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 لِم انسانیو هدِف وحدِت عا پیام حضرت بهاُءهللا پایه وعظمت و استحکام 

 

در مّدت چهل سال رسالت خود، در حینی که دائماً تحت ( 6)حضرت بهاُءهللا شارع و مؤّسس دین بهائی 

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

نوان مربّی جدیِد عالَم در عصر جدیِد عالوه بر اعالن مّدعایشان و ارائۀ دالیل حقّانیِّت ظهورشان به ع

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

 .منصوص فرمودند

 

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

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

اِخماِد ناِر [ دالیل آشکار]مقصود این مظلوم از حمِل شدائد و بالیا و اِنزاِل آیات و اِظهاِر بَینات »: فرمایند

لَم به نوِر اتّفاق منّور گردد و به بوده كه شاید آفاِق اَفئدۀ اهِل عا[ آتش کینه و دشمنی]َضغینه و بَغضاء 

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

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

سنگ بنای نظاِم جهاْن آرای »و « تعالیم حضرت بهاُءهللا محوِر جمیع»و « غائی آئین حضرت بهاُءهللا

 (2. )است« حضرت بهاُءهللا

 

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

شته است و امروز اتّحاد دولْت شهری و اتّحاد ملّی، مراحلی است که بشر پیموده و با موفّقیّت پشت سر گذا

دوران ایجاد کشورها بر اساس ملّت ها سپری شده . اتّحاد جهان است که هدف و مقصد بشر سرگردان است

پس جهانی که رو به بلوغ است باید این . و هرج و مرج ناشی از حکومت های ملّی رو به اوج گرفته است



گانگی در جمیع روابط انسانی را قبول کند طلسم را بشکند و خود را از شّر این بت ها برهاند و وحدت و ی

 (9)« .و یکباره دستگاهی را براه اندازد که این اصل اصیل وحدت را در آن تجّسم بخشد

 

حضرت بهاُءهللا برای تحقّق و اجرائی شدن هدِف واالِی مزبور اساسی ترین و حیاتی ترین شرط الزم و 

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

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

محکم و متین بود که فقدانش در ادیان گذشته سبب ( 4)ی «عهد و میثاق»تحقِّق آن هدِف بی همتا، تأسیِس 

حضرتشان این عهد و میثاق را . ات دائمی خانمانسوز در ادیان مزبور شده بودبروز اختالفات و انشعاب

 (5. )وحدت عالم انسانی قرار دادند« ضامن»و « محور»

 

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

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

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

و نیز مجدداً کتباً و رسماً به اثر قلِم معجزآسای خویش حکم تأسیس . ادیان قبل را بکلّی مسدود فرمودند

موسوم و منصوص است و با « بیُت العدِل اعظم»ی جامعۀ جهانی بهائی را که به مرکز روحانی و ادار

انتخابات سه مرحله ای توسط بهائیان همۀ کشورهای جهان انتخاب می شود و عهده دار هدایت و اجرای 

 (6. )تعالیم دیانت بهائی در دورۀ حّد اقّل هزار سالۀ آن است، تشریع فرمودند

 

حضرت بهاءهللا، در وصیّت نامۀ کتبی با « عهد و میثاقِ »نوبۀ خود و بر اساس حضرت عبُدالبهاء نیز ب

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

ثیل دو از اقدامات اساسی و حیاتی و بی م. دیانت بهائی و مبیِّن آثار وحیانی آن تعیین فرمودند« ولیِّ اَمرِ »

« بیُت العدل اعظم»مبیِّن منصوص، یعنی حضرت عبُدالبهاء و حضرت ولیِّ اَمُرهللا، تمهید مقّدمات تأسیس 

میالدی در صدمین سال اظهاِر اَمِر علنی حضرت بهاءهللا حاصل  6369که نهایتاً این مقصود در سال بود 

ی منصوص در آثار حضرت بهاءهللا و طبق دستورالعمل ها و روش ها« بیُت العدِل اَعظم»شد و اّولین 



تبیینات و توضیحات دو مبیّن منصوص تشکیل گردید و حال نیز به وظایف جهانی خود مشغول و مألوف 

 (7. )است

 

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

ی برای ادارۀ جامعه و تأمین «نظم بدیع»ارشان نازل فرمودند، و سایر آث« کتاب مستطاِب اَقدس»در 

 ( 8. )عدالت و وحدت و رفاه مادی و معنوی عالم انسانی ایجاد فرمودند که در ادیان بی سابقه است

اند، بلکه نظامی را نیز اِبداع فرمودند که  تنها اصول معیـّنی را اعالن نفرموده»به این معنی که حضرتشان 

آن مفهوم عظیم وحدت عالم انسانی حال »و هم اکنون ( 3)می باشد « یس و اِبقاِء آن کمال مطلوبوسیلۀ تأس

 ( 61)« .در مراحل ابتدائی و ساده اش در قالِب تشکیالت جهانی پیروان حضرت بهاُءهللا تجّسم یافته است

 

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

ی دین را بازیچۀ امیال «نظم بدیع»را در آثار مکتوب و َممهور خویش تشریع می فرماید و با ایجاد چنین 

بعضی ُعلمای دینی غافل و  مغرور نساخته، با اِلغاِء حرفۀ کشیشی و « استبداِد رأیِ »و جاه طلبی و 

آئیِن « ات و مقاصد و تمایالت بوروکراسی این طبقهطبقۀ علماء و روحانیون و فقداِن امتیاز»آخوندی و 

اِلهی و جامعۀ پیروان را از اختالفاتی که منجر به تفرقۀ دائمی و ایجاد فرقه های متنازع توسط علمای 

 (66. )مزبور می شود مصون می سازد

 

ائی به عنوان به« مؤّسساتِ »، «جامعه»، «افراد»است که « عهد و پیمان»و این « نظم بدیع»بر اساس این 

با ( 62)است « وحدت عالم انسانی»سه مسؤول اجرا و پیش بردن جریان و پروسه ای که هدف نهائی اش 

را « وحدِت نوع انسان»و « وحدِت ادیان»، «وحدِت اِلهی»حضرت بهاءهللا عهد بسته، امید دارند که مبانی 

تان حضرتش و در قبال عهد و میثاقش و گفتارشان بیان کند و رفتارشان نشان دهد و وظیفۀ خود را در آس

 (69. )باالخره در قبال همۀ جامعۀ انسانی به انجام برسانند

 

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

میالدی بیان  2162 چنان که بیُت العدِل اعظم در پیام رضوانِ . حاکم است« مؤّسسات و تشکیالت بهائی»



ولی . دهد سرشار از محبّت و حمایت متقابل است روابطی که این سه را به هم پیوند می»می دارند که 

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

این سه بازیگر که . باشد الطم انتقال و تحّول میگر نزاع و نفاقی است که از خصوصیّات مرحلۀ مت نمایان

ثمر برای  مایل نیستند به مثابۀ اجزای وابستۀ یک کلّیّت ارگانیک عمل نمایند، در چنگ تالشی بیهوده و بی

شمار خود  چقدر متفاوت است اجتماعی که حضرت عبُدالبهاء در الواح و خطابات بی. کسب قدرت اسیرند

اعی که در آن جمیع روابط، از تعامالت روزانه گرفته تا مناسبات میان کشورها، بر اند، اجتم ترسیم فرموده

ها در  ها و محلّه شان در دهکده اکنون بهائیان و دوستان هم. اساس آگاهی از وحدِت نوع انسان استوار است

کاری  ش همبخ سراسر جهان به ایجاد و ترویج روابطی قائمند که مشحون از این آگاهی است و روایح جان

ها و  اّدعایی، به جای کشمکش تکلّف و بی در چنین فضای بی. رسد و اُلفت و َمَحبَّت از آن به َمشام می

گردد  بدین ترتیب آشکار می. ای مشهود در حال ظهور و بروز است های رایج در اجتماع، گزینه درگیری

هایی که هدف  د بپردازد در مشورتکه فردی که مایل است به نحوی مسئوالنه به ابراز عقاید شخصی خو

کند و از وسوسۀ اصرار بر عقاید شخصی دوری  آن ترویج خیر عمومی است متفّکرانه شرکت می

مؤّسسات بهائی با آگاهی از ضرورت اقدام هماهنگ برای حصول نتایج سودمند، هَمِّ خود را . جوید می

ای که مایل است مسئولیّت ترقّی و پیشرفت  هجامع. جویی کنند نه کنترل و سلطه صرِف تربیت و تشویق می

ای  های مؤّسسات را سرمایه خود را در دست گیرد اتّحاد حاصله از مشارکت صمیمانه در اجرای نقشه

تحت تأثیر ظهور حضرت بهاُءهللا، روابط بین این سه عامل، حیاتی تازه و . آورد ارزشمند به شمار می

آورند که در آن به تدریج یک  ابط در مجموع محیطی را به وجود میاین رو. یابد اندازه می صمیمیّتی بی

 (64)« .گردد گاه الهامات الهی است شکوفا می مدنیّت روحانی جهانی که جلوه

 

 در ایران و جهاندویستمین سالگرد میالد خجستۀ حضرت بهاُءهللا انعکاس 

 

، نگارنده خوشوقت است بویژه خدمت دربارۀ اساسی ترین و مهم ترین اصول دیانت بهائیفوق  ۀبا مقدم

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

با شادی و ( 65)بهائی در سراسر جهان عمالً ضمن ازدیاد مساعی خود در اجرای وظایف مقّدس فوق 

تمین سالروز والدت حضرت بهاُءهللا مصادف با سی ام سرور و شکرانه به درگاه یگانه مشغول تجلیل دویس

 (66. )و برگزاری جشن ها به این مناسبت می باشند 2167اکتبر  22مطابق با  6936مهر ماه 

 



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

رت بهاُءهللا و تعالیم آسمانی و مجهوداِت پیرواِن حضرتش برای نیز که با دیانت بهائی و شارع آن حض

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

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

از جمله رسانه ها و رؤسای جمهور یا نخست وزیران یا شهرداران  -هداف مزبور توّجه کنندجهت تحقق ا

هندوستان، برزیل، سنگاپور، نپال، : یا مسؤولین امور یا افراد برجستۀ سیاسی و مذهبی کشورهای

ستان، آالسکا، بنگالدش، پاکستان، نیوزیلند، سریالنکا، ویتنام، قزاقستان، بوتسوانا، فرانسه، آرژانتین، انگل

شیلی، اتریش، نروژ، کانادا، نیجریه، ایتالیا، اسپانیا، روسیه، کنگو، ساموآ،  آمریکا، استرالیا، آلمان، هلند،

 (67... )بولیوی، عراق، مالزی، نامیبیا، فیلیپین، رومانی، تایلند، 

 

 6936مهر  25عظم در پیام العدل ا بیتُ موارد تجلیل بحّدی فوق العاده بوده است و همچنان ادامه دارد که 

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

سرزمیِن مستقّل دربارۀ پیامدهای تولّد حضرت بهاُءهللا، فرزند برجستۀ کشور مقّدس ایران، به تأّمل و تعّمق 

سابقۀ این بزرگداشت که تاکنون برای هیچ  یری به ابعاد بیضم هر ایرانی بصیر و روشن. اند پرداخته

وسعت تنّوع قومی و نژادی . شخصیّت ایرانی دیگر برگزار نگردیده با سربلندی و افتخار خواهد نگریست

« .دهد باشد بشارت می چنان است که تحقّق وحدت نوع بشر را که هدف غایی آن حضرت می این مردم آن

(68) 

 

ن ایّام فرخنده جا دارد بخصوص ایرانیان عزیزی نیز که یا از حقیقِت دیانت بهائی بی بنابراین، در ای

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

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

ِسرِّ خود نگاه و تحقیق و تفّکر و توّجهی خاّص دربارۀ عظمت حضرت بهاُءهللا و حیات و حقیقِت آئین و 

 .تعالیم و هدف حضرتشان نمایند

 

 نامهربانانمنفِی برخورِد شریف و  عکس العمل مثبِت ایرانیانِ 

 



بهاُءهللا به این علّت  ضرورِت تحقیق شخصی و منصفانۀ ایرانیان عزیز دربارۀ ظهور و پیام حضرت

که در رأِس ایشان بعضی علمای دینی بی انصاف با  نامهربان، بهائی ستیزان اهّمیّتی حیاتی دارد که

سال است که عالوه بر کشتار و حبس و  674 ،بوده و هستند( 63)همدستی بعضی از حاکمان و سیاسیون 

راسر افترا و دروغ و تهمت بر آئینشان و نیز سعی تبعید و انواع ستم بر بهائیان و نیز انتشار رّدیه های س

( 21)مستمر در نجس دانستن و ایجاد دشمنی و نفرت پراکنی در مردم ایران نسبت به هم میهنان بهائیشان 

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

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

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

الت ای بدیع ُمبتنی بر برابری و عد حضرت بهاُءهللا قیام نمودند آن بود که حضرتش را مؤّسس جامعه

این بیم و هراس از آن زمان تا کنون انگیزۀ . یافتند اجتماعی می دیدند که در آن، جا و مقامی برای خود نمی

 (26. )بهائیان بوده است« بروز شدائد و بالیاِی ُمتوالیه بر

 

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

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

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

و بدعت و وارد کردن خرافات و تقالید و  آنان با تحریف !خیانت به وطن و اقدام علیه امنیِّت ملّی نیز کردند

اکاذیب و جعلیات در دین اسالم که ریشۀ آن به همان اوایل ظهور اسالم برمی گردد، روح حقیقی اسالم را 

 .و تصویری نادرست از آن ارائه دادند و به اّمت تحمیل کردند به ظنون و اوهام خود آلودند

 .گ و ساز          گر تـو ببینی نشناسیش بـازبس که ببستند بر او بر                  

 

از جمله اکاذیبی که یا عمداً و یا سهواً بر اسالم بسته اند یکی این است که استمراِر ظهورات اِلهی را منکرر 

و برای این مقصرود آیرات و احرادیثی . شده و گفته اند خداوند دیگر پیامبر یا مربّی ای برای بشر نمی فرستد

چرون . مرانع اقبرال مسرلمانان بره ادیران برابی و بهرائی شرده انردک قررار داده انرد و برا تفاسریر اشرتباه مسَ ستَ را مُ 

کررذب . موضرروع ایررن مقررال اسررتدالل در ایررن مررورد نیسررت در ادامررۀ مررتن فقررط اشررارات مختصررری خواهررد شررد

از اسراس دیگر جعلیاتی عمدی است که در خصوص امام دوازدهم شیعیان ساخته و پرداخته انرد کره بزرگ 

در این مورد در آثار بهائی به تفصریل آمرده اسرت کره چرون از موضروع مرا خرارج اسرت از هرم  .اشتباه است



قلرِم هرر دو از  «سرراراالَ  رُ واهِ لروح َجر»و نیرز  «کتاب مستطاب ایقران»میهنان عزیز تقاضا دارد از جمله به 

 (22) .بهاءهللا مراجعه فرمایندحضرت 

 

ف شده از اسالم و تقالید کهنه و پوسیده و دروغرین کره مخلروق جراه طلبری و امیرال آنان با همین قرائِت تحری

« فرقرۀ ضرالّه»دنیوی و اکاذیرب و ظنرون و اوهامشران اسرت، ظهرور دیرن جدیرد بهرائی را منکرر شرده، آن را 

بره همرین دلیرل حضررت بهراُءهللا پریش . معرفی کردند و علیه آن و پیروانش هرچه خواسرتند سرتم روا داشرتند

ِِ حقیقررِت دیررن بهررائی تعیررین فرمودنررد و آن عبررارت از ضرررورِت آگرراهی بررر  شرررطی بررس مهررّم را برررای در

اکاذیبی است که بعضی علمای اسالم برای حفِظ مقام و موقعیّت دنیوِی خرود بره اسرالم بسرته انرد ترا مرردم را 

ترا »: رت بهاءهللا مری فرماینردحض. بفریبند و از ایشان در راه امیال و ظنون و اوهالم خود سوء استفاده کنند

! آری( 29)« .گرواهی نردهی[ یروِم ظهرور دیانرِت بهرائی]بر كذِب قبْل آگاهی نیابی، برر ِصردِق ایرن یروِم بردیع 

برای تحقیق در ظهوِر حضرت بهاُءهللا و فهم درست حقایق آن، اّول بایرد آن تصرویر مخردوش و نادرسرت و 

 .دروغی و خرافی و تقلیدی علما را رها کرد

 

خوشبختانه اینک بیش از پیش ایرانیان عزیز مسلمان که خود نیز طعم مسموِم اَکاذیب و ستم های آن دسته 

 674از علمای بی انصاف را بر خودشان و بر پیروان دیگر ادیان چشیده اند، فهمیده اند که بهائیان در این 

ده و اکثر مسلمانان نه تنها پی به امروزه بیش از دهه های گذشته حقایق روشن ش. سال چه ها کشیده اند

اکاذیب مزبور برده اند بلکه به همدردی و بعضاً حتّی دفاع آشکار از برادران و خواهران بهائی خود 

و گروهی نیز ضمن نفِی آن اَکاذیْب طالب تحقیق دربارۀ حقیقِت مقام و اّدعا و تعالیم و ( 24)برخاسته اند 

ه از طریق دوستان و همسایگان و همکاران و آشنایان و فامیل بهائی اهداف حضرت بهاُءهللا شده اند و چ

خود و چه از طریق منابع مختلف رسانه ای و کتابخانه ای اینترنتی و غیر اینترنتی و رادیو و تلویزیون به 

ِِ حقایق پرداخته اند  .کشف و در

 

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

حقایِق ظهور حضرت بهاءهللا وارونه جلوه داده شده بود و حضرتش مورد بی احترامی و تهمت و افترا 

قرار گرفته بود، ولی درعوض مشاهده کرده و می کنند که حضرشان در جمیع قاّرات جهان مورد تعظیم و 

ای از تقدیر و  نمونه». «گردیم و ما گرد جهان میدوست در خانه »چه خوش گفته شاعر که . تکریم اند

 6332سال  می 23توان در مراسمی دید که در روز  تکریم مردم جهان از مقام حضرت بهاُءهللا را می



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

ی پیروانش به نوع بشر  اش و خدماتی که جامعه ی و تعالیم مبارکهضمن آن از مقام بنیانگذار آیین بهای

در آن روز سخنگوی مجلس و نمایندگان جمیع احزاب بپاخاستند و یکی بعد از . ارزانی داشته تجلیل گردید

ترین مجموعۀ  عظیم»ی  دیگری آن مظهر ظهور الهی را در بیانات خویش ستودند و حضرتش را آفریننده

برای جمیع نوع بشر »خواندند و پیام مبارکش را پیامی « تاکنون به قلم یک فرد تألیف شدهآثار دینی كه 

 (25)« .توصیف نمودند« اهمیّت نژادی، مذهبی و ملّی های بی ورای تفاوت

 

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

ی نجات ایران و جهان از ظلم و ُعدوان آنچه شرط الزم و کافی بود در تعالیمشان تشریع و فرمودند و برا

از . ندایشان را هم به مردم عادی و هم به بزرگان سیاسی و علمی و مذهبی جهان رساندند. تشریح فرمودند

و عالی پاشا،  سلطان عبدالعزیز عثمانی و فؤاد پاشا: جمله در الواح و مکاتیبی عاّم و خاّص خطاب به

وزرای او و علمای سنی عثمانی؛ الکساندر دّوم امپراطور روس؛ ملکۀ انگلیس ویکتوریا؛ ویلهلم اّول 

پادشاه پروس و امپراطور ممالک متحدۀ آلمان؛ ناپلئون سّوم فرانسه؛ فرانسوا ژوزف امپراطور اطریش و 

ِی نهم رهبر مسیحیان کاتولیک وارث امپراطوری مقّدس روم؛ ملوِ و رؤسای جمهور آمریکا؛ پاپ پ

جهان؛ خطاب های خصوصی و عمومی به علمای سنّی و شیعه؛ علمای زرتشتی؛ یهودیان؛ عموم علماِی 

 (26)… مذهبی جهان؛ نمایندگان مجالِس عالم؛ فالسفه؛ و 

 

ن، آنان را در این خطاب ها ضمِن شرِح بالیاِی وارده از ُعلمای دینی و اََمرا و سالطین بر خود و پیروانشا

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

از آنان خواستند به عدالت و اصالح اموِر عالم و منع جنگ و خودداری از مسابقۀ تسلیحاتی و لزوم صلح 

دگی کنند و فقرا و اتباِع کشورهای خود را اماناِت جهانی و وحدِت عالِم انسانی توّجه نموده مشورت و رسی

خدا دانند و باِر هزینه های مسابقات تسلیحاتی را بر دوش ایشان تحمیل نکنند و پیروی نَْفس و هَوٰی 

ْدٍع ُمبیٍن اِْن لَْن تَْستَْنَصُحوا بِٰما اَْنَصْحناُکم فٖی ٰهَذا الِکتاِب بِلِساِن بِ »و اخطار و اِنذار نمودند که ... ننمایند

« .ِمَن العاِجزینَ  یَأُخْذُکُم الَعذاُب ِمْن ُکلِّ الِجهاِت َو یَأتٖیُکُم هللاُ بَِعدلِٖه اِذاً ال تًقِدُروَن اَْن تَقُوُموا َمَعهُ َو تَکونُنَّ 

اگر هرگز به آنچه شما را در این کتاِب جدیِد آشکار نصیحت کردیم پند نگیرید، : مضمون به فارسی( ]27)

از همۀ جهات شما را می گیرد و خداوند عدلش را در حقِّ شما جاری می فرماید در آن زمان قادر عذاب 

 .[نخواهید بود با آن مقابله کنید و حتماً از ناتوانان خواهید بود



 

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

د و ظنون و اوهام و اشتباهات و جنگ طلبی های خود شدند و این َرَوندی است که هنوز هم ادامه و تقالی

دارد و ترِس وقوِع جنگِ جهانی سّوم بر قلوب و افکار سایه افکنده و تا جهانیان و رهبران سیاسی و دینی 

بهاء در دهۀ دّوم قرن بیستم حضرت عبدال. به تعالیم حضرت بهاُءهللا توّجه نکنند عالَم آسایش نخواهد یافت

برای آگاهی دادن و تشریح این حقیقت بسیار مهّم و حیاتی در سفرهایی که پس از آزادی از زندان و قبل از 

وقوع جنگ جهانی اّول به مصر و آمریکا و اروپا رفتند کوششی که در تاریخ ادیان بی نظیر و بی سابقه 

خودشان در . یر جنگ و لزوم صلح و وحدت را دریابنداست فرمودند تا جهانیان خطرات جبران ناپذ

نعره زنان [ شهرها]عبُدالبهاء در َکنائِس و َمحافِل اُروپ و آمریک در اکثِر ُمُدن »: توضیح آن می فرمایند

 اِعالِن اَمِر حضرت بهاُءهللا نمود و نِدا به ملکوِت اَبهٰی کرد و بَراهیِن الِمعه اِقامه نمود و دالئِل ظاهره و

حّجِت باِهره اِظهار کرد اَبداً از برای نفسی ُعذری نماند بلکه بسیاری از خطابه ها در روزنامه ها اِعالن به 

در خواِب غفلت گرفتار؛ متمّسک به َمجاز و از حقیقت بیزار؛ [ مردم]با وجوِد این هنوز ناس . آفاق شد

البتّه این غفلت و کفراِن . اِسرافیل بیدار ننماید هنوز ناس در شهواِت نَْفسانیّه ُمنهَِمک به درجه ای که ُصورِ 

نعمت و عدِم اِنتِباه، سبِب حسرت و مشقت و جنگ و ِجدال و حصوِل ُخسران و َوبال است، و اگر اهِل عالَم 

و دربارۀ راه چاره می ( 28)« ...ننمایند خطِر عظیم در استقبال[ حضرت بهاُءهللا]توّجه به اِسِم اَعظم 

گر این تعالیِم عظیمه انتشار یابد هیأِت اجتماعِی عموِم انسانی از جمیع ُمخاطرات و ِعلل و ا»: فرمایند

 (23)« .اَمراِض ُمزِمنه نجات یابد

 

 جهانیانو عدالت و وحدِت جانفشانی حضرت بهاُءهللا و پیروانشان برای نجات و آسایش 

 

و اِخطار و اِنذار بسنده نکردند بلکه برای بهاُءهللا فقط به نصیحت  این هم میهنان شریف دریافتند حضرت

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

انسانی و برای تحقق عدالت و صلح و وحدِت جهانی هرگونه ستمی را بر نَْفِس خود و پیروان جانفشانشان 

یش از چهل سال دائماً در زندان و تبعید و ضرب و رنج و تحِت تهمت و حضرتشان ب. به دل و جان خریدند

شرح همۀ اینها را عالوه بر نویسندگان، خوِد . افترا و اکاذیب علما و امرا و پادشاهان بی انصاف بودند

از جمله در خطاب هایشان به علماِ دینی و سالطین و اُمرای فوق  -حضرتشان نیز در آثار و الواحشان



از جمله در چند نمونۀ زیر شرح آن بالیا و علِّت قبوِل آن بالیا را بر نَْفِس خویش چنین . آورده اند -رالّذک

 :می فرمایند

 

طالِق العالَِم َو ُحبَِس فِی الِحصِن األعظِم لِِعتِق العالمین َو اْختاَر لِنَفِسِه األحزاَن » لُِسروِر قَْد قُیَِّد َجماُل القَِدِم اِلِ

ُکم َو الشَّدایَد لَِرخائُِکم یا َمََل المُ َمْن فِی ا حیِم قَْد قَبِلنَا الّذلّةَ لِِعزِّ حمِن الرَّ دیَن ألکواِن هذا ِمن َرحَمِة َربَِّک الرَّ َوحِّ

 -جماِل قَِدم: مضمون به فارسی] (91)« .اِنَّ الّذی جاَء لِتعمیِر العالَِم قَْد اَْسَکنَهُ الُمشِرکوَن فٖی اَخَرِب الباِلد

برای رهایی عالَم در بند و زنجیر گرفتار شده است و برای آزادی عالمیان در قلعۀ اعظم  -ضرت بهاُءهللاح

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

شما پذیرفتیم ای گروه  ذلّت را به خاطر عّزِت شما و شدائد را به خاطر آسایش و رفاه. رحیِم تو است

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

 ...[اند

  

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

َمُم اَنَّ الباَلَء ال یَْمنَُع قَلََم لیغ نمودیم آنچه که ارادةُ هللا به آن تعلّق یافته بود لِتَْعلََم االُ اَرض را واحداً بَعَد واحْد تب

ُِ بِاِْذِن هللاِ . القَِدمِ  َممِ اِنَّهُ یَتََحرَّ ِر الرِّ تا اّمت ها و مردم بدانند که همانا بال : مضمون به فارسی( ]96)« .ُمَصوِّ

ِر استخوان های پوسیده . منع نمی کندقلِم حضرت بهاءهللا را  بدرستی که آن قلم به اجازۀ خداوندی که ُمَصوِّ

 .[است حرکت می کند

 

نیَن َو ُکنّا فٖی ُکلِّ یَوٍم ِمْنٰها فٖی باَلٍء َجدیٍد َو َوَرَد عَ »: و نیز ُِ قَْد قََضْت ِعْشریَن ِمَن السِّ لَْینا ما اَْن یا اَیُّهَا الُملو

نا َو اَْنتُْم اََحٍد قَْبلَٰنا اِْن اَنتُم ِمَن الّساِمعیَن بَِحْیُث قَتَلوٰنا َو َسفَُکوا ِدمائَٰنا َو اََخذوا اَموالَنا َو هَتَکوا ُحرَمتَ  ال َوَرَد َعلیٰ 

ِمٖه َو تَْحُکُموا بَیَن النّاِس َسِمْعتُم اَکثََرها َو ما ُکنتُم ِمَن المانِعیَن بَعَد الّّذٖی یَْنبَغٖی لَُکم بِأْن تَْمنَُعوا الظّالَِم َعْن ظُل

اِنَّ هللاَ قَْد اَْوَدَع ِزماَم الَخلِق بِاَْیدیُکم لِتَحُکُموا بَینَهُم بِالَحقِّ َو . بِالَعدِل لِیَظهََر َعدالَتُُکم بَیَن الَخالئِِق اَجَمعینَ 

ٰما اُِمْرتُم فٖی ِکتاِب هللاِ لَْن یُذَکَر اَسمائُُکم ِعنَدهُ بِالَعدِل تَأُخُذوا َحقَّ الَمظلوِم َعْن ٰهُؤالِء الظّالِمیَن َو اِْن لَْن تَفَعلوا بِ 

سال منظور تا  21]ای پادشاهان بیست سال می گذرد : مضمون به فارسی( ]92)« .َو اِنَّ ٰهذا لََغْبٌن َعظیمٌ 

ی و در هر روِز آن در بالئ[ میالدی بوده است 6868 -6866زمان نزول این خطاب حدود سال های 



بطوری که ما . جدید بودیم و بر ما وارد شد آنچه که بر احدی قبل از ما وارد نشد اگر از شنوندگان باشید

را کشتند و خون های ما را ریختند و اموال ما را گرفتند و به ما بی احترامی کردند و شما اکثِر آن را 

از ظلمش منع کنید و بین مردم به عدل شنیدید و ممانعت نکردید بعد از این که بر شما الزم است ظالم را 

بدرستی که خداوند ِزماِم اموِر مردم را به دست . حکم کنید تا این که عدالت شما بین همۀ مردم آشکار شود

های شما سپرده تا بینشان به حّق و راستی حکم کنید و حّق مظلوم را از این ظالمین بگیرید و اگر به آنچه 

د عمل نکنید اسم های شما هرگز نزد خدا به عدل ذکر نمی شود و بدرستی که که در کتاب خدا امر شده ای

 .[این زیانی بزرگ است

 

ُكمْ »: و نیز لَّةَ لِِعزِّ ناَن فٖی ... قَْد ُحبَِس َجَسدٖی لِِعْتِق اَْنفُِسُكْم َو قَبِلنَا الذِّ لیَب َو َرأسٖی یَْنتَِظُر السِّ َجَسدٖی یَشتاُق الصَّ

حٰمنِ  همانا جسِد من برای آزادی شما : مضمون به فارسی( ]99)« .لِیُطَهََّر العالَُم َعِن الِعصیانِ  َسبیِل الرَّ

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

 .[ها در راه خداونِد رحمان تا این که عالم از گناه پاِ شود

 

سال منظور  21]در مّدت بیست سنه . یم در بین ِملل و ُدَول دلیلی است قوی و ُحّجتیست محکمابتال»: و نیز

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

 (94)« .می شدیمو اگر ناظر به دنیا و ماَعلیها بودیم، هرگز به این بالیا گرفتار ن. گرفتار و اسیر

 

سر برآرد َو اَلُملُک لِِلّ [ کوه ها]را در دریا غرق نمایند از ِجبال [ حضرت بَهاُءهللا]اگر این مظلوم »: و نیز

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

ااَلَمُر بِیَِده، یَفَعُل مایَشاُء َو یَحُکُم . ع در آن ساحْت معدوْم و ِحجاْب مفقودمان. عباد را به فردوِس اَعلٰی کشاند

اَمر به دست اوست، می کند آنچه را که می : مضمون به فارسی( ]95)« .مایُریُد َو هَُو الَعزیُز الَحمید

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

 



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

ملکوتی از مابَیِن اَحزاِب عالَم بر دارد و نظر به این اَمِر َخطیِر عظیم مکّرر به زندان رفته و تحِت َسالِسل 

 (96)« .َف فٖی هَذا االَمِر الَمتیِن َو هَذا النَّبَأ الَعظیمِ طُوبٰی لَِمن اَْنصَ . ایّام و لیالی گذرانده[ زنجیرها]و اَغالل 

 .[خوشا به حال کسی که در این اَمِر َمتین و این خبِر بزرگ انصاف داد: مضمون به فارسی]

 

 مربوط به آن فوق العاده مهمّ  احتیاج به نَفَثاِت ُروُح القُُدس و ضرورت دین و چند اصلِ 

 

صلح »و « وحدت عالم انسانی»و « عدالت»که حضرت بهاءهللا برای تحقق  تنداین هم میهنان عزیز دریاف

احتیاج عالَم به نَفَثاِت ُروُح القُُدس است که از : از جمله. تعالیمی اساسی را ضروری دانسته اند« عمومی

ی متأسفانه در اجتماع امروزی از بعض. طریق ادیان آسمانی و مربّیان آسمانی به بشر ارزانی می شود

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

عالْم منقلب است انقالِب آن یَوماً فَیَوماً در تَزاید و َوجِه آن به غفلت و المذهبی »بینی فرموده بودند که 

اّما در ادامۀ بیاِن مزبور اشاره می فرمایند ( 97)« ...متوّجه و این فِقره شّدت خواهد نمود و زیاد خواهد شد

تا زمان معینی خواهد بود و بعد از آن جهان مجدداً به تعالیم آسمانی و دین توّجه خواهد کرد و « تَزاید»این 

درخواهد یافت که شدیداً محتاج دین است ولی دینی حقیقی و نه خرافات و ظنون و اوهام و تقالید و 

به این جهت حضرت بهاُءهللا در آثارشان مقصود . سط بعضی علمای دینی ایجاد شده استتعّصباتی که تو

از دین حقیقی را تعریف و بیان فرمودند و یکی از اصول اساسی مورد نیاز جامعۀ بشری را این قرار داده 

 (98. )اند که عالْم محتاِج دین و نَفَثاِت ُروُح القُُدس است

 

امروز عالِم بشر محتاج وحدت عالم »القُُدس وقتی آشکارتر می گردد که بدانیم  احتیاج به نَفَثاِت ُروحُ 

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

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

است ممکن نیست مگر به [ مربّیان اِلهی و پیامبران]این وحدت عالم انسانی که جوهِر تعلیِم َمظاهِر مقّدسه 

لذا دربارۀ ( 93)« ...قّوۀ روحانیّه مگر به نَفَثاِت ُروُح القُُدس؛ سایر قوا ضعیف است نمی تواند ترویج نماید



بین و ِحصنی است َمتین از برای حفظ و آسایش دین نوری است مُ »: لزوم دین حضرت بهاُءهللا می فرمایند

اگر ِسراِج دین َمستور مانَد، هَرج و َمرج راه یابد، نَیِِّر عدل و انصاف و آفتاِب اَمن و اطمینان ... اهِل عالم

قَِدم نازل گشته و دیُن هللا و مذهُب هللا َمحِض اِتّحاد و اِتّفاِق اَهِل عالَم از َسماِء َمشیَِّت مالِِك ... از نور باز ماند

 (01)« .ظاهر شده، آن را علِّت اختالف و نِفاق مكنید

 

وضع نابسامان اخالقی در سطح فردی و خانواده و جوامع و بعضی اهل سیاست و رؤسای مذهب چنان 

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

رحمانی  -این است که نیاز به دین حقیقی به عنوان منشأ اصلی اخالِق انسانی. است« دین سراجِ »ماندن 

العدِل اَعظم در پیامی جهانی که به مناسبت  بیتُ خصوص  در این. اُسِّ اساس احتیاجات زمان ماست

« عالم رستایندگان شکوه و جالل خداوندگار در سراس»دویستمین سالگرد میالد حضرت بهاُءهللا خطاب به 

های  تعالیم اصلی ادیان منشأ ارزش»: فرمایند می( 46)شده است صادر میالدی  2167اکتبر  موّرخ یک

اند و از طریق آنها مردمان مختلف اهداف  ای هستند که آگاهی اخالقی نوع بشر را شکل داده جهانی

در نظر آن حضرت . پسندیده استقدم اّول در این راستا تأکید شدید بر اخالق و رفتار  ...اند مشترِ یافته

ای است محکم برای هر جامعۀ پیشرو و اساسی است مستحکم برای حفظ و  اخالقیّات و روحانیّات شالوده

تعالیم بهائی به عنوان مثال این مفهوم را روشن . تعادل نظم اجتماعی و پیشبرد رفاه و ترقّی همگانی

ی جمعی، گسترش صنعت و اقتصاد و پیشبرد دیگر نماید که صداقت و امانت موجب افزایش توانای می

فرما  هیچ ملّتی بدون تهذیِب اخالق رستگاری نیابد ولی اگر اخالقیّات حکم. مشروعات مفید و سازنده است

باشد پیشرفت در جمیع مراتب قطعی است زیرا افکار روشن گردد، روابط فردی و جمعی تحکیم یابد، 

فنون و خردگرایی ترویج گردد، تجارت توسعه پذیرد، رفاه ماّدی و شجاعت اخالقی تثبیت شود، علوم و 

  .معنوی و آزادی و احترام همگان محور سیاست و ادارۀ امور قرار گیرد و در نتیجه ملّت خلِق جدید شود

گامی در بهبود اجتماع  مالحظه فرمایید که امروز در سراسر جهان چه بسیار احزاب مختلف که مّدعی پیش

زنند و  ی به علّت عدم تمّسک به صداقت و امانت، در واقع تیشه بر ریشۀ حیات اجتماع خود میهستند ول

/ 2سورۀ َحشر، آیۀ ]« .یُْخِربُوَن بُیوتَهُْم بِأْیدیِهمْ »فرماید  عملکردشان مصداق این آیۀ قرآن کریم است که می

 .[خانه های خود را با دست های خود خراب می کنند: مضمون به فارسی

 



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

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

 گرفته دست به تیشه قهقیالحَ  یفِ  احزاب جمیع و ویرانست ایران حقیقت، تشنۀ ای»: فرمود بیان چنین این را

 هر. کن ریشه تیشه، این و است کن بنیان کلنگ، این که نیستند ملتفت ابداً  و زنند می قدیم بنیان این ریشه به

سورۀ ]« .یُْخِربُوَن بُیوتَهُْم بِأْیدیِهمْ »: فرماید می قرآن در ولی. مشغولست تعمیر به که کند می گمان حزبی

 آوارگان این باری، .[خانه های خود را با دست های خود خراب می کنند :مضمون به فارسی/ 2َحشر، آیۀ 

 بنیۀ قّوتِ  است معلوم و گیرد قّوت ایران بنیۀ که کوشیم می آن در. نبوده متمایل و مشترِ حزبی هیچ به

. است محتوم مراتب جمیع در یترقّ  گردد اخالق تأسیس چون. نه ممکن الهی اخالق تأسیس به جز ایران،

 و علوم اخالقْ  تحسینِ  به و نیابد؛[ رستگاری و نعمت و بقا] جاحنَ  و الحفَ  اخالق تعدیلِ  بدون تیملّ  هیچ

 میّتحَ  و غیرت و[ شجاعت]= تماسَ حَ  و مانتاَ  و صداقت گردد، روشن نهایت بی افکار و یابد رواج فنون

 افرازد، مَعلَ  شجاعت جوید، تّساعاِ  تجارت یابد، رواج بدیعه صنایعِ  رسد، نهایت درجۀ به سیاست بجوشد،

 در جازحِ . یابد تحقّق قینالخالِ  حَسنُ اَ  هللاُ  َِ بارَ تَ فَ  شود، جدید خلقِ  نماید، دیگرانتقال رزخِ بَ  به رزخیبَ  از تملّ 

 قبلۀ[ محّمد حضرت] حقیقت رِ یِّ نَ  طلوعِ  به لکن بود، رعزَ  ذیٖ  غیرِ  وادیِ  فعلَ  و آب بی و زار ریگ بیابانِ 

 شراقاِ  ایران ازَمطلعِ [ هللابهاءُ  حضرت] عظماَ  رِ یِّ نَ  که حال. گردید عالمیان[ محّل طوافِ ] فَمطا و شد آفاق

 از نیز شما عظیم بُنیان این تأسیس در که چنانست امیدم. شد خواهد چه آینده در که نمائید مالحظه کرده

 (02) «...باشید کارکنان

 

است  نَفَثاِت ُروُح القُُدسنیاز به دین و لزوم  چند حقیقت و تعلیم اساسی و مهّم دیگری که مکّمِل تعلیماّما 

یع اساس جم»یکی آن که حضرت بهاُءهللا فرموده اند : وجود دارد که باید مورد توّجه و تأکید قرار گیرد

 -ولی تعالیم فرعی آن بسته به شرایط و اقتضای زمان تغییر می یابد و لذا هیچ دینی« ادیان الهی یکی است

آخرین دین و هیچ پیامبری آخرین نیست و ظهوراِت مربّیان آسمانی همیشگی است و  -از جمله دیِن بهائی

، و «د باشد نه سبب جنگ و اختالفدین باید سبب َمَحبَّت و وحدت و اتّحا»دیگری آن که . استمرار دارد

ُحکِم جهاِد »، و به همین علّت حضرت بهاُءهللا «اگر دین سبب اختالف و جنگ شود بی دینی بهتر است»

را که از جمله علِل جنگ های خونین مذهبی در « ُحکِم تنجیس یعنی نجس دانستن دیگران»و نیز « دینی

فرمودند؛ و دیگری آن « معاشرت با جمیع اهِل عالَم»ان ها و طول تاریخ بوده نَسخ و ُحکم به پاکی همۀ انس

که فرموده اند برای این که بدانیم اساس ادیان یکی است و دین سبب َمَحبَّت و وحدت است هر فردی باید 

و . و جستجو کند« تََحّرِی حقیقت»شخصاً « ترِ تقالید و خرافات و تعّصبات و ظنون و اوهامْ »خود با 



تا انسان بتواند به کمک عقْل دین حقیقی را از تقالید و « دین باید مطابق علم و عقل سلیم باشد»دیگر این که 

خرافات و رسوم و تعّصبات و ظنون و اوهامی که حاکم بر ادیان گذشته شده تشخیص دهد و این انحرافات 

 .وارده در ادیان را بزداید

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

 (09. )موضوع را روشن می سازد

 

رگِ جهان در دست پزشِك داناست؛ درد را می بینرد و بره دانرایی درمران مری »: حضرت بهاُءهللا می فرمایند

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

دیرده مری شرود گیتری را دردهرای بیكرران فررا گرفتره و او را برر بسرتر . نگران باشید و سخن از امروز رانید

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

درمران مری شناسرند؛ راسرت را كرژ انگاشرته انرد و  نه درد مری داننرد، نره. كه خود و همه را گرفتار نموده اند

شراید آنران كره . را؛ بایسرتید و بگوییرد[ حضرت بهاُءهللا]بشنوید آواز این زندانی . دوست را دشمن شمرده اند

 (44)« .خوابند بیدار شوند

 

 دیع ظاهر می شوند چونحامالِن امانِت اََحدیّه که در َعوالِِم ُملکیّه به حکِم جدید و اَمِر بَ »: و نیز می فرمایند

این اَطیاِر َعرِش باقی از َسماِء َمشیِّت اِلهی نازل می گردند و جمیع بر اَمِر ُمبرِم ربّانی قیام می فرمایند لِهذا 

. ُحکِم یک نَْفس و یک ذات را دارند، چه جمیع از َکأِس َمَحبَِّت اِلهی شاِربَند و از اَثماِر شجرۀ توحیْد َمرزوقْ 

یگرانگی و ]یکی مقاِم ِصررِف تَجریرد : را دو مقاْم ُمقّرر است[ پیامبران و مربّیان آسمانی]ِر َحّق و این َمظاهِ 

و جوهِر تَفرید؛ و در این مقام اگرر ُکرّل را بره یرک اسرم و رسرم موسروم و موصروف [ پاکی از صفات بشری

ُق بَریَن اََحردٍ »: نیست، چنانچره مری فرمایرد[ ایرادی]نمائی بَأسی  / 285سرورۀ بقرره، آیرۀ ]« .ِمرْن ُرُسرلِهِ  ال نُفَررِّ

زیررا کره جمیرْع مرردم را بره توحیرِد اِلهری [ فرقری برین اَحردی از پیرامبرانش نمری گرذاریم: مضمون به فارسری

دعوت می فرمایند و به کوثِر فیض و فضِل ناُمتَناهٖی بشارت می دهند و کّل به ِخلَِع نُبُّوت فائزنرد و بره ِرداِء 

را النَّبیُّروَن فَاَنَرا»: مری فرمایرد[ حضررت محّمرد]این اسرت کره نقطرۀ فُرقران  .َمکُرَمْت ُمفتخر مضرمون بره ]« .اَمَّ

و همرین . َمرنَم آدِم اّول و نروح و موسری و عیسری: و همچنرین مری فرمایرد[ اّمرا همرۀ انبیراء مرن هسرتم: فارسی

شرِعر برر توحیرِد آن َمواقرِع و امثرال ایرن بیانرات کره مُ . اند هم فرموده[ حضرت علی]مضمون را طلعِت َعلَوی 

و این طَلَعراْت . تَجرید است از َمجارِی بیاناِت اََزلیّه و َمخازِن لَئالِی ِعلمیّه ظاهر شده و در کتْب مذکور گشته

د اسرت[ پرده ها و موانعِ ]َمواقِع ُحکم و َمطالِِع اَمَرند، و اَمْر مقّدس از ُحُجباِت  ایرن . کثرت و َعوارضاِت تََعدُّ



و نیست امِر ما مگر : مضمون به فارسی/ 51سورۀ قمر، آیۀ ]« .َو َما اَمُرنَا إاّل َواِحَدةٌ »: ه می فرمایداست ک

: و همچنرین أئِّمرۀ دیرن و ِسرراج هراِی یَقرین فرمودنرد. و چون اَمْر واحد شد البتّه َمظاِهِر اَمْر هم واحدنرد[ یکی

اّوِل ما محّمد است و آِخِر ما محّمد اسرت : مضمون به فارسی]« .ا ُمَحّمدٌ اَّولُنا ُمَحّمٌد و آِخُرنا ُمَحّمٌد َو اَوَسطُن»

منظور پیرامبران ]باری، معلوم و محقِّق آن جناب بوده که جمیع انبیاْء هَیاکِل اَمُرهللّا .[ و وسِط ما محّمد است

ظه فرمرائی همره را مالح و اگر به نظر لطیف. مختلفه ظاهر شدند[ پیراهن هایِ ]که در قَمائِص  هستند[ خدا

 طائْر و بر یک بِساْط جالس و بر یک کالْم ناطق و بر یرک اَْمررْ  در یک رضواْن ساکن بینی و در یک هوا

پرس اگرر یکری از ایرن َمظراِهِر قُدسریّه . معردود این است اِتّحاِد آن َجواهِر ُوجود و ُشموِس غیرِر محردود و. آِمرْ 

ظهوِر بَعد، ِصدِق  و همچنین ثابت است در هر. یاء هستم، صادق استمن رجوِع ُکلِّ اَنب: بفرماید[ پیامبران]

و این مطلب با این که چقدر واضح اسرت نرزِد شراِرباِن َصرهباِی ِعلرم و ایقران، َمرَع ذلِرک ... رجوِع ظهوِر قبل

[ حررومغافرل و م]ُمحتجرب « خراتََم النّبیّرینْ »چه مقدار از نفوس که به سبِب عدِم بلوغ به ایرن مطلرب بره ذکرِر 

را النَّبیّروَن »: فرمرود[ محّمرد]برا اینکره خروِد آن حضررت . انرد شده از جمیع فیوضاْت َمحجوب و ممنوع شرده اَمَّ

َمرنَم آدم و نروح و موسری و عیسری : و همچنین فرمودند[ اّما همۀ انبیاء من هستم: مضمون به فارسی]« .فَاَنَا

آن کرره بَررر آن جمرراِل اََزلرری صررادق مرری آیررد برره ایررن کرره َمررَع ذلِررک تفّکررر نمرری نماینررد بعررد از . چنانچرره ذکررر شررد

کره آدم  و همچنان که بَدِء اَنبیاء را. َمنَم آدِم آِخر: می آید که بفرمایند َمنَم آدِم اَّول، همین قِسم صادق: فرمودند

بسری واضرح و ایرن . به آن َجماِل اِلهی نسربت داده مری شرود باشد به خود نسبت دادند همین قِسم َختِم اَنبیاء هم

مقراِم دیگرر ... که بعد از آن که بَدُء النّبیّین بر آن حضرت صادق است همان قسم َختُم النّبیّین صادق آیرد است

در این مقام هر کدام را هیکلی معیّن و اَمری ُمقّرْر و . تفصیل و عالَِم خلق و رتبۀ ُحدوداِت بََشریّه است مقامِ 

وصرفی موصروف و بره   نانچه هر کردام بره اسرمی موسروم و برهحدودی مخصوص است چ  ظهوری ُمقدَّْر و

رْلنَا بَْعَضرهُم َعلَری بَعرٍض ِمرنهُْم َمرْن »: چنانچه می فرماید. اَمری بَدیع و َشرعی جدید مأمورند ُسرُل فَضَّ تِْلَک الرُّ

/ 259سورۀ بقره، آیۀ ]« .و اَیَّْدنَاهُ بُِروِح القُُدسِ َکلََّم هللّاُ و َرفََع بَْعَضهُْم َدَرَجاٍت و آتَْینَا ِعیَسی اْبَن َمْریََم البیِّنَاِت 

برخى از آن پیامبران را بر برخى دیگر برترى بخشیدیم از آنان كسى بود كه خدا با او : مضمون به فارسی

سخن گفت و درجات بعضى از آنان را باال برد و به عیسى پسر مریم دالیل آشركار دادیرم و او را بره وسریله 

نظرر بره اخرتالف ایرن مراترب و مقامرات اسرت کره بیانرات و کلمراِت مختلفره از آن [. س یاری كرردیمُروُح القُدُ 

ظاهر می شرود، َو إاّل فِری الَحقیقره [ منظور پیامبران هستند/ چشمه های علوِم خداوندی]یَنابیِع علوِم ُسبحانی 

چرون . ر ُحکرِم یرک کلِمره مرذکور اسرتمسرائِل اِلهیّره، جمیرع د[ امور و مسائل دشروار]نزِد عاِرفیِن ُمعِضالِت 

انررد ایررن اسررت کرره در کلِمرراِت مختلفررۀ آن هَیاِکررِل متّحررده  اطّررالع بررر مقامرراِت مررذکوره نیافترره[ مررردم]اکثررِر نرراس 

باری، معلوم بوده و خواهد بود که جمیع این اختالفاِت کلمات از . مضطرب و متزلزل می شوند[ پیامبران]



ت کرره در مقرراِم توحیررد و ُعلُرروِّ تَجریررد، اِطررالِق ُربوبیّررت و اُلوهیّررت و اََحرردیِّت ایررن اسرر. اختالفرراِت مقامررات اسررت

زیررا . شده و مری شرود[ پیامبران]بَر آن َجواهِر ُوجود [ هستِی َمحض]و هُویّۀ بَْحته [ اََحدیِّت َمحض]ِصرفه 

ی ظهروُرهللّا بره ظهورشراْن ظراهْر و یعنر. که جمیع بَر َعرِش ظُهوُرهللّا ساکن اند و بر ُکرسیِّ بُطوُن هللّا واقِرف

و در مقراِم ثرانی . چنانچه نغماِت ُربوبیّه از این هَیاکِل اََحدیّره ظراهر شرد[. آشکار]َجماُل هللّا از جمالشاْن باِهْر 

که مقاِم تمیز و تفصیل و تحدیرد و اِشرارات و َدالالِت ُملکیّره اسرت عبودیّرِت ِصررفه و فقرِر بَْحرْت و فنراِی براّتْ 

َمضرامیِن ]« .إنّی َعبرُدهللّا و مرا اَنَرا إاّل بََشرٌر ِمرثلُُکم»: چنانچه می فرماید. از ایشان ظاهر است[ تِی قطعینیس]

بدرستی که مرن بنردۀ خردا هسرتم و مرن نیسرتم : مضمون به فارسی/ سورۀ َکهف 661سورۀ مریم و  91آیات 

: مضمون به فارسی]« إنّٖی اَنَا هللّاُ »[ پیامبران] و اگر شنیده شود از َمظاِهِر جاِمعه.[... مگر بشری ماننِد شما

[ بارهررا]چنانچره بره َکرّرات . در آن نیسرت[ شرّک و تردیردی]حرّق اسرت و َرْیبری [ بدرسرتی کره مرن خردا هسرتم

ایرن اسرت . که به ظهور و صفات و اَسماِی ایشان ظهوُرهللّا و اسُم هللّا و ِصفَةُ هللّا در اَرْض ظراهر ُمبَرهَن شد

و تو تیرر : مضمون به فارسی/ 67سورۀ اَنفال، آیۀ ]« .إذ َرَمْیَت َولِکنَّ هللّاَ َرَمی َو َما َرَمْیتَ »: فرمایدکه می 

سرورۀ ]« .یُبَرایُِعوَن هللّاَ  یُبَایُِعونَرَک إنَّمرا إنَّ الَّرذینَ »و همچنین .[ نیانداختی وقتی انداختی ولکن خدا تیر انداخت

بدرستی کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت مری : مضمون به فارسی/ 61فتح، آیۀ 

نیرز  بَرآرنرد، ایرن[ بدرستی کره مرن رسرول خردا هسرتم: مضمون به فارسی]و اگر نغمۀ إنّٖی َرُسوُل هللّا .[ کنند

« .َولِکرْن َرسروَل هللّاِ  ُمحّمرٌد اَبَرا اََحرٍد ِمرْن ِرجرالُِکمْ  َما َکرانَ »: چنانچه می فرماید. صحیح است و َشّکی در آن نه

در ایرن   و.[ محّمد پدِر اَحدی از شما نبود ولکن رسوِل خداسرت: مضمون به فارسی/ 41سورۀ اَحزاب، آیۀ ]

« اَنَرا خراتَُم النَّبیّرین»اگرر جمیرْع نرداِی  و[. خردا]مقام همه ُمْرَسل اند از نزِد آن سلطاِن حقیقری و َکینونرِت اََزلری 

زیررا کره . بَرآرند آن هم حّق است و ُشبهه را راهی نَره و َسربیلی نَره[ خاتِم پیامبرانممن : مضمون به فارسی]

و یک روْح و یک جسْد و یک اَمْر دارند و همره َمظهَرِر بَردئیّت و َختمیّرت و  جمیْع ُحکِم یک ذاْت و یک نَْفسْ 

[. منظور خداست]السَّواِذِج اََزلی اند  االَرواِح حقیقی و ساَذجُ  اَّولیّت و آِخریّت و ظاهریّت و باطنیِّت آن روحُ 

این نیز ثابت و ظراهر .[ ما بندگان خدا هستیم: مضمون به فارسی]« نَْحُن ِعباُد هللّا »: بفرمایند و همچنین اگر

را یراراِی آن نَره کره بره آن نَحرو از  انرد، اََحردی چنانچره بره ظراهر در ُمنتهری ُرتبرۀ عبودیّرت ظراهر شرده. اسرت

در مقاِم اِستِغراق در بِحاِر قُردِس [ پیامبران]این است که از آن َجواِهِر ُوجوْد . کاْن ظاهر شودعبودیّت در اِم

اَذکراِر ُربوبیّره و اَلوهیّره ظراهر [ اشاره به مقاِم فناِی فِری هللا]َصَمدی و اِرتقاء به َمعاِرِج َمعانِی ُسلطاِن حقیقی 

انرد در مقابرِل هسرتِی  نیستی و فنا در خود مشراهده نمروده اگر درست مالحظه شود در همین رتبْه ُمنتهایِ . شد

ِشرِ [ پیشگاهْ ]اند و ذکِر خود را در آن ساحْت  مطلق و بقاِی ِصرْف، که گویا خود را معدوِم ِصرف دانسته

زیرا که ُمطلق ذکْر در این مقاْم دلیِل هستی و وجود است و این نزِد واِصالن بَْس خطا، چه جرای . اند شمرده



و دل و جان به غیرِر ذکرِر جانران مشرغول گرردد و یرا چشرم، غیرِر [ زبان]که ذکِر غیر شود و قلب و لِسان آن 

راه ]در غیررِر َسرربیِل او َمشررْی نمایررد [ پررا]جمرراِل او مالحظرره نمایررد و یررا گرروش، غیررِر نغمررۀ او شررنود و یررا ِرْجررْل 

از ایشران ظراهر شرده و در مقراِم رسرالْت اظهراِر باری، نظر به این مقام، ذکِر ُربوبیّره و امثراِل ذلِرک [... َرَود

انرد از  رسالت فرمودند و همچنین در هر مقرام بره اِقتضراِی آن ذکرری فرمودنرد و همره را نسربت بره خرود داده

اِلٰی .[ منظور عالَِم واسطه بین عالَِم حّق و عالَِم خلق است که عالَِم پیامبران و مربّیان آسمانی است]عالَِم اَمْر 

این است که آنچه بفرمایند و هرچره ذکرر نماینرد از اُلوهیّرت و . َخلق و از َعوالِِم ُربوبیّه اِلٰی َعوالِِم ُملکیّه عالَمِ 

پرس بایرد . ُربوبیّت و نُبُّوت و رسالت و والیت و اِمامت و عبودیّت، همه حرّق اسرت و ُشربهه ای در آن نیسرت

از اختالفرراِت اَقررواِل َمظرراِهِر َغیبیّرره و َمطررالِِع قُدسرریّه  اسررتدالل شررده نمررود تررا دیگررر تفّکررر در ایررن بیانررات کرره

 (45)« .اََحدی را اِضطراب و تََزلُزل دست ندهد[ پیامبران]

 

ظهروِر رحمرِت ُکبررٰی و عنایرِت ُعظمرٰی اسرت چره کره ُحکرِم ِجهراد را از کتراب [ دین بهائی]این ظهور »: نیز

« .اَمر فرمروده[ با شادمانی و آسودگی]یان بَِروْح و َریحاْن َمحو نموده و منع کرده و به معاشرت با جمیِع اَد

(46) 

 

الیوْم دیُن هللّا و مذهُب هللّا آن که . حّق َجلَّ َجاللُه از برای ظهوِر جواهِر معانی از َمعدِن اِنسانی آمده»: و نیز

ین و راه هرای محکرِم َمترین از این اصول و قروان. مذاهِب مختلفه و ُسبُِل ُمتعّدده را سبب و علِّت بَغضا ننمایند

َمطلَِع واحد ظاهر و ازَمشرِق واحد ُمشرْق و این اختالفات نظر به َمصالِح وقت و زمران و قررون و اَعصرار 

کمِر هّمت را محکم نمایید که شاید جدال و نزاع مذهبی از بین اهرل عرالم مرتفرع [ بهائیان]ای اهِل بَها . بوده

 ِ برر ایرن اَمرِر عظریِم خطیرر قیرام [ به خاطر ُحّب و عشق به خدا و بنردگانش]َو لِِعباِده  شود و محو گردد ُحبّاً لِِلّ

عالْم سوز و اِطفآِء آن بسریار َصرعْب [ آتشی است]مذهبی ناریست [ کینه و دشمنیِ ]َضغینه و بَغضاِی . نمایید

ای ... نجرات بخشرد[ حاصرل بالی سخت و شدید و بری]را از این بالِء َعقیم [ مردم]مگر یَِد قدرِت اِلهی ناس 

بره کمراِل َمَحبَّرت و اِتّحراد و َمرَوّدت و . و برگ یرک شاخسرار[ میوۀ یک درخت]اهِل عالَم همه باِر یک دارید 

َحرقِّ آگراْه گرواِه ایرن گفترار . قسم به آفتاِب حقیقْت نوِر اِتّفاْق آفاْق را روشرن و منرّور سرازد. اِتّفاق سلوِ نمایید

ایرن . ید تا به این مقاِم بلنِد اَعلٰی که مقاِم صیانت و حفِظ عالِم انسرانی اسرت فرائز شرویدجهد نمای. بوده و هست

قصْد سلطاِن َمقاصد و این اََمْل َملیِک آمال ولکن تا افق آفتراِب عردل از َسرحاِب تیررۀ ظلرم فرارغ نشرود ظهرور 

گاهی بره لِسراِن . عنی علماِی َعصراین مقام مشکل به نظر می آید، و َسحاِب تیرْه َمظاهِر ظنون و اوهامند، ی

شریعت و هنگامی به لِساِن حقیقت و طریقت نطق نمودیم و مقصِد اَقصٰی و غایرِت قُصروٰی ظهروِر ایرن مقراِم 



ای اهِل بَها با جمیِع اهِل عرالم برَروح [ خداوند برای گواهی دادن کافی است. ]َکفٰی بِالِّلِ َشهیداً . بلنِد اَعلٰی بوده

شرما از آن [ غیررِ ]اگر نزِد شما کلمه و یا جوهریسرت کره دوِن . ُمعاشرت نمایید[ ی و آسودگیشاد]و َریحان 

محروم به لِساِن َمَحبَّت و َشفَقَت اِلقا نمایید اگر قبول شد و اثر نمود مقصْد حاصْل  و ااِّل او را به او گذارید و 

روح و بَمثابره َمعانیسرت از بررای [ غرذایِ ]ت و مائردۀ لِساِن َشرفَقَْت َجرّذاِب قلوبسر. دربارۀ او دعا نمایید نَه جفا

 (47)« ...اَلفاظ و مانند اُفق است از برای اِشراِق آفتاِب حکمت و دانایی

 

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

او خالق ما است، اومربّی ما است، او رازق مرا ! ان باشیم؟که همچنین خدای مهربانی داریم، چرا ما نامهرب

چررا بگروییم ایرن موسروی اسرت، اوعیسروی ! است، او به همه مهربان اسرت، پرس چررا مرا نامهربران باشریم؟

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

او در روز قیامرت ُمکافرات و ُمجرازات . اّمرا مسرائل عقائرد، راجرع بره خداسرت. مهربران باشریماست که به کّل 

دهد؛ خداوند ما را ُمحتِسِب آنها قرارنداده، ما باید شکِر نَْعمای الهی کنیم، ممنون عنایرات او باشریم کره مرا را 

این چره ! این چه موهبتی است .به صورت و ِمثال خود خلق فرموده، به جمیع ما َسمع و بََصر ِعنایت نموده

ترا ایرن عرالم انسرانی، ... ما باید به شرکرانۀ ایرن موهبرت پرردازیم... این چه تاج درخشانی است! عنایتی است

عرالم ملکرروتی گررردد، ایررن جهرران ظلمررانی نررورانی شررود تررا ایررن نررزاع و جرردال براُفتررد و نهایررت َمحبّررت و اُلفررت 

بیراِی الهری، ایرن اسرت مقصرود از اِنرزال کترِب آسرمانی، ایرن اسرت این است مقصرود از بِعثرِت اَن. حاصل شود

 (48)« .مقصود از تجلِّی شمِس حقیقت تا وحدت عالم انسانی ظاهرگردد

 

یک قسم اصِل اساس است روحانیّات است یعنی تعلّق بره : شریعُت هللا بر دو قسْم ُمنقسم»: و نیز می فرمایند

زیرا آن حقیقت . ابداً منسوخ نمی شود... این تغییر و تبدیل نمی کندفضائِل روحانی و اخالِق رحمانی دارد؛ 

روحانیّه است نره جسرمانیّه آن ایمران اسرت عرفران اسرت ایقران اسرت عردالت اسرت دیانرت اسرت مررّوت اسرت 

امانت است َمَحبَُّت هللا است مواسات در مال است رحم برر فقیرران اسرت و فریادرسری مظلومران و اِنفراق برر 

و دستگیری افتادگان است پاکی و آزادگی و افتادگی است و ِحلم و صبر و ثبات اسرت ایرن اخرالق  بیچارگان

این فضائل عالم انسرانی . رحمانی است این احکام ابداً نسخ نمی شود بلکه تا ابُد اآلباد َمرعّی و برقرار است

روحانیّره یعنری فضرائل انسرانیّه از  در هر دوری از اَدوار تجدید گردد زیرا در اَواِخرِر هرر دوره شرریعُت هللا

آن اسراس شرریعُت هللا کره روحرانی و فضرائِل عرالِم انسرانی اسرت ... میان می رود و صورتش باقی مری مانرد

براری قسرم ثرانی از شرریعُت هللا کره . غیر منسوخ و باقی و برقرار و در دورۀ هر پیغمبری تجدید مری گرردد



صلوة و عبادات و نِکاح و عتاق و محاکمات و معامالت و مجازات  تعلّق به عالَِم جسمانی دارد مثل صوم و

و قصاص بر قتل و ضرب و سرقت و جروحرات ایرن قسرم از شرریعت کره تعلّرق بره جسرمانیّات دارد در هرر 

زیررا در سیاسرات و معرامالت و مجرازات و سرائر . دوری از اَدواِر انبیاء تبدیل و تغییر یابد و منسوخ گرردد

 (43)« .ِی زمان البُّد از تغییر و تبدیل استاحکام به اقتضا

 

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

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

درختی را چون بنشانی روز بروز . ه مربِّی عالم انسانی است ولِکن تَجّدد الزماینست دیُن هللا یکی است ک

نشو و نما نماید و برگ و شکوفه کند و میوۀ تَر به بار آَرد لِکن بعد از مّدِت َمدید ُکهن گردد از ثمر باز ماند 

دقّت . اّول ظاهر می شودلِهذا باغباِن حقیقت دانۀ همان شجر را گرفته در زمیِن پاِ می کارد دوباره شجِر 

نظر به عالِم جسمانی نمائید که حال جهان تَجّدد یافته . نمائید در عالِم وجود هر چیز را تَجّدد الزم

مشروعات و اکتشافات تَجّدد یافته ادراکات تَجّدد یافته پس، چگونه می شود که امِر عظیِم دین که کافِِل 

است و سبب حیات ابدی و مرّوج فضائِل نامتناهی و نورانیِّت دو  ترقّیاِت فوق العادۀ عالم انسانی[ ضامنِ ]

 (01)« .جهانی بی تَجّدد مانَد؟ این مخالِف فضل و موهبِت حضرِت یزدانی است

 

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

در اَواخر ایّاِم جماِل مبارِ . لوم می شود که فهمیده نشده استولکن وقتی که تشریح شود آن وقت مع

و برگ یک [ میوۀ یک درخت]ای اهل عالم همه باِر یک دارید »مثالً این عبارت [ حضرت بهاُءهللا]

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

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

چنان که در قرآن می فرماید . بیان شده است، یکی شجرۀ طیّبه و یکی شجرۀ َخبیثه[ درخت]اش دو شجره 

سورۀ ابراهیم  26 -24ون آیات اشاره به مضم]َمثَلُها َکَشَجَرٍة طَیِّبٍَة اَصلُها فِی االَرِض َو فَرُعها فِی السَّماِء 

َمثَِل آن مانند : مضمون به فارسی/ یاد می شود[ کفر]و خبیث [ ایمان]است که در آن از دو درخت پاِ 

بیان، شجرۀ نَفی و [ کتاب]و در [ درخت پاکی است که ریشه اش در زمین است و شاخه اش در آسمان

بیان َمملّو از این بیان است، نفوسی [ کتابِ ]جمیع می فرماید و [ درخت کفر و درخت ایمان]شجرۀ اِثبات 



جماِل مبارِ اینها . می آیند از شجرۀ اثباتند و نفوسی که نیستند از شجرۀ نفی اند[ دیِن اِلهی]که در ِظلِّ اَمر 

همه باِر یک دارید و برگ یک »می فرماید . را برداشته و یک شجره اش کردند، هیچ کس ملتفت نشد

 (56)« .بیان سبب اِتّحاِد ِملَِل اَرض شود، بکلّی جدائی و بیگانگی از میان خلِق خدا برافتد تا این« شاخسار

 

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

یافت َمشروعات تَجّدد حاصل نمود  افکاِر بشر توسیع یافت اختراعاْت تَجّدد جست علوم و فنون تَجّدد

لِهذا اِقتضا چنان بود که آئیِن اِلهی . اکتشافات تَجّدد جست جمیعِ اشیاء تَجّدد یافت قوانیِن عالَم تَجّدد پیدا نمود

. زیرا تعالیِم اِلهیّه فراموش شده جز تقالیدی در دست نمانده بود. نیز تَجّدد یابد حقیقِت ادیاِن اِلهیّه تجدید شود

اّما تقالید . اساِس ادیاِن اِلهی یکیست و آن حقیقتست و موِرِث َمَحبَّت و اُلفت و سبِب وحدِت عالَِم انسانی

[ حضرت بهاُءهللا]پس بشارت باد که شمس حقیقت . مختلف است و علّت اختالف و هادِم بُنیاِن رحمانی

کرد بشارت باد بشارت که ابواِب ملکوت تجلّی نمود بشارت باد بشارت که نورانیِّت آسمانی آفاق را احاطه 

مفتوح گردید بشارت باد بشارت که آهنگِ َمََل اَعلٰی بلند شد بشارت باد بشارت که نَفَثاِت ُروُح القُُدس حیاْت 

! ای احزاب و اَُمم هشیار گردید هشیار! ای اهِل عالَم بیدار شوید بیدار. بَخش است و عالِم انسانی در تَجّدد

ع و ِجدال را بَراندازید از تقلید و تعّصب که سبِب َدَرندگیست بگذرید تا به حقیقت پی برید و انواِر بنیاِن نِزا

وحدِت عالَِم انسانی مانند آفتاْب ظاهر و عیان گردد َعلَِم صلِح عمومی بلند شود اُلفت و اِتّحاِد کامل بین 

اینست پیام . و صورت و مثاِل اِلهی یابداجناس و ادیان و اوطان حاصل گردد عالَِم انسانی آسایش جوید 

 (02)« .من

 

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

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

اساس جمیع ادیان محبّت است لکن تقالید سبب ... ز مثل دین سبب الفت نمیشودالفت گردد لکن هیچ چی

چون اساس ادیان الهی را تحّری کنیم می بینیم خیِر َمحض است و چون نظر به . عداوت و بغضاء است

تقالید موجوده کنیم می بینیم شّر است چه که اساس دین الهی یکی است لهذا سبب الفت است و لکن تقالید 

اگر اساس دین الهی را بیابند فوراً با یکدیگر مصالحه ... ن مختلف است لهذا سبب بغض و عداوت استچو

کنند زیرا جمیع ادیان الهی داللت بر وحدت و محبّت می کند و لکن هزار افسوس که اساس دین الهی را 



همدیگر می ریزند و  فراموش کردند و متمّسک به تقالیدی شدند که مخالف اساس دین الهی است لهذا خون

از اساس ادیان الهی غافل ماندند و به این تقالید پوسیده متمّسک شدند و ... خانمان یکدیگر خراب می کنند

هزار افسوس که آنچه را خدا سبب حیات قرار . چون این تقالید مختلف است لهذا با یکدیگر جنگ می کنند

رار داده سبب هالِ کردند دین را که سبِب نورانیّت داده سبب َممات کردند امری را که خدا سبب نجات ق

صد هزار افسوس باید بر ادیان گریه کرد چگونه این اساس . عالم انسانی است سبب ظلمت قرار دادند

با وجودی . فراموش شده و اوهامات جای آن را گرفته و چون اوهامات مختلف است لذا جنگ و جدال است

رِن علوم و فنون است قرِن اکتشافات است قرِن کشِف حقایِق اَشیاء است که این قرْن قرِن نورانی است ق

است بین اَدیان َحرب [ جنگ]قرِن عدالت است قرِن آزادی است با وجود این مالحظه مییکنید که َحرب 

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

که در ایران َحرب و ِجدال بود َحرب بین ادیان بود َحرب بین مذاهب بود ادیان دشمن یکدیگر بودند  زمانی

از یکدیگر اِحتراز می کردند و یکدیگر را نجس می دانستند َحرب بین اقوام بود َحرب بین ُدَول بود َحرب 

آن ظلمات را زائل کرد اِعالِن بین اقالیم بود در همچو وقتی و همچو ظلمتی حضرت بهاُءهللا ظهور کرد و 

وحدِت عالِم انسانی فرمود اعالن وحدت عمومی کرد اعالن وحدت جمیع ادیان کرد اعالن وحدت جمیع 

کسانی که آن حضرت را پذیرفتند اآلن با یکدیگر در نهایت اُلفتند این سوء تفاهمی که بین ادیان . اقوام کرد

شرق مجامعی تشکیل می شود از جمیع ادیان که با یکدیگر در  اآلن در ایران و سایر باِلد. بود زائل شد

مثالً مالحظه می کنی مسیحی، مسلمان، یهود، زردشتی، بودائی در نهایت اُلفت در . نهایت الفت و َمَحبّتند

یک انجمن جمع می شوند و جمیع متّحد و متّفقند نه نزاعی نه جدالی نه حربی نه قِتالی بلکه با یکدیگر در 

الفتند زیرا تقالید را فراموش کردند و اوهامات را کنار گذاشتند تمّسک به اساِس ادیاِن اِلهی کردند و  نهایت

چون اساس ادیان الهی یکی است، حقیقت است، و حقیقْت تَعّدد قبول نکند لهذا با یکدیگر در نهایت ارتباطند 

گر که نصائح حضرت بهاُءهللا را قبول اّما احزاب دی. به درجه ای که یُمِکن جاِن خود را فدا می کنند

و دیگر از تعالیم حضرت بهاُءهللا اینست که دین باید سبب الفت و ... نکردند اِلَی اآلن در جنگ و نزاعند

َمَحبّت باشد اگر سبب بُغض و عداوت شود بی دینی بهتر است زیرا دیْن ِعالِج اَمراِض انسانی است اگر 

ِِ آن اولٰی است اگر دین سبب َعداوت گردد عیِن َشّر است لِهذا عدمش ِعالج سبب مرض گردد البتّه تر

 (59) «...بهتر از وجود

 

 (54)« .دین و علم دو دایره است که به مرکِز واحْد سیر می کنند؛ آن مرکز، حقیقت است»: و نیز

 



ست لِهذا هر قومی تشبّث رؤساِی اَدیان امروز گمان می کنند که دین عبارت از تقلیِد آباء و اَجداد ا»: و نیز

به تقالید نموده آن را حّق می داند و این تقالید چون حقیقت نیست لِهذا مخالف با یکدیگر است و از این سبْب 

زیرا همچنین گمان می کنند که دین مخالِف ِعلم است و عقائِد دینیّه . اختالف و َعداوت بین بشر حاصل شده

لِهذا عقائِد . یق به عقل و علم جائز نه زیرا عقل و علم مخالِف دین استرا تفّکر و تعّمقی الزم نیست و تطب

دینیّه باید ُمجّرْد عبارت از ِصرِف تلقیِن ُرؤساِی روحانی باشد و آنچه آنان بگویند باید معتقد شد ولو مخالف 

عبادِت َوْهْم می کند یکی . مالحظه در ِملَِل عالَم فرمائید چگونه غرق در تقالید و اوهامند... علم و عقل است

یکی خدائی در عقِل جزئِی خود تصّور نماید و آن را عبادت می کند و حال آن که آنچه در عقْل ُگنَجد آن 

تصّور است؛ یکی عبادِت آفتاب می کند دیگری عبادِت َشَجر و َحَجر در اَزمنۀ قدیمه بسیاری عبادِت باد 

اینها جمیعاً تقالید است جمیعاً مخالِف علم و عقل . ی کردندمی کردند عبادِت دریا می کردند عبادِت گیاه م

پس انسان باید از جمیِع تصّورات و تقالیِد آباء . است و این اختالف را سبب نِزاع و جدال و قتال می نمودند

د نبای. مقصد اینست که بدانید خدا علم و عقل را خلق کرده تا میزاِن فهم باشد. و اَجداد عاری و بَری باشد

ق کنیم . جمیِع اُمور را باید به آن موازنه نمائیم. این چنین قّوه ای را که موهبِت اِلهی است ُمَعطَّل و ُمَعوَّ

زیرا دین را عقل ادراِ می کند اگر انسان عقل نداشته باشد دین را چگونه می فهمد این مشهود و 

 (55)« .واضحست که عقل و علم الزمست

 

 یت حقوق انسان به عنوان لوازِم ایجاد و حفِظ عدالت و وحدِت عالِم انسانینمونه هایی از ضرورِت رعا

 

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

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

ِِ » آشکارِ صادیق دیگر نیز باید مورد اشاره قرار گیرد که از مَ  ترین تعالیم چند تعلیِم مکّملِ  « تعّصباتِ  تر

و حفِظ  تحقّق شروطِ و از « رعایت و اجرای حقوق بشر»و « عدالت» اصلیِ  لوازمِ  سابق الّذکر و از

تساوی حقوق »، دیگری «وق نژادیتساوی حق»لیم یکی ُحکِم اتعاین  از جملۀ. است« وحدِت عالِم انسانی»

تعدیِل َمعیشت و حلِّ مشکالت »، و دیگری «تعلیم و تربیت جامع و عمومی»، دیگری «زن و مرد

 .دربارۀ این موارد چند نمونه نصوِص بهائی زیر گویاست. است« اقتصادی

 

س به ِطراز اخالِق جمیع بالیا و َرزایا نظر به آن َحمل شده که جمیع نا»: حضرت بهاُءهللا می فرمایند

الزاْل مقصوِد َحّق َجلَّ َجاللُه از اِرساِل ُرُسل و تنزیِل کتب و ... رحمانیّه و صفاِت ملکوتیّه ُمَزیَّن شوند



قوانیِن ُمْتقَنه و شرایِع ُمتََشّرعه اموری چند بوده و از جملۀ آن، حفظ نفوس و حفظ حقوق نفوس بوده و این 

 (56)« .ابیِن ناسمنوط به ظهوِر اَمانت است فیم

 

جمیِع بشر در نزد خدا . حضرت بهاُءهللا مساوات حقوق است... تعلیمِ »: حضرت عبُدالبهاء می فرمایند

یکسانند؛ حقوقشان حقوق واحده؛ امتیازی از برای نفسی نیست؛ کّل در تحت قانون الهی هستند؛ ُمستثنائی 

 (57)« .اوینه؛ در نزِد حّق امیر و فقیر یکسانند، عزیز و حقیر مس

 

در َممالِک ُمتمّدنه ابداً سؤال از َضمائر و عقایِد احدی ننماید . حاکم بر ِوجداْن قَیّوِم زمین و آسمان »: و نیز

آیا ! و یا سائر دول از ُحّریِّت ِوجداِن اهالی ضرری دیدند؟! آیا ندیدند و نشنیدند؟. تا چه رسد به تََعرُّض

َدعائِِم سلطنت بغیر از این وسیله محکم و َمتین ! ب ثابت و راسخ گشت؟قوائم حکومت بغیر از ُحّریِّت قلو

 (58)« !شد؟

 

 (53)« .همۀ نوع انسان از حّق و حقوق برابر برخوردار خواهند بود»: و نیز

 

نژادپرستی که یکی از »: بیان می دارند 6380بیُت العدِل اَعظم در بیانیۀ وعدۀ صلِح جهانی، موّرخ اکتبر 

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

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

بهکاری می کشاند و استعدادهای بیکران قربانیانش را ُمعّوق و عاِطل می سازد و ُمرّوجینش را به فساد و ت

اگر بخواهیم بر این مشکل فائق آییم باید سعی کنیم تا تمام کشورها اصِل . ترقّیات بشری را متوقّف می دارد

 (11)« .وحدِت عالَِم انسانی را که ُمْستَظهَر به اقدامات مناسب حقوقی و تدابیر اجرائی است قبول کنند

 

جمیع بدانند و در این فِقره به اَنواِر آفتاِب »: د می فرمایندحضرت بهاُءهللا دربارۀ تساوی حقوق زن و مر

واحد بوده و هست و َمطلِع نوِر [ زنان و مردان نزِد خداوند]اِناث و ُذکور عندهللا . یقین فائز و منّور باشند

الَخلِق ِعنَد الَحقِّ اَْرَسُخهُْم َو اَْسبَقُهُْم فٖی  اََحبُّ . قَْد َخلَقَهُنَّ لَهُْم َو َخلَقَهُْم لَهُنَّ . َرحٰمن به یک تََجلّی بر ُکّل ُمَجلّیٖ 

همانا خداوند زنان را برای مردان و مردان را برای : مضمون به فارسی( ]66)« ...ُحبِّ هللاِ َجلَّ َجاللُهُ 



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

 .[است که جالِل او عظیم است خداوندی

 

تَباهٰی تَباهٰی َمْن اََخَذ ااِلختاِلَف َو َحَكَم بِااِلثباِت َو . تَعالٰی تَعالٰی َمْن َرفََع الفَرَق َو َوَضَع ااِلتِّفاقَ »: و نیز

فَرِق ما بیِن [ انحضرت بهاُءهللا و قلَِم وحیانی حضرتش]قَلَِم اَعلٰی [ ستایش خدا را که]لِِلِ الَحمُد . ااِلئتاِلفِ 

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

را به َسیِف بیان [ پُشِت ظّن و ُگمان]ظَهِر ظنون . َمقَّر و مقام عطا فرمود[ گسترده]كامله و رحمِت ُمنبسطه 

را به قدرِت غالبۀ [ آفات و خطرهای اوهام و خیاالت]طَراِت اوهام قطع نمود و خَ [ شمشیِر کلمه و سخن]

بلند مرتبه است بلند مرتبه است آن که فرق و تفاوت را : مضمون به فارسی( ]62)« .قویّه َمحو فرمود

پُرشکوه و زیباست پُرشکوه و زیباست آن که اختالف را گرفت و . برداشت و اِتّفاق و یگانگی را قرار داد

 .[وت و قرار و اُلفت و اتّحاد اَمر فرمودبه ثب

 

در حقوق حاصل نشود [ مردان و زنان]تا مساواِت تاّمه بین ذکور و اِناث »: حضرت عبُدالبهاء می فرمایند

. زنان یک رکن مهّم از دو رکن عظیمند و اّول مربّی و معلّم انسانی. العاده ننماید عالِم انسانی ترقّیاِت خارق

بعد در َمدارِس ُکبرٰی . اِل خردساْل مادرانند، آنان تأسیس اخالق کنند و اطفال را تربیت نمایندزیرا معلّم اطف

حاال اگر ُمَربّٖی و معلّم ناقص باشد چگونه ُمَربّٰی کامل گردد؟ پس ترقِّی نِساء سبب ترقّی . تحصیل می کنند

زنان هم همان تعلیمات و . رسند لهذا باید نِساء را تربیت کامل نمود تا به درجۀ ِرجال. مردان است

امتیازات را به دست آرند تا همچنان که در حیاْت مشترِ با رجالند، در کماالت عالم انسانی نیز مشترِ 

یک بال ُذکور : عالم انسانی را دو بال است. شوند و البتّه اشتراِ در کمال از نتائج تساوی در حقوق است

اّما تا یک بال قوی و یک بال ضعیف . باشد تا عالم انسانی پرواز کند و یک بال اِناث، باید هر دو بال قوی

 (69)« .مرغ پرواز نکند

 

َمساعی مبذوله متوّجه این هدف خواهد بود  ...»: بدیع بیان می دارند 659بیت العدل اعظم در پیام رضوان 

وصول به . ثّر واقع شودمؤ[ دین بهائی]که در جریاناتی که ُمنجر به صلح جهانی می گردد، امِر مبارِ 

این هدف مخصوصاً از طریق مشارکت جامعۀ بهایی در ترویج حقوق بشر، مقام زن، رفاه جهانی، و 

 «.تربیت اخالقی خواهد بود

 



آزادی زنان و وصول به تساوی میان »: می فرمایند 6385و نیز در بیانیۀ وعدۀ صلح جهانی، موّرخ اُکتبر 

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

اِنکار تساوی بین زن و مرد نتیجه اش روا داشتن ظلم و ستم به نیمی از جمعیّت جهان است . محسوب است

و چنان عادت و رفتار ناهنجاری را در مردان بوجود می آورد که اثرات نامطلوبش از خانه به محّل کار و 

اِنکار مساوات میان زن و مرد هیچ مجّوز . شود ات سیاسی و َمآالً به روابط بین المللی کشیده میبه حی

اخالقی و عملی یا طبیعی ندارد و فقط زمانی که زنان در جمیع مساعی بشری سهمی کامل و متساوی 

جهانی پدیدار داشته باشند از لحاظ اخالقی و روانی جوِّ مساعدی خلق خواهد شد که در آن صبحِ صلِح 

 «.گردد

 

حضرت بَهاُءهللا وحدِت تربیت را »: دربارۀ لزوم تعلیم و تربیت عمومی حضرت عبُدالبهاء می فرمایندو 

اعالن نمود که به جهِت اتّحاِد عالم انسانی الزم است که جمیع بشر یک تربیت شوند ِرجاالً و نِسائاً و دختر 

و چون تربیت در جمیع مدارس یک نوع گردد، ارتباط تام بین بشر حاصل شود . و پسر تربیِت واحد گردند

اعالن گردد بنیان جنگ و جدال [ مردان و زنان]چون نوع بشر یک نوع تعلیم یابد وحدِت ِرجال و نِساء و 

 (64)« .برافتد و بدون تحقِّق این مسائل ممکن نیست زیرا اختالِف تربیْت ُموِرِث جنگ و نِزاع

 

اگر اَبََوْین . لزوم تعلیم علوم نمود باید هر طفلی را بقدرِ . از جمله تعالیم بَهاُءهللا تَعمیِم َمعارف است»: و نیز

 (65)« .مقتدر بر َمصاِرِف این تعلیْم فَبِٰها، و ااِّل باید هیأِت اجتماعیّه آن طفل را وسائِط تعلیم ُمهیّا نماید

 

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

یت نمایند و از پستاِن ِعرفاْن شیر بت تعلیم و ترر فرِض عین است که دختر و پسر را بنهایت همّ پدر و ماد

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

زیرا آن . یِر َمغفورو این گناهی است غ[ مورد مؤاخذه و نکوهیده و مطرود]َمأخوذ و َمذموم و َمدُحورند 

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

 (66)« شعور ماند اسیر جهل و غرور و نادان و بی

 



در  جایز نیست که بعضی»: حضرت عبُدالبهاء می فرمایند دربارۀ تعدیِل َمعیشت و حلِّ مشکالت اقتصادی

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

مثالً شخصی َغنّی که منتهی َغنا را . َرفاهیّت باشد نه یکی به فقر مبتال و نه یکی نهایت َغنا را داشته باشد

این را باید به . و را بکند تا او هم راحت باشددارد نگذارد شخص دیگر منتهی فقر را داشته باشد مراعات ا

 (67)« .قوانین اجرا کرد

 

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

َحبَّت اِلتیام و اگر این مسئله بطور مَ [. با بی پروایی و ویرانگرانه]بَهاُءهللا است، اّما معتدالنه، نه ُمتهّورانه 

اشتراِ و تساوِی تاّم ممکن نیست، زیرا امور و نظاِم عالم ُمختّل . نیابد عاقبت به جنگ خواهد کشید

اّما یک طریق معتدالنه دارد که نه فقرا این طور محتاج بمانند و نه اغنیاء این طور َغنّی گردند؛ . گردد می

 (68)« .سایش و سعادت زندگانی نمایندهم فقرا هم اغنیا بر َحسب درجاِت خود به راحت و آ

 

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

 (63)« .و دافِع احتیاِج ضروریّۀ جمهور گردد

 

اختالف » :می فرمایند6385و بیت العدل اعظم در این خصوص در بیانیۀ وعدۀ صلِح جهانی موّرخ اکتبر 

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

راه حّل . بسیار کم اند جامعه هایی که درست به این مشکل پرداخته باشند. عمالً به پرتگاه جنگ می کشاند

آن با ه باید در ترکیبی از مجموعه ای از اقدامات روحانی و اخالقی و عملی جستجو نمود و باین مشکل را 

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

ای متّخذه در خالی از شائِبۀ مجادالت َمرامی و اقتصادی باشد و در آن مردمی را که قرارها و تصمیم ه

این امر نه تنها وابسته به لزوم تعدیل معیشت و از میان بردن . دخل سازدزندگیشان تأثیر مستقیم دارد ذٖی مَ 

فقر و ثروت ُمفَرط است بلکه با حقائق روحانیّه ای مربوط است که ادراکش سبب اتّخاذ یک روش و رفتار 

 «.آن مسئله داردگردد که خود سهمی عظیم در حّل  جدید بین المللی می

 



 از جریان و َرَونِد حرکت جهان بسوی تحقِّق اهداف عالیۀ حضرت بهاُءهللا چند تصاویری 

 

آنچه در فوق آمد خالصه ای از بعضی تعالیم اساسی دیانت بهائی است که مقدمۀ ضروری ای برای شروع 

دین حضرتشان است که از ایران حیات حضرت بهاُءهللا و حقیقت ندا و پیام و تعالیم  تحقیق بیشتر دربارۀ

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

سال است دربارۀ این آئین تکرار شده و می شود، شروع به  674بجای تقلید از اکاذیِب بی انصافانی که 

این عزیزان و بهائیان از . و فکر و قلب خود دیده اند تحقیق دربارۀ آن کرده اند و حقایق فوق را به چشم

 .سایر هم میهنان شریف نیز دعوت می کنند تا چنین کنند

 

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

پردازند، جا دارد چند تصویر خالصه شده  فی ویژه ای از مقام و پیام حضرت بهاُءهللا میبه تجلیل و معرّ 

از آنچه در فوق آمد از سرچشمۀ قلِم آسمانی و اِلهِی حضرت بهاُءهللا و حضرت عبدالبهاء و حضرت ولیِّ 

اَمُرهللا و بیُت العدِل اَعظم، چهار منبع منصوص و رسمی این آئین نازنین، تقدیم ایرانیان عزیز نماید تا با 

باشد که همه بر اساس تعالیم و روش حضرتش در راه سعادت و نجات . ق فرمایندقلبی فارغ در آن تعمّ 

آزادی حقیقی و وحدت عالم انسانی و صلح جهانی و رفاِه ماّدی و عدالت و ایران و جهان و وصول به 

 .خود را ایفا کنیمانسانی و اخالقی و معنوی معنوی بشر نقش 

 

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

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

 «.شوند

 

ت حضر]این مظلوم [ قسم به جان و دینم و قسم به جان شما]ای اهِل اَرض لََعمری َو َعمُرُکم »: و نیز

خیاِل ریاست نداشته و ندارد و مقصوْد رفِع آنچه سبِب اختالِف اَحزاِب عالم و تفریِق اَُمم است بوده [ بَهاُءهللا



اند  اند و گفته این مظلوم در جمیع آنچه وارد آورده... و هست تا کّل فارغ و آزاد شوند و به خود پردازند

َجلَّ َجاللُهُ و رحمِت َمسبوقه، ُحکِم ِجدال و نِزاع و َسفِک صابر و صاِمت، چه که اراده آن که از عنایِت َحّق 

 (71)« را از عالَم به قّوۀ بیان َمحو نمائیم[ خونریزی]ِدماء 

 

سند و چند صباحی فّعالیت از  ر های اجتماعیه به ظهور می بعضی حرکت»: حضرت عبُدالبهاء می فرمایند

های دیگری هم هستند که رشد و دوام بیشتری پیدا  نهضت .شوند هند و پس از آن متوقّف می د خود نشان می

... شوند کنند ولکن قبل از وصول به مرحلۀ بلوغ دچار ضعف و انحالل شده و برای همیشه فراموش می می

شود، بعد با  ای کوچک و ناشناخته آغاز می اّما یک نوع حرکت و یا امر دیگری هم هست که ابتدا از نقطه

کند تا بِالَمآل وسعت و عمومیِّت  رود، به تدریج دامنۀ نفوذش گسترش پیدا می به پیش می سیِر مسلّم و منظّم

 (76)« .ها است از این نوع حرکت[ دین بهائی]اَمِر بهائی . یابد جهانی می

 

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

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

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

یکدیگر در نهایت  زیرا جمیع ملل به تقالیدی عامیانه تشبّث نموده اند و از این جهت با: اّوالً تَحّرِی حقیقت

اّما ظهوِر حقیقْت کاشِف این ظلمات است و سبب وحدِت اعتقاد، زیرا . اختالف و غایِت نِزاع و ِجدالند

 .حقیقْت تعّدْد قبول نکند

یعنی جمیعِ بشر کّل مشموِل اَلطاِف َجلیِل اَکبَرند، بندگان یک خداوندند و پروردۀ : ثانیاً وحدِت عالِم انسانی

لِهذا باید جمیع . رحمْت شامِل کّل است و تاج انسانی زینِت هر َسری از بندگاِن اِلهی. تحضرِت ُربوبیّ 

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

ند جاهالنند باید حضرِت آدمند و لئالِی یک صدف، نهایت اینست که محتاج تربیتند نادانان[ نسلِ ]ساللۀ 

هدایت نمود مریضانند باید معالجه کرد طفالنند باید در آغوش مهربانی پرورش داد تا به بلوغ و رشد رسند 

 .و َجال الزْم تا درخشنده و روشن گردند



دین اگر سبِب َعداوت گردد اُلفت نبخشد . ثالثاً آن که دین اساس اُلفت و َمَحبَّت است و بنیاِن ارتباط و وحدت

ح بر آن[ باعِث سختی و رنج]بلکه مورِث ُکلفَت   .گردد، عدم دین بِْه از وجود آنست و تجّرد از دیْن ُمَرجَّ

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

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

 .لِهذا تعلیم از فرائِض دین است

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

نبیاء در نهایِت حقیقِت ادیاِن اِلهی واحد است زیرا حقیقْت یکی است تَعّدد قبول نکند و جمیِع اَ . انسانی است

ْت ُحکِم آفتاب دارد در هر موسمی از نقطه ای طلوع نماید لِهذا هر َسلَفی . اِتّحادند اِخبار از [ پیامبِر قبلی]نُبُوَّ

ُق بَیَن اََحٍد ِمْن ُرُسلِه"فرموده و هر َخلَفی تصدیِق َسلَف کرده [ پیامبِر بعدی]َخلَْف  سورۀ بقره، آیۀ ". ]ال نُفَرِّ
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ِت تامّ  عدل چنین اقتضا می نماید که حقوق نوع انسانی جمیعاً محفوظ . سادساً مساوات بین بشر است و اُُخوَّ

 .و مصون ماند و حقوق عمومی یکسان باشد و این از لوازم ذاتیّۀ هیئِت اجتماعیّه است

عِ بشر است تا جمیع از احتیاج نجات یافته هر کس به قدر امکان و اقتضاِء رتبه و سابعاً تعدیِل َمعیشِت نو

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

 .از عالِم حیات محروم نگردد[ گرسنگی]ذلِّت ُکبرٰی نمانَد و از شّدِت جوع 

یعنی از جمیع . باید جمیع ِملل و ُدَول در سایۀ خیمۀ صلِح اَکبر راحت و آسایش یابند. ر استثامناً  صلِح اَکب

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

 .فیصل یابد تا منتهی به جنگ نگردد

را در امور سیاسی َمدخلی نه بلکه تعلّق دین به عالم اخالق است و دین . تاسعاً دین از سیاست جدا است

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

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

زیرا آنان در زندگانی سهیم و شریک مردانند . ترقّی و رعایت و ُحرمِت زنان است عاشراً تربیت و تعلیم و

 .از حیثیِّت انسانی یکسانند



زیرا َمَدنیِّت ماّدیّه تنها . اِستفاضه از فیوضاِت ُروُح القُُدس است تا َمَدنیِّت روحانیّه تأسیس شود: حادی َعَشر

نیِّت ماّدیّه مانند جسم است و َمَدنیِّت روحانیّه ماننِد روح؛ زیرا َمدَ . کفایت نکند و سبب سعادت انسان نشود

 .جسم بی روح زنده نگردد

از تعالیم بهاُءهللا است و در تأسیس و ترویج آن نهایِت َمشقّت و بالیا تحّمل نمود [ قسمتی]این نُبذه ای 

این ایواِن رفیع را بنیان نهاد و ولی در زندان [ رنج و سختی]همیشه مسجون و ُمَعذَّب بود و در نهایِت تََعب 

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

 (79)« ...دل می کوشند که جان خویش را فِداِی این مقصد کنند تا نوِر آسمانی آفاِق انسانی را روشن نماید

 

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

صخره ای . نفسی در ادراِ کیفیتش به خطا رود و یا از اهمیّتش بکاهد یا مقصدش را دگرگون جلوه نماید

الهامش منبع . که این نظم اداری برآن استواراست، مشیّت ثابتۀ الهیّه برای عالم انسانی درعصرحاضراست

لشکریان آراستۀ معنوِی ملکوِت ]نفس حضرت بهاءهللا است؛ حامی و ُمدافعش ُجنوِد ُمَجنَّدۀ ملکوِت اَبهٰی 

الاقّل بیست هزار شهدایی است که حیات [ ریخته شدن خونِ ]؛ ظهور و نشو و نمایش نتیجۀ اِهراِق َدِم [اِلهی

الواح »اتش حول آن طائف، َمضامیِن محکمۀ خویش را در این سبیل نِثار نموده اند؛ محوری که مؤّسس

ی حضرت عبُدالبهاء است؛ َمبادی اساسیه اش حقایقی است که ُمبَیِِّن َمصون از خطای آیاِت الهی «وصایا

خویش در غرب بیان فرموده؛ احکامی که برای اداره اش وضع گردیده و وظائفش « خطابات مبارکۀ»در 

نازل شده است؛ َمقّری که مشروعاِت روحانیّه و خیریّه و « اَقَدسکتاب »را تحدید می نماید صریحاً در 

است؛ ارکانی که سلطه اش ( 74)اداریه اش حول آن مجتمع می باشد، َمشرُق االَذکار و ُمتفّرعات آن 

است؛ مقصد اصلی و ضمنی که « بیُت الَعدِل اَعظم»و « والیِت امُرهللا»ُمستظهر به آن است دو مؤّسسۀ 

ِ آن جهان آرایی است که شالودۀ آن را حضرت بهاُءهللا بنیان نهاده؛ « نظم بدیعِ »است، استقرار  ُمحرِّ

روشی که به کار می برد و موازینی را که اِلقاء می نماید، آن را نه به شرق متمایل می سازد، نه به غرب، 

« وحدت عالم انسانی»؛ شعارش نه به یهود و نه به غیرآن، نه به فقیر و نه به غنی، نه به سفید و نه به سیاه

و َعلَمش صلح اعظم، َسرانجامش ُحلوِل دورۀ َذهَبی هزار ساله، یعنی یومی که سلطنت های عالم به 

 (75)« .سلطنِت اِلهیّه که سلطنِت حضرت بهاُءهللا است ُمبّدل گردد

 



ن دارد، و اَصِل وحدت و دیانت بهائی منادِی وحدانیِّت اِلهیّه است، و وحدِت پیغمبران را اِذعا»: و نیز

جامعیِّت کلّیۀ نوِع بشر را تعلیم می دهد و ضرورت و َحتمیِّت اِتّحاِد نوِع انسان را که به تدریج به آن 

نزدیک می شود اعالم می دارد، و اّدعا می کند که هیچ امری جزنَفَثاِت ُروح القُُدس که به واسطۀ نمایندۀ 

 (76)« .تحقُِق این آمال توفیق نیابدَمبعوِث او در این زمان ظاهرشده به 

 

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

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

آمال و مقاصدشان یکی . مبادی و اصولشان کامالً با یکدیگر موافق است. استبزرگ عالم اساسشان الهی 

. وظائف و اجرائاتشان مکّمل یکدیگر است. تعالیمشان جلوه هائی متنّوع از حقیقِت واحد است. است

رسالتشان هر یک نمایندۀ مراحلی متتابع در تکامل . تفاوتشان فقط در تعالیم فرعی و غیر اساسی است

که ... هدف حضرت بهاُءهللا پیامبر این عصِر جدید و عظیم عالم انسانی چنین است. نسانی استجامعۀ ا

سبب آشتی بین ادیان شود نَه آن که بر . ظهوراِت سابقه را به اتمام رسانَد نَه آن که آنها را ُمضَمحل سازد

مقصد حضرت بهاُءهللا هرگز . اختالفاِت معتقداِت متضاّدشان که سبب انشقاق جامعۀ کنونی گشته دامن زند

آن نیست که انبیاء گذشته را تحقیر نماید و تعالیمشان را تخطئه کند بلکه آن است که حقائق اصلیّه ای که در 

تعالیمشان مکنون است از نو اظهار داشته بنحوی بازگو نماید که با حوائج این زمان موافق و با استعداد 

رسالت . رگردانی های عصر حاضر متناسب و مربوط باشدمردمان مطابق و با مشکالت و علل و س

بشری سپری گشته و [ کودکی]حضرت بهاُءهللا اعالن این مطلب است که زمان شیرخوارگی و َصباوت 

التهابات و هیجاناتی که حال مشهود است مربوط به مرحلۀ بلوغ اوست که بتدریج و همراه با درد و َمالل 

شد و کمال می سازد و طلوع عصری را بشارت می دهد که سرآمِد اَعصار او را آمادۀ وصول به مرحلۀ ر

است، عصری که در آن تیغ و شمشیر به گاو آهن و خیش تبدیل شود و ملکوِت آسمانی طبق وعدۀ صریح 

و نیز حضرت بهاُءهللا . حضرت مسیح بیآید و صلح جهانی قطعیّاً تا اَبُداآلباد در کرۀ زمین استقرار یابد

ویش را خاتمۀ ظهوراِت اِلهیّه نمی داند بلکه پیش بینی می فرماید که در آینده طّی مراحل تکامل ظهوِر خ

مستمّر و نامحدود بشری، حقائق بیشتری از آنچه حضرتش امروز به امر خداوند متعال در این دورۀ 

یگانگی خدا و آئین بهائی به . خطیر به عالم انسانی ابالغ فرموده از طرف پروردگار ظاهر خواهد شد

یگانگی انبیاء معترف است و به وحدت و جامعیّت نوع بشر معتقد و به این ندا ُمنادی است که اتّحاد عالم 

آئین بهائی مّدعی است که جز روِح خاّلِق . انسانی واجْب بَل اجتناب ناپذیر است و بتدریج تحقّق می یابد



افروز َسَریان دارد هیچ امر دیگری اتّحاد نوع انسان  اِلهی که در کالِم فرستادۀ یزدانی در این عصر جهان

. آئین بهائی پیروان خویش را به تحّری و جستجوی حقیقت ُمکلّف می دارد. را تضمین نتواند و تحقّق بخشد

[ دوستی]مقصد از دین را ترویج محبّت و ِوداد . هر نوع تعّصبات و خرافات را مذموم و مردود می شمارد

دین را سبب اعظم جهت صلح عالم و ترقّی . علم را اصوالً موافق و مطابق یکدیگر می بینددین و . می داند

آئین بهائی واضحاً به تساوِی َمجال و مزایا و  حقوق زن و مرد معتقد . منظّم جامعۀ  بنی آدم می شمارد

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

طبقۀ روحانی حرفه ای ندارد، بردگی را ممنوع و ریاضت و دریوزگی و ُرهبانیّت را مردود می شمرد، 

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

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

زباِن عمومِی بیُن المللی را سفارش می کند و کیفیّات کلّی مؤّسساتی را که باید ضامن تحقّق و استمرار 

 (77)« .صلِح عمومی باشند معیّن می سازد

 

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

شهر، و اتّحاد ملّی  -اتّحاد خانواده، اتّحاد دولتْ . مرحله ای است که حال جامعۀ انسان رو به آن روان است

مراحلی است که بشر آن را پیموده و با موفّقیّت پشت سر گذاشته است و امروز اتّحاد جهان است که هدف 

نحوی که حضرت بهاُءهللا مقّرر فرموده مستلزم آن وحدِت نوع انسان به ... و مقصد بشر سرگردان است

است که یک جامعۀ متّحد جهانی تشکیل یابد که در آن تماِم ِملل و نژادها و ادیان و طبقات کامالً و پیوسته 

متّحد گشته و در عین حال استقالِل ُدَوِل عضوش و آزادی و ابتکار اعضاِء مرّکبه اش تماماً و یقیناً محفوظ 

این جامعۀ متّحد جهانی تا جایی که می توان تصّورش را نمود باید دارای یک هیأِت مقنّنه باشد . دمانده باش

که اعضایش به َمنزلۀ اَُمناِی تمام نوع انسان بِالَمآل جمیع منابِع ِملِل آن جامعۀ جهانی را در اختیار خود 

یم روابط جمیع ِملل و اقوام الزم و گیرد و قوانینی را وضع کند که برای تنظیم حیات و رفع حاجات و ترم

در چنان جامعه ای یک هیأِت ُمجریه به پشتیبانی یک پلیِس بیُن الملی مصّوباِت هیأِت مقنّنه را . واجب است

اجراء کند، به تنفیذ قوانینش پردازد و وحدت اصلیّۀ تمام جامعۀ جهانی را حفاظت نماید و نیز یک محکمۀ 

اوی حاصله بین عناصر مرّکبۀ این نظام جهانی را داوری کند و حکم نهایی جهانی تشکیل شود که تمام دع

یک دستگاه ارتباطات و مخابراِت بیُن المللی به وجود آید که با سرعتی . و الزُم االجرایش را صادر نماید

وِد حیرت انگیز و نظم و ترتیب کامل به کار افتد و جمیع کرۀ زمین را در برگیرد و از جمیع موانع و قی



یک پایتخت .[ این بیان شصت سال قبل از براه افتادن اینترنت آن را پیشگویی کرده است. ]ملّی آزاد باشد

بین المللی به َمنزلۀ کانون و مرکز اعصاب َمَدنیِّت جهانی تعیین شود که کانونی برای تمرکز و توّجه قوای 

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

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

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

در چنین جامعۀ جهانی علم و دین . نّوع و ملل جهان را ساده و سهل نمایدو روابط و تفاهم بین نژادهای مت

در . یعنی دو نیروی بسیار توانای بشر با هم آشتی پذیرند و همکاری نمایند و در پیشرفتشان هماهنگ شوند

ادۀ سایۀ چنین نظامی مطبوعات به اظهار نظرات و عقاید بشر کامالً میدان دهد و از این که مورد سوء استف

. ارباب غرض چه شخصی و چه عمومی قرار گیرد اِبا کند و از قیود نفوذ ِملل و ُدَوِل ُمتنازع رهایی یابد

بازار فروشش توسعه . منابع اقتصادی جهان تحت نظم درآید و از موادِّ خامش بهره برداری و استفاده شود

کینه ها و دسائِس ملّی از میان  رقابت ها و. و هماهنگی یابد و محصوالتش بطور عادالنه توزیع شود

علل خصومت . برخیزد و تعّصبات و َعداوت های نژادی به دوستی و ُحسِن تفاهم و همکاری تبدیل گردد

هم فقر و فاقه و هم . های دینی رفع و موانع و قیود اقتصادی کامالً اِلغاء و تفاوت فاحش طبقاتی نابود شود

ود و نیروهای عظیمی که در راه جنگ های اقتصادی و سیاسی به مالکیّت و ثروت فوق العاده از بین بر

هدر می رود از آن پس معطوف به اهداف الیقی از قبیل توسعۀ اختراعات و ترقّیات فنّی و ازدیاد تولیدات 

تیز ]و محصوالت بشری و اِزالۀ امراض و توسعۀ تحقیقات علمی و باال بردن سطح صّحت و تَشحیذ 

غز و فکر بشری و بهره مندی از منابِع بِکر و ناشناختۀ کرۀ زمین و درازی عمر انسان و اِعتالِء م[ کردن

در . گردد و به ترویج هر وسیله ای که حیات فکری و اخالقی و روحانی نوع انسان را تقویت کند پردازد

اید و حکومت نم[ کشورها]چنان جامعه ای یک نظاِم فدرالِی جهانی برقرار گردد که بر جمیِع باِلد 

فرمانرواِی باِلُمنازِع منابع بسیار عظیمش باشد و مرام های عالیۀ شرق و غرب را دربرگیرد و طلسِم 

در چنان نظامی زور . جنگ و بدبختی را بشکند به استفاده از جمیع منابع موجود در زمین راغب باشد

این است . یروی از یک دیِن عمومیخادِم عدل و داد شود و بقایش متکی باشد بر شناسایِی خداونِد یگانه و پ

 (78)« .هدف و مقصدی که نوع انسان ناگزیر بر اثر نیروهای وحدْت بخِش حیات به سویش روان است

 

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

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



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

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

وحدت جهان در . ِملل و ُدَول جهان به یکدیگر هم اکنون واقعیّتی تحقق یافته استارتباط و اتّکاء متقابل 

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

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

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

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

ی و مصیبت بار همراه با هرج این بالیا و ِمَحِن طوالنِی جهان. است و در عین حال بر سرعت آن می افزاید

و مرج و انهدام و خرابی عمومی باید ملّت ها را تکان دهد؛ وجداِن عالم را برانگیزد، توده ها را از خواب 

غفلت بیدار کند و حتّی در مفهوِم جامعه نیز تغییری بنیادی پدید آورد و بِالَمآل اعضاِء ُمنفصِل هیکِل بشری 

 .زیه ناپذیر درآوردرا بصورتی واحد، متشّکل و تج

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

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

عتاً تدریجی خواهد بود و طبق پیشگویی حضرت بهاُءهللا قدر کافی است گفته شود که نیل به اوِج کمال طبی

منجر خواهد شد یعنی ِملِل عالم که هنوز از ظهوِر حضرت بهاُءهللا بی خبرند ( 73)« صلِح اَصَغر»ابتدا به 

این اقداِم عظیم و . ولی ندانسته اصوِل کلِّی آن حضرت را اجراء می کنند موفّق به استقرار آن خواهند شد

ه شامل تجدید بنای عالم خواهد بود در نتیجۀ معرفت عموم به یگانگی و وحدِت اصلیّۀ نوع انسان تاریخی ک

حاصل می شود که آن نیز ثمرۀ شناخِت ماهیِّت [ مردم]و اِحیاِء معنویّت و روحانیّت در جمهوِر ناس 

ِی اِمتزاِج نهایِی ُمّدعاِی حضرت بهاُءهللا و اِذعان به حقانیّت آن است و این شناخت خود شرِط ضرور

آن وقت . اَجناس، َمذاهب، طبقات و ِملل بشمار می رود و طلوعِ نظِم بدیِع جهانِی بهایی را اعالم می دارد

آن . است که دورۀ بلوغِ نوع انسان فرا می رسد و جمیع اقوام و ملِل عالم به تجلیل و تهلیل آن می پردازند

آن وقت است که سیطرۀ جهانِی حضرت بهاُءهللا . در می آیدوقت است که َعلَِم صلِح اَعظم به اهتزاز 

مؤّسس ملکوِت پدِر آسمانی که حضرت مسیح بدان بشارت داده و همۀ پیامبران پیشگویی کرده اند، شناخته 

آن وقت است که َمَدنیّتی جهانی تولّد می یابد، شکوفا می شود . می شود و در نهایِت اِتقان استقرار می یابد

ی گیرد، َمَدنیّتی همراه با جلوۀ کماِل زندگی که ِشبه آن را جهان هرگز ندیده و هنوز نمی تواند آن و نُضج م

آن وقت است که َمواعیِد . آن وقت است که میثاِق اِلهی در نهایِت کمال تحقّق خواهد یافت. را تجّسم نماید



[ پیشگویی های پیامبران گذشته]یاِی َسلَف مندرج در جمیع کتب آسمانی جلوه خواهد نمود و کلّیۀ نُبُّواِت اَنب

آنگاه کرۀ ارض که بر اثر . ظاهر خواهد شد و ُمکاشفاِت شاعران و صاحبان بصیرت تحقّق خواهد پذیرفت

ِْ روحی جدید یافته و در حدِّ استعداِد خود  اعتقاِد عموم به خدای واحد و اطاعت جمهور از آئینی مشتر

که در نهایِت عظمت در ملکوِت اَبهٰی ُمتََجلّی است منعکس خواهد ساخت و شکوه و جالِل سلطنِت اِلهی را 

َمقرِّ َعرِش اَعالِی او و بهشت برین خواهد شد و می تواند سرنوشت توصیف ناپذیری را که خالق یکتا به 

 .ِصْرِف َمَحبَّت و حکمِت بالغه از اََزل برای آن ُمقّدر فرموده تحقق بخشد

از تاریخ پُرفراز و نشیب بشریّت از قدرت ما آدمیان ضعیف و فانی خارج است که در این مرحلۀ بحرانی 

بتوانیم مراحِل الزم را برای هدایت بشریِّت ستمدیده از رنج و مصیبِت کنونِی خود به رستاخیِز غائیش 

 بشریِّت ستمدیده ای که از روی زبونی و بیچارگی خدای خود را فراموش کرده و نسبت به. درِ کنیم

 (81)« .نداِی حضرت بهاُءهللا بی اعتنایی نشان داده است

 

 بهاُءهللا حضرتخجستۀ  میالد سالگرد دویستمین مناسبت بهدو پیام بسیار مهّم بیُت الَعدِل اَعظم 

 

العدِل اَعظم در پیامی جهانی که به مناسبت دویستمین سالگرد میالد حضرت بهاُءهللا خطاب به  بیتُ 

میالدی صادر شده است  2167موّرخ یک اکتبر « عالم جالل خداوندگار در سراسرستایندگان شکوه و »

کنیم که اهل عالم  گفتار را با بیان این حقیقت واال شروع می دوستان عزیز و محبوب،»: می فرمایند( 86)

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

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

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

چنان مورد  شان هم درخشند، نام می اند ولی برخی در صفحات تاریخ نام مانده بسیاری از این مطالع انوار گم

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

های پاِ فضایل اخالقی در پاسخ به  هر یک از این متبّصرین روحانی و اجتماعی و آینه. اند ها بوده تمّدن

در شرایطی که جهان با دشوارترین . اند عالیمی را ارائه فرمودهاحتیاجات ضروری زمان خود، حقایق و ت

های خود رو به روست نام حضرت بهاُءهللا را که دویست سال پیش به عرصۀ وجود قدم نهادند با  چالش



داریم، شخصیّتی که تعالیمش براستی نوع بشر را به  شعف و شادی به عنوان چنین شخصیّتی گرامی می

 .دِت موعود هدایت خواهد کردسوی دوران صلح و وح

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

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

های  نج و مشقّت گردیدند از جمله تبعیدها و مسجونیّتدر عین حال مجبور به تحّمل چهل سال ر. متجلّی بود

دار کردن نام ایشان و محکوم نمودن  پی در پی به دستور دو سلطان مستبّد، حمالت وسیع برای لّکه

حضرت بهاُءهللا همۀ این  .شان شرمانه به حیات مبارِ حرمتی و سوء قصد بی شان، و خشونت و بی پیروان

منتها به نوع انسان و در نهایت روح و ریحان و بردباری و مدارا و با میل و  ِت بیمشقّات را به دلیل َمَحبَّ 

شان خاطر آن  حتّی مصادرۀ کلّیّۀ متعلّقات دنیوی .گران تحّمل فرمودند رضا و با شفقت نسبت به ستم

بت به شود که نفسی با َمَحبَِّت تاّم نس این پرسش ممکن است برای هر ناظری مطرح . حضرت را نیازرد

دیگران و در حالی که همواره مورد حمد و ستایش عمومی بوده، به نیکوکاری و بلندنظری اشتهار داشته 

دلیل مصائب وارده . هایی واقع گردد  باید هدف چنین خصومت و به دنبال هیچ قدرت سیاسی نبوده چرا می

ظهور پیامبران . باشد روشن می بر آن حضرت برای کسانی که با روال تاریخ آشنایی دارند البتّه کامالً 

اّما نور . باِر صاحبان قدرت همراه بوده است های شدید و خشونت الهی در جهان بدون استثنا با مخالفت

توان فداکاری، شجاعت و دیگر  شدنی نیست و بنا بر این در زندگی این هیاکل فرابشری می  حقیقت خاموش

ای که در هر مرحله از حیات حضرت بهاُءهللا نیز  است، نکتهشان  اعمالی را مشاهده نمود که گواه اقوال

پایان هرگز سکوت اختیار  های بی و مشقّت  ها رغم سختی حضرت بهاُءهللا علی. باشد عیان و آشکار می

کالمی که با بصیرت دردهای عالم را تشخیص  -مقتدر و نافذ الهی خود ادامه دادند  نکردند و به نزول کالم

را تجویز نمود، کالمی که حامل عدالت بود و سالطین و اَُمرا را به وجود قوایی که بِالَمآل داد و درمان 

آنان را از َسریِر قدرت خواهد انداخت هشدار داد، کلماتی که روح را به اهتزاز آرد، منقلب و مصّمم نماید 

فرماید  ؤّکد است و میتا خویشتن را از خارستان نفس و هوی رها سازد، و کلماتی که صریح، جّذاب و م

این از نزِد من نیست بلکه از جانِب : مضمون به فارسی] «.لَْیَس ٰهذا ِمْن ِعندٖی بَْل ِمْن لَُدْن َعزیٍز َعلیمٍ »

آید که اگر این اَمر از  در بررسی زندگی چنین شخصیّتی آیا این پرسش پیش نمی.[ خداونِد عزیِز علیم است

 توان به خدا نسبت داد؟ می جانِب خدا نیست پس چه اَمری را

اند میراثی از کلماِت مقّدسه از خود به جای  عیاری که در طول تاریخ موجب نورانیّت عالم شده مربّیان تمام

ای عظیم از قلم حضرت بهاءهللا جاری شده مواهبی بس وسیع و  در کلماتی که بمثابۀ رودخانه. اند گذاشته



های به  شوند اغلب در ابتدا مجذوب دعا و مناجات مبارکش آشنا مینفوسی که با آثار  .متعالی نهفته است

در اعماق  .سازد گردند که آرزوی فطری روح را برای نیایش شایستۀ خالق خود برآورده می غایت زیبا می

دریای کلماتش احکام و مبادی اخالقِی الزم برای رهایی روح انسان از غلبۀ غرایِض نفسانی که درخور 

توان  های پایداری را نیز می آرمان[ دریای پُرموج]در این بحِر َزّخار  .شود او نیست یافت میمقام حقیقی 

تر پرورش  توانند در پرتو آن کودکان خود را نَه صرفاً به مانند خود بلکه با اهدافی واال یافت که والدین می

ر پر پیچ و خم تاریخ بشری از مراحل تبیینات و تشریحاتی نیز وجود دارد که نقِش یَِد غیبی را در سف. دهند 

ادیان مختلف را بمنزلۀ مراحل  .نماید وحدت قبیله و وحدت ملّی به سوی مراحل باالتری از اتّحاد آشکار می

اند، هدف تقلیب  کند که با مبدئی مشترِ و هدفی مشترِ با هم مرتبط توسعۀ یک حقیقیت واحد توصیف می

. دهد تعالیم حضرت بهاُءهللا به شرافِت روِح انسان گواهی می .حیات باطنی و شرایط ظاهری نوع بشر

اجتماع مورد نظر حضرت بهاُءهللا اجتماعی است در شأن آن شرافت و مبتنی بر اصولی که آن شرافت را 

آن حضرت یگانگی نوع بشر را محور حیات جمعی قرار داده تساوی زن و مرد . نماید حفظ و تقویت می

های به ظاهر متضاّد عصر حاضر را چون علم و دین، وحدت و کثرت،  نیرو. فرمایند را صریحاً تأکید می

های  ترین ارمغان در میان عظیم. دهند های اجتماعی با هم سازش می آزادی و نظم، حقوق فردی و مسئولیّت

گردد که نقطۀ نظرشان پیشرفت و تعالی  آن حضرت اصل عدالت است که در قالب مؤّسساتی ظاهر می

آنچه سبب اختالف و فساد و نفاق است از »دهند که  حضرت بهاُءهللا خود گواهی می .باشد ۀ مردمان میهم

آیا این پرسش پیش . «آنچه علّت اُلفت و اتّحاد و اتّفاقست ثبت فرمودیم»زمان  و هم« کتاب محو نمودیم

 آید که پاسخ شایسته به چنین ارمغانی چه خواهد بود؟ نمی

[ ساحل آن دریا]هر طالبی البتّه باید کمر جهد و طلب بسته به شاطِی آن بحر »فرمایند  یحضرت بهاُءهللا م

های دینی تجّسد یافتند و به مرور زمان با  تعالیم روحانی پیامبران طّی قرون و اعصار در نظام. «درآید

اّما با . راییدندهایی از فرهنگ در هم آمیختند و همراه با اصول جزمی ساختۀ دست بشر به تنّزل گ جنبه

ای هستند که  های جهانی گردد که تعالیم اصلی ادیان منشأ ارزش نگاهی به ماورای این نکات واضح می

به دالیلی . اند اند و از طریق آنها مردمان مختلف اهداف مشترِ یافته آگاهی اخالقی نوع بشر را شکل داده

اگر نفرت و اختالف به اسم دین ترویج . ده استروشن، در اجتماع امروزی اعتبار دین لطمات فراوانی دی

بخشیدن،  قابلیِّت دین در اِلهام  .توان از ثمراتش شناخت ولی دیِن حقیقی را می. دینی مرّجح است شود، بی

دیِن حقیقی با عقل و خرد تطابق دارد و . باشد در تقلیب قلوب، در ایجاد وحدت و در ترویج صلح و رفاه می

آیین حضرت بهاُءهللا انضباط عمل در پرتو تفّکر . شود ای اساسی محسوب می ع وسیلهبرای پیشرفت اجتما



های الزم برای بهبود اجتماع به  دهد و بدین وسیله بصیرت و تأّمل را در افراد و در جامعه پرورش می

و آشوب، های سیاسی، فتنه    حضرت بهاُءهللا سعی در تغییر اجتماع از طریق توطئه. گردد تدریج حاصل می

ها  اند زیرا این قبیل روش های خاّص، و یا از طریق جنگ و اختالف را مردود دانسته بدگویی از گروه

ابزار مورد . دارد های پایدار را همواره از نظر دور نگه می موجب تداوم ادوارِی کشمکش گردیده راه حلّ 

آمیز  را به کردار نیک، گفتار َمَحبَّت حضرت بهاُءهللا جهانیان. نظر آن حضرت ابزاری کامالً متفاوت است

. شمارند نمایند و خدمت به دیگران و تعاون و تعاضد را وظیفۀ همگان می و اَعماِل طیّبۀ مرضیّه دعوت می

آن حضرت هر یک از اعضای جامعۀ بشری را به جّدیّت در راه بنای تمّدنی جهانی مبتنی بر تعالیِم اِلهی 

آید که نوع انسان به جز  ق در وسعت بینش آن حضرت، آیا این پرسش پیش نمیبعد از تعمّ . خوانند فرا می

 بینانه بنا نماید؟ تواند واقع این بینش، امید آیندۀ خود را بر چه اساسی می

باشند به  اند و به بینش آن حضرت متعهّد می در هر سرزمینی، نفوسی که مجذوب پیام حضرت بهاُءهللا شده

اَفواجی از جوانان به . زند که چگونه تعالیم مبارکش را به مرحلۀ عمل درآورندآمو نحوی سیستماتیک می

نحوی فزاینده از هویّت روحانی خود آگاهی پیدا کرده انرژی خویش را در جهت پیشرفت اجتماع به کار 

اه یابند که چگونه مشورت و جستجوی جمعی برای یافتن ر های متفاوت، درمی مردمانی با دیدگاه .گیرند می

از هر نژاد، مذهب، ملّیّت و طبقه، نفوسی با الهام از این  .گزین مشاجره و تحمیل قدرت سازند حّل را جای

بسیاری از کسانی که . شوند بینش که اهل عالم یک نوعِ واحد و کرۀ زمین یک وطِن واحد است متّحد می

ناپذیِر  کنندگان کاردان و خستگی اند، صدای خویش را بازیافته شرکت های مدید رنج و مشقّت کشیده مّدت

ها، و شهرهای کوچک و بزرگ، مؤّسسات، جوامع و  از روستاها، محلّه. گردند پیشرفت و توسعۀ خود می

باشند، جهانی  نمایند که متعهّد به همکاری با یکدیگر برای ساختن جهانی متّحد و مرفّه می افرادی قیام می

در این دویستمین سالگرد میالد خجستۀ . الهی بر بسیط زمین باشد تواند شایستۀ نام ملکوت که براستی می

باشند اطرافیان خود را دعوت  شماری که جزو این مشروع روحانی می حضرت بهاءهللا، نفوس بی

چنین  نمایند تا این فرصت را غنیمت شمرند و دریابند که حضرت بهاُءهللا کیست و پیامش چیست و هم می

بخشی است بر  ظهور حضرت بهاُءهللا گواه اطمینان. رموده به محّک امتحان گذارنددرمانی را که تجویز ف

وقتی جمع کثیری از . این که جامعۀ بشری که در معرض خطرات متعّدد قرار دارد، فراموش نشده است

مردمان خیرخواه سراسر جهان طّی سالیان متمادی برای پاسخی به مشکالت موطن مشترِ خود به درگاه 

اند آیا جای تعّجب است که پروردگار عالمیان ادعیۀ آنان را مستجاب نموده  د متعال ملتمسانه دعا کردهخداون

 «است؟



 

 6931مهر  25مطابق با  670َشهُرالِعلم  9و متعاقب پیام فوق، بیُت العدِل اَعظم پیاِم خاّصی نیز به تاریخ 

( 82)خطاب به بهائیان ایران صادر فرمودند  به مناسبِت دویستمین سالگرد میالد خجستۀ حضرت بهاُءهللا

نظر به اهّمیِت آن چه مناسب است هم . که ضمن آن ایرانیان عزیز را نیز مورد خطاب قرار می دهند

 .میهنان عزیز در آن تعّمقی جانانه فرمایند

 

اقان را خطاب این مشت 2167پیام موّرخ اکتبر  احبّای عزیز الهی در کشوِر مقّدس ایران مالحظه فرمایند،»

را در [ حضرت بهاُءهللا]به تودۀ عظیمی از مردم که دویستمین سالگرد میالد خجستۀ جماِل اَقَدِس اَْبهٰی 

ها نفر در بیش از دویست و چهل کشور،  میلیون( 89. )اید گیرند مالحظه فرموده سراسر جهان جشن می

هللا، فرزند برجستۀ کشور مقّدس ایران، به جزیره و سرزمیِن مستقّل در بارۀ پیامدهای تولّد حضرت بهاءُ 

سابقۀ این بزرگداشت که تاکنون  ضمیری به ابعاد بی هر ایرانی بصیر و روشن. اند تأّمل و تعّمق پرداخته

وسعت تنّوع  .برای هیچ شخصیّت ایرانی دیگر برگزار نگردیده با سربلندی و افتخار خواهد نگریست

باشد  ست که تحقّق وحدت نوع بشر را که هدف غایی آن حضرت میچنان ا قومی و نژادی این مردم آن

 .دهد بشارت می

موّرخین منصف البتّه آگاهند که چرا شخصیّتی بزرگوار از . حکایتی است[ نو و شگفت انگیز]رفه طُ 

 خاندان نوری از اهالی مازندران، متولّد طهران و از نوادگان پادشاهان ایران باستان، با وجود تعلّق خاصّ 

حضرتش   ای از تعلّق چهل سال زندگی در تبعید ذّره .به آن مرز و بوم مجبور به ترِ وطن خویش گردید

ای  وطنان خویش به تأسیس جامعه با لطف و عنایت مخصوص نسبت به هم .به آن آب و خاِ نکاست

با  .ملکت پرداختهای قومی و مذهبی متفاوت در آن م متّحد، پویا و مترقّی مرّکب از مردمانی با پیشینه

هاِی ُمشفقانه توّسط کسانی که برای زیارِت آن جماِل ُمنیر به  ارسال الواح و اِعزاِم معلّمین و اِبالغ پیام

به ِطراِز قابلیّت و استعداد »شتافتند، ایرانیان را که به فرمودۀ مبارکش  زندان عّکا در اَرِض اَقَدس می

 .ی خود مساعدت فرموددر پرورش استعدادهای خداداد« ُمَزیّنند

چنان بود که حال در سراسر عالم مردم از نورانیِّت تعالیِم اِلهی  توفیقات درخشان نیاکان روحانی شما آن

در نظر آن حضرت . قدم اّول در این راستا تأکید شدید بر اخالق و رفتار پسندیده است. شوند مند می بهره

رای هر جامعۀ پیشرو و اساسی است مستحکم برای حفظ و ای است محکم ب اخالقیّات و روحانیّات شالوده



تعالیم بهائی به عنوان مثال این مفهوم را روشن . تعادل نظم اجتماعی و پیشبرد رفاه و ترقّی همگانی

نماید که صداقت و امانت موجب افزایش توانایی جمعی، گسترش صنعت و اقتصاد و پیشبرد دیگر  می

فرما  یچ ملّتی بدون تهذیِب اخالق رستگاری نیابد ولی اگر اخالقیّات حکمه. مشروعات مفید و سازنده است

باشد پیشرفت در جمیع مراتب قطعی است زیرا افکار روشن گردد، روابط فردی و جمعی تحکیم یابد، 

شجاعت اخالقی تثبیت شود، علوم و فنون و خردگرایی ترویج گردد، تجارت توسعه پذیرد، رفاه ماّدی و 

  .ادی و احترام همگان محور سیاست و ادارۀ امور قرار گیرد و در نتیجه ملّت خلِق جدید شودمعنوی و آز

گامی در بهبود اجتماع  مالحظه فرمایید که امروز در سراسر جهان چه بسیار احزاب مختلف که مّدعی پیش

زنند و  خود می هستند ولی به علّت عدم تمّسک به صداقت و امانت، در واقع تیشه بر ریشۀ حیات اجتماع

/ 2سورۀ َحشر، آیۀ ]« .یُْخِربُوَن بُیوتَهُْم بِأْیدیِهمْ »فرماید  عملکردشان مصداق این آیۀ قرآن کریم است که می

 .[خانه های خود را با دست های خود خراب می کنند: مضمون به فارسی

بهاُءهللا یگانگی نوع انسان،  ایم عصارۀ تعالیم دیگر حضرت های اَخیر نیز ذکر نموده طور که در پیام همان 

گذارِی  طرح و مسیر تحقّق آن، مفهومی جدید از دیِن الهی متناسب با دوران بلوغ جمعی نوع بشر، و پایه

کتب و آثاِر وحیانی دین ]آثاِر مبارکه  .تمهیدات الزم برای رفاه عالم بر اساس اتّحاد، عدالت و صلح است

باید ترویج وحدت و همبستگی باشد و اگر دین موجب   اید که ثمرۀ دیننم این نکتۀ مهم را تأکید می[ بهائی

بدون شّک مذاکرات شما با دوستان، همکاران و همسایگان در این ایّاِم . نزاع شود البتّه عدم آن بهتر است

های واالی امروِز همۀ مردم ایران انعکاسی است از  فرخنده یادآور این مطلب خواهد بود که چطور آرمان

تاریخ گواه  .ای که همواره انگیزۀ اصلی زندگی شما و نیاکان روحانی شما بوده و هست مان اهداف عالیهه

ای که مردم آن سرزمین از زمان ظهور حضرت باب و حضرت بهاُءهللا تا به حال  است که مشکالت عمده

های  حطاط اجتماع، و چالشهای قومی، اختالفات مذهبی، ان اند مسائلی از قبیل تفاوت با آن رو به رو بوده

شماری از مردم دنیا در تعالیم حضرت بهاُءهللا  گروه بی. باشد گرایی می مربوط به برخورد تجّدد و سنّت

بینند و امید و سرور حاصله از کوشش در جهت اجرای این  درمانی برای دردهای امروزی نوع بشر می

تصّور فرمایید که اگر ایرانیان عزیز حتّی . باشد می ها تعالیم است که مشّوق آنان برای برگزاری این جشن

بدون در نظر گرفتن مسئلۀ دین و صرفاً به خاطر سعادِت پایدار کشور خود به موجب تعالیِم حضرت 

هایی حاصل خواهد گردید، چه  هایی جلوگیری خواهد شد، چه پیشرفت بهاُءهللا عمل نمایند از چه زیان

اهی برای همگان تأمین خواهد گشت و چگونه سربلندی ایران که وعدۀ آسایشی دست خواهد داد، چه رف

 .حتمی آن در آثار بهائی به کّرات ذکر شده تحقّق خواهد پذیرفت



شمول، آن خوابی را که پدر بزرگواِر َجماِل مبارِ  بیایید تا در بحبوحۀ این جشن جهان: دوستان محبوب

به یاد آوریم و دست شکرانه به درگاه ایزد ( 80)دیدند  در ایّام طفولیِّت آن حضرت[ حضرت بهاُءهللا]

نماییم که نهایتاً هیچ  متعال بلند نماییم که اَلَحمُد لِِل شواهد آشکار این واقعیّت را به چشم ظاهری مشاهده می

ّدسۀ در ادعیۀ خود در اَعتاِب مق. گردد[ خواسِت خداوندی]تواند مانع َمشیِّت اِلهی  نیرویی در این عالم نمی

 [بیت العدل اعظم  :امضا]« .ُعلیا دائماً به یاد شما عزیزان هستیم

 

 شروِط آنرعایِت کاذیب؛ جستجوی حقیقت با اَ  رک و ترکِ دَ : برداشتِن دو گاِم بسیار مهمّ 

 

فسادهای موجود تا  ،ذكر شد، وقت آن است كهدر این مقال آنچه توّجه به دو پیام فوق و با توّجه به نك با یا

ی که هنوز قدم در راِه تحقیق دربارۀ ، ایرانیان عزیزکالت ماّدی و اخالقی و معنوی بدتر از این نشدهو مش

اشاره شد این كه  چنان كه قبالً  گامن لیاوّ  :بردارندو بسیار مهّم بزرگ  مِ گادو نگذاشته اند،  حقیقِت دین بهائی

بسته اند و  اسالمدیِن غافل بر  بعضی علمایِ  پوسیده ای كه ُسننِ خرافات و تعّصبات و تقالید و  بر بطالنِ 

چه . بهائی گفته و نوشته اند آگاه شوند ۀن و جامعنیز بر خیانت و دروغ و تهمت هایی كه همان ها علیه دی

آنچه علماِی مزبور اِلقاء ]تا بر كذِب قبْل »: هللا می فرمایندبهاءُ  حضرتهمان طور که قبالً آورده شد كه 

یکی از  (80) «.گواهی ندهی[ دیانِت بهائی ظهورِ یوِم ]دیع نیابی، بر ِصدِق این یوِم بَ آگاهی [ کرده اند

که توسط آن علماء تلقین و اِلقا شده این است که خالِف نوشته های خود ایشان در رساله  دروغ های دیگری

یله عمالً مانع می های توضیُح الَمسائل، تقلید را از فروع دین به اصول دین نیز تعمیم می دهند و به این وس

شوند مسلمانان عزیز خود دربارۀ اصول دین که از جمله تحقیق در پیام دین بهائی و یا در هر عقیدۀ 

وجدانی دیگری است جستجو و مطالعه کنند و این اَمر را چنان جاانداخته اند که اگر مسلمانی هم بخواهد 

 .چنین اقدامی کند او را سرزنش و منع می کنند

 

به اکاذیِب قبل آگاه خود بدون تقلید از این و آن، مانند گروهی از ایرانیان شریفی که آن كه  گام نمیو دوّ 

ِِ حقیقِت دین بهائی پرداخته اند، ه فرمایند و توجّ هللا حضرت بهاءُ  پیامِ به  گشته اند و به مطالعه و در

آن آگاه گردند و خود قضاوت نصفانه و فقط به چشم خود كتب و آثار بهائی را بخوانند تا از حقیقت مُ 



ةٌ کُ ْن ِمنکُ تَ لْ وَ »: آل عمران قرآن مجید گردند كه می فرماید ۀسور 610 ۀشریف  ۀآی صداقِ فرمایند، و مِ   م اُمَّ

د باشند از شما و بای] «.هُُم الُمفلِحونَ  کَ َو اولئِ  رِ کَ الُمن نهوَن َعنِ َو یَ  أُمروَن بِالَمعروفِ و یَ  وَن اِلی الَخیرِ دعُ یَ 

بدی و آن گروه رستگاران و  هی كنند ازمر كنند به نیكی و نَ جمعی كه بخوانند به سوی خوبی و اَ  لمانانمس

 .[فتگانندانجات ی

 

در آثار بهائی شروط تحقیق منصفانۀ بدون تعّصب و تقلید و نیز صفاتی که شخِص طالِب حقیقت باید داشته 

الحمُد لِِل هم میهنان عزیزی حقایق را دربارۀ آنچه  .باشد تا به مقصود برسد مفصالً توضیح داده شده است

در باال گفته شد دریافته اند و در کنار دوستان بهائی خود می کوشند تا سایرین را نیز از پیام حضرت 

فسادهای موجود و مشکالت ماّدی و اخالقی و معنوی بتدریج بهبود یابد و ایران بهاُءهللا آگاه نمایند تا بلکه 

به این منظور مناسب دانست در خاتمۀ . تازه یابد و ایرانیان عزیز رفاه ماّدی و معنوی یابند عزیز حیاتِ 

َمقال، شرایط و صفات اّولیه و ضروری تحقیق را از یکی از آثار حضرت بهاُءهللا در اینجا بیاورد تا جان 

اّولیۀ شرایط »صفاتی که در بیان زیر از  .ق گردیمن گردد و به آنچه شایسته است موفّ منصفان شیری

نه تنها در آغاز برای کشف حقیقت ضروری است، فرموده اند صفات و اخالقیاتی است که ذکر  «تحقیق

پس از کشف حقیقت نیز برای حفظ موهبِت ِعرفان و ایمان به ظهور جدیِد اِلهی و برای زندگی مطابق بلکه 

روحانی فرد و جامعه و  -انسانی -و احکام ربّانی از اَعظم عوامل سعادت و رفاه ماّدی تعالیمو ظاهر روح 

  (81) .مؤّسساِت آن می باشد

 

ِل معرفِت ُسلطاِن قَِدم یدِر من شخِص ُمجاهد که اراده نمود قدِم طلب و سلوِ در ُسبای برا»: می فرمایند

 باراتِ غُ  عِ یلهی است از جماِ  بیِ یغ سرارِ اَ  یِ جلّ تَ  روزِ ظهور و بُ  حلِّ قلب را که مَ  مرْ اَ  تِ یداد در بَ یگذارد با

 ورود و جلوسِ  رِ یردر را که سَ صَ  د ویطانی پاِ و منّزه فرمایش رِ ظاهِ مَ  شاراتِ کتسابی و اِ اِ  علومِ  ۀتیر

 قوشِ نُ  عِ یعنی از جمیآب و ِگل  ۀعالقن دل را از ید و همچنیف نمایف و نظیلی است لطزَ اَ  محبوبِ  تِ بَّ حَ مَ 

مقّدس گرداند [ نقش های موهوم و اَشکاِل سایه ها، کنایه از وابستگی های فانی]ه یّ لّ ظِ  رِ وَ ه و صُ یّ حبَ شَ 

غض او را ا بُ یل دهد و یل میجهتی بی دله ّب او را بد که مبادا آن حُ غض در قلب نمانَ ّب و بُ حُ  بقسمی که آثارِ 

اند و بی  عانی باز ماندهمَ  باقی و حضرتِ  هِ جْ از وَ  هجْ ن دو وَ یاه وم اکثری بید چنانچه الیاز جهتی منع نما

عراض کند د و از خلق اِ ینما حقّ ه ن توّکل بیح لِّ د در کُ یچرند و بای مان یساللت و نِ ضَ  بان در صحراهایِ شَ 



ح ندهد و یدی ترجحَ خود را بر اَ  سِ فْ د و نَ ندَ ربَ رباب دَ االَ  بُّ رَ ه نقطع شود و بگسلد و براب مُ تُ  و از عالمِ 

عالمت ] عارِ را شِ [ سکوت]ت مْ د و صَ ندَ صطبار دل بَ صبر و اِ ه د و بیقلب بشو افتخار و استکبار را از لوحِ 

ّمی است ان سَ یب فسرده و کثرتِ ناری است اَ  چه زبانْ  ،حتراز کندده اِ یفای ب مِ لّ تکد و از یخود نما[ و نشان

ساعتی ه آن نار ب اثرِ  .ده را بگدازدفئِ رواح و اَ اَ  سانْ لِ  د و نارِ یرق نماحتَ ظاهری اجساد را مُ  نارِ  ؛هالِ کننده

رصه هرگز قدم نگذارد آن عَ ه د و باللت شمرَ ت را ضَ بَ یو غِ  .قرنی باقی مانده ن نار بیا فانی شود و اثرِ 

 رْ یکث ل قانع باشد و از طلبِ یقله ب .راندی بمل را دِ  اتِ ید و حیقلب را خاموش نما رِ ینمُ  راجِ سِ  تْ بَ یرا غِ یز

ه سحار بدر اَ  .ن را نعمت شمردیتکبّرن و مُ یتمّسکزلت از مُ مت شمارد و عُ ین را غنینقطعمُ  صاحبتِ مُ  .فارغْ 

ّب و ذکر بسوزاند و از حُ  نارِ ه غفلت را ب .گار کوشدآن نِ  ت و اقتدار در طلبِ همّ  ذکار مشغول شود و بتمامِ اَ 

ب بخشد و از محرومان عطا و یبان نصیچون برق درگذرد و بر بی نص[ غیر از خداوند]ی هللا وَ ا سِ مٰ 

سخن می  آنان که]ان یبَ  هلِ انسان و اَ ه د تا چه رسد بیوان را منظور نمایح تِ یرعا .غ نداردیاحسان در

 قّ از حَ  [سرزنِش مردم]خلق  تِ ماتَ غ ندارد و از شَ یجان در [محبوب و معشوق معنوی] و از جانانْ [ گویند

ئان د آنچه را وفا نکند و از خاطِ یر نپسندد و نگوید و آنچه برای خود نمی پسندد برای غیحتراز نجواِ 

حقارت ه رِکشد و بدَ  وْ فْ عَ  قلمِ  انْ یر عاصد و بَ یغفرت نمامَ  ال درگذرد و طلبِ یاست در کمالِ [ خطاکاران]

ق مان موفّ یا جوهرِ ه موت ب نِ یکه در ح[ گناهکار]سا عاصی ای بَ  .خاتمه مجهول است نِ سْ را حُ یز .ننگرد

 ع و مؤمن که در وقتِ یطسا مُ شتابد و بَ [ عالَِم باال] علیٰ  اَ ََل مَ ه چشد و ب[ شراب زندگانی]قا بَ  مرِ شود و خَ 

باری مقصود از . ابدیقّر مَ [ پایین ترین درجاِت پسِت جهنّم]ران ینِ  کاتِ رَ دَ  لِ فَ سْ اَ ه ب شود و بیقلوح ترُ  رتقایِ اِ 

معبود را  رِ ید جز خدا را فنا داند و غیب باک و طالِ حکمه آنست که سالِ مُ  تقنه و اشاراتِ مُ  اناتِ ین بیع ایجم

 یِ شْ ن و مَ یجاهدمُ  ن است که در شرائطِ ییّ انروح[ خویِ ] یّۀجن و سَ یعال ن شرائط از صفاتِ یمعدوم شمرد و ا

اّولین مرحله از دانستن؛ دانستنی که انسان را به یقین ]ن یقیَ ال لمُ عِ [ راه های آشکارِ ] جِ ناهِ ن در مَ یسالک

قبل از مرتبۀ َعیُن الیُقین و َعیُن الیَقین قبل از مرتبۀ َحقُّ الیُقین و نوُر الیَقین است که . رهنمون می سازد

فارغ و  ن مقامات برای سالکِ یا قِ و بعد از تحقّ  .افتیذکر .[ ِم اطمینان قلب و وصول به حقیقت استمقا

، عنکبوت ۀسور] «نایٖ وا فدُ جاهَ  نَ یذالَّ  وَ » عملِ ه د و چون بیی آماو صادق  ۀبارجاهد درمُ  صادق لفظِ  طالبِ 

 ۀسور] «نالَ ُسبُ  مْ هُ نَّ یَ دِ هْ نَ لَ » بشارتِ ه تّه بد شد البیَّ ؤمُ [ آنان که برای ما بکوشند: مضمون به فارسی/ 63 ۀآی

ر بشَ ستَ مُ .[ البتّه ایشان را به سوی راه های خود هدایت می کنیم: مضمون به فارسی/ 63 ۀآی، عنکبوت

ّب در قلب روشن ذب و حُ و جَ  هْ لَ جاهده و ذوق و شوق و عشق و وَ طلب و مُ  راجِ و چون سِ  .خواهد شد[ شاد]

 ۀهمن یقیلم و عِ  نوارِ زائل شود و اَ  بْ یْ و رَ  کّ شَ  اللتِ ضَ  ظلمتِ  ،دیه وزیّ حداَ  طرِ ت از شَ بَّ حَ مَ  مِ یشد و نس

 صادقْ  لهی چون صبحِ اِ  ۀمدینروحانی از  بشارتِ ه معنوی ب رِ یشن بَ یدر آن ح .دیوجود را احاطه نما رکانِ اَ 



ات و ید و عنایدار نمایغفلت ب[ خوابِ ] معرفت از نومِ [ شیپورِ ] صورِ ه و روح را ب سْ فْ طالع شود و قلب و نَ 

 د و گوشِ یجد چشمِ  د مبذول دارد بقسمی که خود را صاحبِ یجد ۀتاز اتِ یدانی حمَ صَ  سِ دُ القُ  وحُ رُ  داتِ ییتأ

 نُ یعَ ه د و بینمای مه یّ سنفُ اَ  ۀستورمَ  اتِ یّ فه و خَ یّ آفاق ۀواضح اتِ یآه ند و رجوع بیتازه می ب ؤادِ ع و قلب و فُ یبد

ن یقیَ ال ن و نورُ یقیَ ال قُّ ن و حَ یقیَ ال نُ یعَ  مراتبِ ه د برای وصول بیر هر ذّره بابی مفتوح مشاهده نماعه دیبد هللّاِ 

 لِ یسب خدا که اگر سالکِ ه م بسَ قَ  .ه مالحظه کندیّ دانمَ صَ  ظهورِ  ه و آثارِ یّ حدانوَ  یِ لّ جَ تَ  سرارِ اء اَ یشاَ  عِ یو در جم

ّق حَ [ بوِی خوشِ ] ۀرائحواصل گردد  علیٰ اَ  بلندِ  ن مقامِ یاه ب[ کاریمقاماِت پرهیز] قیٰ تُ  جِ عارِ مَ  و طالبِ  دیٰ هُ 

یء ادراِ کند و هر ذّره شَ  لِّ کُ  قِ شرِ ت را از مَ یهدا نورانیِ  د و صبحِ یستنشاق نماده اِ یعبَ  هایِ  را از فرسنگ

ن شمس از ّق را از باطل چوز شود که حَ یِّ مَ د و چنان مُ ییء او را داللت بر محبوب و مطلوب نماو هر شَ 

ستشمام ختراع باشد البتّه اِ اِ  غربِ بداع وزد و او در مَ اِ  شرقِ از مَ  حقّ  مِ یاگر نس مثالً  .فرق گذارد[ سایه]ّل ظِ 

از افعال و اعمال [ درخشان]عه یملَ  عه و افعالِ ینمَ  عه و اعمالِ یبد را از کلماتِ  حقّ  آثارِ  عِ ین جمیو همچن .کند

 و انسانْ [ سنگ]ر جَ لؤلؤ را از حَ [ گوهرفروش]لؤلؤ  از دهد چنانچه اهلِ یمتا[ غیر از حقّ ] ویٰ ا سِ مٰ  و آثارِ 

مکان پاِ ون و اِ کَ  کامِ جان چون از زُ  و دماغِ  .رودتو حرارت را از بُ [ پاییز]ف یررا از خَ [ بهار]ع یبرَ 

 قانِ یا[ شهرِ ] صرِ مِ ه آن رائحه ب ابد و از اثرِ یده بیعبَ  نازلِ را از مَ [ بوِی خوِش محبوب]جانان  ۀرائحشد البتّه 

 علومِ  عِ یروحانی مشاهده کند و جم ُسبحانی را در آن شهرِ  حضرتِ  حکمتِ  عِ یدانّان وارد شود و بَ مَ  حضرتِ 

آن  رابِ د و از تُ یستماع نمانه اِ یآن مد[ حاالت و صداهاِی برگِ درختِ ] ۀشجر ۀقرَ وَ  طوارِ مکنونه را از اَ 

رجعت و ]اب یرجوع و اِ  سرارِ ظاهر و باطن شنود و اَ  گوشِ ه برباب االَ  بُّ رَ  سِ یح و تقدینه تسبیمد

 مرِ اَ ه ات که بیلّ جَ م از آثار و عالمات و ظهورات و تَ یچه ذکر نما .دیّر مالحظه فرماسِ  چشمِ ه را ب[ بازگشت

 .دیفزایَ  بهللّا  تُ بَّ حَ مَ  حرارتِ  د و بی نارْ یش نماطَ عَ  رفعِ  بی آبْ  ؟ر شدهنه ُمقدَّ یسماء و صفات در آن مداَ  سلطانِ 

از  .ذب و شورناطقه در جَ  ل هزار بلبلِ هر گُ  معنوی مستور است و بر شاخسارِ  ۀبالغ اهی حکمتِ یدر هر گ

 بْ هَ بی ذَ  .رْ باهِ  سویٖ یع سِ دُ القُ  وحُ رُ  ۀخفْ اش نَ  هیّ دسقُ  حاتِ فَ و از نَ  وی ظاهرْ موسَ  نارِ  عش ِسرِّ یدالله های بَ 

و در هر  کنونْ مَ [ نعمتی و بهشتی]می یعش نَ قَ رَ در هر وَ  .دیعطا فرما قانا بخشد و بی فنا بَ غَ [ بدون طال]

آن ه چنان ب ویٰ ا سِ ی هللّا بعد از انقطاع از مٰ فِ  نِ یجاهدو مُ  خزونْ مَ  صد هزار حکمتْ [ اُطاقش]اش  رفهغُ 

 نِ یراهوند و بَ حفل شنآن مَ  لِ نبُ ه را از سُ یّ قطع دالئلِ  .نشوند[ جدا] کّ نفَ رند که آنی از آن مُ ینس گنه اُ یمد

هزار سال ]ّل قَ اَ  وْ د اَ یَ زاَ  وْ اَ  نههزار سَ  نه در رأسِ ین مدیو ا .ندیبلبل اخذ نما وایِ ل و نَ گُ  واضحه را از جمالِ 

 مثالً  ؛ه است در هر عهدییّ لهاِ  بِ تُ کُ  نهْ یآن مد و... ین یابدتزئد شود و یتجد[ یا بیش تر یا کم تر از هزار سال

و در [ قرآن]رقان هللّا فُ  سولُ محّمد رَ  ل و در عهدِ ینجاِ  سیٰ یع[ زمانِ ] نِ مَ د و در زَ توراة بو موسیٰ  در عهدِ 

 نْ مَ  و در عهدِ [ اثِر وحیانی حضرت باب ُمبَشِِّر حضرت بهاُءهللا« کتاب مستطاب بیان»]ان ین عصر بیا



.[ که حضرت بهاُءهللا هستند کسی که خدا او را مبعوث خواهد کرد؛ اشاره به موعود دیانت بابی] هللّاُ  هُ ثُ عَ بْ یَ 

 (87)« .ُکتب عِ یاست بر جم[ غالب و قادر]ن مِ یْ هَ آن است و مُ ه ب بتُ کُ  لِّ کُ  او که رجوعِ  کتابِ 
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 (61، روایت 66باب  - 43، ص 2بحاراالنوار، ج . )علماء و اُمراء: چه كسانی هستند؟ فرمود: پرسیده شد. فاسد می شوند

21- bahai.org/archive?category_id=228-http://news.persian 

report-activities/bahai-http://justice4iran.org/persian/j4iran/ 

http://www.velvelehdarshahr.org/node/234  و نیز به یادداشت[xxx ] مقالۀ ُصوِر اِسرافیِل مالِِک اَنام؛ نتیجۀ "در

منبع رسانه ای دربارۀ  51مراجعه شود که در آن آدرس بیش از ." ش. ه 6957، 6942، 6994بهائی ستیزی سال های 

: در اینجا. تم های وارده بر بهائیان در جمهوری اسالمی ایران فهرست شده استس

http://velvelehdarshahr.org/node/338 

 http://www.velvelehdarshahr.org/node/89: بیُت العدِل اَعظم خطاب به بهائیان ایران 2119نوامبر  26پیام  -26

 :برای دانلود هر دو کتاب رجوع شود به -22

iqan-i-kitabtexts/bahaullah/-http://www.bahai.org/fa/library/authoritative/ 

mysteries-divine-texts/bahaullah/gems-http://www.bahai.org/fa/library/authoritative/ 

 .244، ص 6آثار قلم اعلی، ج  -29

ا و دفاع های شجاعانه هم میهنان عزیز مسلمان از بهائیان ستمدیدۀ ایران از جمله رجوع شود در مورد این همدردی ه -24

." ش. ه 6957، 6942، 6994مقالۀ ُصوِر اِسرافیِل مالِِک اَنام؛ نتیجۀ بهائی ستیزی سال های "به قسمت های مشخصی از 

  http://velvelehdarshahr.org/node/338: و یادداشت های آن در اینجا

تمنّای نگارنده آن که عزیزان حتماً آن را مطالعه . بیُت العدِل اَعظم خطاب به بهائیان ایران 2119نوامبر  26از پیام  -25

  http://www.velvelehdarshahr.org/node/89: متن پیام. زیرا راجع به سرنوشت ایران عزیزمان است. فرمایند

و نیز برای دیدن . 67و  66برای مشاهدۀ دیگر نمونه های این تجلیل و تکریم و تعظیم از جمله رجوع شود به یادداشت های 

 http://aeenebahai.org/en/node/530: نمونه های بعضاً قدیمی تر نگاه کنید به

 blog/2888851-http://www.30yaroon.com/jasb: و نیز
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: در« الواح نازله خطاب به ملوِ و رؤسای ارض»: اکثر این الواح و خطاب ها از جمله در این منابع منتشر شده است -26

http://reference.bahai.org/fa/t/b/  و نیز :projects.org/node/751-http://www.bahai  ای از  مجموعه»و

لوح خطاب به »و  /http://reference.bahai.org/fa/t/b: در« هاَلواِح َجماِل اَقَدِس اَبهٰی که بعد از کتاِب اَقدس نازل شد

 :در« شیخ محمد تقى مجتهد اصفهانی

 wolf-son-texts/bahaullah/epistle-library/authoritativehttp://www.bahai.org/fa// 

 .3الواح نازله خطاب به ملوِ و رؤسای ارض، ص  -27

شرح این سفرها را نویسندگان بهائی و غیر بهائی نوشته اند و . 98 -97: ، صص4مکاتیب حضرت عبُدالبهاء، ج  -28

از جمله . اروپا و مصر در منابع بهائی و غیر بهائی موجودخطابه ها و سخنرانی های حضرت عبدالبهاء در آمریکا و 

پیام »؛ و کتاب /http://reference.bahai.org/fa/t/ab: در اینجا« خطابات حضرت عبُدالبهاء»سه جلد : رجوع شود به

: در اینجا« بَدایُع اآلثار»و دو جلد کتاب ؛ http://velvelehdarshahr.org/node/171: در اینجا« ملکوت

http://reference.bahai.org/fa/t/others.html ت تاریخچه آغاز و گسترش دین بهائی در آمریکا؛ به مناسب»؛ و

 :، از خانم سهیال وحدتی در«پیام صلح و انساندوستی از شرق»و « صدمین سالگرد سفر عبدالبهاء به آمریکا

rooz.com/article.jsp?essayId=43907-http://www.akhbar 

rooz.com/article.jsp?essayId=44062-http://www.akhbar 

 http://www.youtube.com/watch?v=VfftqG54YAk: و نیز

فی الحقیقه وقتی انسان به »: هللا می فرماینددر این مورد حضرت ولیِّ اَمرُ . 431، ص 9مکاتیب حضرت عبُدالبهاء، ج  -23

ظلمات روزافزون جهان کنونی می نگرد به نحو کامل در می یابد که اگر پیام حضرت بهاءهللا به قلوب انسان ها نرسد و آنها 

ت حضر]امید همیشگی هیکِل اَطهَر . را منقلب نسازد صلح و صفا و تعالی روحانی از چهرۀ جهان رخت بر خواهد بست

آن است که رفتار مؤمنین فرداً فرد و نیز در حیات جامعۀ بهائی چنان باشد که توّجه دیگران را به اِمِر اِلهی [ ولیِّ اَمُرهللا

جهان نه تنها تشنۀ عقاید و اصول رفیع است بلکه بیش از همه محتاج سرمشق درخشانی است که بهائیان می . جلب نماید

 (نمونۀ حیات بهائی. ترجمه)« .آن باشند توانند و می بایست ارائه دهنده

بدیع،  606منتخباتی از آثار حضرت بهآُءهللا، لجنۀ نشر آثار امری بلسان فارسی و عربی، النگنهاین، آلمان، نشر اّول  -91

 .45شمارۀ 

 .665منتخباتی از آثار حضرت بهآُءهللا، شمارۀ  -96

 .666منتخباتی از آثار حضرت بهآُءهللا، شمارۀ  -92

 .81و رؤسای ارض، ص  الواح نازله خطاب به ملوِ -99

http://reference.bahai.org/fa/t/b/
http://www.bahai-projects.org/node/751
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http://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/bahaullah/epistle-son-wolf/
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 .620، ص 6آیات الهی جلد  -94

 .238، ص 6آیات الهی، جلد  -95

 .61مجموعۀ الواح بعد ازکتاب  اقدس، شمارۀ  -96

 elvelehdarshahr.org/node/171http://v: دانلود در اینجا. 279، ص «پیام ملکوت»کتاب  -97

: ، صص«پیام ملکوت»برای مطالعۀ مختصری دربارۀ احتیاج عالم به دین و نَفَثاِت ُروُح القُُدس مراجعه شود به کتاب  -98

 http://velvelehdarshahr.org/node/171: دانلود در اینجا. 232 -281

 .  287و  276: حضرت عبُدالبهاء، همان منبع، صص -93

از جملۀ آن ها، مّورخ و . اندیشمندان منصف عالم نیز بر آن چه حضرت بهاُءهللا تأكید ورزیده اند معترفند. لوح اشراقات -41

ر می داند كه است كه دین را قّوه ای سرشته شده در طبیعِت بش( Arnold Toynbee)جامعه شناس بزرگ آرنولد تویینبی 

 .تأثیِر كلّی در نظم و اخالق جامعۀ انسانی دارد

  iran.org/2017-http://www.payamha-10-01:مزبور رجوع شود بهبرای دانلود پیام . ترجمه -46

 http://www.noghtenazar.org/node/854: به شود رجوع -42

و نیز جزوۀ . آن 652 -261برای همۀ این تعالیم از جمله رجوع شود به کلِّ کتاب پیام ملکوت، و از جمله صفحات  -49

؛ و نیز بیانیۀ  http://velvelehdarshahr.org/node/219: در اینجا« لزوم دین؛ ضرورت تجدید و استمرار ادیان»

 :در اینجا« دین الهی یکی است »مصّوب مرکز جهانی بهائی، بیُت الَعدِل اَعظم، با عنوان 

iran.org/node/221-http://www.payamha  و سه فایل « ی و مقام و لزوم و مقصود از آندین حقیق»؛ و نیز مقالۀ

بحثی پیرامون اسالم، خاتمیت دین »و نیز مقالۀ مفّصِل  http://velvelehdarshahr.org/node/524: ضمیمۀ آن در اینجا

 http://negah.org/1083: در اینجا« بهائی و مسالۀ قائمیت

 .676پیام ملکوت  -44

 .621 -611: کتاب مستطاب ایقان، صص -45

 .28اقتدارات، صفحه  -46

 .695 -699: اشراقات، صص -47

 .284-285، صص 2خطابات، جلد -48
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 .673 -678پیام ملکوت، صص  -43

 .682 -686پیام ملکوت صص  -51

در بیت مبارِ، مجموعه مقاالت دکتر محّمد افنان، دنداس،  6363لبهاء، شب نهم آگست از بیانات شفاهی حضرت عبدا -56

، به نقل از یادداشت های جناب دکتر لطف هللا حکیم در 916 -911: میالدی، صص 2169بدیع،  613اونتاریو، کانادا، 

 . 91، ص 62 -66شمارۀ ( بدیع 691) 28زمان تشّرف به حضور حضرت عبدالبهاء، آهنگ بدیع، سال 

 .689 -682: پیام ملکوت، صص -52

 .79 -63: پیام ملکوت، صص -59

 .416کتاب امر و خلق، جلد یک و دو در یک ُمَجلَّد، ص  -54

 .31 -83: پیام ملکوت، صص -55

 .965، ص 6آیات الهی، جلد  -56

 .648، ص 2خطابات، ج  -57

 .625 -626، صص 5مکاتیِب حضرت عبُدالبهاء، ج  -58

این کتاب  968که در صفحۀ  6362رجمه ای از یکی از نطق های حضرت عبدالبهاء در ایاالت متّحده و کانادا در ت -53

 .The Promulgation of Universal Peace: آمده است

 node/24?language=fairan.org/-http://www.payamha: دانلود در اینجا -61

حیات بهائی، مجموعه ای از نصوص مبارکه و ترجمه ای از دستخط های صادره توّسط و یا از طرف حضرت ولّی  -66

مرکز جهانی : از)دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح بیت العدل اعظم الهی، : امرهللا و بیت العدل اعظم الهی، تهیّه و تنظیم

 http://aeenebahai.org/fa/node/2107: دانلود در اینجا. 9 ، بند شمارۀ2118مارس ( بهائی

 .59 -52، صفحۀ 8مائدۀ آسمانی، جلد  -62

 .295پیام ملکوت، ص  -69

 .222پیام ملکوت، ص -64

العۀ نصوص و الواح بیُت العدِل اَعظِم اِلهی، مجموعۀ آثار مبارکه دربارۀ تربیت بهائی، تنظیم شده از طرف دایرۀ مط -65

 .98، ص 6376اگوست 

 .999، ص 6مکاتیِب حضرت عبُدالبهاء، جلد  -66

 .695 -694: پیام ملکوت، صص -67

 .646پیام ملکوت، ص -68

 .217مفاوضات، ص  -63

 .26-25لوح مبارِ خطاب به شیخ محّمد تقی نجفی، ص  -71

 iran.org/node/25?language=fa-http://www.payamha: دانلود در اینجا. قرن انواربه نقل از بیانیۀ . ترجمه -76

http://www.payamha-iran.org/node/24?language=fa
http://aeenebahai.org/fa/node/2107
http://www.payamha-iran.org/node/25?language=fa


 :بیت العدل اعظم در اینجا 6936اسفند  62پیام : برای توضیح بیشتر در این مورد از جمله رجوع شود به -72

iran.org/node/78?language=fa-http://www.payamha  بهائیّت و سیاسِت عدم مداخله »و نیز سه قسمت از مقالۀ

و  r.org/node/71http://velvelehdarshah: و یادداشت های آن در این سه آدرس« در سیاست

http://velvelehdarshahr.org/node/74  وhttp://velvelehdarshahr.org/node/75 

 .96 -28: پیام ملکوت، صص -79

 :ی است که برای عبادگاه بهائیان به کار می رود از جمله مراجعه شود بهدربارۀ َمشِرُق االًذکار که اصطالح -74

adhkar-life/mashriqul-http://www.bahai.org/fa/action/devotional  

 /http://reference.bahai.org/fa/t/se: در اینجا« دوِر بهائی»توقیع . ترجمه -75

 .6جزوۀ دیانت بهائی یک آئین جهانی، ص -76

 /http://reference.bahai.org/fa/t/se: در اینجا« ندا به اهل عالم»توقیع . ترجمه -77

 /http://reference.bahai.org/fa/t/se: در اینجا. 667-669نظم جهانی بهائی، صص . رجمهت -78

از جمله مراجعه « صلِح اَعظم»تا « صلِح اَصَغر»دربارۀ مراحِل تحقِّق صلح طبق پیش بینی های حضرت بهاءهللا از  -73

  http://velvelehdarshahr.org/node/230: در اینجا« نگاهی تازه به دیانت بهائی»کتاب شود به فصل چهارم 

 .89 -34: ، صص«حال و آینده جهان»، به نقل از «قَْد َظهََر یَوُم المیعاد»توقیع . ترجمه -81

  iran.org/2017-http://www.payamha-10-01 :وع شود بهبرای دانلود پیام مزبور رج. ترجمه -86

  iran.org/2017-http://www.payamha-10-17: برای دانلود آن رجوع شود به -82

 .آورده شد 78ن متن طبق توضیح یادداشت شمارۀ کلِّ این پیام در همی -89

در اوقاتی که حضرت بهاُءهللا در »: چنین آمده است 611 -33: ، صص«تاریخ نبیل»دربارۀ خواب مزبور در کتاب  -84

سنین َصباوت بودند جناب وزیر که پدر بزرگوارشان بود شبی در عالم رؤیا مشاهده نمود که حضرت بهاُءهللا در دریای 

گیسوان سیاهش در . نورانیِّت جسِم شریفش بقدری شدید بود که تمام دریا را روشن کرده بود. ران به شنا مشغول هستندک بی

ها از نوِر ُرخساِر  اطراِف َسر در روی آب پریشان و هر تاری از موِی مبارکش را ماهی ای به لب گرفته همۀ آن ماهی

ها هم که هر یک تار موئی را گرفته  شنا می فرمودند تمام آن ماهیحضرتش خیره گشته و به هر طرف که آن بزرگوار 

بودند به همان طرف می رفتند َمَعذلِک ضرر و اذیّتی به بدن مبارکش نمی رسید و حتّی یک موی هم از سرش جدا نشده با 

جناب وزیر  .می رفتندها از دنبال حضرتش  کمال آسانی و راحتی بدون هیچ مانعی و راِدعی شنا می فرمودند و همۀ ماهی

شخص معبّر مثل این . چون بیدار شدند معبّر شهیری را احضار فرمودند تا رؤیا را تعبیر و آن خواب عجیب را تفسیر نماید

کرانی که مشاهده نمودید عالَِم وجود است  که عظمت آیندۀ حضرت بهاُءهللا به او الهام شده باشد به جناب وزیر گفت دریای بی

تنه و تنها بر عالم تسلّط خواهد یافت و هیچ چیز مانع او نخواهد شد تا به منظوری که در نظر دارد نرسد هیچ پسر شما یک 

ماهیانی که مشاهده نمودید اَُمم و اَقوامی هستند که از قیام فرزند شما . کس را توانائی آن نیست که او را ممانعت کند

ن حمایت و حفِظ اِلهی فرزند شما را از اضطراب و پریشانِی اَقوام و مضطرب و پریشان می شوند و دوِر او جمع شده ولک

پس از این بیان شخص معبّر را برای مشاهدۀ فرزند دلبند . اَُمم محافظت خواهد فرمود و گزند و اذیّتی به او نخواهد رسید
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http://velvelehdarshahr.org/node/71
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ه کرد و آثار عظمت و جالل خویش بردند چون معبّر چشمش به صورت حضرت بهاُءهللا افتاد و آن جمال سحرآسا را مشاهد

اختیار زبان به َمدح و ثناء گشود و بقدری تمجید و تعریف کرد که تعلّق جناب وزیر به  را در سیمای حضرتش خواند بی

فرزند بزرگوارش از آن تاریخ به بعد بدرجات بیشتر شد و مانند یعقوب که شیفتۀ یوسف بود در َمهِد َمَحبَّت و حمایت خویش 

 «.دش را پرورش می دادفرزند ارجمن

 .244ص ،6ج اعلی، قلم آثار -85

که خوانندگان عزیز براحتی می توانند شده است که  هائی ذکری مزبور بقدری در آثار بدربارۀ صفات اخالقی و روحان -86

از آثار  «کلمات مکنونه»و  «علیٰ اَ  آثار قلمِ »مجلّداِت : از جمله رجوع شود به. به آنها مراجعه و مطالعه و تعّمق فرمایند

نیز و  «اعظم دلِ العَ  بیتُ »و پیام های و آثار حضرت ولیِّ اَمُرهللا و  «البهاءمکاتیب حضرت عبدُ »مجلداِت و حضرت بهاُءهللا 

که ... و «گنجینۀ حدود و احکام» و «امر و خلق»و  «گلزار تعالیم بهائی»تألیفات نویسندگان بهائی در این خصوص مثل 

 http://reference.bahai.org/fa/t/alpha.html: همه در این سایت ها قابل دانلود است

iran.org-.payamhahttp://www/  

دربارۀ  .625 شمارۀ، «بهاُءهللا حضرت آثار از منتخباتی»نیز کتاب  و 696 -626: صص، ایقان مستطاب کتاب -87

از آثار حضرت  «چهار وادی»و « هفت وادی»و  «رسرااالَ  رُ واهِ لوح جَ »تحقیق همچنین رجوع شود به شرایط و صفات 

همۀ این آثار در دو آدرس مذکور در  .که در یادداشت های قبلی مکّرراً ذکر شده است «پیام ملکوت»کتاب هاُءهللا و نیز ب

 .موجود است 86یادداشت شمارۀ 
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