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                 پيشگفتار                      

   يکصدمين سالگرد درگذشت حضرت بهاءا١٩٩٢     بيست و نهم ماه مه 
  ت واحد دارد وّ بشرى حکم ملپيام حضرت بهاءا مبنى بر اين که جامعۀ  .است 

  کره زمين براى ابناى انسان به منزله يک وطن محسوب است بيش از يکصد 
  ، ليکن متأسفانه بى تأمل و بدون مطالعه موردقبل به جهانيان ابالغ شد سال
  اعتنائى و انکار سران عالم و زمامدارانى قرار گرفت که در ابتدا مخاطب و بى

  شود که همان تعاليم ا امروز مشاهده مىّام.  پيام مزبور بودند دريافت کنندۀ
  ريختن نظم اخالقى و گسيختن و فرو.  آمال بشر شده استکانون اميد و قبلۀ

  بينى اجتماعى جهان نيز که به صراحت و آشکارا در پيام حضرت بهاءا پيش
  .نمايد شده بود همچنان اجتناب ناپذير مى

  بديا  درگذشت حضرت بهاءا انتشار مىاين رساله که به مناسبت سدۀ         
  بر تقاضاى  مختصرى است بر زندگانى و آثار آن حضرت که بنامۀّمقد

  بيت العدل اعظم هيئتى است که قيادت و. ّاعظم تهيه شده است بيت العدل 
  کوشش هائى که رويدادهاى. هدايت کوششهاى جهانى بهائيان را بر عهده دارد

  اين رساله در  ضمن. ک آنها بوده استّ تحريک قرن اخير سبب ظهور و مايۀ
   کرۀه آيندۀل در بارّر و تأمّدورنمائى را که بهائيان سراسر جهان به هنگام تفک

  .دهد مى نمايند، ارائه م مىّزمين و سرنوشت نوع بشر با اطمينان خاطر در نظر مجس
   

  ١ص 
                                     ١  



                    حضرت بهاءا              
   جديد،نياز حياتى نوع انسان در آن است که در بارۀبا فرارسيدن هزارۀ         

  اين نيازمندى در.  انسانى ، به وحدت نظر دست يابدطبيعت انسان و جامعۀ
  الت عقيدتىّنظام هاى فکرى و تحو اى از  ظهور رشتهيکصد سال اخير انگيزۀ

  .پى ساخته است  ج و آشوب هاى پى درّشده که دنياى ما را دستخوش تشن
  شور و. اده باشندرسد اکنون توان تحرک خود را از دست د نظامهائى که بنظر مى

  آور آنها ،  رغم نتايج و ثمرات يأس  هيجانى که اين کوشش ها در برداشته على
  زيرا بدون يک اعتقاد. ت و عمق نيازى است که به آن اشاره شد ّخود گواه شد
  هاى چنان رسد بتوان پايه  مسير تاريخ بشر ، به نظر نمىمشترک در بارۀ

ّکه اکثريت مردم خود را نسبت به آن متعهاى جهانى را بنيان گذاشت  جامعه احساس  دّ
  .کنند

  .شود چنين چشم اندازى در آثار حضرت بهاءا آشکارا مالحظه مى         
  حضرت بهاءا که در قرن نوزدهم به رسالت الهى مبعوث گرديد و تأثير و نفوذ

  نوامبر ١٢ تاريخ معاصر اديان است در روزافزون تعاليمش مهمترين واقعۀ
  د گرديد و در سن بيست و هفت سالگى رسالتى را آغاز ّ در ايران متول١٨١٧
  تدريج افکار و قلوب چندين مليون نفوس روى زمين از هر نژاد و که به کرد

  چه در اين پديده گر) . ١(ر خود ساخت ّتى را مجذوب و مسخّفرهنگ و مل
   

  ٢ص 
  ييرات عظيمى که در گذشتهسابقه و نظير است وليکن با تغ جهان معاصر بى

در مسير حيات مشترک بشرى روى داده ارتباط دارد ، زيرا حضرت بهاءا  
  خود را حامل وحى آسمانى و پيامبر الهى در دوران بلوغ عالم انسانى اعالم

  ق بخشد و روابط وّ اديان گذشته را تحقبايد وعود همۀ پيامبرى که مى. فرمود
  .سيس وحدت عالم انسانى بوجود آوردأاى تموجبات روحانى الزم را بر

  ّاقل ّتأثيراتى که حيات و آثار حضرت بهاءا تاکنون بجاى گذاشته حد          
  ّه هر فردى را که واقعا به اصالت روحانى وجود انسان و هويت معنوىّبايد توج



   چنينکاء بهّ ارض بايد با ات کرۀاو اذعان دارد و معتقد است که سازمان آيندۀ
  عا براى بررسىّمدارک و شواهد اين مد.  حقيقتى ايجاد گردد به خود جلب نمايد

  لين بار در تاريخ ، شرح مبسوط وّدقيق عموم افراد در دسترس است و براى او
  سوابق و مآخذ معتبر مربوط به ظهور يک آئين مستقل و سرگذشت زندگانى

  ارکى در دسترس است کههمچنين مد. س آن در اختيار بشر قرار دارد ّمؤس
  دهد ، آنچنان استقبالى  استقبال مردم را از اين امر جديد نشان مىجريان و نحوۀ

  تواند اى که هم اکنون مى جامعه. اى جهانى گرديده است  که سبب ايجاد جامعه
  )٢. (است   بشرى جامعۀلۀّب از جميع عناصر و اجزاء متشکّعا کند که در واقع مرکّاد

  سبه از انظار پوشيده بود،ّت بالنضتا اواسط قرن حاضر پيشرفت اين نه         
  چه که تعاليم حضرت بهاءا تغيير دادن عقيده و ايمان نفوس را به عنف و

  اى است که در گذشته معمول اين درست برخالف نحوه. اکراه منع نموده است 
  .اند نف گسترش وسيع يافتهبوده ، چه بسيارى از آراء و عقايد دينى با استفاده از ع

  ّىهاى محل ّ بهائى براى تأسيس جمعيتگذشته از اين رجحانى که جامعۀ
   

  ٣ص 
  در  ّبهائى در سراسر جهان قائل بوده مانع پيدايش مراکز پرجمعيت از بهائيان
  يک کشور شده و از بسيج امکانات موجود براى برنامه هاى وسيع در زمينۀ

  بى آرنولد توين. ه عموم مردم نيز جلوگيرى کرده است العات الزم بّرساندن اط
(Arnold Toynbee)از اينکه نهضت بهائى ممکن است حاکى از ظهور يک   

  ه ّ به اين نکته توج١٩٥٠ ديانت جديد جهانى باشد به هيجان آمده و در دهۀ
   غربى همانکه امر بهائى در اواسط قرن بيستم در ميان افراد تحصيل کردۀ نمود
ّدر معروفيت دارد که مسيحيت در بين گروه مشابه در امپراتورى روم در قرنق ّ  

  )٣. (دوم شناخته شده بود 
   بهائى در بسيارى از کشورها به جامعۀاءدر سالهاى اخير که شمار اعض         

  .اى چشمگير تغيير کرده است  سرعت افزايش يافته اوضاع و احوال به گونه
  توان يافت که در آن تعاليم حضرت اى نمى يا ناحيهاکنون به راستى در دن



  احترام و تحسينى.  جديدى از زندگى نفوذ نکرده باشدبهاءا براى ايجاد نحوۀ
  هاى د نسبت به طرحّحکه به تدريج دواير دولتى و فرهنگى و سازمان ملل مت

  حکمدارند دليل م  بهائى ابراز مىتوسعه و عمران اجتماعى و اقتصادى جامعۀ
  اى است که کهّ محرۀّى  قوّطرفانه و جد  بىديگرى بر لزوم بررسى و مطالعۀ

  م و حساس درمههاى  لى که از نظر جنبهّل اجتماعى گشته تحوّموجب چنين تحو
  .جهان منحصر به فرد است 

ّدر ماهيت و فطرت اين قوۀ            ّ خالقه هيچ شک و ترديدى وجودّ محرکۀّ
  :ع است ّ بهاءا مشتمل بر مواضيع و مطالبى بسيار متنوآثار حضرت. ندارد

  از مسائل اجتماعى از قبيل امتزاج و وحدت نژادهاى مختلف، تساوى حقوق
  زنان و مردان، خلع سالح عمومى گرفته تا مسائل ديگرى که مستقيمًا به

   
  ٤ص 

  نهايتمتون اصلى اين آثار در . کند  حيات درونى روح انسانى ارتباط پيدا مى
  ّدقت و مراقبت نگاهدارى شده است ، چه آثارى که به خط حضرت بهاءا مرقوم

  شده و چه آثارى که در حين نزول وحى بوسيله کاتبانى در حضور ايشان تحرير
  ها مورد تصديق حضرت بهاءا قرار گرفته ت آن نوشتهّيافته و سپس صح

  هائى از اين آثار م قسمتّ منظاى دقيق و طى ساليان متمادى طبق برنامه. است 
  به بيش از هشتصد زبان در سراسر دنيا ترجمه شده و در هر نقطه و ديار در

  .دسترس همگان قرار گرفته است 
   

  ٥ص 
                                    ٢  

                            والدت آئينى جديد
  در زندانى زيرزمينى که ١٨٥٢رسالت حضرت بهاءا در آگست          

  اى نجيب و اشرافى که ايشان در خانواده. چال بود آغاز گرديد مشهور به سياه
  ّدرسيد متول اصل و نسبش به دودمانهاى بزرگ شاهنشاهى قديم ايران مى



ّشدند و با آنکه موقعيت خاص    حکومت براىى براى احراز مقام وزارت در دائرۀّ
  اى خويش را درومقام امتناع نمودند و در عوض قّايشان مهيا بود از قبول آن 

   در بين١٨٤٠ راه خدمت به نوع مصروف داشتند ، به قسمى که در اوائل دهۀ
  ّاين زندگانى مرفه و ممتاز بعد از. شهرت يافتند ) پدر بينوايان (مردم به عنوان 

  يعنى هنگامى که ايشان از حاميان و پيشوايان نهضتى گرديدند١٨٤٤سال 
  .ر بود مسير تاريخ کشورشان را دگرگون سازد، به سرعت منقلب شدّمقدکه 

  اوائل قرن نوزدهم زمانى بود که در بسيارى از کشورهاى جهان پيروان         
  ى و صميمىّپيروان جد. کشيدند  اديان، ظهور پيامبر موعودى را انتظار مى

  نّ تمد توسعۀاديان مختلفه که از اثرات و عواقب تحقيقات علمى و بسط و
  الت و تغييراتّ مضطرب شده بودند براى درک و فهم اين تحوصنعتى عميقًا

  در اروپا و. ه نمودند ّ خود مراجعه و توجسۀّسريع و روز افزون به کتب مقد
 (Millerites) و پيروان ميلر (Templers)ّآمريکا گروههائى از قبيل هيکليون 
  ّاند که مؤيد ى شواهد و آثارى يافته مسيحّيقين نمودند که در کتب مقدسۀ

   
  ٦ص 

  رسد و اعتقاد راسخ آنان در اين مورد است که به زودى تاريخ به پايان مى
  نظير اين شور و هيجان و اعتقاد. رجعت حضرت مسيح قريب الوقوع است 

ّبراينکه وعود منصوصه در قرآن و احاديث مرويه اسالم در شرف تحق   ق است درّ
  . آشکار گرديدخاور ميانه نيز

  ترين نهضت مربوط به منتظرين ظهور موعود مهمترين و برجسته         
  کى بر تعاليم بازرگانى جوان از اهلّنهضتى بود که در ايران وقوع يافت و مت

   ميالدى١٨٥٣ تا ١٨٤٤از . ور است شهم) ٤(شيراز بود که در تاريخ به باب 
  ه و صنف در هيجانى مملو از بيم ويعنى به مدت نه سال مردم ايران از هر طبق

  هيجانى بر اثر اعالن امر حضرت باب دائر بر آنکه روز. بردند  اميد به سر  مى
  رسد و شخص وى همان موعود منتظر کتاب بزودى فرا مى) يوم ا(خدا 

   عصرىحضرت باب اظهار نمودند که عالم بشر در آستانۀ. آسمانى اسالم است 



  جديد جميع شئون حيات انسانى خواهدتشاهد دگرگونى و قرار گرفته است که 
  ّىر و ادراک است حتّهاى جديد علمى که اکنون غير قابل تصو زمينه. بود 

  اطفال آن عصر بديع را قادر خواهد ساخت تا از اعلم علماى قرن نوزدهم سبقت
  نل در شئوّنمايد تا با ايجاد تحو نداى الهى عالم انسانى را دعوت مى. جويند

  اخالقى و حيات معنوى و روحانى اين تغييرات را بپذيرد ، حضرت باب اظهار
  داشتند که هدف از رسالتشان آماده ساختن عالم انسانى براى ظهورى بوده که

  ّرات قرار گرفته، يعنى ظهور مظهر کلىّدر مرکز و قلب اين تغييرات و تطو
ُُالهى يا من يظهره ا   که) کار خواهد نمودشخصى که خداوند وى را آش (َ

  )٥. ( اديان در انتظارش هستند پيروان همۀ
   

  ٧ص 
  اين چنين دعوتى دشمنى و عداوت فوق العاده شديد علماى اسالم را         

  ت حضرتّ ظهورات الهى به نبوزيرا آنان معتقد بودند که دورۀ. برانگيخت 
   آن مشمول حکمد خاتمه پذيرفته است و هرگونه اظهار و بيانى برخالفّمحم

  انکار و ادبار. عى خود به خود به اعدام محکوم است ّشود و نفس مد ارتداد مى
  علما نسبت به حضرت باب بزودى حمايت و پشتيبانى اولياى امور ايران را

  هزاران نفر از پيروان آئين جديد در جريان وقايع دهشتناک. بخود جلب نمود 
  ان باختند و خود حضرت باب در روزقتل عام و کشتار در سراسر آن کشور ج

  در عصرى که.  عام به شهادت رسيدند ٔدر مال) ٦( ميالدى ١٨٥٠نهم جوالى 
  ّ جهان غرب در امور دنياى شرق رو به فزونى بود ، اين وقايع توجه ومداخلۀ

  شرافت و اصالت. احساسات و عواطف مجامع با نفوذ اروپائى را جلب کرد
  وانش و بارقۀ پيرروش و رفتار دليرانه و قهرمانانۀحضرت باب و تعاليم او و 

  افروخته بودند م و تاريک برلاميدى که در راه اصالح اساسى در سرزمينى مظ
   و(Ernest Renan)ّه شديد شخصيت هائى چون ارنست رنان ّموجب جلب توج

   و کنت(Sarah Bernhardt) و سارا برنهارد (Leo Tolstoy)لئو تولستوى 
   )٧. (  گرديد (Conte de Gobineau)گوبينو 



  ّ      حضرت بهاءا به خاطر معروفيت و شهرتى که در دفاع از امر حضرت    
  باب کسب نموده بودند توقيف شدند و ايشان را به زنجير بسته پياده و پابرهنه

  ّت شهرت و نفوذ شخصى ايشان و موقعيت و مقامّلو لکن به ع. به طهران بر دند 
  هاى دول غربى در مورد قتل ى خانوادگى و نيز اعتراضات سفارتخانهاجتماع

  عام و کشتار بابيان ، على رغم الحاح و اصرار نفوس ذى نفوذ دربار ، آن حضرت
  چال افکنده شدند محکوم به اعدام نگرديدند و در عوض به زندان معروف سياه

  و در يکى از آباى ظلمانى در زيرزمين و مملو از حشرات موذى بود  که دخمه
   

  ٨ص 
  چه اتهامى وارد نياوردند دولتيان گر. ن واقع شده بود ّانبارهاى متروکه و متعف

  و لکن حضرت بهاءا و قريب سى نفر از اصحابشان را بدون حق استيناف در
  رناکى که بسيارى از آنانطچال در ميان مجرمين خ  ظلمت و کثافت اين سياه
  گردن حضرت بهاءا زنجير سنگينى بوس نمودند و برمحکوم به اعدام بودند مح

  .کهر نهادند که اثرات آن تا پايان زندگانى ايشان نمودار بود  به نام قره
  چون آن قسم که دشمنان آرزو داشتند حضرت بهاءا به آسانى از پاى در

  .نيامدند اقدام به مسموم ساختن ايشان نيز کردند 
   که محور اساسى آثار حضرت بهاءا تبيين و تشريحبايد يادآور شد         

  رين اديان گذشته راّاى است که عقول و افکار متفک مطالب و مواضيع عظيمه
  ّالوهيت ، نقش وحى: ّطي قرون و اعصار بخود مشغول داشته است ، از قبيل 

  ومالهى در سير تاريخ ، روابط نظامات دينى عالم با يکديگر ، مفهوم ايمان و لز
  قسمتى از اين.  بشرى سلطه و اقتدار مبانى اخالقى در سازماندهى جامعۀ

   روحانى حضرت بهاءا حين نزول وحى ، ازّآثار به روشنى از کيفيت نشئۀ
  العمل آن حضرت در برابر فرمان پروردگار و از گفت و شنودشان با روح عکس

  .کند   مىقدسى الهى که پايه و اساس رسالت آن حضرت است حکايت
   حيات ، حضرت بهاءا در يکى از آثار خويش بهقريب به پايان دورۀ         

  :اند  چال اشاره فرموده ّاختصار به کيفيت احوال دوران زندان در سياه



  ّ معينّ چهار شهر در مقامى که شبه و مثل نداشت مقر"         
  پنجاه نفر از تاريک و معاشر قريب صد و ّا محلّ ام٠٠٠٠٠نمودند 

  سارقين اموال و قاتلين نفوس و قاطعين طرق بوده مع اين
   

  ٩ص 
ّجمعيت محل    منفذ نداشت جز طريقى که وارد شديم اقالم ازّ

  اش خارج از بيان و آن جمع وصفش عاجز و روائح منتنه
ِ يعلم ما ورد علينا فى ذاک المقاماُ. لباس و فراش  اکثرى بى ُ َُ َْ َ ََ َ َ َاالنت َْ ْ ِن االظلمٔ َ ْ ٔ ِ") . ٨(  

  آمدند و يک يا چال فرود مى هاى سياه     هر روز زندانبانان از سه طبقه پله    
  ناظرين. بردند  چند نفر از مسجونين را گرفته و کشان کشان به محل اعدام مى

   اين که بابيان اسير و مظلوم را در خيابانهاى طهران به دهاناروپائى از مشاهدۀ
  نمودند و يا با تبر و شمشير بدن هايشان را قطعه قطعه ر مىتوپ بسته منفج

  هاى افروخته در محل جراحاتى که در بدنشان بوجود مى کردند و يا شمع مى
  ، ابراز) ٩(هاى گداخته جان تسليم نمايند  نمودند تا با زخم ىمآوردند نصب 

  شدن بود چنين احوال و احتمال کشته در بحبوحۀ. اند  وحشت و انزجار نموده
  .لين بار از رسالت خويش آگاه شدند ّکه حضرت بهاءا براى او

   در شبى از شب ها در عالم رؤيا از جميع جهات اين    "     
ّان: شد اء عليا اصغکلمۀ َا ننصرک بک و بقلمک ٕ َ َ َِ َ ِ َِ َُ ُ ّال تحزن عما. ْ َْ ْ َ َورد عليک  َ َْ َ َ َ   َو ال . َ

َتخف انک من االمنين  َ َِ ِٓ َ َ ُ سوف يبعث.ْٕ َ َْ َْ َاُ کنوز االرض ، و هم رجال ينصرونک بک  َ َِ َِ َ َ َُ ُْ ْ ٌْ ِ ٔ ُ  
َو باسمک  ِ ْ ِ َبه أحيا اُ أفدة ذىّالَ َ  ْ ِ َ العارفين ِ ِ") .١٠* (  

  مبادا از آنچه وارد آمده. تو را به تو و قدرت قلمت نصرت خواهيم نمود (          
  يا  ندوهگينا

 هاى زمين را بزودى خداوند گنجينه. اه حفظ الهى هستى بيمناک شوى چه که در پن
  مبعوث

  )نمود  خواهد کرد و آن نفوسى هستند که به نصرت تو و نام حيات بخش تو قيام خواهند
_______________________________________________________   



  مضامينلوب نيستط آثار عربى حضرت بهاءا به فارسى ممدوح و مچون ترجمۀ*
  تقريبى

  .مندرج گرديده است ( ) آنها به زبان فارسى در بين اين عالمت 
   

  ۱۰ص 
   الهى بر انبياى گذشته فقط به طور غير مستقيمىّ ما از کيفيت نزول وح         

  و آن چنان که در روايات باقى مانده از شرح حيات حضرت بودا ، حضرت موسى
  ويم در حالى که قلم حضرت بهاءاش د آگاه مىّحضرت عيسى و حضرت محم

  .نمايد  اين واقعه را به صورتى زنده و روشن توصيف مى
ّدر ايام توق"             ف در سجن ارض طاء اگر چه نوم از ّ

  قليل بود و لکن بعضى از زحمت سالسل و روائح منتنه
  شد از جهت اعالى رأس  داد احساس مى اوقات که دست مى

  ّ عظيمى که از قلۀخت به مثابه رودخانۀري بر صدر مى چيزى
  به آن جهت از جميع جبل باذخ رفيعى بر ارض بريزد و

  نمود اعضاء آثار نار ظاهر و در آن حين لسان قرائت مى
  )١١" (٠٠٠که بر اصغاء آن احدى قادر نه  آنچه را

   
  ١١ص 

                                      ٣  
         دوران تبعيد                         

          سرانجام حضرت بهاءا بدون رسيدگى و محاکمه از زندان رهائى يافتند 
  انهّدرنگ از زادگاه خويش تبعيد شدند و جميع دارائى ايشان مستبد و بى

   حضرت بهاءا را مى روس در ايران که شخصًانمايندۀ. غصب و ضبط شد 
   بابيان بود از حضرتاهد آزار و شکنجۀو با اضطرابى روزافزون ش شناخت

   حکومت روس عزيمتبهاءا دعوت کرد تا به سرزمينى در بالد تحت سلطۀ
  ه بهّقبول چنين مساعدتى با توج. نمايند و مورد حفظ و حمايت او قرار گيرند 



  گرديد که ديگران آنرا به غلط اوضاع سياسى آن روز بدون ترديد موجب مى
  شايد بدين سبب بود که حضرت بهاءا) ١٢. (ياسى بدانند ّمتضمن مقاصد س

  تبعيد شدن به کشور همسايه يعنى عراق عرب را که در آن زمان در قلمرو
  امپراتورى عثمانى واقع بود ترجيح دادند و اين اخراج و تبعيد آغاز دوران

  .يدّ تبعيد و حبس و اذيت و آزار شديدى بود که بر ايشان وارد گردچهل سالۀ
   قتلّثر بابيان که از مخاطرۀؤحضرت بهاءا ، يگانه پيشواى توانا و م          
  ها مصون مانده بودند، در سالهاى بالفاصله پس از عزيمت از ايران عام

   بابى را که در بغداد اجتماع نموده بودند بر هررسيدگى به احتياجات جامعۀ
   کشته شدن اکثرمقارن آن واقعۀشهادت حضرت باب و . م شمردند ّامرى مقد

  ّ پيروان حضرت باب را متشتت وپيشروان و رهبران آن نهضت جوان ، جامعۀ
   

  ١٢ص 
  هنگامى که کوشش حضرت بهاءا. ق و مأيوس و پريشان ساخته بود ّمتفر

  براى گردهم آوردن بابيانى که به عراق عرب فرار کرده بودند مورد حسادت واقع
  حضرت بهاءا) ١٣( بابيان پديدار گرديدنفاق در جامعۀشد و اختالف و 
  يموده بودند اختيار نمودند و سر به صحراىپ فر ستادگان الهى ّيۀّطريقى را که کل

  آن حضرت خود. هجر نهادند و در مناطق کوهستانى کردستان عزلت گزيدند 
   را خيال مراجعتمهاجرتم: " اند   اين مهاجرت چنين فرمودهّدر ايام بعد در بارۀ

   اختالف احباب نشوم و مصدر انقالبّمقصود جز اين نبود که محل" و "نبود 
  ّبا آنکه دو سال اقامت در کردستان دورانى پر از محروميت بود" . اصحاب نگردم 

  ّاند که در آن ايام ى مفقود با اين همه مرقوم داشتهّو آسايش جسمانى بکل
   امرى که از جانب خداوند بدان مأمور بودندنهايت فرح مشهود بود و دربارۀ

  )١٤" (بخود مشغول بودم و از ماسوى غافل : " نمودند  ّانديشه و تمعن مى
   شخصى و فقط در اثر ايمان و ايقانحضرت بهاءا بدون تمايل و عالقۀ          

ّبه مسئوليت خويش در قبال امر حضرت باب ، عاقبت با استدعاى مصر    گروهانۀّ
  بردند و  تبعيد شدگان در بغداد که در حال يأس و نااميدى بسر مىبازماندۀ



  اى مراجعت ايشان و قبولّالع يافته بودند و تمنّ اقامت ايشان اطّتازه از محل
  . بابى را داشتند موافقت نمودند رهبرى و هدايت جامعۀ

   تبعيد و قبلين دورۀق به اّدو اثر  از مهمترين آثار حضرت بهاءا متعل          
  کلمات" لين اثر که آنرا ّاو.  است ١٨٦٣از اعالن رسالت ايشان در سال 

  اى کوچک و نفيس مشحون از کلمات قصار اند ، مجموعه ناميده "مکنونه 
  اخالقى است که جوهر تعاليم اخالقى و شئون و آداب روحانى ، مندرج در رسالت

  ر اين کلمات قصار که در نهايت زيبائى ود. دارد  حضرت بهاءا را عرضه مى
  

  ١٣ص 
   تعاليمشيوائى نگاشته شده است و حضرت بهاءا آنها را خالصه و چکيدۀ

انسانى در  پرده و حجاب با روح ّنمايند لسان الوهيت بى ىمفى ّروحانى انبياى سلف معر
  :ّتکلم است 

ّ        يا ابن الر حب اال ا-ِوح َْ  ْ عندياْشَ ْى االصاف ، ال ترغبِ َ ْ َ ُ ْ ْعنه ان تکن  ٕ ُْ َ ْ ٕ ُ   ي راغبًاَلاَ
ُو ال تغف ْ َ َل منه لتکون لى أمينًا ،َ َ ِ ُِ ْ و أنت توفق بذلک أن تشاهد اال ْ َ َِ ُِ ُ ُْ ِ َ َ ْ بعينک ال بعينْشياَْ َْ َ َِ ِ 
ِالعباد، ِ  

ِو تعرفها بمعرفتک ال بمعرفة أحد فى البالد  ٍ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْفکر ف.ْ  َى ذلک کيف ينبغى أن يکون ، ذلک َ َ َ َِ َِ َ َ َْ ْ ْ
ْمن ِ  

عطيتى ِ َعليک و عنايتى لک ، فاجعله أمام عينيک  َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َُ ْ َ َِ) .١٥(  
خواهى از  تر است اگر او را اى فرزند روح ، انصاف از هر چيز در نزد حق پسنديده(         
  آن

  اگر همه چيز را به انصاف توانى داددر امور . روى مگردان و غافل مشو تا امين او شوى 
  باره بيانديش و قدر اين چشم خود ببينى و بشناسى نه آنکه از ديگران پيروى کنى ، در اين

  )بخشش بدان و آنرا همواره در نظر دار 
ِ        يا ابن الوجود   ُ َ َ أحببنى الحبک -ْ  ْ ِْ ْان لم تحبنى لن. ِٔ  َْ َِ ُ ْ ْأحبک أبدًا ، فاعرف ٕ َْ ََ َ  ُ يا عبد ِ ْ َ)٢-

١٥(  



 اى زاده عالم وجود ، هنگامى که مرا دوست دارى دوستت خواهم داشت ، اگر        (  
  مرا

  )دوست ندارى هرگز دوستى مرا نخواهى داشت 
ِ        يا ابن االنسان    َ ّ ال تحزن اال-ْ ٕ ْ َ ْ َ فى بعدک عنا ، و الَ ّ َ َ ِ ْ ِتفرح اال فى قربک بنا و الرجوع ُ  َْ َ َِ َِ ُ ّ ِ ْ  

ْالينا  َ ٕ) .١٥-٣(  
باو   افسرده مباش و جز به نزديکىّاى فرزند انسان ، جز در هنگام دورى از حق        (  

  )شادى مکن 
   

  ١٤ص 
ِ        يا ابن الوجود  ُ َ َ صنعتک بأيادى القوة ، و خلقتک-ْ َُ ُْ َْ َ َ َ َِ ِ َبأنامل القدرة ، و أودعت فيک ُ ُ ْ َْ َ َْ ِ ُِ ِ ِ  
َ جوهر نورى ، فاست َ َ َْ ِغن بهْ ِ ِ عن کل شى ،الن صنعى کامل ، و حکمى نافذ ، ال تشک ْ ْ ُ ُ َُ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ ٌ ْ ْٔ ُ   ِفيه  َ
ُو ال تکن فيه مريبًا   ِ ْ ُ َ َ) .١٥-٤(  

  وديعه  عالم وجود ، بدست قدرت تو را آفريدم و گوهر روشنى را در تواى زادۀ        (  
عين کمال و  ام در مدار که آنچه کردهشک مکن و ترديد . نياز باش  نهادم به آن از همه بى

  آنچه
  )ام محتوم است  ر فرمودهّمقر

  ق به اين دوره کتاب ايقانّ حضرت بهاءا متعلّ        دومين اثر از آثار مهم  
   حقيقت ون شرح و بيان جامع و عميقى دربارۀّکتاب مزبور متضم. است 

   نظر و بهاءا با احاطۀدر فقراتى از اين کتاب حضرت. مقصد از ديانت است 
  به کمال ظرافت و بساطت نه تنها از آيات کتاب قرآن بلکه از مندرجات کتب

  اند که انبياى الهى همه به الل نمودهد تورات و انجيل چنين استنتاج و استسۀّمقد
  مثابه نفس واحد ، قائم بر امر واحدند و نوع بشر را به درک قواى مکنونۀ

   انسانى که اکنون بهجامعۀ. سازند   خود مشعر و آگاه مىروحانى و اخالقى
  ّ بلوغ رسيده قادر است تعليمى را که با بيانى صر يح و بدون توسل بهمرحلۀ

  ايمان واقعى آنست که بر اساس عرفان. لسان تمثيل و استعاره بيان شده بپذيرد
  راک در اينکورانه استوار باشد زيرا موهبت عقل و اد حقيقى و نه تقليد کور



  ّى علوم و معارف است بهر فردى قابليتّعصر جديد که عصر تنوير افکار و ترق
  آن را بخشيده است تا خود به هدايت الهى مهتدى گردد و از موعظه و

  اينک. نياز باشد   و روحانيون بىاءاى مخصوص يعنى علم راهنمائى طبقه
  .اءميزان و معيار ، صدق و صفاست و نه تقليد و اقتد

   
  ١٥ص 

ِان العباد لن يصلو        "  َِ َْ َ  ّ الى شاطئ بحر العرفان االإ ِ ِ ِْ ِْ َ ْباالنقطاع الصرف عن کل من ٕ ْ ْ َْ  ِ ُِ َ  ِ ٕ  
ِفى السموات و االرض  ْ ٔ َ ِ٠٠٠"   

  وسؤنکه سالکين سبيل ايمان و طالبين کآجوهر اين باب 
  ّيه پاک وضايقان بايد نفوس خود را از جميع شئونات عر

  مايند يعنى گوش را از استماع اقوال و قلب را ازس نّمقد
  ق باسبابّقه به سبحات جالل و روح را از تعلّظنونات متعل

  لين على اّ کلمات فانيه و متوکظاهره و چشم را از مالحظۀ
  يات اشراقاتّنکه قابل تجلآلين اليه سالک شوند تا ّو متوس

   عبد بخواهد گردند زيرا که اگر٠٠٠شموس علم و عرفان الهى 
  اقوال و اعمال و افعال عباد را از عالم و جاهل ميزان معرفت

  هّ العزّحق و اولياى او قرار دهد هر گز به رضوان معرفت رب
  ّ ناظر به ايام قبل شويد که چه قدر مردم از٠٠٠٠داخل نشود 

  ّاعالى و ادانى که هميشه منتظر ظهورات احديه در هياکل
  گرديد و ون ابواب عنايت مفتوح مى و چ٠٠٠اند  ّقدسيه بوده

  شد غمام مکرمت مرتفع و شمس غيب از افق قدرت ظاهر مى
  نمودند و از لقاى او که عين لقاء ا است جميع تکذيب مى

   و چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و٠٠٠جستند  احتراز مى
   در قلب روشن شد و نسيمّشوق و عشق و وله و جذب و حب

  ه وزيد ظلمت ضاللت شک و ريب زائلّت از شطر احديّمحب
  ... ارکان وجود را احاطه نمايد شود و انوار علم و يقين همۀ



   جديدو عنايات و تأييدات روح القدس صمدانى حيات تازۀ
  مبذول دارد بقسمى که خود را صاحب چشم جديد و گوش

  و بعين ا بديعه در... بيند  اد تازه مىؤبديع و قلب و ف
  بابى مفتوح مشاهده نمايد براى وصول بمراتب عينّهر ذرۀ 

   اليقين و نور اليقين و در جميع اشياء اسرارّاليقين و حق
ّى وحدانيه و آثار ظهور صمدانيه مالحظه کند ّتجل    دماغ٠٠٠ّ

   
  ١٦ص 

   جانانه رائحۀّجان چون از زکام کون و امکان پاک شد البت
  ئحه بمصر ايقانرا از منازل بعيده بيابد و از اثر آن را

  ّو آن مدينه کتب الهيه است در... ّحضرت منان وارد شود 
   هدايت و عنايت و علم و معرفت و ايمان و ايقان٠٠٠هر عهدى 

  )١٦..."(گشته  موات و االرض در اين مداين مکنون و مخزونّ من فى السّکل
  ه تا آن صريحى به رسالت خود ک        حضرت بهاءا در اين کتاب اشارۀ  

  ت وّنمايند، بلکه کتاب ايقان را در کمال قو زمان آشکارا اظهار نشده بود نمى
  يکى از علل. دهند  اتقان به شرح و اثبات رسالت حضرت باب تخصيص مى

   بابى که تعدادى از علماء و کتاب مزبور در جامعۀثير قدرت نافذۀأاصلى ت
  اين بود که حضرت بهاءا باگرفت  ب سابق علوم دينى را نيز در بر مىّالط
   کامل بر عقايد و تعاليم اسالمى ، دعوى حضرت باب را که بهط و احاطۀّتسل

  ق يافتهّات و وعود ديانت اسالم در مورد قائم و مهدى موعود تحقّظهورش نبو
   بابى راحضرت بهاءا جامعۀ. اند  است در کمال وضوح ابالغ و اثبات نموده

  انى شوند که حضرت باب بهّ رب تا شايسته و سزاوار آن وديعۀنمايند دعوت مى
  شمارى گردند که  قهرمانان بىاند و اليق آن همه فداکارى دليرانۀ آنان سپرده

  حضرت بهاءا همچنين بابيان را بر آن. اند  جان خود را نثار جانان نموده
  اليم الهى منطبقخوانند که نه تنها زندگانى شخصى خود را باموازين و تع مى

  سازند بلکه جامعه اى تشکيل دهند که براى اهالى بغداد پايتخت عراق عر ب



  .ل از مردمان گوناگون بود ، نمونه و سرمشق باشدّکه متشک
  کردند و با        با آنکه تبعيد شدگان در شرايطى سخت و دشوار زندگى مى   

   هدفى آنها را بر سر شوقى روبرو بودند وليکن داشتن چنينّکمبود وسائل ماد
   

  ١٧ص 
  ل دورانّ تاريخ مفصًاکه بعد" نبيل " ب به ّيکى از اصحاب ملق. آورده بود 

  ّآورد کمال روحانيت و  تحرير دررسالت حضرت باب و حضرت بهاءا را برشتۀ
  :نمايد  ّوارستگى را که در آن ايام بين ياران حکمفرما بود چنين وصف مى

  شبها را ده نفر بيک قمرى خرماى زاهدى مىاکثر         " 
  گذرانيدند و معلوم نبود که کفش و عبا و قبائى که در آن 

  منازل است صاحبش کيست هر کس که در بازار کار داشت
ّکفش به او تعلق داشت و هر کس بحضور مبارک مشرف  ّ  

  )۱۷.."(.ّچه خوش اوقات و خوش ايامى بود ... ّميشد عبا و قبا به او تعلق داشت 
  ّت بابيهضکردند ماجراى نه    اولياى امور کنسولگرى ايران که گمان مى      

   تبعيد شدگان به پايتخت ايالت عراق به تدريجپايان يافته از اين که جامعۀ
  مورد احترام مردم قرار گرفته و از عوامل ذى نفوذ آن سامان و شهرهاى مجاور

   از آنجا که تعدادى از مهمترين.ّآن محسوب گشته بود ، متحير بودند 
  زيارتگاه هاى مذهب شيعه در آن ناحيه واقع بود ، گروه هاى متوالى زائرين

  ت بابى کهضايرانى در  آن منطقه تحت شرائط بسيار مطلوبى در معرض نفوذ نه
  از جمله اعيان و نفوس عالى مقامى. گرفتند  حيات جديدى يافته بود قرار مى

   حضرت بهاءا در بغداد به ديدارشانپيرايۀ ساده و بى سکونت که در محل
  يکى از آنان. شتافتند بعضى از شاهزادگان خاندان سلطنتى ايران بودند  مى

  ت کوتاهى از مصاحبت با آن حضرتّ حضرت بهاءا براى مدکه خود در خانۀ
  ربرخوردار شده بود چنان مجذوب و مفتون آن محيط گرديد که خيالى خام د

   مزبور در ميان مشابه با خانۀًسر بپرورانيد و آن اين که با ساختن خانه اى کامال
  ّ امالک خود شايد بتواند قدرى از حالت و کيفيت آن فضاى پاک ونباغ و بوستا



   
  ١٨ص 
  ترى از شرفيابى شخص ديگر که بطور عميق. ه روحانى را بدست آورد ّمنز

  :نمود ود را به ياران خويش چنين ابرازبحضور ايشان منقلب شده بود عواطف خ
  چنانچه غم هاى عالم به تمامه در قلب من جمع شده        "   

  هّباشد چون به آستان حضرت بهاءا قدم نهم جميع بالمر
  )١٨. (ام  شده ّيين واردّت علّزائل گردد و گوئى در فردوس برين و جن

   
  ١٩ص 

                                       ٣  
                        اظهار امر در باغ رضوان

   حضرت بهاءا مالحظه نمودند که زمان آن رسيده١٨٦٣       مقارن سال   
  چال طهران است که به تدريج برخى از اصحاب را بر امرى که در ظلمت سياه

  اين تصميم حضرت بهاءا با مرحلۀ. بدان مأمور گشته بودند آگاه سازند 
  مخالفتى که از طرف علماى شيعه. جديدى از مخالفت با ايشان مصادف گرديد 

  .شد  گيرى مى تى هر چه تمامتر پىّت و شدّو نمايندگان دولت ايران با حد
  ذ در عراقّحکومت شاه ايران از اين که مدح و ثناى زائرين و مسافرين متنف

   نسبت به ايشان را در حضرت بهاءا ممکن است آتش شوق و شورعرب دربارۀ
  ور سازد خوفناک گرديد و به اولياى امور  شعلهدًاّ مردم ايران مجدّبين عامۀ

  دولت عثمانى اصرار و تأکيد نمود تا حضرت بهاءا را از مرز مجاور ايران به
  عاقبت دولت مزبور به اين.  قلمرو عثمانيان منتقل سازند اى در داخلۀ نقطه

  از حضرت بهاءا که در تبعيد بودند چون مهمان دولتىفشار تن در داد و 
  دعوت نمود تا اقامتگاه خود را در اسالمبول پايتخت آن کشور قرار دهند ، با

   آشکار بود که مقصود از اينً اين دعوت ، کامالب و محترمانۀّدؤوجود لحن م
  )١٩. (گردد   معمول و مجرىّدعوت آن است که نيت دولت در انتقال آن حضرت لزومًا

          در آن اوان ارادت و تمکين جمع قليل تبعيد شدگان در شخص حضرت



   
  ٢٠ص 

   تعاليم حضرت باب بيانه به مطالبى بود که در بارۀّبهاءا تمرکز داشت و متوج
  افزونى از اصحاب عقيده داشتند که حضرت بهاءا نه تعداد روز. نمودند  مى

  م و ناطقند بلکه شرح وّپشتيبان امر حضرت باب متکلتنها به عنوان حامى و 
  تر است که ظهورش را حضرت باب قريب  امرى بس عظيمبيان ايشان در بارۀ
ّاين طرز تفکر و عقيده هنگامى به يقين مبد. ده بود والوقوع اعالم نم   ل گرديدّ

   ميالدى ، يعنى زمانى که حضرت بهاءا١٨٦٣که در اواخر ماه آوريل سال 
  اى از اصحاب را براى اجتماع در باغى در شرف عزيمت به اسالمبول بودند عده

   باغ رضوان ناميده شد دعوت نمودند و حقيقت اصلى و اساسى رسالتکه بعدًا
  ّطي چهار سال بعد از آن تاريخ با آنکه حضرت. خود را به آنان اظهار داشتند 
  ّم و مأموريت خود مناسب عمومى و علنى مقاغبهاءا زمان را براى ابال

  ّندانستند وليکن مستمعين آن بيانات بتدريج ياران مورد اعتماد را از هويت
ساختند  فرا رسيده است با خبر" يوم ا " اين بشارت که وعود حضرت باب تحقق يافته و 

.  
   مرجع معتبر امر        جزئيات دقيق و کامل اين ابالغ خصوصى ، بنا بر نوشتۀ

ّانى که خود نسبت به مدارک و اسناد آن ايام اطّيعنى حضرت شوقى رببهائى    العّ
    ابهامى مستور است که کشف آندر پردۀ" کامل و عميقى داشته ، 

   امر بهائى خالى از صعوبت و اشکال آتيۀ خينّبراى مور
  توان از بيانات عديدۀ مى و ابالغ را ّماهيت اين اعالن) ٢٠. " (نخواهد بود 
اند ،  نموده رسالت خود اشاره خويش به  در بسيارى از آثار بهاءا که متعاقبًاحضرت

  :ادراک نمود 
   

  ٢١ص 
  ور اين يوم امنع اقدس که درهمقصود از آفرينش ، ظ     " .   

  کتب و صحف و زبر الهى  به يوم ا معروف است بوده و



  )٢١...(اند  ودهب ياء و اولياء طالب لقاى اين يومفجميع انبياء و اص
  امروز روز مشاهده و اصغاست هم نداى الهى مرتفع    "       

  است و هم انوار وجه از افق ظهور مشرق و الئح بايد جميع
  آنچه شنيده شد محو نمود و بعدل و انصاف در آيات و

  )٢٢..." (ّبينات و ظهورات ناظر شد 
  ان پيام حضرت باب کرارًاهمان طور که حضرت بهاءا در شرح و بي          

   الهى بر بعثت پيامبرانق ارادۀّاند ، مقصد اصلى خداوند از تعل تصريح نموده
  الهى آن است که اخالق و رفتار بنى آدم تغيير و تبديل پذيرد و صفات
  ّو ملکات روحانى و معنوى که در ماهيت نفوسى که به عرفان الهى فائز

  .ودار شود اند نهفته است ، شکوفا و نم گشته
ٔزينوا لسانکم بالصدق و نفوسکم باالمانة         "  ْ ُْ ُُ َ َ َِ ِْ   .ْاياکم ُّ َيا قوم ، ال تخانوا فى ش ٕ ْْي  

َو کونوا أمناء ا بين بريته ، و کونوا َ َ َ ِمن المحسنين  ْ ِْ ُ َ) . "٢۳(  
  ر چيزى خيانت ورزيد،مبادا د. زبان را به راستى و خود را به امانت آراسته داريد(           

  )امناى الهى در بين مردم و از نيکو کاران باشيد 
  ر داريد و از خار و خاشاک ضغينه و بغضاّقلب را منو        "   

  ايد  اهل يک عالميد و از يک کلمه خلق شدهّر نمائيد کلّمطه
  ّنيکوست حال نفسى که به محبت تمام با عموم انام معاشرت

   
  ٢٢ص 
  )۲۴..."(نمايد

  ّ    روش جبر و قهر و تحميل عقيده که از خصوصيات کوششهاى ادوار     
  . اديان بود در اين يوم الهى ناپسند و ناروا اعالم گرديده است گذشته در اشاعۀ

  ف است به افراد ديگرى که درّهر نفسى که به عرفان مظهر الهى فائز شود موظ
  ة ا نمايد و لکن مستمع را دراند ابالغ کلم س و تحقيق قدم نهادهّسسبيل تج

  . مختار بگذاردً يا قبول آن کامالّرد
  ت سلوکّ با يکديگر به رفق و مدارا و محبّبايد کل    "       



  نمايند و اگر نفسى از ادراک بعضى مراتب عاجز باشد يا
  )٢٥... " (نمايند  ّملنرسيده باشد بايد به کمال لطف و شفقت با او تک

  ظرنصل اليوم اخذ از بحر فيوضات است ديگر نبايد ا   "        
  )٢٦...(به کوچک و بزرگى ظروف باشد 

    حضرت بهاءا در قبال حوادث خونين که در ايران روى داده بود نه        
ْأن تقتلوا خير لکم من أن" تنها به پيروان خود توصيه نمودند که  ْ ْْ ْ ِْ ُ َ ٌ َ َ ُتقتلوا  ُ ْ َ "،  

  بلکه تأکيد نمودند ،)شويد بهتر از آن است که ديگرى را به قتل رسانيد يعنى اگر کشته (
  حزب در اين: " که در اطاعت از دولت متبوع بايد نمونه و سرمشق باشند 

" آن دولت رفتار نمايند  کت هر دولتى ساکن شوند بايد به امانت و صدق و صفا بالمم
)٢٧(  
   شدهضرت بهاءا از بغداد مشاهد        اوضاع و احوالى که هنگام عزيمت ح  
   

  ٢٣ص 
  گروه تبعيد.  بارزى از قدرت و نفوذ اصول و تعاليم آن حضرت بود نشانۀ

   و مخالفت و بىّشدگان ايرانى که در ابتداى ورودشان به بغداد مورد سوء ظن
  ذترينّترين و متنف  محترممهرى همسايگان خود بودند در اندک زمانى در زمرۀ

  آنان با اشتغال به حرفه ها و مشاغلى امرار معاش. غداد درآمدند ساکنان ب
  نمودند که روز به روز در رونق و توسعه بود و سخاوت طبع و صداقت قول مى

  و درستى عمل و رفتار اين جمع مورد مدح و ستايش عموم قرار گرفته و در
   بعضىب و قشرى بودن و مخالفت جوئىّاساسى که از تعص هامات بىّنتيجه ات

   اولياى امور کنسولگرى و جهد بوسيلۀّخواست و با کمال جد نفوس مغرض بر مى
  در روز سوم. اثر شده بود  يافت بى ّايران و جمعيت علماى شيعه انتشار مى

   هنگامى که حضرت بهاءا همراه با افراد خانواده و تعدادى از١٨٦٣ماه مه 
  دند و مستخدمان به عزم اسالمبولاصحاب که براى همسفر بودن انتخاب شده بو

  ّشدند شخصيتى به غايت مشهور و محبوب القلوب سواره از بغداد خارج مى
  در روزهاى قبل از حرکت ، شخص فرماندار بغداد و نفوس برجستۀ. بودند 



  آمدند هاى دور براى شرفيابى و اداى احترام مى ديگر که بسيارى از آنان از راه
  .ت حضرت بهاءا بود به حضور ايشان رسيدند ّتگاه موقدر باغ رضوان که اقام

   راه ايناند که چگونه فريادهاى مدح و ثنا بدرقۀ شاهدان عينى نقل کرده
  گران در عزيمت ايشان گريان و ناالنامسافران بود و چگونه بسيارى از تماش

  ابرازّبودند و اولياى امور دولت عثمانى و مأموران کشورى با چه صميميتى در 
  )٢٨. (جستند  احترام به آنان بر يکديگر سبقت مى

  
  ۲۴ص 

                                    ٥  
                            آئين تغييرناپذير الهى

   ميالدى به شرح١٨٦٣       حضرت بهاءا پس از اظهار امر علنى در سال   
  يقان مطرح نموده بودند ، يعنى در کتاب اًو تفسير مطلبى پرداختند که قبال

  ّارتباط بين مشيت الهى و مراحل دگرگونى و تکامل تدريجى که سبب ظهور و
  شرح و. گردد  بروز استعداد هاى روحانى و اخالقى نهفته در گوهر انسانى مى
  ت سى سال تا پايانّبيان اين حقايق محور اصلى آثارى بود که از آن پس به مد

حضرت٠ از قلم ايشان صادر گشت ١٨٩٢ به سال زندگى حضرت بهاءا   
  ّنمايند که حقيقت الوهيت غير قابل ادراک است و براى هميشه بهاءا تأکيد مى

  فى ذاتّناشناخته خواهد ماند و هر کلمه و لفظى که فکر و ادراک بشر در معر
   انسان و حاصل سعى و کوششبرد تنها گوياى فهم و انديشۀ ّالوهيت بکار مى

  : شخصى اوست او براى بيان و توصيف فکر و تجربۀ
َفسبحانک سبحانک من أن تذکر بذکر أو توصف         "  َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ٍُ ِْ ِْ َِ َ َ َبوصف أو تثنى بثن َْ َِ ِْ ْ ُْ ٍو کل . ا ُ َ  

ْما أمرت به عبادک من ِْ ِ َِ َ َ ْبدايع ذکرک و جواهر ثناک هذا من فضلک عليهم َِ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ليصعدن  ِ ُ َ ْ َ ِ
َبذلک  ِ ِ  

ْالى مقر الذى خلق فى کينونياتهم من ْ  ِْ ِ َ ََ َ ََ ّ  ْعرفان أنفسهم  ٕ ْ ِْ ِ ِ ُِ) . "٢٩(  
   سبحانه و تعالى برتر از آنست که بذکرى و يا وصف و ستايشى ستوده شود وّحق(           
   



  ٢٥ص 
اذکار بمقامى  بوسيلۀ آنآنچه به بندگان از ذکر و ثنا امر فرموده از فضل و بخشش اوست تا 

  از
  ) که در وجودشان خلق فرموده فائز شوند ّعرفان حق

  ّ منيره واضح است که غيب هويهبر اولى العلم و افئدۀ        "   
ّو ذات احديه مقد   س از بروز و ظهور و صعود و نزول و دخولّ

  و خروج بوده و متعالى است از وصف هر واصفى و ادراک
   در ذات خود غيب بوده و هست و اليزالهر مدرکى لم يزل

  )٣٠( ..."به کينونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد بود 
  ّ       آنچه را که انسان در اثر اقبال و توجه به خالق جميع ممکنات درک و   

  کند صفات و کماالتى است که به مظاهر ظهور الهى که در هر مشاهده مى
  :ختصاص دارد شوند ا عصر و زمان ظاهر مى

  و چون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممکنات مسدود      "    
   جواهر قدس نورانى٠٠٠رحمت واسعه  شد لهذا به اقتضاى

  خلق  انسانى در ميانّرا از عوالم روح به هياکل عز
  )٣١ " (٠٠٠ّقدميه  ّ ظاهر فرمود تا حکايت نمايند از آن ذات ازليه و ساذج

   به تمامهم از آن شمس وجود و٠٠٠ّاياى قدسيه اين مر        "   
   علم ايشان از علم او وً مثال٠نمايند  جوهر مقصود حکايت مى

  قدرت ايشان از قدرت او و سلطنت ايشان از سلطنت او و
  )٣٢" (٠٠٠جمال ايشان از جمال او و ظهور ايشان از ظهور او  

  اوت و اختالف اساسى       در بين مظاهر ظهور الهى يعنى پيامبران تف   
   

  ٢٦ص 
   استعداد مردم در قبولشود از جهت درجۀ نيست و اگر تفاوتى مالحظه مى

  ٠ل نيازمندى هاى زمان است ّکالم الهى و تحو
  ّاين صفات مختص به بعضى دون بعضى نبوده و " 



ّنيست بلکه جميع انبياى مقربين و اصفياى مقدسين به اين ّ  
   موسومند نهايت بعضى دراءصفات موصوف و به اين اسم

   )٣٣... " ( شوند  مى ّبعضى مراتب اشد ظهورًا و اعظم نورًا ظاهر
  دارند که مبادا عقايد حضرت بهاءا طالبان معارف الهى را برحذر مى         

  ستدرکات قبلى آنان سبب شود که بين مظاهر الهى که خداوند همۀمجزمى و يا 
  :خود قرار داده است تفاوت و تبعيض قائل شوند ّآنان را مشارق تجلى انوار 

َاياکم يا م"  ْ ُّ ال التٕ َوحيد ، ال تفرقوا فى مظاهر أمر اِ ؤ َِ ِْ ِْ ِ َ َال فيما نزل عليهم من ُ َِ ْ ِْ َ ََ َ  
ْااليات ، و هذا حق التوحيد ان ٕ ِ ِْ   َ َ ْأنتم لمن الموقنين و کذلک فى أفعالهم و أعمالهم  ٓ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َ کل َوُ ُ 

  ما
ْظهر من عندهم  ْ ِْ ِ ِ َ َ ُو َ يظهر َ َ من لدنهم کلَْ ُ ُْ ْ ِْ َ ِ ِمن عند ا ِ ِ ِْ کل َ و�ْ َ بأمره عاملين ُ ِ ِ ِ ِْ ) "٣٤(   

  اى اهل توحيد ، توحيد حقيقى اين است که ميان مظاهر امر الهى و آيات ايشان(          
نيست همه از  آيد فرقى ا بظهور آمده و مىدر افعال و اعمال و هر آنچه از آنه. فرق نگذرايد 

  جانب
  ) او هستند خدا است و همه بامر و ارادۀ

  ّا پى در پى آمدن ظهورات الهيه را با تجديد فصل بهاراءحضرت به         
  چه يکى از وظائف اصلى پيامبران الهى تعليم گر. اند  تشبيه و مقايسه نموده

  کنند  نمىاءاهر الهى به تعليم حقائق اکتفو تربيت مردمان است وليکن آن مظ
   

  ٢٧ص 
   زندگانى ايشان ارائهاى که نحوۀ بلکه روح کالمشان همراه با سرمشق و نمونه

  ّانگيزد که سبب تغيير و تحولى دهد شوق و هيجانى در وجود بشر برمى مى
ّگردد و افق هاى جديدى از درک و فهم و موفقيت را به رو اساسى و پايدار مى انسان  ىّ

  .گشايد  مى
  چون مابين خلق و حق و حادث و قديم و واجب و ممکن"           

  بهيچوجه رابطه و مناسبت و موافقت و مشابهت نبوده و
  نيست لهذا در هر عهد و عصر کينونت ساذجى را در عالم



  ّو اين کينونات مجرده و... ملک و ملکوت ظاهر فرمايد 
  اند و به هدايت کبرى و ّحقايق منيره وسائط فيض کليه

  ّربوبيت عظمى مبعوث شوند که تا قلوب مشتاقين و حقايق
ّين را به الهامات غيبيه و فيوضات الريبيه و نسائمّصاف ّ  

ّقدسيه از کدورات عوالم ملکيه ساذج و منير گردانند و ّ  
ّ مقربين را از زنگار حدود پاک و منزه فرمايند تاافئدۀ ّ  
  از فجر الهى سر برآرد و... ايق مستور ّ الهيه که در حقوديعۀ

َعلم ظهور بر اتالل قلوب و افئده برافرازد  َ ) " ...٣٥(   
  نفسانى و گرفتارز بدون فيض و مدد الهى سرشت انسانى اسير غرائ          

بر او تحميل  ّتصورات واهى و پيرو روش و رفتارى است که آداب و رسوم متداول در جامعه
  .نمايد  مى
  انسان... و ايجاد موجودات  ّبعد از خلق کل ممکنات..  " .

ّرا از بين امم و خاليق براى معرفت و محبت خود که علت ّ  
  زيرا کينونت... غائى و سبب خلقت کائنات بود اختيار نمود 

  ّ تجلى نمود و بهاءو حقيقت هر شيئى را به اسمى از اسم
   

  ٢٨ص 
  ّکه مظهر کلصفتى از صفات اشراق فرمود مگر انسان را 

   و صفات و مرآت کينونت خود قرار فرمود و به ايناءاسم
  مود و لکن ايننفضل عظيم و مرحمت قديم خود اختصاص 

  انوار شمس عنايت در حقيقت انسان مستور و... يات ّتجل
  ّانچه شعله و اشعه و انوار در حقيقت شمعنمحجوب است چ

   درو سراج مستور است و تابش درخشش آفتاب جهانتاب
  مرايا و مجالى که از زنگ و غبار شئونات بشرى تيره و

  مظلم گشته مخفى و مهجور است حال اين شمع و سراج را
  افروزنده بايد و اين مرايا و مجالى را صيقل دهنده شايد و



  واضح است که تا نارى مشتعل ظاهر نشود هرگز سراج
  نيفروزد و تا آينه از زنگ و غبار ممتاز نگردد صورت و

   )٣٦... " ( نشود  ّثال و تجلى و اشراق شمس بى امس در او منطبعم
   حضرت بهاءا اکنون زمانى فرا رسيده است که عالمبنا به فرمودۀ          

  ّچشم انداز ترقيات روحانى خود را انسانى استعداد و امکان آن را دارد تا تمامى
  .همچون جريان واحدى مشاهده کند و به آن دست يابد 

   بصراين يوم را مثلى نبوده و نيست چه که به مثابۀ"           
   )٣٧... " ( ّظلمت ايام   نور است از براى و اعصار و به مثابۀناست از براى قرو

  از اين لحاظ پيروان اديان و مذاهب مختلف بايد بکوشند تا به مقصود          
ِهذا دين اِ م: " فرمايد  اين بيان که مى ُن قبل و من بعد ُ ُْ َ ْ ْ ِْ   واقف گردند  )٣٨" ( َ

  مفاهيمى که  معنوى اساسى شرايع الهى را از احکام و قوانين وّ محرکۀّو قوۀ
   

  ٢٩ص 
  .تميز دهند  ّ بشرى بوده و پيوسته در تحول و تغيير استسب با مقتضيات جامعۀامن
  نران چون پزشکانند که به پرورش گيتى و کسابپيم"           

  اند تا به درمان يگانگى بيمارى بيگانگى را آن پرداخته
  پس اگر رفتار امروز پزشک را با گذشته... چاره نمايند 

  يکسان نبينند جاى گفتار نه چه که هر روز بيمار را روش
  چنين پيمبران يزدان هر گاه که جهان جداگانه سزاوار و هم

  چهرا به خورشيد تابان دانش درخشان نمودند به هر 
   )٣٩... " ( خواندند  سزاوار آن روز بود مردم را به سوى خداوند يکتا

  نه تنها قلب بلکه عقل و خرد نيز بايد دست اندر کار کشف حقائق روحانى          
  فرمايند که عقل عظيمترين نعمت الهى است حضرت بهاءا تصريح مى. شود 

  .است " ّسلطان احديه ّ تجلى آيۀ"  گشته و اءکه به نفس انسانى اعط
  فقط با آزاد کردن خود از قيد عقايد قشرى موروثى ، خواه مذهبى و ) ٤٠( 

  ّى است که عقل خواهد توانست به تجسس و تحقيق آزاد در ارتباط بينّخواه ماد



  در سبيل اين طلب و جستجو مانع عظيم. ّکالم الهى با تجربيات بشرى بپردازد 
   کن که در کلمات احدى به ديدۀاءق القّبر احباى ح: " ّتعصب است 

   )٤١... " ( مشاهده کنيد   شفقت و مرحمتاعتراض مالحظه منمائيد بلکه به ديدۀ
   

  ٣٠ص 
                                ٦  

                          مظهر ظهور الهى
  آنچه به طور مشترک مورد اذعان پيروان جميع اديان جهان است ، اين

  انى با جهان الهى مرتبطّ پيامبران يعنى مظاهر رب که روح انسان به واسطۀاست
  گردد و اين ارتباط است که به زندگى انسان معنى و مفهوم واقعى مى
  بعضى از مهمترين فقرات آثار حضرت بهاءا اختصاص به تبيين و. بخشد  مى

ّل کيفيت و نقش اين مراياى تجلى وحى الهى ، يّتشريح مفص   عنى پيامبران و ياّ
  تمثيلى که در اين بيانات به تکرار ديده. پيدا نموده است " مظاهر ظهور الهى " 
  در حالى که خورشيد در بعضى از. شود تمثيل آفتاب در طبيعت است  مى

   شمسى مشترک و مشابه است و ليکن با آنها ازخصائص با ساير اجرام منظومۀ
  کرات و اقمار. ور در آن منظومه است  نأآن جهت متفاوت است که خود منش

   نورند و حال آن که درخشش و نورافشانى دردر اين منظومه منعکس کنندۀ
  اين منظومه به دور محور ، يعنى خورشيد در گردش است و. ذات خورشيد است 

  هر يک از اجرام آن نه تنها تحت تأثير ترکيب خاص خود هستند بلکه از ارتباط
   )۴۲. ( باشند  ر مىّ خورشيد نيز متأث نور يعنىأبا منش

  ّدارند که شخصيت بشرى مظهر به همين نحو حضرت بهاءا اظهار مى          
  ظهور الهى که با ساير افراد بشر همانند است در عين حال به نحوى از ساير

  .ّ تجلى ظهور الهى گردد باشد تا قابل و شايستۀ مردمان متفاوت و ممتاز مى
   

  ٣١ص 
  ً اين مقام ، مثال در مورد حضرت تناقضى که در اشارات مربوط به دو جنبۀًاظاهر



  شود باعث آشفتگى اذهان و بروز نفاق و اختالفات دينى در مسيح مشاهده مى
  :فرمايند  حضرت بهاءا در اين خصوص مى ) ٤٣. ( طول تاريخ شده است 

  روز صفات و بّلاآنچه در آسمانها و زمين است مح"           
  ...ّخاصه انسان که از بين موجودات ... اسماى الهى هستند 

  به اين شرافت ممتاز گشته چنانچه جميع صفات و اسماى
  الهى از مظاهر انسانى به نحو اکمل و اشرف ظاهر و هويدا

  و اکمل انسان و افضل و الطف او مظاهر شمس... است 
... " ( ّمتحرکند به افاضه ايشان  اده ايشان وحقيقتند بلکه ما سواى ايشان موجودند به ار

٤٤(   
  در طول تاريخ ، اعتقاد راسخ پيروان اديان مبنى بر اين که شارع ديانتى          

  ّنظير است ، محرک پيدايش که بدان معتقدند داراى مقامى منحصر به فرد و بى
ّتصورات و تفکراتى    .ه است ّ ماهيت و حقيقت مظهر ظهور الهى گشتربارۀدّ

ّا به علت مشاکلى که در طريق حلّام    و مجازىيى و فهم تعبيرات و اشارات کناّ
ّ قبل وجود داشته اين تصورات از سير و تحرّمندرج در کتب مقدسۀ   ک باز مانده وّ

  هائى که براى تحکيم و تبلور عقايد به صورت عقايد جزمى مذهبى کوشش
  حاد باشد سبب تفرقه وّد وحدت و اتصورت گرفته بجاى آن که نيروئى براى تولي

  .انشعاب اديان در طول تاريخ شده است 
  به راستى با وجود اين که نيروى فراوانى صرف مطالعات و نکته سنجى هاى          

   امروز اختالفات عميق و شديدى-ّ و شايد به همين علت -مذهبى شده 
   حضرت مسيحدر بارۀّ مقام واقعى حضرت محمد در بين مسلمانان و در بارۀ

   
  ٣٢ص 
  ًکامال.  حضرت بودا در بين بوداييان وجود دارد  ميان مسيحيان و در بارۀرد

   بر سر مقام مظهر ظهور الهى و مسائل ديگرى از ايناء آرّواضح است که تضاد
  قبيل نه فقط در داخل يک دين اختالف پديد آورده بلکه موجب بيگانگى و

  . عالم نيز گرديده است برخورد ميان اديان مختلف



   وحدت اديان آن چه مخصوصًابراى درک تعاليم حضرت بهاءا در بارۀ          
   مقام پيغمبران الهى است که يکىّشايان اهميت است بيانات آن حضرت در بارۀ

بشر بر عهده  اند و هر يک از آنان رسالتى در طول تاريخ روحانى بعد از ديگرى ظاهر شده
  :اند  داشته

  ّمظاهر حق را دو مقام مقرر است يکى مقام صرف"           
  ّتجريد و جوهر تفريد و در اين مقام اگر کل را به يک اسم و

  مقام ديگر مقام... رسم موسوم و موصوف نمائى بأسى نيست 
  ّ حدودات بشريه است در اين مقامتفصيل و عالم خلق و رتبۀ

ّقرر و ظهورى مقدر وّهر کدام را هيکلى معين و امرى م ّ  
  حدودى مخصوص است چنانچه هر کدام به اسمى موسوم و

  ...در مقام ثانى ... مأمورند ... به وصفى موصوف و به امرى 
   از ايشان ظاهر استّتاّعبوديت صرفه و فقر بحت و فناى ب

ّانى عبد ا و ما أنا اال: " فرمايد  چنانچه مى ٕ َٕ ُ ْ ْ بشر مثلکم َّ ُْ ُ ِ ٌ َ   اگر"  ...َ
   است و ريبىّحق" ّنى أنا اُ ٕا: " شنيده شود از مظاهر جامعه 

  در آن نيست چنانچه به ظهور و صفات و اسماى ايشان
  و اگر نغمۀ... ظهور ا و اسم ا و صفة ا در ارض ظاهر 

  ّبرآرند اين نيز صحيح است و شکى در آن" ّنى رسول ا ٕا" 
  مرسلند از نزد آن سلطان حقيقى ودر اين مقام همه ... نه 

   
  ٣٣ص 

  اين" نحن عباد ا " هم چنين اگر بفرمايند ... کينونت ازلى 
  نيز ثابت و ظاهر است چنانچه به ظاهر در منتهى رتبۀ

ّاز عبوديت در امکان ظاهر شود  اند احدى را ياراى آن نه که به آن نحو ّعبوديت ظاهر شده
 ) " ...٤٥(   

  اين است که آنچه بفرمايند و هر چه ذکر نمايند از"           
ّالوهيت و ربوبيت و نبوت و رسالت و واليت و امامت و ّ ّ  



ّعبوديت همه حق   رّ است و شبهه در آن نيست پس بايد تفکّ
  در اين بيانات نمود تا ديگر از اختالفات اقوال مظاهر
ّغيبيه و مطالع قدسيه احدى را اضطراب و تزلزل دست    )٤٦... " ( ندهد  ّ

   
  ٣٤ص 

                                                         ٧  
  ّ    تمدنى پيوسته در حال پيشرفت                               

   اساسى بيانات حضرتّ مشخصۀدر اين فقرات جنبه هائى که نشان دهندۀ         
  .است  سه است به طور ضمنى مندرج گرديدهّ رسالت و نقش مظاهر مقدبهاءا در بارۀ

ّ محرک و مروج اصلى تمدنّفرمايند که آئين الهى قوۀ حضرت بهاءا مى           ّ ّ  
  ايمان و اقبال به تعاليم پيامبران روح و ذهن پيروان را. در عالم انسانى است 

  ته جديدى که رفته رفسازد و اين دگرگونى به تدريج در جامعۀ دگرگون مى
  آيد که مردمان شود و کانون جديدى به وجود مى گردد منعکس مى ايجاد مى

ًمتعلق به فرهنگ هاى کامال متفاوت و مختلف را به دور خود گرد مى   آورد و ّ
ّ خالقيت ها و الهامات هنرها جلوه دهندۀو موسيقى ؛سازد  ّمتعهد مى ّ  

  اب اين امکان راً تعريف کامال جديدى از صواب و ناصو؛گردند  تر مى غنى
  ّ جديدى از معيارها و قوانين و مقررات مدنىآورد که مجموعۀ به وجود مى
  ّآيد تا مظهر نيروى محرکۀ سات جديدى به وجود مىّ مؤس؛وضع شود 

ًمسئوليتى اخالقى باشند که قبال ناديده شمرده مى   او: " شد يا مجهول بود  ّ
  چون فرهنگ و ) ٤٧" (  او آفريده شد در جهان بود و جهان بوسيلۀ

  هاى ّقيت ها و بصيرتّآيد ، موف ّآداب نوين به تدريج به صورت تمدنى جديد درمى
  آن جنبه. پذيرد  ّدوران گذشته در بسيارى از تغييرات و تحوالت تازه ادغام مى

   
  ٣٥ص 

  ّاز فرهنگ گذشته که نتواند با اين تغييرات ترکيب شود يا از رشد و نمو
  هم" کلمة ا . " گيرد   زندگى مردم قرار مىيا آنکه در حاشيۀماند ،   مىزبا



جديد  ّبخشد و هم در روابط انسانى تحوالت و امکانات بصيرت و آگاهى به افراد مى
  .دکن ايجاد مى

ُکل ما يخرج من فمه انه لمح"           ُ ُ َُ  ْٕ ِ ِ َِ ْ َ َ ِ االبدان ِيىُ ْ ّکل ما... ٔ ٔتم تشهدون فى االْنأ ُ َ َ َْ ْ ُرض انهُ  ْٕ ِ  
ِقد ظهر بأمره العالى ِ ِْ َ َ َ ْ َالمتعالى المحکم البديع  َ َِ َ ْ ُ و يستشرق هذا االسم على کل ما... ُ ُ َُ ُ ْ ْ ِْ َ َ ُيکون َ َ  

ِو تظهر منه الصنايع بأسباب الملک  ِْ ُْ ُ ُِ ِ ُ ّ ْ َ َ کل ما... َ تشهدون ظهورات الص ُ ُْ َ َ نعية البديعة ، کلهاَ ُ ِ ِ َِ  ْ  
ْظهر من هذا ِ َ َ ُسم و سيظهر من بعد ما ال سمعتموه من قبل ِاال َ ُْ ْ ْ َْ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َ َ َ َْ ْ ان... ِ کل ٕ ُ حرف تخرجُ ُ ْ َ ٍَ ْ  

ِ من فم َ ْ َ ا انها الم الحروفات ، و کذلکِ َ َِ َ ُ  ٔ کل ِ  کلمة تظهر من معدن االمر انها المُ ّ ْ ْٔ ٕٔ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ َ َ َُ ْ ِالکلمات  َ ِ َ
" ...  )٤٨(   

  هر آنچه در... بخش وجود انسان است  ان او جارى شود حياتکالمى که از ده(           
افکند  مى کالم او بر همه نور... مانند اوست  جهان ديده شود حاصل اراده خلل ناپذير و بى

  و
هر آنچه از ...  شود بخشد و بآن اسباب ظاهره و صنايع و علوم ظاهر و کامل مى حيات مى

  علم
  ايد بعدًا هرگز نشنيده ک است و چه بسا چيزها کهو فرهنگ ظاهر شده از اين اسم مبار

همه حروف است و کلمه اى  ّحرفى که از دهان حق جارى شود چون مادر... ظاهر گردد 
  که از

  )کلمات است أ مظهر امر ا صادر گردد منشًا و مبد
  الى ما ال نهايه حقيقت طالع و" فرمايند که  حضرت باب مى          

  "از براى او بدئى و نهايتى نبوده و نيست گردد ،  غارب مى
ّبا آنکه مأموريت هر يک از مظاهر مقدسۀ ) ٤٩(    ّ الهى محدود به زمان معينىّ

  است و هر يک از آنان مأمور اجراى امرى مخصوص است ، ولى هر يک جزئى
  . الهى است الينفک از مدارج بروز و بسط قدرت و ارادۀ

   
  ٣٦ص 

ْفانظر"           ُ ْ ْ بطرف البد فيما نظرت الى آدم االولى ثم منَ  ْ ِْ ُِ ٔ َ َ َ َ َٕ َ َْ ُبعده الى أن يصل االمر ِ ْ ٔ َ ِ ِ َِ َْ ْٕ  
ْالى علي قبل نبيل ، قل تا ُ َ َ َ َْ ّ ْکلهم قد جا ٕ َ ْ ُ  ٍوا عن مشرق االمر بکتاب ؤُ ِ ِْ ْ ْٔ ِ َ ٍو أوتوا کل واحد... َ ِ  ُ َ  



ُمنهم على ما قدر لهم  َُ َ َ ُِ َ ْ ْ ) "٥٠(   
  حضرت( بچشم درون در سلسله مظاهر وحى و پيمبران از آدم تا على قبل نبيل (           

را  و هر يک... قسم بخدا که همه بکتاب الهى از عالم امر ظاهر شدند . نظر نما ) باب 
  )ّمقدر بود  مقامى

ّسرانجام چون سرچشمه هاى روحانى و معنوى تمدنى که پيوسته در تحول           ّ  
  لحشود ، مرا گرايد ، همان طور که در عالم مشهود هم مالحظه مىاست به زوال 

  حضرت بهاءا به. گردد  ّتجزيه و از هم گسيختگى آن تمدن نيز آغاز مى
  توان يافت اشاره فرموده ، ّمشابهتى که بين انحطاط تمدن و عالم طبيعت مى

  .فرمايند  مىّ تمدن را به شروع زمستان تشبيه  رکود در پيشرفت و توسعۀدورۀ
  موازات همبستگى اجتماعى رو به انحطاط در اين دوره حيات اخالقى به

ّ مسائلى که قبال قابل حل و فصل بود و مشکالتى که ممکن بود به؛رود  مى ً  
  ّقيت هاى گوناگون تبديل شود ، درّفرصت هائى مناسب براى اکتشافات و موف

   دين؛نمايد   نشدنى مىشود که بر طرف ّچنين موقعى مبدل به موانعى مى
  دهد و کوشش هاى بشر براى يافتن راه ارتباط خود را با زندگى از دست مى

  ؛گردد  حل هاى تازه سبب گسيختگى و پراکندگى بيشتر در روابط اجتماعى مى
  شود و روز به روز بر  مفهوم و ارزش زندگى پديدار مىشک و ترديد در بارۀ

عصر حاضر  ّرت بهاءا در توصيف چنين کيفيتى درحض. افزايد  اضطراب و آشفتگى مى
  :فرمايند  مى

   
  ٣٧ص 

  شود گيتى را دردهاى بيکران فرا گرفته و او ديده مى"          
   خودبينىرا بر بستر ناکامى انداخته مردمانى که از بادۀ

  اند اين داشته اند پزشک دانا را از او باز سرمست شده
  اند نه درد  را گرفتار نموده مردمانۀاست که خود و هم

  اند و شناسند راست را کژ انگاشته دانند نه درمان مى مى
   )٥١" ( اند  دوست را دشمن شمرده



  ّچون مأموريت يکى از ظهورات الهى پايان پذيرد اين جريان بار          
  مظهر جديد الهى با برخوردارى بيشترى از الهامات. شود  ديگر تکرار مى
بشرى آغاز  ّ جديدى را براى افزايش آگاهى و پيشبرد تمدنشود تا مرحلۀ  مىالهى ظاهر

  .نمايد 
  ّمالحظه کن در حين ظهور مظهر کليه ، قبل از آن که"           

ّ امريه تنطآن ذات قدم خود را بشناساند و به کلمۀ   ق فرمايدّ
  چنين خالق بوده و م بوده و معلومى با او نبوده و همِعال

  ُ الملکِنَمِفرمايد ل اين است آن يومى که مى...  با او نه مخلوقى
   )٥٢... " (  و نيست احدى مجيب َاليوم

  تا زمانى که بخشى از عالم بشرى ظهور جديد الهى را پذيرا شود و          
  معيارهاى نوين روحانى و اجتماعى شکل گيرد ، مردم از لحاظ معنوى و

  در. گيرند  واهب الهى گذشته بهره مى اثرات مماندۀ اخالقى از باقى
   جامعه ممکن است انجام شود يا در بوتۀۀّچنين وضعى امور و وظائف روزمر

  تعويق افتد ، قوانين ممکن است اطاعت گردد يا به مسخره گرفته شود ، دامنۀ
  .کن است وسعت گيرد يا با شکست روبرو گردد مّتجربيات اجتماعى و سياسى م

   
  ٣٨ص 
  تواند اى نمى هاى ايمان که بدون آن هيچ جامعه ّچه مسلم است ريشهولى آن

  نفوسى که از ذهن و" مان ّآخر الز" گردد ، در  دوام کند ضعيف و سست مى
  هر قدر. آورند  ّدًا به منبع نيروى خالقه رو مىّبصيرت روحانى برخوردارند مجد
  ّآيند جلوه نمايد اما تناسب و ناخوش م باشد و بىّکه جستجوها ناموزون و نامنظ

َچنين جستجوهائى گواه آن است که مردم به وجود خالئى در نظام زندگى بشر َ  
  فرمايند که اثرات ظهور جديد حضرت بهاءا مى ) ٥٣. ( اند  آگاهى يافته

  عالمگير و جهانى است و محدود به حيات و تعاليم نفسى که مرکز ظهور است
   بدون آنکه شناخته شوند ، در روابط و ضوابطّاين اثرات جديد حتى. شود  نمى

  اقض در عقايد معمول و متداول درنافزون دارند ، ت عالم بشرى تأثيرى روز



ّسازند و بر شدت تجسس و تحقيق براى کسب فهم و درک  آشکار مىاجامعه ر حقيقت  ّ
  .افزايند  مى

  ه از سنن وّفرمايند که تسلسل ظهور مظاهر الهي حضرت بهاءا مى          
  .ّضروريات عالم وجود است و به همين نحو تا عالم باقى است ادامه خواهد يافت 

  : حضرت بهاءا بنا به فرمودۀ
ٕبعث اُ رسال بعد موسى و عيسى و سيرسل من بعد الى"            ُ ُْ َْ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ُ ُ َُ َ    )٥٤" ( آخر  ًَ
خواهد فرستاد  پايان نيز ن فرستاده و تا زمان بىخداوند بعد از موسى و عيسى رسوال(           
(  
   

  ٣٩ص 
                                               ٨  

                       يوم ا                       
  ّحضرت بهاءا هدف ترقى و تکامل آگاهى انسان را در چه         
ّدانند ؟ با توجه به ابديت عالم مى    وجود هدف آن است که پروردگار پرتو وّ
حضرت   خلقت خود آشکارا مشاهده کند و طبق بيانات کماالت خويش را در آينۀجلوۀ

 بهاءا:  
ِليشهد الکل فى نفسه بنفسه فى مقام تجلى ربه"            ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ ِ ِ ُ َ ِبأنه ال اله اال هو ، و ل ْ َ َ َُ ُّ ٕ ٕ ِيص   َلَ

ِ الکل بذل ِ  ِک الى ذروةُ َ ْ ُ ٕ الحقاق حتى ال يشاهد ا َ َ ِ ُ ّ َ َِ فيه ٌدَح َشيئًا اال و قد يرى ا ِ َ َ َْ َ ّ ٕ ْ"  )٥٥(   
  همه را شايد که شهادت دهند که خدائى جز او نيست و بدين گونه هر کسى باوج(           

  )حقيقت راهى گشايد و چيزى نبيند جز آنکه جلوه خدا را در آن مشاهده نمايد 
  ّ ظهور متوالى مظاهر الهيه آن بوده استزّ تاريخ تمدن ، هدف ادر زمينۀ         

   بشر برانگيزد تااءکه آگاهى انسان را نسبت به ضرورت ايجاد يگانگى بين ابن
   مشترک خود را بهّاى واحد مسئوليت آيندۀ  افراد انسانى به صورت جامعههمۀ

  :فرمايند  عهده گيرند ، حضرت بهاءا مى
ٍان ربکم الرحمن يحب أن يرى من فى االکوان کنفس "  ْ ْ ْ َ َ َ َ ََ ِ ٔ ْ   ِ ُ ُ ُ َواحدة و ه ٕ َ ٍ َ ٍيکلِ َ ٍ واحدْ ِ ) " ٥٦(   

   



  ٤٠ص 
  دارد که همه بشر را چون مضمون کالم به فارسى آن که خداوند مهربان دوست مى(          

  . )يک روح و يک تن ببيند 
   بشر نگردند نخواهنداءنى قائل به وحدت ذاتى ابنتا روزى که افراد انسا          

  توانست بر مشکالتى که هم اکنون با آن درگيرند فائق آيند تا چه رسد به آن
  حضرت بهاءا تأکيد. ّکه در حل مسائل آينده دورتر توفيق حاصل کنند

  حادّ راحت ظاهر نشود مگر به اتواين اصالح : " ... فرمايند که  مى
  ّ متحد جهانى قادر است که در فرزندانفقط يک جامعۀ ) ٥٧. " ( ..ّو اتفاق 

  ّخويش آن چنان حس اعتماد و اطمينان درونى را تأمين کند که وصفش در
  : حضرت بهاءا به ساحت قدس الهى آمده است يکى از ادعيۀ

َکل ما أمرت به عبادک من بدائع ذکرک و جواهر ثناک "  َ َ َ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِ ْ ْ ْهذا من فضلک عليهم ُ ْ ْ ِْ َ َ َ َِ ِ  
ّليصعدن بذلک الى مقر ال  َ َ ََ َٕ ِ ِِ ُ ْفى کينونياتهم من عرفان أنفسهم  َقِلُذى خْ ْ ْ ْ ْ  ِْ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ ) " ...٥٨(   

اذکار  ر فرموده از فضل و بخشش اوست تا بوسيله آنمآنچه به بندگان از ذکر و ثنا ا(           
  به

  )دشان خلق فرموده فائز شوند مقامى از عرفان حق که در وجو
  گرچه اين گفته ممکن است حاوى تناقضى به نظر آيد وليکن در واقع بين          

  ّشناسائى خود و تحقق وحدت عالم انسانى تناقضى نيست زيرا تا وحدت حقيقى
ًبدست نيايد بشر نخواهد توانست خصوصيات متنوع فردى خويش را کامال ّ ّ  

  ر الهى در طول تاريخ براى وصول به اين هدف يعنى مظاههمۀ. پرورش دهد 
  .اند  دمت کردهخباشد  ) ٥٩( ق روزى که فقط يک گله و يک شبان ّقتح

   
  ٤١ص 

  ّفرمايند که وصول بدين هدف آن مرحله از تمدن است که اينک حضرت بهاءا مى
  . ورود به آن قرار گرفته است انسان در آستانۀ

  ناترين تمثيالتى که نه تنها در آثار حضرت بهاءا بلکه ازيکى از پر مع          
   عالمقبل در بيانات حضرت باب نيز مذکور بوده مقايسه نشو و نماى مجموعۀ



  ى و تکاملّعالم انسانى در راه ترق. انسانى با مراحل تکامل فردى بشر است 
  کى ، جوانى ،خود مراتب مختلفى را پيموده است که يادآور دوران نوزادى ، کود

   بلوغ جمعى عالماکنون ما شاهد آغاز مرحلۀ. بلوغ و پختگى يک فرد است 
  ّاى که در آن استعدادها و قابليت هاى نوينى خواهد ّبشريت هستيم ، دوره

  اى نمودار خواهد شد که ما اکنون فقط سابقه شکفت و فرصت هاى جديد و بى
   )٦٠. ( به اندکى از آن آگاهى داريم 

   فکرى درک اين که چرا در تعاليم حضرت بهاءا به اصلبا چنين زمينۀ          
  اصل وحدت عالم.  دشوار نيست تّوحدت و يگانگى اولويت داده شده اس
   آهنگ اصلى يک قطعۀگردد به منزلۀ انسانى در عصرى که اکنون آغاز مى
   است کهشود و مانند معيار و مقياسى موسيقى است که پيوسته تکرار مى

   نظرها و پيشنهادهاى مربوط به بهبود اوضاع بشر را با آن سنجيد وبايد همۀ
  فرمايند که انسان نوع واحد است و حضرت بهاءا تأکيد مى. آزمايش کرد 

  نظرات کهنه مبنى بر اينکه قوم يا نژادى بر اقوام و نژادهاى ديگر برترى دارد
   پيامبران الهى به منزلۀرتيب چون همۀبه همين ت. عارى از پايه و اساس است 

ّعمالى هستند که به تنفيذ مشيت واحد الهى کمر بسته   اند ، تعاليمشان به ّ
ّعموم بشر تعلق دارد و هر فردى بر روى زمين وارث بر حق    آن سننّيۀّ کلّ

ّاصرار و ابرام در مورد هر گونه تعصب هم مضر به مصالح جامعه. روحانى است  ّ  
   

  ٤٢ص 
  .ّ الهى براى اين عصر مقرر فرموده تناقض دارد است و هم با آنچه ارادۀ

ّاى احزاب مختلفه به اتحاد توجه نمائيد و به نور"            ّ  
ّاتفاق منور گرديد لوجه ا در مقرى حاضر شويد و آنچه ّ ّ  

  ى نيست جميعّشک... سبب اختالف است از ميان برداريد 
  هند و به امر حق عامل نظر بهّاحزاب به افق اعلى متوج

  ّمقتضيات عصر اوامر و احکام مختلف شده و لکن کل من
  عند ا بوده و از نزد او نازل شده و بعضى از امور هم از



   )٦١... " ( بشکنيد  عناد ظاهر گشته بارى بعضد ايقان اصنام اوهام و اختالف را
  :خورد  مى  آثار حضرت بهاءا به چشمتأکيد در مورد وحدت و يگانگى در سراسر          
   يگانگى بلند شد به چشم بيگانگان يکديگرسراپردۀ"           

ّعاشروا مع االديان کلها بالروح و الريحان  " ،" ...را نبينيد  ّ ّ"  
  :فرمايند  و نيز مى. )   اديان معاشرت کنيد ّبا شادى و صميميت با پيروان همۀ( 

   )٦٤ - ٦٣ - ٦٢. " ( اريد و برگ يک شاخسار  بار يک دههم" ... 
   صباوت بهتکامل سازمان اجتماعى مستلزم ورود عالم انسانى از مرحلۀ          

  بشر اين مراحل را از واحد خانواده ، در صور گوناگونش ،.  بلوغ است مرحلۀ
ّقيت بيش و کم توانسته است مراحل تشکل قوم ، قبيله ّشروع کرده و با موف ّ،  

ّ شهرنشين و سرانجام تشکل ملت رجامعۀ   در اين محيط اجتماعى.  طى کند اّ
  ى بشرنشود استعدادهاى نها تر مى تر و در عين حال پيچيده که به تدريج وسيع

  اند و اين توسعه و پيشرفت ّموقعيت الزم را براى بروز و توسعه پيدا نموده
   

  ٤٣ص 
  امعه گرديده است ، بنابراين به بلوغبه نوبه خود باعث تغيير مداوم در بافت ج

ّرسيدن عالم بشريت مستلزم تغيير کلى در نظام اجتماعى است    تغييرى که. ّ
   انواع گونگيهاى بشر را در بر گيرد و از انواع مختلف استعدادها وبايد همۀ

  .اند بهره جويد   فرهنگى تلطيف شدهّبينش ها که در طي هزاران سال تجربۀ
  هبّامروز روز فضل اعظم و فيض اکبر است بايد کل "           

ّکمال اتحاد و اتفاق در ظل سدرۀ ّ    عنايت الهى ساکن وّ
  زود است بساط عالم جمع شود و بساط... مستريح باشند 

ّديگر گسترده گردد ان ربک لهو الحق ّ    )٦٥... " ( ّ عالم الغيوب ّ
  همترين وسيله براى ايجاد تغييرفرمايند که م حضرت بهاءا تصريح مى          

  اجتماعى و رسيدن به وحدت عالم انسانى برقرارى عدل و انصاف در امور
شود  محسوب مى اين موضوع از ارکان اصلى تعاليم حضرت بهاءا.  انسانى است جامعۀ

.  



  سراج عباد داد است او را ببادهاى مخالف ظلم و"           
  ّصود از آن ظهور اتحاد استاعتساف خاموش منمائيد و مق

  ّدر اين کلمه عليا بحر حکمت الهى مواج دفاتر. بين عباد 
   )٦٦... " ( عالم تفسير آن را کفايت ننمايد 

  حضرت بهاءا در آثار بعدى خويش اين اصل را در ارتباط با بلوغ          
   : کهفرمايند آن حضرت مى. اند  ى صريح بيان فرمودهوعالم انسانى به نح

  ّو از لوازم ضرورى ترقى ) ٦٧" ( اناث و ذکور عند ا واحد بوده " 
  .ّو پيشرفت تمدن آن که انتظام امور اجتماعى بايد بر اساس اجراى اين اصل باشد 

   
  ٤٤ص 

  پاداش. ّ بشر تعلق دارد نه فقط به يک قوم خاص  خاک به همۀمنابع طبيعى کرۀ
   در راه بهبود رفاه اقتصادى عموم جامعهافراد به ميزان سعى و کوشش آنان

  بستگى دارد ، ولى ثروت و فقر مفرط که امروز گريبان گير بيشتر ملل روى
ميان برداشته  زمين است بايد قطع نظر از نظام اجتماعى و اقتصادى حاکم بر اين ملل از

  .شود 
   

  ٤٥ص 
                                                         ٩  

         ابالغ پيام به سالطين                                   
  ترين آنچه تا کنون مذکور آمد از آثارى نقل شده است که اغلب در سخت         

   به هنگامى که حضرت بهاءا و اطرافيان ايشان در تحت فشاروشرايط زندگى 
   پس از وروداندکى. تضييقات بودند از قلم مبارکش صادر شده است 

  تبعيدشدگان به اسالمبول آشکار گرديد که احترامات سرشارى که نسبت به
  ّحضرت بهاءا هنگام عزيمت از بغداد به عمل آمده بود فقط براى مدتى کوتاه

  و" بابيان " تصميم اولياى دولت عثمانى مبنى بر اينکه پيشواى . بوده است 
  ورافتاده به پايتخت امپراطورى منتقلاصحابشان را در عوض تبعيد به ايالتى د



  سفير ) ٦٨. ( کنند نمايندگان حکومت ايران را بيش از پيش دچار وحشت کرد 
  ايران از بيم اين که وقايع بغداد تکرار شود و اين بار نه تنها هم فکرى و

  ّپشتيبانى شخصيت هاى بانفوذ دولت ترک بلکه بيعت و حمايت آنان را نيز
   دورترى از قلمرو امپراطورىانه اعزام تبعيدشدگان را به نقطۀّ مصر،جلب نمايد 

  دليل او اين بود که انتشار پيام دينى جديد در. عثمانى خواستار گرديد 
  .آورد  پايتخت ممکن بود عواقب سياسى و مذهبى نامطلوب براى هر دو حکومت به بار

  . مقاومت ورزيد ابتدا دولت عثمانى در مقابل چنين اصرارى شديدًا          
   حضرت بهاءا به مأموران خود را در بارۀعالى پاشا ، صدر اعظم ، عقيدۀ

   
  ٤٦ص  

  ايشان فردى بسيار عاليقدر ، با رفتارى" ب چنين اظهار نموده بود رسياسى غ
ّنمونه و در کمال اعتدال و شخصيتى بسيار معزز و محترم مى   به عقيدۀ" . باشند  ّ

  زيرا خصومت" سزاوار نهايت احترام است " م حضرت بهاءا اين وزير تعالي
  مذهبى را که باعث جدائى بين ملل مسيحى و يهودى و مسلمان تابع

   )٦٩. ( دارد  امپراطورى است از ميان برمى
   در اذهان اولياى امور درّظنوء عاقبت به تدريج احساس رنجش و س          

  در پايتخت عثمانى قدرت سياسى و. يافت ّامپراطورى عثمانى تا حدى نفوذ 
  ّاى معدود بقيه نفوسى بى ّاقتصادى در دست درباريان بود که غير از عده

   مانند روغنى بود که براى چرخشاءفساد و ارتش. کفايت يا کم لياقت بودند 
  پايتخت همچون کهربا گروه هاى مردمى را که. رفت  دستگاه حکومتى بکار مى

  ف آن امپراطورى و ماوراى آن در جستجوى کسب احترام واز اطراف و اکنا
ّتوقع و انتظار چنين بود که هر شخصيت ممتاز. کرد  فوذ بودند به خود جلب مىن ّ  

  هاى قلمرو دولت عثمانى به اسالمبول اى که از ساير ممالک يا از سرزمين و برجسته
   درباراءّشود به مجرد ورود در تاالرهاى پذيرائى رجال و وزر وارد مى

  امپراطورى به جمع کسانى بپيوندد که در صدد جلب حمايت و پشتيبانى اين
  ّدر اين ميان هيچ جمعيتى به قدر گروه هاى تبعيدشدگان. ّشخصيتها بودند 



   که با يکديگر در رقابت ، و به مغالطه کارى و فقدان اصولىسياسى ايران
  .شهرت نداشتند وء اخالقى زبانزد عموم بودند س

  ورزيدند حضرت على رغم اضطراب و تشويش يارانى که اصرار مى          
  بهاءا از دشمنى موجود بين دولت هاى عثمانى و ايران و احساس همدردى

  اولياى امور و مردم عثمانى نسبت به صدمات و مصائب آن حضرت به نفع خود
   

  ٤٧ص 
  گونه خواهشىفرمودند که هيچ  استفاده فرمايند ، آن حضرت همواره مى

  ّگرچه عده اى از وزيران دولت براى مالقات در محل اقامتى که. از کسى ندارند 
  شدند ولى حضرت بهاءا از اين به ايشان تخصيص يافته بود حاضر مى

  فرمودند که به ايشان مى. نمودند   شخصى نمىفرصت ها کوچکترين استفادۀ
  ّ سلطانند و آنچه مورد توجهموجب دعوت سلطان ، مقيم اسالمبول و ميهمان

  سالها بعد ميرزا حسين خان. ايشان است مسائل روحانى و اخالقى است 
  ّوله ، سفير ايران ، وقتى که دوره مأموريت خود را در پايتخت عثمانىّمشيرالد
  اى که حرص و آز و عدم اعتماد و اعتبار هموطنان آورد و از لطمه به ياد مى

  کند ، به طور ر اسالمبول وارد آورده بود شکوه مىمسلمانش به شهرت ايران د
  دارد پرده بيان مى شگفت انگيزى زبان به ستايش حضرت بهاءا گشوده و بى

   کوتاه اقامتشان در آن شهر سرمشق و نمونهکه به راستى رفتار ايشان در دورۀ
  ولى همين ميرزا حسين خان و همکارانش ، در آن زمان ، ) ٧٠. ( بوده است 

ّفرصت را غنيمت شمرده و آن طرز رفتار را دال بر رويۀ    تبعيدشدگان زيرکانۀّ
ّاى بر ضد امنيت عمومى و دين رسمى کشور بهائى براى مستور ساختن توطئه ّ  

  تحت چنين نفوذ و فشارى اولياى امور عثمانى عاقبت تصميم. دادند  جلوه مى
  تبعيد. شهر ادرنه تبعيد کنند گرفتند که حضرت بهاءا و خانواده شان را به 

  اى که در آنجا تبعيدشدگان در خانه.  زمستانى سخت انجام شد ّبا عجله در چلۀ
  جاى کافى نداشت اقامت گزيدند و با فقدان پوشاک مناسب و آذوقه ، سالى پر از

  توان داشت که اين تبعيدشدگان نه به جرمى اى نمى شبهه. محنت را گذراندند 



  تنها. و نه در هيچ موردى فرصت مدافعه به آنان داده شده بود  بودند ّمتهم
  .داد   زندانيان حکومت عثمانى قرار مىقانون زور و جبر آنان را در زمرۀ

   
  ٤٨ص 

  از نقطه نظر تاريخ اديان تبعيد پى در پى حضرت بهاءا به اسالمبول و         
  لين بار يک مظهرّراى اوب. ّسپس به ادرنه از چندين لحاظ جالب توجه است 

   زمين منتشر شود ، ازّ که مقدر بود در سراسر کرۀّينى مستقلئس آّمؤس، الهى 
  سازد عبور فرمود و قدم ّ آسيا را از اروپا مجزا مىۀّ باريکى که قارتنگۀ

  اند و دورۀ ّکليه اديان بزرگ عالم از آسيا برخاسته. گذاشت " غرب " بر خاک 
  حضرت بهاءا به اين. ّديان منحصر به همان قاره بوده است حيات بانيان آن ا

  ّاند که در گذشته و بخصوص در زمان نبوت حضرت ابراهيم ، ّواقعيت اشاره نموده
ّحضرت مسيح و حضرت محمد اثرات عظيم آن اديان در پيشرفت تمدن هنگامى ّ  

  رتآن حض. ظاهر شده که آن تعاليم از شرق به غرب سرايت نموده است 
  فرمايند که در اين عصر بديع نيز پيشرفت امر الهى در ممالک بينى مى  پيش

  .ّغرب به همان ترتيب ولى به مقياسى بس وسيعتر تحقق خواهد پذيرفت 
ِقل انه قد أشرق من جهة الشرق و ظهر فى الغرب"            ْ ْ  ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ُْ ٕ ُثاره  آُ ُتفکروا فيه يا قوم . ُ ْ َ َِ  َ ... ) "

٧١(   
بايد در  اى است که ّحق از شرق ظهور فرمود و در غرب آثار او ظاهر شد و اين نکته(           

  )آن انديشيد 
  ّلذا شايد جاى تعجب نباشد که حضرت بهاءا اين زمان را براى ابالغ          

  عمومى و علنى امر خويش انتخاب فرمودند تا امرى را که به تدريج
   اطاعت پيروان حضرت باب را در سراسر خاورميانه به خود جلبپشتيبانى و

  اين اعالن عمومى با ابالغ يک سلسله پيام هاى. نموده بود ، علنًا ابالغ فرمايند 
  مهم صورت گرفت که از مهمترين اسناد و مدارک در تاريخ اديان به شمار

  را" عالم سالطين و زمامداران " در خطابات مزبور ، مظهر الهى . رود  مى
   



  ٤٩ص 
  فرمايند و با اشاره به را اعالن مى" يوم ا " سازند و طلوع  مخاطب مى

ّتغييراتى شگرف که با شدت و حدت در جهان در جريان است آنان را به عنوان ّ  
  فرمايند تا  بشر خطاب کرده ، از ايشان دعوت مىاءامناى رحمن و معتمدين ابن

  ّبه علت آن که زمامداران و. نسانى قيام کنند به تأسيس و ترويج وحدت عالم ا
  ّ ملتشان هستند و اغلب آنان از نوعى قدرتملوک عالم مورد احترام تودۀ

  فرمايند که آنان بايد از قدرتى مطلقه برخوردارند حضرت بهاءا چنين بيان مى
  يعنى همان نظم" صلح اعظم " که دارند حسن استفاده کنند و در تأسيس 

  .نمايند  حاد و يگانگى و بر عدل الهى تکيه دارد مساعدتّ اصليش اتکه نشانۀجهانى 
  تواند فضاى فکرى و اخالقى را که  امروزى با اشکال فراوان مىخوانندۀ          

   شرحبا مطالعۀ. ّزيستند در نظر مجسم سازد  سالطين قرن پيش در آن مى
  جز در چند مورد استثنائى ،شود که  احوال و مکاتبات خصوصى آنها واضح مى

  ّ رهبران ملت و غالبًا رئيس و آنها مردمانى ديندار بودند و به منزلۀهمۀ
  شدند و معتقد بودند که مندرجات پيشواى دين رسمى کشور محسوب مى

  .ّکتاب هاى مقدس تورات و انجيل و يا قرآن عارى از هر گونه سهو و خطاست 
  تقيمًا ناشى از قدرت الهى مذکور در کتباکثر اين سالطين قدرت خود را مس

  زمامداران مزبور اين مطلب را با کمال قدرت اظهار. دانستند  ّمقدسه مى
  پيشگوئى هاى مربوط به. دانستند   خداوند مىداشتند و خود را برگزيدۀ مى
  در نزد آنان افسانه يا رمز و مثل نبود بلکه از" ملکوت الهى " و " مان ّآخر الز" 

  رفت که نظم اخالقى بر اساس آن استوار بود و به ّق مسلمه اى به شمار مىحقائ
ّاين علت در قبال مسئوليت پيشوائى که به عهده داشتند مسلم مى   دانستند که ّّ

  .مورد بازخواست الهى قرار خواهند گرفت 
   

  ٥٠ص 
  .زيستند  مى مخاطبان پيام هاى حضرت بهاءا در چنين فضائى از عقيده و ادراک         

ْيا معشر الملوک قد  "  َْ ِ ُ َ َ ِتى المالک و الملک لله المهيمناَ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُّ ُْ ْالقيو ُ ّ ُهذا أمر ال يعادله ما... ِم َ ُُ ِ ٌ ْ  



َعندکم لو أنتم تعرفون َِ ْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ اياکم أن يمنعکم الغرور عن مشرق الظ...  ِ ِ ِ ْ ْ ْ ْ َّ َ ََ َُ ُُ ُ ُْ ْهور أوٕ ُتحجبکم ِ ُُ َ    الدنياَْ
ن فاطر السما َع ْتاِ ال نريد أن... ِْ ُ ِنتصرف فى ممالککم بل ج ُ ْ َ َ َ َ َْ ُ ِ ِ ِنا لتصرفئَ ِ ِالقلوب  َ ُ ) " ...
٧٢(   

  آن که مالک و سلطان عالم است آمده و سلطنت از آن خداى(           
 ءاز مبد مبادا بغرور... بدانيد که اين ظهور را مثل و مانندى نيست ... مقتدر مختار است 

  ظهور
نظرى نيست ،  بدانيد که ما را به مملکت و سلطنت شما... و خالق جهان محروم مانيد 

  مقصد ما
  )قلوب اهل عالم است 

ُثم اعلموا بأن الفق"            ُ ِْ َ بينکم ، اياکمرا ِامانات ا ْ ّ ْ ُْ ُٕ َ َ ُ َن ال تخا اَ َوا فى أماناته و النْ ِ ِ  
َتظلموهم و ال ت َ َْ ُ ِ َکونن منْ ِ  َالخانين  ُ  .ّستسألون عن أمانته فى يوم ال ْ ْ َْ َ َِ ِ َ َ ُذى ينصب فيه ميزانُ ِ ُ َ ْ ُ  

ِالعدل و يعطى کل ذى حق حقه ، و يوزن فيه کل االعمال  ِْ    ْ ْٔ ُ ُ َُ َ َ َ َْ ُ ُ ُ ٍمن کل غني و فقير  َ َ ََ   ُِ ثم... ْ ُ  
استبصروا فى أمرنا و تبينوا ْ ْ َْ َ َ َفيما ورد عل َِ َ َ َ َينا ، ثم احکموا بينَ َْ ْ  ُْ ِنا و بين أعدانُ  ْ َ َ ِبالعدلا َْ ْ َ ِ  

ّو کونوا من العادلين ، و ان لن تمنعواالظ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ٕ ِ ْالم عنِ َ َ ظلمه و لن تأخذوا حق المظلوم ، فبأي ِ ِ َ ِ ْ َْ َ َ َ ُْ َ ِ ِ ُ  
َي تَش َفتخرونْ ِ َ َبين العباد و تکونن من المفتخرين  ْ َ َ َ َ َ َِ ْ ُ ُِ ِ ِ ْ) " ... ٧٣(   
  عدالتى نبايد ، بيقين در روز جزا از فقرا امانت خدايند در آن خيانت نشايد و بى(           

چه  امانت او باز پرسيده خواهد شد ، ميزان عدل برپا خواهد بود و اعمال هر کس چه غنى
  فقير

  عدلدشمنان ما به  پس از آنچه بر ما رسيده خبر گيريد و بين ما و... سنجيده خواهد شد 
مظلوم را نگيريد به چه چيز  ّاگر دست ظالم را از تجاوز کوتاه نکنيد و حق. رفتار کنيد 
  افتخار

   
  ٥١ص 
  )کنيد ؟  مى
َو ان لن تستنصحوا بم "  َ َ َِ ِ ْ ْ ْ َ ْ ْا انصحٕ ِناکم فى هذا الکتاب َْ ِ يأخذکم العذاب من کل...ُ ُِ ُْ ُ َ ُ ُْ َ  



ُالجهات ، و يأتيکم ُ َ ِ ِ اُ بعدله ِ ِ ْ َ َ ال تقدرون أن تقوموا معه و تکونن من العاجزين ٕاذًا.ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُ ُ َ َْ ْ" ...  )
٧٤(   

 تنبيه الهى شما را خواهد گرفت و شما را ياراى مقاومت... اگر پند نپذيريد (           
  نخواهد

  )بود و در آن هنگام عجز خود را خواهيد ديد 
   زمامداران قرن" صلح اعظم  " ۀ حضرت بهاءا در بارّدر قبال نظريۀ          

ّمليت گرايى مفرط و. نوزدهم هيچ گونه عکس العملى از خود نشان ندادند  ّ  
   فرهنگيان ، پارلمان ها ، جامعۀاءتوسعه طلبى ، نه تنها سالطين بلکه اعض

  ّسات مهم دينى را به خود مشغول داشته و آنان راّهنرمندان ، روزنامه ها و مؤس
  طرح هائى. ين مشتاق پيروزى و برترى جهان غرب درآورده بود ّغبه صورت مبل

  شد گرچه که از طرف خير انديشان براى تغيير و اصالح جامعه پيشنهاد مى
  عارى از غرض و منطبق بر احتياجات زمان بود ليکن در زير فشار اعتقادات

  در مشرق زمين ، جهان اسالم. شد  ّقشرى افراد مادى زود از عرصه خارج مى
   مسلمان به حقيقتى تغيير ناپذير دست خام بود که جامعۀاسير اين انديشۀ

  يافته و آخرين پيام الهى را منحصرًا در اختيار دارد لذا هر روز بيشتر در جهل
  ّ کسانى که تفوق روحانى عالم اسالم رارفت و به همۀ مى  خبرى فرو و بى

  .ورزيد  کردند بيش از پيش دشمنى مى تصديق نمى
   

  ٥٢ص 
                                                      ١٠  

ّ    ورود به اراضى مقدسه                                       ُ  
ّجاى تعجب است که با وجود وقايعى که در بغداد ات            فاق افتاده بودّ

  ت بهاءا دربينى کنند که استقرار حضر اولياى امور عثمانى نتوانستند پيش
  در عرض يک سال. ّيکى ديگر از مراکز مهم ايالتى چه نتايجى خواهد داشت 

  ّپس از ورود به شهر ادرنه ، زندانى آن دولت در آغاز توجه و سپس تحسين
  اى را در ميان تحصيل کردگان و روشنفکران و کارمندان شديد نفوس برجسته



  ّجب و هراس کنسولگرى ايران راآنچه تع. ادارى آن ناحيه به خود جلب نمود 
  انگيخت اين بود که دو نفرى که بيش از همه مدح و ستايش حضرت برمى

  پاشا حاکم آن ايالت و ديگرى شيخ االسالم نمودند يکى خورشيد بهاءا را مى
  حضرت بهاءا در نظر مهماندارانشان و در نزد. ّاز اعاظم رهبران سنى بودند 

  ّسى بودند که صحت و اعتبارّم اخالق و نفس مقدّ معل مردم حکيم وۀّعام
  ّ زندگى ايشان منعکس بود بلکه در تغيير و تحولىتعاليمشان نه تنها در نحوۀ

  ّکه در روحيه و رفتار جمع کثيرى از زائرين ايرانى که در اين مرکز دور
. ( نمود  مى ند جلوهدّافتاده در امپراطورى عثمانى براى تشرف به محضرشان جمع شده بو

٧٥(   
  اين وقايع غير منتظره سفير ايران و همکارانش را متقاعد ساخت که          

  جنبش بهائى که انتشارش در ايران مداومت داشت به مرور زمان در کشور
   

  ٥٣ص 
  ّاى مستقر همسايه و امپراطورى رقيب آن دولت نيز به عنوان عامل نفوذ عمده

  ل عثمانى در اين مرحله از تاريخ خود ، در برابرامپراطورى متزلز. خواهد گشت 
  ّتهاجم مکرر دولت تزارى روسيه و شورش مردمان خود آن کشور و کوشش هاى

  با وجود تظاهرشان به( خصومت آميز و مداوم دولت هاى انگليس و اتريش 
  ّدوستى و دلسوزى به منظور جدا ساختن قسمتى از قلمرو ترکيه و الحاق آن به

  اين اوضاع و احوال ناپايدار سياسى در قلمرو. قرار گرفته بود )  خود امپراطورى
  اى براى قبول درخواست سفير ايران بوجود ّاروپائى ترکيه دليل مبرم و تازه

   دورترى منتقل کنند و ارتباط حضرتمستعمرۀبه آورد تا تبعيدشدگان را 
  .مقطوع سازند بهاءا را با نفوس ذى نفوذ ، خواه ترک و خواه غربى ، 

  ّ ترکيه ، فؤاد پاشا ، از مسافرت به ادرنهوقتى که وزير امور خارجۀ          
   شهرتى که حضرت بهاءا درمراجعت نمود ، گزارش هاى حيرت انگيز او در بارۀ

  .ّآن ناحيه کسب فرموده بودند به پيشنهاد سفارت ايران اعتبار و قوت بخشيد 
  ّاى دولت عثمانى ناگهان مصمم گرديد که  عقيدهبر اثر حصول چنين فکر و



  يک روز سحرگاهان بدون اخطار. ّمهمان خود را در محدوديت شديد قرار دهد 
   حضرت بهاءا را احاطه کردند و به تبعيدشدگانقبلى ، سربازان عثمانى خانۀ

  .دستور دادند که خود را براى عزيمت به مقصدى نامعلوم آماده نمايند 
   مستحکم وى که براى تبعيد نهائى انتخاب شده بود شهر و قلعۀّمحل          
ّوف عکا بود که در ساحل اراضى مقدسه خم   فلسطين آن زمان و اسرائيل( ّ

  آن شهر در سراسر امپراطورى به بدى آب و هوا و. قرار گرفته بود ) امروز 
  ا براى زندانىشيوع امراض گوناگون معروف بود و دولت عثمانى آن مستعمره ر
  رفت کسى کردن مجرمين خطرناک از آن رو انتخاب کرده بود که انتظار نمى

   
  ٥٤ص 

   حضرت١٨٦٨در ماه آگست . ّبتواند بيش از مدتى کوتاه در آنجا زنده بماند 
  بهاءا با اعضاى خانواده و جمعى از پيروانشان که به همراهى ايشان تبعيد

  ّل مشقات بسيار و طعن وّت دو سال با تحمّو مدّشده بودند به عکا وارد شدند 
  ق بهّسپس در عمارتى که متعل.  مردم در آن قلعه بسر بردند ّلعن فراوان عامۀ

ّيکى از تجار محل   براى. ّ و در نزديکى زندان عکا بود تحت نظر قرار گرفتند ّ
  ريزّمدتى طوالنى اهالى خرافاتى آن شهر از گفتگو و معامله با تبعيدشدگان گ

   عام حضرت بهاءا را بهٔالّو پرهيز داشتند زيرا وعاظ بر سر منابر و در م
  هم کرده و ايشان و پيروانشان را دشمن نظام عمومىّمت" خداى ايرانيان " عنوان 

  در اين فاصله. ّ کفر و مرام هاى غير اخالقى معرفى نموده بودند و رواج دهندۀ
   بر اثر کمبودها و ساير شرايط دشوارى کهچندين نفر از اين گروه تبعيدشدگان

   )٧٦. ( بر آنها تحميل شده بود جان سپردند 
  ّهر چند انتخاب اراضى مقدسه براى حبس و تبعيد حضرت بهاءا به          

  ّمنظور زائل کردن تأثير و نفوذ دينى ايشان و بر اثر اعمال نفوذ روحانيون و
  ا اگر گذشته هاى تاريخ اديان را به خاطرّعوامل حکومتى صورت گرفته بود ام

  شويم زيرا بسيارى از بشارات کتب آريم از اين انتخاب غرق در حيرت مى
ّمقدسه مربوط به ظهور آخرالزمان به همين اراضى مقدسه و خصوصًا عکا و ّ ّّ  



  ّ بزرگ عالم که معتقد به وحدانيتاديان سه گانۀ. شود  جبل کرمل مربوط مى
  ّسطين را براى آنکه محل تالقى عالم الهى و عالم بشرى استالهى هستند فل
  در آن زمان فلسطين مثل هزاران سال قبل از آن ، مقام. شمارند  محترم مى

  اى قبل از ورود فقط چند هفته.  انتظارات بشرى داشت ّخاصى در عرصۀ
ّحضرت بهاءا به زندان عکا عد   ّاى از رهبران نهضت هيکليون از هّ

   ، از اروپا با کشتى به( German Protestant Templer )تانهاى آلمان پروتس
  نجا ازآ شوند و در ّ کوه کرمل مستقرکت نمودند تا در دامنۀرطرف ارض اقدس ح

   
  ٥٥ص 

  بر. رجعت حضرت مسيح که معتقد بودند در شرف وقوع است استقبال کنند 
  قابل زندان حضرتسردر خانه هاى کوچک چندى که در ساحل خليج در طرف م

  "ّظهور رب نزديک است " بهاءا بنا نموده بودند بر روى سنگ عباراتى مانند 
   )٧٧. ( به زبان آلمانى نقش شده بود که تا اين زمان نيز باقى و قابل رؤيت است 

  ّبعد از ورود به عکا ، حضرت بهاءا به دنبال آنچه در ادرنه آغاز          
   تقرير خطابات و پيام هاى رسمى خود به زمامداران جهان ادامهفرموده بودند به

  ّدر تعدادى از اين نامه ها مخاطبان را به جزاى الهى که به علت غفلت و. دادند 
  ّدهند ، تذکراتى رفتار خود در حکمرانى بدان مبتال خواهند شد هشدار مىوء س

ّکه اندکى بعد عمال تحقق يافت و موجب حيرت و گفتگوى ب   سيار در سراسرً
ّمثال کمتر از دو ماه بعد از ورود تبعيدشدگان به عکا فؤاد. خاورميانه گرديد  ً  
   عثمانى که اظهارات غير واقعى و بى اساسش به تسريع تبعيدپاشا وزير خارجۀ

   قلبى در فرانسهآن مظلومان کمک کرده بود ناگهان معزول شد و بر اثر سکتۀ
  ضوع معزول شدن همکارش عالى پاشاىاين واقعه نظير مو. درگذشت 

  صدراعظم و همچنين سقوط و مرگ خود سلطان و از دست رفتن سرزمينهاى
  عثمانى در اروپا و يک سلسله وقايع ديگرى که متعاقب يکديگر به وقوع

   )٧٨. ( پيوست همه در آثار حضرت بهاءا پيش بينى شده بود 
  ناپلئون سوم امپراطور فرانسه او را ازاى به  حضرت بهاءا در نامه          



برحذر   استفاده از قدرتى که داشت با اين عباراتوءّعواقب عدم خلوص نيتش و س
  :فرمايند  مى
ُبما فعلت تختلف االمور فى مملکتک ، و يخرج الملک "  ْ ُْ ُ ُ ُ ُْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َِ ْ ٔ من کف ِ َِ َک جزْ َعملک ا َ َِ َ ...

َأغرک   
   

  ٥٦ص 
َعزک لع ََ  ُمرى انه ال يدوم ِ َُ  ْٕ ) " ...٧٩(   

  قلمرو تو دچار آشفتگى خواهد شد و امپراطوريت را از دست خواهى داد و اين(           
به شکوه و جاللت مينازى ؟ به جانم قسم ، ... اى  جزاى اعمالى است که مرتکب شده

  ّعزت که
  . )و قدرتت را بقائى نخواهد بود 

  هشت اثر بين فرانسه و پروس و نتايج وخيم آن که منجر جنگ ددر بارۀ          
  به سقوط ناپلئون سوم در کمتر از يک سال بعد از نزول اين اظهارات گرديد ،

  ّ محقق معاصر در تاريخ سياسى فرانسه در( Alistair Horne )آليستر هورن 
  شايد تاريخ موردى شگفت آورتر براى آنچه: " نگارد  قرن نوزدهم چنين مى

  ّ يا سقوط خوفناک از علو درجات نخوت( Peripateia ) ياونانيان آن را پريپتي
   اخير از اوج شوکتّقًا هيچ ملتى در ازمنۀّمحق. اند ، نشناسند  و غرور ناميده

ّقيت هاى مادّو جالل ظاهرى و موف   ّى در مدتى بدين کوتاهى به چنين حضيضّ
   )٨٠" . ( ّذلتى نيفتاده است 

   چند ماهى قبل از وقوع يک سلسله سوانح غير منتظره در اروپا کهفقط          
  منجر به هجوم قواى سلطنتى جديد ايطاليا به قلمرو پاپ و الحاق رم به آن

  :فرمايند  کشور گرديد ، در خطابى به پاپ پيوس نهم چنين تأکيد مى
ًدع الملک للملوک و اطلع من أفق البيت مقبال "  ِ ِْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِْ َْ َ َُ ُ ْ َْ ِالملکوت  ٕ الىِ َ َکن کما کان... َ ْ ُ  

َموالک  ْ َنه قد أتى يوما...َ َْ ْ َ َ الحصاد وُ ْل بين االشيا َصَف َِ ْٔ َ َ ِخزن ما اختار فى اواعى العدل. َ ْ َ َ ََ َْ َ  
َو ألقى فى َالنار ما ينبغى لها  ْ َْ ِّ ) " ...٨١(   

   



  ٥٧ص 
  چنان ...لکوت از خانه به درآى ه به مّپادشاهى را به پادشاهان بازگذار و با روئى متوج( 

  جدائى به درستى که روز درو خرمن فرارسيده و همه چيز از هم... باش که مواليت بود 
را که  خداوند آنچه را برگزيده است در مخازن عدالت حفظ فرمود و آنچه. يافته است 

  اليق
  . )سوختن بود در آتش افکند 

  ّيلهلم اول پادشاه پروس را کهتاب اقدس وکحضرت بهاءا در           
  سپاهيانش در جنگ بين فرانسه و پروس پيروز شده بودند برحذر داشتند که از

  سقوط ناپلئون سوم و از آنچه بر ساير فرمانروايان فاتح در جنگ گذشته است پند
  اين نکته که. گيرد مبادا غرور او را از شناختن مظهر ظهور الهى باز دارد 

 بينى نموده ه امپراطور آلمان را به اين اخطار پيشّعدم توجحضرت بهاءا  
مشهود  ًبودند در قسمت هاى بعدى مربوط به اين موضوع در همان کتاب اقدس کامال

  .است 
يا شواطى نهر الر"            ْ َ ين ، قد رأيناک مغطاة بالد ِِ ً ّ َ َُ ْ َْ ْ ْسل عليک سيوف ال ِما بماِ ُ ُ ُِ ْ َ َ َجزا ،   
َو ل ً مرةِکَ ّ َ أخرى و نسمع حنينَ َ َ َُ ْ ُالبرلين و لو أنها اليوم على عز مبين  ْ ّ ِ ْ ّ ْ َْ َ ) . "٨٢(   

  اى زيرا شمشير جزا  راين ، ديديم که از خون پوشيده شدهاى کرانه هاى رودخانۀ(           
در کمال امروز  ديگر بار نيز چنين خواهد شد و ناله و فرياد برلين که. بر تو کشيده شده بود 

  ّعزت
  )است برخواهد خاست 

  ّفرقى که در لحن دو خطاب مهمى که حضرت بهاءا يکى به ملکۀ          
  اند ّو ديگرى به حکام و رؤساى جمهور امريکا صادر فرموده ) ٨٣( ويکتوريا 

   ويکتوريا را نخست ، حضرت بهاءا ملکۀدر نامۀ. ّبسيار جالب توجه است 
   بردگى در سراسر امپراطورىاءدم شدنش در انجام حکم الغبه خاطر پيشق

   
  ٥٨ص 

  اند و اثرات تحکيم حکومتى را که بر اساس نمايندگى بريتانيا تمجيد فرموده



  "يوم ا " خطاب دوم با اعالن . اند  رد ستايش قرار دادهومردم مستقر باشد م
  مشابه آن در سايرشود و به دعوتى که در حقيقت حکم فرمان دارد و  آغاز مى

  :پذيرد  شود پايان مى  هايشان ديده نمىمپيا
ُجبُ ا          ِروا الکسير بأيادى العدل ، و کسروا الصحيح الظالمْ ِ ِ َِ َ َ  َْ َ بسياط أوامر رب َ َ ِ ِِ ِ ُکمِ ُ   

ِاالمر الحکيم  َ ِ ِ ٓ ) " ...٨٤(   
  ه هاى اوامرنبه تازيابه دستهاى عدل شکسته ها را پيوند دهيد و ستمگر را (           

  . )هم شکنيد  پروردگار آمر و حکيم خود در
   

  ٥٩ص 
                                              ١١  

             دين عامل نور يا موجب تاريکى                 
  حضرت بهاءا موانعى را که تأسيسات مذهبى در طول تاريخ بين         

  عقايد قشرى. کنند  ّاند به شدت محکوم مى ّلهيه ايجاد کردهانسان و مظاهر ا
  استفاده از قواى ذهنى تکاملوء ه الهام گرفته و با سّمذهبى که از خرافات عام

  رًا بر دين حقيقى که همواره معطوف به هدف هاى روحانى وّاند مکر يافته
  تحکام اجتماعى که براى اسقوانين متبادلۀ. اند  معنوى است تحميل شده
   مردم قرار گيرند پايۀّاند به جاى آن که در خدمت عامۀ حيات جامعه ظاهر شده

  اند که عموم مردم را مورد فشار و زحمت ّقوالب فکرى متحجر و اعمالى گشته
  اى که بشر ى از بکار بردن هوش و عقل يعنى مهمترين وسيلهّحت. دهد  قرار مى

  ل آمده است ، نتيجه آن که روابطدًا جلوگيرى به عمّدر اختيار دارد تعم
ّمتقابل و همکارى بين دين و علم که اساس حيات و تمدن انسانى بر آن متکى است از  ّ

  .بين رفته است 
  ف آور آن است که دين در سراسر جهان اعتبار وّ تأس اين سابقۀنتيجۀ          

  گذشته خودبدتر از همه آن که اديان . حسن شهرت خود را از دست داده است 
  حضرت بهاءا. اند  مهلک ترين سبب نفرت و جنگ در بين مردم جهان شده

  :اند که  ّمتجاوز از يک قرن قبل تذکر فرموده



   
  ٦٠ص 

  اءضغينه و بغضاى مذهبى ناريست عالم سوز و اطف"          
   )٨٥. " ( عقيم نجات بخشد  آن بسيار صعب مگر يد قدرت الهى ناس را از اين بالى

  فرمايند نفوسى که در بارگاه الهى مسئول اين وضع حضرت بهاءا مى          
  باشند که در ادوار تاريخ به ّاسفناکند روحانيون يعنى پيشوايان اديان عالم مى

  کوشش آنان بر اين که. اند که از جانب حق سخن گويند  خود اجازه داده
   بزرگى خود سازندآن را وسيلۀکلمة ا را ملک خصوصى خود دانند و تفسير 

  چنان که بسيارى از پيشوايان. ّبزرگ ترين مانع در راه پيشرفت تمدن بوده است 
  ّدينى براى وصول به اهداف و آمال خود در قيام بر ضد پيامبران الهى به هنگام

  .اند  ظهورشان هيچ ترديدى به خود راه نداده
   و منع ايشان ازّو در همه اوقات سبب صد عباد"           

  اند که زمام آن مردم در ّشاطى بحر احديه علماى عصر بوده
  ّکف کفايت ايشان بود و ايشان هم بعضى نظر به حب
  نمودند رياست و بعضى از عدم علم و معرفت ناس را منع مى

   )٨٦... " ( شهادت را نوشيدند   علماى عصر سلسبيل به اذن و اجازۀء انبياچنانچه همۀ
   اديان آنانحضرت بهاءا در يکى از آثار خود خطاب به پيشوايان همۀ          

اند  گرفته ّرا از مسئوليتى که با چنان سهل انگارى و بى مباالتى در طول تاريخ به عهده
  .دارند  برحذر مى

ْمثلکم کمثل عين اذا تغيرت "   ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َٕ ٍ ِ ُ ْتغيرت االنهار المنشعبة من ُ ْ ْ ِ ِ ُِ َ َ َ َُ ٔ   َقوا ا و کونوا تِا.  هاَ
َمن المتقين  َ ُ َکذلک االنسان اذا فسد. ِ َ َ ََ ٕ ُ ْ  َقلبه ت ِ ُ ُ ْ ُ أرکانه ُدُسْفَ ُو کذلک الشجر ان فسد أصلها. ْ ْ َ َ َ ََ َ َْ ٕ ُ ِ  

   
  ٦١ص 

ُتفسد  ُ ْ غصانها و ااَ َ فنانها و اُ َ ُ وراقها و اْ َ    )٨٧" . ( ُثمارها ُ
  ند که اگر تغيير کند نهرهاى جارى از آن نيزب چشمه آپيشوايان اديان چون(           



  بدن فاسداء اجزهمچنان است انسان که اگر قلبش فاسد شود همۀ. تغيير خواهد کرد 
  خواهد شد

  )خواهد بود  ّو يا مانند درخت که فساد ريشه آن علت فساد شاخه و برگ و ميوه آن
  گرديد که عقايد قشرى مذهبىاين که بيانات مذکور به هنگامى اعالم           

   قدرت آن است که دورۀ حاکم در سراسر جهان بود نشانۀيکى از نيروهاى عمدۀ
جهان به پايان  ّ روحانيون در تاريخًآن عقايد عمال خاتمه يافته و ديگر نقش اجتماعى طبقۀ

  .رسيده است 
   )٨٨... " ( افت نخواهيد ي  من بعد خود را صاحب اقتداراءاى معشر علم"           

حضرت بهاءا   اسالم که بخصوص از مخالفين کينه توز بودى خطاب به يکى از علما
  :فرمايند  چنين مى

َمثلک کمثل بقية اثر الشمش على رؤوس الجبال سوف "  َ َ َْ ْ  َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْيدرکها الزوال من  ُ ِ ُ  ُ ِ ُ  
ْلدى اِ الغني ال  َ َ َمتَ ْقد . ِعال ُ َخذاَ زک و عز ِع ِ ِّ َ َالک ثْماَ ِ ) " ...٨٩(   

   کوهى که بزودى به حکم خداوند قادر متعال ازّتو چون آخرين اثر آفتاب بر قلۀ(          
  . "ّميان خواهد رفت ، عزت از تو و از امثال تو گرفته شده است 

   
  ٦٢ص 

  شندبا اين ابالغات تنها به سازمان هائى که مسئول امور دينى مى         
  اى است که از اين استفادهوء خطاب نگرديده بلکه در حقيقت مربوط به س

  حضرت بهاءا در آثار خود نه تنها از سهم عظيمى که هر. شود  سازمان ها مى
  اند اند قدردانى فرموده ّيک از اديان گذشته در پيشرفت تمدن به عهده داشته

  که شاخص بعضى از علماىّبلکه از خودگذشتگى و محبت به نوع انسانى را 
   اديان بوده و منافع آن عايد عالم انسانىدينى و نظام هاى مذهبى در همۀ
  .اند  گشته تحسين و تمجيد فرموده

  فى الحقيقه به طراز علم و اخالق... علمائى که "            
   )٩٠.. " ( .بصرند از براى امم   رأسند از براى هيکل عالم و مانندّمزينند ايشان به مثابۀ

   مردم از مؤمن و غير مؤمن و عالم و عامى اکنوندر واقع تالش همۀ          



  بايد اين باشد که نتايج فساد همه گيرى را که در اثر جنبش هاى دينى گريبان
  ّچه در اثر بيگانگى از خداوند که در طي. گير عالم انسانى گشته بازشناسند 
  اى که پايه و اساس حيات معنوى بر آن هّقرن گذشته عموميت يافته ، رابط

  استوار بود در هم فرو ريخته و قواى طبيعى خرد و استدالل منطقى که از لوازم
اند  دست داده حياتى براى حفظ و تکامل ارزش هاى انسانى است عمومًا اعتبار خود را از

.  
   ايمان در اقطار عالم ضعيف شده درياقه و بنيۀّقو"           

  ...الزم سواد نحاس امم را اخذ نموده اکسير اعظم بايد اعظم 
 ٩١... " ( اين مقام و اين قدرت مخصوص است به کلمة ا(   

   
  ٦٣ص 

                                             ١٢  
                      صلح جهانى                   
ّبا توجه به آنچه بعدها اتفاق افتا            ّد ، تذکرات و هشدارهاى حضرتّ

ّبهاءا در اين دوره اهميت خاصى پيدا مى   .کنند  ّ
ْيا اصحاب المجلس فى هناک و ديار أخرى "            ْ ٍْ ِ َِ ََ ُ ِ َفانظروا العالم... َ َ ُ ْکهيکل انسان ، ْ ْٕ ِ َ ََ  

ُانه خلق صحيحًا کامال فاعترته االمراض ُ ُ ُْ ْ ٔ َ َ َ َْ َ ً ِ ِ ِباالسباب المختل ٕ َ ْ ُ ِ ْ ُفة المتغايرة و ما طابت نفسه ٔ ُ ُْ َ َ َ َ َِ ِِ َ  
ٍفى يوم بل ْ ّاشتد مرضه بما وقع تحت تصرف أطب َ  ْ ِْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ُ ُ غير حاذقة الاء ّ ٍ َِ َِ ِرکبوا مط َذينْ َ َيةَ    

َالهوى و کانوا من الهامين  َ َ َ َو اليوم نراه تحت. ِ َ َ َ َ َْ ّأيدى ال ُْ ِذين أخذهم سکر خمر الغرورْ ُِ ْ َْ َ َُ ُ ُْ   َ علىَ
َشأن ال يعرفون ِ ْ َ ُخير أنفسهم ، فکيف هذا االمر االوعر الخطير  ٍَ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْٔ ٔ َ َ َِ ِ ُ ) " ...٩٢(   

  شده دنيا را چون بدن انسان بدانيد که کامل و سالم آفريده... اى برگزيدگان مردم (           
ّاما به علل مختلف ، بيمارى بر آن عارض گشته و هر روز بر شدت مرض اف   شده زيرا زودهّ

  و امروز در دست...  اند انديشند آن را در ميان گرفته طبيبان نادان که جز به اميال خود نمى
چگونه اين نفوس  دانند گرفتار شده ، رمستان شراب غرور که بد و خوب خود را نمىس

  چنين کار
  )بزرگى را سامان توانند داد ؟ 



ٌهذا يوم"            ْ ُ فيه تَ ٔدث االَحِ ُ ُرض بما فيها ، و المجرمون أثقالها ْ َ ِ ِْ ُْ َلو کنتم من العارفين  َُ َِ ِ ْ ْ ُْ ُ َ ...
 ) "٩٣(   

   
  ٦٤ص 

گويد ، اى کاش گنهکاران  مى امروز همان روزى است که زمين حديث خود را باز(          
  که
  )گرانند کالم آنرا دريابند  بار

  عمر ااند ل جميع از براى اصالح عالم خلق شده"          
  شأن. شئونات درنده هاى ارض اليق انسان نبوده و نيست 

 ٩٤... " ( بوده و خواهد بود  ت و شفقت و بردبارى با جميع اهل عالمّانسان رحمت و محب
(  

  جميع اهل ارض در اين عصر در حرکتند و سبب و " 
  شود اهل غرب بادنى شيئى اند مشاهده مى ت آنرا نيافتهّعل

  شوند ک مىّ ثمرى از او حاصل نه متمسکه فى الحقيقه
   )٩٥. " ( دهند  مى ّبشأنى که الوف الوف در سبيل ظهور و ترقى آن جان داده و

  هر امرى از امور اعتدالش محبوب چون تجاوز نمايد"           
   غريبه در ارض موجود اسباب عجيبۀ... ّسبب ضر گردد 

  است که قادرو لکن از افئده و عقول مستور و آن اسبابى 
ّ ارض کلها و سميت آن سبباءاست بر تبديل هو    )٩٦. " ( هالکت  ّ

  در آثار بعدى از جمله آن هائى که خطاب به عموم عالم انسانى است             
   بشرى رااند که جامعۀ حضرت بهاءا بر مساعى و مجهوداتى تأکيد فرموده

  به فرمودۀ. ير شده سوق خواهد داد تعب" صلح اکبر " اى که از آن به  به مرحله
ّحضرت بهاءا چنين اقداماتى از شدت مشقات و هرج و مرجى که در آيندۀ ّ  

  عالم انسانى نهفته است خواهد کاست تا آن که اهل عالم به پذيرش ظهور الهى
   

  ٦٥ص 



  . سازند ّرا مستقر" صلح اعظم " فائز گردند و در نتيجه 
  اين است مجمع بزرگى در ارض بر پا شود و بر ّالبد"            

  ملوک و سالطين در آن مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمايند و
  آن اينست که دول عظيمه براى آسايش عالم به صلح محکم

َمتشبث شوند و اگر مل ّى بر ملکى برخيزد جميع متکّ   فقًا برَ
ّمنع قيام نمايند در اين صورت عالم محتاج مهمات حربيه و ّ  

ّ عسکريه نبوده و نيست االصفوف    على قدر يحفظون بهّ
  عنقريب جميع اهل عالم به يک لسان و... ممالکهم و بلدانهم 

ّيک خط مزين در اين صورت هر نفسى بهر بلدى توج   ه نمايدّ
  امروز انسان کسى... مثل آن است که در بيت خود وارد شده 

  ْيسَل. است که به خدمت جميع من على االرض قيام نمايد 
َالفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم  َ ِ ُِ ُ ُْ َْ َ َ َ َِ ِْ ْ   عالم يک وطن فى الحقيقه. َ

   )٩٧. " ( محسوب است و من على االرض اهل آن 
   

  ٦٦ص 
                                                      ١٣  

  ّ      انى ما اظهرت نفسى                                   
  حضرت بهاءا در پيامى که به ناصرالدين شاه ، پادشاه ايران ارسال         

  چال و مظالم ديگرى  زندانى شدن در سياهداشتند از هر گونه سرزنش او در بارۀ
   نقشى کهنمايند ولى در بارۀ ل فرمودند خوددارى مىّکه از دست آن سلطان تحم

  .رانند   الهى ايفا کنند سخن مىبايد در نقشۀ
َانى کنت ک "  ُ ْ ُّ َحد من العباد و راقدًا على المهاد مرت علي نسائم السبحان و علمنىإ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ  ْ ُ  َ  

َعلم ما کان  َ ْ ْليس هذا من عندى. ِ ْ ِْ ِ َ ٍبل من لدن عزيز عليم  َ َ ٍَ ْ ُْ َ ْ ِ و أمرنى بالند. َ ِ َ َ َبين االرض ا ِ ْ ْٔ َ َ  
َ بذلک وراالسم َو َ َ ِ َد علي ما ذرفت به دموع العارفين ِ َِ ِ ُِ ُ ِ ْ َ َُ  ُقرأت ما عند الناس من العلوم ما. َ َ َِ ِِ ّ َْ َُ  

َو ما دخلت المدارس  َ َ َ َِ ُ ِفاسأل. ْ ْ ّالمدينة ال َ َ َ َنت فيها لتوقن بأنى لست من الکاذبين ُکتى َ َ َِ ِ ُِ ُ ُْ ّ ْ َْ ِ."  )
٩٨(   



 بودم ، نسيم پاک سبحانى وزيد و چون ديگران بر بساط راحت و آسايش مستقر(           
  به

  مرا خدا. اين علم از من نيست بلکه از خداوند داناى مقتدر است . من علم الهى آموخت 
آن  بدعوت عالم مأمور ساخت و بهمين سبب بر من وارد شد آنچه که چشم دانايان از

  گريان
ندارى از مردم شهرى  اوراگر ب. من علوم مرسوم را نياموخته ام و به مدرسه نرفته ام . است 
  که در
  )باشم  نمى ام بپرس تا بدانى و مطمئن شوى که از دروغگويان آن بوده

ّ مأموريتى که حضرت بهاءا تمام مدت حياتشان را وقف آن فرمودند و ّ  
   مايملکّيۀّو از دست رفتن کل ) ٩٩( به بهاى حيات پسر محبوب و جوانشان 

   
  ٦٧ص 

  ّو مأموريتى که سالمتشان را به خطر انداخت و به همراهّمادى ايشان تمام شد 
  عيد و لعن و طعن را سبب گرديد ، به ابتکار شخصىبّخود تحمل حبس و ت

  اند به خواست خويش حضرت بهاءا نبود چه همانطور که خود اظهار داشته
  :فرمايند  بلکه مى" ّانى ما اظهرت نفسى " اند ،  ظهور نکرده

َ قوم هل تظنون بأن االمر بيدى يا"            َ َ َِ ِْ ّ ْٔ  َْ َُ َفواِ لو کان... ُ ْ َ االمر بيدى ما ا َ َٔ ِ ُ ْظهرْ َ ْ نفسىُتْ َ  
َعليکم فى أقل من آن و ما ٍ ِْ ْ ّْ َ َُ َتکلمت بکلمة و کان اُ على ذلک ش َ َ َ ََ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ُ ْ و عليمٌهيد ٌ َ َ )" ... ١٠٠(   

  اده و خواست الهى باختيار من است ؟ بدانيد کهبريد که ار اى مردم گمان مى(          
 گفتم و خداوند بر اين ساختم و کالمى نمى اگر چنين بود هرگز امر خود را آشکار نمى

  حقيقت
  )گواه است 

  همانطور که حضرت بهاءا بدون هيچ قيد و شرطى دعوت و رسالت         
  ّأموريتى که در تاريخ بشر نقش و مالهى را اجابت نمودند همانطور نيز در بارۀ

  به عنوان مظهر الهى در اين عصر که. به ايفاى آن بودند ترديدى نداشتند م ملز
ّعصر تحقق مواعيد الهيه است حضرت بهاءا موعود جميع کتب آسمانى ، ّ  



  آن حضرت در نزد قوم يهود. باشند  مى" سلطان جالل " و " مقصود امم " 
  ّرب سماوى ،اء سيحيان رجعت مسيح در جالل و به، در نزد م" ّرب الجنود " 

  ، و در نزد بودائيان مئيترا بودا ، در نزد هندوها"  عظيم أنب" در نزد مسلمين 
   )١٠١. ( شوند  مى محسوب" شاه بهرام " د جديد کريشنا و در نزد زرتشتيان ظهور ّستج

  داى الهى و همّنظير مظاهر الهيه در گذشته ، حضرت بهاءا هم ن          
   

  ٦٨ص 
  :رسد  ّاند که فيض الهى از طريق آن به بشريت مى واسطه اى انسانى بوده

َيا الهى اذا أنظر الى نسبتى اليک أحب بأن أقول فى "  َْ ِ ِ َ ْ ْ ْٕ ٕ ٕ َٕ ِ ُ َکل ش ُ  ِي بُ ْ، ُّأنى أنا ا  
ُ و اذا أنظر الى نفسى أشاهدها ِ ْ َ َٕ ُٕ ُ ِأحقر من الطين  ْ ّ َ َِ َ ْ ) " .١٠٢(   

  شوم که بر همۀ کنم بر آن مى ّخداوندگارا هر گاه توجه به پيوند خويش با تو مى(           
 نگرم ، آوخ ، مخلوقات اعالم کنم که به درستى من خدايم و آنگاه که به نفس خويش مى

  که 
  . )بينم  خود را پست تر از خاک مى

ّمن قال ان هذا هو ال"            َ َُ  ٕ َ َفسه ما ادعى ، فو اَِعى فى نّدذى اْ َ ّ ِ ِ ٌهذا لبهتان ْ ْ ُ ٌ عظيمَ َ،   
َو ما أنا اال عبد آم ٌَ ْ َ ّ ِت باِ و آياتهْنٕ ِ َ ُو يشهد حينذ لسانى و قلبى و ظاهرى و باطنى بأنه...  ُ  ِْ ِ ِ ٍَ َ َ َ َ َ َْ َ  ُ  

َهو ٌاُ ال اله اال هو و ما سواه مخلوق ُ َ َ َُ ُِ ّ ٕ َ بأمره و منجعٕ َ َْ ُْ ِ ِ ِبارادته ٌلِ ِ ْو لکن انى حدثت نع ... َ ْ ِ ُِ َ َّ   َةمْٕ
َان کان هذا جرمى فأنا أول المجرمين   وِجودهِ بى اُِنعمنتى اّال ِ ُ ُُ  ْ َ ْ ٕ "١٠٣ ( ٠(   
قسم بخدا که اين تهمتى بزرگ است . ام  ّاند که ادعاى خدائى نموده بعضى گفته(           
.  

  و ظاهر و زبان و قلب... تش ايمان آورده است ام که به او و آيا جز يکى از بندگان خدا نبوده
  من... اند  شده باطن من گواه است که جز خدا خدائى نيست و غير از او همه باراده او خلق

ّجرم و گناه من است البته  اگر اين. ام  ام باز گفته فقط نعمت الهى را که بآن سرافراز شده
  من از

  )ّاول مجرمانم 
  بهاءا براى بيان آنچه مغاير با معتقدات جارى ودر آثار حضرت           



   الهى است استعارات و تمثيالتّ ظهور و تجلى ارادۀّحاکى از کيفيت و کنه پديدۀ
  .گوناگون بکار رفته است 

   
  ٦٩ص 

   )١٠٤... " ( پرواز بياموزم  بستگان را بگشايم و نياز پر منم شاهباز دست بى"          
ِهذه"            ِ ورقة حرکتها أرياح مشية ربک العزيز الحميد ،ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ  ُ ْ ْ  َهل لها استقرار عند ٌ ْ ِْ ٌِ ْ َْ َ  

ْهبوب ارياح عاصفات ال و مالک االسم ٔ ِ ِ ٍ َِ ٍ ِ ُُو الصفات بل تحرکها کيف تريد  ا ُُ َُ َ َ َْ َ  ْ ِ ) " ...١٠٥(   
حرکت آورده است ، آيا چنين  خداوند آنرا بچون برگى هستم که بادهاى ارادۀ(           

  برگى
حرکت اندازد ه ب ّدر مقابل وزش تندباد مقاومت تواند کرد ؟ البته آنچنانکه اراده فرمايد آنرا

(  
   

  ٧٠ص 
                                                 ١٤  

  ّ            عهد و ميثاق الهى با عالم بشريت                   
  ّ عکا حضرت بهاءا از زندان سخت قلعۀ١٨٧٧ت در ماه جون عاقب         

  در چند کيلومترى شمال شهر" مزرعه "  خويش به خارج شدند و با خانوادۀ
  همچنان که در خطابشان به دولت عثمانى انذار فرموده ) ١٠٦( منتقل گرديدند 

  سپسبودند ، سلطان عبدالعزيز در جريان کودتاى قصر از سلطنت معزول و 
  وزيد بر دستگاه مقتول گرديد و تندباد تغييرات سياسى که بر جهان مى

  ف درّبعد از دو سال توق.  امپراطورى عثمانى نيز يورش برد متالشى شدۀ
  د و در ساختمان بزرگى درننقل مکان فرمود" بهجى " مزرعه حضرت بهاءا به 

   ، به منظور اقامتاءميان باغ و بوستان که فرزند ارشدشان حضرت عبدالبه
  دوازده ) ١٠٧. (  اعضاى خانواده اجاره نموده بودند منزل گزيدند ايشان و همۀ

  ّسال آخر ايام حيات را حضرت بهاءا هم صرف نگارش آثارى فرمودند که
  گرفت و هم به مى بر مواضيع وسيعى از مسائل روحانى و اجتماعى را در



  ه با مشکالت بسيار از ايران و کشورهاى بسيارى از بهائيان کّپذيرفتن عدۀ
  .آمدند تخصيص داده بودند  ديگر به زيارتشان مى

   مرکزى جامعه اى کهدر سراسر خاورميانه و خاور نزديک به تدريج هستۀ      
  براى هدايت اين جامعه. پيام حضرت بهاءا را قبول کرده بودند شکل گرفت 

  ّمعينى وضع فرمودند تا اصول تعاليمشانّحضرت بهاءا قوانين و مؤسسات 
   

  ٧١ص 
  هائى تفويض شد اختيار تمشيت امور به هيئت ) ١٠٨. (  عمل بپوشاند  را جامۀ

  شوند  جامعه و با رعايت اصول دموکراتيک انتخاب مى همۀکه به وسيلۀ
  ّو شرايط و مقررات الزم به وجود آمد تا از به وجود) محافل روحانى بهائى ( 
ّ مشخص روحانيون در جامن طبقۀآمد    بهائى جلوگيرى شود و اصول مشورتۀعّ
  . گردد ّخاذ تصميم گروهى مستقرّو ات

  بين" عهد و ميثاق جديد " در قلب اين نظام آنچه حضرت بهاءا آن را           
   بلوغ عالموجه امتياز وصول به مرحلۀ. اند قرار دارد  خداوند و انسان ناميده

   نوع بشر ، ولو به ميزانىّى اين است که براى اولين بار در تاريخ ، همۀانسان
   خاکمحدود از روى بصيرت و دانائى به مفهوم وحدت ذاتى انسان و اين که کرۀ

  اين بيدارى راه را براى ايجاد. اند  گاهى يافتهآدر واقع يک وطن محسوب است 
  فرمايند حضرت بهاءا مى . گشايد  جديدى بين خداوند و نوع انسان مىرابطۀ

  که چون مردمان جهان به قدرت روحانى که در هدايت مظهر الهى در اين عصر
  به وديعه گذاشته شده پى برند ، در وجود خويش چنان نيروى معنوى احساس
  خواهند کرد که تاکنون هيچ انسانى به اهتمام شخصى خود قادر به ايجاد آن

  يعنى خلق بديع" نوع جديدى از انسان " باط معنوى بر اثر اين ارت. نبوده است 
  .ّظاهر خواهد شد و آنگاه کار تأسيس تمدن جهانى آغاز خواهد گرديد  ) ١٠٩( 

   بهائى اين بوده است که قدرت و تأثير اين عهد و پيمان را درّمأموريت جامعۀ
  .سازد  ربهبود بخشيدن آالمى که سبب بروز جدائى ها در نوع انسان شده است آشکا

   سالگى در٧٥ در سن ١٨٩٢ ماه مه ٢٩حضرت بهاءا در تاريخ           



  در آن هنگام امرى که چهل سال قبل از آن در ظلمت سياه. بهجى درگذشتند 
   

  ٧٢ص 
  اى رسيده بود که بتواند از چال طهران به ايشان تفويض شده بود به مرحله

  ين يافته بود آزاد شود و در ممالک سرزمين هاى اسالمى که در آن تکومحدودۀ
   زمين انتشاره هاى ديگر کرۀّغرب ، نخست در امريکا و سپس در اروپا و قار

  اى که در بطن پيمان بين خداوند و بدين ترتيب وعده. يابد و استقرار جويد 
   جهان تنهاّ اديان مستقلّيۀّزيرا در بين کل. ّعالم انسانى وجود دارد تحقق يافت 

ّهائى و جامعه پيروانش موفق شدند که از مراحل بحرانى اولين قرنامر ب ّ  
  آنکه از آفت انشقاق ّموجوديت خويش با حفظ يگانگى کامل بگذرند ، بى

   بهائيان شاهدى جامعۀاين تجربۀ. مشهود در دوره هاى گذشته آسيبى ببينند 
   آن که نوعاست متين بر اثبات بيانات اطمينان بخش حضرت بهاءا مبنى بر

ّ تنوعاتش قادر است بياموزد که چون ملتى واحد در وطنىّيۀّانسان با وجود کل ّ  
  .جهانى و مشترک زيست نمايد و با همنوع خويش همکارى کند 

  حضرت بهاءا درست دو سال قبل از درگذشتشان يکى از معدود         
  غربيانى را که به حضور پذيرفتند ادوارد گرنويل براون

( Edward Granville Browne )مستشرق جوان و تازه شهرت يافته از   
   تحريراو تنها کسى است که شرح مالقات خود را به رشتۀ. دانشگاه کمبريج بود 

ّبراون که در ابتدا توجهش به تاريخ مهيج حضرت باب و شرح. درآورده است  ّ  
چنين  خود با حضرت بهاءا مالقات  پيروانشان جلب شده بود در بارۀحال قهرمانانۀ

  :نگارد  مى
  دانستم به حضور چه کسى خواهم رسيد و چه نمى"           

  الع کافى در اين موردّچون اط( شخصى را زيارت خواهم کرد 
  ّدو يا سه لحظه طول کشيد تا متوجه) به من داده نشده بود 

  اى که تخت به در گوشه. شدم که در آن اطاق تنها نيستم 
   



  ٧٣ ص
  دو چشمم. نشسته بود ... ديوار تکيه داشت نفس بزرگوارى 

  بجمالى افتاد که هرگز فراموش ننمايم و از وصفش عاجزم
  ّحدت بصر از آن منظر اکبر پديدار و قدرت و عظمت از

  مپرس در حضور چه شخصى... جبين مبينش نمودار 
  ّ ام و به چه منبع تقديس و محبتى تعظيم نمودم که ايستاده

  اجداران عالم غبطه ورزند و امپراطورى هاى امم حسرتت
  وقار مرا امر به نشستن با صداى نافذ و آهنگى با... برند 

   که فائز شديد و براى الحمد: " و چنين ادامه داد ... فرمود 
  ما جز اصالح عالم و. ديدار اين مسجون تبعيدى آمديد 

  در شأنتهذيب امم مقصدى نداريم با وجود اين آنچه 
  اين جنگ. ّگناهکاران و مقصرين بوده در حق ما روا داشتند 

   )١١٠. " ( ق يابد ّاعظم تحق ت خانمان سوز منقضى شود و صلحاثمر و محارب هاى بى
   

  ٧٤ص 
             يادداشت ها                                              

  مستند در باره رسالت حضرت باب ومرجع . على است   نام حضرت بهاءا حسين- ١
 اثر حضرت شوقى افندى است که تحت ( God Passes BY )حضرت بهاءا کتاب 

  عنوان
  شرح حالبراى مطالعۀ. در چهار جلد به فارسى ترجمه شده است " کتاب قرن بديع " 

  حضرت
  مراجعه  اثر حسن باليوزى( Baha'u'llah: The King of Glory )بهاءا به کتاب 

  رونالد ، جرج: اکسفورد " ( بهاءا ، شمس حقيقت " اين اثر تحت عنوان . شود 
  بهاءا در کتاب آثار حضرت.  مينو ثابت به فارسى ترجمه شده است بوسيلۀ ) ١٩٩١

( The Revelation of Baha'u'llah )تفصيل در چهار جلد  تأليف اديب طاهرزاده به  
   ) .١٩٧٥جرج رونالد ، : رد اکسفو( بررسى شده است 



  فقط  بهائىدهد که گرچه جامعۀ  نشان مى١٩٨٨مربوط به سال " سالنامه بريتانيکا  " - ٢ 
  دين ّدر حدود پنج مليون نفر عضو دارد وليکن امر بهائى بعد از مسيحيت گسترده ترين

  هاى نّ محفل ملى بهائى در کشورهاى مستقل و سرزمي١٥٥امروز . روى زمين شده است 
  هزار محفل روحانى که بوسيلۀ هفدهّ جهان وجود دارد و در سطح محلى بيش از عمدۀ

  جامعه توان گفت که به تخمين مى. شوند مشغول به کار است  بهائيان هر محل انتخاب مى
  .ّيت مختلف تشکيل شده است ّ قوم و مل٢١١٢بهائى از 

 ٣ Arnold Toynbee, A Study of History, Vol. VIII    - 
                                ( London : Oxford, 1954 ) P. 117 

  ايشان .ّمحمد است  على ّ باب به معانى در و دروازه است ، نام حضرت باب سيد کلمۀ- ٤ 
  .ّ در شيراز متولد گرديدند ١٨١٩ اکتبر ٢٠در 

   شاملفرمايند اشاره مى"  من يظهره ا"  قسمت هائى از آثار حضرت باب که به ظهور - ٥ 
تقريبًا  است يعنى)  نوزدهم سنۀ(  تسع عشر و سنۀ) سال نهم (  تسع اشارات رمزى به سنۀ

  سنۀ
   

  ٧٥ص 
حضرت باب .  آغاز گرديد ١٨٤٤ت حضرت باب در ل ميالدى ، زيرا رسا١٨٦٣ و ١٨٥٢
  در

ّموارد متعددى نيز به پيروانشان متذک   را"ا  من يظهره" شوند که آنها خود  ر مىّ
  .خواهند شناخت و به خدمتش خواهند پرداخت 

  بودند ّ پيام حضرت باب را گروه هائى از پيروان ايشان که بسيارى از آنان طالب جوان- ٦ 
  مسلمان به اين ّالعمل روحانيون عکس. در مساجد و مجامع عمومى علنًا ابالغ کرده بودند 

ّاقدامات تحريک مردم به تعدى و شد وقايع با بحرانى مقارن  فانه اينّمتأس. ت عمل بود ّ
  گرديد

رهبران . جانشين وى پيش آمده بود  ّکه در اثر درگذشت محمد شاه و درگيرى در تعيين
  گروه

  ّسلطنت نشاندند سپاه شاه را بر ضد پيروان ّسياسى که ناصرالدين شاه جوان را بر تخت



  ّباب که طرز تفکر اسالمى داشتند وحضرت  پيروان. پرشور حضرت باب بسيج کردند 
  ّپناهگاه هاى موقتى سنگر گرفتند و در برابر محاصره معتقد به حق دفاع از خود بودند در
  وقتى باالخره مغلوب يا تسليم شدند و به قتل. کردند  هاى طوالنى و خونين مقاومت
  ر راه شاه قرارشده بودند دو جوان آشفته حال بابى بر س رسيدند و حضرت باب نيز اعدام

  اين. اى به وى تيراندازى کردند   ساچمهبه جان وى با طپانچۀ قصدوء ّگرفتند و به نيت س
  شديدترين قتل عام بابيان گرديد که مورد اعتراض سفارت خانه هاى اى براى واقعه بهانه

  رآئين فراگي: ديانت بهائى " ّبراى شرح حوادث آن ايام مراجعه شود به .غربى واقع شد 
  سه معارف بهائىّمؤس: دانداس ، کانادا ( تأليف ويليام هاچر و دوگالس مارتين  "جهانى 
   .٥٠ - ١٧بين ، ص ش پريوش و روح ا خو، ترجمۀ)  م ١٩٨٩

  تأليف حضرت شوقى افندى" قرن بديع "  براى شرح اين وقايع مراجعه شود به کتاب - ٧ 
  چهار ّ نصرا مودت ،، ترجمۀ)  بديع ١٢٥ - ١٢٢ مطبوعات امرى ، سۀّمؤس: طهران ( 

  .ل تا پنجم ّل ، فصل اوّجلد ، جلد او
 ٨ - ، د تقى مجتهد اصفهانى ّلوح مبارک خطاب به شيخ محم"  حضرت بهاءا" 

  النگنهاين 
لوح شيخ " عنوان  از اين پس اين اثر تحت . ١٥، ص )  بديع ١٣٨ نشر آثار امرى ، لجنۀ

"  
  .د مذکور خواهد ش

   
  ٧٦ص 
 انگيزى از   يادداشتهاى دلخراش و وحشت غربى تعدادى از ناظران سياسى و نظامى- ٩

  آنچه
  ايرانى  رسمى نيز به مقاماتّچندين اعتراضيۀ. اند  مشاهده کرده بودند به جاى گذاشته

  :تسليم شده بود ، رجوع شود به کتاب 
                          Moojan Momen, The Babi & Baha'i Religions, 1844 _ 1944 

                                                                    ( Oxford : George Ronald, 1981 ) 
  ١٦ و ١٥ لوح شيخ ، ص - ١٠



  ١٦ لوح شيخ ، ص - ١١ 
 تّ روشن است که در آن زمان در ايران نسبت به اهداف انگليس و روسيه که مد- ١٢ 
  يادىز

  .کردند عدم اطمينان شديد وجود داشت  در امور ايران دخالت مى
   اين مسائل و مشکالت ميرزا يحيى برادر ناتنى و کوچکتر حضرت همۀأ منش� ١٣ 

  بهاءا ميرزا يحيى زمانى که هنوز جوانى بيش نبود و تحت قيمومت حضرت. بهاءا بود 
  ظهور  بابى تا قبل ازئيس اسمى جامعۀ حضرت باب به عنوان ربوسيلۀ قرار داشت

  يکى از تعيين شده بود ، ولى ميرزا يحيى تحت تأثير" من يظهره ا " قريب الوقوع 
ّروحانيون اسالم به نام سيد محم ّ   تدريج از برادر د اصفهانى که به جمع بابيان گرويده بود بهّ

  صورت تحريکات  شود بهاين بيگانگى به جاى آن که به وضوح اظهار. خود دورى جست 
  عاقبت. گذاشت  مىوء  ضعيف تبعيدشدگان تأثير سّکرد که در روحيۀ مخفيانه اى بروز مى

  امر بهائى که پس از حضرت بهاءا سر باز زد و در پيشرفتامر ميرزا يحيى از پذيرفتن 
  اظهار امر حضرت بهاءا صورت گرفت هيچ نقشى بر عهده نگرفت

، )   م١٩٣٣فرج ا زکى ، : قاهره " ( کتاب مستطاب ايقان " ا ،  حضرت بهاء- ١٤.
  ١٩٤ص 

   
  ٧٧ص 
  ١٢٨ ّ ملى مطبوعات امرى ،ّسسۀؤم: طهران " ( کلمات مکنونه " ا ، اء حضرت به- ١٥

  ١٢ و ٣٥ ، ٥، ٢، قسمت عربى ، شماره هاى ) بديع 
  ١٥٤ - ١٥٢ ، و ١٥١ ، ٣ ، ٢ کتاب مستطاب ايقان ، ص - ١٦ 
  ١٤٥ ، ١٤٤ کتاب قرن بديع ، جلد دوم ، ص - ١٧ 
  ١٣٧ بيان شاهزاده زين العابدين خان به نقل از کتاب قرن بديع ، جلد دوم ، ص - ١٨ 
  . رجوع شود ٦٨  به يادداشت شمارۀ- ١٩ 
  به  بعد به نحو روزافزونى١٨٦٣ ، از سال ١٩٢ کتاب قرن بديع ، جلد دوم ، ص - ٢٠ 

   کلمۀ
  بارزى بود که گرديد و اين شاهد" بابى  " براى عنوان آئين جديد جانشين کلمۀ" بهائى " 



   .بودديانت جديدى ظاهر شده 
 لجنۀ: ويلمت " ( ظهور عدل الهى "  نقل از کتاب حضرت شوقى افندى موسوم به - ٢١ 

  امور
  ١٦٠ّ نصرا مودت ، ص ، ترجمۀ ) ١٩٨٥ّاحباى ايرانى ، 

 ٢٢ -حضرت بهاءا  ،  " نشر آثار لجنۀ: النگنهاين " ( منتخباتى از آثار حضرت بهاءا  
  ١٥ ، ص ٧ش )  بديع ١٤١امرى ، 

  ١٩٠ ، ص ١٣٦ منتخباتى از آثار ، ش - ٢٣ 
  ٢١٤ ، ص ١٥٦ منتخباتى از آثار ، ش - ٢٤ 
  ١٣ ، ص ٥ منتخباتى از آثار ، ش - ٢٥ 
  ١٤ ، ص ٥ منتخباتى از آثار ، ش - ٢٦ 
   

  ٧٨ص 
  ّالبهائيه ، شرّدارالن: برزيل " ( بهاءا و عصر جديد " اسلمنت ، . اى .  نقل از ج - ٢٧

بهاءا   و اثر حضرت١٩١الهى ، رحيمى ، سليمانى ، ص  ، ترجمه بشير)  م ١٩٨٨
  م به وموس

" ( نازل شده است  مجموعه اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس" 
  :النگنهاين

  ١١، ص )  بديع ١٣٧ نشر آثار امرى ، لجنۀ
  کتاب قرن بديع ، جلد دوم ، فصل هشتم و نهم شرح مبسوط اين وقايع را بدست- ٢٨ 

  .دهد  مى
  ١١ ، ص ١ منتخباتى از آثار ، ش - ٢٩ 
  ٧٣ کتاب مستطاب ايقان ، ص - ٣٠ 
  ٧٤ کتاب مستطاب ايقان ، ص - ٣١ 
  ٧٥ و ٧٤ کتاب مستطاب ايقان ، ص - ٣٢ 
  ٧٨ و ٧٧ کتاب مستطاب ايقان ، ص - ٣٣ 
  ٤٦ ، ص ٢٤ منتخباتى از آثار ، ش - ٣٤ 



  ٥١ ، ص ٢٧ منتخباتى از آثار ، ش - ٣٥ 
  ٥١ و ٥٠ ، ص ٢٧ منتخباتى از آثار ، ش - ٣٦ 
  ١٦٣ به نقل از کتاب ظهور عدل الهى ، ص - ٣٧ 
  ٩٣ ، ص ٧٠ منتخباتى از آثار ، ش - ٣٨ 
   

  ٧٩ص 
  ٥٩ و ٥٨ ، ص ٣٤ز آثار ، ش  منتخباتى ا- ٣٩

  ١١٠ ، ص ٨٣ منتخباتى از آثار ، ش - ٤٠ 
  ٢١٢ ، ص ١٥٤ منتخباتى از آثار ، ش - ٤١ 
   تحت عنواناءّ شرح مفصل اين موضوع به کتاب حضرت عبدالبه براى مطالعۀ- ٤٢ 

  . مراجعه فرمائيد ١٣٢ - ١٠٨، ص  " اءمفاوضات عبدالبه" 
   آنکه کسى نيکولاز چه سبب مرا نيکو گفتى و حا: " ايد فرم ً مثال حضرت مسيح مى- ٤٣ 

  يکى من و پدرم: " فرمايد  و نيز مى ) ١٧  آيۀ١٩ى ، باب ّانجيل مت" ( نيست مگر خدا 
   )٣٠  ، آيۀ١٠ا ، باب ّانجيل يوحن" ( هستيم 

  ١١٨ و ١١٧ ، ص ٩٠ منتخباتى از آثار ، ش - ٤٤ 
  ٤٣ - ٤١ ، ص ٢٢ منتخباتى از آثار ، ش - ٤٥ 
  ٤٤ ، ص ٢٢ منتخباتى از آثار ، ش - ٤٦ 
  ١٠  ، آيۀ١ّ انجيل يوحنا ، باب - ٤٧ 
  ٩٩ و ٩٧ ، ص ٧٤ منتخباتى از آثار ، ش - ٤٨ 
   آثار نشرلجنۀ: النگنهاين " ( دور بهائى " ّ نقل از اثر حضرت ولي امرا موسوم به - ٤٩ 

  ٣٨ر امرى ايران ، ص  آثاترجمۀّ ملى  لجنۀ، ترجمۀ)  م ١٩٨٨امرى ، 
 "حضرت آدم " در آثار بهائى اصطالح  . ٥٦ و ٥٥ ، ص ٣١ منتخباتى از آثار ، ش - ٥٠ 

  يا 
  عنوان رود يکى اشاره به ظهور نوع بشر و ديگرى به  معناى مجازى بکار مىودبه " آدم " 
   

  ٨٠ص 



  . ظهور الهى لين مظهر شناخته شدۀّاو
  ١٣٩ و ١٣٨ ، ص ١٠٦ منتخباتى از آثار ، ش - ٥١ 
  ١٠٢ ، ص ٧٨ منتخباتى از آثار ، ش - ٥٢ 
  :طهران " (آثار قلم اعلى " که در کتاب " هفت وادى  "  حضرت بهاءا در رسالۀ- ٥٣ 

 به طبع رسيده چنين ) ٩٨ ، ص ٣ بديع ، ج ١٢١ى مطبوعات امرى ، ّ مل مؤسسۀ
  فرمايند  مى
  . "ّ جد و طلب دليل است اگرچه نزد عاقل قبيح است لکن بر کمال: " 

  ٣٧ نقل از کتاب دور بهائى ، ص - ٥٤ 
  ٩٣ و ٩٢ هفت وادى ، ص - ٥٥ 
  ١٣٩ ، ص ١٠٧ منتخباتى از آثار ، ش - ٥٦ 
  ١٨٣ ، ص ٨١ منتخباتى از آثار ، ش - ٥٧ 
  ١١ ، ص ١ منتخباتى از آثار ، ش - ٥٨ 
  ١٦  ، آيۀ١٠ّ انجيل يوحنا ، باب - ٥٩ 
   تعاليم حضرت بهاءا در خصوص جريان بلوغ عالمشرحى در بارۀ  براى مالحظۀ- ٦٠ 

  سۀّمؤس :دهلى جديد " ( ّ مدنيت جهانى جلوۀ" ّانسانى به اثر حضرت ولي امرا موسوم به 
 مراجعه ١٠٢ و ١٠١ و ٨-٣ جمشيد فنائيان ، ص ، ترجمۀ)  م ١٩٨٦مطبوعات هند ، 

  .فرمائيد 
  ١٤٢ و ١٤١ ، ص ١١١ منتخباتى از آثار ، ش - ٦١ 
   

  ٨١ص 
  ١٦٤ مجموعه اى از الواح ، ص - ٦٢

  ٦٨ ، ص ٤٣ ش منتخباتى از آثار ، - ٦٣ 
  ١٦٤ مجموعه اى از الواح ، ص - ٦٤ 
  ١٣ و ١٢ ، ص ٤ منتخباتى از آثار ، ش - ٦٥ 
  ٣٦ مجموعه اى از الواح ، ص - ٦٦ 
  (در ديانت بهائى مقام و حقوق زن "  نقل از کتاب احمد يزدانى موسوم به - ٦٧ 



  ٧٦، ص )  بديع ١٠٧ نشر آثار امرى ، ّى مللجنۀ: طهران 
ّ عثمانى در قسطنطنيه تالعاده سبب شد که مقامات دول  يک سلسله وقايع فوق- ٦٨ 

  نسبت
   .به حضرت بهاءا نظر مساعد حاصل کنند و در مقابل فشار دولت ايران مقاومت ورزند

 پايتخت از اخالق و تأثير مثبت شخصخود به رش هاى نامق پاشا والى بغداد در گزا
  محترم

  براى سلطان.برد بسيار تمجيد و تحسين کرد   ايرانى که اکنون در تبعيد بسر مىو برجستۀ
  ّسنى مذهب بود ولى  مسلمانانعبدالعزيز اين گزارش ها بسيار جالب بود زيرا اگرچه خليفۀ

الوزراى او عالى   عکس العمل رئيسهم چنين. دانست  خود را يک صوفى عارف مى
  پاشا نيز

  فارسى مطالعات وسيعى داشت و ّبراى اين شخص که در زبان و ادبيات. ّقابل توجه است 
ّايفا کرد ، شخصيت حضرت  ّبعدها در مدرن کردن دستگاه ادارى ترکيه نقش اساسى

بهاءا  
  مل سبب شد که دولت عثمانىتأثير اين عوا بدون ترديد. ّبسيار جالب توجه و مطلوب بود 

   بعيدى تبعيد گردند وپايتخت بروند نه آنکه به نقطۀ بهاءا دعوت نمايد که به از حضرت
  .دست مأموران دولت مزبور سپرده شوند  يا به اصرار مقامات ايران به

   
  ٨٢ص 
 اى استن ، در نامه - متن کامل گزارش سفير اتريش ، کنت فن پرکش  براى مالحظۀ- ٦٩
  به

  : رجوع کنيد به ١٨٨٦ ژانويه ١٠کنت دوگو بينو ، تاريخ 
Babi & Baha'i Religions ١٨٧ - ١٨٦ ص  

 ٧٠ The Revelation of Baha'u'llah , Vol. II, p 399 - 
  ٦ مجموعه اى از الواح ، ص - ٧١ 
  ١٣٨ ، ١٣٧ ، ص ١٠٥ منتخباتى از آثار ، ش - ٧٢ 
  ١٦١ص  ، ١١٨ منتخباتى از آثار ، ش - ٧٣ 



  ١٦١ ، ص ١١٨ منتخباتى از آثار ، ش - ٧٤ 
  : شرح اين وقايع رجوع شود به  براى مالحظۀ- ٧٥ 

The Revelation of Baha'u'llah, Vol. III, pp. 296 & 331 
  ، جلد" قرن بديع "  شرح اين تجارب و وقايع مراجعه شود به کتاب  براى مطالعۀ- ٧٦ 

  ٢٧٢ - ٣٠٣سوم ، ص 
   دو رهبر دينى آلمانى به نام کريستف هافمن١٨٥٠هاى  در سال- ٧٧ 

Christoph Hoffmann و گئورگ داويد هاردگ Georg David Hardeggبا   
   را به وجود آوردند که با" ( Society of Templers )ّانجمن هيکليون " همديگر 

  بنيان روهگ. ّتأسيس جوامعى در اراضى مقدسه راه را براى رجوع ثانى مسيح آماده سازند 
   يعنى١٨٦٨  اکتبر٣٠ ترک گفته و در تاريخ ١٨٦٨ اوت ٦گذاران اين انجمن آلمان را در 

  .دو ماه بعد از ورود حضرت بهاءا به بندر حيفا رسيدند 
   

  ٨٣ص 
  ى ترکيه در جنگ روس و ترکيه درئفاقات فجيعى که در قسمت اروپاّ براى بررسى ات- ٧٨

، " بهاءا ، شمس حقيقت " کتاب در  سوم  به ضميمۀ روى داد١٨٧٨ - ١٨٧٧سالهاى 
  ص
  . رجوع کنيد ٥٨٩ - ٥٨٣

  ٣٦ لوح شيخ ، ص - ٧٩ 
 ٨٠ Alistair Horne, " The Fall of Paris " - 

( London : Macmillan, 1965 ), P. 34 
 لجنۀ :طهران " ( قد ظهر يوم الميعاد "  نقل از کتاب حضرت شوقى افندى موسوم به - ٨١ 
  ّىمل

  ٤٧ و ٤٦، ص )  بديع ١٠٤نشر آثار امرى ، 
  ٥١ نقل از کتاب قد ظهر يوم الميعاد ، ص - ٨٢ 
  ٥٠ - ٤٩ نقل از کتاب قد ظهر يوم الميعاد ، ص - ٨٣ 



   بمبئى ، طبع (  نقل از مجموعه اى از آثار حضرت بهاءا مشتمل بر کتاب اقدس - ٨٤ 
  ٢٦ص  ،  ) . ق . ه    ١٣١٤

  ١٠ شيخ ، ص  لوح- ٨٥ 
  ١٢ کتاب مستطاب ايقان ، ص - ٨٦ 
  ١٣٠ نقل از کتاب قد ظهر يوم الميعاد ، ص - ٨٧ 
  ١٢٦ص   بيان حضرت بهاءا مندرج در کتاب قد ظهر يوم الميعاد ، نقل از ترجمۀ- ٨٨ 
  

  ٨٤ص 
  ٦٦ لوح شيخ ، ص - ٨٩
  ١٧٥ نقل از کتاب قد ظهر يوم الميعاد ، ص - ٩٠

  ١٣١ ، ص ٩٩ آثار ، ش  منتخباتى از- ٩١ 
  ١٦٤ ، ص ١٢٠ منتخباتى از آثار ، ش - ٩٢ 
  ٣٤ ، ص ١٧ منتخباتى از آثار ، ش - ٩٣ 
  ١٤٠ ، ص ١٠٩ منتخباتى از آثار ، ش - ٩٤ 
  ١٢٩ و ١٢٨ ، ص ٩٦ منتخباتى از آثار ، ش - ٩٥ 
  ٣٨ مجموعه اى از الواح ، ص - ٩٦ 
  ١٠٢ و ١٠١ و ٩٩ مجموعه اى از الواح ، ص - ٩٧ 
  در صدر کالمى که نقل شد در" ى ما اظهرت نفسى ّان" عبارت  . ٨ لوح شيخ ، ص - ٩٨ 

  .همين مأخذ مندرج است 
  ّ ميرزا مهدى پسر حضرت بهاءا که جوانى بيست و دو ساله بود در اثر مشغوليت- ٩٩ 

م با  از١٨٧٠اش در زندان دچار بودند در سال  خاطر به سبب شرايط ناگوارى که خانواده
  زندان

  .سقوط نمود و درگذشت 
  ٦٥ ، ص ٤١ منتخباتى از آثار ، ش - ١٠٠ 
  ٢٢ - ١٦ کتاب قرن بديع ، جلد دوم ، ص - ١٠١ 
   



  ٨٥ص 
  ٣٠ نقل از کتاب دور بهائى ، ص - ١٠٢

  ١٤٨ و ١٤٧ ، ص ١١٣ منتخباتى از آثار ، ش - ١٠٣ 
  ١٠٣ مجموعه اى از الواح ، ص - ١٠٤ 
  ٩ و ٨ لوح شيخ ، ص - ١٠٥ 
  بر تبعيد حضرت بهاءا هرگز رسمًا لغو نشدهمبنى  گرچه حکم سلطان عبدالعزيز - ١٠٦ 

  اجازه در نتيجه به حضرت بهاءا. بود ولى مقامات مسئول سياسى آن را باطل انگاشتند 
  .دهند   اقامت خويش را در خارج از حصار شهر قرارّداده شد که در صورت تمايل محل

ّان که توسط يک بازرگان عرب مسيحى از اهالى عکا ساخته شده بود  اين ساختم- ١٠٧ 
  در

   ابتدا اجاره شد و چند سال پس از درگذشتکاين مل. شروع شيوع طاعون رها شده بود 
  اى رهبمق آرامگاه حضرت بهاءا در.  بهائى خريدارى شد  جامعۀحضرت بهاءا بوسيلۀ

  . بهائى جهان است زيارتگاه جامعۀدر باغهاى بهجى قرار دارد و اکنون 
 ١٤٣ ، صفحات " " World Orderتوان در کتاب  اى از اين تعاليم را مى هص خال� ١٠٨ 
-  

   چاپ لندن )) " Principles of Baha'i Administration و نيز در کتاب ١٥٧
   خالصه اى ازترجمۀ. که هر دو از آثار حضرت شوقى افندى است مالحظه کرد  ) ١٩٧٣
  سۀّتوسط مؤس" نظم جهانى بهائى "  به فارسى تحت عنوان " " World Orderکتاب 

 تلخيص احکام و حدود کتاب اقدس" بعالوه . مطالعات بهائى در کانادا منتشر شده است 
  و " 

  امر بهائى  نيز متن کتاب مزبور و الواح و آثار حضرت بهاءا مربوط به احکام و حدود
  . اين تعاليم است طالعۀمراجع اصلى براى م

  ٣٦ ظهور عدل الهى ، ص - ١٠٩ 
   

  ٨٦ص 
  ٧١ و ٦٩آئين فراگير جهانى ، ص :  نقل از کتاب ديانت بهائى - ١١٠



   


