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 هدِف وحدِت عالِم انسانی عظمت و استحکام پایه و پیام حضرت بهاُءاهلل و
 

در مّدت چهل سال رسالت خود، در حینی که دائمًا تحت  1اهلل شارع و مؤّسس دین بهائیحضرت بهاءُ 

ستم و تبعید و حبس بودند، در آثار و کتبی که به شهادت حضرتشان تعدادشان به یکصد ُمجّلد می 

رسد، عالوه بر اعالن مّدعایشان و ارائۀ دالیل حّقانّیِت ظهورشان به عنوان مرّبی جدیِد عاَلم در عصر 

مأموریِت ِالهی خود را بیان و راه های وصول به آن را به قلِم وحیانی خود  جدیِد زندگی بشر، هدف از

 تشریح و منصوص فرمودند.

دربارۀ هدف از ظهورشان، که به مّدِت چهار دهه آن را مکررًا صریحًا در آثارشان بیان فرموده بودند، در 

است، چنین تکرار و تأکید می ]کتاِب عهد و پیماِن من[ موسوم « کتاُب َعهدی»وصّیت نامه شان که به 

مقصود این مظلوم از حمِل شدائد و بالیا و ِانزاِل آیات و ِاظهاِر َبینات ]دالیل آشکار[ ِاخماِد ناِر »فرمایند: 

َضغینه و َبغضاء ]آتش کینه و دشمنی[ بوده كه شاید آفاِق َافئدۀ اهِل عاَلم به نوِر اّتفاق منّور گردد و به 

در آثار بهائی از این هدِف محتوِم ضرورِی حیاتِی اجتناب ناپذیر که نشانۀ « دد.آسایش حقیقی فائز گر

مقصد اصلی و »یاد می شود و این وحدت « وحدِت عالِم انسانی»است با عبارت « بلوغ عالم انسانی»

ْن آرای سنگ بنای نظاِم جها»و « محوِر جمیع تعالیم حضرت بهاُءاهلل»و « غائی آئین حضرت بهاُءاهلل

 2است.« ضرت بهاُءاهللح

اّتحاد اهل عالم درخشان ترین مرحله ای است که حال جامعۀ انسان به سویش روان است. اّتحاد »

خانواده، اّتحاد دولْت شهری و اّتحاد مّلی، مراحلی است که بشر پیموده و با موّفقّیت پشت سر گذاشته 

است. دوران ایجاد کشورها بر اساس است و امروز اّتحاد جهان است که هدف و مقصد بشر سرگردان 

مّلت ها سپری شده و هرج و مرج ناشی از حکومت های مّلی رو به اوج گرفته است. پس جهانی که 

رو به بلوغ است باید این طلسم را بشکند و خود را از شّر این بت ها برهاند و وحدت و یگانگی در 
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براه اندازد که این اصل اصیل وحدت را در آن  جمیع روابط انسانی را قبول کند و یکباره دستگاهی را

 3«م بخشد.تجّس 

حضرت بهاُءاهلل برای تحّقق و اجرائی شدن هدِف واالِی مزبور اساسی ترین و حیاتی ترین شرط الزم و 

کافی و محکم ترین ضمانت و بدیع ترین مکانیزمی را که در تاریخ ادیان بی سابقه است به قلِم وحیانِی 

با ُمهر و امضاِء ایجاد و تشریع فرمودند. آن ضمانت و مکانیسم و شرط ضروری برای  حضرتشان کتباً 

محکم و متین بود که فقدانش در ادیان گذشته  4ی«عهد و میثاق»ی همتا، تأسیِس تحّقِق آن هدِف ب

سبب بروز اختالفات و انشعابات دائمی خانمانسوز در ادیان مزبور شده بود. حضرتشان این عهد و 

 5ر دادند.وحدت عالم انسانی قرا« ضامن»و « محور»ق را میثا

، وصّیتنامه شان و قبل «کتاُب عهدی»مزبور این بود که حضرت بهاُءاهلل در همان « عهد و میثاق»اساس 

، با تعیین کتبی و رسمی فرزندشان حضرت عبدالبهاء به عنوان جانشین «کتاب مستطاب َاقدس»از آن در 

آثارشان و ادارۀ جامعۀ بهائی، قبل از هر چیز درهای اختالفات و انشعابات مشابه در خود برای تبیین 

ادیان قبل را بکّلی مسدود فرمودند. و نیز مجددًا کتبًا و رسمًا به اثر قلِم معجزآسای خویش حکم 

موسوم و منصوص « بیُت العدِل اعظم»تأسیس مرکز روحانی و اداری جامعۀ جهانی بهائی را که به 

ست و با انتخابات سه مرحله ای توسط بهائیان همۀ کشورهای جهان انتخاب می شود و عهده دار ا

 6سالۀ آن است، تشریع فرمودند. هدایت و اجرای تعالیم دیانت بهائی در دورۀ حّد اقّل هزار

با  حضرت بهاءاهلل، در وصّیت نامۀ کتبی« عهد و میثاقِ »حضرت عبُدالبهاء نیز بنوبۀ خود و بر اساس 

مشهور و منصوص است، نوۀ خود، حضرت شوقی رّبانی را به عنوان « َالواح وصایا»امضاِء خود که به 

دیانت بهائی و مبّیِن آثار وحیانی آن تعیین فرمودند. از اقدامات اساسی و حیاتی و بی « ولیِّ َامرِ »

بیُت »مهید مقّدمات تأسیس مثیل دو مبّیِن منصوص، یعنی حضرت عبُدالبهاء و حضرت ولیِّ َامُراهلل، ت

میالدی در صدمین سال اظهاِر َامِر علنی حضرت  1963که نهایتًا این مقصود در سال بود « العدل اعظم
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طبق دستورالعمل ها و روش های منصوص در آثار « بیُت العدِل َاعظم»بهاءاهلل حاصل شد و اّولین 

کیل گردید و حال نیز به وظایف جهانی حضرت بهاءاهلل و تبیینات و توضیحات دو مبّین منصوص تش

 7غول و مألوف است.خود مش

ی در کنار سایر تعالیم و اصول اساسی و نیز احکامی که «عهد و میثاق»حضرت بهاُءاهلل با تشریع چنین 

ی برای ادارۀ جامعه و تأمین «نظم بدیع»و سایر آثارشان نازل فرمودند، « کتاب مستطاِب َاقدس»در 

 8د که در ادیان بی سابقه است.رفاه مادی و معنوی عالم انسانی ایجاد فرمودن عدالت و وحدت و

نی را اعالن نفرموده»به این معنی که حضرتشان  ـّ اند، بلکه نظامی را نیز ِابداع فرمودند تنها اصول معی

آن مفهوم عظیم وحدت عالم »و هم اکنون  9می باشد« ِابقاِء آن کمال مطلوبکه وسیلۀ تأسیس و 

انسانی حال در مراحل ابتدائی و ساده اش در قالِب تشکیالت جهانی پیروان حضرت بهاُءاهلل تجّسم 

 10«یافته است.

این اّولین بار در تاریخ ادیان است که شارِع دین وضعیت و کم و کیف ادارۀ جامعه بعد از درگذشت 

ی دین را بازیچۀ «نظم بدیع»ین خود را در آثار مکتوب و َممهور خویش تشریع می فرماید و با ایجاد چن

بعضی ُعلمای دینی غافل و  مغرور نساخته، با ِالغاِء حرفۀ کشیشی « استبداِد رأِی »امیال و جاه طلبی و 

« طبقۀ علماء و روحانیون و فقداِن امتیازات و مقاصد و تمایالت بوروکراسی این طبقه»و آخوندی و 

ی که منجر به تفرقۀ دائمی و ایجاد فرقه های متنازع توسط آئیِن ِالهی و جامعۀ پیروان را از اختالفات

 11مزبور می شود مصون می سازد. علمای

بهائی به « مؤّسساِت »، «جامعه»، «افراد»است که « عهد و پیمان»و این « نظم بدیع»بر اساس این 

« انسانیوحدت عالم »ی اش عنوان سه مسؤول اجرا و پیش بردن جریان و پروسه ای که هدف نهائ

وحدِت »و « وحدِت ادیان»، «وحدِت ِالهی»با حضرت بهاءاهلل عهد بسته، امید دارند که مبانی  12است
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را گفتارشان بیان کند و رفتارشان نشان دهد و وظیفۀ خود را در آستان حضرتش و در « نوع انسان

 13عۀ انسانی به انجام برسانند.قبال عهد و میثاقش و باالخره در قبال همۀ جام

و « جامعۀ بهائی»و « افراد بهائی»بر روابط مابیِن « وحدت»بر این اساس متین است که روح این سه 

میالدی  2012حاکم است. چنان که بیُت العدِل اعظم در پیام رضواِن « مؤّسسات و تشکیالت بهائی»

یت متقابل است. دهد سرشار از محّبت و حماروابطی که این سه را به هم پیوند می»بیان می دارند که 

 -یعنی شهروندان، هیئِت اجتماع، و نهادهاِی اجتماع -ولی روابط بین سه همتای این بازیگران در جهان

باشد. این سه گر نزاع و نفاقی است که از خصوصّیات مرحلۀ متالطم انتقال و تحّول میبالعکس نمایان

رگانیک عمل نمایند، در چنگ تالشی بیهوده بازیگر که مایل نیستند به مثابۀ اجزای وابستۀ یک کّلّیت ا

ثمر برای کسب قدرت اسیرند. چقدر متفاوت است اجتماعی که حضرت عبُدالبهاء در الواح و و بی

اند، اجتماعی که در آن جمیع روابط، از تعامالت روزانه گرفته تا شمار خود ترسیم فرمودهخطابات بی

اکنون بهائیان و حدِت نوع انسان استوار است. هممناسبات میان کشورها، بر اساس آگاهی از و

ها در سراسر جهان به ایجاد و ترویج روابطی قائمند که مشحون از ها و محّلهشان در دهکدهدوستان

ت از آن به َمشام میبخش هماین آگاهی است و روایح جان رسد. در چنین فضای کاری و ُالفت و َمَحبَّ

ای مشهود در حال های رایج در اجتماع، گزینهها و درگیریجای کشمکشاّدعایی، به تکّلف و بیبی

گردد که فردی که مایل است به نحوی مسئوالنه به ابراز ظهور و بروز است. بدین ترتیب آشکار می

هایی که هدف آن ترویج خیر عمومی است متفّکرانه شرکت عقاید شخصی خود بپردازد در مشورت

جوید. مؤّسسات بهائی با آگاهی از ضرورت اقدام ر بر عقاید شخصی دوری میکند و از وسوسۀ اصرامی

کنند نه کنترل و هماهنگ برای حصول نتایج سودمند، َهمِّ خود را صرِف تربیت و تشویق می

ای که مایل است مسئولّیت ترّقی و پیشرفت خود را در دست گیرد اّتحاد حاصله جویی. جامعهسلطه

آورد. تحت تأثیر ای ارزشمند به شمار میهای مؤّسسات را سرمایهدر اجرای نقشهاز مشارکت صمیمانه 

یابد. این روابط اندازه میظهور حضرت بهاُءاهلل، روابط بین این سه عامل، حیاتی تازه و صمیمّیتی بی
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 گاهآورند که در آن به تدریج یک مدنّیت روحانی جهانی که جلوهدر مجموع محیطی را به وجود می

 14«گردد.ت شکوفا میالهامات الهی اس
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 انعکاس دویستمین سالگرد میالد خجستۀ حضرت بهاُءاهلل در ایران و جهان
با مقدمۀ فوق دربارۀ اساسی ترین و مهم ترین اصول دیانت بهائی، نگارنده خوشوقت است بویژه 

امسال افراد و جامعه و خدمت ایرانیان شریف و بسیار عزیز در ایران و سراسر جهان مژده دهد که 

با  15ود در اجرای وظایف مقّدس فوقمؤّسساِت بهائی در سراسر جهان عماًل ضمن ازدیاد مساعی خ

شادی و سرور و شکرانه به درگاه یگانه مشغول تجلیل دویستمین سالروز والدت حضرت بهاُءاهلل مصادف 

 16مناسبت می باشند.ها به این  و برگزاری جشن 2017اکتبر  22مطابق با  1396با سی ام مهر ماه 

عالوه بر بهائیان، رسانه های مختلف و افراد و جوامع و از جمله بعضی رهبران سیاسی و مذهبی جهان 

نیز که با دیانت بهائی و شارع آن حضرت بهاُءاهلل و تعالیم آسمانی و مجهوداِت پیرواِن حضرتش برای 

آشنا « رفاه ماّدی و معنوی بشر»و « صلح عمومی» و« عدالت»و « وحدت عالم انسانی»تحّقق اهداِف 

هستند پیام های تبریکی به بهائیان و جهانیان داده اند و از همه دعوت نموده اند به پیام حضرت 

از جمله رسانه ها و رؤسای جمهور یا نخست وزیران یا  -بهاُءاهلل جهت تحقق اهداف مزبور توّجه کنند

راد برجستۀ سیاسی و مذهبی کشورهای: هندوستان، برزیل، سنگاپور، شهرداران یا مسؤولین امور یا اف

نپال، بنگالدش، پاکستان، نیوزیلند، سریالنکا، ویتنام، قزاقستان، بوتسوانا، فرانسه، آرژانتین، انگلستان، 

ه، کنگو، آالسکا، آمریکا، استرالیا، آلمان، هلند، شیلی، اتریش، نروژ، کانادا، نیجریه، ایتالیا، اسپانیا، روسی

 17یلیپین، رومانی، تایلند، ...ساموآ، بولیوی، عراق، مالزی، نامیبیا، ف

مهر  25موارد تجلیل بحّدی فوق العاده بوده است و همچنان ادامه دارد که بیُت العدل اعظم در پیام 

ها نفر در بیش از دویست و چهل کشور، میلیون»دربارۀ این رویداد بی نظیر چنین می فرمایند:  1396

جزیره و سرزمیِن مستقّل دربارۀ پیامدهای توّلد حضرت بهاُءاهلل، فرزند برجستۀ کشور مقّدس ایران، به 

سابقۀ این بزرگداشت که تاکنون ضمیری به ابعاد بیاند. هر ایرانی بصیر و روشنتأّمل و تعّمق پرداخته

دیگر برگزار نگردیده با سربلندی و افتخار خواهد نگریست. وسعت تنّوع برای هیچ شخصّیت ایرانی 
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باشد چنان است که تحّقق وحدت نوع بشر را که هدف غایی آن حضرت میقومی و نژادی این مردم آن

 18«دهد.بشارت می

ئی بی بنابراین، در این اّیام فرخنده جا دارد بخصوص ایرانیان عزیزی نیز که یا از حقیقِت دیانت بها

اطالع و یا کم اطالع اند و یا منشأ اطالعاِت محدودشان شایعات و افترائات و دروغ های بعضی علمای 

دینی و غیر دینی و بعضی سیاسیون است با انصاف و بدون حّب و ُبغض و تعّصب و تقلید، به چشم 

اهلل و حیات و حقیقِت َسر و ِسرِّ خود نگاه و تحقیق و تفّکر و توّجهی خاّص دربارۀ عظمت حضرت بهاءُ 

 آئین و تعالیم و هدف حضرتشان نمایند.
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 عکس العمل مثبِت ایرانیاِن شریف و برخورِد منفِی نامهربانان
ضرورِت تحقیق شخصی و منصفانۀ ایرانیان عزیز دربارۀ ظهور و پیام حضرت بهاُءاهلل به این عّلت اهّمّیتی 

تی در رأِس ایشان بعضی علمای دینی بی انصاف با همدسحیاتی دارد که بهائی ستیزان نامهربان، که 

سال است که عالوه بر کشتار و حبس و تبعید و  174بوده و هستند،  19بعضی از حاکمان و سیاسیون

انواع ستم بر بهائیان و نیز انتشار رّدیه های سراسر افترا و دروغ و تهمت بر آئینشان و نیز سعی مستمر 

 20ت به هم میهنان بهائیشانمنی و نفرت پراکنی در مردم ایران نسبدر نجس دانستن و ایجاد دش

همواره کوشیده اند تا ایرانیان عزیز از بهائیان اجتناب کنند و بجای تحقیق در آئین بهائی و پیروانش 

با نگاه و فکر و روح و جان خودشان، به ظنون و اوهام و اکاذیب و تهمت های بهائی ستیزان گوش و 

دلیل اصلی اینکه علماء و امراء از بدو ظهور به مخالفت »آگاهان و نکته دانان می دانند دل بسپارند! 

ای بدیع ُمبتنی بر برابری و با امر حضرت بهاُءاهلل قیام نمودند آن بود که حضرتش را مؤّسس جامعه

آن زمان  یافتند. این بیم و هراس ازعدالت اجتماعی می دیدند که در آن، جا و مقامی برای خود نمی

 21بهائیان بوده است.« والیه برتا کنون انگیزۀ بروز شدائد و بالیاِی ُمت

قلع و قمع بهائیان، و جهِت توجیه بهائی ستیزیشان « دلیِل اصلِی »علمای مزبور برای پنهان کردن این 

ظهوِر دیانت اسالم را بهانه قرار دادند و در چند دهۀ اّول  -و بعدها برای همۀ جهانیان -برای ایرانیان

بهائی، بهائیان را مّتهم به ضّدیِت با اّمت و اسالم، و کفر و فساد، و در سدۀ اخیر مّتهم به جاسوسی و 

آنان با تحریف و بدعت و وارد کردن خرافات و  خیانت به وطن و اقدام علیه امنّیِت مّلی نیز کردند!

ن اوایل ظهور اسالم برمی گردد، روح تقالید و اکاذیب و جعلیات در دین اسالم که ریشۀ آن به هما

و تصویری نادرست از آن ارائه دادند و به اّمت تحمیل  حقیقی اسالم را به ظنون و اوهام خود آلودند

 کردند.

 بس که ببستند بر او برگ و ساز          گر تـو ببینی نشناسیش بـاز.                  
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ر اسالم بسته اند یکی این است که استمراِر ظهورات ِالهی را از جمله اکاذیبی که یا عمدًا و یا سهوًا ب

منکر شده و گفته اند خداوند دیگر پیامبر یا مرّبی ای برای بشر نمی فرستد. و برای این مقصود آیات 

مانع اقبال مسلمانان به ادیان بابی و بهائی ک قرار داده اند و با تفاسیر اشتباه مَس ستَ و احادیثی را مُ 

چون موضوع این مقال استدالل در این مورد نیست در ادامۀ متن فقط اشارات مختصری  شده اند.

دیگر جعلیاتی عمدی است که در خصوص امام دوازدهم شیعیان ساخته و بزرگ خواهد شد. کذب 

در این مورد در آثار بهائی به تفصیل آمده است که چون از  پرداخته اند که از اساس اشتباه است.

لوح »و نیز  «کتاب مستطاب ایقان»موضوع ما خارج است از هم میهنان عزیز تقاضا دارد از جمله به 

 22حضرت بهاءاهلل مراجعه فرمایند.قلِم هر دو از  «سراراالَ  رُ واهِ جَ 

هنه و پوسیده و دروغین که مخلوق جاه طلبی و آنان با همین قرائِت تحریف شده از اسالم و تقالید ک

فرقۀ »امیال دنیوی و اکاذیب و ظنون و اوهامشان است، ظهور دین جدید بهائی را منکر شده، آن را 

معرفی کردند و علیه آن و پیروانش هرچه خواستند ستم روا داشتند. به همین دلیل حضرت « ضاّله

حقیقِت دین بهائی تعیین فرمودند و آن عبارت از ضرورِت  بهاُءاهلل پیش شرطی بس مهّم را برای درِک 

آگاهی بر اکاذیبی است که بعضی علمای اسالم برای حفِظ مقام و موقعّیت دنیوِی خود به اسالم بسته 

اند تا مردم را بفریبند و از ایشان در راه امیال و ظنون و اوهالم خود سوء استفاده کنند. حضرت بهاءاهلل 

هور دیانِت بهائی[ گواهی تا بر كذِب قبْل آگاهی نیابی، بر ِصدِق این یوِم بدیع ]یوِم ظ»می فرمایند: 

آری! برای تحقیق در ظهوِر حضرت بهاُءاهلل و فهم درست حقایق آن، اّول باید آن تصویر  23«ندهی.

 مخدوش و نادرست و دروغی و خرافی و تقلیدی علما را رها کرد.

رانیان عزیز مسلمان که خود نیز طعم مسموِم َاکاذیب و ستم های خوشبختانه اینک بیش از پیش ای

آن دسته از علمای بی انصاف را بر خودشان و بر پیروان دیگر ادیان چشیده اند، فهمیده اند که بهائیان 

سال چه ها کشیده اند. امروزه بیش از دهه های گذشته حقایق روشن شده و اکثر مسلمانان  174در این 

خواهران  به اکاذیب مزبور برده اند بلکه به همدردی و بعضًا حّتی دفاع آشکار از برادران ونه تنها پی 
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و گروهی نیز ضمن نفِی آن َاکاذیْب طالب تحقیق دربارۀ حقیقِت مقام و اّدعا  24بهائی خود برخاسته اند

و تعالیم و اهداف حضرت بهاُءاهلل شده اند و چه از طریق دوستان و همسایگان و همکاران و آشنایان 

و فامیل بهائی خود و چه از طریق منابع مختلف رسانه ای و کتابخانه ای اینترنتی و غیر اینترنتی و 

 ادیو و تلویزیون به کشف و درِک حقایق پرداخته اند.ر

این عزیزان در تحقیقاتشان دریافته اند که اگرچه در ایران عزیز بخاطر تبلیغات مسموم علمای بی 

انصاف حقایِق ظهور حضرت بهاءاهلل وارونه جلوه داده شده بود و حضرتش مورد بی احترامی و تهمت 

شان در جمیع قاّرات جهان مورد تعوض مشاهده کرده و می کنند که حضرو افترا قرار گرفته بود، ولی در

ای از نمونه«. »گردیمدوست در خانه و ما گرد جهان می»تعظیم و تکریم اند. چه خوش گفته شاعر که 

سال می 29توان در مراسمی دید که در روز تقدیر و تکریم مردم جهان از مقام حضرت بهاُءاهلل را می

ی رسمی پارلمان برزیل به مناسبت سالروز صدمین سال صعود آن حضرت منعقد در جلسه میالدی 1992

ی پیروانش به اش و خدماتی که جامعهشد و ضمن آن از مقام بنیانگذار آیین بهایی و تعالیم مبارکه

نوع بشر ارزانی داشته تجلیل گردید. در آن روز سخنگوی مجلس و نمایندگان جمیع احزاب بپاخاستند 

ی و یکی بعد از دیگری آن مظهر ظهور الهی را در بیانات خویش ستودند و حضرتش را آفریننده

خواندند و پیام مبارکش را پیامی « ترین مجموعۀ آثار دینی كه تاکنون به قلم یک فرد تألیف شدهعظیم»

 25«توصیف نمودند.« اهمّیت نژادی، مذهبی و مّلیهای بیبرای جمیع نوع بشر ورای تفاوت»

این هم میهنان عزیز همچنین دریافتند که حضرت بهاءاهلل در طوِل بیش از چهار دهه رسالتشان را 

اعالن فرمودند و برای نجات ایران و جهان از ظلم و ُعدوان آنچه شرط الزم و کافی بود در تعالیمشان 

علمی و مذهبی  تشریع و تشریح فرمودند. ندایشان را هم به مردم عادی و هم به بزرگان سیاسی و

جهان رساندند. از جمله در الواح و مکاتیبی عاّم و خاّص خطاب به: سلطان عبدالعزیز عثمانی و فؤاد 

پاشا و عالی پاشا، وزرای او و علمای سنی عثمانی؛ الکساندر دّوم امپراطور روس؛ ملکۀ انگلیس ویکتوریا؛ 

ناپلئون سّوم فرانسه؛ فرانسوا ژوزف امپراطور  ویلهلم اّول پادشاه پروس و امپراطور ممالک متحدۀ آلمان؛
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اطریش و وارث امپراطوری مقّدس روم؛ ملوک و رؤسای جمهور آمریکا؛ پاپ پِی نهم رهبر مسیحیان 

کاتولیک جهان؛ خطاب های خصوصی و عمومی به علمای سّنی و شیعه؛ علمای زرتشتی؛ یهودیان؛ 

 26…م؛ فالسفه؛ و ندگان مجالِس عالعموم علماِی مذهبی جهان؛ نمای

در این خطاب ها ضمِن شرِح بالیاِی وارده از ُعلمای دینی و َاَمرا و سالطین بر خود و پیروانشان، آنان 

را از جمله به تحقیق دربارۀ دیانت بهائی و اطاعت از دین خدا دعوت نمودند، حّقانّیِت آن را اثبات 

عالم و منع جنگ و خودداری از مسابقۀ تسلیحاتی فرمودند، و از آنان خواستند به عدالت و اصالح اموِر 

و لزوم صلح جهانی و وحدِت عالِم انسانی توّجه نموده مشورت و رسیدگی کنند و فقرا و اتباِع کشورهای 

خود را اماناِت خدا دانند و باِر هزینه های مسابقات تسلیحاتی را بر دوش ایشان تحمیل نکنند و پیروی 

ِاْن َلْن َتْسَتْنَصُحوا ِبٰما َاْنَصْحناُکم فٖی ٰهَذا الِکتاِب ». و اخطار و ِانذار نمودند که َنْفس و َهوٰی ننمایند..

َو وا َمَعُه ِبِلساِن ِبْدٍع ُمبیٍن َیأُخْذُکُم الَعذاُب ِمْن ُکلِّ الِجهاِت َو َیأتٖیُکُم اهلُل ِبَعدِلٖه ِاذًا ال ًتقِدُروَن َاْن َتُقومُ 

]مضمون به فارسی: اگر هرگز به آنچه شما را در این کتاِب جدیِد آشکار نصیحت  27«َن.َتکوُننَّ ِمَن العاِجزی

کردیم پند نگیرید، عذاب از همۀ جهات شما را می گیرد و خداوند عدلش را در حقِّ شما جاری می 

 فرماید در آن زمان قادر نخواهید بود با آن مقابله کنید و حتمًا از ناتوانان خواهید بود.[

و چون آنان به نصائح و تعالیِم حضرت بهاُءاهلل توّجه نکردند گرفتار پیامدهای غرور و تعّصبات و خرافات 

و تقالید و ظنون و اوهام و اشتباهات و جنگ طلبی های خود شدند و این َرَوندی است که هنوز هم 

تا جهانیان و رهبران سیاسی ادامه دارد و ترِس وقوِع جنِگ جهانی سّوم بر قلوب و افکار سایه افکنده و 

حضرت عبدالبهاء در دهۀ و دینی به تعالیم حضرت بهاُءاهلل توّجه نکنند عاَلم آسایش نخواهد یافت. 

دّوم قرن بیستم برای آگاهی دادن و تشریح این حقیقت بسیار مهّم و حیاتی در سفرهایی که پس از 

و آمریکا و اروپا رفتند کوششی که در تاریخ آزادی از زندان و قبل از وقوع جنگ جهانی اّول به مصر 

ادیان بی نظیر و بی سابقه است فرمودند تا جهانیان خطرات جبران ناپذیر جنگ و لزوم صلح و وحدت 

عبُدالبهاء در َکناِئس و َمحافِل ُاروپ و آمریک در اکثِر »را دریابند. خودشان در توضیح آن می فرمایند: 
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الِن َامِر حضرت بهاُءاهلل نمود و ِندا به ملکوِت َابهٰی کرد و َبراهیِن الِمعه ِاقامه ُمُدن ]شهرها[ نعره زنان ِاع

نمود و دالئِل ظاهره و حّجِت باِهره ِاظهار کرد َابدًا از برای نفسی ُعذری نماند بلکه بسیاری از خطابه 

غفلت گرفتار؛ متمّسک به  ها در روزنامه ها ِاعالن به آفاق شد. با وجوِد این هنوز ناس ]مردم[ در خواِب 

َمجاز و از حقیقت بیزار؛ هنوز ناس در شهواِت َنْفسانّیه ُمنَهِمک به درجه ای که ُصوِر ِاسرافیل بیدار ننماید. 

البّته این غفلت و کفراِن نعمت و عدِم ِانِتباه، سبِب حسرت و مشقت و جنگ و ِجدال و حصوِل ُخسران 

 28«مایند خطِر عظیم در استقبال...ه به ِاسِم َاعظم ]حضرت بهاُءاهلل[ ننو َوبال است، و اگر اهِل عاَلم توجّ 

اگر این تعالیِم عظیمه انتشار یابد هیأِت اجتماعِی عموِم انسانی از جمیع »و دربارۀ راه چاره می فرمایند: 

 29«و َامراِض ُمزِمنه نجات یابد. ُمخاطرات و ِعلل
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 پیروانشان برای نجات و آسایش و عدالت و وحدِت جهانیانجانفشانی حضرت بهاُءاهلل و 
این هم میهنان شریف دریافتند حضرت بهاُءاهلل فقط به نصیحت و ِاخطار و ِانذار بسنده نکردند بلکه 

برای از بین بردن کینه و دشمنی و جنگ و نفاق و برای رهائی انسان از صفات رذیله و اّتصاف به صفات 

حقق عدالت و صلح و وحدِت جهانی هرگونه ستمی را بر َنْفِس خود و پیروان نیک انسانی و برای ت

جانفشانشان به دل و جان خریدند. حضرتشان بیش از چهل سال دائمًا در زندان و تبعید و ضرب و 

رنج و تحِت تهمت و افترا و اکاذیب علما و امرا و پادشاهان بی انصاف بودند. شرح همۀ اینها را عالوه 

از جمله در خطاب هایشان به علمِا دینی و  -ندگان، خوِد حضرتشان نیز در آثار و الواحشانبر نویس

آورده اند. از جمله در چند نمونۀ زیر شرح آن بالیا و عّلِت قبوِل آن بالیا را  -سالطین و ُامرای فوق الّذکر

 بر َنْفِس خویش چنین می فرمایند:

طالقِ » َد َجماُل الِقَدِم اِلِ  العاَلِم َو ُحِبَس ِفی الِحصِن األعظِم ِلِعتِق العالمین َو اْختاَر ِلَنفِسِه األحزاَن َقْد ُقیِّ

دایَد ِلَرخا ُکم َو الشَّ حیِم َقْد َقِبلَنا الّذّلَة ِلِعزِّ حمِن الرَّ َک الرَّ ِئُکم یا َمََل ِلُسروِر َمْن ِفی األکواِن هذا ِمن َرحَمِة َربِّ

دیَن ِانَّ اّلذی جا ]مضمون به فارسی: جماِل  30«شِرکوَن فٖی َاخَرِب الِبالد.َء ِلتعمیِر العاَلِم َقْد َاْسَکَنُه المُ الُمَوحِّ

برای رهایی عاَلم در بند و زنجیر گرفتار شده است و برای آزادی عالمیان در قلعۀ  -حضرت بهاُءاهلل -ِقَدم

نمود. این از رحمت پروردگار اعظم محبوس گردید و برای شادی جهانیان غم ها را برای خود اختیار 

رحمن رحیِم تو است. ذّلت را به خاطر عّزِت شما و شدائد را به خاطر آسایش و رفاه شما پذیرفتیم ای 

گروه ُموّحدین. بدرستی آن که برای اصالح و تعمیر عاَلم آمد، مشرکین او را در خراب ترین شهرها 

 جاداده اند...[

]با آن که[ به بالِی الُیحصی ]بی شمار[ در دسِت َاعداء ُمبتال، جمیع رؤساِی َمَع آن که »و نیز می فرمایند: 

َمُم َانَّ الَبالَء ال َارض را واحدًا َبعَد واحْد تبلیغ نمودیم آنچه که ارادُة اهلل به آن تعّلق یافته بود ِلَتْعَلَم االُ 

ُک ِبِاْذِن اهلِل  ُه َیَتَحرَّ َمِم.مُ َیْمَنُع َقَلَم الِقَدِم. ِانَّ ِر الرِّ ]مضمون به فارسی: تا اّمت ها و مردم بدانند که  31«َصوِّ
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ِر استخوان  همانا بال قلِم حضرت بهاءاهلل را منع نمی کند. بدرستی که آن قلم به اجازۀ خداوندی که ُمَصوِّ

 های پوسیده است حرکت می کند.[

َها الُملوُک َقْد َقَضْت ِعْشریَن ِمَن ا»و نیز:  نیَن َو ُکّنا فٖی ُکلِّ َیوٍم ِمْنٰها فٖی َبالٍء َجدیٍد َو َوَرَد َعَلْینا َاْن یا َایُّ لسِّ

ا َو َهَتکوا ما ال َوَرَد َعلٰی َاَحٍد َقْبَلٰنا ِاْن َانُتم ِمَن الّساِمعیَن ِبَحْیُث َقَتلوٰنا َو َسَفُکوا ِدماَئٰنا َو َاَخذوا َامواَلن

ها َو ما ُکنُتم ِمَن الماِنعیَن َبعَد اّلّذٖی َیْنَبغٖی َلُکم ِبأْن َتْمَنُعوا الّظاِلَم َعْن ُظلِمٖه َو ُحرَمَتنا َو َاْنُتْم َسِمْعُتم َاکَثرَ 

ِبَاْیدیُکم  َتْحُکُموا َبیَن الّناِس ِبالَعدِل ِلَیظَهَر َعداَلُتُکم َبیَن الَخالِئِق َاجَمعیَن. ِانَّ اهلَل َقْد َاْوَدَع ِزماَم الَخلِق 

 یَنُهم ِبالَحقِّ َو َتأُخُذوا َحقَّ الَمظلوِم َعْن ٰهُؤالِء الّظاِلمیَن َو ِاْن َلْن َتفَعلوا ِبٰما ُاِمْرُتم فٖی ِکتاِب اهللِ ِلَتحُکُموا بَ 

]مضمون به فارسی: ای پادشاهان بیست سال  32« ِانَّ ٰهذا َلَغْبٌن َعظیٌم.َلْن ُیذَکَر َاسماُئُکم ِعنَدُه ِبالَعدِل وَ 

میالدی بوده است[ و  1868 -1866منظور تا زمان نزول این خطاب حدود سال های  سال 20می گذرد ]

در هر روِز آن در بالئی جدید بودیم و بر ما وارد شد آنچه که بر احدی قبل از ما وارد نشد اگر از شنوندگان 

احترامی کردند باشید. بطوری که ما را کشتند و خون های ما را ریختند و اموال ما را گرفتند و به ما بی 

و شما اکثِر آن را شنیدید و ممانعت نکردید بعد از این که بر شما الزم است ظالم را از ظلمش منع کنید 

و بین مردم به عدل حکم کنید تا این که عدالت شما بین همۀ مردم آشکار شود. بدرستی که خداوند 

و راستی حکم کنید و حّق مظلوم را از  ِزماِم اموِر مردم را به دست های شما سپرده تا بینشان به حّق 

این ظالمین بگیرید و اگر به آنچه که در کتاب خدا امر شده اید عمل نکنید اسم های شما هرگز نزد خدا 

 به عدل ذکر نمی شود و بدرستی که این زیانی بزرگ است.[

َة لِ »و نیز:  لَّ لیَب َو َرأسٖی َیْنَتِظُر َقْد ُحِبَس َجَسدٖی ِلِعْتِق َاْنُفِسُكْم َو َقِبلَنا الذِّ ُكْم... َجَسدٖی َیشتاُق الصَّ ِعزِّ

َر العاَلُم َعِن  حٰمِن ِلُیَطهَّ ناَن فٖی َسبیِل الرَّ ]مضمون به فارسی: همانا جسِد من برای آزادی  33«الِعصیاِن.السِّ

شما زندانی شد و ذّلت را برای عّزِت شما قبول کردیم... جسِد من مشتاق صلیب است و َسِر من منتظر 

 سرنیزه ها در راه خداونِد رحمان تا این که عالم از گناه پاک شود.[
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سال  20یست محکم. در مّدت بیست سنه ]ابتالیم در بین ِملل و ُدَول دلیلی است قوی و ُحّجت»و نیز: 

منظور تا زمان نزول این بیان است[ شربت آبی براحت ننوشیدم و شبی نیاسودم. گاهی در ُغّل و زنجیر 

 34«به این بالیا گرفتار نمی شدیم.و گاهی گرفتار و اسیر. و اگر ناظر به دنیا و ماَعلیها بودیم، هرگز 

اهلل[ را در دریا غرق نمایند از ِجبال ]کوه ها[ سر برآرد َو َالُملُک ِلّله اگر این مظلوم ]حضرت َبهاءُ »و نیز: 

]ُملک از آِن خداوند است[ گوید و اگر در َارْض تحِت طبقاِت آن دفن نمایند از َسماْء ندایش ظاهر شود 

ِده، َیفَعُل ماَیشاُء و عباد را به فردوِس َاعلٰی کشاند. مانع در آن ساحْت معدوْم و ِحجاْب مفقود. َااَلمُر ِبیَ 

]مضمون به فارسی: َامر به دست اوست، می کند آنچه را که  35«یُد َو ُهَو الَعزیُز الَحمید.َو َیحُکُم ماُیر 

 می خواهد و ُحکم می کند آنچه را که اراده می فرماید و او عزیز و حمید است.[

و جدال و اختالف و تفریق را به قّوۀ  این مظلوم ]حضرت َبهاُءاهلل[ اراده نموده فساد و نزاع»و نیز: 

ملکوتی از ماَبیِن َاحزاِب عاَلم بر دارد و نظر به این َامِر َخطیِر عظیم مکّرر به زندان رفته و تحِت َسالِسل 

َبأ الَعظیِم و َاغالل ]زنجیرها[ اّیام و لیالی گذرانده. ُطوبٰی ِلَمن َاْنَصَف فٖی هَذا ااَلمِر الَمتی  36«.ِن َو هَذا النَّ

 ]مضمون به فارسی: خوشا به حال کسی که در این َامِر َمتین و این خبِر بزرگ انصاف داد.[
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 احتیاج به َنَفثاِت ُروُح الُقُدس و ضرورت دین و چند اصِل فوق العاده مهّم مربوط به آن
صلح »و « انسانیوحدت عالم »و « عدالت»این هم میهنان عزیز دریافتند که حضرت بهاءاهلل برای تحقق 

تعالیمی اساسی را ضروری دانسته اند. از جمله: احتیاج عاَلم به َنَفثاِت ُروُح الُقُدس است که « عمومی

از طریق ادیان آسمانی و مرّبیان آسمانی به بشر ارزانی می شود. متأسفانه در اجتماع امروزی از بعضی 

دین لطمۀ فراوانی وارد شده. حضرت بهاُءاهلل  رؤسای ادیان گفتار و اعمالی سر زده است که به اعتبار

عالْم منقلب است انقالِب آن َیومًا َفَیومًا در َتزاید و َوجِه آن به غفلت و »پیش بینی فرموده بودند که 

اّما در ادامۀ بیاِن مزبور اشاره  37«نمود و زیاد خواهد شد... المذهبی متوّجه و این ِفقره شّدت خواهد

تا زمان معینی خواهد بود و بعد از آن جهان مجددًا به تعالیم آسمانی و دین « زایدتَ »می فرمایند این 

توّجه خواهد کرد و درخواهد یافت که شدیدًا محتاج دین است ولی دینی حقیقی و نه خرافات و 

ظنون و اوهام و تقالید و تعّصباتی که توسط بعضی علمای دینی ایجاد شده است. به این جهت 

هلل در آثارشان مقصود از دین حقیقی را تعریف و بیان فرمودند و یکی از اصول اساسی حضرت بهاُءا

 38و َنَفثاِت ُروُح الُقُدس است. مورد نیاز جامعۀ بشری را این قرار داده اند که عالْم محتاِج دین

ج وحدت عالم امروز عالِم بشر محتا»احتیاج به َنَفثاِت ُروُح الُقُدس وقتی آشکارتر می گردد که بدانیم 

انسانی است، محتاج صلح عمومی است و این اساس عظیم را یک قّوۀ عظیمه الزم تا ترویج یابد. این 

واضح است که وحدت عالم انسانی و صلح عمومی به واسطۀ قواِء ماّدّیه ترویج نشود... معلوم است 

ِالهی و پیامبران[ است ممکن ترویج این وحدت عالم انسانی که جوهِر تعلیِم َمظاهِر مقّدسه ]مرّبیان 

است نمی تواند ترویج  نیست مگر به قّوۀ روحانّیه مگر به َنَفثاِت ُروُح الُقُدس؛ سایر قوا ضعیف

دین نوری است ُمبین و ِحصنی است »لذا دربارۀ لزوم دین حضرت بهاُءاهلل می فرمایند:  39«نماید...

ِر عدل و  َمتین از برای حفظ و آسایش اهِل عالم... اگر ِسراِج دین َمستور ماَند، َهرج و َمرج راه یابد، َنیِّ

َمحِض ِاّتحاد و ِاّتفاِق َاهِل عاَلم انصاف و آفتاِب َامن و اطمینان از نور باز ماند... دیُن اهلل و مذهُب اهلل 

ِت ماِلِك ِقَدم نازل گشته و ظاهر شده، آن ر  40«ا عّلِت اختالف و ِنفاق مكنید.از َسماِء َمشیَّ
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وضع نابسامان اخالقی در سطح فردی و خانواده و جوامع و بعضی اهل سیاست و رؤسای مذهب 

حقیقی و « سستی ارکان دینِ »اینها نتیجۀ  چنان آشکار است که نیازی به آوردن شاهد نیست. و همۀ

است. این است که نیاز به دین حقیقی به عنوان منشأ اصلی اخالِق « سراِج دین»ماندن « مستور»

بیُت العدِل َاعظم در پیامی جهانی در این خصوص رحمانی ُاسِّ اساس احتیاجات زمان ماست.  -انسانی

ستایندگان شکوه و جالل خداوندگار »بهاُءاهلل خطاب به که به مناسبت دویستمین سالگرد میالد حضرت 

تعالیم اصلی ادیان منشأ »می فرمایند:  41میالدی صادر شده است 2017اکتبر موّرخ یک « عالم در سراسر

اند و از طریق آنها مردمان مختلف ای هستند که آگاهی اخالقی نوع بشر را شکل دادههای جهانیارزش

قدم اّول در این راستا تأکید شدید بر اخالق و رفتار پسندیده است. در نظر  ...انداهداف مشترک یافته

ای است محکم برای هر جامعۀ پیشرو و اساسی است آن حضرت اخالقّیات و روحانّیات شالوده

مستحکم برای حفظ و تعادل نظم اجتماعی و پیشبرد رفاه و ترّقی همگانی. تعالیم بهائی به عنوان مثال 

نماید که صداقت و امانت موجب افزایش توانایی جمعی، گسترش صنعت و روشن می این مفهوم را

اقتصاد و پیشبرد دیگر مشروعات مفید و سازنده است. هیچ مّلتی بدون تهذیِب اخالق رستگاری نیابد 

فرما باشد پیشرفت در جمیع مراتب قطعی است زیرا افکار روشن گردد، روابط ولی اگر اخالقّیات حکم

و جمعی تحکیم یابد، شجاعت اخالقی تثبیت شود، علوم و فنون و خردگرایی ترویج گردد، تجارت فردی 

توسعه پذیرد، رفاه ماّدی و معنوی و آزادی و احترام همگان محور سیاست و ادارۀ امور قرار گیرد و در 

ب مختلف که مالحظه فرمایید که امروز در سراسر جهان چه بسیار احزا  نتیجه مّلت خلِق جدید شود.

گامی در بهبود اجتماع هستند ولی به عّلت عدم تمّسک به صداقت و امانت، در واقع تیشه مّدعی پیش

فرماید زنند و عملکردشان مصداق این آیۀ قرآن کریم است که میبر ریشۀ حیات اجتماع خود می

ی: خانه های خود را با دست های مضمون به فارس /2]سورۀ َحشر، آیۀ « ُیْخِرُبوَن ُبیوَتُهْم ِبأْیدیِهْم.»

 خود خراب می کنند.[
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و این حقیقتی است که درمورد همۀ کشورهای جهان و از جمله ایران عزیزمان نیز ِصدق می کند. چنان 

البهاء، درمان دردهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و علمی و اقتصادی ایران عزیزمان حضرت عبدُ که 

قیقه تیشه به ی الحَ تشنۀ حقیقت، ایران ویرانست و جمیع احزاب فِ ای »را این چنین بیان فرمود: 

دست گرفته به ریشه این بنیان قدیم می زنند و ابدًا ملتفت نیستند که این کلنگ، بنیان کن است و 

این تیشه، ریشه کن. هر حزبی گمان می کند که به تعمیر مشغولست. ولی در قرآن می فرماید: 

مضمون به فارسی: خانه های خود را با دست های  /2]سورۀ َحشر، آیۀ « ِبأْیدیِهْم. ُیْخِرُبوَن ُبیوَتُهْم »

باری، این آوارگان به هیچ حزبی مشترک و متمایل نبوده. در آن می کوشیم که خود خراب می کنند.[ 

یس ایران، جز به تأسیس اخالق الهی ممکن نه. چون تأس بنیۀ بنیۀ ایران قّوت گیرد و معلوم است قّوِت 

رستگاری ]جاح الح و نَ اخالق فَ  تی بدون تعدیِل ی در جمیع مراتب محتوم است. هیچ ملّ اخالق گردد ترقّ 

نهایت روشن گردد، صداقت  علوم و فنون رواج یابد و افکار بی اخالْق  نیابد؛ و به تحسینِ [ و نعمت و بقا

بدیعه  نهایت رسد، صنایعِ  درجۀمّیت بجوشد، سیاست به ت ]=شجاعت[ و غیرت و حَ ماَس مانت و حَ و اَ 

 دیگرانتقال نماید، خلِق  رزخِ رزخی به بَ ت از بَ م افرازد، ملّ َعلَ ّتساع جوید، شجاعت رواج یابد، تجارت اِ 

 غیرِ  ف وادِی ریگ زار و بی آب و علَ  جاز در بیاباِن قین تحّقق یابد. حِ حَسُن الخالِ اَ  اهللُ  َک بارَ تَ جدید شود، فَ 

عالمیان ]محّل طواِف[ حقیقت ]حضرت محّمد[ قبلۀ آفاق شد و َمطاف  رِ یِّ نَ  عِ رع بود، لکن به طلوزَ  ذٖی 

شراق کرده مالحظه نمائید که در آینده چه ایران اِ  اهلل[ ازَمطلعِ عظم ]حضرت بهاءُ اَ  رِ یِّ گردید. حال که نَ 

 42«...خواهد شد. امیدم چنانست که در تأسیس این ُبنیان عظیم شما نیز از کارکنان باشید

لزوم دین و نیاز به َنَفثاِت ُروُح الُقُدس  چند حقیقت و تعلیم اساسی و مهّم دیگری که مکّمِل تعلیماّما 

اساس »وجود دارد که باید مورد توّجه و تأکید قرار گیرد: یکی آن که حضرت بهاُءاهلل فرموده اند است 

تضای زمان تغییر می یابد و ولی تعالیم فرعی آن بسته به شرایط و اق« جمیع ادیان الهی یکی است

آخرین دین و هیچ پیامبری آخرین نیست و ظهوراِت مرّبیان  -از جمله دیِن بهائی -لذا هیچ دینی

ت و وحدت و اّتحاد باشد »آسمانی همیشگی است و استمرار دارد. دیگری آن که  دین باید سبب َمَحبَّ
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، و به همین «بی دینی بهتر است اگر دین سبب اختالف و جنگ شود»، و «نه سبب جنگ و اختالف

را که از « ُحکِم تنجیس یعنی نجس دانستن دیگران»و نیز « ُحکِم جهاِد دینی»عّلت حضرت بهاُءاهلل 

جمله علِل جنگ های خونین مذهبی در طول تاریخ بوده َنسخ و ُحکم به پاکی همۀ انسان ها و 

رموده اند برای این که بدانیم اساس ادیان فرمودند؛ و دیگری آن که ف« معاشرت با جمیع اهِل عاَلم»

ت و وحدت است هر فردی باید خود با  ترک تقالید و خرافات و تعّصبات »یکی است و دین سبب َمَحبَّ

دین باید مطابق علم و عقل »و جستجو کند. و دیگر این که « َتَحّرِی حقیقت»شخصًا « و ظنون و اوهاْم 

عقْل دین حقیقی را از تقالید و خرافات و رسوم و تعّصبات و تا انسان بتواند به کمک « سلیم باشد

 ظنون و اوهامی که حاکم بر ادیان گذشته شده تشخیص دهد و این انحرافات وارده در ادیان را بزداید.

خاب تعّمق در چند نمونه از آثار بهائی دربارۀ این وجوه مختلفه که یکجا و بدون تفکیِک موضوع انت

 43می سازد. شده موضوع را روشن

رِگ جهان در دست پزشِك داناست؛ درد را می بیند و به دانایی درمان »حضرت بهاُءاهلل می فرمایند: 

می كند. هر روز را رازی است  وهر َسر را آوازی. درِد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر. امروز را 

دهای بیكران فرا گرفته و او را بر بستر نگران باشید و سخن از امروز رانید. دیده می شود گیتی را در

ناكامی انداخته. مردمانی كه از بادۀ خود بینی سرمست شده اند پزشك دانا را از او باز داشته اند؛ این 

است كه خود و همه را گرفتار نموده اند. نه درد می دانند، نه درمان می شناسند؛ راست را كژ انگاشته 

ید . بشنوید آواز این زندانی ]حضرت بهاُءاهلل[ را؛ بایستید و بگویید. شااند و دوست را دشمن شمرده اند

 44«آنان كه خوابند بیدار شوند.

حامالِن امانِت َاَحدّیه که در َعواِلِم ُملکّیه به حکِم جدید و َامِر َبدیع ظاهر می شوند »و نیز می فرمایند: 

ازل می گردند و جمیع بر َامِر ُمبرِم رّبانی قیام می این َاطیاِر َعرِش باقی از َسماِء َمشّیِت ِالهی ن چون

ِت ِالهی شاِرَبند و از َاثماِر شجرۀ  فرمایند ِلهذا ُحکِم یک َنْفس و یک ذات را دارند، چه جمیع از َکأِس َمَحبَّ

ِصرِف  توحیْد َمرزوْق. و این َمظاِهِر َحّق ]پیامبران و مرّبیان آسمانی[ را دو مقاْم ُمقّرر است: یکی مقاِم 
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َتجرید ]یگانگی و پاکی از صفات بشری[ و جوهِر َتفرید؛ و در این مقام اگر ُکّل را به یک اسم و رسم 

ُق َبیَن َاَحٍد ِمْن ُرُسِلِه.»موسوم و موصوف نمائی َبأسی ]ایرادی[ نیست، چنانچه می فرماید:  « ال ُنَفرِّ

ز پیامبرانش نمی گذاریم[ زیرا که جمیْع مضمون به فارسی: فرقی بین َاحدی ا /285]سورۀ بقره، آیۀ 

مردم را به توحیِد ِالهی دعوت می فرمایند و به کوثِر فیض و فضِل ناُمَتناهٖی بشارت می دهند و کّل به 

ا »ِخَلِع ُنُبّوت فائزند و به ِرداِء َمکُرَمْت ُمفتخر. این است که نقطۀ ُفرقان ]حضرت محّمد[ می فرماید:  َامَّ

وَن فَ  بیُّ ]مضمون به فارسی: اّما همۀ انبیاء من هستم[ و همچنین می فرماید: َمَنم آدِم اّول و نوح « َاَنا.النَّ

اند. و امثال این بیانات و موسی و عیسی. و همین مضمون را طلعِت َعَلوی ]حضرت علی[ هم فرموده

خازِن َلئالِی ِعلمّیه ظاهر شده و در که ُمشِعر بر توحیِد آن َمواقِع َتجرید است از َمجارِی بیاناِت َاَزلّیه و مَ 

کتْب مذکور گشته. و این َطَلعاْت َمواقِع ُحکم و َمطاِلِع َامَرند، و َامْر مقّدس از ُحُجباِت ]پرده ها و موانِع[ 

د است. این است که می فرماید:   /50]سورۀ قمر، آیۀ « َو َما َامُرَنا إاّل َواِحَدٌة.»کثرت و َعوارضاِت َتَعدُّ

ن به فارسی: و نیست امِر ما مگر یکی[ و چون َامْر واحد شد البّته َمظاِهِر َامْر هم واحدند. و مضمو

]مضمون « َاّوُلنا ُمَحّمٌد و آِخُرنا ُمَحّمٌد َو َاوَسُطنا ُمَحّمٌد.»همچنین أِئّمۀ دین و ِسراج هاِی َیقین فرمودند: 

و وسِط ما محّمد است.[ باری، معلوم و محّقِق آن به فارسی: اّوِل ما محّمد است و آِخِر ما محّمد است 

که در َقمائِص ]پیراهن هاِی[  جناب بوده که جمیع انبیاْء َهیاکِل َامُراهلل ]منظور پیامبران خدا[ هستند

مالحظه فرمائی همه را در یک رضواْن ساکن بینی و در یک  مختلفه ظاهر شدند. و اگر به نظر لطیف

آِمْر. این است ِاّتحاِد آن َجواهِر ُوجود  ِبساْط جالس و بر یک کالْم ناطق و بر یک َاْمرْ طائْر و بر یک  هوا

معدود. پس اگر یکی از این َمظاِهِر ُقدسّیه ]پیامبران[ بفرماید: من رجوِع ُکلِّ  و ُشموِس غیِر محدود و

 ظهوِر قبل... و این ظهوِر َبعد، ِصدِق رجوعِ  َانبیاء هستم، صادق است. و همچنین ثابت است در هر

مطلب با این که چقدر واضح است نزِد شاِرباِن َصهباِی ِعلم و ایقان، َمَع ذِلک چه مقدار از نفوس که به 

ُمحتجب ]غافل و محروم[ شده از جمیع فیوضاْت « خاَتَم الّنبیّیْن »سبِب عدِم بلوغ به این مطلب به ذکِر 

بّیوَن َفَاَنا.»حضرت ]محّمد[ فرمود:  اند. با اینکه خوِد آنَمحجوب و ممنوع شده ا النَّ ]مضمون به « َامَّ



25 

 

فارسی: اّما همۀ انبیاء من هستم[ و همچنین فرمودند: َمَنم آدم و نوح و موسی و عیسی چنانچه ذکر 

شد. َمَع ذِلک تفّکر نمی نمایند بعد از آن که َبر آن جماِل َاَزلی صادق می آید به این که فرمودند: َمَنم 

که آدم باشد  می آید که بفرمایند: َمَنم آدِم آِخر. و همچنان که َبدِء َانبیاء را  َاّول، همین ِقسم صادقآدِم 

به آن َجماِل ِالهی نسبت داده می شود. و این بسی  به خود نسبت دادند همین ِقسم َختِم َانبیاء هم

مان قسم َختُم الّنبیّین صادق که بعد از آن که َبدُء الّنبیّین بر آن حضرت صادق است ه واضح است

تفصیل و عاَلِم خلق و رتبۀ ُحدوداِت َبَشرّیه است. در این مقام هر کدام را هیکلی  آید... مقاِم دیگر مقاِم 

ْر و   حدودی مخصوص است چنانچه هر کدام به اسمی موسوم و به  معّین و َامری ُمقّرْر و ظهوری ُمقدَّ

ْلَنا َبْعَضُهم »رعی جدید مأمورند. چنانچه می فرماید: وصفی موصوف و به َامری َبدیع و َش  ُسُل َفضَّ ِتْلَک الرُّ

ْدنَ  َناِت و َایَّ َم اهلُل و َرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت و آَتْیَنا ِعیَسی اْبَن َمْرَیَم البیِّ اُه ِبُروِح َعَلی َبعٍض ِمنُهْم َمْن َکلَّ

رسی: برخى از آن پیامبران را بر برخى دیگر برترى مضمون به فا /253]سورۀ بقره، آیۀ « الُقُدِس.

بخشیدیم از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت و درجات بعضى از آنان را باال برد و به عیسى پسر 

مریم دالیل آشكار دادیم و او را به وسیله ُروُح الُقُدس یاری كردیم[. نظر به اختالف این مراتب و مقامات 

لماِت مختلفه از آن َینابیِع علوِم ُسبحانی ]چشمه های علوِم خداوندی/ منظور است که بیانات و ک

پیامبران هستند[ ظاهر می شود، َو إاّل ِفی الَحقیقه نزِد عاِرفیِن ُمعِضالِت ]امور و مسائل دشوار[ مسائِل 

اند مذکوره نیافته ِالهّیه، جمیع در ُحکِم یک کِلمه مذکور است. چون اکثِر ناس ]مردم[ اّطالع بر مقاماِت 

این است که در کِلماِت مختلفۀ آن َهیاِکِل مّتحده ]پیامبران[ مضطرب و متزلزل می شوند. باری، معلوم 

بوده و خواهد بود که جمیع این اختالفاِت کلمات از اختالفاِت مقامات است. این است که در مقاِم 

و َاَحدّیِت ِصرفه ]َاَحدّیِت َمحض[ و ُهوّیۀ َبْحته ]هستِی توحید و ُعُلوِّ َتجرید، ِاطالِق ُربوبّیت و ُالوهّیت 

َمحض[ َبر آن َجواهِر ُوجود ]پیامبران[ شده و می شود. زیرا که جمیع َبر َعرِش ُظهوُراهلل ساکن اند و بر 

آشکار[. چنانچه ُکرسیِّ ُبطوُن اهلل واِقف. یعنی ظهوُراهلل به ظهورشاْن ظاهْر و َجماُل اهلل از جمالشاْن باِهْر ]

نغماِت ُربوبّیه از این َهیاکِل َاَحدّیه ظاهر شد. و در مقاِم ثانی که مقاِم تمیز و تفصیل و تحدید و ِاشارات 
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و َدالالِت ُملکّیه است عبودّیِت ِصرفه و فقِر َبْحْت و فناِی باّتْ ]نیستِی قطعی[ از ایشان ظاهر است. 

سورۀ  110سورۀ مریم و  30]َمضامیِن آیات « ما َاَنا إاّل َبَشٌر ِمثُلُکم.إّنی َعبُداهلل و »چنانچه می فرماید: 

َکهف/ مضمون به فارسی: بدرستی که من بندۀ خدا هستم و من نیستم مگر بشری ماننِد شما.[... و اگر 

هستم[  ]مضمون به فارسی: بدرستی که من خدا« إّنٖی َاَنا اهللُ »شنیده شود از َمظاِهِر جاِمعه ]پیامبران[ 

که به ظهور و  حّق است و َرْیبی ]شّک و تردیدی[ در آن نیست. چنانچه به َکّرات ]بارها[ ُمَبرَهن شد

َو َما »صفات و َاسماِی ایشان ظهوُراهلل و اسُم اهلل و ِصَفُة اهلل در َارْض ظاهر. این است که می فرماید: 

مضمون به فارسی: و تو تیر نیانداختی وقتی  /17َانفال، آیۀ  ]سورۀ« إذ َرَمْیَت َولِکنَّ اهلَل َرَمی. َرَمْیَت 

ذیَن »انداختی ولکن خدا تیر انداخت.[ و همچنین  ]سورۀ فتح، آیۀ « ُیَباِیُعوَن اهلَل. ُیَباِیُعوَنَک إّنَما إنَّ الَّ

مضمون به فارسی: بدرستی کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می  /10

نیز  نند.[ و اگر نغمۀ إّنٖی َرُسوُل اهلل ]مضمون به فارسی: بدرستی که من رسول خدا هستم[ َبرآرند، اینک

ُمحّمٌد َاَبا َاَحٍد ِمْن ِرجاِلُکْم َولِکْن َرسوَل  َما َکاَن »صحیح است و َشّکی در آن نه. چنانچه می فرماید: 

ّمد پدِر َاحدی از شما نبود ولکن رسوِل خداست.[ مضمون به فارسی: مح /40]سورۀ َاحزاب، آیۀ « اهلِل.

َاَنا »اگر جمیْع نداِی  در این  مقام همه ُمْرَسل اند از نزِد آن سلطاِن حقیقی و َکینونِت َاَزلی ]خدا[. و و

بیّین ]مضمون به فارسی: من خاتِم پیامبرانم[ َبرآرند آن هم حّق است و ُشبهه را راهی َنه و « خاَتُم النَّ

و یک روْح و یک جسْد و یک َامْر دارند و همه  ی َنه. زیرا که جمیْع ُحکِم یک ذاْت و یک َنْفْس َسبیل

ااَلرواِح حقیقی و ساَذُج  َمظَهِر َبدئّیت و َختمّیت و َاّولّیت و آِخرّیت و ظاهرّیت و باطنّیِت آن روحُ 

واِذِج َاَزلی اند ]منظور خداست[. و همچنین اگر ]مضمون به فارسی: ما « ُن ِعباُد اهللَنحْ »بفرمایند:  السَّ

بندگان خدا هستیم.[ این نیز ثابت و ظاهر است. چنانچه به ظاهر در ُمنتهی ُرتبۀ عبودّیت ظاهر 

را یاراِی آن َنه که به آن َنحو از عبودّیت در ِامکاْن ظاهر شود. این است که از آن َجواِهِر  اند، َاَحدیشده

 ِاسِتغراق در ِبحاِر ُقدِس َصَمدی و ِارتقاء به َمعاِرِج َمعانِی ُسلطاِن حقیقی ]اشاره ُوجوْد ]پیامبران[ در مقاِم 

به مقاِم فناِی ِفی اهلل[ َاذکاِر ُربوبّیه و َالوهّیه ظاهر شد. اگر درست مالحظه شود در همین رتبْه ُمنتهاِی 
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ِصرْف، که گویا خود را معدوِم اند در مقابِل هستِی مطلق و بقاِی نیستی و فنا در خود مشاهده نموده

اند. زیرا که ُمطلق ذکْر در این مقاْم اند و ذکِر خود را در آن ساحْت ]پیشگاْه[ ِشرک شمردهِصرف دانسته

دلیِل هستی و وجود است و این نزِد واِصالن َبْس خطا، چه جای آن که ذکِر غیر شود و قلب و ِلسان 

مشغول گردد و یا چشم، غیِر جماِل او مالحظه نماید و یا گوش،  ]زبان[ و دل و جان به غیِر ذکِر جانان

غیِر نغمۀ او شنود و یا ِرْجْل ]پا[ در غیِر َسبیِل او َمشْی نماید ]راه َرَود[... باری، نظر به این مقام، ذکِر 

در هر ُربوبّیه و امثاِل ذِلک از ایشان ظاهر شده و در مقاِم رسالْت اظهاِر رسالت فرمودند و همچنین 

اند از عاَلِم َامْر ]منظور عاَلِم واسطه بین مقام به ِاقتضاِی آن ذکری فرمودند و همه را نسبت به خود داده

عاَلِم حّق و عاَلِم خلق است که عاَلِم پیامبران و مرّبیان آسمانی است.[ ِالٰی عاَلِم َخلق و از َعواِلِم ُربوبّیه 

نچه بفرمایند و هرچه ذکر نمایند از ُالوهّیت و ُربوبّیت و ُنُبّوت و رسالت ِالٰی َعواِلِم ُملکّیه. این است که آ

و والیت و ِامامت و عبودّیت، همه حّق است و ُشبهه ای در آن نیست. پس باید تفّکر در این بیانات 

 ن[ َاَحدی رااستدالل شده نمود تا دیگر از اختالفاِت َاقواِل َمظاِهِر َغیبّیه و َمطاِلِع ُقدسّیه ]پیامبرا که

 45«ِاضطراب و َتَزلُزل دست ندهد.

این ظهور ]دین بهائی[ ظهوِر رحمِت ُکبرٰی و عنایِت ُعظمٰی است چه که ُحکِم ِجهاد را از کتاب َمحو »نیز: 

 46«ادمانی و آسودگی[ َامر فرموده.نموده و منع کرده و به معاشرت با جمیِع َادیان ِبَروْح و َریحاْن ]با ش

َجلَّ َجالُله از برای ظهوِر جواهِر معانی از َمعدِن ِانسانی آمده. الیوْم دیُن اهلل و مذهُب اهلل حّق »و نیز: 

آن که مذاهِب مختلفه و ُسُبِل ُمتعّدده را سبب و عّلِت َبغضا ننمایند. این اصول و قوانین و راه های 

ختالفات نظر به َمصالِح وقت و زمان محکِم َمتین از َمطَلِع واحد ظاهر و ازَمشرِق واحد ُمشرْق و این ا

و قرون و َاعصار بوده. ای اهِل َبها ]بهائیان[ کمِر هّمت را محکم نمایید که شاید جدال و نزاع مذهبی 

از بین اهل عالم مرتفع شود و محو گردد ُحّبًا ِلّلِه َو ِلِعباِده ]به خاطر ُحّب و عشق به خدا و بندگانش[ بر 

قیام نمایید. َضغینه و َبغضاِی ]کینه و دشمنِی[ مذهبی ناریست ]آتشی است[ عالْم این َامِر عظیِم خطیر 

سوز و ِاطفآِء آن بسیار َصعْب مگر َیِد قدرِت ِالهی ناس ]مردم[ را از این بالِء َعقیم ]بالی سخت و شدید 
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شاخسار. و بی حاصل[ نجات بخشد... ای اهِل عاَلم همه باِر یک دارید ]میوۀ یک درخت[ و برگ یک 

ت و ِاّتحاد و َمَوّدت و ِاّتفاق سلوک نمایید. قسم به آفتاِب حقیقْت نوِر ِاّتفاْق آفاْق را روشن  به کماِل َمَحبَّ

و منّور سازد. َحقِّ آگاْه گواِه این گفتار بوده و هست. جهد نمایید تا به این مقاِم بلنِد َاعلٰی که مقاِم 

شوید. این قصْد سلطاِن َمقاصد و این َاَمْل َملیِک آمال ولکن تا صیانت و حفِظ عالِم انسانی است فائز 

افق آفتاِب عدل از َسحاِب تیرۀ ظلم فارغ نشود ظهور این مقام مشکل به نظر می آید، و َسحاِب تیرْه 

َمظاهِر ظنون و اوهامند، یعنی علماِی َعصر. گاهی به ِلساِن شریعت و هنگامی به ِلساِن حقیقت و 

مودیم و مقصِد َاقصٰی و غایِت ُقصوٰی ظهوِر این مقاِم بلنِد َاعلٰی بوده. َکفٰی ِباهلِل َشهیدًا. طریقت نطق ن

]خداوند برای گواهی دادن کافی است[ ای اهِل َبها با جمیِع اهِل عالم بَروح و َریحان ]شادی و آسودگی[ 

ت و ُمعاشرت نمایید. اگر نزِد شما کلمه و یا جوهریست که دوِن ]غیِر[ شم ا از آن محروم به ِلساِن َمَحبَّ

َشَفَقت ِالقا نمایید اگر قبول شد و اثر نمود مقصْد حاصْل  و ِااّل او را به او گذارید و دربارۀ او دعا نمایید 

َنه جفا. ِلساِن َشَفَقْت َجّذاِب قلوبست و مائدۀ ]غذاِی[ روح و بَمثابه َمعانیست از برای َالفاظ و مانند 

 47«شراِق آفتاِب حکمت و دانایی...برای اِ ُافق است از 

خدامهربان است، جمیع را تربیت می کند، به جمیع فیض می بخشد. »حضرت عبُدالبهاء می فرمایند: 

مادام که همچنین خدای مهربانی داریم، چرا ما نامهربان باشیم؟! او خالق ما است، اومرّبی ما است، 

پس چرا ما نامهربان باشیم؟! چرا بگوییم این موسوی است، او رازق ما است، او به همه مهربان است، 

اوعیسوی است، این ُمحّمدی است، او بودایی است؟! اینها َدخلی به ما ندارد! خداوند همۀ ما را خلق 

کرده و تکلیف ما است که به کّل مهربان باشیم. اّما مسائل عقائد، راجع به خداست. او در روز قیامت 

دهد؛ خداوند ما را ُمحتِسِب آنها قرارنداده، ما باید شکِر َنْعمای الهی کنیم، ممنون ُمکافات و ُمجازات 

عنایات او باشیم که ما را به صورت و ِمثال خود خلق فرموده، به جمیع ما َسمع و َبَصر ِعنایت نموده. 

ۀ این این چه موهبتی است! این چه عنایتی است! این چه تاج درخشانی است... ما باید به شکران

موهبت پردازیم... تا این عالم انسانی، عالم ملکوتی گردد، این جهان ظلمانی نورانی شود تا این نزاع 
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و جدال برُافتد و نهایت َمحّبت و ُالفت حاصل شود. این است مقصود از ِبعثِت َانبیاِی الهی، این است 

تا وحدت عالم انسانی قت مقصود از ِانزال کتِب آسمانی، این است مقصود از تجّلِی شمِس حقی

 48«ظاهرگردد.

شریعُت اهلل بر دو قسْم ُمنقسم: یک قسم اصِل اساس است روحانّیات است یعنی »و نیز می فرمایند: 

تعّلق به فضائِل روحانی و اخالِق رحمانی دارد؛ این تغییر و تبدیل نمی کند... ابدًا منسوخ نمی شود. 

ه آن ایمان است عرفان است ایقان است عدالت است دیانت زیرا آن حقیقت روحانّیه است نه جسمانیّ 

ُت اهلل است مواسات در مال است رحم بر فقیران است و فریادرسی  است مرّوت است امانت است َمَحبَّ

مظلومان و ِانفاق بر بیچارگان و دستگیری افتادگان است پاکی و آزادگی و افتادگی است و ِحلم و صبر 

رحمانی است این احکام ابدًا نسخ نمی شود بلکه تا ابُد اآلباد َمرعّی و برقرار و ثبات است این اخالق 

است. این فضائل عالم انسانی در هر دوری از َادوار تجدید گردد زیرا در َاواِخِر هر دوره شریعُت اهلل 

 که روحانّیه یعنی فضائل انسانّیه از میان می رود و صورتش باقی می ماند... آن اساس شریعُت اهلل

روحانی و فضائِل عالِم انسانی است غیر منسوخ و باقی و برقرار و در دورۀ هر پیغمبری تجدید می 

گردد. باری قسم ثانی از شریعُت اهلل که تعّلق به عاَلِم جسمانی دارد مثل صوم و صلوة و عبادات و ِنکاح 

و جروحات این قسم از و عتاق و محاکمات و معامالت و مجازات و قصاص بر قتل و ضرب و سرقت 

شریعت که تعّلق به جسمانّیات دارد در هر دوری از َادواِر انبیاء تبدیل و تغییر یابد و منسوخ گردد. زیرا 

 49«الُبّد از تغییر و تبدیل است. در سیاسات و معامالت و مجازات و سائر احکام به اقتضاِی زمان

قرون کافل سعادت عالم انسانی بود و شجِر ُپر  هر دینی و هر شریعتی که ظاهر شد مّدتی از»و نیز: 

 ثمر بود ولی بعد از مرور قرون و اعصار چون قدیم شد بی اثر و ثمر ماند لهذا دوباره تجدید شد...

مقصد اینست دیُن اهلل یکی است که مرّبِی عالم انسانی است ولِکن َتجّدد الزم. درختی را چون بنشانی 

برگ و شکوفه کند و میوۀ َتر به بار آَرد لِکن بعد از مّدِت َمدید ُکهن گردد از روز بروز نشو و نما نماید و 

ثمر باز ماند ِلهذا باغباِن حقیقت دانۀ همان شجر را گرفته در زمیِن پاک می کارد دوباره شجِر اّول ظاهر 
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ید که حال جهان می شود. دّقت نمائید در عالِم وجود هر چیز را َتجّدد الزم. نظر به عالِم جسمانی نمائ

َتجّدد یافته مشروعات و اکتشافات َتجّدد یافته ادراکات َتجّدد یافته پس، چگونه می شود که امِر عظیِم 

دین که کاِفِل ]ضامِن[ ترّقیاِت فوق العادۀ عالم انسانی است و سبب حیات ابدی و مرّوج فضائِل 

 50«ضل و موهبِت حضرِت یزدانی است.ِف فنامتناهی و نورانّیِت دو جهانی بی َتجّدد ماَند؟ این مخال

فهم تعالیم جمال مبارک خیلی مشکل است. به ظاهر چنین به نظر می آید که فهمش سهل  »...و نیز: 

است ولکن وقتی که تشریح شود آن وقت معلوم می شود که فهمیده نشده است. در َاواخر اّیاِم جماِل 

اهل عالم همه باِر یک دارید ]میوۀ یک درخت[ و برگ یک  ای»مبارک ]حضرت بهاُءاهلل[ مثاًل این عبارت 

را همه می خواندند و گمان می کردند که فهمیده اند، تا آن که در آمریکا در صحبت تشریح « شاخسار

شد. آن وقت واضح شد که تا به حال هیچ کس ملتفت معنای آن بیان مبارک نمی شد. در دوره های 

ان شده است، یکی شجرۀ طّیبه و یکی شجرۀ َخبیثه. چنان که در سابق همه اش دو شجره ]درخت[ بی

ماِء ]اشاره به مضمون آیات  َبٍة َاصُلها ِفی ااَلرِض َو َفرُعها ِفی السَّ  -24قرآن می فرماید َمَثُلها َکَشَجَرٍة َطیِّ

ه سورۀ ابراهیم است که در آن از دو درخت پاک ]ایمان[ و خبیث ]کفر[ یاد می شود/ مضمون ب 26

فارسی: َمَثِل آن مانند درخت پاکی است که ریشه اش در زمین است و شاخه اش در آسمان[ و در 

]کتاب[ بیان، شجرۀ َنفی و شجرۀ ِاثبات ]درخت کفر و درخت ایمان[ می فرماید و جمیع ]کتاِب[ بیان 

باتند و نفوسی که نیستند َمملّو از این بیان است، نفوسی که در ِظلِّ َامر ]دیِن ِالهی[ می آیند از شجرۀ اث

از شجرۀ نفی اند. جماِل مبارک اینها را برداشته و یک شجره اش کردند، هیچ کس ملتفت نشد. می 

تا این بیان سبب ِاّتحاِد ِمَلِل َارض شود، بکّلی جدائی « همه باِر یک دارید و برگ یک شاخسار»فرماید 

 51«انگی از میان خلِق خدا برافتد.و بیگ

الحمُد ِلله قروِن ظلمانی گذشت قرِن نورانی آمد. الحمُد ِلله آثاِر اوهام و تقالید زائل شد و عقول »و نیز: 

و افکاِر بشر توسیع یافت اختراعاْت َتجّدد جست علوم و فنون َتجّدد یافت َمشروعات َتجّدد حاصل 

پیدا نمود. ِلهذا ِاقتضا چنان نمود اکتشافات َتجّدد جست جمیِع اشیاء َتجّدد یافت قوانیِن عاَلم َتجّدد 
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بود که آئیِن ِالهی نیز َتجّدد یابد حقیقِت ادیاِن ِالهّیه تجدید شود. زیرا تعالیِم ِالهّیه فراموش شده جز 

ت و ُالفت و  تقالیدی در دست نمانده بود. اساِس ادیاِن ِالهی یکیست و آن حقیقتست و موِرِث َمَحبَّ

تقالید مختلف است و عّلت اختالف و هادِم ُبنیاِن رحمانی. پس بشارت سبِب وحدِت عاَلِم انسانی. اّما 

باد که شمس حقیقت ]حضرت بهاُءاهلل[ تجّلی نمود بشارت باد بشارت که نورانّیِت آسمانی آفاق را 

احاطه کرد بشارت باد بشارت که ابواِب ملکوت مفتوح گردید بشارت باد بشارت که آهنِگ َمََل َاعلٰی بلند 

رت باد بشارت که َنَفثاِت ُروُح الُقُدس حیاْت َبخش است و عالِم انسانی در َتجّدد. ای اهِل عاَلم شد بشا

بیدار شوید بیدار! ای احزاب و ُاَمم هشیار گردید هشیار! بنیاِن ِنزاع و ِجدال را َبراندازید از تقلید و 

حدِت عاَلِم انسانی مانند آفتاْب تعّصب که سبِب َدَرندگیست بگذرید تا به حقیقت پی برید و انواِر و

ظاهر و عیان گردد َعَلِم صلِح عمومی بلند شود ُالفت و ِاّتحاِد کامل بین اجناس و ادیان و اوطان حاصل 

 52«ِل ِالهی یابد. اینست پیام من.گردد عاَلِم انسانی آسایش جوید و صورت و مثا

ت بین بشر شود زیرا اساس ادیان الهی ادیان الهی باید سبب الفت و محبّ »... و نیز می فرمایند: 

محّبت است. کتب مقّدسه را مطالعه کنید که اساس دین الهی محّبت است. هر چند قوای دیگر هم 

ممکن است سبب الفت گردد لکن هیچ چیز مثل دین سبب الفت نمیشود... اساس جمیع ادیان 

ن الهی را تحّری کنیم می بینیم محّبت است لکن تقالید سبب عداوت و بغضاء است. چون اساس ادیا

خیِر َمحض است و چون نظر به تقالید موجوده کنیم می بینیم شّر است چه که اساس دین الهی یکی 

است لهذا سبب الفت است و لکن تقالید چون مختلف است لهذا سبب بغض و عداوت است... اگر 

میع ادیان الهی داللت بر وحدت و محّبت اساس دین الهی را بیابند فورًا با یکدیگر مصالحه کنند زیرا ج

می کند و لکن هزار افسوس که اساس دین الهی را فراموش کردند و متمّسک به تقالیدی شدند که 

مخالف اساس دین الهی است لهذا خون همدیگر می ریزند و خانمان یکدیگر خراب می کنند... از 

متمّسک شدند و چون این تقالید مختلف است  اساس ادیان الهی غافل ماندند و به این تقالید پوسیده

لهذا با یکدیگر جنگ می کنند. هزار افسوس که آنچه را خدا سبب حیات قرار داده سبب َممات کردند 
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امری را که خدا سبب نجات قرار داده سبب هالک کردند دین را که سبِب نورانّیت عالم انسانی است 

د بر ادیان گریه کرد چگونه این اساس فراموش شده و سبب ظلمت قرار دادند. صد هزار افسوس بای

اوهامات جای آن را گرفته و چون اوهامات مختلف است لذا جنگ و جدال است. با وجودی که این 

قرْن قرِن نورانی است قرِن علوم و فنون است قرِن اکتشافات است قرِن کشِف حقایِق َاشیاء است قرِن 

د این مالحظه مییکنید که َحرب ]جنگ[ است بین َادیان َحرب عدالت است قرِن آزادی است با وجو

است بین اقوام َحرب است بین ُدَول حرب است بین اقالیم. چقدر جای تأّسف است باید نشست و 

گریست. در زمانی که در ایران َحرب و ِجدال بود َحرب بین ادیان بود َحرب بین مذاهب بود ادیان 

ِاحتراز می کردند و یکدیگر را نجس می دانستند َحرب بین اقوام بود دشمن یکدیگر بودند از یکدیگر 

َحرب بین ُدَول بود َحرب بین اقالیم بود در همچو وقتی و همچو ظلمتی حضرت بهاُءاهلل ظهور کرد و 

آن ظلمات را زائل کرد ِاعالِن وحدِت عالِم انسانی فرمود اعالن وحدت عمومی کرد اعالن وحدت جمیع 

عالن وحدت جمیع اقوام کرد. کسانی که آن حضرت را پذیرفتند اآلن با یکدیگر در نهایت ادیان کرد ا

ُالفتند این سوء تفاهمی که بین ادیان بود زائل شد. اآلن در ایران و سایر ِبالد شرق مجامعی تشکیل 

حی، می شود از جمیع ادیان که با یکدیگر در نهایت الفت و َمَحّبتند. مثاًل مالحظه می کنی مسی

مسلمان، یهود، زردشتی، بودائی در نهایت ُالفت در یک انجمن جمع می شوند و جمیع مّتحد و مّتفقند 

نه نزاعی نه جدالی نه حربی نه ِقتالی بلکه با یکدیگر در نهایت الفتند زیرا تقالید را فراموش کردند و 

اساس ادیان الهی یکی است، اوهامات را کنار گذاشتند تمّسک به اساِس ادیاِن ِالهی کردند و چون 

حقیقت است، و حقیقْت َتعّدد قبول نکند لهذا با یکدیگر در نهایت ارتباطند به درجه ای که ُیمِکن جاِن 

خود را فدا می کنند. اّما احزاب دیگر که نصائح حضرت بهاُءاهلل را قبول نکردند ِاَلی اآلن در جنگ و 

 اینست که دین باید سبب الفت و َمَحّبت باشد اگر سبب نزاعند... و دیگر از تعالیم حضرت بهاُءاهلل

ُبغض و عداوت شود بی دینی بهتر است زیرا دیْن ِعالِج َامراِض انسانی است اگر ِعالج سبب مرض 

 53«گردد البّته ترِک آن اولٰی است اگر دین سبب َعداوت گردد عیِن َشّر است ِلهذا عدمش بهتر از وجود...
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 54«می کنند؛ آن مرکز، حقیقت است. و دایره است که به مرکِز واحْد سیردین و علم د»و نیز: 

رؤساِی َادیان امروز گمان می کنند که دین عبارت از تقلیِد آباء و َاجداد است ِلهذا هر قومی »و نیز: 

تشّبث به تقالید نموده آن را حّق می داند و این تقالید چون حقیقت نیست ِلهذا مخالف با یکدیگر 

از این سبْب اختالف و َعداوت بین بشر حاصل شده. زیرا همچنین گمان می کنند که دین  است و

مخالِف ِعلم است و عقائِد دینّیه را تفّکر و تعّمقی الزم نیست و تطبیق به عقل و علم جائز نه زیرا عقل 

ؤساِی روحانی باشد و و علم مخالِف دین است. ِلهذا عقائِد دینّیه باید ُمجّرْد عبارت از ِصرِف تلقیِن رُ 

آنچه آنان بگویند باید معتقد شد ولو مخالف علم و عقل است... مالحظه در ِمَلِل عاَلم فرمائید چگونه 

غرق در تقالید و اوهامند. یکی عبادِت َوْهْم می کند یکی خدائی در عقِل جزئِی خود تصّور نماید و آن 

د آن تصّور است؛ یکی عبادِت آفتاب می کند دیگری را عبادت می کند و حال آن که آنچه در عقْل ُگنجَ 

عبادِت َشَجر و َحَجر در َازمنۀ قدیمه بسیاری عبادِت باد می کردند عبادِت دریا می کردند عبادِت گیاه 

می کردند. اینها جمیعًا تقالید است جمیعًا مخالِف علم و عقل است و این اختالف را سبب ِنزاع و جدال 

پس انسان باید از جمیِع تصّورات و تقالیِد آباء و َاجداد عاری و َبری باشد. مقصد و قتال می نمودند. 

اینست که بدانید خدا علم و عقل را خلق کرده تا میزاِن فهم باشد. نباید این چنین قّوه ای را که موهبِت 

ق کنیم. جمیِع ُامور را باید به آن موازنه نمائیم. زیر ل و ُمَعوَّ ا دین را عقل ادراک می کند ِالهی است ُمَعطَّ

اگر انسان عقل نداشته باشد دین را چگونه می فهمد این مشهود و واضحست که عقل و علم 

 55«الزمست.
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نمونه هایی از ضرورِت رعایت حقوق انسان به عنوان لوازِم ایجاد و حفِظ عدالت و وحدِت عالِم 
 انسانی

کلیدی ترین و اساسی ترین تعالیم دین بهائی نمونه های فوق از بیانات و نصوص بهائی در خصوص 

است که بدون عملی شدن آنها مشکالت شدید و پیچیدۀ دنیای امروز و فردا حّل نخواهد شد. در شماِر 

ترِک »این اساسی ترین تعالیم چند تعلیِم مکّمِل دیگر نیز باید مورد اشاره قرار گیرد که از َمصادیق آشکاِر 

و از شروِط تحّقق و « رعایت و اجرای حقوق بشر»و « عدالت»از لوازِم اصلِی  سابق الّذکر و« تعّصباِت 

، دیگری «تساوی حقوق نژادی»است. از جملۀ این تعالیم یکی ُحکِم « وحدِت عالِم انسانی»حفِظ 

تعدیِل َمعیشت و »، و دیگری «تعلیم و تربیت جامع و عمومی»، دیگری «تساوی حقوق زن و مرد»

 د نمونه نصوِص بهائی زیر گویاست.است. دربارۀ این موارد چن« صادیحلِّ مشکالت اقت

جمیع بالیا و َرزایا نظر به آن َحمل شده که جمیع ناس به ِطراز اخالِق »حضرت بهاُءاهلل می فرمایند: 

ن شوند... الزاْل مقصوِد َحّق َجلَّ َجالُله از ِارساِل ُرُسل و تنزی ِل کتب و رحمانّیه و صفاِت ملکوتّیه ُمَزیَّ

قوانیِن ُمْتَقنه و شرایِع ُمَتَشّرعه اموری چند بوده و از جملۀ آن، حفظ نفوس و حفظ حقوق نفوس بوده 

 56«هوِر َامانت است فیمابیِن ناس.و این منوط به ظ

تعلیِم... حضرت بهاُءاهلل مساوات حقوق است. جمیِع بشر در نزد خدا »حضرت عبُدالبهاء می فرمایند: 

قشان حقوق واحده؛ امتیازی از برای نفسی نیست؛ کّل در تحت قانون الهی هستند؛ یکسانند؛ حقو

 57«ر یکسانند، عزیز و حقیر مساوی.ُمستثنائی نه؛ در نزِد حّق امیر و فقی

حاکم بر ِوجداْن َقّیوِم زمین و آسمان. در َممالِک ُمتمّدنه ابدًا سؤال از َضمائر و عقایِد احدی  »و نیز: 

ض. آیا ندیدند و نشنیدند؟! و یا سائر دول از ُحّرّیِت ِوجداِن اهالی ضرری  ننماید تا چه رسد به َتَعرُّ

ز این وسیله َدعاِئِم سلطنت بغیر ادیدند؟! آیا قوائم حکومت بغیر از ُحّرّیِت قلوب ثابت و راسخ گشت؟! 

 58«محکم و َمتین شد؟!

 59«وق برابر برخوردار خواهند بود.همۀ نوع انسان از حّق و حق»و نیز: 
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نژادپرستی که یکی از »بیان می دارند:  1985بیُت العدِل َاعظم در بیانیۀ وعدۀ صلِح جهانی، موّرخ اکتبر 

است سدِّ محکمی در راه صلح به شمار می آید و حیثّیت  ُمهلک ترین و ریشه دارترین َمفاسد و ُشرور

گذارد و به هیچ بهانه و عنوانی نمی توان موّجهش دانست. نژادپرستی و اصالت انسان را زیر پا می

ظهور استعدادهای بیکران قربانیانش را ُمعّوق و عاِطل می سازد و ُمرّوجینش را به فساد و تبهکاری می 

را متوّقف می دارد. اگر بخواهیم بر این مشکل فائق آییم باید سعی کنیم تا  کشاند و ترّقیات بشری

تدابیر اجرائی است  تمام کشورها اصِل وحدِت عاَلِم انسانی را که ُمْسَتظَهر به اقدامات مناسب حقوقی و

 60«قبول کنند.

ِفقره به َانواِر آفتاِب  جمیع بدانند و در این»حضرت بهاُءاهلل دربارۀ تساوی حقوق زن و مرد می فرمایند: 

یقین فائز و منّور باشند. ِاناث و ُذکور عنداهلل ]زنان و مردان نزِد خداوند[ واحد بوده و هست و َمطلِع 

. َاَحبُّ الَخلِق ِعنَد الَحقِّ َارْ   َو َسُخُهْم نوِر َرحٰمن به یک َتَجّلی بر ُکّل ُمَجّلٖی. َقْد َخَلَقُهنَّ َلُهْم َو َخَلَقُهْم َلُهنَّ

]مضمون به فارسی: همانا خداوند زنان را برای مردان و مردان را  61«ُحبِّ اهلِل َجلَّ َجالُلُه...َاْسَبُقُهْم فٖی 

برای زنان آفرید. محبوب ترین مردم نزِد خداوند پابرجاترین و پیشی گیرنده ترین ایشان در ُحّب و 

 عشِق خداوندی است که جالِل او عظیم است.[

فاَق. َتباهٰی َتباهٰی َمْن َاَخَذ ااِلخِتالَف َو َحَكَم ِبااِلثباِت َو »و نیز:  َتعالٰی َتعالٰی َمْن َرَفَع الَفرَق َو َوَضَع ااِلتِّ

ااِلئِتالِف. ِللِه الَحمُد ]ستایش خدا را که[ َقَلِم َاعلٰی ]حضرت بهاُءاهلل و قَلِم وحیانی حضرتشان[ َفرِق ما 

اء ]مردان و زنان[ را از میان برداشته و ُكّل را در ُصْقِع واحد ]رتبه و درجۀ واحد[ به عنایِت بیِن ِعباد و ِام

كامله و رحمِت ُمنبسطه ]گسترده[ َمَقّر و مقام عطا فرمود. َظهِر ظنون ]ُپشِت ظّن و ُگمان[ را به َسیِف 

قدرِت اوهام و خیاالت[ را به بیان ]شمشیِر کلمه و سخن[ قطع نمود و َخَطراِت اوهام ]آفات و خطرهای 

]مضمون به فارسی: بلند مرتبه است بلند مرتبه است آن که فرق و تفاوت را  62«غالبۀ قوّیه َمحو فرمود.

برداشت و ِاّتفاق و یگانگی را قرار داد. ُپرشکوه و زیباست ُپرشکوه و زیباست آن که اختالف را گرفت و 

 رمود.[به ثبوت و قرار و ُالفت و اّتحاد َامر ف
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تا مساواِت تاّمه بین ذکور و ِاناث ]مردان و زنان[ در حقوق حاصل نشود »حضرت عبُدالبهاء می فرمایند: 

العاده ننماید. زنان یک رکن مهّم از دو رکن عظیمند و اّول مرّبی و معّلم عالِم انسانی ترّقیاِت خارق

خالق کنند و اطفال را تربیت نمایند. بعد در انسانی. زیرا معّلم اطفاِل خردساْل مادرانند، آنان تأسیس ا

َمدارِس ُکبرٰی تحصیل می کنند. حاال اگر ُمَرّبٖی و معّلم ناقص باشد چگونه ُمَرّبٰی کامل گردد؟ پس ترّقِی 

ِنساء سبب ترّقی مردان است. لهذا باید ِنساء را تربیت کامل نمود تا به درجۀ ِرجال رسند. زنان هم 

ازات را به دست آرند تا همچنان که در حیاْت مشترک با رجالند، در کماالت عالم همان تعلیمات و امتی

انسانی نیز مشترک شوند و البّته اشتراک در کمال از نتائج تساوی در حقوق است. عالم انسانی را دو 

ا تا یک بال است: یک بال ُذکور و یک بال ِاناث، باید هر دو بال قوی باشد تا عالم انسانی پرواز کند. امّ 

 63«و یک بال ضعیف مرغ پرواز نکند.بال قوی 

َمساعی مبذوله متوّجه این هدف خواهد  »...بدیع بیان می دارند:  153بیت العدل اعظم در پیام رضوان 

بود که در جریاناتی که ُمنجر به صلح جهانی می گردد، امِر مبارک ]دین بهائی[ مؤّثر واقع شود. وصول 

ز طریق مشارکت جامعۀ بهایی در ترویج حقوق بشر، مقام زن، رفاه جهانی، و به این هدف مخصوصًا ا

 «تربیت اخالقی خواهد بود.

آزادی زنان و وصول به تساوی میان »می فرمایند:  1985و نیز در بیانیۀ وعدۀ صلح جهانی، موّرخ ُاکتبر 

وسائل حصوِل صلح  زن و مرد هرچند اهّمیتش چنان که باید هنوز آشکار نباشد یکی از مهم ترین

جهانی محسوب است. ِانکار تساوی بین زن و مرد نتیجه اش روا داشتن ظلم و ستم به نیمی از جمعّیت 

جهان است و چنان عادت و رفتار ناهنجاری را در مردان بوجود می آورد که اثرات نامطلوبش از خانه 

شود. ِانکار مساوات میان زن و یده میبه محّل کار و به حیات سیاسی و َمآاًل به روابط بین المللی کش

مرد هیچ مجّوز اخالقی و عملی یا طبیعی ندارد و فقط زمانی که زنان در جمیع مساعی بشری سهمی 

کامل و متساوی داشته باشند از لحاظ اخالقی و روانی جوِّ مساعدی خلق خواهد شد که در آن صبِح 

 «صلِح جهانی پدیدار گردد.
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حضرت َبهاُءاهلل وحدِت تربیت را »: و تربیت عمومی حضرت عبُدالبهاء می فرماینددربارۀ لزوم تعلیم و 

اعالن نمود که به جهِت اّتحاِد عالم انسانی الزم است که جمیع بشر یک تربیت شوند ِرجااًل و ِنسائًا و 

شر دختر و پسر تربیِت واحد گردند. و چون تربیت در جمیع مدارس یک نوع گردد، ارتباط تام بین ب

حاصل شود و چون نوع بشر یک نوع تعلیم یابد وحدِت ِرجال و ِنساء ]مردان و زنان[ اعالن گردد بنیان 

 64« تربیْت ُموِرِث جنگ و ِنزاع.جنگ و جدال برافتد و بدون تحّقِق این مسائل ممکن نیست زیرا اختالِف 

از جمله تعالیم َبهاُءاهلل َتعمیِم َمعارف است. باید هر طفلی را بقدِر لزوم تعلیم علوم نمود. اگر »و نیز: 

 65«را وسائِط تعلیم ُمهّیا نماید.َاَبَوْین مقتدر بر َمصاِرِف این تعلیْم َفِبٰها، و ِااّل باید هیأِت اجتماعّیه آن طفل 

بدیع تعلیم و تربیت امِر اجباریست نه اختیاری؛ یعنی این است که در کتاِب ِالهی در این دور »و نیز: 

یت نمایند و از پستاِن ِعرفاْن بت تعلیم و تربر پدر و مادر فرِض عین است که دختر و پسر را بنهایت همّ 

شیر دهند و در آغوِش علوم و َمعارف پرورش بخشند و اگر در این خصوص قصور کنند در نزِد َربِّ َغیور 

و َمدُحورند ]مورد مؤاخذه و نکوهیده و مطرود[ و این گناهی است غیِر َمغفور. زیرا آن  َمأخوذ و َمذموم

و ُمعّذب نمایند. ٰماداَم الَحیاْت طفِل مظلوم  طفِل بیچاره را آوارۀ صحراِی جهالت کنند و بدبخت و گرفتار

 66«شعور مانداسیر جهل و غرور و نادان و بی

جایز نیست که بعضی »حضرت عبُدالبهاء می فرمایند:  ت اقتصادیدربارۀ تعدیِل َمعیشت و حلِّ مشکال

در نهایِت َغنا باشند و بعضی در نهایت فقر. باید اصالح کرد و چنان قانونی گذاشت که از برای کّل 

وسعت و َرفاهّیت باشد نه یکی به فقر مبتال و نه یکی نهایت َغنا را داشته باشد. مثاًل شخصی َغنّی که 

را دارد نگذارد شخص دیگر منتهی فقر را داشته باشد مراعات او را بکند تا او هم راحت باشد.  منتهی َغنا

 67«ن را باید به قوانین اجرا کرد.ای

سؤال در مسائل اقتصادِی مالیون و رنجبران شد، فرمودند: این یکی از مسائل اساسیۀ حضرت »و نیز: 

ت ِالتیام َبهاُءاهلل است، اّما معتدالنه، نه ُمتهّورانه  ]با بی پروایی و ویرانگرانه[. و اگر این مسئله بطور َمَحبَّ

نیابد عاقبت به جنگ خواهد کشید. اشتراک و تساوِی تاّم ممکن نیست، زیرا امور و نظاِم عالم ُمختّل 
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دند؛ گردد. اّما یک طریق معتدالنه دارد که نه فقرا این طور محتاج بمانند و نه اغنیاء این طور َغنّی گرمی

 68«آسایش و سعادت زندگانی نمایند. هم فقرا هم اغنیا بر َحسب درجاِت خود به راحت و

لزوم بعضی نفوس اعتدال این است که قوانین و نظاماتی وضع شود که مانع ثروِت ُمفَرِط بی»و نیز: 

 69« احتیاِج ضرورّیۀ جمهور گردد.شود و دافعِ 

اختالف »می فرمایند: 1985وعدۀ صلِح جهانی موّرخ اکتبر و بیت العدل اعظم در این خصوص در بیانیۀ 

کند فاحش و ُمفَرط میان فقیر و غنی سرچشمۀ مصائب بسیار شده که جهان را از حال توازن خارج می

و عماًل به پرتگاه جنگ می کشاند. بسیار کم اند جامعه هایی که درست به این مشکل پرداخته باشند. 

در ترکیبی از مجموعه ای از اقدامات روحانی و اخالقی و عملی جستجو نمود  راه حّل این مشکل را باید

آن با دیدۀ تازه ای که مستلزم مشورت با متخّصصین در میدان های وسیع و متنّوع باشد نگریست. ه و ب

مشورتی که خالی از شاِئبۀ مجادالت َمرامی و اقتصادی باشد و در آن مردمی را که قرارها و تصمیم 

دخل سازد. این امر نه تنها وابسته به لزوم تعدیل ّتخذه در زندگیشان تأثیر مستقیم دارد ذٖی مَ های م

معیشت و از میان بردن فقر و ثروت ُمفَرط است بلکه با حقائق روحانّیه ای مربوط است که ادراکش 

 .«سئله داردگردد که خود سهمی عظیم در حّل آن مسبب اّتخاذ یک روش و رفتار جدید بین المللی می
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 ّقِق اهداف عالیۀ حضرت بهاُءاهللتصاویری چند از جریان و َرَونِد حرکت جهان بسوی تح
آنچه در فوق آمد خالصه ای از بعضی تعالیم اساسی دیانت بهائی است که مقدمۀ ضروری ای برای 

حضرتشان است شروع تحقیق بیشتر دربارۀ حیات حضرت بهاُءاهلل و حقیقت ندا و پیام و تعالیم دین 

که از ایران عزیزمان برای همۀ جهانیان آشکار گشته است. آن دسته از هم میهنان عزیزی که ذکرشان 

سال است دربارۀ این آئین تکرار شده و می  174در فوق رفت بجای تقلید از اکاذیِب بی انصافانی که 

کر و قلب خود دیده اند. این شود، شروع به تحقیق دربارۀ آن کرده اند و حقایق فوق را به چشم و ف

 د.عزیزان و بهائیان از سایر هم میهنان شریف نیز دعوت می کنند تا چنین کنن

از آنجا که بهائیان سراسر عالم امسال که مصادف با دویستمین سالگرد میالد خجستۀ حضرت بهاُءاهلل 

زند، جا دارد چند تصویر خالصه است به تجلیل و معّرفی ویژه ای از مقام و پیام حضرت بهاُءاهلل می پردا

شده از آنچه در فوق آمد از سرچشمۀ قلِم آسمانی و ِالهِی حضرت بهاُءاهلل و حضرت عبدالبهاء و حضرت 

ولیِّ َامُراهلل و بیُت العدِل َاعظم، چهار منبع منصوص و رسمی این آئین نازنین، تقدیم ایرانیان عزیز 

ایند. باشد که همه بر اساس تعالیم و روش حضرتش در راه نماید تا با قلبی فارغ در آن تعّمق فرم

سعادت و نجات ایران و جهان و وصول به عدالت و آزادی حقیقی و وحدت عالم انسانی و صلح جهانی 

 و رفاِه ماّدی و معنوی بشر نقش انسانی و اخالقی و معنوی خود را ایفا کنیم.

ندا و این ذکر، مخصوص مملکتی و یا مدینه ای نبوده  این»می فرمایند: « لوح دنیا»حضرت بهاُءاهلل در 

و نیست؛ باید اهل عالم ُطّرًا ]همگی[ به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمّسک نمایند تا به آزادی حقیقی 

 «فائز شوند.

ای اهِل َارض َلَعمری َو َعمُرُکم ]قسم به جان و دینم و قسم به جان شما[ این مظلوم ]حضرت »و نیز: 

اهلل[ خیاِل ریاست نداشته و ندارد و مقصوْد رفِع آنچه سبِب اختالِف َاحزاِب عالم و تفریِق ُاَمم است َبهاءُ 

اند و بوده و هست تا کّل فارغ و آزاد شوند و به خود پردازند... این مظلوم در جمیع آنچه وارد آورده
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الُلُه و رحمِت َمسبوقه، ُحکِم ِجدال و اند صابر و صاِمت، چه که اراده آن که از عنایِت َحّق َجلَّ جَ گفته

 70«َمحو نمائیمِنزاع و َسفِک ِدماء ]خونریزی[ را از عاَلم به قّوۀ بیان 

سند و چند صباحی فّعالیت رهای اجتماعیه به ظهور میبعضی حرکت»حضرت عبُدالبهاء می فرمایند: 

گری هم هستند که رشد و دوام های دیشوند. نهضتهند و پس از آن متوّقف میداز خود نشان می

کنند ولکن قبل از وصول به مرحلۀ بلوغ دچار ضعف و انحالل شده و برای همیشه بیشتری پیدا می

ای کوچک و شوند... اّما یک نوع حرکت و یا امر دیگری هم هست که ابتدا از نقطهفراموش می

ود، به تدریج دامنۀ نفوذش گسترش رشود، بعد با سیِر مسّلم و منّظم به پیش میناشناخته آغاز می

ها هائی[ از این نوع حرکتیابد. َامِر بهائی ]دین بکند تا ِبالَمآل وسعت و عمومّیِت جهانی میپیدا می

 71«است.

حضرت بهاُءاهلل مانند کوکِب آفاق از َمشرِق ایران طالع شد. انواِر هدایِت ُکبرٰی درخشید و »و نیز: 

تعالیِم بدیعی تأسیس فرمود و فضائِل عالِم انسانی تأسیس کرد و فیوضاِت نورانّیِت آسمانی بخشید و 

 آسمانی ظاهر فرمود و قّوۀ روحانّیه باهر ساخت و این اساس را در عالِم وجود ترویج فرمود:

اّواًل َتحّرِی حقیقت: زیرا جمیع ملل به تقالیدی عامیانه تشّبث نموده اند و از این جهت با یکدیگر در 

اختالف و غایِت ِنزاع و ِجدالند. اّما ظهوِر حقیقْت کاشِف این ظلمات است و سبب وحدِت نهایت 

 اعتقاد، زیرا حقیقْت تعّدْد قبول نکند.

ثانیًا وحدِت عالِم انسانی: یعنی جمیِع بشر کّل مشموِل َالطاِف َجلیِل َاکَبرند، بندگان یک خداوندند و 

 است و تاج انسانی زینِت هر َسری از بندگاِن ِالهی. ِلهذا باید پروردۀ حضرِت ُربوبّیت. رحمْت شامِل کلّ 

جمیع طوایف و ِملل خود را برادر یکدیگر دانند و شاخ و برگ و شکوفه و ثمِر شجرۀ واحده شمرند. زیرا 

جمیع ساللۀ ]نسِل[ حضرِت آدمند و لئالِی یک صدف، نهایت اینست که محتاج تربیتند نادانانند 



41 

 

هدایت نمود مریضانند باید معالجه کرد طفالنند باید در آغوش مهربانی پرورش داد تا جاهالنند باید 

 به بلوغ و رشد رسند و َجال الزْم تا درخشنده و روشن گردند.

ت است و بنیاِن ارتباط و وحدت. دین اگر سبِب َعداوت گردد ُالفت  ثالثًا آن که دین اساس ُالفت و َمَحبَّ

ح  نبخشد بلکه مورِث ُکلَفت ]باعِث سختی و رنج[ گردد، عدم دین ِبْه از وجود آنست و تجّرد از دیْن ُمَرجَّ

 بر آن.

و از برای انسان دو بال است که به آن پرواز نماید  .رابعًا دین وعلم توأم است از یکدیگر انفکاک ننماید

است و َمجاز است نه َجناِح ]باِل[ واحد کفایت نکند. هر دینی که از علم عاری است عبارت از تقالید 

 حقیقت ِلهذا تعلیم از فرائِض دین است.

خامسًا آن که تعّصِب دینی و تعّصِب جنسی و تعّصِب وطنی و تعّصِب سیاسی هاِدِم ]ویران کنندۀ[ 

بنیاِن انسانی است. حقیقِت ادیاِن ِالهی واحد است زیرا حقیقْت یکی است َتعّدد قبول نکند و جمیِع 

ْت ُحکِم آفتاب دارد در هر موسمی از نقطه ای طلوع نماید ِلهذا هر َسَلفی َانبیاء در نهایِت  ِاّتحادند. ُنُبوَّ

ُق َبیَن َاَحٍد ِمْن  ]پیامبِر قبلی[ ِاخبار از َخَلْف ]پیامبِر بعدی[ فرموده و هر َخَلفی تصدیِق َسَلف کرده "ال ُنَفرِّ

 [بین َاحدی از پیامبرانش نمی گذاریم.مضمون به فارسی: فرقی  /285سورۀ بقره، آیۀ ُرُسِله". ]

ِت تاّم. عدل چنین اقتضا می نماید که حقوق نوع انسانی جمیعًا  سادسًا مساوات بین بشر است و ُاُخوَّ

 محفوظ و مصون ماند و حقوق عمومی یکسان باشد و این از لوازم ذاتّیۀ هیئِت اجتماعّیه است.

جمیع از احتیاج نجات یافته هر کس به قدر امکان و اقتضاِء سابعًا تعدیِل َمعیشِت نوِع بشر است تا 

رتبه و مکان راحت یابد هم چنان که امیر عزیز است و در نعمت ُمستغرق فقیر نیز ِرزِق یومی داشته 

 باشد در ذّلِت ُکبرٰی نماَند و از شّدِت جوع ]گرسنگی[ از عالِم حیات محروم نگردد.
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یع ِملل و ُدَول در سایۀ خیمۀ صلِح َاکبر راحت و آسایش یابند. یعنی از ثامنًا  صلِح َاکبر است. باید جم

جمیع ُدَول و ِملل به انتخاِب عمومی محکمۀ ُکبرٰی تأسیس شود و اختالف و نزاِع ُدَول و ِمَلل در آن 

 محکمۀ ُکبرٰی فیصل یابد تا منتهی به جنگ نگردد.

سی َمدخلی نه بلکه تعّلق دین به عالم اخالق است تاسعًا دین از سیاست جدا است. دین را در امور سیا

و امری است روحانی و وجدانی تعّلق به قلوب دارد نه عالم اجسام. رؤسای دین باید به تربیت و تعلیِم 

 72در امور سیاسی مداخله ننمایند. نفوس پردازند و ترویِج ُحسِن اخالق نمایند ولی

رمِت زنان است. زیرا آنان در زندگانی سهیم و شریک مردانند عاشرًا تربیت و تعلیم و ترّقی و رعایت و حُ 

 از حیثّیِت انسانی یکسانند.

حادی َعَشر: ِاستفاضه از فیوضاِت ُروُح الُقُدس است تا َمَدنّیِت روحانّیه تأسیس شود. زیرا َمَدنّیِت ماّدّیه 

ند جسم است و َمَدنّیِت روحانّیه تنها کفایت نکند و سبب سعادت انسان نشود. زیرا َمَدنّیِت ماّدّیه مان

 ماننِد روح؛ جسم بی روح زنده نگردد.

این ُنبذه ای ]قسمتی[ از تعالیم بهاُءاهلل است و در تأسیس و ترویج آن نهایِت َمشّقت و بالیا تحّمل 

ب بود و در نهایِت َتَعب ]رنج و سختی[ ولی در زندان این ایواِن رفیع را  نمود همیشه مسجون و ُمَعذَّ

بنیان نهاد و در تاریکِی ِسجن به این نور پرتو بر آفاق انداخت. بهائیان را نهایت آرزو اجراِء این تعالیم 

آفاِق انسانی را است و بجان و دل می کوشند که جان خویش را ِفداِی این مقصد کنند تا نوِر آسمانی 

 73«روشن نماید...

نظم ]بدیع بهائی[ هنوز در مرحلۀ طفولیت است زنهار  مادام که این»حضرت ولیِّ َامُراهلل می فرمایند: 

که نفسی در ادراک کیفیتش به خطا رود و یا از اهمّیتش بکاهد یا مقصدش را دگرگون جلوه نماید. 

صخره ای که این نظم اداری برآن استواراست، مشّیت ثابتۀ الهّیه برای عالم انسانی درعصرحاضراست. 

دۀ ملکوِت َابهٰی ]لشکریان آراستۀ منبع الهامش نفس حضرت بهاءاهلل  است؛ حامی و ُمدافعش ُجنوِد ُمَجنَّ
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معنوِی ملکوِت ِالهی[؛ ظهور و نشو و نمایش نتیجۀ ِاهراِق َدِم ]ریخته شدن خوِن[ الاقّل بیست هزار 

شهدایی است که حیات خویش را در این سبیل ِنثار نموده اند؛ محوری که مؤّسساتش حول آن طائف، 

ِن «الواح وصایا»ِن محکمۀ َمضامی ی حضرت عبُدالبهاء است؛ َمبادی اساسیه اش حقایقی است که ُمَبیِّ

خویش در غرب بیان فرموده؛ احکامی که برای اداره « خطابات مبارکۀ»َمصون از خطای آیاِت الهی در 

قّری که نازل شده است؛ مَ « کتاب َاقَدس»اش وضع گردیده و وظائفش را تحدید می نماید صریحًا در 

 74ذکار و ُمتفّرعات آنمشروعاِت روحانّیه و خیرّیه و اداریه اش حول آن مجتمع می باشد، َمشرُق االَ 

« بیُت الَعدِل َاعظم»و « والیِت امُراهلل»است؛ ارکانی که سلطه اش ُمستظهر به آن است دو مؤّسسۀ 

ک آن است، استقرار  هان آرایی است که شالودۀ آن ج« نظم بدیعِ »است؛ مقصد اصلی و ضمنی که ُمحرِّ

را حضرت بهاُءاهلل بنیان نهاده؛ روشی که به کار می برد و موازینی را که ِالقاء می نماید، آن را نه به شرق 

متمایل می سازد، نه به غرب، نه به یهود و نه به غیرآن، نه به فقیر و نه به غنی، نه به سفید و نه به 

و َعَلمش صلح اعظم، َسرانجامش ُحلوِل دورۀ َذَهبی هزار ساله،  «وحدت عالم انسانی»عارش سیاه؛ ِش 

 75«رت بهاُءاهلل است ُمبّدل گردد.یعنی یومی که سلطنت های عالم به سلطنِت ِالهّیه که سلطنِت حض

دیانت بهائی منادِی وحدانّیِت ِالهّیه است، و وحدِت پیغمبران را ِاذعان دارد، و َاصِل وحدت و »و نیز: 

کّلیۀ نوِع بشر را تعلیم می دهد و ضرورت و َحتمّیِت ِاّتحاِد نوِع انسان را که به تدریج به آن  جامعّیِت 

نزدیک می شود اعالم می دارد، و اّدعا می کند که هیچ امری جزَنَفثاِت ُروح الُقُدس که به واسطۀ 

 76«تحُقِق این آمال توفیق نیابد. نمایندۀ َمبعوِث او در این زمان ظاهرشده به

پیروان آئین بهائی اعتقاد راسخ دارند که جوهر تعالیمی که حضرت بهاُءاهلل به عالم ابالغ فرموده »و نیز: 

این است که: حقائق دینی امری است نسبی نه مطلق. ظهوراِت ِالهّیه تسلسل دارد و تجّدد یابد. جمیع 

ر موافق است. آمال و ادیان بزرگ عالم اساسشان الهی است. مبادی و اصولشان کاماًل با یکدیگ

مقاصدشان یکی است. تعالیمشان جلوه هائی متنّوع از حقیقِت واحد است. وظائف و اجرائاتشان 

مکّمل یکدیگر است. تفاوتشان فقط در تعالیم فرعی و غیر اساسی است. رسالتشان هر یک نمایندۀ 
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این عصِر جدید و عظیم  مراحلی متتابع در تکامل جامعۀ انسانی است. هدف حضرت بهاُءاهلل پیامبر

عالم انسانی چنین است... که ظهوراِت سابقه را به اتمام رساَند َنه آن که آنها را ُمضَمحل سازد. سبب 

آشتی بین ادیان شود َنه آن که بر اختالفاِت معتقداِت متضاّدشان که سبب انشقاق جامعۀ کنونی گشته 

انبیاء گذشته را تحقیر نماید و تعالیمشان را تخطئه دامن زند. مقصد حضرت بهاُءاهلل هرگز آن نیست که 

کند بلکه آن است که حقائق اصلّیه ای که در تعالیمشان مکنون است از نو اظهار داشته بنحوی بازگو 

نماید که با حوائج این زمان موافق و با استعداد مردمان مطابق و با مشکالت و علل و سرگردانی های 

باشد. رسالت حضرت بهاُءاهلل اعالن این مطلب است که زمان شیرخوارگی عصر حاضر متناسب و مربوط 

و َصباوت ]کودکی[ بشری سپری گشته و التهابات و هیجاناتی که حال مشهود است مربوط به مرحلۀ 

بلوغ اوست که بتدریج و همراه با درد و َمالل او را آمادۀ وصول به مرحلۀ رشد و کمال می سازد و 

رت می دهد که سرآمِد َاعصار است، عصری که در آن تیغ و شمشیر به گاو آهن و طلوع عصری را بشا

خیش تبدیل شود و ملکوِت آسمانی طبق وعدۀ صریح حضرت مسیح بیآید و صلح جهانی قطعّیًا تا 

د َابُداآلباد در کرۀ زمین استقرار یابد. و نیز حضرت بهاُءاهلل ظهوِر خویش را خاتمۀ ظهوراِت ِالهّیه نمی دان

بلکه پیش بینی می فرماید که در آینده طّی مراحل تکامل مستمّر و نامحدود بشری، حقائق بیشتری 

از آنچه حضرتش امروز به امر خداوند متعال در این دورۀ خطیر به عالم انسانی ابالغ فرموده از طرف 

و به وحدت و  پروردگار ظاهر خواهد شد. آئین بهائی به یگانگی خدا و یگانگی انبیاء معترف است

جامعّیت نوع بشر معتقد و به این ندا ُمنادی است که اّتحاد عالم انسانی واجْب َبل اجتناب ناپذیر 

است و بتدریج تحّقق می یابد. آئین بهائی مّدعی است که جز روِح خاّلِق ِالهی که در کالِم فرستادۀ 

حاد نوع انسان را تضمین نتواند و تحّقق یزدانی در این عصر جهان افروز َسَریان دارد هیچ امر دیگری اتّ 

بخشد. آئین بهائی پیروان خویش را به تحّری و جستجوی حقیقت ُمکّلف می دارد. هر نوع تعّصبات 

و خرافات را مذموم و مردود می شمارد. مقصد از دین را ترویج محّبت و ِوداد ]دوستی[ می داند. دین 

ی بیند. دین را سبب اعظم جهت صلح عالم و ترّقی منّظم و علم را اصواًل موافق و مطابق یکدیگر م
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جامعۀ  بنی آدم می شمارد. آئین بهائی واضحًا به تساوِی َمجال و مزایا و  حقوق زن و مرد معتقد 

است. بر تعلیم اجباری تأکید می نهد، افراط و تفریط در فقر و ثروت را از میان بر می دارد، کشیش و 

ارد، بردگی را ممنوع و ریاضت و دریوزگی و ُرهبانّیت را مردود می شمرد، طبقۀ روحانی حرفه ای ند

تعّدِد زوجات را جایز نمی شمارد، طالق را مذموم می داند، لزوم اطاعت تاّم را از حکومِت متبوع به 

تأکید تأیید می کند، شغل و کار را که با روح خدمت همراه باشد عین عبادت می شمرد، انتخاب یا 

یک زباِن عمومِی بیُن المللی را سفارش می کند و کیفّیات کّلی مؤّسساتی را که باید ضامن اختراع 

 77«ِح عمومی باشند معّین می سازد.تحّقق و استمرار صل

اّتحاد اهل عالم درخشان »و نیز در تصویری از آیندۀ جهان بر اساس تعالیم دیانت بهائی می فرمایند: 

شهر، و  -ترین مرحله ای است که حال جامعۀ انسان رو به آن روان است. اّتحاد خانواده، اّتحاد دولْت 

است و امروز اّتحاد  اّتحاد مّلی مراحلی است که بشر آن را پیموده و با موّفقّیت پشت سر گذاشته

جهان است که هدف و مقصد بشر سرگردان است... وحدِت نوع انسان به نحوی که حضرت بهاُءاهلل 

مقّرر فرموده مستلزم آن است که یک جامعۀ مّتحد جهانی تشکیل یابد که در آن تماِم ِملل و نژادها و 

ِل ُدَوِل عضوش و آزادی و ابتکار ادیان و طبقات کاماًل و پیوسته مّتحد گشته و در عین حال استقال

اعضاِء مرّکبه اش تمامًا و یقینًا محفوظ مانده باشد. این جامعۀ مّتحد جهانی تا جایی که می توان 

تصّورش را نمود باید دارای یک هیأِت مقّننه باشد که اعضایش به َمنزلۀ ُاَمناِی تمام نوع انسان ِبالَمآل 

ی را در اختیار خود گیرد و قوانینی را وضع کند که برای تنظیم حیات جمیع منابِع ِملِل آن جامعۀ جهان

و رفع حاجات و ترمیم روابط جمیع ِملل و اقوام الزم و واجب است. در چنان جامعه ای یک هیأِت 

ُمجریه به پشتیبانی یک پلیِس بیُن الملی مصّوباِت هیأِت مقّننه را اجراء کند، به تنفیذ قوانینش پردازد 

اصلّیۀ تمام جامعۀ جهانی را حفاظت نماید و نیز یک محکمۀ جهانی تشکیل شود که تمام  و وحدت

دعاوی حاصله بین عناصر مرّکبۀ این نظام جهانی را داوری کند و حکم نهایی و الزُم االجرایش را صادر 

و نظم و  نماید. یک دستگاه ارتباطات و مخابراِت بیُن المللی به وجود آید که با سرعتی حیرت انگیز
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ترتیب کامل به کار افتد و جمیع کرۀ زمین را در برگیرد و از جمیع موانع و قیوِد مّلی آزاد باشد. ]این 

بیان شصت سال قبل از براه افتادن اینترنت آن را پیشگویی کرده است.[ یک پایتخت بین المللی به 

برای تمرکز و توّجه قوای وحدت  َمنزلۀ کانون و مرکز اعصاب َمَدنّیِت جهانی تعیین شود که کانونی

بخش حیات باشد و از آن انوار نیروبخش و جان افزایش به جمیع جهات ساطع گردد. یک زبان بیُن 

المللی ِابداع شود و یا یکی از زبان های موجود انتخاب و عالوه بر زبان مادری در تمام کشورهاِی فدرال 

یک نظام مشترک برای پول و اوزان و مقادیر تعیین  جهانی تعلیم داده شود. یک خط و ادبیات جهانی،

شود و روابط و تفاهم بین نژادهای متنّوع و ملل جهان را ساده و سهل نماید. در چنین جامعۀ جهانی 

علم و دین یعنی دو نیروی بسیار توانای بشر با هم آشتی پذیرند و همکاری نمایند و در پیشرفتشان 

امی مطبوعات به اظهار نظرات و عقاید بشر کاماًل میدان دهد و از هماهنگ شوند. در سایۀ چنین نظ

این که مورد سوء استفادۀ ارباب غرض چه شخصی و چه عمومی قرار گیرد ِابا کند و از قیود نفوذ ِملل 

و ُدَوِل ُمتنازع رهایی یابد. منابع اقتصادی جهان تحت نظم درآید و از موادِّ خامش بهره برداری و 

د. بازار فروشش توسعه و هماهنگی یابد و محصوالتش بطور عادالنه توزیع شود. رقابت استفاده شو

ها و کینه ها و دسائِس مّلی از میان برخیزد و تعّصبات و َعداوت های نژادی به دوستی و ُحسِن تفاهم 

اوت و همکاری تبدیل گردد. علل خصومت های دینی رفع و موانع و قیود اقتصادی کاماًل ِالغاء و تف

فاحش طبقاتی نابود شود. هم فقر و فاقه و هم مالکّیت و ثروت فوق العاده از بین برود و نیروهای 

عظیمی که در راه جنگ های اقتصادی و سیاسی به هدر می رود از آن پس معطوف به اهداف الیقی 

امراض و توسعۀ  از قبیل توسعۀ اختراعات و ترّقیات فّنی و ازدیاد تولیدات و محصوالت بشری و ِازالۀ

تحقیقات علمی و باال بردن سطح صّحت و َتشحیذ ]تیز کردن[ و ِاعتالِء مغز و فکر بشری و بهره مندی 

از منابِع ِبکر و ناشناختۀ کرۀ زمین و درازی عمر انسان گردد و به ترویج هر وسیله ای که حیات فکری 

ن جامعه ای یک نظاِم فدرالِی جهانی برقرار و اخالقی و روحانی نوع انسان را تقویت کند پردازد. در چنا

گردد که بر جمیِع ِبالد ]کشورها[ حکومت نماید و فرمانرواِی ِبالُمنازِع منابع بسیار عظیمش باشد و مرام 
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های عالیۀ شرق و غرب را دربرگیرد و طلسِم جنگ و بدبختی را بشکند به استفاده از جمیع منابع موجود 

نان نظامی زور خادِم عدل و داد شود و بقایش متکی باشد بر شناسایِی در زمین راغب باشد. در چ

خداونِد یگانه و پیروی از یک دیِن عمومی. این است هدف و مقصدی که نوع انسان ناگزیر بر اثر 

 78«است. نیروهای وحدْت بخِش حیات به سویش روان

ولّیِت عالِم انسانی بسر آمده و دوراِن َصباوت ]کودکی[ و طف»و در تصویری دیگر چنین فرموده اند: 

هرگز تکرار نخواهد شد. ولی عصِر عظیمی که نقطۀ اوج جمیع َادوار بشری و نشانۀ بلوِغ عالِم انسانی 

است هنوز فرا نرسیده است... عالِم انسانی اکنون بدین مرحله از کمال نزدیک می شود... ِفی الَحقیقه 

ف نظر از اعمال و اقوال رهبران قوای تفرقه انگیز جهان، دنیا بسوی سرنوشِت خود در حرکت است و صر

ارتباط و اّتکاء متقابل ِملل و ُدَول جهان به یکدیگر هم اکنون واقعّیتی تحقق یافته است. وحدت جهان 

در قلمرِو اقتصاد هم اکنون شناخته و پذیرفته شده است. رفاه و آسایِش جزء، مفهومش رفاه و آسایِش 

و گرفتارِی جزء باعث گرفتاری ُکّل می شود. ظهور حضرت بهاُءاهلل به فرمودۀ حضرتش ُکّل است و زحمت 

بخشیده « نیروِی ُمحّرکه ای جدید و جهتی بدیع»به جریان وسیعی که هم اکنون در جهان در کار است 

است. رنج و ِمحنِت عظیمی که اکنون جامعۀ بشری را در بر گرفته نتیجۀ قصوِر آدمی در شناخت این 

جریان است و در عین حال بر سرعت آن می افزاید. این بالیا و ِمَحِن طوالنِی جهانی و مصیبت بار 

همراه با هرج و مرج و انهدام و خرابی عمومی باید مّلت ها را تکان دهد؛ وجداِن عالم را برانگیزد، 

ی پدید آورد و ِبالَمآل توده ها را از خواب غفلت بیدار کند و حّتی در مفهوِم جامعه نیز تغییری بنیاد

 اعضاِء ُمنفصِل هیکِل بشری را بصورتی واحد، متشّکل و تجزیه ناپذیر درآورد.

در َمکاتیِب قبلی به صفاِت عمومی و مشّخصات جامعۀ مّتحد جهانی که مقّدر است دیر یا زود از میان 

، اشاره شده و در این مقام کشتارها، رنج ها و ویرانی هاِی مولوِد این تشّنِج عظیِم جهانی سر برآورد

همین قدر کافی است گفته شود که نیل به اوِج کمال طبیعتًا تدریجی خواهد بود و طبق پیشگویی 

منجر خواهد شد یعنی ِملِل عالم که هنوز از ظهوِر حضرت بهاُءاهلل  79«صلِح َاصَغر»اُءاهلل ابتدا به حضرت به
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اجراء می کنند موّفق به استقرار آن خواهند شد. این  بی خبرند ولی ندانسته اصوِل کّلِی آن حضرت را

اقداِم عظیم و تاریخی که شامل تجدید بنای عالم خواهد بود در نتیجۀ معرفت عموم به یگانگی و 

وحدِت اصلّیۀ نوع انسان و ِاحیاِء معنوّیت و روحانّیت در جمهوِر ناس ]مردم[ حاصل می شود که آن 

عاِی حضرت بهاُءاهلل و ِاذعان به حقانّیت آن است و این شناخت خود نیز ثمرۀ شناخِت ماهّیِت ُمدّ 

شرِط ضرورِی ِامتزاِج نهایِی َاجناس، َمذاهب، طبقات و ِملل بشمار می رود و طلوِع نظِم بدیِع جهانِی 

بهایی را اعالم می دارد. آن وقت است که دورۀ بلوِغ نوع انسان فرا می رسد و جمیع اقوام و ملِل عالم 

تجلیل و تهلیل آن می پردازند. آن وقت است که َعَلِم صلِح َاعظم به اهتزاز در می آید. آن وقت  به

است که سیطرۀ جهانِی حضرت بهاُءاهلل مؤّسس ملکوِت پدِر آسمانی که حضرت مسیح بدان بشارت 

یابد. آن وقت داده و همۀ پیامبران پیشگویی کرده اند، شناخته می شود و در نهایِت ِاتقان استقرار می 

است که َمَدنّیتی جهانی توّلد می یابد، شکوفا می شود و ُنضج می گیرد، َمَدنّیتی همراه با جلوۀ کماِل 

زندگی که ِشبه آن را جهان هرگز ندیده و هنوز نمی تواند آن را تجّسم نماید. آن وقت است که میثاِق 

َمواعیِد مندرج در جمیع کتب آسمانی ِالهی در نهایِت کمال تحّقق خواهد یافت. آن وقت است که 

جلوه خواهد نمود و کّلیۀ ُنُبّواِت َانبیاِی َسَلف ]پیشگویی های پیامبران گذشته[ ظاهر خواهد شد و 

ُمکاشفاِت شاعران و صاحبان بصیرت تحّقق خواهد پذیرفت. آنگاه کرۀ ارض که بر اثر اعتقاِد عموم به 

رْک روحی جدید یافته و در حدِّ استعداِد خود شکوه و جالِل خدای واحد و اطاعت جمهور از آئینی مشت

سلطنِت ِالهی را که در نهایِت عظمت در ملکوِت َابهٰی ُمَتَجّلی است منعکس خواهد ساخت و َمقرِّ َعرِش 

َاعالِی او و بهشت برین خواهد شد و می تواند سرنوشت توصیف ناپذیری را که خالق یکتا به ِصْرِف 

ت و حک  مِت بالغه از َاَزل برای آن ُمقّدر فرموده تحقق بخشد.َمَحبَّ

در این مرحلۀ بحرانی از تاریخ ُپرفراز و نشیب بشرّیت از قدرت ما آدمیان ضعیف و فانی خارج است 

که بتوانیم مراحِل الزم را برای هدایت بشرّیِت ستمدیده از رنج و مصیبِت کنونِی خود به رستاخیِز 
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 ستمدیده ای که از روی زبونی و بیچارگی خدای خود را فراموش کرده و غائیش درک کنیم. بشرّیِت 

 80«هلل بی اعتنایی نشان داده است.نسبت به نداِی حضرت بهاُءا
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 دو پیام بسیار مهّم بیُت الَعدِل َاعظم به مناسبت دویستمین سالگرد میالد خجستۀ حضرت بهاُءاهلل
اسبت دویستمین سالگرد میالد حضرت بهاُءاهلل خطاب به بیُت العدِل َاعظم در پیامی جهانی که به من

 81میالدی صادر شده است 2017اکتبر موّرخ یک « عالم ستایندگان شکوه و جالل خداوندگار در سراسر»

کنیم که اهل عالم گفتار را با بیان این حقیقت واال شروع می دوستان عزیز و محبوب،»می فرمایند: 

خود بوده و هستند. آن ذاِت َمنیِع الُیدَرک ]ذاِت خداوند بلندمرتبه ای که همیشه مشمول نظر پروردگار 

ای از تاریخ با ارسال پیامبری به منظور اشاعۀ قوای محّرکۀ روحانی و غیر قابِل درک است[ در هر دوره

ها ابواب فضل و رحمت را به روی عالمیان گشوده است. اخالقِی الزم برای همکاری و پیشرفت انسان

چنان شان همدرخشند، نامخ میاند ولی برخی در صفحات تارینام ماندهسیاری از این مطالع انوار گمب

بخش باشد، موجب تحّول افکار گشته، مخازن علم و دانش را گشوده و الهاممورد احترام و ستایش می

ای پاک فضایل اخالقی هاند. هر یک از این متبّصرین روحانی و اجتماعی و آینهها بودهپیدایش تمّدن

اند. در شرایطی که جهان با در پاسخ به احتیاجات ضروری زمان خود، حقایق و تعالیمی را ارائه فرموده

های خود رو به روست نام حضرت بهاُءاهلل را که دویست سال پیش به عرصۀ وجود دشوارترین چالش

داریم، شخصّیتی که تعالیمش براستی قدم نهادند با شعف و شادی به عنوان چنین شخصّیتی گرامی می

 نوع بشر را به سوی دوران صلح و وحدِت موعود هدایت خواهد کرد.

حضرت بهاُءاهلل از ابتدای جوانی در نزد آشنایان و اطرافیان به نفسی که صاحب سرنوشتی خاّص است 

ملکوتی در وجودشان اشتهار داشتند، متمایز به خصایل روحانی و حکمتی فردانی بودند گوئیا که انوار 

متجّلی بود. در عین حال مجبور به تحّمل چهل سال رنج و مشّقت گردیدند از جمله تبعیدها و 

دار کردن نام ایشان و های پی در پی به دستور دو سلطان مستبّد، حمالت وسیع برای لّکهمسجونّیت

حضرت  شان.ه حیات مبارکشرمانه بحرمتی و سوء قصد بیشان، و خشونت و بیمحکوم نمودن پیروان

ِت بی منتها به نوع انسان و در نهایت روح و ریحان و بردباری بهاُءاهلل همۀ این مشّقات را به دلیل َمَحبَّ

حّتی مصادرۀ کّلّیۀ متعّلقات  گران تحّمل فرمودند.و مدارا و با میل و رضا و با شفقت نسبت به ستم
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شود که نفسی رسش ممکن است برای هر ناظری مطرح شان خاطر آن حضرت را نیازرد. این پدنیوی

ِت تاّم نسبت به دیگران و در حالی که همواره مورد حمد و ستایش عمومی بوده، به نیکوکاری  با َمَحبَّ

هایی باید هدف چنین خصومتو بلندنظری اشتهار داشته و به دنبال هیچ قدرت سیاسی نبوده چرا می

بر آن حضرت برای کسانی که با روال تاریخ آشنایی دارند البّته کاماًل واقع گردد. دلیل مصائب وارده 

باِر صاحبان های شدید و خشونتباشد. ظهور پیامبران الهی در جهان بدون استثنا با مخالفتروشن می

شدنی نیست و بنا بر این در زندگی این هیاکل  قدرت همراه بوده است. اّما نور حقیقت خاموش

ای شان است، نکتهان فداکاری، شجاعت و دیگر اعمالی را مشاهده نمود که گواه اقوالتوفرابشری می

 هارغم سختیباشد. حضرت بهاُءاهلل علیکه در هر مرحله از حیات حضرت بهاُءاهلل نیز عیان و آشکار می

 -ادامه دادند مقتدر و نافذ الهی خود پایان هرگز سکوت اختیار نکردند و به نزول کالمهای بیو مشّقت

کالمی که با بصیرت دردهای عالم را تشخیص داد و درمان را تجویز نمود، کالمی که حامل عدالت بود 

و سالطین و ُاَمرا را به وجود قوایی که ِبالَمآل آنان را از َسریِر قدرت خواهد انداخت هشدار داد، کلماتی 

شتن را از خارستان نفس و هوی رها سازد، و که روح را به اهتزاز آرد، منقلب و مصّمم نماید تا خوی

َلْیَس ٰهذا ِمْن ِعندٖی َبْل ِمْن َلُدْن َعزیٍز »فرماید کلماتی که صریح، جّذاب و مؤّکد است و می

مضمون به فارسی: این از نزِد من نیست بلکه از جانِب خداونِد عزیِز علیم است.[ در بررسی ] «َعلیٍم.

آید که اگر این َامر از جانِب خدا نیست پس چه پرسش پیش نمیزندگی چنین شخصّیتی آیا این 

 توان به خدا نسبت داد؟َامری را می

اند میراثی از کلماِت مقّدسه از خود به عیاری که در طول تاریخ موجب نورانّیت عالم شدهمرّبیان تمام

ای عظیم از قلم حضرت بهاءاهلل جاری شده مواهبی بس اند. در کلماتی که بمثابۀ رودخانهجای گذاشته

ر ابتدا مجذوب دعا و شوند اغلب دنفوسی که با آثار مبارکش آشنا می وسیع و متعالی نهفته است.

گردند که آرزوی فطری روح را برای نیایش شایستۀ خالق خود برآورده های به غایت زیبا میمناجات

در اعماق دریای کلماتش احکام و مبادی اخالقِی الزم برای رهایی روح انسان از غلبۀ غرایِض  سازد.می
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های ن بحِر َزّخار ]دریای ُپرموج[ آرماندر ای شود.نفسانی که درخور مقام حقیقی او نیست یافت می

توانند در پرتو آن کودکان خود را َنه صرفًا به مانند خود توان یافت که والدین میپایداری را نیز می

دهند. تبیینات و تشریحاتی نیز وجود دارد که نقِش َیِد غیبی را در سفر تر پرورش بلکه با اهدافی واال

ز مراحل وحدت قبیله و وحدت مّلی به سوی مراحل باالتری از اّتحاد آشکار پر پیچ و خم تاریخ بشری ا

کند که با مبدئی ادیان مختلف را بمنزلۀ مراحل توسعۀ یک حقیقیت واحد توصیف می نماید.می

تعالیم  اند، هدف تقلیب حیات باطنی و شرایط ظاهری نوع بشر.مشترک و هدفی مشترک با هم مرتبط

دهد. اجتماع مورد نظر حضرت بهاُءاهلل اجتماعی است شرافِت روِح انسان گواهی می حضرت بهاُءاهلل به

نماید. آن حضرت یگانگی در شأن آن شرافت و مبتنی بر اصولی که آن شرافت را حفظ و تقویت می

های به فرمایند. نیرونوع بشر را محور حیات جمعی قرار داده تساوی زن و مرد را صریحًا تأکید می

های متضاّد عصر حاضر را چون علم و دین، وحدت و کثرت، آزادی و نظم، حقوق فردی و مسئولّیت ظاهر

های آن حضرت اصل عدالت است که در ترین ارمغاندهند. در میان عظیماجتماعی با هم سازش می

حضرت  باشد.گردد که نقطۀ نظرشان پیشرفت و تعالی همۀ مردمان میقالب مؤّسساتی ظاهر می

و « آنچه سبب اختالف و فساد و نفاق است از کتاب محو نمودیم»دهند که ُءاهلل خود گواهی میبها

آید که پاسخ آیا این پرسش پیش نمی«. آنچه عّلت ُالفت و اّتحاد و اّتفاقست ثبت فرمودیم»زمان هم

 شایسته به چنین ارمغانی چه خواهد بود؟

باید کمر جهد و طلب بسته به شاطِی آن بحر ]ساحل آن  هر طالبی البّته»فرمایند حضرت بهاُءاهلل می

های دینی تجّسد یافتند و به مرور تعالیم روحانی پیامبران طّی قرون و اعصار در نظام«. دریا[ درآید

هایی از فرهنگ در هم آمیختند و همراه با اصول جزمی ساختۀ دست بشر به تنّزل زمان با جنبه

های گردد که تعالیم اصلی ادیان منشأ ارزشماورای این نکات واضح میگراییدند. اّما با نگاهی به 

اند و از طریق آنها مردمان مختلف اهداف ای هستند که آگاهی اخالقی نوع بشر را شکل دادهجهانی

اند. به دالیلی روشن، در اجتماع امروزی اعتبار دین لطمات فراوانی دیده است. اگر نفرت مشترک یافته
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توان از ثمراتش دینی مرّجح است. ولی دیِن حقیقی را میبه اسم دین ترویج شود، بیو اختالف 

بخشیدن، در تقلیب قلوب، در ایجاد وحدت و در ترویج صلح و رفاه قابلّیِت دین در ِالهام  شناخت.

ای اساسی محسوب باشد. دیِن حقیقی با عقل و خرد تطابق دارد و برای پیشرفت اجتماع وسیلهمی

دهد شود. آیین حضرت بهاُءاهلل انضباط عمل در پرتو تفّکر و تأّمل را در افراد و در جامعه پرورش میمی

گردد. حضرت بهاُءاهلل سعی در های الزم برای بهبود اجتماع به تدریج حاصل میو بدین وسیله بصیرت

خاّص، و یا از طریق  هایهای سیاسی، فتنه و آشوب، بدگویی از گروهتغییر اجتماع از طریق توطئه

ها موجب تداوم ادوارِی کشمکش گردیده راه اند زیرا این قبیل روشجنگ و اختالف را مردود دانسته

دارد. ابزار مورد نظر آن حضرت ابزاری کاماًل متفاوت است. های پایدار را همواره از نظر دور نگه میحلّ 

تحضرت بهاُءاهلل جهانیان را به کردار نیک، گفتار مَ  نمایند و آمیز و َاعماِل طّیبۀ مرضّیه دعوت میَحبَّ

شمارند. آن حضرت هر یک از اعضای جامعۀ خدمت به دیگران و تعاون و تعاضد را وظیفۀ همگان می

خوانند. بعد از تعّمق در بشری را به جّدّیت در راه بنای تمّدنی جهانی مبتنی بر تعالیِم ِالهی فرا می

آید که نوع انسان به جز این بینش، امید آیندۀ ا این پرسش پیش نمیوسعت بینش آن حضرت، آی

 بینانه بنا نماید؟تواند واقعخود را بر چه اساسی می

باشند اند و به بینش آن حضرت متعّهد میدر هر سرزمینی، نفوسی که مجذوب پیام حضرت بهاُءاهلل شده

را به مرحلۀ عمل درآورند. َافواجی از جوانان  آموزند که چگونه تعالیم مبارکشبه نحوی سیستماتیک می

به نحوی فزاینده از هوّیت روحانی خود آگاهی پیدا کرده انرژی خویش را در جهت پیشرفت اجتماع 

یابند که چگونه مشورت و جستجوی جمعی های متفاوت، درمیمردمانی با دیدگاه گیرند.به کار می

از هر نژاد، مذهب، مّلّیت و طبقه،  و تحمیل قدرت سازند.گزین مشاجره برای یافتن راه حّل را جای

نفوسی با الهام از این بینش که اهل عالم یک نوِع واحد و کرۀ زمین یک وطِن واحد است مّتحد 

اند، صدای خویش را بازیافته های مدید رنج و مشّقت کشیدهشوند. بسیاری از کسانی که مّدتمی

ها، و گردند. از روستاها، محّلهپذیِر پیشرفت و توسعۀ خود میناکنندگان کاردان و خستگیشرکت
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نمایند که متعّهد به همکاری با یکدیگر شهرهای کوچک و بزرگ، مؤّسسات، جوامع و افرادی قیام می

تواند شایستۀ نام ملکوت الهی بر باشند، جهانی که براستی میبرای ساختن جهانی مّتحد و مرّفه می

شماری که جزو ر این دویستمین سالگرد میالد خجستۀ حضرت بهاءاهلل، نفوس بیبسیط زمین باشد. د

نمایند تا این فرصت را غنیمت شمرند و باشند اطرافیان خود را دعوت میاین مشروع روحانی می

چنین درمانی را که تجویز فرموده به محّک دریابند که حضرت بهاُءاهلل کیست و پیامش چیست و هم

بخشی است بر این که جامعۀ بشری که در معرض د. ظهور حضرت بهاُءاهلل گواه اطمینانامتحان گذارن

خطرات متعّدد قرار دارد، فراموش نشده است. وقتی جمع کثیری از مردمان خیرخواه سراسر جهان طّی 

سالیان متمادی برای پاسخی به مشکالت موطن مشترک خود به درگاه خداوند متعال ملتمسانه دعا 

 «اند آیا جای تعّجب است که پروردگار عالمیان ادعیۀ آنان را مستجاب نموده است؟کرده

 1396مهر  25مطابق با  174َشهُرالِعلم  3و متعاقب پیام فوق، بیُت العدِل َاعظم پیاِم خاّصی نیز به تاریخ 

 82فرمودند به بهائیان ایران صادر به مناسبِت دویستمین سالگرد میالد خجستۀ حضرت بهاُءاهلل خطاب

که ضمن آن ایرانیان عزیز را نیز مورد خطاب قرار می دهند. نظر به اهّمیِت آن چه مناسب است هم 

 میهنان عزیز در آن تعّمقی جانانه فرمایند.

این مشتاقان را خطاب  2017پیام موّرخ اکتبر  احّبای عزیز الهی در کشوِر مقّدس ایران مالحظه فرمایند،»

مردم که دویستمین سالگرد میالد خجستۀ جماِل َاقَدِس َاْبهٰی ]حضرت بهاُءاهلل[ را در به تودۀ عظیمی از 

ها نفر در بیش از دویست و چهل کشور، میلیون 83اید.گیرند مالحظه فرمودهشن میسراسر جهان ج

ان، به جزیره و سرزمیِن مستقّل در بارۀ پیامدهای توّلد حضرت بهاُءاهلل، فرزند برجستۀ کشور مقّدس ایر

سابقۀ این بزرگداشت که تاکنون ضمیری به ابعاد بیاند. هر ایرانی بصیر و روشنتأّمل و تعّمق پرداخته

وسعت تنّوع  برای هیچ شخصّیت ایرانی دیگر برگزار نگردیده با سربلندی و افتخار خواهد نگریست.

باشد غایی آن حضرت می چنان است که تحّقق وحدت نوع بشر را که هدفقومی و نژادی این مردم آن

 دهد.بشارت می
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ُطرفه ]نو و شگفت انگیز[ حکایتی است. موّرخین منصف البّته آگاهند که چرا شخصّیتی بزرگوار از 

خاندان نوری از اهالی مازندران، متوّلد طهران و از نوادگان پادشاهان ایران باستان، با وجود تعّلق 

 ای از تعّلقچهل سال زندگی در تبعید ذّره خویش گردید. خاّص به آن مرز و بوم مجبور به ترک وطن

وطنان خویش به تأسیس با لطف و عنایت مخصوص نسبت به هم حضرتش به آن آب و خاک نکاست.

های قومی و مذهبی متفاوت در آن مملکت ای مّتحد، پویا و مترّقی مرّکب از مردمانی با پیشینهجامعه

هاِی ُمشفقانه توّسط کسانی که برای زیارِت آن اِم معّلمین و ِابالغ پیامبا ارسال الواح و ِاعز پرداخت.

به ِطراِز قابلّیت »شتافتند، ایرانیان را که به فرمودۀ مبارکش جماِل ُمنیر به زندان عّکا در َارِض َاقَدس می

 در پرورش استعدادهای خدادادی خود مساعدت فرمود.« و استعداد ُمَزّینند

چنان بود که حال در سراسر عالم مردم از نورانّیِت تعالیِم ِالهی نیاکان روحانی شما آن توفیقات درخشان

شوند. قدم اّول در این راستا تأکید شدید بر اخالق و رفتار پسندیده است. در نظر آن مند میبهره

حکم ای است محکم برای هر جامعۀ پیشرو و اساسی است مستحضرت اخالقّیات و روحانّیات شالوده

برای حفظ و تعادل نظم اجتماعی و پیشبرد رفاه و ترّقی همگانی. تعالیم بهائی به عنوان مثال این 

نماید که صداقت و امانت موجب افزایش توانایی جمعی، گسترش صنعت و اقتصاد مفهوم را روشن می

نیابد ولی اگر  و پیشبرد دیگر مشروعات مفید و سازنده است. هیچ مّلتی بدون تهذیِب اخالق رستگاری

فرما باشد پیشرفت در جمیع مراتب قطعی است زیرا افکار روشن گردد، روابط فردی و اخالقّیات حکم

جمعی تحکیم یابد، شجاعت اخالقی تثبیت شود، علوم و فنون و خردگرایی ترویج گردد، تجارت توسعه 

ارۀ امور قرار گیرد و در نتیجه پذیرد، رفاه ماّدی و معنوی و آزادی و احترام همگان محور سیاست و اد

مالحظه فرمایید که امروز در سراسر جهان چه بسیار احزاب مختلف که مّدعی   مّلت خلِق جدید شود.

گامی در بهبود اجتماع هستند ولی به عّلت عدم تمّسک به صداقت و امانت، در واقع تیشه بر پیش

ُیْخِرُبوَن »فرماید آیۀ قرآن کریم است که می زنند و عملکردشان مصداق اینریشۀ حیات اجتماع خود می
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مضمون به فارسی: خانه های خود را با دست های خود خراب  /2]سورۀ َحشر، آیۀ « ُبیوَتُهْم ِبأْیدیِهْم.

 می کنند.[

ایم عصارۀ تعالیم دیگر حضرت بهاُءاهلل یگانگی نوع انسان، های َاخیر نیز ذکر نمودهطور که در پیامهمان 

مسیر تحّقق آن، مفهومی جدید از دیِن الهی متناسب با دوران بلوغ جمعی نوع بشر، و  طرح و

آثاِر مبارکه ]کتب و آثاِر  گذارِی تمهیدات الزم برای رفاه عالم بر اساس اّتحاد، عدالت و صلح است.پایه

همبستگی باشد  باید ترویج وحدت و نماید که ثمرۀ دینوحیانی دین بهائی[ این نکتۀ مهم را تأکید می

و اگر دین موجب نزاع شود البّته عدم آن بهتر است. بدون شّک مذاکرات شما با دوستان، همکاران و 

های واالی امروِز همۀ همسایگان در این اّیاِم فرخنده یادآور این مطلب خواهد بود که چطور آرمان

ۀ اصلی زندگی شما و نیاکان روحانی ای که همواره انگیزمردم ایران انعکاسی است از همان اهداف عالیه

ای که مردم آن سرزمین از زمان ظهور حضرت تاریخ گواه است که مشکالت عمده شما بوده و هست.

های قومی، اختالفات اند مسائلی از قبیل تفاوتباب و حضرت بهاُءاهلل تا به حال با آن رو به رو بوده

شماری باشد. گروه بیگرایی میرخورد تجّدد و سّنتهای مربوط به بمذهبی، انحطاط اجتماع، و چالش

بینند و امید و سرور از مردم دنیا در تعالیم حضرت بهاُءاهلل درمانی برای دردهای امروزی نوع بشر می

باشد. ها میحاصله از کوشش در جهت اجرای این تعالیم است که مشّوق آنان برای برگزاری این جشن

انیان عزیز حّتی بدون در نظر گرفتن مسئلۀ دین و صرفًا به خاطر سعادِت پایدار تصّور فرمایید که اگر ایر

هایی جلوگیری خواهد شد، چه کشور خود به موجب تعالیِم حضرت بهاُءاهلل عمل نمایند از چه زیان

هایی حاصل خواهد گردید، چه آسایشی دست خواهد داد، چه رفاهی برای همگان تأمین پیشرفت

گونه سربلندی ایران که وعدۀ حتمی آن در آثار بهائی به کّرات ذکر شده تحّقق خواهد خواهد گشت و چ

 پذیرفت.

شمول، آن خوابی را که پدر بزرگواِر َجماِل مبارک دوستان محبوب: بیایید تا در بحبوحۀ این جشن جهان

به یاد آوریم و دست شکرانه به درگاه ایزد متعال  84ر اّیام طفولّیِت آن حضرت دیدند]حضرت بهاُءاهلل[ د
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نماییم که نهایتًا بلند نماییم که َالَحمُد ِلله شواهد آشکار این واقعّیت را به چشم ظاهری مشاهده می

تواند مانع َمشّیِت ِالهی ]خواسِت خداوندی[ گردد. در ادعیۀ خود در َاعتاِب هیچ نیرویی در این عالم نمی

 بیت العدل اعظم[  ]امضا:« دائمًا به یاد شما عزیزان هستیم.مقّدسۀ ُعلیا 
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 برداشتِن دو گاِم بسیار مهّم: َدرک و ترِک َاکاذیب؛ جستجوی حقیقت با رعایِت شروِط آن
اینك با توّجه به دو پیام فوق و با توّجه به آنچه در این مقال ذكر شد، وقت آن است كه، تا فسادهای 

و اخالقی و معنوی بدتر از این نشده، ایرانیان عزیزی که هنوز قدم در راِه موجود و مشکالت ماّدی 

تحقیق دربارۀ حقیقِت دین بهائی نگذاشته اند، دو گاِم بزرگ و بسیار مهّم بردارند: اّولین گام چنان كه 

 غافل قباًل اشاره شد این كه بر بطالِن تقالید و خرافات و تعّصبات و ُسنِن پوسیده ای كه بعضی علماِی 

بر دیِن اسالم بسته اند و نیز بر خیانت و دروغ و تهمت هایی كه همان ها علیه دین و جامعۀ بهائی 

تا بر »گفته و نوشته اند آگاه شوند. چه كه همان طور که قباًل آورده شد حضرت بهاُءاهلل می فرمایند: 

وِر دیانِت دِق این یوِم َبدیع ]یوِم ظهكذِب قبْل ]آنچه علماِی مزبور ِالقاء کرده اند[ آگاهی نیابی، بر ِص 

که توسط آن علماء تلقین و ِالقا شده این است که  یکی از دروغ های دیگری 85«بهائی[ گواهی ندهی.

خالِف نوشته های خود ایشان در رساله های توضیُح الَمسائل، تقلید را از فروع دین به اصول دین نیز 

تعمیم می دهند و به این وسیله عماًل مانع می شوند مسلمانان عزیز خود دربارۀ اصول دین که از جمله 

و یا در هر عقیدۀ وجدانی دیگری است جستجو و مطالعه کنند و این َامر را  تحقیق در پیام دین بهائی

 چنان جاانداخته اند که اگر مسلمانی هم بخواهد چنین اقدامی کند او را سرزنش و منع می کنند.

و دّومین گام آن كه مانند گروهی از ایرانیان شریفی که خود بدون تقلید از این و آن، به اکاذیِب قبل 

گشته اند و به مطالعه و درِک حقیقِت دین بهائی پرداخته اند، به پیاِم حضرت بهاُءاهلل توّجه آگاه 

فرمایند و ُمنصفانه و فقط به چشم خود كتب و آثار بهائی را بخوانند تا از حقیقت آن آگاه گردند و 

می فرماید:  سورۀ آل عمران قرآن مجید گردند كه 104خود قضاوت فرمایند، و ِمصداِق آیۀ  شریفۀ 

ٌة َیدُعوَن ِالی الَخیِر و َیأُمروَن ِبالَمعروِف َو َینهوَن َعِن الُمنَکِر َو اولِئَک ُهُم الُمفِلحوَن » ]و « .َوْلَتُکْن ِمنُکم ُامَّ

باید باشند از شما مسلمانان جمعی كه بخوانند به سوی خوبی و َامر كنند به نیكی و َنهی كنند از بدی 

 و نجات یافتگانند.[ و آن گروه رستگاران
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در آثار بهائی شروط تحقیق منصفانۀ بدون تعّصب و تقلید و نیز صفاتی که شخِص طالِب حقیقت باید 

داشته باشد تا به مقصود برسد مفصاًل توضیح داده شده است. الحمُد ِلله هم میهنان عزیزی حقایق را 

ن بهائی خود می کوشند تا سایرین را نیز از دربارۀ آنچه در باال گفته شد دریافته اند و در کنار دوستا

فسادهای موجود و مشکالت ماّدی و اخالقی و معنوی بتدریج پیام حضرت بهاُءاهلل آگاه نمایند تا بلکه 

بهبود یابد و ایران عزیز حیاِت تازه یابد و ایرانیان عزیز رفاه ماّدی و معنوی یابند. به این منظور مناسب 

شرایط و صفات اّولیه و ضروری تحقیق را از یکی از آثار حضرت بهاُءاهلل در  دانست در خاتمۀ َمقال،

صفاتی که در بیان زیر  ق گردیم.ن گردد و به آنچه شایسته است موفّ اینجا بیاورد تا جان منصفان شیری

ت ذکر فرموده اند صفات و اخالقیاتی است که نه تنها در آغاز برای کشف حقیق« شرایط اّولیۀ تحقیق»از 

ضروری است، بلکه پس از کشف حقیقت نیز برای حفظ موهبِت ِعرفان و ایمان به ظهور جدیِد ِالهی و 

 -انسانی -برای زندگی مطابق روح و ظاهر تعالیم و احکام رّبانی از َاعظم عوامل سعادت و رفاه ماّدی

 86روحانی فرد و جامعه و مؤّسساِت آن می باشد.

 ُمجاهد که اراده نمود قدِم طلب و سلوک در ُسبیِل معرفِت ُسلطاِن ای برادِر من شخِص »می فرمایند: 

ِقَدم گذارد باید در َبدایِت َامْر قلب را که َمحلِّ ظهور و ُبروِز َتجّلِی َاسراِر غیبِی ِالهی است از جمیِع ُغباراِت 

ه َسریِر ورود و جلوِس تیرۀ علوِم ِاکتسابی و ِاشاراِت َمظاِهِر شیطانی پاک و منّزه فرماید و َصدر را ک

ِت محبوِب َاَزلی است لطیف و نظیف نماید و همچنین دل را از عالقۀ آب و ِگل یعنی از جمیِع  َمَحبَّ

ُنقوِش َشَبحّیه و ُصَوِر ِظّلّیه ]نقش های موهوم و َاشکاِل سایه ها، کنایه از وابستگی های فانی[ مقّدس 

نماَند که مبادا آن ُحّب او را به جهتی بی دلیل میل دهد گرداند بقسمی که آثاِر ُحّب و ُبغض در قلب 

و یا ُبغض او را از جهتی منع نماید چنانچه الیوم اکثری به این دو َوْجه از َوْجِه باقی و حضرِت َمعانی 

اند و بی َشبان در صحراهاِی َضاللت و ِنسیان می چرند و باید در ُکلِّ حین توّکل به حّق نماید باز مانده

ز خلق ِاعراض کند و از عالِم ُتراب ُمنقطع شود و بگسلد و به َربُّ ااَلرباب َدرَبنَدد و َنْفِس خود را بر و ا

َاَحدی ترجیح ندهد و افتخار و استکبار را از لوِح قلب بشوید و به صبر و ِاصطبار دل َبنَدد و َصْمت 
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یده ِاحتراز کند، چه زباْن ناری است َافسرده ]سکوت[ را ِشعاِر ]عالمت و نشان[ خود نماید و از تکّلِم بی فا

و کثرِت بیان َسّمی است هالک کننده؛ ناِر ظاهری اجساد را ُمحَترق نماید و ناِر ِلساْن َارواح و َافِئده را 

بگدازد. اثِر آن نار به ساعتی فانی شود و اثِر این نار به قرنی باقی ماند. و ِغیَبت را َضاللت شمَرد و به 

هرگز قدم نگذارد زیرا ِغیَبْت ِسراِج ُمنیِر قلب را خاموش نماید و حیاِت ِدل را بمی راند. به  آن َعرصه

قلیل قانع باشد و از طلِب کثیْر فارْغ. ُمصاحبِت ُمنقطعین را غنیمت شمارد و ُعزلت از ُمتمّسکین و 

قتدار در طلِب آن ِنگار کوشد. ُمتکّبرین را نعمت شمرد. در َاسحار به َاذکار مشغول شود و بتماِم هّمت و ا

غفلت را به ناِر ُحّب و ذکر بسوزاند و از ٰما ِسَوی اهلل ]غیر از خداوند[ چون برق درگذرد و بر بی نصیبان 

نصیب بخشد و از محرومان عطا و احسان دریغ ندارد. رعایِت حیوان را منظور نماید تا چه رسد به 

یند[ و از جاناْن ]محبوب و معشوق معنوی[ جان دریغ ندارد انسان و َاهِل َبیان ]آنان که سخن می گو

و از َشماَتِت خلق ]سرزنِش مردم[ از َحّق ِاحتراز نجوید و آنچه برای خود نمی پسندد برای غیر نپسندد 

و نگوید آنچه را وفا نکند و از خاِطئان ]خطاکاران[ در کماِل استیال درگذرد و طلِب َمغفرت نماید و َبر 

قلِم َعْفْو َدرِکشد و به حقارت ننگرد. زیرا ُحْسِن خاتمه مجهول است. ای َبسا عاصی ]گناهکار[ عاصیاْن 

که در حیِن موت به جوهِر ایمان موّفق شود و َخمِر َبقا ]شراب زندگانی[ چشد و به َمََل َاعلٰی ]عاَلِم باال[ 

به َاْسَفِل َدَرکاِت ِنیران ]پایین ترین  شتابد و َبسا ُمطیع و مؤمن که در وقِت ِارتقاِی ُروح تقلیب شود و

درجاِت پسِت جهّنم[ َمقّر یابد. باری مقصود از جمیع این بیاناِت ُمتقنه و اشاراِت ُمحکمه آنست که 

ساِلک و طاِلب باید جز خدا را فنا داند و غیِر معبود را معدوم شمرد و این شرائط از صفاِت عالین و 

که در شرائِط ُمجاهدین و َمْشِی سالکین در َمناِهِج ]راه های آشکاِر[ ِعلُم  َسجّیۀ ]خوِی[ روحانیّین است

الَیقین ]اّولین مرحله از دانستن؛ دانستنی که انسان را به یقین رهنمون می سازد. قبل از مرتبۀ َعیُن 

قلب و وصول به  الُیقین و َعیُن الَیقین قبل از مرتبۀ َحقُّ الُیقین و نوُر الَیقین است که مقاِم اطمینان

حقیقت است.[ ذکر یافت. و بعد از تحّقِق این مقامات برای سالِک فارغ و طالِب صادق لفِظ ُمجاهد 

ذیَن جاَهُدوا فٖینا»دربارۀ او صادق می آید و چون به عمِل  مضمون به  /69]سورۀ عنکبوت، آیۀ « َو الَّ
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د شد البّته به بشا ُهْم ُسُبَلنا»رِت فارسی: آنان که برای ما بکوشند[ ُمؤیَّ  /69]سورۀ عنکبوت، آیۀ « َلَنْهِدَینَّ

مضمون به فارسی: البّته ایشان را به سوی راه های خود هدایت می کنیم.[ ُمسَتبَشر ]شاد[ خواهد شد. 

و چون ِسراِج طلب و ُمجاهده و ذوق و شوق و عشق و َوَلْه و َجذب و ُحّب در قلب روشن شد و نسیِم 

ت از َشطرِ  َاحدّیه وزید، ظلمِت َضاللِت َشّک و َرْیْب زائل شود و َانواِر ِعلم و یقین همۀ َارکاِن وجود  َمَحبَّ

را احاطه نماید. در آن حین َبشیِر معنوی به بشارِت روحانی از مدینۀ ِالهی چون صبِح صادْق طالع شود 

دار نماید و عنایات و تأییداِت و قلب و َنْفْس و روح را به صوِر ]شیپوِر[ معرفت از نوِم ]خواِب[ غفلت بی

ُروُح الُقُدِس َصَمدانی حیاِت تازۀ جدید مبذول دارد بقسمی که خود را صاحِب چشِم جدید و گوِش 

بدیع و قلب و ُفؤاِد تازه می بیند و رجوع به آیاِت واضحۀ آفاقّیه و َخفّیاِت َمستورۀ َانُفسّیه می نماید و 

بابی مفتوح مشاهده نماید برای وصول به مراتِب َعیُن الَیقین و َحقُّ الَیقین به َعیُن اهلِل بدیعه در هر ذّره 

و نوُر الَیقین و در جمیِع َاشیاء َاسراِر َتَجّلِی َوحدانّیه و آثاِر ظهوِر َصَمدانّیه مالحظه کند. َقَسم به خدا که 

ین مقاِم بلنِد َاعلٰی واصل گردد اگر سالِک سبیِل ُهدٰی و طالِب َمعاِرِج ُتقٰی ]مقاماِت پرهیزکاری[ به ا

رائحۀ ]بوِی خوِش[ َحّق را از فرسنگ هاِی َبعیده ِاستنشاق نماید و صبِح نورانِی هدایت را از َمشِرِق ُکلِّ 

ز شود که َحّق  َشیء ادراک کند و هر ذّره و هر َشیء او را داللت بر محبوب و مطلوب نماید و چنان ُمَمیِّ

ّل ]سایه[ فرق گذارد. مثاًل اگر نسیِم حّق از َمشرِق ِابداع وزد و او در َمغرِب را از باطل چون شمس از ِظ 

ِاختراع باشد البّته ِاستشمام کند. و همچنین جمیِع آثاِر حّق را از کلماِت بدیعه و اعماِل َمنیعه و افعاِل 

چنانچه اهِل لؤلؤ ]گوهرفروش[ َلمیعه ]درخشان[ از افعال و اعمال و آثاِر ٰما ِسوٰی ]غیر از حّق[ امتیاز دهد 

لؤلؤ را از َحَجر ]سنگ[ و انساْن َربیع ]بهار[ را از َخریف ]پاییز[ و حرارت را از ُبرودت. و دماِغ جان چون 

از ُزکاِم َکون و ِامکان پاک شد البّته رائحۀ جانان ]بوِی خوِش محبوب[ را از َمنازِل َبعیده بیابد و از اثِر آن 

هِر[ ایقاِن حضرِت َمّنان وارد شود و َبدایِع حکمِت حضرِت ُسبحانی را در آن شهِر رائحه به ِمصِر ]ش

روحانی مشاهده کند و جمیِع علوِم مکنونه را از َاطواِر َوَرقۀ شجرۀ ]حاالت و صداهاِی برِگ درخِت[ آن 

هر و باطن شنود و مدینه ِاستماع نماید و از ُتراِب آن مدینه تسبیح و تقدیِس َربُّ ااَلرباب به گوِش ظا
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َاسراِر رجوع و ِایاب ]رجعت و بازگشت[ را به چشِم ِسّر مالحظه فرماید. چه ذکر نمایم از آثار و عالمات 

ر شده؟ بی آْب رفِع َعَطش  و ظهورات و َتَجّلیات که به َامِر سلطاِن َاسماء و صفات در آن مدینه ُمقدَّ

ُت اهلل بَیفز اید. در هر گیاهی حکمِت بالغۀ معنوی مستور است و بر شاخساِر نماید و بی ناْر حرارِت َمَحبَّ

اش هر ُگل هزار بلبِل ناطقه در َجذب و شور. از الله های َبدیعش ِسرِّ ناِر موَسوی ظاهْر و از َنَفحاِت ُقدسّیه

د. در هر َوَرَقش َنْفخۀ ُروُح الُقُدِس عیسوٖی باِهْر. بی َذَهْب ]بدون طال[ َغنا بخشد و بی فنا َبقا عطا فرمای

اش ]ُاطاقش[ صد هزار حکمْت َمخزوْن و ُمجاهدیِن ِفی َنعیمی ]نعمتی و بهشتی[ َمکنوْن و در هر ُغرفه

اهلل بعد از انقطاع از ٰما ِسوٰی چنان به آن مدینه ُانس گیرند که آنی از آن ُمنَفّک ]جدا[ نشوند. دالئِل 

هیِن واضحه را از جماِل ُگل و َنواِی بلبل اخذ نمایند. و این قطعّیه را از ُسنُبِل آن َمحفل شنوند و َبرا

مدینه در رأِس هزار َسنه َاْو َازَید َاْو َاَقّل ]هزار سال یا بیش تر یا کم تر از هزار سال[ تجدید شود و تزئین 

ِن ]زماِن[ عیسٰی یابد... و آن مدینْه ُکُتِب ِالهّیه است در هر عهدی؛ مثاًل در عهِد موسٰی توراة بود و در َزمَ 

اثِر وحیانی « کتاب مستطاب بیان]»ِانجیل و در عهِد محّمد َرسوُل اهلل ُفرقان ]قرآن[ و در این عصر بیان 

ِر حضرت بهاُءاهلل[ و در عهِد َمْن َیْبَعُثُه اهلُل ]کسی که خدا او را مبعوث خواهد کرد؛ اشاره  حضرت باب ُمَبشِّ

هاُءاهلل هستند.[ کتاِب او که رجوِع ُکلِّ ُکُتب به آن است و ُمَهْیِمن به موعود دیانت بابی که حضرت ب

 87«لب و قادر[ است بر جمیِع ُکتب.]غا
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بیُت العدِل َاعظم خطاب به بهائیان ایران. تمّنای نگارنده آن که عزیزان حتمًا آن را مطالعه فرمایند. زیرا راجع به  2003نوامبر  26از پیام   25
  /89http://www.velvelehdarshahr.org/nodeن است. متن پیام: سرنوشت ایران عزیزما

. و نیز برای دیدن نمونه های بعضًا 17و  16برای مشاهدۀ دیگر نمونه های این تجلیل و تکریم و تعظیم از جمله رجوع شود به یادداشت های 
 /530http://aeenebahai.org/en/nodeید به: قدیمی تر نگاه کن

http://news.persian-bahai.org/1201
https://bicentenary.bahai.org/fa/public-messages-media
https://bicentenary.bahai.org/fa/artistic-expressions/
http://news.persian-bahai.org/
http://aeenebahai.org/fa/taxonomy/term/348
http://www.aeenebahai.org/fa/taxonomy/term/351
http://aeenebahai.org/fa/node/3712
http://www.payamha-iran.org/2017-10-17
http://velvelehdarshahr.org/node/71
http://news.persian-bahai.org/archive?category_id=228
http://justice4iran.org/persian/j4iran-activities/bahai-report/
http://www.velvelehdarshahr.org/node/234
http://velvelehdarshahr.org/node/338
http://www.velvelehdarshahr.org/node/89
http://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/bahaullah/kitab-i-iqan/
http://velvelehdarshahr.org/node/338
http://www.velvelehdarshahr.org/node/89
http://aeenebahai.org/en/node/530
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 .2888851blog/-yaroon.com/jasb30http://wwwو نیز: 

در: « الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض»است:  اکثر این الواح و خطاب ها از جمله در این منابع منتشر شده  26
http://reference.bahai.org/fa/t/b/   :751و نیزprojects.org/node/-http://www.bahai  ای از َالواِح َجماِل َاقَدِس َابهٰی که مجموعه»و

 در:« لوح خطاب به شیخ محمد تقى مجتهد اصفهانی»و  /http://reference.bahai.org/fa/t/bدر: « بعد از کتاِب َاقدس نازل شده

 wolf-son-texts/bahaullah/epistle-http://www.bahai.org/fa/library/authoritative 

 .9الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص   27
. شرح این سفرها را نویسندگان بهائی و غیر بهائی نوشته اند و خطابه ها و سخنرانی های 38 -37، صص: 4مکاتیب حضرت عبُدالبهاء، ج   28

در « خطابات حضرت عبُدالبهاء»دالبهاء در آمریکا و اروپا و مصر در منابع بهائی و غیر بهائی موجود. از جمله رجوع شود به: سه جلد حضرت عب
و دو جلد ؛ /171http://velvelehdarshahr.org/nodeدر اینجا: « پیام ملکوت»؛ و کتاب /http://reference.bahai.org/fa/t/abاینجا: 
بهائی در آمریکا؛ به  تاریخچه آغاز و گسترش دین»؛ و http://reference.bahai.org/fa/t/others.htmlدر اینجا: « َبدایُع اآلثار»کتاب 

 ، از خانم سهیال وحدتی در:«پیام صلح و انساندوستی از شرق»و « مناسبت صدمین سالگرد سفر عبدالبهاء به آمریکا

rooz.com/article.jsp?essayId=43907-http://www.akhbar 

rooz.com/article.jsp?essayId=44062-http://www.akhbar 

 YAk54http://www.youtube.com/watch?v=VfftqGو نیز: 

فی الحقیقه وقتی انسان به ظلمات روزافزون ». در این مورد حضرت ولیِّ َامُراهلل می فرمایند: 904، ص 3مکاتیب حضرت عبُدالبهاء، ج   29
جهان کنونی می نگرد به نحو کامل در می یابد که اگر پیام حضرت بهاءاهلل به قلوب انسان ها نرسد و آنها را منقلب نسازد صلح و صفا و 

. امید همیشگی هیکِل َاطَهر ]حضرت ولیِّ َامُراهلل[ آن است که رفتار مؤمنین فردًا فرد و نیز تعالی روحانی از چهرۀ جهان رخت بر خواهد بست
ز همه در حیات جامعۀ بهائی چنان باشد که توّجه دیگران را به ِامِر ِالهی جلب نماید. جهان نه تنها تشنۀ عقاید و اصول رفیع است بلکه بیش ا

 )ترجمه. نمونۀ حیات بهائی(« ی توانند و می بایست ارائه دهنده آن باشند.محتاج سرمشق درخشانی است که بهائیان م
 .45بدیع، شمارۀ  141منتخباتی از آثار حضرت بهآُءاهلل، لجنۀ نشر آثار امری بلسان فارسی و عربی، النگنهاین، آلمان، نشر اّول   30
 .115منتخباتی از آثار حضرت بهآُءاهلل، شمارۀ   31
 .116ر حضرت بهآُءاهلل، شمارۀ منتخباتی از آثا  32
 .80الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص   33
 .125، ص 1آیات الهی جلد   34
 .298، ص 1آیات الهی، جلد   35
 .10مجموعۀ الواح بعد ازکتاب  اقدس، شمارۀ   36
 /171http://velvelehdarshahr.org/node. دانلود در اینجا: 273، ص «پیام ملکوت»کتاب   37
. دانلود در 292 -280، صص: «پیام ملکوت»برای مطالعۀ مختصری دربارۀ احتیاج عالم به دین و َنَفثاِت ُروُح الُقُدس مراجعه شود به کتاب   38

 /171http://velvelehdarshahr.org/nodeاینجا: 
 . 287و  276حضرت عبُدالبهاء، همان منبع، صص:   39
گ لوح اشراقات. اندیشمندان منصف عالم نیز بر آن چه حضرت بهاُءاهلل تأكید ورزیده اند معترفند. از جملۀ آن ها، مّورخ و جامعه شناس بزر   40

( است كه دین را قّوه ای سرشته شده در طبیعِت بشر می داند كه تأثیِر كّلی در نظم و اخالق جامعۀ Arnold Toynbeeآرنولد تویینبی )
 انسانی دارد.

  2017iran.org/-http://www.payamha-10-10ترجمه. برای دانلود پیام مزبور رجوع شود به:  41
 /854http://www.noghtenazar.org/nodeرجوع شود به:   42

http://www.30yaroon.com/jasb-blog/2888851
http://reference.bahai.org/fa/t/b/
http://www.bahai-projects.org/node/751
http://reference.bahai.org/fa/t/b/
http://reference.bahai.org/fa/t/ab/
http://velvelehdarshahr.org/node/171
http://reference.bahai.org/fa/t/others.html
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=43907
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=44062
http://www.youtube.com/watch?v=VfftqG54YAk
http://velvelehdarshahr.org/node/171
http://velvelehdarshahr.org/node/171
http://www.payamha-iran.org/2017-10-01
http://www.noghtenazar.org/node/854
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لزوم دین؛ ضرورت تجدید »آن. و نیز جزوۀ  152 -210برای همۀ این تعالیم از جمله رجوع شود به کلِّ کتاب پیام ملکوت، و از جمله صفحات   43

 »؛ و نیز بیانیۀ مصّوب مرکز جهانی بهائی، بیُت الَعدِل َاعظم، با عنوان  /219http://velvelehdarshahr.org/nodeنجا: در ای« و استمرار ادیان
 در اینجا:« دین الهی یکی است

221iran.org/node/-http://www.payamha  و سه فایل ضمیمۀ آن در اینجا: « دین حقیقی و مقام و لزوم و مقصود از آن»؛ و نیز مقالۀ
524http://velvelehdarshahr.org/node/  در اینجا: « دین بهائی و مسالۀ قائمیت بحثی پیرامون اسالم، خاتمیت»و نیز مقالۀ مفّصِل

http://negah.org/1083 

 .176پیام ملکوت   44
 .120 -100کتاب مستطاب ایقان، صص:   45
 .28اقتدارات، صفحه   46
 .135 -133اشراقات، صص:   47
 .284-285، صص 2خطابات، جلد  48
 .179 -178پیام ملکوت، صص   49
 .182 -181پیام ملکوت صص   50
 169در بیت مبارک، مجموعه مقاالت دکتر محّمد افنان، دنداس، اونتاریو، کانادا،  1919از بیانات شفاهی حضرت عبدالبهاء، شب نهم آگست   51

حضرت عبدالبهاء، آهنگ ، به نقل از یادداشت های جناب دکتر لطف اهلل حکیم در زمان تشّرف به حضور 301 -300میالدی، صص:  2013بدیع، 
 .30، ص 12 -11بدیع( شمارۀ  130) 28بدیع، سال 

 .183 -182پیام ملکوت، صص:   52
 .73 -69پیام ملکوت، صص:   53
د، ص   54  .406کتاب امر و خلق، جلد یک و دو در یک ُمَجلَّ
 .90 -89پیام ملکوت، صص:   55
 .365، ص 1آیات الهی، جلد   56
 .148، ص 2خطابات، ج   57
 .125 -126، صص 5مکاتیِب حضرت عبُدالبهاء، ج   58
 Theاین کتاب آمده است:  318که در صفحۀ  1912ترجمه ای از یکی از نطق های حضرت عبدالبهاء در ایاالت مّتحده و کانادا در   59

Promulgation of Universal Peace. 
 language=fa24iran.org/node/-http://www.payamha?دانلود در اینجا:   60
حیات بهائی، مجموعه ای از نصوص مبارکه و ترجمه ای از دستخط های صادره توّسط و یا از طرف حضرت وّلی امراهلل و بیت العدل اعظم   61

. دانلود در اینجا: 3، بند شمارۀ 2008الهی، تهّیه و تنظیم: دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح بیت العدل اعظم الهی، )از: مرکز جهانی بهائی( مارس 
http://aeenebahai.org/fa/node/2107 

 .53 -52، صفحۀ 8مائدۀ آسمانی، جلد   62
 .235پیام ملکوت، ص   63
 .222پیام ملکوت، ص  64
 .38، ص 1976دِل َاعظِم ِالهی، اگوست مجموعۀ آثار مبارکه دربارۀ تربیت بهائی، تنظیم شده از طرف دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح بیُت الع  65
 .333، ص 1مکاتیِب حضرت عبُدالبهاء، جلد   66
 .135 -134پیام ملکوت، صص:   67
 .146پیام ملکوت، ص  68
 .207مفاوضات، ص   69
 .26-25لوح مبارک خطاب به شیخ محّمد تقی نجفی، ص   70

http://velvelehdarshahr.org/node/219
http://www.payamha-iran.org/node/221
http://velvelehdarshahr.org/node/524
http://negah.org/1083
http://www.payamha-iran.org/node/24?language=fa
http://aeenebahai.org/fa/node/2107
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 language=fa25iran.org/node/-http://www.payamha?ترجمه. به نقل از بیانیۀ قرن انوار. دانلود در اینجا:   71
 بیت العدل اعظم در اینجا: 1391اسفند  12برای توضیح بیشتر در این مورد از جمله رجوع شود به: پیام   72

?language=fa78iran.org/node/-http://www.payamha  و « بهائّیت و سیاسِت عدم مداخله در سیاست»و نیز سه قسمت از مقالۀ
و  /74http://velvelehdarshahr.org/nodeو  /71http://velvelehdarshahr.org/nodeیادداشت های آن در این سه آدرس: 

http://velvelehdarshahr.org/node/75 
 .31 -28پیام ملکوت، صص:   73
 دربارۀ َمشِرُق ااًلذکار که اصطالحی است که برای عبادگاه بهائیان به کار می رود از جمله مراجعه شود به:  74

adhkar-life/mashriqul-http://www.bahai.org/fa/action/devotional  
 http://reference.bahai.org/fa/t/seدر اینجا: « دوِر بهائی»ترجمه. توقیع   75
 .6جزوۀ دیانت بهائی یک آئین جهانی، ص  76
 http://reference.bahai.org/fa/t/seدر اینجا: « ندا به اهل عالم»ترجمه. توقیع   77
 http://reference.bahai.org/fa/t/se. در اینجا: 163-167ترجمه. نظم جهانی بهائی، صص   78
از جمله مراجعه شود به فصل چهارم کتاب « صلِح َاعظم»تا « صلِح َاصَغر»دربارۀ مراحِل تحّقِق صلح طبق پیش بینی های حضرت بهاءاهلل از   79
 230ttp://velvelehdarshahr.org/node/hدر اینجا: « نگاهی تازه به دیانت بهائی»
 .83 -94، صص: «حال و آینده جهان»، به نقل از «َقْد َظَهَر َیوُم المیعاد»ترجمه. توقیع   80
  2017iran.org/-http://www.payamha-10-01ترجمه. برای دانلود پیام مزبور رجوع شود به:  81
 2017iran.org/-http://www.payamha-10-17برای دانلود آن رجوع شود به:   82
 آورده شد. 78کلِّ این پیام در همین متن طبق توضیح یادداشت شمارۀ   83
در اوقاتی که حضرت بهاُءاهلل در سنین َصباوت بودند جناب »چنین آمده است:  100 -99، صص: «تاریخ نبیل»دربارۀ خواب مزبور در کتاب   84

کران به شنا مشغول هستند. نورانّیِت جسِم وزیر که پدر بزرگوارشان بود شبی در عالم رؤیا مشاهده نمود که حضرت بهاُءاهلل در دریای بی
قدری شدید بود که تمام دریا را روشن کرده بود. گیسوان سیاهش در اطراِف َسر در روی آب پریشان و هر تاری از موِی مبارکش را شریفش ب

ها هم ها از نوِر ُرخساِر حضرتش خیره گشته و به هر طرف که آن بزرگوار شنا می فرمودند تمام آن ماهیماهی ای به لب گرفته همۀ آن ماهی
موئی را گرفته بودند به همان طرف می رفتند َمَعذِلک ضرر و اذّیتی به بدن مبارکش نمی رسید و حّتی یک موی هم از سرش  که هر یک تار

جناب وزیر چون  .ها از دنبال حضرتش می رفتندجدا نشده با کمال آسانی و راحتی بدون هیچ مانعی و راِدعی شنا می فرمودند و همۀ ماهی
را احضار فرمودند تا رؤیا را تعبیر و آن خواب عجیب را تفسیر نماید. شخص معّبر مثل این که عظمت آیندۀ حضرت  بیدار شدند معّبر شهیری

کرانی که مشاهده نمودید عاَلِم وجود است پسر شما یک تنه و تنها بر عالم تسّلط بهاُءاهلل به او الهام شده باشد به جناب وزیر گفت دریای بی
مانع او نخواهد شد تا به منظوری که در نظر دارد نرسد هیچ کس را توانائی آن نیست که او را ممانعت کند. خواهد یافت و هیچ چیز 

ماهیانی که مشاهده نمودید ُاَمم و َاقوامی هستند که از قیام فرزند شما مضطرب و پریشان می شوند و دوِر او جمع شده ولکن حمایت و 
پریشانِی َاقوام و ُاَمم محافظت خواهد فرمود و گزند و اذّیتی به او نخواهد رسید. پس از این بیان حفِظ ِالهی فرزند شما را از اضطراب و 

شخص معّبر را برای مشاهدۀ فرزند دلبند خویش بردند چون معّبر چشمش به صورت حضرت بهاُءاهلل افتاد و آن جمال سحرآسا را مشاهده 
اختیار زبان به َمدح و ثناء گشود و بقدری تمجید و تعریف کرد که تعّلق جناب وزیر ند بیکرد و آثار عظمت و جالل را در سیمای حضرتش خوا

ت و حمایت خویش فرزند  به فرزند بزرگوارش از آن تاریخ به بعد بدرجات بیشتر شد و مانند یعقوب که شیفتۀ یوسف بود در َمهِد َمَحبَّ
 «ارجمندش را پرورش می داد.

 .424، ص6آثار قلم اعلی، ج  85
دربارۀ صفات اخالقی و روحانی مزبور بقدری در آثار بهائی ذکر شده است که که خوانندگان عزیز براحتی می توانند به آنها مراجعه و   86

ب مکاتی»از آثار حضرت بهاُءاهلل و مجلداِت « کلمات مکنونه»و « آثار قلِم َاعلیٰ »مطالعه و تعّمق فرمایند. از جمله رجوع شود به: مجّلداِت 
گلزار »و نیز تألیفات نویسندگان بهائی در این خصوص مثل « بیُت الَعدِل اعظم»و آثار حضرت ولیِّ َامُراهلل و و پیام های « حضرت عبُدالبهاء

http://www.payamha-iran.org/node/25?language=fa
http://www.payamha-iran.org/node/78?language=fa
http://velvelehdarshahr.org/node/71
http://velvelehdarshahr.org/node/74
http://velvelehdarshahr.org/node/75
http://www.bahai.org/fa/action/devotional-life/mashriqul-adhkar
http://velvelehdarshahr.org/node/230
http://www.payamha-iran.org/2017-10-17
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و... که همه در این سایت ها قابل دانلود است: « گنجینۀ حدود و احکام»و « امر و خلق»و « تعالیم بهائی

http://reference.bahai.org/fa/t/alpha.html 

iran.org-http://www.payamha 

. دربارۀ شرایط و صفات تحقیق همچنین 125، شمارۀ «منتخباتی از آثار حضرت بهاُءاهلل»و نیز کتاب  131 -126کتاب مستطاب ایقان، صص:   87
که در یادداشت های « پیام ملکوت»از آثار حضرت بهاُءاهلل و نیز کتاب « چهار وادی»و « هفت وادی»و « لوح َجواِهُر ااَلسرار»ع شود به رجو

 موجود است. 86قبلی مکّررًا ذکر شده است. همۀ این آثار در دو آدرس مذکور در یادداشت شمارۀ 

http://reference.bahai.org/fa/t/alpha.html

