. ده و از سارقان بوده استيگردانده و به برھان من كفر ورز

م يدگار را به شما بگويآفر ین امر  شدم كه رسالت خداين چنيا. ن بندگان مقّربشيشما و ظھور خدا بر شما و طلوع او ب
 ]. ن امر شدم به شما برسانمو آنچه از طرف او به آ

به را بشناسد و  حضرت عبدالبھاءمقام  ،یئبھا یداشت كه جامعه  یاديتوجه ز به اين نکته حضرت بھاءهللا
در زمان  حضرت بھاءهللال ين دليبه ا. را بفھمد حضرت بھاءهللاپس از درگذشت  حضرت عبدالبھاء یفه يوظ تدريج
حضرت ن را كالً به يو ھر گونه رابطه با مردم فلسط یو ماموران دولت یيبھا ین   جامعه ياش، روابط ب یزندگ

حضرت لقب ديگری که ( سرکار آقاآمدند، معموالً  یم حضرت بھاءهللامالقات  یران برايكه از ا یوقت. سپرد عبدالبھاء
ً به  بھاءهللا  ماھيت. داد یرا م ءهللاحضرت بھاب مالقات با يرفت و ترتيپذ یآنھا را م)دادند حضرت عبدالبھاءصراحتا
ز يشگفت انگ یبه وجود آورد كه استعدادھا ی، فرصتیئرو به رشد بھا یجامعه  یازھايو ن حضرت عبدالبھاءف يوظا

                                                 
 BAhai World Faith: Selected Writings ofبرای متن کامل اسناد مربوطه، مراجعه کنيد به  .٣٦٣ص  ،"ايّام تسعه" حضرت بھاءهللا ٨٤

Bahaullah and AbdulBaha ٢٠۴- ٢١٠، صص.  
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مالقات  حضرت عبدالبھاءن بار با ياول یبرا.) م١٨٩٠( ١٢۶٩پروفسور براون در سال . شكوفا شود حضرت عبدالبھاء
. ن قدر در من اثر بگذارديده ام كه ايرا د یبه ندرت كس: "سدينو یبراون م. ختشنا یرا به خوب ايشانكرد و بعداً 

بر  یديسف یده و خرامان بود، كاله مولويكه مثل سرو كش یمتناسب و محكم ، قامت یقدبلند و خوش قامت با اندام یمرد
داد كه  یرومندش نشان مين بلند و یشانيخته، پيرا بر دوش ر یمشك یسويگ. ده بوديپوش یديسف یسر داشت و لباده 

ن ين اوليا. ن حال دلربا داشتيز و جذاب و در عيت یدارد، چشمان یريمحكم و تزلزل ناپذ یعقل و ھوش كامل و اراده 
فقط حس  یبعد یگفتگوھا. نديگو یم" سركار آقا"ان به او ياست كه باب حضرت عبدالبھاءاحساسم از مالقات با 

كرد و  یم یكامل و روشن یدر ھر جلسه سخنران. شتر كرديدا كردم، در من بياو پ یدن چھره  يرا كه با د یاحترام
ن يآورد، تمام ا یكرد ومثال م یف ميرا توص یاد ھر موضوعيآورد، با قدرت ز یل محكم مين كه فكر كند داليبدون ا

شود،  یدا مين انسانھا پيبكم در  یليان و مسلمانان خيحيان ، مسيھوديتھا و دانش و تسلّطش بر كتاب مقّدس يخصوص
ز اثر ي، در من نیو مھربان یوقار، بزرگوار یتھا، به اضافه ين خصوصيا. كه ھم نژاد او ھستند ین كسانيب یحت

كه با عبدالبھاء مالقات كرده،  یكس. ران ماندميان داشت، حيئربھايان و غيئن بھايكه ب یزان نفوذ و احتراميگذاشت، از م
   ٨٥.و قدرت او شك كند یتواند در بزرگوار ینم

 یكايدر اروپا وامر یئمستحكِم بھا یك جامعه يبه وجود آوردن  حضرت عبدالبھاءمھم  یاز چالشھا یكي
ً در غرب  یو علم یھنر یاز گروھھا یليتوجه خ یاتفاقات دوران باب ٨٦.بود یشمال را جلب كرده بود، مخصوصا

ن يبه د یبه صورت عموم یشمال یكايكه در امر ین بارياول. به وجود آورده بود يین موضوع فرصتھاياروپا؛ و ا
.) م ١٨٩٣( ١٢٧٢كاگو در ساليش ین الملليشگاه بيبود كه به نما" انيپارلمان اد"اشاره شد و ضبط شده، در  یئبھا

حضرت  سخنانی که: ان كرديرا ب حضرت بھاءهللا اش سخنان یان سخنرانيدر پا یحيك سخنران مسي. مربوط بود
  .بود فرمودهسه سال قبل از آن به ادوارد براون  بھاءهللا

االت متحده يشده بود ، به ا یئبھا) در مصر( ، كه در قاھره  یه ايرهللا، تاجر سوريم خين زمان ابراھيدر ا 
س، يشد، تورنتون چِ  یئكا بھايكه در امر ین نفرياول. ل داديتشك يیعالقه مند كالسھا یگروھھا یكا رفت و برايامر
كاگو ين وشيسكانسيدر مناطق ِكنوشا، و.) م١٨٩٧( ١٢٧۶رهللا گزارش داده كه دريم خيابراھ. مه بوديك شركت بي ريمد

سند و اعالم كنند ينامه بنو حضرت عبدالبھاءماً به يق شدند كه مستقين افراد تشويا یھمه . وجود داشت یئصدھا نفر بھا
 ین بھائيد یشرفِت بعديپ یبراموضوع ن يو ا. شان دعا كنديكه براخواھند  یم حضرت عبدالبھاءشده اند و از  یئكه بھا
  .مھم بود

از  یلين كه خيشدند و ھم ا یئبھا یاديز یاو ، ھم عده  یكارھا یجه يرهللا مھم بودند چون در نتيخ یكارھا
، خانم یان غربيئبھا نياز ا یكي.  غرب شدند ِیبھائ یجامعه  یندگان و رھبراِن برجسته يد، بعداً نمايان جديئن بھايا

 یكرد و برا یكا سفر ميامر یاالت متحده ياو به نقاط مختلف ا. نگريزا گتسيبود به نام لووئ یار بااستعداديفّعال و بس
 یليكاگو و كنوشا خيرون از مناطق شيبه ب یئن بھايد ین كار به توسعه يكرد و با ا یم یعالقه مند سخنران یگروھھا
خانم ھرست بشردوست بود . د آشنا نمودين جديھرست مالقات كرد و او را با د یبيش با خانم فيدر مسافرتھا. كمك كرد
 حضرت عبدالبھاء. مالقات خواست یاجازه  حضرت عبدالبھاءخانم ھرست از .) م١٨٩٨( ١٢٧٧در سال. و ثروتمند

. وارِد عكا شدند.) م١٨٩٨دسامبر  ١٠(١٢٧٧آذر  ١٩ل داد و در يتشك ینفر ١۵ك گروه يخانم ھرست . فرمودقبول 
 یاسيس یدر آن وقت تَنِشھا. ن گروه بودنديز در ايرهللا نيم خينگر، و ابراھينگر و شوھرش، دكتر ادوارد گتسيخانم گتس

ن يدر ا يیكاين دسته مھمانان امريورود ا. مواجه باشند یاديك  باعث شده بود مسافران با خطرات زيدر خاور نزد
  . د شده بوديتردت حساس باعث شك و يموقع

ت يذھن و شخص.  در غرب مھم و حساس بود یئن بھايد یه يرشد اول ین سفر برايبا وجود تمام اشكاالت، ا
 یح را ميكردند كه روح مس یآنھا فكر م. ر گذاشتيان به سرعت تاثيئن بھايا یرو حضرت عبدالبھاءز و گرانقدِر يعز
شتر از يرا ب حضرت عبدالبھاءك بود مقام ياق نزديقع آنھا از شدت اشتدر وا. كند ین مردم حركت مينند كه دوباره بيب

، حضرت عبدالبھاءكردند  یاز آنھا، مثل خانم ھرست، فكر م یبعض. به او داده بود حضرت بھاءهللابدانند كه  یمقام
ن يدر ا حضرت عبدالبھاءآشكار شدن موضوع خوب است به سخنان خود  یبرا ٨٧.ح است كه بازگشته استيھمان مس

  :ميمورد توجه كن
ان احبّا اختالفست سبحان هللا بکّرات و يد که در ميح مرقوم نموده بوديمس در خصوص رجوع ثانوی"

 حِ يح قاطع صادر که مقصود در نبّوات از رّب الجنود و مسيجاری و بنّص صر حضرت عبدالبھاءمّرات از قلم 
ح قاطع باشد اّما نام من ين نّص صريمرکوز بر ا د کلّ يد عقاياعلی است و با حضرتموعود جمال مبارک و 

ت جمال يرا عبوديش من عبدالبھاء زيستا البھاء قت من عبديالبھاء حق البھاء صفت من عبد ذات من عبدعبدالبھاء 
نعتی جز عبدالبھاء  ذکری و چ اسمی و رسمی ويھ... ن منيرين ديل من است و خدمت کّل بشر آئيل جليمبارک اکل

                                                 
 ".سيّاح یمقالۀ شخص"مقّدمۀ ترجمۀ  –ادوارد براون  – ٨٥
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ن است يت قصوای من و اين است غاين است اوج اعالی من و اين است آرزوی من و ايا. خواھد داشتندارد و ن
  ٨٨..."ه منين است عّزت سرمديمن و ا یه يات ابديح

خ قرن اول يتار از یادر غرب در خالصه  حضرت بھاءهللاروان يبا پ حضرت عبدالبھاءن يت روابط بياھم
  :چاپ شده است.) م١٩۴۴( ١٣٢٣ن خالصه در ساليا. ح داده شده استيتوض یئبھا-یباب

 یكه چشمھا یآوردند، زمان یرا با خود م یئن بھاياول د یمالقات كنندگان ھمان احساس روزھا"
بود، مثل  یا پر از شاديآنھا دن یبرا. دنديشن یامش را ميدند و پيد یامبر خدا را ميپ یبشر یو گوشھا یبشر

افراد پاك بود كه ھمۀ آمال و  یكا به خاطر تعداد كميدر امر ین بھائيد یتھايتمام فعال... صبح يینور طال
 ١٩١١تا  ١٨٩۴آرزوھای خود را در اين حيات جسمانی با زيارت اعتاب مقّدسۀ عّکا وحيفا و سالھای 

  ٨٩." برآورده نمودند
واقع (ارض اقدس  به یشمال یكايان مداوم از زائران بود كه از اروپا وامريك جريمالقات خانم ھرست، آغاز 

 ١٣٠٠در سال حضرت عبدالبھاءان تا درگذشت ين جريا. ننديرا بب حضرت عبدالبھاءآمدند تا  یم) نيدر فلسط
  .اول متوقف شد یجنگ جھان یسال ادامه داشت و فقط در روزھا ٢٣به مدت .) م١٩٢١(

بحث  یررسميغ یگروھھا  و یجلسات عموم. ل شدياالت متحده و كانادا تشكيدر سرتاسر ا یئبھا یجامعه ھا
 یشتر شامِل نوشته ھاين  جزوه ھا بيا. نوشته و منتشر شد یئن بھايد یجزوه درباره  یو گفتگو بر پا شد، تعداد

زبا ين یگريد یر رسميغ یگروھھا. فا و عكا بوديزائران ح یادداشتھايز يو ن حضرت عبدالبھاء،  حضرت بھاءهللا
ه و يتھ یكربن یھا یفتوكپ یئبه افراد بھا حضرت عبدالبھاء یو نامه ھا حضرت بھاءهللا یر از دعاھاين تحريماش

  .منتشر كردند
ه ين وارد شد كه شبين ديبه ا یديتازه شروع شده بود كه ضربه ومانع شد یئن بھايد ین مرحله از توسعه يا 

حضرت با مقام  یمحمد عل رزاي، م حضرت عبدالبھاءبرادر كوچك . بود یباب یدر دوره  يیحيرزا يان مخالفت ميجر
توانست با سخنان آشكار  یچون نم. مخالفت كرد حضرت بھاءهللان يو جانش یئبھا یبه عنوان رھبر جامعه  عبدالبھاء

دا يپ يیكرد راھھا یمخالفت كند، سع حضرت عبدالبھاء ینيان و جانشيئمان او با بھايعھد و پ یدرباره  حضرت بھاءهللا
 ین محمدعليبنابرا. ز شكست خوردين حمله نيا. دنمايمحدود  یئبھا یرا در جامعه  بدالبھاءحضرت ع یتھايكند كه فعال

و شكستن  حضرت عبدالبھاء ینيرفتن جانشين مخالفت و نپذيا. ان را به دور خودش جمع كنديئاز بھا یكرد عده ا یسع
ب يفر یرهللا به زوديم خيجه داد و ابراھينت ین گروه زائران غربيقبل از ورود اول یانجام داد ، كم یعھد  كه محمد عل

  .آن را خورد
م يتواند مفاھ یاست و فقط  او م یشمال یكايدر امر یئن بھايد یغ كننده ين تبليده داشت كه موثرتريرهللا عقيخ

. تگف یش ميھا  یرهللا در سخنرانيكه خ یبعد براون شروع كرد به انتشار مطالب یمدت. ر كنديرا تفس یئن بھايد یاصل
مانده بود  یكا باقيكه در امر یئبھا یتنھا مطالب اصل  ٩٠.بود یئم بھايرهللا از تعاليخ یشخص یشتر نظرھاين مطالب بيا

كرد و در  یب ميترك با عقايدی مبھمز ين دو مفھوم را نيرهللا ھميخ. بود یم وحدت عالم انسانيوتعل حضرت بھاءهللامقام 
  .نداشت یھماھنگ حضرت بھاءهللا یم اصليبا تعالكه  یبرد، به صورت یسخنانش به كار م

حضرت را در عكا مالقات كرد، درخواست كرد  حضرت عبدالبھاء. ش.ه ١٢٧٧در سال  یرهللا وقتيخ
از افكار غلط او را  بسياری حضرت عبدالبھاء. د كندييتا یئن بھايش را در مورد ديدرست بودن نظرھا عبدالبھاء

اما او قبول نكرد و روز به روز از . بكند یئبھا یدر نوشته ھا یجد یك مطالعه يكه  ق كرديح كرد و او را تشويتصح
در  یرهللا وقتيگشت؛ خ یرهللا ميز به دنبال خين ین مالقات ، محمدعليھمزمان با ا. دورتر شد حضرت بھاءهللام يتعال

را رد كرد  حضرت عبدالبھاءو مقام ا. خودش شد یئدوستان بھا یش باعث آشفتگيكا برگشت، با كارھايسال بعد به امر
 یبراخيرهللا كه  ن كارھايتمام ا. كند یدر غرب معرف یئن بھايد  ینده ير و آيو اصرار داشت خودش را تنھا حاكم تقد

با خروج . ه برگشتيد، به سوريرهللا سرانجام ،نااميخ. جامعه انجام داد، كامالً شكست خورد یبه دست گرفتن رھبر
توانست به جز تعداد  یھرگز نم ین رفت؛ چون محمد عليكا، خطر اختالف و تفرقه در جامعه از بيرهللا از امريخ

  . را به دور خود جمع كند ین، كسياز خانواده و مستخدم یانگشت شمار
شد  یريوارد مس یئن بھايمھم بود كه د ین مرحله يدر ا. مھم بود یليخ یئخ بھاين بحران  و آثار آن در تاريا
شدند كنترل و  یرهللا موفق ميو خ یاگر محمدعل. است ید و جھانيجد ینيد ،نيد اين ان بفھمنديشد جھان كه باعث

كوچك  یك فرقه يشد به  یل ميرفت و تبد یل ميبه سرعت به تحل یئن بھايرند، احتماالً ديجامعه را در دست بگ یرھبر
  .یمذھب

گرفت،  یام مورد تھمت و حمله و صدمه قرار منداشت و مد یاديز یاعضا یشمال یكايامر یئبھا یجامعه 
ح دھنده يرا به عنوان رھبر جامعه و توض حضرت عبدالبھاء، حضرت بھاءهللات يم و وصياما سرانجام با توجه به تعال

شتر از گذشته، اصول يو قدرِت ب یھا با آزاد ین آشفتگيان ايدر م حضرت عبدالبھاء. رفتيپذ حضرت بھاءهللام يتعال ی
ح يتوض عه مشغول شود،ين كه به مسائل ماوراءالطبيا یبه جا حضرت عبدالبھاء. ر كرديح داد و تفسيرا توض یئبھا

                                                 
 .۴۴٧/ ۴۴٨/، صفحۀوحضرت عبدالبھاء"  ايّام تسعه،"– ۶٩ ٨٨
٨٩ “THE BAHA’I CENTENARY”  ١٨۴۴ – ١٩۴۴  ١٣٩صفحۀ . 
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فراوان ، در  یدر نامه ھا حضرت عبدالبھاء. خود قرار داد یفه يرا به جھان وظ حضرت بھاءهللا یاجتماع یامھايپ
د يبا یھا قلب و فكر ھر انسان بلكه تمام نظام اجتماعكردكه نه تن ید ميتاك یريتفس یصحبت با زائران، و در نوشته ھا

ت يم و تربيحقوق زنان و مردان، تعل ی، مفھوم تساویم تعصب نژادياز به تحريا ، نيان دنياد یاعتبار ھمه . ر كندييتغ
سر ھم در پشت  یبحرانھا. كرد ید مينھا تاكيل، بر اين قبياز ا یو مسائل  یو اقتصاد ی، عدالت در نظام اجتماعیعموم

              ٩١ .كامالً مرتبط است یكنون یاز جامعه يبا ن  حضرت بھاءهللا یم اجتماعيا ثابت كرد كه تعاليدن
 یامپراتور یمذھب یو حت یاسيان سيزندان یانقالب جوانان تُرك سبب شد ھمه .) م ١٩٠٨( ١٢٨٧در سال

 یئن بھايماً به توسعه و استقرار دين خارج شود و مستقيتوانست از فلسط حضرت عبدالبھاءجه يدر نت. آزاد شوند یعثمان
از  یكياش برسد و  یبزرگ زندگ یاز آرزوھا یكيتوانست به  حضرت عبدالبھاءن كار،  يقبل از ا. در غرب بپردازد

از  یدر حضور گروھ.) م١٩٠٩مارچ  ٢٠( ١٢٨٧اسفند  ٢٩در . به او داده بود انجام دھد حضرت بھاءهللاكه  یفيوظا
 حضرت بھاءهللاكه سالھا قبل  یرا در نقطه ا حضرت بابجسد  یمانده ھايباق یصندوق حاو ستان از شرق و غرب،دو
ان يئگذاشتند كه بھا یباشكوھ یبود از چوب، آن را در صندوق مرمر یتابوت كوچك. ندبود، قرار داد فرمودهن ييتع

ن ييكوه كرمل تع یدر دامنه  حضرت بھاءهللاش يسالھا پكه  یدر ھمان نقطه ا حضرت عبدالبھاء. ه كرده بودنديتھ برما
 ین كرده بود كه آن نقطه، نقطه ييتع حضرت بھاءهللا. ندگذاشتصندوق را در آن . از سنگ ساخت یكرده بود، آرامگاھ

خون  یئبھا یجامعه . دھند یل ميرا تشك یئبھا یبشود كه مركز جھان یمختلف یموسسات ادار یمجموعه  یمركز
ن كرده ييتع حضرت بھاءهللاكه  یند، موسساتيرو یاز آن م یئبھا یداند كه موسسات ادار یم" یبذر"را  یباب یشھدا

 یحاال در قلب جامعه . ا شروع كرده بودندي، ساختن آنھا را در سرتاسر دنحضرت عبدالبھاء يیان با راھنمايئبود و بھا
ً با موسسات ي، مستقحضرت باب یادگار فداكاري، یئبھا مرتبط شده بود و وحدت  ینيآن نظام د یمركزما
  .ن ھم ظاھر شديبه صورت نماد یئن بھايو د ین بابين ديب یاساس ِیخيتار

او سالھا  . به خارج مناسب بود حضرت عبدالبھاءسفر  یت ارض اقدس برايموقع.) م ١٩١٠( ١٢٨٩در سال  
ن برده بود و يرا به شدت از ب حضرت عبدالبھاء یزندان سالمت یطوالن یدوره  یھا یسخت. بود ین فرصتيمنتظر چن

.) م١٩١١آگست ١١(  ١٢٩٠مرداد  ١٩بعد در. شد یاو محسوب م یبھبود یدوره ) به مصر( سفرش  ین دوره ياول
ب ين ترتيدر فرانسه روانه شد و به ا یكا به مارسيبخار كورس یاز ھمراھان با كشت یھمراه تعداد حضرت عبدالبھاء

 یس و اشتوتگارت، سفرھايد از لندن، پاريشامل دو بار بازد یرا در غرب آغاز كرد، سفر یاماھه  ٢٨مسافرت 
  . یشمال یكايك سفر طاقت فرسا به امريو  يیگر مراكز اروپايبه د یكوتاھ

االت يسفر به ا یط. ورك شديويوارِد ن حضرت عبدالبھاء.) م١٩١٢ل يآپر ١١(  ١٢٩١ن يفرورد ٢٢در 
شتِر وقت سفرش را در يب حضرت عبدالبھاء. كا رفتيشھر كوچك و بزرگ در سرتاسر امر ۴٠ود كا، به حديمتحده امر

ان يئبھا یرا برا حضرت بھاءهللا" ثاقيعھد و م"ت ين بار توانست اھمياول یورك بود كه برايويورك ماند و در نيوين
كاگو يش. ندآن بود" مركِز " البھاءحضرت عبدكه  یروانش بسته بود، عھديبا پ حضرت بھاءهللاكه  یح دھد، عھديتوض
حضرت كاگو، يدر ش. د كرديكا از آنھا بازديسفرش به امر یط حضرت عبدالبھاءبود كه  یگر مراكز مھمياز د

. ش نصب كرديرا با دست خودش سر جا یشمال یكايا مشرق االذكار امري یئمعبد بھا بناین سنگ ياول عبدالبھاء
 یكر مركزين ايد، گريرا د" كرين ايگر"در آنجا سارا فارمر ، موسس . ن رفتيمِ الت يدر ا" وتيال"ن به شھريھمچن
 حضرت بھاءهللام يمنظِم پ یشده بود و تمام امكاناتش را صرِف معرف یئخانم فارمر بھا. ل بزرگساالن استيتحص یبرا
ام يلي، ويیاِن معماِر كاناداال سفر كرد و درآنجا مھميبه مونتر حضرت عبدالبھاءدر كانادا  ٩٢.گران كرده بوديبه د

شد و جزء گروه خانم ھرست بود كه  یئبھا یخانم مكسول در جوان. بولز مكسول، بود یسادرلند مكسول و ھمسرش، م
  .به عكا رفتند حضرت عبدالبھاءارت يز یبرا.) م١٨٩٨( ١٢٧٧در

گر مراكز مھِم يكه در د یقبالبود از است یكامل یجھات، نمونه  یليال، از خياز مونتر حضرت عبدالبھاءدار يد
دعوت از ايشان ن يھمچن. د كرديبازد نتردام یسايكلاز  حضرت عبدالبھاءال يدر مونتر ٩٣.غرب از او به عمل آمد

كارگران در  یه يسالن اتحادايشان ھمچنين در .كند یسخنران مزيسنت ج یسايو كل حيمس یسيع یسايكردند كه در كل
مكسول در  یھمان منزل خانم و آقايدر قسمت اول سفرش م حضرت عبدالبھاء. ردك یسخنران سنت الورنسابان يخ
. انجام داد یاديز یر رسميغ یھا یز سخنرانيمكسول ن یو منزل خانواده  ندسوريھتل ودر اتاقش در . بود نيپاابان يخ

از  يیكردند، با نوشته ھارا منعكس  حضرت عبدالبھاء، روزنامه ھا اخبار سفر  یشمال یكايھم در اروپا و ھم در امر
                                                 

مبلغان مسيحي که با دين بھائی مخالف بودند، مي خواستند ثابت كنند که . ۵و  ١، به خصوص بخشھای "لبھاءمفاوضات عبدا"مراجعه کنيد به  ٩١
در حالی که ادوارد براون . به خاطر ارتباط با غربيھا اين تعاليم اجتماعي را از طرف خودش به دين جديد اضافه كرده است حضرت عبدالبھاء

 – ٣۵١صفحۀ  ”BABISM“کتاب . (نوشته شده، پيدا كرده است.) م١٨٨٠( ١٢۶٠كه در سالھاي حضرت بھاءهللابيشتِر آنھا را در آثار 
حضرت ، آثار حضرت عبدالبھاءبه انگليسی ترجمه شد، محقّقين غربی نيز فھميدند که منبع سخنان  حضرت بھاءهللاھنگامی که آثار ). ٣۵٢
  .است بھاءهللا

محفل ملي، مركز  .به عنوان مركز اصلي دين بھائي در امريكاي شمالي بود.) م ١٩٢۵(  ١٣٠۴ گرين ايكر، تا انتخاب اولين محفل ملي در ٩٢
  .افتتاح كرده بود، قرار داد حضرت عبدالبھاء، واقع در حومه ي ايلي نوي و محل مشرق االذكاري كه خود را در ويلمت

و نيز براي مجموعه خطابه ھا و مصاحبه ھاي او، به  به كانادا و اياالت متحده حضرت عبدالبھاءبراي توضيح كاملتري از سفر  ٩٣
 :Days 239"باليوزي و  .م.ح ، نوشته ي]"در كانادا حضرت عبدالبھاء"" [AbdulBAha in Canada"؛ " خطابات عبدالبھاء"كتاب

AbdulBaha’s Journey in America] ""جعه كنيدوارد مرا. اثِر اَلن اِل ]"به امريكا حضرت عبدالبھاءسفر : روز ٢٣٩.  
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  یعموم یھا یبا مالقات كننده ھا و سخنران يیمصاحبه ھا ،یرسم یيگرفته تا گزارشھا یو احساس یمقاالت فكر
 یستاره "با  یدر مصاحبه ا حضرت عبدالبھاءمھم بود،  یليان خين ميال در ايانتشارات مونتر. حضرت عبدالبھاء

. شود یدر اروپا آغاز م یك جنگ جھاني ین بود كه به زوديا يیشگوين پياول. مھم كرد يیش گويدو پ" اليمونتر
تنھا بر اساس استدالل . وجود ندارد یامبريعِت پيز در طبيچ چي،ھ یدگاھين ديچن یدرباره : "فرمود حضرت عبدالبھاء(

ستم ، يدر قرن ب ]صلح[(". جاد خواھد شديستم ايان قرن بيقبل از پا ین المللين بود كه صلح بيا یدوم))  ترجمه."(است
  ٩٤))ترجمه." (تمام ملتھا مجبور به آن خواھند شد. خواھد بود یجھان

 یبھائ یجامعه  ینده يم با رھبر و نمايان غرب به صورت مستقيبھائ . داشت یقيار عمين مسافرتھا اثر بسيا 
توانستند درك  یشان كنند و م يینماخواستند كه راھ یرفتند و از او م یآنھا دسته دسته به مالقات م. مالقات كردند
دگاه يمردم غرب د. به دست آورند یو اخالق ی، اجتماع یني، مسائِل  دیم بھائيدر مورد تعال یقتريروشنتر و عم

 .مھم بود یليخ ین بھائيان در گسترش ديبھائ یبعد یتالشھا یدگاه براين ديو ا دا كردنديد پين جديدر مورد د یمطلوب
 یاتھاي، ھیتجار یه ھايطرفدار صلح، اتحاد یكرد، بلكه با گروھھانسا صحبت يبا مردم كل تنھا حضرت عبدالبھاء

حضرت  یام اجتماعيان سفر، پيدر پا. دفرموز صحبت ين یمختلف اصالحات اجتماع یدانشگاھھا و گروھھا یعلم
   ٩٥.شده بودند یغرب، بھائ یاز جامعه  یمختلف یاعالم شده بود و گروھھا یبه صورت عموم بھاءهللا

ً در تنھاياول تقر یجنگ جھان یدر سالھا حضرت عبدالبھاء فا، در ارض اقدس به سر يدر منزلش در ح يیبا
 ین ارتباط سبب شد دولت عثماني، از احضرت عبدالبھاء، برادِر یمحمد عل یرھايارتباط او با غرب  و تفس. برد یم

به ھر . د كننديان ارض اقدس  را از آنجا تبعيا اعدام كنند و  بھائر  حضرت عبدالبھاءك بود يگر نزديك بار دي. شك كند
شكست خوردند و  یمركز یروھايان جنگ ، نيبرطرف شد، چون در پا.) م ١٩١٨( ١٢٩٧ن خطر در ساليحال ا
  . ك از دست داديخاور نزد یعرب ینھايش را در سرزميھا يیه تمام دارايترك

.) م ١٩٠٨( ١٢٨٧را كه بعد از آزاد شدن از زندان عكا در سال یمھمار ياِن بسيدوباره جر حضرت عبدالبھاء
ك مشخصه ي. حضرت بھاءهللام يبر اساس تعال ین الملليب یك جامعه يان ساختن يشروع كرده بود، به راه انداخت، جر

 لبھاءحضرت عبداخواسته  بود،   حضرت بھاءهللاھمان طور كه . بود یبھائ ین كار، پرورِش  موسسات اداريا ی
است كه  یئتيھ یمحفل روحان. ل دھنديتشك" یروحان یمحفل ھا"ق كرد كه يرا تشو یشمال یكايران و امريان ايبھائ

، یغيتبل یمثل انتشار نوشته ھا و كتب، برنامه ھا يیتھايشوند و مسئول است بر فعال ین مييش با انتخابات تعياعضا
  .                  ھستند" ت العدل اعظميب"از   یكوچك یآنھا نمونه ھا. كند نظارت یا ملّ يو یفداكارانه در سطح محل یخدمتھا

 یت نامه يا ، وصيالواح وصا. م كرديرا تنظ" ايالواح وصا" حضرت عبدالبھاء، .)م ١٩٠٨( ١٢٨٧در سال
داده ح يات كامل توضييت آنھا را با جزيو ماھ یبھائ یاست كه در آن طرز كار موسسات مركز حضرت عبدالبھاء

كه  یاصل یدو موسسه . جاد كرديا ین بھائيد یتھايت كردن فعاليھدا یآنھا را برا حضرت بھاءهللاكه  یاست، موسسات
ر يح دھنده و تفسيت امر تنھا منبع توضيوال. نام داشتند" ت العدل اعظميب"و " ت امريوال"جاد شدند، يب اين ترتيبه ا

حضرت . سپرده شد یربّان یافند ی، شوقحضرت عبدالبھاءبزرگ  یه نوه ت بين مسئوليا. است یم بھائيتعال یكننده 
حضرت ثاق ين عھد ومين كرد و اييآثار خود تع یر كننده ين و تفسيرا به عنوان مركز و مب حضرت عبدالبھاء،  بھاءهللا
ان سواالت يد بھائيكه با ده شده بوديبرگز یز به عنوان تنھا كسين یربان یب شوقيبه ھمان ترت. روانش بوديبا پ بھاءهللا

كه در  یگريمھم د یموسسه . خواستند یدند و از او پاسخ ميپرس یاز او م یاز اعتقادات بھائ ینه ايخود را در ھر زم
 یبھائ یجامعه  یوضِع قانون و مرجع ادار یت العدل اعظم مسئول اصليب.  است" ت العدل اعظميب"ا آمده، يالواح وصا

) دستان امر خدا( "ان امرهللاياديا"ن گروه كه يسته را انتخاب كند و ايار شاياز افراد بس یگروھ امر یقرار بود ول. است
 یبھائ یجامعه  ین الملليب یت العدل اعظم بر نظم اداريقرار بود كه ب. امر كمك كنند یشدند ، قرار بود به ول یده مينام

 یاعضا. شوند ین مييش با انتخابات تعياست و اعضا یائبھ یجامعه  یاصل یئت اداريت العدل اعظم ھيب. نظارت كنند
ن تمام يت العدل اعظم را از بيب ی، اعضا)ین الملليش بيھما(کانونشن بين المللی ك يا، در ياز تمام دن یملّ  یمحفلھا
  . كنند یا انتخاب مياِن بالغ در تمام دنيبھائ

 یجنبه  حضرت بھاءهللاثاق ي، عھد و محضرت بھاءهللا یعھد كتابُ و  حضرت عبدالبھاء یايالواح وصابا 
  .شكل داد حضرت عبدالبھاءرا بعد از درگذشت  یبھائ یج جامعه يبه خود گرفت و مطالب موجود در آنھا به تدر یعمل

 ١۴ن يتا از ا ۴. فرستاد یشمال یكايان امريبه بھائ يیامھايپ حضرت عبدالبھاءاول،  یدر زمان جنگ جھان
مخصوص  يیت و راھنمايھدا ینامه برا ٨. االت متحده و كانادا نوشته شده بوديان ايه بھائنامه به صورت مشترك ب

نامه به  ١۴ یمطلب اصل. ان كانادا بوديتا نامه مخصوص بھائ ٢كا بود و يامر یالت متحده ايان در مناطق مختلف ايبھائ
ن يدر ا حضرت عبدالبھاء. به بشر بود حضرت بھاءهللام ياعالم پ یبرا" یملكوت ینقشه "، حضرت عبدالبھاء یگفته 

به آنھا  حضرت عبدالبھاء .ه باشنديرھبر بق ین بھائيكه در استقرار د كا خواسته بوديان كانادا و امرينامه ھا، از بھائ
 شانيا، از ايدن یبھائ ین جامعه ھايب  اين جوامع "یتقدم روحان"و  یبه خاطر برتر ،ندهيآ یگفت كه مطمئن باشند نسلھا

 یمختلف برا ین الملليب ینقشه ھا: پاسخ دادند حضرت عبدالبھاءبه دعوت   یشمال یكايان امريبھائ. تشكر خواھند كرد

                                                 
  .).ش.ه١٢٩١شھريور  ٢٠(١٩١٢سپتامبر  ١١ ،]"ستاره مونتريال"[ "Montreal Star" نشريه ي ٩٤
 .جمع آوری و منتشر شده است... و " خطابات عبدالبھاء"در کتاب  حضرت عبدالبھاءمجموعۀ نطقھاي عمومِي  ٩٥
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ا يبا كمك آنھا به تمام نقاط دن حضرت بھاءهللام يطرح كردند كه جامعه با كمك آنھا رشد كرد و تعال ین بھائيغ ديتبل
  ٩٦.ديرس

ك دوره يبعد از  حضرت عبدالبھاء، در صبح زود، .)م ١٩٢١نوامبر سال  ٢٨(  ١٣٠٠آذر  ٧در روز 
نشان داد كه در مدت فقط چند  حضرت عبدالبھاء یع جنازه ييمراسم تش. ا رفتياز دن یسالگ ٧٨كوتاه، در سن  یماريب

بود  یديك تبعي حضرت عبدالبھاءش، يسال پ ١٣تنھا .  در ارض اقدس چقدر عوض شده است ین بھائيت ديسال، موقع
اما تا زمان درگذشتش، به شخص دانا . شد و واقعاً ممكن بود در برابر چشمان ھمه اعدام بشود یبه اونم یچ كمكيه ھك

ن به او يفلسط یمذھب یكه ھمه جامعه ھا مشھور شده بود یمشھور شده بودند، در واقع به فرد مقدس یو نوع دوست
ھمه . ن شھرت شكوفا شوديكردند، اجازه داد كه ا یجاد ميرك اكه حاكمان تُ  يین رفتن مانعھاياز ب. گذاشتند یاحترام م

ن لقب را به خاطر خدمات انسان يا. داد" رسِ "ا به او لقب يتانيكردند و دولت بر یطبقات مردم از اوسپاس گزار ی
د، به  جاد شده بوياول ا یجنگ جھان یجه يكه در نت یدر زمان قحط زيرابه او دادند  حضرت عبدالبھاء  یدوستانه 

  .ن كمك كرده بوديمردم فلسط
در  یاديت زيجمع. سابقه بود ین بيخ فلسطيآذر انجام شد، احتماالً  در تار ٨كه در یع جنازه اييمراسم تش

ً بيع جنازه شركت كردند، تقرييتش ، یھوديونان، يرم،ارتودوكس  یسايشتر از ده ھزار نفر، شامل بزرگان اسالم، كليبا
در  ین بھائيكه د يیھا یبا وجود تمام سخت. هيقيم و فنيانگلستان، حاكم اورشل یسر عاليز كمينوز،  و درُ  یجامعه ھا

را  ین الملليموفق شده بود مركز ب حضرت عبدالبھاءنقاط مختلف عالم با آن رو برو بوده و خواھد بود، معلوم بود كه  
   ٩٧.بسازد یبر شالوده و اساس توجه دولت و احترام عموم

ران يش در ايران داشت كه كم و بي، حدود صدھزار نفر عضو در ایبھائ یخ، جامعه يله از تارن مرحيدر ا
ران در آنھا يكه بعد از ا يین كشورھاياول. وجود داشتندگر يدر چند كشور دبھائی كوچك  یگروھھانيزبردند و یرنج م

به . كم بود یليجامعه خ یارات و منابع مالسازمان، انتش. بودند یشمال یكايبه وجود آمد، ھند و امر یبھائ یجامعه ھا
دا كرده بود، اما تا يپ یاديت زيشھرت و معروف ین بھائياز شاگردان او، د یو بعض حضرت عبدالبھاء  یخاطر تالشھا

 یم یرا به خوب حضرت عبدالبھاءمسئوالن اجتماع، . مانده بود یاديان و رشد جامعه راه زيش قابل توجه تعداد بھائيافزا
  .راه مانده بود یليد، خودار رسما ًقبول شيپا ینيك نظام ديبه عنوان  ین بھائيكه  د یختند، اما ھنوز تا زمانشنا

 یكيرا به عنوان  ین بھائيد. ت كامالً عوض شده استيم قرن بعد از آن زمان، موقعيشتر از نيب یامروزه، كم 
ً تمام گروھھاين تقرياز ب یكند، افراد یرشد م انياد یه يعتر از بقيسر یليشناسند كه خ یان جھان مياز اد ، ینژاد یبا
ك نظام ي. دھد یمنطقه انجام م ٢٣۵شتر از يدر ب یعيوس یتھايمان آورده اند، و فعاليبه آن ا یو ملّ  ی، اجتماعیفرھنگ
ت يرا به رسم جاھا، مسئوالن جامعه آن شترِ يبه وجود آورده كه در ب ین الملليو ب ی، ملّ  یجامع در سطح محلّ  یادار

  .شناخته اند
، به یبھائ یدوره  یاصل یتھايشخص یعني ،حضرت عبدالبھاء و حضرت بھاءهللا، حضرت باب ینوشته ھا

 یو مركزھا یادار ی، مركزھایمشرق االذكار، مدارس بھائ. زبان ترجمه و چاپ شده است ٨٠٠شتر از يب
 یدارينده خرين مراكز در آيا یتوسعه  یبرا یاديز یھانيا ساخته شده و زميدر سرتاسر دن)  ره القدسيحظ(یاجتماع
به ) یر دولتيا سازمان غي( NGOك عضو يرا به صورت  یبھائ ین الملليب یدر سازمان ملل متحد، جامعه . شده بود

ده ار فوق العايشرفت بسين ھمه پيم، ايكه بسنج یاسيبا ھر مق. رفته انديپذ یو اجتماع یانجمن اقتصادعنوان مشاور در 
  .بود حضرت عبدالبھاء یامر هللا و نوه  ی، ولیربّان یز  شوقيشرفت شگفت انگين پيرھبر ا. است

ن بار ياول یامر برا یول یتھايف و مسئوليت امر اشاره كرده بود، اما وظايوال یبه موسسه  حضرت بھاءهللا
م و يح تعالين و توضييامر، تب یمھم ول یفه يدو وظ. ح داده شده استيتوض حضرت عبدالبھاء  یايدر الواح وصا

جه يزده بود، درنت یاديز یله ھايه ، حعجام یبه دست آوردن مقام رھبر یبرا یمحمد عل. است یبھائ یجامعه  یرھبر
 یضرور یانجام كارھا یستگياست كه شا یتنھا كس یربان یان كرد كه  شوقيمحكم و آشكار ب یليخ حضرت عبدالبھاء

  :است حضرت بھاءهللامخالفت با  یربان یبا  شوق یرد كه ھر نوع مخالفتجامعه را دارد و اعالم ك
شوقی افندی را  ٩٨هيد فرع دو شجره مباركه و ثمره دو سدره رحمانياران با وفای عبدالبھاء، بايای 

ند و روز بروز فرح و سرور و يش ننشيد كه غبار كدر و حزنی بر خاطر نورانيت مواظبت نمائينھا
ادی و يع افنان و ايامر ّهللا بعد از عبدالبھاء و جم یرا اوست وليز. گردد تا شجره بارور شوداده يتش زيروحان

من عصی امره فقد عصی ّهللا و من أعرض عنه فقد . ند و توّجه باو كنند يد اطاعت او نماياحبّای الھی با
د و مانند بعد از صعود ھر ناقض يل نماين كلماترا مبادا كسی تأويا. أعرض عن ّهللا و من أنكره فقد انكر الحقّ 

                                                 
  عبدالبھاءاثر حضرت ، "شماليعبدالبھاء به بھاييان امريكاي حضرت از قلِم : الواح فرامين تبليغي" ٩٦
ابراز احساسات و اظھار محبّت اھالی فلسطين در . مراجعه كنيد) ١٩٧١(١، شماره ۶جلد " نظم جھاني"براي توصيف كامل از اين يادبود به  ٩٧

 حضرت عبدالبھاءا را به اين مورد کامالً آشكار بوده، حکومت شيعه ي ايران در ايندزمان سعی می كند تقديم نشان ِسر از طرف دولت بريتاني
بوده که فلسطينياِن بسياري را در سالھای قحطی  حضرت عبدالبھاءدر حقيقت اين کار براي سپاس از كارھاي بشردوستانه ي . سياسی جلوه دھد

 .از گرسنگی نجات داده بود
  .حضرت باببود و از طرف پدر از خاندان  حضرت بھاءهللاشوقي رباني از طريق مادر مستقيماً از نسل  ٩٨
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نفسی را حّق رائی و . د يناكثی بھانه ئی كند و علم مخالفت بر افرازد و خود رائی كند و باب اجتھاد باز نما
  ٩٩..." .نديت عدل نمايد كّل اقتباس از مركز امر و بياعتقاد مخصوصی نه، با

امر خدا سرپيچی کرده است و ھر ھر کس از امر او سرپيچی کند، از : ...ترجمه بخشھای عربی[
  ....]کس از او رو گرداند، از خدا روگردانده است و ھر کس او را انکار کند، حق را انکار کرده است

وارد  ین بھائيت امر را بر عھده گرفت، روشن كرد كه نه تنھا ديت واليكه مسئول یاز زمان یربان یشوق
 یامر گذاشته شده، با رھبر یول یا به عھده يكه در الواح وصا یتيلشرفت شده است، بلكه مسئوياز پ یديجد یمرحله 
حضرت پس از " عصر رسولی" اعالم كرد كه یربان یشوق. ، كامالً فرق داردداشت حضرت عبدالبھاء كه یمعنو

  ١٠٠.آغاز شده است یريو شكل گ یا عصر سازندگي" نيعصر تكو"و  هتمام شد عبدالبھاء
  
  
  

د اتحاد و يت امر بود كه بايوال ین زمان موسسه يدر ا
كه  یبود و كس موسسهاصل، . كرد یان را حفظ مين بھائيمحبت ب

ان اجازه يبھائ. داد، فرع یامر را انجام م یف مربوط به وليوظا
رند، يبگ یربان یشوق  یع زندگيبه مناسبت وقا یچ مراسمينداشتند ھ

كنند، س يو تقد یش را نگھدارياجازه نداد كه عكسھا یربان یشوق
حضور داشته باشد ،  یربان یكه الزم بود  شوق یدر مراسم عموم

 یشوق.  فرستاد یكرد و از طرف خود م ین مييتع یندگانياو نما
ح آثار ين و توضييت تبيداشت و مسئول یاديز یادار یكارھا یربان

 یباق ین كارھا وقتي او بود و ا ِیز بر عھده ين یبھائ یو نوشته ھا
و  یسخنران یبرا حضرت عبدالبھاءاو  مثل  گذاشت كه   ینم

  .به مردم، سفر كند حضرت بھاءهللام يرساندن پ
 یبرا یاريوقت بس یربان یك مورد بود كه شوقيفقط در 

بود كه از  ینيدار با زائريد یگذاشت و آن برا یم یروابط اجتماع
شتر يب ینند، حتيرا بب یبھائ یآمدند تا مركز جھان یشرق و غرب م

انجام " فايح یمسافرخانه "دارھا ھم در موقع صرف غذا دريدن يا
  .شد یم

در دسترس قرار  یخ بھائيگر در تاريد یشتر از دوره ھايب.) م ١٩۶٣تا  ١٩٢١( ١٣۴٢تا ١٣٠٠نيب یسالھا
ن يمھمتر. اجرا شد یبھائ یكرد كه در جامعه  یطراح یاديمھم و ز ینقشه ھا یربان ین سالھا  شوقيدارد، چون در ا

 ی، گسترش نظم اداریم بھائيح تعالي، ترجمه و توضیبھائ یمركز جھان یتوسعه : مورد است ۴ن ياو شامل ا  یتھايفعال
  .ین بھائيد یتوسعه  یبرا حضرت عبدالبھاء  یملكوت ینقشه  ی، و اجرایبھائ

 یمركز ادار یرا صرف ساختن ساختمانھا یاديان عمر، زمان زيامر شد تا پا یكه ول یاز وقت یربان یشوق 
تكه  یديان تبعي، گروه بھائحضرت عبدالبھاءو  حضرت بھاءهللادر زمان . فا كرديج حيدر اطراف خل یبھائ یجھان
در  حضرت بھاءهللاآرامگاه : ن دو مكان بوديده بودند، ايكه خر ین امالكيمھمتر. دنديج خريرا به تدر یمختلف ینھايزم

در . فا قرار دارديشھر ح یدر كوه كرمل كه در باال حضرت بابرامگاه  رون عكا و مكان آيدر ب یاطراف قصر بھج
ن يا  یربان یمخصوص  شوق یراث و  پاسخ به درخواست ھاي، میافراد بھائ یدر اثر بخشندگ یافند یزمان  شوق

و  یكز روحانمر یتوسعه  یادبود ساخته شد، براي یبرا يیساختند، بناھا یبا و مجلليار زيبس یباغھا. شتر شديامالك ب
كه روز به روز در  یبھائ یجامعه  یازھايكه با ن یشد، به گونه ا یطراح ینقشه ا یبھائ یمركز ادار یساختمانھا

. ا شوديدن ین مجموعه ساختمانھايباترياز ز یكيحال گسترش بود ، متناسب باشد و بتواند ھمراه با آن رشد كند، و 
 یجھان یجامعه  یداشتند كه مركز اداره  یجھان یارتيك مكان زيپراكنده بودند  ايان كه در نقاط مختلف دنين بھائيبنابرا
  . داد یم یت عموميك حس ھويان يھم بود ، و به بھائ یبھائ

 ین كه فرد و جامعه به چه صورتين است و اياحكام آن د یه يد انجام دھد، تھيبا ینيكه ھر نظام د ین كارياول
ح دھد و با يرا توض یبھائ یرا مأمور كرد كه نوشته ھا یربان یشوق  رت عبدالبھاءحض. كنند ین احكام را اجرا ميا

و اوضاع جھان را  یبھائ یح نوشته ھايل و توضيتحل یربان یشوق.  ل كنديا را تحلياتفاقات دن یبھائ یتوجه به نوشته ھا
  ١٠١. ارائه داد یبھائ یبه جامعه ھا يیات كامل نوشت و به صورت نامه ھايبا جزئ

                                                 
  .٢٨و٢٧صص"الواح وصايای مبارکه حضرت عبدالبھاء" ٩٩
: شوقي افندي "نوشتۀ ايادی امرهللا، امة البھاء روحيّه خانم رباني ونيز " گوھر يکتا"مطالعه كاملتر كارھاي شوقي رباني به کتاب  براي ١٠٠

  .ي فيزيكِي مركز  جھاني در حيفا، به شوقي رباني كمك كرددكتر جياكري از نزديك در توسعه . نوشته ي يوگو جياكري مراجعه كنيد" خاطرات
- ١٩۵٧پيامھاي به دنياي بھائي،"،"نامه ھاي منتخب: حضرت بھاءهللانظم اداري "،"ظھور عدل الھي"،"نظم اداري بھائي"مراجعه كنيد به  ١٠١

 . ١٩۴٧-١٩۵٧امريكا،پيامھاي به : حصن حصين شريعة هللا"و"پيامھاي به كانادا"،"قد ظھر يوم الميعاد"،"١٩۵٠
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ن سواالت يبه ا یربان یفرستادند؛ پاسخ شوق یم یربان یشوق  یز سواالت خود را برايا نيان دنيھمزمان، بھائ
 یربان یشوق.)  م ١٩۴٠( ١٣٢٠یل دھه يدر اوا. ن را شكل دادين ديو ظھور ا یبھائ یاز نوشته ھا یاديز مقدار زين

ن يدر ا. بود حضرت بابن سال ظھور يصدم.) م ١٩۴۴( ١٣٢٣سال. ین بھائيد یخيل اتفاقات تاريشروع كرد به تحل
 یجامعه  ی"ساله ٧ینقشه "ان يتا پا حضرت بابرا از زمان ظھور   یخ بھائيات تاري، تمام جزئیربان یسال  شوق

  ١٠٢.منتشر كرد یدر كتاب یبھائ
 یو عرب یفارس را كه به یاز آثار بھائ یاديركند، مقدار زيرا تفس یفه داشت آثار بھائيوظ یربان یچون شوق 

اد يرا  یسيانگل یاز كودك یربان یشوق  ١٠٣.ح داديرا توض ینجا ھم آثار بھائيترجمه كرد و در ا یسيبودند، به انگل
را ادامه داد و تا زمان  یسيروت و بعد در دانشگاه آكسفورد در لندن، انگليب يیكايدر دانشگاه امر یگرفته بود، در جوان

 یه ياول یبحران یدر دھه ھا. در لندن مشغول بود یسيل انگليبه تحص ١٣٠٠الدر س حضرت عبدالبھاءدرگذشت  
  یل احاطه ين دليبه ا. جاد شده بوديزبان ا یسيانگل یدر كشورھا یبھائ ی، موسسات اداریربان یِت  شوقيوال یدوره 
  . ديايد بان غرب به وجويبھائ یت جامعه يھدا یبرا یباعث شد منبع ارزشمند یسيبه انگل یربان یشوق

د جامعه يمھم بود، اتحاد عقا یشرفت جامعه بھائيپ یبرا یآثار بھائ) ح دھندهيتوض(نينقش او به عنوان مب
  .ن شد و جامعه را از خطر اختالف و تفرقه حفظ كرديتأم

ز صرف يرا ن یاديز یروي، نیبھائ یمركز جھان یو توسعه  یآثار بھائ ی، ھمزمان با ترجمه یربان یشوق 
به  حضرت عبدالبھاءبه آنھا اشاره كرده بود و  حضرت بھاءهللاكه  یكرد، موسسات یبھائ یستِم موسسات اداريسجاد يا

شدند كه محفل  یق ميتشوبھائيان داشت، ینفر بھائ ٩كه حداقل  یدر ھر محل.  آنھا را برپا كرده بود يیصورت ابتدا
تعداد  یدر كشور یوقت. در آن منطقه بود یبھائ یتھايفعال ین محفل سرپرستيا یفه يوظ. ل دھنديتشك یمحل یروحان
ن محفل تمام يا. ل دھنديتشك یملّ  یكرد تا محفل روحان یم يیآنان را راھنما یربان یشد، شوق یاد ميز یمحل یمحفلھا
  . كرد یم یت و سرپرستيرا در كشور ھدا ینيد یكارھا

ت جامعه، يھدا یبرا یاحكام بھائ یدر اجراكرد و آنھا را  یم ین محفلھا نامه نگاريبا ا یربان یشوق
م يخواست با تمام توانشان و از صم ینوشت و از آنھا م یان ميبه كّل بھائ يین نامه ھاياو ھمچن.  نمود یم يیراھنما

داد و از محفلھا خواست كه  یت مشورت را به آنھا نشان مياھم. بان آنھا باشنديين موسسات اطاعت كند و پشتيقلب از ا
  .مشورت كنند یگروھ یم ھايتصم یرند كه چطور برايبگ ادي

 ١٩۵٧تا  ١٩۵١(١٣٣۶تا  ١٣٣٠ین سالھايب یربان یدستور داده بود، شوق حضرت عبدالبھاءھمانطور كه 
و محافظت از  ین بھائيغ ديت تبلين كرد و مسئولييتع" ان امرهللاياديا"ان ممتاز را به عنوان ياز بھائ ی، تعداد.)م

آن را به  حضرت بھاءهللا ؛است یت العدل اعظم الھي، بیبھائ ین مرجع اداريبزرگتر. را به آنھا سپرد یموسسات بھائ
ان يشرفت كند، بھائيپ یكاف یبه اندازه  یبھائ یجامعه  یاشاره كرد كه وقت یربان یشوق.  وجود آورد و نام گذاشت

  . اعظم  را انتخاب خواھند كرد ت العدليب یخود، اعضا یملّ  یمحفلھا یق اعضايا از طريسراسر دن
ً بھائ یشمال یكايامر یبھائ یجامعه  نقش  یبھائ یل نظم اداريكا در تشكيامر یاالت متحده يان ايمخصوصا

ش كرده يو خدماِت آنھا را ستا یروحان یھا يیلطف داشت و توانا یلينسبت به آنھا خ حضرت عبدالبھاء.  داشتند یمھم
كا مھد ين بود كه  اشاره كرده بود كه امريمھمتر ا. كا را ذكر كرده استيامر یت متحده االيخوب ملّت ا یاست و صفتھا
ن است كه يھم یبرا. آن را به وجود آورد حضرت بھاءهللاكه  یبھائ یپرورش نظم ادار یاست كه برا یو گھواره ا

  ١٠٤".ِب آثاُرهُ اِنّه اَشَرَق ِمن َجھَِةِ◌ الّشرِق َو ظَھََر فِی الَمغرِ :"گفت حضرت بھاءهللا
خودش  یكا  را ھمكار اصليان امريرا بسازد، بھائ یبھائ یخواست نظم ادار یم یوقت یربان ین  شوقيبنابرا

كا يبه خارج از امر یغيتبل یكا موفق شده بودند در زمان نقشه ھايان امرياز بھائ یقبل از آن زمان ھم تعداد. خواند یم
ا يرومان یملكه  ،یاو مار. بود يیكايامر یبرجسته  یك خانواده يمارثاروت از مثال خانم . بكنند یاديبروند و خدمت ز

 یان اصلين مجريكا ھمچنيان امريبھائ ١٠٥.شد یبود كه بھائ ین تاجدارياول یملكه مار .كرد يیراھنما ین بھائيرا به د
ن ينوشت و و اساساً به ا یم ١٠٦اكا و كاناديامر یبه محفل ملّ  يینامه ھا یربان یشوق.  بودند حضرت عبدالبھاء ینقشه 
 یشوق.  ف خود را انجام دھنديآمده بود، وظا یتوانستند آنطور كه در آثار بھائ یب بود كه كم كم موسسات بھائيترت
مسائل   یفرھنگ ین كه تفاوتھايبا ا. كنند یروين دو جامعه پيق كردكه از ايگر را ھم تشويد یبھائ ی، جامعه ھایربان

ن يبه ا یابيدست یبرا. گانه باشديكسان و يد در اساس يبا یبھائ ین وجود نظم اداريكند، با ا یخص مدسته دوم را  مش
  .از داشتيك نمونه نيبه  یبھائ یگانه، جامعه يمدِل 
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شان يتھايكا اخطار داد كه مبادا موفقيان امريبه بھائ یربان یشوق یول. كا بوديامر یبھائ یآن نمونه، جامعه     
 يیران فرھنگ باالين كه ايران ظاھر شد نه به خاطر ايدر ا حضرت بھاءهللا. كا بداننديامر یاسيالت سيتشك را به خاطر

كا به وجود ين بار در امرياول یھم برا یبھائ ین شكل نظم اداريبه ھم. رانيا یجامعه  یداشت بلكه به خاطر فساد اخالق
ران و ھم در يھم در ا. ار فاسد بوديبس یاسيو از نظر س ار ماده پرست و قانون شكن داشتيبس یآمد چون جامعه ا

 یتواند زندگ ید و كمك خدا است كه مييفقط تأ فرمود حضرت بھاءهللاكا ثابت شد كه ھمانطور كه يامر یاالت متحده يا
  ١٠٧.داشته باشد یريتواند بر آن تأث ینم یگريد یرويچ نيبه فرد و جامعه بدھد و ھ یدوباره ا

، مشخص رو و وقت صرف كردين ھمه نيا یبھائ یشرفت نظم اداريپ یبرا یربان ینكه شوقيل ايدل یبه زود
 یغيتبل یفرمان ھا یاجرا یل الزم براي، وساندجاد شده بوديكه در سراسر جھان ا یبھائ یموسسات ادار. شد و ظاھر

 یالزم بود موسسات. پراكنده بود یليخ یبھائ ین بود و جامعه يسنگ یليفه خين وظيا. را فراھم كردند حضرت عبدالبھاء
ن يھم الزم بود كه ا یالبته وقت كاف. ن كار آماده كننديا یوجود داشته باشند كه افراد و منابع را برا یريم گيتصم یبرا

  .اموزنديو مشورت را ب یموسسات، مقدمات مسائل ادار
به  یربان ی، شوقرت عبدالبھاءحضسال بعد از درگذشت  ١۶ یعني، .)م ١٩٣٧(  ١٣١۶ب از سالين ترتيبه ا 

 ین نقشه ياول. شد یطراح يین الواح نقشه ھايا یاجرا یبرا. یغين تبليالواح فرام یصورت منظم شروع كرد به اجرا
كا يالت امريدر ھر ا.١: داشت یھدف اصل ٣ن نقشه يا. شروع شد.) م ١٩٣٧ل سال يآپر( ١٣١۶بھشت يساله در ارد ٧

م ادر ھر كد. ٢. ل شوديمحل تشك یبھائ ینظارت بر  جامعه  یبرا یمحل یك محفل روحانيل و در ھر استان كانادا حداق
 یكايساختمان مشرق االذكار امر ینات خارجييتز. ٣.كند یزندگ یك مبلّغ بھائين حداقل يالت یكايامر یھا یاز جمھور

در سال  حضرت عبدالبھاءساختمان را  نيا یسنگ بنااولين . ل شوديدر غرب بود، تكم ین عبادتگاه بھائيكه اول یشمال
 ین الملليب یجامعه  ین ساختمان از جھات مختلف نمونه يا. كا بود، گذاشتيدر سفِر امر یوقت.) م ١٩١٢( ١٢٩١
.) م ١٩۴۴سال  یم( ١٣٢٣ن نقشه در ماه خرداد يبه وجود آمد، اما ا یدوم مشكالت یبا شروع جنگ جھان. است یبھائ

  .ديان رسيت كامل به پايبا موفق
شتر بر ين نقشه بيا. و اعالم شد یدوم طراح یساله  ٧ ینقشه .) م ١٩۴۶( ١٣٢۵بعد از دو سال ، در سال 

ن نقشه قرار بود در يبا ا. داشت) ا و آلمانيتانيدر بر( یملّ  یاروپا در آن زمان فقط دو محفل روحان. اروپا متمركز بود
ان آن يدر پا. ت تمام شدين نقشه ھم با موفقيا. جاد شوديا یشتريب یھامحفل  یشمال یكاين و امريالت یكايسراسر امر

اه يكه در س( حضرت بھاءهللابه  ین وحين سال نازل شدن اوليبه مناسبت صدم يی، جشنھا.)م ١٩۵٣( ١٣٣٢سال یعني
ل يتشك یمستقل یمل ین بود كه در كانادا، محفل روحانين نقشه اياز اھداف مھم ا یكي. برگزار شد) چال تھران انجام شد

ت يكانادا آن را به رسم یمجلس شورا.) م ١٩۴٩( ١٣٢٨انجام شد و در سال.) م ١٩۴٨( ١٣٢٧ن كار در ساليا. شود
  ١٠٨.بود یدر عالم بھائ یرينظ یِت بين موفقيان كرد ايب یربان یشناخت و شوق

مشرق  یاول افتتاح رسم. شتم دايكا ارتباط مستقيان امريبھائ یت مھم به دست آمد كه با جامعه يدو موفق 
جھان قرار  یك از قاره ھايدر ھر. بود.) م ١٩۵٣ل سال يآپر(  ١٣٣٢بھشت يز در اردينو یليالت ايلمت در اياالذكار و

 يیم ، ژان لويعظ ین بنايمھندس ا. ن عبادتگاھھا بودين بنا از ايلمت اوليو. ن ساخته شوديمثل ا يیبود عبادتگاھھا
است كه  یابتكار یك بناين بنا يا"د يگو ینو ميكواگل یجي، لوئ يیايتاليمھندس ا. بود يیكانادا-یسوبورژوآ ، مھندس فران

دوم  یروزيپ ١٠٩."خواھد ماند یا باقيدن یخ معماريشك در تار یكند و ب یجاد ميا یر بزرگييجھان تغ یدر ھنر معمار
ام يليمھندس آن و. ختن آن را شروع كرده بودسا حضرت عبدالبھاءبود كه  حضرت بابآرامگاه   یتمام شدن بخش باال

ن يا یدر باال. او بود یھمان خانواده يال ميدر مونتر حضرت عبدالبھاء بود كه يیسادرلند مكسول، مھندس كانادا
ن بنا كه در يا. قرار گرفته است یتيسرخ گران یو ستونھا ید مرمريسف یطاقنمايک  یبر رو يیطال یساختمان گنبد
ا يدن یدنيد ین مكانھايباترياز ز یكيترانه قرار دارد، يمد یايكوه كرمل در كنار در یدر دامنه  یھائب یمركز جھان

  .است
 یجھان یك نقشه ي یعنيان يئبھا یخين تعھد تاريبدون وقفه مھمتر یربان ی،  شوق.)م ١٩۵٣(  ١٣٣٢در سال 

 ١٣۴٢ن نقشه ساليان ايپا. بود یجھان یروحان که يک جھاد کبير اکبرجھاد  یساله  ١٠ یكرد به نام نقشه  یطراحرا 
 .امبر خدا استيدر باغ رضوان آشكارا اعالم كرد كه پ حضرت بھاءهللان كه يك قرن بعد از اي یعني، بود .)م ١٩۶٣(

ل شود و يتشك ھادر آن یبھائ یابد و جامعه ھايمستقل راه  یكشور و منطقه  ١٣٢به  ین بھائيقرار بود د طبق اين نقشه،
شتِر يقرار بود در ب. ابديشتر از گذشته گسترش ين بين ديدر آنھا وجود داشت، ا یبھائ یكه جامعه  یكشور ١٢٠ در

ان ياد شوند، تعداد بھائيز یمحلّ  یروحان یل شود، محفلھايتشك یملّ  ین محفل روحانيالت یكايو امر يیاروپا یكشورھا
شتر از يب یموفق بود و حت یقبل ین نقشه ھم مثل نقشه ھايا. ابديگسترش  یبھائ یجامعه  یھايياد شود و امالك و دارايز

  .ش آمديپ یدردناك یان راه نقشه حادثه ياّما در م. ت به دست آورديشده بود، موفق ینيش بيآنچه پ
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(  ١٣٣۶در ارض اقدس، در آبان  یبھائ یو و موزه يآرش یل الزم برايوسا یداريخر یبرا یربان یشوق 
مبتال شد و در چھار نوامبر، در  يیايآس یدر انگلستان به آنفلوانزا. به انگلستان رفته بود.) م ١٩۵٧ اوائل نوامبر سال

  .نمود یشانيشوك وارد آورد و آن را موقتاً دچار پر یبھائ یبه جامعه  اين واقعه. درگذشت یقلب یاثِر سكته 
ت يوال یموسسه   یئون طبق آثار بھاباشد چ یئامر بھا ین وليد آخرينبا یربان ید كه شوقيرس یبه نظر م

امر  یول یفه يوظ یامر بعد یفرموده بود كه انتخاب ول حضرت عبدالبھاء. و مستمر است یدائم یك موسسه يامرهللا 
.  انتخاب كند حضرت بھاءهللام ين نسل مستقيت امر را دارد، از بيوال یط الزم برايكه شرا ید فردياو با. است یبھائ
وجود  حضرت بھاءهللا ین خانواده يدر ب یكس. ا رفتين كند، از دنييرا تع یامر بعد ین كه وليون ابد یربان یشوق

. بود، داشته باشد اشاره شده حضرت عبدالبھاءو  حضرت بھاءهللات يالزم را كه در وص یط روحانينداشت كه شرا
جامعه را به عھده  یرھبر یفه يست وظتوان یكه م یانتخاب كرد و تنھا موسسه ا یگريامر د یشد ول ین نميبنابرا
  ١١٠.كردند یا آن را انتخاب ميدن یبھائ ید جامعه ھايت العدل اعظم بود كه بايرد، بيبگ

  :با آن روبرو شده بود، ارائه كرد یبھائ یكه جامعه  یت سختيحل موقع یبرا یسه عامِل مربوط به ھم، پاسخ
ل يتشك یت برايت تمام شود، موقعيساله با موفق ١٠ ینقشه  یمعلوم بود كه وقت یربان یاز سخنان  شوق .١

  .ت العدل اعظم مناسب خواھد بوديب
 یھا يیح داده بود، راھنمايات را توضييجز یكرده بود و حت یطراح یربان یكه شوق یدر ضمن، نقشه ا .٢
 .كرد یرا فراھم م یئبھا یجامعه  یالزم برا

را  یديجد یان امرهللا ، نظم جھانياديفرموده بود كه ا انيش  به بھائيامھاين پياز آخر یكيدر  یربان یشوق .٣
ان خواسته بود كه با يادياز ا یربان یشوق. كنند یو حراست م یا آورده بود، نگھداريدن یبرا حضرت بھاءهللاكه 

فظ را ح یبھائ یساله را به اھدافش برسانند و وحدت جامعه  ١٠ یك داشته باشند تا نقشه ينزد یھمكار یملّ  یمحفلھا
  ١١١.كنند

آنھا بعد از . ق شده بودند، چند كنفرانس ساالنه برگزار كردنديتشو یربان یام آخر شوقيان امرهللا كه با پياديا
امر بعد از خودش انتخاب  یبه عنوان ول ینيندارد و جانش یت نامه ايوص یربان ین مشورتھا اعالم كردند كه  شوقيا

 ١٩۶٣( ١٣۴٢ت العدل اعظم را در سالي، انتخاباِت بیمل یام محفلھاتم یو اعضا) ١٩۵٧كنفرانس سال (نكرده است
  ).١٩۵٩كنفرانس (انجام خواھند داد.) م

ل شده بود و ين تشكيالت یكايد در امريجد یملّ  یمحفل روحان ٢١، .)م ١٩۶١ل يآپر( ١٣۴٠ن يتا فرورد
 ید، و حتيجه رسين طور به نتيھم ھمگر نقشه ياھداف د. ل شديگر در اروپا تشكيد یمحفل مل ١١، )١٩۶٢(  ١٣۴١در
حضرت سال بعد از آشكار شدن دعوت  ١٠٠ یعني.) م ١٩۶٣( ١٣۴٢در بھار سال. شتر از آنچه قرار بود، موفق شديب

ت العدل ين بياول ی، اعضایشور جھان یك جلسه يا در يدن یملّ  یمحفل روحان ۵۶ یدر باغ رضوان، اعضا بھاءهللا
 یشان را به عنوان اعضايان خواستند كه اي، از بھائینشان یت و بيمحو یان امر، به نشانه ياديا. اعظم را انتخاب كردند

  .ت العدل اعظم انتخاب نكننديب یعني یئبھا یجامعه  یادار یئت اصليھ
سال  ١٠٠ش از يكه ب یبھائ یجامعه . مھم بود یليان خيبھائ یت العدل اعظم برايب ین دوره يل اوليتشك
 یو آزادانه ا ی، موفق شد انتخابات عمومیبھائ یا از درون جامعه يان ير بھائيداشته چه از طرف غ یاديمشكالت ز

بيت العدل انت، ين دي، موسس احضرت بھاءهللاخوِد . را انتخاب كند یبھائ یتھايتمام فعال یبرگزار كند و مرجع دائم
كه به  يیاعضاگروه . ختيآن را ر یطرح كل حضرت عبدالبھاءقت بذر آن را كاشت و يس كرد و در حقيرا تاس اعظم

ن يبودن د ین موسسه متناسب بود و موضوع جھانيت و ساختار ايت العدل اعظم انتخاب شدند با ماھيعنوان عضوب
مختلف بودند كه  یتھايجھان، از فرھنگھا و اصل یت العدل اعظم از چھار قاره ينفر عضو ب ٩: داد یش ميرا نما یبھائ

  ١١٢.ا مسلمان بوده اندي یحيمس، یھوديقبالً 
وحدت "ن موسسه يكند، ا یره مارا اد یئبھا یكه جامعه  یت العدل اعظم به عنوان موسسه ايت بيجدا از اھم

با  یئبھا یدھد كه جامعه  یت العدل اعظم نشان ميل بيتشك. دھد یاست، نشان م یم بھائيرا كه محور تعال" یگانگيو 
سال اول ظھورشان دچار تفرقه  ١٠٠ان معموال در ين كه اديبا توجه به ا. مانده است یوجود مشكالت فراوان، متحد باق

  .ار مھم استيبس یبھائ ین وحدت جامعه يشوند، ا یو اختالف م
م يو ابراھ یرزا محمدعلي، ميیحيرزا يمثل م یافراد. را گذرانده بود یاديز یبحران یسالھا یبھائ یجامعه 

ز يت آميموفق ین به خاطر رھبريجاد كنند، اما ھمه شكست خوردند و اياختالف ا یبھائ یه كردند در جامع یرهللا سعيخ
 یكه ھمه  یمرجع یعنيل شد يت العدل اعظم تشكيب یوقت ١١٣.است یربان یو شوق حضرت عبدالبھاء، حضرت بھاءهللا

                                                 
   .٢۵و  ٢٣، بيت العدل اعظم، شماره ھاي "١٩۶٣-١٩٨۶پيامھايي از بيت العدل اعظم،"رجوع كنيد به  ١١٠
ھمراه با کليّۀ  ١٩٣۶تا  ١٩۵٧مختصری از اقدامات انجام شده توّسط اياديان امرهللا در دوران کوتاه سرپرستی جامعۀ بھائی در سالھای  ١١١

  .درج شده است ٣٧٨تا  ٣٣٣کتاب عالم بھائی صفحات  ١٣متون بيانيّه ھای ساليانۀ آن ھيأت ضمن قسمت بين المللی جلد 
اعالن آشكار دين بھايي در باغ (سال يك بار در جشن عيد رضوان  ۵، انتخابات بعدي ِ بيت العدل ھر ١٩۶٣دل در بعد از انتخاب بيت الع ١١٢

  .انجام شده است) رضوان
يکی از ايادی امرهللا، . قبل از انتخاب اّولين بيت العدل اعظم انجام شد ١٩۶٠اقدام مشابھی برای ايجاد اختالف در جامعۀ بھائی در سال  ١١٣

اياديان بموجب مسئوليّتی که در الواح وصايای . ساله ناگھان اعالم کرد که جانشين شوقي رباني است ٨٠ميسون ريمی آمريکائی  چارلز
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 یجاد شود كه ھمه يا یا یاداروحدت جامعه الزم بود كه نظام  یكرد، برا ید به آن توجه ميبا یئبھا یجھان یجامعه 
  ١١٤.م باشنديدر آن سھ یافراد بھائ

: شروع كرده بود، دوباره آغاز شود یربان یت كه  شوقيباعث شد دو نوع فعال یت العدل اعظم الھيانتخاب ب
كه  یديجد یجھان ینقشه ھا یطراح. ٢. الزم بود ین بھائيع ديگسترش سر یكه برا ید اداريجاد موسسات جديا. ١
  .را اجراكند حضرت عبدالبھاء یغيتبل یمانھافر

 یساله ا ٩ ی، نقشه .)م١٩۶۴(١٩۴٣در سال یعنين كه انتخاب شد، يك سال بعد از ايت العدل اعظم يب
نازل شد، به  حضرت بھاءهللاكه كتاب اقدس بر  ین سال از زمانيصدم یعني.) م ١٩٧٣( ١٣۵٢كرد كه در سال یطراح

. ت اجرا شده انديكرده است كه با موفق یز طراحين یگريد یت العدل اعظم نقشه ھايا كنون، باز آن به بعد ت. دياتمام رس
 ]مترجم.تمام شود. م٢٠١١م كه قرار است در ساليھست یساله ا ۵ یاكنون در نقشه [

  
 ٢٩( ١٢٧١خرداد  ٩تا در طلوع صبح روز ندمار بوديب یو مدت كوتاھ ندتب كرد یپس از مدت كوتاھايشان 

  .تمام شد انش یظاھر یو زندگ ندا رفتين دنياز ا یسالگ ٧۵در .) م١٨٩٢ل سا یم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                        
وی در . اّدعای ريمی فقط توّجه عّدۀ اندكي را بخود جلب کرد. حضرت عبدالبھاء بدوش آنان گذاشته شده بود او را از جامعۀ بھائی طرد کرد

  . ی که حتّی طرفداران اندكش ھم وی را ترک کرده بودند در گذشتدر حال ١٩٧۴سال 
اساسنامۀ بيت العدل اعظم الھی نيز ) بزبان انگليسی)" (كتاب احكام بھايي(فھرست کتاب مستطاب اقدس"، ھمزمان با انتشار ١٩٧٣در  ١١٤

  . بوسيلۀ معھد اعلی تھيه، تصويب و منتشر گرديد
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  یم اصليتعال .۵
  

  
  یم اساسيسه تعل

  
  : ميدھ یح ميرا توض ی، ابتدا سه اصل اساسیئم بھايدر صحبت از تعال

 
 وحدت خداوند .١
    یا وحدت عالم انسانيوحدت بشر .   ٢
  انيدت اساس ادوح  . ٣
  

  وحدت خداوند
  

 و گر برتر استيگانه كه از انسانھا و تمام موجودات ديك قدرت ي یعنيگانه اعتقاد دارند، ي یان به خدايبھائ
 یبر ھمه  یعنيم، قادر مطلق است ييگو یگانه كه به او خدا مين قدرت يا. است دهيا را با تمام موجوداتش آفريدن

د مفھوم خدا يگرچه شا. موجودات، علم كامل دارد یبر ھمه  یعنيخدا عالِم مطلق است . موجودات كنترل كامل دارد
گذاشته  یمختلف یش اسمھايم و برايش كنيا ھر كدام با زبان خاص خودمان خدا را ستايھر كدام از ما متفاوت باشد  یبرا
  : فرمود بھاءهللا حضرت. است یكيما  یمنظور ھمه  یول" ھَُوه، خدا، برھما،يهللا،  "م مثل يباش

جواھر توحيد و لطائف تحميد متصاعد بساط حضرت سلطان بی مثال و مليک ذوالجاللی است که "
حقائق ممکنات و دقائق و رقائق اعيان موجودات را از حقيقت نيستی و عدم در عوالم ھستی و قدم ظاھر 
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و اين نبود مگر بِصرف عنايت سابقه و  فرمود و از ذلّت بُعد و فنا نجات داده بملکوت عزت و بقا مشّرف نمود
   ١١٥."رحمت منبسطۀ خود

م يعظ یليرا او خيم، زيم او را بشناسيتوان یگنجد و نم ید كه خداوند در ذھن ما نميگو یم حضرت بھاءهللا 
  :است

توحيد بديع مقّدس از تحديد و عرفان موجودات ساحت عّز حضرت اليزالی را اليق و سزا است که "
يزال درمکمن قدس اجالل خود بوده و فی االزل االّزال در مقعد و مقّر استقالل و استجالل خود لم يزل و ال
چقدر غنی و مستغنی بوده ذات منّزھش از عرفان ممکنات و چقدر عالی و متعالی خواھد بود از . خواھد بود

  ١١٦". ذکر سّکان ارضين و سموات
  

  یوحدت عالم انسان
  

ن يبرتر ؛ و اين نوعك نوع ممتازيك نوع واحد ھستند، يانسانھا از  یه ھمه ن عبارت آن است كيمنظور از ا
فقط  ؛تواند بفھمد كه خدا وجود دارد یفقط انسان م. كه خداوند آن را خلق كرده و به او عقل داده است است یموجود

  :نديفرما یم رت بھاءهللاحض. ديعشق آفر یخدا انسان را برا. تواند با روح او ارتباط برقرار كند یانسان است كه م
  

و بعد از خلق کّل ممکنات و ايجاد موجودات به تجلّی اسم يا مختار انسان را از بين امم و خالئق "
برای معرفت و محبّت خود که علّت غائی و سبب خلقت کائنات بوده اختيار نموده زيرا کينونيّت و حقيقت ھر 

از صفات اشراق فرموده مگر انسان را که مظھر کّل اسماء و شيیء را باسمی از اسماء تجلّی نموده و بصفتی 
  ١١٧".صفات و مرآت کينونت خود قرار فرموده و باين فضل عظيم و مرحمت قديم خود اختصاص نمود

  
اگر . دارند یكساني یو خداداد یاصل یھا يیمردم توانا یدھد كه ھمه  ین نشان ميوحدت نوع بشر ھمچن

و  یا سطحيجاد شده يط اين اختالف در اثر محيبدن آنھا با ھم فرق دارد، ا یرنگ پوست،بافت مو و شكل اعضا
از انسانھا را از  یچ گروھيھ یانت بھائيد. ستين یگريا گروه بر ديك فرد ي یل برترين اختالفات دليا. است یظاھر

     ١١٨.است یتوھّم و نادان گر بر اثريبر  گروه د ی، برتر دانستن گروھیئم بھايبر اساس تعال. داند یگران برتر نميد
 

نگذاشته   یو خود پسند ی، قدرت طلبیتعّصب، نادان یبوده ول یگانه ايشه از نوع يان معتقدند كه بشر ھميبھائ
ك نوع ھستند و يآنھا از  یآمده است تا به بشر بفھماند كه ھمه  حضرت بھاءهللا. را بفھمند" وحدت"ن يكه مردم جھان ا

ان معتقدند خدا به نوع انسان لطف يبھائ. ر دھدييرا تغ یت كنونيآمده است تا موقع بھاءهللا حضرتبا ھم وحدت دارند، 
ب بشر پله پله، ين ترتيبه ا. شرفت كند و به تكامل برسديگوناگون پ یج از نظرھايداشته و به او كمك كرده تا به تدر

ن يمثل ا يیشرفتھايپ یعني یبلوغ اجتماع. استده يرس یبلوغ اجتماع یكرده تا به مرحله  یو كمال را ط ینردبان ترق
له، بعد روستا و شھر و ياول خانواده، بعد قب: نده ال داديتشك یبزرگتر یكه انسانھا كم كم با ھم متحد شده اند و جامعه ھا

شر، تكامل ب ین مرحله يو باالتر یشرفت اجتماعيپ یبعد یمرحله . شتر شديآنھا ب یو ھمبستگ یملّت، و كم كم ھمكار
  :فرمايد یم یربان یشوق.  مردم عضو آن باشند یل شود كه ھمه يتشك یك تمّدن جھانين كه ياست، ا یوحدت عالم انسان

  
اصل وحدت عالم انسانی، محوری که جميع تعاليم حضرت بھاءهللا در اطرافش دور می زند "

نمی توان صرف احياء روح ندايش را . صرف فوران احساساتی خام و ابراز اميدی مبھم و زاھدانه نيست
برادری و خيرانديشی در بين انسانھا پنداشت و نيز ھدفش را منحصراً تحکيم تعاون و تعاضد بين ملل و نحل 

پيامش نه تنھا برای افراد است بلکه توّجه بدان دسته از روابط ضروريه ای دارد که ملل و دول را ... انگاشت
داللت بر تغيير و تبديلی منظّم در ... ديگر ائتالف و اتّحاد می بخشدبمثابۀ اعضای يک خانوادۀ انسانی با يک

آئين بھائی ... ترکيب ھيأت اجتماع عصر حاضر دارد آن چنان تغييری که تا بامروز دنيا تجربه نکرده است
ا آئين بھائی ذروۀ سيرتکاملی عالم انسانی ر... منادی تجديد بنای عالم و خلع سالح ھمۀ دنيای متمّدن است

اعالن می دارد، سير تکاملی که با تولّد حيات خانواده آغاز گرديد سپس بصورت وحدت قبيله رشد و کمال 
  .يافت و بنوبۀ خود به تشکيل دولت مدنی منجّر گرديد و بعداً بشکل حکومتھای مستقّل ملّی اتّساع يافت

                                                 
  .١۶٨صفحۀ " بھاءهللا  حضرتمنتخباتی از آثار " ١١٥
  .١۶٨صفحۀ " بھاءهللا  حضرتمنتخباتی از آثار " ١١٦
  .١۶٨ۀ صفح" بھاءهللا  حضرتمنتخباتی از آثار " ١١٧
اختالفات موجود بين گروھھای مختلف از نظر دستاوردھاي فرھنگی، بعلّت تفاوت امكانات تحصيلي و فرھنگي آنھا طي  طبق عقايد بھايي ١١٨

  .ب نژادی بوده استمدتھاي طوالني و تبعيض و سركو
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ً مت ضمّن اين اّدعا است که اصل وحدت عالم انسانی که حضرت بھاءهللا اعالن فرموده اند صراحتا
وصول بدين مرحلۀ نھائی در اين تحّول عظيم نه تنھا ضروری بل حتمی است و زمان تحقّقش بسرعت نزديک 

  ١١٩."می شود و بغير از قّوۀ الھی نمی تواند در تأسيس آن توفيق يابد
  
د با ھم يشده اند و باده يك نوع آفريست كه انسانھا بفھمند از ين ین معنيبه ا ین وحدت عالم انسانيبنابرا
منظور . باشد یا پر از نفرت و دشمنيگر دنيگر را دوست بدارند و از طرف ديد ھمديرفتار كنند و با یبرادرانه و انسان

 یك نظام اجتماعي یالھ یرويد با نيبا. است یك تمدن جھانيجاد ين ملّتھا است، ايجاد وحدت بيا یاز وحدت عالم انسان
بشر را نشان  یھدف بلوغ اجتماع ین نظاميبه چن یابيدست. ك نظام متحد يل شود، يتشك یروحان ميبر اساس تعال یجھان
  :فرمايد یم یربان یشوق. ت كرده استيآن ھدا یدھد كه خدا انسانھا را به سو یم

  
مقصد حيات از نظر اھل بھا وصول به وحدت عالم انسانی است، ھمۀ عوامل زندگی به حيات " 

شر وابسته است، ما به نجات نفوس خويش تنھا نمی انديشيم بلکه بفکر رستگاری عموم ھستيم ساير ابناء نوع ب
و بدين ترتيب از يک نظر . ھدف ما وصول به تمّدنی جھانی است که المحاله افراد بشر را نيز در بر می گيرد

جامعه دست يافت قرار در نقطۀ مقابل مسيحيّت که معتقد است بايد از فرد شروع نمود و از طريق آن بحيات 
   ١٢٠."داريم

  
شرفت يپ یبرا یط مناسبيجامعه آن است كه مح یو روحان یمعتقد است كه ھدف اصل یبھائ ین جامعه يبنابرا

  .جاد شوديجامعه ا یاعضا یھمه 
  

 یبشر گفته است كه در فصلھا یات كامل برايجاد وحدت در جھان با جزئيا یبرا را یروش حضرت بھاءهللا
شنھاد كرد كه سازمان جامعه عوض شود و سازمان يپ حضرت بھاءهللا یبه عبارت. ح داده خواھد شديتوض یبعد

ما ھر كس به فكر منفعت خودش است  یايدر دن. جاد شوديا یدسته جمع یبر اساس مشورت و ھمكار یديجد یاجتماع
سازمان  .ا حداقل كم شوديبرود  نيد از بين نوع تفاوت بايا. است یگريك گروه است به ضرر ديكه به نفع  یزيو چ

ك شوند و با ھم در تضاد نباشند تا يمختلف، به ھم نزد ین است كه منفعت افراد و گروھھايا ید برايجد یاجتماع
 .دندھ یرا ارائه م یك حكومت جھانياز  ین سازمانھا طرح مقدماتيا. اجتماع كم شود یسطحھا یاختالفات در ھمه 

 یندگانيبا نما یجھان یوضع  قانونھا یك مجمع براي: عبارتند از كنند ین حكومت خدمت ميكه در ا یموسساتبعضی از 
ن ملّتھا را بر عھده داشته يدر مورد اختالف ب يیكه قضاوت نھا ین الملليك دادگاه بيار كامل، يملتھا و با اخت یاز ھمه 

  . ن وضع شده را در جھان اجرا كنديكه قوان ین الملليس بيك پليباشد، 
  

به وحدت  یو اعتقاد جمع ید احساس فردي، باین سازمان اجتماعيجاد چنيا یفرموده كه برا حضرت بھاءهللا
  :جاد شوديا یعالم انسان

  
ک شاخسار بکمال محبّت و اتّحاد و موّدت و اتّفاق سلوک يد و برگ يکداريای اھل عالم ھمه بار "

  ١٢١."و منّور سازد قت، نور اتّفاق آفاق را روشنيد قسم بآفتاب حقينمائ
  
  : فرمايد یز ميو ن
  

ک وطن محسوب است و َمن يقه عالم يفی الحق... ِحُب العالَمَ يِحُب الوطََن بَل لَِمن يَس الفَخَر لَِمن يلَ "
   ١٢٢"َعلی االرض اھل آن

  
وطن خود را دوست دارد، بلكه ) فقط(ست كه يآن كس ن یبرا یفخر و بزرگ: یترجمه قسمت عرب[

  ].كه عالم را دوست دارداست  یكس یبرا
  

وجود ... و  ی، نژادیكه در آن تنوع فرھنگ یوحدت یعنياست " وحدت در كثرت" ین بھائيوحدت در نظر د
ست تفاوتھا را سركوب يدن به وحدت الزم نيرس یبرا. كنواخت بشوديك دست و ين كه جامعه كامال يداشته باشد، نه ا

قت، ارزش تك تِك افراد شناخته شود و به آنھا احترام يمختلف و در حق یفرھنگھا یقيحق ید ارزشھايم، بلكه بايكن
                                                 

  .٢۶،شوقي رباني، صفحۀ "ھدف نظم بديع"١١٩
  .٢٩،ويليام ھاچر صفحۀ ]"مفھوم روحانيّت""[The Concept of Sprituality" ترجمه از ١٢٠
  .١٨۴صفحۀ " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٢١
 .١۶٠صفحۀ " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٢٢



 

٤٥ 
 

ن تفاوتھا و يشوند، بلكه رفتار ناپخته و نامعقول در مقابل ا ینم یريقت ، تفاوتھا باعث جنگ و درگيدر حق. گذاشته شود
  :فرمايد یم حضرت عبدالبھاء.   شود یم یتحمل نكردن تفاوتھا و تعصب داشتن باعث دشمن

  
و رسوم و اذواق و  د که طوائف و امم و شعوب و ملل عالم را آدابيمعترضی اعتراض نما گرا

د و اتّحاد تاّم يقی جلوه نماين چگونه وحدت حقيبا وجود ا نيع و اخالق مختلف و افکار و عقول و آراء متبايطبا
ر اختالف ملل ينظ انعدام است و آن ک اختالف سببيم اختالف بدو قسم است يحاصل گردد گوئ ن بشريب

و  ش سلب کننديند و خانمان بر اندازند و راحت و آسايگر را محو نمايکدي متنازعه و شعوب متبارزه که
ن کمال و سبب ظھور يآن ع ع استگر که عبارت از تنوّ يند و اختالف ديگی آغاز نما خونخواری و درنده

ختلف النّوع و متفاوت اللّون و مختلف گلھای حدائق ھر چند م ديموھبت حضرت ذو الجالل مالحظه نمائ
ک شمس ياء يو از حرارت و ض نديک باد نشو و نما نمايک آب نوشند و از يو األشکالند ولی چون از  الّصور

 گر گردد چون جھت جامعه که نفوذ کلمة ّهللا يکدياد جلوه و رونق يازد ند آن تنّوع و اختالف سببيپرورش نما
نت عالم انسانی گردد و يع سبب زيو آراء و طبا آداب و رسوم و عادات و افکارن اختالف ياست حاصل گردد ا

که سبب ظھور جمال و  و اختالف چون تفاوت و تنّوع فطری خلقی اعضا و اجزای انسانست ن تنّوعين ايھمچن
ع اعضا و يدر تحت نفوذ سلطان روح است و روح در جم ن اعضا و اجزای متنّوعهيکمال است و چون ا

ن يو محبّت است و ا د ائتالفين اختالف و تنّوع مؤيان حکمرانست ايدارد و در عروق و شر انيء سراجزا
ک ين و شکوفه و ثمار و اوراق و اغصان و اشجار از ياحيو ر ئی را گلھا قهيکثرت اعظم قّوه وحدت اگر حد

ت يثيلکن چون از حو چ وجه لطافتی و حالوتی ندارديب باشد بھيک ترتيب و يک ترکيو  ک لونينوع و 
قه يان ءقهيسائر الوان گردد و حد ءن و جلوهييکی سبب تزيھر  الوان و اوراق و ازھار و اثمار گوناگون باشد

و تنّوع افکار و اشکال و آراء و  ن تفاوتيد و ھمچنيت لطافت و طراوت و حالوت جلوه نمايو در نھا شود
و جمال و  ت عظمتيت باشد در نھايه و نفوذ کلمه وحداندر ظّل قّوه واحد ع و اخالق عالم انسانی چونيطبا
است عقول و افکار و يط بر حقائق اشيکه مح ه کلمة ّهللا يوم جز قّوه کلّ يت و کمال ظاھر و آشکار شود اليعلو

محّرک نفوس  ا و اوستيواحده جمع نتواند اوست نافذ در کّل اش ءرا در ظّل شجره قلوب و ارواح عالم انسانی
   ١٢٣.ابط و رابط در عالم انسانیو اوست ض
  
اين دھد،  ین را نشان ميزم یكره  ی، تكامل بشر بر رویك تمّدن جھانيو  یجاد وحدت عالم انسانياچون 

  :ديفرما ین مورد ميدر ا یربان یشوق. ستھ نيز تيبشر" بلوغ" یدن دوره يفرا رس عالمتِ مرحله 
  

ز حصول وحدت و يگانگی برای ھيأت ظھور حضرت بھاءهللا که رسالت اصلی ايشان امری ج"
عصر "مؤتلف و روحانی ھمۀ ملّتھای جھان نيست، چنانچه بحقّانيت آن معترف باشيم بمثابۀ بشارت ظھوز 

محسوب می گردد و بايد ذروۀ عليای تکامل شگفت انگيز حيات اجتماعی بشر در کرۀ خاک " کافّۀ نوع انسان
بمعنای ... تابعيّت جھانی و پيدايش تمّدن و فرھنگی جھانیوصول به جامعۀ جھانی، درک ... شناخته شود

واقعی خود بايستی حّد اعالی سازمان اجتماعی انسان در اين کرۀ خاک شمرده شود با اينھمه انسان بصورت 
فردی در حقيقت بحّد نھائی چنين تکاملی دست نيافته بلکه در سير تعالی و تکامل دائمی و نامحدود خويش به 

  ١٢٤."دپيش می رو
  

 ینوجوان یاكنون بشر در مرحله . ك شخص استي یه مراحل زندگيشرفت بشر كامال شبيمراحل مختلف پ
  :قبل از بلوغ كامل یاست،  مرحله 

  
دورۀ طفوليّت و صباوت بشر اکنون گذشته و بسر رسيده است و نوع بشر اينک آشوب و التھاب "

حال زمانی فرا رسيده . بلوغ ھمراه است آزمايش می کنداجتناب ناپذيری را که با شديدترين بحرانھای دورۀ 
که غرور ايّام جوانی و حرارت دورۀ شباب بايد بتدريج کاھش يافته و به سکون و آرامش تفّکر و رشد عقلی 
که از خواّص مرحلۀ کمال است تبديل گردد و بحّدی از بلوغ و رشد دست يابد که بتواند ھمۀ قوا و استعدادات 

  ١٢٥".وصول بحّد اکثر کمال مورد استفاده قرار دھد خود را برای
  
  
  
  

                                                 
  .٢٨١-٢٧٩، صص ١منتخباتي از مكاتيب جلد  ١٢٣
  ، شوقي رباني"قد ظھر يوم الميعاد" ترجمه ای از ١٢٤
  ، شوقي رباني"قد ظھر يوم الميعاد" ترجمه ای از ١٢٥



 

٤٦ 
 

  :سدينو ین طور ميبلوغ كامل بشر ا یدرباره  یربان یشوق  
  

تغييرات افسانه وار فراگير و در عين حال غيرقابل توصيف که بمرحلۀ بلوغ اجتناب ناپذير زندگی "
ً صورت مشابھی در دوران تکامل سازمان  جامعۀ انسانی در مقابل خود خواھد افراد بشر مربوط است الزاما

  .داشت
مرحلۀ ھمانند ديگری نيز دير يا زود در زندگی اجتماعی بشر پديد خواھد آمد که حوادث   

وعوامل مخّرب بيشتری را در روابط جھانی ايجاد کرده و چنان استعداداتی بنوع بشر اعطا می نمايد که در 
  ١٢٦."مقصد و سرنوشت متعالی ايشان خواھد بودادوار آتيه محّرک و مشوق آنان بمنظور حصول ب

  
 یجمع یو نوجوان ی، كودكینوزاد یخ دوره يم تاريم مشاھده كنيتوان یخ بشر ميقطعاً آنچه كه ما در مورد تار

 یبشر را كمتر از مقدار واقع یواقع یھا يیم توانايل داريفرموده، ما تما حضرت بھاءهللان ھمانطور كه يبنابرا. ما است
  :بشر به بلوغ برسد، آشكار خواھند شد یوقت که نھفته است یبشر یدر جامعه  يیاما استعدادھا. مينآن بدا

  
ِ َرّب و الحَ  مُ يُم الَحکينَصحُکم َربُّکم الّعليقَد انتَھَت الظّھوراُت اِلی ھذاالظّھوِر االعظِم َکذلَِک " ِ مُد 

  ١٢٧."وم موعود ظاھر شودين يد در ايمقام و رتبه و شأن ھر انسانی با. نَ يالعالَم
ھمانا ظھورات به اين ظھور اعظم منتھی شد اينچنين نصيحت می کند شما را : ترجمه بخش عربی[

 ...]پروردگار عليم و حکيمتان و حمد از آِن خدای عالميان است
 ك موجود زندهيرا به عنوان  یبشر ی، جامعه یانت بھائيدر د یم وحدت عالم انسانيبه صورت خالصه، تعل

دارند،  یش با ھم تعامل و ھمكاريو اعضا) ك استياُرگان( ك انسان به ھم مرتبط استي یكه مثل اندامھا كند یم یمعرف
شرفت يج پين موجود زنده به تدريا. ش كامالً به ھم وابسته ھستندي، اجزاید و به طور كلنكن یرا دنبال م یھدف خاص

ت مخصوص يمامور). له، شھر و ملّت رشد كرده استياده به قباز خانو(ددھياز وحدت رس يیكرده و به سطوح باال
برسد،  یشرفت اجتماعياز پ یديجد یبه مرحله  یبشر یجاد كنند كه جامعه يا یزه اين بود كه انگيا حضرت بھاءهللا

كه د است يجد یك ساختار اجتماعيشرفت يجاد و پيا یكين ھدف، يدن به ايروش رس. ل شوديتشك یك تمّدن جھاني یعني
در ذھن و فكر  بشر  یاز آگاھ یديجاد سطح جديا یگريمختلف را با ھم ھمسو و ھم جھت بكند و د یمنفعت گروه ھا
 یدن به مرحله ي، رسیجاد وحدت عالم انسانيبه عالوه، ا. نوع بشر را درك كند یكه بتواند وحدت اصل یاست به صورت

  .دھد یبشر را نشان م یجمع یزندگ یا بزرگساليبلوغ 
 ین طور به فرد كمك ميھم. جاد شودياست كه قرار است بعداً ا یاز تمّدن جھان یمدل كوچك یبھائ یامعه ج
  .شود یم یبررس ین موضوع  در فصل بعديا. شرفت دھديد را پين درك جديدر اتحاد را تجربه كند و ا یكند كه زندگ
  

  انيوحدت اساس اد
  
م كه روند ينيب یم یدر بحث وحدت عالم انسان. م دارديتقمس یرابطه  ین اصل با اصل وحدت عالم انسانيا

شود و كم كم بلوغ فرا  یشروع م یفرد از نوزاد یھمانطور كه زندگ. ك فرد استيبشر مشابه رشد  یتكامل دسته جمع
م و يتعل. ديبلوغ رس تا به تدريج به درشروع شد و كم كم رشد ك يیابتدا یبشر ھم از مرحله ا یاجتماع یرسد، زندگ یم

دھد تا به تكامل  یمحّركه م یرويبه بشر ن یزياما چه چ. شود یشرفت فرد ميت پدر و مادر، معلّم و اجتماع باعث پيترب
  . است" ین الھيظھور د"رو ين نيان معتقدند ايبرسد؟ بھائ یدسته جمع

خ، يدر طول تار جھان یننده يكه خداوند آفر فرمود" قانيا"از آثار مھمش به نام  یكيدر  حضرت بھاءهللا
" یمظھر ظھور الھ" یامبران الھيبه پ حضرت بھاءهللا. ن ھم خواھد فرستاديبشر فرستاده و بعد از ا یرا برا یامبرانيپ
، حضرت موسیم، يابراھ حضرت مثل  یامبرانيھستند، پ یان بزرگ الھيه گذار اديامبران اصوالً پاين پيا. ديگو یم

آنھا  یم آسمانيدمند، تعال یم یديان روح جديامبران در جھانين پيا... . و  دحضرت محمح، يمس  حضرتبودا، حضرت 
دراثر اين روح و نيز تاثيرتعاليم . كنند یجاد ميا یديجد ین آنھا سازمان اجتماعيكند، احكام و قوان یا نفوذ ميدر دن

ان يدر واقع تنھا مرب. رسدمی  یبشربه تكامل جمع پيامبران و نظامھای اجتماعی که نصايح پيامبران تاسيس می کنند
  . ھستنديا پيامبران  یبشر مظاھر ظھور الھ
  :ديفرما یم حضرت بھاءهللاد آمده اند، يخ بشر پديكه در تار یمختلف ینيد یستمھايبا توجه به س

ن ين از مطلع واحد ظاھر و از َمشرق واحد ُمشرق و اين و راھھای محکم متين اصول و قوانيا"
  ١٢٨"مصالح وقت و زمان و قرون و اعصار بوده اختالفات نظر به

                                                 
  ، شوقي رباني"قد ظھر يوم الميعاد" ١٢٦
  .٢١٩و  ٢١٨صفحۀ " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٢٧
  . ١٨۴صفحۀ " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٢٨



 

٤٧ 
 

از طرف خدا آمده  یمظاھر ظھور الھ یآن است كه ھمه " انيوحدت اد"از اصل  ین بھائين منظور ديبنابرا
از  یھر  كدام قسمت یست، وليكدست نيكه ھر كدام به وجود آوردند، اگر چه متنوع است و كامالً  ینيد یاند و نظامھا

  .است یكيفقط  یالھ ین نقشه يشر بوده و اب یخدا برا ینقشه 
ا يشه به صورت مرحله به مرحله و پشت سر ھم در دنين ھمين ديا. یانت الھيد: ن ھستيك ديقت فقط يدر حق

 یمرحله  ین بھائيشود و امروزه ظھور د یگانه محسوب ميِن يتكامل د یاز مرحله ھا یكي ینيھر د. شود یظاھر م
  .است" یانت الھيد"ر از تكامل و استمرا یديجد

شود و تفكرات و  یت ميامبران از طرف خدا ھدايم و اعماِل پينكه نشان بدھد تعاليا یبرا حضرت بھاءهللا 
شود لغِت  یآشكار م یامبريھر پ آمدنكه با  یده ايِف پديتوص ینداشته، برا یدر آنھا نقش یا انساني یعيطب یروھاين
در آن  يیكالم خدا است و خطا" كند ینازل م"ا يسد ينو یامبر ميك پيكه  یثارمخصوصاً آ. برد یرا به كار م" ظھور"
ان يامبر مدتھا بعد از پايپ یچون نوشته ھا. دنمان یم یاو باق یامبر خدا، نوشته ھايمعموالً بعد از درگذشت پ. ستين

ل است ين دليبه ھم. دھد یل ميتشكظھور را  یده ياز پد ین نوشته ھا بخش مھميمانند، ا یم یامبر باقيپ یني زم ِیزندگ
  .نديگو یم" ظھور"امبر يپ یكه معموالً فقط به نوشته ھا

و " یظھورات الھ یجيتكامل تدر"ند ين فرايان به ايبھائ. آمده اند یگريبعد از د یكيامبران يخ، پيدر طول تار
شرفت نوع بشر بوده است و يپ یبرا یمحركه ا یرويامبران نين ظھور پيند و معتقدند ايگو یم" یض الھياستمرار ف"ا ي

  ١٢٩.ن نوع ظھور استيا ین نمونه يدتريجد حضرت بھاءهللا
ن را با ھم يد یاز نظرات مختلف درباره  ید بعضيياي، بانياعتقاد بھائ در" نيد"مفھوم تمرکز بيشتر بر  یبرا 

ند، يايمختلف به وجود ب ینيد یاقت باعث شده كه نظامھيافتن حقي یھا معتقدند تالش بشر برا یبعض. ميسه كنيمقا
كنند كه خدا را بشناسد، بلكه  یآورند و به انسان كمك نم ینم یامبران از طرف خدا، وحين گروه معتقدند پين ايبنابرا
 یان را نمين طرز تفكر وحدت اديا. ده انديقت را فھميگر حقيا متفّكر ھستند كه بھتر از مردم ديلسوف يف يیانسانھا

ان يآنھا را به وجود آورده اند، اد یھستند كه افراد بشر یِد بشريانگِر عقاينما ینيد یستمھايد سيگو یرد، چون ميپذ
  . امده انديگانه نيك منبع يستند و از طرِف يمصون از خطا ن
كنند كه  یخود وابسته اند و تعّصب دارند؛ فكر م ینيد یبه سنتھا یليكه خ یاز افراد یگر، بعضيد یاز سو

امبر خودشان ينتر از پييپا یا مقاميھستند و  یامبران دروغيا پيامبران، يپ یه يخودشان از طرف خدا است و بقامبِر يپ
 یح اعتقاد دارند، وليز به مسيان نيحياكثر مس. ح نهيمس یامبر خدا است وليپ ید كه موسيگو یل مياسرائ یمثالً بن. دارند
  . نتر استييپا یسيز مقامش از عين یساست و مو یامبر دروغيپ حضرت محمدكنند  یفكر م

 حضرت بھاءهللا. ستين" یان الھيوحدت اد"را قبول ندارد، چون مطابق اصل  ین دو مفھوم سنّتيا ین بھائيد
امبر يا پيم يدر آن تعال یست كه اشتباھين نيان بزرگ با ھم تفاوت دارد، به خاطر ايم ادياز تعال ید اگر بعضيگو یم

ظاھر شده اند و با توجه  ھا و مکانھای گوناگونی با نيازھای مختلفان در زمانين است كه آن ادياھست، بلكه به خاطر 
 یو درك بشر یو اضاف ید و نظرات فرعيعقا یاديالبته مقدار ز. ز متفاوت شده اندين ینيم  ديبه اوضاع متفاوت، تعال

نادرست  ین دركھاياز تفاوتھا ھم به خاطر ا یبخش. خود خارج كرده است یم را از شكل اصليان شده و تعاليھم وارد اد
ك يندارد، ھمه از جانب  یبرتر یگريامبران بر ديچ كدام از پيان معتقدند كه ھين، بھائيعالوه بر ا. بوده است یو اضاف

  :دھد یح مينطور توضين موضوع را ايا یربان یشوق .آمده اند و آن خدا است یمنبع معنو
ساسی نازله از قلم حضرت بھاءهللا شارع آئين بھائی مشعر بر آنست که بھائيان معتقدند اصول ا"

که ظھور مظاھر الھی ... حقائق مودعه در اديان اموری جزمی و مطلق نبوده بلکه مسائلی نسبی بشمار است
که ... که کليّۀ اديان بزرگ جھان در اصل ِمن جانب هللا بوده است... مستمّر و بصورت جريانی تکاملی است

که مقصود و منظور ھمگی واحد و مشابه ... عاليم اساسی اين اديان با يکديگر در نھايت ھم آھنگی استت
که روش آنان مکّمل و متّمم يکديگر ... که تعاليم آنان صور مختلف از حقيقتی واحد است... يکديگر است

رسالت ھريک جانشين و مرحلۀ  که تفاوت آنھا فقط در فروع و احکام مشاھده می شود و باالخره اينکه... است
  ١٣٠".بعدی تکامل روحانی جامعۀ انسانی بشمار می رود

  
  
  
  

                                                 
نيز بيان كرد که جرياِن ظھور پيامبران الھي با ظھور خودش پايان . صلۀ بين ظھورات الھی حدود ھزار سال استگفت فا حضرت بھاءهللا ١٢٩

ابدی ) پيامبران(بر اساس آثار بھائی جريان ظھور مظاھر الھي. نمي يابد بلکه بعد از او نيز پيامبراني خواھند آمد، البته بعد از حداقل ھزار سال
 .ھد ظھور پيامبران بسياِر ديگري خواھد بودو مستمّر است و بشر شا

-١٩٧٣(٢، شماره٧، جلد  ]نظم جھاني [World Orderدر ]"حضرت بھاءهللامر ""[The Faith of Bahaullah"شوقی ربّانی،  ١٣٠
  .ترجمه.٧، ص)١٩٧٢



 

٤٨ 
 

   کتب و آثار مقّدسه-ظھور امر بھائی
  

ن يا. شود یرا شامل م) نامه ھا(جلد كتاب و مجموعه الواح ١٠٠ش از يب حضرت بھاءهللا یآثار و نوشته ھا
حضرت  یان، نوشته ھايبھائ یبرا. را در بر دارد یثار ظھور بھائن آيا. ط سخِت زندان نازل شديشتر در شرايكتابھا  ب
  . گرفته اند حضرت بھاءهللاز قابل اعتماد ھستند و اعتبار محكم خود را از آثار ين یربان یو شوق عبدالبھاء

  :شود یم ميبه چند گروه تقس یبھائ یموضوع نوشته ھا
 یجياست كه ظھور تدر" قانيكتاب مستطاب ا" ن نوع مطالبيكامل ا ی، نمونه ین بھائيد یم اصليمفاھ .١

  .دھد یح ميان را توضياد
ن ين، ايخدا بر زم ینده يبه عنواِن نما حضرت بھاءهللاكه  بشرت يو ھدا یبشر یم مربوط به زندگيتعال .٢

 یت و ھدف زندگيدر مورد ماھ  حضرت بھاءهللان نوشته ھا، يدر ا. كند یبه بشر ارائه م خداحتھا را از طرف ينص
ن يكند كه طبق اراده و خواست خدا رفتار كند و ا یه ميكند، به بشر توص یف ميرا توص یدھد، روند زندگ یح ميتوض

 . ا پاداشيمجازات : ھم دارد  یجه ايام خدا نتيكه پاسخ بشر به پ
 .است یان اجباريبھائ ین احكام براين تفاوت كه ايحتھا با ايِه نصيشب ین و احكاميقوان .٣
ن موسسات يف ايبه وجود آورد و در آثاِر خود حدود و وظا یو ادار یموسسات اجتماع حضرت بھاءهللا .۴

 .ح داديرا كامال توض
" ینظم ادار. "آورند یرا به وجود م" ینظم ادار"به نام  یستميس یاحكام و موسسات بھائ یعني ۴و  ٣گروه  

بعد  یدر فصلھا. است یجھان یوحدت در جامعه جاد يا وسيله ای برایجاد شده و يا یبھائ یجامعه وحدت حفظ  یبرا
  .شود یم یشتر بررسيب ینظم ادار

تنوع . خ استيل تاريو تحل ی، مطالب فلسفیشامل دعا و مناجاتھا، مسائل عرفان حضرت بھاءهللاگر يآثار د
انسانھا و  یازھايدھد كه ن یاد است و نشان ميز یليآنھا مطلب نوشته، خ یدرباره  حضرت بھاءهللاكه  یموضوعات

  .او مھم بوده اند یچقدر برا یبشر یجامعه 
 یك نظم جھانيدن به يرس یعني یئن بھايد ین نوشته ھا آمده، به شناخت ھدف اصليكه در ا یاز اصول یاريبس
الزم  یط اجتماعيكند و مح ین افراد و گروھھا كمك ميب یمطالب آن به رفع اختالف و دشمن یاجرا. كند یواحد كمك م

به عنوان . كند یان ميرا ب یئاز اصول مھم بھا یخالصه ا یربان یشوق. كند یجاد وحدت جامعه را فراھم ميا یبرا
  :ميكن یان مياز سخناِن او را ب ینده قسمتيمطالب آ یمقدمه برا

قت، رفع ير مشروط حقيگانگی مظاھر الھی، اصل تحّری و جستجوی آزادانه و غيت خدا، ين بھائی وحدانيآئ"
ن را موافق علم يگانگی دانسته، ديجاد محبّت و يانت را ايمقصود اصلی د –رفته يانواع خرافات و تعصبات را پذ یھمه 

ت، يشرو بشمار آورده، اصل تساوی موفقيصلح جو منظّم و پ یجاد جامعه ين الھی را تنھا عامل ايو عقل شناخته، آئ
ه فرموده، يت عمومی و اجباری را توصيم و تربيوده تعلقبول نم) رجال و نساء(حقوق و ترقّی را برای ھر دو جنس 

ار زبان عمومی را ين ثروتمندان و فقرا را محکوم نموده، کار و شغل را در محّل عبادت قرار داده، اختيتفاوت فاحش ب
د دار و عمومی را بوجويس و حفظ صلح پايعالوه بر زبان مادری الزم دانسته و مؤّسسات و ادارات الزم برای تأس

  ١٣١."آورده است
  .رديگ یمورد بحث قرار م یشتريات بيبا جزئ یئاز اصول بھا یان تعدادين بيبر اساِس ا 
 

  يا تََحّری حقيقت قتيحق یآزادانه  یجستجو
  
د يو كوركورانه از عقا یامروز آن است كه افراد بدون آگاھ یايھا در دن یناسازگار یاصل یاز منشأھا یكي
اگر انسان فقط به . ص حق از باطل را داده استيانسانھاعقل و استعداد تشخ یا به ھمه خد. كنند یم یرويمختلف پ

ت ين كه آنھا را با عقِل خود بسنجد، مسئوليآنھا را قبول كند، بدون ا یده يبا افراد و گروھھا عق یو دشمن یخاطر دوست
  .ر پا گذاشته استيك انسان زيخود را به عنوان  یاصل یاخالق

 یكه مثل آنھا فكر و عمل نم یشوند و از افراد یوابسته م یده ايمتعّصبانه به عق ین افرادين، چنيگذشته از ا
خ ياگر به تار. شوند یز ميو نفرت ن یرينھا منجر به درگيا. ندينما یم" يیبايناشك"كنند و  یم یدور) شانيدگر اند(كنند 

ا تفاوت در درك ي، یمذھب یدر رسمھا یل اختالف جزئيم كه فقط به دلينيب یرا م يیھايزيم جنگھا و خونرينگاه كن
  .اعتقادات به وجود آمده است

ان معتقد يئبھا. افت كرده استيرا در یا سنّتيده يكند كه فرد بفھمد چرا نسل به نسل عق یقت كمك ميحق یتحر
 یم یابند و به اتحاد واقعي یرا در م یظاھر یل افراد كم كم  اختالفھاين دليقت وجود دارد، به ايك حقيھستند كه فقط 

  : فرمايد یم حضرت عبدالبھاء. قت كننديحق یرسند البته اگر تحر

                                                 
  .ترجمه.٢٧، شوقي رباني، صفحۀ "قد ظھر يوم الميعاد"  ١٣١



 

٤٩ 
 

را يند متّحد شوند زيقت نمايان تحّری حقيقت است که چون اديم حضرت بھاء ّهللا تحّری حقيثانی تعل
کنند در اختالف و يد ميروی تقاليد مختلف است مادام پيد بالعکس چون تقاليکی است تعّدد قبول ننمايقت يحق

  ١٣٢.نزاعند
  :زيو ن

ن موانع بر سر ي، بزرگترنادرست و باطل را گرانيدتصور کنيم و  و برحق درست اين که خود را"
  ١٣٣."است واحدقت يرا حقياست؛ ز یم، ضروريقت ھستيحق یراِه وحدت است؛ و وحدت، اگر در جستجو

  

  ترك اوھام وتعصب
  

 ید و احساساتيشد یوابستگ یعنيتعصب . كرده است یه خاصبه موضوع ترك تعصب توج حضرت بھاءهللا
 یاست كه كس یتعصب وقت یمعمول یك نمونه ي. یرمنطقيا غياست  یده منطقيم آن عقين كه بدانيده، بدون ايك عقيبه 

كه عضو گروه  یگران برتر بداند و به كسانياست، به شدت به آن گروه وابسته باشد، گروھش را از د یكه عضو گروھ
،  ی،اجتماعی، اقتصاد یك گروه نژاديتواند  ین گروه ميا. ده باشدينھا دآاز  ین كه رفتاِر بدين باشد بدون ايستند، بدبين

شود و در  یمختلف م یو عدِم وحدِت گروھھا یگانگيباعث ب یھر نوع تعصب. باشد یگريا ھر نوع ديا خط يزبان 
راه  یا كشتار دسته جمعي، جنگ  یتواند ناآرام یشود م یجاد ميا كه در اثر تعصب یدشمن. ديآ یش ميپ یريجه درگينت
كند كه با تمام  یه ميداً توصيان شديئبه بھا حضرت بھاءهللا. ديآ یش ميپ ین مسائليز چنيندازد و در اغلب موارد نيب

م تا از يكن یريجلوگم يدر ذھن داشته باش یافراد بشر یكه  ممكن است درباره  یوجود از تماِم انواِع تعصب و خرافات
  .شود یريجلوگ یزيخونر

  :پرسد یخود از بشر م یاز آثار عرفان یكيدر كلمات مكنونه ،  حضرت بھاءهللا
فتخر احد علی احد و تفّکروا فی کّل يلئاّل ؟ األنسان، ھل عرفتم لم خلقناکم من تراب واحٍد  ا ابنآءَ ي 

ث تمشون علی رجٍل واحدة و يان تکونوا کنفس واحدٍة بح واحدٍ  یءٍ نبغی کما خلقناکم من شين فی خلق انفسکم يح
د و يوحتّ ات اليآنوناتکم و اعمالکم و افعالکم يی تظھر من ککلون من فم واحد و تسکنون فی ارض واحدٍة حتّ أت

  ١٣٤." عياألنوار فانتصحوا منه لتجدوا ثمرات القدس من شجر عّز من ا مأليکم يد ھذا نصحی عليجواھر التّجر
ای پسران انسان، آيا دانستيد چرا شما را از خاک واحدی آفريديم؟ تا کسی بر ديگری افتخار  :ترجمه[

طور که شما را از ننکند و در ھر حينی در آفرينش خودتان تفکر کنيد، در اين صورت شايسته است ھما
و از دھان واحد شما نيز ھمچون نفسی واحد باشيد به طوری که بر پای واحد راه رويد  ،چيزی واحد آفريديم

بخوريد و در زمينی واحد ساکن گرديد تا اين که از سرشت و ذات شما و اعمال شما و افعالتان نشانه ھا و 
پس پند گيريد از آن تا  .اين است نصيحت من بر شما ای گروه انوار. آيات توحيد و جواھر تجريد آشکار شود

  .]ميوه ھای پاک از درخت عّز بلندمرتبه بيابيد
 

  ن و علميفق دتوا
 

وجود  یاساس ین اختالفين علم و ديكنند ب یفكر م ین است كه بعضيا ايجاد اختالف در دنياز عوامل ا یكي
ا از خدا ين انتخاب كند ين علم و ديرا از ب یكيد يجه انسان بايمطابقت ندارد و در نت ینيبا مسائل د یق علميدارد و حقا

  .ا از عقل و منطق خودشيكند  یرويپ
را  حضرت عبدالبھاءاز سخنان  يیقبالً بخشھا. است یكين يكند كه اساس علم و د یان ميداً بيشد یئم بھايالتع

ن محال است كه ياست و بنابرا یكيقت يد كه حقيگو یم حضرت عبدالبھاء. كرد ین موضوع اشاره ميم كه به ايخواند
  :دھد یح مين موضوع را توضيا ءحضرت عبدالبھا. ن آن را درست بدانديرا رد كند و د یعلم مطلب

ه ينيد اگر مسائل ديق نماياء را تحقيرا خدا عقل به انسان داده تا حقائق اشيد مطابق علم باشد زين بايد"
ن ين ضّد عقل است مقصود ايم ديرا مقابل علم جھل است و اگر بگوئيمخالف عقل و علم باشد وھم است ز

نان حاصل شود اگر مسأله ای يق عقل باشد تا از برای آنان اطمد مطابين باين جھل است البّد دياست که د
  ١٣٥.شه متزلزل استينان حاصل گردد ھميست از برای انسان اطميمخالف عقل باشد ممکن ن

جه يعلم نت. است از طرف خدا" یموھبت"ه و يد كرد كه عقل و شعور ھدين موضوع تأكيبر ا حضرت بھاءهللا
 یم" ظاھر"ما آشكار و  یق را برايحقا ین الھيد. كند یم" كشف"لم مجھوالت را ع. درست از عقل است یاستفاده  ی
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ان معتقدند كه خدا ھم ظاھر كننده است ھم يئبھا. ميخود كشف كن ین كه الزم باشد خودمان آنھا را برايكند، بدون ا
  .وجود داشته باشد یشود اختالف ین دو نمين اين بيآن است؛ بنابرا یكه علم در جستجو یقتيحق یننده يآفر

در طول چند . بشر است یوجود دارد، به خاطر اشتباه و گستاخ یمذھب ین علم و اعتقادات سنتيكه ب یاختالف
امبر از طرف خدا ين كه پيد یه يم اوليمختلف شده و باعث شده تعال ینيد یستمھايغلط وارد س یرھايقرن، كم كم تفس

مشكل  یغلط بشر یرھاين از تفسيح ديو صح یم اصليِص تعاليتشخ ،نبا گذشت زما. آورده، از شكل خود خارج شود
نظر مردم را  یِق علميقات دقيتحق یجه يشتر از نتي،  بیعلم یفكر یمكتبھا یفكرھا و نظرات خام و اثبات نشده . شد

مخالف ھم ن و علم يكه د فرموده حضرت عبدالبھاء. ز بر اختالفات دامن زده استين موضوع نيبه خود جلب كرد و ا
  : كنند یل ميگر را تكميكديستند بلكه ين

د يد و از برای انسان دو بال است که بآن پرواز نمايگر انفکاک ننمايکدين و علم توأم است از يد"
م يقت لھذا تعليد است و مجاز است نه حقينی که از علم عاری است عبارت از تقاليت نکند ھر ديجناح واحد کفا
  ١٣٦"ن استياز فرائض د

ن، يكنند با وحدِت علم و د ین غلط است كه فكر ميد یاز اھال ین تفكِر بعضيد  كه ايفرما یگر ميد یدر جا 
  : كند ین اساس آن را محكم ميشود بلكه برعكس وحدِت علم و د یف مين ضعيد

عقل د که در دست امم است چون مخالف علم و ين تقاليع اين و علم و عقل مطابق باشد لھذا جميد ديپس با"
قت ھر يه با علم و عقل بحقيق مسائل روحانيم و به تطبيقت نمائيد تحّری حقياست سبب اختالف و اوھام شده پس ما با

  ١٣٧."کی استيقت يقت است و حقيرا اساس کّل حقين واحد شود زيان ديع ادين مجری شود جميم اگر چنيامری پی بر
  

  حقوق زنان و مردان یتساو
  

از مردان پست تر  یاجتماع یزندگ یجنبه ھا ی، زنان را در بعضیاديز یو فلسف یمذھب یكه سنتھا یدر  حال
. ديگو یحقوق زنان و مردان سخن م یاز تساو یئن بھايدانند، د یزنان را ذاتاً از مردان پست تر م یا حتيدانند و  یم

نده يندارند و در آ یبا مردان فرق یفكر یھا يیكنند كه زنان از نظر توانا ید ميتاك حضرت عبدالبھاءو  حضرت بھاءهللا
اگر تا حاال زنان . توانا ھستند یتالش بشر یدر تماِم جنبه ھا یو علم یفكر یآشكارا نشان خواھند داد كه در دستاوردھا

مناسب نداشته  یت اجتماعيو موقع یت كافيم وتربين خاطر بوده كه تعليخود را نشان دھند، به ا ینتوانسته اند استعدادھا
شرفت يدادند زنان پ یكردند و اجاز ه نم یدارند، ھمواره زنان را كنترل م یتر ی؛ به عالوه، مردان كه جسم قواند
  :فرمودان يب حضرت عبدالبھاء. كنند

در ايّام گذشته عالم اسير سطوت و محکوم قساوت و قّوت بود و رجال بقّوۀ شّدت و صالبت جسماً "
حال اين ميزان بھم خورده و تغيير کرده قّوۀ اجبار رو باضمحالل است و و فکراً بر زنان تسلّط داشتند اّما 

ذکاء عقالنی و مھارت فطری و صفات روحانی يعنی محبّت و خدمت که در نسوان ظھورش شديدتر است رو 
بعلّو و سمّو و استيال است پس اين قرن بديعه شؤونات رجال را بيشتر ممزوج با کماالت و فضائل نسوان 

  ١٣٨"نمايد
قت، در يدر حق. ِن نفوذ مردان و زنان در جامعه استيب یبه موازنه كاملتر یابيا، دستيمھِم اتحاد دن یك جنبه ي

  :برقرار خواھد شد یشگيشتر زنان جنگ كمتر خواھد شد و صلح ھمينفوذ ب یجه ينت
جنگ بر ده بود و خشونت و يت دچار نقص و فتور بوده چه بکمال نرسيسالفه عالم بشر یدر ازمنه "
د چه ين دوران بشمار می آيم در محو و اختتام ايت نساء اقدامی عظيم و تربيتعل. ن مستولی شده بوديروی زم

ن يقت نساء بزرگتريدر حق. ز به کار خواھند برديقدرت و نفوذ خود را در امحاء جنگ و ست ینساء ھمه 
ً نزاع و جدال را از صحنه يسوان قطعن المللی می باشند نيعامل در برقراری صلح عمومی و حسن روابط ب ا

  ١٣٩."ت محو خواھند کرديبشر ی
  

  ین الملليت بيم و تربيتعل
  

داشته  یكساني یتيم و تربيد امكانات تعلين است كه دختران و پسران بايا حضرت بھاءهللام يگر از تعاليد یكي
ل يد بتوانند تحصيكودكان با یھمه . رده استارائه ك یعمل یھا يیز راھنمايم نين تعليدر مورد ا حضرت بھاءهللا. باشند

 یكاف یتيم و تربيگر كودكان به امكانات تعليد یو مشكالت خانوادگ یل مشكالت مالياگر به دل. ت شونديكنند و ترب
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ن يا. د امكانات موجود را به دختران دادياز را برطرف كند، بدون  شك باين نينداشته باشند و جامعه ھم نتواند ا یدسترس
جامعه است،  ین مربيبه عالوه، چون مادر اول. گذشته را جبران كنند یتوانند عقب ماندگ یزنان م. كار دو ھدف دارد

  .خواھند برد یشتريدھد، سود ب یا جامعه به آنھا ميكه خانواده  یليو تحص یتياز امكانات ترب ینسل بعد
 

  حدش از ين فقر و غنای بيتعادل برقرار شدن ب –عدالت اقتصادی 
  

 یايدر دن یعدالت یاز موارد ب یكي. آمده، بر اساس عدالت قرار دارد یم بھائيكه در تعال یوحدت عالم انسان
شتِر يھستند كه ب یگروه كوچك. شود یم نمين مردم تقسيبه صورت متعادل ب یو مادّ  ین است كه منابع اقتصاديامروز، ا

گر، مردم ياز طرف د. دنكن یكنترل م یع را در نظام اقتصاديد و توزيتول یثروت جامعه در دست آنھا است و بخشھا
ن يك كشور وجود دارد و ھم بين مردم يك ملّت و بين اختالف ھم درون يا. چاره اندير و بيار فقيھستند كه بس یاديز

رشد و  ر ھستند ويكشورھا فق یه يبق یثروتمند ھستند؛ ول یليشرفته، خيپ یصنعت یاز كشورھا یبعض. مختلف یملّتھا
 یشود و اوضاع روز به روز  بدتر م یشتر مير و ثروتمند بيفق یطبقه ھا یبه عالوه، ھر سال فاصله . افته انديتوسعه ن

حضرت . به وجود آورند یتوانند تعادل عادالنه ا یجھان نم یاقتصاد یدھد كه نظامھا یان نشان مين جريا. شود
حضرت . ان آور است و خداوند آن را ممنوع كرده استيز یظر اخالق، از نیاقتصاد یعدالت ید بيفرما یم بھاءهللا

  :ديفرما یم عبدالبھاء
د اصالح کرد و چنان قانونی يت فقر بايت غنا باشند و بعضی در نھايست که بعضی در نھايجائز ن"

  ١٤٠." اشدت غنا را داشته بيکی نھايکی به فقر مبتلی و نه يت باشد نه يگذاشت که از برای کّل وسعت و رفاھ
  :ديفرما یكنند، م یت نميكه عدالت را رعا یدر كلمات مكنونه به افراد حضرت بھاءهللا
ن ياد نموده ام از ظلم احدی نگذرم و ايد که قسم يای ظالمان ارض، از ظلم دست خود را کوتاه نمائ"

  ١٤١"عھدی است که در لوح محفوظ محتوم داشتم و بخاتم عّز مختوم
  :سدينو یم یطبقات ید فاصله و در ھمان كتاب در مور

د که مبادا از غفلت به ھالکت افتند و يسحر گاھی فقرا اخبار کن یا را از ناله يای پسران تراب، اغن"
  ١٤٢". ن بخصالیيئاً لمن تزيب مانند الکرم و الجود من خصالی فھنيدولت بی نص یاز سدره 

يک من است، پس گوارا باد کرم و بخشش و جود از صفات و خصلتھای ن: ترجمه ی بخش عربی[
  .]برای کسی که به صفات من مزيّن شد

ش يافزا ید كم بود، برايل توليدر گذشته كه وسا. مورد است یرقابت ب یاختالف طبقات یاصل یاز علتھا یكي
 یو ماد ید منابع انسانيبا. رديآن را بگ یو تعاون جا ید ھمكاريبود اما امروزه با یخوب یزه يد، رقابِت محدود انگيتول

در  شرفت خوديپ یاز آن منابع برا یكم ینكه عده يبشر در دراز مدت به كار رود، نه ا یھمه  یاستفاده  یموجود، برا
را  یرقابت، ھمكار ید به جايبا از منابع مادی و انسانی به نفع ھمه استفاده کنيمم يخواھ یاگر م. استفاده كنند کوتاه مدت

  .ميرا گسترش دھ م و آنيكن یوارد نظام اقتصاد
 یح ميرا توض یمسئله تعاون و ھمكار حضرت عبدالبھاء. جاد شوديد در تمام سطوِح جامعه ايبا یھمكار  

د كارگر و كارفرما يك كارگاه  كوچك بايدر  ید حتيگو یاو م. كند یان ميدھد و نقش شراكت را در حل مشكالت ب
شرفت كارگاه را به سود يك باشدتا پيدرصد در سود كارگاه شر د به جز حقوق و مزد، چنديكارگر با. ك ھم باشنديشر

گر ين صورت ھمسو شود، ديمنافع كارگر و كارفرما به ا یوقت. نان كار كنديدا كند و با اطميپ یخود بداند و آرامش روان
و تعادل  شود یجاد مين كارگر و كارفرما اختالف اين صورت بير ايدر غ. شود یكار به خاطر اعتصاب ، متوقف نم

 حضرت بھاءهللا. شود یجاد ميو استثمار ا یعدالت یشود و ب یمسلّط م  یگريبر د یرود و گروھ ین مياز ب یاقتصاد
  :دھد یافراد ھشدار م یرقابت و قدرت طلب یدرباره 

ز است چه يبلی انسان عز... ران مشاھده گشتيان آمد عالم خراب شد و ويبرتری و بھتری که به م"
 ١٤٣".ريدن خطائی است کبيحّق موجود ولکن خود را اعلم و ارجح و افضل و اتقی و ارفع د یه يآکه در کّل 

ز به يش زنده است، جامعه نياعضا ید ھمان طور كه بدن انسان به خاطر ھمكاريگو یم حضرت عبدالبھاء  
  :ماند یم یش زنده و سالم و متعادل باقياعضا یخاطر ھمكار

ن ارتباط تعاون و تعاضد حاصل و تعاون يت ارتباط و از ايدر نھا ع کائناتيجاد جميدر عالم ا"
ابد يع کائنات انحالل ياء برداشته شود جميقه ای از حقائق اشيات اگر تعاون و تعاضد دقيوتعاضد سبب بقا و ح
  ١٤٤".ن نوع انسان استيو اعظم تعاون ب... و ھباًء منثورا گردد
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آمده كه  یم بھائيدر تعال. ستيانسانھا ن یدرآمد ھمه  یتساو یه معنآمده، ب ید بھائيكه در عقا یتعادل اقتصاد
ھا و تجارت  يید بتواند داراين نظام بايدرون ا یجاد شود كه ھر فرديا یبر اساس ھمكار یا ید نظام اقتصاديبا

 یتماع، بعضمتفاوت دارند، در اج یازھايمتفاوت و ن یالبته افراد مختلف، استعدادھا. مخصوص خودش را داشته باشد
كنند،  ین شغلھا خدمت ميكه در ا ید كسانيدارند و با یشتريت، ارزش بيم و تربيمثل تعل یاجتماع یخدمات یاز كارھا
  .شان جبران شوديزحمتھا یبه گونه ا

ن مقدار يد كمتريبا. شتر باشديك مقدار مشخص بيك مقدار مشخص كمتر و از يتواند از  ینم نيزاما  درآمد آنھا 
 یگر نتواند حتيا مشكالت دي یبه خاطر ناتوان یاگر كس. ن شودييانسان باشد، تع یاساس یازھاين یكه جوابگو یدرآمد

ن يشتريد بيبا. اش برطرف شود یاساس یازھايبه او داده شود تا ن ید از صندوق عموميآن مقدار كم را داشته باشد، با
ا يباال برد  یات را تصاعديتوان مقدار مال یم. نكنند یوزش از حد مال انديمقدار درآمد ھم مشخص شود تا افراد  ب

فرمود كه در جامعه  حضرت عبدالبھاء .ش از حد در دست افراد جمع نشوديبه وجود آورد تا ثروت ب یگريمقررات د
  .اندوخته باشد، وجود نخواھد داشت یكه ثروت افسانه ا یگر ثروتمنديساخته شود، د یم بھائيكه بر اساس تعال یا

از  مشاغل مثل پزشك،  یوجود خواھد داشت تا بعض یخاص یكسان نخواھد بود و تفاوتھايقطعاً حقوق افراد 
ا يباالتر  ینيتواند از حد مع ین مقدار نمياما باز ھم ا. ق شونديار مھم ھستند، تشويجامعه بس یكه برا... كشاورز و 

. ش از حد جمع كنديثروت ب یگريش برطرف نشود و دياازھير باشد كه نيآن قدر فق ید كسينتر برود، چون نباييپا
را در  یگانه ايد و ينظام جد یا مشترك است وليدن یاقتصاد یجھات با نظامھا یاز بعض یبھائ یم اقتصادين تعاليبنابرا

 ه آنيشب یا نظاميمحصول و خدمات در كل جھان ساخته شده و تا كنون در دن یم عادالنه ينظردارد كه بر اساس تقس
  ١٤٥.وجود نداشته است

  

  جامعه یاد روحانيبن
  

 یدھند كه نظام اقتصاد یح ميتوض حضرت عبدالبھاءو  حضرت بھاءهللا، یو اجتماع یدر بحث مسائل اقتصاد
است، اما  یاز راه حل كل یكنند كه فقط بخش ید ميو تاك شود تا منافع افراد جامعه ھمسو شوند ید دوباره سازمان دھيبا

 ین نظامھايكاملتر یص باشند، حتياگر افراد جامعه نابالغ وحر. است یاده خواھيو طمع و ز ، حرصیمشكل اصل
جامعه به طور  یشه شروع شود و قلب و فكر اعضايد از ريحل مشكل با یپس برا. توانند موفق شوند یھم نم یاقتصاد

انت يند، فقط به دست دنبكشا ینابودرا به  یبشر یند جامعه نتوا یكه م یاقتصاد تد حل مشكاليكل. منقلب گردد یكل
  :ديفرما یم حضرت عبدالبھاء. است یالھ

ً اموری است معنوی که با عوالم قلبی و روحانی مرتبط يط اقتصادی طبيشرا یاساس ھمه " عتا
   ١٤٦" است
انسان را  یم بھائيتعال. كارساز است یبشر یتھايفعال یجنبه ھا یمشكالت انسان در ھمه  ین اصل برايا

 یمشكالت بشر یبرا یداريچ گونه راه حل پايقت ھين حقين كه بدون در نظر گرفتن ايداند و ا یم یروحان یدموجو
تھا و يفيك یانسان به ھدف روحانی وجود او يعنی شناخت و عشق به خدا و توسعه  یتھايفعال یھمه . وجود ندارد

  .فضائل روحانی مربوط است
برای محدوده ی وسيعی از فعاليتھای بشری  ضرت عبدالبھاءحو  حضرت بھاءهللال است که يبه اين دل

 یك زندگي یبرا .قرار داد ینی و دنيوی نمی توان مرز مشخصين جنبه ھای ديب. راھنمايی ھای الزم را ارائه کرده اند
  .د ھمواره با چشم انداِز روحانی زندگی کرديخوب و موفق، با

 ین ميبُعِد روحانِی بشر تأکيد خاصی می کند و بنابراين فقط دبين مردم است، بر  الھین که ظھور تدريجِی يد
، ھر چقدر پاك و خالص باشد، اگر به دين و اراده و خواست خدا یچ تالشيجامعه را بسازد و ھ یه يربنا و پايتواند ز

  :در اين مورد می نويسد یربان یشوق. ا توجه نكند، شكست خواھد خورديدن یبرا
نظر اخالق فردی يا از لحاظ روابط موجود بين جوامع و ملل، افسوس که دچار چنان  عالم بشريّت، خواه از"

انحراف شديد و انحطاط عظيمی گشته که از طريق بھترين سياسيّون و برترين زمامداران عالم، اگر مساعی آنان مؤيّد 
که برجسته ترين رجل سياسی  در آخرين چاره انديشی برای عالم انسانی يعنی ھر طرحی... نگردد نجات نخواھد يافت

بخواھد ابداع کند، ھر اصلی که ممتازترين اقتصاددان دنيا احتماالً اميد به ارائۀ آن داشته باشد و ھر تعليمی که 
پرشورترين اخالقيّون عالم در ترويج آن تالش نمايد نمی تواند شالودۀ متينی فراھم آورد تا بر اساس آن آيندۀ دنيای آشفته 

   ١٤٧."وار گرددبتواند است
  

                                                 
حضرت براي اطالع بيشتر مي توانيد به بيانات . بررسي كامل ديدگاه بھائي درباره ي مسائل اقتصادي در محدوده ي اين كتاب نمي گنجد ١٤٥

 .  در اين باره مراجعه كنيد عبدالبھاء
 Promulgation of Universal Peace، ٢٣٨، ترجمه از صحضرت عبدالبھاء ١٤٦
 .١٠ص , وقی ربانیش, "ھدف نظم بديع جھانی" ١٤٧
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  ین الملليزبان ب
  
ا يدن يیبايز مثل تنوع فرھنگھا، موجب زيتنوع زبان ن. وجود دارند یگوناگون یمتمدن ما، زبانھا یايدر دن 

در روابط مياِن , وجوِد گروھھای زبانِی فراوان, در سطح روابط عملی. ز ھستيبر سر ِ راه اتحاد بشرن یاست؛ اما مانع
آورد و جلوی جريان آزاد اطالعات را می گيرد و برای فرد عادی و يک زبانه مشکل می  ید مانسانھا مشكل به وجو

خود  یاز افراد آن قدر به زبان و ادبياِت مادر یگروھ. شود که درمورِد وقايع جھانی ديدگاھی جھانی به دست آورد
  .جب اختالف و تعارض می شودن تعصِب زبانی مويا.دانند یگر برتر ميد یعالقه دارند كه آن را از  زبانھا

ك يدستور ايجاد يا انتخاِب , اتحاد بشر یبرا حضرت بھاءهللابنابراين جای تعجب نيست که در دستورالعمِل 
ن صورت بعد از يبه ا. س شوديا تدريدن یزبانی که در  تمام مدرسه ھا, کمکی نيز وجود داشته باشد ین الملليزبان ب
 یاين زباِن جھانی م. ھم خواھند داشت ین الملليك زبان بيشان  یالوه بر زبان مادرانسانھا ع یك نسل، ھمه يگذشت 
ا به يموجود در دن یاز زبانھا یكياگر  . ك زبان اختراعِی جديد باشديا يا باشد يموجود در دن یاز زبانھا یكيتواند 

اختراع  یدياگر ھم زبان جد. كنند یموجود دارند كه به آن زبان صحبت  یاديانتخاب شود، افراد ز یعنوان زبان عموم
 یچ گروھيست، احساسات ھين یبرايش ساخت و چون مربوط به گروه خاص یشود، می توان دستور زبان ساده تر

   ١٤٨.شود یك نميتحر
طبق . ند كدام زبان بايد زبان بين المللی شوديگو یکمکی معتقدند، اما نم ین الملليان به اصِل زبان بيبھائ

ا يدن یملِتھا یل شود كه افراد متخصص در آن جمع شوند و ھمه يتشك ین الملليك انجمن بيد يبا, ھاءهللاحضرت بدستور 
  . ن كنندييتع ین الملليك زبان بين جمع ين جمع را قبول داشته باشند، بعد ايا

. رکوب کنديعنی نبايد زبانھای موجود را س, تاکيد کرد که زبان بين المللی بايد کمکی باشد حضرت بھاءهللا
ا در کناِر زبان بين يمتنّوع دن یاست،وحدت در کثرت است يعنی تمام زبانھا یز مثل وحدت عالم انسانين ین الملليزبان ب

 یبرد، بلكه از نابود ین نميگوناگون را از ب ینه تنھا زبانھا ین المللين زبان بييدستور تع. خواھند ماند یالمللی باق
از زبانھای اقليت در سايه ی زبانھای  یمثال بعض. كند یم یريكنند، جلوگ یه آنھا صحبت مب یكه افراد كمتر يیزبانھا

 یاد ميرا  یتھا ھم زبان عمومين شود، اقلييتع ین الملليك زبان بي یوقت. ھستنداکثريت تحت فشار و در خطر نابودی 
  ١٤٩.توانند زبان مخصوص خود را داشته باشند و آن را حفظ كنند یرند و ھم ميگ

  

  یظھور الھ یدو جنبه 
  

. اساسی استبازی می کند، خ بشر يدر تار ظھور الھی ی کهدرِک نقش, برای فھميدن ھمه ی تعاليم بھائی
دو ھدف ) ھر دينی(توضيح دادند که ھر ظھوری, در مورِد ظھور تدريجی اديان حضرت عبدالبھاءو  حضرت بھاءهللا

انسانھا، نسبت به  یخدواند برا یا نسبت به خداوند، اراده و خواسته اول اين که ھر دينی شناخت ما ر. اساسی دارد
د، بنابراين شو یاز تکامل اجتماعی ظاھر م یدر زمان و مکان خاص ینياما ھر د. ديگران و خودمان افزايش می دھد

 یارائه , نيھر دن مسئله، ھدف دوم يبا توجه به ا. بشر و مشكالت او متفاوت ھستند یازھايبسته به شرايط ، ن اديان
  .حل مشكالت و چالشھای زمان است یبرا یروش و دانش عمل
اول، مظھر ظھور يا  یدر مرحله . است یخصوص یو دوم یعموم ین دو ھدف درآن است كه اوليتفاوت ا

 ینھا مسائليا. ترس و عشق می پردازد, مثل رنج، تولد، مرگ یو جنبه ھای ابدی زندگ یپيامبر الھی به مسائل عموم
ط يدوم، مظھر ظھور با توجه به شرا یدر مرحله . شه و در ھر زمان و مکانی با آنھا روبرو استيھستند كه انسان ھم

  .دھد یبه بشر م یو مکانی، دستورات خاص یزمان
) یيا ابد( یجھانی و عموم. ١: دو جنبه دارد ینياحكام ھر د, ن برای رفع نيازھای ھر دوره ی جديدیيبنابرا

  :دھد یح مين صورت توضين دو جنبه ی دين را به ايا حضرت عبدالبھاء). یيا موقت( یاجتماع.٢
ھر دينی منقسم بدو قسم است قسمی بعالم اخالق تعلّق دارد و آن علويّت عالم انسانی و ترقيّات بشر و " 

اين اساس جميع اديان معرفةهللا است و کشف حقائق اشياء اين امر معنوی است و اصل اساس الھی ابداً تغيير نمی کند 
پس ... قسم ثانی تعلّق بمعامالت دارد و آن فرع است باقتضای زمان تغيير می کند. است لھذا اساس اديان الھی يکی است

                                                 
دختر دکتر . وجود دارد, سابقۀ تاريخی و رابطه ی مخصوصی بين امر بھائی و زبان اسپرانتو که دکتر زامنھوف آن را اختراع کرد ١٤٨

 ھاءحضرت عبدالباگرچه . پدر او را به خاطر اين کار بزرگ تحسين کرده است حضرت عبدالبھاءيکی از بھائيان فّعال بود و , ليديا, زامنھوف
حد اقل اختراع و توسعۀ . ولی از آن به عنوان يکی از وسايل اتّحاد عالم ياد کرده است, زبان بين المللی خواھد شد, ھيچگاه نگفت که اين زبان

ی آن يکی يعنی زباِن بين المللی امکان پذير است و عالم بشريّت مجبور نيست برای اجرا حضرت بھاءهللازبان اسپرانتو نشان داد که اين تعليم 
 .اين حقيقت ممکن است مقاومت احتمالی دربرابر اصِل زبان بين المللی را کاھش دھد. از زبانھای موجود دنيا را انتخاب کند

بھائيان احساس می کنند که زبان عمومی بين المللی با آسان نمودن روابط به وحدت عالم انسانی کمک خواھد نمود و در عين , به اين طريق ١٤٩
اين يک نمونه از روشی . ن دسترسِی ھمگان را به فرھنگ غنی اقليّت ھا فراھم می کند و در حقيقت اين فرھنگھا را حفظ خواھد کردحال امکا
 .برای برقراری وحدت در کثرت آورده است که با ھمسان و ھمشکل سازی بکلّی متفاوت است حضرت بھاءهللاست که 



 

٥٤ 
 

اينگونه احکام در ھر دوری تغيير می کند و فرع است اس اساس اديان که تعلّق باخالق و روحانيّات دارد تغيير نمی کند 
  ١٥٠"عّدد و تبّدل نداردو آن اساس يکی است ت

ن دو دسته احكام را از يان، ايروان اديآن است كه پ ینيسيستمھای مختلف د تضاد و ستيزمھم  یاز علتھا یكي
ن ثابت ھستند ينان فكر كنند كه آن قويروان دياگر پ. كنند یر مييبا تكامل جامعه تغ ین اجتماعيقوان. ص نداده انديھم تشخ
ر نخواھد كرد، ييتغ یموس ین اجتماعيكردند قوان یان فكر ميھوديمثالً  ؛شوند یشكل روبرو مر كنند، با مييد تغيو نبا
  .ت كردنديح را آزار و اذين شدند و مسير داد، يھوديان خشمگيين را تغيح تعدادی از آن قوانيمس ین وقتيبنابرا

ان معتقدند يبھائ. ی ھستندجزو تعاليم اجتماع, بعضی از تعاليم بھائی که در صفحات آينده مطرح می شوند
, واضح است که تعاليمی مثل تاسيس يک زبان بين المللی کمکی. است یگانگيعدم اتحاد و  یمشكل اساسی ِاجتماع كنون

  .عمالً به تاسيس وحدت و يگانگی کمک می کنند
اساس  فرمايد یم حضرت عبدالبھاء. ینفرت و دشمن یمحبت و عشق است و اختالف نشانه  یوحدت نشانه  

بنابراين با . ان مشترك استياد یاست كه در ھمه  یك اصل جھانيعشق و محبت . محبت و عشق است یم الھيتعال
م كه ھمه ی آنھا از نبودن روحانيت ينيبررسی کامل مشکالت اجتماعی که به خاطر نبودن اتحاد به وجود آمده، می ب

حقايق ھم ) حقوق مردان و زنان یمثل تساو( حضرت بھاءهللام ياز تعال یاريان معتقدند كه بسيبھائ. سرچشمه می گيرند
  .عاملھای اساسی برای حل مشکالت اجتماعِی کنونی به شمار می آيندھم روحانی جھانی ھستند و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٠١و  ١٠٠صص , حضرت عبدالبھاء, "خطابات" ١٥٠
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   امبران او و انسانيا پيخدا، مظاھر الھی .۶
  
  

 یان مطرح است، مياد یكه در ھمه  یچطور به مسائل مھم یبھائانت يم دينيم ببيخواھ ین فصل ميدر ا
ً چيھدف زندگی و ھستِی بشر چ: پردازد  یانسان دارند؟ خوب یروحان یدر زندگ یان چه نقشيست؟ اديست؟ انسان واقعا

 ینعيقاً يدق" یمظھر ظھور الھ"ست؟ يچ یزندگ یروحان یست؟ مسئوليت ما در برابر خدا چيست و معنيچ یست؟ بديچ
که دراديان " یالھ ظھور"ايده ی به  به کار رفته،چه؟ و چطور اين عبارت و موضوع که برای اولين بار در دين بھائی 

  مربوط می شود؟ ،مطرح است نيز ديگر
  

  ین بھائيقت انسان از نظر ديحق
  

 یپرمشغله ا یاحتماالً زندگ. كنند یم یتوجه كنند، زندگ یزندگ ین كه ھرگز به معنيافراد بدون ا یبعض
ن يا یدانند چرا ھمه  یكنند، دانشمند يا موسيقيدان می شوند، اما نم یشوند، كار م یكنند، بچه دار م یدارند؛ازدواج م
ندارند که به فعاليتھای مختلف زندگی شان معنابخشد و احتماالً از حقيقت و ھويت  یدھند؛ھدف خاص یكارھا را انجام م

  . تصوير روشنی در ذھن ندارند خود و اين که واقعاً چه ھستند
وجود نداشت و انسان به  یننده اياگر آفر. ھدف ببخشد یتواند به زندگ ین ميگفت فقط د حضرت بھاءهللا

ك موجود ي یا به وجود آمده بود، زندگی ھدفی نداشت؛ ھر انسانيدن" یحرارت یمحركه  یروين"از  یصورت تصادف
تواند رفاه و لذت داشته باشد و از رنج و  یتا م یکرد در زندگ یم یسعوان متفكر كه يو موقتی بود، يک ح یماد

ن كرده، به ييانسانھا تع یكه اين آفريننده برا یانسان و ھدف یننده يكه با توجه به آفر یكند فقط در صورت یزحمت دور
  :ن می گويديچن یف زندگدرباره ی ھد حضرت بھاءهللا. دا خواھيم کرديوجود انسان پ یبرا یم ،مفھوميانسان نگاه كن

مقصود از آفرينش عرفان حّق و لقای آن بوده و خواھد بود چنانچه در جميع کتب الھيّه و صحف "
  ١٥١"متقنه ی ربّانيِه من غير حجاب اين مطلب احلی و مقصد اعلی مذکور و واضح است

يه زندگی زمينی، در مراحل اول: دانست یاکتشاف و رشد شادی بخش روحان یان دائميد جريرا با یزندگ
از يرشد ن یادامه  یكه برا یانسان يک دوره تعليم و تربيت را طی می کند و اگر موفق شود، تجھيزات ذھنی و روحان

رد يگ یت پيشرفت خودش را در آينده بر عھده ميانسان به بلوغ جسمانی می رسد، مسئول یوقت. آورد یدارد، به دست م
به تدريج روزمره و درگيری ھای آن،  یما در جريان زندگ .دارد یخود او بستگاو به كوشش  یو از اين به بعد ترق

                                                 
  .۵٣ص " حضرت بھاءهللا منتخباتی از آثار" ١٥١
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با خود و  اين درک ما را قادر می سازد تاو عميقتر می سازيم در زمينه ی حقيقت  یاصول روحاندرک خود را از 
به  یروحان یاھايفرد در دن د،يان رسيا به پاين دنيا ین كه زندگيبعد از ا. يمگران و خداوند ارتباط موثرتری برقراركنيد

ات آن خبر يما است، ما از جزئ یا يدر برابر دن ینيجن یايگر مثل دنيد یايا در برابر دنين دنيا. دھد یرشدادامه م
  . ما است یا يگسترده تر از دن یليم و حتماً خيندار

قت انسان يم بھائی، حقبر اساس تعالي. رود ین نمياز ب یبعد از مرگ جسمان) يا نفس(ان معتقدند روحيئبھا
ست و به جسم ين یده و ماديز دارد كه خدا آن را آفري، روحی ن یو ماد یبه جز جسم ظاھر یھر انسان. است یروحان

 یروح بعد از نابود یند وليآ یروح وجسم با ھم به وجود م. برعکس جسم وسيله ی نقليه ی روح است. وابسته نيست
  .ت، فكر و ھوشياری انسان استيگاه شخصيجا روح. دھد یز به رشد ادامه ميجسم ن

. رود یش ميخدا پ یروح به سو. انسان رشد و تكامل روح و توانايی ھای روح است یھدف اصلی از زندگ
ھر قدر درباره ی خدا مطالب بيشتری ياد . خداوند و عشق خدا است يیر، شناساين مسيانگيزه و نيروی محرکه او در ا

ھر . ميداشته باش یكترينزد یكند با خالق خود رابطه  ین عشق كمك ميبيشتر می شود، و ا می گيريم، عشقمان به او
 یرا منعكس م یالھ یمی شود كه صفتھا ینه ايشود و رفتارمان مثل آ  یم، اخالقمان پاكتر ميكتر شويقدر به خدا نزد

  .كند
اين موضوع . اصلی روح است ، ھمين توانايی ظاھر کردن صفات الھی، حقيقتحضرت بھاءهللاطبق تعاليم 

اين صفات چيزی خارج از . است ده شدهيخدا آفر" صورت و مثال"معنی آيات کتب آسمانی است که می گويند انسان به 
فقط الزم است اين خواص . روح نيستند، بلکه در روح نھفته اند، مثل رنگ و بو و طراوت گل که در دانه نھفته است

  :اين مسئله را اين گونه توضيح می دھد ت بھاءهللاحضر. رشد و پرورش پيدا کنند
کينونت و حقيقت ھر شيئی را به اسمی از اسماء تجلّی نموده و به صفتی از صفات اشراق فرمود "

مگر انسان را که مظھر کّل اسماء و صفات و مرآت کينونت خود قرار فرمود و به اين فضل عظيم ومرحمت 
  ١٥٢"قديم خود اختصاص نمود

پيشرفت روحانی يعنی به دست آوردن . می گويد" پيشرفت روحانی"ھائی به رشد و تکامل روح فرد تعاليم ب
حضرت . توانايی برای عمل مطابق اراده ی خدا و ظاھر کردن صفات و روح خدا در رفتار با خودمان و ديگران

 .استدر مسير رشد روحانی  ،به ما می آموزد که تنھا شادمانی واقعی و پايدار بھاءهللا
كند رشد روحانی کند،  یم یوجودش آگاه می شود و سع یروحان یرا كه از جنبه  یفرد حضرت بھاءهللا

  : كند یف مين طور توصينامد و او را ا یم" ل حقيسالك سب"و " مجاھد"
بايد در کّل حين توّکل بحّق نمايد و از خلق اعراض کند و از عالم تراب منقطع ... شخص مجاھد"

و به ّرب االرباب دربندد و نفس خود را بر احدی ترجيح ندھد و افتخار و استکبار را از لوح  شود و بگسلد
قلب بشويد و به صبر و اصطبار دل بندد و صمت را شعار خود نمايد و از تکلّم بی فايده احتراز کند چه زبان 

ق نمايد و نار لسان ارواح ناری است افسرده و کثرت بيان سّمی است ھالک کننده نار ظاھری اجساد را محتر
و افئده را بگدازد اثر آن نار بساعتی فانی شود و اثر اين نار بقرنی باقی ماند و غيبت را ضاللت شمرد و بآن 
عرصه ھرگز قدم نگذارد زيرا غيبت سراج منير قلب را خاموش نمايد و حيات دل را بميراند و بقليل قانع باشد 

عين را غنيمت شمارد وعزلت از متمّسکين و متکبّرين را نعمت شمرد در و از طلب کثير فارغ مصاحبت منقط
آنچه برای خود نمی پسندد برای ... اسحار باذکار مشغول شود و بتمام ھّمت و اقتدار در طلب آن نگار کوشد

ھول بر عاصيان قلم عفو درکشد و بحقارت ننگرد زيرا حسن خاتمه مج... غير نپسندد و نگويد آنچه را وفا نکند
ای بسا عاصی که در حين موت بجوھر ايمان موفّق شود و خمر بقا چشد و به مأل اعلی شتابد و بسا . است

  .مطيع و مؤمن که در وقت ارتقای روح تقليب شود و باسفل درکات نيران مقّر يابد
 باری مقصود از جميع اين بيانات متقنه و اشارات محکمه آنست که سالک و طالب بايد جز خدا را

فنا داند و غير معبود را معدوم شمرد و اين شرايط از صفات عالّين و سجيّه روحانيّين است که در شرايط 
مجاھدين و مشی سالکين در مناھج علم اليقين ذکر يافت و بعد از تحقّق اين مقامات برای سالک فارغ و طالب 

  ١٥٣..."صادق لفظ مجاھد در باره ی او صادق می آيد
ن آن است كه به انسان كمك كند تا خودش را يدھد كه نقش اساسی و روحانی د یح ميضتو حضرت بھاءهللا
 یآورند به انسان كمك م یم بشر یامبران برايم روحانی كه پيتعال. خواھد یم یزياو چه چ یبشناسد و بفھمد كه خدا برا

م يتعال یاجرا یكه برا یھر تالش .زندگی را درك كند، که قوانين زندگی را بفھمد یكنند كه ھدِف و نيروھای روحان
حضرت كند به پيروی از تعاليم  یم یكه سع یمثالً كس. كند یما كمك م یروحان یشرفت استعدادھايم، به پيبكن یالھ

شود؛ اين به فرد کمک  یشتر ميشناسد و عشقش به آنھا ب یگران را بھتر ميتعصب و خرافات را كنار بگذارد، د بھاءهللا
  .موثرتری داشته باشد می کند تا زندگی

                                                 
  .۵٠ص " تی از آثار حضرت بھاءهللامنتخبا" ١٥٢
  .١٧٠ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٥٣
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معنای روحانی . شرفت كرديپ یتوان از نظر روحان یم آنان نميامبران و تعاليد بدون پيگو یم حضرت بھاءهللا
به ھمين دليل بھائيان دين را کليد اساسی . زندگی برايمان آشکار نمی شود، حتی اگر برای کشف آن بسيار تالش کنيم

  . ندبرای يک زندگی روحانی موفق می دان
  :درباره ی مظاھر ظھور الھی و تاثير آنان بر پيشرفت روحانی بشر چنين می گويد حضرت بھاءهللا

تا جميع ناس در ظّل تربيت آن آفتاب حقيقت تربيت گردند تا باين رتبه و مقام که در حقائق "... 
و اولياء با قّوت ربّانی و  اين است که در جميع اعھاد و ازمان انبياء. ايشان مستودع است مشّرف و فائز شوند
  ١٥٤..."قدرت صمدانی در جميع ناس ظاھر گشته

دن از جامعه و افراد برای پيشرفت روحانی يگز یان معتقدند كه دوريئز دارد و بھاين ین بُعد اجتماعيالبته د
). مفيد است قابل قبول و بی ضرر و یموقت یانزوا یالبته گاھ(كند  ینم یشرفت روحانيھم به پ یالزم نيست و كمك
. شود یجاد ميگران ايبا د یو ھمكار یز در جامعه و زندگيشرفت او نين پيشترياست، ب یاجتماع یچون انسان موجود

ار موثر يمان بسيشرفت روحانيمحبت  و تعاون وخدمت باشد، در پ یاز رو ین ھمكاريم و ايكن یگران ھمكارياگر با د
  . است

دو جنبه ی دين، يعنی جنبه ی  ھر ه خدا برای انسان تعيين کرده بهد كه ھدفی کيفرما یم حضرت بھاءهللا
  :روحانی و اجتماعی دين مربوط است

خواست يزدان از پديداری فرستادگان دو چيز بوده نخستين رھانيدن مردمان از تيرگی نادانی و "
  ١٥٥"دويم آسايش ايشان و شناختن و دانستن راھھای آن. رھنمائی بروشنائی دانائی

  :ارتی، پيشرفت اجتماعی بشر، اگر در مسير درستی باشد، بايد نمودار کلّی پيشرفت روحانی بشر باشدبه عب
جميع از برای اصالح عالم خلق شده اند لعمرهللا شؤونات درنده ھای ارض اليق انسان نبوده و "... 

  ١٥٦"بودنيست شأن انسان رحمت و محبّت و شفقت و بردباری با جميع اھل عالم بوده و خواھد 
  :درباره ی روح انسان و ارتباط آن با جسم می فرمايد حضرت بھاءهللا

جناب بوده که روح در رتبه ی خود قائم و مستقّر است و اينکه در مريض ضعف مشاھده  معلوم آن"
ولکن بعد از خروج از بدن ...می شود به واسطه ی اسباب مانعه بوده واالّ در اصل ضعف بروح راجع نه

در آفتاب خلف سحاب مالحظه فرمائيد که در رتبه ی ...ت و غلبه ای ظاھر که شبه آن ممکن نهبقدرت و قوّ 
خود روشن و مضيیء است ولکن نظر به سحاب حائله دور او ضعيف مشاھده می شود و ھمين آفتاب را روح 

و مضيیء ولکن  انسانی مالحظه فرمائيد وجميع اشياء را بدن او که جميع بدن بافاضه و اشراق آن نور روشن
اين مادامی است که اسباب مانعه ی حائله منع ننمايد و حجاب نشود و بعد از حجاب ظھور نور شمس ضعيف 

  ١٥٧"ھمچنين است آفتاب نفوس که به اسم روح مذکور شده و می شود...مشاھده می شود
. فناناپذير استبلکه در حقيقت جاودان و  ،روح نه تنھا پس از مرگ جسم به زندگی خود ادامه می دھد

  :فرمايدمی  حضرت بھاءهللا
فاعلم انّه يصعد حين ارتقائه الی ان يحضر بين يدی هللا فی ھيکل ال تغيّره القرون و االعصار و ال "

  ١٥٨"حوادث العالم و ما يظھر فيه و يکون باقياً بدوام ملکوت هللا و سلطانه و جبروته و اقتداره
ارتقاء می يابد تا اين که در محضِر خداوند ) مرگ( پس بدان که روح در حين صعود: ترجمه[

حاضر می شودبا ھيکلی که قرون و اعصار و حوادث عالم و آنچه در آن است در آن تغييری نمی دھد و تا 
     ].زمانی که ملکوت الھی و سلطنت و غلبه و اقتداِر خداوند باقی است، روح باقی می ماند

جھان آفرينش از ترکيب در روح توضيح می دھد که ھر چيزی که  درباره ی جاودانگی حضرت عبدالبھاء
ً روزی تجزيه و تحليل خواھد شد، ولی روح ترکيب عناصر نيست، از اتم  عناصر مختلف به وجود آمده باشد، قطعا

 :ساخته نشده و جسمانی نيست بلکه باقی و جاودان است
ن جسد قائم نبود تا بعد ياه موده است و بن جسد حلول ننيعنی روح انسانی در اياز اصل نفس ناطقه "

نفس ناطقه جوھر است و جسد قائم  ب جسد محتاج به جوھری گردد که قائم به آن باشد بلکهين ترکيل اياز تحل
 ١٥٩"دين جسد حاصل ننمايت نفس ناطقه از اصل است به واسطه ايشخص. به آن

ه است؛ روح چند بار در بدنھای مختلف تولد طبق تعاليم بھائی انسان قبل از زندگی روی زمين وجود نداشت
يک انسان طی . نمی يابد و حلول نمی کند، برعکس، روح ھميشه به طرف خدا می رود و از دنيای مادی دور می شود

در آن دوره ی نه ماھه، جنين تجھيزات جسمانی الزم . نه ماه در رحم، برای ورود به اين دنيای مادی آماده می شود
دنيای مادی برای انسان مثل . را به دست می آورد) مثل چشم، دست و پا و اندامھای ديگر(ر اين دنيا برای زندگی د

                                                 
  .۵٢ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٥٤
  .۵٨ ص" تخباتی از آثار حضرت بھاءهللامن" ١٥٥
 .١۴٠ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٥٦
 .١٠۴ ص" ضرت بھاءهللاتخباتی از آثار حمن" ١٥٧
 .١٠۵ ص" تخباتی از آثار حضرت بھاءهللامن" ١٥٨
 .١٨٠-١٨١صص " مفاوضات عبدالبھاء" ١٥٩
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بنابراين زمان زندگی ما در اين دنيا دوره ای برای . رحمی است که فرد را برای ورود به دنيای روحانی آماده می کند
ذھنی الزم برای زندگی پس از مرگ را به دست قرار است ما در اين دوران تجھيزات روحانی و  است؛ آماده شدن

  .آوريم
اما بر خالف رشد جسمانی در رحم مادر که بدون خواست و اراده ی انسان صورت می گيرد، رشد روحانی 

  :و ذھنی در اين دنيا شديداً به تالشھای ھوشيارانه فرد وابسته است
دگان بزرگی داده پس بلندی و پستی و يده و او را بر ھمه آفريکسان آفريمردم را  کتايننده يآفر"

  ١٦٠".شتر روديشتر کوشد بيھر که ب شی و کمی بسته بکوشش اوستيب
د به ين انسان است كه بايدھد اما ا ید و كمك خود را به انسانھا مييشه تاي، خدا ھمیئبھا یده يبر اساس عق

ھر قدر تاييدات الھی : "ر دھدييواورا تغبخشش خدا پاسخ مناسب بدھد و اجازه بدھد كه لطف خدا در روحش نفوذ كند 
قوی باشند، تا با تالش فردی مستمر و ھوشيارانه تکميل نشود، نمی تواند کامالً موثر واقع شود و سود واقعی و پايدار 

ك طرف خدا است كه ي: ست كه خدا به انسان ببخشد بلكه دو طرفه استين یزيچ" یرستگار"بنابراين  ١٦١."داشته باشد
  .برود یرستگار یبكند و آگاھانه  به سو یاديد تالش زيكند و طرف ديگر انسان است كه  با یھا بخشش مبه انسان

به . روحمان است یاستعدادھانيز توانايی ھا و  توانايی ھای اساسی ما ،است یروحان ماھيت اساسی ماچون 
ن استعدادھا در ياگر چه ا؛ داردقرار  وعبارتی شخصيت فرد و استعدادھای ذھنی و روحانی اصلی فرد در روح ا

به عنوان استعدادھای  حضرت بھاءهللابعضی از استعدادھايی که . شود یا آشكار مين دنيزمينی در ا یدوران کوتاه زندگ
اراده كه . ٢دھد،  یمنمايش ذھن كه توانايی تفکر منطقی و جستجوی ذھنی را . ١: روح انسانی نام می برد اينھا است

ھوشيارانه و سنجيده  ،قلب كه استعداد عشق فداكارانه. ٣دھد و  یم نمايشرا  یخود خواسته واراد یاستعداد كارھا
 .دھد یم مايشرا ن) نوع دوستی(ھمنوع  یبرا

روح  یوانات نوعيح. بھره اند  یازآن ب... اھان و يوانات و گيرا دارد و ح یدرون ین استعدادھايفقط انسان ا 
حيوانات بر اساس غريزه مجبورند کارھای خاصی . ن ھوشيار يا از وجود خود آگاه نيستندو عاطفه دارند ولی مثل انسا

با اين وجود حيوانات توانايی تفکر ھوشيارانه، بررسی منطقی و  .آنھا است یاز وجود جسمان یزه بخشيغر ،انجام دھند
  . چه ھدفی به وجود آمده اند یوبرادانند چه ھستند   یآنھا نم. کارھای ارادی را که مخصوص انسانھا است، ندارند

. ده استيانسان بالغ رس یكنون یدا كرده تا به مرحله يد كه نوع انسان به تدريج تكامل پيگو یم یئم بھايتعال
. كند یدا ميا كم كم تكامل پين دنيرد، نوع انسان ھم در ايگ یكند و شكل م ین در شكم مادر رشد ميھمانطور كه جن

  :فرمايد یم حضرت عبدالبھاء
شبھه ای نيست که نطفه ی بشر يک دفعه اين صورت را نيافته و مظھر فتبارک هللا احسن الخالقين "

نگشته بلکه لھذا به تدريج حاالت متنوعه پيدا نموده و ھيأتھای مختلفه يافته تا اينکه به اين شمايل و جمال و 
و و نمای انسان در کره ی ارض به اين کمال و لطافت و حالوت جلوه نموده پس واضح و مبرھن است که نش

مکّملی مطابق نشو و نمای انسان در رحم مادر به تدريج و انتقال از حالی به حالی و از ھيأت و صورتی به 
  ١٦٢."ھيأت و صورتی ديگر بوده

ان ولی از ابتدا از نوع ممتاز انس ،كند كه گرچه انسان از نظر جسمانی تکامل يافته ید ميتاك حضرت عبدالبھاء
  :بوده و از نوع حيوان نبوده است

يعنی نطفه ی انسان احواالت مختلفه پيدا کند و درجات متعّدده قطع نمايد تا اينکه بصورت فتبارک "
هللا احسن الخالقين رسيده آثار رشد و بلوغ در آن نمايان گردد و ھمچنين در بدو وجود انسان در اين کره ی 

ل و حالت رسيده البد مّدتی طول کشيده درجاتی طّی کرده تا بآن حالت ارض از بدايت تا باين ھيأت و شماي
مثل اينکه نطفه ی انسان در رحم مادر در بدايت به ھيأت . رسيده ولی از بدو وجودش نوع ممتاز بوده است

عجيبی بوده اين ھيکل از ترکيبی به ترکيبی از ھيأتی به ھيأتی از صورتی به صورتی انتقال نموده است تا 
طفه در نھايت جمال و کمال جلوه نموده است اّما ھمان وقتی که در رحم مادر به ھيأت عجيبی بکلّی غير از ن

اين شکل و شمايل بوده است نطفه نوع ممتاز بوده است نه نطفه ی حيوان و نوعيّتش و ماھيّتش ابداً تغيير 
 ١٦٣."نکرده

بعضی  و جسمی شبيه هکامل امروزی در نيامده بودانسان بوده، حتی وقتی به شکل جسمانی  پس انسان از ابتدا
بوده  یر ماديفكر و روح غ ی؛ چون انسان از ابتدا ممتاز و اشرف مخلوقات بوده و داراه استحيوانات داشت گونه ھای

  .است
ن عناصر يبه خاطر ا. ب شده انديل شده كه با ھم تركيتشك یوان از عناصر مختلفيالبته جسم انسان مثل جسم ح

مثل  ی است،وانيحدر زمان زندگی جسمانی، تحت تاثير خواسته ھا و رنجھای وان دارد؛ ي، انسان شباھتھايی به حیماد
شوند كه انسان به  یازھا باعث مين نيا... و  یا رواني یجسم یھا یماري، ترس، درد، خشم،بی، حس جنسیگرسنگ

                                                 
 .۶٠و۵٩ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٦٠
  .٩ص،يام ھاچرنوشته ی ويل) مفھوم روحانی بودن" (The Concept of Spirituality"نقل از  ،شوقی ربانیترجمه ای از بيان  ١٦١
  .١٣٩ص " مفاوضات عبدالبھاء" حضرت عبدالبھاء   ١٦٢
  .١۴٠ص " مفاوضات عبدالبھاء"حضرت عبدالبھاء    ١٦٣
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حضرت . كند یت ميھدا یگريد یان او را به ھدفھاانس یگر وجود روحانيل داشته باشد،از طرف ديتما یوانيح یكارھا
و ھدايت آگاھانه ی آنھا بخش مھمی از مراحل رشد  یجسمان ید كه مبارزه برای کنترل کردن خواھشھايفرما یم بھاءهللا

  . انسان به كمال می رسد ،یو روحان یجسمان یبا ھماھنگ کردن خواسته ھا. انسان است
 یاش با وجود روحانی خود تالش نكند، خواسته ھا یماد یاسته ھاھماھنگ كردن خو یاگر انسان برا

 یشود و آن وقت بخشی از توانايی ھای روحان یشھوت م یرند و انسان برده يگ یار خود ميانسان را دراخت ،یجسمان
دھد؛ تنھا  خود را پرورش یتواند استعدادھای روحان یكه به مواد مخدر معتاد است، نم یمثالً كس. را ناديده می گيرد

 یماد یش را صرف كارھايروين طور اگر انسان تمام وقت و نيھم. اد رھا كندين است كه خود را از اعتيراه حل ا
  .خود نخواھد داشت یپرورش وجود روحان یبرا یگرفرصت و نيروييبكند، د

و خوب " ريخ"ساً خدا اسا یده ھايآفر یداند، چون ھمه  ینم" شيطانی"را بد و  یماد یخواسته ھا یئن بھايد
. ب روح استرکَ كمك كنند و جسم نيز مَ  یآن است كه به بشر در راه تكامل روحان یھدف از استعدادھای جسمان. ھستند
شوند برای نشان دادن کيفيتھای  یم یھا ابزارنيرو نيرا كنترل كند، ا یروح آگاھانه بتواند نيروھای جسمان یوقت

  .فرد بشوند یتوانند مضر باشند و مانع تكامل روحان یستند كه مكنترل نشده ھ یتنھا شھوتھا. روحانی
 یق ازدواج و مشروع برآورده شود، باعث مياست كه اگر كنترل شود و از طر یالھ ی، نعمتیمثالً حس جنس

ل اگر از آن سوء استفاده شود، به فساد و بيھودگی و حتی اعما یعشق و محبت جلوه كند ول یروحان یشود كه استعدادھا
  .مخّرب منجر می شود
دن و ياضت كشير حضرت بھاءهللا. کرد یل بايد از آن نگھدارين دليبه ھم. له ی نقليه ی روح استيجسم وس

را  یه كرده است كه انضباط و كنترل سالم و عقالنيآن توص یكرده است و به جا یرا به شدت نھ یاز زندگ یدور
مرتب  یه ی مناسب، شستشويدارد مثالً تغذ ات گوناگونیم و دستوراحكامواظبت از جسم،  یبرا یئن بھايد. ميت كنيرعا

خوب و  باشند در حد اعتدالاگر چيزھايی که : اساس اين گونه تعاليم نيز مثل ساير تعاليم بھائی اعتدال است...بدن و 
  .ضرر خواھند داشت ،از اعتدال خارج شوند ، درصورتی کهمفيدند

بر  ید كه از کنترل انسان خارج ھستند و می توانند اثر بديآ یش ميانسان پ یاتفاقات برا یاوقات بعض یگاھ 
نجا است يمھم ا ینكته ... ، تصادف و یكودك ینامناسب در دوره  یه يتكامل انسان بگذارند مثالً ضعف مادرزادی، تغذ

شرفت ير اين دنيا مانع پتواند د یرد و حداكثر ميشه بگيھم یشرفت روح را برايپ یتواند جلو ین مشكالت نميكه ا
طبق تعاليم . جبران شود یع روحانيشرفت سريك پيا با ين دنيد ھم قرار است عقب ماندن در ايشا ؛فرد شود یروحان
بزرگی  یخود مبارزه كند، به پيشرفتھای روحان یا ذھني ی، احساسیبا شجاعت و اراده با نقص جسم ی، اگر فردیبھائ

گاه برسد که اين نقصھا موھبت و ھديه ی خدا ھستند که سرانجام باعث رشد روحانی او می رسد و شايد فرد به اين ديد
ولی گاھی بسيار موثر ھستند، بنابراين جريان رشد روحانی فراتر از آن است که بعضی  یموقت یمسائل جسمان.شده اند

ی وراثت و محيط تعريف می شود،  كنند انسان در محدوده یفكر م یلسوفان مادياز ف یبعض. فيلسوفان مادی می پندارند
  :ديفرما یم حضرت عبدالبھاء. اما اين طور نيست

ھر شيیء موجودی البّد بر اين است يا در ترقّی است يا در تّدنی در کائنات توقّف نيست زيرا جميع کائنات "...
و بترقّی است تا بدرجه ی حرکت جوھری دارند يا از عدم بوجود آيند يا از وجود بعدم روند انسان از بدايت وجود ر

اين واضح است که از برای روح توقّف نيست تّدنی نيست چون تّدنی نيست البد ... توقّف رسد بعد از توقّف تّدنی است
در عالم ناسوت تزايد و تناقض است نه ملکوت در عالم ارواح تناقض و تّدنی نيست مثل اينکه عقل و ... رو بترقّی است

اّما روح انسانی ترکيب نيست از عناصر مختلفه نيست بلکه مجّرد از عناصر است ... به تزايد است علم انسان دائماً رو
  ١٦٤."و مقّدس از طبايع چون مرّکب از عناصر نيست اين است که حّی و باقی است و در نشئه ی ابدی است

از  یليالبته خ. است دهآم یئآثار بھا از یليدر خ یمعنو یھا و مبارزه  یمسئله ی پيشرفت از راه تحمل سخت
 ین وجود تحمل سختيبا ا یول ،ھا به خاطر رفتار نامناسب خودمان است و می توانستيم از آنھا جلوگيری کنيم یناراحت
برای  یھمه ما اين موضوع را درک می کنيم و می پذيريم كه تحمل و فداكار. ھر گونه رشدی الزم است یبرا
  :یشرفت روحانيگر چه رسد به پيد ،الزم است یو علم یماد یتھايموفق

ھر امر مھّمی در اين جھان بايد با توّجه شديد طالب آن ھمراه باشد حال که طالب مسائل ماّدی رنج "
   ١٦٥." و زحمت فراوان تحّمل می کند برای کسب مقامات روحانی چقدر بايد زحمت کشيد

  :فرمايد یم لبھاءحضرت عبدا. در انسان می رسيم یوبد یرابطه ی بين خوب یبه مسئله 
ر است حتّی صفات و خلقی که مذموم و مالزم ذاتی بعضی از نوع يست کّل خيدر فطرت شّری ن"

ر خوردن از پستان يشود که طفل در شيات مالحظه ميت حيمثالً در بدا . قه مذموم نهيست ولی فی الحقيانسان
ن يست و ايقت انسان خلقيح در حقآثار حرص از او واضح و آثار غضب و قھر از او مشھود پس حسن و قب

اد است صفت ممدوح است ينست که حرص که طلب ازديجواب ا. ت محض در خلقت و فطرتست يريمنافی خ
ا آنکه حرص يل علوم و معارف داشته باشد و ياّما اگر در موقعش صرف شود مثالً اگر انسان حرص در تحص

                                                 
بھاييان . به ھرحال تکامل روحانی بشر در اين جھان و دنيای آينده محدود است –. ١۶٨ – ١۶٧ صص" خطابات" حضرت عبدالبھاء   ١٦٤

  .کمال مطلق نمي رسده مي كند ولی ھرگز ب معتقدند كه بشر ھمواره بسوی کمال حرکت
  .ترجمه.١٠٢ص    ’DIVINE ART OF LIVING”. حضرت عبدالبھاء   ١٦٥
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ت و اگر بر ظالمان خونخوار که مانند سباع درنده ار ممدوح اسيدر رحم و مرّوت و عدالت داشته باشد بس
 د مذموم استير مواضع صرف نماين صفات را در غيار ممدوح است ولی اگر ايد بسيھستند قھر و غضب نما

ر يه انسان چون در مواضع غيست اّما اخالق فطريجاد ابداً شّر موجود نيپس معلوم شد که در وجود ا... 
ه ياجات ضروريد که در احتيری احسانی نمايمی بفقيمثالً شخص غنّی کر.  مشروعه صرف شود مذموم گردد

ن ير مشروعه صرف کند مذموم گردد بھمچنير اگر آنمبلغ را در موارد غيد آن شخص فقيش صرف نمايخو
ر مشروعه اظھار واستعمال شود مذموم گردد ياتست اگر در موارد غيه حيه انسان که سرمايع اخالق فطريجم

  ١٦٦..."ر محض است يشد که فطرت خپس واضح 
سرشته از "كه ذات وسرشت انسان را شر وبد و  یگريد یا ھر مسئله يو " نيگناه نخست"ن موضوع يبنابرا

ھمه ی استعدادھای ما خدادادی است و بنابراين برای رشد روحانی ما . مورد قبول نيست یئن بھايداند، در د یم" گناه
فقط " شر" یئطبق آثار بھا. را قبول ندارد یمنياھر یرويشر و ن ،طانيوجود ش یئان بھيد ،به اين صورت. مفيد است

ك منبع ين تنھا يزم یروی كره  ١٦٧.نبود نور است و سرما وجود نداشتن گرما یكياست، ھمانطور كه تار" ريخ"نبود
د يد و آن منبع خورشاو به وجود آمده ان یروين از نيزم یگر و تمام موجودات رويد یروھايھست كه تمام ن یزندگ
  .خدا:رو وجود دارديك نيك منبع و يا فقط يدر تمام دن یئن بھايب از نظر ديبه ھمان ترت. است

خود زحمت  یشرفت روحانيپ یا برايكند  یرو دورين نياز ا ،اگر کسی با اراده ی خود که موھبت الھی است
. به وجود خواھد آمد" كينقطه تار"و چه در جامعه، چه در خودمان . نتيجه اش نقص و تکامل نيافتن است ،نكشد یكاف

  .می گويد که شيطان و شر نقص است حضرت عبدالبھاءاين نقاط تاريک، نقص ھستند و 
 یزندگ یادامه  ین است كه برايببر ا یزه يست چون غرين شر نيرا شكار كند و بخورد ا يیك ببر آھوياگر 

زنده ماندن مجبور  یاست چون انسان برا" شر"را بكشد و بخورد،  یگريد ك انسان ، انسانيبكند، اما اگر  یچنان كار
  .ھم ھست یگريد ین كار را بكند، راھھايست اين

و محسوس  یازھا مادين نياز ا یبعض. م كه بايد ارضاء شوند يدار یذات یازھايموجودات ن یه يز مثل بقيما ن
چون خدا به ما مھربان است، راھی برای . است دهيآفر ن طوريخدا ما را ا. روحانی و غير محسوس یھستند و بعض

اما اگر از روی غفلت يا نافرمانی سعی کنيم به روش نامناسب و . ارضای ھر يک از نيازھايمان به ما ارائه کرده است
 جديدی در خود ايجاد کرده ايم که یم و شھوت ھايده گرفته اينامشروعی نيازھا را برطرف کنيم، سرشت خود را ناد

  :ميتوجه كن حضرت عبدالبھاءان ين بيبه ا. م يقادر نيستيم آنھا را برآورده كن
ر يست کّل خياستعداد بر دو قسم است استعداد فطری و استعداد اکتسابی استعداد فطری که خلق الھ"

ا ع بشر ريمثالً خدا جم. ست اّما استعداد اکتسابی سبب گردد که شّر حاصل شود يمحض است در فطرت شّر ن
متضّرر و ھالک گردند  د شوند و از سمّ ير مستفت و استعداد داده که از شھد و شکّ ين قابلين خلق کرده و چنيچن
کند کم کم استعمال ياّما انسان بنا م. کسان داده است يع نوع انسان يست که خدا بجميت و استعداد فطرين قابليا

ک يرسد که ھر روز اگر يکند تا بجائی مياد ميخورد اندک اندک زيسّم نمودن ھر روزی مقداری از سّم م
ت يد که استعداد و قابليمالحظه کن . گردديشود و استعداد فطری بکلّی منقلب ميون نخورد ھالک ميدرھم اف

ا از جھت استعداد ياعتراض بر اشق. شود يابد که بالعکس مير می ييت چگونه تغيفکری از تفاوت عادت و ترب
  ١٦٨"ستيت اکتسابيه اعتراض از جھت استعداد و قابلست بلکيت فطری نيو قابل

غرور . است یشرفت روحانين مانعھای پياز بزرگتر یھشدار داده كه غرور و خودخواھ حضرت بھاءهللا
شخص مغرور حس . گرانيبيش از حد خود را در جھان مھم دانستن که منجر می شود به برتر دانستن خود از د یعني
دا كند تا به توھم برترِی يگران سلطه پيكند بر د یم یشرايط دور و برش را كنترل كند، سعكند بايد زندگی خود و  یم

بنابراين غرور مانع پيشرفت روحانی است چون فرد را مجبور می کند ھمواره . خودش نسبت به ديگران ادامه دھد
  .جا داشته باشد و ھمواره برای رسيدن به آنھا تالش بکنديتوقعات و توھمات ب

به  یزيم چه چيد ببينيبا ،و درست از نادرست از نظر دين بھائی یاز بد یص خوبيبرای تشخ ،عبارتیبه 
است و ھرچه " ريخ"شرفت روحانی شوديباعث پ یزيھر چ:كند یكمك نم یزيكند و چه چ یكمك م یشرفت روحانيپ

به معنی رسيدن به نادرست  و درست از یاز بد یص خوبيب تشخين ترتيبه ا. است" شر"،است یشرفت روحانيمانع پ

                                                 
  .١۶۴و  ١۶٣ ص" مفاوضات عبدالبھاء"حضرت عبدالبھاء    ١٦٦
ظاھری آن توّجه  که ذکر شيطان در آثار مقّدسۀ انبيای قبل بصورت مثال و تشبيه آمده و نبايستی بمعنای دادندتوضيح  حضرت بھاءهللا ١٦٧

چنانچه بوجود خدای عادل و مھربان معتقد . شيطان تجّسم طبع دنيوی بشر است که اگر با روح ھم آھنگ نشود موجب تباھی خواھد بود. داشت
رت حضو  حضرت بھاءهللاحّل چنين مشکلی در آثار . باشيم و در عين حال وجود شيطان را نيز قبول کنيم مشکلی فلسفی بوجود خواھد آمد

  .به تفصيل آمده است عبدالبھاء
بھشت و جھنم نيز معنای ظاھری ندارند و سمبِل حاالت روحانی و روانی نزديک بودن به خدا يا دور بودن  ،طبق تعاليم بھائی ،به ھمان صورت

 .بھشت نتيجه ی طبيعِی رشد روحانی و جھنم نتيجه ی رشد روحانی نکردن است. از او
  .١۶٣ص " وضات عبدالبھاءمفا" حضرت عبدالبھاء   ١٦٨
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كند و چه  یكمك م یشرفت روحانيبه پ یزيچه چ مرحله ای از خودشناسی و درک است که به فرد اجازه می دھد بفھمد
  .توانند به بشر بدھند یامبران مياين فھم و درک را فقط پ ١٦٩.كند یكمك نم یزيچ

ب و نقص نجات بدھد، زيرا يانسان را از ع تواند یم ین الھيكند كه فقط د ید ميتاكبارھا  حضرت بھاءهللا
دا يند تا مسير رشد روحانی را نشان دھند و قلب مردم را با نور محبت خداروشن كنند و به انسان در پيآ یامبران ميپ

. تمام تالش خود رابكند یدن به حق و راستيرس یكنند تا برا يیاش كمك كنند و او را راھنما یدرون یكردن استعدادھا
كند،  یطان حفظ نميكند و ما را از ش یپاك نم" نيگناه نخست"ن ما را از يد.ھمان رستگاری است که دين می آورداين 
دھد، اسارتی که باعث نااميدی ما است و جامعه را به  یم" نجات"ن ما را از اسارت وچنگ طبيعت مادی خود يد

 .دھد یرا به ما نشان م یگشيھم ید و راه شادی و خوشبختيآ ین ميد. نابودی تھديد می کند
در  یق اجتماعيعم یھا و بحرانھا یريھای ھمه گير و درگ یتيل اساسی ناراحتيھا و نارضايدر حقيقت، دل

، یان معتقدند نجات انسانھا در ھر زمانيئبھا. ن و تعاليم روحانی رو بر گردانده استيای امروز آن است که بشر از ديدن
. آنھا است یم آسمانياز تعال یرويامبرانی که برای آن زمان آمده اند و پيول دعوت پدر توجه دوباره به خدا، در قب

؛ ھر چه نيستيم ھيچ چيزصاحب م كه واقعاً يكن یم، اعتراف ميد كه اگر خوب خودمان را بشناسيگو یم حضرت بھاءهللا
اش اين ھمه  یفضل و مھربان خدا به خاطر. ھمه از جانب خدا است) جسم خاکی، روح و عقل(م يم و ھر چه داريھست

د كه ما دو وظيفه ی اصلی در برابر يگو یم حضرت بھاءهللا. ميدار یفه اينعمت به ما داده است، پس ما در برابر او وظ
  :م اويشناخت خدا وعمل به تعال: خدا داريم

فی عالم االمر اّن اّول ما کتب هللا علی العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الّذی کان مقام نفسه " 
اذا فزتم بھذاالمقام االسنی و االفق االعلی ينبغی لکّل نفس اَن يتّبع ما امر به من لدی المقصود النّھّما ... و الخلق

  ١٧٠."معاً ال يقبل احدھما دون اآلخر
او و مطلع امر او است كه  یمشرق وح يیاول وظيفه ای كه خدا بربندگان نوشت شناسا :ترجمه[

 یسته است برايد، شايديرس یو افق اعل ین مقام اسنيكه به ا یھنگام... عالم امر و خلق است مقام نفس او در
را عرفان و عمل با ھم ھستند و يبه آن مامور شده ز) خدا(كند از آنچه كه از طرف مقصود یرويكه پ یھر کس

  ].شود یرفته نميپذ یگريبدون د یكي
ش و يايم، فقط به نفع خود ما است؛ خدا به نيبرابر خدا داركه در  یفه ايدھد وظ یح ميتوض حضرت بھاءهللا

بر دوشمان گذاشته  یفيده و وظايمخلوقاتش مستقل و بی نياز است؛ اگر ما را آفر یاو از ھمه . ازی ندارديما ن یبندگ
  :ديگو یم حضرت بھاءهللا. برد ینم یما نفع ینش و بندگيفقط به خاطر محبتی است که به ما دارد و ااّل او از آفر

کلّما امرت به عبادک من بدايع ذکرک و جواھر ثنائک ھذا من فضلک عليھم ليصعّدن بذلک الی "
  ١٧١"مقّر الّذی خلق فی کينونياتھم من عرفان انفسھم

ت، از فضل و يثنا یجديد و جوھرھا یاز ذكرھا یھر آنچه که بندگانت را به آن امر كرد: ترجمه[
  ].آن تا مرتبه ی شناسايی خودشان که در وجودشان آفريده شده باال روند یله يبخشش تو به آنھا است تا به وس

زندگی ايجاد زمينه ای برای تربيت است؛ زندگی ما دوره ای از رشداست که بايد در آن  یدليل روحان
انه اند، روح جاودانه است و استعدادھای روحانی و ذھنی نيز جاود. استعدادھای روحانی و ذھنی خود را پرورش دھيم

که باعث  یزيھر چ. پس می ارزد که برای پرورش آنھا تمام تالش خود را بکنيم چون از ما  فقط روح باقی می ماند
  .مانع آن باشد، بد است یزيخوب است و ھر چ ،پرورش روح است

د به يد موفق باك رشي یبرا. اموزند كه روح ما را کنترل می كنديرا ب یميامبران را فرستاده تا به ما تعاليخدا پ
خدا را بھتر  یتواند صفتھامی  ان رشد آن است كه فرد ين جريا یجه ينت. ميم آنھا را قبول كنيم و تعالياوريامبران رو بيپ

، ین رشد فرديھمزمان با ا. كتر  شوديآن صفتھا را منعكس كند، و به خدا نزد ینه ا يدر خود پرورش داده  و مثل آ
از . آورند یافراد به وجود م یرشد روحان یبرا یمناسب یط اجتماعياگر درست اجرا شوند، محامبران يپ یم اجتماعيتعال
  .جامعه است ی، ھدف اصلیطين محيجاد چني، ایدگاه روحانيد

را پيش روی ما نھاده و از ما خواسته كه با تمام وجودتالش كنيم تا  یباالترين استاندارد اخالق حضرت بھاءهللا
خداوند منصف و عادل . مان مسئوليميدر برابر خدا به خاطر كارھا ،ار دادهيچون خدا به ما اخت. يمبه آن سطح دست ياب

خداوند مھربان نيز ھست و ھميشه . ميانجام آن را ندار يیم كه توانايانجام دھ یخواھد كار یچ وقت از ما نمياست و ھ
  . بخشيد فردی راکه از صميم قلب از اشتباھات گذشته اش پشيمان است خواھد

  :اعماِل فرد اخالقی را اينطور توصيف می کند و از پيروانش می خواھد اين گونه زندگی کنند حضرت بھاءهللا
کن فی النّعمة منفقاً و فی فقدھا شاکراً و فی الحقوق اميناً و فی الوجه طلقاً و للفقراء کنزاً و لالغنياء "

ً و فی ً و فی الوعد وفيّا ً و للمنادی مجيبا ً و فی القضاء عادالً و النسان  ناصحا ً و فی الجمع صامتا االمور منصفا
خاضعاً و فی الظلمة سراجاً و للھموم فرجاً و للظّمآن بحراً و للمکروب ملجأً و للمظلوم ناصراً و عضداً و ظھراً 

                                                 
طراز اّول و تجلّی اّول که از افق سمآء اّم الکتاب اشراق نموده در معرفت انسان است بنفس  : "...است فرموده حضرت بھاءهللادر اين مورد  ١٦٩

  .١٤٩،ص"اشراقات..." "خود و بانچه سبب علّو و دنّو و ذلّت و عّزت و ثروت و فقر است
  .١آيۀ " تطاب اقدسکتاب مس" حضرت بھاءهللا ١٧٠
  .١١ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٧١
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ضّل صراطاً و  و فی االعمال متّقياً و للغريب وطناً و للمريض شفاًء و للمستجير حصناً و للّضرير بصراً و لمن
ً و لجنود العدل رايةً و  ً و لجسد العالم روحا لوجه الّصدق جماالً و لھيکل االمانة طرازاً و لبيت االخالق عرشا
ً و لرأس الحکمة اکليالً و لجبين  الفق الخير نوراً و لالرض الطيّبة رذاذاً و لبحر العلم فلکاً و لسماء الکرم نجما

  ١٧٢."ثمراً الّدھر بياضاً و لشجر الخشوع 
ھنگام نعمت بخشنده باش و در نبودش شاکر باش و در حقوق امين باش و در چھره گشاده : ترجمه[

رو باش و برای فقرا گنج باش و برای ثروتمندان اندرزگو باش و برای نداکننده پاسخ گو باش و در وعده 
و برای انسان فروتن  وفادار باش و در کارھا منصف باش و در جمع ساکت باش و در قضاوت عادل باش

باش و در تاريکی چراغ باش و برای غمھا گشايش باش و برای تشنه دريا باش و برای غمگين پناه باش و 
برای مظلوم ياور و پشت و پناه باش و در اعمال پرھيزگار باش و برای غريب وطن باش و برای مريض 

چشم باش و برای ره گم کرده و آواره راه باش و شفاء و درمان باش و برای پناھنده پناھگاه باش و برای کور 
برای چھره ی راستی زيبايی باش و برای پيکِر امانت زينت و زيور باش و برای خانه ی اخالق سقف باش و 
برای جسِد عالم روح باش و برای لشکريان عدل پرچم باش و برای افق و کرانه ی خير نور باش و برای 

برای دريای علم کشتی باش و برای آسماِن کرم و بخشش ستاره باش و برای َسِر  زمين پاک نم نِم باران باش و
  ].حکمت تاج باش و برای پيشانِی روزگار سپيدی و روشنی باش و برای درخِت فروتنی و بردباری ميوه باش

 

  امبرانيا پي یمظاھر ظھور الھ
  
تواند نفوذ فوق العاده  یم یكمتر كس. ھستندتكامل بشر  یمحركه برا یرويامبران تمام نيان معتقدند كه پييبھا

بر تمدن زمان  حضرت محمدو  حضرت موسیبودا، حضرت ح،يمسحضرت . خ بشر انكار كنديامبران را در تاريپ ی
بلکه زندگی  ،ر داشتهيزمان آنھا تاث یخود تاثير بسياری گذاشته اند، نه تنھا تعاليمشان برارزشھا و مسائل فرھنگ

 یامبران در زندگيمان نداشتند قبول كرده اند كه پيكه به آنھا ا یافراد یحت .تاثير گذاشته استشر شخصيشان نيز بر ب
  . موثر بوده اند یليبشر خ یو اجتماع یفرد

ً كيپ: ديآ یمان به وجود ميك سوال برايم ، ينيب یم یامبران را بر تمّدن بشرير پيتاث یوقت  ستند؟ يامبران واقعا
امبران متفّكران يگفته اند پ یك طرف بعضياز . به آن داده اند یمتفاوت یز بوده و جوابھايرانگبحث ب یلين سوال خيا

مثل خدا  يیا انسانھايگر به عنوان خدا يجلوتر بوه اند، از طرف د یليبوده اند كه از روشنفكران زمان خود خ یبزرگ
  ١٧٣.دارند ن دو را قبولين ايب یزيھم ھستند كه چ يیه ھاينظر. شناخته شده اند

 حضرت بھاءهللايکی از آثار . سخن گفته استبسيار بی شک دين بھائی نيز درباره ی اين مسئله اساسی اديان 
  .ح داده استيامبران با جزئيات توضيحقيقِت پ یان را درباره يئ، اعتقاد بھاقانيا مستطاب كتاببه نام 

ھمه با ھم . دارند یكسانيی و ماوراءطبيعِی امبران حقيقت روحاني، ھمه ی پحضرت بھاءهللابر اساس سخنان 
  :ديفرما یم حضرت بھاءهللا. ستين یگريچ كدام برتر از ديبرابرند و ھ

و اين ھياکل قدسيّه مرايای اّوليۀ ازليّه ھستند که حکايت نموده اند از غيب الغيوب و از کّل اسماء و "
ّزت و جود و کرم و جميع اين صفات صفات او از علم و قدرت و سلطنت و عظمت و رحمت و حکمت و ع

از ظھور اين جواھر احديّه ظاھر و ھويدا است و اين صفات مختّص ببعضی دون بعضی نبوده و نيست بلکه 
خواه بعضی از اين ... جميع انبيای مقّربين و اصفيای مقّدسين باين صفات موصوف و باين اسماء موسومند

ھر شود و خواه نشود نه اينست که اگر صفتی بر حسب ظاھر صفات در آن ھياکل نوريّه بر حسب ظاھر ظا
  ١٧٤..."از آن ارواح مجّرده ظاھر نشود نفی آن صفت از آن محاّل صفات الھيّه و معادن اسماء ربوبيّه شود

 یكيامبران يفرمايد پ یم حضرت بھاءهللانجا ھم يھستند، در ا یكيھمه  یان الھيم اديديمثل فصل پنجم كه د
ست، بلكه يم آنھا متفاوت است، به خاطر تفاوت مقام يا مھمتر بودِن بعضی نسبت به ديگران نياحكام و تعالھستند و اگر 
  :ديفرما یم حضرت بھاءهللا. دارد امبريپ ھرتمّدن بشر در زمان ظھور  ی است کهمختلف یازھا و استعدادھايبه خاطر ن

                                                 
 .١٨٢ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٧٢
پيروان متعصب ھر پيامبر الھی تمايل . و منصفانه در مورد حقيقت مظھر ظھور الھی ساده نيست علمیبحث  ،برای پيروان متعصب اديان ١٧٣

را تجسم جسمانِی خدا می دانند و او را از  حضرت مسيحمثالً خيلی از مسيحيان . بقيه ی پيامبران بداننددارند پيامبر خود را يکتا و برتر از 
را ظھور خدا به بشر می دانند و  حضرت موسیاکثر يھوديان . را نيز غاصب و کاذب می دانند حضرت محمدبرتر می دانند و  حضرت موسی
 حضرت محمدرا پيامبران الھی البته با مقامی پايينتر از  حضرت مسيحو  حضرت موسینان مسلما. را پيامبر دروغين می دانند حضرت مسيح

آخرين پيامبری است که خدا برای بشر  حضرت محمدبرای آنان . ولی اکثراً بودا و بنيانگذاران اديان بزرگ ديگر را قبول ندارند ،می دانند
 .فرستاده و وحی الھی نيز با قرآن به اتمام رسيده است

  برای توضيح کاملتِر اين موضوع به کتاب. ٣٨ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٧٤
 The Concept of Manifestation in the Bahá’í Writings   

  .ُکول مراجعه کنيد. نوشته ی جوآن ر
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ھر و از مشرق واحد مشرق و اين اين اصول و قوانين و راھھای محکم متين ازمطلع واحد ظا" 
  ١٧٥"اختالفات نظر بمصالح وقت و زمان و قرون و اعصار بوده

  :ميامبران بدانيل تفاوت پيكند كه مبادا اختالف احكام را دل یاخطار م حضرت بھاءهللا
د يلتّوحات و ھذا حّق ايھم من اآليما نزّل عليد ال تفّرقوا فی مظاھر امرهللا و ال فيا مالء التّوحياکم يا"

ظھر من لدنھم کّل من عندهللا و ين و کذلک فی افعالھم و اعمالھم و کلّما ظھر من عندھم و يان انتم لمن الموقن
حصی لقد يھم او فی احوالھم و افعالھم فی اقّل مّما ين کلماتھم و ما نّزل علينھم و بين و من فّرق بيکّل بامره عامل
   ١٧٦".نيالمشرکاته و برسله و کان من ياشرک با و آ

مبادا ای اھِل توحيد، بين مظاھر امر خدا و آنچه بر آنھا نازل شده از آيات اختالف قائل  :ترجمه[
شويد و اين اصل و حقيقِت توحيد است اگر اھل اطمينان ھستيد و ھمينطور مبادا در افعال و اعمال آنھا و آنچه 

ی ايشان از جانِب خدايند و به امر و فرمانش عاملند ھمه . از طرف ايشان ظاھر شده و می شود، تفاوت گذاريد
و کسی که بين پيامبران و بين کلماتشان و بين آنچه بر آنھا نازل شده است، و يا در احوال و افعالشان حتی در 

 ].کمترين حدی، فرق گذارد، مطمئناً به خداوند و آيات و رسوالنش شرک ورزيده است و از مشرکان بوده
سی، ي، عیموس. آنھا وجود داشته است یك روح در بدن ھمه يست كه فقط ين ین معنيبه ا امبرانيوحدت پ

 یعنيامبران يوحدت پ. داشتند یقت جداگانه ايبودند و حق یت متفاوتيھر كدام شخص حضرت بھاءهللاو  حضرت محمد
قاً يھر يک آنھا وجود داشته، دق كه در یروح الھ: خدا را ظاھر و آشكار كرده اند یصفتھا یكسانيآنھا به مقدار  یھمه 

  . ز وجود داشته استيگران نيبوده كه در د یھمان روح الھ
ح دھد، يامبر را با خدا توضين ھر پيب یامبران مختلف و رابطه ين پيب ین كه رابطه يا یبرا حضرت بھاءهللا

تمام موجودات  یجسمانی برا یدگد منبع زنيكند، چون ھمانطور كه خورش یه ميد تشبيخدا را به خورش. زند یم یمثال
د ھستند و ھر ين خورشيا یروح خدا و صفات خدا مثل نور و اشعه ھا. ا استيدر تمام دن یاست، خدا ھم منبع زندگ

د قرار گرفته باشند، يوجود داشته باشند و ھمه به طرف خورش یمختلف ینه ھاياگر آ.كامل است ینه يك آيمثل  یامبريپ
گران است و به شكل يجدا و مستقل  از د ینه اين وجود ھر آيبا ا. شود یآنھا منعكس م ید در ھمه ينور خورش

  .ساخته شده است یمخصوص و متفاوت
ك وجود مستقل است، اّما روح خدا و صفات او كه در پيامبر جلوه می کند، در ي یامبريب ، ھر پيبه ھمان ترت

   ١٧٧.ھمه ی پيامبران يکسان است
عالم امر سطحی از حيات است که بين خدا . ھستند عالم امردھد كه پيامبران از  یح ميتوض حضرت بھاءهللا

وان باالتر است، چون انسان ظرفيتھايی يح یانسان از رتبه  یگفتيم رتبه  .قرار دارد) عالم خلق(و بشر ) عالم حق(
 یدارند كه انسان معمول یظرفيتھاي ز استعدادھا ويامبران نيپ...).  مثل روح غير مادی و عقل و (دارد که حيوان ندارد 

اين تفاوت از نظر درجه نيست بلکه از نظر نوع است، يعنی پيامبران از انسانھا متمايزند؛ پيامبران تنھا متفکران . ندارد
ً از انسانھای معمولی که توانايی ھای پيامبران را ندارند . بزرگ يا فيلسوفانی با درک و دانش باالتر نيستند آنھا ذاتا

  .برترند
و جسم  یعين طبيل شده و بر اساس قوانيتشك یك جسم فيزيکی كه از عناصر مختلفي: گفتيم انسان دو جنبه دارد

ن دو جنبه را يز ايامبران نيد كه پيفرما یم حضرت بھاءهللا. ، عقالنی و ابدییر ماديدوم روح غ. كند یعمل م یوانيح
و   یالھ" یوح" ظھور و افتين جنبه استعداد درينھا است و اھم دارند كه فقط مخصوص آ یسوم یدارند و جنبه 

  :يدفرما یم حضرت عبدالبھاء. رساندن آن به بشر به صورت مصون از خطا و لغزش ناپذيراست
شان سه رتبه يه مراتب ايولی کلّ  ه استير متناھيبدانکه مظاھر مقّدسه را ھر چند مقامات کماالت غ"

جلوه ربّانی  ه انسانی است که نفس ناطقه است و رتبه ثالثه ظھور الھی ويانث ست رتبهياست رتبه اولی جسمان
لی يب را تحلينست که ھر ترکيعناصر است و البّد بر ا اّما مقام جسمانی محدث است چه که مرّکب از. است 
با  آن ز محدث است و مظاھر مقّدسه درين نيست ايقت انسانيکه حق و مقام ثانی مقام نفس ناطقه است... ھست
و مقام ثالث ظھور  ...ت نه الی األبد باقی است ياست ولی نھا تيرا بدايروح انسان... ع نوع انسان مشترکنديجم

                                                 
 .١٨۴ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٧٥
 .۴۶ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٧٦
در آثار مقدس ھمه ی اديان مسئله ی . ی پيامبران قبل را روشن می کند" ظھور دوباره"يا " رجعت"خورشيد و آينه ھا نظريه ی مثال  ١٧٧

 حضرت مسيحغربی ھا بيش از سايرين با انتظار مسيحيان به بازگشت دوباره ی .  رجعت وجود دارد و اغلب به زبانی نمادين بيان شده است
بازگشِت  ،که در کتاب مقدس به آن اشاره شده حضرت مسيحتوضيح می دھد که رجعت  حضرت بھاءهللا. ا ھستندبر اساس کتاب مقدس آشن

باری معلوم و محقّق آنجناب بوده که جميع انبياء : "حضرت مسيحصفات و روح خدا در قالِب آينه يا پيامبر جديدی است و نه در ھمان بدن 
ه ظاھر شده اند  و اگر بنظر لطيف مالحظه فرمائی ھمه را در يک رضوان ساکن بينی و در يک ھوا ھياکل امرهللا ھستند که در قمايص مختلف

طائر و بر يک بساط جالس و بر يک کالم ناطق و بر يک امر آمر اينست اتّحاد آن جواھر وجود و شموس غير محدود پس اگر يکی از اين 
کتاب مستطاب "(ست و ھمچنين ثابت است در ھر ظھور بعد صدق رجوع ظھور قبلمظاھر مقّدسه بفرمايد من رجوع کّل انبيا ھستم صادق ا

حضرت گرچه  ،می دانند حضرت مسيحرابازگشِت  حضرت بھاءهللابھائيان  ،به اين ترتيب) ۴٣منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا ص  ،ايقان
 .روح متفاوت و شخصيتھای متفاوتی دارند حضرت مسيحو  بھاءهللا
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قت ياّما حق ...ست و روح القدس است آن نه اّول دارد و نه آخريابد ضيست کلمة ّهللا است و فيالھی و جلوه ربّان
  ١٧٨"تی ندارد ولی اشراقش متفاوت مانند آفتابستيتی نداشته و نھايبدا ت کامله استينبّوت که کلمة ّهللا و مظھر

  :متفاوت است یامبران نيز با روح افراد معموليروح پ یدھد  كه حت یح ميتوض حضرت عبدالبھاء
ن جھت مقّدس است که من يقت مقّدسه است و از ايک حقيه يقت شاخصه مظاھر رحمانياّما آن حق

ث االستعداد مقتضی انوار ينکه شمس من حياست مثل ايع اشيمتاز از جمث الّصفات ميث الّذات و من حيح
کنند يپس سائر حقائق انسانی نفوسی ھستند مثل ماه که اقتباس انوار از شمس م... شود ياس باقمار نمياست و ق
  ١٧٩.قت مقّدسه بنفسه مضیء است ياّما آن حق
خود  یاز عمرش، او را به عنوان فرستاده  یصست كه خدا در زمان مشخين یمعمول یامبر، انسانين پيبنابرا

فرستد تا وحی و  یبا خدا دارد و خدا او را از ملكوت م یمخصوص یبلكه وجود خاصی است و رابطه  ،ن كندييتع
قبل از تولدشان  یحت ید وليآ یبه وجود م یامبران در زمان خاصيپ یاگر چه روح بشر. ض خدا را به انسانھا برسانديف

نطفه به  یريقبالً وجود نداشته و در زمان شكل گ یمعمول یروح انسانھا یول. ی روحانی وجود داشته استنيز در دنيا
  :دھد یح مين طور توضين مسئله را ايشوقی ربانی ا. ديآ یوجود م

روح حضرت مسيح قبل از تولّد در اين دنيا . پيامبران الھی برخالف ما واجد قدمت زمانی ھستند"
تجّسم چگونگی آن جھان برای ما متّصور نيست چه کلمات از تشريح مقام و . جود بوده استدر عالم ارواح مو

  ترجمه  ١٨٠."موقعيّت روح قدسی آن حضرت عاجز مشاھده می شود
ت بشر را آشكارا يم و ھدايت تعلين وجود مأموريداند، با ا یقت خودش را ميز حقين یدر كودك یامبر حتيپ
 یقت ھاين حقيبنابرا. كنند یافت ميخدا را در یم وحيامبران به صورت  مستقيپ. فرا برسد ینيكنند تا زمان مع یآغاز نم
ط بشر در زمان ظھورشان احكام يازھا و شراي، متناسب با نین علم ذاتی و ملكوتيامبران با ايپ. دانند یرا كامالً م یزندگ
  :ديفرما یم حضرت عبدالبھاء. آورند یرا م یميو تعال

فائق و واجد  ث الّذات و الّصفاتند ويط بر کائنات من حيه چون محيه الھيمظاھر کلّ حقائق مقّدسه 
ض قدسی است و انکشاف يعنی فيا لھذا علم آنان علم الھی است نه اکتسابی يع اشيحقائق موجوده و متحقّق بجم

ند که مطابق و موافق يس نمايعی تأسيه مطّلع بر حقائق اسرار کائناتند لھذا شرايه الھيمظاھر کلّ ....  رحمانی
ه يه الھيمظاھر کلّ ...ه است که منبعث از حقائق کائناتست يعت روابط ضروريرا شريحال عالم انسانست ز

  ١٨١."عة ّهللا قرار دھنديه و آنرا شريچون مطّلع باسرار کائناتند لھذا واقف بآن روابط ضرور
، از نظر یالھ یرويتواند با كمك ن یم ینروح ھر انسا. ل شوديامبر تبديتواند به پ ینم یچ انسان عاديھ

مانند و  یم یامبران ھميشه در مقام خود باقيپ. برسد یامبريپ یتواند به رتبه  یھرگز نم یول ،شرفت كنديپ یروحان
  . مانند یشه انسان ميز ھميانسانھا ن

به عبارتی، . كامل ینه يك آينه باشد، اّما نه يك آيتواند  یز مين یروح مردم عاد. مياورياد بينه را به يمثال آ
برای انسانھای  یرشد روحان. از صفات خدا را منعكس كند، اما به صورت ناقص و محدود یمی تواند بعض یھر انسان

بارھا  حضرت بھاءهللا. عادی به تميز کردن آينه اشاره دارد که باعث منعکس کردِن ھر چه بيشتِر صفاِت خدا می شود
اين مثال بر اعتقاد به ناقص بودِن انسانھا تاکيد می کند و اين که . ه كرده استيتشب" نهيكردن آز يتم"را به  یرشد روحان

در حقيقت ما به .ده شده انديامبران، كامل آفرياما پ. انسان استعداد پيشرفت ھميشگی و طی کردن درجات مختلف را دارد
چ وقت يشرفت كند، اما ھيپ یانسان یدر ھمان رتبه  تينھا یتواند تا ب یم كه ميده شده ايآفر یناقص ینه ھايصورت آ

  . برسد یامبريبشود و به مقام پ یكامل ینه يتواند آ ینم
حيات به جز سه  ھوشياری ازچ مرتبه و سطح يح داده اند كه ھيتوض حضرت عبدالبھاءو  حضرت بھاءهللا

طان، جن، يمثل ش یچ كدام از موجوداتيھ. دوجود ندار )انامبريپمظاھر ظھور الھی يا (امر و) خدا(،حق)بشر(عالم خلق
ح يمختلف تكامل انسانھا را توض یھستند كه مرتبه ھا ینھا فقط اصطالحات و لغاتيا. ندارند یوجود خارج... فرشته و 

به امبران ذاتاً يپ. ھستندو آسمانی ھا و كماالت، فرشته ای  یكيی ھستند و نطانی و جنّ يھا ، شيدھند، مثالً نقصھا و بد یم
روح . ابديشرفت كند و تكامل يتواند پ یم با اين حال انسان. ستيكامل ن یده شده اند، اما انسان عاديصورت كامل آفر

يد فرما یمحضرت عبدالبھاء. رسد یامبران نميھرگز به مقام پ یخدا را منعكس كند ول یصفتھا یتواند تا حد یانسانھا م
    :نسبت به خدا است كامل یانسان، بندگ ین حد كمال برايباالتر

بدان که مراتب وجود متناھی است مرتبۀ عبوديّت مرتبۀ نبّوت مرتبۀ ربوبيّت لکن کماالت الھيّه و "
اگر چنانچه  .چون فيض الھی غيرمتناھيست کماالت انسانی غيرمتناھی است... امکانيّه غير متناھی است

ز حّق می رسيد و امکان درجۀ وجوب می يافت ولی نھايت ممکن بود حقيقتی از حقائق اشياء به درجۀ استغنا ا

                                                 
 .١١۴و   ١١۵ص" مفاوضات عبدالبھاء"لبھاء حضرت عبدا ١٧٨
 .١١۶ و١١٧ص" مفاوضات عبدالبھاء"حضرت عبدالبھاء  ١٧٩
  .٧١ص High Endeavours: Messages to Alaska ،شوقی ربانی ١٨٠
ت اين موضوع به خوبی روشن می سازد که قوانين الھی ريشه در ساختار حقيق. ١٢٠ – ١١٩ ص" مفاوضات عبدالبھاء"حضرت عبدالبھاء ١٨١

بشر نيز می تواند بعضی از اين قوانين را خودش کشف کند  ولی . پيامبران اين قوانين را می فھمند ولی اين قوانين را آنھا نيافريده اند:دارند
 .خود را نابود خواھد ساخت ،طبق آثار بھائی اگر بشر در کشف ھمه ی اين قوانين  بدون تأئيدات الھی و کمک حّق به حال خود رھا شود



 

٦٥ 
 

يعنی آن که در رتبۀ عبوديّت است  دھر کائنی از کائنات از برای او رتبه ايست که تجاوز از آن مرتبه نتوان
مثالً پطرس مسيح نشود ... ھرچه ترقی کند و تحصيل کماالت غير متناھيه نمايد به رتبۀ ربوبيّت نمی رسد

  ١٨٢".مراتب عبوديّت به کماالت غيرمتناھيه رسد نھايتش اينست که در
تواند  ین انسان ميتواند با خدا ارتباط برقرار كند و از روح خدا آگاه شود، بنابرا ین وجود انسان ميبا ا

درك  یعني یوح. متفاوت ھستندبا ھم " الھام"و " یوح"دھند كه  یح ميتوض یئبھا ینوشته ھا. افت كنديدر" الھام"
 یامبران، آن را به بشر منتقل ميامبران وحی می رسد و پيفقط به پ. ق خداا سخن خاّل ي" كلمه" ین خطام و بدويمستق
 یاست كه در دسترِس روِح ھر انسان یقت روحانياز حق) نه كامل و مطلق( م و نسبی ير مستقيالھام ، درك غ. كنند
ی که تحت تاثيِر يکی از پيامبراِن الھی ايجاد الھام از متِن زندگِی روحانِی فرھنگ خاصی بر می خيزد، فرھنگ.ھست

شود، به  یم كه اگر به ما الھام ميد توجه داشته باشياما با. الھام برساند یتواند به ھر انسان یروح الھی م. شده باشد
: هن كيخالصه ا. ، به صورت غير مستقيم ما را در تماس با روح الھی قرار می دھندیامبران الھين است كه پيخاطر ا
  .رسد یامبران ميكه به پ یدارد به وح یرسد، بستگ یكه به انسانھا م یالھام

) انبيا: جمع آن"(نبی"را به عنواِن  یك انسان عاديكند  یخدا اراده م یدھد كه گاھ یح ميتوض حضرت بھاءهللا
ل مانند ياسرائ یبن یايالً انبمث. نقش خاصی را در امور بشر به عھده بگيردآن نبی انتخاب كند و به او الھام برساند تا 

اما حتی انبيا . ا الھام می شوديا و اصفيز به نام غيبگو و اولين یگريبه افراد د. رنديگ ین دسته قرار ميا در ايا و ارمياشع
انبياو . را ندارند؛ فقط مظھر ظھور می تواند وحی مصون از خطا را به بشر برساند" مظھر ظھور يا پيامبر"نيز مقام 

) برای راھنمايی بشر(افت الھام را در آنان توسعه داده و از اين نيروی آنان يدر يیھستند كه خدا توانا یا افراد عاداولي
يا " امبر مستقليپ"،  یند و به مظھر ظھور الھيمی گو" انبيای غير مستقل"در آثار بھائی به انبيا، . استفاده کرده است

  : يدفرمادر اين باره می  دالبھاءحضرت عب ١٨٣.نديگو یجھانی يا اولوالعزم م
انبيای . کليّۀ انبيا بر دو قسمند قسمی نبّی باالستقاللند و متبوع و قسمی ديگر غير مستقّل و تابع"

بدون واسطه اقتباس فيض از حقيقت الوھيّت نمايند نورانيّتشان ... مستقلّه اصحاب شريعتند و مؤّسس دور جديد
قسمی ديگر از انبياء تابعند و مرّوج، زيرا فرعند نه مستقّل ... ه لذاته روشن استذاتيّه است مانند آفتاب که بذات

اقتباس فيض از انبيای مستقلّه نمايند و استفادۀ نور ھدايت از نبّوت کليّه کنند مانند ماه که بذاته لذاته روشن و 
  ١٨٤" ساطع نه ولی اقتباس انوار از آفتاب نمايد

ه و يريخ یو موسسان گروھھا) صوفيان(، اصالح طلبان، روحانيون، عارفان لسوفانيبھائيان افرادی مثِل ف
به ھر . ده باشدياز موارد ممكن است به آنھا الھام الھی رس یاريدر بس. می دانند یعاد یانسان دوستانه را نيز انسانھا

  .است "یوح"ز يبشر ن یشرفتھايمولّد تمام پ یروين. می رسد یفقط به مظھر ظھور الھ" یوح"حال 
  

  یئانت بھايدگاه ديمفھوم خدا از د
  

ان يئست؟ او كه پيامبران را يکی پس از ديگری فرستاده تا حقيقت خدا را برای ما آشکار کنند؟ بھايخدا ك
از او در ذھنش  ینخواھد توانست تصوير روشن یچ كسيچ گاه ھيقت و ذات خداوند آن قدر بزرگ است كه ھيمعتقدند حق

. در شناختِن او فقط می توان تا مرحله ی اعتراف به برتر بودن او پيش رفت. تواند او را بشناسدھيچ کس نمی . بسازد
ز فقط درك يم نين مفاھيم خدا تواناترين است ، خدا مھربانترين است، خدا عدالت و انصاِف محض است، ايياگر بگو

م يم صفات موجودات را بفھميتوان یھا فقط مقت ما انسانيدر حق. ا عدالت نشان می دھديمحدود بشر را از قدرت، عشق 
 یمحضرت عبدالبھاء. نه ذات آنھا را و دانش ما محدود است به درکی که از صفات و ويژگيھای ھر چيزی داريم

  :ديفرما
ذات شیء بصفات  . بدانکه عرفان بر دو قسم است معرفت ذات شیء و معرفت صفات شیء

ا و حال آنکه خلقند و محدودند يت اشيو چون معروف. معلوم ر يشود و ااّل ذات مجھولست و غيمعروف م
لھذا ادراک عبارت   ...ت که نامحدود است بذات ممکن يقت الوھيت حقيبصفاتست نه بذات پس چگونه معروف

ه است يز بقدر استطاعت و قّوه بشريآن عرفان صفات ن. ه يقت الھياز ادراک و عرفان صفات الھی است نه حق
  ١٨٥."ستيکما ھو حقّه ن
توان  یاما چطور م. م، منظور شناخت صفات او است نه ذات اويكن یاز شناخت خدا صحبت م ین وقتيبنابرا

ده، پس ھر كدام از موجودات يموجودات جھان را خدا آفر یيد كه ھمه فرما یم حضرت بھاءهللاصفات خدا را شناخت؟ 
نش يف، نظم آفريك بلور ظريا يبزرگ  یك صخره ي در ساختار یمثالً حت. كنند یاز صفات خدا را منعكس م یصفت

ن و عالی ترين ياّما پاك تر. كند یء پاك تر باشد، صفات خدا را كاملتر و بھتر منعكس میھر قدر ش. مشخص است

                                                 
 .١٧۴ص" مفاوضات عبدالبھاء"حضرت عبدالبھاء  ١٨٢
 . استفاده شده است که ملموستر و آشناتر است" پيامبر"از کلمه ی " مظھر ظھور الھی"اغلب به جای عبارت  در اين کتاب  ١٨٣
 .١٢٣ ١٢۴.ص" مفاوضات عبدالبھاء" حضرت عبدالبھاء ١٨٤
 .١۶۶ ١۶٧ص" مفاوضات عبدالبھاء"حضرت عبدالبھاء  ١٨٥
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ن يم صفات خدا را به بھتريتوان یامبران ميق پياز طر. یا مظھر ظھور الھيامبر يپ... مخلوقاتی که ما می شناسيم؟ 
  :ديفرما یم حضرت بھاءهللا. ميكن بشناسصورت مم

بروز صفات و اسمای الھی ھستند چنانچه در ھر ذّره آثار تجلّی  ن است محالّ يآنچه در آسمانھا و زم
چنانچه ... افتهيص ين خلع تخصين موجودات بايخاّصه انسان که از ب... داست يقی ظاھر و ھويآن شمس حق

اکمل انسان و افضل ... دا استيانی بنحو اکمل و اشرف ظاھر و ھوع صفات و اسمای الھی از مظاھر انسيجم
  ١٨٦"...شان يشان و متحّرکند بافاضه ايشان موجودند باراده ايقتند بلکه ما سوای ايو الطف او مظاھر شمس حق

تنھا يک موجوِد ھوشيار  ولی كنند، یز صفات خدا را اندکی منعكس مين... صخره و تخته سنگ و اگر چه 
شه كامل يچون پيامبران ھم. سان می تواند ويژگيھا و صفات خدا را در زندگی و فعاليتھايش به نمايش در آوردمثِل ان

ست كه چشم يخدا جسم ن. مينيم ببيتوان یالت ممکن محشان به كاملترين و عميقترين  یھستند، صفات خدا را در زندگ
ن راه شناخت خدا، شناخِت يكتريذاتش را بفھمد؛ پس نزدقت و يست كه انسان بتواند حقين یزيند؛ چيرا بب اوبتواند 

  :ديفرما یم حضرت بھاءهللا. امبران استيپ
ً عّما يذکر و يبصر"  اّن الغيب ... قل اّن الغيب لم يکن له من ھيکٍل ليظھر به انّه لم يزل کان مقّدسا

  ١٨٧."يعرف بنفس الظّھور و الظّھور بکينونته لبرھان االعظم بين االمم
شه مقدس ينداشته است كه با آن ظاھر شود، ھمانا او ھم یپيکر) ذات خدا(ب يبگو ھمانا غ :ترجمه[

شناخته می شود و ) پيامبران( ِب به نفس ظھور يبه درستی که غ... از آنچه گفته و ديده می شود بوده است
    ].خوِد ظھور ھمانا بزرگترين دليل بين مردمان است

  :ديفرما یز ميو ن
ذات قدم مسدود بوده و طريق کّل مقطوع خواھد بود، محض فضل وعنايت شموس  سبيل کّل به"

  ١٨٨."مشرقه از افق احديّه را بين ناس ظاھر فرموده و عرفان اين انفس مقّدسه را عرفان خود قرار فرموده
به  فرمود حضرت بھاءهللا. توانند مستقيم آنھا را ببينند یكنند، م یم یامبران زندگيكه ھمزمان با پ یفقط كسان

بھائيان . است یا مظھر ظھور الھيامبر يپ یاساسِی انسانھا با خدا از طريق آثار و نوشته ھا یھمين دليل است که رابطه 
سخِن مظھر ظھور را سخن خدا می دانند و ھر فرد برای نزديک تر شدن به خدا و بھتر شناختِن خدا می تواند به اين 

خود دريابيم و  یروزانه  یم وجود خدا را در زندگيتوان ین نوشته ھا ميبا ا. ندسخنان رو آورد و طبق آنھا زندگی ک
  :ديفرما یم حضرت بھاءهللا. مياحساس كن

و اودع فی کّل نفس ما ... اتهيل له آيعجز عن عرفانھما جعل الّدليل نفسه ثّم ظھوره ومن يقل اّن الّدل"
  ١٨٩."عرف به آثارهللاي

او و سپس ظھور او است و برای کسی که از شناخِت اين دو ناتوان  بگو ھمانا دليل، نفسِ : ترجمه[
 ].وديعه گذاشته چيزی را که به آن آثار خدا را بشناسد) فردی(و در ھر نفسی ...است، آياتش را دليل قرار داده

آثار مقدسه از  یمثل نماز روزانه، دعا و تفكر، مطالعه  یاحكام یبه ھمين دليل نظم و انضباط در اجرا
ان احساس می کنند که اين انضباط از مھمترين راھھايی است که يئبھا. وظايِف روحانِی روزانه ی ھر فرد بھائی است

 .انسان را به آفريدگار خود نزديکتر می کند
را بشناسيم ،اما ويژگيھا و صفات خدا  آنخالصه، از ديدگاه بھائی ذات خدا ھمواره برتر است و نمی توانيم 

چون دانش ما محدود به شناخِت صفات و ويژگيھای قابِل درک ھر چيزی است،  ١٩٠.مبران نمودار استکامالً در پيا
اين شناخت با مطالعه، دعا، تفکر و عمل  ١٩١.معادل شناخِت خدا است) برای انسانھای عادی(شناخِت مظھر ظھور الھی 

  .به دست می آيد) يعنی آثار مقدس مظاھر ظھور الھی( به سخنان الھی 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١١٧ و١١٨ص" اتی از آثار حضرت بھاءهللامنتخب" ١٨٦
 .٣٩ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٨٧
 .٢٠ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٨٨
 .٧۵ص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٨٩
ئی، نظم جھانِی بھا"مراجعه کنيد به . (ياد می کند ظھور کلّی صفات و اسماء الھی عنوانِ به   حضرت بھاءهللاز  ،در اين مورد شوقی افندی ١٩٠

 ).١٤٤- ١٥٢صص ،بخش دين جھانی
عرفان حقيقت الوھيّت ممتنع و محال اّما عرفان مظاھر الھيّه عرفان حّق است زيرا فيوضات و : "در اين باره می گويد حضرت عبدالبھاء ١٩١

  ).١۶٨مفاوضات عبدالبھاء ص ". (برد بمعرفت هللا فائز گرددتجليّات و صفات الھيّه در آنھا ظاھر پس اگر انسان پی بمعرفت مظاھر الھيّه 
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  حضرت بھاءهللا ینظم جھان. ٧
  
  
وجود  یبرا یھا نشانه ا یليخ

كنند كه خدا  یكنند و شك م یدا نميخدا پ
 یك سوال فلسفي. انه ياصالً وجود دارد 

 ین است كه چطور ميمھم ا یو مذھب
شود خدا را شناخت و از وجود داشتن 

ن سوال ياز پاسخ ا یبخش. او مطمئن شد
فصل قبل داده در  یدگاه دين بھائياز د
واضحی از وجود و  یخدا نشانه . شد

امبران يا يپ: محبّت خود به ما داده است
ام خدا يشه پيمظاھر ظھور الھی كه ھم

را به مردم رسانده اند و اراده ی او را 
  . برای ما آشکار کرده اند

يد فرمامی  حضرت بھاءهللا
داده  وعدهخدا با ما عھدی بسته و 

فرستد بز ديگری پيامبران را يکی پس ا
در . تا بشر را ھدايت و راھنمايی کنند

" یم الھيثاق عظيم"آثار بھائی، اين عھد 
بعد از  یكيامبران يپ. ناميده شده است

م يبعد از ابراھ یموس: آمده اند یگريد
حضرت و  یح بعد از موسيمس آمد،
ح و امروزه نيز با يبعد از مس محمد

خدا به وعده ی  حضرت بھاءهللاظھور 
امبران الھی، يپ یھمه . خود عمل کرد

نامشان  یخيتار یچه آنان كه در كتابھا
نامشان  یم، چه آنان كه حتيرا خوانده ا

 یاد رفته است، ھمه نقش مھميز از ين
ا يدن یخدا برا ینقشه ھا یدر اجرا
  ١٩٢.داشته اند

  
  
دو طرف . كند یجاد مياد ادو طرف قرارد یبرا يیتھايف و مسئوليك قرارداد است كه وظاي" ثاقيعھد و م"

او به وعده . بفرستد یگريبعد از د یكيامبران را يخدا وعده داده كه پ. قرارداد در ميثاق عظيم الھی، خدا و انسانھا ھستند
 یامبرانين كه پياّول ا: فهيد دو وظيفرما یم حضرت بھاءهللادارند؟  یفه ايبندگان در برابر خدا چه وظ. خود وفا كرد ی

حضرت . ندين كه سعی کننداحكام آنھا را اطاعت كنند و اجرا نمايفرستد، قبول كنند؛ دوم ا یا در ھر دوره ای مرا كه خد
ً ال يقبل : "ف عمل كند تا به آن قرارداد وفادار بوده باشدين وظايا ید بشر به ھر دويكه با فرمود بھاءهللا النّھما معا

  ١٩٣ ].يکی بدون ديگری مورد قبول نيست و با ھم ھستند،) ان و عملعرف( که آن دو هچ :ترجمه[." احدھما دون اآلخر
                                                 

مفھوم عھد و ميثاق الھی در کتب مقّدسۀ بسياری از . است "کتاب مستطاب ايقان" موضوِع اصلیِ  یپيامبران الھموضوع ظھور پی در پی  ١٩٢
خواھد زيادی ملّتھای پدِر  بيان شده که ابراھيمابراھيم  با دخداونعھِد  ١٧فصل  ,تکوين فرِ سِ  ,عھد عتيق ,اديان يافت می شود مثالً در کتاب مقّدس

من ترا بينھايت بارور خواھم کرد و از ساللۀ تو ملّتھا و  پادشاھان بر خواھند خاست و من عھد خود را با تو و ذريّۀ تو "شد و ادامه می دھد که 
  ).٧ – ۶آيۀ  ١٧سفر تکوين فصل ( "تو و تا ابداآلباد خواھم بودا ابداآلباد نگه خواھم داشت که من خدای تو و ذريِۀ تو نسلھای آنھا 

بلکه نبوده است  )ھستند هکه فرزندان اسحق پسر ابراھيم و ھمسر وی سار(اکنون روشن شده است که اين عھد فقط مربوط به يھود و مسيحيان  
مراجعه کنيد به سفر تکوين فصل ( و ابراھيم و قطوره ) ١۵-١۶آيات  ١۶مراجعه کنيد به سفر تکوين فصل (مربوط به فرزنداِن ابراھيم و ھاجر 

 ٢۵مراجعه کنيد به سفر تکوين فصل (و ھاجر بود ابراھيم از نسِل اسماعيل يعنی فرزند  حضرت محمد مثالً . نيز بوده است) ١- ٢آيات ٢۵
از طريِق ھمسر سوم ابراھيم , نسل ابراھيم است نيز از حضرت بھاءهللا. ن نيز خود را وّراث عھد ابراھيم می دانندانابنابراين مسلم, )۵- ۶آيات

محّرکۀ  نيرویمعتقدند که ميثاق الھی با ابراھيم  ئيانبنابراين بھا) ٢ج,١٧ص ,از شوقی ربانی"قرن بديع"کتاب مراجعه کنيد به ( .يعنی قطوره
 حضرت بابو  حضرت محمد, )با اسحق, ارهاز طريق س( حضرت مسيحو  حضرت موسی: بوده استبزرگ جھان الاقل پنج پيامبر پيدايش 

 ).از طريق قطوره( حضرت بھاءهللاو ) با اسماعيل, از طريق ھاجر(
 .صفحۀ اّول, کتاب مستطاب اقدس , بھاءهللا حضرت  ١٩٣



 

٦٨ 
 

شده اند، تصور نمی کنند  یئا مسلمان بوده اند و بعد بھاي یحي، مسیھوديكه قبالً  یبه اين دليل است که افراد
پيروان پيامبران ِ خود را ترک کرده اند؛ بلكه معتقدند با اين کار به وظيفه ی خود به عنوان  ین قبليكه با بھائی شدن، د
امبران را قبول كرده اند بدون يپ یھمه  یعني: عمل کرده اند" عھد و ميثاق الھی"در حقيقت آنھا به .الھی عمل كرده اند

  . آنھا به وظيفه ی روحانِی خود عمل کرده اند. ح داده باشنديه ترجيرا بر بق یكين كه يا
ھمانطور : گر نيز دارديك مفھوم ديبر اساس تعاليم بھائی،  ثاق،يثاق بود،اما عھد و ميعھد و م یكل ین معنيا

 ینم یدين بھائ. امبران خواھند آمديشه پيكند و قطع نمی شود؛ ھم یدا مين روند ادامه پيشه آمده اند، ايامبران ھميكه پ
. انجام شد یين بھايبشر با ظھور د یشرفت روحانين مرحله از پين است، بھائيان نمی گويند آخرين ديد که آخريگو

  : ديفرما یم حضرت بھاءهللا
  ١٩٤..."ْرِسُل ِمْن بَْعُد اِلی اِخِر الَّذی ال اِخَر لَهُ يسی َو سَ يع قَْد بََعَث ّهللاُ ُرُسالً بَْعَد ُموسی وَ "
به تحقيق که خداوند بعد از موسی و عيسی رسوالنی فرستاده است و بعد از آن نيز خواھد :ترجمه[

  ]...چ آخری نداردفرستاد تا آخری که ھي
در آثار بھائی آمده است که بعد از گذشتِن حداقل ھزار سال مظھر ظھور ديگری خواھد آمد تا اين روند 

  ١٩٥.تکاملی و پايان ناپذير راادامه دھد
 ین خدا و بندگان وجود دارد كه به مرحله ھاينيز ب یگريثاق ھمه گير، روابط دين عھد و ميدر سايه ی ا 

كرده اند و ھر  یرا ط ینھا مراحليا یھر دو.  آشكار شدن تمّدن مربوط است یل بشر و مرحله ھامخصوصی از تکام
ك کودک به تدريج و كم ي. ده استيرس یخاص یدر دوره  یفا كرده و به اھداف خاصينقش خود را در اين جريان ا ینيد

تا به ...) گران كار كردن و يخواندن، با د مثل راه رفتن، غذا خوردن، يیمھارتھا(رديگ یاد ميمختلف را  یكم مھارتھا
 ی، برایدر ھر مرحله ا یعنيپيش رفته  ین صورت آھسته آھسته در مسير بلوغ روحانيبشر نيز به ھم. بلوغ برسد

  .تمام تالش خود را كرده است یخاص یروحان یتوسعه ی استعدادھا
را كشف كنند  ینھفته ا یدند و توانستند استعدادھااز يگانگِی خدا باخبر ش یم، مردم ِعبرانيمثالً در زمان ابراھ

اين حقيقت تمدنھای غربی و اسالمی را بسيار تحت . افتيشد به آنھا دست  یخدا نم یگانگيمھِم  قتِ يدن حقيكه بدون فھم
ريزيم بشر آورد، بودا آموخت چطور دلبستگيھا را دور  يیراھنما یرا برا" ده فرمان" یھمين طور موس. تاثير قرار داد

توضيح داد كه اين پيشرفت  حضرت بھاءهللا. ح، عشق به خدا و ھم نوع را آموختيمس. ميدل نبند یزيو به جز خدا به چ
  .ردياد بگيد راه رفتن را يدن و پريدن، بايكودك قبل از دو. بشر ھم طبيعی است و ھم الزم یتدريجی ھوشياری روحان

 یامبريان معتقدند ھر پيئبھا. ه کرديانجام كار الزم است، تھ یبراكه  یليد وساي، اول بایانجام ھر كار یبرا 
ه ه كرديمومنان تھ یاز را برايثاق، لوازم مورد نين ميروان خود به وجود آورده و با اين خود و پيب" یثاقيعھد و م"

ط نوع بشر در دوره ياازھا و شريبر حسب ن یامبريھر پ. نديگو یم" ثاق كوچكتر يعھد و م"ثاق ين ميان به ايئبھا. است
كه خدا  یت عھد كليثاق از اھمين ميت ايا اھميثاق كوچكتر؟ آيم مييگو یچرا م. ثاق را تھيه و تنظيم كردين ميخود، ا ی

ثاق ياھداف م ثاق كوچكتر در جھتِ يم یل انتخاب شده كه ھدفھاين دلين اسم به اير، ايبا بندگانش بسته، كمتر است؟ خ
   ١٩٦.ثاق كوچكتر در کناِر ميثاق کلّی است و نقِش تابع و مکّمِل آن را دارديدر واقع م. خدا با بندگان است یكل

با بشر بسته  حضرت بھاءهللاست كه  ین ھمان عھدياست و ا یاتحاد جھان تاسيس یئن بھايفه خاص ديوظ
س يک زندگی ست، بلکه به معنی تاسييا نين مردم دنيو عشق ب یوحدت جھان فقط يک احساس قوِی برادر. است

د برای ھميشه برود و صلح جھانی يجنگ با. ھماھنگ و جھانی برای ھمه ی دولتھا و ملتھای دنيا نيز ھست یاجتماع
  .بين تمام مردم و جامعه ھا، با قوت تمام، برقرار شود

می  دهينام حضرت بھاءهللا" ینظم بديع جھان" از آينده ی بشر وجود  دارد، یئدر آثار بھاديدگاه و تصوری که 
بيشتر مردم اين ھدف را باارزش می دانند، اما خيلی ھا نيز . چنين تصوری از دنيا بسيار مھيج و باشکوه است. شود

 یليخ. جاد نخواھد شد و اين فقط انديشه ای آرمان گرايانه استيممکن است تصور کنند چنان جامعه ی ايدئالی ھرگز ا
به زندگِی  یئن بھاينند ديب یم یشرفت درونِی افراد سر و كار دارد و وقتيات و پين فقط با روحانيكنند د یھا احساس م

  .كنند یو اھداف اجتماعی اين قدر اھميت می دھد، تعجب م یجاد موسسات اجتماعيبشر و ا یجمع
ن ين چنيجاد شود، مطمئن ھستند چون خدا ايا یده كه وحدت عالم انسانيان مطمئن ھستند كه وقت آن رسيبھائ

ن يدن به ايرس یل الزم براياو در ما استعداد و توانايی رسيدن به وحدت را آفريده و وسا.و اراده کرده است خواسته
به  یجاد وحدت عالم انسانيشکوفا شدن اين استعداد و ا یاصلی که خدا برا یله يوس. مرحله را نيز فراھم نموده است

                                                 
 .٢٧٧ص , ايام تسعه, بھاءهللاحضرت  ١٩٤
  .٢١١ص, Bahá’í World Faith, بھاءهللاحضرت  ١٩٥
 , ١٠- ١٣آيات , ٢٩باب , در سفر تثنيه. اشاره شده است" و ميثاق کوچکتر عھد" ه ی اديان ديگر بهمقّدس اند که در کتب گفتهبھائی  محققان ١٩٦

خدا باشند و احکام خدا " قوم"يعنی بنی اسرائيل عھد می بندد که اگر , او اشاره می کند و با  پبروانش" سوگند"و " عھد خدا"به  حضرت موسی
  شپيرواناگره است دادوعده  حضرت مسيحکه آمده نيز  انجيلچنين مطلبی در  .کند و از ايشان دفاع نمايد حفظ خدا نيز آنان را, را اجرا کنند

"  پس رفته ھمه ی امتھا را شاگرد سازيد"می فرمايد  حضرت مسيح مثالً . می رساندتأئيد و برکت  خدا به آنھا نيرو و, تعاليم او را اطاعت کنند
در عوض به آنھا وعده می دھم که ) ١٩آيه , ٢٨انجيل متی ." (ی اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند و ايشان را تعليم دھيد که ھمه"
 )٧ هآي , ٧متّی ( ".بکوبيد که برای شما باز کرده خواھد شد يافتسوال کنيد که به شما داده خواھد شد بطلبيد که خواھيد "
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تعصبھا  یدھد تا ھمه  یم یروحان يیرويثاق به بشر نيو م ن عھديا. است حضرت بھاءهللاثاق يبشر داده است، عھد و م
 ین اجتماعيقوان یك سريثاق ين عھد و ميا. جاد شوديا ین برود و قلبھا مطمئن و اميدوار شوند و احساسات روحانياز ب

به امور  کار می کنند و قوانين روحانی را یز دارد که اين موسسات و قوانين بر اساس اصول روحانيو موسسات جديد ن
بر پايه ی عدالت  یجھان یك جامعه يتواند  یان معتقدند كه با اين سيستم، بشر ميئبھا. زندگی اجتماعی ربط می دھند

  .اجتماعی بسازد
قد اضطرب النّظم من ھذالنّظم االعظم و اختلف التّرتيب بھذاالبديع الّذی ما شھدت عين االبداع "

  ١٩٧."شبھه
ين نظم اعظم و بزرگ مضطرب شده است و ترتيب از اين بديعی که چشم ابداع به تحقيق که نظم از ا: ترجمه[

  ].مانند آن نديده مختلف گرديد
، يعنی حضرت بھاءهللان فرزند ي، بر عھده ی بزرگترحضرت بھاءهللانظم و سيستم  یه گذارينقِش مھم در پا

به او  حضرت بھاءهللان قدر مھم بود كه آ حضرت بھاءهللادر ماموريت  حضرت عبدالبھاءنقش . بود حضرت عبدالبھاء
بود كه اجازه داشت آثار  یاو تنھا كس. ح داده شديتوض یقبل ین نقش در فصلھايا. داده است" ثاقيمركز عھد و م"لقب 

به او داد و اطمينان داد که خدا توضيحات  حضرت بھاءهللافه را ين وظيا. ح بدھد و تفسير کنديرا توض حضرت بھاءهللا
م او را اجرا يكرد كه چطور تعال يیپسرش را راھنما حضرت بھاءهللا ١٩٨.را از اشتباه حفظ می کند بدالبھاءحضرت ع

ن يانجام ا یبرا حضرت عبدالبھاء. رديع را بگيجاد موسسات نظم بديا یمات الزم برايار داد كه تصميكند و نيز به او اخت
از  یھا قسمت مھم ین مطالب و سخنرانيامروزه ا. اری كردبسي یھا ینوشت و سخنران یاريفه، مطالب و الواح بسيوظ

  . دھند یل ميرا تشك یئآثار بھا
) ۴به فصل.ك.رھبر جامعه،ر(امرهللا  یرا به عنوان ول یافندی ربان یشوق ،خود ینيز نوه  حضرت عبدالبھاء

حضرت . بر عھده بگيردرا  یئ، وظيفه ی توضيح و تفسير آثار بھاحضرت عبدالبھاءانتخاب كرد تا پس از  یئبھا
ع يموسسات نظم بد ین محفلھا، سنگ بنايا. نظارت کرد یمحل یروحان ین محفلھايل اولين بر تشكيھمچن عبدالبھاء

رھبر جامعه ی بھائی بعد از شوقی (الھی ت العدل اعظم ي، تاسيِس بیربان یکارھای شوق. ھستند حضرت بھاءهللا یجھان
  .ترا ممکن ساخ) ۴فصل . ک. ر. ربانی

است و نشان می دھد که اين  حضرت بھاءهللانمونه ای از زندگی بر اساس تعاليم  حضرت عبدالبھاءزندگی 
 حضرت عبدالبھاءبا اين وجود، . تعاليم برای زندگی روحانی فرد و پيشرفِت او، عملی و اجراشدنی و معتبر ھستند

حضرت و  حضرت بابمثل –مسئوليِت پيامبران . نداشت حضرت بھاءهللاو  حضرت بابامبر نبود، يعنی مقامی مثل يپ
 ی، امانتحضرت عبدالبھاءاما مسئوليِت . مستقيم از طرف خدا است و بخشی از ذات روحانِی پيامبران می باشد - بھاءهللا

يم كامِل و بی نظيِر تعال یرا نمونه  حضرت عبدالبھاءان، يبه ھر حال بھائ یول. به او داده بود حضرت بھاءهللابود که 
  :را اين گونه توصيف می کند يشانا یربان یشوق. دانند یبھائی م

حضرت بھاءهللا و  و جامع حضرت عبدالبھاء در رتبه ی اولی مرکز و محور عھد و ميثاق بی مثيل"
 اعلی صنع يد عنايتش و مرآت صافی ادوارش و َمثَِل اعالی تعاليم ومبيّن مصون از خطای آياتش و جامع

است و برای ھميشه بايد اين چنين در نظر گرفته ظھر کليّه ی صفات و فضائل بھائی کماالت و م جميع
خصوصيّات و صفات بشری با فضائل و کماالت الھی در نفس مقّدس حضرت عبدالبھاء مجتمع و متّحد ...شود

  ١٩٩."گشته است
رسد  یكه جھان به وحدت م ان مطمئن ھستنديئن است كه بھايان اير اديبا سا یئن بھاين تفاوت دياحتماالً مھمتر

اين . و مشتاقانه آرزوی فرا رسيدِن آن روز را دارند و خود را وقِف فعاليت برای رسيدن به اين ھدف می کنند
، نکات مشترک یبھائ یو اعتقادات اصل یم روحانيبا توجه به تعال. واضحترين تفاوت بين دين بھائی و اديان قبل است

ن يكه در د یزيچ یول. ت و اسالميحيھود، مسيبل می يابيم، به خصوص اديان سامی يعنی زيادی بين اين دين و اديان ق
 یجاد تمّدن جھانيو ا ید و بی نظير و مخصوص اين دوره است، اعتقاد به تاسيس وحدت عالم انسانيكامالً جد یئبھا

 یسور وارن واگار، دانشمند اجتماعپروف. سرچشمه می گيرد حضرت بھاءهللاميثاق عھد و است و اين اعتقاد از ايمان به 
 یپروفسور واگار م. مطالعه ی وسيعی كرده است یل تمدن جھانيجاد وحدت جھانی و تشكي، در مورد امكان ايیكايامر

                                                 
 .٩٣ص" منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ١٩٧
اذا غيض بحرالوصال و قضی کتاب المبدأ فی المآل توّجھوا الی من اراده هللا الّذی انشعب " فرمود ت بھاءهللاحضر ١٩٨

کتاب عھدی و " (ان ارجعوا ما ال عرفتموه من الکتاب الی الفرع المنشعب من ھذا االصل القويم... من ھذاالصل القديم
  )١۵٨ص ,کتاب ايّام تسعه(). "کتاب مستطاب اقدس

رو کنيد ) يعنی حضرت بھاءهللا درگذشتند(و کتاب آغاز به نتيجه و سرانجام رسيد  امی که دريای وصال فرو رفتھنگ[
لقب حضرت عبدالبھاء می (به سوی کسی که خدا او را اراده فرموده و از اين اصل و ريشه ی قديم منشعب شده 

. شاخه ای که از اين ريشه ی راست و استوار منشعب شدهنمی فھميد اِرجاع دھيد به ] الھی[آنچه را که از کتاب )...باشد
  ]ترجمه

 .٢٠٣ص  ١٨صوص آھنگ بديع سال در شمارۀ مخ مندرج, شوقی ربانی ١٩٩
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، یچ ابھامياست كه  بدون ھ یئن بھايان معاصر که ادعا می کنند از طرف خدا آمده اند، تنھا دياد ین ھمه ياز ب: "ديگو
 ً   ٢٠٠."نموده است یوحدت عالم انسان یبه طور کامل، وقِف کار برا خود را تقريبا

ديديم که . فعاليت می کند" یئبھا ینظم ادار"با بشر، از طريِق سيستمی به نام  حضرت بھاءهللاعھد و ميثاِق 
می توان  حضرت بھاءهللاز جمله موضوعھای تعاليم . به دسته ھای مختلفی تقسيم می شود حضرت بھاءهللام يآثار و تعال

و سازمان  یشرفت فرديپ یبرا ینوع بشر، احكام يی، تعاليمی برای راھنمایاعتقادات اصل: به اين موارد اشاره کرد
  .که نمی شود آنھا را از تعاليم روحانی جدا نمود یئن بھاي، موسسات مخصوص دیاجتماع

نظم . دين بھائی" نظم اداریِ "ه نام با ھم سيستمی را می سازند ب يیبھا یموسسات جامعه  ین به اضافه يقوان
حضرت ويژگِی مميّزه ی عھد و ميثاق  ٢٠١.با نوع بشر است حضرت بھاءهللاداری تجلی و نمايِش اصلِی عھد و ميثاق 

، قوانين و موسساتی که قرار است جامعه ی پيروان را حضرت بھاءهللاين است که خوِد بنيان گذاِر دين، يعنی  بھاءهللا
، ماھيت و نوِع ھر کدام از آن موسسات را توضيح داده و حضرت بھاءهللابه عالوه، . مشحص کرده استاداره کند، 

بر . ف و نقش آنھايحدود آنھا، حقوق و مسئوليتھای آنھا، وظا: نوشته و با ُمھر و امضای خود آنھا را معتبر کرده است
كه نظم اداری را بر  کامل داده شده اختيار ینربا یو شوق حضرت عبدالبھاء، به حضرت بھاءهللا نوشته ھایاساس 

  .، پايه ريزی کنندحضرت بھاءهللاساس راھنمايی ھای 
ت العدل اعظم يت امر و بيوال یموسسه : ه دارديو پا" ركن"دو  یح داده است كه نظم اداريتوض یربان یشوق

. ميديد حضرت بھاءهللا" ثاقيعھد و م" یرا در اجرا یربان یت امر بحث شد و نقش شوقيوال یقبالً درباره . یالھ
اگرچه شوقی ربانی ديگر زنده نيست، توضيحاتی که درباره ی تعاليم بھائی داده ھنوز ھم برای بھائيان بسيار اھميت 

ن مرجع قانون يت العدل اعظم را به عنوان بزرگتريب حضرت بھاءهللا. د كامالً اجرا شوديدارد و قابل قبول است و با
ن طور يت العدل اعظم را ايت امر و بيموسسه وال یت العدل اعظم رابطه يب. به وجود آورد یم اداردر نظ یارذگ

  :دھد یح ميتوض
قبل از ھرگونه تشريع در باره ی امری بيت العدل اعظم دقيقاً ھمه ی جوانب موضوع ...بايد دانست"

دھد، تبيينات حضرت ولّی امرهللا شامل را در آثار مقّدسه و رقائم حضرت ولّی امرهللا مورد مطالعه قرار می 
  ترجمه٢٠٢." مواضيع بسيار زيادی است که به ھمان اندازه ی نصوص اصلی معتبر و الزام آور است

عضو  ٩بيت العدل ھيئتی است که . ناميد" بيت العدل"مراجع قانون گذارِی مرکزی دينش را  حضرت بھاءهللا
سرانجام سه نوع بيت العدل تاسيس خواھد . اين اعضا را انتخاب می کنند ینيمع یدر زمانھا یافراد ھر جامعه ا. دارد
ا يك كشور ي یمعموالً برا" (یمل."٢؛ )ا روستا يک بيت العدل محلی تاسيس خواھد شديھر شھر  یبرا" (یمحل."١: شد

ن بار در ياول یبرا ت العدل اعظم وجود دارد کهيامروزه تنھا ب. است" ین الملليب"كه " ت العدل اعظميب."٣؛ و)منطقه
. كند یا اداره ميرا درتمام دن یبھائ یت العدل اعظم امروزه جامعه يب. ل شديانتخاب و تشك.) م١٩۶٣(١٣۴٢سال

ً اعالم کرده اند که ب حضرت عبدالبھاءو  حضرت بھاءهللا ت العدل اعظم يگانه مرجع يدر نوشته ھای خود مستقيما
كه  یتنھا تفاوت. د اجرا شوديبا حضرت بھاءهللام يتورات او مثل احكام و تعالبات و دساست و مصوّ  يیبھا  یارذقانونگ

تواند  یت العدل اعظم ميب یكنند، ول یر نميين بعد تغين است كه آثار موسسان دين بھائی تا ظھور ديوجود دارد ا
  .بدھد رييكه وضع كرده، مطابق رشد جامعه ی بھائی و ايجاد شرايِط جديد لغو کند يا تغ ینيقوان

اين . بر عھده دارند یو مل یکارھای ادارِی جامعه ی بھائی را در سطح محل" محفلھای روحانی"امروزه 
محلی و ملی " ت العدليب"نده اسم آنھا يدر آ. موسسات به روشی شبيه به بيت العدل انتخاب می شوند و عمل می کنند

  .خواھد بود
 ت العدل اعظم الھامِ يكند، اما فقط به ب یت ميز ھدايرا ن یو مل یلمح یت العدل ھايان معتقدند كه خداوند بييبھا

ت العدل اعظم نمايانگِر يان، بيبه نظر بھائ. الھی می رسد و تصميم گيری بيت العدل اعظم مصون از خطا و معتبر است
كه خدا  ودفرم حضرت بھاءهللا. یبا روح وحدت و ھماھنگ یدن به خدا است، تالشيرس ین تالش بشر برايبزرگتر

  ٢٠٣.كند یت العدل اعظم را از خطا و اشتباه حفظ ميخودش اين امکان را به وجود آورده و خودش نيز مصّوبات ب
" انتخابی"از آنھا  یز وجود دارد؛ بعضين یو محل ی، منطقه ای، ملیدر سطح قاره ا يین موسسات بھايھمچن

رند و يم می گيين موسسات به روِش مشورت جمعی تصما. شوند یھستند و اعضای آنھا با انتخابات بھائی تعيين م
بلکه  ،ھستند، يعنی اعضايش با انتخابات عمومی تعيين نمی شوند" انتصابی"از آنھا نيز  یبعض. را انجام دھند یفه ايوظ

. ندخدمت كن یدر بخش يید به تنھاينند و بايگز یخاص بر م یفه ايانجام وظ یگر آنھا را برايد یا مرجع ھايموسسات 
  .ميكن ینھا در فصل آينده بيشتر صحبت ميدر مورد ا

                                                 
  .١١٧ص, )The City of Man"(شھر انسان", وارن واگار ٢٠٠
 .صه بيان نموده استبه صورت خال ١٤٣- ١٥٧صص" نظم جھانی بھائی"شوقی ربانی  ويژگيھای اصلِی نظم اداری را در کتاب  ٢٠١
٢٠٢ “WELLSPRING OF GUIDANCE’  ۵٢ص.  
مرجع كّل كتاب اقدس و ھر مسئله غير منصوصه : "می گويد) حضرت عبدالبھاءوصيت نامه ی " (الواح وصايا"در  حضرت عبدالبھاء ٢٠٣

ھر چه تقّرر يابد ھمان مانند نّص .... ّهللا است  راجع به بيت عدل عمومی بيت عدل آنچه باالتّفاق و يا باكثريّت آراء تحقّق يابد ھمان حّق و مراد
و نيز مراجعه کنيد  )٢١ص , الواح وصايا." (و چون بيت عدل واضع قوانين غير منصوصه ازمعامالتست ناسخ آن مسائل نيز تواند بود . است 

  .۴۴٧- ٨ص, "Bahá’í World Faith"به 
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آن  یم روحانيتواند از تعال یدھد كه نم یل ميرا تشك يین بھاياز د یبخش بزرگ یبھائ یستم موسسه ھايس
كه قرار است باعث  یا یاست از نظم اجتماع یا طرحي" ھسته" "،ینظم ادار"ان معتقدند كه يبھائ. كامالً جدا شود

  :فرمودآن  یدرباره  یربان یشوق. حدت نوع بشر شودبرقراری و
ً با آنچه انبيای سلف وضع فرموده اند متفاوت است زيرا حضرت بھاءهللا " اين نظم اداری اساسا

بنفسه اصولش را بيان و تأسيساتش را استوار و مبيّن کلمه اش را معيّن فرموده اند و به ھيأتی که مأمور 
  ٢٠٤."اش بوده اختيارات الزم را عنايت کرده اند تکميل و تنفيذ احکام شرعيّه

. است، فرق گذاشت فرموده ینيش بيپ حضرت بھاءهللانده كه يآ یبا نظم جھان يیبھا ین نظم اداريد بيالبته با
ك تمدن يدار و يك صلح پاي، یك دولت جھانيجاد يبر ا حضرت بھاءهللام ياست كه تعال یکامل  ريتاث یمنظور از نظم جھان

برای  يیبھا یاست كه جامعه  یھدف یدر واقع نظم جھان. ھنوز وجود ندارد ین نظم جھانيا. خواھد گذاشت یجھانمتحد 
ك بخش بزرگ يدر حاِل حاضر وجود دارند و به عنوان  ینظم ادار یاصل یاما موسسه ھا. كند یدن به آن تالش ميرس

  .كنند یعمل م یبھائ ین الملليب یاز جامعه  یو جدانشدن
از  یبخش.  دھد یح ميبه صورت خالصه توض ینظم جھان یرا درباره  حضرت بھاءهللادگاه يد یربان یشوق
  :ديخوان یر ميآن را در ز

طور که حضرت بھاءهللا پيش بينی فرموده اند، استقرار يک حکومت  وحدت عالم انسانی آن"
مختلف مردم را متّحد و نزديک  مشترک المنافع جھانی است که ھمه ی ملل و نژادھا و اقليّت ھا و طبقات

ساخته و در عين حال استقالل حکومات عضو آن را حفظ نموده آزادی و حريّت افرادی که اين حکومات را 
اين حکومت جھانی تا آنجا که بتوان پيش بينی نمود از . تشکيل داده اند کامالً از تعرض مصون خواھد داشت

که اعضاء آن امنای جميع افراد بشر خواھند بود و ھمه ی منابع يک مجمع قانونگذاری جھانی تشکيل می شود 
اقتصادی جھان را کنترل کرده و به تصويب قوانين مناسب در ھرکجا که برای نظم زندگی افراد الزم بداند 
اقدام خواھد نمود نيازھای ھمه ی نژادھا و طبقات مردم را برآورده ساخته و روابط آنھا را منضبط خواھد 

ۀ مجريه ی جھانی با نيروی بين المللی تقويت خواھد شد و قوانين پارلمان جھانی را به مرحله ی اجرا کرد قوّ 
در خواھد آورد محکمه ی بين المللی به حّل و فصل اختالفات پرداخته و احکام قطعی و الزم االجرای خود را 

  .صادر خواھد کرد
للی، اوزان و مقياسات عمومی، روابط و خطّ و زبان جھانی، سيستم پولی و ارزی يکسان بين الم

  .تفاھم بين ملّتھا و نژادھای انسانی را تسھيل خواھد کرد
نزاعھای ملّی، نفرت و مخاصمت به کلّی از ميان خواھد رفت و تبعيضات نژادی و تعّصبات ملّی 

ل خواھد شد و جای خود را به توافق و تفاھم و ھمکاری خواھد داد و علل مخاصمات مذھبی برای ھميشه زائ
انحصارات و موانع اقتصادی به کلّی مرتفع خواھد گرديد و امتيازات فاحش طبقاتی از ميان برخواھد 

  ٢٠٥."خاست
 یآنھا معتقدند كه خدا م. شود یجاد ميا ینظم جھان ،ند كه فقط به خاطر تالش آنھا يا دين آنھايگو یان نميبھائ

تا . ن کمال و ھدف بزرگ برسنديگوناگون و در سطوح مختلف به ا یھاا به روشيدن یانسانھا در ھمه جا یخواھد ھمه 
نھا قدمھای مھمی به سوی اتحاد بشر يا. م كه انجمن اتفاق ملل و سازمان ملل متحد در جھان به وجود آمده انديده ايحاال د
ديگر فعاالنه  یاسير سيالمللی غا فعاليتھای بين يتھا و نمايندگی ھای سازمان ملل يان در فعاليل بھائيبه ھمين دل. ھستند

  .ھند داشتاجاد دنيايی متحد خويرا در ا ی، نقش کليدی و مھمیو نظم ادار يین بھايكنند و معتقدند كه د یشرکت م
برای درک ديدگاه بھائيان درباره ی رابطه ی بين دين بھائی و نظم اداری با ھدف صلح جھانی و تاسيس يک 

که در آثار " ملکوت خدا"، تمدن دنيای آينده با ھزاره يا فرا رسيدن بھائيانکه در نظر نظم جھانی، بايد به ياد داشت 
ن يصلح و وحدت جھانی ھمان سلطنت خدا بر زم یان معتقدند كه برقراريبھائ. مقدس اديان ديگر آمده، مرتبط است

 یآسمان ینمادين در كتابھااست كه به صورت  يیخوبی بر بدی است و تحقق وعده ھا یروزيپ يیاست، ھمان حّد نھا
خواھد و اراده کرده است که نظم جھانی را برقرار سازد، در تمام تاريخ بشر،  یان معتقدند خدا ميبھائ. گذشته آمده است

  .مقصد و منظور خدا ھمين بوده است
را به  ان فكر می کنند كه تاسيس ملكوت خدا فقط به خدا مربوط است و خدا ملکوت خودياز اد یروان بعضيپ 

  ٢٠٦.زمين می آورد؛ بشر در اين جريان اساساً نقشی ندارد و ملکوت يک شبه، معجزه وار و خارق العاده ظاھر می شود

                                                 
  .٧۶ص  "دور بھائی" شوقی ربانی   ٢٠٤
  .٩٢سال ھيجدھم ص ۶ – ۵ – ۴ – ٣شمارۀ مخصوص  مجلّۀ آھنگ بديع ٢٠٥
تعدادی از متفکران برجسته ی , با شروع قرن بيستم. مشکالتی به وجود آورده است" مسيحيت اجتماعی"اين ديدگاه سنتی برای نمايندگان  ٢٠٦

ی عادل و آرام بر زمين تفسير کرده  آنھا آمدن ملکوت خدا به زمين را به آفرينش يک جامعه.را توسعه دادند" انجيل اجتماعی"مسيحی طرح 
بازگشت دوباره ی مسيح ايجاد می   متفکران سنتی  می گويند ملکوت فقط با. اين تالش را فرو پاشيد, نظر مخالِف متفکران سنتِی مسيحی. اند
ص بشربعد از پيشرفت را بيشتر از کوشش ناقفيد است ولی اين تالش چيزی متالش برای سرکوب اصالحات اجتماعی  , به نظر آنان. شود

تاثير اختالف بين گروھھای ارتودوکِس کليسای مسيحی و عناصر روشن فکر که تحت تاثير تفکرات تحت , در دوران ما. نشان نمی دھد
  .اين بحثھا دوباره به وجود آمده است, قرار دارند مارکسيستی درباره ی شرايط اجتماعِی کنونی



 

٧٢ 
 

حضرت اما . تواند در يک لحظه ملكوت را بر زمين برقرار سازد یالبته خدا قادر مطلق است و اگر بخواھد م
ان معتقدند كه يبھائ. ين کار را بکند و درسھای خاصی به ما بدھدا یخواھد با روش ديگر یح داده كه خدا ميتوض بھاءهللا

ا بر اساس گرايشاتی مخالف يبشر را برآورده كند چون اجتماعات دن یواقع یازھايما نتوانسته اند ن یايدن یجامعه ھا
دھد تجربه کنيم و با  ین، به ما اجازه مين خدا ھمزمان با تاسيس سلطنت خود بر زميبنابرا. قوانين الھی ساخته شده اند

 یكارھا یجه يکردن با نت یزندگ یم؛ تجربه ياموزيتجربه و عمل، حقيقِت توانايی ھا و محدوديتھای خود را ب
به انسان تذکر می دھد كه فقط اگر اشتباھات گذشته خود را عميقاً بفھميم و قبول كنيم، از تكرار  حضرت بھاءهللا.خودمان

 ی، سختیزيم و جنگ و خونريدر دنيا داشته باش ین وضعيكه باعث شده حاال چن يیاھان خطاھا حفظ خواھيم شد، خطيا
  ٢٠٧.د كنديا را تھديدن یديو مشكالت جنگ، استثمار و ناام

نقشه ی . افتد یدر سه مرحله پشت سر ھم اتفاق م ینظم جھان یكرد كه برقرار ینيش بيپ حضرت بھاءهللا
ان يبھائ. ده استيا تا حال نديكه دن یو رنج فراوان باشد، رنج یست اجتماعشك یاول دوره  یالھی اين است که مرحله 

مردم و  یھمه  یا را گرفته و بر زندگين مرحله آغاز شده و پيشرفت کرده و اضطراب و آشوب آن دنيمعتقدند كه ا
ن رنج يمی دھد كه ا حيتوض" عاديوم الميقد ظھر "به نام  یدر اثر یربان یشوق. ر خواھد گذاشتيتاث یموسسات اجتماع

  :ك انضباط مقدس و عالی از طرف خدايبشر است و ھم عامل ايجاد  یو عذاب، ھم مجازات كارھا
ھم مصائب جزائيّه است و ھم يک تأديب مقّدس عالی و در عين حال که به منزله ... اين قضا الھی"  

نارش مجازات تبه . و مطّھر می سازدی نزول بالئی من جانب هللا است نوع بشر را از آلودگيھای دنيوی پاک 
  ٢٠٨."کاران و علّت التيام عناصر مرکبه ی نوع بشر در يک ھيأت اليتجّزای جامعه ی عمومی نوع انسان

و  ی، مادیروحان یبيشتر خواھد شد و باعث تشنّج و آشوب عموم ین دوره ی رنج و سختيان معتقدند ايبھائ
. ه ی اول نقشه ی الھی را نشان می دھد و وارد مرحله ی دوم خواھيم شدن بحران پاياِن مرحليا. خواھد شد یاجتماع

  :كند ین بحران اشاره ميبه ا حضرت بھاءهللا
ً لکم فاذا تّمت الميقات و ما اقبلتم الی هللا ليأخذنّکم عن کّل الجھات و يرسل عليکم " انّا جعلنا ميقاتا

  ٢٠٩".نفحات العذاب عن کّل االشطار و کان عذاب ربّک لشديد
ھمانا ما برای شما مھلت و ميقاتی قرر داديم، پس وقتی که مھلت شما تمام شود و به خدا : ترجمه[

اقبال نکنيد، حتماً شما را از جميع جھات تنبيه خواھد کرد و بادھای عذاب را از ھمه طرف بر شما می فرستد 
  .] و عذب پروردگارت شديد است

احتماالً اين مرحله، مرحله . است) صلح کوچکتر" (صلح اصغر" دوِم پيشروِی بشر به نظم جھانی یمرحله 
. است یاسيك صلح سيصلح اصغر . كنار گذاشتن ھميشگِی جنگ است، و با صلح مثبت و کامل جھانی متفاوت است ی

ويژگی اصلی صلح اصغر . خواھند نمود و به صلح اصغر خواھند رسيد ین الملليك توافق نامه ی بيتمام ملتھای جھان 
ملتھای جھان . ن ملتھا جلوگيری کنديد كه از جنگ بيآ یبه وجود م ین الملليت بيامن یرويك نيآن است که در اثر آن، 

بر اساس . خواھند کرد یبانيطراحی نموده و پشت" امنيت جمعی"رو را بر اساس اصل ين نيدر توافق نامه ای رسمی، ا
حضرت . رنديملت متجاوز را بگ یتمام ملتھا بايد يک صدا جلو گر حمله كند،يبه ملت د یاصل امنيت جمعی، اگر ملت

  :ديگو یم بھاءهللا
  ٢١٠".نيه ان ھذا االّ عدل مبيو ان قام احد منکم علی اآلخر قوموا عل"
  ]."اين جز عدالت آشکار نيست. و اگر يکی از شما عليه ديگری قيام کرد، عليه او قيام کنيد: ترجمه[

  :دھد یمح يچنين توض حضرت عبدالبھاء
عقد انجمن دول عالم نمايند و يک معاھده ی قويّه و ميثاق و شروط ... چند ملوک بزرگوار"... 

جميع قوای عالم ... محکمه ی ثابته تأسيس نمايند و اعالن نموده به اتّفاق عموم ھيأت بشريّه مؤّکد فرمايند
ه تعيين و تحديدی حدود و ثغور ھر دولتی متوّجه ثبوت و بقای اين عھد اعظم باشند و در اين معاھده ی عموميّ 

گردد و توضيح روش و حرکت ھر حکومتی شود و جميع معاھدات و مناسبات دوليّه و روابط و ضوابط مابين 
ھيأت حکومتيّه به حّدی معلوم مخّصص شود چه که اگر تدارکات محاربه و قّوه ی عسکريّه ی دولتی ازدياد 

باری اصل مبنای اين عھد قويم را بر آن قرار دھند که اگر دولتی از دول من . يابد سبب توھّم دول سائره گردد
بعد شرطی از شروط را فسخ نمايد کّل دول عالم بر اضمحالل او قيام نمايند بلکه ھيأت بشريّه به کمال قّوت بر 

                                                                                                                                                        
به صورت , چون حضرت مسيح به اعتقاد بھائيان. ی سوء تفاھمی است که برای  دو طرف ايجاد شده است بھائيان معتقدند که اختالف نتيجه

حرکت جھانی برای ساختن اجتماعی جديد بر پايه ی انسانيت که شرايط اجتماعی ھمه ی بشريت را , حضرت بھاءهللا دوباره ظھور نموده است
 . بر زمين از طريق شرکت فّعال ساکنان زمين خواھد بودنشانه برقرارِی تدريجی ملکوت خدا , بھبود بخشد

 .۴ص,اثِر شوقی ربانی" قد ظھر يوم الميعاد"مراجعه کنيد به  ٢٠٧
  .۴ ص" قد ظھر يوم الميعاد" شوقی ربانی   ٢٠٨
  .١٣٩ص " بھاءهللاحضرت منتخباتی از آثار " ٢٠٩
  .١۶٣ ص" بھاءهللاحضرت منتخباتی از آثار " ٢١٠
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لّی کسب نموده تدمير آن حکومت برخيزد اگر جسم مريض عالم به اين داروی اعظم موفّق گردد البتّه اعتدال ک
  ٢١١." و به شفای دائمی باقی فائز گردد

آنھا . افتد ی، صلح اصغر اتفاق میبعد از پايان دوره ی رنج و ھرج و مرج عموم یان معتقدند به زوديبھائ
كند جنگ را به  ی، علّت اصلی حرکت ملتھا به سوی صلح است و آنھا را مجبور میادعا می کنند که مصيبت ھای كنون

  ٢١٢.ستم صلح اصغر آغاز خواھد شديان قرن بيكرد كه تا پا ینيش بيپ حضرت عبدالبھاء. كنار بگذارندھر قيمتی 
حضرت . اين مرحله به تدريج ظاھر خواھد شد. صلح اصغر مقدمه ی مرحله ی سوم ظھور نظم جھانی است

ھور نظم جھانی بھائی ظاھر او فرمود اين صلح ھمزمان با ظ. ناميده است) بزرگترين صلح(آن را صلح اعظم  بھاءهللا
امتزاج "در جای ديگری آن را  .شوقی ربانی نظم جھانی آينده را توصيف نموده است که قبالً آن را خوانديم. خواھد شد

ملل زمين، در : "گفته شد صلح اصغر به اين طريق ايجاد می شود. می داند" نھائی تمام اقوام، کيشھا، طبقات و ملل
به اين صلح می " را پيش می برند] آن[ناآگاه ھستند و ناآگاھانه تعاليم اصلِی ] حضرت بھاءهللا[ حالی که ھنوز از ظھورِ 

" و اقرار به درستی ادعای اين دين حضرت بھاءهللادر نتيجه ی شناختِن شخصيت دين "اما صلح اعظم فقط . رسند
حضرت ت يمردم مامور یصلح اعظم، ھمه  ان معتقدند در فاصله ی بين ايجاد صلح اصغر تا ايجاديبھائ ٢١٣.خواھد آمد
را اجرا خواھند  ین بھائيم ديرا كامالً خواھند شناخت و آگاھانه آن را قبول خواھند کرد و اكثر نوع بشر تعال بھاءهللا
  .نمود

د موسسات و قوانين يگو یم یربان یشوق. نظم بديع جھانی در آينده است" شکل جنينیِ "نظم اداری دين بھائی 
گانه ياعظم برای استقرار صلح اعظم و  یله يمقّدر است طرحی برای جامعه ی آينده باشند و وس" یبھائ یرنظم ادا

  ٢١٤".ن باشندينده برای وحدت دنيا و اعالم سلطنت حّق و عدالت بر زمينما
بنی اسرائيل  از انبيای یَحبَقّـُوِق نَب. كرده اند يیش گويامبران گذشته به صلح اعظم بشارت داده اند و آن را پيپ

ز ياھا از آب لبرين از دانش بھاء الھی پر می شود، ھمانطور که دريزم"د در آن زمان يگو یم) بعد از موسی(
مکاشفات يوحنای (داند  یم" شفای اّمتھا" یز آن را نشانه يرسول ن یوحناي) ١۴، ٢کتاب حبقوق نبی..."(است
ز ين" شدِن دسته جمعی یروحان"ود خواھد آورد، بلکه باعث صلح اعظم نه تنھا يک تمدن جھانی به وج). ٢، ٢٢رسول

  ٢١٥.را نمايش می دھد" بلوغ تمام نوع بشر"صلح اعظم . خواھد شد
  :فرمايد یصلح اعظم م یدرباره  یربان یشوق 

د مندرج در تمام يافت، آنوقت است که مواعيآن وقت است که عھد ابدی بطور کامل تحقّق خواھد "
وست و يغمبران سلف بدان تکلّم کردند به وقوع خواھد پيد و تمام نبّواتی که پياھد رسه بانجام خويکتب الھ

ن آن به يمان عمومی تمام ساکنيارض با ا یافت آن وقت است که کره يان و شعرا تحقّق خواھد يشگويای پيرؤ
 را، با ک ظھور مشترک، انوار درخشاِن سلطنِت حضرت بھاءهللايافته و اطاعتشان از يقل يخدای واحد ص

و قادر بر تحقّق ملکوت خدا بر ... تحميل شده، منعکس خواھد نمود] نوع بشر[توجه به محدوديتھايی که بر 
  ٢١٦..."زمين خواھد بود، ھمان سرنوشتی که از مّدتھا پيش، عشق و حکمت الھی برايش مقّدر فرموده است

خود  یم است خدا اراده ير مستقيراه غ یكي .ديآ یان معتقدند كه صلح اعظم از دو راه مختلف به دست مييبھا
عوامل در  یدھد و ھمه  یر ميخ تاثيا و تمام موجودات و تمام اتفاقات تاريم در تمام دنيرمستقيد اما غيرا به صورت شد
 یانجھ یتھايمانه، از اديان دنيا و فعاليان صمييل بھاين دليبه ھم. كنند یخدمت م یجاد وحدت عالم انسانيطول زمان به ا

  .نباشد یبھائ یده ياگر كامالً  مطابق عق یكنند حت یق ميكنند و آنھا را تشو یم یبانيپشت یو انسان
، اراده و خواسته اش يین بھايو د یق نظم اداريما از طر یاست و خدا در دوره  یبھائ یگر، نظم اداريراه د

ان يين بھايبنابرا. شود یم یبشر یتھايوارد فعال ی، روح وحدت و ھماھنگیبا كمك نظم ادار. كند یرا به بشر اعالم م
 یدر جامعه نفوذ م يین بھاين طور كه ديھم. ، اين وسيله ی خدادادی را كامل كنندیدانند كه نظم ادار یخود م یفه يوظ

ست و يخدا برای بشر چ ید كه اراده يمردم خواھند فھم. رود یش ميكند، جامعه از صلح اصغر به سمت صلح اعظم پ
  .ننديب ین ميزم یرارِی ملكوت خدا را روبرق

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٧۵ص " بديع ١۴١، لجنۀ نشر آثار امری بلسان فارسی و عربی، النگنھاين آلمان "الۀ مدنيّهرس" حضرت عبدالبھاء   ٢١١
 ٣٥٤- ٩صص, ١جلد , "مکاتيب حضرت عبدالبھاء"مراجعه کنيد به  ٢١٢
 .٣٠١ص" قد ظھر يوم الميعاد"ترجمه ای از  ٢١٣
 .١٩٧ ص" قد ظھر يوم الميعاد"از  یترجمه ا  ٢١٤
 .٣٠١- ٢صص,"ادقد ظھر يوم الميع"ترجمه ای از  ٢١٥
  .١٩٨ص " قد ظھر يوم الميعاد" شوقی ربانی   ٢١٦



 

٧٤ 
 

  
  
  

  نيو قوان یموسسات ادار.٨
  

 
قرار است بااين عھد . است يین بھايات متمايز دياز خصوص یكي حضرت بھاءهللاثاق يان معتقدند عھد و ميبھائ

وچک آن نظم ھم اکنون وجود ک یان معتقدند ھسته و نمونه يبھائ. و ميثاق، در آينده، يک نظم و تمدن جھانی به وجود آيد
و  حضرت عبدالبھاءاين جامعه که موسس دين بھائی آن را به وجود آورد و  یو موسسات اداره  يیبھا ینظم ادار: دارد

ن يا.دھند یت ميلی اھميخ یموسسات بھائ یل و توسعه يان به تكمييل بھاين دليبه ھم. شوقی ربانی آن را اجرا کردند
رند وھم کم کم تمرين می يگ یم ميتصم يیبھا یجامعه  یكنند و برا یرا حل م يیبھا یه موسسات ھم مشكالت جامع

کنند و اصالح می شوند تا تواناييھای ادارِی ملکوتی شان آھسته آھسته ظاھر شود، ھمانطور که تواناييھای انسان با عمل 
  .و تالش مستمر ظاھر می شوند

بسياری از ناظران جامعه ی بھائی نيز به رونِد .ان بسيار مھم استبه اين علت است که رونِد اداری برای بھائي
ان يبھائ. بشر از خدمات اداری سوء استفاده نموده و آنھا را به فساد کشيده است. اداری جامعه ی بھائی توجه دارند

ا می گويند که خدا می آنھ. استفاده كرده است یدن به ھدفھای روحانيرس یمعتقدند كه خدا ازاين فعاليِت تمدن جھانی برا
شركت كنندگان در اين خدمات بركت دھد و ھم  یتبديل شوند كه ھم به زندگ یت روحانيخواھد خدمات اجتماعی به فعال

  ٢١٧.به کّل جامعه ای كه به اين سيستم وابسته اند
  
  

                                                 
و ھذه المحافل الّروحانيّة سرج نورانيّة و حدائق ملکوتيّة ينتشر منھا نفحات القدس علی اآلفاق و يشرق منھا ": مثالً حضرت عبدالبھاء فرمود ٢١٧

و اين [  "ی اعظم سبب لترقّی االنسان فی جميع الّشؤون و االحوالانوار العرفان علی االمکان و يسری منھا روح الحيات علی كّل الجھات و ھ
محافل روحانی چراغھای نورانی و باغھای ملکوتی ھستند که از آنھا بوھا و نفحات پاکی به ھمه ی دنيا منتشر می شود و از آنھا نورھای 

آنھا بزرگترين علت ترقی انسان در ھمه ی . جريان می يابدشناسايی و عرفان بر عالم امکان می درخشد و از آنھاروح زندگی بر ھمه ی جھات 
 .۶٧٢کتاب قرن بديع، ص)]  ترجمه. (جنبه ھا و احوال ھستند
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  يیموسسات بھا
  

ظم، مقام قانون گذار و اجرايی ت العدل اعيامر جامعه ی بھائی، و ب ینوشته ھای شوقی ربانی، ول يیبا راھنما
كه برای تصميم گيری در مورد  یموسسات) ١: (جامعه ی بھائی، جامعه ی بھائی با دو نوع موسسه اداره می شود

 یآن م یكه به محافظت از جامعه و توسعه  یموسسات یدوم)٢. (آن طراحی شده است یو ھدفھا يیبھا یجامعه 
است و در سه سطح بين المللی، ملی و  یو محل یمل یروحان یاعظم و محفلھات العدل ياول شامل ب یدسته . پردازد

به  حضرت بھاءهللادوم، موسساتی ھستند مثل اياديان امر که بر اساس ميثاق  یموسسات دسته . محلی فعاليت می کنند
مشاوران و  یئتھايھای ھوجود آمده اند و بعداً شوقی ربانی و بيت العدل اعظم آنھا را توسعه دادند و ھم اکنون ھيئت

آنھا با محفلھای روحانی و افراد بھائی . معاونان و مساعدان وجود دارند تا وظايف اين گونه موسسات را انجام دھند
ل به يدر ذ. مشورت می کنند و راھنمايی ھای الزم را ارائه می دھند، آنان را تشويق می کنند و به آنھا انگيزه می دھند

  .ميزپردا یاين موسسات م
  یروحان یو محفلھا یت العدل اعظم الھيب

برای رسيدن به اين ھدف، . در کتاب اقدس فرمود بايد در ھر شھری بيت العدل تشکيل شود حضرت بھاءهللا
انتخاب کند تا " یمحفل روحان"د يبالغ داشته باشد، با یشتری بھائيا تعداد بيكه نُه نفر  یفرمود ھر محل حضرت عبدالبھاء

 ٢١ان باالی ين تمام بھائينُه عضو دارد كه از ب یھر محفل روحان. رديجامعه محلی را به عھده بگ یداره ا یفه يوظ
،ھدايت ین بھائيغ ديان است، مثل تبليبھائ یمحل یتھايفعال یمحفل نظارت بر ھمه  یفه يوظ. شوند یساِل محل انتخاب م

، مشورت با يیمات فداکارانه، استفاده از صندوق بھااز، ھدايت خدي، چاپ و نشر آثار مورد نیآموزش یبرنامه ھا
  ٢١٨...ان در مورد مقررات خاِص بھائی و يبھائ

ران و غرب نظارت داشت و در ھمان مراحل اوليه يدر ا یروحان ین محفلھايجاد اوليبر ا حضرت عبدالبھاء
ن كار يا یبرا یادير بھائی، وقت زشوقی ربانی نيز به عنوان ولی ام. الزم را ارائه كرد یھا يیی تالش آنھا راھنما

 یرا طراحی کردند و كتابھا یو شوقی ربانی، تنھا مفّسران آثار بھائی، اصول نظم ادار حضرت عبدالبھاء.صرف كرد
متنوعی  ین نوشته ھا در مورد موضوعھايا. كند یاز آنھا استفاده م يیبھا یدر اين زمينه نوشتند و اآلن جامعه  یاديز

و جانشينانش  حضرت بھاءهللانده دقيقاً به ھمان شکلی خواھد بود که يدر آ یبھائ یرتيب، توسعه ی جامعه به اين ت. است 
  ٢١٩.گفته اند) آنھا را انتخاب کرده است حضرت بھاءهللاکه خود (

ھم وجود دارند  یو منطقه ا یمل یند، محفلھايآ یكه در سطح محل و شھر به وجود م یمحل یبه جز محفلھا
عتر و يرا دارند فقط در سطح وس یمحل یف محفلھاين گونه محفلھا ھم وظايا. كنند یت ميا منطقه فعاليكشور ك يكه در 

و تعيين اين که کدام  یمحل یھم دارند مثل نظارت بر کار محفلھا یگريد یفه ھايالبته وظ. كنند یت ميفعال یپيچيده تر
  .لی استمسئوليتھا مربوط به محفل محلی و کدام مربوط به محفل م

 یمحفلھا. محفل ملی و محلی ھر کدام نُه عضو دارند، ولی اين دو از نظر نحوه ی انتخاب با ھم تفاوت دارند
اول . شوند یدر دو مرحله انتخاب م یمل یمحفلھا یكنند، ول یان محل به صورت مستقيم انتخاب ميرا بھائ یمحل
محل  یندگان با توجه به اندازه و قلمرو جامعه ی بھائيتعداد نما. كنند یانتخاب م یندگانيا نماينده يان ھر محل نمايبھائ

 یشوند و نُه نفر عضو محفل روحان یجمع م" کانونشن"ك جلسه ی ملی يا ينگان در ينما یبعد ھمه . شود یمشخص م
  .كنند یتخاب مان) نه فقط از بين شرکت کنندگان کانونشن(ا منطقهيساِل كشور  ٢١ان باالی يبھائ ین ھمه يرا از ب یمل

ھر نوع مبارزه انتخاباتی . مخفی انجام می شود یانتخابات با رأ. ويژگيھای خاصی دارد یروش انتخابات بھائ
آراء شمارش می شود . سدينو یرأی م یبرگه  یدھنده نُه اسم متفاوت رو یھر فرد را. از قبيِل نامزد شدن ممنوع است

 یمساو یا چند نفر رأينفر نھم دو  یاگر برا. د، اعضای محفل خواھند بودرا آورده باشن ین رأيشتريكه ب یو نُه نفر
چ يچون ھ. ك عضو انتخاب شوديشود تا  یآورده اند، انتخابات انجام م یمساو ین آنھايی كه رايآورده باشند،دوباره ب

ز از قدرت يمل دارد و نكا یدھنده برای انتخاب، آزاد یشود، رأ یغات انجام نميشود و تبل یدا انتخاب نمينوع كاند
 ٢١بھائِی باالی  ھر فردطبق اعتقاد بھائيان، . شود یم یريگر ممكن است رخ دھد، جلوگيكه در انتخابات د يیھا یطلب

  .سال که در اين انتخابات انتخاب شود، توانايی و آمادگِی انجام وظيفه به عنوان عضو محفل را خواھد داشت
 یمحفل. شود یانجام م)  ٣به فصل . ك. ر(د رضوان يع یعنيبھشت ماه يارد ك بار، دري یسال يیانتخابات بھا

امور جامعه را بر عھده  یك سال اداره يدھد و  تا  یل ميتشك ین فرصت ممكن جلسه ايشود در اول یكه انتخاب م
  .دارد

  :شوقی ربانی، شرايط روحانی و ظاھرِی روند انتخابات بھائی را اين گونه تصوير می کند
د يد سعيوم اّول عي د ِمن دون استثناء ھر سالی درياران در شرق و غرب عالَم بايحافل روحانی م" 
ت شروع شود و اجراء گردد يمتانت و روحان  تيد در نھايوم مبارک بايد شود و انتخابات در آن يرضوان تجد

                                                 
نوشته ی اديب " Trustees of the Merciful"برای آشنايی بيشتر با ماھيت و وظايف محفلھای روحانی بھائی، مراجعه کنيد به  ٢١٨

 .طاھرزاده
   .ته ھای مختلِف شوقی ربانی درباره ی نظم اداری بھائی مراجعه کنيدبرای توضيح بيشتر به نوش ٢١٩
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وم انتخاب رسد يچون : قرار نيمعلوم و اعالن شود و اصول انتخاب از ا جه انتخاباتيوم نتيو اگر ممکن ھمان 
ھاًاِلَ ي عيد جميبا ً ياران ُمتَِّحداً ُمتَّفُقاًُمتََوجِّ ً ِمن فَضلِِه به دل و جان اقدام به يتِِه ُمستَعِ يِھَدا ِه ُمنقَِطعاًَعن ُدونِِه طَالِبا نا

 ند ابداً ه خود شمريش را از وظائف مقّدسه مھّمه وجدانياعضای محفل روحانی خو ند و انتخابيانتخاب نما
چ وجه َدم از استعفا نزنند يبه ھ نين و منتَخبيمنتِخب. ند يرند و دوری نجوين امر نکنند و کناره نگياھمال در ا
 ٢٢٠"ند ينما ت و سرور ابدای رأیيت افتخار و جديبلکه در نھا

د چون می گوي حضرت بھاءهللا.ارائه کرده است ینيز راه حل عمل یم روحانياين تعل یبرا حضرت بھاءهللا
ن يا محروميت و تبعيِض بسيار کشيده اند، به ھمياز مناطق دن یاريتا به حال در بس یقوم یاقليت و گروھھا ینژادھا

اين افراد . خود را پرورش و توسعه دھند یذھنی و فكر یھا يیدا نكرده اند كه توانايت تا حاال فرصت پيل مردم اقليدل
ن يممكن ا یت كند كه تا جايفعال ید طوريبا يیبھا یجامعه . منوعانشان دارندبا تمام ھ یمساو یفكر يیھا يینيز توانا

 یت در محفل باشند، رأيعضو یسته يك اندازه شاي، دو نفر به یاگر در انتخابات بھائ.  ھا را برطرف كند یعدالت یب
ً با آورده  یمساو یھم دو نفر راعضو ن یاگر برا. است یا قومي یت نژاديرا انتخاب كند كه اقل ید فرديدھنده وجدانا

  . است، عضو خواھد شد یا قومي یت نژاديباشند، آن كس كه اقل
ت العدل يب یاعضا. كنند یا انتخاب ميتمام دن یمل یروحان یمحفلھا یت العدل اعظم را اعضاياعضای ب

، انتخاب )کانونشن(دشو یفا برگزار ميدر ح یبھائ یجامعه  یكه در مركز جھان یك بار در جلسه ايسال  ۵اعظم ھر 
  ٢٢١.شوند یم

  مشاورين و معاونين یئتھايھ - امرهللا یاديا
حضرت و حضرت بھاءهللا. نيز وجود دارد که به موسسات فوق کمک می کند یاز موسسات بھائ یگرينوع د

. خاب كردندانت" امرهللا یاديا"ان ممتاز را برای انتشار و محافظت امر بھائی، به عنوان ياز بھائ یتعداد عبدالبھاء
شوقی ربانی نيز چنين کرد به طوری که در . ن كنندييتع" امرهللا یاديا"د يامرهللا نيز با یفرمود كه ول حضرت عبدالبھاء

در زير بخشی از وصيت نامه . امرهللا ھنوز زنده بودند یادي، بيست و ھفت نفر از ا١٣٣۶زماِن در گذشت او در آبان 
  :ن مربوط است، می آيدکه به اياديا حضرت عبدالبھاءی 

ای ياران ، ايادی امرهللا را بايد ولّی امرهللا تسميه و تعيين کند جميع بايد در ظّل او باشند و در تحت "
و وظيفۀ ايادی امرهللا نشر نفحات هللا و تربيت نفوس و تعليم علوم و تحسين اخالق عموم و تقديس و ...حکم او

  ٢٢٢". احوال و کردار و گفتار بايد تقوای الھی ظاھر و آشکار باشد از اطوار و. تنزيه در جميع شؤون است
در عوض عھد و . امرهللا را انتخاب كند یاديوجود نداشت كه ا یامر یگر وليبعد از درگذشت شوقی ربانی، د

است، به ھر موسسه ای که مورد نياز  یبھائ یتکامل جامعه  یت العدل اعظم اجازه داده برايبه ب حضرت بھاءهللاميثاق 
بيت . ، وظيفه ی اياديان امرهللا يک جزء جدايی ناپذيِر نظم اداری استحضرت عبدالبھاءبر اساس وصيت . وجود آورد

از  یت العدل اعظم تعداديب ٢٢٣".ھيئت مشاوران قاره ای"العدل اعظم نيز موسسه ی جديدی به وجود آوردند به نام 
 یھر قاره ا. سال به خدمت در سطح قاره ای بپردازند ۵كنند تا به مدت  یار خدمتگزار و ممتاز را انتخاب ميان بسيبھائ
  .نفر مشاور دارد ١۶تا  ٧

 یئتھايھ"ن ھمكاران يا. انتخاب كنند یخود در ھر قاره ای ھمكاران یخواستند كه برا یاديشوقی ربانی از ا
ھيئتھای مشاوران ضميمه کردند تا در خدمت بيت العدل اعظم، بعداً، ھيئتھای معاونت را نيز به . ده شدندينام" معاونت

 یت العدل اعظم به معاونان اجازه دادند كه براي، بیبھائ یع جامعه يسر یبا توجه به توسعه . مشاوران باشند یئتھايھ
بنابراين، عالوه بر سيستم محفلھای روحانی . خدمت كنند یانتخاب كنند تا در سطح محل" مساعد"به نام  یخود ھمكاران

و محلی، نوع ديگری از موسسات در نظم اداری به وجود آمده که در سطح قاره ای، منطقه ای و محلی وظايف  ملی
  .خاصی را انجام می دھند

  

  یروحان یروابط مشاورين با محفلھا
  

دو تفاوت مھم بين اين دو شاخه وجود . ديديم که دو شاخه ی مجزا از موسسات در نظم اداری وجود دارد
محفل ھا ھيئتھای متحدی ھستند که ھمه ی افراد جامعه به . فاوتھا به روش عمل و اختيارات آنھا مربوط استاين ت. دارد

اما مشاوران قاره  .روش انتخابات اعضای آن را انتخاب می کنند و با سيستِم رای اکثريت تصميم گيری و عمل می کنند
اين مشاوران و معاونان و . ران قاره ای انتخاب می کنندكنند و معاونان را مشاو یت العدل اعظم انتخاب ميای را ب

را انجام دھند  یفيوظا يیز ممكن است به تنھاين یمحفل روحان یالبته اعضا. مساعدان به صورت فردی خدمت می کنند

                                                 
  .اثر رياض قديمی" گلزار تعاليم بھائی"؛ نقل از ٣٢٢، ص ١، ج "١٩٢٢ – ٢٦توقيعات مبارکه سالھای " ٢٢٠
 .انتخاب و تشکيل شد.) م١٩۶٣( ١٣۴٢بيت العدل اعظم برای اولين بار در بھار ٢٢١
 .۴۶٩کتاب ايّام تسعه صفحۀ " يای مبارکهالواح وصا"حضرت عبدالبھاء  ٢٢٢
  .مراجعه کنيد) ١٣٤٧تير ٣(١٩٦٨جون  ٢٤به بيانيه ی بيت العدل اعظم مورخ  ٢٢٣

Messages from the Universal House of Justice،1963-86، no.59.  
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 یار مك یمحفل مشورت یا مشاوران و معاونان با مشورت ھم كار كنند، اما به طور كلي) مثالً نماينده و مامور منتخب(
و مشاوران در قالب تيمھای ھمکاری ھستند که به صورت فردی کار . كند یعمل  م یك فرِد واحد و رسميكند و مانند 

  .می کنند
توانند در  یم یت العدل اعظم و محفل روحانيفقط ب. تفاوت دوم در اختياراتی است که اين دو شاخه دارند

كنند و راھنمايی ھای الزم را ارائه  یمشورت م یروحان یبا محفلھامشاوران و معاونان . رنديم بگيمورد جامعه تصم
كنند، اما نقش آنھا محدود به ھمين فعاليتھا  یق ميدھند و آنھا را تشو یمحفل نظر م یمی دھند، در مورد برنامه ھا

اوت و تمايز اصلی بين ن تفياحتماالًا. منتخِب تمام جامعه است ینده يرد، محفل كه نمايگ یرا م يیم نھايمحفل تصم. است
ا ي" انيروحان"ان قبل، يدر اد. در اديان ديگر است" روحانيون"نقش اياديان، مشاوران، معاونان و مساعدان با نقش 

رنده، يم گياوالً تصم يین بھايگرفتند و مقدس شمرده می شدند، اما در د یار جامعه را در دست مياخت یرھبران مذھب
ً اين جامعه انتخاب شده و ثانايين بھايمحفل است كه از ب ندارند،  یچ مقام روحانيو مشاوران و معاونان آنھا ھ یاديا

مدت مشخصی  یبه عالوه مشاوران و معاونان  فقط برا ٢٢٤.را ندارند يیر آثار بھايرند و حق تفسيگيرا نم يیم نھايتصم
  .پردازند نه تا پايان عمر یبه خدمت م

آنان برای خدمت انتخاب شده اند چون بلوغ روحانی خود را نشان داده  .به ھر حال نقش آنھا خيلی مھم است
ن افراد، مقام بااليی يآمده كه ا يیدر آثار بھا. اند و ثابت کرده اند که می توانند به زندگی جامعه کمک باارزشی بکنند

  .ندآنھا استفاده كن یتوانند از تجربه  یتا م یسته است كه محفل و افراد بھائيدارند و شا
  

  ین الملليغ بيدارالتبل
  

اين موسسه بر مشاوران . ل شديتشك" ین الملليغ بيدارالتبل"جديدی به نام  یموسسه .) م١٩٧٣(١٣۵٢در سال 
ھمه : غ اين افراد بودنديدارالتبل یاعضا ٢٢٥.فا فعاليت می کنديو معاونان نظارت می کند و در مرکز جھانی بھائی در ح

امروزه که اياديان امر ديگر در . كند ین مييت العدل اعظم آنھا را تعيباشند و مشاورانی كه ب ان امرهللا كه زندهياديا ی
قيد حيات نيستند، ھمه ی اعضای دارالتبليغ را بيت العدل اعظم انتخاب می کنند و اين موسسه با نظارت بيت العدل اعظم 

  .فعاليت می کند
ت العدل اعظم در يمختلف مشاوران و كمك به ب یتھايفعال ھماھنگ كردن ین الملليغ بيدارالتبل یف اصليوظا

آنھا را  یگاه روحانيان، جايبھائ یاجتماع یمرتبه  يین بھايدر د. است یبھائ یتوسعه و پيش بُرِد نقشه ھای جھان
  :دھد یح مين مطلب را توضيت العدل اعظم ايب. كند یمشخص نم

ت انسان بسته به خدمتی است که به ھماھنگی و اعتبار، شخصيّت، احترام و شرافت مقام و موقعيّ "
بھبود جامعه تقديم می گردد ودر مقابل غرور و خود بزرگ بينی تنھا گناھی کبيره ومرگ آور بشمار می 

. ھدف نھائی زندگی ھر نفسی بايد آن باشد که به تعالی روحانی دست يافته و رضای حّق را حاصل کند. رود
ط خدا می داند و با رتبه و مقامی که رجال و نساء درھريک از قسمتھای جايگاه روحانی ھر نفسی را فق

  ٢٢٦."جامعه اشغال می نمايند تفاوتی فاحش دارد
  

  افت نوزده روزهيجامعه و ض یزندگ
  

 يیروزه جلسه ھا ١٩افت يض. روزه متمركز است ١٩افت يبر ض یبھائ یجامعه  یتھايفعال یدر ھر محل
جھان  ین جلسات در ھمه جايا. توانند در آن شرکت کنند یجامعه م یاعضا یو ھمه ل می شوند يھستند كه مرتب تشك

 یمشخص م حضرت باب یم بنديو تقس یبھائ یديم خورشين روزھا طبق تقويا. ل می شوديمشخص تشك یدر روزھا
کبيسه، پنج در سالھای (مانده يچھار روز باق ٢٢٧.روز دارد ١٩ماه و ھر ماه  ١٩ھر سال  حضرت بابم يطبق تقو.شود

                                                 
عھده ی کليّه ی افراد جامعه گذاشته شده  اگرچه دستورات و راھنمائيھا از طرف محافل روحانيّه صادر می گردد ولی اجرا و اعمال آن به" ٢٢٤
از پيام بيت العدل اعظم ." وظيفه ی اصلی اعضاء ھيأت ھای معاونت کمک و معاضدت در ايجاد تحّرک برای انجام اين امور خواھد بود. است

 ).ترجمه) (١٣۴٨مھر٩(١٩۶٩مورخ اّول اکتبر 
 .Continental Boards of Counselors،pp45-48مراجعه کنيد به  ٢٢٥
  : از جزوۀ ۶٠بيت العدل اعظم صفحۀ   ٢٢٦

“THE CONTINENTAL BOARDS OF COUNSELLORS”    
  .١٣، جلدBahai Worldاز  ٧۵١مراجعه کنيد به ص ٢٢٧
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روزه معموالً  ١٩افت يض ٢٢٨.و ميھمان نوازی است یھمانيجشن و م یناميده می شود و برا" ھاء"ايام ) روز باقيمانده
  .بار ١٩ھر سال  یعنيشود،  یل ميتشك یدر اول ھر ماه بھائ
 یبھائ كه در آن به دعا و تفکر می پردازند وآثار مقدس یاول بخش روحان: دارد یافت سه قسمت اصليھر ض

حاضران، بزرگساالن، جوانان و اطفال  ین بخش ھمه يدر ا. است یبعد بخش ادار. خوانند یگر را ميد ینھايا دي
خود را که برای عموم جامعه است  یمھايتھا و تصمي، فعالیمحفل محل. كنند یجامعه مشورت م یتھايفعال یدرباره 

شنھادھا، سواالت و يان را تشويق می کند که پيند و بھائك یان ميجامعه را ب یدھد و وضع صندوِق مال یگزارش م
ست يالبته محفل مجبور ن. نگرانی ھای خود را با نمايندگان محفل در ميان گذارد و در مورد آنھا مشورت می شود

 یاجتماعسوم، بخش . اطالع دھد یجه را به جامعه ی بھائيكند و نت ید آنھا را بررسيان را اجرا کند، اما بايشنھادبھائيپ
، ھنرھا، بازی و یقيتوان از موس ین بخش ھمراه تجديد قوا و ھمنشينی ميدر ا. یو دوست ینيو ھمنش يیرايپذ یعنياست 

 یشوند كه از ھر سه قسمت برا یق ميان تشويھر سه قسمت در ضيافت الزم ھستند و بھائ. تفريح نيز استفاده كرد
  .خود استفاده كنند یشرفت روحانيپ

شود؛ شايد چون اين  یبرگزار م یكوچك بھائ یا مركزھاي یافت در منازل شخصيمعموالً ض درحال حاضر
 حضرت بھاءهللاطرحی که . جوامع آن قدر بزرگ نيستند که سرمايه ی جامعه را صرف ساخت تجھيزات جزئی بکنند

ر آينده قرار است ھر د. برای توسعه ی جامعه در نظر داشت، می تواند برای جامعه ھای بزرگتر نيز مناسب باشد
اين عبادتگاه در آينده . مشرق االذکار يعنی محل طلوع ذکر و ستايش خدا. روستا و محلی يک مشرق االذکار داشته باشد

جامعه ی بھائی خواھد شد و اطراف آن موسسات مختلفی برای خدمت رسانی ساخته خواھد ) زندگی(مرکز حيات
  ٢٢٩.شد

  

  ناه انضباطدر پ یروحان یآزاد: یقانون بھائ
  

 یخود را انجام م یفه يوظ یكه در موردشان صحبت شد، بر اساس احكام و قوانين الھ یموسسات بھائ یھمه 
شود و  یبرقرار نم یچ نظميبدون قانون ھ ٢٣٠.كند كه قانون پايه جامعه ی بشری است ید ميتاك حضرت بھاءهللا. دھند

وجود ) یو تكنولوژ ی، علمی، فرھنگیفعاليتھای روحان( نسانی متقابل ا یتھايبدون نظم، قالبی برای توسعه ی فعال
فردی که با پذيرش سيستم قانونمند، از مقداری از آزادی خود . حتی آزادی فردی به قانون بستگی دارد. نخواھد داشت

دِی فردی می می گذرد، به ايجاد محيطی کمک می کند که سود زيادی دارد، آن قدر زياد که به فدا کردِن مقداری از آزا
  .ارزد

قبالً در . كند یوجود داشته باشد تا انسان با انضباط زندگ یبشر الزم است مقررات یوانيبا توجه به جنبه ھای ح
 یانسان شكوفا م ی، ذھنی و اخالقیتواناييھای روحان یان معتقدند فقط وقتيگفته شد كه بھائ. اين مورد صحبت کرديم

ھر وقت خواسته . قابل اعتماد تبديل گردد یله يك وسياط درآيدو اصالح شود و به شود كه طبيعت جسمانی او به انضب
  .می گردد یشود و در طبيعت حيوانی زندان یجسم مادی، انسان را كنترل كنند، روح ناتوان م یھا

، یقوانين موس ٢٣١.امبران استيكند وحی پ یكمك م یكه به رشد روحان یافتن مقرراتي ین منبع برايبھتر
امبران در قلب انسانھا نفوذ يچون عشق پ. ستين یحت اخالقيا نصيمقررات ساده  یك سريفقط  حضرت محمد، يا حيمس
ميزان  یامبريدر زمان ھر پ. تواند باطن و وجدان افراد را دگرگون كند و دوباره شکل دھد یكند، احكام آنان م یم

كند و جامعه بر اساس وحی، سيستم قانونِی جديدی  یم رييدرست و نادرست بودن كارھا، بر اساس وحی پيامبر جديد تغ
  :فرمايد یم حضرت بھاءهللا.می سازد

  ٢٣٢".ال تحسبّن انّا نزلّنا لکم االحکام بل فتّحنا ختم الّرحيق المختوم باصابع القدرة و االقتدار"
تان قدرت و نپنداريد که ما برای شما احکام نازل کرديم بلکه ُمھِر رحيق مختوم را به انگش: ترجمه[

  .]اقتدار گشوديم
  
  
  
  

                                                 
در دين بھائی، .  اسفند ھر سال شروع می شود ١١آخرين ماه، ماه روزه است و در حدود . روز قبل از آخرين ماه سال قرار دارد ٥يا  ٤اين  ٢٢٨
بيشتر روزھای مقدس اتفاقات اساسِی اين . در بعضی از اين روزھا کار حرام است. ه جز اينھا، روزھای مخصوص ديگری نيز وجود داردب

  .دين مثل تولد حضرت باب وحضرت بھاءهللا است
 .٩و نيز مراجعه کنيد به فصل  ٢٢٩
 .٣٣۵-۶و  ٣٣٠- ٣، حضرت بھاءهللا، صصGleaningsمراجعه کنيد به  ٢٣٠
  .٩۴- ٩،صصSecret of Divine Civilizationعه کنيد به مراج ٢٣١
  .٢١۴صفحۀ " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ٢٣٢
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  مجموعه احكام -كتاب مستطاب اقدس
  

اعلی و  "را  حضرت بھاءهللامجموعه احكام  یعني، شوقی افندی كتاب اقدس یت قوانين الھيبا توجه به اھم
او  ٢٣٤"عيمنشور نظم بد"و  حضرت بھاءهللا" ابھی تجلی از ھويت"و  حضرت بھاءهللاثر دوران زندگی  ٢٣٣"اجلی
. آمده است یبھائ یت در جامعه يانسانھا و مقررات عضو یروحان یزندگ یدر كتاب اقدس، مقررات اصل.  نسته استدا

د سه موضوع را در مورد ِ كتاب اقدس يگنجد اما با ین كتاب نميح كامل كتاب اقدس، اين سند خارق العاده، در ايتوض
  .م، روش انتشار آنجامعيت و وسعت احکام آن، اجرای تدريجی احکا: ان كرديب

شامل موضوعات متنوع مربوط به فرد و جامعه است، مثل دعا، نماز، روزه، ازدواج  حضرت بھاءهللاحكام 
، بھداشت و یوانات، زکات، روابط جنسيت نامه، شكار حيت، دفن مرده و نوشتن وصيم و تربيو طالق،ارث، تعل

  .هياز بدن، كار، تغذ ینگھدار
شرفت يج ، مطابق با پيد به تدريح داده اند كه احكام كتاب اقدس بايتوض بدالبھاءحضرت عو حضرت بھاءهللا

انسانھا  یشرفت روحانين به پياز قوان یبعض یاجرا . اجرا شود یضرور یتھايدن مسئوليبشر در فھم يیاستعداد و توانا
اجرای تدريجی احکام را اصل  حضرت بھاءهللا.كند یگر ھموار مين ديقوان یاجرا یدھد و راه را برا یسرعت م

  :دھد یح ميتوض
انّّک ايقن باّن فی کّل ظھور يتجلّی علی العباد علی مقدارھم مثالً فانظر الی الّشمس فانّھا حين "

طلوعھا عن افقھا تکون حرارتھا و اثرھا قليله و تزداد درجة بعد درجة ليستأنس بھا االشياء قليالً قليالً الی ان 
ً فی وسط الّسماء ... ثّم تنزل بدرايج مقّدرة الی ان يغرب فی مغربھا يبلّغ الی قطب الّزوال و انّھا لو تطّلع بغتتا

يّضر حرارتھااالشياء کذلک فانظر فی شمس المعانی لتکون من المطّلعين فانّھا لو تستشرق فی اّول فجر 
م لن يقّدرن ان يحملّنا او يستعکسّن الظّھور باالنوار الّتی قدرهللا لھا ليحترق ارض العرفان من قلوب العباد النّھ

  ٢٣٥..."منھا بل يضطربّن منھا و يکونّن من المعدومين
مطمئن باش که پروردگار در ھر ظھوری ، به اندازه و مقدار بندگان، بر ايشان تجلی می : ترجمه[

زياد می شود مثالً به آفتاب نگاه کن که ھنگام طلوع از افق حرارت و اثرش کم است و درجه به درجه . نمايد
می رسد سپس درجه به درجه به اندازه ی معين ) ظھر(تا کم کم اشياء به آن خو بگيرند تا اينکه به قطب زوال 

براستی اگر به يکباره در وسط آسمان برآيد، حرارتش به اشياء زيان می ... در مغرب خود غروب می کند
ز آگاھان باشی  پس اگر در اول ظھور به نظر کن تا ا) مظھر الھی(به ھمچنين در شمس معانی . رساند

انواری که خداوند برای آن مقّدر فرموده اشراق کند، ارض عرفان در قلوب بندگان خواھد سوخت زيرا آنھا 
ً معدوم  نمی توانند اين انوار را تحّمل کنند و يا آنھا را منعکس سازند بلکه از آنھا مضطرب می شوند و حتما

  .]می شوند
ن كتاب ي، قوانیبھائ یت العدل اعظم كم كم مطابق با رشد و بلوغ جامعه يشوقی ربانی و و بل ين دليبه ھم

گر از احکام برای يبعضی د" شوقی ربانی فرمود كه. كشد یطول م یليان خين جريالبته ا. اقدس را معرفی کرده اند
دار يھرج و مرج کنونی عالم ظاھر و پد انيگری از ميد جامعه بشری به وضع دير الھی بايده که به تقديزمانی نازل گرد

  ٢٣٦"شود
 یبسياری درباره ی احکام بھائ ید گفت كه اين کتاب، ھسته و محور كتابھايك جلد است اما بايكتاب اقدس 

مطالب بسياری برای توضيح جزئی  حضرت بھاءهللا. است و خيلی مختصر است ین كتاب به زبان عربياصِل ا. است
قرن  یك كتاب به بعضی سواالت محققان بھائين در يھمچن. مه كرديو به اين کتاب ضم تر مطالب اين کتاب نوشت

آن  یھر چه الزم می ديد درباره  حضرت بھاءهللاز به دستور ينحضرت عبدالبھاء.كتاب اقدس پاسخ داد یسيزده درباره 
وقی ربانی نيز به عنوان ولی امر ش. الزم را ارائه فرمود یح داد، بسياری از مطالب آن را تفسير نمود و نظرھايتوض

  .جامعه ی بھائی، تفسيرھای مفصلی بر مطالب کتاب اقدس ارائه فرمود
بنابراين برای تعيين بندھا و مواد مخصوص کتاب اقدس بايد سابقه ی تک تک آنھا را پيدا کنيم و اين کار فقط 

او . و قوانين کتاب اقدس تدوين خواھد شدشوقی ربانی فرمود که سرانجام احکام . با روند کامل تدوين ممکن است
را به عالوه ی  " تلخيص و تدوين"خودش خيلی روی آن کار کرد و بخشھای زيادی از آن را ترجمه کرد و طرح 

کتاب اقدس  حضرت بھاءهللا، صدسال پس از اين که ١٣۵٢در سال .يادداشتھا و زيرنويسھای الزم از خود به جا گذاشت
لعدل اعظم قسمتھايی که شوقی ربانی از کتاب اقدس ترجمه کرده بود جمع آوری کرد و ھمراه را تکميل کند، بيت ا

چاپ کرد؛ بعد در " تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب اقدس جزوه"خالصه ی موضوعات کتاب اقدس با عنوان 

                                                 
  .۴٢۶، ص"قرن بديع"کتاب  ٢٣٣
 .٢٣چاپ مرکز جھانی، ص" کتاب مستطاب اقدس" ٢٣٤
 .۶٣صفحۀ " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ٢٣٥
  .١٤، چاپ مرکز جھانی،ص"کتاب مستطاب اقدس" ٢٣٦
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و  حضرت بھاءهللات مکمل ، ترجمه ی کاملی از کتاب به زبان انگليسی با يادداشتھای کامل، به اضافه ی نظرا١٣٧١
   ٢٣٧.چاپ نمود) اثر شوقی ربانی" (تلخيص و تدوين"

  

  احكام خاص كتاب اقدس یبعض
  

ك ياز احكام کتاب اقدس که تا به حال بشر آنھا را در جنبه ھای مختلف زندگی به کار برده،  یبعض یبررس
عيت و كامل بودن، تدريجی بودن و دھد و سه صفت جام یارائه م حضرت بھاءهللاز دستورات  یو عموم یطرح كل

  .روش انتشار آنھا را روشن می کند

  نماز، دعا و مناجات، و تفکر
  

مناجاتھای فارسی، عربی . جاد انضباط فردی نماز، دعا و مناجات، و تفکراستيا ین احكام براياز مھمتر یكي
مختلف ترجمه و منتشر شده ومنابعی  یو به زبانھا یجمع آور حضرت عبدالبھاءو حضرت بھاءهللاو ترکِی زيادی از 

  .به شمار می روند) برای بھائيان( یزندگی روحان یبرا
سه نوع  ٢٣٨.ز بخوانديدنماز روزانه نيده است به جز دعا بايرس)سال تمام ١۵( یكه به بلوغ شرع یھر فرد

ن ين كوچكتريا. روز اجرا كند از آن انواع را انتخاب و در ھر شبانه یكيآزاد است  ینماز روزانه وجود دارد و ھر فرد
  :ك بار ادا شودي ید از ظھر تا غروب آفتاب روزياست كه با ینماز روزانه ی بھائ

اشھد يا الھی بانّک خلقتنی لعرفانک و عبادتک اشھد فی ھذالحين بعجزی و قّوتک و ضعفی و "
  ٢٣٩"اقتدارک و فقری و غنائک ال اله اال انت المھيمن القيوم

در اين . دھم ای خدای من به اين که مرا برای شناسايی و عبادت خودت آفريدی شھادت می: ترجمه[
. ھنگام شھادت می دھم به عجز خودم و قوت و توانايی تو و ضعف خودم و اقتدار تو و فقر خودم و ثروت تو

  .]نيست خدايی جز تو که مھيمن و قيوم ھستی
  

  و مواد مخدر یمنع استفاده از مشروبات الكل
  

فرمود كه ھر گونه ماده ی مخدر، الکل و داروھای توھم زا به تواناييھای ذھن و جسم صدمه  اءهللاحضرت بھ
كه  ید به ھيچ شکلی آنھا را مصرف كنند، مگر وقتيبھائيان نبا. كند یم یريجلوگ یشرفت روحانيمی زند؛ در نتيجه از پ

چ نوع ياستفاده از ھ). نی وجود نداشته باشدجايگزي یاگر دارو(ز كنديآن را تجو یخاص یماريدرمان ب یپزشك برا
ات حرام نشده، گرچه شديداً محکوم گرديده است يمثالً استعمال دخان. حرام نشده است یدر تعاليم بھائ یگريد یخوراك

  ٢٤٠.چون به سالمتی جسمانی فرد صدمه می زند و از نظر اجتماعی زننده است

  روزه
  

. ار مھم استيبس یجاد انضباط روحانيا یدارد و برا یاديارزش ز نيز مثل اديان ديگر، روزه ین بھائيدر د
رند و از طلوع تا غروب آفتاب از خوردن و يگ یروز روزه م١٩ده اند ھر سال يرس یكه به بلوغ شرع یانيبھائ
نام ) عالء يعنی بلندی(است كه شھرالعالء  یم بھائين ماه سال در تقويزمان روزه آخر. كنند یم  یدن خودداريآشام
افراد با روزه گرفتن، از نظر  يیگو. د نوروز است، اين نوروز برای بھائيان يک عيد دينی ھم ھستيان آن عيپا. دارد
: ن گروھھا از روزه گرفتن معاف ھستنديدر  كتاب اقدس ا. شوند ید آماده ميسال جد یتھايشروع فعال یبرا یروحان

                                                 
مخالفان دين بھائی، به خصوص علمای مسلمان و مسيحی، . اءهللا فرموده ھمه ی بھائيان بايد به کتاب مستطاب اقدس توجه کنندحضرت بھ ٢٣٧

سعی کرده اند اثبات کنند که رھبر جامعه ی بھائی اين حکم را ناديده گرفته و نگذاشته اعضای جامعه ی بھائی از دستور حضرت بھاءهللا 
اما ھمانطور که ديديم، حضرت بھاءهللا به صراحت اعالم و اصرار فرمود که . کتاب اقدس را ترجمه و منتشر نکردهاطاعت کنند، چون متن 

تنھا راه بھائيان برای توجه به تعاليم بھائی و پيروی از آنھا از طريق تفسيرھا و توضيحات جانشين رسمی حضرت بھاءهللا يعنی حضرت 
حضرت عبدالبھاء و شوقی ربانی . ء نيز فرمود تنھا کسی که بعد از او حق تفسير دارد شوقی ربانی استحضرت عبدالبھا. عبدالبھاء ممکن است

بدون اين تفاسير ممکن نبود . سال خدمتشان به عنوان جانشين حضرت بھاءهللا، تفاسير بسياری برای ھدايت جامعه ی بھائی ارائه کردند ۶۵در 
 .ين حد موثر واقع شوددر مدت چند دھه، تعاليم کتاب اقدس تا ا

سال تمام است و از آن زمان به بعد فرد مومن مسئوليت کامل زندگی روحانی و پيشرفت خود را بر  ١۵سن بلوغ شرعی در دين بھائی،  ٢٣٨
 .عھده می گيرد

 .٨۴ص " ادعيۀ حضرت محبوب"حضرت بھاءهللا  ٢٣٩
  .مراجعه کنيد ٣٢٤-٣٠،صص ١جلد " ءمکاتيب جضرت عبدالبھا"برای اطالع بيشتر درباره ی حکم دخان به  ٢٤٠
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افرين و آنان که بکارھای سخت مشغولند و کودکانی که بسن پانزده رده، سالخوردگان، بيماران، مسيزنان باردار و ش
  ٢٤١.سالگی نرسيده اند

  

  بت حرام استيغ
  

مثالً غيبت و عيب جويی حرام است و . ز آورده استين ین اجتماي، قوانین فرديبه جز قوان حضرت بھاءهللا
ير قلب را خاموش نمايد و حيات دل را غيبت سراج من: "فرمايد یم حضرت بھاءهللا. برای سالمتی روحانی مضر است

اگر .ت خوب و چه بديكردن، چه با ن يیبدگو یگريك نفر نزد دياز  یعنيبت يھمانطور که می دانيد غ ٢٤٢".بميراند
توانند محرمانه آن را به محفل روحانی محل  یبرخورد كنند، م یگران به مسئله ی به خصوصيان در رفتار ديبھائ
  .آنان سپارند و ديگر درباره ی آن صحبتی نکنندند و موضوع را به يبگو

  

  ازدواج
  

زن و مرد و  یازدواج نه تنھا در زندگ. است یز اجتماعيو ن یروحان یك مسئله ي ین بھائيازدواج در د
ن آنھا، اجداد و نوه ھا و ديگر بستگان آنھا را نيز تحت تاثير قرار می دھند؛ در ير دارد، بلکه والديفرزندان آنھا تاث

د كرد كه دو يتاك حضرت بھاءهللال، ين دليبه ا. حقيقت در يک جامعه ی سالم، ازدواج بر تمام روابط اثر می گذارد
ب تا حد زيادی از اشتباھات ين ترتيبه ا. گر را كامالً بشناسنديكدي یتھايھا و محدود يینند توانايد آموزش ببيطرف با

د پدر ومادر خود و پدر و مادر طرف مقابل را يازدواج، با یبرا يیبھا ھر. ھوده در روابطشان با ھم محفوظ می ماننديب
فرزند خود  یتوانند برا ین ميان، والديب نه مثل سنّت قديمی شرقين ترتيبه ا). چه بھائی باشند چه نباشند(د ينما یراض

  ٢٤٣.و مادر ازدواج كنندپدر  یھمسر انتخاب كنند و نه مثل سنّت غربيان، دختر و پسر آزاد ھستند كه بدون اجازه 
 یالھ یه يك ھدي یجنس یزه يغر. د شده استيقبل از ازدواج به شدت تاك یعفت و پاكدامن یم بھائيدرتعال

كامل دو طرف ازدواج  یبه اين دليل وفادار. برقراری نسل آدمی و استحكام اساس ازدواج الزم است یاست که برا
. ه شده استيتوص یخوشبخت یبرا یست، اما به عنوان قلعه و پناھگاھيازدواج واجب ن ین بھائيدر د. ار مھم استيبس

  ٢٤٤.ت نامطلوب استيك محدوديست بلكه ين یپاكدامن ین بھائيازدواج نكردن در د
اِنّاُكل  " یفقط الزم است دختر و پسر جمله . ار ساده استيسنت خاصی ندارد و بس یمراسم ازدواج بھائ

ت خود را يند و رضايرا بگو) ھستيم یخاطر خدا راض یھمانا ما ھمه برا: يعنی" (اتياِنّاُكل  راض" و " راضون
 ید ميين آنھا و شاھدان مطمئن است، ازدواج را تايت دختر و پسر و والديبعد محفل روحانی که از رضا. اعالم كنند

  . يابد یاغلب با دعا و موسيقی مراسم ازدواج پايان م. كند
  

  قوانين طالق
  

 يیزناشو یاز مشکالت زندگ یبعض. به شدت زشت و مكروه است یست وليحرام ن يین بھايد طالق در
 یمشكالت حل نشدن یاما به ھر حال بعض. كند یشتر ميشودو اتحاد خانواده را ب یباعث پاك شدن شخصيت دو طرف م

باشد كه زن ومرد بخواھند از اگر اختالف آن قدر زياد . زن و مرد شود یجاد شودو باعث اختالف قطعيز ممكن است اين

                                                 
. بعد تا غروب از چيزی نمی خورند و نمی نوشند. در ماه روزه، بھائيان قبل از طلوع خورشيد از خواب برمی خيزند و سحری  می خورند ٢٤١

مناجات و نماز می روز معموالً با دعا شروع می شود و زمانی که در بقيه ی روزھای سال به تھيه يا خوردن غذا می گذرد صرف دعا و 
 .گردد
 .١٨۴صفحۀ " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ٢٤٢
  : مراجعه کنيد بهبرای اطالع بيشتر از تعاليم بھائی درباره ی ازدواج  ٢٤٣

A Fortress for Well-Being: Bahai Teachings on Marriage  
ال تعتکفوا فی الکنائس و المعابد اخرجوا باذنی ثّم اشتغلوا بما تنتفع به قل يا مأل الّرھبان : "حضرت بھاءهللا به روحانيان مسيحی می فرمايد ٢٤٤

تّزوجوا ليقوم بعدکم احد مقامکم انّا منعناکم عن الخيانة ال عّما تظھر به االمانة اَ اخذتم اصول انفسکم و نبذتم اصول هللا ...انفسکم وانفس العباد
االنسان من يذکرنی فی ارضی و کيف تظھر صفاتی و اسمائی تفّکروا و ال تکونوا من الّذين احتجبوا لوال. ورائکم اتّقوهللا و ال تکونوا من الجاھلين

بگو ای گروه راھبان، در کنيسه ھا و معبدھا گوشه نشينی نکنيد به اجازه ی من خارج شويد سپس به آنچه به نفع خودتان  [". و کانوا من الّراقدين
کنيد تا بعد از شما کسی به جای شما برخيزد ھمانا ما شما را از خيانت منع کرديم نه از آنچه که امانت به ازدواج ...و بندگان است مشغول شويد

اگر انسانی که مرا . آيا اصول خودتان را گرفته ايد و اصول خدا را پشت گوش انداخته ايد؟ از خدا بترسيد واز جاھالن نباشيد. آن ظاھر می شود
. چگونه صفات و اسماء من ظاھر می شود؟ بينديشيد و نباشيد از کسانی که محتجب ماندند و در خوابند در زمينم ذکر کند، نباشد پس

بديع ص  ١٣٨لوح مبارک خطاب به شيخ محّمد تقی مجتھد اصفھانی، لجنۀ نشر آثار امری به لسانھا عربی و فارسی، النگنھاين )](ترجمه(
٣۵ .( 
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 یك سال كامل جدا از ھم زندگيد يدو نفر با یگذاشته می شود، يعنی طبق مقررات بھائ" تربُّص"ھم جدا شوند، بين آنھا 
توانند درخواست طالق را به  یھم زن وھم مرد م. گر بتوانند اختالفھا را حل كننديد با مشورت و تالشھای ديكنند تا شا

اگر موفق  یكند كه اختالف را حل كنند ول یق ميكند و آنھا را تشو یمحفل با زن و مرد مالقات م. بدھندمحفل روحانی 
  .كند ین و ثبت مييجداگانه را تع یك سال زندگينشد آغاز 

ن ياگر در ا. كند به زوج کمک کند تا اختالف را حل كنند یم ین سال محفل با كمك افراد متخصص سعيدر ا
  .شود یحل نشد، طالق انجام مك سال مشكالت ي

ازدواج است كه روابط ناسالِم را  یھا یماريدرمان ب یبرا یمارستانيجداگانه، ب یك سال زندگيتوان گفت  یم
كند تا درمان آسانتر شود تا اتحاد دوباره برگردد و روابط سالم دوباره  یدرمان می کند و اندکی از فشار موجود كم م

  .برقرار شود
  

  كردن در سياستمنع دخالت 
  

د در يان بايد به نظر برسد كه بھائيشا. به شدت منع شده است یاسيت سيان در ھر نوع فعاليدخالت بھائ
بسته (ان يبھائ. حقيقت چيز ديگری است یول. دارند یجھان یر باشند چون ايدئالھايفعاالنه درگ یاريبس یاسيس یتھايفعال

توانند  یبدھند، م یتواند به جامعه خدمت كند، را یكنند م یوجداناً فكر مكه  یتوانند به ھر شخص یم)به شرايط جامعه
باشند و يا به طرفداری از نھضتھای  یاسيتوانند عضو احزاب س یرند، اما نميرا برعھده بگ یاسير سيھر مقام دولتِی غ

  ٢٤٥.سياسی فعاليت کنند
دن به وحدت عالم يھر فرد يا ملتی، رس است که امروزه چالش اساسی برای حضرت بھاءهللادليلش، اين تعليم 

جديد از پيشرفت تمدن بشری  یدن به اين مرحله يجامعه در رس یشرفت واقعيمی گويد پ حضرت بھاءهللا. است یانسان
مقصود اصالح عالم و راحت امم بوده و اين اصالح و راحت ظاھر نشود مگر به اتّحاد و اتّفاق و آن حاصل : "است

تعصب و تفرقه ايجاد می کند؛  یاسيح داده است كه فعاليت سيتوض حضرت بھاءهللا ٢٤٦".لم اعلینشود مگر بنصايح ق
تواند مشكالت  ین مسائل نمين ايگران روبرگرداند؛ بنابرايك گروه عالقه مند باشد و از ديشخص مجبور است به 

  .یدتييا مسلکی و عق یھنگيا فر یباشد يا نژاد یمحدوداست چه مل یاسيس یتھايتمام فعال. را حل كند یجھان
كه به اختالفات  یو اخالق یاست دخالت كنند مانع انجام فعاليتھای اجتماعيتوانند در س یان نمين كه بھائيا

ت برای مسائل يان سالھا است كه در صف اول فعاليدر حقيقت  بھائ. شود ینداشته باشد نم یربط یاسيس یحزبھا
  .ض ھستندينژادی و رفع تبع یمثل برابر یاجتماع

: مربوط است حضرت بھاءهللاگر يم ديھم در اعتقاد و ھم در عمل به تعل یاسيس یتھايمنع از دخالت در فعال
ف يضع یبه بھائيان دستور داداز حكومت وقت اطاعت كنند و برا حضرت بھاءهللا. به حكومت یتعليم اطاعت و وفادار

د وفادار يد به حكومت جديان باير كند، بھائييتغ یھم حكومت كشور اگر. نكنند یچ گونه فعاليتيدولت ھ یا براندازيكردن 
  ٢٤٧.است دخالت نكننديباشند، اما به ھيچ وجه در س

  

  اصل مشورت:نياز اساسی زندگی اجتماعی
  

اساس ھمه ی قوانين و ساختارھای اجتماعی در دين بھائی يک روش تصميم گيرِی گروھی است به نام 
ت محبت، با ھدف يكامل اما ھمراه رعا یگر، با آزاديكديتبادل نظر اعضای گروه با  یعني يیمشورت بھا." مشورت"

 یاست كه در مدرسه  یمثل دانش آموز یدر حقيقت، ھر فرد بھائ. تيقت موضوع و رسيدن به رأی اكثريکشف حق
  :ديفرما یشوقی ربانی در اين باره م. خواند یمشورت درس م
نظم اداری را تشکيل می دھد بايد در جميع امور احبّا به کار  اصل مشورت که يکی از قوانين مھمّ "
زيرا در سايۀ ھمکاری و تعاطی دائمی افکار و ديدگاھھا است که امر الھی می تواند منافع خود را . گرفته شود

اقدامات فردی، توانائی شخصی و صرف منابع خصوصی ھرچند واجب و الزم . حفظ نموده و حمايت کند
ً از حصول نتيجۀ مطلوب  است ولی وقتی با تجارب جمعی و تفّکرات گروھی توأم و پشتيبانی نشود قطعا
  ٢٤٨".ناتوان خواھد بود

                                                 
 مثالً مراجعه کنيد به . ز حکومت و عدم دخالت در سياست آثار زيادی ھستدر آثار بھائی درباره ی موضوع اطاعت ا ٢٤٥

Messages from the Universal House of Justice،1963-1986  ١٧٣و  ٧٧و  ۵۵شماره ھای.  
  .١٨٣صفحۀ " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ٢٤٦
لتی ساکن شوند بايد بامانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار اين حزب در مملکت ھر دو"حضرت بھاءهللا در لوح بشارات می فرمايند  ٢٤٧

  ."نمايند
مجموعۀ بيانات مبارکۀ حضرت بھاءهللا، حضرت عبدالبھاء حضرت  ”CONSULTATION“ترجمه شده از جزوۀ –حضرت ولّی امرهللا  ٢٤٨

 .١۵ولّی امرهللا و بيت العدل اعظم الھی صفحۀ 
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ق شده اند يان تشويبھائ. ار مھم استيمشورت در خانواده و به خصوص در روابط بين زن ومرد با ھم نيز بس
  :دھد که یت العدل اعظم ھشدار مين حال، ببا اي. گران مشورت كنندياگر ممكن باشد، با د یدر امور خصوص یكه حت

بايد به خاطر داشت که ھدف جميع مذاکرات رسيدن به حّل مسائل و مشکالت بوده و از مشاجرات "
جانکاه دسته جمعی که امروزه بسيار معمول است دور و از نوع اقرار به معاصی که به کلّی ممنوع است 

و تقصيرات و توبه در مقابل افراد يا اجتماع چنانچه معمول برخی درکنار می باشد چه ما از اقرار به گناھان 
فرقه ھای مذھبی است ممنوع ھستيم ولی چنانچه دقيقاً دريابيم که در امری قصور نموده و يا اينکه در روابط 

  ٢٤٩".با ديگران دچار اشتباه شده ايم ومايليم از فردی عفو و بخشش بطلبيم، در اين کار آزاد می باشيم
  :، دستور کار شده استیروحان یمحفلھا یروش مشورت مطلبی فرموده که برا یدرباره  عبدالبھاء حضرت

گانگی يزار گردند و يگانگی بياز ب عضاء آن انجمن است کهان يب لفت تامّ ااّول شرط محبّت و  "
ضاء در و اع ... فقنداک يک نھر، نجوم يک بحرند و قطرات يرا امواج يز حضرت پروردگار آشکار کنند

ت خلوص و وقار و سکون و آداب در ياز افق ابھی و در نھا ديين ورود توّجه بملکوت أعلی کنند و طلب تأيح
ئی تحّری  آراء پردازند در ھر مسئله انيت خطاب ببيمت کالم و اھمّ يت ادب و ماليابند و بنھايقرار  انجمن
مستور  قتيو حق ر بمنازعه و مخاصمه گرددرا اصرار و عناد در رأی منجيدر رأی ز قت کنند نه اصراريحق

ف رأی ييند و ابداً جائز نه که نفسی تزيش نمايرأی خو ان يت آزادگی بيد بنھايماند ولی اعضای محترمه با
ت آراء کنند يقت کند و چون اختالف آراء حاصل شود رجوع باکثريان حقيمت بيد بلکه بکمال ماليگری نمايد

ر چه در خارج ياز اعضاء محترمه بر قرار اخ گر جائز نه که نفسیياد گردند و دع و منقيت را مطيو کّل اکثر
چ يسبب شود که ھ ریيگ ن نکتهيرا ايرد ولو مخالف صواب باشد زينکته گ ايد و ينما و چه در داخل اعتراض

آن  روح القدس رسد و دييند تأين شروط چون ھّمت نماينخصوص و اجراء ايدر ا... .ابديقراری استقرار ن
  ٢٥٠"د حاصل شوديق ھجوم کند و ھر روز فتوحی جديو جنود توف ه گردديرحمان مجمع مرکز سنوحات 

ك ديدگاه يدن به يد رسين است كه ھدف از مشورت و تبادل نظر بايا یمشخصه جالِب ديگر ِمشورت بھائ
 یكه گرفته م یميتصم یئبنابراين رسيدن به اکثريت آراء ھدِف حداقل است و در مشورت بھا. باشد یيکسان و جمع

 یت العدل اعظم ميب. تياكثر یا دست كم با رأيشود  یب ميتصو یمشورت یجلسه  یاعضا یا با موافقت ھمه يشود 
  :ديفرما

ھدف اصلی از مشورت در امر بھائی آنست که به اتّفاق آراء دست يابيم چنانچه اين امر ميّسر "
ه مجّرد اينکه تصميمی به اکثريت آراء اتّخاذ شد اين تصميم نشود ناچار بايد به رأی اکثريت توّسل جست ب

مربوط به ھمۀ اعضاء محفل است نه آنکه فقط ارتباط به اشخاصی داشته باشد که به آن رأی مثبت داده 
  ٢٥١".اند

  

  جهينت
  

ه و وستيكه ذکر کرديم و ديگر قوانين اساسی و رويه ھای اداری دين بھائی يک رشته ی محکم به ھم پ ینيقوان
مبھم به نظر برسد و تمرکز ھمه  یبھائ یممکن است ھدف جامعه . شه دوانده استير ین بھائيمنطقی است كه در تمام د

. بھائيان بر ھدف وحدت نوع بشر و ايجاد يک جامعه ی جديد جھانی بر اساس عدالت غير واقع گرايانه به نظر برسد
ً ا د، ين ھدف رسيشود به ا ینم یدانند كه به آسان یستند، ميدوار نيقط امان فياست؛ اما بھائ يیايرو یلين ھدف خيمسلّما

  .ن ھدف برسنديد تالش و فداکاری كنند تا به ايخواھد، ھم افراد و ھم جامعه با یو تالش فراوان م یاز خود گذشتگ
روش . ر کنديينيز تغ ید روش زندگيجاد شود، بايا یديجد یخواھند نظم و تمدن جھان یان معتقدند اگر ميبھائ

. جديد بايد طبيعِت بشر را با اھداف خدا ھماھنگ سازد و ھم به زندگی فردی و ھم اجتماعی انضباط روحانی بخشد
ت خود را دوباره به يروحان یشخص یزندگ. رشِد تمدن به دست آورد یربنايِت خود را به عنوان زيد موقعيازدواج با

 یگران به دست ميدر خواندن نماز و دعا و تفکر و خدمت به د یفرد ك انضباطيجاد يت با اين روحانيدست آورد و ا
ده مثل يفا یتوجه به مسائل ب ید به جايمردم با. ن بروديد كالً از بيبت بايجامعه مثل غ یف كننده يضع یعادتھا. ديآ

از جامعه  یشتريب ساختارھای اجتماعی جديدی بايد ايجاد شود و افراد. رندياد بگيومشورت را  ی، ھمكاریاسيتعصب س
ن تعاليم ضروری را نپذيرفته اند و يا، ھنوز ايدن یكنون ینظامھا. شركت كنند یدين فرھنگ جدين چنيجاد ايدر ا

. ساختارھای جديد را اجرا نکرده اند و به ھمين دليل برای حل مشکالت دنيا به دنبال راھھای معجزه وار ھستند
  :فرمود حضرت بھاءهللا
ا بصائر من هللا يرون حدودهللا الّسبب االعظم لنظم العالم و حفظ االمم و الّذی غفل انّه اّن الّذين اوتو"

يا مالء االرض اعلموا ... انّا امرناکم بکسر حدودات النّفس و الھوی ال ما رقم من القلم االعلی... من ھمج رعاع
                                                 

  .٢٢صفحۀ  CONSULTATION“حضرت ولّی امرهللا ترجمه شده از  ٢٤٩
  .۵٠۶-٨، صص٣جلد" مکاتيب حضرت عبدالبھاء"حضرت عبدالبھاء ،  ٢٥٠
  .٢٣صفحۀ    CONSULTATION“بيت العدل اعظم ترجمه شده از  ٢٥١
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احد حالوة البيان الّذی ظھر من فم مشيّة لو يجد ... اّن اوامری سرج عنايتی بين عبادی و مفاتيح رحمتی لبريّتی 
الّرحمن لينفق ما عنده ولو يکون خزائن االرض کلّھا ليثبت امراً من اوامره المشرقة من افق العناية 

  ٢٥٢".وااللطاف
کسانی که خداوند به آنان ديدۀ بينا عطا فرموده، احکام الھی را سبب اعظم برای نظم عالم و : ترجمه[

ما شما را به شکستن حدودات ... و کسی که غافل است شخص فرمايه ای بيش نيست. دحفظ مردمان می بينن
ای ساکنين زمين بدانيد که دستورات من ... نفس و ھوی مأمور نموديم نه آنچه از قلم اعلی رقم زده شده است

نی بيانی که اگر کسی شيري... چراغ ھای عنايت من است بين بندگانم و کليدھای رحمت من است برای مرُدَمم 
از دھان مشيّة خداوند رحمن ظاھر شد بيابد، ھمۀ آنچه را که دارد برای اثبات يکی از اوامر الھی که از افق 

  .]عنايت و الطاف اشراق نموده انفاق خواھد کرد ولو تمام گنجينه ھای زمين باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١۵۵صفحۀ " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ٢٥٢
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  یئجامعه بھا.٩
  
  

ل شده ياطراف آن تشك يیبه وجود آمده، جامعه ھا یخاص یدور ،ھمواره ھر جا اعتقادات مذھب یااز گذشته ھ
چنين پاسخھايی به . ل داده انديی تشكيجامعه ھا حضرت محمدح و يانسانھا با کمک تعاليم پيامبرانی مثل بودا، مس. است

يمان خود به ھم پيوسته اند و بر اساس تعاليم و دعوت پيامبران، نشان می دھد که چطور ھزاران ھزار انسان با دين و ا
به تدريج وقتی اين جامعه ھا گسترده شدند و توانستند . اولَويتھايی که پيامبر آورده، جامعه ھای خود را سازمان داده اند

  .آمد دی به وجوديآنھا پيوستند و فرھنگھای جد یگر نيز به جامعه يونھا نفر ديليخود را بر طرف كنند، م یازھاين
، در یلسوف اجتماعيز مامفورد، فيلوئ. داشته اند ین نقشيچن یه تمدن بشريدر مراحل اول یان حتياد یھمه 

  :دھد یح ميتوض یبشر یه ی جامعه ھايدرباره ی شكلھای اول" خيشھر در تار"كتاب معروف خود به نام 
د، آنھا با نوع ارزشمندتر و به مقدسات نيز می پردازن. كنند یفكر نم یزندگ یآنھا فقط به ادامه "
خود ھوشيار ھستند و در جستجوی کشف رمز  ینده يارتباط دارند، نسبت به گذشته و آ یاز زندگ یبامعناتر

 یگري، مسائل دیشھر یبا شکل گيری جامعه .  پس از مرگ ھستند ی، اسرار مرگ و زندگیاحساسات جنس
كه  یھر ھستند و نمی توان آنھا را از امكانات اقتصادد، اما اين موضوعات دليل اصلی وجود شيآ یش ميھم پ

 یك مقبره يا عالمت رنگ زده، يک صخره يه اطراف يدر اجتماعات اول. ل شھر كمك كرده جدا نموديبه تشك
د كه از معبد تا رصدخانه، از تئاتر تا يتوان نشانھايی از موسسات اوليه ی شھری د یا مكان مقدس، ميبزرگ 

  ٢٥٣."د دارددانشگاه را درخو
                                                 

 .The City in History  ،٩لوئيز مامفرد، ص ٢٥٣
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در ابتدا جامعه ی . شرفت كرديپ یل شد و به صورت فوق العاده ايبه سرعت جامعه تشك يین بھايدر مورد د
بود كه آزار و شكنجه می شد و اجازه نداشت به  یتيجامعه ی بھائی در ايران اقل. ران متمرکز بوديبھائی بيشتر در ا

ن اجرا شد و بعد ين ديغ ايتبل یبا ھدايت شوقی ربانی نقشه ھايی برابعدھا . را اجرا كند حضرت بھاءهللام يتعال یسادگ
. ظاھر کردند" جامعه سازی"با اين نقشه ھا، بھائيان تواناييھای نھفته ی خود را در . رسيد ین الملليب ینوبت به نقشه ھا

د آورد، فقط با گذشت اثبات ا به وجويدر دن یديگر تمدن پيشرفته تر و جديان ديھم سرانجام مثل اد يین بھاين كه ديا
ل يتشك یبھائ یجھان یتا حال، يک جامعه  ١٢٢٣حقيقت مھم آن است که در اثِر فعاليتھای امر بھائی از سال . خواھد شد

  .مھم را نيز در نظر گرفت ین نكته يبرای شناخت دين بھائی بايد ا. شده و به سرعت دارد توسعه می يابد
. جامعه موثر بوده است یدر توسعه  یلينسل امروز گذاشته اند، خ یه برايان اوليكه بھائ یميراث روحان

ن يام ديپ. خ قھرمانانهيك تاريو موفقيت است،  یو جانباز یشروع شد، پر از فداكار ١٢٢٣ن كه از سال ين ديخ ايتار
توجه انسان پرداخته  مورد یاز موضوعھا یاريبه بس حضرت بھاءهللام يتعال. رو استيو پر ن یز ھمان قدر قوين یبھائ
را  یشود كه نظم اداری بھائ یدا ميپ یكمتر كس. كند ید را بررسی مياز موضوعات مربوط به تفكرات جد یاريو بس

ً به ھمان صورتيھماھنگ است و ھم دق ین بھائيد یموفقيت بزرگی نداند، نظم اداری ھم با ھدف اصل حضرت كه  یقا
به  حضرت بھاءهللاآن كه ميراث  یم آن و نظم اداري، تعالیخ دين بھائيجه به تاربا تو. گفته، مستقر شده است بھاءهللا
  .برد یبا آن ھا شکل گرفت، پ یكه جامعه بھائ یان است، می توان به امتيازات بزرگيبھائ

از استفاده كردند؟ با کوششھای خود چه جامعه ای به وجود آورده اند، آنھا ين ميراث و امتيان چطور از ايبھائ
را بشناسند و زندگی جمعی خود را بر اساس  حضرت بھاءهللاسعی کرده اند مثل بھائيان اوليه تالش کنند، ھدف و پيام 

  و جانشينانش به وجود آورده اند بنا کنند؟ حضرت بھاءهللالگوھای اداری که 
كه آمار  یدر حال: ميكن یجامعه ی بھائی و توسعه ی آن از زمان پيدايشش شروع م یاز مشخصات ظاھر

مليون بھائی در دنيا وجود دارد که حدود نيمی از آنھا در ھند و ايران ۵وجود ندارد، به نظر می رسد بيش از  یقيدق
  ٢٥٤.با توجه به اندازه ی جوامع دينی ديگر، جامعه ی بھائی بزرگ به نظر نمی رسد. زندگی می کنند

جامعه ی بھائی . به نوِع توسعه ی آن توجه کنيماھميت توسعه ی جامعه ی بھائی فقط وقتی ظاھر می شود که 
ايالت و منطقه ی  ٢٠٠محفل روحانی محلی در بيش از  ١٧٠٠٠امروزه بيش از .در نقاط بسياری گسترش يافته است

جامعه ی بين المللی بھائی تخمين زده که . مرکز زندگی می کنند ١١٩٠٠٠اصلی فعاليت می کنند و بھائيان در بيش از 
: اقليت نژادی و قبيله ای ھستند و در نقاط دوردست جھان زندگی می کنند ٢٠٠٠عه ی بھائی از بيش از اعضای جام

محفل روحانی ملی يا  ١٧٠بيش از . جزاير اقيانوس آرام، زيست گاه ھای قطبی، روستاھای جنگلی و کوھستانھای آند
متنوع بھائی، دعاھا و آثار بھائی را به بيش از  اين محفلھا برای تعليم و سازماندھِی جامعه ی. منطقه ای وجود دارد

  .زبان ترجمه و منتشر کرده اند ٨٠٠
اين که جامعه ی بھائی در اين مدت کوتاه تا اين حد در تمام دنيا گسترش و سازمان يافته، موفقيت خارق العاده 

و " جھان"معه ی بھائی نه تنھا جا. جامعه ھمچنين در نظر مسئوالن مدنی اعتبار خود را به دست آورده است. ای است
موسسات اداره کننده ی آن را رد نمی کند، بلکه با مسئوالن مدنی رابطه برقرار می کند و اين عمل را بخشی از فرايند 

محفلھای روحانی بھائی با تالش مستمر و نقشه ھای جھانی توسعه، در بسياری از کشورھايی که . پيشرفت خود می داند
ً به ثبت رسيده و شخصيّت حقوقی يافته اندجامعه ی بھائی د مراسم عقد ازدواج بھائی در بسياری مراجع . ارد، قانونا

                                                 
  :جعه کنيد به برای اطالع بيشتر از جزئيات توسعه مرا ٢٥٤
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کشوری در نقاط مختلف دنيا به رسميت شناخته شده و ايام متبرکه و محرمه ی بھائی نيز کم کم در مؤّسسات تجاری، 
  .مدارس و ادارات دولتی به رسميت شناخته شده است

لی بھائی به تدريج  موقعيت خود را به عنوان عضو مشاور در انجمن اقتصادی و اجتماعی جامعه ی بين المل
)ECOSOC (نمايندگان جامعه ی بھائی در کنفرانسھای بين المللی فراوانی که . در سازمان ملل متحد توسعه داده است

ه بنيان گذاری پيمانھای غير به دعوت ارگانھا و آژانسھای مختلف سازمان ملل تشکيل می شود شرکت می کنند و ب
رسمی بين المللی کمک می کنند و اين امکان را برای جامعه ی بھائی فراھم می کنند که آرمانھای جھانی بھائی را با 

  ٢٥٥.ديگران در ميان گذارند
 .جامعه ی بھائی تا جايی که امکانات اجازه دھد مردم دنيا را از وجود امر بھائی و تعاليم آن آگاه می کنند

گرفته تا تحقيقات محققان بھائی، کتابھايی برای  حضرت بھاءهللاکشورھای مختلف آثار بھائی را، از مجموعه ھای آثار 
فيلمھا، : از رسانه ھای ديگر نيز استفاده می شود. عموم مردم، خبرنامه ھا و مجالت گوناگون چاپ و منتشر می کنند

ھای راديوئی، مقاالت و اعالنات منتشره در روزنامه ھا و مجالّت، برنامه ھای تلويزيونی و آگھی ھای فوری، پيام 
با کمک . جزوه ھا و پوسترھا و کتابھای دستی، دروس مکاتبه ای، نمايشگاھھا، کنفرانسھا و مدارس تابستانه و زمستانه

بين المللی  جامعه ی ١٣٧۵تکنولوژی الکترونيکی که دنيای جديدی از ارتباطات را به روی بشر گشوده، در بھار 
ھدف اين فعاليت آن بود  ٢٥٦.به راه انداخت) The Bahai World(بھائی وب سايت رسمی خود را به نام جھان بھائی 

 .ارتباط برقرار کنند حضرت بھاءهللاکه ھمه جھانيان بتوانند با پيام 
امروزه در . استيکی از موسساتی که نقش برجسته ای در برنامه ی تعليم عمومی داشته است مشرق االذکار 

ھر قاره ای مشرق االذکار وجود دارد و نقاط بسيار ديگری نيز در سرتاسر دنيا برای ساختن اين بناھا خريداری شده 
قرار است در آينده موسسات ديگری مثل . اين بناھا قرار است نقش مرکزی را در زندگی جامعه بھائی بازی کنند. است

در حال حاضر . نه ھای سالمندان و مراکز اداری نيز پيرامون اين بنا ھا ساخته شودمدرسه يا دانشکده، آسايشگاھھا، خا
ً برای خدمات اجتماعی بھائی به کار نمی رود، بلکه مکانی است که پيروان اديان مختلف  يا (مشرق االذکار اساسا

خدمات مخصوص . مع می شوندبرای عبادت خدای يکتا ج) افرادی که خود را پيرو ھيچ کدام از اديان معرفی نمی کنند
گروه خاصی نيست، بلکه شامل متون و دعاھايی از آثار ھمه ی اديان است بدون اين که آنھا را به روش بھائی تفسير 

تھا ويژگی معماری الزم برای مشرق االذکار اين . معموالً گروھھای ُکر بخشھايی را ھمراه موسيقی اجرا می کنند. کنند
اين سمبل آن است که دين بھائی تمام سنتھای دينی را می پذيرد؛ گرچه . يک گنبد داشته باشدضلع و  ٩است که بايد 

  .افراد از درھای مختلفی وارد می شوند، ولی ھمه با ھم برای شناخت خالق يکتا جمع می شوند
بناھا  اين. مشرق االذکار به روشھای گوناگونی طرز برخورد امر بھائی را با بقيه ی جامعه نشان می دھد

ساختارھای بازی ھستند که پر از نورھستند؛ طوری بنا شده اند که تعھد دين بھائی را به وحدت و يگانگی در عين تنوع 
يعنی مشرق " اّم المعابد غرب"در مورد . اقوام و نژادھای بشر  نشان بدھند و عملی بودن اين تعليم را اثبات نمايند

عمار سنتھای معماری اصلی را به ھم آميخته و سمبلھای اديان مختلف الھی را در االذکار ويلمت در ايلی نويز، مھندس م
  :او می گويد. طرح خود با ھم ترکيب کرده است

با اين وجود، امروزه دين . وقتی عقايد بشری را از اديان ريشه کن کنيم، تنھا ھماھنگی و توازن باقی می ماند
در معماری . بايد به فرم جديدی درآيد تا دوباره خالص و بی عيب شود بسيار در خرافات و عقايد بشری فرو رفته که

حاال در اين طرح جديِد مشرق االذکار، تعليم بزرگ وحدت و يگانگی به شکلی سمبليک گنجانده شده ...نيز چنين است
ی آن در دنيا می در آن ترکيبی از خطوط رياضی می يابيم که نشانه ی نمونه ھا. يگانگی تمام اديان و نوع بشر: است
و نيز دايره ھايی را می بينيم که به صورت پيچيده ای بر ھم منطبق شده و به ھم آميخته اند و با کمک آنھا می . باشد

  ٢٥٧.توانيم يکی شدن تمام اديان را با ھم توضيح دھيم
ينان انتظار دارند بھائيان با اطم. در معماری ِ مشرق االذکار، خوش بينِی جامعه ی بھائی را نيز می توان ديد

آنھا معتقدند با عميقتر شدن بحران عصر حاضر، مردم . خواھند شد حضرت بھاءهللاکه عموم بشر سرانجام پيرو تعاليم 
به درستی ارائه شود، ھر روز افراد  حضرت بھاءهللادنيا جّدی تر از گذشته به دنبال ِ حقيقت خواھند گشت و اگر پيام 

مشرق االذکار با قدرت فراوان اين روح خوش بينی را با طرح باز و گشاده ی . د پذيرفتبيشتری تعاليم آن را خواھن
  .خود، با ترکيب کردِن سنتھای معمارِی مختلف، و با خدماتی که از خطابه و مراسم مذھبی به دور است، نشان می دھد

روزه بسيار سريع رشد می امر بھائی ام. بنابراين خوش بينی جامعه ی بھائی کامالً موّجه به نظر می رسد
آغاز شد، با  ١٣۵٣ساله تبليغی که در  ۵، بيت العدل اعظم اعالم کرد که نقشه ی ١٣۵٨در ارديبھشت سال . کند

مثالً تعداد محفلھای روحانی تاسيس شده . موفقيتھا حتی بيشتر از اھداف تعيين شده بود. موفقيت ِ کامل به پايان رسيد
تخمين زده . دين بھائی در مناطق بيشتری پيروانی پيدا کرد، بيشتر از حدی که تعيين شده بودبيشتر از حد انتظار بود و 

  .درصد افزايش يافت ۴٠سال، تعداد بھائيان بيش از  ۵شد که در مدت
                                                 

سمينار و جلسه سازمان , کنفرانس ٢٠٠جامعه ی بين المللی بھائی در بيش از ) ١٣٤٤تا ١٣٣٧يا  65-1958( مثالًً◌ در نقشه ی ھفت ساله  ٢٥٥
  . ملل متحد در سرتاسر دنيا شرکت کرد

٢٥٦ The Bahai World <http://www.bahai.org>  
  .Un Homme et Son Oeuvreلوئی بورژوآ،  ٢٥٧
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سريعترين مقدار رشد در افريقا و امريکای التين رخ داد؛ اما در نقشه ی ) ساله ٩نقشه ی (در نقشه ی قبلی 
ساله را ٧بيت العدل اعظم، شروع نقشه ی . ھای آسيا و جزاير اقيانوس آرام در اين کار پيشی گرفتند ساله، جامعه۵

تا زمان اجتماِع نمايندگان بھائِی سرتاسر دنيا برای کانونشن بين  ٢٥٨.تمام شود ١٣۶۵اعالم کردند که قرار بود تا بھار
  .ست يافته بوددر حيفا، اين نقشه ی جديد نيز به اھداف خود د ١٣۶٢المللی 

بخش سخت تر . قلمرو جامعه ی بين المللی بھائی و ويژگی و طبيعت توسعه ی آن به اختصار بررسی شد
برای بررسی مستقيم آن می توان از تجربه ی بھائيان که اعضای اين . بررسِی زندگی درونی جامعه ی بھائی است

يھايی در تجربه ی شخصی که در اين مرحله از تاريخ چطور شخص بھائی می شود؟ چه ويژگ. جامعه اند استفاده نمود
  جامعه ی بھائی به آن می پيوندد، قابل توجه است؟  

به عالوه، با توجه به تفاوت تمرکز و ارجحيت در . روشن است که پاسخھا از فردی به فرد ديگر متفاوت است
حال، تاريخ امر بھائی ، تعاليم آن، و نظم اداری آن با اين . مناطق مختلف دنيا ، تجربه ی افراد نسبتاً با ھم متفاوت است

ً بايد پاسخھای منسجم و سازگاری از  ً در تمام دنيا يکسان است و اين قطعا يک زمينه ی کلی را نشان می دھد که اساسا
  .ھمه ی بھائيان از ھر قوم و قبيله ای که باشند، بر انگيزد

  :بيت العدل اعظم نوشته استبا توجه به کيفيتھای عضويت در جامعه ی بھائی، 
آنان که . انگيزه ی اصلی ھمواره بايد پاسخ فرد انسانی به پيام الھی و شناخت مظھر رحمانی باشد"

نيازی . خود را بھائی می نامند بايد مجذوب زيبايی تعاليم ربانی شوند و مسحور محبت جمال ابھايی گردند
و قوانين و اصول و مبادی امرهللا آگاھی يابند، بلکه ھنگام  نيست که مصدقين از جميع داليل و براھين، تاريخ

اقبال به امر فقط کافی است عالوه بر اخذ و جذب بارقه ايمان، به نحو اصولی ھياکل قدسيه مرکزيه امرهللا را 
  ٢٥٩..." بشناسند و از وجود قوانينی که بايد تبعيت کنند و نظمی که بايد اطاعت نمايند، مطلع شوند

با . نی که در خانواده ی بھائی به دنيا آمده و بزرگ شده اند،روند ثبت ناِم رسمی کامالً مستقيم استبرای کسا
. وجود اين که تعاليم بھائی تعصب مذھبی را محکوم می کند، کودکان بھائی به عنوان اعضای جامعه پرورش می يابند

و اديان بزرگ ديگر را مطالعه  حضرت بھاءهللاو تعاليم آنھا در بيشتِر وقايع تقويم بھائی شرکت می کنند، تاريخ بھائی 
تمرکزی که  ٢٦٠.می کنند و تشويق می شوند که مطابق معيارھای زندگی بھائی که برای سنّشان مناسب است زندگی کنند

تعاليم بھائی بر مسائل اجتماعِی معاصر می گذارد، بی شک جوانان بھائی را تشويق می کند که جستجوی روحانی و 
. با اين حال، آنھا آزاد ھستندکه اگر بخواھند از عضويت اين جامعه خارج شوند. نی خود را در امر بھائی ادامه دھندذھ

جوان مسئوليت رشد روحانی خود را بر عھده می ) سالگی تمام است ١۵که در دين بھائی " ( بلوغ"با رسيدن به سن 
د که بھائی خواھند بود و به عضويت در زندگی جامعه ی بھائی در حدود ھمين سن است که جوانان اعالم می کنن. گيرد

  .ادامه خواھند داد يا نه
کسانی که خودشان بھائی می شوند، معموالً در نتيجه ی معاشرت با بھائيان تصميم می گيرند به عضويت 

د عالقه مند را به خود جلب فعاليتھای اطالع رسانی گوناگون جامعه ی بھائی، قاعدتاً ھزاران فر. جامعه ی بھائی درآيند
در گروه ھای مطالعاتِی کوچک يا نطقھای برنامه ريزی شده، تعاليم و اھداف امر بھائی طبق تمايل عالقه مندان . می کند

آنھا ممکن است خودشان درخواست کنند عضو جامعه ی بھائی شوند يا دوستان بھائی از آنھا . به آنان ارائه می شود
اگر آنھا درخواست عضويت بدھند، درخواست نامه را به محفل روحانی . معه ی بھائی بپيوندنددعوت کنند که به جا

محلی می دھند و اگر محفل متقاعد شود که متقاضيان مفھوم عضويت در جامعه ی بھائی را می فھمند و آماده اند که 
مراسم خاصی . ضيان ثبت نام می شوندرا بر عھده بگيرند، اين متقا حضرت بھاءهللامسئوليت زندگی بر اساس تعاليم 

  .وجود ندارد، ولی می توان اين واقعه را به صورت غير رسمی جشن گرفت
پيشرفت روحانی فردی، و تالش : وقتی شخص عضو جامعه ی بھائی شد، وارد دو جريان ھمزمان می شود

دعا، تفکر، روزه . يح داده شده استتوض حضرت بھاءهللايک جامعه ی جوان برای درک و بيان آرمانھايی که در تعاليم 
گرفتن در زمانی که برای اين کار تعيين شده، پرھيز از مصرف مواد مخدر و الکل، و تالش برای جلوگيری از عيب 

ھمچنين، جامعه ی بھائی يک برنامه ی رشد و توسعه ی طوالنی . جويی و غيبت عناصر اصلی انضباط فردی ھستند
نفوذ اعتقاد و عمل به تعاليم بھائی، . ش ھماھنگ و توجه به اولويتھا و ھدفھا نياز داردمدت را شروع کرده که به تال

  .روابط دو جانبه بين فرد و جامعه ی بھائی را قوی تر می کند
 حضرت بھاءهللا. دارد، تالشھای فرد و جامعه با ھم جمع می شوند" خدمت"به دليِل تأکيدی که دين بھائی بر 

وقتی فرد به آرمان وحدت عالم انسانی خدمت می کند، رشد . است" خدمت"وه ی طبيعت بشری فرمود عالی ترين جل
ھدف از انضباط روحانی فردی اين است که روح . درونی و تربيت روحانی پيدا می کند و به حقيقت وجودش می رسد

و سعی کند  راھھايی برای  ،)نه جدا از آن(از توجه بيش از حد به خود آزاد شود، خود را عضوی از جامعه بداند 
                                                 

نقشه ھای بعدی که به . ببينيد The Five Year Plan, 1974-1979: Statistical Reportجزئيات دستاوردھای نقشه ی پنج ساله را در  ٢٥٨
  .بودند نيز به اھداف مورد نظر رسيدند ١٩٩۶تا  ١٩٩٣، و ١٩٩٢تا  ١٩٨۶، ١٩٨۶تا  ١٩٧٩ترتيب از 

 )١٩۶۴جوالی  ١٣مکتوب منيع معھد اعلی خطاب به کليه محافل روحانيه مليه، مورخ ( ٢٠٢٢،بند٧۵۵انوار ھدايت، ص ٢٥٩
تنظيم شده از طرف دائره مطالعه نصوص و الواح بيت العدل اعظم الھی، " مجموعه آثار مبارکه دربارهء تربيت بھائی"مراجعه کنيد به  ٢٦٠

 . مرکز جھانی بھائی، ترجمه و تدوين به اھتمام نصرهللا موّدت
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دين بھائی ھيچ طبقه . فعاليتھای جامعه ی بھائی برای فرد امکان خدمات زيادی فراھم می کند. خدمت به ديگران پيدا کند
  .ی روحانی ندارد، بلکه فعاليتھای جامعه طوری طراحی شده اند که ھمه ی اعضا بتوانند در آن شرکت کنند

فرمود که  حضرت بھاءهللا. شوند که در توسعه ی جامعه شرکت کنندھمه ی اعضای جامعه تشويق می 
ھمه ی افراد بھائی تشويق شده    ٢٦١.است" تبليغ امرهللا"بزرگترين خدمتی که ھر کس می تواند در اين روز ارائه کند، 

اخطار فرمود  البھاءحضرت عبد. را به افرادی که مستعد و پذيرای دريافت آن ھستند برسانند حضرت بھاءهللاند که پيام 
بحرانھايی که جامعه ی امروز را گرفتار کرده، عميقتر و شديدتر خواھد شد و به تدريج رنجھای . که وقت تنگ است

بايد روش زندگی جديدی در . بيشتری به بار خواھد آورد و سرانجام باعث تخريب موسسات جامعه ی کنونی خواھد شد
را  حضرت بھاءهللايابد، و اين تنھا وقتی انجام می شود که تعداد افرادی که پيام جامعه ھای بھائی ايجاد شود و توسعه 

  ٢٦٢.پذيرفته و خود را متعھد به اجرای تعاليم او می دانند در تمام سرزمينھا افزايش يابد
باعث تعجب نيست که بيشتر افرادی که عضو جامعه ی بھائی می شوند، مشتاقند به اين درخواست پاسخ مثبت 

آنھا چيزی يافته اند که به آنھا اطمينان دوباره و ھدف بزرگی بخشيده است و اکنون می خواھند آن را با ديگران . دبدھن
بنابراين، بھائيان  ٢٦٣.با وجود تاکيد بر تبليغ، اجبار افراد به پذيرش دين بھائی آشکارا ممنوع شده است. در ميان گذارند

ا با ديگران در ميان گذارند بدون اين که در امور خصوصی افراد دخالت به دنبال راه ھايی ھستند که عقايد خود ر
نتيجه ی اين تالش به وجود آمدن تجربيات . کنندتجاوز کنند يا به آداب و رسوم جامعه ی محل سکونت خود صدمه زنند

  .اين تجربيات در مناطق مختلف و برای افراد مختلف متفاوت بود. فراوان بود
در بيشتر کشورھای غربی، بھائيان به صورت فردی يا جمعی در . بليغ را تعميم دادنمی توان روشھای ت

در گفتگو با ھمسايگان، دوستان، و ھمکاران؛ کسانی که در پروژه ھای : زندگی روزمره ی عادی خود تبليغ می کنند
ه در جمعھای عمومی بھائی که خدمات عمومی يا کالسھای درسی يا فعاليتھای تفريحی با آنھا آشنا می شوند؛ يا کسانی ک

در بعضی مناطق، افراِد بسياری به دين عالقه مند ھستند، و ممکن است . به روی ھمه باز است با آنھا مالقات می کنند
در افريقای مرکزی، امريکای جنوبی و آسيای جنوب شرقی، . ھمه ی جامعه درباره ی تعاليم روحانی جديدگفتگو کنند

در اين برنامه ھا، نمايشھای دراماتيک و . بھائيان، مردم گروه گروه به جامعه ی بھائی پيوسته اند با برنامه ھای تيمی ِ
در بعضی جوامع ممکن است عالقه . موسيقی ھمراه نطق ھا يا واحدھای مطالعاتی  درباره ی دين بھائی ارائه می شود

امريکای شمالی دعوت شده در جماعت کليساھای سياه مثالً از بھائيان . مندان از بھائيان بخواھند برايشان صحبت کنند
را در جشنھای مخصوص بوميان شمال آمريکا در سرزمينھای کانادا ابالغ  حضرت بھاءهللاپوستان نطق کنند يا پيام 

 گاھی از دانشمندان بھائی امريکای شمالی، ھند، ملتھای جديِد جزاير اقيانوس آرام و جزاير دريای کارائيب دعوت. کنند
  .می کنند در دانشکده ھا و دانشگاه ھا درباره ی تعاليم بھائی نطق کنند

برای اولين بار، بھائيان . نام دارد" بيت تبليغی" حضرت بھاءهللابا اين وجود، رايجترين روش انتشار پيام 
ضی مراکز ديگر نيز انجام بيت تبليغی را به اين نام به وجود آوردند؛ البته اين فعاليت در بع) کانادا(اوليه ی مونترئال 

بيت تبليغی گروه ھای مطالعه ی کوچکی ھستند که افراد با فاصله ی زمانی منظّمی در منزل خود برگزار  ٢٦٤.می شد
. با اين فعاليت غير رسمی افراد بسياری به جامعه ی بھائی می پيوندند. می کنند و دوستان و آشنايان را دعوت می نمايند

ق می تواند خودش قدم به قدم موضوعات، قوانين و تعاليم بھائی را بررسی کند بدون اين که به اين ترتيب فرد محق
بعد از اين که فرد به جامعه ی بھائی پيوست، بيت تبليغی ادامه می يابد تا . ديگران فرايند تحقيقات روحانی او را بفھمند
  .عضو جديد بتواند با جامعه ی ھماھنگ شود

در دين بھائی نه طبقه ی روحانی وجود دارد و نه مبلغان حرفه ای که . نام دارد روش ديگر تبليغ مھاجرت
اما از ابتدای ظھور دين بھائی، پيروان اين دين به صورت فردی يا گروھی . تعاليم بھائی را به محلھای مختلف ببرند

رای توسعه ی جامعه ی از آن زمان اين روش ب. منزل خود را ترک می کردند و در مناطق جديدی ساکن می شدند
مھاجران معموالً خودشان زندگی خود را تأمين می کنند و در اوقات فراقت خود به خدمت می . بھائی به کار می رود

آنھا شغل خود را عوض می کنند و خانه ی خود را می فروشند و خانه ی جديدی پيدا می کنند، زبانھای جديدی . پردازند
از جنبه ھای زندگی روزانه ی خود را دوباره نظم می دھند تا دين بھائی را به شھرستان فرا می گيرند و بسياری ديگر 
  .و منطقه ی جديدی معرفی کنند

                                                 
  رجوع کنيد به مجموعه ی  ٢٦١

The Individual and Teaching: Raising the Divine Call, Extracts from the Writings of Bahaullah, Abdul-Baha, 
and Shghi Effendi. 

 .٢٧٧، صGleaningsمراجعه کنيد به  ٢٦٢
آن محروم به لسان محبّت و شفقت  اگر نزد شما کلمه و يا جوھری است که دون شما از"می فرمايد  حضرت بھاءهللا ٢٦٣

." القا نمائيد و بنمائيد اگر قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل واالّ او را به او واگذاريد و در بارۀ او دعا نمائيد نه جفا
 )١٨۵ ص ، منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا(

ربّانی ھستند که مادر محترمشان اّولين  شوقی ، ھمسرمؤلّفين در کسب اين اطاّلعات مرھون امة البھاء روحيّه خانم ٢٦٤
خود به کار مکاتبات مستمر و متوالی را در  عبارتاين  شوقی ربانی .ال کانادا بودئدائرکنندۀ جلسات بيت تبليغ در مونتر

  .بُرد و اين عبارت رايج شد
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در ھر نقشه ی . بھائيان ممکن است برای مھاجرت به کشورھای ديگری که جامعه ی بھائی ندارد نيز بروند
ک جامعه ھای بھائی ديگر نياز دارند تھيه می کند و تعداد تبليغی جھانی، بيت العدل اعظم ليستی از کشورھايی که به کم

در بسياری از نقشه ھا، ھدفھای مشخصی برای جامعه ھای بھائی کشورھای . افراد مورد نياز را نيز مشخص می کند
اين به . خيلی وقتھا از سه يا چھار کشور خواسته می شود به يک منطقه يا کشور مھاجر بفرستند. مختلف تعيين می شود

اين افراد . ترتيب ممکن است بھائيانی از ايران، فرانسه، ژاپن و اياالت متحده برای مھاجرت به فنالند يا ھائيتی بروند
" وحدت در کثرت"ھم مھاجران و ھم ميزبانان در زمينه ی تعليم . منابع و کمکھای جديدی برای ميزبانان خود ھستند

  .گھای متفاوت ھستندتجربه ی بزرگی پيدا می کنند چون از فرھن
ھيچ مرجعی ميزان وفاداری . در اين مورد نيز جامعه ی بھائی بر مسئوليت پذيری افراد بھائی متکی است

اما به طور . اگر فردی فعاليت نامناسبی کند، محفل روحانی دخالت می کند. بھائيان را به مسئوليت تبليغ کنترل نمی کند
در مورد مھاجرت، اين خدمت بزرگ، نيز . مورد اين وظيفه تصميم می گيرد  کلی، ھر فرد بھائی  با وجدان خود در

ھر ماه، محفل روحانی در ضيافت نوزده روزه، . دقيقاً ھمين طور است و ھر فرد خودش در اين مورد تصميم می گيرد
افراد بھائی خودشان، پس بعد . کنفرانسھا يا نشريات، نيازھای مربوط به تبليغ و مھاجرت را با جامعه در ميان می گذارد

سپس داوطلبان درباره ی پروژه ھای مخصوص با . از مشورت با خانواده ی خود، برای انجام وظيفه پيشقدم می شوند
  .محفل مشورت می کنند تا تصميم نھايی را بگيرند

يچ کسی در مورد برآورده شدن نيازھای مالی برنامه ھای مختلف نيز بھائيان خودشان داوطلب می شوند و ھ
در ابتدای ھر سال بھائی، محفلھای روحانی و محلی بودجه ی الزم برای اجرای . آنھا را مجبور به اين کار نمی کند

را تعيين می ) برای تبليغ، خريد اموال و برنامه ھا ی توسعه، مخارج اداری يا خدمات اجتماعی(پروژه ھای آن سال 
در دين بھائی برای . سھا يا نشريات بھائی به جامعه ی بھائی اعالم می کنندسپس اين نيازھا را در ضيافت يا کنفران. کند

فقط ممکن . که در در اديان يا سازمانھای خيريه متداول است، فعاليتھای حرفه ای انجام نمی شود" جمع آوری اعانه"
ع" ھر گونه. است به صورت عمومی نيازھا اعالم شود، اما درخواست تک تک از افراد ممنوع است يا " تقديم تَبَرُّ

 ٢٦٥.شوقی ربانی شديداً فشار روانی آوردن بر افراد برای تقديم تبّرع را محکوم فرموده است. کمک مالی داوطلبانه است
يعنی کسی که تبّرع را به او می دھند، سّری باقی می " امين صندوق"به عالوه، تقديم تبّرع فقط بين فرد يا خانواده با  

  .ماند
بنابراين از . يان امکان تقديم تبّرعات به صندوق بھائی، امتيازی است که فقط برای بھائيان استبه نظر بھائ

بارھا غير بھائيان خواسته اند برای قدردانی از يک يا . ھيچ فرد غير بھائی به ھيچ شکلی نمی توان تبّرعی قبول کرد
ر چنين مواردی محفل از اھداکننده می خواھد، ھديه د. چند برنامه ی جامعه ی بھائی، به محفل روحانی پول اھدا کنند 

در مواردی که اھداکننده مشخص نيست، نظم اداری بھائی . ی مورد نظر را صرف فعاليتھای خيريه ی عمومی کنند
ادارات بھائی فقط در مورد برنامه ھای خدمات . ھديه ی مورد نظر را صرف کارھای خيريه ی عمومی می کند

اين روش، . يا نيازھای تحصيلی عمومِی جامعه، می توانند از غيربھائيان تبّرع قبول و استفاده کنند اجتماعی، اقتصادی،
احساس فرد بھائی را به عنوان عضو جامعه ی بھائی قوی تر می کند و احساس مسئوليت فرد بھائی را در برابر 

  ٢٦٦.کارھايی که جامعه انجام می دھد باال می برد
و  ین عموميك دي يین بھايد. جامعه دارد یخدمت در مسائل ادار یبرا یاديز یتھايموقع يیك بھايھمچنين، 

كنند  یآنان درك م. گذارد یاثر م یشود به زود یم يیكه تازه بھا ین حقيقت بر افراديتمام طبقات جامعه است، ا یبرا
عضو گروه جديدی از انسانھا شده ن كه فقط عقيده ای را پذيرفته باشند و يمتحد شده اند، نه ا یك جامعه يكه عضِو 

و  یريم گيان تصميدھند، بلكه كامالً در جر یرا انجام م" یخدمات عموم"مثل  یفيجامعه نه تنھا وظا یاعضا. باشند
  . كنند یجامعه خدمت م یندگان رسميز به عنوان نمايمسئول ھستند و ن یزيبرنامه ر

تعاليم بھائی و . قرار دارد یريد در مراحل شكل گين جديکنند که د یدرك م ید جامعه به زوديجد یاعضا
ن كه جامعه به يا یبه عالوه، برا. تجربه کردن به فرد می دھد یبرا یاديراھنمايی ھای بيت العدل اعظم فرصت ز

داشته باشد،  یخاص یاستعدادھا يیبھا ید جامعه ياگر عضو جد. ن تجربه ھا وجود دارديبه ا یدياز شدياھدافش برسد، ن
ا يدرس بدھد، ) كودكان(ك كالس اطفال يممكن است از او بخواھند در . استفاده خواھد شد یآن استعدادھا به زوداز 
شھر مالقات كند، در منزل ِ خود  یجامعه باشد و با شھردار يا مقامات ادار ینده يكند، نما یطراح یروزنامه آگھ یبرا
ش ييا نما یقيكمك كند، در اجرای موس یه ايناح یفرانسھابرای كن یزيل دھد، در برنامه ريروزه تشك ١٩افت يض

را  یا حسابدار باشد، كتابخانه ايم كند، دفتردار يه و تنظيشگاه تھيدر نما یرا اجرا كند، غرفه ا یشرکت کند، پروژه ا

                                                 
 . Bahai Funds and Contributionsاز  ١١مراجعه کنيد به صفحه ی  ٢٦٥
 ١٩٤٢مسئله ی تأمين مخارج و تقديم تبرعات در اين نامه ی شوقی ربانی به محفل روحانی ملی بھائی اياالت متحده در رويکرد بھائی به  ٢٦٦

ما بايد بمثابه چشمه باشيم که بطور مداوم خود را از جميع آنچه که دارد تُھی می سازد و بطور مداوم از سرچشمه نامريی : "خالصه می شود
ع و ايثار مداوم برای خير و صالح ھمنوعان بدون خوف از فقر و با اتّکاء بر فضل الريبيّه منشأ جميع ثروتھا و خيرھا، تبرّ . مجّدداً پر می گردد

  و نيز مراجعه کنيد به ) ٤٢طيور حديقه وفا، ص." (سّر حيات صحيح و درست است
Bahai Funds and Contributions١٩۶- ١٩٩، ص.  



 

٩١ 
 

" م؟يكن یو چنان نم نيچرا ما چن"اگر سوال شود . تھای ديگر جامعه كمك كننديپ كند، يا در فعالياداره كند، نامه ھا را تا
  ."ن كار را داشته باشديانجام ا یالزم برا يیا تواناينبوده كه وقت  یرا تا حاال كسيز"اغلب پاسخ اين است 

به ضيافت نوزده روزه اشاره شد  ٨در فصل . زندگی اجتماعِی فعال، ويژگی برجسته ی جامعه ی بھائی است
ه ی بھائِی محل است و نيز اين که در آثار بھائی به ھمه ی جنبه ھای و اين که ضيافت، اساِس زندگِی اجتماعی در جامع

َمجَمعھا و کانونشن ھای منطقه ای و ملی مکانھايی برای مشورت درباره ی مسائل . اين اجتماع اھميت داده شده است
  .جامعه ھستند و نيز موقعيتھايی برای روابط اجتماعی بھائيان منطقه يا کشور فراھم می کنند

در ھر نقشه ی تبليغی جھانی تعدادی . عالوه، جامعه به طور منظم کنفرانسھای مختلفی برگزار می کندبه 
بھائيان بسياری از مناطق مختلِف جھان در اين جلسات سه . کنفرانس بين المللی در مراکز مھم نيز ترتيب داده می شود

گيرند، گرايشھا و نيازھای زمان را بررسی کنند، با تا پنج روزه شرکت می کنند تا موفقيتھای اخير تبليغی را جشن ب
سخنراناِن  . تصويری يا منابع ديگری که به پيشرفت جامعه کمک می کنند، آشنا شوند-آثار جديد بھائی يا منابع صوتی

ھمچنين  اين کنفرانسھا. يا دانشمندان بھائی در زمينه ھای مختلف ھستند) ٨فصل  .ک.ر(اين برنامه ھا، اياديان امرهللا 
موقعيتھايی ھستند که بھائيان می توانند در اجراھای نمايشی، موسيقايی يا ھنرھای ديگر آنھا، تفاوتھای فرھنگی را در 

  ٢٦٧.جامعه ی جھانی بھائی از نزديک مالحظه کنند
ان ييجه بھايدر نت. اين برنامه ھا در سطح ملی و منطقه ای نيز تا جايی که امکان داشته باشد برگزار می شوند

ن سفرھا يا. د سفر كننديبا يین كنفرانسھا ، افراد بھايرفتن به ا یبرا. دارند یمختلف یتھايگر موقعيبا ھمد يیآشنا یبرا
ن مسافرتھا يا. گر آشنا شونديد یو آداب و رسوم جامعه ھا یاجتماع یشتر با الگوھايشود مسافران ب یباعث م
توانند مناطق مختلف را از نظر امکان  یبه عالوه، مسافران م. كند یمتبليغ غير رسمی فراھم  ینيز برا يیتھايموقع

كنند؛ اين موضوع پروژه ی تبليغی را جذابتر می کند و از اضطراب احتمالی فرد و خانواده اش می  یمھاجرت بررس
  .کاھد

مومنان را  یم بھائيتعال. شود یان نميبھائ یو اجتماع یت روحانيارت باعث تقويشتر از زيچ تجربه ای بيھ
فا، ي، واقع در حیبھائ یروزه از مركز جھان ٩ارت يك زيخود به  یك بار در زندگيكنند حداقل  یتشويق می کند که سع

ارت يان زيانتظار بكشند، چون ھر روز تعداد متقاض ید برای اين زيارت مدتيامروزه افراد معموالً با. ل بروندياسرائ
  .شود یشتر ميب

كه از  ینفر ٨٠ك گروه حدود ياو ھمراه . است یفرد بھائ یاز اتفاقات مھم زندگ یكي یارت مركز جھانيز
ارت يفا و عكا را زيمقدس داخل و اطراف ح یروز مكانھا ٩اين گروه در . شود یفا ميا ھستند، وارد حينقاط مختلف دن

ارت يكوچك ز یا با گروھھاي یيا به تنھايرا  حضرت عبدالبھاءو  حضرت باب، حضرت بھاءهللاآنھا آرامگاه . كنند یم
 یارت كنند، در بخشيد در اراضی مقدسه عکا را زيدر دوران زندان و تبع حضرت بھاءهللاممكن است منزل . كنند یم

، نسخه ھای اصل نوشته ھای بھائی و ین الملليو بيدر ساختمان آرش. را زيارت کنند یبھائ ین الملليو بياز روز آرش
حضرت تصاوير . آن جمع آوری شده است یه يدان و قھرمانان اوليو شھ ین دين بھائيموءسس متبرك يادگاری از یاياش
ت العدل اعظم گروه ھای زائران را به حضور يب ٢٦٨.فقط در اين مکان به نمايش گذاشته می شود حضرت بھاءهللاو  باب

 ینيصحبت و ھم نش ین مرجع بھائيترباال یعنيت العدل اعظم يب یتوانند با اعضا یم یمی پذيرند و افراد مختلف بھائ
  .و وحدت بخش جامعه ی نوپای بھائی را بيشتر می کند یر رسمين موضوع روابط نزديِک غيكنند؛ ا

ت ين موقعيتريارت عالين زيا  یاريان معتقدند كه از جھات بسيبھائ. دی می گذارديان تأثير شديارت بر بھائيز
كن، جرج تاونزند يانگل یساي، معاون اسقف سابق كلیسندگان ارجمند بھائيز نوا یكي. ا استين دنيارتباط با ملکوت در ا

نه آنطور كه ھمه او " (انه و ناشناس آمديبه صورت مخف" حضرت بھاءهللاو  حضرت بابگفته است كه خداوند با ظھور 
 ین تجربه به فرد بھائير كرد و ان ارتباط را برقرايكترين واقعه، نزديا یتوان با نشانه ھا یفا و عكا ميدر ح). ننديرا بب

  .تمركز كند یظھور بھائ یاساس یقتھايكند كه با قلب و ذھن خود بر حق یكمك م
ن يدر نُه روز ا. است یجھانِی بھائ یدرك اجتماعِی بھتِر فرد بھائی از جامعه  یبرا یت خوبيارت موقعين زيا

ان، با خاطره ی يبھائ. ديآ یش ميكمتر پ یتين موقعيوزه چنكنند، امر یم ینيمختلف با ھم ھمنش یھمه انسان با فرھنگھا
خانواده "كنند؛ اين موقعيت يعنی تجربه کردِن  یت، با ھم معاشرت ميو موفق یخ مشترك پر از رنج، فداكارييک تار
به  یغيتبل یسفرھا یبرا یاغلب فرصت خوب یارتين سفر زيا. به وجود آورده است حضرت بھاءهللای که " یجھان
كه خارج از كشور به مھاجرت رفته اند، مالقات كنند  یتوانند با كسان یآورد؛ افراد م یا به وجود ميگوناگون دن یاھاج

  .ن گونه سفرھا برونديز به ايو امکانات خود را بسنجند تا اگر خواستند خودشان ن

                                                 
کانبرا  ،هنيجري الگوس ،کوئيتو اکوادور ،ال کانادائين المللی بھائی در مونترسالۀ کنفرانس ھای ب ٧در طول نقشۀ  ٢٦٧

 .شديل و دوبلين ايرلند تشک ،استراليا
شوقی ربانی برای اين که تقديس و احترام تصوير حضرت باب و حضرت بھاءهللا حفظ شود نمايش اين تصاوير را اجازه ندادند مگر برای  ٢٦٨

  .زائران به مدت کوتاه
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. د كرده انديتاك یليش خ، بر آموزش ھنر و دانیو اخالق یعالوه بر چنين آموزش ھای روحان حضرت بھاءهللا
رند تا ياجتماع كمك بگ یل آموزشياز تمام وسا یه كنند، حتيل كودكان خود تھيتحص یل را براين وسايان بايد بھتريبھائ

  .شرفت کننديز پيخودشان ن
تحصيلش بر . علم بمنزلۀ جناح است از برای وجود و مرقات است از برای صعود"فرمود  حضرت بھاءهللا

. کن علومی که اھل ارض از آن منتفع شوند نه علومی که از حرف ابتدا شود و به حرف منتھی گرددکّل الزم ول
  ٢٦٩".صاحبان علوم و صنايع را حّق عظيم است بر اھل عالم

 ۴ا ي ٣جه بعد از يدر نت. ن دستور را خيلی جّدی اطاعت كردنديران ايان اياز ھمان ابتدای ظھور بھائی، بھائ
 ٣٠٠٠٠٠ران فقط حدود يبودند، گرچه ا یران، بھائيا یل كرده ياز طبقه تحص یاديد كه بخش زيرس يینسل كار به جا

  .ان سواد داشتندياز بھائ% ٩٠شتر از يان باسواد بودند، بيرانيا% ۴٠كه كمتر از  یدر زمان ٢٧٠.دارد يیبھا
و  یمحل یاص محفلھاف خياز وظا یكي. كردند یروين روش پيممكن از ا یز تا جايگر نيد یبھائ یجامعه ھا

ن بوده كه تدارک الزم را ببينند که با مشورت با جوانان، به آنھا کمک کنند طوری يا یجھان یغيتبل یدر نقشه ھا یمل
از مدرسه  یاريبس ٢٧١.خود بلكه به كل بشر خدمت کنند یكنند که نه تنھا به جامعه  یزيالت خود برنامه ريتحص یبرا
ن مدارس، ھر وقت امکانش باشد، از سخنرانان برجسته يا. ن كار را انجام می دھنديا یبھائ یو زمستان یتابستان یھا

که به جوانب مختلف تعاليم مذکور در آثار بھائی  يیرا اداره کنند، دوره ھا یا یدرس یرند تا دوره ھايگ یكمك م
ق بدھند، نمونه و انگيزه ای يا ھم تطبن را بيعقلِی خود علم ود یکه توانسته اند در زندگ یدانشمندان بھائ. مربوط ھستند

 ٢٧٢.تا جوانان نيز در اين راه گام بردارند یقوی ھستند برای جوانان بھائ
 یآموزش یمحل، برنامه  یبھائ یا در دسترس نباشد، جامعه يكم باشد  یعموم یكه مدرسه  یدر مناطق

 یرا اداره م یتمام وقت بھائ یچند مدرسه  یدر ھندوستان محفل مل. خودش را به ويژه در مقطع ابتدايی شروع می کند
 یبھائ یمل یاز جامعه ھا یاريدر بس. شود یس ميتدر یفن ی، متوسطه و رشته ھايین مدارس دروس ابتدايدر ا. كند

 ٣٧ر ياخ ین الملليب یدر مدت نقشه . ا كودكان و جوانان وجود دارديبزرگساالن،  یبرا یمكاتبه ا یديگر نيز، دوره ھا
  .)می باشد ١٩٩٨اين آمار مربوط به سال . (به وجود آورده اند یمشابھ یبرنامه ھا یوحانِی ملمحفل ر

فرموده اند كه  حضرت بھاءهللا. با، توجه مخصوص شده استيز ی، به آموزش ھنرھایخ بھائيتار یاز ابتدا
مقام اعلی  یائی و باغھاو شكوه آرامگاه ھای بھ يیبايز. عبادت خداوند است یبا نوعيف و زيظر یھنر و صنعتھا

شوقی ربانی تاکيد فرمود كه . گذارد یدكنندگان ميبازد یرو یقير عميو مشرق االذكارھا، تاث) حضرت بابآرامگاه (
كه تمدن جديد حاصل از  یدر واقع، وقت. در جھان به وجود آيد و جلوه كند" یھنر بھائ"د بگذرد تا چيزی به نام يقرنھا با

حضرت م يست كه تعالين یبا اين وجود، شك. شود ین نيز آشكار ميشود، ھنر مخصوِص آن د ن کامالً شکوفايك دي
ھنرمند . ر گذاشته انديتاث یامروز یبر كار ھنرمندان بھائ یني، درستی و خوشب ی،ھماھنگ یگانگيمثل وحدت و  بھاءهللا

  :كند ین اثر صحبت ميد استم، در مورين نقاشان قرن بياز مشھورتر یكي، ی، مارك توب يیكايامر يیبھا
شرفت بشر را به ثمر رسانده، بشر را به چالش می كشد و توجه او را يبھاءهللا كه پ ین جھانياين د"
كند، بشر را از تاثير غير ارادی و محيطی  یجلب م یتمام زندگ یگانگيوحدت و  یعنين روز يت ايبه نوران

م بھاءهللا ھمان يتعال. وجود، كامالً الزم است ید كه براجاد كنيدر او ا یدگاھيخواھد د یمحفوظ می دارد و م
   ٢٧٣."مينيتكامل بب یر و روش حرکت خود را به سويم مسيتوان یھستند كه با كمك آنھا م ینور

  :ديگو ینده ميدرباره ی رابطه ی ھنر با تمدن جھانی آ یتوب
 یجھان یم بعدھا از سبكھاكن یم، اما فكر ميكن یصحبت م ین الملليب یالبته ما امروز از سبكھا"
م يتعل یگانگيفھمم  یباشد، آنطور كه من م یگانگين يد شناخت و درک ھميجھان با ینده يآ... م يصحبت كن

                                                 
  .١٢ص " لوح مبارک خطاب به شيخ محّمد تقی نجفی اصفھانی"رت بھاءهللا حض ٢٦٩
بھائيان بخش قابل توجھی از طبقه تحصيل کرده بودند . دستاوردھا عواقب غيرمنتظره و ناخوشايندی در انقالب سياسی ايران داشته استاين ٢٧٠

به دست  آميزی در خدمات دولتی يا مشاغل آزاد، و تجارت و صنعتو بسياری از خانواده ھای بھائی، به خاطر تحصيالت باال، مشاغل موفقيت 
که بھائيان حالی در به بھائيان تھمت زدند که از حکومت گذشته منفعت می برند . اين موفقيتھا دشمنی عناصر انقالبی را برانگيخت. آورده بودند

  .کامالً از طرفداری سياسی دوری کرده بودندو  ه بودنددر دورۀ حکومت دو پادشاه سلسلۀ پھلوی از تبعيضات مذھبی شديداً رنج برد
جوانان  .شمار آمده انده بی ديگر کشورھاه مھاجرت بپذيرفتن مسئوليتھای سنگين ی در مورد بھائيان ايران سرمشق٢٧١

ی يافته بتوانند شغل در حال توسعهرا آماده سازد تا در کشورھای  آنانرشته ھای تحصيلی ای را انتخاب کردند که بھائی 
 . زی و غيرهعلوم کشاور ،فنّی ، تحصيالتِ مھندسی ،پرستاری ،از قبيل پزشکی ؛کار مشغول شونده و ب
 را تأسيس) ABS( مطالعات بھائی ه یمؤّسس گروھی از دانشجويان و اساتيد دانشگاه .)م١٩٧۴( ١٣۵٣ در سال ٢٧٢

اصلی  ھدف. تأسيس شده است آن در تمام جھانھای  و شعبهکانادا  ،در اتاوامطالعات بھائی مرکز  از آن زمان. نمودند
 .استدانشگاھی توسعه ی دوره ھا و منابع برای مطالعه ی امر بھائی در موسسات عالی و ين مؤّسسه ا

 در" The Fragrance of Spirituality: An Appreciatiom of the Art of Mark Tobey"آرتور دال در  ٢٧٣
 The Bahai World, vol.16, 1973-76  توبی يک ھنرمند جھانی ديگر را نيز به .  اين سخنان را ذکر کرده است ۶۴۵تا  ۶٣٨صفحات

  . سفالگر بريتانيايی به نام برنارد ليچ: دين بھائی جذب نمود
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را اين يگانگی روح يجاد خواھد كرد ، زيدر ھنر ا یديعتاً روح جدي، طبیگانگين ياست و ا یدين بھائ ِیاساس
  ٢٧٤."ك روح استيست، بلکه يتازه ن یده ھايد و ايدن  فقط كلمات جياست و چيزی جز آن نيست؛ ا

را  یبھائ یجامعه ھا حضرت عبدالبھاء. ن صورت تحت تاثير قرار گرفته انديز به ھمين یدانان بھائيقيموس
  :دارند، به بھترين نحو استفاده شود یقيكه استعداد موس یار تشويق فرمود كه از افراديبس

به قوت و جذابيت موسيقی . وسيقی مائدۀ روح و جان استھنر موسيقی آسمانی و مؤثّر است، م"
بر قلوب کودکان تأثير شديد دارد چون قلبشان پاک است نغمات موسيقی بر آنھا . روح انسان تعالی می يابد
استعدادھای نھفته که به قلوب اين اطفال عطا شده به واسطه موسيقی شکوفا می شود . تأثير بسزايی می گذارد

بايد کوشش کنيد که آنھا را در اين فن ماھر نماييد به آنان بياموزيد که به نحو عالی و مؤثّر تغنی  بنابراين شما
ھر طفلی بايد قدری موسيقی بداند زيرا بدون اطاّلع از اين ھنر الحان و نغمات وسايل موسيقی و صدای . کنند

  ٢٧٥..."آدمی به درستی ادراک نخواھد شد
م و يخ ، تعاليتار حضرت بھاءهللاھستند، جامعه ای كه  یبھائ یجامعه  ینھا چند نمونه از مشخصه ھايا

ن وجود يزم یشتِر كشورھا و مناطق ِ كره يجامعه ی بھائی در ب. دينش را به آن واگذار فرموده است یموسسات ادار
ی آنان گذاشته، به عھده  حضرت عبدالبھاءكه  یتيدارد؛ و نمونه ای از ھمه ی گروه ھای نوع بشر است؛ و به مامور

جريان توسعه و رشد جامعه ی بھائی، اعضاء ." ارض یكره  یفتح روحان"تی به عنوان يمامور: وفادار مانده است
اين تأثيرات متقابل، و رشد روحانی . جامعه را در انواع فّعاليت ھا، تأثيرات متقابل اجتماعی و رشد فردی وارد می کند

را به وجود می آورد و ھويت جديدی به اعضای جامعه " خانواده ی جھانی"اس يک که در اثر آنھا ايجاد می شود، احس
  .ی بھائی می بخشد که از سنتھای دينی ديگر متمايز است

در نوشته . ك و زنده استيستم اُرگانيك سيست، بلكه ياز افراد جدا از ھم ن یان، جامعه فقط جمعيبھائ یبرا
، "شکفتگی: "به كار رفته است یاديز یست شناسيز یعاره ھاو شوقی ربّانی است حضرت عبدالبھاء یھا
جذب "، "تاثير زايا"، "ھسته"، )"رشد آلی يا مربوط به موجودات زنده(رشد ارگانيک "،"دانه"،"جنين"،"تکامل"

و  ميآن قانونھا، تعال یاتيستم حينند كه سيب یسم زنده و در حال رشد ميك ارگاني یان خودشان را بخشھايبھائ." کردن
 یھا يیشرفت توانايد كرده است كه پيت العدل اعظم تاكيب. به وجود آورده است حضرت بھاءهللاست كه   يیموسسه ھا

 یشخص در شركت كردن کامل در زندگ يیو تطبيق خود با آنھا وابسته است به توانا یم بھائيفرد و احساس درک تعال
  :جامعه

وقتی . وظيفه ای به عھده دارد که بايد انجام دھد در ھيکل انسانی ھر سلول، ھر عضو و ھر عصب،
که کليه ی اين اجزا عمل مقرر خود را انجام دادند، پيکر انسان سالم، مقتدر و شاداب و آماده ی انجام ھر 

ھيچ سلولی ھر قدر ھم ناچيز و حقير باشد، مجزا از ھيکل، زنده . کاری است که به عھده اش نھاده شود
اين حقيقت نسبت به ھيکل عالم انسانی نيز . ام خدمت به آن و چه در وقت استفاده از آننخواھد ماند، چه ھنگ

صادق است،عالمی که در آن، خداوند حکيم به ھر موجود ضعيف و ناچيزش قدرت و استعدادی مخصوص 
پيکر  عنايت فرموده است و به نحوی بسيار عالی درباره ی جامعه جھانی بھائی ھم مصداق دارد، زيرا که اين

عظيم ھم اکنون به مثابه ی يک ارگانيزم است، ارگانيزمی که در آرمانھايش متحد، در شيوه ھا و روشھايش 
متفق، از يک منشأ طالب حمايت و تائيد بوده، با آگاھی ھوشيارانه از اين اتحاد و اتفاقش، درخشان و 

بديع، ھمچنانکه در مسير بلوغ خود می  جامعه جھانی بھائی، ناميه ھمچون ھيکلی سالم و...نورافشان می باشد
پويد، سلولھايی جديد و اعضاء و ارگانھايی بديع و وظايف و قوايی تازه، می روياند و می تراود و ھر نفسی 
که برای امرهللا زندگی کند از اين امر مقدس منيع تندرستی و اطمينان و فيوضات فوق احصاء حضرت 

، فيوضاتی که به واسطه نظم بديع الھيش، منتشر و متواصل می را دريافت خواھد کرد حضرت بھاءهللا
  ٢٧٦.گردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٦٤٤ھمان منبع، ص ٢٧٤
  .)موسيقی،آثار مبارکه درباره ۵٢از بيانات حضرت عبدالبھاء اعالم صلح جھانی،ص( ١٣۶٢،بند۵١٩انوار ھدايت، ص ٢٧٥
- ٣٨کتاب سرچشمه ھدايت، صص  - ١٩۶۴پيام منيع معھد اعلی خطاب به احباء دنيا، سپتامبر ( ٢٧٨، بند ١٠٦- ١٠٧،صصانوار ھدايت ٢٧٦
٣٧( 
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   در تالش موفقيّت. ١٠
  
  

، صدمين ١٣٧١خرداد  ٨در 
، مجلس حضرت بھاءهللاسال درگذشت 

نمايندگان برزيل، در جلسه دو ساعته 
مخصوصی جمع شدند تا زندگی و کار 

را تمجيد و تشويق  حضرت بھاءهللا
نران پيامی از بيت العدل سخ. کنند

اعظم خواند و سخنگوھای ھمه ی 
گروه ھای سياسی مجلس به سھم خود 

در نظر . از ايشان قدردانی نمودند
بھائيان اين واقعه مثال تشويق آميزی 
بود که نشان می داد تا چه حد دينشان 
به عنوان يک دين مستقل و مورد 

، بنيان گذار اين دين، حضرت بھاءهللاتر از آن اين است که شخص مھم. احترام در صحنه ی معاصر شناخته شده است
  .دارد به تدريج از ھاله ی ابھامی که دنيا در قرن پيش نسبت به او داشت بيرون می آيد

  
از زمانی که بھائيان معرفی دين خود را به دوستان و عالقه مندان شروع کرده اند، ھميشه به اين موضوع 

 حضرت بھاءهللادای شکل گيری دين بھائی، بھائيان در فعاليتھای تبليغی خود بر ادعای پيامبری از ابت. توجه کرده اند
و  حضرت بابآثار بھائی نيز ھمواره سعی کرده اند ماموريت بنيانگذاران اين دين، يعنی . تمرکز و توجه کرده اند

  .ه را برای اين دين جديد آماده کرده اندرا در مسير ظھور اديان الھی نشان دھند، ظھورھايی که را حضرت بھاءهللا
ً در غرب، تالش کرده اند به طيف وسيعتری از مردم  با اين حال، جامعه ھای سازمان يافته، مخصوصا

وقتی در نيمه ی دوم قرن بيستم، اداره ھای بھائی در سرتاسر دنيا مستقر شدند، جامعه . اطالعات عمومی نيز بدھند
تناقضھای نژادی، اختالفات اجتماعی : تعاليم بھائی برای حل مشکالت بشری را اثبات کند بيشتر سعی کرده عملی بودن

  .و اقتصادی، نابرابری نقش زنان در جامعه، و نتيجه ھای تعصبھای دينی و فرھنگی
تمام مردم "به  ٢٧٧"وعده صلح جھانی"، اين پيام اجتماعی را در بيانيه ی ١٣۶۴بيت العدل اعظم در مھر ماه 

با توجه به شرايط سياسی در زمانی که اين بيانيه منتشر شده بود، مفھوم اين بيانيه به طور شگفت آوری .  بيان کرد "دنيا
در اين بيانيه آمده . خوش بينانه بود؛ و البته با توجه به حوادثی که بعد از آن رخ داد، ثابت شد که از آينده باخبر بوده است

ی و تکامل عالم گری از ترقّ ير است و مرحله ديتنھا امکان دارد بلکه اجتناب ناپذ نه"بود که تاسيس صلح بين المللی 
می [عت بشری سرشته يره طبيزور گوئی و تجاوز را در خم"رھبران جھان تالش می کنند خود را از ديدگاھی که " .است
رداندن از اين خيال باطل و انتخاب برای رو گ. آزاد سازند" ،]شماردمی [ ر ممکنيل و غيحتان بردنش را مسيو از م] داند

ع را درک يآن وقا زعلل برو"بايد" م بلکهيآنچه را که در گذشته بر سر بشر آمده منکر شو که" مسير صلح الزم نيست 
  :در بيانيه می خوانيم ٢٧٨."مينمائ

 مار ھمه مظاھر مراحل کودکی و نا بالغی بشر درثم که تعّصب و جنگ و استيعان کنذاگر صادقانه ا
اچار بدان نان که امروز نوع بشر ين سر کشی و طغيم که ايخی اش بوده و اگر قبول کنير گسترده تاريمس

أس و حرمان باقی يگر برای يبلوغ اوست آنوقت جائی د ءئت اجتماع بمرحلهيمبتالست عالمت وصول ھ
مقرون به صلح و ک عالم يگر ھمه آنھا از لوازم ضروری و از عزم جزم بشر در بنای يرا ديماند زينم

  ٢٧٩.د يآرامش بشمار می آ
اين بيانيه به زبانھای فراوان منتشر شد و ھزاران ھزار کپی از آن به اوليای امور دولتی و رھبران فکری در 

در . زمينه ھای گوناگون تالش بشری داده شد و اين نمايشی مھيج از شبکه جھانی بود امر بھائی به وجود آورده است
                                                 

  خطاب باھل عالم مظبيت العدل اع ءبيانيّه ءوعده صلح جھانی، ترجمه ٢٧٧
حده، ويلمت متّ  اياالت ی بھائيانمحفل روحانی ملّ  ءالنشاادارامريکائی، _ر احبّای ايرانیوام ءمرکز جھانی بھائی، از انتشارات لجنه 
 .١٩٨٥يلينوی،ا

 .٤ھمان، ص ٢٧٨
 .۵ھمان، ص ٢٧٩



 

٩٥ 
 

اين . می که اين بيانيه پيش آورد، موضوعھای اصلِی گفتمانھای بھائی و فعاليتھای اطالعات عمومی شددھه بعدی، مفاھي
معرفی می کند،  ٢٨٠"،بھائی نيس آئمؤسّ "را موسس و خالِق قوانين و مفاھيم ارائه شده و   حضرت بھاءهللابيانيه آشکارا 

  .سئوليت ملکوتی ايشان صحبتی نمی کنديا م حضرت بھاءهللاما اين بيانيه درباره ی طبيعت ماموريت 
از آن زمان، بعد از واقعه مجلس نمايندگان برزيل که در ابتدای فصل درباره اش سخن گفتيم، گفتمان عمومی 

ً بر شخصيت  تمرکز کرده، نه فقط به عنوان موسس دين، بلکه به عنوان  حضرت بھاءهللابھائی بيش از پيش مستقيما
گفتمان عمومی بھائی . درباره ی طبيعت بشر و سازمان جامعه ی بشری  نافذ و قاطع ریموسس و خالِق يک ھيئت فک

بی . درباره ی مسائل جھانی و تالشھای تبليغِی بھائيان دارند به سوی ھم می گرايند و به سوی ھدف واحدی می روند
ی يادبود صدمين سال درگذشت برا. شک، اين نشانه ای از اعتماد فزاينده ی جامعه ی بھائی به مخاطبين خودش است

تھيه نمود که در سطح  حضرت بھاءهللامعرفی مختصری درباره ی زندگی و کار  جامعه جھانی بھائی، حضرت بھاءهللا
  :اين بيانيه با کلمات زير شروع می شود. وسيعی چاپ و منتشر شد
 ءعت انسان و جامعهيطبء اتی نوع انسان در آن است که در بارهياز حيد،نيجد ءدن ھزارهيبا فرارس

خ بشر ، به نظر ير تاريمس ءک اعتقاد مشترک در بارهيرا بدون يز. ... ابديانسانی ، به وحدت نظر دست 
ت مردم خود را نسبت به آن يان گذاشت که اکثريای جھانی را بن ھای چنان جامعه هيرسد بتوان پا نمی
  .احساس کنند دمتعھّ 

در قرن ...حضرت بھاءّهللا . شود  آشکارا مالحظه مین چشم اندازی در آثار حضرت بھاءّهللا يچن
خ معاصر يتار ءن واقعهيمش مھمترير و نفوذ روزافزون تعاليد و تأثينوزدھم به رسالت الھی مبعوث گرد

می که در يرات عظييکن با تغير است وليسابقه و نظ چه در جھان معاصر بی ده گرين پديا...ان استياد
را حضرت بھاءّهللا خود را حامل وحی يترک بشری روی داده ارتباط دارد ، زات مشير حيگذشته در مس
   ٢٨١....امبر الھی در دوران بلوغ عالم انسانی اعالم فرموديآسمانی و پ

برای ناميدن صدمين سال ظھور ديانت بھائی بر حضرت بھاءهللا در سياه چال طھران  ١٣٣٢شوقی ربانی در 
آپريل ( ١٣٧١بيت العدل اعظم نيز از ارديبھشت . استفاده نمود) سال مقدس(" سنهء مقدس"، از عبارت )تھران(

اعالم نمود تا ھم صدمين سالگرد درگذشت " دومين سنهء مقدس"را ) ١٩٩٣آپريل ( ١٣٧٢تا ارديبھشت )١٩٩٢
امبر ھمان را نشان دھد و ھم افتتاح عھد و ميثاق ايشان در ماه نو) ١٨٩٢ِمی  ٢٩( ١٢٧١خرداد  ٩در  حضرت بھاءهللا

  .سال را
برگزار  ٢٨٢"مدينه ميثاق"ھار روزه در مرکز جاويتس در نيويورک، چ" کنگره جھانی"شش ماه بعد، يک 

آنھا آمده بودند توسعه ی جھانی . اين کنگره بزرگترين و متنوع ترين جمع بھائی بود که تا آن زمان تشکيل شده بود. شد
اين . آن را ممکن ساخته است حضرت بھاءهللانيروی وحدت بخش ميثاق جامعه ی بھائی را جشن بگيرند، توسعه ای که 

کنفرانس با شبکه ای پيشرفته از ھشت ماھواره برای کنفرانسھای وابسته در بوينوس آيرس، سيدنی، دھلی نو، نايروبی، 
  .پاناما، بوخارست، موسکو، سنگاپور، و ساموآی غربی پخش می شد و با آنھا مرتبط بود

ت مھيج وقتی بود که کنفرانس بھائيانی که در موسکو جمع شده بودند، کنفرانس نيويورک را يکی از لحظا
در  .اين اولين بار بود که بھائيان موسکو در يک واقعه ی بين المللی بھائی شرکت می کردند. مورد خطاب قرار دادند

تشکيل جلسات بيت العدل در کوه روز آخر، اعضای بيت العدل اعظم از طريق يک خط ماھواره ويديويی، از محل 
ً با جمع نيويورک صحبت کردند يکی از مجريان شرکت پخش برنامه در کانادا که در تنظيم و . کرمل، مستقيما

دنيای تازه ای از امکانات به روی دينی گشود که مرام ] اين کنگره: "[سازماندھی برنامه ھا کمک کرده بود، گفت
  ."اساسی اش وحدت و يگانگی است

  
* * *  

  
به عنوان سرچشمه ی پيام  حضرت بھاءهللاپيشرفت ديگری نيز در ھمان سال رخ داد که به تمرکز بر نقش 

کتاب اقدس، کتاب احکام " تلخيص و تدوينِ ) "١٣۵٢( ١٩٧٣سال اشاره کرديم که در . امر بھائی، بيشتر کمک کرد
در سالھای  ٢٨٣.وی اين جزوه ی تدوين را انجام داد، چاپ شد و گفتيم شوقی ربانی کار مقدماتی بر رحضرت بھاءهللا

نتيجه . بعدی، کم کم کار پيچيده و طاقت فرسای ترجمه و طبقه بندی و يادداشت نويسی مواد سازنده ی کتاب ادامه يافت
  .ی کار، که جھان بھائی سالھا منتظرش بود، در سال مقدس ارائه شد

ندگی اش ترجمه و چاپ نمود و بقيه ی کار را يک کميته شوقی ربانی حدود دو سوم از کتاب را در زمان ز
کار سخت تر ترجمه ی مطالب جنبی مربوط به کتاب اقدس و جزوه ی سوال و . زير نظر بيت العدل اعظم تمام کردند
پس از آن، به فرمايش شوقی . به کتاب اقدس اضافه فرموده بود حضرت بھاءهللاجواب درباره ی کتاب اقدس بود که 
                                                 

 .٣ھمان، ص ٢٨٠
 .٢و ١حضرت بھاءهللا، ترجمه ی فارسی، ص ٢٨١
 .مه ی رھبریادااز فصل  ٧مراجعه کنيد به صفحهء . را به بھائيان اعالن فرمود حضرت بھاءهللا، ميثاق ١٩١٢در سفر  حضرت عبدالبھاء ٢٨٢
 .68رجوع کنيد به صفحه  ٢٨٣



 

٩٦ 
 

و شوقی ربانی در مورد  حضرت عبدالبھاءيادداشت نويسی می شد و تفسيرھای " به تفصيل"، بايد تمام مطالب ربانی
مأمور  حضرت بھاءهللاو شوقی ربانی از طرف  حضرت عبدالبھاء. بخشھای خاصی از کتاب نيز به آنھا اضافه می شد

صفحه ای منتشر شد، در حالی  ٢۵١اين ترتيب کتابی به . را تفسير کنند و توضيح بدھند حضرت بھاءهللابودند که آثار 
  . صفحه بود ۶٩که متن اصلی کتاب اقدس 

شوقی ربانی از اين کتاب به . نمی توان درمورد اھميت ماموريت دين بھائی درباره ی اين کتاب اغراق نمود
با اين که . ياد می کند ٢٨٤"ن قرن امنع افخميع اسنی در ايمنشور نظم بد"و " اعلی و اجلی ثمرهء اسم اعظم"عنوان 

بھائيان به حقيقت اديان گذشته اعتقاد دارند، به نظرشان کتاب اقدس اساس روحانی و اخالقِی عصر بلوغ جمعی بشر را 
بنا گذاشته، سيستم جديدی از احکام و پندھای اخالقی فراھم کرده و موسساتی به وجود آورده که يک جامعه ی متحد 

  ٢٨٥.با قوانين روحانی و اخالقی اداره شود جھانی به وجود آورند که
در آن دوباره بيان می کند  حضرت بھاءهللاست؛  حضرت بھاءهللاظھور ) کتاب مرکزی(اين کتاب ام الکتاب 

خدا منشأ ھمه است يعنی از طريق پيامبرانش احکام و . که سلطنت الھی تنھا مرجِع اداره کننده ی زندگی اخالقی است
بنابراين اختيار فرد به دست محدوديتھای  دنيای مادی و محيط . که طبيعت بشری را متمدن سازدقوانينی را آورده 

امروز . زندگی نيست، بلکه به دست جھان روحانی است که فراتر از اين جھان است و به دنيای مادی  زندگی می بخشد
مردم دنيا از طريق . آن بشارت داده شده استنوع بشر دارند طلوع عدالت را مالحظه می کنند که در تمام اديان قبل به 

آنھا . رنج و مشقت دارند بيدار می شوند و امکاناتی را که نوع دوستی و زندگی متحد جمعی به آنھا می بخشد، می بينند
ول کم کم آماده می شوند تا يگانگی بشريت و اعتماد و وابستگی ھمه به عدالت ِ يک خالق مھربان و باوفا و جاودان را قب

  . کنند
و مقصود از ...سراج عباد داد است : "می فرمايد حضرت بھاءهللا. کتاب اقدس تجلّی اين عدالت ملکوتی است

عشق، مھربانی و بخشش ويژگيھايی ھستند که بايد انسانھا در روابط شخصی خود با  ٢٨٦."ن عباديآن ظھور اتّحاد است ب
يھا، ويژگيھای برجسته ی تمدن بشری شوند، ھمه ی اعضا و گروه برای اين که اين ويژگ. ديگران، از خود بروز دھند

موضوعھا، احکام و . قوانين اخالقی برای ھمه ی اعضای جامعه يکسان استھای  جامعه بايد اطمينان پيدا کنند که اين 
  .قوانينی که در کتاب اقدس آمده، بستر روحانی اين اطمينان را برای زندگی جمعی بشر فراھم می کند

  :ت العدل اعظم، در مقدمه ی متن چاپ شده، توضيح می دھدبي
کی مختّص ي. مينيم سه جنبه رادر آن مشھود می بيه  بنگريق در حدود و احکام الھياگر با نظری دق

ً نفعش به يگری مربوط است به امور جسمانی و روحانی که مستقياست به رابطه افراد با خدای متعال ،د ما
توان تحت ياحکام را عموماً م. ن جامعه و افراد تعلّق داردين افراد و بيه آنچه به رابطه بافراد راجع ، و باالخر

ک دسته يه مربوط به ازدواج ، طالق وارث و يصالت و صوم ، احوال شخص: ل طبقه بندی کرد ين ذيعناو
ع قبل يز شراه و باالخره آنچه که ناسخ بعضی ايگر مشتمل بر اوامر و نواھی و خطابات نصحياز احکام د

  ٢٨٧.است
  :در مقدمه توضيح جالبی نيز درباره ی سبک زبانِی کتاب اقدس ھست

آمد که معنی  جمال اقدس ابھی به لسان عربی تسلّط کامل داشتند و به اقتضای مقام ھر وقت الزم می
ار يته از اختگذش. ات به لسان عربی نازل گردديح می دادند که آيان گردد، ترجيق مطلبی در الواح و آثار بيدق

ت را يفين کيده و ايمن نازل گرديع و مھيج و منيات کتاب مستطاب اقدس به سبکی مھيزبان عربی ، آ
ً نفوسی که به ادب امرّهللا در  یحضرت ول. نديات لغت فصحی آشنائی دارند بھتر ادراک می نمايمخصوصا

ند که ھم يسی اسلوبی را اتّخاذ فرماينگله مخصوص فرمودند که در زبان ان مسئله اساسی توجّ يترجمه آثار به ا
ات يقاً برساند و ھم در خواننده حالت توّجھی را بوجود آورد که معموالً از تالوت آيانات مبارکه را دقيمعنای ب

ار فرمودند که حاکی از اسلوبی است که در قرن يوه کالمی را اختين مقام شيلذا در ا. گردديه حاصل مياصل
اق آثار جمال اقدس ابھی به زبان ين اسلوب علّو سيا. جمه کتاب مقّدس به کار رفته استالدی در تريھفدھم م

  ٢٨٨.ن حال برای خوانندگان معاصر قابل درک است يعربی را حفظ می کند و در ع
با اين حال، بايد اشاره کنيم که تا حال تنھا بخش مختصری از احکام . بحث در اين باره در اين کتاب نمی گنجد

تاکيد نموده  حضرت بھاءهللاشاره کرديم که . و روحانی کتاب اقدس امروزه در جامعه ی بھائی اجرا می شود اخالقی
اديان الھی در تاريخ به تدريج ظاھر شده اند، در مورد نيازھای زندگی بشری نيز ھمين اصل پا بر جاست و تعاليم 

                                                 
 .٤٢٦قرن بديع، ص ٢٨٤
  : آمده اند، گرفته شده است Bahai Worldنظرات اين قسمت بر اساس مقاله ھای زير که به ترتيب در جلد اول و دوم از  ٢٨٥

Douglas Martin, “The Kitab-i-Aqdas, Its Place in Bahai Literature” 
William Hatcher, “The Kitab-i-Aqdas, The Causality Principle in the World of Being” 

لجنه نشر آثار امری بلسان فارسی و عربی، (، ای از الواح جمال اقدس ابھی که بعد از کتاب اقدس نازل شده مجموعهکلمات فردوسيه،  ٢٨٦
 ٣۶ص) بديع، ١٣٧ –آلمان، نشر اول  –النگنھاين 

 .١١کتاب اقدس، چاپ مرکز جھانی، ص ٢٨٧
 .١٩ھمان، ص ٢٨٨
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وقتی افرادی پيامبری را   ٢٨٩.ت، مثل طلوع خورشيدظھور جديد بھائی نيز کم کم در زندگی بشری به کار خواھد رف
می شناسند، احکام و دستوراتش را اجرا می کنند و به اين ترتيب توانايی خود را برای درک و نمايش دادن جنبه ھای 

کتاب اقدس تاکيد " تلخيص و تدوينِ "ھمانطور که بيت العدل اعظم در جزوه ی . ديگر اراده ی خداوند افزايش می دھند
ی کند، در مورد دين بھائی، بسياری از احکام کتاب اقدس برای جامعه ای طراحی شده که بعداً در اثِر آشفتگی و م

  .رنجھای امروزی نوع بشر ظاھر خواھد شد
بود، مرحله  حضرت بھاءهللانتشار کتاب اقدس، برای بھائيان نشانه ی مرحله ی جديدی از تکامل ماموريت 

چاپ شدن کتاب . ميت نقش پيامبر به عنوان قانون گذار و نازل کننده ی احکام  را تجربه نمودندای که در آن بھائيان اھ
اقدس در ھنگام يادبود درگذشت بنيانگذار دين بھائی و افتتاح عھد و ميثاق ايشان، انگيزه ی جديدی برای توجه مستقيم 

ھم منشأ عقيده ی بھائی بودند و ھم دليل اطمينان  تر جامعه ی بھائی به حضرت بھاءهللا ايجاد کرد، حضرت بھاءهللا که
  . عميق پيروان دين بھائی به آينده

  
* * *  

  
زمانی که يادبود برگزار شد، بھائيان دنيا داشتند از جنبه ی جديدی از توانايی روحانی دين بھائی آگاه می شدند 

 پولی است که تمام بھائيان به مسئول اصلی حقوق هللا ٢٩٠.در تمام جامعه ھای بھائی بود" حقوق هللا"و آن اجرای حکم 
ھمانطور که قبالً . در سطح جھانی است حضرت بھاءهللادين خود می دھند و وسيله ای عالی برای موفقيت ماموريت 

ھر بھائی در خلوت با وجدان  ٢٩١.گفتيم نيازھای مالی جامعه ھای بھائی با شرکت داوطلبانه ی بھائيان برآورده می شود
سيستم جمع آوری اعانه که در بسياری از . باره ی کمک به صندوقھای مختلف بھائی تصميم می گيردخودش در

تقاضای پول يا شکلھای مستقيم و غيرمستقيم فشار روی . نظامھای دينی رايج است، در آثار بھائی کامالً منع شده است
  .ان کمکھای غيربھائيان را پذيرفتھمچنين نمی تو. افراد برای جمع کردن پول در آثار بھائی وجود ندارد

با وجود اين محدوديتھا، اين ديدگاه در برآوردن نيازھای مالی جامعه ھای بھائی در سطح ملی و محلی بسيار 
 حضرت بھاءهللا. بھائيان سرتاسر دنيا به صندوقھای بين المللی بھائی نيز کمکھای مشابھی می کنند. موفق بوده است

ئول بين المللی اداره ی دينش در آينده، وسايل و مواد الزم برای رسيدن به اھداف را فراھم تالش فرمود تا برای مس
  .حقوق هللا برای رفع اين نياز است. نمايد، مستقيم و بدون اين که به کانالھای ملی يا محلی وابسته باشد

ك انسان يكل بشر را به  بھاءهللاحضرت  .حقوق هللا روابط روحانی فرد بھائی را با مسئول اصلی دين تکميل می کند
  :دھد كه یح مين موضوع توضيبا توجه به ا حضرت عبدالبھاءكند،  یه ميتشب

قت تعاون و يشئون و آثار حق یتر نگر یاعل یدر مراتب وجود در قوس صعود آنچه به رتبه "...
ابد يشتر ياد بيتانت و ازدن روابط ميآنچه ا... یتعاضد را در رتبه مافوق اعظم از رتبه مادون مشاھده نمائ

ن يه بدون ايئت جامعه انسانيشتر نھد بلكه فالح و نجاح به جھت ھيو سعادت قدم پ یه در ترقيت بشريجمع
ه  يق كونيكه مظاھر حقا ین نفوسيكه ب یر مادامين امر خطيد كه ايمه محالست حال مالحظه فرمائيشئون عظ
وضات يه و مظاھر فيربان یكه در ظّل سدره  یھر وجودن جوايما بيا فين درجه مھم است آيھستند به ا

د فدا كنند و يگر بايكديجان را در راه  یست كه حتين یشبھه ا]... و ظھور الھی را شناخته اند[ه ھستند يرحمان
از مادون بوده و  یزل مستغنيشود و اال حق لم  ین شئون صرف ميل اين است چه كه در سبياساس حقوق هللا ا

 ٢٩٢".خواھد بود
از طرفی : امروزه، حقوق هللا برای انجام ماموريتھای بيت العدل اعظم و مرکز جھانی بھائی به کار می رود

و موسسات بين المللی بھائی و از طرف ديگر برای تامين مخارج پروژه ھای  حضرت بھاءهللابرای پيشرفت تعاليم 
  .توسعه در سرتاسر دنيا

بلکه به نظر بھائيان، خداوند . برمی آيد، حقوق هللا کمک و خيريه نيست" حقوق هللا"ھمان طور که از کلمه ی 
از ھر کس که به ظھور بھائی اعتقاد دارد می خواھد که فعاليتی را که به نفع ھمه ی بشر است، پشتيبانی کند و بخشی 

ی فرد حساب می شود، نه حقوق هللا از سرمايه ی انباشته . از سرمايه ی خود را که حق خداوند است به خدا بازگرداند
حقوق هللا به تدريج سود ثروت مادی بھائيان را بين فعاليتھای بھائی در مناطق ثروتمند و فقير دنيا به طور . از درآمد او

اين حکم، از ھر فرد بھائی می خواھد که نوزده درصد از سرمايه ی انباشته ی خود را، يعنی . مساوی تقسيم خواھد کرد
دارايی ھايی مثل خانه . از مخارج زندگی و پرداخت ھمه ی قرضھا باقی می ماند، به خدا برگرداند ھر مقداری که پس

. ی مسکونی، اثاث منزل، دارايی ھای شخصی يا خانوادگی، جزء سرمايه ای که بايد از آنھا حقوق هللا پرداخت نيست
  .ن خصوصی فرد واگذار شده استمحاسبه ی مقدار حقوق هللا، زمان پرداخت آن، و مسائل مربوطه به وجدا

                                                 
 .۶٨و۶٧ص ٢٨٩
 .اين حکم از ابتدای ظھوربھائی در جامعه ھای بھائی در خاورميانه اجرا می شد ٢٩٠
 .٧٧ص مراجعه کنيد به ٢٩١
 .٢٠-٢٢بديع، صص١٢٧جزوه حقوق هللا، موسسه ملي مطبوعات امري، ٢٩٢
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تقاضا و تحت فشار  حضرت بھاءهللاگرچه حقوق هللا اجباری است، ولی مثل امور مالی ديگِر امر بھائی، 
اين . قرار دادن افراد را در اينجا نيز ممنوع فرموده است و ھيچ فرد بھائی از آنچه ديگران کرده اند، باخبر نمی شود

ادای حقوق الھی بر کل فرض است و حکمش : "می فرمايد حضرت بھاءهللا. فرا می خواندحکم بلوغ فردی بھائيان را 
ھر نفسی موفق شود بر اداء آن و به روح و . از قلم اعلی در کتاب نازل و ثابت و لکن اظھار و اصرار ابداً جائز نه

اگر نفسی قادر . ايی مالی فرد استپرداخت حقوق هللا مشروط به توان: "و نيز ٢٩٣..."ربحان برساند مقبولست و اال فال
فرد بھائی با  ٢٩٤."اوست رحيم و بخشنده. نيست نيازھای خود را برطرف نمايد، ھر آينه خدا او را معذور می دارد

اموال خودش و اطرافيانش می شود  ٢٩٥"تطھير"باعث  حضرت بھاءهللاشرکت در اين موسسه ی بی ھمتا به فرموده ی 
دگرگون شدن زندگی روحانی و مادی : برای دينش تعيين فرموده است حضرت بھاءهللاکه  و مستقيماً به ھدفی می رسد

  .دنيا
اين حکم روحانی ديدگاه افراد را به مصرف ثروت . حقوق هللا تازه دارد وارد زندگی شخصی بھائيان می شود

بانی از روزی صحبت کرد که شوقی ر. پيش بينی ھای آينده ی اين موسسه بسيار ھيجان انگيز است.  انضباط می بخشد
زير نظر بيت العدل اعظم فعاليت می کنند و مجموعه ای از ) کسانی که حقوق هللا را دريافت می کنند(امينھای موسسه 

، حضرت بھاءهللاموسسات توسعه و صندوقھای سرمايه گذاری را اداره می کنند، موسساتی که عدالت، قلب ماموريت 
جدای از امور - مکان شرکت مستقيم تمام بھائيان روی زمين در اجرای حکم حقوق هللابا ا. را عملی خواھند ساخت

جريانی آغاز شده است که رويکرد جديدی نسبت به برآوردن نيازھای بين المللی  -خيريه و محدوديتھای ملی و فرھنگی
  .توسعه عرضه می کند

  
* * *  

  
تماس مستقيم کنفرانسھای بوخارست و موسکو با بعد از پخش ماھواره ای کنگره ی جھانی در سال مقدس و 

استقرار مجّدد و شکوفائی : کنگره ی نيويورک، پيشرفت جديد و غيرمنتظره ای در آخرين دھه ی قرن بيستم رخ داد
قبل از جنگ جھانی دوم . جامعه ھای بھائی در روسيه، آسيای مرکزی و اروپای شرقی بعد از فروپاشی بلوک شوروی

. ھای مھاجران غربی، جامعه ھای کوچک بھائی در بيشتِر کشورھای اروپای شرقی به وجود آمده بوددر اثر فعاليت
سالھا قبل از جنگ، يکی از . اندکی از اين جوامع بعد از تصرف حزب نازی و سرکوبِی شوروی باقی مانده بودند

مللی، ايماِن ماری، ملکه ی رومانی به در صحنه ی بين ال حضرت بھاءهللابرجسته ترين اقدامات در پيش بُردن ديدگاه 
، ملکه بھائی شد و در ١٣٠٠مبلّغ امريکايی، در حدود سال  ٢٩٦ا روت،ثبا اقدامات خستگی ناپذير مار. دين بھائی بود

. روزنامه ھای بسياری در سرتاسر دنيا مطالبی در اين مورد چاپ کرد و به نيرو و توانايی ظھور بھائی شھادت داد
  :به اين شرح است ١٩٢۶انيه ھا در سال يکی از اين بي

پيامی که حضرت بھاءهللا و فرزندشان، حضرت عبدالبھاء، به ما داده اند، پيامی شگفت انگيز 
ً با ھمان کلمات، اما برای ھزاران سال تنظيم .... است اين ھمان پيام حضرت مسيح است که تازه شده، تقريبا

  ....ال اول و امروز وجود دارد شده و برای ھزاران ھزار تفاوتی که بين س
اگر زمانی نام بھاءهللا يا عبدالبھاء به گوشتان رسيد، نوشته . من آن را به ھمه ی شما پيشنھاد می کنم

  ٢٩٧.ھای آنھا را از خود دور نکنيد
 روسيه کشوری است که بعد از ايران، بيشترين ارتباط را با تاريخ اوليه ی امر بھائی، و بنيانگذار آن داشته

نمايندگان سياست خارجی دولتھای غربی مختلفی به ناصرالدين شاه درباره ی رفتار وحشيانه با بابيان بی گناه . است
يکی از اين نمايندگان، پرنس ديميتری دالغورکی، سفير دولت امپراطوری روس . اعتراض کردند) ١٢٢٠در دھه ی (

اشاره می کنند که دالغورکی در رھا شدن ايشان از زندان  حضرت بھاءهللا. بود که آشکارا به اين ظلم اعتراض نمود
ً از دولت خواست تحقيق کنند که آيا واقعاً ) و نه از طرف دولت(سياه چال موثر بود، او از طرف خودش  مستقيما

در لوحی که خطاب به تزار  حضرت بھاءهللاسالھا بعد . نقشی در سوء قصد به جان شاه داشته يا نه حضرت بھاءهللا
الکساندر دوم نوشت، اين رفتار انسان دوستانه را به ياد آورد و به پادشاه اطمينان داد که اين رفتار گنجينه ای روحانی 

  . برای ملت و مردم روسی خواھد بود
پژوھشگران روسی از اولين افرادی بودند که به دين بابی و بھائی عالقه مند  ٢٩٨ھمانطور که قبالً اشاره شد،

در بخشھای جنوبِی روسيه که به ايران . چاپ شده ی آنان باعث شد به حوادث  ايران توجه جدی بشودشدند، کارھای 
، با تشويق دولت روسيه و با حضور فرماندار ١٢٨١در . نزديکتر است، به زودی جامعه ھای محلی بھائی تشکيل شد

                                                 
 .١۵۴و  ١۵٣حضرت بھاءهللا، برگرفته از گلزار تعاليم بھائی، از دکتر رياض قديمی، صص ٢٩٣
 ترجمه٢٩٤
 .١۵٢کتاب مستطاب اقدس، برگرفته از کتاب گلزار تعاليم بھائی، از دکتر رياض قديمی، ص ٢٩٥
 .٣١ص ٢٩٦
٢٩٧ Toronto Daily Star, May4, 1926.  
 .١۶ص ٢٩٨
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ھمچنين . آباد در آذربايجان ساخته شد ايالتی، اولين مشرق االذکار بھائی که به عبادت خدا اختصاص داشت در عشق
ً در حفظ حقوق شھروندی بھائيان ساکن روسيه اقدام نمود وقتی مسلمانان . کشور روسيه اولين کشوری بود که مستقيما

متعصب يکی از بھائيان برجسته ی عشق آباد را به قتل رساندند، مسئوالن روسی اين حمله را سرکوب کرد و يک 
اما محفل روحانی محلی از دادگاه تقاضا نمود در حکم . شد و قاتالن را به مرگ محکوم ساختدادگاه مدنی تشکيل 

   ٢٩٩.به خاطر اين تقاضا حکم اعدام را به زندان تخفيف دادند. قاتالن تخفيف داده شود
 با فروپاشی اتحاد جماھير شوروی، قوانين آن نيز که فعاليتھای بھائيان را به شدت سرکوب می کرد از بين

به اين ترتيب محفلھای روحانی بھائی به تعداد زيادی در سرتاسر روسيه و جمھوری ھای ھمسايه تشکيل شد  ٣٠٠.رفت
و اين جامعه ھا را حيات دوباره بخشيد و سرانجام با تحکيم کردن اين جامعه ھا حدود بيست محفل ملی روحانی در اين 

سالگی  ٨۶فروتن، که در روسيه متولد شد و پرورش يافت، در سن يکی از اياديان امرهللا، علی اکبر . منطقه تشکيل شد
امروزه . ، پس از سالھا دوری به موسکو بازگشت١٣٧٠برای انتخابات اولين محفل روحانی ملّی روسيه در ارديبھشت 

ق ديگر از آثار بھائی به زبانھای مختلف منطقه ترجمه شده است و موسسات اداری بھائی در اين منطقه نيز ھمانند مناط
  .نظر مدنی به رسميت شناخته می شود

  
* * *  

  
درباره ی بيماريھای کنونی بشر و تجويز نسخه و راه  حضرت بھاءهللادر آخرين دھه ی قرن بيستم، تشخيص 

. سازمان ملل متحد يک مجموعه کنفرانسھای بين المللی برگزار کرد. حلھای درمان اين بيماريھا کامالً آشکار شد
در اين کنفرانسھا، دولتھا بايد به . ناميده شد زيرا در آنھا رھبران دنيا حضور داشتند" َسران"آنھا کنفرانس  بسياری از

نيازمندی ھای کودکان جھان، : موضوعات بحرانی شامل اين مسائل می شد. موضوعات بحرانی بشر توجه می کردند
. پايدار، پيشرفت زنان، مشکل مسکن انسانھا بحران محيط زيست، حقوق بشر، مسائل مربوط به جمعيت، توسعه ی

. رسانه ھا به اين کنفرانسھا بسيار توجه کردند، و ھزاران ھزار سازمان غيردولتی نيز در اين کنفرانسھا شرکت کردند
  . نيز در بيشتِر آنھا شرکت داشت جامعه جھانی بھائی

 ً اين حقيقت . بود حضرت بھاءهللامورد توجه  تصميم گيرندگان تمايل داشتند بر موضوعاتی تمرکز کنند که دقيقا
به ھر حال، اراده ی دنيا برای : سبب شد که کنفرانسھا برای بھائيان اھميتی بيشتر از نتايج به دست آمده داشته باشد

تغيير و تحول دادن و حل مشکالت ضعيف بود و بعضی از قطعنامه ھا نيز پايه ی محکمی نداشت، اما سازمان ملل 
ھمان  حضرت بھاءهللاحکم داد که موضوعات مورد توجِه  -حضرت بھاءهللاھا يک قرن پس از درگذشت تن–متحد 

که از چنين مطالبی سخن گفته در  حضرت بھاءهللاخيلی از آثار . حقايق بزرگی ھستند که بشر با آنھا رو به رو است
يه يافت می شود، افرادی که فقط يک قرن با الواح و نامه ھای او خطاب به ملکه ی ويکتوريا، قيصر آلمان، تزار روس

  .ما فاصله دارند ولی دنيايشان خيلی دورتر از اينھا به  نظر می رسد
تمام شد، روشن بود که نيروی جديدی به وجود آمده ) ١٣٧۵. (م١٩٩۶وقتی مجموعه ی کنفرانسھا در سال 

اجتماع را بررسی خواھد کرد و يافته ھای خود را  برای مسائل تغيير شکل حضرت بھاءهللاکه منظم تر از گذشته تعاليم 
تا پايان آن سال، بيت العدل اعظم با ايجاد دفتر نمايندگی جديد جامعه . در مباحثات بين المللی معاصر به کار خواھد بُرد

اطالعات اين  دفتر صحنه ای برای مبادله ی . موافقت کرد" موسسه مطالعات رفاه جھانی"ی بين المللی بھائی به نام 
بين دانشمندان بھائی و متخصصان و نيز  بين دانشمندان بھائی و ھمکاران آنان در سازمانھای غير دولتی و ھيئتھای 

 الھام گرفته شد، ھمان سندی کهرفاه عالم انسانی، برای تاسيس اين موسسه، از بيانيه . دانشگاھی مختلف فراھم می کند
اين سند، . برای مجموعه کنفرانسھای سازمان ملل متحد تھيه کرد) ١٣٧۴. (م١٩٩۵در سال جامعه جھانی بھائی 

شرکت مستقيم بھائيان را در تالشھای جامعه ی بين المللی برای مقابله با بحرانھای بشری در پايان قرن بيستم توضيح 
  ٣٠١.می دھد و از اين رو مطالب آن شايان توجه است

رفتن ين قرن، و پذين در اين كشورھای كرهء زميد وحدت صوری بجايبا ا"در ابتدای اين بيانيه،می خوانيم که 
. دارد آغاز می شود" خ بشر به صورت مردمی واحديوابستگی متقابل ھمهء كسانی كه بر روی آن زندگی می كنند، تار

ء اتی كه اكنون اساس اقدامات توسعهيق در طرز فكرھا و فرضيبازنگری دق" اين حقيقت نشان می دھد که بايد يک 
بيانيه می گويد که اين بازنگری بايد با ترک دو فرضيه ی غلط شروع شود؛ . انجام شود" اقتصادی و اجتماعی است 

اين دو فرضيه ی غلط  ھرگونه تالش در راه طراحی کردن يک راه حل واقع بينانه برای توسعه را فلج می کنند، حتی 
اولين فرضيه . و بودجه ی بسياری به آنھا اختصاص داده شوداگر برنامه ھای مورد نظر بسيارخوب طراحی شده باشند 

آن است که برای ايجاد رفاه و آرامش بشر بايد فقط به ديدگاه مادی توجه کرد و جنبه ی مادی وجود انسان را در نظر 
انھای مرفه را کمتر و تا کنون تالشھايی که با اين ديدگاه انجام شده نه تنھا مردم را به رفاه نرسانده بلکه تعداد انس. داشت

ن توسعه و عمران ينه تنھا برای تأم" چنين روشی . کمتر ساخته است و روز به روز مردم دنيا را ضعيف تر می کند
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فرضيه ی غلط دوم اين عقيده است که اکثر مردم نمی توانند ." ز به نظر می رسدينامربوط ن... ست بلكه يكافی ن
بايد تصميم گيری در اين مورد را به گروه ھای برگزيده ای واگذار کنند که دقيقاً به مسئوليت زندگی جمعی را بپذيرند و 

ً مخالفت می کند.  ھمان ديدگاه  فاجعه آفرين متعھد ھستند درباره ی مادی گرايی می . بيانيه با اين دو مسئله مستقيما
     ٣٠٢:گويد

ھای بشری را می توان با يازمنديكه ن بانی كرديده پشتين عقيگر نمی توان از ايستم ديان قرن بيدر پا
ً از درك ماّدی زندگی انسان سرچشمه گرفته است بر  نحوه ای از توسعهء اجتماعی و اقتصادی كه صرفا

تی كه يعنی اقلّ ين سطح زندگی گروه كوچك مردم مرفّه جھان، يفاصلهء ژرف و ھولناك ماب.  طرف ساخت
ش يوسته افزاين كه در پنجهء فقر گرفتارند پياز ساكنان كرهء زمت بزرگی يل است، و اكثريبالنّسبه رو به تقل

ن طرز توسعهء اجتماعی و يراتی كه انتظار می رفت در اثر ايينانه دربارهء تغينی ھای خوشبيش بيابد و پيمی 
  ٣٠٣.اقتصادی حاصل شود باطل و بی اثر شده است

اه تنھا دريافت آموزش و امکانات است و طبق فرضيه ی دوم، نقش توده ی مردم در برنامه ھای توسعه و رف
  :در اين باره می خوانيم. آنھا ھيچ نقش مستقيمی در ايجاد رفاه ندارند

ن نكته آسان نخواھد بود كه چرا در عصری كه اصل ينده فھم ايبه ھر صورت برای نسل ھای آ
افت كنندگان يبه چشم درش بوده در طّراحی برنامه ھای عمرانی به تودهء مردم اصوالً يمساوات مورد ستا

ط به ين شرايبا وجود اعتقاد به اصل مشاركت، تنھا مجالی كه در بھتر.  سته انديكمك و آموزش می نگر
ان چند راه حّل است، يری داده می شود نقشی فرعی و محدود به انتخاب از ميم گيت مردم جھان در تصمياكثر

ا بر اساس ين شده و ييست تعيت مردم را به آنان دسترسی نيی كه اكثريلهء سازمان ھايی كه به وسيراه حّل ھا
  .... ق نمی كنديت دارند تطبيت مردم از واقعيده است كه اغلب با برداشتی كه اكثريی مشّخص گرديھدفھا

دهء ين پديده ای می شود كه در زمان ما ممكن است مھمتريت پدين طرز فكر، موجب غفلت از اھمّ يا
ق سازمان ملل می كوشند تا نظامی جھانی بوجود آورند يت كه دول جھان از طردرست اس.  اجتماعی باشد

پاسخ آنان به صورت ظھور ناگھانی .  جان آمده اندين چشم اندازی به ھيز از تصّور چنيولكن مردم جھان ن
شده  ه ای وجھانی جلوه گرير و تحّول اجتماعی در سطح محلّی ، ناحيينھضتھا و سازمانھای گوناگون برای تغ

  .  ...است
ش از صد يی است كه حضرت بھاءهللا بيھای مبرم زمان، انعكاس ندايازمندين پاسخ مردم جھان به نيا

ج يتحّولی كه به تدر" ديد و سخن از امروز رانيامروز را نگران باش"   :ش به اھل عالم فرمودند يسال پ
ار يخ فرھنگ بسيدگاه موّرخان تاريری كه از ديياری از مردم عادی در خود احساس می كنند، تغيبس

ن يندهء كرهء زميئت عمومی جامعهء بشری در طّراحی آيی اساسی را دربارهء نقش ھيست، پرسش ھايناگھان
  ٣٠٤. مطرح می سازد

ً با گذشت زمان، در بيانيه ی  تحقيقات بسياری انجام خواھد شد و جامعه ی بھائی تالش رفاه عالم انسانی قطعا
مطالب آن . تجويز کرده بيش از پيش برای درمان دردھای بشر به کار رود حضرت بھاءهللايی که خواھد کرد تا دارو

مثالً بيانيه می گويد که می توان و بايد توانايی ذھنی ھمه ی اقشار جامعه در . مسير تالشھای بعدی را نشان داده است
با توجه به اين مطلب، بيانيه توجه . دست يافته استھمه ی زمينه ھا را پرورش داد، بيشتر از ھر آنچه بشر تاحال به آن 

خاصی به نقش دانش دارد و اضافه می کند که بايد ھمه ی مردم از ھمه ی فرھنگھا و مليتھا امکان تحصيل را داشته 
تساوی جاد يفهء ايد وظيبا: "در اين باره می خوانيم. باشند و اين مسئله بايد يکی از اھداف اصلِی استراتژی توسعه باشد

عی و مشترك ھمهء افراد است از اھداف اصلی يز كه حّق طبيانات علمی و فنّی را نيفرصت برای دسترسی به جر
بيانيه ھمچنين درباره ی ديدگاھی که حقايق روحانی را تحقير می کند، و به کار بُردن آن ديدگاه در  ٣٠٥."بشمار آورد

  : رأس برنامه ريزی برای توسعه می گويد
د موجب شود كه استعداد يشرفت بشر معمول گردد باياست كه ھر كوششی كه به منظور پواضح "... 

ن حّد خاّلق است عمالً به منّصهء ظھور و بروز ياتی را كه بالقّوه در ھمهء مردم موجود و تا ايھا و قابل
توسعه و پس چرا مسائل روحانی كه بشر با آنھا مواجه است در مطالعات و مذاكرات مربوط به .  رساند

ت ھا در برنامهء توسعه و عمران، و مفروضاتی يرد ؟ چرا اغلب اولويعمران مورد توّجه اساسی قرار نمی گ
ت ھای كوچكی از يم شده كه اقلّ ينی ھای ماّدی تنظيت ھای مزبور است، صرفاً بر اساس جھان بيكه مبنای اولو

نسبت به اصل مشاركت عمومی ابراز می شود  می كهيبرای تعھّدی بظاھر صم.  مردمان جھان بدان پای بندند
  ٣٠٦"ولكن به تجارب فرھنگی مشاركت كنندگان وقعی نمی گذارد چه اعتباری می توان قائل شد ؟
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درباره ی مسائل اقتصادی، بيانيه توضيح می دھد که آزادی زنان می تواند راه حلی برای بحران اقتصادی 
اھد زن و مرد در امکانات شغلی و تحصيلی و امکاِن داشتِن ثروت مساوی در اينجا بيانيه فقط نمی خو. عميق بشر باشد

باشند، بلکه می خواھد مسائل اقتصادی دوباره مطالعه و بررسی شوند تا ارتباطات بشری عميقتر از گذشته درک شوند 
ھزاران "که در آن به يک ديدگاه نوعدوستانه نياز است، نه خودمحور، ديدگاھی . و در بحثھای اقتصادی به کار روند

   ٣٠٧." ن كوشش عمومی آماده نموده استيفای نقشی حّساس در ايسال تجربه، زنان را برای ا
  

* * *  
  

در سرتاسر تاريخ، معماری شگفت انگيز و عالی نقش مھمی در انگيزه ی اجتماعی دادن و ايجاد تعھّد الزم 
ز اولين مراحل تمدن بشری، جامعه ھای بشری ساختن ا. برای دست يابی به اھداف بلندپروازانه ی عمومی داشته است

عمارات باشکوه را مھم دانسته اند، عماراتی که آرمانھای جوامع را به تصوير می کشند و به مردم انگيزه و تحرک می 
ه به اين پديده در دولتھای مدنی وجود دارد، اما به ھيچ وج. بخشند و و نقشی که مسئوالن در نظر دارند، ايفا می کنند

حضرت اين ديدگاه از اھميتی خبر می دھد که بنيانگذاران دين بھائی، از زمان رسيدن . قلمرو سياست محدود نمی شود
اشاره می کند که موسسات  حضرت بھاءهللا. به اراضی مقدسه، برای توسعه ی مرکز جھانی بھائی قائل ھستند بھاءهللا

نقشی حياتی بازی می کنند؛ و درباره ی کوه کرمل با جالل و شکوه  مرکز جھانی بھائی در َرَونِد  وحدت يافتن بشر
  :می خواند" کوه خدا"سخن می گويد و آن را 

اتِه َو يوم َمقَّر َعرشه َو َمْطلع آيطُوبی لَک بِما َجَعلِک ّهللا فی ھذا ال...  اْحمدی َربَِّک  ا َکرِملُ ي... 
ات ّهللا الَمکنونِة الَمستُورة َعن يظھَر ِمن بَعد ِمْن عنايبما  رَ بِ خْ أُ و  رّ بَ َو اله بُّشر البَحر يف ْومٌ يھذا ... ناته يَمشِرق ب

  ٣٠٨...ن َذَکَرھُْم فی کتاب األسمآءيظھُر اَھُل البَھآء الّذِ يک و ينة ّهللا َعليالُعقول و األَبصار َسوف تجری َسف
دراين يوم تو را مقّر  خوشا به حال تو که خداوند...ای کرمل، پروردگارت را حمد کن: ترجمه[

اين روزی است که در آن خشکی و دريا ... عرش خود و مطلع آيات خود و مشرق بينات خود قرار داد
بشارت دادند و ، اخبار نمودند به آنچه بعدھا از عنايات خداوند که  از عقلھا و ديدگان پنھان است ظاھر خواھد 

جاری می شود و ظاھر می شوند اھل بھائی ) کشتی احکامکشتی خدا يعنی (به زودی بر تو سفينه هللا  .شد
  ...]که در کتاب اسماء ايشان را ذکر فرمود) اعضای بيت العدل اعظم(

مرکز اداری و مرکز روحانی دين بھائی در يک مکان قرار دارند و شامل امالک وسيعی ھستند که در 
ل قرار دارد و اين يک مزيت مھم دين بھائی بر اديان مجاورت خليج حيفا در اراضی مقدسه و پايين ارتفاعات کوه کرم

درست در بيرون شھر قديمی عکا قرار دارد و باقی بَھجی، در  حضرت بھاءهللامحور آنھا آرامگاه . مستقل ديگر است
جامعه ی بھائی به تدريج و طی . در آنجا به خاک سپرده شده است ١٢٧١در  حضرت بھاءهللامانده ی پيکر بشرِی 

ن دراز، سند اين مکانھا را به دست آورد و يک برنامه ی دقيق ترميم اين مکانھا را حفظ نموده است و تجربه ی ساليا
  .ھزاران زائر بھائی را که ھمه ساله به مرکز جھانی بھائی می آيند، پربارتر ساخته است

، چشمه ھا و در عرض خليج مجموعه ای شگفت انگيز از بناھای يادبود، طبقات وسيع، نھرھای جاری
باغھای مجلّل قرار دارد که تا دامنه ھای کوه کرمل کشيده شده است و ھمه ساله صدھا ھزار زائر را از تمام بخشھای 

ساختمانھا با مرمِر درخشان تزيين شده اند و  ٣٠٩.طرح اين بناھا به شکل يونانی باستان است. دنيا به خود جلب می کند
اين ساختمانھا بيت العدل اعظم و ديگر . بسيار بلند به آنھا افزوده شده است) تانشھری در يونان باس(ستونھای قرنتی

  .مراکز اداری جامعه ی بھائی را در خود جا داده اند
مقبره ی مبّشِر حضرت بھاءهللا، يعنی حضرت باب، با گنبد طالئی رنگ، اين مجموعه ی ساختمانھا را احاطه 

شوقی ربانی به اين پند ُکھن اشاره می کند که  ٣١٠.، مقابل خليج عکا قرار دارداين مقبره در باغھای خودش. نموده است
مومنان است بلکه بذر ) دين(خون شھيدان بذر امر الھی است و می نويسد که امروز خون شھيدان بابی نه تنھا بذر امر 

ھائی در کنار آخرين پس جای تعجب نيست که موسسات اداری بين المللی ب. موسسات نظم اجتماعی جديد نيز ھست
بالفاصله بعد از شھادت  حضرت بابباقی مانده ھای جسد . آرامگاه شخصيتی قرار دارد که بزرگترين شھيد بھائی است

. ايشان، توسط پيروان اين دين حفظ شد و با وجود خطرات و مشکالت فراوان از ايران به اراضی مقدسه آورده شد
ان از کوه کرمل، در دو سال پايان زندگی شان، محل آرامگاه مبّشر  برجسته ی در يکی از مالقاتھايش حضرت بھاءهللا

  .بخش داخلِی آرامگاه را با سنگ ساخت حضرت عبدالبھاءخود را تعيين فرمود و چند سال بعد، 
با توجه به اين که در برنامه ھای ساخت و ساز در ديانت بھائی، تنھا می توان از ثروت جامعه ی بھائی 

و بناھای مخصوص موسسات اداری بھائی بسيار ُکند پيش رفت و ده ھا سال  حضرت بابنمود، ساختن آرامگاه  استفاده
                                                 

 .٩١رفاه عالم انسانی، ص ٣٠٧
 .٢و١ای از الواح جمال اقدس ابھی که بعد از کتاب اقدس نازل شده، ص مجموعه٣٠٨
قی ربانی  سبک يونان باستان را انتخاب فرمود به خاطر ريشه ھای مديترانه ای آن و فرمود که اين سبک از آزمايش زمان به سالمت شو ٣٠٩

 .خارج شده است
 .٣٢مراجعه کنيد به ص٣١٠
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ساختمان مقّر بيت . به اتمام رسيد ١٣٣٦ساختمان آرشيو بين المللی در زمان حيات شوقی ربانی در سال . طول کشيد
اعظم به نتيجه رسيدند که وقت ساختن بقيه ی ، بيت العدل ١٣٦٦در سال . پايان يافت ١٣٦٢العدل اعظم در سال 

به عالوه شوقی ربانی فرموده بود که بايد پلکانھايی از سنگ و مرمر ساخته شود که از پايين . ساختمانھا فرا رسيده است
العدل  بيت.طبقه باالتر از مقبره باال رود ٩طبقه باغ پايين تر و  ٩و از آنجا تا قله ی کوه،  حضرت بابکوه تا مقبره ی 

  .قرار شد مجموعه تا پايان قرن بيستم کامل شود. دستور اجرای اين پروژه را نيز داد
توسعه ی اقتصادی و ھمزمان با پروژه ھای کوه کرمل، جامعه ی بھائی فعاليتھای تبليغی و برنامه ی 

امعه ی کوچک بھائی دنيا که برای اجرای تمام اين برنامه ھا، بايد ج. خود را در تمام دنيا ادامه داده است اجتماعی
اين فداکاری با آسانی . بيشتِر اعضايش در سرزمينھای توسعه نيافته زندگی می کنند، فداکاری ھای مالی بزرگی می کرد

انجام شد و سرمايه ی الزم فراھم شد و اين ثابت می کند که بھائيان تا چه حد برای اجرای موفقيت آميز اين پروژه ھا 
برای افراد معاصر که از تاريخ اوليه ی اديان مطّلع ھستند، شباھت اين کار با دستاوردھای جمعی . اھميت قائل شدند

  .جامعه ھای دينی نوزاد ديگر مثل ساختن کليساھای جامع، مسجدھا و معبدھا بسيار موثّر است
. تغيير می کنندبا اطمينان روزی را پيش بينی کرد که دو شھر و تمام مناطق اطراف آنھا  حضرت عبدالبھاء

در دو طرف خليج قرار داشتند، با ھم ادغام می شوند و به  حضرت عبدالبھاءدو شھر دو قلوی حيفا و عکا، که در زمان 
يک شھر بزرگ تبديل می شوند و موسسات بين المللی که برای بھتر شدن اوضاع نوع بشر ھستند، در آنجا ساخته 

با شکوھی صحبت می کند که از دامنه ھای کوه کرمل باال می روند و از  شوقی ربانی درباره ی پله ھای. خواھد شد
تاثير معنوی مرکز جھانی بھائی در ھدايت فعاليتھای بين المللی صحبت می کند و می گويد روزی خواھد آمد که 

درت خود را در باال روند و تاج ھا و نشانه ھای ق حضرت بابرھبران جھان با احترام از طبقات کوه کرمل تا مقبره ی 
 ٣١١.آستانه ی مقبره قرار دھند

پيش بينی فرموده بود، عکا و حيفا با ھم ادغام شده اند و به يک شھر  حضرت عبدالبھاءامروزه، ھمانطور که 
تبديل شده اند و در شب، از دريای مديترانه به صورت فرشی يکپارچه از نور به چشم می آيد که خليج را فرا گرفته 

نی از َسراِن دولت و ديگر شخصيتھای با نفوذ در امور انسانی، به تازگی به حيفا می آيند تا با موسسه ی نمايندگا. است
اين موضوع توانايی ھای وحدت بخش دين حضرت بھاءهللا را کم کم اثبات . اداره کننده ی جامعه ی بھائی مشورت کنند

ی جامعه ی بھائی، چيزی از اھداف ديانت بھائی باقی نمی آينده ھر چه که باشد، با توجه به دستاوردھای کنون. می کند
برای اولين بار پا بر عکا،  حضرت بھاءهللاسال پيش،  ١٤٠وقتی حدود . ماند که دستيابی به آن غيرممکن به نظر برسد

 آن شھر تبعيدی در حکومت عثمانی گذاشت، ھيچ کس فکرش را نمی کرد که کلمات يک تبعيدی محکوم به حبس ابد که
در آن زمان حتی نمی توانست گرسنگی و تشنگی اعضای خانواده ی خود را برطرف کند، باعث چنان توسعه ی جھانی 

به بقيه ی اھداف خود را  حضرت بھاءهللابا توجه به آنچه گفته شد کمتر کسی پيدا می شود که احتمال رسيدن دين . بشود
  .  رد نمايد

  
* * *  

  
در کره  حضرت بھاءهللاز آن خبر داد، ھمزمان با پيشرفت ماموريت  اءهللاحضرت بھفروپاشی نظم جھانی که 

برای آينده  حضرت بھاءهللابا وجود آنچه تا حال رخ داده، نمی توان به سادگی از پيش بينی ھايی که . زمين ادامه می يابد
قياسی که ھنوز بشر فکرش را فرمود که رنجھا و ھرج و مرج اجتماعی در م حضرت بھاءهللا. ی دنيا کرده چشم پوشيد

ھم نمی کند، سرانجام مردم دنيا را مجبور خواھد کرد که برای نجات از نابودی، تعصبھا و دشمنيھای موروثی را کنار 
سخن می گويد و زمانی را پيش بينی می کند که تمام دولتھا به خاطر " صلح اصغر"درباره ی  حضرت بھاءهللا. گذارند

ن که کنترلی بر آن شرايط داشته باشند، مجبور می شوند از بخش زيادی از قدرت ملی خود شرايط موجود، بدون اي
در آن زمان اگر دولتی عليه دولت ديگر قيام کند، . صرف نظر کنند) امنيت تمام دنيا(برای دستيابی به امنيت جمعی 

. بايد دولت متھاجم را از قدرت برکنار کند جامعه ی بين المللی حق دارد و بايد با تجاوز و تھاجم مقابله کند؛ به عالوه
  :اين طور توضيح می دھد حضرت عبدالبھاء

ئت يفاق عموم ھند و اعالن نموده باتّ يس نمايثاق و شروط محکمه ثابته تأسيه و ميک معاھده قوي"...  
ز دول من بعد ر دولتی اگم را بر آن قرار دھند که اين عھد قويباری اصل مبنای ا.... نديه مؤّکد فرمايبشر

ت بر ه بکمال قوّ يئت بشريند بلکه ھيام نمايدول عالم بر اضمحالل او ق د کلّ يشرطی از شروط را فسخ نما
ه اعتدال کلّی کسب نموده ق گردد البتّ ن داروی اعظم موفّ يض عالم باياگر جسم مر .زدير آن حکومت بر خيتدم
   ٣١٢."فای دائمی باقی فائز گرددشو ب

به يک ويژگی زندگی جمعی بشر تبديل خواھد " صلح اصغر"مود که تا پايان قرن بيستم، فر حضرت عبدالبھاء
به شورای . در اين صورت موّرخان آينده احتماالً آغاِز جريان تشکيل سازمان ملل متحد را پيدا خواھند کرد ٣١٣.شد

                                                 
 .به بھائيان ايران ١٣٣٠نوروز  توقيعشوقی ربانی،  ٣١١
 .٢۴-٢۵ی، صصصلح جھان ءوعده ٣١٢
 .٦٢و ٦١صصمراجعه کنيد به  ٣١٣
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در قرن بيستم، . قدرتی نداشتامنيت سازمان ملل، قدرت حفظ صلح داده شده است، در حالی که مجمع اتفاق ملل چنين 
در صحنه ی مشکالت جھانی تا حدودی از اين قدرتھا استفاده شد؛ در سالھای آخر قرن بيستم، اين قدرتھا به صورت 

گرچه اولين گامھا در اين راه با ترديد ھمراه بود و بعضی از نتايج حاصله نيز  .دخالت مسلّحانه عليه تجاوزھا درآمدند
  ٣١٤.لی قطعاً در روابط ملتھای دنيا با ھم تغييراتی حاصل شده استرضايت بخش نبود، و

پيش بينی فرمود، خيلی متفاوت  حضرت بھاءهللالبته اين موفقيتھا، ھنوز با معاھده ی جھانی قدرتمندی که 
ه ، فقط وقتی می توان به آن ھدف رسيد کحضرت بھاءهللاست و خيلی از آن ھدف دور است؛ در واقع، به فرموده ی 

به رھبران  حضرت بھاءهللابا توجه به وقايع تاريخی که بعد از ھشدارھای . ھوشياری بشر دچار تحول عميقی شود
از شرايط دنيا در اين سالھای اول قرن بيست و  حضرت بھاءهللادر قرن نوزده اتفاق افتاد، بررسی توضيحات  ٣١٥دنيا

  :يک عاقالنه به نظر می رسد
ّ قد اتی ال« ھم العذاب من فوقھم و من تحت ارجلھم و تقول ذوقوا ما کنتم يغشيوم يعود وم المويتا

  ٣١٦»تعملون
قسم به خدا که روز موعود فرا رسيد، روزی که عذاب از باال و از زير پاھايشان ايشان را : ترجمه[

  .]فرا خواھد گرفت و خواھد گفت بچشيد آنچه را که عمل می کرديد
نَاذُکرُ ياِنَّ اَلتََمُدَن الّذی  ... تََجاَوُز َحدَّااِلعتِداِل لَتََراهُ نِقَمةً َعلَی النَّاِس يِع َوالفَضِل لَْو يهُ ُعلََماُء ِمْصِر الصَّ

ِ الَعزيَن َسوَف تَحتَِرُق ِمن نَاِرِه َو يا قَوُم َو الَتَُکونُوا ِمَن الھَائمِ يتَفَکَُّروا  ّ ِز ينِطُق لَِساُن الَعظََمِة الُملُک 
   ٣١٧."دِ يالَحمِ 

ھمانا تمدنی که دانشمندان مراکز صنايع و فضل از آن ياد می کنند، اگر از حد اعتدال : ترجمه[
به . ای قوم تفکر کنيد و از سرگردانان نباشيد... خارج شود ھر آينه آن را عذاب و عقوبتی بر مردم خواھی ديد

  .]يز حميد استزودی از آتشش می سوزند و لسان عظمت می فرمايد ملک از آِن خداوند عز
ً بشريت از اين بزرگترين آزمايش و امتحان زندگی جمعی خود خارج  حضرت بھاءهللالبته  می کند که حتما

خواھد شد در حالی که از عادتھا و ديدگاھھای بی مورد پاک شده و به يک انسان به ھم پيوسته تبديل شده است و خود 
  :کردن يک دنيای متحد جھانی را متعھد می بيند به انجام وظيفه ی دشوار بنا

کل واحٍد ان اغتنموا فضل ّهللا و يرى من فى االکوان کنفس واحدة و ھيحّب ان ياّن ربّکم الّرحمن ...
ن االبداع شبھھا طوبى لمن نبذ ما عنده ابتغآء لما عند ّهللا نشھد انّه من يام الّتى ما رات عيرحمته فى تلک اال

  ٣١٨.... نيالفائز
. پروردگار رحمانتان دوست دارد عالميان را ھمچون نفسی واحد و ھيکلی يگانه ببيند ھمانا: ترجمه[ 

خوشا به حال کسی . غنيمت شمريد فضل خدا و رحمت او را در اين ايامی که چشم آفرينش ماننِد آن را نديده
  ...]ن استکه به خاطر آنچه نزد خداست آنچه را که خود دارد رھا نمود شھادت می دھيم که او از فائزي

ت الھی يد کّل بکمال اتّحاد و اتّفاق در ظّل سدره عنايض اکبر است بايامروز روز فضل اعظم و ف
زود است بساط عالم جمع ...  وم سبب عّزت  و ارتفاع است يند بآنچه اليح باشند و تمّسک نمايساکن و مستر
  ٣١٩.وب يگر گسترده گردد اّن ربّک لھو الحق عاّلم الغيشود و بساط د

  
* * *  

  
. نيز با قلب و ذھن فرد سخن می گويد حضرت بھاءهللاسرانجام، ھمانند تمام ظھورات الھی در تاريخ، پيام 

از فرد می ] اين است دين خدا از قبل و بعد: ترجمه[٣٢٠"ن ّهللا من قبل و من بعديھذا د: "می فرمايد حضرت بھاءهللا
رقرار کند، رابطه ای که برای مرحله ی بلوغ جمعی نوع بشر خواھد رابطه ی کامل تر و بالغ تری با خالق خود ب

ھدف زندگی، شناختن خود، –از اين چشم انداز، تمام مسائل روحانی که ذھن بشر با آنھا سروکار دارد . مناسب باشد
  :از نو طراحی شده اند - رشد دادن توانايی ھا
ل معرفت سلطان قَِدم يک در سبکن ای برادر من، شخص مجاھد که اراده نمود قدم طلب و سلويو ل

ره يع غبارات تيبی الھی است از جميت امر قلب را که محّل ظھور و بروز تجلّی اسرار غيد در بدايگذارد با
ر ورود و جلوس محبّت يد و صدر را که سريطانی پاک و منّزه فرمايعلوم اکتسابی و اشارات مظاھر ش

                                                 
در اين سند  .نقطه تحول برای تمام ملتھا: برای پانزدھين سالگرد تولد سازمان ملل متحد، سندی منتشر کرد به نامجامعه ی جھانی بھائی،  ٣١٤

  .مرحله ی بعدی توسعه ی سازمان از ديدگاه ديانت بھائی بيان شده بود
 )New York: Bahai International Community, October1995(  

 .١١-١۶،صص٣ن سوم، قيصر ويلھلم اول، سلطان عبدالعزيز، پاپ پيوس نھم، مراجعه کنيد به فصلناپلئو ٣١٥
 ).۶٨ص،ذکر کرده،  ترجمه ی ھوشمند فتح اعظم، ظھور عدل الھیشوقی ربانی آن را در(، حضرت بھاءهللا ٣١٦
 .۵١صدکتر رياض قديمی، ؛ برگرفته از کتاب گلزار تعاليم بھائی، از٢٢٠منتخباتی از آثار حضرت بھاءّهللا، ص ٣١٧
 .٣۶، ص١آثار قلم اعلی، جلد  ٣١٨
 .١٢- ١٣منتخباتی از آثار حضرت بھآءّهللا، چاپ آلمان، نشر اّول، صص٣١٩
 .١٧٣ص) چاپ مرکز جھانی(، متن کتاب اقدس ٣٢٠
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ه و يع نقوش شبحيعنی از جمين دل را از عالقه آب و گل يو ھمچن.  ديف نمايف و نظيازلی است لط محبوب 
و چون سراج طلب و مجاھده و ذوق ... ه مقّدس گرداند به قسمی که آثار حّب و بغض در قلب نماند يصور ظلّ 

د ظلمت ضاللت يه وزيم محبّت از شطر احديو شوق و عشق و وله و جذب و حّب در قلب روشن شد و نس
ر معنوی به ين بشيدر آن ح.  دين ھمه ارکان وجود را احاطه نمايقيانوار علم و ب زائل شود و يشّک و ر

نه الھی چون صبح صادق طالع شود و قلب و نفس و روح را به صور معرفت از نوم يبشارت روحانی از مد
  ٣٢١.  ه است در ھر عھدیينه کتب الھيو آن مد.... ديدار نمايغفلت ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٢٦-١٣١کتاب مستطاب ايقان، صص ٣٢١
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  چالشھای موفقيت :کالم آخر
  
  

در مقدمه ی کتاب، تا حدودی به عقيده و نظِر ادوارد گرانويل براون، يکی از اولين غربی ھايی که در قرن 
. براون معتقد بود که اين دين جوان آغاز يک دين جھانی جديد است   .با دين بھائی در ايران آشنا شد، اشاره کرديم ١٣

براون در  ٣٢٢.، دانشمندان و پژوھشگران می توانند بررسی کنند که چطور يک دين جديد به وجود می آيدبه نظر او
مطالعه ی دقيق ريشه ھای پيدايش دين بھائی نتيجه ی تحقيقات اوليه اش، در سه دھه ی بعدی، وقت بسياری را صرف 

  .و بھائی را به انگليسی ترجمه کرد او ھمچنين نظرات انتقادی خود را نوشت و بخشھايی از آثار بابی. کرد
گرچه بعضی از ھمکاران براون از کارھای او . جھانيان در عصر براون ارزش تالشھای او را ندانستند

حمايت کردند، ديگران فکر می کردند دين جديد نھضتی اصالح طلب در درون اسالم است و توجه براون به آن بيھوده 
به مطالعات براون در مورد ديانت ) The Oxford Magazine(بانفوذ آکسفورد  يکی از منتقدين در مجله ی ٣٢٣.است

   ٣٢٤.ناميد" تجاوز نامعقول از چشم انداز تاريخی"بھائی اعتراض کرد و آنھا را 
. تاريخ صد سال بعد از زمانی که براون مطالعه ی ديانت بھائی را شروع کرد، قضاوت اوليه ی او را توجيه می کند

اين نظام دينی . نظام دينی جديد و مستقل با استحکام شکل گرفته و در ھمه ی مناطق دنيا منتشر شده است آرام آرام يک
ديگر تعجب آور نيست وقتی می بينيم دانشمندان . که از محيط اسالمی ظاھر شد، کامالً با نظام اسالمی متفاوت است

در کنار اسالم و مسيحيت قرار می دھند و آن را يک دين دين بھائی را ) يک موّرخ(دينی امروزی مثل آرنولد تويين بی 
در سال . سخنگوھای رسمِی موسسات اسالمی نيز ھمين نظر را به صورتی ديگر بيان کرده اند ٣٢٥.مستقل می دانند

  :، دادگاه استينافی سنّی در منطقه ی بِبا در مصر، در مورد پرونده ای چنين قضاوت کرد١٣٠۴

                                                 
  .viii، ص مقاله شخص سياحبراون،. گ. ا  ٣٢٢
راس يک شرق شناس بريتانيايی و . ١٨٩-٢١٦صص  اديان بزرگ جھانِدنيسون راس، در . اثر ا" ابيتب"برای مثال مراجعه کنيد به  ٣٢٣

 .دوست دانشگاھی براون بود
. نوشته ی مايرون ه) Life and Teachings of Abbas Effendi(ادوارد براون اين نکته را در مقدمه ی زندگی و تعاليم عباس افندی  ٣٢٤

  .ذکر می کند ١، يادداشت xiiiفِلپس، ص 
 .از مقدمه ١مراجعه کنيد به يادداشت  ٣٢٥
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د قائم بذاته له عقايد و اصول و احکام خاّصه به تغاير و تناقض عقائد و اصول و اّن البھائيّه دين جدي"
ً فال يقال للبھائی مسلم و ال العکس کما ال يقال بودی او برھمی او مسيحی  ً تاما احکام الّدين االسالمی تناقضا

  ٣٢٦..."مثالً مسلم
و احکامی مخصوص به خود  امر بھائی يک دين جديد و کامالً مستقل است عقايد و اصول: ترجمه[

بنابراين ھيچ فرد بھائی را نمی . دارد که با عقايد و اصول و احکام دين اسالم کامالً متفاوت و متناقض است
  ."]توان مسلمان دانست يا برعکس، ھمانطور که ھيچ بودايی، برھمايی يا مسيحی را نمی توان مسلمان دانست

ظرفيت وحدت بخشيدن به ھمه ی مردم جھان را دارد و در آينده ی  بھائيان معتقدند که اين امر مستقل جديد
آنھا تاکيد می کنند که دين بھائی اين توانايی را دارد چون جامعه ی . دور، تولد يک تمدن جھانی را ممکن خواھد ساخت

کلمه ی امتحان در . بھائی از امتحانات و آزمايشات مختلف که در مسير موفقيتش پيش آمده، به سالمت بيرون آمده است
  .فرھنگ بھائی معنای خاصی دارد

 حضرت عبدالبھاء. اشاره می فرمايد که امتحان برای رشد بشر بسيار ضروری و الزم است حضرت بھاءهللا
فرمود که اگر ما مورد امتحان قرار نگيريم، توانايی ھا و استعدادھای خدادادی که در وجود ما نھفته است، ھرگز ظاھر 

  :نخواھد شد
لوالاالمتحان لما امتاز ذھب االبريز من المغشوش و لوالاالمتحان لما تميّز الّشجاع من الجبان و " 

  ٣٢٧".لوال االمتحان لما امتاز اھل الوفا من اھل الجفا
اگر امتحان نبود ھمانا طالی خالص از طالی ناخالص تشخيص داده نمی شد و اگر امتحان : ترجمه[

  .]لوم نمی شد و اگر امتحان نبود ھمانا اھل وفا از اھل جفا مشخص نمی شدندنبود ھمانا شجاع از ترسو مع
 :شوقی ربانی می فرمايد. اين موضوع در مورد پيشرفت جامعه ی بھائی نيز درست است

ع خارجی است که يک سلسله انقالبات داخلی و وقايخ قرن اّول بھائی مشحون از يقت تاريدر حق
دام نموده و كّل  در بادی امر علّت توقّف واضمحالل امر الھی تلقّی گشته بمراتب از ضعف و شّدت عرض ان

ت نفوس مؤمنه و بّث نطاق يج و تقوييه و تھيعهء ربّانيدات بدييز موجب کسب تأيک بنحوی اسرار آميولی ھر 
عداوت  ديهء تشدين بسط و اشاعهء امر الھی خود مايو ا. ده است يهللا گرد  عةيت اساس شريامر هللا و تقو

هء يبيقات ال ريات الھی و جاذب توفيز مجّدداً جالب عنايا نيا و رزايده بوده و آن باليات جديدشمنان و حدوث بل
رهء خدمت و يع دايض آنان بتوسيص و تحريروان امر هللا و تحريع در پيجاد روح بديجه ايسبحانی و بالنّت

  ٣٢٨.ده استيهللا گرد  ار كلمةعهء ابالغ و انتشين وسياديم مجھودات و دخول در ميتحک
در اين . بنابراين خوب است انواع جديد امتحاناتی که ديانت بھائی امروزه با آنھا روبرو است در نظر بگيريم

مسير بايد توجه داشته باشيم که امروزه ديانت بھائی به عنوان ديانتی مستقل شناخته می شود که روز به روز بر 
حفظ وحدت و اتحاد ) ١: (ن مشکالتی که جامعه بھائی با آنھا روبرو است، عبارتند ازمھمتري. شھرتش اضافه می گردد

) ٣(اعضای جامعه در فعاليتھای جامعه؛ ) يا حداقل تعداد بيشتری از(دستيابی به مشارکت ھمه ) ٢(جامعه ی بھائی؛ 
ی بھائی که مثالی باشد برای تمدن ايجاد روش زندگ) ۴(مقابله با مخالفتھای روزافزونی که با جامعه بھائی می شود؛ و

  .جھانی آينده
يکی از مھمترين اھداف جامعه ی بھائی آن . بزرگترين و مھمترين موھبت جامعه ی بھائی وحدت آن است

در نظر مردم، در اين عصر آکنده از شک و ترديد، شاھد جامعه ی بھائی . است که به ايجاد يگانگی نوع بشر کمک کند
يدن به وحدت نوع بشر آن است که جامعه ی بھائی در اين يک و نيم قرن پيدايش خود، از برای موفقيت در رس

امتحانات و مشکالت بحرانی به سالمت بيرون آمده و وحدت جامعه اش کامالً محفوظ مانده، يعنی فرقه فرقه نشده 
سازد، زيرا ھيچ نھضت دينی تنھا ھمين دستاورد جامعه ی بھائی، دين بھائی را از ساير اديان متمايز می  ٣٢٩.است

تمام انجمنھای دينی، اغلب در ھمان اولين و . بزرگ ديگری وجود ندارد که بتوان درباره ی آن چنين مطلبی گفت
حساس ترين و آسيب پذيرترين مراحل تشکيل، فرقه فرقه شده اند و حرکت اصلی مجبور شده کار خود را از طريق 

  . امه دھدرقابت فرقه ھا و طبقات مخالف ھم اد
مومنان اوليه انرژی و توجه خود را در . در اديان قديمی تر دنيا، اين مشکل، به اندازه ی امروز بحرانی نبود

. با اين وجود، در مورد ديانت بھائی، وحدت نشانه ی اصلی الھی بودن اين دين است. مسائل ديگری صرف می کردند
کردن ويروس دسته بندی و تفرقه افکنی در جامعه صورت گيرد، به ھر نوع تالشی را که برای منتشر  حضرت بھاءهللا

                                                 
 .اين مطلب را ذکر کرده است ٧٣٠، صقرن بديعشوقی ربانی در  ٣٢٦
 .مرحمتی معھد اعلی" ايّھاالمنادية بملکوت هللا"حضرت عبدالبھاء، برگرفته از لوح مبارک مصّدر به  ٣٢٧
 .٢٧- ٨صص) کانادا. م ١٩٩٢(کتاب قرن بديع، از شوقی ربانی، ترجمه ی نصرهللا موّدت،  ٣٢٨
 ٤به فصل (ماجرای محمدعلی و ابراھيم خيرهللا . فرقه فرقه نشدِن جامعه ی بھائی به اين معنا نيست که حمله ای به وحدت جامعه نشده است ٣٢٩

بين ببرند، از زمان  سعی کردند وحدت جامعه را از حضرت عبدالبھاءبه جز اين دو که در زمان . اين حقيقت را اثبات می کند) مراجعه کنيد
، تعدادی از افراد برجسته ی جامعه ی بھائی تالش کرده اند بخشھايی از جامعه جدا کنند و فرقه ھايی  ١٢٧١در سال  حضرت بھاءهللادرگذشت 

مرگ اين افراد ھيچ يک از اين حمالت، گروه خاصی از بھائيان را به خود جذب نکرده و اغلب با . به وجود آورند که از ايشان پيروی کنند
 .تالش آنھا نيز فراموش شده واز ھم پاشيده است
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، )ليبرال"(آزادی خواه و روشنفکر"در ديانت بھائی ھيچ فرقه و طبقه بندی وجود ندارد، چه  ٣٣٠.شدت منع فرموده است
را تنوع ديدگاه افراد به خاطر اين است که ھر فرد افکار مخصوص به خودش ". اصالح شده"و چه " ارتدکس"چه 

دارد و ھوشياری افراد با ھم متفاوت است؛ اين موضوع نبايد باعث فرقه فرقه کردن جامعه شود، زيرا تنوع حاصل از 
بنابراين بھائيان در سرتاسر دنيا اعضای يک جامعه ی واحد ھستند که از اصل متحد و . نفاق ممنوع شده و نه تشويق

  .يگانه است
تمام دنيا منتشر می شود و افراد مختلفی از فرھنگھای مختلف به حاال که امر بھائی دارد به سرعت در 

عضويت جامعه ی بھائی در می آيند، چه خواھد شد؟ زمانی که در بعضی از مناطق جامعه ی بھائی مدتھا قدمت داشته 
ر مناطق باشد و در اجرای تعاليم بھائی در ساختار اجتماعی منطقه، بيشتراز ديگر مناطق پيشرفت کرده باشد ولی د

ديگر، به تازگی جامعه ی بھائی به وجود آمده باشد و از نظر منابع و پيشرفت اداری از جوامع ديگر عقب مانده باشد، 
آيا جامعه خواھد توانست وحدت و اتحاد خود را تا ھمين حد حفظ کند؟ امروزه ما در دوره ی فشارھای شديد سياسی 

وانند در کشورھايی که در اثر رقابتھای نژادی و فرھنگی از ھم پاشيده شده آيا جامعه ھای بھائی می ت. زندگی می کنيم
اند، توسعه يابند و مردمی را از نژادھا و فرھنگھای مختلف به عضويت جامعه ی خود درآورند؟ مسئوليت و اختيار 

توانست ھماھنگی آيا بيت العدل اعظم خواھد . بيت العدل اعظم در حفظ وحدت جامعه ی بھائی ضروری و حياتی است
جامعه ی بسيار متنوع و رو به رشد بھائی را در چنين زمان فروپاشی اجتماعی حفظ کند؟ آيا جامعه ی بھائی می تواند 

که جانشينان رسمی (وتفسيرھای منصوص آنھا  حضرت بھاءهللاوحدت عقيده ی خود را از راه تمرکز بر تعاليم 
  ٣٣١حفظ کند؟) امر الھی، شوقی ربانی تھيه کرده اند و ولی حضرت عبدالبھاءيعنی  حضرت بھاءهللا

. واضح است که جامعه ی بھائی برای روبرو شدن با اين نيازھا امروزه بيش از ھر زمانی مجھز و آماده است
ھر کس با تعاليم و تاريخ بھائی به خوبی آشنا باشد، شک نمی کند که بيت العدل اعظم الھی تنھا مرجع قانونی جامعه ی 

مدارک مربوط به اين واقعيت کامل است و در ھمه جا منتشر شده است؛ کّل جامعه ی بھائی در انتخابات . است بھائی
و خوِد بيت . برگزار می شود حضرت بھاءهللابيت العدل اعظم شرکت می کنند؛ اين انتخابات کامالً مطابق دستورات 

ای تبليغی جھانی که يکی پس از ديگری طراحی و العدل اعظم الھی توسعه ی جامعه ی جھانی را از طريق نقشه ھ
اجرا می شوند، ھدايت می کند و در اين نقشه ھا، تمام موسسات و افراد جامعه نقشھايی که بيت العدل اعظم برايشان 

  .تعيين کرده، اجرا می کنند
سريع جامعه و ھر گونه نقطه آسيب پذيری احتمالی امر بھائی که در اين مرحله از تاريخ آن، به توسعه ی 

اخيراً، ھر ساله ھزاران ھزار بھائی جديد به جامعه ی بھائی پيوسته . وضعيت متغير و نامعلوم کنونِی دنيا مربوط است
اين روند در جھان سوم بيشتربه چشم . اند و به نظر می رسد سرعت توسعه ی جامعه بھائی روزبه روز افزايش می يابد

اين . ی جھانی از اعضای جديدی که به دين بھائی داخل شده اند تشکيل شده استبخشھای عظيمی از جامعه . می خورد
دخول به علت شناخت مستقل و بی واسطه ی حضرت بھاءهللا به عنوان پيامبر خدا و نيز جذابيتی است که به وسيله ی 

  . روح و نمونه ی عملی اتحاد بھائی حاصل شده است
د؛ برای استحکام يافتن چنين جامعه ی جديد و رو به رشدی بايد از بسياری از بھائيان جديد، بی سواد ھستن

چه بسا اتفاقات غيرقابل کنترلی که در جھان . طريق سفر کردن، ارتباط جامعه ھای بھائی ديگربا اين جامعه حفظ شود
که به دليِل  و شوقی ربانی روزی را پيش بينی کرده اند حضرت عبدالبھاء. می افتد، اين ارتباط سفری را قطع کند

ً قطع شود و  اوضاع نابسامان اجتماعی و فروپاشی کامل و نھايی نظم جھانی، ارتباط با مرکز جھانی بھائی گاھی موقتا
آيا نظم اداری نوزاد ). ھمانطور که در جنگ جھانی اول و جنگ جھانی دوم اتفاق افتاد(اين اوضاع مدتی ادامه يابد

  مل خود را در آن زمان حفظ کند؟وحدت عقيده و ع خواھد توانستبھائی 
وحدت جامعه ی بھائی را  حضرت بھاءهللاآنھا فکر می کنند ميثاق . خواھد توانستبھائيان مطمئن ھستند که 

 حضرت بھاءهللاقطعاً موسسات عھد و ميثاق . تضمين می کند، ھمانطور که در فراز و نشيبھای سالھای گذشته چنين کرد
                                                 

که وصيت نامه ی ايشان است، اياديان امرهللا را مأمور کرد که ھرکس عمداً وحدت و يگانگی  الواح وصايای مبارکهدر  حضرت عبدالبھاء ٣٣٠
حضرت د نظر وفاداری فرد به موسسات مرکزی عھد و ميثاق در اينجا معيار مور. جامعه را به خطر اندازد، فوراً از امر بھائی اخراج نمايند

ولی امرهللا و بيت عدل عمومی که به انتخاب عموم تأسيس و تشکيل شود در تحت حفظ و صيانت : "می فرمايد حضرت عبدالبھاء. است بھاءهللا
عندهللا است من خالفه و خالفھم فقد خالف جمال ابھی و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلی روحی لھماالفداء است آنچه قرار دھند من 

  "هللا
اين نکته را روشن فرمود که در اينجا منظور اختالف نظرات يا خطا در رفتار شخصی نيست، بلکه منظور تالشھای عمدی  حضرت عبدالبھاء

سسان ديانت بھائی حق رھبری جامعه مرجعی که طبق آثار مو(برای ايجاد فرقه در جامعه ی بھائی و نديده گرفتن مرجع منصوص ديانت بھائی 
) بشکند حضرت بھاءهللاکسی که عھد و ميثاق خود را با خدا و " (ناقض عھد و ميثاق الھی"چنين شخصی را  حضرت عبدالبھاء. است) را دارد

 .ناميد و اعالم فرمود که چنين شخصی نمی تواند خود را بھائی بنامد و يا با جامعه ی بھائی تماسی داشته باشد
، چند نفر که به ظاھر عضو جامعه ی بھائی اياالت متحده بودند نقشه ای کشيدند تا دين ١٩٩٤در سال . اين سوالی نظری و فرضی نيست ٣٣١

قرار . بھائی را در طرحی کامالً جديد به صورت يک ايدئولوژی اجتماعی و سياسی درآورند و اين چند نفر تفسيرکنندگان اين ايدئولوژی باشند
را به صورت مادی که ھيچ ربطی به اصل  حضرت بھاءهللاو شوقی ربانی را کنار گذارد و نوشته ھای  حضرت عبدالبھاءنقشه سخنان  بود اين

اگر چه اين طرح از طريق ليستھای شبکه ی اينترنت دنبال شد، نتوانست بھائيانی را که از اين طرح . نداشت، تفسير کند حضرت بھاءهللانيت 
سرانجام وقتی فعاليتھای طرفداران اين طرح توسط موسسات امر بھائی به چالش کشيده شد، آنھا از جامعه ی . تاثير قرار دھد خبردار شدند تحت
 .بھائی کناره گرفتند
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نمودن عضويت ھر فرد يا گروه تفرقه افکن دارند و بعد از مشورت و اخطار به فرد يا اختيار الزم را برای باطل 
به ھر . گروھی که تالش می کند در جامعه ی بھائی تفرقه ايجاد کند، او را از عضويت جامعه ی بھائی خارج می کنند

ر معرض سختی ھای جامعه ی بھائی دارد وارد مرحله ای می شود که وحدت آن د: حال يک مسئله روشن است
  . بيشتری قرار می گيرد، وحدتی که  حفظ کردنش چندان ھم آسان نبوده است

مسئله ی ديگری که جامعه ی بھائی امروزه با آن روبرو است آن است که ھمه ی اعضايش بتوانند در 
اعضای جامعه ی بھائی را در نگاه اول، به نظر نمی رسد اين مسئله ای باشد که بايد ذھن . فعاليتھای جامعه شرکت کنند

يکی از ويژگيھای . جامعه ی بھائی از اعضای عادی تشکيل شده است يعنی طبقه ی روحانی ندارد. به خود مشغول کند
مخصوص جامعه ی بھائی آن است که اعضای آن، از بلندپايه ترين عضو تا ساده ترين آنھا، در فعاليتھای جامعه 

  . شرکت می کنند
سرگرمی ای نيست که به جامعه اضافه شده باشد، بلکه برای حفظ جامعه و رشد آن البته اين ويژگی، 

به نظر بنيانگذار . ديانت بھائی آمده تا جامعه ی جديدی بسازد که بتواند نمونه ای برای تمدن جھانی باشد. ضروری است
برای چنين پيشرفتی بايد . ست می آيددين بھائی و بھائيان، اين موفقيت تنھا با تالش مستمر برای دستيابی به ھدف به د

برای جامعه ای نسبتاً کوچک اين منابع را بايد با مشارکت فعال و مشتاقانه . تمام منابع مادی و انسانی به حرکت درآيند
بدون شک با توجه به اين ديدگاه بود که بيت العدل اعظم . ی ھمه يا اغلِب اعضا در برنامه ھای جامعه تامين کرد

اين نقشه در . را يکی از دو ھدف اولين نقشه ی جھانی قرار داد" ساعی و شرکت عموم بھائيان دنياتشريک م"
بيت العدل اعظم توضيح کاملی از  ٣٣٢.، يک سال پس از انتخاب اولين بيت العدل اعظم آغاز شد١٣۴٣ارديبھشت ماه 

  :اين موضوع را در بيانيه ای منتشر فرمود
ميّت است و دارای چنان قدرت و نيروی حياتی است که اھميّتش شرکت ھمۀ احبّا واجد کمال اھ"

چنانچه ھمۀ افراد احبّا اين وظائف مقّدسه را انجام دھند از افزايش نيروئی که در ... ھنوز بر ما پوشيده است
نتيجۀ آن ھيأت جامعه را فرا می گيرد متحيّر خواھيم شد، نيروئی که به نوبۀ خود ترقّی و تعالی جامعه را 

  .سرعت بخشيده و موجب انزال برکات عظيم تری بر ھمۀ ما خواھد شد
است که ] يعنی حضرت عبدالبھاء[رمز حقيقی تشريک مساعی عمومی در بيانات مکّرر سرکار آقا 

ً مشّوق يکديگر شوند: "اغلب اين آرزو را تکرار می کنند با ھمديگر . احبّا عاشق يکديگر باشند، مرتّبا
ً بصورت ھيأت ھمکاری کنند و مثل  مؤتلف سالمی ] کامل[يک جان در بدن واحد باشند اگر چنين کنند حقيقتا

  ٣٣٣."در خواھند آمد که با انوار روح متحّرک و منّور خواھند شد
در جامعه ھای بھائی جوانتر . اين درخواست بيت العدل اعظم در جامعه ی بھائی در غرب بسيار به کار رفت

ی جنوبی، آسيا، و اقيانوس آرام که با تالشھای مھاجرانی از ايران و امريکای شمالی به مثل جامعه ی افريقا، امريکا
در اين سرزمينھا چالش اصلی آن است که بھائيان : وجود آمده بود، درخواست مشارکت عمومی بُعد ديگری نيز داشت

ای پيشرفت و توسعه ی جامعه به بومی مسئوليت کامل اداره ی جامعه ی خود را در کشورھايشان بر عھده بگيرند و بر
  .صورتی که با محيط فرھنگی مخصوص کشورھايشان متناسب باشد، فعاليت کنند

در اولين عکسھای محفلھای . به طور کلی، جامعه ی بھائی در اين راه به پيشرفت زيادی دست پيدا کرده است
. بيشتِر اعضا از مھاجران خارجی ھستند، می بينيم که )و بعضی کشورھای کوچک اروپايی(روحانی ملی اين مناطق 

ً در تمام جامعه ھای ملی، فعاليتھای جامعه کامالً به دست بھائيان بومی . امروزه اوضاع کامالً تغيير کرده است تقريبا
چالش امروزی اين جوامع آن است که . البته کنترل امور اداری جامعه به دست بھائيان بومی، فقط اولين قدم است. است
يان بومی مسئوليت کامِل تمام فعاليتھای نقشه ھای بيت العدل اعظم ، حتی جزئی ترين آنھا، را خودشان به دست بھائ

اين فعاليتھا شامل ساختن مدرسه و مراکز اجتماعی، اداره کردن پروژه ھای توسعه ی اقتصادی، رشد بيشتر از . بگيرند
  .در ھمه ی سطوحطريق ايجاد روابط نزديکتر با مسئوالن دولتی و مدنی 

اگرچه سرعت رشد . مشارکت عمومی در ھيچ جايی مھمتر ازمشارکت عمومی در تبليغ دين بھائی نيست
جامعه ی بھائی به نظر خيلی از ھيئتھای مذھبی زياد است، اما از ديدگاه بھائيان ھنوز ميليونھا نفر ديگر الزم است از 

ھنوز تعداد اين حمايت کنندگان و پيام رسانان . عالقه مندان برسانند حمايت کنند و آن پيام را به حضرت بھاءهللاپيام 
شايد اين موضوع تاحدی به خاطر اين حکم بھائی باشد که نبايد در تبليغ افراد را مجبور کنيم بھائی . بھائی خيلی کم است

سته اند با رعايت اين حکم به البته بھائياِن بسياری توان. کمتر کسی پيدا می شود که در ارزش اين حکم شک کند. شوند
  .تبليغ بپردازند و اين نشان می دھد که مسئله ی اصلی ھمان مشارکت عمومی است

در غير . خالصه، وضعيت کنونی امکان شرکت فعال ھزاران بھائی را در فعاليتھای جامعه فراھم نموده است
ً اتفاق خواھد افتاد؟ يا توجه ولی آيا . اين صورت شايد اين افراد عضو غير فعال جامعه می ماندند اين مسئله واقعا

اعضای توانای جامعه ی بھائی از امر بھائی منحرف می شود و به جاذبه ھا و فشارھای سياسی و مسائل اقتصادی 
جلب می شود، مثل اتفاقی که برای بعضی از جامعه ھای دينی ديگر اتفاق افتاد؟ آيا بھائيان بومی می توانند روش 

                                                 
 .رجوع کنيد به پيامھای بيت العدل اعظم ٣٣٢
 .٣٨و٢۵صص" Wellspring of Guidance"بيانيه ی بيت العدل به نام ترجمه ای از ٣٣٣
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ی را که مھاجران از کشورھای ديگر به آنھا ارائه می کنند، به کار ببرند و اين روش را با نيازھای منطقه زندگی بھائ
وفادار بمانند؟ آيا آنھا منابع انسانی مورد نياز را برای  حضرت بھاءهللای خود تطبيق بدھند و در عين حال به ديدگاه 

  راھم می کنند؟اجرای برنامه ھای بلندپرواز جامعه ی جھانی بھائی ف
چالشھای ديگر جذابيت . چنين چالشھايی انگيزه ھايی ھستند که برای موفقيت ھر سازمان سالمی مفيد ھستند

افرادی وجود دارند که به شدت با توسعه ی دين بھائی مخالف ھستند و گاھی تصميم گرفته اند آن را نابود . کمتری دارند
ود را صرف توجه به اين گونه مسائل کنند، ولی در آثار بھائی به اين مسئله دقيقاً بھائيان معموالً ميل ندارند وقت خ. کنند

  :برای مثال، شوقی ربانی می فرمايد. توجه شده است
م که ارکان اجتماع و مذھب و دعائم اقتصاد و ين انقالب عظيتوان تصّور نمود ظھور چن یا ميآ

ن ادبی ياسی و اصول جنسی و شئون اجتماعی و موازيس ءاست را در سراسر جھان متزلزل نموده و انظمهيس
نی و مناسبات تجاری را مضطرب و منقلب ساخته با وجود حّدت و عظمت و صولت و دھشتی که يو عالئق د

ر آن در قرون و اعصار سالفه مشاھده نشده عکس العملی نسبت به مؤّسسات و مشروعات امر نوزاد الھی ينظ
ک از حدود و ضوابط مذکوره داشته و دارد ظاھر نخواھد ياتی راجع به ھر يم و حير مستقيمش تأثيکه تعال

ساخت و مؤّسسات و مشروعات مذکوره از آفات و گزند آن محفوظ و از اثرات و عواقبش مصون و محروس 
  باقی خواھد ماند ؟
ا ع التّقّدم رحمانی ريم و سرين امر عظيست اگر نفوسی که لوای چنين جای شگفتی نيبنا بر ا

مُرعبه  ءر قوای مُدھشهيند معرض فشار و تأثيل آن دعوت نمايبرافراشته و اھل عالم را به استظالل در ظّل ظل
غرور  ءُعصبه ءئهيرند و خود را در گرداب اغراض و اھواء سيت را متزعزع نموده قرار گيکه جھان بشر

سات و يل و مبادئشان مردود و تأسشان محدود و اصويت و آزاديمستغرق و محصور مشاھده کنند چندانکه حرّ 
ر معتبر يشان غياراتشان مسلوب و اذکار و دعاويمعاھدشان مطرود و اھداف و مآربشان مذموم و حقوق و اخت

  ٣٣٤.و مظنون قلمداد گردد 
اخيراً اين حمالت به صورت جدی افزايش يافته . چنين حمالتی در بيشتِر عمِر دين جديد وجود داشته است

در کشورھای اسالمی . ت جامعه ی بين المللی بھائی پاسخی پرانرژی و متحد به اين حمالت بدھداست و الزم اس
مختلف اين حمالت به صورت سرکوب عمومی درآمده و در نتيجه ی اين فشارھا، در ايران، وطن ديانت بھائی، بھائيان 

  .مورد آزار و شکنجه ی بسيار قرار گرفته اند
الھيات  بنيادِی . ، جرم اصلی امر بھائی ھمين وجود داشتن جامعه ی بھائی استبه نظر روحانيون شيعه ايران

با اين ديدگاه، به وجود آمدن . اسالمی حضرت محمد را آخرين پيامبر خدا و اسالم را آخرين دين برای بشريت می داند
بينند دين بھائی وجود دارد مسلمانان متعصب، به ويژه در ايران شيعه،  وقتی می . ھرگونه دين جديدی غيرممکن است

مرتد و بدعت "و به سرعت به رشد خود ادامه می دھد، تالش کرده اند اين دين را به صورتھای مختلف به عنوان 
معرفی کنند و ريشه کن کردن اين دين را خدمتی به " توطئه و دسيسه ای عليه اسالم"، يا "نھضت سياسی"، "گذار

  .خداوند به شمار آورند
ی سلطنتی ايران و به علت فشارھای طبقه ی روحانی، دين بھائی، بر خالف سه اقليت دينی در رژيمھا

در ايران  برای برخورداری از حقوق مدنی بايد فرد به دينی . يھودی، مسيحی و زرتشتی،  به رسميت شناخته نشد
که تعدادشان از مجموع ساير بھائی، ٣٠٠٠٠٠اين يعنی بيش از . معتقد باشد که آن دين به رسميت شناخته شده باشد

  .اقليتھای دينی ايران بيشتر است، از حمايت قوانين مدنی کشور محروم ھستند
. درنتيجه، بھائيان ھميشه در معرض آزار و اذيت گروھی از ھموطنان مسلمان نامھربان خود قرار گرفته اند

بسيار اتفاق افتاده که در . ی حرمتی کرده اندبه تحريک روحانيون شيعه، اوباش خشمگين بارھا به قبرستانھای بھائی ب
بھائيان را در بسياری از شغلھای خدمات . گفته اند" بابی نجس"مدرسه بچه ھای بھائی را تحقير کرده اند و به آنھا 

ن بسياری از بھائيان را کتک زده اند، به ناموسشان تجاوز کرده اند، و حتی در مواردی بھائيا. مدنی استخدام نمی کنند
بالگردان می بھائيان را  رژيم شاه نيز گاھی برای پرت کردن حواس مردم از مسائل سياسی يا اقتصادی،. را ُکشته اند

، به دخالت سازمان ملل ١٣٣٤يک نمونه از اين آزارھای سازماندھی شده در سال . کرد و آنھا را آزار و اذيت می نمود
  ٣٣٥.متحد احتياج پيدا کرد

به دستور روحانيون شيعه که حکومت جديد را  ٣٣٦.، وضعيت بدتر شد١٣٥٧ی در سال بعد از انقالب اسالم
نيز به دست گرفتند، اموال بھائيان مصادره شد، گروه ھای مسلح مسلمان اماکن مقدسه ی بھائی را اشغال کردند و 

                                                 
 .٥-٦الھی، ترجمه ی نصرهللا موّدت، صصظھور عدل  ٣٣٤
، سال ۶، شماره ۴جلد  Middle East Focusبرای بحث کاملی از آزار بھائيان در زمان حکومت پھلوی مراجعه کنيد به فصلنامه ی   ٣٣٥

  .از داگالس مارتين”The Bahais of Iran under the Pahlavi Regime, 1921-1979“، مقاله ی ١٧تا  ٧، صفحات ١٩٨٢
اين نظريه را آيت هللا روح هللا خمينی در مصاحبه ای با پروفسور جيمز . نظريۀ رژيم جديد دربارۀ بھائيان توسط آيت هللا خمينی بيان شد ٣٣٦

که در يکی از مجالت امور اجتماعی اياالت  ١٩٧٨در دسامبر سال  RUTGERSاستاد دانشگاه   JAMES COCK ROFTکوک رافت 
منتشر شده و توسط دکتر ابراھيم يزدی مترجم مورد تأييد آيت  ٢٠در صفحۀ  ١٩٧٩فوريۀ  ٢٣در   ”SEVEN DAYS“متّحدۀ آمريکا بنام 

؛ ١٠٨، ص۴کتاب صحيفه ی نور، جلد : متن اين مصاحبه در دو منبع زير نيز موجود می باشد. (هللا خمينی ترجمه شده، در اين باره بيان کرد
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ائيان را از کار برکنار بسياری از آنھا را تخريب نمودند، قبرستانھای بھائی را تخريب و با خاک يکسان نمودند، بھ
کردند و حقوقشان را قطع نمودند و پس اندازھای آنھا را ضبط کردند، دانش آموزان بھائی را از مدرسه ھا اخراج 

تصويب شد، حتی واضح تر از رژيم قبلی بھائيان را از حقوق  ١٣٥٨قانون اساسی جديد اسالمی که در پاييز . کردند
  .مدنی محروم کرد

، کميته ھای اسالمی شروع کردند به بازداشت کردن اعضای محفلھای روحانی ملّی و ١٣٥٩در تابستان 
سخنگوھای  دولت در خارج از ايران سعی می . محلی بھائی، و ساير بھائيان برجسته و آنھا را به مرگ محکوم کردند
با اين حال اتھام اين قربانيان  است،" جاسوسی"کردند نشان دھند که اين آدم ربايی ھا و آدم ُکشی ھا ، اعدام عوامل 

وعده می دادند که اگر از " مجرمان"آنھا به اين ! عقيده به ديانت بھائی و عضويت در جامعه ی بھائی: کامالً روشن بود
نشريات تحت کنترل دولت ايران، آشکارا گزارش . عقيده ی خود برگردند و مسلمان شوند، از مرگ نجات خواھند يافت

سرانجام رژيم  ٣٣٧.است" فرقه ی ضاله ی بھائيت"دامھا و آزار و اذيتھای بھائيان برای سرکوب می کردند که اع
محفل . ، رسماً تمام موسسات دينی، تعليم و تربيتی و خيريه ی بھائی را در ايران تعطيل کرد١٣٦٢اسالمی در تابستان 

در اين گونه موارد، تمام محفلھای روحانی  روحانی ملّی بھائيان ايران، برای اطاعت از حکم بھائی اطاعت از حکومت
با وجود اين اطاعت، مسئوالن شروع کردند به زندانی . محلی را منحل فرمود و سپس انحالل خود را اعالم فرمود

). يعنی در اين حکم گذشته را نيز در نظر گرفتند(کردن اعضای سابق محافل وعمالً اين حکم را عطف بماسبق کردند 
ت متحده ی امريکا شواھد دست اولی از شاھدان عينی شنيده که نشان می دھد بھائيان را به صورت منظم کنگره ی اياال

بھائيان به دو   .اعتراف نمايند" جاسوسی"و برنامه ريزی شده شکنجه می کردند تا عقيده ی خود را انکار کنند و به 
بعد . می مراجعه شد اما ھيچ پاسخی گرفته نشدبارھا به خوِد رژيم انقالب اسال. صورت به اين حمالت پاسخ دادند

، مجلس کشور کانادا يک ١٣۵٩اولين بار در تابستان. اقدامات ھماھنگ برای مراجعه به مراجع بين المللی آغاز شد
قطعنامه ی دسته جمعی صادر کرد و به دنبال آن دولتھای کشورھای مختلف، ايران را برای متوقف کردِن عمليات 

، پارلمان اروپا اليحه ای در اين مورد صادر ١٣۵٩بعد از آن، در پاييز . بھائيان تحت فشار قرار دادند وحشيانه عليه
آژانسھای سازمان ملل متحد نيز جلسات پی در پی در اين مورد تشکيل دادند که نتيجه اش صدور قطعنامه ھای . کرد

کنگره ی . به دبيرکل فرمان داد به مسئله رسيدگی کند. م ١٩٨۴يکی از اين قطعنامه ھا در ماه مارچ سال . ساالنه بود
  ٣٣٨.اياالت متحده امريکا دو بار اين آزار و اذيت بھائيان را با لحن شديد محکوم کرد

اين فشار بين المللی ھر سال بيشتر و بيشتر شد و در نتيجه ی آن، بارھا و بارھا رسانه ھا رژيم ايران را متھّم 
، به نظر می رسيد ١٣٧٢تا سال . ملل متحد به شدت از اين اقدامات رژيم انتقاد کردند ساختند و گزارشگران سازمان

مسئوالن مرکزی در تھران به نتيجه رسيده اند که تجاوز به حقوق انسانی بھائيان به فشارھای سياسی و اقتصادی ناشی 
ر و اذيت آنھا در موقعيتھای عادی و اعدام و زندانی کردن بھائيان را کم کردند و در عوض به آزا. از آن نمی ارزد

آقای ِرينالدو گاليندو پُل، گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد يک  ١٣٧٢اما در سال . معمولی زندگی ادامه دادند
سند محرمانه از حکومت ايران افشاء کرد که نشان می داد رژيم اسالمی نيت اصلی خود را در مورد بھائيان تغيير 

ند محرمانه ی ايرانی که آقای گاليندو پل به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داد، طرح در متن س.نداده است
  .برنامه ای داده شده بود که بتوانند اقليت بھائی را در ايران خفه کنند ولی توجه مجامع بين المللی به اين کار جلب نشود

ن است که نشان می دھد سيستم حقوق بشر سازمان يک مسئله ی جالب در مورد داستان اقليت بھائيان ايران آ
اگرچه ٣٣٩صندوق جمعيت سازمان مللفشار ارزيابی ھا و قطعنامه ھای منفی و مداوم .ملل متحد تا چه حد موثر است

                                                                                                                                                        
، تاليف دکتر سيد جالل الدين مدنی، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه ی مدرسين حوزه ی ٢کتاب تاريخ سياسی معاصر ايران، جلد 

  )مترجم.٣١٢علميه ی قم، ص
  آيا برای بھائيان در حکومت آينده آزاديھای سياسی و مذھبی وجود دارد؟: سؤال"

  .آزادی برای افرادی که مضّر به حال مملکت ھستند داده نخواھد شد: جواب
  آيا آزادی برای مراسم مذھبی آنھا داده می شود؟  :سؤال

 .خير: جواب 
ساله ی  ٢٠، قاضی اسالمی شيراز که ده خانم و دختر جوان و حتی زير ١٣۶١اسفند ۴شيراز در " خبر جنوب"در مصاحبۀ روزنامۀ دولتی ٣٣٧

دعايی ... ترک گويند در غير اينصورت اّمت اسالمی به زودی تا دير نشده بھائيھا بايد بھائيت را : "بھائی را در شيراز به دار آويخته بود، گفت
برای ."  تحقّق خواھد بخشيد و احدی از آنانرا زنده نخواھد گذاشت" الھی ال تذز فی االرض من الکافرين ديّارا:"را که در قرآن ذکر شده 

  :بررسی مدارک آزار بھائيان مراجعه کنيد به
 The Bahais in Iran: A Report on the Persecution of a Religious Minority. 

، ۶جلد  Middle East Focusفصلنامه ی  برای بحث کاملتری از آزار بھائيان در رژيم اسالمی و پاسخ بھائيان به آن مراجعه کنيد به  ٣٣٨
 ، مقاله ی٣١تا  ٣٠و  ٢٧تا  ١٧، صفحات ۴شماره 

 “The Bahais of Iran under the Islamic Republic, 1979-1983”از داگالس مارتين. 
٣٣٩ UNHRC : تشکيالتی در سازمان ملل متحد که مسئول ھماھنگ کردن عمليات بين المللی برای محافظت جھانی از پناھندگان و حل

  . مشکالت مربوط به پناھندگان می باشد
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مسلّماً اثرش طاقت فرسا و ُکند است، ولی می تواند دولتی را که راضی به ھمکاری نيست منزوی و گوشه گير نمايد و 
    ٣٤٠.سياست خارجی آن را نسبت به نتايج نامطلوب آسيب پذير سازداقتصاد و 

بھائيان ايران با وجود حمالت . اصلی ترين پاسخ در دراز مدت، ھمان پاسِخ جامعه ی بھائی ايران خواھد بود
ران انتقادی به نظر بھائيان اي. ماّلھا، اسالم ھمواره در نظرشان محترم بوده و ھيچ گاه به اسالم بی احترامی نمی کنند

در واقع . که مسلمانان بی انصاف از دين بھائی می کنند و می گويند بھائی مخالف اسالم است، اصالً منصفانه نيست
  .مسيحيان، يھوديان، بودايی ھا، يا ھندوھايی که بھائی می شوند، به الھی بودن اسالم و پيامبر آن نيز اعتقاد پيدا می کنند

ً به دولت احترام می گذارند و در حزبھای رفتار جامعه بھائی ايران ھ مچنين ثابت می کند که بھائيان واقعا
به بھائيان، بيشتر از اقليتھای ديگر . دستور فرموده است حضرت بھاءهللاسياسی شرکت نمی کنند، ھمان اصلی که 

سِی رژيم اسالمی شرکت ايران ظلم شده است، با اين حال بھائيان در ھيچ کدام از انقالبھا و شورشھای دشمنان سيا
در واقع بھائيان ايران در ھمان سال اول که آزار و اذيت آنھا شروع شد، مسئله را به جوامع بين المللی . نکرده اند

در سلسله ی پھلوی نيز به طور منظم . نکشاندند چون می خواستند به رژيم فرصت بدھند تا ظلم خود را جبران کند
  .معتقدند اين روش باعث محافظت دين بھائی در درازمدت می شودبھائيان . ھمين روش انجام شد

اگر با ديدگاھی آرمانی نگاه کنيم، شايد بتوان گفت جريان مشقات بھائيان در ايران فايده ھای مھمی برای دين 
ردن ھمه ی دنيا به تالشھايی که برای کم ک. بھائی داشته است، اگرچه بھای سنگينی در عوض اين فايده پرداخت شد

رنجھای بھائيان می شد توجه کردند و اين باعث آگاه شدِن مأموران دولتی، دانشگاھيان، رسانه ھا و عموم مردم در ھمه 
ماھيت و نوع مسائلی که در دين بھائی مطرح است، شخصيت صلح . جا، از ماھيت دين بھائی و ھدفھا و تعاليم آن شد
آنھا ھمگی با ھم از : بھائيان بيرون ايران نيز تجربه ی جالبی داشتند .طلب و پيشرِو جامعه ی بھائی را نشان می دھد

ھمدينان خود در برابِر حمالت وحشيانه و بی دليل دفاع کردند؛ بی شک اين مطلب تاثير قوی و استحکام بخشی بر 
دن خودشان دليل قانع کننده باالتر از ھمه، توانايی قھرمانانه ی بھائيان ايران برای فداکر. ايمان بھائيان دنيا داشته است

يک بار ديگر ضرب المثل قديمی . ای بود که نشان می داد انگيزه ی روحانی ديانت بھائی به ھيچ وجه کم نشده است
  .اثبات شد، اما اين بار در مقابل دوربينھای تلويزيونِی دنيا" خون شھيد بذر و دانه ی دين و ايمان است"

مثل بقيه ی اديان، بھائيان نيز مورد آزاِر . ای مسلمان محدود نمی شودآزار و اذيت بھائيان به جامعه ھ
در آلمان نازی نيز امر بھائی را به طور رسمی محکوم شد و فعاليتھا و مراسم دينِی . رژيمھای ديکتاتوری قرار گرفتند

در . دين بھائی استعلت اصلی مخالفت نازی ھا با دين بھائی، وجود تعليم يگانگی نژاد بشری در . آن ممنوع شد
اين . طبق نظريه ی مارکسيسم، خدا و روح منطقی وجود ندارند. کشورھای کمونيستی امر بھائی کامالً سرکوب شد

با توجه به اين مطالب، نظريه ی . نظريه، تمام مسائل تاريخ اجتماعی بشر را با فلسفه ی ماديگرايی توضيح می دھد
در دنيای مارکسيستی جايی برای اديان . بھائی، وجود آن را ناديده می گيردمارکسيسم بدون تحقيق درباره ی ديانت 

در اتحاد جماھير شوروی، تعدد بسيار زيادی از بھائيان دستگير شدند و سرانجام به سيبری تبعيد . الھی وجود ندارد
ليغی جامعه ی بھائی ممنوع شدند؛ موسسات بھائی تعطيل شدند؛ ادبيات و آرشيو بھائی مصادره شد؛ و تمام فعاليتھای تب

درجه ی سرکوب  ٣٤١.مشرق االذکار عشق آباد که اولين مشرق االذکار بھائی بود، برای استفاده ی دولت توقيف شد. شد
ديانت بھائی در کشورھای کمونيستی مختلف فرق می کرد، ولی در تمام اين کشورھا وجود جامعه ی بھائی مدام تحت 

  ٣٤٢.فشار و محدوديت شديدی بود
مثل تمام جنبه ھای ديگر زندگی در کشورھای بلوک شرق، وضعيت بھائيان نيز با فروپاشی ديوار برلين 

، محفلھای روحانی ملی جديد در کشورھای اين منطقه به وجود آمدند، تعداد محفلھای ١٢٨٠از حدود . کامالً عوض شد
ی برای ترجمه و چاپ به راه افتاده که آثار روحانی محلی اين منطقه روز به روز زيادتر می شوند و فعاليتھای جد

  .بھائی به زبانھای مختلف اين منطقه منتشر شوند
سرانجام از طرف نمايندگان مسيحيت سنتی، به ويژه مبلغينی که به کشورھای خود بازگشته بودند، به جامعه 

مسيحی به اندازه ی خاور نزديک ھيچ کدام از مکانھای فعاليتھای مبلغان  ٣٤٣.ی بھائی به صورت مداوم حمله شده است
بيش از ھفتاد سال پيش ادوارد براون اشاره کرد که تعدادی از مبلغان . و شرق ميانه بی حاصل و مايوس کننده نبود

مسيحی که در تالشھای تبليغی خود شکست خورده اند، ازموفقيتھای بھائيان در زمينه ی تبليغ در ھمان مناطق ناراحت 
                                                 

 :Douglas Martin, “The Case of the Bahai Minority in Iran,” Bahai World, Series II, vol.1, (Haifaمراجعه کنيد به  ٣٤٠
Bahai World Centre, 1993) pp.247-271. 

 . مسئوالن شوروی سرانجام آن را تخريب کردند. ساخته شد ١٣اين مشرق االذکار در نيمه ی دوم قرن  ٣٤١
 .مراجعه کنيداثر شوقی ربانی  قرن بديعبرای اطالع از تجربه ی جامعه ی بھائی در رژيم نازی و کمونيسم به کتاب  ٣٤٢
 برای مثال مراجعه کنيد به  ٣٤٣

S.G.Wilson, Bahaism and Its Claims; 
J.R . Richards, The Religion of the BAhais; 

W. M. Miller, Bahaism: Its Origins and Teachings (New York, Chicago: Fleming H. Revell Company, 1931) 
  : مثلOpen Courtدر مجله ی مقايسه ای اديان به نام  R.P. Richardsonمقاالت مختلفی از 

“The Persian Rival to Jesus…” (August 1915)و 
”The Precursor, The Prophet and The Pope” (October 1915) 
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وقتی امر بھائی در کشورھای غربی و بين افرادی که قبالً مسيحی بوده اند، پيشرفت کرد، اين . و خشمگين شده اند
به اين دليل، مبلغان مسيحی دست به دست ھمکاران مسلمان خود دادند و ھمراه آنان مطالب تند و . دشمنی بيشتر شد

ق مورد آزار و اذيت ھای وحشيانه قرار دينی که در شر. طعنه آميز درباره ی محرکھا و فعاليتھای بھائی چاپ کردند
گرفته بود، حاال در غرب دکترين ھا و نظريات جديدی درباره ی تاريخ و تعاليم آن داده می شد که سعی می کرد اين 

   ٣٤٤.دين را دشمن مسيحيت معرفی کند
. م١٩۵٣ در. حمالت سازماندھی شده ی کليساھای مسيحی عليه امر بھائی در آلمان بسيار شديد بوده است

، جامعه ی بھائيان آلمان می خواست در قطعه زمينی در فرانکفورت، اولين مشرق االذکار قاره ی اروپا .)ش. ه١٣٣٢(
کليساھای پروتستاِن محل جلساتی برای اعتراض ترتيب دادند؛ بعداً مسئوالن کاتوليک رم محل نيز به آنھا . را بسازد
  . سال تالش کنند تا جواز ساخت مشرق االذکار را بگيرند ۶ور کرد که اين فشار جامعه ی بھائی را مجب. پيوستند

وقتی جامعه ی بھائی جواز . سرانجام اين حمالت نه تنھا نتيجه نداد، بلکه باعث پيشرفت بيشتر امر بھائی شد
ه شد و طرح پيشنھادی مھندس بزرگ تِئوتو ُرُکلی پذيرفت) ١٣٣٨. (م١٩۵٩ساختن مشرق االذکار را گرفت، در سال 

ً با اھداء تبّرعات خود .) ش.ه١٣۴١-٢. (م١٩۶٣در سال  ھزاران بھائی اروپايی در ساختن مشرق االذکار رسما
در اين جا نيز مثل ساير موارد، تعصب دشمنان دين بھائی باعث ھمدردی عمومی با جامعه ی بھائی و . مشارکت ُجستند

نتيجه آن شد که مردم آلمان بيشتر از ھر وقت ديگری با ماھيت و . نشر مقاالت در روزنامه ھا و نطقھايی در راديو شد
  .تعاليم دين بھائی آشنا شدند

 دکتر کورت ھوتن، رئيس آژانس تبليغات پروتستانی. م١٩٨١در سال  
 Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungssragen  و نويسنده ی مقاالت ضد بھائی گوناگون از

او با . رفتار فيچيکيا باعث شد از امر بھائی خارج شد. ی به نام فرانچسکو فيچيکيا استفاده کردنوشته ی عجيب فرد
رفتارش نشان داد که می خواھد به شھرت عمومی امر بھائی صدمه بزند و نوشته اش کامالً از سر دشمنی و 

 Zentralstelleولی آژانس اگرچه نويسنده ھيچ مدرک وگواھی معتبر مربوط به موضوع نداشت، . سودجويانه بود
  .نسخه ای از اين کتاب را چاپ کرد و به تعداد بسيار پخش نمود و آن را يک تحقيق دانشگاھی و علمی جلوه داد

سرانجام سه دانشمند بھائی آلمانی کار پرزحمت پاسخ دادن به تمام بحث و جدلھا و ادعاھای جعلی کتاب را 
اين  Olms Verlagانتشارات         .Desinformation als Methodsنام  نتيجه ی کار کتابی شد به. انجام دادند

صفحه ای با جزئيات کامل و مستند خود، يک منبع گرانبھا برای جامعه ی  ۶٠٠اين کتاِب بيش از . پاسخ را منتشر نمود
که با چاپ نوشته  مثل بحرانی که در مورد ساختن مشرق االذکار فرانکفورت به وجود آمد، حمله ھايی ٣٤٥.بھائی است

ھای ضد بھائی انجام شد باعث شد تالشھای بھائيان در زمانی کوتاه به چنان موفقيتی برسد که شايد به تنھايی نمی شد به 
بحثھای ضد بھائی که پيش آوردند توجه جامعه ی دانشمند آلمان را به مفاھيم اصلی و تاريخ و عقايد واقعی . آن رسيد

  .دشمنان امر بھائی را شديداً زير سوال بُرد جلب کرد و اعتبار و ارزش
مدير قانونی . بحران ديگری در منطقه ای ديگر ايجاد شد که مقام جامعه ی بھائی را در آلمان محکم تر کرد

دادگاه بخِش توبينِگن به محفل روحانی بھائی حق تشکيل نداد چون سيستم سه مرحله ای موسسات بھائی تاحدودی با 
محفل روحانی ملی آلمان ازديوان عالی فدرال قانون اساسی کشور خواست به . آلمان ناسازگار بودمقررات قانونی 

تصميم برجسته ی ھيئِت مذکور اعالم کرد که نظم اداری بھائی جزئی جدانشدنی از دين بھائی .موضوع رسيدگی کند
  .است و نبايد اينچنين محدوديت قانونی برای آن قائل شد

ساييان می خواستند موقعيت امر را به عنوان يک دين شناخته شده زير سوال ببرند، در سرزمينی که کلي
  :سخنان قاضی خيلی مھم بود

در پرونده ی جاری الزم نيست بيش از اين در مورد اين موضوع بررسی کرد، زيرا شخصيت امر 
دگی روزمره، در بھائی به عنون يک دين و شخصيت جامعه ی بھائی به عنوان يک جامعه ی دينی، در زن

  ٣٤٦.فرھنگ، و در نظر عموم مردم و علم معيارھای اديان آشکار است
اگرچه اين پيروزی ھا برای جامعه ی بھائی آلمان و جاھای ديگررضايت بخش ھستند، ولی شدت عملياتی که 

ينده به شکلھای سازمانھای کليسايی عليه دين بھائی اجرا کردند، کينه ی عميقی را نشان می داد که ممکن است در آ
  . ديگری ظاھر شود

                                                 
 ٣٠جلد Open Courtدر مجله ی  ”The Precursor, The Prophet and The Pope“رابرت ريچارد سون در مقاله ی برای مثال،  ٣٤٤ 
اين : "است صحبت می کند) معصوم(درباره ی عقيده ی بھائی که می گويد مظھر ظھور الھی مصون از خطا  ۶٢۶صفحه ی ) ١٩١۶نوامبر (

. بوده است* ھمان تعليمی که محرک اساسينھا - عقيده می تواند زيان آورترين تعليم دينی به شمار آيد که بشر تا حاال جرئت کرده مطرح نمايد
  ." و بھائيان از کوچک و بزرگ ھمواره اين عقيده را قبول داشته اند بابيان

 .، گروھی از مسلمانان متعصب در سوريه و ايران که می خواستند صليبيون را ترور کنند)حّشاشين(فرقۀ مذھبی حسن صبّاح يا * 
 . ؛ نويسندگان اودو شفر، اولريک گولِمر، نيُکال توفيق١٩٩۵ ٣٤٥
  .2BvR-263/86؛ .م١٩٩١فوريه  ۵اساسی، ديوان فدرال قانون  ٣٤٦
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اين مخالفتھا چالشھای جديد پيش روی امر بھائی را نشان می دھند، چالشھايی که در اثر توسعه ی فعاليتھای 
روح و روش پاسخھای جامعه ی بھائی . جامعه ی بھائی و جلب توجه بيشتر مردم به جامعه ی بھائی به وجود می آيند

  . ر امر بھائی در انظار جھانيان تاثير بسياری می گذارد و ھم بر کيفيت زندگی بھائيانبه اين حمالت ھم  بر تصوي
حفظ وحدت جامعه ی بھائی، پاسخ به حمالتی که به امر بھائی می شود و شرکت اکثر بھائيان در فعاليتھای 

نوع بشر نيز کامالً نخواھد  را تامين نمی کنند، و احتماالً  حضرت بھاءهللاتوسعه ی جامعه ی بھائی، به تنھايی ھدف 
بشر فقط در صورتی اين حقيقت را می پذيرد که روح . پذيرفت که ظھور بھائی پاسخگوی نيازھای آينده ی بشری است

شوقی ربانی بارھا . جديد و روش زندگی و ويژگيھای جديد و جذابتری در زندگی بھائيان و رفتارشان مشاھده کند
  :فرمود

دون ترديد و به تنھائی، نصرت و غلبه ی مسلّم و قطعی اين امر اقدس فقط و فقط يک عامل، ب"
ابھايی را تضمين و تامين خواھد کرد و آن حد و اندازه ای است که مرآت حيات درونی فردی و شخصيت 
پنھانی خصوصی ما، در زمينه ھا و عرصه ھای متنوع و متعدد خود، شکوه و عظمت اصول و مبادی ازليه 

  ٣٤٧."که مظھر کليه ی الھيه، اعالن و ابالغ فرموده، منعکس و متجلی نمايد ی ابديه ای را
شکی نيست که جامعه ی بھائی برای بيشتِر آن چيزھايی که جامعه ی مدرن به آن توجه می کند، چاره ی  
ً تحسين و تعريف عموم را برانگيخ. جالبی دارد . ته استاز اولين روزھای پيدايش دين بھائی، شخصيت بھائيان عموما

  :آنچه را ديده اين طور شرح می دھد ١٣ادوارد گرانويل براون در قرن 
و شکست ] يعنی بھائی[اغلب شنيده ام که کشيشھای مسيحی از موفقيت شگفت انگيز مبلغان بابی 

ً کامل خود حيرت می کردند در ادامه بعضی . [به نظر من، پاسخ به روشنی خورشيد ظھر است...تقريبا
  ]....دی خودش را درباره ی جنبه ھای خاصی از فرقه گرايی مسيحی می آوردنظرات انتقا

خلوص کامل بابيان، ناديده گرفتن و نترسيدن از مرگ و شکنجه ای که به خاطر دينشان تحمل می 
کنند، اعتقاد محکم و قطعی آنھا به راستِی دينشان، رفتار تحسين آميز آنھا در برابر بشر و مخصوصاً در برابر 

   ٣٤٨.دينانشان، در نظر ناظران غربی، قوی ترين دالئلی ھستند که نظر ديگران را به بابيان جلب می کنندھم
نمايش کامل يگانگی نژاد بشری و . امروزه نيز ناظران ديانت بھائی، جامعه را به ھمان اندازه تحسين می کنند

ھا در آن حضور دارند، خودداری کامل از بحث و نفی نژادپرستی در جامعه ی بھائی که تقريباً افرادی از ھمه ی نژاد
جدل دينی يا انتقاد از اديان ديگر، آزادی از لکه ھای رسوايی اخالقی و مالی که نھضتھای دينی امروزی اکثراً به آن 
دچار ھستند، نشر پيام بھائی بدون اين که به زور و فشار بخواھند عقيده ی خود را به ديگران بقبوالنند، و شھرت 

ھر کدام از اينھا در پايه گذاری احترام ھمگان به جامعه ی بھائی نقش داشته  -مومی جامعه ی بھائی به مھمان نوازیع
  .اند

به ھر حال، با توجه به بحران ھای فزاينده در امور انسانی، امروزه جامعه ی بھائی چالش بزرگی دارد تا 
در کشورھای غربی، مردم منتظرند ببينند که آيا خانواده ی بھائی  مثالً . الگويی برای تغييرات اساسی اجتماعی ارائه کند

حضرت شروع جديدی را نشان می دھد؛ آنھا توجه دارند که تا چه حد جامعه ی جوان و کودک بھائی پندھا و دستورات 
تالشھای نھضتھای  در افريقا، ھنوز قبيله گرايی وجود دارد و. را در زندگی و ديدگاه ھای خود منعکس می کنند بھاءهللا

آيا جامعه ھای بھائی آن . سياسی و دينی را که می خواھند شرايط ايجاد جامعه ی جديدی را فراھم کنند، خنثی می کند
کشورھا می توانند از عھده ی اين مشکالت برآيند؟ در بسياری از فرھنگھای آسيايی، با وجود برنامه ھای قوِی 

گرچه جامعه ھای بھائی در از بين . عی پايينی که قرنھا داشته اند باقی مانده اندآموزشی، زنان ھمچنان در مقام اجتما
در مورد تساوی زن و مرد، می تواند چنان  حضرت بھاءهللابردن اين وضع گامھای بزرگی برداشته اند، اما آيا تعاليم 

پيش بينی فرمود در  حضرت بھاءهللا در اين جامعه ھا نفوذ کند که به زنان فرصت بدھد نقش متحول کننده ی جديد را که
  جامعه ايفاء کنند؟

سرانجام، آيا جامعه بھائی می تواند ثابت کند عقايد بھائی حالل مشکالت اقتصادی کنونی است، مشکالتی که 
زندگی اجتماعی و روحانی بشر را فلج کرده است؟ اخيراً در بسياری از کشورھای جھان سوم، در بعضی از مناطق، 

ً با اين چالش روبرو ھستنداکثر جمع . يت را بھائيان تشکيل می دھند و محفلھای روحانی محلی در اين مناطق مستقيما
ايجاد  دفتر جديد توسعه ی اجتماعی و اقتصادی، اعالم کرد که يک ١٣۶٢بيت العدل اعظم در کانونشن بين المللِی  سال 

شروع کنند که در " سطح مقدماتی و مردمی"اری را در جامعه ھای بھائی تشويق شدند که پروژه ھای بسي. شده است
اين  One Countryنشريه ی باکيفيت بين المللی بھائی نام . به کار رود حضرت بھاءهللاآنھا تعاليم اجتماعی و اقتصادی 

شر می شود اين نشريه به زبانھای انگليسی، فرانسوی، اسپانيايی، چينی، روسی و آلمانی منت. فعاليتھا را بررسی می کند
روشن است که جامعه ی . ، خوانندگان بسياری دارد)nongovernmental community(و در جامعه ی غير دولتی 

اين فعاليتھا جزئی . بھائی مشغول يادگيری از راه تجربه در امور اقتصادی است و تنھا يک سيستم عقيدتی ارائه نمی کند
  . دگی جامعه ی بھائی بررسی دقيقی را در سالھای سخِت آينده می طلبداين جنبه از زن. از زندگی جامعه ی بھائی است

                                                 
 .۴۶٠انوار ھدايت، ص ٣٤٧
 .xv-xxفِلپس ، صص . نوشتۀ مايرون اچ ”Life and Teachings of Abbas Effendi“مقدمه ی ادوارن براون بر کتاب ٣٤٨
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چنين چالشھايی روحيه ی قھرمانی و اشتياق جامعه ی بھائی را در سالھای پايانی قرن بيستم محک می زند و 
ی تواند به خصوص، نيرويی که در جامعه ی جھانی بھائی وجود دارد و م. اين روحيه را تا حد اعالی آن ظاھر می کند

در سالھای آينده بھائيان دليل خوبی دارند برای اين که عميقتر در اين . اين جامعه را الگوی اجتماعی جديدی قرار دھد
بيان حضرت بھاءهللا تفکر کنند؛ حضرت بھاءهللا در اين بيان امتياِز رسالت خود را نسبت به رسالت انبيای گذشته بيان 

  : می فرمايد. می کند
  ٣٤٩."قال تعاليا اِلَجَعلَُکما َصيّاَدی االنسان و اليوم يقول تعالوا لِنَجَعلَُکم ِعلَّةَ حيوة العالَم) حمسي(انّه "
فرمود بياييد شما دو نفر تا شما را شکارچی انسان قرار دھم و امروز می گويد ) مسيح(ھمانا او : ترجمه[

  .]بياييد تا شما را علت حيات و زندگی عالَم قرار دھيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .۵ – ۴صص " منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا" ٣٤٩
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   ادوارد گرانويل براون  :ضميمه
  

  
نام ادوارد گرانويل براون در تاريخ 

در دھه . قرن اّول بھائی جايگاھی خاصی دارد
که در دانشگاه کمبريج علوم . م١٨٨٠ی 

تاريخ و "پزشکی می خواند، نظر وی به 
 جلب شد و در تمام طول)" ايران(ادبيّات فارس

اين امر باعث . عمر به تحقيق در آن ادامه داد
براون . شد او به تحقيق در نھضت بابی بپردازد

برای اولين بار در تحقيق معتبر ژوزف آرتور 
مذاھب و فلسفه ھای آسيای "دوگوبينو، کتاب 

پس از آن . با نھضت بابی روبرو شد ،"مرکزی
. به ايران سفر کرد ١٨٨٨ – ١٨٨٧درسالھای 
بب شد براون شروع کند به جمع اين سفر س

آوری کردن و ترجمه کردن  آثار مھّم دين بابی 
و بھائی، و نيز انجام دادن تحقيقات علمی 

بسياری از اين آثار تحت . فراوانی در اين زمينه
نظر مؤّسسۀ سلطنتی آسيائی چاپ و منتشر شده 

  .است
تحقيقات براون سرانجام او را به 

، دو ١٨٩٠در سال  فلسطين کشانيد و در آن جا
سال قبل از درگذشت حضرت بھاءهللا چھاربار 
. ايشان را زيارت و با ايشان مصاحبه نمود

براون که بسيار باھوش و آرمانگرا بود، به 
اين تاثير را می توان در مقدمه ی ترجمه ی . شّدت و به صورت غيرقابل مقاومتی مجذوب داستان قھرمانی دين جديد شد

که در مجله " بابيت"و نيز در مقاله ی طوالنی او به نام  حضرت عبدالبھاءنوشته ی  ٣٥٠ی شخصی سياحمقاله براون از 
  .چاپ شد، ديد ٣٥١سيستم ھای مذھبی جھانی 

  
. متأّسفانه با گذشت زمان، کارھای محقّقانه ی براون با اغراض مختلف سياسی دوران ويکتوريَن آميخته شد

ايران داشت، اميدوار بود آنان را از نادانی و استبداد سلطه ی دوگانه ی علمای  براون به خاطر عالقه ای که به مردم
براون در اروپا  ٣٥٢.ايران شد" نھضت مشروطه خواھی"در نتيجه، براون طرفدار . شيعه و پادشاھان قاجار آزاد کند

مبريج محّل مالقات و برای اين نھضت پول جمع کرد، به نمايندگی آنھا به سخنرانی پرداخت و خانۀ خود را در ک
مشروطه . طرفداری از سياست آزاديخواھی وی را به ملّی گرائی افراطی کشانيد. قرارگاه تبعيديان ايرانی قرار داد

خواھان ايران در دايرۀ حکومت امپرياليستی بريتانيا بصورت متّفقين طبيعی عليه روسيّۀ تزاری که از شاھان قاجار 
  .طرفداری می نمود، درآمدند

ھمبسته ترين نيروی ) يا بگفتۀ خود وی که ھمواره آن را تکرار می کند بابی ھا(راون چون جامعۀ بھائی را ب
چون . مترقّی ايران می دانست، انتظار داشت که آنان رھبری دگرگونی سياسی و اجتماعی کشور را بعھده بگيرند

علت آن بود که حضرت . اری کردند، براون نااميد شدبھائيان از ھرگونه دخالت در مخاصمات ملّی و يا بين المللی خودد
بھاءهللا دين بھائی رسالتی الھی می دانست که حضرت باب مسير رسيدن به آن را ھموار فرمود و نمی پذيرفت که اين 

                                                 
  .مقاله ی شخصی سياحادوارد گرانويل براون،  ٣٥٠
  .Babism” in Relious Systems of the World“د گرانويل براون، ادوار ٣٥١
مشروطه خواھان که متفقين عجيبی از روحانيون شيعه ی روشن فکر و سياسيون دنيوی راديکال بودند و طاليه داران نھضت انقالبی بودند  ٣٥٢

 . به قدرت رساند ١٣٥٧که سرانجام آيت هللا خمينی را در 
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يم ناخشنودی براون را می توان از مطالبی که در بارۀ تعل. دين جھانی را به حد ھواداری از تعّصبات سياسی تقليل دھد
  :نوشته، به خوبی احساس کرد" وحدت عالم انسانی"حضرت بھاءهللا راجع به 

اھداف ديانت بھائی بعقيدۀ من بيش از آن جھانی و بين المللی است که بتواند خدمتی به تجديد حيات سياسی "
ين بيان بغايت زيبا است ولی در البتّه ا" ليس الفخر لمن يحّب الوطن بل لمن يحّب العالم"بھاء هللا می گويد . بنمايد) ايران(

  ٣٥٣".حال حاضر ايران به مردانی احتياج دارد که حّب وطن را به ھرچيز ديگر ترجيح دھند
عّدۀ کمی از بابيان البتّه، با اشتياق و عالقه حاضر شدند که نقش سياسی خود را آن طور که براون در نظر 

ن زمان رھبر پيشين خود ميرزايحيی را در تنھائی تبعيدگاه جزيرۀ قبرس بودند که در آ اََزليھايی اينان. داشت ايفاء نمايند
اين اشخاص در جريان  ٣٥٤.رھا نموده و ناگھان به ايدئولوگھا و روزنامه نگاران و عوامل زيرزمينی سياسی تبديل شدند

ادترين ھمکاران براون فّعاليت ھای خود به مکاتبات دوستانه با براون ادامه داده و آن طور که براون گفت قابل اعتم
اين افراد که اشتياقی شديد به احراز مقامات سياسی داشتند و حضرت بھاءهللا آنھا را از به کاربردن ميراث . شدند

حضرت باب برای اين منظورمنع کرده بود، اسناد و مطالبی را که منبع اصلی تحقيقات بعدی براون بشمار می رفت 
   ٣٥٥.برای وی تھيّه نمودند

فصل ازليھا در تاريخ بھائی نقشی زودگذر داشت و اسناد معتبری . از نقطه نظر پژوھشی تأّسف آور بودنتيجه 
نکته ی  ٣٥٦.که براون شديداً به آن تکيه کرده بود بزودی اعتبار خود را از دست داد و مغشوش و مقلوب از کار درآمد

. ين مقاالت کنت دو گوبينوی فقيد پيدا کرد قائل بودب ١٨٩٢تاسف اور مھم اھميتی بود که براون برای سند عجيبی که در
ماجرای کامل آن در حد اين يادداشت . چاپ نمود کتاب نقطه الکافاو بعداً اين سند را به نام محرمانه ی فارسی آن ، 

  .نمی گنجد،  اما اين موضوع شايان توجه است چون درمنحرف شدن موقتی براون از ريشه ھای بھائی موثر بود
الکاف به ظاھر يک تاريخ از نھضت بابی بود و براون آن را به شھيد محترم بابی، حاجی ميرزا جانی  نقطه

، اعدام شده بود و مشھور بود که حاج ميرزا جانی خاطرات شخصی خود ١٨۵٢نسبت می داد که چھل سال پيش، در 
اون برای اين ادعا ميرزا يحيی بود، ميرزا تنھا مدرک بر. را از بعضی از اتفاقاتی که در آنھا درگير بوده نوشته است

  .يحيی که اخيراً اعتبار خود را بين ھمدستانش از دست داده بود؛ خوِد متن نام نويسنده را ذکر نکرده بود
اگرچه به نظر می رسيد گزيده ھايی از يادداشتھای گم شده ی حاج ميرزا جانی در اين متن به کار رفته بود، 

به جز شواھد داخلی، اشاره ھايی نيز . ميد که شھيد جانی نمی توانسته نويسنده ی نقطه الکاف باشدولی بايد براون می فھ
به عالوه دليل کافی . در آن شده بود، يعنی بيش از يک سال پس از شھادت شھيد جانی ١٨۵٣-١٨۵۴به اتفاقات سالھای 

مع آوری شده و يک کپی از آن بدون نام و ، ج١٨۶٠وجود دارد که نشان دھد نسخه ی نھايی در حدود اوايل دھه ی 
فرستاده شده بود و در کلکسيون کتابھای او ) کتابخانه ی ملی(نشان به پاريس، به کنت دوگوبينو يا بيبليوتک ناسيونال

ذکر نشده ) ١٨۶۵چاپ (مذاھب و فلسفه ھای آسيای مرکزیاين مجموعه در کتاب کنت دوگوبينو به نام . قرار گرفته بود
يک محقق بھائی بزرگ به نام ميرزا  ٣٥٧.تابی که مسلماً بايد از اين سند به عنوان يک منبع کليدی استفاده می کردبود، ک

ابوالفضل گلپايگانی که زمانی روی يک کپی از کتاب اصلی ميرزا جانی کار کرده بود، بی پرده اعالم کرد که نقطه 
  .الکاف اثر ميرزا جانی نيست

بھاءهللا را در حوادثی که به نظر می رسد حضرت حيی بسيار تحسين شده و رھبری چون در اين کتاب ميرزا ي
کتاب آنھا را روايت می کند، بد می داند، ممکن است اين کتاب تالش طرفداران يحيی باشد که می خواسته اند نقش 

اب، وفادارانه شخصيت نامانوس بعضی از مندرجات دينی کت. محکم کنند ١٨۶٠کمرنگ يحيی را در اواخر دھه ی 
تحقيقاتی بسياری الزم است که . ديدگاھھای مشھور يحيی را منعکس می کند و اعتماد بيشتری به اين تصور می بخشد

  . رمز اصل اين سند گشوده شود
ً به آنھا عالقه داشت . با اين وجود، براون نقطه الکاف را تاريخ معتبری از حوادثی می دانست که عميقا

عينی که وجود داشت، يه نظر می رسد ھمدستان ازلی، براون را تشويق کرده اند که باور کند  برخالف تمام شواھد
 حضرت بھاءهللاجامعه ی بھائی عمداً اين سند را سرکوب کرده است تا تاريخ بابی را طوری از نو تنظيم کند که ادعای 

است که او خود را در موقعيت معاصرين  از بعضی از اشاره ھای خوِد براون به اين موضوع واضح. را تقويت نمايد

                                                 
 .تأليف ايادی امرهللا جناب حسن باليوزی" ادوارد براون و امر بھائی"مۀ نقطة الکاف نقل از کتاب مقدّ  –ادوارد براون  ٣٥٣
چنين بنظر می رسد که اکثريّت قريب باتّفاق آنان اصوالً از . ازلی ھا از قبول امر حضرت بھاءهللا سرباز زده و خود را ھنوز بابی می دانند ٣٥٤

نظريات انقالبی سياسی پناه برده و با علمای اسالمی که زمانی بقتل عاّم بابيان می پرداختند ھمداستان شده ھرگونه عالقۀ مذھبی بريده و بدامان 
 .اند
دو نفر از رھبران معروف ازلی بنام شيخ احمد روحی و ميرزا آقاخان کرمانی که ھردو با دختران ميرزا يحيی ازدواج کرده بودند و تّصور  ٣٥٥

بحضرت بھاءهللا پيدا کرده است سعی نمودند که با تھيّۀ اسناد و مدارک جعلی وی را متقاعد سازند که حضرت  می نمودند که براون تمايلی
نتيجۀ اقدامات آنانرا می توان در آثار براون بخوبی مشاھده کرد زيرا وی ھمواره . بھاءهللا مقامی را که متعلّق بميرزا يحيی بوده غصب کرده اند

 .مديد است بنام بھائی معروف شده در تمام نوشته ھای خود بابی می نامدجامعه ای را که مّدتھای 
و مقدمۀ اين کتاب که  ٨٨تا  ٧٠و کتاب نقطة الکاف صفحات  ٨۴ -٨٠ – ٣۴ – ٣٣ – ٢١ – ١٩برای نمونه به کتاب ھشت بھشت صفحات  ٣٥٦

 .رد بحث قرار گرفته مراجعه شودتأليف ايادی امرهللا جناب حسن باليوزی مو" ادوارد براون و امر بھائی"در کتاب 
ً چطور اين متن وارد کلکسيون دوگوبينو شد ھنوز رازی باقی ماند ه است ٣٥٧ ھيچ شاھدی وجود دارد مبنی بر اين که گوبينو اين . اين که دقيقا

 .کتاب را داشته است يا به محتوای آن آشنا بوده است
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خود، از سخنگويان محققين منتقد به اسناد دينی می ديد که ھمزمان داشتند در نسخه ھای مختلف انجيل، نشانه ھايی از 
  ٣٥٨.رقابتھای فرقه ای و حزبی بين مسيحيان اوليه پيدا می کردند

شايد در . م در طلوع دين جديد منحرف شونددليل ھر چه بود، نتيجه آن بود که توجھات، از پيشرفتھای مھ
با حضرت عبدالبھاء به مکاتبه پرداخت و . نتيجۀ ھمين احساس بود که براون بعداً باب مراوده را باجامعۀ بھائی باز کرد

شرح  ١٩٢٢و عاقبت در ژانويۀ . ضمن سفر ايشان به اروپا با ايشان مالقات کرد ١٩١١در لندن و پاريس در سال 
منتشر ساخت و در آن از رھبر در گذشتۀ جامعۀ بھائی بنام شخص " جامعۀ سلطنتی آسيائی"ر مجلّۀ مبسوطی د

بزرگواری ياد کرد که احتماالً نفوذ فوق العاده ای نه تنھا در شرق بلکه در غرب جھان بيش از ھر متفّکر و مربّی 
  .آسيائی ديگر در اين زمان داشته است

توّسط دانشمند ايرانی مقيم بريتانيا،  ١٩٧٠م براون در تاريخ امر بھائی در سال اّولين قدم مفيد در ارزيابی سھ
تحقيقات آينده قطعاً دست . برداشته شد" ادوارد گرانويل براون و آئين بھائی"ايادی امرهللا، حسن باليوزی با نوشتن کتاب 

فّعاليت ھای زودگذر سياسی زمان او به خوبی آوردھای علمی را که براون با تحّمل رنج فراوان تھيّه و بجای گذاشته از 
نتيجۀ اين تحقيقات ھرچه باشد، مطالعه ی ريشه ھای دين بھائی با رعايت تعادل بين . متمايز و مشخص خواھد نمود

تحقيقات علمی و احساس محبت، سبب شد يک دانشمند ممتاز غربی نوشته ھائی چنين دقيق از تجربه ھای دست اّول 
  .ای بدون واسطه با بنيانگذاردين بھائی تھيه نمايدخود و مالقات ھ

  
  
  
  
  
  

    

                                                 
يکش در خدمات خارجی بريتانيا، ِسر سسيل سپرينگ رايس، اشاره می کند که رابطه در اين رابطه، براون به پيشنھاد يکی از دوستان نزد ٣٥٨
در ). با اشاره به اين که اولی مقام دومی را غصب کرد(و ميرزا يحيی مثل رابطه ی سينت پُل و سينت پيتر بوده است حضرت بھاءهللای 

حضرت برای  حضرت باببين حوادث تاريخ مسيحی و بھائی اين است که حقيقت، براون پيش از اين اشاره کرده بود که تنھا رابطه ی بامعنی 
با توجه به اين . ھموار ساخت حضرت بھاءهللارا بازی کرد و راه را برای آمدن  حضرت مسيحنقشی شبيه نقش يحيی تعميددھنده برای  بھاءهللا

   .چيزی که برای ازلی ھا و براون جاذبه ای نداشت ديدگاه تنھا نقشی که يحيی داشت، نقش يھودای اسخريوطی در تاريخ مسيحی بود،


