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  مقدمه
مـيالدي در اسـكاتلند بـه     1874نت در سال ومدكتر جان اينترز اسل      

سالگي به دريافت دكترا در طـب و جراحـي نائـل     24وي كه در . دنيا آمد
 1914در اوايـل زمسـتان   . شده بود، عالقـة فراوانـي بـه تحقيـق داشـت     

ور شدن جنگ جهـاني اول بـا ديانـت بهـايي      ميالدي و هم زمان با شعله
تـا  د پي بـرد و در صـدد برآمـد    درنگ به عظمت تعاليم جدي آشنا شد و بي

او كه دربارة همة اديان تحقيق كرده بود، . دربارة ديانت بهايي بيشتر بداند
تمام كتابهايي را كه در مورد اين ديانت جديـد بـه زبـان انگليسـي وجـود      

ميالدي ايمان خود را به ايـن ديانـت    1916داشت، مطالعه كرد و در سال 
  . ابراز نمود

نظير به خدمت و تبليغ قيام كرد و احباء را  او سپس با شور و شوقي بي     
آنگاه بـه  . تا اولين محفل روحاني شهر پرتموت را تشكيل دهند جمع نمود

يادگيري زبـان فارسـي مشـغول شـد تـا بتوانـد آثـار بهـايي بيشـتري را          
انت پس از آن شروع به نوشتن كتابي نمود كه معرفي جامعي از دي.فراگيرد

  .بهايي باشد
فصـل آن را بـه حضـور     9نـويس   با پايان جنـگ جهـاني اول، پـيش        

جـواب محبـت   . حضرت عبدالبهاء فرستاد و از ايشان طلب راهنمايي نمود
  . آميز آن حضرت و دعوت وي به حيفا او را بسيار خوشحال كرد

به مـدت دو مـاه و نـيم مهمـان حضـرت       1920-1919وقتي در           
بهاء بود، نسخة دست نويس تمام كتـاب را بـا خـود داشـت و از هـر      عبدال

  .كرد فرصتي براي اصالح مضامين كتاب توسط آن حضرت استفاده مي
هـاي آن   در بازگشت به انگلستان، كتاب خود را با توجـه و راهنمـايي       

حضرت مورد تجديد نظر و بازنويسي قرار داد و به حيفا فرستاد تـا همـان   



 ب 
 

اصـالح نهـايي    ،ان فرموده بودند ترجمه گـردد و آن حضـرت  طور كه ايش
اين در حالي بود كه از زندگاني حضرت عبـدالبهاء در ايـن عـالم    . فرمايند

با وجود ايـن در بحبوحـة مشـغله هـاي     . چند ماهي بيشتر باقي نمانده بود
) 3فصـل   از و قسمتي 5و  2و  1فصل (نيم را فراوان، ايشان سه فصل و 

  . را تصحيح فرمودند
پس از درگذشت حضرت عبدالبهاء، هيئتي از سـوي محفـل روحـاني         

بهـاءاهللا و عصـر   "ملي انگلستان، كتاب را بررسي و تكميل و بـا نـام   
  . نمود چاپ "جديد

ها نسخه از اين كتاب به زبانهاي مختلف ترجمه و در  تا كنون ميليون     
البان حقيقت را بـه صـراط مسـتقيم هـدايت     سراسر عالم منتشر شده و ط

اين كتاب دو بار به زبان فارسي نيز ترجمه شـده و در سـايت   . نموده است
  .به انگليسي و فارسي موجود است )Bahai Reference(مرجع بهايي 

آنچه در اين كتاب به طور خالصه، اما جامع، براي معرفي امر بهـايي       
اقدام به بازنويسي و ساده كردن مفاهيم و ما را برآن داشت كه آمده است، 

اصطالحات و عبارات آن نماييم تا كسـاني كـه هنـوز بـا ادبيـات بهـايي       
  .اند، موفق به مطالعه و فهم آن گردند مأنوس نشده

بـه   "بهـاءاهللا و عصـر جديـد   "هاي فارسي  با قرار دادن ترجمه     
ر هـاي آن د  عنوان پاية اصلي كتابي كه دردست داريـد، بعضـي از بخـش   

 هاي ديگـر  بخش هاي اندكي حذف و گرديد و قسمتتر  طول كار خالصه
هايي  قسمت. هايي به آن افزوده شد با تفصيل بيشتري بيان گرديد و مثال

جاذبـه بيشـتري بـراي خواننـده     از تاريخ نيز به صورتي بازنويسي شد كـه  
ازدواج بهـائي و   حسين دانـش در مـورد  مطالبي از نطق دكتر . ه باشدداشت

 نيـز قلم ايادي امراهللا ويليـام سـيرز و    به "دزد در شب"شواهدي از كتاب 
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اثـر علـي    "حضرت ولي امراهللا راهنمـاي اهـل بهـاء   "كتاب بخشهايي از 
هـايي از   همچنين مفهوم بسياري از قسمت. نخجواني به آن افزوده گشت

   .گرديدبيان  تر ايي بوده، به زباني سادهاصل يا ترجمة آثار به
عـالم   .گـذرد  سال مي 80ت بيش از ونكتاب دكتر اسلمتأليف از زمان      

ه كـرده  هاي فراواني را تجرب بهايي در طول اين سالها تغييرات و دگرگوني
و  هاي زيادي را پشت سر گذاشته و فراز نشيب و و در مسير يادگيري فراز

بـا گذشـتن از هـر مرحلـه و     . هاي بيشـماري نيـز در پـيش رو دارد    نشيب
هايي دست يافته كه شـرح آن در ايـن    به پيروزي ،رسيدن به مرحلة جديد

اي بـه ايـن    در صـفحات پايـاني كتـاب تنهـا اشـاره     . كتاب مقدور نيسـت 
  .حوالت شده استت

هاي بهايي  كتابديگراميد است كه خواننده بتواند بعد از اين كتاب به      
دست يابد و اصـل آثـار الهـي را دريابـد و مفـاهيم روحـاني را شخصـاً از        

  .سرچشمة آن دريافت نمايد
 





 

 

  
  
  

  فصل اول
  بشارات ظهور جديد

  تاريخ ةبزرگترين واقع
مراحل ترقـي و پيشـرفت    به دقت در صفحات تاريخ نظر كنيم و اگر

خـوريم كـه چـون     برمـي  افراديانسان را در طول زمان بررسي نمائيم، به 
اينان نفوسي هستند كه هر يك در هر . درخشند ستاره در آسمان تاريخ مي

 از افكار و عقايد زمان خود پا فراتر نهادند و پرده ،پديدار شدندكه عصري 
در . ند كه تا آن زمان كسي بدان آگاه نشـده بـود  سراري برداشتقايق اح از

پيشرفت عالم در درجة اول مديون مخترعين و مبتكرين و نوابـغ   ،حقيقت
  .و انبياست

در  ،با انديشه و دانش فوق بشري و با قدرتي آسـماني  ،برتر اين افراد
عالم باال آمـده و  خانة  الحشان از اسلحهگويا س .شوند  ميان خلق ظاهر مي
  .توان مقابله با آنان را ندارد ،ي آهنينئهيچ سپر و برج و بارو

شواهد فراواني در تأييد اين حقيقـت وجـود    ،در تاريخ موسيقي و علم
  .خورد چشم مي هاين نفوس ممتاز بيشتر ب تاهمي ،ولي درتاريخ ديانت ؛دارد

سـتي نهـد و   هرگاه كه زندگي روحاني بشر رو به پ ،در گذرگاه تاريخ
 ي از مظاهر خداوند كه وجـودش حيـرت  مظهر ،اخالق عمومي فاسد شود

شود و يكـه و تنهـا در    در بين خلق برانگيخته مي ،است انگيز و اسرارآميز
ترقي بشر  براينمايد و پيام عظيم خداوند را كه  قيام مي  مقابل اهل عالم

  .نمايد اعالن مي ،و بهبود اخالق و تعالي روحاني متناسب با آن زمان است
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لياقت و شايسـتگي تعلـيم و هـدايت ايـن      ،هيچكس در عالم هستي
برگزيدة يكتا را ندارد و احدي قادر به درك مسئوليت عظـيم او يـا افكـار    

او همانند شخص بينـا در ميـان   . آنچنان كه هست، نخواهد بود ،اش عاليه
دهـد كـه در    كند و بشارت به حق و حقيقت و عدالتي مي نابينايان قيام مي

؛ حضـرت  حضـرت موسـي  ؛ حضرت كريشـنا  .شود ساية تعاليم او خلق مي
ـ     زردشت؛ چنـد قـرن از    ةفاصـل ه حضرت عيسي و حضـرت محمـد كـه ب

 ،رشيد روحـاني ومانند خ آنان. از اين مظاهر مقدسند ،اند يكديگر ظاهر شده
ايـن  جميع  .اند و نفوس خواب را بيدار نموده  افكار تاريك انساني را روشن
 جانب خـويش نيسـت   كنند كه كالمشان از مظاهر الهي پيوسته تأكيد مي

اي كه بـر   ني مانند  ؛باشند خداوند است و آنان حامل آن مي سوي بلكه از
ـ   نواز است كه س نيفَنَ از و لب نائي نهاده شده گـوش  ه آن نواي دلنـواز ب

   .رسد مي
يـك   مـان الزّه در آخردر بيانات و كتاب اين مظاهر وعده داده شده ك

د و نشـانَ  درخـت آنـان را بـه ثمـر    تـا   گردد  ي بزرگ جهاني ظاهر ميمرب
او همـة نژادهـا و   . كومت صلح و عدالت را در روي زمين مسـتقر سـازد  ح

ـ     را در خيمـة   جميـع د و اقوام و قبايل و ملل را اعضـاي يـك خانـه گردانَ
  .يگانگي و محبت داخل نمايد

ـ   مـان آخرالزّي عـالم انسـاني در   اين معلوم است كه ظهور ايـن مرب ،
اكنون بهائيان به اهـل عـالم   . آيد بزرگترين واقعه در تاريخ عالم بشمار مي

ي عظيم ظاهر شده و آيات و داليلش آشـكار  مرباين دهند كه  بشارت مي
د و دريابـد كـه   يآبرتواند در پي جستجو  و  موجود و هر طالب حقيقتي مي
  .حقيقت بر عالم پرتو افكنده استروز خداوند فرا رسيده و خورشيد 

  عالم  جديدي ظاهر شده
دي تغييرات بزرگي در عالم پديدار شد كه قرن نوزدهم ميال ةاز نيم
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با  ،لوحتَ ، دگرگوني ودر هر بخش از زندگي بشري. هنوز ادامه دارد
بات مذهبي و نژادي رو به زوال تعص .نظير ظاهر شده است عظمتي بي

چشم  هالمللي در سراسر عالم ب تعاون و همكاري بينهاي  است و نشانه
افكار ضد و كن نشده  ي ريشههاي پنهان بكلّ اگر چه دشمني .دخور مي

داراي  ،پديد آمده از تمدن جديد و فساد رّكه شَ و با اين ،بشري هنوز نمرده
اما نور اميد و شادماني كه از عالم باال بر  ،قدرتي شديد و هولناك است

افت و خورشيد سعادت كظلمت نوميدي را خواهد ش ،خاك پرتو افكنده
گونه  همان .و ناكامي را از بين خواهد برد ابرهاي تيره و تار شرّ ،نوع انسان

قي روحاني نيز بكلي موانع تر ،پيشرفت مادي بشر گشوده شد برايكه راه 
   .سعادت معنوي خواهد رسيد منزلِو نوع انسان به سر رفع خواهد شد

تـاريكي فقـر    .اي ديگـر بـود   گونه در قرن هجدهم ميالدي اوضاع به
تـاريكترين سـاعت    ،تيرگي افكار و عقايد و بود روحاني دنيا را احاطه كرده

اگر انديشمندي با شعاع افكـار عـالي   . كرد قبل از طلوع فجر را تداعي مي
همچون  ،تغييري در اين احوال ناخوشايند ايجاد نمايدتا رد ك اراده مي ،خود

 ،تـاريكي شـد و   بسرعت خاموش مـي  ،باد قرار گيردشمعي كه در برابر تند
 آن قـرن  بـه نسـبت  امروز اوضاع جهـانِ ... رسيد شديدتراز قبل به نظر مي

مثل طلوع فجر است بعد از تاريكي يا فرارسيدن بهار است بعـد از   ،تاريك
  .سختزمستاني 

بـه جنـبش درآمـده و افكـار عـالي       تازه و حياتجهان با روح جديد 
هـاي   و شـكوفه  ظاهر گشتههاي اميد بر درخت بشريت  جوانه .پديدار شده

اموري كه غير ممكـن  . هاي عالم شكفته عشق و دوستي جاودانه بر شاخه
اختالفي كه قرنها درهيكل عالم ريشه دوانده دشمني وه و شدبوده، ممكن 

 ،در دايرة پيشرفت مـادي نيـز   .ائتالف تبديل شده دوستي و اكنون به بود،
ـ    نظر ميه ب كه آنچه  ،رسـد بظهـور  ه رسيد سالها و قرنها بايد بگـذرد تـا ب
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زيـر   ،كنـيم  در هوا پرواز مـي  ما .آيد حساب ميه ترين امور ب اكنون از ساده
نمـائيم و بـا سـرعت بـرق پيـام خـود را بـه اطـراف جهـان           آب سفر مـي 

سفر به فضا و امروز  .يابيم فرستيم و به آني با دورترين نقاط ارتباط مي مي
 بـراي امري ساده و قابل فهم  ،مشاهده زمين همچون گويي رنگين از باال

چنانكه هركس  در منـزل خـويش شـاهد هـزاران تصـوير       ،همگان گشته
در حقيقـت در ايـن سـالها آنقـدر      .بر صفحه تلويزيون خواهد بود ند آنمان

  . ايم كه ديگر قابل شمارش نيست معجزه ديده
  خورشيد عدالت طلوع مي كند

  ،در نظـر بهائيـان   همه تغيير در سراسـر عـالم چيسـت؟    آيا علت اين
خداوند در عالم است كه ايـن   جديد مظهرِ نيروي روحاني حاصل از ظهورِ

ر مظهر همراه با ظهو ،در حقيقت. ظيم را ايجاد نموده استعدگرگونيهاي 
شود كه همة هستي را تحت  قواي روحاني شديدي در عالم پديدار مي ،رام

  . دهد تأثير قرار مي
در   )مـيالدي  1817( خورشـيدي  1196حضرت بهاءاهللا كه در سال 

در تبعيـد از  ) يمـيالد 1892(خورشـيدي   1271 ايران متولد شد و در سال
اين عالم در گذشت، به عالم اعالم فرمود كه پيغمبر يا مظهـر امـر الهـي    

  .است
 وو باعـث رشـد و نمـ    بخشـد  ظاهر نـور مـي   خورشيد ،در عالم مادي

الهي واسطة مظهرِه خورشيد معنوي ب نيز در عالم حقيقت. گردد هستي مي
د و افكار و اخـالق و صـفات انسـان را    نَفكَا ميبر جان و دل مردمان پرتو 

هاي تاريكي كه  حتي گوشه ،ر جميع عالمدظاهر  خورشيد. نمايد ميتربيت 
به موجودات خـاكي كـه    و داينم ميتابد، تأثير و نفوذ  هرگز نور بدانجا نمي

انـد، گرمـا و فـيض زنـدگي      هرگز خورشيد را نديده و نـور آن را نشـناخته  
الهـي در حيـات   مظهرِ اسطةس بودبه همين نحو، جلوة روح القُ .بخشد مي
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  . ان اثر نمايد و انديشه و افكار نفوس را الهام بخشدممعنوي جميع مرد
 ،ردس هميشه بعد از زمستان ،از اول عالم تا آخري كه پايان ندارد

برگ و بار و زمين سرد و مرده از نو  درختان بي ؛رسد بهار زندگاني فرا مي
و رستاخيز جديد پديد  ه برويديابد و برگ و بار و شكوفه و سبزبي زندگ
 ،يزدان ظهرِم ظهورِبا  الهي يعني در عالم حقيقت نيز در فصل بهار .آيد

حقيقت  .زندگي حقيقي پي برند مردگان روحاني حيات جديد يابند و به
ل از او .ن الهي تجديد شود و آسمان جديد و زمين جديد ظاهر شوداديا

  .عالم تا آخري كه پايان ندارد چنين بوده و چنين خواهد بود
دهـد كـه هنگـام     در عالم طبيعت، فصل بهار از طرفـي بشـارت مـي   

در عالم هستي و از سويي نـابودي   واست و وقت رشد و نم ادنويش و زر
همـان خورشـيدي كـه سـبب     . گـردد  را سبب ميو فناي هر چيز پوسيده 

هـاي   گردد، شاخه به ثمر نشستن درختان ميشكوفايي گلها و رشد نهال و 
 .كنـد  مـرده را نـابود مـي    هـاي جان و حشـرات و كرم  بي هايثمر و برگ بي

كنـد و   سـيل جـاري مـي    .نمايد و برفها را ذوب مي يخهاي زمستان را آب
  .انگيزد تا زمين را پاك و پاكيزه سازد ميطوفان بر

 -الهـي  رمظه ظهور يعني -پرتو شمس حقيقت ،زدر عالم روحاني ني
فساد اخالق و تقاليد و تعصبات و  ؛تغييرات و انقالبات عظيمي ايجاد نمايد

ثمر كـه در فصـل زمسـتان روحـاني پديـد       خرافات و عادتهاي پوسيدة بي
به حرارت اين خورشيد معنوي محو و زائل شود و نيروهاي روحـاني   ،آمده
  .دلباس جديد پوشانَرا آسا به جريان آيد و جهان  سيل

ت حضرت بهاءاهللامأموري  
ـ    ي حضرت بهاءاهللا بارها و بارها در آثار خود فرمودند كـه همـان مرب

همـه  . عظيمي هستند كه همة اديان و ملل و قبائل، در انتظارش هسـتند 
آثار و بيانات حضرت بهاءاهللا گواه آن است كه آنچه از قلم و زبـان ايشـان   
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ت بهـاءاهللا و تعـاليم   ظهور حضـر  ،درحقيقت. جاري شده، وحي الهي است
  . اين عصر جديد خواسته است برايچيزي است كه خداوند  ، همانايشان

از هزاران سال پيش پيغمبران وعده دادند و انبيا پيشـگويي كردنـد و   
رسد كـه صـلح و آشـتي و محبـت و      نغمه سرودند كه روزي فرا مي را عشُ

در همه ممالك بلند بين همة اقوام عالم پديد آيد و آواز شادي در يگانگي 
   .شود

جسـتجوي   .آن روز موعود اسـت  بهاءاهللا تحققِ اينك تعاليم حضرت
، همـاهنگي بـين علـم و ديـن،     نحقيقت، وحدت عالم انساني، وحدت اديا

كنار گذاشتن تعصبات و خرافات، برابري حقوق مرد و زن، تعليم و تربيـت  
ـ  نمونه ...و عمومي واسـطة حضـرت   ه اي از صدها تعليم خداوند است كه ب

  .ه استبهاءاهللا به عالم ارائه گرديد
 .آنچه در اين جريان مهم است، احتيـاج زمـان و اقتضـاي آن اسـت    

مسيح ارائـه كـرد و يـا حضـرت     حضرت موسي آورد،  حضرت تعاليمي كه
همان عصر و در حد احتيـاج و اقتضـاي    براي ،محمد به عالم عنايت نمود

  .بشر در آن زمان بود
هرگز در طول تاريخ به  ،امعه امروز با آن مواجه استمشكالتي كه ج

اهـل  هايي كـه انديشـمندان و    اين درجه، عظيم و پيچيده نبوده و راه حل
نيز هيچوقت به اين اندازه متعدد و مخالف با هم نبوده  ،اند دانش ارائه داده

عموم مردم ظهور يك مربي آسماني را انتظـار   ،شايد به همين دليل .است
بينـيم آنچـه    كنيم، مينظر حضرت بهاءاهللا تعاليم پيام و وقتي به. كشند مي
ـ    نمايد، ارائه ميكه  انگيـزي بـا    طـور شـگفت  ه در گسـتردگي و احاطـه، ب

  .مقتضيات امروز مطابق و موافق است
  پيوندد بشارات قبل به حقيقت مي

كه ه كچون حضرت مسيح در بيست قرن پيش ظاهر شد، با وجود آن
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خدايا ظهور  :كردند كه يم هر روز دعا و انتظار ظهور او بودندقوم يهود در 
د از طلوع شمس حقيقـت،  عكردند، اما ب مي ها و گريه ؛مسيح را تعجيل نما

عاقبت . دشمني برخاستنده او را دروغگو خطاب كردند و ب .نمودند شاركان
علت اين دشـمني  . دندنها شيطان نامو  كشيدندآن روح الهي را به صليب 

بايـد عالمـاتي در عـالم ظـاهر شـود و بعـد         گفتند انكار اين بود كه ميو 
. هر كس ادعا كند دروغگوسـت  ،دوها ظاهر نش اگر اين نشانه. مسيح بيايد

كـه   آن عالمات اينست كه آن مسيح بايد از محلي ناشناخته بيايد درحالي
ناصـره  آيا پادشاه يهود از . از كجا آمده است عيساي ناصري دانند همه مي

ديگر آنكه عصاي او بايد از آهن باشد يعني با شمشير بايد چوپاني  آيد؟ مي
 از عالمـات ديگـر آن   .ي هم نداردبكه اين مسيح عصاي چو درحالي ،كند

. ست كه او بايد بر تخت داوود بنشيند و سـلطنت داوودي تشـكيل دهـد   ا
آن  حتـي حصـير نـدارد كـه بـر      ،اين بينوا سرير داوود كه سهل است ،حال

بايـد احكـام تـورات را    يهـود  ه اها آن است كه پادش ديگر از نشانه. بنشيند
حال اين جوان ناصري بكلي احكام را زيـر پـا گذاشـته حتـي     ، ترويج كند

در تورات خيلي صريح ذكر شده كه اگر كسـي ادعـاي   " .بت را شكستهس
ـ  شـيد بت را بشـكند، او را بكُ پيامبري كند و معجزه هم ظاهر كند ولي س .

اي برسـد   به درجه عدل و داد ،ست كه در زمان سلطنت اوا شرط ديگر آن
يعنـي مـار و مـوش     .كه عدالت از عالم انسان به عالم حيوان سرايت كند

 .باهم در يك سوراخ النه كنند و باز و كبك در يك آشيانه زندگي نماينـد 
اما  .شير و آهو در يك چراگاه بچرند و گرگ و ميش از يك چشمه بنوشند

آيـا ايـن   . زننـد  اي رسيده كه خودش را به صليب مـي  اكنون ظلم به درجه
ست كه در زمان مسـيح  ااز شروط ديگر آن  تواند مسيح باشد؟ ميشخص 

بايد قوم يهود سرفراز گردند و برهمة عالم ساما اكنون در كمال  ،ندشور رو
 چگونـه مسـيحِ   شـخص  ايـن  پـس  .اسير و ذليل دولت روم هسـتند  ،ذلت
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ايـن اعتراضـاتي بـود كـه بـه آن شـمس حقيقـت         ؟تـورات اسـت   موعود
آيـا ايـراد   . كه آن روح الهي، همان موعود تورات بـود ي در حال .نمودند مي

از ايـن رو   ،فهميدند مات و شروط را نميآن عال معنيِ ،كجا بود؟ قوم يهود
ـ  به اما بهائيان معتقدند كه جميع اين عالمات يك. او را به صليب زدند ك ي

عالمات رمزآلود را كه ولي يهود اين  ،در ظهور حضرت مسيح تحقق يافت
سلطنت مسـيح سـلطنت آسـماني     مثالً. نفهميدند ،در تورات بيان شده بود

ناپلئوني نبود كه بعد از چنـد سـال نـابود    سلطنت . ابدي بود. الهي بود. بود
نهـايتش فنـا    وحتي مثل سلطنت روم نبود كه قرنـي طـول بكشـد    . شود
 دو هزار سال است كه بوجود آمده و هنوز در نهايـت اقتـدار اسـت    .. باشد

. كنـد  او هنوز هم بر تخت قلوب ميليونها نفر پادشاهي مي. سلطنت مسيح
دو هـزار  . ولي يهود نفهميدند ، يكي يكي ظاهر شد ،ها مثل اين ساير نشانه

وز يهود منتظـر  سال است كه حضرت مسيح با جلوة الهي ظاهر شده و هن
    ".دانند اند و خود را حق و مسيح را باطل مي مسيح
      كردند و از حضرت مسيح نظر مي اگر قوم يهود به خوداو معنـاي   خود

 بـراي را  البتـه او حقيقـت آن   ،نمودنـد  اين عالمات و اشارات را سئوال مي
  .كرد ايشان بيان مي

كه حكم كنيم كه هنـوز   آن ما از اين واقعه بايد پند بگيريم و قبل از
هاي ظهور مربي عظيم در آخر الزمان ظاهر نشده، به نوشـته و آثـار    نشانه

  .ها را از او جويا شويم حضرت بهاءاهللا مراجعه كنيم و مفهوم اين نشانه
 ها رمز آلود اسـت وتنهـا   اين نشانهاغلب مردم معتقدند كه بسياري از 

را  معـاني آن  گشـايد و  را مي مظهر الهي رمز آن نهما حقيقي يعني مربي
مـات و  حضرت بهـاءاهللا در الـواح و رسـاالت فـراوان، عال     .نمايد بيان مي

اند، توضيح و تشريح  نموده تعيين ظهور جديد براياشاراتي كه انبياي قبل 
را دليـل حقانيـت خـود     ولي هيچيك از اين بشارات و تحقق آن. فرمودند
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اگر كسي چشـم بينـا   . آفتاب است و بس دليل آفتاب خودزيرا  .قرار ندادند
    خبـار  داشته باشد با مشاهدة نور خورشيد، ديگـر محتـاج بـه پيشـگويي و ا

دلشـان بـاز و    كسـاني كـه چشـمِ    بـراي همچنـين  . پيشينيان نخواهد بود
شـان  برايظهور مظهـر الهـي    ،شان آماده و مستعد است احساسات روحاني

  .خواهد هيچ دليل ديگر نمي .مثل طلوع خورشيد است
با بهره كسي . خورشيد بزرگي پرتو افكنده و ابر بخشش سايه گسترده"

   "بشناخت هـامــج اين  رد ت راـدوس اخت وـنس  بهره كه خود را بي
  در جستجوي دليل
سـت كـه هـيچ امـري را     ا اين ،شده فراوان آنچه در آثار بهايي تأكيد

انـد كـه چشـم و     ما را هـدايت نمـوده   .بدون تحقيق و كوركورانه نپذيريم
گوش خود را باز كنيم و با آزادي تمام، بدون ترس و واهمه، در جستجوي 

يم و شخصـاً بـه   وبا چشم خود ببينيم و با گوش خود بشـن . حقيقت برآئيم
ها را بگذاريم و قضاوتهاي ديگران را كه  شنيده. آثار و بيانات مراجعه كنيم

يعنـي حـق را بـا ميـزان خـودش      . ا كنـيم از پيش تعيين شده، بكلـي رهـ  
  . بشناسيم

آنهـا بـه   . از انبياي دروغين دوري كنيـد ” : فرمايد حضرت مسيح مي
و راه شناسايي  “اند آيند ولي در باطن گرگان درنده لباس ميش نزد شما مي

د تـا هـر فـردي    هـ د مـي و معيار تشخيص حقيقت از دروغ را به دست ما 
 :فرمايد مي .را از انبياي دروغين بشناسد خودش بتواند مظهر ظهور حقيقي

آيا انگور را از خار و انجيـر  . هاي ايشان خواهيد شناخت ايشان را از ميوه ”
آورد و درخت  چينند؟ همچنين هر درخت نيكو ميوة نيكو مي س ميرا از خَ

تواند درخت خوب ميوه بد دهد و درخت بـد ميـوة    نمي .دهد بد ميوة بد مي
نيكو آو1(".هاي ايشان، ايشان را خواهيد شناخت لهذا از ميوه …د ر(  
گوسـفندان اسـت    داخل شود شـبان ) باب(كه از در  اما آن “: فرمايد و مي
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زيرا كـه   ،روند خرامد و گوسفندان از عقب او مي پيش روي ايشان مي. …
  )2(“شناسند آواز او را مي

بـه مقـام    بينيم كه آيا ادعاي حضرت بهاءاهللا هاي بعدي مي در بخش
با اين ميزان كه حق تعيين فرموده مطابق است يـا نـه و آيـا     ،مظهر الهي

در تربيـت   ،رمـوده ف كه يعني آنچه .است ثمر درخت او شيرين يا تلخ بوده
نوع انسان و ايجاد اخالق پسنديده و ترقي افكار و عقايد و آسـايش بشـر   

  .مؤثر بوده است يا خير
  آيا جستجوي حقيقت آسان است؟

هر طالب حقيقتي در ايـن راه نيـز مشـكالتي     برايشكي نيست كه 
زيرا امر بهايي مانند تمام نهضتهاي اخالقي و روحاني بـزرگ،   .وجود دارد

دربـارة باليـايي كـه    . مهري قرار گرفته اسـت  تفاهم و بيوءشديداً مورد س
برحضرت بهاءاهللا و پيروانش وارد شده، دوست و دشمن معترفند اما دربارة 

نظر پيـروان بـا گفتـة     ،در و ارزش اين ديانت و مقام عظيم مؤسسين آنق
  .دشمنان بكلي متفاوت است

تـاريخ نگـاران يهـودي و مسـيحي     . در زمان مسيح هم چنـين بـود  
نگـاه يكسـاني   درمورد شهادت حضرت مسيح و باليا و شهادت پيروان او 

تعـاليم  مسـيح   دارنـد كـه حضـرت   كه مؤمنين عقيـده   درحالي يول .دارند
حضرت موسي و انبياي پيشين را تكميل فرمود و نوع بشر را يـك درجـه   

گويند كه عيساي ناصري احكام پيامبران قديم  مخالفان مي ،ترقي بخشيد
ستَرا درهم شكست و ماعدام بود قّح.  

 .اگر كسي جوياي حقيقت باشد، شكي نيست كه به آن خواهد رسـيد 
تعصب و اوهام  ،گردد كه طالب صادق البته اسرار حقيقت زماني آشكار مي

طـوري كـه   ه ب ،با خلوص و خضوع قدم در راه نهد و نهد يرا به يك سو
 بـراي به عبارت ديگـر  . دارد باز هيچ مانعي نتواند او را از رسيدن به مقصد
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دارد بگذرد تا قابل عنايت غيبي  از آنچهبايد  پنهان، بدست آوردن آن گنج
  .شود

پـاك كـردن قلـب اسـت از      ،ق اهميت داردياولين چيزي كه در تحق
ما بايد آينه قلب خود را از غبار تيره پاك كنـيم  . ايم ايم و شنيده آنچه ديده

 ؛هاي ما خالف حقيقـت اسـت   بسياري از شنيده. تا نور حقيقت در آن بتابد
ـ   ه ب كورانـه از  رپيـروي كو  ه دليـلِ خصوص در امر دين كه بيشـتر مـردم ب

در همـه   .دهند آنان را ميزان قرار ميهاي  و نوشته ها گفتهپيشوايان ديني، 
ـ هنگـام ظهـور جديـد    ،قبل پيشوايان دينظهورات الهيه،  جـاي آنكـه    ه، ب

را از رسـيدن بـه حـق بـاز      مردمان را به سوي حقيقت راهنما شوند، آنـان 
ـ  .اند داشته مي  خداونـد كـه مـا را بـه راه     جـاي آن ه كتابهاي فراواني نيز ب

بايـد   ،اگر  قدم در راه شناخت حق گذاشتيم .شوند مي مامانع  ،داللت كنند
  . پايداري كنيم و به هدايت خداوند اطمينان قلبي داشته باشيم

در بخشهاي بعدي كتاب سعي خواهد شد تا آنجا كـه ممكـن اسـت    
شرح داده شود تا بدون تعصب  ،نكات برجسته تاريخ و تعاليم ديانت بهايي

   .پاك دربارة آن قضاوت كنندخوانندگان بتوانند با وجدان 
اسـت و هـر    والنيـر طـ ـيـك مسـي ،قـكه شناسايي ح دانيم ما مي

اينكـه در كجـا هسـتيم، اهميـت چنـداني      . يمركدام از ما در جايي قرار دا
ـ  ا مهم اينندارد؛  درحقيقـت   -سـوي جلـو   ه ست كه پيوسته در ايـن راه ب

دسـت حـق   ه شكي نيست كه نهال الهي كه ب. حركت كنيم -سوي باال هب
با سعي و تالش و پشتكار ما رشد نمايـد و در   ،در قلب همة ما كاشته شده

رد كه هم خـود و هـم ديگـران از آن بهـره     وهايي ببار آ طول زندگي ميوه
سـت  ا پس مقصود حقيقي از شناخت مظهر الهي و ايمان بـه او آن . گيرند

اخـالق رحمـاني   . را اجرا نمائيم و حيات تازه يابيم الهيكه احكام و تعاليم 
بـه انتشـار ايـن     آنگـاه . از ما ظاهر شود و صفات خداوند در ما جلوه نمايد
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از اين خبر بزرگ آگاه سازيم تا به تـدريج   نيز بشارت پردازيم و ديگران را
  .ملكوت خداوند بر روي زمين گسترده گردد

  
  
  
  

  



 

 

  فصل دوم
  حضرت باب

  ايران  زادگاه آئين جديد
زماني قلب عالم بود و . اريخ عالم داراي مقام ممتازي استايران در ت

كوه و جاللـش  قدرت و شُ .درخشيد ميچون گوهري تابناك در ميان ملل 
) 3( .زبـانزد جـوان و پيـر    ،مثل و نظير بود و دانش و تمـدن مردمـانش   بي

پادشاهان بزرگ و انبيا و شعراي نامدار و انديشمندان و هنرمندان عاليمقام 
حضرت زردشت، كورش، داريوش، حافظ،  .اند از اين آب و خاك ظاهر شده

فردوسي، سعدي و عمرخيام برخي از فرزندان نامدار اين سرزمين مقـدس  
  . آيند بشمار مي

حدود مرزهاي ايران باستان در زمان تمـدن باشـكوهش از چـين تـا     
تا آنجـا كـه زمـاني بزرگتـرين سـلطنت و      . يمن و حبشه كشيده شده بود

هيجـدهم و  (ا در قـرن سـيزدهم هجـري    ام .ترين سرزمين عالم بود وسيع
ايـران بـه چنـان پسـتي و      .نـين نبـود  چديگـر اوضـاع   ) نوزدهم مـيالدي 

ه و وخورشـيد شـك   .نداشـت  نظيـر   انحطاطي مبتال شده بود كه در تـاريخ 
غـروب نمـوده و سـتارة بزرگـواري و عظمـت او       اش جالل و عزت قديمه

فاسد و وضع مالي و اقتصادي كشـور خـراب و    ،حكومت. تاريك شده بود
كفايـت و   وار و بعضـي بـي  وزرا و اميران بعضي ظالم و خونخ ؛نااميد كننده

پيشوايان ديني در كمال تعصـب و غـرور و مـردم عـادي اكثـراً       ؛راقتدا بي
هاي مختلف تقسيم شده و هر  مسلمانان به فرقه ؛اطالع و خرافه پرست بي

  .شمرد و اغلب به جنگ مشغول بودند كافر ميفرقه خود را حق و بقيه 
اگرچه اغلب مردم شيعه بودند اما زردشتيان و يهوديان و مسـيحيان   

هر گروهي گروه ديگـر   .نيز در شهرهاي مختلف ساكن و از يكديگر متنفر
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انسـتند و زبـان بـه طعـن و لعـن و دشـنام        د را نجس و ناپاك و كافر مـي 
  .گشودند يكديگر مي

كـرد و   اي عبور مي يا زرتشتي در روز باراني از كوچه اگر يك يهودي
خورد، مسـلمان بـه جـزاي نجـس و      جامة خيس او به لباس مسلماني مي

اي،   اگر در معامله .ناپاك شدن لباسش ممكن بود جان آن بيچاره را بگيرد
تا پاك گـردد   شست ميرا  يد آناگرفت ب مسلماني از غيرمسلمان پولي مي
ف آبي به مسلماني رفرزندش ظ كه كرد و اگر شخص يهودي مشاهده مي

 بـود آن بينوا كافري  در نظر او .شكست با خشم آن ظرف را مي ،فقير داده
  .كه سزاوارلعنت است نه مهرباني و محبت

اي بـا   كردنـد رابطـه   اي جـدا داشـتند و سـعي مـي     زرتشتيان جامعـه 
ـ   . ندهموطنان مسلمان نداشته باش ـ تأحالـت  ه وضـع مملكـت ب ري بـا  فس

هنر و دانش و صنعت غربـي،   .تعليم و تربيت مفهومي نداشت. درآمده بود
بناي عدل و انصاف از . آمد حساب ميه كفر بود و مخالف دين و شريعت ب

و راهزني در سراسر ايـران اتفـاقي عـادي     دزدي پايه لرزان بود و غارت و
ههـاي  امسـافرت در ر . از بهداشت و درمان نيز در كشور خبري نبـود . بود

ايران بقدري خطرناك و ناامن بود كه هيچكس اطمينان نداشـت كـه بـه    
) مسافر مثـل ديوانـه اسـت   (“ المسافر كالمجنون”. سالمت به مقصد برسد
  .ضرب المثل معروفي بود

در ميـان افكـار    ،در گوشـه و كنـار ايـن مملكـت     ،حوالبا همة اين ا
هـايي از آتـش    جرقـه گـاهي  دنياپرستانه و خرافات و اوهام مـردم غافـل،   

افراد انگشت شماري بـا قلـوب پـاك و مقـدس بـه       .شد روحاني ظاهر مي
بهـار روحـاني    و گـردد  ي موعود ظاهر ميدزو هدادند كه ب مردم بشارت مي

صـبرانه   بـي  ،بسياري از مشـتاقان . رسد فرا ميبعد از زمستان سرد و تيره 
آنها مطمئن بودند كه تـاريكي  . كشيدند الهي را انتظار مي تلعظهور آن طَ
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  . يددمزودي سپيده صبح خواهد ه يده و بسشب به نهايت خود ر
و در چنين اوضاع و احوالي ناگهان حضرت باب با اعالن رسالت خود 

  .انداختايران را به هيجان و ولوله 
   كودكي

ب گرديـد در شـيراز   ملقّ“ باب”علي محمد كه بعدها به حضرت  سيد
او  .رسـيد  مه دختر پيـامبر اسـالم مـي   طدودمان او به حضرت فا .متولد شد

ردسالي از دست داد و تحت مراقبت و حمايت دائـي خـود   پدرخود را در خُ
   .شيراز بود، قرار گرفت منا كه از بازرگانان معروف و خوش

، او را در طفوليت به مكتب گذاشتند تا آمـوزش  زمان معمول رسم به
اما معلم او از همان روز نخست، به استعداد روحاني او . ابتدايي را فرا گيرد

دانسـت   در حالي كه مـي  ،نمود پي برد و نهايت محبت و توجه را به او مي
نيـازي بـه تعلـيم     چودكان عالم متفاوت اسـت و هـي  كاين كودك با همة 

  . داردن
بوشهر در  .هاي خود به تجارت مشغول شد پانزده ساله بود كه با دائي

زيبـايي   .ساحل خليج فارس محل تجارت او تا سـن بيسـت سـالگي بـود    
داري و عبـادت و   ظاهر و كمال باطن از اخالق و راستي و درستي و ديـن 

او را در  ،نجابت در رفتار و كردار و نيزعمل به روح تعاليم حضـرت محمـد  
  .بين همگان به نيكي معروف كرده بود

سـال بعـد پسـري متولـد      يك. بيست و دو ساله بود كه ازدواج نمود
  .گرديد كه در خردسالگي وفات نمود

  اظهار امر 
حضرت باب در بيست وپنج سالگي به فرمان الهي اعالم فرمود كـه  

ـ   .ت انتخاب نموده استخداوند او را به مقام بابي ت مقصودش از كلمـه بابي
اين بود كه من واسطه بين مردم و شخص بزرگواري هستم كه در پشـت  
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اي از خـودم نـدارم و بـه آنچـه او بخواهـد عمـل        اراده. ت اسـت پردة عزّ
  .نمايم مي

 ،در آن سالها زرتشتيان و مسيحيان و مسلمانان هريك به اعتقاد خود
 منتظر ظهور موعودي بودند كه اطمينان داشتند بـه زودي ظـاهر خواهـد   

سال  ،بشاراتي كه در كتاب مقدس و نيز قرآن كريم و روايات اسالمي. شد
 1844(قمـري   1260كرد  ظهور موعود را آشكار يا به صورت رمز بيان مي

  .داد را نويد مي) خورشيدي 1223ميالدي و 
اي اولين كسي بود كه حضرت باب امر خود را به  مالحسين بشرويه 

دو  ،شـيدي رخو 1223اين واقعه درشب سـوم خـرداد مـاه    .او اظهار نمودند
  .ساعت و يازده دقيقه بعد از غروب واقع شد

موعود از كربال  يخود در جستجو پيمان مالحسين كه با دوستان هم
يقين نمود كه حضرت باب همان موعود شيعيان اسـت   ،به شيراز آمده بود

همين امـام  كه هزار سال بعد از وفات حضرت امام حسـن عسـكري يـازد   
 18او مأمور بود كه به هيچكس چيزي نگويد تا  .شيعيان ظاهر شده است

حضـرت بـاب را    ،نفر با قابليـت و اسـتعداد روحـاني خـود بـدون معرفـي      
  .بشناسند

حـروف حـي    به آن حضرت ايمان آوردند و نفر 18طولي نكشيد كه 
مختلـف  به امر حضرت باب به نقـاط  آنگاه . ناميده شدند) زندگاني الفباي(

  .ايران و عراق و تركستان اعزام شدند تا بشارت به ظهور موعود دهند
در مـاه آذر  . نـد حضرت باب نيز به قصد زيـارت مكـه حركـت فرمود   

  .در مكه رسالت خود را آشكارا اعالن فرمودند ،همان سال
 آتـش  . هيجان عظيمي در مردم ايجاد شـد  ،تبر اثر اعالن مقام بابي

انگيز نزول آيات و نـام نيـك و علـم و     تت شگفبيان حضرت باب و سرع
ـ  حكمت بي عنـوان يـك   ه نظير ايشان و شهامت و شجاعت آن حضرت ب
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امـا از طرفـي   . شور و شوق عظيمي در مؤمنين ايجـاد نمـود   ،صلح دينيم
 ،ديدند و موقعيت خويش را در خطر مي  رؤساي دين كه منافع خود و مقام

آتـش  آن  ابرا آتش دشمني و تعصب برافروختند و دسته دسته خلق غافل 
و حـاكم شـيراز كـه در     دباب را كافر خواندن ،رؤساي شيعه. ور نمودند شعله

 ،حضرت باب را كه تازه از مكه بازگشته بودنـد  ،ظلم و ناداني نظير نداشت
  .آزار قرار داد تهديد و اذيت و احضار نمود و مورد

سـال بطـول انجاميـد و بعـد از      6مصيبت و باليي بود كـه  اين آغاز 
ها هزار نفر از پيروان او در  حبس و تبعيد حضرت باب و شكنجه و قتل ده

  .پذيرفتباالخره در تبريز با شهادت آن حضرت پايان  ،سراسر ايران
ديـن   به تحريك رؤساي دين در دل خلـق بـي   هاي ك دشمني و كينه

صلح جوان ادعا از آنجا پديد آمد كه آن م ،اد شدجنسبت به حضرت باب اي
نمود همان مهدي موعودي است كه پيامبر اسالم ظهورش را وعـده داده  

  .است
دانستند كـه هـزار    مهدي موعود يا قائم را امام دوازدهم مي ،شيعيان 

بعد از وفات پدرش امـام حسـن عسـكري بنحـوي اسـرارآميز       ،سال پيش
پنهان گشته و عقيده داشتند كه او هنوز با جسم زنده است و دوباره ظاهر 

كه دربارة ظهور مهدي و سلطنت و پيروزي راهايي  آنها پيشگويي .شود مي
بـه ظـاهر    دركتابها و احاديث آمده بود،او بر دشمنان و شهرت و قدرت او 

تمام اخبار  ،دقيقاً همان گونه كه يهوديان در زمان مسيح. كردند تفسير مي
تفسـير و تعبيـر    ،عبـارت  و روايات مربوط بـه ظهـور مسـيح را بـه ظـاهرِ     

آنها منتظر بودند كه مسيح با سلطنت ظاهري و قدرت و قـوت  . كردند مي
چـون  همشيعيان نيـز  . دو تاج شاهي ظاهر شود و قوم يهود را عزيز گردانَ

بـه اذيـت و آزار و    ،وقتي ديدند كه عالمات ظاهري پديد نيامـد  ،يهوديان
  . حبس و زندان حضرت باب اقدام نمودند
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جاي بسيار تفكر است كه چگونه شخصي كه تا قبل از اظهار امر بـه  
بـا   ،نجابت و پاكي و طهارت و درستي و عبـادت و ديانـت معـروف اسـت    

از سـوي خداونـد    دانـد بلكـه   را از طـرف خـود نمـي    كـه آن  اظهار امري
شـود كـه هـيچكس قبـل از او بـه       به باليا و مصيباتي دچار مي ،خواند مي

كـه بـه كمتـرين    را و حتي نـام مـؤمن    ،چنين آزاري مبتال نگرديده است
عجـب در ايـن   . كننـد  دريـغ مـي   آن مظهر الهياز ،شود گفته مياوبندگان 

است كه اين داستان در مورد همة پيامبران يكي بعد از ديگري تكرار مـي  
  .شود

بـابي ناميـده    ديگـر مؤمنـان بـه ظهـور جديـد كـه       ،از طرف ديگـر  
مثالً سلطنت . دانستند همة اين اخبار و روايات را داراي معني مي ،نددش مي

دانسـتند و   مـي  و روحـاني  كـه حقيقـي   ،موعود را نه به صورت جسـماني 
از آن . كردنـد  پيروزي و غلبة او را در گشودن شهر قلب مؤمنين تعبير مـي 

نظير آغاز و پايان يافتـه   در زندگي حضرت باب كه با استقامتي بي ،گذشته
 ،نـد كـه از قلـم او نـازل شـده بـود      انگيز و بديع خداو و تعاليم شگفت ،بود
يافتند محكم بر راستي او مي يتحج.  

كـه در قبـر    را باب به قوة الهي افراديحضرت  آنان معتقد بودند كه
ـ فَبا نَ ،هوي و هوس و جهل و ناداني مرده بودند اني س ملكوتي و كلمة رب

در  نظر آنان، جواني كه مردانه در سن شباب بـر امـري   . ه استزنده نمود
كه مخالف همه  باشـد و عـالم و جاهـل و بـزرگ و كوچـك و      قيام كند 

مند و فقير و حاكم و سلطان و مردم نادان همه و همه بر مخالفـت او  ثروت
بپاخيزند، اما او از هيچكس نترسد و اعتنـا نكنـد و جـان در آن راه قربـان     

همـة   .تـوانِ چنـين امـري دارد   ، نمايد، تنها و تنها به امر خداوند و ارادة او
  . بر حقانيت حضرت باب بود محكماينها داليلي 

يعني واسطة آن شخص “ باب”وقتي ايشان خود را  ،ظهوردر ابتداي 
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همه تصور نمودنـد كـه ايشـان واسـطة      ،بزرگوار ناميدند، بجز تعداد اندكي
قـائم و   ، خـود را سـال بـه صـراحت    4اما وقتي بعـد از   .امام زمان هستند

. مهدي موعود ناميدند، شـكي نمانـد كـه ايشـان همـان ظهـور موعودنـد       
اين لقبي است كه مسلمانان . نيز ناميدند“ اولينقطة ”حضرت باب خود را 
با  .دانند دهند و امامان خود را تابع حضرت رسول مي به حضرت رسول مي

كه همچون رسـول الهـي    ندحضرت باب به همگان اعالن نمود ،اين لقب
در حقيقت ديانـت  . باشند ايشان نيز داراي ديانت مستقل مي ،پيامبر اسالم

  . دبابي يك ديانت جديد بو
اعتقـاد   ،شيعيان كه در زير دست رؤسـاي ديـن تربيـت شـده بودنـد     

. داشتند كه هرگز يك حرف از احكام و تعاليم اسـالم تغييرنخواهـد يافـت   
از . شكستن قالبي كه هزار سال مردم را شكل داده بود، بسيار دشـوار بـود  

همان . كنندة مردم معرفي شد و و گمراهگكافر و دروغ ،اين رو حضرت باب
فـي شـد و حضـرت    چنـين معر  ،طور كه حضرت موسي بعد از اظهار امـر 

  .و حضرت محمد چنين معرفي شد عيسي چنين معرفي شد
  تشديد باليا 

 بـراي آمده بودند و راهي  هدر زماني كه مردم از ظلم حاكمان به ستو
يافتند، امر حضرت باب خيلي زود و با سـرعت عجيبـي منتشـر     نجات مي

از  يثروتمند و فقير، عالم و بيسواد و بسـيار  ،هر طبقهافراد مستعد از  .شد
بـه آن   ،يافتنـد  مشكالت مـي   دين كه تعاليم ديانت جديد را عالج يعلما

كن كردن اين دين جديد از هـيچ   ريشه برايدشمنان نيز . آوردند ايمان مي
از هـم   خـانواده هـا  و شد ها غارت از اين رو خانه. ي فروگزار نكردندشكوش
دار آويختند و در دهانـه  ه دان را سربريدند و برم و زنان اسير شدند .پاشيد

هـا   امـا هيچيـك از ايـن سـختي     ،سوزاندند و ريزريز كردند .توپ گذاشتند
 ،خداوند اراده كرده بود كـه عـالم   زيرا .پيشرفت امر جديد نبود برايمانعي 
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خـردان سـبب شـد كـه      اين ظلم و ستم بـي  ،در حقيقت. عالم جديد گردد
  .تمامه تحقق يابدب ،هاي الهي در مورد ظهور مهدي هعدو

داراي كمال موسي و بهاء عيسـي و  ) مهدي(در روايتي آمده كه قائم 
شـوند كـه    چنـان ذليـل مـي    ،در زمان ظهـور  او دوستان. صبر ايوب است

شـند و  كُ آنـان را مـي   .رنـد ب شهر به شـهر مـي    بر روي نيزه را شانيسرها
شود و فريـاد و نالـه زنانشـان بـه      خونشان رنگين ميزمين از . سوزانند مي

  .آنان اولياي حق هستد. رود آسمان مي
حضـرت  ) مـيالدي  1850جوالي 9(خورشيدي  1229تير18در روز  

چند سـال اخيـر را در   و گذشت  باب را كه سي و يك سال از عمرشان مي
به  بلقّمبه همراه جوان مؤمن و مخلصي  ،زندان دوردستي محبوس بودند

انيس كه عاشقانه تمنا كرده بود در شهادت با محبوب خود شـريك شـود،   
هـر دو را بـا ريسـماني كـه از زيـر بـازوان        .آوردنـد  به سـربازخانه تبريـز  

و فوج سربازان ارمني كه با اكراه مأمور بـه ايـن    گذشت آويزان نمودند مي
دود  ،از شليك صدها تفنگ. شليك نمودند ، به فرمان آتش،كار شده بودند

هـزاران مـرد و    ،وقتي دود فرو نشست .باروت فضاي سربازخانه را پر كرد
تماشا در اطراف ميـدان و پشـت بامهـا جمـع شـده بودنـد،        برايزني كه 

طنابها را پاره نموده و جوان عاشق صـحيح و   ،ها مشاهده نمودند كه گلوله
ه بـه  بالفاصل .يستولي از حضرت باب اثري ن ،سالم در زير ستون ايستاده
اي كه زنداني بودند با كاتـب   در همان حجره را جستجو پرداختند و ايشان

را بـه   تآخرين سفارشـا   حضرت باب .يافتند آثار خود به صحبت مشغول
  .ندودفرم مي كاتب

عاشـق مقابـل    جوانِ بطوري كه سرِ ،دار آويختنده مجدداً آن دو را ب
فوج سربازان ارمني حاضر نشدند دوباره . گرفت سينه حضرت باب قرار مي

اين عمـل بـر دامـن     لكّة ننگ شادمان از اينكه و نمايند تيرباراناقدام به 
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فوج ديگـري بالفاصـله حاضـر شـد و      .محل را ترك كردند ،آنها ننشسته
ايـن بـار صـدها    . بار دوم صادر شد برايدرست هنگام ظهر فرمان شليك 

گلوله چنان دو هيكل را به هم متصل نمود كـه تشـخيص اعضـاي بـدن     
  .در اين ميان صورت حضرت باب اندكي آزرده شده بود .ممكن نبود

اگرچه قلب هزاران نفر از پيروان مظلوم حضرت باب آكنده از غـم و  
ديانت بابي از ريشه  پايان بود، دشمنان غافل به خيال آنكه اندوه و درد بي

قطع شد و بزودي ديگر اثري از آن باقي نخواهد ماند، شـادمانه احسـاس   
بـا   فهميدند كه چراغي را كـه ايـزد برافـروزد     آنان نمي .كردند پيروزي مي

  . آبهاي عالم خاموش نخواهد شد
توانسـت آنـرا    امر حضرت باب از سوي خداوند بود و هيچ قدرتي نمي

امـر او محـو    ،همان طور كه با به صليب كشيدن مسيح ،از انتشار باز دارد
به همين نحو . بلكه شهادت آن حضرت بر قدرت و شهرت آن افزود ،نشد

راواني از قبل از فه آرزوي قلبي ايشان بود و در آثار كشهادت حضرت باب 
بودند، شعلة شهامت و فداكاري را بـيش از پـيش در قلـب      نموده تمناخدا 

اين آتـش   ،وزيد طوري كه هرچه بيشتر تند باد ميه ب ، مؤمنين برافروخت
استقامت و ايمان  ،افزودند شد و آنچه دشمنان بر مخالفت مي تر مي ور شعله

  . شد گشت و اسباب انتشار بيشتر امر الهي مي آنان افزونتر مي
بعد از شهادت حضرت باب، جسد ايشان را كه با انـيس يكـي شـده           

نيمـه شـب چنـد نفـر از     . برده، در كنار خندقي انداختندبود به بيرون شهر 
سـالها ايـن هيكـل در    . جسد را به محل امني منتقل كردند ،پيروان ايشان
 60به سـرزمين مقـدس بـرده شـد و     تلفي پنهان بود تا آنكه محلهاي مخ

نـة كـوه كرمـل در حيفـا     مدردا ،در نزديكي غـار ايليـا  سال بعد از شهادت 
  .مدفون گرديد
زيارتگـاه   ،شـود  باب كه مقام اعلي ناميـده مـي   حضرت مدفناكنون 
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طبقه كـه از پـائين تـا     19باغهاي . دنيا است رهزاران نفر از بهائيان سراس
در دامنـه كـوه و در مركـز     كه باالي كوه كرمل كشيده شده و مقام اعلي

يكي از مكانهاي ديدني خاورميانـه اسـت كـه صـدها      ،اين باغها قرار دارد
  .سوي خود كشيده استه ا بهزار نفر ر

  آثار حضرت باب 
مل تعاليم اخالقـي و  اش كه م حضرت باب هزاران اثر صادر شدهاز قل

  .شمار است احكام و مناجات و تفسير قرآن و مطالب علمي بي
. ثار كه به وحي الهي نازل شده يـك حقيقـت نمايـان اسـت    آر اين د

و فنا در درگاه خداوند، آرزوي فدا و قرباني در راه  يتايشان در نهايت محو
 ".زودي ظاهر خواهد شده كه بنمايند، مظهري  مييك مظهر ظهور الهي 

مرُظهِن ياو كسي است  .كند را خداوند ظاهر مي ويعني كسي كه ا "اهللا  ه
كه وقتي ظاهر شود جميع عالم در سايه تعاليم او به سعادت و خوشـبختي  

او كسي است كه همه اديان الهـي بعنـوان موعـود     .ند رسيدحقيقي خواه
  .كشند كلي انتظارش را مي

شعلة عشق او در دل حضـرت بـاب مثـل شـمع نـوراني در شـبهاي       
تنگي زندان چهريق را بـه   ،بخشيد و يادش روشني مي ،تاريك زندان ماكو
  .در دل آن حضرت تبديل نموده بود وسيع نهايت فضاي نوراني و بي

معمـداني  ي ايشان را بـه يحيـ   ، ر توضيح ظهور حضرت باباگرچه د
 ،داننـد  كنند و ظهور من يظهره اهللا را نزول مسيح از آسمان مـي  تشبيه مي

ولي حقيقت آن است كه حضرت باب مثل يحيي فقـط بشـارت دهنـده و    
  .انـد  پيشرو نبوده بلكه يك مظهر ظهور و صـاحب شـريعت مسـتقل بـوده    

  .سال بوده است 9هرچند دورة اين ديانت بسيار كوتاه و فقط 
 فرماينـد كـه   دربارة كوتاه بودن دورة ديانت بابي، حضرت بهاءاهللا مي

  .ري پوشيدهت و سرازي پنهان اس اين



 براي عصرجديد ظهورجديد

23 
    

فرمايند كه اگر كسي  حضرت باب نيز دربارة ظهور من يظهره اهللا مي
كتـاب  كه هـزار مرتبـه    آنيك آيه از او شنود و تالوت كند بهتر است از 

  .را تالوت كند "بيان"، كتاب نآسماني م
در فصول بعد خواهيم ديد كه ظهور حضرت باب و حضـرت بهـاءاهللا   

كه بـا وجـود   است باشد، چنان به هم پيوسته  كه همان من يظهره اهللا مي
  .شود يك ظهور محسوب مي ،تسكه دو ظهورا آن

  قيامت و بهشت و دوزخ
تفسير مطالبي است  و تعاليم حضرت باب در توضيحقسمت مهمي از 

  .كه در ديانت قبل با رمز و اشاره آمده است
بنا به گفته ايشان مقصود از قيامت، ظهور مظهر امـر جديـد خداونـد    

مردمـي كـه در قبـر     برخاستن مردگان از قبر يعني بيداري روحـانيِ  .است
هور مظهر جديد است زمان ظ روز جزا . اند ناداني و غفلت و گمراهي خفته

شـبان   ،حقيقـي  ماغنـا . گـردد  آشـكار مـي   "و يك شبان يك رمه"كه راز 
  .روند شناسند و از پي او مي مهربان را مي

معرفت خداونـد و مظهـر    بهشت عبارت از شادماني الهي است كه از
شود و محبت اهللا است كـه در نتيجـه ايمـان بـه مظهـر       مي لامر او حاص

رسـد و   هر كس به قدر استعداد خود به كمال مي .آيد ظهور الهي پديد مي
، جـاوداني يابـد و دوزخ    در ملكوت الهي حيـات  ،بعد از صعود از اين عالم

اگر به عرفان و شناسايي مظهر امـر جديـد    .محرومي از الطاف الهي است
موفق نشويم و تعاليم او را كه وسـيلة رسـيدن بـه شـاهراه خوشـبختي و      

از بخششهاي خداوند خـود را محـروم    ،نمائيمنكمال ملكوتي است، عمل 
بـاز مانـدن از كمـال و غـرق شـدن در       ،يمـ نتيجه ايـن محرو  .ايم نموده
لي به اختيـار خـود سـرداب    اگر گلدان گُ. هاي اين دنياي فاني است پستي

 بـراي شكي نيسـت كـه دوزخ را    ،تاريكي را انتخاب نمايد و از نور بگريزد
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فـيض آفتـاب محـروم نمـوده و از رشـد و       كه خود را ازچه  ،خود برگزيده
  .كمال باز مانده است

زنده شدن مردگان و از قبر برخاستن و بهشت و جهـنم آنگونـه كـه    
  .حقيقت نداردو وهم و خيال است  ءساخته ،دندمون مردم تصور مي

حضرت باب فرمودند كه روح انسان پس از پرواز از اين عالم تـا ابـد   
  .دهد پايان خداوند ادامه مي بي المورشد خود در ع و به ترقي
  عاليم اجتماعي و اخالقيت

 .مقصود از ظهور مظهر امر در هـر دوري تربيـت نـوع انسـان اسـت     
حضرت باب در آثار خود مؤمنين را به محبت و ادب و خضوع و خشـوع و  

كسـاني كـه بـه مظهـر      ،به فرمودة آن حضـرت . خدمت سفارش فرمودند
در  .چيز ممتاز از ديگـران باشـند   هآورند، بايد در هم ظهور جديد ايمان مي

هاي خود را در جهت خدمت بـه   فراگيري علم و صنعت بكوشند و آموخته
همه كودكان از فقير و غني، شهري و روستائي دختـر  . ديگران بكار گيرند

ن آزادي بيشـتري داشـته   و پسر بايد تعليمـات ابتـدايي را فراگيرنـد و زنـا    
  . باشند

ولـي   ،فقيران و بينوايان بايد از كمك مالي جامعـه برخـوردار باشـند   
كند نهي  ل ميختَنوشيدن مشروب كه عقل را م .گدايي بكلي ممنوع است

عبادت مؤمنين حقيقي فقط از روي محبـت   .ر حرام استشده و مواد مخد
حضـرت   .اميد پـاداش به ترس از مجازات و نه  به خاطر و اطاعت است نه

 ،جـزاي عبـادت   به فرمايند كه خدا را به نحوي عبادت كن كه اگر باب مي
د تغييري در پرستش تو و عبادت تو حاصل نشـود و مـي  رَتو را در آتش ب 

فرمايند كه اگر از ترس عبادت كني اليق بساط قدس الهي نبوده و نيست 
با خـدا  را ) بهشت(ت عبادت كني مخلوق خدا و همچنين اگر به اميد بهش

  )4(.اي شريك گردانيده
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  پس از بحران پيروزي 
دورة زندگاني حضرت باب اگرچه بسيار كوتـاه و مملـو از مصـيبت و    

نهايت بود، ولي قلب آن حضرت به نحـوي   سختي و بال و رنج و عذاب بي
باليي ايشان  چاز آتش عشق و محبت و عرفان خداوند مشتعل بود كه هي

عالم مقـرر كـرده بـود، بـاز      برايرا از رسيدن به هدف متعالي كه خداوند 
ت و خواري و حبس و زندان در نظـر ايشـان تـرس و وحشـتي     ذلّ .نداشت

 بـراي  حبت چنان غالب شـده بـود كـه   م. نداشت و از مرگ نيز بيمي نبود
عـد  ترس جايي نماند و آرزوي شهادت در راه آن محبوب حقيقـي كـه از ب  

  .منتهي در آن حضرت بود رور بيو س جدماية و ،شد ظاهر مي
يـابيم   اگر قدري به چشم انصاف در امر حضرت باب نظر كنيم درمي

و نه جاه و جالل كه بـا   ؛نه قدرت و مقام ؛كه آن حضرت نه ثروت داشتند
تنها قوة روحاني و قدرت ملكوتي كه همـراه بـا   . آن امر خود را پيش برند

شود، سبب و علـت پيشـرفت و غلبـة     هوري در عالم ظاهر ميهر مظهر ظ
هر قـدر  . در ايران و عراق و تركستان گرديد يزدان ايشان و انتشار كلمات

آتش باليا شعله كشيد و تير كين و دشمني و تيغ غفلـت و نـاداني بـر آن    
مقدس باريد، نـور وجـودش بيشـتر تابيـد و توجـه و اقبـال طالبـان         دوجو

  .حقيقت افزون گشت
هيكل مقدسشان  ،رحضرت باب بالياي بيشماري تحمل نمودند و آخ

امـا چنـان قـدرتي از     ،هدف صدها گلوله گشت و پاره پاره برخـاك افتـاد  
ايشان ظاهر شد كه هزاران نفر با شوق و شعف در راه آن حضرت جـان و  

ال و فرزند و تمام هستي خود را فدا كردند و به عشق و محبت خود بـه  م
همه  د كه پادشاهان عالم از اينرآن دا يجا .آن مظهر الهي شهادت دادند

  .نفوذ و غلبه در قلب و روح بندگان حسرت خورند و غبطه برند
ردازنـد و  پو اينك ميليونها نفر در سراسر عالم به ستايش آن حضرت 
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ايران را پرستش نمايند و آرزوي ديدار . محبت او مباهات كنند به بندگي و
  . از شيراز نمايند تا بوي خوش حضرت باب را به مشام درآرند

  
  
  
  

 



 

 

  فصل سوم
  ضرت بهاءاهللاح

  تولد و كودكي
نام بهـاءاهللا مشـهور شـدند، پسـر ميـرزا      ه ميرزا حسينعلي كه بعدها ب

هـا از اعيـان و   ي خانـدان نـور  . عباس نوري يكي از وزيران قاجـار بودنـد  
شدند و بسياري از آنها در آن زمان صاحب  اشراف و ثروتمندان شمرده مي

تولد حضـرت بهـاءاهللا در طهـران پايتخـت ايـران در       .مقام و قدرت بودند
واقـع  ) مـيالدي  1817نوامبر  12(خورشيدي  1196آبان  22رگاه روز سح
  .شد

كــه بــه هــيچ  و بــا آن نــدآموزشــهاي ابتــدايي را در منــزل فراگرفت
هاي هوش و دانش فوق العاده از كـودكي ايشـان    نشانه ،اي نرفتند مدرسه

مهرباني و بخشش وكرم ايشان از نوجواني مشـهور و زبـانزد   . ظاهر گشت
  .عالقه شديدي به گردش در باغ و صحرا داشتند و همه بود
ت يافـت و سرپرسـتي بـرادران و خـواهران     پدر ايشان وفا جوانيدر 

  .رفتگكوچكتر بردوش ايشان قرار 
ام او را بـه پسـر   قـ در ايران رسم بود كه وقتي وزيري وفـات كنـد م  

كاري بـه كـار   : صدر اعظم گفت.  قبول ننمودنداما حضرت بهاءاهللا ،هندبد
همت اين جوان بلندتر از آن است كه به مقام وزارت  .ن نداشته باشيداايش
دانـم كـه افكـارش     نميدانم چه مقصودي دارد اما مي: بعد گفت .وجه كندت

 .فهمـيم  انديشد كه ما نمي به امري عظيم مي او .شباهتي به افكار ما ندارد
  .او را به خود واگذاريد

شاهزادگان و وزيران و مسئولين پيوسته به نـزد ايشـان    ،اين با وجود
  .كردند مشورت مي  مملكتي مهمِ آمدند و در امورِ مي
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  اولين گرفتاري
 )مـيالدي  1844(خورشـيدي  1223 وقتي كه حضرت بـاب در سـال  

مأموريت الهي خود را بر مالحسين ظاهر كرد، حضـرت بهـاءاهللا بيسـت و     
بزودي مالحسين از طرف حضرت باب مأمور گشت كـه   .ت ساله بودندفه

بعضي از آيات و آثار نازله را به طهران ببـرد تـا بدسـت محبـوب حقيقـي      
  .برسد

آنكـه   بي ،مالحسين به نيروي جاذبه روحانيدانستيم كه پيش از اين 
بال به سوي شيراز آمد و بواسـطه خلـوص و همـت خـود و بـه      ربداند از ك

يافت كه اولين كسي باشد كـه بـه مظهـر امـر      موهبت آن را ،فضل الهي
اكنون نيز خود را به دست ارادة خداوند سپرده بـود   او. آورد جديد ايمان مي

رفت تا اولين كسي باشد كه آثار حضرت باب را بـه دسـت حضـرت     و مي
  .درسانَببهاءاهللا 

و بـا    هلوقتي حضرت بهاءاهللا آثار الهي را دريافـت نمودنـد، بالفاصـ   
طولي نكشيد  .به تبليغ آن برخاستند ند ومر جديد را قبول فرمودا ،شجاعت

باكترين مروجين ديانت بـابي   يكي از مقتدرترين و بيبه عنوان كه ايشان 
  .شناخته شدند

همـه اينهـا   اما . دوبار در اين راه زنداني شدند و يكبار تازيانه خوردند
رخ ) 1852اوت (خورشـيدي   1231اي بود كه در مـرداد مـاه    قبل از واقعه

  .پيروان ديانت جديد عواقب وخيم و ناگواري در پي داشت برايداد و 
هلكهانتقام يا م  

ماجرا از زماني آغاز شد كه چند جوان بابي كـه از شـهادت حضـرت     
باب دچار حزن و اندوه شديدي گشته و تعادل عقالني خويش را از دسـت  

دين شاه جوان را كه مسئول شهادت عهد گشتند كه ناصرال داده بودند، هم
  .قتل برساننده ب ،دانستند محبوشان مي



 براي عصرجديد ظهورجديد

29 
    

كـه در آن زمـان   (وقتي تصميم خود را به اطـالع حضـرت بهـاءاهللا    
رسـاندند، ايشـان آن چنـد نفـر را از     ) شدند بعنوان رهبر بابيان شناخته مي

اي  امـا نصـيحت ايشـان فائـده    . عواقب خطرناك اين عمل برحذر داشـتند 
  .نداشت

 30از قصـر تابسـتاني خـود واقـع در      ،گـردش  بـراي روزي كه شاه       
اي بـه   با تفنگ ساچمهيكي از آنها  ،شد كيلومتري شمال طهران خارج مي

. ديفتـا ولـي كارسـاز ن   نشسـت  ة شـاه برشـان چنـد سـاچمه   . شاه حمله كرد
همدست ديگـر  . قتل رساندند هب و محافظان به سرعت او را دستگير كردند

  .كشته شد كبه طرزي وحشتنااو نيز 
چنـد روز بعـد صـورت     طـي كشتار مهيبي بود كه  ةمقدم ،اين واقعه

ـ     دروازه. گرفت نـام بـابي شـناخته    ه هاي شهر بسته شـد و هرجـا كسـي ب
  .شد، دستگير و زنداني گرديد مي

ايشان سوار  ،كه خبر اين ماجرا به گوش حضرت بهاءاهللا رسيد همين
محافظان شاه بدون سئوال و  .دندنموحركت سوي اردوگاه شاه ه بر اسب ب

بـه   ،سر و پا برهنه بـا زنجيـر و پيـاده    كرده،جواب آن حضرت را دستگير 
بعد از چند ساعت وقتـي بـه طهـران    . سوي طهران بردنده سرعت تمام ب

با بدن خسته و زخمي از ضربات چـوب و سـنگ مـردم     ، ايشان رارسيدند
پـاي برهنـه بـر سـنگ فـرش داغ       خونين از پيمودن راه  بـا ي غافل و پا

چالي تاريك و كثيف و مرطـوب بردنـد كـه     به سياه، خيابان و سنگالخ راه
  .حدود صد و پنجاه نفر از راهزنان و قاتلين محبوس بودند

 انبـا چنـ   .گناه نيز زنداني بودند هاي بي ها تن از بابي در آن محل ده
 جـز درِ  اي نـه حمـام بـود، هـيچ روز    فاضـالب جمعيتي، آن محل كه قبالً 

بوي بد آن محل با حشرات و زنجير سنگيني كه بر گردن . ورودي نداشت
ي يـا ندي كه بر پاي آن حضرت بسـتند، بخشـي از بال  ايشان انداختند و كُ
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هـم   ن را از پشت بهادو دست ايش هاي در خاتمه انگشت. روز بود شديد آن
در اين .تا سه شبانه روز نه آبي نوشيدند و نه غذائي خوردند .بستند و رفتند

آوردنـد   مي لكه گرفتار شده بودند به سياه چارا اي  مرتباً بابيان تازه ،مدت
طي روزهاي بعد يكـي يكـي زنـدانيان را بـه      .بستند ند و زنجير ميو با كُ

      . رساندند ي به شهادت ميناكند و به نحو دهشتدبر ميدان شهر مي
مبـتال شـده    به ايـن بـال    حضرت بهاءاهللا و همراهان كه در راه خدا

 آمدند بردن يكي مي برايهر وقت جالدان . بودند، شادمان و مسرور بودند
. رفت مي او شادمانه نزد حضرت بهاءاهللا و زنجير از گردنش بر مي داشتند،

سـپس نـزد   . دادنـد  مـي  خداوند در ملكوت بشـارت  ايشان او را به مواهب
نمود و سپس بـه   خداحافظي مي ،در آغوش گرفتهرا يكايك  ،يگران رفتهد

آمد شـرح جانبـازي    بعد از شهادت، جالد به زندان مي. رفت ميدان فدا مي
كه اسـتقامت و تحمـل    حضرت بهاءاهللا از اين. كرد مردانة او را تعريف مي

  .كردند مي موده، خدا را شكرـوت نـان را مبهـمنـدش ،اين فدائيان ةشادمان
هشتاد و يك نفر در اين ماجرا با شديدترين عذاب و شكنجه به قتل 

 منزل حضرت بهاءاهللا توسط دشمنان غارت گرديد ،از سوي ديگر. رسيدند
و در نهايـت فقـر شـريك و     ماندنـد  سر و فرزندانشان بدون پشتيبانمه و

  .سهيم بالياي آن حضرت گشتند
  نزول وحي

الهي بر حضرت بهـاءاهللا نـازل شـد و    لماني وحي چال ظُ در آن سياه 
تمدن عظيمي كه حضرت باب شـالودة  . ايشان مأمور به امر عظيمي شدند

را فراهم نمود، بايد با دسـتان حضـرت بهـاءاهللا     را ريخت و مقدمة آن آن
حضرت بهاءاهللا اراده نمودند كه بعد از رهايي از زنـدان بـه    .شد ساخته مي
دنت جديد اقدام نمايت به تربيت پيروان ديانتمام هم.  

مـا تـو را يـاري    ”شبي در عالم رؤيا اين نـدا بگوششـان رسـيد كـه     
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غمگين مباش از آنچه برتو وارد شد و  . قلمتخودت و وسيلة كنيم به  مي
بـزودي خداونـد    .امان خواهي ماند تو محفوظ و در. ترس به خود راه مده

انگيزد و آنـان مردانـي هسـتند كـه تـو را       تو برمي يهاي زمين را برا گنج
  )ترجمه(”.تو و به نام تومدد كنند به  ياري مي

ثابت شد كه حضرت بهـاءاهللا درايـن واقعـه    چهار ماه پس از باالخره 
  .از حبس آزاد شدند و اند نقشي نداشته

 زنجير. شديداً بيمار بودند ،حبسهاي  لت سختيعه حضرت بهاءاهللا ب
شـاه  با اين وضـع،   .نيز زخم عميقي برگردن پديد آورده بود سنگين زندان
بايد فوراً ايران را ترك كنند و به هر طرف كه مايلند  ايشان حكم نمود كه

  .بروند
  بغداد

و  هحضـرت بهـاءاهللا بـا خـانواد     ،ة زمستانبحبوحدر  ،ماه بعد از يك
در آن روزگاران مسافرت بسيار . جمعي از ياران بسوي بغداد حركت كردند

 بخصوص در شدت سرما و از ميان كوههـاي پوشـيده از بـرف    .دشوار بود
اين سـختي دوچنـدان    ؛ا ضعف و بيماريب؛ بدون وسائل الزم ؛ايران غربِ
  .گشت مي

اما خيلـي   ،وز بيمار بودندنوقتي به بغداد وارد شدند حضرت بهاءاهللا ه
رهبـر   اي كـه در پـي ديـدارِ    دلشكسته بابيانِ ،از آن پس. زود بهبود يافتند

  .آمدند به منزل ايشان مي ،شدند خويش به بغداد وارد مي
 بخـشِ  آرامـش  ،سخنان دلنشين و آيات و كلمات نازله از قلم ايشـان 

سـعادت و   ن،با هدايات ايشـا  كه رسيد نظر ميه ب. پيروان حضرت باب بود
  .اما چنين نبود ،جامعة پريشان بابي را در برگيرد ،مش كليآرا

طولي نكشيد كه ميرزا يحيي برادر ناتني و كوچكتر حضرت بهـاءاهللا  
ـ ع ،زيسـت  كه پنهاني به بغداد وارد شده بـود و در محلـي مخفـي مـي     م لَ
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اختالف برافراشت و به پاشيدن تخم كينه و نفرت در بين بابيـان مشـغول   
  .شد

در ساية تعليمات حضرت بهاءاهللا پـرورش يافتـه بـود و     يكاز كود او
در خـدمت ايشـان   زماني كه ايشان به تبليغ امر حضرت باب قيام كردنـد،  

به اين سبب اسم و رسمي پيدا كرده و در بين بابيان به ازل معروف  و بود
ـ او .شده بود اكنون به خيال رياست و سبـاب  حضـرت  ري بـر پيـروان  رو، 

  .تصميم به محو نام حضرت بهاءاهللا گرفته بود
عـالم   اهـلِ  جميـعِ  آن حضرت كه هدفي جز وحـدت و اتحـاد   براي
  .، بسيار ناگوار و دردناك بودبابياختالف در جامعه كوچك  ،نداشتند

  خبري دو سال بي
روز صبح حضرت بهاءاهللا همه را  سال بعد از ورود به بغداد، يك يك

 .ي نامعلوم هجرت نمودندسوي مقصده ترك كرده ب
انـد كـه چـون بـر بعضـي از       در كتاب ايقان فرموده ،دربارة اين سفر 

وقايع آگاهي يافتند مهاجرت نمودند و سر در بيابان فراق نهادند و دو سال 
در ايـن مـدت از چشمشـان     .سـر بردنـد  ه به تنهايي در صحراهاي هجر ب

و همـه اينهـا     پيوسته اشك جاري بود و از قلبشان درياهاي خون ظـاهر 
. بخاطر اين بود كه باعـث اخـتالف نشـوند و سـبب انـدوه قلبـي نگردنـد       

چه شبها كه گرسنه بودم و چه روزها كه جسم در زحمت و بال فرمايند  مي
 .هيچكس خبر نداشـتم چه كه از  ،با اين وجود مسرور بودم و شادمان .بود

قسم بخدا كه ايـن مهـاجرتم را    …به خود مشغول بودم و از جز او غافل 
   …واصلت نه مخيال مراجعت نبود و مسافرتم را اميد 

بعد از دو سال، دوستان الهي به محل هجرت آن حضرت پي بردنـد  
از ايشـان تقاضـا    ،بوسـيلة شـخص امينـي    ،هاي متعـدد  و با فرستادن نامه

امـا در حقيقـت ارادة    ،ظاهراًَ تقاضاي دوسـتان الهـي  . نمودند كه بازگردند
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  .خداوند، سبب بازگشت ايشان به بغداد گرديد
  بازگشت

حضرت بهاءاهللا زماني كه به بغداد بازگشتند مشاهده نمودنـد كـه از    
بـاقي  انگيز، اثـري   هاي حيرت امر مقدس بابي با آن فداكاريها و جانفشاني
به اعمال ناشايست  ،هاي عالي نمانده و بعضي از بابيان، غافل از آن آرمان

از عهدة  ،يحيي ازل كه ادعاي جانشيني حضرت باب داشت .مشغول بودند
  .ادارة جامعة كوچك بغداد نيز برنيامده بود

ن بيشتر از پيش شد ابا بازگشت حضرت بهاءاهللا به بغداد، شهرت ايش
 الهـي  مالقات و شـنيدن تعـاليم   برايز دور و نزديك و مردم دسته دسته ا

  .وارد بغداد شدند
نمودنـد   چال را بيان نمي وحي در سياه نزولِ حقيقت ،حضرت بهاءاهللا

. را به زمان معيني كه خداوند تعيين كرده بود، موكول فرمـوده بودنـد   وآن
در  .آن حضرت داشـت  نشان از مقام بلند ،اما سخنان دلنشين و آثار ايشان

طي اين سالها آثار فراواني از قلم ايشان نازل شد كه بهائيان به آن لـوح و  
  . گويند الواح مي

بسياري از دانشمندان دينـي و انديشـمندان فرهيختـه از مسـلمان و     
رسيدند، بر احاطه و علـم   ر ميوزرتشتي و يهودي و مسيحي وقتي به حض

ه باعـث شـد جامعـه    امـا چيـزي كـ    .ايشان در هر زمينه اعتراف مينمودند
اي خوشـنام و   به جامعه ،كوچك و بدنام بابي در سالهاي اول ورود به بغداد

محبوب تبديل شود، قدرت روحاني و نفوذ آن حضرت در قلوب مسـتعد و  
قدرت و نفوذي كه از عـالم ديگـري جـز ايـن عـالم سرچشـمه        .پاك بود

بلكـه در قلـب بابيـان سراسـر      ،محدود به بغداد نبـود  ،اين نفوذ .گرفت مي
آنها الواح و آثار قلمي ايشان را بوسيلة مبلغين پرشور  .ايران نفوذ كرده بود

بـوي خـوش كلمـات را     ،و فداكاري كه پيوسته در سفر بودند و مثل نسيم
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ظـاهراً   ،حضرت بهاءاهللا در آن زمـان . نمودند دريافت مي ،كردند منتشر مي
 اما از قلم ايشان اصول و تعاليمي نـازل  ،يكي از پيروان حضرت باب بودند

همچنـين  . شد برتر شمرده مي ،كه از عاليترين تعاليم ديانت بابي گشت مي
 گـاهي و  بود هنوز ناشناخته بعضي از اصول و تعاليم مهم حضرت باب كه

تفسير وتشريح فرمودند و همان تعاليم را دوبـاره بـا    ،شد مي به غلط تعبير 
  . معة بابي وارد نمودندروح جديد در هيكل جا

 ؛مداخله نكردن در اقدامات سياسي و اطاعـت از دسـتورات حكومـت   
امانـت و پاكـدامني و    ؛خضوع و خشـوع و خاكسـاري و اخـالق پسـنديده    

دوستي و محبـت بـا    ترك دشمني و قرارِ ؛عدل و انصاف؛ شرافت وديانت
 ؛يـده فع مايفراگيـري علـوم و صـن    ؛هاي مختلف ه پيروان همة اديان و گرو

انقطـاع و عـدم     ؛ل بر سختي و بال و تسليم در برابر ارادة حقصبر و تحم
  .؛ برخي از ان تعاليم استوابستگي به اسباب ظاهره دنيا

 ،بعضي از شاهزادگان ايراني كه در بغداد و اطراف آن سكونت داشتند
 تحـت تـأثير روحانيـت    كـه  يكي از آنهـا  .آمدند گاهي به حضور ايشان مي

بعـدها بـه دوسـت خـود گفتـه بـود       ،فضاي منزل قرار گرفته بـود  شديد: 
اطاقي بسازم درست مانند اطـاق   ،تصميم دارم در منزل خود در كاظمين"

ـ    ".ايشان در بغداد  ،گـوش حضـرت بهـاءاهللا رسـيد    ه وقتي ايـن سـخن ب
شايد بتواند اطاقي با ديوارهاي گلـي و محقـر بـا سـقف كوتـاه      ": فرمودند
ادر نخواهد بود درهايي كه از اين اطاق به ملكوت بـاز  ولي هرگز ق ،بسازد
  )5(".در آن خانه ايجاد كند ،است

يـك تبعيـدي كـه تـرويج ديـن       براي شهرت و جالل همه البته اين
به دشمني  از اين رو. دماني خوشرا رؤساي دين اسالم   ،نمايد مي جديدي

افـروزي   تصميم بـه آتـش   ابتدا .برخاستند و قصد دسيسه و توطئه نمودند
ت نمودند كه اعالم جهـاد كننـد و آن حضـرت و بابيـان را بـا      نيداشتند و
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اما شيخ مرتضي انصـاري مجتهـد بـزرگ    . شورش عمومي از ميان بردارند
ه نآن جمع فت ،از اين نيت آگاه شد چون ،شيعيان كه در مجلس حاضر بود

علمـا تصـميم    پـس از آن . انگيز را ترك نمود و حاضر به همكـاري نشـد  
رفتند شخصي را از ميان  خـود انتخـاب كننـد و او را بـه نـزد حضـرت       گ

  . بهاءاهللا بفرستند تا سئواالت علماء را مطرح كند و پاسخ بطلبد
بعنوان نماينده انتخاب شد و  ،حاجي مالحسن كه مردي دانشمند بود

بحضور حضرت بهاءاهللا رفت و وقتي جواب تمام سئواالت را كامل و قـانع  
  : گفت ،كننده يافت

اطمينـان قلـب    بـراي  اگر. همة علما به علم و حكمت شما آگاهند -
 .واهـد داشـت  خنهـيچ كـس حرفـي     ديگـر  ،اي ظاهر كنيـد  معجزه ،همه

  : فرمودند
بلكه حق بايـد   ،اند حق را امتحان كنند هيچگاه بندگان حق نداشته -

 علمـا بنشـينند و   .بااين وجود حرف شما قبول است .خلق را امتحان نمايد
هر كنند كه هرگـاه ايـن   همگي يك معجزه را انتخاب كنند و بنويسند و م

و  ينـد نما ت اين امـر مـي  انيهمگي اقرار و اعتراف به حقّ ،معجزه ظاهر شد
  .شود كه ما باطل هستيم معلوم مي ،اگر ظاهر نشد

سابقه بود، مالحسن را طوري  اين جواب كه در تاريخ اديان الهي بي 
اصله برخاست و زانوي ايشان را بوسـيد و رو بـه سـوي    قانع نمود كه بالف

از  مالحسـن بعـد  . را به رؤساي ديـن برسـاند   پياماين  كاظمين شتافت تا 
ـ ام داد كـه ح غـ به حضرت بهـاءاهللا پي چند روز  رات موفـق بـه تصـميم    ضَ

  . دگشتنمشترك نشدند و از معجزه خواستن منصرف 
با اين پيام كه بـه علمـا فرسـتاديم معجـزة      :حضرت بهاءاهللا فرمودند

زيرا آنان را در انتخاب معجـزه آزاد گذاشـتيم تـا     .جميع انبياء ظاهر گرديد
  .بياوريم ،آنچه را بخواهند
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از همان آغاز معلـوم بـود كـه قصـد آنـان فتنـه انگيـزي اسـت نـه          
طـرح نمودنـد و بـه كمـك      ياز اين رو نقشـه جديـد   .جستجوي حقيقت

تـرور آن حضـرت    بـراي اقـدام بـه توطئـه     ،ت ايران در عراقدول كارپردازِ
به دربار عثمـاني و دربـار شـاه     آنگاه .اين عمل نيز نتيجه نبخشيد .نمودند

د و حضرت بهاءاهللا و دوستانشـان را دشـمن دولـت و    نها نگاشت ايران نامه
آرامش و سكون و حكمت و درايت حضرت بهاءاهللا در . ملت قلمداد كردند

شد و از سـوي   آرامش قلب دوستان مي باعثاز طرفي  ،بحرانياين موقع 
  .گشت حيرت دشمنان مي سببِِديگر 

  ند؟وش مي آيا دشمنان موفق
ها اثر بخشيد و دولت ايـران   ها و بدگوئي و تهمت نگاري باالخره نامه

طـولي نكشـيد كـه    . و عثماني در مورد حضرت بهاءاهللا به رايزني پرداختند
   :رسيدمذاكرات به نتيجه 

   ".احضار شود دولت عثماني حضرت بهاءاهللا بايد به اسالمبول مركز"
والي با نـاراحتي و  . اي به والي بغداد ارسال شد اين حكم بوسيلة نامه

خبر بزودي در شهر پخش شد . ايشان فرستاد نامه را به حضورِ ،شرمساري
از زماني كه نامه بدست حضرت . و باعث حيرت و پريشاني دوستان گرديد

در اين مدت بـر دوسـتان    .روز طول كشيد 27بهاءاهللا رسيد تا روز حركت 
بـه نـام هريـك از     هـايي  آن حضرت  نامـه اما الهي بسيار سخت گذشت، 

لي دادند و به تبليغ و عمل بر طبق تعاليم دوستان بغداد نوشتند، آنها را تس
  .تشويق نمودند

باغ خود را كـه در ان   ،والي بغداد. روز اول ارديبهشت روز حركت بود
خـداحافظي   برايسوي رود دجله بود، در اختيار حضرت بهاءاهللا گذاشت تا 

  . با دوستان الهي و بزرگان بغداد گنجايش داشته باشد
  طلوع روز جديد
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اي كوچك در شـيراز   سال از شبي كه حضرت باب در خانه 19اينك 
  . گذشت مي ،امر خود را اظهار نموده بود

جمعيت زيـادي حيـاط    ،شدند وقتي حضرت بهاءاهللا از منزل خارج مي
صـداي شـيون   . ها را پر كـرده بـود   ها حتي پشت بام بيروني و تمام كوچه

ناالن، كـه بـه    جمعيتحضرت بهاءاهللا از ميان  .گريستند همه مي .بلندبود
بسوي دجله  ،كردند راه باز مي كشيدند و براي ايشان آرامي خود را كنار مي

دو تـن از  . نـد حركـت نمود به آن سوي دجله نشستند و رفتند و بر قايقي 
. نـد كرد مـي را همراهـي   آن حضرتپسران ايشان و تعدادي از دوستان نيز

  .هنگام نماز عصر وارد باغ شدند
كرده بود كه آن روزهاي بهاري كه غـم و انـدوه همـة     خداوند اراده

از ايـن  . رور تبديل شـود مؤمنين را احاطه كرده بود به روزهاي شادي و س
امـر خـود    ،حضرت بهاءاهللا به جمع دوستان حاضر در باغ ،رو در همان روز

موعـود در كتـاب بيـان     اهللا هرُظهِي نمرا اظهار نمودند و بشارت دادند كه 
  . همة مؤمنين بود ايبر يروز جشن و شادمان 12آغاز  ،اين .هستند

روز دسته دسته دوستان الهـي و بزرگـان شـهر از بغـداد بـه بـاغ       هر
حتـي شـخص   . گرفتنـد  آمدند و مورد عنايت حضرت بهاءاهللا قـرار مـي   مي

  .افظي و بدرقة ايشان به باغ آمدخداح برايحاكم 
باغ رضوان معروف اسـت و  امروزه اين باغ تاريخي در نزد بهائيان به 

  .شود ارديبهشت هر سال بعنوان عيد رضوان جشن گرفته مي 12از اول تا 
دانســتند چــه خطــرات و  روز حضــرت بهــاءاهللا كــه مــي 12در ايــن 

بجاي اينكه اندوهگين و افسرده  ،كشد مشكالت عظيمي انتظارشان را مي
  .دنشد مي رور و عظمت و اقتدار مشاهدهدر نهايت شادماني و س ،باشند

  سفر به اسالمبول
بطـول   مـاه  4تقريبـا   ،ارديبهشت از بغداد آغاز شـد  12سفري كه از 
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ايشـان را همراهـي    ،از يـاران  جمعـي حضرت بهـاءاهللا و   ةخانواد .انجاميد
اين جمعيت كه به دعوت دولت عثماني به اسالمبول وارد شـده  . كردند مي

شـدند و منتظـر تصـميم    در منزلي ساكن  .در حقيقت مهمان بودند ،بودند
   .ماه حكم جديدي صادرشد 4پس از  .حكومت گشتند
  هايي بسيار سرد رنه شهري دور با زمستاندتبعيد به اَ

 .روزه به ادرنه در شدت سـرماي زمسـتان صـورت گرفـت     12سفر  
مـاه هـر روز    5. د نداشتندانظيرش را بي ،زمستاني كه سالخوردگان آن ديار

. بعيدي نه لباس كافي داشتند و نه غذاي مناسـب برف باريد و اين گروه ت
از اين رو سختي و مشقت فراوان كشيدند و صبورانه منتظر گشايش الهي 

  . بودند
الهي از ايـران و   آن جمالِ ناقشاعهم ها، باز  حبوحه اين سختيدر ب

پايان حضرت بهاءاهللا  شدند و مورد مهر و محبت بي عراق به ادرنه وارد مي
شد نيروي  نازل مي ايشان آنان باآيات و الواحي كه از قلم . تندگرف قرار مي

تبليـغ امـر جديـد بـه      بـراي گرفتند و به راهنمايي آن حضرت  روحاني مي
  . گشتند سرزمين خود بازمي
  دانسـتند حضـرت بهـاءاهللا    مي كنيوفادار كه ا منانؤمتعدادي از اين 

ت مسـيح از آسـمان   بازگشـ اهللا و موعود كتـاب بيـان و    هرُظهِمن ي همان
آنان شهر به شهر . نمودند عمر خود را وقف خدمت و تبليغ امر او مي ،است
و دسـپردند و بـه پيـروان     با كاروان يا تنها راه مـي  ،سواره و پياده ،هه به د

لب پاك و مسـتعد را  دادند و صاحبان ق حضرت باب بشارت ظهور الهي مي
  .نمودند تمام اديان آگاه مي به ظهور موعود
جايي كه محبوب عالم با خانواده خويش زنـداني بـود و    ،اما در ادرنه

حركت به جايي نداشت، چند تن از بابيان به دور ميـرزا يحيـي بـرادر     حقِ
به روشـن كـردن آتـش فتنـه مشـغول       وناتني حضرت بهاءاهللا جمع شده 
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آرزوي  ،آنها كه در سايه حضـرت بهـاءاهللا و در كنـار ايشـان بودنـد     . بودند
از ايـن رو بـا دشـمنان همدسـت شـده     . روري در سر داشتندرياست و س، 

دند اما بـه  كربار ايشان را مسموم  يك .آهنگ قتل محبوب عالم را نمودند
امـا ايـن توطئـه     بار ديگر تصميم به قتل ايشان گرفتند،. مقصود نرسيدند

تبعيـد   بزودي برمال شد و مشكالت فراواني رخ نمود كه باالخره منجر به
  .دوبارة زندانيان گشت
  الواح ملوك

در ادرنه بود كه حضرت بهـاءاهللا رسـماً مقـام خـويش را بـه جميـع       
نام لوح مفصلي  "سوره الملوك". پادشاهان و رؤساي عالم اعالن فرمودند

با همة رؤساي عالم و پادشاهان و سـلطان   ،اولين بار براياست كه در آن 
و شـيعه  علمـاي  عبدالعزيز امپراطورعثماني و وزراي او و پيشوايان دين از 

هر  عموم مردم ايران  و نيز علماي هر دين وو اروپا ن و سفيران سنُّاهل تَ
  .سخن رفته است ،سرزمين

امپراطور روس و اطريش و فرانسه و آلمـان و ملكـة    برايپس از آن 
جداگانه الواحي نازل گرديد  ،رهبر مسيحيان عالم پي نهم انگلستان و پاپ

پادشـاه ايـران كـه نقـش بزرگـي در ايجـاد        بـراي . درنگ ارسال شد و بي
 لـوحي  ،مشكالت و مصائب و رنجهاي وارده بـر حضـرت بهـاءاهللا داشـت    

ديري نگذشـت كـه    .تا با پيكي مخصوص ارسال شودنازل گرديد  مهيمن
مسـتقيماً در   گشـت و آن را ايـن لـوح   حامـل  ، ه بنام بـديع سال 17جواني 

ـ  . دستان شاه گذاشت خـاطر ايـن اقـدام بـزرگ و جسـارت      ه البته بـديع ب
  . به شهادت رسيد  العاده فوق

در جميع اين الواح و آثار الهي خواسته شده بود كـه رؤسـاي عـالم و    
آنان ثابت شـد  پيشوايان ديني دربارة اين امر جديد تحقيق نمايند و اگر بر 

نمايند و قدرت خود را در  لليم و اوامر آن عماكه از جانب حق است به تع
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حبـت بـين   راه برپا كردن حكومت عادل و صلح عمومي و ايجاد اتحاد و م
سـرپيچي از   به عواقـبِ  ،و البته اگر چنين نكنند همة اهل عالم بكار گيرند
  . ال خواهند شدتتعاليم و فرمان الهي مب

هـاي وارده بـر    شرحي از مصـيبت  ،لطان به ناصرالدين شاهدر لوح س
  :است چنينتي از آن مكنند كه مضمون قس خويش را بيان مي

در سبيل خداوند چيزهايي ديدم كه هيچ چشمي نديـده و   ؛پادشاها” 
چه باليايي كه وارد شد  و چه باليايي كـه هنـوز    …هيچ گوشي نشنيده 

بـه عكـا    ،اندكي پـس از نـزول لـوح    (  .شود وارد نشده و بزودي وارد مي
در حالي كه رو به سـوي خداونـد    )ترين تبعيدگاه فرستاده شدند وحشتناك

اي حركت مارهاي گزنده را از پشـت  ددارم، ص عزيز و بخشنده قدم بر مي
همه از خودم و آنچه  با اين. سوي من در حركتنده شنوم كه ب سر خود مي

خدا سرم مشـتاق اسـت   ه چه كه قسم ب ؛شود اندوهي ندارم بر من وارد مي
 گذشتم ندرختي   هيچاز كنار  و نيزه نصب شود كه در عشق خداوند بر سرِ

گفت اي كاش تو قطع شوي بـه نـام    قلبم خطاب به درخت ميمگر آنكه 
بلكه حزن من  ؛صليب كشيده شود در راه خداوند به و جسد من بر تو ،من

 .فهمنـد  و نمي غرقند و غفلت خودبينم مردم در مستي  ست كه ميا از اين
اند كـه امـر    گمان كرده .روند اند و در پي هوايشان مي خدايشان را گذاشته

كنند كه رفتارشـان نيكـو    هوس است و گمان ميهوي و خداوند بازيچه و 
ـ  غافل از آن ،است و در قلعه حفظ الهي قرار دارند د نـ بين زودي مـي ه كه ب

  .كنند آنچه را كه امروز آنرا انكار مي
خدا كه اگر ضعف مرا از پا بيندازد و گرسـنگي مـرا هـالك    ه قسم ب 

هرگز گريـه   ،نمايد و بسترم صخره باشد و همدم و مونسم درندگان صحرا
م بر خداونـد  نماي و زاري نكنم و ناله و شكايت ننمايم و صبر كنم و توكل

ايـن   واسـطة  طلبم كـه بـه   و از فضل او مي ؛م او را در هر حالكنو شكر 
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گردنهـاي عبـاد از زنجيـر نفـس و هـوي آزاد شـود و        ،حبس و زندان من
و از  …او  بـراي انـد   كه  خالص شـده  بندگان به خدا روي آورند در حالي

زرهي  )كه بر من وارد شده و مي شود( طلبم كه اين بالي سياه را خدا مي
ايــن زره امــر خــودش را از  اش قــرار دهــد و بــيهيكــل امــر خــو بــراي

امر خدا بـه اوج رسـيد و    ،هميشه با بال. شمشيرهاي دشمنان محفوظ دارد
گذشته جاري  ادواراين سنت خداوند است كه در همة  .ذكر خدا روشن شد

  "…شده 
  زندان عكا

نقـاط  راني بـود كـه از همـة    اعكا محـل تبعيـد جنايتكـ    ،درآن زمان
در حقيقت هيچ زنـداني  . شدند فرستاده ميسرزمين پهناور عثماني به آنجا 

در آن شهر كوچك و كثيف و بد آب و هواي دور افتاده، بيش از يكـي دو  
  .كرد از غم و غصه دق مي. ماند سال زنده نمي

بعد از يـك مسـافرت    كه فرمايند مي  ،يسئدر لوح رحضرت بهاءاهللا 
شامل زنان دريايي پر مشقت با هشتاد نفر از پيروان و بستگان خويش كه 

كه خالي از سرباز  ،كان نيز بودند، به عكا وارد و در سربازخانه دولتيدو كو
سربازخانه بسيار كثيف و بدون وسايل زنـدگي و خـواب    .زنداني شدند ،بود
نه . سربازان درها را بستند و به هيچكس اجازه خروج ندادند شب اول. بود

يستند و كـاري از دسـت   گر اطفال از گرسنگي و تشنگي مي. ناني  نه آبي
بـه زنـدانيان داده شـد، قابـل     روزهاي بعد  ناني كه در .آمد ديگران بر نمي

ـ ه كردند و ب اطفال دائماً گريه مي. خوردن نبود جـز  ه زودي همه زندانيان ب
در همان روزهاي اول دو برادر در يك شب در گذشتند . دو نفر بيمار شدند

رنجي كه در اين دوره بـر آن مظلومـان    .و يك نفر ديگر نيز از پاي درآمد
   .قابل شرح و وصف نيست ،واردآمد

از تعـداد انـدكي بابيـان كـه      ،اكنون ديگر مؤمنين به حضرت بهاءاهللا
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بـه نـام بهـائي     بودنـد و  جـدا شـده   ،كردند هنوز ميرزا يحيي را پيروي مي
  .شدند شناخته مي

جزيره  قبرس وقتي بهائيان به عكا تبعيد شدند، يحيي و پيروانش به 
 نفر از مؤمنين به حضرت بهـاءاهللا  4 در فرمان حكومتي نام .فرستاده شدند

نفـر از پيـروان يحيـي بـه همـراه       3و  برونـد  به قبـرس  آمده بود كه بايد
بعدها اين سه نفر آتش فتنـه و فسـادي در    .اعزام شدندا به عكّ ،مظلومان

  . عكا برافروختند كه دودش همه را در بر گرفت
به ايران رسـيد و زائرينـي كـه تـا       حضرت بهاءاهللادوباره  تبعيد خبرِ

امـا هيچيـك از   . اينك راهي عكا شدند ،رفتند ديدار ايشان مي براي ،ادرنه
 پنجرة سربازخانه راشهر نداشتند واز همان مسافت دور،  آنها اجازه ورود به

گـاهي  . كردنـد  آنجا ساكنند، زيارت مـي در دانستند حضرت بهاءاهللا  مي كه
آنهـا دسـت تكـان     بـراي ديدنـد كـه    هيكل ايشان را از پشت پنجره مـي 

آنگاه گريان از محرومي و شادمان از فضل خداوند و توجه مظهر  .دادند مي
كردنـد و بـا    سرشار از نيروي روحاني به وطن خويش مراجعت مـي  ،او امر

پرداختند ني به تبليغ مياخدمت و جانفش روح جديد .  
  زخانه به داخل شهر از سربا

 بعـد از دو سـال   .هـا كـاهش يافـت    باالخره بـه ارادة الهـي سـختي   
سـكونت   براياي در شهر  سربازخانه مورد احتياج ارتش قرار گرفت و خانه

همراهـان ايشـان را نيـز در يكـي از     . حضرت بهاءاهللا و خانواده تعيين شد
  .كاروانسراهاي شهر جاي دادند

 و خانواده كوچك بود و جـاي كـافي   منزل مسكوني حضرت بهاءاهللا
اگرچه روزهـاي اول  . ايشان و سيزده نفر زن و مرد و كودك نداشت براي

سختي گذشت ولي پـس از چنـدي اطاقهـاي ديگـري در اختيـار آنهـا       ه ب
  .گذاشته شد
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ة ورود بـه شـهر   زاندك اندك اجا ،زائرين. شد كم كم اوضاع بهتر مي
رسيدند و مردم شـهر كـه در ابتـداي ورود     مييافتند و به حضور ايشان  مي

كـم كـم بـه    ، نگريسـتند  مـي  چشم مجرمين خطرناك به آنهاه ب ،زندانيان
  . نمودند بردند و بيشتر معاشرت مي ان پي ميآنپاكي و تقديس 
توجـه   بي ،انصاف و عدالت بيشتري داشتندكه حاكمان شهربعضي از 

زندانيان را نـدارد،  با  به حكم سلطاني كه گفته بود هيچكس حق معاشرت
ـ    نمودند و وقتي عوض مي محبت و همراهي مي ه شدند و حـاكم ظـالمي ب

  .شد حكم شديد سلطان تجديد مي ،نشست جاي آنها مي
  .شود درها گشوده مي

آنها از حضرت بهاءاهللا اميد و اطمينان . شوند بهائيان هرگز نااميد نمي
زندان در نهايت سختي بود و وقتي اوضاع . اند به فضل خداوند را فراگرفته

اي از  وقتي حضرت بهاءاهللا و دوستان در سـربازخانه بودنـد و هـيچ نشـانه    
فرمودنـد نگـران    گشايش وجود نداشت، حضرت بهاءاهللا بـه دوسـتان مـي   

شـود و   بزودي درها گشوده مـي  ،اندوهگين مباشيد ،افسرده نباشيد ،نباشيد
روز شادي و سرور همه را در  آن .خيمة الهي بر كوه كرمل برپا خواهد شد

  .بر خواهدگرفت
 ،مؤمنيني كه فقط به حضرت بهاءاهللا و بيان ايشان، اطمينان داشـتند 

ديدند كـه بـر روي آب دريـا اسـت و      ها را مانند كفي مي همة اين سختي
مدتي كوتاه  برايو يا مثل ابري كه  رفتخواهد  از بين پايد كه ديري نمي

  .گردد اما بزودي محو و زايل مي ،پوشاند ي خورشيد را ميور
 ةپسر ارشد خويش كه در هم1صن اعظم روزي حضرت بهاءاهللا به غُ

  :فرمودند ،دوران تبعيد و زندان به خدمت مشغول بود

                                           
  .عبدالبهاء مشهور شداهللا كه بعدها به لقب زند و جانشين حضرت بهاءلقب فر: بزرگترين شاخه 1
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   .سال است كه يك زمين سبز نديدم 9من  -
دانستند كه پدرشان چقدر سبزه و صحرا و درختان و  غصن اعظم مي

به سراغ صاحب قصري كـه بيـرون شـهر خـالي      .دارند گلها را دوست مي
   : رفتند ،افتاده بود

ســاكن   عكــا درآمــدي  و يا هانداختــ خــاليآن قصــر را تو ؛پاشــا -  
  اي؟ شده

. آنجـا خـالي اسـت   . نمي توانم در خارج شهر بنشـينم ، من عليلم -
  .كسي نيست كه با او معاشرت كنم

كه ميـل ايشـان   غصن اعظم از اشارة حضرت بهاءاهللا فهميده بودند 
. رود پيش مياقدامي نمايند به ن هربرايبنا .آن است كه از شهر خارج شوند

  :به پاشا گفتند
  !به ما اجاره بده پس آنجا خالي است ،نشيني مادام كه تو نمي  -

اجـاره تعيـين شـد     بـراي قيمتي كـه  . تعجب قبول كردكمال پاشا با 
ـ . را دادندساله  5غصن اعظم پول اجاره  .بسيار ارزان بود ا فرسـتادند  بعد بنّ

 قصر مزرعه جاي بسيار با صفايي .يك حمام هم درآن ساختند .تعمير كند
  .گذشت آب جاري هم از آن مي .بود كنار باغستان

قصدشان اين . اي از شهر خارج شدند روز غصن اعظم با كالسكه يك
روز  .هيچكس چيزي نگفـت  .بود كه ببينند عكس العمل مأمورين چيست

چند روز . باز كسي مانع ايشان نشد ،با كالسكه از شهر خارج شدند هم بعد
وقتـي   .بعد مأمورين حكومت را از صبح تا عصر در قصـر مهمـان نمودنـد   

خـروج حضـرت بهـاءاهللا از شـهر      برايخيالشان راحت شد كه هيچ مانعي 
  :به حضور ايشان آمدند ،نيست

  !قصر حاضر است، كالسكه هم حاضر است -
 ،سرشار از محبت و عنايت بـه ايشـان نمـوده    يبهاءاهللا نگاهحضرت 
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  :فرمودند
  !من محبوسم. روم نه؛ من نمي - 

ـ  وقتي بـراي  .جواب همان بود ،بار ديگر عرض نمودند يك  ر سـوم اب
جـواب  . ديگـر چيـزي نگفتنـد   . نـه : صريحاً فرمودند تقاضا نمودند، ايشان

 .ين حال از پـا ننشسـتند  با ا .ايشان درس بزرگي بود برايحضرت بهاءاهللا 
جريان را تعريـف  . سراغ عرب مسلماني رفتند كه بسيار در عكا با نفوذ بود

  :كردند و گفتند
بـرو بـه حضـور    . تو جسوري. ندكن حضرت بهاءاهللا از ما قبول نمي -
   .رها مكن ،دستشان را بگير و تا وعدة محكم نگرفتي .ايشان

اجازه داشتند به حضور حضـرت  در عكا فقط بهائيان و مسافرين زائر 
غير بهائيان و مأمورين و مسـئولين حكـومتي بـا حضـرت      .بهاءاهللا برسند

ايشـان   روتوانستند به حض اندكي مي غيربهائيانِ. عبدالبهاء در تماس بودند
 ،وقتي دو زانـو جلـو ايشـان نشسـت    . بروند و آن مرد عرب از آن افراد بود
  :دستشان را گرفت و بوسيد و پرسيد

  بريد؟ چرا بيرون تشريف نمي  -       
  .من زنداني هستم : فرمودند

شـما   ؟چه كسي است كه بتواند شما را محبوس كنـد ؛ استغفراهللا  -       
حـاال مـن   . ارادة خودتـان چنـين اسـت   . ايـد  خود را حبس كـرده  ،خودتان

 ؛سبز اسـت  .به قصر تشريف بياوريد .بيرون تشريف بياوريد  خواهش دارم
پرتقالهـا قرمـز    ؛اسـت  زبرگهـا سـب   ؛درختها خيلي با صفاسـت  ؛استم رّخُ

  ..است
باز دست ايشـان را  ، شود نمي ،ام زنداني ،هرچه فرمودند من مسجونم 

  :كرد تا آخر فرمودند هم التماس مي سرِ پشت ،ساعت يك قدرِه بوسيد و ب
  .خيلي خوب  -
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هـيچكس  . صن اعظم هم همراه شدندغ. روز بعد سوار كالسكه شدند
حضرت بهاءاهللا در قصر ماندند و غصن اعظـم بـه   . مانع از خروجشان نشد

تا دوسال يا در مزرعه بودنـد يـا   . خانواده هم به قصر رفتند. شهر برگشتند
  .رفتند گاهي هم به شهر حيفا مي .در شهر

كه قبل از ورود زندانيان به عكـا   ،نزديكي بودهمان  قصر ديگري در
اش به بيماري واگيري مبتال شـدند   قصر و خانودهصاحب . ساخته شده بود
را  آن ،قصر خالي بود و صاحب آن حاضر بود بدون اجـاره  .و از قصر رفتند

غصن اعظم آن قصر را با قيمت اندكي اجـاره فرمودنـد و حضـرت     .بدهد
هنـوز   .نقل مكـان كردنـد  بهاءاهللا و خانواده از قصر مزرعه به قصر بهجي 

  :فرمان سلطان عبدالعزيز امپراطور عثماني برقرار بود
  ".اند و حق معاشرت با مردم را ندارند زندانيان مادام العمر زنداني "      

حضرت بهاءاهللا در كمـال عـزت و   . اما اين حكم فقط روي كاغذ بود
 ،جالل در قصر ساكن بودند و همة مردم عكا و حيفا و شـهرهاي اطـراف  

نـام ايشـان همـه جـا بـا       .را داشتند كه به حضور ايشان برسند آرزوي آن
  .بردند شد در حالي كه حاكمان فلسطيني حسرت مي احترام ياد مي

مأمورين با خاكساري و خضـوع و خشـوع    و ين حكومتيلهمة مسئو
ـ  امــا آن حضـرت اجــازه   ،كردنــد كـه بــه حضـور ايشــان برسـند    ا مـي تمنّ
او اظهار داشت كه از . حضور خواستروزي حاكم شهر اجازة  .فرمودند نمي

وقتـي   ،او و بازرسي كه فرنگي بود .طلبد طرف دولت مركزي شرفيابي مي
. روي زمـين نشسـتند   ،دو زانو نزديك در ،اجازه يافتند و به حضور رسيدند

بعد از اصرار . از شدت ادب راضي به كشيدن نشدند .شان قليان آوردندبراي
  . پيچ قليان نهادند و كنار گذاشتند ايشان،  فقط لب بر سر ني

بسيار جاي تفكر است كه چگونه دو سلطان مستبد ايـران و عثمـاني   
. تبعيـد نمودنـد  . اخراج كردنـد . برضد يك زنداني برخاستند، حبس نمودند
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شـهر بـه   . سـوزاندند . اموال غارت نمودند. دوستان و نزديكانشان را كشتد
ا زنـداني  يـ دن ةتـا در بـدترين نقطـ    ديار به ديار از وطن دور نمودنـد  ،شهر

امـا او در زيـر زنجيـر،    . كلي محو و نـابود گـردد  ه كه ب اميد آنه ب ،نمودند
اعمالشان بر حذر  ةنمود و آنها را از نتيج حبس و زندان به آنان خطاب مي

مثل پادشاهي كه بـه رعيـت خـويش خطـاب      ؛نمود خطاب مي .داشت مي
چون پادشـاهي در قصـر سـاكن     ،رآخ ه اما ارادة الهي چنين بود ك. كند مي

  . كه هنوز رسماً زنداني بودند درحالي ،گردند
 .ن شددگويم بدترين حبس تبديل به جنت ع براستي مي: فرمودند مي

  . لق ديده نشدهخَ حال در عالمِه يقين است كه چنين چيزي تا ب
  زندگي در بهجي

چگونـه   كـه حضرت بهاءاهللا همانطور كه سالهاي سخت نشان دادند 
توان به ذكر و ثناي حـق پرداخـت و شـادمان     درحال فقر و تنگدستي مي

در بهجي نشان دادند كه چگونه درحـال عـزت و    ،در سالهاي بعد نيز ،بود
انسـان   ،هيچ چيز توان به تسبيح و تقديس خداوند مشغول شد و جالل مي

  .را از ذكر حق باز ندارد
ارائي خويش را با نهايت اشتياق د ،هزاران نفر از سراسر ايران و عراق

 بـراي هستي خويش را   مؤمنيني كه همة. نمودند و سرور تقديم ايشان مي
 ،خواسـتند و آرزوي فـدا و قربـاني در راهـش داشـتند      مظهر امر جديد مي

 ،دانسـتند  مبالغي از امالك و اموال خود كه همه را از جانب محبـوب مـي  
شـد كـه امـروزه     صرف اموري مي ،غاما اين مبال .فرستادند مي ايشان براي

  .اثرات آن در كوه كرمل و اطراف آن هويدا است
جويي گذران  حضرت بهاءاهللا و اهل خانواده در كمال سادگي و صرفه

ايـن روش در زنـدگي   . نمودند و ابداً از خرجهاي بيهـوده خبـري نبـود    مي
  .پيروان او در سراسر جهان بوده و هست برايسرمشقي  ،امر مظهرِ
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محـل ديگـري    ،باغ زيبايي كه ياران در خارج شهر عكا تهيه كردنـد 
گـاهي چنـد روز و حتـي    . بود كه به قدمهاي حضرت بهاءاهللا مزين گرديد

كـوچكي كـه در آن بـاغ     ةكلبـ . ردنـد ك چند هفته را در آن باغ سپري مي
  .ساخته شده بود، محل استراحت ايشان بود
 ،انطور كـه بشـارت داده بودنـد   چند بار نيز از حيفا ديـدن فرمودنـد و همـ   

ه زل شد بالوحي در دامنه كوه ن .كوه كرمل افراخته شد ةشان بر دامن خيمه
  .ندك را بيان مي و آينده آنكه مقام اين كوه  لرملوح كَنام 

بيشتر اوقات حضرت بهاءاهللا به دعـا و مناجـات و نگـارش كتـاب و     
سبب تربيت روحـاني   ،ايشاننات اآيات نازله و بي .شد نزول الواح صرف مي

 ،يران و عـراق ا و كناررسيدند و يا در گوشه  ياراني بود كه يا به حضور مي
 نوشـتند،  منين بـا دسـت مـي   ؤرا كه مـ آن آيات و تعاليم  هاي خطي نسخه

آياتي كـه ماننـد بـذر در    . نمودند بر طبق آن عمل مي و كردند دريافت مي
آورد كه سـايه   شد و درختاني عظيم ببار مي قلب افشانده مي زمين مقدسِ

  .دنَبرسر عالميان بيفكَ
در عكا يك نفر پيوسته به انجام امور مختلفه مشغول بود و مالقات  

ـ  ه با اولياي امور و مسئولين مملكتي و اديبان و شاعران و علماي شهر را ب
كـه  باشد ني كساگوي توانست پاسخ تنها كسي بود كه مي او. عهده داشت
و كسي بود كه همچون سـپري  ا. بودندرهبر ديانت بهايي  با آرزومند ديدار

در مقابل حضرت بهاءاهللا قرار داشت تا ايشان به فراغـت كامـل بـه امـور     
ه خويش مشغول باشندمهم.  

نام حضرت عبدالبهاء رهبري جامعـه  ه صن اعظم بود كه بعدها باو غُ
  .بهايي را بر دوش گرفت

  با ادوارد براون مالقات
ــام  )مــيالدي1890( خورشــيدي 1269در بهــار ســال و در اواخــر اي
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بـروان بـه    شناس مشـهور انگليسـي ادوارد   زندگاني حضرت بهاءاهللا، شرق
  : نويسد او در باره اين شرفيابي تاريخي مي .آمدمالقات ايشان 
در راهنماي من قدري صبركرد تـا مـن كفشـهايم را   ... "
، پرده را عقـب زد و پـس از   سريعسپس با يك حركت  .آوردم
من خود را در اتاق . كه من از در وارد شدم پرده را انداخت آن

ــاهي    ــاالي آن، نيمكــت كوت ــر ب ــه سرتاس ــافتم ك ــي ي بزرگ
بـا  . دو يا سـه صـندلي بـود    ،در قسمت روبروي در. قرارداشت
روم  و بـه   دانستم كه به كجـا مـي   طور مبهم ميه آنكه قبالً ب

ولي عظمت آن محيط قلبم  ،زيارت چه كسي نائل خواهم شد
خـود  ه را به طپش درآورد و يكي دو ثانيه گذشت تا توانستم ب

در آن گوشـه،  . آيم و متوجه شوم كه در آن اتاق تنهـا نيسـتم  
جايي كه نيمكت بـه ديـوار چسـبيده بـود، هيكلـي جليـل در       

  بلندتر و اما (نهايت وقار، در حالي كه تاجي به رسم درويشان 
اي سفيد وكوچك پيچيده  وبه دور آن عمامه) با شكلي متفاوت

دو . پوشـانيد، جلـوس فرمـوده بـود     بود كه سر مباركش را مي
كـرد و از آن   چشمان نافـذ تـا اعمـاق روح انسـان نفـوذ مـي      

خطوط عميق پيشـاني از  . پيشاني، قدرت و عظمت نمودار بود
ان و محاسـن  كرد، ولـي انبـوه گيسـو    سالخوردگي حكايت مي

سياه و پرپشـت كـه بـه يكـديگر آميختـه و تقريبـاً تـا كمـر         
مپـرس در حضـور چـه    .  داد مي رسيد، خالف آن را گواهي مي

شخصي ايستادم و به چه منبع تقـديس و عشـقي سـر فـرود     
آوردم كه پادشاهان عالم غبطـه ورزنـد و امپراطورهـاي امـم     

ستن داد صدايي ماليم و مهيمن به من اجازه نش. حسرت برند
  :و آنگاه فرمود 
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شما به ديـدار يـك زنـداني    ... الحمدهللا كه فائز شديد (( 
ما جز اصالح عالم و سعادت امم مقصـدي  ... ايد  تبعيدي آمده
اند و مستحق  حال ما را اهل نزاع و فساد شمرده نداريم، با اين

آيا اگر تمام اقوام و ملل در ظل يـك  ... دانند  حبس و طرد مي
يند و جميع مردمان مانند برادر شوند، روابط محبـت  ديانت درآ

و يگانگي ميان نوع بشر استحكام يابد و اختالفات مـذهبي از  
و اختالف نژادي محـو و زائـل شـود، چـه عيـب و       ميان برود

ايـن جنگهـاي   . بلي البته چنين خواهـد شـد  ... ضرري دارد ؟ 
شما در آيا . شود و صلح تحقق يابد سوز منتهي ثمر و خانمان بي

و آيـا همـين نيسـت كـه     ... اروپا نيز به همين محتاج نيستيد؟
كنيم كـه   با وجود اين مشاهده مي... حضرت مسيح خبر داده؟ 

پادشاهان و زمامداران شما، خزائن خود را به عـوض آنكـه در   
كننـد، خودسـرانه در    راه سعادت و آسايش عالم انسان صـرف 
اين جنگها . برند كار ميتهيه وسائل نابودي و انهدام نوع بشر ب

آدم مانند يك قـوم   و كشتارها و اختالفات بايد قطع شود وبني
افتخار به اين نيست كه تنها وطن خـود را  . و يك عائله گردند

دوست بداريد بلكه افتخار بدان است كه همه عالم را دوسـت  
  .))بداريد

  آخرين سفر
در قصر بهجي حضرت بهاءاهللا آخرين سالهاي زندگي در اين عالم را 

وصيت نامـه   ،از آخرين الواحيكي . شدالواح زيادي در قصر نازل . گذراندند
  .دست غصن اعظم سپردنده ب ، ايشان است كه مهر و موم شده

) ميالدي 1892مي  29( خورشيدي  1271تم خرداد شدر سحرگاه ه
  .به عالم باال صعود فرمودند ،ترك نموده را جسم خاكي ،حضرت بهاءاهللا
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غصن اعظم در حضور خانواده و جمعـي از يـاران، مهـر و     ،روز بعد 9
موم وصيت نامه را برداشتند و اين لوح مختصر و بسـيار مهـم در حضـور    

  .جمع خوانده شد
همة بهائيان عالم مأمور بودند كه بعـد از   ،به موجب اين وصيت نامه

و او  توجه كنند ،صن اعظم پسر ارشد حضرت بهاءاهللاحضرت بهاءاهللا به غُ
بدين وسيله، از تفرقه و اختالف در دين الهي جلـوگيري   .را اطاعت نمايند

  .تأمين گرديد آنشد و وحدت 
مظهت حضرت بهاءاهللاري  

ـ ما حضرت بهاء ايـن ايـام    بـراي عنـوان مظهـر امـر الهـي     ه اهللا را ب
حضرت بهاءاهللا ماننـد همـة مظـاهر امـر كـه از قبـل ظـاهر        . شناسيم مي
ايـن مقـامي   . مقام اول مقام توحيد است. باشند داراي دو مقام مي ،اند شده

فرمايـد و خورشـيد الهـي در آنهـا      تجلي مي ظهورهمة مظاهر رت كه بسا
اين مقامي است كـه خداونـد مسـتقيماً از زبـان آنـان سـخن       . تابان است

  . گويد مي
 ،مثال آن مثال خورشيد است كه هميشه يك خورشيد بـيش نيسـت  

ظاهراً اين افق امروز با افـق  . كند و هر فصل از افقي طلوع مياما هر روز 
  .اما در حقيقت يك خورشيد بيشتر نيست. ديروز متفاوت است
 .خداونـد سـاكنند   ظهـورِ  شِبـر عـر   پيامبران الهيهمة  ،در اين مقام

شــود و جمــال خداونــد از روي ايشــان  نغمــات الهــي از آنــان ظــاهر مــي
  . اين مفهوم توحيد حقيقي است .يعني همه يكي هستند .هويداست

هركدام بـا   ،در اين مقام. مقام بندگي و رتبة بشري است ،مقام ديگر
 هــاي ويژگــيبــا ، از مكــاني معلــوم ،در زمــاني مشــخص، هيكــل معــين

مثالً  حضرت موسـي از مصـر و حضـرت    . شوند مخصوص خود ظاهر مي
ضـرت  حضرت باب از شـيراز و ح  ،حضرت محمد از مكه جليل ،عيسي از 
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  .اند هدشبهاءاهللا از طهران پديدار 
اين مظاهر الهي در مقام بندگي چنان از خـود فـاني    ،در مفهوم ديگر

سـت كـه از   ا ايـن  .آنهـا بـاقي نمانـده    ازوجودي  ،اند كه همچون ني شده
 چنـان . نغمات نائي حقيقي از آنها ظاهر مي شود ،نهايت عبوديت و بندگي

   :فرمايد ميشاعر  كه 
  دوه باللَّبدلقوم عگرچه از ح                   د وه بآوازها از شَاين همه 

خود را  مقام ،گويد وقتي كه حضرت بهاءاهللا از جنبة بشري سخن مي
اين مقامي است كـه مظهـر امـر از    . داند يبندگي محض و فناي مطلق م

ت و فنـاي  در كمال قدرت و اقتدار اظهار محوي .شود مردم عادي ممتاز مي
فرمايـد   حضرت مسيح در اين مقام خطاب به خداوند مـي  .نمايد مي محض

حضرت بهاءاهللا درلوح سلطان بياني  2 “نه به خواهش من بلكه به ارادة تو"
مـن ماننـد يكـي از     ؛اي سـلطان " سـت ا فرمايند كه مضمون آن ايـن  مي

نسائم خداوند بر من مرور   .بودم كه بر بستر خوابيده درحالي ،بندگان بودم
اين از جانـب مـن نيسـت بلكـه از      .آموخت را همه چيز علمِكرد و به من 

 او به من امر نمود تا بين زمـين و آسـمان  . سوي خداوند عزيز و دانا است
كه اطاعت امر او نمودم و ندايش را بگوش عالميان (بخاطر اين . ندا نمايم
 مـن علـوم   .اي عـارفين گريسـت  وارد شد بر من آنچه كه چشمه) رساندم
از اهل طهـران  . ام ام و به مدارس داخل نشده بين مردم را نخوانده متداول

 همچـون  منوجود . ن نيستمسئوال نما تا يقين نمايي كه من از دروغگويا
حركت آورده، آيا چنـين  ه را ب برگي درختي است كه نسيم ارادة خداوند آن

ـ   ؟ت و استقرار داردمقاوبرگي در مقابل طوفان پائيزي قدرت م ه نه قسـم ب
 يبرا. اراده نمايد گونه كه آندهد  برگ را حركت مي ،بلكه اين باد .خداوند

                                           
  26/39انجيل متي  2
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خداوند رسـيد و  محكم ِ امرِ .كامل ذرة نابود وجودي نيست درمقابل هستيِ
اي هسـتم در برابـر    من مثل مرده .ناطق كردذكر خودش بين عالم ه مرا ب
. دستهاي اراده خداوند مرا حركت داد و گرداند آنچنان كه خواست . امر او

تواند از جانب خودش به سخناني نطق كنـد كـه همـة اهـل      آيا احدي مي
دشـمني  ه عالم از بزرگ و كوچك و شريف و پست بر او اعتراض كنند و ب

هرگز كسـي  (قلم آموخت به  اسرار جاويد را نه قسم به كسي كه ؟برخيزند
تأييـد و   ،قـدير  رِدكه اين شخص از جانب خداوند مقت مگر آن) قادر نيست

  “.ني گردداپشتيب
همچنـين حضـرت    ،ندشست حضرت مسيح گاهي پاي حواريون را مي

ـ   پيـروان خـويش غـذا مـي     برايبهاءاهللا گاهي  خـدمت آنـان   ه پختنـد و ب
بـه  و نمودنـد  ميگاهي بر روي زمين خالي از فرش استراحت . پرداختند مي

خضـوع كامـل ايشـان در سـتايش مظـاهر      . كردنـد  نان و آبي قناعت مـي 
طبيعت و فطرت انساني و مخصوصاً احترام عميق ايشان نسبت به نفـوس  

اي  ايشان در هرچيز جلوه .ظاهر و آشكار بود ،سه و انبياء و شهداي امرمقد
  .نمودند از خداوند متعال را مشاهده مي

بهاءاهللا را برگزيده بود كه بـا زبـان او سـخن     خداوند هيكل حضرت 
حضرت بهاءاهللا اين موهبت  .نازل فرمايد را بگويد و با قلم او آيات خويش

اين مقام با مصائب . و اين مقام و اين اختصاص را خود اختيار نفرموده بود
 هـر بـار كـه   كـه بارهـا فرمودنـد     چنـان  ،شمار همراه بـود  و مشكالت بي

به گفـتن  مجبور مرا كند و  س امر ميدروح القُ ،ننويسم خواهم نگويم و مي
  .نمايد ميو نوشتن 

شد و يا ناطقي، خـود   ني مشاهده مييِّباگر م” : دنفرماي و در جايي مي
  “نموديم عباد نمي رياتفتَو م ءرا محل شماتت و استهزا

از ايـن رو اطاعـت   . ولي نداي الهي صريح بود و گريـزي از آن نبـود  
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ارادة آن حضـرت شـد و رضـاي     ،و به ايـن ترتيـب ارادة خداونـد    فرمودند
  :يت تسليم و شادماني عميق فرمودنددر نها. خداوند رضاي آن حضرت

اسـت   جانگويم آنچه در سبيل الهي وارد شود محبوب  براستي مي” 
روان و مقصود. مِّس مك در سبيلش شهدي است فائق و عذابشهل، ذبي ع
  ”است الئق

 ،امـا در مـوارد بسـياري    ،ايشان بيان شـد  عبوديت اينها در مقامِ ةهم
مقـامي   .كنـد  حكايت مـي  پروردگاريكالم و بيان حضرت بهاءاهللا از مقام 

گويـد و بـا قلـم ايشـان      كه خداوند بدون واسطه از زبان ايشان سخن مي
ايشان موجود نيست تا اظهار شـود و   برايوجودي  ،در اين مقام. نگارد مي

  . اثري نيست تا ديده شود
دسـت مـن    ةسـوز برافروختـ   پـرده  آتشِ ؛اي بندگان”  

است او را به آب ناداني ميهاي بزرگـي   آسمانها نشانه. ريدفس
ها گواه راسـتي   پاكيزه در او بنگريد و ستاره ةديده من است ب

  )6.(به اين راستي گواهي دهيد منند 
شـبنمي از دريـاي بخشـش يـزدان      ؛يزدان ةاي بند”  

از آوازهـاي خـوش جانـان     ةو زمزمـ   اگر بنوشند ،فرستاديم
ـ . گوش جان بشنونده اگر ب ،آورديم پرهـاي شـادماني در   ه ب

ـ  . يزداني پرواز كـن  هواي محبت رده انگـار بـه   مردمـان را م
هريك از مردمـان جهـان كـه بـوي خـوش      . زندگان بياميز
نياز بـه   بي .اين بامداد نيافت از مردگان محسوبجانان را در 

 رازِ. فرمايد جهان خوشي آمده غمگـين مباشـيد   بلند مي آوازِ
 ،اگر به پيروزي ايـن روز . نهان پديدار شده اندوهگين مشويد

از جهان و آنچه در اوست بگذري و بكـوي يـزدان    ،پي بري
  )7(“شتابي
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ه مـن  از خواهشهاي خود بگذريد و آنچـ  ؛اي بندگان” 
راهنمـا نرويـد و گفتـار هـر      راه بي. بخواهيد اام آن ر خواسته

بســياري از راهنمايــان گمراهاننــد و راه . راهنمــا را نپذيريــد
راهنما كسي است كه از بنـد روزگـار آزاد   . اند راست را نيافته

  )8(“است و هيچ چيز او را از گفتار راست باز ندارد
يچارگــان رو راســتي پيشــه كنيــد و از ب ؛اي بنــدگان” 

   )9(“.برمگردانيد و نزد بزرگان مرا ياد نمائيد و مترسيد
گفتــار ه ردار بــد پــاك باشــيد و بــكــاز  ؛اي بنــدگان” 

  )10(“اين است سخن خداوند يكتا. پروردگار رفتار كنيد
  

ن مقـام تغييـر   آگفتار از اين مقـام بـه    ،گاهي در آثار حضرت بهاءاهللا
كنـد و بالفاصـله    است كه صحبت ميگاه ظاهراً شخصيت بشري . يابد مي

بـا  . گويد شود خداوند سخن مي يابد كه معلوم مي بيانات به نوعي ادامه مي
عنـوان مظهـر   ه حضرت بهاءاهللا ب ،نهايت بين اين دو مقام وجود تفاوت بي

آميختـه بـا    گويا سراسر حياتش است محو در ارادة خداوندچنان  ،امر الهي
ايـن رو بـين دو جنبـه بشـري و ملكـوتي      يوضات روح القدس است و از ف

حـد فاصـلي    ،ايشان، چه در زندگي عـادي و چـه در تعـاليم آن حضـرت    
  .توان تصور كرد نمي

عكـا  ـه دردر لوح احتراق كه شرح مصائب و سختيهاي سالهاي اوليـ 
در ابتـداي  . اين مكالمه بين دو مقام حضرت بهـاءاهللا نمايـان اسـت    ،است
ي خودشـان و پيـروان مخلصشـان را بيـان     ان غم و اندوه و بـال شاي ،لوح
نماينـد تـا    حل اين مشكالت را طلب مـي  ،پي در پي از خداوند و كنند مي

  :فرمايند آنجا كه مي
نسـيم   ؛عالم از غبار عصيان و سركشي بندگان غبار گرفت ؛الهي ..."
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در سـرزمين  ) مظهر امر(  الهي خوش غفران و آمرزش تو كجاست؟ غالمِ
كجاست باران آسمان . تنها ماند) زندان عكا( آب و علف شام  خشك و بي

  "؟فضل تو اي فريادرس عالميان
  :شود پس از اين بيان سخن خداوند آغاز مي 
اكنـون تـو    .نداي شيرين تو را شنيديم از جبروت بقا ؛اي قلم اعلي "

سـرما   و اگـر بـرودت  . نداي حضرت پروردگار را بشنو اي مظلوم عالميـان 
نباشد از كجا گرمي بيان تو ظاهر شود و اگر بال نباشـد از كجـا خورشـيد    

خلق شـدي   صبر برايال زيرا تو نشرار مااز  ؟صبر و اصطبار تو طلوع كند
تيـري را در   به آن اقبال كن و اگر ،اگر شمشيري ديدي. اي صبر عالميان

  " .عالمياناي فداي   سينه را سپر نما مشاهده نمودي،پرواز 
شـود و   و بالفاصله اين بيان بين مقام بندگي و مقام الهي تركيب مي

  :گردد يكي مي
كـنم بلكـه صـيحه و فريـاد      مـي  نوحـه مي كني يا من  نوحهآيا تو "

عـالم بلنـد    نوحـة زنم از اندك بودن ياران تو اي كسيكه به خاطر تـو   مي
  "...؟شد

  :گويد مقام بندگي سخن مي سپس، 
لذا از حرارت بال و انوار كلمـة     شنيدم نداي تو را اي محبوب ابهي"

روي بهاء مشتعل گشت و نوراني شـد و قيـام كـرد بـه وفـا در        نوراي تو
  ".كه ناظر به رضاي توست درحالي ،مشهد فدا

  رسالت حضرت بهاءاهللا 
وحدت و اتحاد بشر ظـاهر شـدند و    براياگر چه همة انبياي گذشته 

رسيدن به اين هدف، ترقي بخشـيدند   براييك پله نوع انسان را  ،هريك
اما همه آنها بـه اتفـاق    ،دندنمووحتي در اين راه جان و هستي خود را فدا 

هـا زمـاني خواهـد بـود كـه پـدر از        اعالم كردند كه روز اتحاد همة انسان
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در آن روز بـدكرداران مجـازات   . زمان فرا برسـد اليد و دورة آخر ان بيآسما
  .پاداش رفتار خويش را خواهند گرفت ،خواهند شد و پاكان

اي طوالني از اذيـت و آزار و ظلـم و    حضرت موسي خبر داد كه دوره
ظـاهر شـود و   “ رب الجنود”آنگاه . ستم بر بني اسرائيل و قوم يهود بگذرد

ميان امتها جمع نمايد و ظالمان را هالك كند و ملكـوت  قوم مظلوم را از 
   .خويش را بر زمين مستقر سازد

حضرت زرتشت خبر داد كه سه هزار سال نزاع و جدال طول خواهـد  
كشيد و پس از آن شاه بهرام كه نجات دهنده عـالم اسـت ظـاهر خواهـد     

ده او بر روح اهريمن غلبه نمايد و بساط سلطنت عدالت و صلح گستر. شد
  .گردد

ــاماني و      ــار آن و نابس ــا و اخب ــه جنگه ــود ك ــيح فرم ــرت مس حض
در “ پسر انسـان ”ريختگي و اغتشاشها ظاهر شود و مدتي دوام يابد تا  بهم

   .ظاهر شود“ جالل پدر آسماني”
چون روز قيامت فرا برسـد و صـحراي محشـر     حضرت محمد فرمود

ر يك به مكافـات و  ز هم جدا شوند و هانيكوكاران و بدكرداران  ،برپا شود
   .دبرپا گردد، آنگاه ملكوت خدا روي زمين رسنمجازات 

 .رفي نمودندعحضرت بهاءاهللا خودشان را موعود جميع انبياء گذشته م
پسـر در جـالل   ”و همـان  “ شاه بهرام”و همان ” رب الجنود”يعني همان 

كه صـلح را بـر روي زمـين    “ اهللا هبقي”يعني بازگشت مسيح و همان “ پدر
  .نمايد حاكمبر كل عالم را پايدار فرمايد و عدالت 
ها و عالئم  نظير است و با همة نشانه سابقه و بي بي ،اين اظهار و ادعا

   .كند آور تطبيق مي زمان و بشارات جميع انبياء به نحوي حيرت
ابـل  اي غيـر ق  حضرت بهاءاهللا به وضـوح و بـا احاطـه    ،عالوه بر اين

وسايل و اسباب تأسيس صلح و وحـدت ميـان افـراد بشـر را ارائـه       ،نكارا
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تـرين ميـوة    تـرين و گرانبهـا   درخشـان كـه  دنفرماي مي آن حضرت .ندا  كرده
بـرگ يـك    و )درختيـد ( يد دار همه بار يك”درخت دانش اين كلمه است 

كسـي نيسـت كـه وطـن      بـراي افتخـار  ” فرمايند و در ادامه مي “شاخسار
خويش را دوست بدارد بلكه افتخار از آن كسي است كه به همه عالم مهر 

  “.بورزد
از زمان ظهور حضرت بهاءاهللا تا امروز جنگ و خرابي در جهان قابل 

روز عظـيم و  ”ايـن همـه حـوادث در    . مقايسه با دوران پيش از آن نيست
حضـرت مسـيح   . اسـت دليلي بر آمـدن رب الجنـود   3“بسيار مهيب خداوند

صاحبِ خانه اي بود كه تاكستاني غرس نموده، آبـاد سـاخت   "  :فرمايد مي
چـون موسـم   . و عازم سفر شـد  ادرا به دهقانان د پس آن. وبرجي بنا نمود

ميوه نزديك شد، غالمان خود را نزد دهقانان فرستاد تـا ميـوه هـاي او را    
زدند و بعضي را كشتند و اما دهقانان غالمانش را گرفته، بعضي را . بردارند

بـا آنهـا   . باز غالمان ديگر بيشتر از پيش فرستاد. بعضي را سنگسار نمودند
باالخره پسر خويش را فرستاد و گفـت پسـر   . نيز  همان گونه رفتار نمودند

اما دهقانان تا پسر را ديدند بـا خودگفتنـد ايـن    . مرا محترم خواهند داشت
آنگاه او را گرفته  بيرون . راثش را ببريموارث است بيائيد او را بكشيم و مي

پـس چـون مالـك تاكسـتان آيـد بـه آن       . تاكستان انداخته، او را كشـتند 
  21/4انجيل متي  "دهقانان چه خواهد كرد؟

 الهـي، آيا اين داستان به معني آن نيست كه هنگام ظهور آن مظهـر  
بالياي ناگهاني و هالكت در انتظار حاكمـان مسـتبد و رؤسـاي مغـرور و     

و  ظلـم متعصب اديان و پيشوايان ظالمي است كه مثل زارعين شـرور بـا   
همـه   اند؟ هاي باغ جهان را به زور تصاحب نموده ميوه ،ستم در طول قرنها

                                           
  2/11يوئيل  3
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 را) حضـرت مسـيح  (انبيا را به اذيت  و آزار  مبتال نمودنـد و پسـر انسـان    
  . كشتند

در جهان واقع  جنگهاي هولناكوهنوز هم ممكن است وقايع شديده 
ولي حضرت بهاءاهللا ما را مطمئن مي سازند كه همة ايـن جنگهـاي    گردد

. سوز به پايان رسد و صلح اكبر عالمگير شـود  بي ثمر و جدال هاي خانمان
نـك  اي. نوع انسان چاره اي ندارد كه يا راه نجاتي جويد و يا هـالك شـود  

  .    راه نجات را به عالم نشان داده است ،منجي حقيقي
  آثار حضرت بهاءاهللا 

مدت چهل سال كه قلم وحـي در دسـت حضـرت بهـاءاهللا بـه ارادة      
زبان ه اين آثار الهي ب .شد الواح و آثار بسياري نازل  ،خداوند در حركت بود

بعضي از اين آثـار   .ها فارسي سره است فارسي و عربي و البته بعضي از آن
در جواب سئواالت كساني اسـت كـه از كتابهـاي آسـماني قبـل آنچـه را       

 فهميدند و به تفسير و توضيح احتياج داشت، پرسيده بودند و بعضي در نمي
تعاليم مـورد   ،برخي. مسائل اجتماعي و سياسي و مذهبي كل دنياست بارة

ـ  ،نياز عالم در اين روز مبارك است و برخي وع انسـان اسـت در   راهنماي ن
 بـراي مناجاتهاي فارسي و عربـي بسـياري نيـز     .زندگي فردي و اجتماعي

  .اوقات تنهايي و ارتباط با خداوند نازل شده است
شكي نيست كه همة اين آثار كه تعداد آن بـه بـيش از يكصـد جلـد     

رسد، از يك منبع روحاني و ملكوتي سرچشمه گرفته كه هرگز با  كتاب مي
  .به آن ممكن نيست تيابيدس ،تحصيل علم

ايست كه در آن هر غذاي  الواح و آثار آن حضرت مانند سفره گسترده
اگـر كسـي    .اي فراهم اسـت  هر ذوق و سليقه مناسبِ ،لذيذ و طعام لطيف

طالب باشد و بـر سـر ايـن سـفره نشـنيد، البتـه بـه آنچـه مطـابق ميـل           
  .خواهد رسيد ،اش باشد روحاني
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اي گسترده و بسـيار بـزرگ از    ي سفرهپادشاه”: حضرت مسيح فرمود
هـاي گـوارا فـراهم     هاي خوشگوار و نوشـيدني  انواع غذاهاي لطيفه و ميوه

هـر  . نمود و بزرگان و اميران و اشراف شهر را به سر سفره دعـوت فرمـود  
. شدگان به عذري از آمدن به مهماني پادشاه سـر بـاز زدنـد    يك از دعوت

بازار برويـد و هـر كـه را ديديـد بـه ايـن       پادشاه به غالمان خود گفت به 
اما فقرا و بينوايان  بر آن   ،بزرگان  و اميران نيامدند.  مهماني دعوت كنيد

  “.سفره نشستند و نصيب بردند
  روح بهايي

نه تنها ايران  بلكـه   ،حضرت بهاءاهللا از زندان دور دست خود در عكا
ط همچنـان ادامـه   سراسر جهان را به هيجان آوردند و اين هيجان و نشـا 

  .دارد
روح قدسي الهي كه در قلم آن حضرت جريان يافت و به جميع عالم 
سرايت كرد و پيروان مظهر جديد خداوند آن را دريافت نمودند، لطافـت و  

در پس ايـن  . امر بود اما اين ظاهرِ. مي به ارمغان آوردرّصبر و طراوت و خُ
پايه هاي  ،فوذي عجيببا نالعاده  آرامش و شادماني، قدرت و عظمتي فوق

كلي زيـر و زبـر شـد و روح    ه از طرفي دنياي قديم ب. ه آوردزرعالم را به ل
الهي در جلوة علم، هر مشكلي را آسان نمود و هر زحمتـي را بـه رحمـت    

 بـه طـوري  تبديل فرمود و از طرف ديگر قلوب پاك و خـالص بنـدگان را   
ـ  كـه  دهد داده و مـي تحت تأثير قرار  وب را حيـاتي جديـد   صـاحبان آن قل
كساني كه به ظهـور جديـد خداونـد در عـالم توجـه      . بخشد بخشيده و مي

چنـان از جـام    ،كردنـد  هاي خود را در ارادة او فدا مـي  نمودند و خواسته مي
گشتند كه نه لذت مادي و نه سـختي   محبت و ايمان و ايقان سرمست مي

بـاز   ،بـرده بودنـد  كه به آن پـي   يآنان را از صراط مستقيم ، هيچكدامدنيا
  .داشت نمي
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قلـب ايـن بنـدگان از نشـاط زنـدگي جديـد        ،تر آنكـه  از همه عجيب
اعتنا به بال و يا انتقام از  برايسرشار بود كه ديگر جايي روحاني به نحوي 

ـ  فراموش نمودنـد  حتي دفاع از خويشتن را. ظلم دشمنان در آن نبود ه و ب
  رسـم شـكرانه   ،يشان خوبا فداي ج ،جاي گريه و زاري بر سرنوشت خود

  .ت آن شهادت دادنديانجا آوردند و بر حقه ب
آنها معتقد بودند كه خداوند عالميان به فضـل و موهبـت خـويش در    
هيكل بشري جلوه نموده و آنها را بندگان و دوستان خود ناميده و آمده تـا  

  عالم رنجور و مصـيبت زده بر ملكوت الهي را بر روي زمين برقرار سازد و 
  .لباس صلح و سالم ارزاني دارد

  
  



 

 

  فصل چهارم
  حضرت عبدالبهاء

  كودكي
خـود   بـراي عباس افندي كه بعدها لقب عبدالبهاء يعني بندة بهـاء را  

ـ   .استپسر ارشد حضرت بهاءاهللا  ،برگزيد ه او در طهران در همان شـبي ب
امر خـود را   ،)اولين مؤمن(دنيا آمد كه حضرت باب در شيراز به مالحسين 

  .اظهار فرمودند
دوران كودكي عباس در منزل اشرافي طهران و گاهي جنگلهاي نور 

ه سال نداشت اما هنوز نُ .سپري شد ،مازندران كه امالك پدربزرگشان بود
سياهچال پيش آمد و خانـه   حبس در كه واقعة گرفتاري حضرت بهاءاهللا و

  . يك شبه به فقر و بينوايي تبديل شد ،تاراج گشت و آن ثروت وزيري
عبـاس  . در شدت سرماي زمستان عازم بغداد شدند ،بعد از آزادي پدر
بارها حكايت انبياي قبـل   ،ولي از پدر و مادر نازنينش ،به مدرسه نرفته بود

انگيز جميع انبيـا   گذشت غمسر ةبحبوحرا شنيده بود و اينك خودش را در 
طرد از وطنش  ،اش به ظهور جديد خداوند او بخاطر ايمان خانواده. ديد مي
درست مثل خواهر كوچكترش و مثل چند كـودك ديگـر كـه از    . ه بوددش

بستگان آنها بودند و آنها هم به همراه خانوادة مؤمن خود عازم ايـن سـفر   
  .بودند

مـؤمنين وفـادار    كـه از  دوستان صـميمي و از جـان گذشـتة پـدرش    
وقتـي از پيـاده    .كردند آنها را در اين سفر همراهي مي ،حضرت باب بودند

شـد يكـي از    رسيد خسته مـي  رفتن در ميان برفهايي كه گاهي تا كمر مي
ايـن   ،درايـن حـال  . پيمـود  گرفت و راه مي دوش ميه مردان شجاع او را ب

از  كـه  كردنـد  عي مـي سـ  ،هاي شيرينانمردان از جان گذشته با نقل داست
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كـه خـون در   سرماي شـديد باعـث شـد     ،با اين همه. خستگي او بكاهند
دچار سرمازدگي شده است   پي برد هنگامي او .پاهاي عباس منجمد شود

  .حسي نداشتهيچ پاهايش كه ديگر 
اي سـاكن شـدند،    وقتي مسافران خسته به بغداد رسـيدند و در خانـه  

كه هنوز اثر زخم زنجير بر گردن و پاهايشان  ،فقط بيانات حضرت بهاءاهللا
  . ظاهر بود، سبب تسلي و اطمينان قلب آنان بود

اي شد كـه   محل ورود مؤمنين دلشكسته ه،خان آن ديري نگذشت كه
در برده بودند و بـه اميـد ديـدن    ه از باليا و مصائب سالهاي سخت جان ب

يافتنـد و بـا    ني تازه ميآنان در اين خانه جا. آمدند رهبر بابيان به بغداد مي
بسياري از آنها نيز در همان شـهر  . گشتند نيروي جديد به شهر خود بازمي

  .شدند تا پيوسته در جوار ايشان باشند ساكن مي
وارد نسـبت بـه ايشـان     تـازه  اگرچه رفتار بيشتر نزديكـان و مـؤمنينِ  

وجـود   او در. ديد اي ديگر مي اما عباس آن حضرت را گونه ،آميز بود احترام
افكار مردم تصوري بود كه در تر از  ايشان رازي يافته بود كه بسيار متعالي

  .دبرداشته شواين راز  پرده از كه ماندو مشتاقانه منتظر  عادي بود
احسـاس   ،حضرت بهاءاهللا عباس را تنها نزد خود فراخواندند كه يوزر

 .با اشتياق به نـزد ايشـان رفـت   . كرد كه لحظة كشف راز فرا رسيده است
ايـن قـدر   . و بـدل شـد   داند چه كلماتي بين پدر و پسـر رد  هيچكس نمي

چال بـه آن   مأموريت عظيمي كه در سياه  معلوم است كه حضرت بهاءاهللا
 حضـرت بهـاءاهللا موعـود   . فرزند خود بيان كردنـد  برايواقف شده بودند، 

 ةسـال  9ين ايـام بودنـد و كـودك    ا برايجميع اديان، و مظهر ظهور الهي 
مقابل ايشان سجده كرد  در . ايشان اولين كسي بود كه به اين راز پي برد

  . و تقاضا نمود كه خونش در راه امر الهي بر خاك ريخته شود
. اينكه بندة حضرت بهاءاهللا باشـد  برايكرد  او زندگي مي ،از آن پس
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  .نبودوصف  ، قابلاطميناني كه از آن ديدار به عباس دست دادشادي و 
اي كـه بـه     ساله نه كودكت رقيق اهوش سرشار و عواطف و احساس
به او كمك كرد كه به بسـياري از   ،راز عظيم حضرت بهاءاهللا پي برده بود

راز عظـيم شـوق انگيـز و     ايـن  امـا آن اسـرار مثـل   . اسرار ديگر آگاه شود
  .ودخوشحال كننده نب

ن و بابيـا شنيدن كلمـات درشـت و ناپسـند     ،قلب رئوف عباس براي
ود كه بآن  ،تر از همه اما دردناك. توهين و بدگويي از يكديگر، رنج آور بود

مخصوصـاً   ،كه مورد احترام و محبت همـه  )يحيي( ببيند عموي معروفش
 ،حضـرت بهـاءاهللا   .حضرت بهاءاهللا بود، زبان به دشنام آن حضرت بگشايد

، از كـودكي همچـون پـدر    ،يحيي را كه سالها از خودشـان كـوچكتر بـود   
اما اينك او پنهاني تخم دشمني و كينـه ايشـان را    ؛سرپرستي نموده بودند
گاهي در  .برد فهميد و رنج مي عباس اينها را مي. پاشيد در بين مؤمنين مي

ه شان نقش بسـت  ديدار با پدر متوجه خط غم و رنجي عميق كه بر پيشاني
ر اعمو موسي هم كه بسي .آمد برنمياما هيچ كاري از دستش   شد مي ،بود

معروف شدن يحيي در بين  علت وفادار و مهربان بود و بيش از هركس از
  . توانست از اين بار غم بكاهد مؤمنين آگاه بود، نمي

  هجرت
بانـگ   ،صبح يكي از آن روزها كه غم بـه اوج خـودش رسـيده بـود    

  :بلندي فضاي خانه را پر كرد
  ! اند  ايشان رفته  -  

  . اين خبر مثل پتكي بود كه بر سر عباس فرود آمد
  ؟هك  با چرا؟  كي؟  كجا؟ 

خبر از همگـان رفتـه    ايشان ناگهان و بي .هيچ سئوالي جواب نداشت
اند تـا   فهميد كه ايشان رفته ياما فقط عباس م .دندوهمه بهت زده ب. بودند
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اند تا فداي يگـانگي و   ايشان رفته. وستان الهي نشونددث اختالف بين عبا
  …اند تا  ايشان رفته. وحدت در جامعه بشوند

پـائيز  . بدتر از صد زمستان بود ،عباس براي  بهار و تابستان آن سال
يحيـي كـه   . و زمستان هم آمد و رفت و از پدر هيچ خبري بدسـت نيامـد  

 .دانسـت  كنون خودش را رهبر يگانة امر جديد ميا ،جاه و مقام بود ةدلباخت
  .آمد يد كه از عهدة ادارة خانوادة خويش نيز برنمبوقدري ناتوان ه ب او اما

هـيچ  . پيروان حضرت باب باز به يأس و دلمردگي مبتال شـده بودنـد  
تنها معدودي از مؤمنين شـجاع و   .كجا نشاني از شور و شوق روحاني نبود

هـاي يحيـي و    جسـارت  چـون  ،بعضـي از آنهـا  . غيور هنوز اميدي داشتند
زنـده   برايقيام . تصميم گرفتند خودشان قيام كنند ،ديدند ناتواني او را مي

برافروختن آتش عشـق خداونـد    برايقيام  و كردن آرمانهاي حضرت باب
ـ ”كـرد   ور مـي  ن آتش را شعلهتنها يك نام بود كه اي .در قلوب بندگان ن م

رُظهِيهمـان   ؛موعود بيان ؛كند كسي كه او را خداوند ظاهر مييعني “ اهللا ه
ـ  يادبارها و بارها  ،او در آثار حضرت باب .آمد كسي كه بايد مي د و وشده ب

خيلـي خيلـي    .آيد كرد كه او خيلي زود مي ها حكايت از اين مي تمام نشانه
عراق قيام كردند و خودشان را من  و كوتاه در ايران نفر در مدتي 25  .زود

كود و قصد همه آنها اين بود كه امر بديع را از ر !اهللا معرفي نمودند  يظهره
حقيقـي را  اهللا  هرُظهِن يمد و عباس تنها كسي بود كه نانحطاط نجات ده

حضـرت بـاب بـه ايـن     ديانـت   او رنج آور بود كه ببينـد  براي. شناخت مي
 ،سـال بيشـتر نداشـت    10بـا اينكـه   .  بازيچه دست بندگان بشـود سرعت 

نـد  نمايست كه افرادي سـعي  ا فهميد كه بزرگترين بليه و مصيبت اين مي
نـد و  نمايمقصـود الهـي را فرامـوش    . مقاصد خود را وارد دين الهي كننـد 

شـناخت و   او حضرت بهاءاهللا را مـي . هاي خود را جايگزين آن سازند نقشه
 .رفته را به كالبد اين شريعت بازگرداند روحِ دتوان فقط او مي كه دانست مي
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گـداخت و   شمع ميچون  ،شان اما حضرت بهاءاهللا رفته بودند و او از دوري
  : پرسيد پيوسته از خود مي

  “ !هند گشتااز خوبآيا ايشان هرگز ”
تاريخ چنـد مـاه    كهروزي يك ورق روزنامه . سال و نيم گذشت يك

  . دست عباس افتاده ب  را داشت، قبل
كـه   همـداني  والقاسمابنام ه شخصي ب "خبري توجه او را جلب كرد 
قبل از مرگ وصيت نمـوده كـه امـوالش     ،در سرحد ايران زخمي شده بود

تماماً متعلق به درويش محمد نامي است كه در كوههاي سليمانيه سـاكن  
سـتان  ابوالقاسـم از دو . برقي از شادي در چشمان عباس درخشـيد  ".است

زمان با غيبت ايشـان، او هـم ناپديـد     مسلمان حضرت بهاءاهللا بود كه هم
اگر چـه  . پس درويش محمد ممكن است همان حضرت بهاءاهللا باشد. شد

داد كـه روز ديـدار    اما قلب عباس گـواهي مـي   ،اين فقط يك احتمال بود
  .نزديك است

اس هـم  نامة عبـ . هايي از هركس مرداني عازم سليمانيه شدند با نامه
ـ  …حضرت بهاءاهللا نامه همـه را خواندنـد و نامـة عبـاس را     . بود ه و رو ب

  .سوي بغداد نهادند
دو  .شـده بـود   بيتـاب كلـي  ه شب عباس ب آن. عيد نوروز نزديك بود

 و شـب تـا صـبح راه رفـت    از سرِ. او را از پا انداختـه بـود   ،پدر سال دوريِ
گفـت و از خداونـد    "المسـتغاث يـااهللا  "تا سپيده صبح  .خداوند را صدا زد
عبـاس   خورد، مي  در خانهحلقه كه بر صداي  ،سحرگاه. فريادرسي خواست

 ،از مسافري كـه بـر دروازة شـهر بـود     ،مردي .در را گشود. را به خود آورد
  :پيامي آورده بود 

  .آيد تان مي سفركرده. آب گرم كنيد و لباس تميز آماده نمائيد -
  .پاسخ داده بودو خداوند به نداي عباس 
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و  .با لباسي ژنده و رويـي پـر نشـاط و خنـده     ،حضرت بهاءاهللا آمدند
  .خود را در آغوش ايشان انداخت ،گريست عباس كه از شوق مي

هر روز جمعـي از  . خانه حضرت بهاءاهللا باز محل ورود مؤمنين گشت
شدند و سرشار  پيروان حضرت باب و طالبان حقيقت به اين خانه وارد مي

و شـوقي كـه در ميـان     شـور . گشتند نيروي روحاني به ديار خود باز مياز 
  .رستاخيز جديد بود ةنشان ،بابيان بغداد ايجاد شد

ـ  بي ،ديد كه حضرت بهاءاهللا عباس مي احـدي مقـام خـود را     هآنكه ب
مي بـديع آشـنا   يمـؤمنين را بـا تعـال    ،با آيات و بيانـات خـود   ،ندنماياظهار 

  .كرد زودي تمدن جديدي را در عالم خلق ميه تعاليمي كه ب. سازند مي
فهميد كه آنچه با ظهـور جديـد    عباس بيشتر از هر كس ديگري مي

. جنين وجـود دارد  صورته در اين ايام ب ،خداوند در عالم ظاهر خواهد شد
امر جديدي كه حضرت بهاءاهللا در زمان مشخصي از آن پـرده   ،در حقيقت

اشته شـده و بـيش از   كدرختي است كه اكنون نهال آن  ،ند داشتهبر خوا
  .هر زمان نياز به مراقبت دارد

وقتي كلمات مكنونه از قلم حضرت بهاءاهللا نازل شد، عباس حقايقي 
   .گذشت تا ديگران بفهمند را در آن يافت كه بايد سالها مي

 انـدازة  د اعتماد بيرمو ،وجود خردسالي د حضرت بهاءاهللا بارشَفرزند اَ
فرمـود و   خطـاب مـي   "آقـا "بزرگـوار او را   پدرِ ،از همان سالها .بود ايشان

تا براي مؤمنين فرسـتاده   شد بسياري از آثار و الواح نازله بقلم او نوشته مي
 ،شـناختند  مي "آقاسركار"كم او را بنام  قدر و مقام اين كودك كه كم .شود

  . شد هر روز بيش از پيش  آشكار مي
بهاءاهللا از او خواستند تا بعضي از سـئواالت مـؤمنين و   وقتي حضرت 

سـبب حيـرت    ،مقام علمـي ايـن جـوان الهـي     ،غيرمؤمنين را پاسخ دهند
  .دگرديهمگان 
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فرمايد  خداوند مي ،جواب مفصلي در تفسير حديث اسالمي كه در آن
گنج پنهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم پس خلق را خلق كردم تـا  ” 

كنـز  معـروف    نتكُز قلمش صادر شد كه به تفسير حديث ا“ شناخته شوم
ترين آنهاسـت   اما معروف ،سركارآقا نبود قلميِ اگر چه اين اولين اثرِ. است
  .دورة جواني نازل شد ابتداي كه در
 ـ تـر هـاي بزرگ  مسـئوليت  ،گذاشتن دوران كـودكي  سر  با پشت  ري ب
حضرت بهـاءاهللا ممتـاز   گرفت تا آنجا كه در بين فرزندان  مياو قرار دوش 
ي از اوقات در خدمت پـدر بزرگـوار بـه نوشـتن آيـات نازلـه       بسيار .گرديد

نگارش  ،سركار آقا خط زيباي ه ب ،وقتي كتاب ايقان نازل شد .مشغول بود
  . يافت

شـان بـه مركـز     ساله بود كه حضرت بهاءاهللا و خانواده 19سركار آقا 
بـه سـفارش پادشـاه     يانسلطان عثمـ دانستيم كه  . حكومت احضار شدند

دوستان الهي، جدا شدن  براي. ايشان را به اسالمبول فراخوانده بود ،قاجار
حضـرت بهـاءاهللا    از حركت،قبل  . از آن حضرت بسيار سخت و ناگوار بود

در باغ رضوان آن سوي رود دجله، خود را معرفي نمودند و بشـارت ظهـور   
مرُظهِن يرا به گوش ياران رساندنداهللا  ه .  

 و كـرد  در كنـار كجـاوه حركـت مـي     سركارآقا ،سفر صد روزهاين  در
  .آماده بود پدربه پيوسته براي خدمت 

 ،ساكن اي كه حكومت تعيين كرده بود در خانه ،با ورود به اسالمبول
شهري سـرد و بسـيار دور از مرزهـاي    . ماه به ادرنه تبعيد شدند 4بعد از و 

ديگــر  ،بــه گمــان حكومــت ايــران .ة امــروزييــكســوي تر آن در .ايــران
رفـت و ايـن گـروه كوچـك در آن شـهر دور بـه        هيچكس به آنجـا نمـي  

امـا   .دشـ  هميشه اين صدا خـاموش مـي   برايو  ندشد ميفراموشي سپرده 
نداي خداوند هرگز خاموش نخواهـد شـد و امـر او بـه فراموشـي سـپرده       
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  .شود نمي
تـر از سـرماي طاقـت     آزاردهنده. دوران بسيار سختي دوباره آغاز شد

اختالفي بـود   ،خانماني و اسارت بيدوري از وطن و ماهه و  5فرسا و برف 
او . كـرد  در بين دوسـتان ايجـاد مـي    )دري حضرت بهاءاهللانابر(كه يحيي 

  .هنوز به كاشتن تخم دشمني مشغول بود
نداي صـلح و دوسـتي و الفـت و     حضرت بهاءاهللا كه مأمور بود براي

محبت را در عالم بلند كند و همه را در زير خيمة الطاف و بخشـش الهـي   
مـل  حوفا و همدستانش دشوارتر از ت جمع كند، تحمل اين اعمال برادر بي

  . چال بود  سياهدر زنجير 
مو آگاه بود و شـديداً رنـج    هگذشت موب يك نفر ديگر هم از آنچه مي

ترين فرد به حضـرت بهـاءاهللا بـود و هميشـه      ا كه نزديكسركارآق. درب مي
الت آن حضرت را شخصاً تحمل كند و سپري كها و مش كوشيد سختي مي

همـه چيـز را    ،باليايي باشد كه قرار است بر پـدر بزرگـوار وارد آيـد    براي
  .دانست مي

آقا در طول اين سالهاي سخت به ستون محكمي تبديل شـده  كارسر
  .كرد امر جديد بر آن تكيه مي ةبود كه خيم

حضـور حضـرت   ه ها و سئواالتي كه ب در ادرنه جواب بسياري از نامه
شد  هرگاه الزم مي ،همچنين. شد ل ميبه سركارآقا محو ،رسيد بهاءاهللا مي

بـه   اوگيـرد،  صـورت  كه مالقاتي با بزرگان و اعيان و يـا علمـاي اسـالم    
در آثـار بهـايي مظهـر امـر بـه      . نمـود  نمايندگي از ايشان با آنان ديدار مي

بـه فرزنـدان حضـرت بهـاءهللا اغصـان       .درخت الهـي تشـبيه شـده اسـت    
سركارآقا فرزند ارشد حضرت بهـاءاهللا بـه    .يعني شاخه "صنغُ ".دنگوي مي
  .صن اعظم ملقب گرديد غُ

داراي احتـرام   ،د احبـا در نـز نيز اگرچه فرزندان ديگر حضرت بهاءاهللا 
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اي ديگـر داشـت و از ديگـران     صن اعظم مقام و مرتبهاما غُ ،فراوان بودند
  .ممتاز بود

 ،سفر به عكا در آخرين مرحلة زندگي مظهر امر بـر روي كـره خـاك   
سال داشت و تمـام   25اكنون  او. در زندگي سركارآقا نيز بود يدورة جديد

ت بهـاءاهللا فراغـت و آسـايش    تالشش فراهم آوردن اسبابي بود كه حضر
دفاع و محافظت از نهال نورسته امر الهي مهمتـرين   .بيشتري داشته باشد
هـاي   هوگـر  بـا  ارتباط با مسئوالن حكومت و تماس. مشغلة سركار آقا بود

مختلفه از علما گرفته تا مردم عادي، باعث شد كـه دوران بسـيار سـخت    
آرامـش   بـا  به روزهايي سرشار از پيروزي همـراه  ،بعد از سالها، زندان عكا

  .تبديل شودبراي حضرت بهاءاهللا، نسبي 
 :ايشان فرمودنـد  .ندصن اعظم در حضور حضرت بهاءاهللا بودروزي غُ

 ،خوب است چند ورقي دربارة علت آباداني دنيا و خرابي آن نوشـته شـود  ”
شـنيدن   بـراي متعصبين را يك درجه كاهش دهد تا  طوري كه تعصبِه ب

  “ .آمادگي بيابند نداي الهي كه در اين ظهور بلند است
سـركارآقا اقـدام بـه نگـارش      كه اين بيان حضرت بهاءاهللا باعث شد

” رسالة مددر سـبب و  ” اگر چه حضرت بهاءاهللا فرموده بودنـد   .نمايد“ ه ني
سـبب و علـت   ”در   رساله ايناما  ،نوشته شود“ آباداني و خرابي دنيا  علت

بود كه خرابـي   اينبر بسياري  برداشت. ه شدتنگاش“ آبادي و خرابي ايران
  .ايران خرابي دنياست و آبادي ايران سبب و علت آباداني دنيا

مردم ايران است، اصول روحـاني   در اين رساله كه خطاب به رؤسا و
  .بازسازي ايران بيان شده است براي

ز مردم ايـران دعـوت شـده تـا در تـاريخ گذشـته       در ابتداي رساله، ا
عزت و سعادت هـر  ". بندابي د و كليد ترقي اجتماعي را در آن جستجو كنن

ـ شـرِ چون شـمس، م  ،ملتي در آن است كه از افق معارف ايـن   ".دق گردن
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بود كـه در سـالهاي بعـد مكـرراً از قلـم       اي از راهنمايي هايي رساله نمونه
  .شد سركارآقا  جاري مي

  درگذشت پدر و بار گران
 آقـا را  دگي سركارناي كه ز ترين ضربه و غم انگيزترين واقعه دردناك

در حقيقت تنهـا   .درگذشت حضرت بهاءاهللا بود ،تحت تأثير قرار داد شديداً
كسي كه مظهر امر الهي را آنچنان كه بود شـناخت، اينـك بـيش از هـر     

فهميد كه عالم هستي چه گوهر گرانبهايي را از دسـت داده   كس ديگر مي
  . است

غصـن اعظـم وصـيت نامـه را     تماعي از  بستگان، جنُه روز بعد  در ا
ي بلنـد در  داد تا بـا صـدا   فرزند ميرزا موسي كليمدست ه را ب گشود و آن
  .جمع بخواند

انـد تـا    فرمايند كه اگرچه ثروتي نداشـته  حضرت بهاءاهللا در ابتدا مي
 بـراي از  ،هـاي توكـل و تفـويض    ولي در خزانـه  ؛بازماندگان بگذارند براي

واند كه چشم عالم تا كنـون نديـده و گوشـي     اث ميراثي بر جاي گذاشتهر
 سپس اشاره به بيوفايي ثروت عالم مي .نظير نشنيده، ميراثي مرغوب و بي

 ،نه تنها ثـروت . ثروتي كه در آن هم ترس پنهان است و هم خطر ؛نمايند
  .دانند بلكه آنچه را كه تغيير پذيرد و فاني گردد، قابل اعتنا نمي

پرنـد و   وزير بزرگ ايراني متولـد شـد و در ميـا ن    ةمردي كه در خان
اي مجلل و اشرافي  اج نمود و  در خانهپرنيان رشد كرد و با دختر وزير ازدو

ثـروت و مقـام و عـزت و     به ناگهـان همـة   ،كرد همچون قصر زندگي مي
فدا نمـود و اسـير زنجيـر و سـياهچال      او  ةدر راه خداوند و اراد شهرت را

سـر و   اش بـي  خـانواده  .اش غارت شد و ثروتش تـاراج گشـت   خانه. گرديد
آخـر يـا اسـير بنـد و     نَفَـس  تا  ،پساز آن . پناه دانش بينسامان شد و فرز

سـي  فَو تـا آخـر عمـر نَ    آوارة ديار غربت شـد  .زنجير بود يا تبعيد و زنداني
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پيوسته در معرض شدائد و بال بـود و مـدام در زيـر تيـغ و     . راحت برنياورد
تعـاليم و احكـام    .اي قلمش از حركت نايسـتاد  لحظه ،همه با اين .شمشير

تي جديـد در عـالم   نيدمود و ارسال داشت تا مخداوند را بر مردمان نازل فر
  .تأسيس گردد

قالب خـاكي را تـرك نمـوده و در عـالم پـاك بـر تخـت         او اينك  
بـه نـام    ،خـود  ةدر وصـيت نامـ   او. به پيروانش ناظر اسـت  ابدي سلطنت

رطي سـاليان دراز  علت تحمل اين همه بال و سختي را د "كتاب عهدي"
  :دكن چنين بيان مي

 اظهـارِ  اين مظلوم از حمل شـدايد و باليـا وانـزالِ آيـات و    مقصود "
آتـش كينـه و دشـمني كـه در قلـوب روشـن اسـت         آن بوده كـه "بيِّنات

حقيقـي   آسـايشِ و سازد روشنعالم را  ،اتفاق و اتحاد نورخاموشي پذيرد و 
   .جلوه نمايد

در باره بزرگي مقام انسان و جواهري كه در حقيقـت انسـاني   شرحي 
فرمايند وتوجه به كردگار و راسـتي و درسـتي در رفتـار و     يم ،استپنهان 

   .دانند گفتار را اسبابِ رسيدن به مقامات عاليه مي
گفتار زشـت  ه خير است او را ب كرِذ برايگويم لسان از  براستي مي "
آنچه در انسان مستور بـوده،  . امروز روزي است بزرگ و مبارك... مياالئيد

مقام انسان بزرگ است، اگر به حق و راسـتي  . شود ميامروز ظاهر شده و 
   ". تمسك نمايد و بر امر ثابت و راسخ باشد

د كه از اين پـس بـه غُصـنِ    نخواه از جميع پيروان خويش مي  آنگاه
  .اعظم توجه كنند

كه در كتاب اقدس آياتي نازل شـده كـه مقصـود از آن،     دنفرماي مي
بحرُالوِصال و قُضي كتاب المبدإ في المĤل   اذا غَيض ". غصن اعظم است

    "تَوجهوا  الي من اَراده اهللا الذي انشعب من هذااالصلِ القَديم
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جميـع   محل توجـه  ،صن اعظمغُ سركار آقا. تكليف كل معلوم گشت
گرفت كـه تنهـا يـك     سالگي باري بردوش مي 48در  او. بهائيان عالم بود
و البتـه حمـل چنـين     ؛فقط او  .را تحمل نمايد توانست آن نفر در عالم مي

  .باري بسيار دشوار بود
ه را ب سالها قبل لوحي از قلم حضرت بهاءاهللا نازل شده بود كه ما آن

مظهرامر الهـي بـه درختـي     ،در اين لوح .شناسيم مي  "صنالغُ هسور" نام
تشبيه شده كه ريشه در سرزمين مشـيت و ارادة خداونـد محكـم كـرده و     

اي مبارك از آن سر بر آسمان كشيده و عالم وجود را احاطه فرموده  شاخه
 هـايش نصـيب همگـان    دهـد و ميـوه   هايش بوي بهشت مي شكوفه. است
لـم و حكمـت   هـايش ع  ميـوه  .كه بيايند و از آن بچشند به شرط آن  ،است

پنـاه   ،سـاية ايـن شـاخه   . جميع اهـل عـالم   برايخداوند است و موهبتش 
خوشا بحال كسي در ظل آن قـرار   .پناهان است و جايگاه همة مردمان بي

را نخواهـد  روز  رسد كـه هـيچكس تـاب حـرارت آن     روزي فرا مي .گيرد
. بـان و جـاي امـان اسـت     سـايه  ،داشت و در آن روز فقط ساية اين شاخه

هركه از آن كنـاره گرفـت و دوري جسـت در بيابانهـاي هـوي و هـوس       
مـا ايـن فضـل را    : فرماينـد  بعد از آن صريحتر مي .ردمسرگردان بماند و بِ

آية كتاب  .ي اين شاخه درخت را به شكل هيكل انسان مبعوث نموديميعن
همـان   ، در بـاره يـد رو اي كـه از ريشـة جاويـدان مـي     اقدس دربارة شاخه

 حتـي قبـل از آن   .اسـت وصف شده   "صنالغُ هسور "اي بود كه در  شاخه
صن اعظـم بيـان شـود، بسـياري از     كه در وصيت نامه به صراحت مقام غُ

و اين روز هولناك، زمـاني  ست اسركارآقا  ،دانستند كه اين شاخه مي ءاحبا
ايـن از بيانـات    آنها پـيش از . كند است كه مظهر امر اين عالم را ترك مي

صن اعظم به اين نكته پي برده بودند كه فقـط  در مورد غُ ،حضرت بهاءاهللا
بـه  . نوپاي بهـايي را دارد  ةقابليت جانشيني آن حضرت و رهبري جامع ،او
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 "اهللا سـرّ " زماني او را ،غير از آنچه در سورة غصن دربارة او فرموده بودند
كسـي كـه   (  "االسـماء  حوله فن طام"خوانده بودند و هنگامي  )راز خدا(

اكنــون رهبــري جامعــه مظلــوم و   )كنــد جميــع نامهــا دور او طــواف مــي
معرض هزاران صـدمه گشـته بـود و در     ،اي كه طي ساليان دراز ستمديده

مراحل مختلفي را از سر گذرانده بود، در دست غصن  ،نشيب و فراز روزگار
  .كرد او بايد وحدت اين جامعه را حفظ مي و اعظم بود

  عهد و پيمان
ثبـوت   ،شـد  اولين و مهمترين امري كه باعث حفظ وحدت جامعه مي

عهدي كه حضـرت بهـاءاهللا در وصـيت نامـة خـود از جميـع       . بر عهد بود
عهدي كه مثـل محـور بـود و همـة فعاليتهـا و       .پيروان خويش گرفته بود

در مركـز ايـن محـور     و او كرد حول آن حركت مي ،اقدامات افراد و جامعه
  .قرار داشت

حضرت بهاءاهللا وعده داده بودند كه هرگز ديانت بهايي ماننـد اديـان   
هاي گوناگون پديـد   قبل دچار تفرقه و پراكندگي نخواهد شد و هرگز فرقه

  .نخواهد آمد
يافت  اين وعده تحقق مي ،مكتوب ةنام كه با وجود وصيت نبود شكي

وقتـي سـركارآقا در   . ئيان عالم از غصن اعظم اطاعت خواهنـد نمـود  و بها
انـد و از همـه   واولين الواحي كه از قلمش صادر شد، خـود را بنـدة بهـا خ   

  .خواست تا او را فقط به نام عبدالبهاء بخوانند، بسياري غرق حيرت شدند
د همان غصن اهللا كـه  خوانَ مگر كسي كه اكنون خود را عبدالبهاء مي

  )1(در كتاب مقدس ذكر شده نيست؟ 
عنوان اولين كسي كـه  ه ب ،اهللا كه در آثار حضرت بابرّمگر همان س

  )2(نيست؟  ،درآو به من يظهره اهللا ايمان مي
ـ  "اند  اش فرموده مگر كسي نيست كه حضرت بهاءاهللا درباره را و مـا ت
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تـو قلعـه   . پناه عالميان و علت حفظ اهل آسـمان و زمـين قـرار فرمـوديم    
طلبـيم بواسـطة    از خدا مي .خداوند ايمان آورده هر كس كه ب برايهستي 

تو آنها را حفظ نمايد و غني كند و روزي دهد و به تو الهام كنـد آنچـه را   
جهانيـان   برايدرياي كرم و مشرق فضل  .كه سبب غناي اهل عالم شود

است سيراب  كند تـا   آنين را و آنچه روي مز ،طلبيم به تو از او مي. ددگر
خداوند يار . هاي علم و عرفان از آن برويد لهاي حكمت و بيان و شكوفهگُ

اي   )3(.كسي است كه او را ياري نمايد و ياور كسي است كه او را بخوانـد 
طلبيم كه عالم را نوراني كند به علم و حكمت تـو و   از خدا مي  ،چشم من

 سبب شادي قلب و روشني چشـم تـو اسـت   كه  ت مقدر كند آنچه را براي
   4)ترجمه(

كـه   او ترجيح دادند كـه احساسـات خـود را آنچنـان     ةعاشقان دلداد 
. بـر روي كاغـذ بياورنـد    ،اند خودشان از مقام حضرت عبدالبهاء درك كرده

هـاي   سـيل نامـه   .زبان به مدح و ثنا گشودند و در اشعار خود، او را ستودند
ها مملو از اظهار بنـدگي و   نامه. بهائيان از سراسر ايران به عكا سرازير شد

  .اطاعت و ستايش از آن حضرت بود
  اما هدايت حضرت عبدالبهاء بسيار روشن و واضح بود

. كنـد  محو و فاني مشـاهده مـي   ،در جميع شئون د راخو ،ن عبداي”  
امش قليل است و عنقريب رجوع به عتبة مقدسة مالـك الوجـود نمايـد   اي .

                                           
  19آية  11مكاشفات يوحنا باب – 12آية  6زكريا باب – 2آيه  4يا بابعاش 1
  از شهر سوم كتاب پنج شأن 6از واحد  16باب   2
   105ادعية محبوب ص   3
  26هايي در باره حضرت عبدالبهاء جلد اول ص يادداشت  4
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5      “.ا نداشته و ندارممقصدي جز حفظ وحدت امراهللا و اتحاد احب  
نمـايم   اين عبد، قسم به جمال مبارك خود را وجودي مشاهده نمي” 

و ابداً اعتنايي نداشته و نـدارم و   مبين مير ساحت احباي مخلصين فاني و د
 .اي كه داللت بر انتساب آستان مبارك باشد، ننمـودم  تا بحال اظهار كلمه

ولي اينقدر التماس از احباي الهي دارم كه سبب اختالف در ايـن امـر كـه    
ـ   ّريه را روا ندارنـد جوهر تقديس است نگردند و اسرار و رموز و اشـارات س .

  6“ .مشهود استامراهللا ظاهر و 
كه از جـواني بـه امـر بـديع ايمـان      اصفهاني ي ميرزا حيدر علي جحا

آورده و عمري را در خدمت و تبليغ سـپري كـرده بـود و صـدمه و بـالي      
در سالهاي آخر حيات حضرت بهـاءاهللا سـفري بـه عكـا      ده بود،فراوان دي

 ،در آخـرين روز كـه بـه حضـور رسـيد     . نمود و مدتي در آنجا سـاكن بـود  
  : فرمودند .مودندن حضرت بهاءاهللا در بارة تبليغ و شرايط تبليغ صحبت مي

هـر   .تبليغ است هرا ،خوش و به خوبي همراهي با خلق نمودن لقِخُ"
بايـد   ،معنـي باشـد   ولو هر قدر وهم و تقليـد و بـي   ،چه طرف مقابل بگويد

چـه كـه    ،تأييد كرد و خود و طرف مقابل را مشغول به دليل آوردن ننمـود 
كنـد   زيرا خود را مغلوب مشاهده مي .شود دشمني و لجاج منجر مي هر بآخ

ايـن قسـم    ؛بايد ذكر نمود صحيح است. افزايد و بر غفلت و اعتراضش مي
ادب و  محبـت و  بـا  البتـه   .هم مالحظه بفرمائيد درسـت اسـت يـا خطـا    

نآورد و دليـل  سـاختن دهد و بـه جـواب    طرف مقابل گوش مي. الطفتم 
چون مالحظه نمود كه مقصود مجادله و برتـري جـويي   . شود غول نميمش

البته انصاف  ،حق و راستي و انسانيت و روحانيت است ،نيست بلكه منظور

                                           
  344 صفحة 1مكاتيب   5
  346صفحة  1مكاتيب  6
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بـه فضـل    .شـود  اش باز مـي  دل و فطرت اصليه و گوش و چشمِ دهد  مي
و صــاحب چشــم جديــد و گــوش بــديع  مــي گــردد لــق جديــدالهــي خَ

  )11(".شود مي
را بيـان   مقابـل  فربر ط برتري جستنو  همجادل نتايج ناپسند سپس

هـر صـحبت بـي معنـي را چنـان گـوش         غصن اعظم” فرمودند  ،نموده
خواهنـد استفاضـه    از من مـي  :گويد دهد كه طرف مقابل با خودش مي مي
را قـدرت تـازه و    داند، او رده از راهي كه خودش نميرده خُخُ آنگاه،  .كنند

  “.دبخش درك جديد مي
 ،حاجي كه مثل بسياري ديگر به مقام واالي غصن اعظم واقف بـود 

ان حضرت بهاءاهللا پيام جديدي دريافت كـرد و هنگـامي كـه در    ياز اين ب
سفارش تو را بـه غصـن اعظـم     ”:  ندي آهسته به او فرمودظلحظة خداحاف

يقـين نمـود كـه    با اندوه فراوان از تصور فقدان حضرت بهاءاهللا، “ ايم كرده
  .صن اعظم خواهد بودهدايت جامعة بهايي با  غُ ايشان،بعد از 

لـوح از   81اي حـاوي   بسته ،حضرت بهاءاهللا شتذچند ماه بعد از درگ
در . به دسـتش رسـيد    ،بودسفيد حضرت عبدالبهاء كه هر كدام در پاكتي 

لـوح را   81لـوح از ايـن    19فرموده بودنـد   ،اجي بودلوحي كه خطاب به ح
يك از افش به هررآباده و نقاط اط در بدون آنكه بخواند و مطلبش را بداند

بقيه ايـن الـواح   . نامش را بنويسد و تقديم كند ،داند صالح مي منين كهؤم
كه هيچكـدام را   بدون اين ،هم در يزد و اصفهان و بوانات به همين شكل

آرزو و اميـد و   ،لـوح  81نفـر بعـد از زيـارت     81. بخواند، هديه نمايد  قبالً
. سئوال و شرح حال شخصي خود را در لوحي كه دريافـت كردنـد، يافتنـد   

ايـن لـوح را بـدون     ،آنها يقين نمودند كه حضرت عبدالبهاء كه ماهها قبل
خوبي واقف بوده كه هر يك از دوسـتان الهـي نصـيب    ب ،نام نازل فرموده

ــودش ر ــي خ ــاي ب ــن دري ــتعداد و  ا از اي ــدر اس ــان بق ــش پاي ــود كوش خ



 حضرت عبدالبهاء

78 
 

  )12(.دارد برمي
بنـدة درگـاه الهـي و     ا وقتي حضرت عبدالبهاء با تأكيد فراوان خود ر

چاكر دوستان و خادم ياران خواند و از همة احبا خواست تا او را به صـفت  
را بـا    "غصنسورة "د، حاجي ميرزا حيدر علي نديگري جز عبوديت نستاي

بـر   ،بيانات ديگري از حضرت بهاءاهللا كه در مورد حضـرت عبـدالبهاء بـود   
آن نوشت كه چـون توضـيح و بيـان حقيقـت      شت و در آخرِگااي ن صفحه
 .عهدة حضرت عبدالبهاء است، مقصود از اين آيات را بيان فرماينده آيات ب

  : در جواب لوحي نازل شد كه قسمتي از آن اين است
ايـن   سـرارِ اَ رّناي حقيقي و حقيقت معاني و سگويد مع اين عبد مي” 

جمالِ مقدسِ آستانِ آيات و كلمات و ابيات، عبوديت َابهاست و مت و حوي
ـ بـة مباركـه و هـذا تـاجي الو    تَمحض در ع فنا و اضمحاللِ هكليلـي  اج و ا

عوت و اسماء و صفات و فضـائل و  حامد و نُاين عبداز جميع م …الجليل 
ـ دائح و فواضل در كنار و اسم و رسم و حقيقت و هصائص و مخَ ويمـن   ت

  7 “عبوديت جمال ابهي
كساني كـه در دامـن امـر بهـايي پـرورش      . اين هنوز ابتداي كار بود

بـه   ،رياست در سر داشتند اليخيافته، اما اسير هواي نفس  مانده بودند و 
پيشـاپيش ايـن    ،ضرتحنزديكترين اعضاي خانوادة آن . دشمني برخاستند

  .حركت مي كردندجاه طلبان 
 ،وفاي حضرت عبدالبهاء به آن حضرت و بستگان بي ندراادشمني بر

  . عيناً همان دشمني يحيي به حضرت بهاءاهللا بود
اسـاس و   دكـردن اتهامـات بـي   رآنان با نوشتن نامه به حكومـت و وا 
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قصد داشـتند   ،خالف حقيقت به ايشان و پاشيدن بذر اختالف بين دوستان
رياست و سري خود را ثابت كنندرو .  

مقبرة دائمي حضرت بـاب   برايحضرت عبدالبهاء به دستور پدرشان 
زمينـي را در دامنـه كـوه كرمـل     كه اكنون به مقام اعلـي مشـهور اسـت،    

بيوفايـان و بـرادران    .خريداري كرده به ساختن بنـاي آن مشـغول بودنـد   
ساختن قلعه  به وانمود كردند كه ايشاننامهربان به حكومت عثماني چنان 

هسـتند و قصـد    مشـغول  مقابله با دولت مركـزي  برايآوري سپاه  و جمع
هـا بـاالخره    نگـاري  ايـن نامـه  . دارند نواحي اطراف سوريه را تصرف كننـد 

خارج شدن از عكا و رفتن به حيفـا   براينتيجه بخشيد و آزادي نسبي كه 
ت و دوباره ايشان و خـانواده در عكـا   و اطراف فراهم شده بود، از دست رف

  .محبوس شدند
اما امر خداوند همچون نسيم است كه هيچ بندي آنرا از جريـان بـاز   

خداوند به ارادة خود كسـاني را خلـق فرمـود كـه كلمـة او را در      . دارد نمي
انگشت شماري  ، افراددر همين دوران. سراسر اروپا و امريكا منتشر نمايند

 بـراي  ،با ديانت بهايي آشنا و بعضي از آنها مؤمن شده بودنـد  غربدر كه 
هـوراس  . آمدنـد  مـي  بـه عكـا   -با اجازه ايشان - ديدن حضرت عبدالبهاء

  :نويسد هولي دربارة اين دوران مي
زن و مرد از هر مذهب و نژاد و از هـر مليـت بـه حضـور حضـرت      "

. وستي عزيز بـود ايشان در نظر آنان همچون معلم و د. آمدند عبدالبهاء مي
و . كردنـد  نشستند، سئوال مي مهمانان بر سر سفرة روحاني آن حضرت مي

پس از چند ساعت و گاهي چند روز و چند ماه با روحـي شـاد و خـاطري    
هرگز جهـان نظيـر    ايقين. گشتند راضي و قلبي نوراني به وطن خود باز مي

  .آورد دريغي را به ياد نمي چنين سفرة بي
تعصـبات دينـي و نـژادي يهوديـان و مسـلمانان و       در درگاه ايشـان 
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شد و جز قانون محبت كه قلب و روح آنان را  مسيحيان بكلي فراموش مي
اينهـا بـه    ةهمـ  .شكسـت  داد، هر اسم و رسمي در هم مي به هم پيوند مي

  ".خانه بود مباركي مهر و وفاي صاحب
كـاري   ،ديدار از بيماران و سالخوردگان ناتوان عكا و خدمت به آنـان 

بود كـه هـر روز سـاعاتي از وقـت حضـرت عبـدالبهاء بـه آن اختصـاص         
سـاكنان محلـه فقيرنشـين عكـا و      ،آن حضـرت هيچكس چون . يافت مي
  .كرد يان رهگذر را خوشحال نميابينو

حضرت عبدالبهاء از صبح زود تا دير وقت مشغول كار بودند و بـه دو  
در گنجة لباسشـان يكـي دو لبـاس     .فرمودند وعده غذاي ساده قناعت مي

روي كـف سـنگي اطـاق    بـر  شـان   سـاده  ارزان قيمت قرار داشت و بسـتر 
  .بود و رواندازشان عبايشان شد گسترده مي

آسـايش  اگر چه آرزوي بهائيان عالم آن بود كه ايشـان در راحـت  و   
در حالي كه ديگران در فقـر بسـر    اما خود آن حضرت حاضر نبودند ،باشند
  .زندگي مرفهي داشته باشند د،برن مي

هايي از زائرين غربي باقي مانده كه از روزهاي پر از شـادي   يادداشت
يكي از آنهـا داخـل   . نمايد ميحكايت و سرور روحاني در داخل زندان عكا 

چنين توصـيف   ،چهار ديواري قلعه را كه حضرت عبدالبهاء محبوس بودند
  :كند مي

محبـت جانـان و روح عنايـت     اينجا آزادي دل و جان است و نسيم"
جايي كـه از  . زندان واقعي خارج از اين چهار ديواري است .حضرت يزدان

جايي كه قيد و بند دنياي مـادي   ؛انديشي خبري نيست خيرخواهي و نيك
  ".آورد قان ميفَكند و جايي كه فضا خَ دست و پا را زنجير مي

 زنداني بودن حضرت عبدالبهاء خطاب به يكي از بهائيان غربي كه از
و باليي كـه مـن   ) زندان(از سجن " كه نويسند مي ،ايشان اندوهگين بوده
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آزرده مباش زيرا كه اين سجن باغ بهشت مـن   در آن هستم غمگين و دل
تاجي است كه بين پاكان بـه آن   ،و تخت سلطنت من است و بالي زندان

  )مضمون( ".كنم مباهات مي
و  ْو راحـت و عـيش و عشـرت   در اوقات آسـايش  “: فرمايند و نيز مي

سي مـرد ميـدان اسـت ولـي اگـر      فهر نَ ،صحت و عافيت و فرح و مسرت
مسـرور و شـادمان     عنـا فسي در اوقات سختي و محنت و بـال و رنـج و   نَ

  “.همت و شرافت منزلت اوست آن دليل بر بلنديِ ،باشد
ــالهاي در ــيدي 1286و 1283سـ ــيالدي1907 و 1904( خورشـ ) مـ
تحقيـق دربـارة اتهامـات جديـد      بـراي هايي از طرف دولت عثماني  هيئت

  .حضرت عبدالبهاء به عكا آمدند
خواسـتار نـابودي    ،دشمنان محلـي و بيوفايـاني كـه در آرزوي مقـام    

ايشان بودند، شاهدان دروغيني ترتيب دادند تا ايشـان را دشـمن دولـت و    
ء اتهامـات را رد  در همة اين مراحل، حضرت عبـدالبها . مردم قلمداد نمايند

ايشان بـه  . قبول رأي دادگاه اعالن فرمودند براينمودند و آمادگي خود را 
دازند يا در كوچه و نزندان بيه ياران و مأموران تحقيق گفته بودند كه اگر ب

بازار بكشانند، لعن كنند يا آب دهان اندازند، سنگسار نمايد و يا هـر آزار و  
بـاز   ،رند، در هوا بياويزند و يا تيرباران كننـد اذيت و توهين و ذلتي را روا دا
  .مسرور و شادمان خواهند بود
هـاي تحقيـق در عكـا بودنـد يـا بـه مركـز         در تمام مدتي كه گـروه 

گشتند و دوباره  و يا بازمي ،رفتند و همه منتظر صدور حكم جديد بودند مي
ان رفتند، دوسـتان و يـار   طلب مي به سراغ شاهدان دروغين و دشمنان جاه

نگران و اندوهگين بودنـد و بيوفايـان خوشـحال و شـادمان كـه بـاالخره       
ايشان از سر راه برداشته خواهند شد و آنان به رياست و سرسند ري ميرو. 

حضرت عبدالبهاء با كمال آرامـش بـه امـور عـادي زنـدگي      در اين حال، 
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 ايبـر و پذيراي ياراني بودند كه از دورترين نقاط ايران يـا غـرب    ،مشغول
رسـيد پاسـخ    هاي بهائيان كه هر روز مـي  به انبوه نامه .آمدند ديدارشان مي

وظيفـه   ،دادند و با اطمنيان بـه عنايـت و پشـتيباني حضـرت بهـاءاهللا      مي
  .دادند رهبري جامعه بهائي را انجام مي
ـ   وقتي ايشان را مي ،مردم عادي و حتي دوستان كمـال  ه ديدند كـه ب
بـا شـگفتي و    ،در بـاغ رضـوان مشـغولند   فراغت به كاشتن درختان ميـوه  

هيئـت بازرسـي بـزودي حكـم      كـه دانند گفتند آيا ايشـان نمـي   حيرت مي
حتـي كنسـول     كند و ديگر از اين فراغت خبري نيست؟ شديدي صادر مي

اسپانيا پيغامي به حضور ايشان فرستاد كه كشتي حاضر و آمـاده اسـت تـا    
دو شبانه روز كشتي اسپانيايي در  .ببرد ،شما را به هر طرف كه مايل باشيد

امـا جـواب ايشـان    . زديكي بندر لنگر انداخته بود تا ايشان تصميم بگيرندن
فرمودنـد   ،همه محبـت  بعد از سپاس از آن .زده نمود بازهم همه را شگفت

كه هرچه پيش آيد همان كاري را خواهند كرد كه حضرت باب و حضرت 
آنان هيچگاه در صدد نجات جان . ادندد بهاءاهللا در چنين مواقعي انجام مي

  .خود برنيامدند و از مقابل دشمنان فرار نكردند
طراف آن فرمودنـد كـه از   همه به بيشتر بهائيان ساكن عكا و ا با اين

شمار از دوسـتان مخلـص    اي انگشت شوند و تنها خودشان با عدهآنجا دور 
  .در انتظار سرنوشت در عكا ماندند

 1907( خورشـيدي  1286ر اوايل زمستان سال اي كه د نفره 4هيئت 
يكمـاه در  . ترين مأمورين تحقيق بودند به عكا وارد شدند از فاسد) ميالدي

ترين اتهامات سياسي ترتيب دادند و  اي شامل سنگين عكا ماندند و پرونده
به دشمنان و بيوفايان مژده دادنـد   ،آنها هنگام رفتن. راهي استانبول شدند

يا تبعيد به صحراي فيزان  اعدام ،ابت شده و نتيجة دادگاهرم ايشان ثجكه 
  .در آفريقا خواهد بود
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روزهــاي بســيار انــدوهباري را ســپري  بهائيــان عكــا و اطــراف آن 
اما باز هم حضـرت عبـدالبهاء در نهايـت آرامـش بـه ديگـران        .كردند مي

 ،بول رسـيد نبـه اسـتا   چـون  گروه تحقيـق  سوي ديگراز  .دادند دلداري مي
نفر از ترس جان خود مجبور به فرار  4الب جوانان ترك آغاز شد و آن انق

جوان حكومت را  ركتُ حزبِ .دگرگون شد اوضاع سياسي و مذهبي. شدند
تمام زندانيان سياسـي و مـذهبي در سراسـر امپراطـوري     . دست گرفته ب

حضـرت  ) مـيالدي 1908( خورشـيدي 1287در شهريور. عثماني آزاد شدند
آزاد شدند و سال بعد سلطان عبدالحميد امپراطوري عثمـاني  عبدالبهاء نيز 

  .زندان افتاده ب
از عكـا بـه حيفـا نقـل مكـان       ،با آزادي از زنـدان حضرت عبدالبهاء 

تان سـ مكاتبه بـا دو . اما تغييري در زندگي عادي ايشان پديد نيامد ؛نمودند
يم بهايي در سراسر جهان، تشويق به تبليغ و روش و رفتار بـر طبـق تعـال   

الهي رسيدگي به حال بينوايان و مريضان و پذيرايي و ديدار از كساني كه 
شدند، كارهايي بود كه هـر روز انجـام    زيارت به آن سرزمين وارد مي براي
  .دادند مي

از سالها قبل زماني كه دوستان بهايي در سراسر جهان را تشويق بـه  
را با دوسـتان الهـي    آرزوي قلبي خود ،نمودند تبليغ امر حضرت بهاءاهللا مي

 40با آنكـه بعـد از    .توانستند سفر كنند اما اكنون مي .گذاشتند در ميان مي
ـ  ،از نيروي جسماني ايشان كاسته شده بود ،سال اسارت و زندان ي ذوق ول

  .راهي اروپا و امريكا نمود و شوق تبليغ آن حضرت را 
ـ ) مـيالدي  1911( خورشيدي1290سفري كه در تابستان  سـوي  ه ب

ـ     م در  ،طـول انجاميـد  ه صر و سپس اروپا آغـاز شـد و بـيش از دو سـال ب
ـ ) 1913دسـامبر  ( خورشيدي 1292آذرماه در ايـن مـدت   . پايـان رسـيد  ه ب

بسياري از شهرهاي اروپا و شرق تا غرب امريكا را طـي نمودنـد و در هـر    
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  .شهر و دياري پيام خداوند را به گوش طالبان حقيقت رساندند
اروپـا و امريكـا، مالقـات بـا اسـتادان دانشـگاه و       مالقات با بهائيان 

هـاي علمـي و مـذهبي و اجتمـاعي در      ش و اسقف كليساها و انجمنيكش
رسـاندن پيـام خداونـد در ظهـور      بـراي اروپا و امريكا، فرصتهاي مناسبي 

  .جديد بود
ايشان در كليساها ظهور حضرت محمد را اثبات نمودند و در كنيسـه  

همگان بيان نمودنـد كـه خداونـد     برايو  ا،ر يهوديان مقام حضرت مسيح
  .هرگز فيض ظهورش را از عالم قطع نخواهد كرد

  بازگشت به سرزمين مقدس 
سن ايشان بـه هفتـاد رسـيده بـود و      وقتي به ارض اقدس بازگشتند،

 .مسافرتهاي طوالني با قطار و كشـتي هيكـل جسـماني را فرسـوده بـود     
  :روزي در جمع ياران فرمودند

آنچـه بايـد   . كنم از بين شما مفارقت مي آيد كه وقتي مي ؛احباءاي ” 
امـر حضـرت بهـاءاهللا خـدمت     ه اي كه قوه داشتم ب تا اندازه. ام كرده ،بكنم
نهايـت آرزومنـدم ببيـنم     بي. شب و روز در مدت حيات آرام نگرفتم. كردم

هنگـام نـدا بـه    . گيرنـد  احباي عزيز مسئوليت امر مبارك را به عهـده مـي  
تمـام قـواي    .امروز روز شادي و نشاط احبـاءاهللا اسـت  . ت ابهي استملكو

بهـاء   اهلِ وحدت بشارت ،ام و روح حيات من جسماني خود را صرف نموده
محبت و الفت  مشتاقم كه از شرق و غرب و جنوب و شمال، آهنگ .است

ايام زندگاني مـن محـدود   . كه در جمع احباء بلند است، بشنوم و لذت ببرم
خيلـي آرزو دارم   .من باقي نمانده برايروري از ديگر شادماني و س است و

هـاي نـوراني و    هاي درخشان و سـتاره  ه مرواريدلسلكه ببينم احبا مانند س
عنـدليب غيبـي   . پرتوهاي تابان خورشيد و آهوان يك مرغزار متحد گردند

 خـوان اسـت، از آن   كبوتر بهشتي نغمه. گوش دهند ،سرايد آنها مي براياز 
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 ،كنـد  ي ميثاق دعوت مـي دانم. بشنوند ،نداي ابهي بلند است. غافل نمانند
بشـاراتم كـه بشـنوم احبـاء مجسـمة       دريافـت خيلي مشتاق  .اطاعت كنند

ـ   آيـا بـه ايـن    . رورندخلوص و صداقت و محبت و دوستي و شـادماني و س
دارنـد؟ آيـا آرزوي قلـب مـرا متحقـق       ا قلب مـرا مسـرور نمـي   احب ،وسيله
نمايند؟ آيا آرزوهاي قلبي مرا به موقع  سازند؟ آيا به ميل من رفتار نمي نمي

كمـال  ادهند؟ من منتظـرم و ب  گذارند؟ آيا به نداي من گوش نمي اجرا نمي
  “.صبر منتظرم

با ريختن خـون حضـرت بـاب تصـور      كه دشمنان دين و آئين الهي
طن و حبس واز نمودند ريشه امر الهي قطع شد و با تبعيد حضرت بهاءاهللا 

سراسر عمـر آن حضـرت و پـرواز روح آن مظهـر الهـي بـه عـوالم بـاال،         
پـس از   اينكنمودند كه امر بهايي تمام شد،  خوشحال و شادان گمان مي
امـا   .اميدوار شدند باز ضعف جسماني ايشان، و بازگشت حضرت عبدالبهاء

بـه   حضرت عبـدالبهاء سـالمت خـود را بـاز يافتنـد و     . اميدشان واهي بود
  :از جمله فرمودند. مكاتبه با عالم بهايي مشغول شدند

ـ ت مالبته جسد عنصري و قـواي بشـري تحمـل ايـن مشـقّ     ”  تمر س
عبـدالبهاي  هيـر ِ نصـير و ظَ  ،ولي عون و صون حضرت مقصود …ننمايد 

ف بر وداع اسـت و  شرِگويند كه عبدالبهاء م بعضي مي. عليل و ضعيف بود
لهذا اين عوارض سبب خاتمـة زنـدگاني    .ناتوانينحطاط و قواي او رو به ا

در  هرچند جسـم  ،مبارك الحمد اهللا به عنايت جمالِ. نه چنان است .گردد
ولـي قـواي    ،ناتوان آيـد  ،ناقضان و ناقصان نبالياي سبيل مبارك به گما
بـه فضـل و موهبـت     ،و الحمدهللا حـال  .يئناحقيقي در نهايت جواني و توا

نوحات رحمـاني شـامل و بشـارات    قوة جسماني حاصل و س ،جمال مبارك
  “الئح ،واضح و فرح روحاني ،رباني

  در زمان جنگحيفا 
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تعداد . اي از جنگ نبود خورشيدي هيچ نشانه 1292در زمستان سال 
زيارت به حيفا آمده  برايزيادي از كساني كه از ايران و سرزمينهاي ديگر 

وقتـي نامـة چنـد نفـر از      .دانسـتند  بودند، مصاحبت ايشان را غنيمـت مـي  
ـ  برايبهائيان ايران كه اجازه خواسته بودند تا  ه زيارت به حيفا سفر كنند، ب

. همـه، اجـازه نفرمودنـد    در نهايـت حيـرت   ،دست حضرت عبدالبهاء رسيد
عد يكي يكي زائـران را  در طي چند ماه ب. دانست هيچكس علت آن را نمي

اوايل مرداد . نكه هيچكس اجازة آمدن داشته باشدآ بدون ،مرخص نمودند
ناگهـان آتـش جنـگ جهـاني اول      .هيچ مسافري در حيفا نبود 1293ماه 
 لِّبا كُ ،د و ارتباط سرزمين سوريه كه حيفا هم قسمتي از آن بودشور  شعله

  .عالم قطع گرديد
ي را در حـبس و زنـدان گذرانـده    حضرت عبـدالبهاء كـه عمـر    براي

اگرچه هيچ خبري از . اين محدوديت و قطع ارتباط قابل تحمل بود ،بودند
هـيچكس   بـراي اي  رسـيد و هـيچ لـوح و نامـه     بهائيان عالم به حيفا نمي

 بـراي ريـزي   بـه برنامـه    ْشد، اما حضرت عبدالبهاء با اطمينان فرستاده نمي
  .بودند مشغول، فراهم كردن آذوقه در سالهاي آينده

صحراهاي اطراف طبريه به راهنمـايي حضـرت    ،در طي سالهاي بعد
ـ  مـانع از   ،بدسـت آمـده   ن محصـولِ عبدالبهاء گندم كاشته شد و هزاران تُ

 ،كه در شهرهاي دور و نزديك بود در حالي اين .قحطي در آن منطقه شد
  .بسياري از مردم بر اثر قحطي ناشي از جنگ به جان آمده بودند

همگـان   لِشـام  ْمثل هميشه چون بـاران  آن حضرت و عنايتلطف 
تمام مردم عكا و نواحي اطراف از سفرة آن حضرت نصيب بردند و در . بود

  .گذراندند روزگار ميراحت و آسايش 
بعد  3ساعت ) 1918سپتامبر  23( خورشيدي  1297در روز اول مهر 

 ،ساعت جنـگ هار چاز ظهر سواره نظام انگليسي و هندي پس از بيست و 
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  .فضا را پر كرد ،اهل شهر بر شهر حيفا غالب شد و فرياد شادمانيِ
دانسـتند و مسـئوالن    حضرت عبدالبهاء را ناجي خود مـي  ،مردم شهر

  .نمودند جديد شهر در هر موضوعي با ايشان مشورت مي
نگري در چند سال  صفات عالي و فداكاري ايشان و تدبير و آينده

باعث  ،آذوقه مردم و آسايش آنان در دوران جنگخاطر تأمين ه ب ،گذشته
كه نشانه  )شواليه( Knighthood شد كه دولت انگلستان ايشان را به لقب

  .شرافت است، ملقب نمايد
نمودند و جميع صـفات عـالي و    تمام كساني كه ايشان را مالقات مي

شـهادت بـه بزرگـي آن حضـرت      ،نمودنـد  شريف را در ايشان مشاهده مي
اي كامـل از   حضـرت عبـدالبهاء نمونـه    هدانند ك اما اهل بهاء مي ،دادند مي

هايي است كه در ظهور حضرت بهاءاهللا در اين عالم خلـق خواهنـد    انسان
  . شد

سال پس از جنگ جهاني اول در  يك )نويسندة كتاب( دكتر اسلمنت
ايشـان هميشـه آمـادة    : نويسـد  او مـي . حيفا مهمان حضرت عبدالبهاء بود

پايان  حوصلة بي. كساني بودند كه به آن احتياج بيشتري داشتندخدمت به 
و لطف و مالطفت و روح سازش و بردباري ايشـان باعـث شـده بـود كـه      

  .هركسي آرزو داشته باشد در حضورشان باشد
گذرانيدنـد و از سـحرگاه تـا     هر شب ساعاتي را به دعا و مناجات مي

هـاي رسـيده    نـدن عريضـه  خوا :شام پيوسته به انجام كاري مشغول بودند
مالقـات زائـرين و دميـدن     ؛بهائيان سراسر عالم و جواب به مكاتيب آنهـا 

خدمت خدمت به امر الهي و  برايروح سرور و اطمينان در آنان و تشويق 
.. .شـتافتند  مالقات مقامات شهري و مذهبي كه به ديدارشان مي ؛دمرمبه 

در اين حال نيز يك يا چند  .كردند روي مي بعدازظهرها معموالً قدري پياده
گـاهي  . كردند نفر از زائرين همراه بودند و از صحبتهاي ايشان استفاده مي
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نمودنـد و   مـي زدند و از آنها دلجـويي   ري به فقرا ميسها  روي در اين پياده
بـه سـالن بزرگـي كـه      ،در بازگشت. فرمودند دريغ نمي مالي   البته از كمك

را شـادمان   آنـان رفتنـد و بـا سـخنان خـود      شدند، مي  همة احبا حاضر مي
اي از زائرين و دوستان  هميشه چه در موقع ناهار و يا شام عده. نمودند مي

لطيفه و سخنان ، در اين هنگام حكايت. مهمان ايشان بودند ،در سر سفره
  . نمود همه را سرشار از لذت معنوي مي ،بخش ايشان شادي

ـ خانة من ”: فرمودند بيشتر اوقات مي و  “رور اسـت خانة شادماني و س
افرادي با نژادهاي مختلف و رنگهاي گوناگون و مليت و . اً چنين بودتحقيق

شـدند گـويي    دين متفاوت با كمال محبت به يكديگر به دور ميز جمع مي
  .شد نمايي از ملكوت خداوند در روي زمين ظاهر مي

تمـام   بـراي جامعة كوچك حيفـا كـه    برايحضرت عبدالبهاء نه تنها 
آن  برايهمه كار و مشغوليت  آن. بهائيان عالم پدري بسيار مهربان بودند

  .خورشيدي باقي بود 1300حضرت تا آذرماه سال 
روز جمعه چهار آذر ماه پس از ناهار پاسخ چند عريضه را فرمودنـد و  

آنگاه استراحت مختصري نمودند و بعد در باغ بـه قـدم زدن   . كاتب نوشت
سه روز بعد ساعت يك و نـيم صـبح   . بان صحبت كردندپرداختند و با باغ

  .آذر با نهايت آرامش به عالم باال صعود فرمودند 7دوشنبه 
اين خبر بزودي در شهر منتشر شـد و بـا تلگـراف بـه سراسـر عـالم       

ها هزار نفر از حاكم بيت المقـدس تـا پيشـوايان     روز بعد ده. مخابره گرديد
دم عادي از مسـيحي و يهـودي و   اديان و كنسول كشورهاي مختلف و مر

ـ   رد در مراسـم  مسلمان و اشراف فلسطيني و مصري و يوناني و تـرك و كُ
نفــر از نماينــدگان مــذاهب و  9. خاكســپاري پــدر فقــرا شــركت نمودنــد

هاي اسالمي و مسيحي و كليمـي در آن مراسـم نطـق نمونـد و از      جامعه
  .دست دادن آن وجود مقدس را به عالم تسليت گفتند



 براي عصرجديد ظهورجديد

89 
    

  
  آثار حضرت عبدالبهاء

ايي اسـت كـه در جـواب    ه بيشترين آثار قلمي حضرت عبدالبهاء نامه
بيشـترنطقها و  . سئواالت بهائيان و غير بهائيان پژوهشگر صادر شده است

. هـايي چـاپ شـده اسـت     هاي آن حضرت نيـز بصـورت مجموعـه    خطابه
 انـد نيـز در دسـترس    بسياري از خاطرات كساني كه درحضور ايشان بـوده 

هاي فارسي و عربـي و تركـي    حضرت عبدالبهاء به زبان. باشد همگان مي
 ،نياعـالوه بـر مواضـيع دينـي و عرفـ     . نوشـتند  فرمودند و مي صحبت مي

شرح  ،بسياري از مسائل اجتماعي و علمي و فرهنگي جهان در آثار ايشان
  .و توضيح داده شده و راه حل مشكالت عمومي عالم بيان گرديده است

مظهر امر الهي قبل از آنكه اين عـالم   ،ين بار در تاريخ ادياناول براي
  .مقام بعد از خود را تعيين فرمود ،را ترك كند با خط و مهر خويش

حضرت بهاءاهللا در وصيت نامه از همة پيروان خويش عهد گرفت كه 
فرمودند هركس به او توجه كند   .بعد از او به حضرت عبدالبهاء توجه كنند

  .ه از او رو بگرداند از خدا روگردانده استككرده و هر به خدا توجه
بسياري از بهائيان ايراني و غربي حضرت عبدالبهاء را ستودند و او را 

ايـن سـبب انـدوه فـراوان حضـرت      . جلوةملكوتي و رجعت مسيح خواندند
  :آن حضرت با تأكيد فراوان فرمودند. عبدالبهاء شد

و آن آرزوي جان مـن اسـت   يك خواهش از جميع ياران الهي دارم “
كه مرا به صعبوديت آستان مقدس رف، تأويل بستايند و به جـز   ن دونِم

را  ءايـن عبـد صـادر، عبـدالبها     ةبه كلمات و تعبيراتـي كـه از نفـس خامـ    
  “ .به همان قدر كفايت كنند. ابداً تجاوز از آن نكنند. نستايند

مـن و مقـام و مرتبـه مـن و     وصف ستايش و " در ادامه فرمودند كه
اسم و رسم من و ذات و هستي من و آشكار و پنهان من عبدالبهاء اسـت  
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  )ترجمه(  "اي جز اين نيست و هيچ مقام و رتبه
البته ياران الهي، استدعاي اين عبد را كه به كمـال عجـز و نيـاز      "

نموده قبول خواهند فرمود و اين قلب حزين را شادمان خواهند كرد و اين 
بـه اسـتماع    ءجسم عليل را حياتي جديد مبذول خواهند داشت تا عبدالبها

اين بشارت كبري و حصول اين موهبت عظمي شادماني كنـد و سـرور و   
  ".فرح رحماني يابد

الواح . بسياري دشوار بود برايبديهي است كه فهم اين حقيقت بديع 
عبوديت و  فراواني طي سالها از قلم حضرت عبدالبهاء صادر شد تا حقيقت

  .بهائيان قابل فهم گردد برايبندگي 
حقيقــت و دريــاي عبوديــت  هدر آئينــرا يــزدان و راز رحمــان  رّســ” 

اكتشاف و پرتو جهـان افـروز بزرگـي و آزادگـي و رسـتگاري را در مطلـع       
  “.ان پروردگار مشاهده كنتبندگي و خاكساري آس

بهائيان درك اين حقيقت كه راز الهي در درياي بندگي كشـف   براي
شود و جلوة بزرگي و آزادگي و رستگاري در افق بنـدگي و خاكسـاري    مي

گذشت تا حضرت عبـدالبهاء بـا    سالها بايد مي. گردد، آسان نبود آشكار مي
خاك تا جهان پهنة از  ،كه در اين عالم هستي ندداد زندگي خود نشان مي

  توان پرواز نمود  فقط با بال بندگي مي ،پاك
”پـرواز در اوج    هـي آرزوي ايـن مـرغ بـي پروبـال،     تَنپس بدان كه م

. ريروك سلَبندگي است نه آزادگي، طيران در حضيض چاكري است نه فَ
 ،م گردد و جانم به شـادي رّپس تا تواني مرا به اين صفت بخوان تا دلم خُ

  “ جمال قدم همدمِ
كـرد،   اء به خطراتي كه اين امر جديد را تهديـد مـي  حضرت عبدالبه

ان و محافظ اين بنگهيگانه  ،كه خداوند ندو يقين داشت ندبخوبي واقف بود
  . امر جديد بوده و هست
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هـاي آلـوده بـه بيمـاري      انديشـه  ند كـه با وجود اين هرگز اجازه نداد
رشد كند و در اساس اين بناي الهـي خلـل    ،خودبيني و غرور و جاه طلبي

  .اندازد
در طول دوراني كه حضرت عبدالبهاء هدايت جامعه بهايي را برعهده 

ايـن رشـد و توسـعه    . داشتند، امر جديد بسوي جهاني شـدن پـيش رفـت   
ايشان تنهـا  . مخصوص حضرت عبدالبهاء بود تمحتاج راهنمايي و دستورا

هور مظهر امر جديد در عـالم ظـاهر   كسي بودند از نيروي عظيمي كه با ظ
نامـه ايشـان گشـوده نشـد و      تا زماني كه وصيت. آگاهي داشتند ،شده بود

حضرت شوقي رباني معاني و مفاهيم آن را توضـيح و تشـريح نفرمودنـد،    
 بهائيـانِ . كمتر كسي به مفهوم حقيقي عبوديت و بندگي ايشان واقف بـود 

آن  بـراي امـر   مقامي برابـر مقـام مظهـرِ    ،فراوان ذبةساده دل از شور و ج
بيش از پيش با آگـاهي و   ،كه امروزه بهائيان در حالي .حضرت قائل بودند

  .فهمند اند مقام آن حضرت را مي دست آوردهه كه ب يبينش
وقتـي كـه حضـرت بهـاءاهللا مسـئوليت       ،هنگام درگذشت مظهر امر

د ارشـد خـويش   بر دوش فرزن ،اي كه تأسيس فرموده بودند رهبري جامعه
دند و اين عالم را ترك نمودند، حضرت عبدالبهاء هنوز زنداني بودنـد و  انه

اما بـا گذشـت    .رسيد نظر ميه پناهي ب ديانت بهايي در نهايت ضعف و بي
در بسياري از   زمان و هدايت ايشان، امر الهي با نيرويي غير قابل مقاومت

وپا با عمل به تعاليم الهي اين جوامع ن. ا گشتياي پو كشورها داراي جامعه
محـو تـاريكي ظلـم و نـاداني شـتافتند تـا طلـوع         برايبه مبارزه روحاني 

  . خورشيد عدالت و حقيقت را بر عالميان بشارت دهند
عبوديت و بنـدگي اسـت    ،سرچشمه اين پيشرفت و توسعة روز افزون
تــرين صــورت تجلــي كــرده  كــه در وجــود حضــرت عبــدالبهاء بــه عــالي

بدالبهاء در الواح وصاياي خود كه همان وصيت نامـه ايشـان   حضرت ع.بود
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  : فرمايند است مي
اعلـي مظهـر    اساس عقايد اهل بهاء روحي لهم الفداء حضرت ربِّ” 

وحدانيت و فردانيت الهيه و مّبر جمال قدم، حضرت جمال ابهـي روحـي   ش
ـ الحبائه الثابتين فداء م ر كليـه الهيـه و مطلـع حقيقـت قـدس ربانيـه      ظه ، 

  “ه قائمونمرِاَل بِه و كُلَ عباد  مادون كلٌ
گردد كه حضرت باب و حضـرت   با اين بيان و بيانات ديگر واضح مي

دو مظهر ظهور الهي و داراي مقامي باالتر از ادراك انساني و غير  ،بهاءاهللا
وحـدت   بـراي اساس محكم  و با اين بيان پايه. بندگان اوئيم همه آن دو،

ديد كـه چگونـه آن    مدر فصلهاي بعدي خواهي. خته شدري عقيده و ايمان
در  ،بـا هـدايت جانشـين ايشـان     ،روح قدسي پـس از حضـرت عبـدالبهاء   

  .مؤسسات اداري بهايي جريان يافت
اعلي لِثَم  

حضرت بهـاءاهللا فرصـتي    اينزول وحي الهي به مدت چهل سال بر
ـ   . باقي نگذاشت تا پيوسته با پيروان خود در ارتباط باشـند   رايـن وظيفـه ب

عهدة حضرت عبدالبهاء قرار گرفت كه با جهـان امـروز بـا هـزاران گونـه      
ايشان نشان دادنـد كـه در عـالمي كـه      .ارتباط نزديك حاصل كنند ،گوني

همه جا و همه چيز  كسب آسايش و رفاه مادي بر برايخودخواهي و غلبه 
پـاك و   ،برتري دارد، ميتوان بدون دلبستگي به آنچه ديگران در پـي آننـد  

آنگونه كـه مسـيح و حضـرت بهـاءاهللا و     -در راه خدمت به نوع بشر  ،منزه
هرچـه فتنـه و انقـالب و تهمـت و     . زنـدگي كـرد   -انـد  ديگر انبيا خواسته

و محبت و تمجيد و احترام و  ،بدگويي و كينه و دشمني و خيانت از طرفي
اخالص از طرف ديگر احاطه كرده بود، آن حضرت مانند مشعل فروزانـي  

در معرض طوفـان زمسـتاني و    ،كه بر تخته سنگي عظيم قرار گرفته باشد
بـه نـور افشـاني     ،تالطم امواج درياي تابستاني، در كمال سكون و آرامش
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گونـه  چآموختند كـه   انيبهائزندگي خود به  آن حضرت با . مشغول بودند
 .زندگي كنند



 

 

  فصل پنجم
  ؟بهائي يعني چه

  دنياي ما
كنـيم كـه از هـر گوشـه آن نالـه و فريـاد        ما در عالمي زنـدگي مـي  

فساد  .رسد نااميد از آينده به گوش مي بيچارگان بلند است و گريه كودكانِ
و تباهي در همة اعضاي هيكل اين عالم ريشه دوانيده و آن را بـه ورطـة   

  .نابودي و فنا كشانده است
روزي نيست كه خبري از فسـاد در اقتصـاد، سياسـت، هنـر و حتـي      

در چنين اوضاع و احوالي بهائيان معتقدند كـه بـاالخره   . ديانت آن نشنويم
و مدينه فاضلة افالطون ملكوت خداوند بر روي زمين شكل خواهد گرفت 

البته پيش از آنكه ملكوت بر زمـين مسـتقر   . را به چشم ظاهر خواهيم ديد
  . شود بايد در قلب مردمان قرار يابد

در اين فصل تعليمات حضرت بهاءاهللا در مورد رفتار و كردار افـراد را  
  .كنيم تا ببينيم مقصود از بهائي بودن چيست مرور مي

  زندگي بهايي
ضرت عبدالبهاء سؤال شد كه بهائي يعني چـه؟ در جـواب   وقتي از ح

بـا همـة مردمـان مهربـان     م را دوسـت داشـتن و   فرمودند يعني جميع عالَ
در خدمت به همنوع كوشيدن، در راه صلح عمومي و ترويج برادري . بودن

 در جايي ديگر عبارت كوتاه اما بسيار پر معني. بين همة بشر همت نمودن
نـي كسـي   يع "كمـاالت انسـاني   جامع جميع بهائي يعني" :را مي فرمايند

. كماالت انساني در وجودش جمع شده باشد ةمتواند بهايي باشد كه ه مي
ـ    ،در حقيقت سـوي آن در  ه اين نقطة نظرگاه هريك از ماست كـه بايـد ب

  .باشيم تحرك
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انسان ممكن است بهايي باشد ولـو نـام   " :فرمايند در جايي ديگر مي
به تعاليم حضرت بهـاءاهللا رفتـار    كه كسي .ا نشنيده باشدحضرت بهاءاهللا ر

نمايد بهايي است و برعكس اگر كسي پنجاه سال خود را بهايي ناميـده و  
  ".بهايي نيست ، بموجب تعاليم رفتار ننموده

 ،نام خود را جميـل بگـذارد  كه شخصي با صورت زشت ممكن است 
سياهي ممكن اسـت   فريب نامش را نخواهد خورد و شخص اما هيچكس

  .باور نخواهد كرد ،حتي خودش ،خود را سفيد بخواند اما هيچكس
مثل گياهي است كـه در   ،شناسد كسي كه مظاهر ظهور الهي را نمي

امـا زنـدگي او    ،شايد هرگز خورشيد را نبيند و نشناسـد . ساية روئيده است
  .بسته به خورشيد است

د روحـاني هسـتند و   خورشـي  ،مظاهر الهـي يعنـي انبيـاء و پيـامبران    
كـه در آن زنـدگي   روزي  .حضرت بهاءاهللا آفتـاب جهانتـاب امـروز اسـت    

خورشيد ديروز و پارسـال و صدسـال پـيش جهـان را حـرارت و      . كنيم مي
كردند و بر زمين نور و گرما  اگر آن خورشيدها طلوع نمي. زندگي بخشيدند

خورشـيد امـروز   اما فقـط   .سرد و مرده بود ،كردند، امروز زمين ارزاني نمي
هاي پرورش يافته در پرتو خورشيد ديـروز و پارسـال را بـه     است كه نهال

  .رساند ثمر مي
سـرخ و   بايد مثل گلِ ،رسيدن به زندگي بهايي به معناي واقعي براي

جويد، ما نيـز   خورشيد ارتباط مستقيم مي ةبا اشع ،شكفتن برايياسمن كه 
 و آن نـور و گرمـا همـة زنـدگي    . با حضرت بهاءاهللا ارتباط قلبي پيدا كنيم

رنـگ و   ؛سبزي و خرمي اوست ؛ طراوت و شادابي اوست ؛وجود گل است
همينطـور   .انـد م نمـي  بوي اوست و اگر قطع شود از هيچكدام اثري باقي

 ؛شيد روحاني احتياج دارد تا طراوت يابدوجود حقيقي ما به اشعه و نور خور
  .خرم وشاداب شود و رنگ و بو پيدا كند
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كننـد بلكـه در    هيكل بشري حضرت بهاءاهللا را پرستش نمي  بهائيان
عـزت و بهـاء خداونـد را    . كننـد  مقابل جالل و بزرگي خداوند سـجده مـي  

بهـائي بـه حضـرت    . نمايند كه حضرت بهاءاهللا مظهر آن است ستايش مي
هدايت  برايسي و حضرت مسيح و حضرت محمد و تمام پيامبراني كه مو

آنهـا را طلـوع همـان    . نگـرد  اند به ديدة احتـرام و تقـديس مـي    خلق آمده
انـد و   د كه در روزها و سالهاي پيشين طلوع نمودهدان اي مي انهخورشيد يگ

اما معتقد است كـه حضـرت بهـاءاهللا     .اند عالم را حرارت و زندگي بخشيده
روزي كـه مـا    ؛امروز است براياو حامل پيام خداوند . رشيد امروز استخو

 بـراي او بزرگترين مربي و معلم جهاني اسـت كـه   . كنيم در آن زندگي مي
هاي وجود را بـه   او آمده تا نهال. تكميل تالش پيامبران پيشين آمده است

  :فرمايد حضرت مسيح مي. ثمر بنشاند
بايد خود را انكار كرده و صـليب   ،اگر كسي خواهد متابعت من كند” 

زيرا هركس بخواهد جان خود را برهاند  .خود را برداشته و از عقب من آيد
را  آن ،جان خود را به بخاطر من هالك كنـد اما هركه  .آن را هالك سازد

  .اند همين را از پيروان خويش خواسته ،همة مظاهر الهيه 8” .دريابد
 اين چيزي است كه همة اديـان را  ؛محبت و اطاعت كامل با خلوص
بـه   ،هـا و باليـا و شـهادت مـؤمنين     با تمام مخالفتهاي دشمنان و سختي

  .پيروزي رسانده است
جـاي بنـدگي و خلـوص را      طلبـي  ريا و جاهاما هرگاه خودپسندي و 

روح . آن ديانت رو به انحطاط و پستي نهاد و عامـه پسـند گرديـد    ،رفتگ
  .از دست داد و به ورطة فنا كشيده شدا نهايت خود ر و قوة بي تنجا

را  كـافي نيسـت كـه آن    ،اگر ما به حقيقت ظهور الهي آگـاه شـديم  
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بلكه بندگي  ،تصديق كنيم و يا نام خود را در زمرة پيروان آن دين درآوريم
خداونـد از  . و اخالص كامل و صميمانه الزم است تا به ثمرة ايمان برسيم

 آنگـاه . اطاعـت كنـيم   و خواهد كه مظهر ظهور او را دوست بـداريم  ما مي
در همـة   .ص تمام بـه تعـاليم و اوامـر او عمـل نمـائيم     وبا خلو  صميمانه
هـور الهـي   حضرت بهاءاهللا مظهر ظ. خداوند چنين خواسته است ،ظهورات

  . اين زمان براياين ايام است و تعاليم او  براي
 پس از ديگري گيرد و نوزادان يكي صورت مي انفراديتولد جسماني 
اگـر در  . ممكـن اسـت   انفراديتولد روحاني نيز . گذارند پا به اين عالم مي

 دليل بـر آن  ،مردم بيشتري موفق به شناسايي مظهر امر الهي شوند ،آينده
تسليم و اطاعـت از خداونـد و مظهـر امـر او      يادگي مردم براست كه آما

 در آن. نه آنكه راه ورود به دين الهي وسيع شـده باشـد    بيشتر شده است
 هـاي طـوالني و تلـخِ    پـس از تجربـه   ،مصيبت زده و اندوهگين روز مردمِ

اند كه تنهـا راه   با دلي شكسته به اين راز پي برده ،راههاي غفلت و ناداني
وسـيلة  ه ليم اوست كه باتوجه به حق و دستورات و تع ،ر اين عالمنجات د

  .مظهر امر الهي در اين روز به عالم ارزاني شده است
  جستجوي حقيقت

ــه عــدل و انصــاف توصــيه    ــروان خــويش را ب حضــرت بهــاءاهللا پي
بر هر فردي واجب است كه شخصاً جالل و بهاء خداوند را در . فرمايند مي

  .حضرت بهاءاهللا مشاهده نمايد و به حقيقت آن پي برد ظهور
انـد   اند، از مردم خواسـته  همة مظاهر الهي در هر زمان كه ظاهر شده

كه چشمان خود را بگشايند و عقل خود را بكار برند تـا بتواننـد ظهـورات    
تا ابرهاي تعصـب را   ،چشم تيزبين الزم است و فكر آزاد. الهي را بشناسند

كوركورانه را بشكند و به درك حقيقـت نائـل    زنجيرهاي تقليدكنار بزند و 
  .شود
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بـاك   جستجوي حقيقت بـي  راهدر اگر كسي بخواهد بهائي شود بايد 
او بايد چشم معنوي خود را بيدار و استعداد روحـاني خـود را فعـال و    . شود

هاي جسماني و معنـوي خـود    حقيقت همة توانايي در طلبِ. زنده نگه دارد
  . چيزي را قبول نكند ،اندازد و بدون دليل صحيح و قانع كننده را بكار

پاك و فكرش از تعصـب آزاد   ،اگر قلب كسي كه طالب حقيقت است
بشناسد و البته از محبـت و   ،هيكلي ظاهر شودهر باشد، مظهر الهي را در 
  .دبندگي او محروم نمانَ
ـ  ” نـام  ه در لوحي بحضرت بهاءاهللا  همـة  ريشـة  ( “خيـر الل اصـل كُ

  :فرمايند مي )ها خوبي
اال  هـذا لـن يحقـق    اصل كل العلوم هو عرفان اهللا جـل جاللـه و  "

شـناخت خداونـد اسـت و آن     ،هـا  اصل همة دانـش ( “بعرفان مظهر نفسه
هرگز ممكن نيست مگر به شناخت مامر خداوند رِظه.(  
تـوانيم بـه    تـا او را نشناسـيم نمـي   . مظهر الهي انسان كامـل اسـت  

او حقيقت وجود . ما وجود دارد پي بريم هايي كه در خود تواناييامكانات و 
هاي چمـن   در سوسن” : حضرت مسيح فرمود .ما را بر ما ظاهر خواهد كرد

ل سوسن به ظاهر از يك پياز نازيبا و گ“ .كنند چگونه رشد مي تأمل كنيد 
 كه دست باغبان آنرا در زمين مناسب بكارد پيش از آن. رويد بي مقدار مي

توانستيم لطافت و زيبايي و ظرافـت   هرگز نمي ،و آب دهد تا به ثمر نشيند
حتي اگـر آن پيـاز را قطعـه قطعـه     . شكوفه و گلبرگهاي آن را تصور كنيم

وجود ما مثـل آن پيـاز   . يافتيم همه زيبايي نمي اي از اين نشانه ،كرديم مي
م و در اگر باغبان الهي يعني مظهـر امـر خداونـد را بشناسـي    . سوسن است

دستان پر مهر او قرار گيـريم و در زمـين ارادة او كاشـته شـويم و بـه آب      
مـي  گلهاي خدمت و محبت و بندگي در وجود ما  ،تعاليم او آبياري گرديم

  . گرددمي شكفد و معني و مقصد زندگي بر ما روشن 
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  محبت اهللا 
هايي كه همراه با شناخت مظهـر امـر الهـي در وجـود      يكي از پديده

ممكن نيست كه شناخت باشـد و محبـت   . محبت اهللا است ،شود ميظاهر 
  .نباشد يا محبت الهي باشد و شناخت مظهر امر نباشد

ـ  علـت آفـرينش ممكنـات    ” :فرمايـد  حضرت بهاءاهللا مي ب بـوده ح“ 
تنهـا مقصـد   . خاطر عشقي كه به ما داشـت مـا را خلـق نمـود    ه خداوند ب
ـ  . الهـي اسـت   بِّح ،يك بهائي برايزندگاني  يـاد دارد كـه   ه او پيوسـته ب

اگـر مـرا دوسـت نـداري     . دوست بدار تا دوستت بدارممرا خداوند فرموده 
ست كه بدون عشـق الهـي   ا صود آنمق. هرگز تو را دوست نخواهم داشت

  . ممكن نيست از محبت او نصيب ببريم ، در دل
بـاغ   نـور را بـر   تاريك و بي سرداب ،بوته گل سرخي كه به ارادة خود

ما اختيـار   .بزرگ ترجيح دهد، خودش، خود را از اشعه آفتاب محروم نموده
م ياز نورو حرارتش بهره گيـر . اين را داريم كه به خورشيد حقيقت رو كنيم

يـا  . هايي پنهان در ما را ظاهر كند و پيوسته در حال رشد باشـيم  تا توانايي
يـا در   ،يقـي كه در سرداب هوي و هوس و افكـار و خيـاالت غيـر حق    آن

از حقايق معنـوي  خبري  تعصب و تقليد و يا در تاريكي غفلت و بي ظلمت
  .عمر گرانمايه را به انتها رسانيم ، و ظاهر پرستي

محبت اهللا معنايش اين است كه همه چيـز و همـه كـس را دوسـت     
  :فرمايد شاعر مي .اي از خداوند است زيرا هر چيز جلوه .بداريم

  رم از اوستكه جهان خُرم از آنم به جهان خُ
  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست                              

از . عاشقي اسـت كـه همـه را خالصـانه دوسـت دارد      ،بهايي حقيقي 
محبـوب حقيقـي    .درزومي دورتي ندارد و به هيچ چيز نفرت نهيچكس كُ

. كنـد  مشـاهده مـي  بينـد و آثـار او را همـه جـا      اي مي خود را در هر چهره
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  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي
قلبتان . به اظهار دوستي و محبت كه فقط با حرف باشد قانع نشويد"

گذرنـد،   را با محبت خالصانه نسبت به تمـام افـرادي كـه در راهتـان مـي     
  ".مشتعل سازيد
. ما بايد مانند يك روح در هياكل مختلف باشـيم ”  :فرمايند و نيز مي
  “.يكديگر را دوست بداريم در درگاه خداوند عزيزتريمهرچه بيشتر 

  :در يك انجمن در امريكا فرمودند
اديان الهي گرچه به صورت و نام مختلف است اما در حقيقت يكي "
ل باشد از هـر  عاشق گُ. بايد عاشق نور باشد از هر افقي بتابد انسان. است

گـر كسـي بـه    ا. طالب حقيقت باشد از هر محلي صادر شـود . خاكي برويد
عالقـه داشـتن بـه    . نشانه دوست داشتن نور نيسـت  ،فانوس دلبسته باشد

ارزش  ،لطفي ندارد اما لذت بردن از گلي سرخ كه از خـاك روئيـده   ،خاك
انسـان  . عالقه به درخت نفعي ندارد اما چيدن ميوه لذت بخش است. دارد

ت از هـر  كلمـة حقيقـ   .بايد از ميوة خوشگوار بهره ببرد از هر درختي باشد
 ،حقيقت در هـر كتـابي باشـد   . بايد مورد قبول قرار گيرد ،زباني خارج شود
اگر ما متعصب باشيم، اين تعصـب باعـث محروميـت و    . بايد پذيرفته شود

اگر دربـارة اديـان   . تفاهم استخاطر سوءه جنگ بين اديان ب. ناداني است
ملتفت  ،نمائيمرا كشف ها اساسي آن تحقيق كنيم و حقايق پنهان در اصولِ

در  .يكـي اسـت   هـا زيرا حقايق اصليه آن. خواهيم شد كه همه توافق دارند
تواننـد بـه نقطـه وحـدت و يگـانگي       مـي  ،اين صورت اهل اديان در دنيـا 

  “.برسند
 بـه جـايي   اين عشق و محبت در سايه تعاليم حضرت بهـاءاهللا بايـد  

ديگران را پرستش نمايـد و مـال و جـان     ،هريك از دوستان” :  برسد كه
. دريغ ندارد و به جميع وسايل سعي كند او را خوشـحال و شـادمان نمايـد   
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طرف او نيـز بـه جانفشـاني    . داشـته باشـد   را بزرگـواري  مقابل بايد نهايت
جهانيان را به وجد و  ،عالم را روشن نمايد و اين آهنگ ،پردازد تا اين رفتار

   ”.ب آردرَطَ
  انقطاع

انقطـاع يعنـي   . طلبـد  انقطاع مـي  ،بندگي و خلوص نسبت به خداوند
انقطاع از ماسوي اهللا يعني از آرزوهاي دنيـوي و حتـي   . دلبستگي نداشتن

دربارة صراط مستقيم يعنـي  . دل برداريم ،عالم بعد برايهاي خود  خواسته
؛ اين صراط ممكن است از ميان ثـروت و فقـر  . ايم راه خداوند بسيار شنيده

 ،هرچه كه باشـد . گلشن يا خرابه بگذرد ؛قصر يا زندان ؛سالمت يا بيماري
فرد بهايي سـهم خـود را بـه نهايـت تسـليم و رضـا و سـرور و شـادماني         

  .پذيرد مي
تفـاوت و   مقصد از انقطاع آن نيست كه ما نسبت به اطرافيان خود بي

كـه   يا آن  دمان را در اوضاع ناگوار تسليم كنيموكه خ آن ، ياالقيد باشيم
ارزش  تحقيـر بنگـريم و بـي    ه ديـدة هاي عالم هستي را ب نعمتها و زيبائي

عاطفه و يا مرتاض و زاهد و  تواند سنگدل و بي بهائي حقيقي نمي. شماريم
شخص بهائي تمام تالشش اين است كـه در مسـير ارادة    .تارك دنيا باشد

اي الهـي و  از نعمتهـ . خداوند حركت كند و آنچه او نخواهد هرگز نخواهـد 
هيچ چيـز او   .اما سر موئي به خالف نرود ،مند شود پايان او بهره مواهب بي

را هراسان و مأيوس نسازد و هيچ گرفتاري و سـختي نااميـد و پريشـانش    
اش بـا نـور محبـت اهللا روشـن گـردد و مشـكالت و        تيره هايشب .ننمايد
  .هايش با ياد خداوند به شادماني و گشايش تبديل شود سختي
فرماينـد كـه مضـمونش بفارسـي      ر كلمات مكنونه عربي بياني مـي د

نست كه اگر مرا دوست داري از آنچه خودت دوسـت داري دل بـردار و   اي
رو بگردان و اگر رضاي مرا جويي از رضاي خودت چشم بپوش تـا تـو در   
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  .من فاني شوي و من در تو باقي گردم
در سـورة   خداونـد رسد كه  اين محبت در شخص بهايي به جايي مي

 رقـد ن يدوني لَ بح لٍردن خَم لِّقَه اَلبِفي قَ ن كانَم " :فرمايد  هيكل مي
خردل، دانة چون ه اي كسي كه در قلبش كمتر از ذر( "كوتيلَم لَدخُن ياَ

  ).محبت غير من باشد هرگز قادر نيست كه داخل در ملكوت من گردد
  اطاعت

چيـزي بخواهـد و او   آرزوي عاشق صـادق آن اسـت كـه محبـوبش     
اين بزرگترين لطف و محبتي اسـت كـه    .خواستة محبوب را برآورده سازد

  .گذارد ت مينَّنمايد و بر سر او م محبوب به عاشق خود مي
اش اطاعـت از دسـتورات و    محبت و بندگي نسبت به خداوند الزمـه 
د را دوست داريم و نما خداو. برآورده ساختن خواستة محبوب حقيقي است

حتي اگـر دليـل و علـت آن حكـم را      ،كنيم اوامر و احكام او اطاعت مي از
  .ندانيم

كنـد حتـي اگـر علـت آن را      ملوان كشتي از فرمان ناخدا اطاعت مي
بلكه ناخدا را كشتيباني  ،كند او از روي ناداني اطاعت كوركورانه نمي .نداند

ا لياقـت  ناخـد . دانـد  آگاه و صاحب تجربه مـي ، ماهر و در دانش دريانوردي
و همـة مسـافران و   د خـو  تنجا ،خود را در فرماندهي ثابت كرده و ملوان

  . داند را در اطاعت از دستورات ناخدا ميديگر ملوانان 
از فرمانده كشـتي   ،فرد بهايي نيز با خضوع و خشوع در نهايت تسليم

اما زماني اين اطاعت عاقالنه است كه از تجربـه و  . كند نجات اطاعت مي
دانش و احاطة ناخدا آگاهي داشـته باشـد و او را فرمانـده اليـق      مهارت و

ـ  ،در چنين حالتي اگر از فرمان ناخداي الهي سرپيچي كند. بداند ه خود را ب
  .سپرده است فنادست امواج 

توان به ثمرات دانـش   مي ،تنها با اطاعت آگاهانه از مربي و معلم دانا
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ماهر و با تجربه نباشد و ملوانان نيـز از   ،اگر فرمانده كشتي. او دست يافت
  چگونه كشتي به ساحل خواهد رسيد؟ ،او اطاعت ننمايند

كند كه صراط شناسـايي خداونـد،    حضرت مسيح به روشني بيان مي
ايمان باهللا و عرفـان او تمـام   " : فرمايند حضرت بهاءاهللا مي. اطاعت است

ن عمل به آنچـه امـر   نشود مگر به تصديق آنچه از او ظاهر شده و همچني
  9"فرموده در كتاب از قلم اعلي نازل گشته
مورد  ،كامل اطاعتكه باعث شده  ،امروزه دمكراسي در اكثر كشورها

هاي يـك   البته اطاعت و تسليم در برابر خواسته. رار نگيردققبول مردمان 
اينجـا  . انـدازه گـردد   نكبت بار است و باعث ضـرر و زيـان بـي    ،فرد عادي
اگــر همــة افــراد و  .طاعــت در برابــر ارادة خداونــد يكتــا اســتســخن از ا

به يگـانگي و   ،همراز و دمساز گردند ،هاي مختلف به خواست خداوند گروه
   .محبت دست خواهند يافت
اي اهل عالم سراپردة يگانگي بلند شد  ":فرمايند حضرت بهاءاهللا مي

همـه بـار يـك داريـد و بـرگ يـك       . به چشم بيگانگان يكديگر را مبينيد
  "شاخسار
ـ    ه اگر مردمان فقط همين يك ندا را بشنوند و به آن عمل نماينـد ب

آموزند، بـه   جاي پيروي از رهبران و پيشواياني كه دشمني با ديگران را مي
هـاي يـك شـاخه همـديگر را خواهنـد       هچشم برگهاي يك درخت و ميـو 

پذيرفت آنگاه ريشة جنگ و جدال و دشـمني در عـالم خواهـد خشـكيد و     
جامعـه جهـاني بهـايي    . بهار دوستي و عشق و وحدت فـرا خواهـد رسـيد   

كوشند تا پيوسته به  اند و مي اي از مردماني است كه اين ندا را شنيده نمونه
  .آن عمل نمايند

                                           
  لوح تجليات  9
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  خدمت
. اش خـدمت اسـت   الزمـه  ،سبت به خداونـد نص محبت و بندگي خال

اين خلق شده تا به عرفان و عبوديت خداونـد   برايداند كه  يك بهايي مي
و  ،يعنـي شـناخت مظهـر امـر او     خداونـد عرفـان   و شناسـايي  .نائل شـود 

  . و خدمت به او اطاعت از دستورات و احكام و تعاليم او عبوديت يعني
فقط از طريـق بنـدگي و خـدمت بـه بنـدگان او        خدمت به خداوند 

 .ايـم  به خـدا پشـت كـرده    ،اگر ما به همنوع خود پشت كنيم .ممكن است
كـوچكترين   آنچـه بـه يكـي از ايـن بـرادرانِ     ” : فرمايد حضرت مسيح مي

  “به من نكرديد ،نكرديد
اي پسـر انسـان اگـر نـاظر بـه فضـل       " :فرمايند حضرت بهاءاهللا مي

نفع خود را رها كن و سعي كن تا به ديگران نفـع برسـاني و اگـر     ،هستي
را  ديگران هـم آن  برايپسندي  خود مي برايهرچه  ،ناظر به عدل هستي

  )ترجمه(   “بخواه
  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي

عبادت آن است كه به خـدمت عـالم انسـاني پـردازي و احتياجـات      ”
طبيبي كه با مهر و مالطفت  .عبادت است ،همين خدمت. مردم را برآوري
كند و بـه يـاري و همكـاري     به حال مريض رسيدگي مي ،و بدون تعصب

  ”.آورد عبادت خداوند را بجا مي ،بين بشر اعتقاد دارد
  تبليغ

بهائي حقيقي به تعاليم حضرت بهاءاهللا ايمان دارد و سراسـر زنـدگي   
 ،شـادماني تمـام  او بـا  . كنـد  خود را با نور هدايت و الهام از آن، روشن مي

داند و با رساندن پيام حضرت بهـاءاهللا   سهيم مي ،در آنچه يافته را ديگران
سـوي خـود جـذب    ه تأييد و عنايت و قدرت خداوند را ب ،به گوش طالبان

ولي هـر   ،ردست و نويسده ماهر گرددبزِ ند ناطقِاتو همه كس نمي. كند مي
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  .بپردازد تواند با زندگي حقيقي بهائي، به تبليغ بهائي مي
 ،تقدير و سپاس از اين موهبتي كه خداوند به ما عنايت فرمـوده  براي

بايد بپاخيزيم و پيام اميد بخش حضرت بهاءاهللا را به انسانهاي رنج كشيده 
هرچه بيشتر ايـن موهبـت را بـه ديگـران     . و درماندة اطراف خود برسانيم

تواند  كدام لذت مي. ما بيشتر خواهد بود برايسهم باقيمانده  ،عرضه كنيم
قابـل   ،انمردمـ با لذت شاد كردن ديگران و بخشيدن روح اميد به قلـوب  

شـادي خـاطر مـا     ،مقايسه باشد؟ هرچه ديگران را بيشـتر شـادمان كنـيم   
تـر و   تر خواهد شد و احساس خدمت به عالم انسـاني در مـا عميـق    افزون

   .گشت دشديدتر خواه
عقايد خود را به كساني كه مايـل نيسـتند، تحميـل     فرد بهايي هرگز

ـ   خواهد ديگران را به ملكوت جذب نمايد نه آن او مي .كند نمي ر وزه كـه ب
زماني كه گـوش   تاخواهند  حضرت بهاءاهللا از ما مي. مجبور به قبول نمايد

 كـه  همچنـان  .لب به سخن نگشائيم ،شنيدن پيام الهي نيافتيم برايشنوا 
ـ   ،بيندساقي تا طلب ن" جمـال معشـوق فـائز    ه ساغر نبخشد و عاشق تـا ب

  ".از جان نخروشد ،نشود
كسي كه مايل بـه   قلبِ پاك بايد بذر كلمات گهربار الهي را در زمينِ

  .لد نه از گيآبرلهاي حكمت و دانش الهي از دل پاشيد تا گُ ،شنيدن است
  :فرمايند در جايي ديگر مي

و اال  لحاصـ  ْ مقصـود   ،قبـول افتـاد  اگـر م . آنچه را دارائيد بنمائيد"
  “باطل ْ ضرُّعتَ

بشـارت   و خداوند امرِ تبليغِ ،ست كه در اين ظهور جديدا مقصود اين
بايد به كمال محبت و مهرباني صورت گيرد نه بـه   ،ظهور حضرت بهاءاهللا

احترامـي و تـوهين بـه عقايـد      نه به بي ؛نه به جهاد و شمشير ؛و اجبار رزو
  .بشيرديگران و نه به وعده و تَ
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  ادب و احترام
  “ نمايم شما را به ادب وصيت مي" :فرمايند حضرت بهاءاهللا مي

ادب را آقا و سفرمايند خوشا از  دانند و مي ر همة صفات اخالقي ميرو
  .شد “به نور ادب منور" كسي كه براي

  ".بزرگ است داراي ادب داراي مقام"
  :فرمايند حضرت عبدالبهاء خطاب به بهائيان امريكا مي

مبادا مبـادا   .مبادا مبادا كسي را بيازاريد .مبادا مبادا قلبي را برنجانيد"
مبادا مبادا انسـاني را مـأيوس و نااميـد     .محبت رفتار كنيد فسي خالفبا نَ

اگـر در زيـر طبقـات     ،هركس سبب اندوه جاني و نوميدي دلي گردد .كنيد
  ".زمين جاي گيرد بهتر از آن است كه بر روي زمين حركت كند

كـه گـل در غنچـه پنهـان      دهند كه همچنـان  ايشان به ما تعليم مي
 -هر قـدر بـه ظـاهر سـنگدل و شـرور باشـد       -در قلب هر انساني  ،است
بهائي حقيقي آن است كه با هر كـس  . اي از روح الهي موجود است نشانه

اگر بيهوده سعي . نمايد مثل باغباني رفتار كند كه با بوته گلي زيبا رفتار مي
هرگز تالشـش بـه ثمـر     ،پيش از غنچه دادن به گل بنشيند ،بوته كه كند

ه را اين تابش نور خورشيد است كه در زمان معيني غنچـ . نخواهد نشست
فـرد بهـائي شـعاع آفتـاب      .نمايـد  ل ميكند و به گل بد شاخه ظاهر مي از

تابانـد و   در دلهـا مـي   ،جهانتاب را بواسطة كلمـة الهـي و محبـت يزدانـي    
  .هاي تاريك را نوراني نمايد خانه

  :فرمايند مي ر ديگرحضرت عبدالبهاء با
از جمله تعاليم حضرت بهاءاهللا اينسـت كـه انسـان در همـه حـال      "

 نـه آن  .دشمن را دوست شمارد و بدخواه را خيرخواه بدانـد  .گير باشد سانآ
كه دشمن را دشمن بداند و مدارا نمايد و بدخواه را بدخواه بداند اما خـوش  

حقيقـت   .تزويـر اسـت  . گونه عمل كردن دورويي اسـت  اين .رفتاري كند
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شما بايد دشمن را دوست ببينيد و بدخواه را خيرخواه بدانيد و به اين  .ندارد
يعني محبت و مهرباني و خيرخواهي شما حقيقي باشد  .روش معامله كنيد

   ".نه مدارا
ظـاهر  ه كه كسي ب جود آنوآموزند كه با  حضرت عبدالبهاء به ما مي

كينـه   ،خبـري از روح محبـت   دشمن است و از روي غفلت و ناداني و بـي 
اما در بـاطن داراي روحـي اسـت كـه نشـان از بخشـش        ،نمايد توزي مي

هرچند در  ،اين حقيقت .ساني استنروحي كه همان حقيقت ا. خداوند دارد
زير غبار يا گـل و الي هـوي و هـوس پنهـان باشـد هنـوز وجـود دارد و        

و ذكر و محبـت خـود    رفكما . هميشه امكان جلوه و نمايش خواهد داشت
حقيقت نوراني كه در زير خروارهـا آلـودگي مظلـوم واقـع شـده       را به اين

بيـدار و فعـال    انساني،طلبيم كه اين حقيقت  و از خدا مي سازيم متوجه مي
شود تا شخصيت ظاهري نيز تغيير يابد و تجديد گردد و به انوار الهي منور 

  .شود
  ديدة خطا پوش

در كتابهاي . امر الهي ضرر ندارد براياندازة عيب جويي ه هيچ چيز ب
. شـود  يافت ميدر اين خصوص، آسماني پيشين نيز آيات و بيانات فراواني 

   :فرمايند حضرت بهاءاهللا در كلمات مكنونه مي
اي پسر انسان به خطاي احدي دم مزن مادامي كه خودت خطاكـار  "
  )ترجمه( "هستي
در  .مزنيناز خطاي احدي دم  خواهند كه از ما ميحضرت عبدالبهاء  

نظر بـه صـفات    .ممهرباني به اصالح خطايش پردازي او ب محقش دعا كني
اگر كسي ده صفت نيك داشته باشد . نه به آنچه ناپسند است م نيكو نمائي

نه آن يك صفت زشـت و   مآن ده صفت نيكو را ببيني ،و يك صفت زشت
بـه ايـن يـك    باز  ،دهاگر ده صفت ناپسند داشته باشد و يك صفت پسندي



 بهائي يعني چه؟

108 
 

كلمـة ناسـزا در حـق     .مه را اصالً نبينـي و آن د مصفت پسنديده ناظر باشي
  .اگر چه دشمن باشد ماحدي بر زبان نراني
  :دنفرماي در لوحي مي

ـ ع ؛لـق انسـاني و گنـاه عظـيم، غيبـت نفـوس اسـت       بدترين خُ" ي لَ
غيبـت   شد كـه ابـوابِ   اگر نوعي مي. صدورش از احباي الهي ْ صوصالخُ
آنوقت  ،نمود شد و هريك از احباي الهي ستايش ديگران را مي د ميومسد

ها ربـاني   روح ،گشت قلوب نوراني مي ؛يافت عاليم حضرت بهاءاهللا نشر ميت
  ".يافت ابدي مي عالم انساني سعادت ،شد مي

جـويي و غيبـت    عيـب  ،ايجاد دشمني و تفرقه برايبزرگترين وسيله 
آموزد كه پيوسته جسـتجوي صـفات نيكـوي     مي فرد بهائي .ديگران است

  .ديگران را بنمايد و از آنچه شايسته نيست، چشم بپوشد
. اي برخوردنـد  روزي حضرت مسيح و حواريون در راه به سگ مـرده 

ديگري از زشتي او سخن گفـت  . يكي از بوي آزاردهندهء آن شكايت نمود
هـاي   چـه دنـدان  حضرت فرمود كه ببينيد  اما آن. و ديگري از عيب ديگر

  . هيچيك از عيوب را نديدند، فقط دندان سفيد را ديدند! سپيدي دارد
  خضوع

پوشيم و بـه صـفات نيكـوي     چشم مياي ديگران در حالي كه از خط
در . آنان ناظريم، پيوسته متوجه خطاياي خود و در فكـر رفـع آن هسـتيم   

اگـر ده   .جـوئيم  بينـيم، در خـود مـي    اينجا عكس آنچه در بارة ديگران مي
كنـيم و بـه    ه را فراموش مـي آن د ،يك صفت ناپسند و صفت نيكو داريم

ه صـفت ناپسـند داريـم و يـك     پردازيم و اگـر د  رفع اين صفت ناپسند مي
بـه صـفات     بـاز تالشـمان آن اسـت كـه آن ده صـفت      ،صفت پسـنديده 

  .پسنديده تبديل شود
چگونه عيوب خود را فراموش كردي و ": فرمايند حضرت بهاءاهللا مي
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هركس كه چنين كند لعنتي از جانب  ؟شدي مشغولبه عيوب بندگان من 
  )ترجمه( ".من بر او باد

يـوب  جويي كرديم به ذكـر ع  دهند كه اگر هوس عيب و نيز تعليم مي
به عيبهاي خـود واقـف و    ،چه كه بيش از هركس ،خودمان مشغول شويم

  .آگاه هستيم
  :فرمايند هاء ميحضرت عبدالب

حضرت مسيح نيامـد   .زندگي شما بايد از ملكوت مسيح اقتباس كند"
 در ايـن ظهـورِ  . او آمد تـا خـادم همـه باشـد      .كه مردم به او خدمت كنند

كه يكي در خودش  به محض آن. همه خادمند و خواهر و برادر هم ،جديد
عظيم افتد و تا ايـن فكـر را در ذهـن خـود      در خطرِ ،برتري و امتياز ببيند

اگر از خـود  . ديق خدمت به ملكوت خداوند نخواهد بو ال ،ن ننمايدريشه كَ
هـركس كـه از   . نشانه آن است كه در حال ترقـي هسـتيم   ،ناراضي باشيم

آيت رحمـن   ،مظهر شيطان است و هركه خود را نپسندد ،خود راضي است
بايـد   .نبايد به آن ناظر باشد ،و استاگر كسي داراي هزار صفت نيك .است

بـاز   ،هرقـدر انسـان ترقـي كنـد    . جستجوي نقص خود كند تا ترقي نمايد
 مِاكه به آن مقـ  به محض آن .زيرا مقام باالتري موجود است .ناقص است

سـتايش از  . از خود ناراضي شود و طلب آن رتبه بـاال كنـد   ،باال نظر نمايد
  ".دليل خود پسندي است ،خود

  ي و امانتراست
باعث  .امانت مثل آفتاب جهانتاب استكه فرمايند بهاءاهللا مي تحضر

 .شـود  راحت و اطمينان مردمان است و اساس هرچيز به امانت محكم مـي 
بهترين لباس و  .امانت روشن است ت و ثروت و مقام به نورِعزّ هاي معالَ

در جـايي ديگـر    .هر سـري اسـت   برايو بهترين تاج  هركس برايزينت 
 موهبـت اگر كسي داراي صفت امانت نباشد در عالم بعد از  كه فرمايند مي
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   .بينايي محروم خواهد ماند
 ،راسـتي كـه  فرمايند حضرت عبدالبهاء دربارة راسـتي و صـداقت مـي   

فرمايند اساس فضـائل انسـاني    مي. ريشه و اساس همة صفات نيكو است
ـ   از ايناگر كسي  .است عـالي در جمعيـع   از ترقـي و ت ، دصفت محـروم مانَ

  .رددگعوالم الهي ممنوع 
ـ  ،داگر اين صفت در كسي ريشه دوانَ دنبـال آن  ه همة صفات نيكو ب

  بهايي حقيقي به سفارش حضرت عبـدالبهاء از صـورتش   .ظاهر خواهد شد
راستي و امانت تابان گردد كـه همگـان بـه او اعتمـاد نماينـد و       چنان نورِ

چنين كسـي خـود را فرامـوش كنـد و بـه عمـوم       . كالم او را سند شمارند
  .خدمت نمايد

  خود شناسي
حضرت بهاءاهللا پيوسته قابليت و توانايي كه در وجودمان نهفته است 

  .را ظاهر كنيم آنكه د نخواه آورند و از ما مي بياد ما مي
تو را به دستهاي قدرت خويش سرشـتم و جـوهر نـور     " :فرمايند مي

نيـاز   به اين نور از همه چيز مستغني و بـي . خويش را در تو امانت گذاشتم
در  .ذشو زيرا كه ساخته دست من كامل است و حكم من در همه چيز نافـ 

  )ترجمه( ".آن شك منما
كردم چگونه فقير نياز خلق  اي پسر روح تو را غني و بي": فرمايند مي

نمـايي و ذليـل    و تو را عزيز خلق كردم چگونه قبول ذلـت مـي   ؟شوي مي
و تو را از جوهر علم ظاهر ساختم از چه رو طلب دانش از غيـر   ؟گردي مي

و از خاك محبت تو را سرشتم چگونه به غير مـن مشـغول    ؟نمايي من مي
انـا مشـاهده   بنگر تا مرا در خويشـتن قـائم و قـادر و تو    به خود ؟شوي مي

  )ترجمه( ".نمايي
ان و بسيار گرانبهايي رّو يا در جايي ديگر هريك از ما را به شمشير ب
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 دنخواه از ما مي. فرمايند كه در غالف نفس و هوي پنهان است تشبيه مي
  :فرمايند و مي. از اين غالف تيره خارج شويم تا جوهر ما آشكار شود كه

تو شمس سماء قدس مني خود را بكسـوف دنيـا       اي دوست من"
پرده و حجاب از خلف سـحاب بـه    مياالي حجاب غفلت را خرق كن تا بي

  "ت هستي بيارائي عدرآئي و جميع موجودات را به خل
زندگي همة موجودات به خورشيد وابسته اسـت و   هآوريم ك ياد ميه ب

بـوده و خواهـد    هستي و آنچه در اوست به نور و گرماي آن زنده و بـاقي 
خداوند هستيم كه اگر به كسوف  سهريك از ما خورشيد آسمان تقدي .بود

قادر خواهيم بـود   ،خبري را كنار بزنيم هاي غفلت و بي مبتال نشويم و پرده
  .در عالم گرديم و منبع نور سبب زندگي و حرارت

نظيـري داللـت    حضرت بهاءاهللا پيروان خود را به آنچنان زندگاني بي
 د كه چيزي باالتر از آن در تصور و تقدير وجود ندارد تا انسان آنننماي مي

ايـن   شناسايي حقيقت روحاني خودمان در ايـن مفهـوم كـه   . را آرزو نمايد
از سوي خداوند ظاهر شده و به سوي او بازخواهـد گشـت و ايـن     حقيقت

بـه   بازگشت همچون بازگشت بلبلي كه سالها از بـاغ و بوسـتان دور بـوده   
دف و مقصـود فـرد   هـ ترين  عالي آشيان روحاني در گلستان جاودانه است،

اطاعـت از مظـاهر    ،رسيدن به اين هـدف، تنهـا راه   براياما . بهايي است
ايـن   بـراي الهي و مخصوصاً اطاعت از حضرت بهاءاهللا مظهر ظهور الهي 

  .دوران است
الهي را  مظهر امر. رسيم به بلوغ مي. كنيم رشد مي. آييم دنيا ميه ما ب

. سـازد  عشق او وجودمان را آكنـده مـي  . آوريم به او ايمان مي. شناسيم مي
بـه تعـاليم و احكــام و    ،بــا انقطـاع  .كنـيم  رزو مـي آبنـدگي خالصـانه او را   
صفات و اخالق پسنديده در وجـود مـا ريشـه     .نمائيم دستوراتش عمل مي

بـه  . يمكنـ  بـه آن مباهـات مـي    پردازيم و به خدمت بندگانش مي. كند مي
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  پيامش را به گوش طالبان و آنان كه جوياي حقيقتند ،شناسايي او ةشكران
كه مطمئن به عنايت و فضل او  و در همة اين مراحل در حالي. رسانيم مي

بيش از پيش نيروي روحـاني   ،با كشف حقايق پنهان در وجودمان ،هستيم
راهي كه پايان آن رضايت و شادماني خداونـد   در كنيم و شتابان كسب مي
  .در حركتيم خواهد بود،در دنياي جديدي  و خودمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  فصل ششم
  دعا و مناجات

  مكالمه با خدا
خداونـد   “مناجات، گفتگو با خداسـت ": فرمايند حضرت عبدالبهاء مي
 ،كند و از طريق مظاهر ظهور خود در هـر زمـان   به زبان مردم صحبت مي

مادامي كـه ايـن مظـاهر يـا پيـامبران در هيكـل       . گويد با مردم سخن مي
كننـد و پيـام    ظاهري در اين عالم هستند، مستقيماً با مـردم صـحبت مـي   

بـام  وقتي كـه از ايـن عـالم در گذشـتند، پ    . رسانند خداوند و كالم او را مي
تنهـا   ،اما ايـن . رسد خداوند در آثار و الواح و كتاب آنان به گوش مردم مي

يك زبان روح وجود دارد كه مقدس از گفـتن  . راه مكالمه با خداوند نيست
با كساني كه با قلـب پـاك    ،خداوند به وسيلة آن زبان روح. و نوشتن است

و در هر كجـا  از هر نژاد و مليت و زباني كه باشد  -در جستجوي حقيقتند
همـين زبـان روح   . بخشـد  يابد و به آنها الهام مي ارتباط مي -زندگي كنند

است كه مظاهر مقدسه چون از اين عالم رفتند، با پيروان راستين خـويش  
همچنـان بـا حواريـون     ،حضرت مسيح پس از شـهادت  .نمايند مكالمه مي

بـيش از   ايـن مكالمـه آنهـا را   . كرد و رابطه روحي داشـت  خود مكالمه مي
همة مظاهر الهي اين رابطه را بـا پيـروان    .پيش تأييد نمود و قوت بخشيد

  .خويش داشته و دارند
  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي

ـ  . ما بايد با لسان ملكوتي صحبت بداريم" لسـان روح زيـرا   ه يعنـي ب
 .منتهي دارد يك لسان روح و قلب وجود دارد كه با لسان عادي ما فرق بي

فرق بين اين دو مثل فرق بين زبان ماست و زبان حيوان كه فقط بانگ و 
اما لسـاني كـه انسـان بـاحق همـراز و بـه راز و نيـاز دمسـاز         . غريو است
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هروقت ما در هنگام مناجات از قيد و بنـد عـالم   . گردد، زبان روح است مي
گوئي در آن حـين نـداي الهـي را در     ؛توجه به حق كنيم ،خاكي آزاد شده

گفتگو بـا  . نمائيم مخابره مي ؛كنيم بدون الفاظ صحبت مي. شنويم قلب مي
همة ما چون به چنين حالت روحـاني   …شنويم  كنيم و جواب مي خدا مي
  ” .نداي خداوند را به گوش دل خواهيم شنيد ،برسيم

فرمايند كه حقايق و مفاهيم روحاني فقط بوسـيلة   حضرت بهاءاهللا مي
در اين ميـدان روحـاني قلـم راه نـدارد و      .قال استاين زبان روح قابل انت

در هفـت وادي كـه در آن    .زبان گفتن نتواند و مركب جز سياهي بار نيارد
 ،چگونگي سفر روحاني بندگان از عالم خاكي به وطن الهي بيـان گرديـده  

 يزبـان در تفصـيل ايـن سـه واد    ” :فرمايند دربارة سه مرحله آخر سفر مي
قلم در اين عرصه قـدم نگـذارد و مـداد    . عاجز است و بيان به غايت قاصر

  .جز سواد ثمر نيارد
  شرح حال عارفان، دل به دل تواند گفت

                            ّمكتوب است اين نه شيوة قاصد وين نه حد“  
  حالت زاري و ابتهال

پـذير   رسيدن به آن حالت روحاني كه مكالمه با خداونـد امكـان   براي
بايد جهد كنيم تـا بـه مقـامي    به ما مي آموزند كه  حضرت عبدالبهاء ،شود

برسيم كه از همه چيز و همه كس دل برداشته و فقط بـه خداونـد توجـه    
بايـد جهـد    .در اين مقام همت الزم است تا بـه آن حالـت برسـيم   . نمائيم
تنهـا   ،رسيدن به ايـن حالـت   براي. اين ممكن شود نيم تاكوشش ك؛كنيم
هرقدر  .اعتنايي به امور جسماني و توجه شديد به امور روحاني است بي ،راه

  .از يكي بيشتر دوري كنيم به ديگري بيشتر نزديك شويم
بايـد چشـم   . اين ديگر به اختيار خود ماست كه كدام را انتخاب كنيم

هاي روح الهي را در هرچيـز مشـاهده    نشانه ،درك معنويدل باز كرد و با 
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  .زيرا هرچيزي از آن روح الهي حكايت نمايد .نمود
فرمايند كه كسي كه در طلب حقيقت اسـت بايـد    حضرت بهاءاهللا مي

در سحرگاه به ذكر خدا مشغول شود و با نهايت سعي و تالش و همـت و  
ع از ديـدار  هاي غفلت كه مان پرده. كوشش در طلب آن نگار روحاني كوشد

  .است به آتش عشق و ذكر بسوزاند
حضرت بهاءاهللا رازي را دربارة كلمات و آيات خداونـد و خوانـدن آن   

  .كنند كه شگفت انگيز است بيان مي
وجودتـان را خـالص    ؛دلتـان را  ؛خودتان را :بگو كه دفرماي خداوند مي

به ذكـر مـن هـر چيـزي طـاهر و پـاك        .كنيد و به غير من توجه ننمائيد
رسـد بخـوان تـا وجـودت      آنچه از آثار خداوند به دست تو مي …شود  مي

كسي كه  .منجذب آن گردد و از نغمة تو قلبهاي همه مردم مجذوب گردد
 ،به تنهايي در منزل خويش آيات خداوند را بخواند مالئكه ناشرات خداوند

ند و در تمام دنيـا منتشـر   بر ين كلمات را به هر سوي عالم مبوي خوش آ
ـ     ،آن كلمات اب .كنند مي سـوي خـدا جـذب    ه قلبهـاي پـاك و مسـتعد را ب
  )13(.نمايند مي

  واسطه الزم است
وجـود مقدسـي    ،اين واسطه. اي الزم است واسطه وندبين بنده و خدا

انوار الهي به آن بتابد و او آن نور را بسوي مردمان  ،است كه همچون آينه
  .منعكس نمايد

اگر بخواهيم نماز بخوانيم بايـد بـه يـك مركـزي توجـه كنـيم اگـر        
تـا بـه آن    بخواهيم به خدا توجه كنيم بايد چيزي در ذهن و فكرمان باشد

خـوانم و فقـط بـه ذات     تواند بگويد من نماز مـي  آيا كسي مي. توجه كنيم
اي توجه مي كنم كه چشمي او را نديـده و فكـري او را    لند مرتبهغيب و ب

تواند ادعا كند من هنگام نمـاز   ادراك ننموده و نخواهد نمود؟ آيا كسي مي
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شـود و نـه درك    چون خداوند نـه ديـده مـي    ،به هيچ چيز توجه نمي كنم
بندم تا تصور و خيال خدا هم راه  شود؟ حتي درهاي فكر و ذهنم را مي مي
  .كنم خدا نيست آن چيزي كه تصور ميچون  ،دنياب

بايـد   ،اگر كسي بخواهد خدا را بدون واسطة مظهر امر عبـادت كنـد  
آيا . خود اوست فكرِ مخلوقِ ،اين تصور. اول حق را در فكر خود تصور كند

 ،خدا است؟ شـكي نيسـت كـه ايـن     ،اين تصور كه مخلوق فكر بشر است
ابدًا ربطـي بـين ايـن خيـال و آن      .تصوير ذهني است. خيال و اوهام است

اگر كسي بخواهد خدا را بشناسـد و عبـادت    .ذات مقدس غيب وجود ندارد
آينـه   ،مظاهر ظهور در هر زمان. بايد او را در آينه كامل جستجو كند ،كند

  .كامل خداوندند
حضرت موسي، حضرت مسـيح، حضـرت محمـد و حضـرت بـاب و      

ما خداونـد را بـه واسـطة آنهـا     حضرت بهاءاهللا آينه كامل الهي هستد كه 
  .شناسيم مي

شود، نـور و حـرارت    همچنانكه خورشيد با نور و حرارتش شناخته مي
ـ   .رسـاند  بواسطة مظاهر امر به اين عالم فيض مي ،خداوند س دتـا روح القُ

تواند مستقيماً فيضي از ذات غيـب و غيـر قابـل     كسي نمي، واسطه نگردد
هـيچ طفلـي بـدون    كـه  ار واضح است اين بسي. درك خداوند دريافت كند

فيض خداوند اسـت كـه معلـم بـه طفـل ارزانـي        ،علم. تعليم نگيرد ،معلم
. واسطة فيض خداوند اسـت  ،ابر. باران سبز و خرم نشود بي ،خاك. كند مي
 ،اگر آن مركز نباشـد  .اما بايد از يك مركزي بتابد ؛فيض خداوند است ،نور

اريم به مركـز تـابش نـور    چعبادت نا برايما . رسيدن فيض ممكن نيست
اگر كسي بخواهد خدا را بدون توجه بـه مظهـر امـر پرسـتش     . توجه كنيم

چال تاريك باشد و خيال كند كـه از نـور    مثل كسي است كه در سياه ،كند
  .كند مستقيم خورشيد استفاده مي
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  زندگي است ةدعا و مناجات الزم
آيـات   ز و دعا و خوانـدنِ اند كه نما حضرت بهاءاهللا به روشني فرموده

فرمايند كـه   مي به ما در كتاب اقدس .واجب است ،خداوند بصورت پيوسته
بـه   ،اگر كسي تـالوت نكنـد  . م تالوت كنيماآيات خداوند را هر صبح و ش

 ،عهد خداوند وفا نكرده و اگر كسي از آيات خدا اعراض كند و رو بگردانـد 
او از آن كساني است كه خـدا را هميشـه انكـار كـرده و از او رو گردانـده      

  .است
آنچـه را كـه از قلـم او     ،اگر كسي به مظهر ظهور الهي ايمان بيـاورد 

داند و خير و صالح خود را در اطاعت كامـل از   از جانب خدا مي ،نازل شده
گيـرد و  كه جسمش قـوت ب  اين برايداند كه  او مي .بيند اين دستورات مي

يـا دو يـا   . احتياج دارد به غذا ، پيوستهديآبربتواند از عهدة انجام كارهايش 
اگر اين غذا بـه جسـم    .بخشد غذاي معين در روز به او توان مي  سه وعده

 بـراي روح نيز  .شود رود و بعد از مدتي بيمار مي نرسد، توان او از دست مي
ابلـه كنـد و در حقـايق    آنكه قوي شود و بتواند با مشكالت ايـن عـالم مق  

پيشـرفت انتخـاب    بـراي راز هستي را كشف نمايد و بهترين راه را  ،وجود
اين غذا بايد مرتـب و  . آيات خدا غذاي روح است. به غذا احتياج دارد ،كند

هر صـبح و شـام كـه    . شود وح برسد وگرنه ضعيف و بيمار ميرپيوسته به 
وح خــود نيــرو ربــه  آيــات خــدا را تــالوت كنــيم و در آن تفكــر نمــائيم،

تـاب مقـاوت و    ،نهايت اين عالم بخشيم تا در مقابل حوادث و موانع بي مي
روح ما در تالوت آيات نهفته  رورِراز شادي و س. توان پيروزي داشته باشد

اي  اما بـه انـدازه   ،اند كه آيات را تالوت كنيد حضرت بهاءاهللا فرموده .است
آن است كه ما را سبك  برايآيات . دكه كسالت و اندوه شما را در بر نگير

كـه كسـالت    رحمن بدهـد نـه آن   نمايد و به ما بال پرواز در هواي محبت
  .بخشد و سنگين نمايد
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هـيچ  ه نماز فرض و واجب است و ب كه فرمايند حضرت عبدالبهاء مي
داشـته   دجوكلي و مانععاجز باشد يا  آنكه مگر .نشودانسان معاف  ،عذري
  .باشد

چيست و  برايحضرت عبدالبهاء در جواب كسي كه پرسيده بود دعا 
خداوند كه همه چيز را در جـاي خـود قـرار داده و     حكمت آن كدام است؟

او و طلـب   از ن خواسـتن برايبنـا  .گردد همة امور به بهترين شكل اجرا مي
  چه حكمت دارد؟ تحاج

 شـه بـه درگـاه قـوي التمـاس و زاري     يمكه ضـعيف ه ": فرمايند مي
هنگامي كه محتاج به درگاه بخشندة توانـا   .طلبد نمايد و از او ياري مي مي

قلـبش را   اسـتن، همـين خو  ،مناجات نمايد و طلب عنايت و بخشش كنـد 
حش زنـده شـود و حقيقـت    ور. اش را نوراني كند بخشد و ديده روشني مي

ـ اسـم ( گوئي  همينكه مي ؛ببين. ذاتش ترقي نمايد و تعالي يابد فائيك ش (
آيـد و روح بـه    مـي خوشي قلب به هيجان  ،اي خدا نام تو شفاي من است

به اين انجذاب وسعت و استعداد در وجـود   .گردد ملكوت خداوند جذب مي
شديد  ،شود و ميل روحاني آنگاه تشنگي روحاني افزون مي. گردد زياده مي

دراين حالت چشمة روح بجوشد و ابر عنايت ببارد و تمـام وجـود   . گردد مي
  ".مناجات است اين رازِ .نيازي و غنا سرشار گردد ز بيا

توانـد بـين    اند و هر بهايي مـي   حضرت بهاءاهللا سه نماز نازل فرموده
اما در هر حال بايـد يكـي از ايـن سـه      .اين سه نماز يكي را انتخاب نمايد

  .ه، تالوت نمايدفرمودطور كه حضرت بهاءاهللا  آن ،نماز را
ـ  اما فقـط نمـازِ   .اين نمازها انفرادي است ـ مي جماعـت   صـورت ه ت ب

چون در ديانت بهائي رئيس روحاني و پيشوا و امام وجـود  . شود برگزار مي
خوانـد و   ندارد، يكي از بهائيان نماز را با صداي بلند و با لحن خـوش مـي  

  .دهند ديگران گوش مي
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توانند در خانه يا محلي جمع شـوند و بـه دعـا و مناجـات      بهائيان مي
حضـرت عبـدالبهاء    .اينكار در ديانت بهايي سـفارش شـده اسـت   . ندبپرداز
ـ  " :فرمايند مي دعـا  ه انسان ممكن است بگويد هروقت ميل داشته باشـم ب
چـه در   ؛هر وقت احساسات قلبي به سوي خـدا جـذب گرديـد   . پردازم مي

خوانم ديگر چه لزومي  يا در هر كجا كه باشم، دعا مي ؛چه در شهر ؛بيابان
دارد به جايي بروم كه در روز معيني و ساعت مخصـوص همـه جمعنـد و    

در حالي كـه در آن سـاعت ممكـن اسـت حالـت روحـي        ؟خوانند دعا مي
زيـرا  . ايـن فكـر مقبـول نيسـت    . دعا و مناجات نداشته باشم برايمناسب 

سـپاه   افـراد  .قوتشان بيشتر اسـت  ،اند هرجا كه تعدادي دور هم جمع شده
ـ      ،اگر تنها و فردي بجنگند هـم پيوسـته را   ه هرگـز قـدرت يـك لشـكر ب

همـة افـراد لشـكر متحـد      ،پس اگر در اين جنگ روحاني .نخواهند داشت
يكـديگر را   .گردد ي آنها متحد ميانحآنوقت احساسات و عواطف رو ،شوند

  ".شود ع مينمايند و دعايشان مورد قبول واق ياري مي
  زبان محبت 

گذرد آگاه است، ديگر چه لزومي دارد  اگر خدا به آنچه در قلب ما مي
  مناجات بخوانيم؟

  :فرمودند ،وقتي اين سئوال از حضرت عبدالبهاء شد
اگر دوستي به ديگري محبت دارد، طبيعي است كه آرزويش اظهار "

باز هـم   ،استداند دوستش از محبت او آگاه  كه مي با آن. آن محبت است
البته خداوند به آرزوهاي قلب ما آگاه . ميل دارد احساسات خود را بيان كند

 ،كنــد ولـي عـواطفي كــه مـا را بـه مناجـات بــا حـق داللـت مـي         ،اسـت 
مناجـات حتمـاً    بـراي الزم نيسـت   .اش محبت ماست به خداوند سرچشمه

اگـر  . ستكلمات و الفاظ را بكار ببريم بلكه مناجات بسته به فكر و حالت ا
نشستن و كلماتي را به زور و بدون ميل  ،شوق و ذوق مناجات در ما نباشد
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روي اجبار و بدون ميل قلبـي بـا شـما     از اگر كسي. لزومي ندارد ،خواندن
صحبت كند و از مالقات با شما خوشحال نباشد، آيا شما از هـم صـحبتي   

وقتـي   اي هستيد؟ بريد؟ آيا اصالً مايل به چنين هم صحبتي با او لذت مي
بايد قصدش فقط محبتي باشـد كـه بـه خـدا      ،پردازد انسان به مناجات مي

تـش جهـنم و نـه بـه اميـد بهشـت و       خـاطر تـرس از او و از آ  ه دارد نه ب
ت كـه از  سـ تون حب ديگري گردد، ممكن نيفوقتي انسان م. نعمتهاي آن

دشوار است كه انسان مفتون خدا باشـد   پس چقدر. محبوبش سخن نگويد
ـ به هـيچ چيـز م  انسان معنوي،  .و از ذكر او دم فرو بندد ت و شـادماني  رَّس

  ".مگر به ذكر الهي ،نيابد
  قانون طبيعت

  )اعت و سركشي، سعادت و بدبختياط(
انـد كـه اگـر از دسـتورات و تعـاليم خداونـد        همة انبياء به ما آموخته

يم، به مشكالت و مصـائبي  نمائاطاعت نكينم و به هواي نفس خود عمل 
حتـي   .تقيم يا غير مستقيم عمل خود ماسـت سشويم كه نتيجة م مبتال مي

زلزلـه بـه طـور غيـر     اتفاقات و حوادث ناگواري چـون سـيل و طوفـان و    
  .نتيجة سرپيچي نوع انسان از اوامر الهي است ،مستقيم

اين رنج و مصيبت كـه از گنـاه و سـرپيچي از فرمـان خـدا حاصـل       
از . بلكه عكس العمل طبيعي كار ماسـت  ،انتقام و قصاص نيست ،شود مي

تواند هشداري باشد كه از راه راست بـه   اين عكس العمل مي ،سوي ديگر
ايـن بـه خـود مـا     . يم و يا زنگ بيداري باشد و يا داروي عـالج ا خطا رفته

بستگي دارد كه تا چه اندازه با اين هشدار و زنگ خطر بيـدار شـويم و بـه    
زنـدگي سـالم و موفـق     العملدسـتور  راجبران پردازيم و تعـاليم و احكـام   

  .خويش سازيم
انحراف خـود   هاگر هيچيك از اين نداها را به گوش جان نشنويم و ب
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غم و اندوه و مصـيبت شـديد دسـت     ،از مسير الهي و كجروي ادامه دهيم
  .البته هالكت است ،سركشي و عصيان راه دهد و پايانِ

تواند بگوش هريـك از   اين نداي خداوند در كلمات مكنونه عربي مي
  . آگاه سازد مانما برسد و ما را به اراده او در زندگي خود

"حبي حصني ملَخَن د نَ فيهاَ جا ونَم و اعرَن َمغَ ضوي و لَهك"  
هركس به ايـن قلعـة داخـل شـد      .حب و دوستي من قلعة من است

در صـحراهاي گمراهـي   ، نجات يافت و ايمن شد و هركه از آن روگردانـد 
  . بماند و هالك گشت

نتيجة سـرپيچي و انحـراف اسـت،     ،همانطور كه نزول بال و مصيبت
اين يك قانون و اصل پايـدار  . اطاعت ممكن استنجات از بال نيز فقط با 

   .خداوند است كه در همه ذرات اين عالم جريان دارد
اگر كسـي  . اين هيكل عالم انساني، همة اعضايش به هم ارتباط دارد

ديگران را نيز كم و بيش بـه زحمـت    ،عالوه بر خود ،خطايي مرتكب شود
. ندنيز از آن نيكي نصيب بر انديگر ،اندازد و اگر كسي عمل خيري بنمايد

قدمي در راه سعادت عالم برداشـته و   ،ديگري را به دوش كشد هركس بار
سهم بيشتري در آسايش عـالم بشـري    ،ندشَبدوش كَ يبيشتربار كه  آنان

انـد و   انبياي الهـي بيشـترين بـار را در ايـن راه حمـل كـرده      . اند ايفا كرده
  . انسان به سعادت برسد اند تا نوع بيشترين زحمت را متحمل شده

سـعادت و آسـايش    ،اين برگزيدگان الهي تمام كوشش و تالششـان 
تمـام آرزويـش بـه     ،بنـدة خـالص و مخلـص خداونـد     .نه خود ،عالم است

خواهد كه همة نوع انسـان   او مي. شود سعادت و آسايش خودش ختم نمي
او . ابـد نجـات ي  ،شود هايي كه از گناه حاصل مي از ناداني و گناه و مصيبت

؛ خواهد كه به ملكوت خداوند خدمت كنـد  آن مي برايثروت و سالمتي را 
در راه تربيـت كودكـان عـالم     ؛ديگران را جام عطا بخشد و راه وفـا پويـد  
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ه اگر ب .مات خداوند را به گوش مشتاقان و طالبان رساندلقدمي بردارد و ك
با تسـليم و   ؛جاي سالمتي، بيماريه فقر نصيب او شد و اگر ب ،جاي ثروت

  .را از حكمت خداوند داند رضا بپذيرد و آن
وقتي در مسير حق قدم برداشتيم و اطاعت اوامر و تعاليم او نمـوديم،  

ما آن را موهبتي از سـوي  . ديگر آنچه بر ما وارد شود رحمت خداوند است
حـرارت و فشـاري كـه در    . كه وسيلة ترقي و كمال مـا اسـت   دانيم او مي
سـرانجام اورا بـه الماسـي     ،شود ن بر ذغال تيره وارد ميتاريك زمي قاعما
ضـربات   .گيـرد  كند كه در نگين شاهزادگان جـاي مـي   نظير تبديل مي بي

آن را به اثري  ،سخت تيشة مجسمه ساز بر پيكر سنگ يكپارچه و مرغوب
  .كند كه در كاخ محل يابد گرانبها تبديل مي

 ،روزگار تاريك شديدهمچنين ضربات كوبنده وقايع و حوادث و فشار 
  .ما را قابل و اليق دست ارادة مظهر امر او خواهد ساخت

هرگـاه غمـي رسـد و انـدوهي      آموزند كه به ما ميحضرت عبدالبهاء 
ياد پدر آسـماني افتـد كـه قـادر اسـت او را از ايـن       ه انسان ب ،حاصل شود

تر شود صفات و فضائل ملكـوتي و   هرچه انسان پاك. سختي نجات بخشد
وقتـي  كـه   ممكن است تصور كنيم . الت روحاني او بيشتر جلوه نمايدكما

تـر   ،باليي عمومي كه نتيجه سرپيچي از دستورات خداوند است نازل شود
حضرت . و خشك به آن آتش بسوزد و عدالت معني خود را از دست بدهد

سازند كه عدالت در بهتـرين حالـت خـود اجـرا      عبدالبهاء ما را مطمئن مي
يـن عـالم   در واقـع مـا در ا  . ا آن را نبينيمم ،حتي اگر به ظاهر ،خواهد شد

  . بينيم كه تا ابد ادامه دارد را مي يفقط قسمتي از نمايش
ضعيفان ناتوان در دسـت ظالمـان    و گناه شود كه اطفال بي بسيار مي

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي .كار گرفتار گردند تبه
اين نفوس . كافات عظيمه استم ،فوس در عالم ديگرناين  براياز "
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كه بهتـر از   ؛رحمت پروردگار گردد و موهبت كردگار سببِ ،را اين صدمات
  “صد هزار راحت دنيا و نشو و نما در اين دار فاني دنياست

  دعا و قانون طبيعت
گوينـد   آنها مي. كنند بسياري از مردم در تأثير دعا و مناجات شك مي

در پاسخ آنها به اين مثال توجـه  . تواند قانون طبيعت را تغيير دهد دعا نمي
هاي آهـن بگيـريم، ذرات بـراده از     ربايي را روي براده آهناگر  :مي كنيم

دخالـت  ما در قانون جاذبة زمـين   .ربا مي شودن آه ه، جذبزمين جدا شد
تـري فقـط در آن    بلكـه نيـروي قـوي    ،ايم ايم و آن را خنثي نساخته نكرده

تـر نيـز    اين نيروي قوي. ها قرار داشته وارد عمل شده است نقطه كه براده
  .داراي قانون و نظم مخصوص است

تري را بـه فعاليـت   شخص بهايي معتقد است كـه دعـا نيـروي بـاال    
بـا وجـود ايـن ناشـناخته     . اسـت  نيرويي كه كمتر شناخته شـده . دارد ميوا

ماندن، هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور كنـيم ايـن نيـرو خـارج از قـانون      
راز آن  ،شايد تحقيقات علمي در آينـده . كند طبيعت و مخالف آن عمل مي

  .را كشف نمايد و به قانون و قاعده آن آگاه شود
ر تـر از آن اسـت كـه آثـا     بعضي از مردم معتقدند كه اثر دعا ضـعيف 

ب واضـح و  لشايد با مثالي مط. دهند انگيز به آن نسبت مي عظيم و شگفت
باشته شده، بـا يـك   آب فراواني كه پشت سد بسيار بزرگي ان. روشن گردد

 هـاي تـوربينِ   هد باز كنندة دريچه، با فشار فراوان به پـرّ يلفشار اندك به ك
نمايد و شهري كه شايد صـدها كيلـومتر    ريزد و توليد برق مي پاي سد مي

 جهـت  ،يا با فشـار يـك كليـد كوچـك     .شود دورتر از آن باشد نوراني مي
اي كـه باعـث    بـه اعتقـاد بهـايي قـوه    . كند بزرگي تغيير مي كشتيِ حركت

دعاكننـده فقـط سـعي    . نهايت خداوند اسـت  قدرت بي ،شود اجابت دعا مي
د با نيروي توجه و تكرار كلمات خداوند در دعا، كليـد آن دريچـه را   كن مي
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جاري گردد و سبب روشـني دل و  الهي بزند تا سيل مواهب و بخششهاي 
فقط كـافي  . هميشه آماده است ،نهايت اين مواهب عظيم و بي. جان گردد

  .مايل به كسب آن باشيم ،است كه ما با قوة روحاني و توجه قلبي
  بهاييمناجاتهاي 

 برايحضرت عبدالبهاء مناجاتهاي فراواني را  حضرت بهاءاهللا و
مضمون . اند هاي گوناگون نازل فرموده اوقات مختلف و منظورها و خواسته

را  ه ايانديشهر صاحب فكر و ، اين مناجاتها و معاني عميق روحاني آن
شود و  اما قدر و اهميت آن زماني شناخته مي .دهد تحت تأثير قرار مي

گردد كه انسان در  هنگامي آشكار مي ،قدرت فوق العادة پنهان در آن
خواندن آن  براياي را اوقات منظم و مناسب و پيوسته ،زندگي روزانه خود

  . دهد اختصاص مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  فصل هفتم
  محبت و عالج

  سم و روحج
ترقـي روح   بـراي اي  جسم انسـان وسـيله   ،بر اساس اعتقادات بهايي

روح به آن تعلق پيدا  ،منعقد مي گردد زماني كه نطفه در رحم مادر  .است
كنـد تـا    روز رشد و نمو مـي ه گيرد و روز ب جسم كم كم شكل مي. كند مي

از آنجـا  . در اين عالم نيز رو به رشد و ترقي است. آيد به دنيا ميزماني كه 
تا زماني كـه   ،ل هرچيز ديگرثكه اين جسم از عناصر مادي تشكيل شده م

. مانـد  رسد كه از رشد و نمو باز مـي  اما زماني مي. وجود دارد ،كند رشد مي
در  بـاالخره و . روند مانند و به تحليل مي اعضاء از حركت باز مييكي يكي 

روح به عـالم پـاك پـرواز     .شود ارتباط روح با جسم قطع مي ،نييزمان مع
 ،در تمام ايـن دوران  .گردد مي شود و به خاك بر كند و جسم تجزيه مي مي

. ناپايدار خدمت كنـد  باقي به جسمِ جسم بايد خادم روح باشد نه آنكه روحِ
د كه خادمي مطيع و تواند به ترقي و تعالي روح كمك كن زماني مي ،جسم

  .پيوسته آمادة خدمتگزاري باشد
البته بايد خادم با وفا را مواظبت نمود و وسايل آسايش و سـالمت او  

 پـا  بيمـاري و صـدمه آن را از   ،اگر از جسم مواظبـت نشـود   .را فراهم كرد
   .دگردمشكالت دچار به روح  و ندازدا

  وحدت و يگانگي در كائنات
گـوني و تفـاوتي    با تمام گونـه  -عالم هستيگاه بهايي در همة داز دي
يك روح وحدتي موجود است كه همه را به هم پيوسته و مرتبط  -كه دارد

سالمت جسماني ما با سالمت فكـري و اخالقـي و روحـاني     .نموده است
به سالمت فردي و اجتمـاعي   ،آنچه كه تصور شود از مربوط است و بيش
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نات و گياهان و كل محـيط زيسـت   همة مردم وابسته، بلكه با زندگي حيوا
هيچيك از احكـام خداونـد كـه از قلـم انبيـاء و      . پيوسته و در ارتباط است

چه مستقيم . با جسم ما نيست ارتباط پيامبران گذشته و امروز نازل شده بي
از اين رو در بعضي از تعاليم بهايي نسـبت بـه سـالمت     .و چه غيرمستقيم

  .جسماني تأكيد بيشتري شده است
  دگي سادهزن

  :فرمايند مي در بياني به اين مضمون حضرت عبدالبهاء
آدم ولخرج هميشه در  .اقتصاد، اساس راحت و آسايش بشري است” 

مـا   .گناه نابخشودني است ،كه باشدكس اسراف از طرف هر. زحمت است
هـركس بايـد شـغلي    . انگلي زندگي كنيم، گياهان بعضي هرگز نبايد مثل 

ـ ، و ري و چه شغل بدنيكچه شغل ف .داشته باشد پـاكي و آزادگـي،    ابايد ب
. دگـرد طوري كه سرمشـق ديگـران   ه محترم و شرافتمندانه زندگي كند ب

 ،هرگاه شخصي به يك قرص نـان خشـك قناعـت كنـد و راضـي باشـد      
هزاران بار بهتر از آن است كه غذايي شاهانه داشته باشد ولـي پـول آن از   

هميشـه آرام   ،فكر و روح شخص قانع. ه باشدجيب ديگران به ناحق درآمد
  ” .و قلبش راحت و مسرور است

ممنوع نيست اما حضـرت عبـدالبهاء    خوردن گوشتدر ديانت بهايي 
وقتـي  . وه و حبوبات خواهد بـود يدر آينده خوراك انسان از م” :فرمايند مي

در مرحلـه   زعلـم پزشـكي هنـو   . خواهد آمد كه ديگر گوشت خورده نشود
ت با اين وجود ثابت شده كه غذاي طبيعي ما چيزي است كـه  كودكي اس

  ” .رويد مياز زمين 
رالكل و مواد مخد  

استفاده از هر نوع نوشيدني الكلي و مواد مخدر در ديانت بهايي منـع  
  .الجه تجويز كندعم برايشده مگر در مواردي كه پزشك دانا و ماهر 
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  تفريحات
هـا و   لذت بردن از زيبـائي  .ديانت بهايي ديانت زهد و رياضت نيست

. سـفارش شـده اسـت    ود آمـده، جـ وه ب انسان برايهاي طبيعت كه  نعمت
  :فرمايند حضرت بهاءاهللا مي

شـما   بـراي خودتان را از آنچـه  ( “مكُلَ قَلخُ امم مكُسنفُموا اَحرِالتَ " 
  ).خلق شده محروم مسازيد

  : فرمايند حضرت عبدالبهاء مي 
تـرين   زيرا انسان شـريف  ،انسان است برايآنچه خلق شده همه از ” 

. بايد از اين مواهب و بخششهاي الهي ممنون باشيم .مخلوق خداوند است
ما بوجود آمده تا به شكرانة اين تعمت، زندگاني را موهبـت   برايهمه چيز 

. ايـم  د نباشيم، كفران نعمت كردهواگر از اين زندگي خوشن .پروردگار دانيم
بايـد  . هـايي از رحمـت خداونـد اسـت     روحاني ما، نشـانه وجود جسماني و 

مسرور باشيم و اوقات را به ستايش و تمجيد خداوند مجيد بگذرانيم و هـر  
  “.چيز را قدر بدانيم

وقتي از . اصلي به نام اعتدال حاكم است ت،در كنار همة اين سفارشا
، حضرت عبدالبهاء سئوال شد كه وقتي قمار در ديانت بهايي ممنوع اسـت 

تفـريح و   بـراي فرمودند كه بعضي بازيها اگـر   ؟آيا منظور همة بازيها است
راني و هـدر  ذولي اگر اين تفريح به وقـت گـ   ،سرگرمي باشد ضرري ندارد

ي مورد رضاي چيزچنين  .ر شود، ضرر و زيان استنجم ،دادن اوقات عمر
البتـه   ،مثـل ورزش  ، اگر تفريحي باعث تقويت جسم شـود . خداوند نيست

  .قبول استم
  نظافت

حضرت  .شخص بهائي بايد در هر حال مظهر لطافت بين مردم باشد
هاي آسمان بر روي زمين باشيم و  خواهند كه چون فرشته بهاءاهللا از ما مي
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بـوي   ،گـذرد  ز كنار ما مـي ابايد هركس  .چون اهل بهشت در عالم خاكي
. خوش و لطافت وجود ما آنها را جذب نمايد و به سوي خـدا داللـت كنـد   

  .استفاده از گالب و عطر در ديانت بهايي سفارش شده است
اين حكم زماني از قلم حضـرت بهـاءاهللا نـازل شـد كـه در ايـران و       

هـاي مملـو از آب آلـوده بـه      خزينـه . بعضي كشورها حمام وجـود نداشـت  
هاي آلوده در آن زمان مركز  حمام .مردم بود محل شستشوي بدن ،كثافت

. اي ديگر نداشتند سرايت بيماريهاي خطرناك و واگير دار بود و مردم چاره
اي جز قوة وحي و ارادة خداوند قادرنبود آن مراكز آلـودگي را بـه    هيچ قوه

. شود، تبديل نمايـد  هاي خصوصي كه امروز در هر منزلي ساخته مي حمام
 ،نظافت ظاهره هرچند امري است جسـماني : فرمايند ميحضرت عبدالبهاء 

د اينسـت كـه پـاكي و طهـارت     امـر  .ولكن تأثير شديد در روحانيـات دارد 
  . جسماني تأثير در ارواح انساني كند

همه آنهـا را در   ،اگر به ديده انصاف در يك يك احكام جديد بنگريم
آفـت و  . بينـيم  جهت بهداشت و سالمت جسماني و اخالقي همة عالم مي

بر اثر نوشيدن مشروبات الكلـي و مـواد مخـدر دامـن گيـر       كه بيماريهايي
ساليانه هزاران نفـر را بـه كـام     ،هاي گوناگون در سراسر عالم گشته جامعه

شود و ميليونها دالر ديگر  كشد و ميليونها دالر نابود مي مرگ و نيستي مي
صدمات روحـي و   جز اين همه،. گردد صرف معالجه اين بيماران مبتال مي

هرگـز   ،شـوند  به آن دچار ميو خانواده شان رنج فراوان كه اين بيچارگان 
زنـدگي   رعايت پاكدامني و عفت و عصمت در .قابل جبران نبوده و نيست

 ،وه بر آرامـش روحـي و شـرافت اخالقـي    خانوادگي و روابط زناشويي عال
  .اهد بودسبب پيشگيري از هزاران آفت و بيماري جسماني و روحاني خو

اگر اندكي تفكر نمائيم خواهيم ديد كه چگونه اجراي حكم عـدالت و  
 قهمكاري و محبـت بـه ديگـران و دسـتگيري فقيـران و عنايـت در حـ       
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زحمت طاقت فرساي كارگران مسكين  از سوئي باعث خواهد شد ،بينوايان
پـروري   بلـي و تـن  نتديگـر  ي سـو  ازكاهش يابد وو بيچارگان زحمتكش 

با ميانه  و ر شودنجم ،حد توانگران به تعادل معقول ثروت بيخودخواهان و 
  .در راه تربيت و ترقي جامعه صرف گردد ،دوستي روي و نوع

  پيغمبران پزشكانند
كنـيم كـه هميشـه تعـداد انـدكي از مـردم،        ايي زندگي مييما در دن

دنيــايي كــه خودپرســتي و  .نماينــد دســتورات پيغمبــران را اطاعــت مــي
بيش از محبت اهللا در وجود مردمـان ريشـه دوانـده و منـافع      ،خودخواهي

عمـومي پيشـي گرفتـه و هـوي و هـوس و آرزوهـاي        عشخصي بر منـاف 
شخصي بر خوشبختي و سعادت اجتماعي و روحـاني عـام برتـري داشـته     

جنگ مهيـب ظلـم و سـتم و تجـاوز و فقـر و       برايم به ميداني عالَ. است
هـاي روحـي و    اسـباب بيمـاري   ،ههمـ  اين. است تبديل شده حد ثروت بي

جسمي مردماني گشته كه از پزشك دانا روي گردانـده و سـبب گرفتـاري    
  .اند خود و همه گشته

حتي كساني . هيكل عالم بيمار است و جميع مردمان به عذاب مبتال
 ،نماينـد  ارادة او را اجرا مـي  واند و به اوامر او عمل  كه نداي الهي را شنيده

اين . نصيب نمانده اند بي ،تيجه گناهان مردم غافل استاز اين عذاب كه ن
دانند  حضرت بهاءاهللا درد جهان بيمار را مي .هيكل بيمار بايد معالجه گردد

آيا تا چه زمان جهان و جهانيان از عالج . اند را عنايت فرموده و داروي آن
  رو گردانند و همچنان رنج خواهند كشيد؟

  عالجه با وسائل ماديم
معالجه بيماريها بايد دست به دامن قوة  برايافراد زيادي معتقدند كه 

اين اعتقاد در بعضي موارد آنچنان شديد است . شد همعنوي و ماوراء الطبيع
ديانت بهائي اگـر چـه معالجـه    . شود كه هر نوع دارو و درمان مادي رد مي
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بايـد بـه    كند كه در زمان بيمـاري  اما سفارش مي ،نمايد روحاني را رد نمي
  .پزشك دانا و ماهر مراجعه كرد

شـان نيـز در زمـان     حضرت بهاءاهللا و حضـرت عبـدالبهاء و خـانواده   
انـد كـه    حضـرت عبـدالبهاء فرمـوده   . نمودنـد  بيماري به طبيب مراجعه مي

 ،سـبب جسـماني   .جسماني و روحـاني  :اسباب شفاي بيماري دو نوع است
دعـاي مهربانـان و توجـه     ،داوايي است كه طبيب نمايد و سبب روحانيم

. هيچيـك مـانع از ديگـري نيسـت    . هر دو را بايد به كار بـرد . پاكان است
دانند كه  سپس دانش و فن پزشكي را يكي از عنايات و مواهب خداوند مي

  .برند همة بندگان از آن بهره و نصيب مي ،با آشكار شدن آن
ي انسـان  آموزند كه اگر غريزه و ميل طبيعـ  ايشان همچنان به ما مي

تغيير نيافته و از مسـير خـود منحـرف     ،هاي نادرست زندگي خاطر شيوهه ب
ـ   توانست انسان مي ،نشده بود معالجـه  بـراي هـا   ي و ميـوه از گياهـان طب،  

 ،اين روش در مورد حيوانات كه با غريزه و ميل طبيعي خود. استفاده نمايد
  .كنند، مصداق دارد هنگام بيماري از گياهان صحرا استفاده مي

صـورت  ه شود با غذا و ميوه و ب فرمايند كه اگرچه مي با اين همه مي
اما دانش پزشكي هنـوز نـاقص    ،ها را معالجه نمود بيماري ،ان داروييگياه
هـا   آن وقت بيمـاري  .زماني خواهد رسيدكه اين علم به كمال برسد .است
مختلـف بـا درجـه حـرارت      يهـا  ع غذاها و گياهـان خوشـبو و آب  به انوا

اي كه سبب شفاست از  قوه ،در همة اين موارد .معالجه خواهد شد ،متفاوت
خاصيت گياهان و تمام داروها از مـوهبتي اسـت كـه خداونـد در      .خداست

اسـباب ظـاهري    ،پزشك و دارو. وديعه گذاشته و همه از جانب اوست هاآن
  .ستن از شفاي آسمانيجي ياري ااست بر

  غير مادي به وسايل شفا
معالجه از  برايآموزند كه راههاي فراواني  حضرت عبدالبهاء به ما مي
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همـانطور  . يكي از آنها انتقال سـالمتي اسـت  . طريق روحاني موجود است
امـا   ،نمايـد  كند، سالمتي هم سرايت مي كه بيماري به ديگران سرايت مي

  .در حالي كه سرايت بيماري سريع و شديد است ،كمند و با تأثيرِبسيار كُ
تأثير سالمتي در وجود بيمـار در بهتـرين حالـت بـه شـخص بيمـار       

خود از شخص سـالمي كـه مايـل اسـت      او با روحيه مشتاقِ. بستگي دارد
  .پذيرد متي را به او منتقل كند، تلقين ميسال

  ي در پديد آمدن بيماري نقش دارند؟عواملچه 
ايجاد بيماري و شـدت   برايين عامل رتمهمنگراني خشم و ترس و 

يد و فم ، قلب به همان نسبت رورِت و سكه اميد و محب در حالي ،آن است
  .مؤثر است

بالي سياه در انسان پديد  ،غم و غصه  اند كه حضرت بهاءاهللا فرموده
حسد را همچون خوره و . كنند كه از آن دوري كنيم و سفارش مي وردآ مي

داننـد و   خـورد، و خشـم را عامـل سـوختن كبـد مـي       جذام كه بدن را مي
  .گريزيد فرمايند كه از اين دو بگريزيد همچنان كه از شير درنده مي مي

روحـش در   وقتي انسان شاد است": كه فرمايند حضرت عبدالبهاء مي
قـوة   .شـود  قوة فكر زياد مـي . گيرد نيروهاي او قوت ميجميع . پرواز است

. شـود  اما وقتي كه انسان غمگين است پژمرده مـي  …شود فهم شديد مي
ـ  مـي  اهشكـ اوفهـم و درك   .شـود  همه قواي او ضعيف مـي  تفكـر  . دياب

  ".شود مثل مرده مي .ماند نمي
  :فرمايند در بارة شكل ديگر معالجه از طريق روحاني مي

شـخص سـالم بـا    . واسطة شفا نيرويي روحاني اسـت در اين شكل "
تمام نيروي فكر و قلب خود به بيمار توجه كند و شخص بيمار بـا نهايـت   

 ين شـخصِ اشفا كند و اعتقاد شديد داشته باشد كه از طلبِ ،توجه و انتظار
بسـيار   ،اين توجه دو جانبه .نيروي سالمتي به سوي من خواهد آمد ،سالم
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 شـخصِ . دو پديد آيـد  محكم بين آن و ارتباط قلبيِشديد و پيوسته گردد 
نهايـت اطمينـان و    ،كار گيـرد و بيمـار  ه سالم تمام انرژي و توان خود را ب

از تـأثير و هيجـاني كـه در    . يقين به كسب سالمتي و شـفا داشـته باشـد   
امـا تمـام ايـن    . شفا حاصل شود و بيمار عالج يابد ،اعصاب بيمار پديد آيد
ــانيروشــهاي معالجــه رو ــرش محــدود اســت و ممكــن اســت در   ،ح اث

  ".شفا حاصل نشود ،با تمام توجه و ارتباط محكم ،هاي شديد بيماري
  سدقوة روح القُ

در ايـن روش نـه الزم   . قوة روح القدس اسـت  ،بزرگترين وسيلة شفا
در جـايي   الزم است بيمار است كه تماسي حاصل شود نه نگاهي نه حتي

نيروي روحاني از سوي القاي  ،بيمار چه ضعيف باشد چه قوي. حاضر شود
  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي. سبب شفا گردد ،مظهر امر به بيمار

وسيلة قوه روح القدس حاصل شـود، تمركـز ذهـن و    ه شفايي كه ب"
مظاهر مقدسه و بنـدگان خـالص و مخلـص    . مخصوص الزم ندارد تماسِ
نيروي معنـوي   ،داراي اين موهبت هستد كه چون طبيب روحاني ،خداوند
ممكن است كـه بيمـار در شـرق    . از خدا طلب نمايند ،شفاي بيماران براي

 ،ممكن است اين دو يكـديگر را نشناسـند   ؛باشد و طبيب روحاني در غرب
به خدا توجه كنـد و دعـا نمايـد و از      كه شفا دهنده قلباً محض آنه ولي ب

  ".و بخشش خداوند طلب عنايت نمايد، مريض شفا يابددرياي فضل 
رسد كه حضرت مسـيح و حواريـون از ايـن طريـق      چنين به نظر مي

نظير اين گونه اعمال شفا دهنده در طول قرنها به افـراد  . بخشيدند شفا مي
حضرت بهاءاهللا و حضـرت بـاب و حضـرت    . مقدس نسبت داده شده است

به پيروان با وفا و مخلص خـويش وعـده    عبدالبهاء داراي اين قوه بودند و
منـد   از ايـن موهبـت بهـره    ،ند كه به ميـزان اطمينـان و خلوصشـان   ده ادا

  .خواهند شد
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  الت مريضح
اگر مريض مشتاق باشد كه از طريق روحاني بـه بهبـودي او كمـك    

الزم است كه به تمام قلب به خدا توجه نمايـد و اعتمـاد كامـل بـر      ،شود
او همچنـين بايـد بـه ارادة    . توانايي خداوند در رفع بيمـاري داشـته باشـد   

  .مطمئن باشد ،خداوند و اينكه آنچه واقع شود خير محض است
در يك مورد حضرت عبدالبهاء به خانمي فرمودند كه جميع ايـن درد  

شـفاي   ،خواهد شد و از جهـت جسـماني و روحـاني    و بيماري او بر طرف
  : فرمودند. كامل خواهد يافت

قلباً اعتماد داشته و مطمئن باش كه به فضـل و موهبـت حضـرت    "
بايـد بـا تمـام     لـي و …همه چيز به بهترين نحو واقع خواهد شد  ،بهاءاهللا

همان تـوجهي كـه مـريم مجدليـه بـه       ؛وجود توجه به ملكوت ابهي كني
دهـم كـه سـالمت     در اين صورت من اطمينان مي. داشتحضرت مسيح 

من به تـو بشـارت   . تو اليق اين عنايتي .جسماني و روحاني خواهي يافت
مسرور  ؛مطمئن باش. زيرا قلبت پاك است ؛دهم كه قابل اين موهبتي مي
  ".اميدوار باش ؛شادمان باش ؛باش

 ،فرمايند آشكارا بازگشت سالمت را تضمين مي ،هرچند در اين مورد 
ايشـان  . حتي اگر بيمار ايمان قوي داشته باشـد ؛ ولي هميشه چنين نيست

شـفاي   طلب شفا صادر شـده، شـامل   برايفرمايند كه مناجاتهايي كه  مي
شفاي روحـاني و جسـماني    براياز اين رو  .است هردو روحانيجسماني و 

ح بيمار باشـد و مناسـب و موافـق او، البتـه     اگر شفا به صال .تالوت نمائيد
سـبب ضـررهاي ديگـر     ،اريمـ شـفا از بي  مواقـع، ولي بعضـي  . چنين شود

قـوة روح القـدس بيمـاري    . شود كه البته اين شفا به صالح آنها نيست مي
  .جسماني و روحاني هر دو را شفا دهد

گـاهي ارادة خداونـد چيـزي    " :فرماينـد  به شخص بيمار ديگري مـي 
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ولـي بعـد از مـدتي علـت آن ظـاهر       ،دانيم ما حكمت آن را نمياست كه 
خدا . اعتماد به خدا كن و به او توكل نما و به اراده حق تسليم شو. شود مي

فضل و عنايتش حتماً شامل حالت  …رئوف است و رحمان است و رحيم 
  ".خواهد شد

آموزند كه سـالمت روحـاني بـه سـالمت جسـماني       ايشان به ما مي
ولي سالمت جسم به عوامل زيادي بستگي دارد كه بعضي  .دكن كمك مي

تـرين حالـت    خاطر همين است كه عـالي ه ب .از آنها از ارادة ما خارج است
 .توانـد سـالمت جسـم را تضـمين كنـد      نمـي  ،در همة مـوارد نيز، روحاني 
  .شوند ترين مردان و زنان نيز گاهي بيمار مي مقدس

شكي نيست كه حالت روحاني بر سالمت جسـماني اثـر    ،با اين همه
حضرت عبدالبهاء به خانمي كه از ضعف جسماني شكايت نموده . گذارد مي

خواهيم كـه روحـت قـوي     از الطاف حضرت بهاءاهللا مي” : فرمايند بود مي
  ".جسمت شفا يابد گردد تا به قوة روحت،

به بخشيده تـا  حضرت يزدان به انسان قواي عجي" :فرمايند و نيز مي 
شفا را از  ،از جمله .هميشه توجهش به باال باشد و هر نعمتي را طلب نمايد

اما انسان قدر اين نعمت بـزرگ را ندانـد و بـه     .فضل و موهبت او بخواهد
 از نـور رو  .انَـد م خواب غفلت گرفتار و از جميـع عنايـات پروردگـار غافـل    

  " .زندگي كند يبرگرداند و در تاريك
  شفا دهنده

ولـي  . ستوجود ام و بيشها كم  نيروي شفاي روحاني در همه انسان
داراي قدرت فوق العاده  ،پزشكي كه به محبت الهي اقدام به معالجه نمايد

فرمايند كه هنگام معالجه بيمـاران   حضرت بهاءاهللا به طبيبي مي. گردد مي
ـ  كـار  ه ابتدا از نام خداوند و ذكر او ياري بطلبد و آنگاه دانش پزشكي را  ب

ديـدار او   ،طبيبي كه از جام محبت من سرمست شـد " : فرمايند مي. گيرد
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  )14(".او رحمت و اميد است سِفَو نَ شفا 
به پزشكي كه قلبش مملو از محبـت   ،حضرت عبدالبهاء نيز در بياني 

هرگـاه طبيبـي بـه محبـت     ": فرمايند كنند و مي اشاره مي ،مظهر امر است
ـ فراموش نمود، روح القدس در نَو غير او را  بهاء پر شد دمـد و   س او مـي فَ

تابـد چنـين    زند و نـور آيـات از روي او مـي    روح زندگي در قلبش موج مي
دهد بيمار را شفا مي خويش، طبيبي با تماس دست"  

بـا   ،توجه به خدا نمـا  ؛اي طبيب روحاني " : فرمايند و به خانمي مي 
درحالي كه ناظر به  ،شتياققلبي سرشار از محبت و جذب و شوق و وله و ا

ـ   چنان ؛او ملكوت او هستي و طالب روح قدسيِ همـة   ،روركه شـادي و س
بـراي شـفاي   ، خداونـد تـو را   ،در ايـن حالـت  . وجودت را در برگرفته باشد

  ".بخشد به روحي از جانب خود ياري مي ،ها بيماري
طلـبِ  به ملكوت الهـي روي بيـاور و   ": فرمايند مي به همان خانم باز

در حالي كه قلبت مطمئن اسـت كـه بـه     ؛بيماران نما برايسالمت و شفا 
  ".اين شفا حاصل خواهد شد ،نيروي اسم اعظم و روح محبت اهللا

  توانند كمك كنند چگونه همه مي
همـة   ،پردازد به معالجه او ميو طبيب شود  وقتي يك نفر مريض مي

. توانند به او كمك كننـد  مي ،شناسند شناسند يا نمي كساني كه بيمار را مي
تواند در بهبـودي او   مي ،اميد ةادن روحيدپرستاري از بيمار و ديدار از او و 

. از ميان همة روشـهاي كمـك، اثـر دعـا بيشـتر اسـت       .تأثير داشته باشد
  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي

نزديكـان   و دوستان “.تضرع و دعا در حق ديگران البته مؤثر است” 
چـه بسـا رفتـار بسـتگان و دوسـتان و      . اثر مستقيم در حال او دارند ،بيمار

. نـد ثرمؤ حتي افراد جامعه درحال بيمـار . نزديكان بيمار را بهتر يا بدتر كند
امـا در مـورد    ،رسـد  نظر نميه قابل اعتنا ب ،در مورد افراد تأثير،اين چه اگر
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توجه به خـدا  اي فكر كنيد كه ديانت و  به جامعه. كند صدق مي مردم ةتود
اي كه خودخواهي و  يا جامعه ؛جاري در آن است فرهنگ ،و اميد و محبت

 ،در آن -يعني مال انـدوزي و برتـري جـويي     - جاه طلبي و ماده پرستي
اي كه اعضـاي آن سـعي در خـدمت     يا جامعه ؛نشانه شخصيت افراد باشد

باشـند و شـادي و   داشـته   -بـدون هـيچ چشمداشـتي    -كردن به يكديگر
افـراد   مـع، اودر هريـك از ايـن ج   .آن جامعه باشد ة بارِزِنشان ،ات نيكوصف

كند و از آن نيـز اثـر    شادي و سالمت در جامعه ايجاد مي ،فرد. نقش دارند
در پـي درآمـد بيشـتر اسـت تـا زنـدگي        ،شـبانه روزي  رِاگيرد يا با كـ  مي

د و سهم دار جامعة خودر تعيين وضع داو . خود فراهم كند برايتري  مرفه
توانـد حـال    هر حالت، محيط اطراف مي در .پذيرد اثر ميجامعه البته از آن 

ما را خوش و خوشتر نمايد و يا كسالت و افسردگي و بيماري آودر.  
همه كـس ممكـن    برايدسترسي به سالمت كامل  ،در دنياي امروز

ـ  اما هركس مي ؛نيست او . س باشـد دتواند واسطة نزول سالمت از روح القُ
تواند با قلبـي سرشـار از عشـق و محبـت نسـبت بـه خداونـد و همـة          مي

به ملكوت توجه نمايد و آيات و مناجات بخوانـد و از نيـروي    ،مخلوقات او
  .حق در بهبود و سالمت خود و ديگران مؤثر باشد كلمات شفابخشِ

مناجاتهاي زيادي از قلم حضـرت بهـاءاهللا  و حضـرت عبـدالبهاء در     
     .اينك يك نمونه از اين مناجاتها ذكر مي شود .ده استمورد شفا نازل ش

  بسمه المهيمن علي االسماء
الهي الهي اسالُك ببحر شـفائك و اشـراقات انـوار نيـر     
فضلك و باالسم الّذي سخّرت به عبـادك و بنفـوذ كلمتـك    
العليا و اقتدار قلمك االعلـي و برحتمـك الّتـي سـبقَت مـن      

تُطهرَني بماء العطاء مـن كـلّ بـالء و    االرض و السماء ان  في
سقمٍ و ضعف و عجز اي رب تري السـائل قائمـا لـدي بـاب     

لك ان ال تخيبـه  أجودك و اآلمل متمسكا بحبل كرمك اسـ 
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انّك انت المقتدر . شمس عنايتك عما اراد من بحر فضلك و
  . علي ما تشاء ال اله االّ انت الغفور الكريم

  عصر ذهبي
تصور زماني كه همة دردهاي و رنجها و بيماريهـا بـه    ،ام براييد اش

   .د، ممكن نباشدگردشفا و سالمت كامل تبديل 
وقتي عالم خاك بـا عـالم ملكـوت     كه فرمايند حضرت عبدالبهاء مي

ـ  مقـدس   و هـدفها  تارابطةحقيقي يابد و قلوب آسماني گردد و افكار و ني
در اين صورت نيرويي روحاني . حاصل شود ميان قلوب شود، ارتباط كامل

 .ريهاي جسمي و روحاني شفاي كامل يابندابيم. سبب ظهور كماالت گردد
زماني است كه هماهنگي كامل و همكاري تمام بين بيمار و طبيب و ، اين

دهـد و اسـباب مختلفـه بهداشـتي و طبـي از مـادي و        همة جامعه رخ مي
اي از تـاريخ   دوره ،ايـن  .گيـرد  ر مـي معنوي مورد استفاده صحيح و بجا قرا

بـي  هعصـر ذَ  ،ايـن دوران طاليـي  . رسـد  آينده است كه عالم به بلوغ مـي 
  .شود ناميده مي

  بهترين شكل استفاده از سالمتي 
اگـر در سـبيل    ،آموزيم كه سالمت جسـم  ما از حضرت عبدالبهاء مي

مت در آسـايش و  اگر ايـن سـال   .بسيار محبوب است ،ملكوت صرف شود
. مقبول است ،كار گرفته شود و سبب خير ديگران شوده رفاه عموم مردم ب

حيــواني و زنــدگي  امــا اگــر ايــن ســالمت و راحتــي در هــوي و هــوسِ 
بلكه مـرگ بـر    ؛از آن سالمت بهتر استبيماري خودخواهانه صرف شود، 

  .آن زندگي ترجيح دارد
خدمت در  براي، سالمت را هستي سالمتي خواهاناگر ": فرمايند مي

اميدوارم كه بينشي كامل و عزمي اسـتوار  . راه امر خداوند و ملكوت بخواه
و سالمتي تمام و نيرويي روحاني و جسماني كسب نمايي تا از سرچشـمه  
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  ".آب حيات ابدي بنوشي و به روح تأييد و عنايت الهي موفق گردي
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  فصل هشتم
  وحدت اديان

  مذاهب در قرن نوزدهم
پيــروان اديــان مختلــف دركنــار هــم زنــدگي  ،هــا قــرن در طــول ده

پيوسته با هـم در جنـگ و    ،محبت و يگانگي دجاي ايجاه اما ب .كردند مي
هـاي گونـاگون تقسـيم     ها و فرقه هريك از اين اديان به گروه. ستيز بودند

 .نزاع و مخالفت با هم بودنـد ها نيز با هم در حال جنگ و  ه و آن فرقهدش
مـن   دهمه خواهند فهميـد كـه شـاگر   ” اگرچه حضرت مسيح فرموده بود 

 انّ” و حضرت محمد فرمـوده   “داشته باشيد محبتهستيد اگر به يكديگر 
هر مظهر ظهوري پيروان خود را به محبت و اتحاد  “واحده هتكم امهذه ام

مقصود اصلي آن مظهر الهي فرامـوش   ،نمود اما با گذشت زمان دعوت مي
شد و تعصب و ريا و تزوير و فساد و كج فهمي و اختالف و دودسـتگي   مي

  .گرديد ور مي آمد و آتش دشمني شعله و خود بيني به ميان مي
هاي مذهبي در جهان بيش از هـر زمـاني    در قرن نوزدهم تعداد فرقه

است هـر نـوع عقيـدة    خو رسيد كه عالم انساني مي نظر ميه بود و چنين ب
  .ديني و رسم مذهبي و قوانين اخالقي را تجربه كند

در همين زمان عده زيادي تمام تالش خود را صـرف كشـف اسـرار    
سـعي و   .نـد راحتـي انسـان نمود   براي يپنهان در طبيعت و اختراع وسايل

هاي  تالش اين انديشمندان باعث انتشار علوم و دانش جديد شد و راه حل
كشـتي بخـار و    .همه مسائل زندگي انسـان كشـف گرديـد    برايجديدي 

افكار مردم را بسرعت تغيير داد و نـوع بشـر را    ،آهن و پست و چاپخانه راه
  .با زندگي جديدي آشنا نمود

نـام ديـن در   ه رافات و تصورات غلطي كه بخُ ،همين زماندردرست 
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با علم جديد به مقابله برخاست و ايـن رو در رويـي    ،بين مردم رواج داشت
 جديد، اختراعـات  ،يحدر عالم مسي. به جنگ و جدال بيرحمانه تبديل شد

اين مخالفت و دشمني به جـايي رسـيد    .مخالف كتاب مقدس نمايانده شد
ها  كه اعتماد به آن كتاب جاي خود را به شك و ترديد داد و حتي كشيش

در كشـورهاي  . خـود مشـكوك شـدند    اعتقـاد  ستيِبه در ،آشكارا و پنهان
آسـايش بـا شـك و ترديـد و      اختراع وسايلِ و جديد علم ودانشِ ،اسالمي

صنايع و علـوم غـرب را    ،پيشوايان ديني. مخالفت شديدتري روبرو گرديد
 ،نمودنـد  كه از اين دانـش طرفـداري مـي    ي رادانستد و روشنفكران كفر مي

  .نمودندمي معرفي  كافر و زنديق و محارب با خدا
  پيام حضرت بهاءاهللا 

حضـرت بهـاءاهللا در    ،اين اختالفات و رودررويي مخالفان ةدر بحبوح
   :صور  چنين دميد

اي در ساية يك ديـن درآينـد و    آيا اگر تمام مردم از هر قوم و قبيله”
رابطه محبت و يگانگي بـين بشـر محكـم     ؛همة مردمان مانند برادر شوند

   م شود و اختالفات مذهبي از ميان برود و كسي از تفـاوت رنـگ و نـژاد د
هـا و كشـتارها و اختالفـات     اين جنگ …؟چه عيب و ضرري دارد  ،نزند

  “ بايد قطع شود و نوع بشر مثل يك قوم و يك خانواده گردند
تـوان بـه ايـن     چگونه مـي آيا . اين پيام بسيار مهم و قابل تفكر است

سـرايي   هـا نمودنـد و شـاعران نغمـه     پيامبران نصيحت ؟هدف عالي رسيد
مقدسين هزاران سال دعا نمودند و اوليا در آرزوي اين هدف جـان  . كردند
ولي نه اختالفات مذهبي قطع شد و نـه جنـگ و خـونريزي از     .دندكرنثار 

كنون اين معجـزه واقـع   توان اميدوار بود كه ا چگونه مي. ميان برداشته شد
خورد؟ آيا  چشم ميه تغيير اوضاع عالم ب برايهاي جديدي  آيا نشانه ؟شود

نيروي جديدي دردنيا جريان يافته است؟ آيا طبيعت بشر پـس از هـزاران   
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حضـرت  موسـي و   حضـرت  كـه  يابد؟ درحالي سال جنگ و نفرت تغيير مي
آيـا  محمد موفق به اتحاد جهـاني نشـدند،   حضرت مسيح و حضرت بودا و 

حضرت بهاءاهللا با تعاليم جديدش موفق خواهد شد؟ آيا ديانت بهايي مانند 
تمام اديان گذشته گرفتار فساد و تفرقه خواهد شد؟ پاسخ اين سـئواالت را  

  .در تعاليم بهايي جستجو خواهيم نمود
  كند؟ آيا طبيعت بشر تغيير مي

ربيت به اين نتيجه رسيده كه طبيعت بشـر  هم ديانت و هم تعليم و ت
نـه تنهـا    .كند شواهد فراواني نيز اين موضوع را ثابت مي. قابل تغيير است

 .كه همه موجودات زنده و حتي بيجان نيز پيوسـته در حـال تغييرنـد    ،بشر
اين تغييرات بر دو نوع غير محسوس يا آهسـته و تـدريجي و نـوع ديگـر     

در . گيـرد  در درجات مختلف صورت مـي  ،سريع يا حساس و شگفت انگيز
آب جـوش   .قابل ديـدن اسـت   ،وسيلة حرارته ب ات خاصتغيير ،جمادات

در گياهان اين تغيير در رشد و نمـو گيـاه   . شود آيد و به بخار تبديل مي مي
در عالم حيوان يك  .ميوه دادن ؛شكوفه كردن ؛جوانه زدن. شود پديدار مي

خـوار پيلـه اي بـه دور خـود      يك كرم برگ ؛شود تخم به جوجه تبديل مي
اي رنگارنگ و زيبـا   شود و پروانه پيچد و پس از مدتي پيله شكافته مي مي

در . بينـيم  چشـم مـي  ه تغييراتي است كه ب ،اينها همه. آيد از آن بيرون مي
صفات و اخالق يـك نفـر تغييـر     .آيد زندگي روحاني نيز تغييراتي پديد مي

نفـع طلبـي بـه    . شـود  واهي به فداكاري تبديل ميخودخ. كند كلي پيدا مي
هوي و هوس به خـدمت و   .دهد كمك و ياري به ديگران تغيير شكل مي

همانطور كه كرم  .اينها نشانة تغيير در عالم روح است. شود محبت بدل مي
 ،گـردد  به پروانه تبديل مي شود و شاخه خشك پر از شكوفه و بـرگ مـي  

  .شود و بكلي دگرگون مي يابد انسان نيز تولد جديد مي
آموزنـد كـه حيوانـات و گياهـان و حتـي       حضرت بهاءاهللا به مـا مـي  
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از حالت قبل به حالت بهتـر و كـاملتري    ،موجودات بيجان در زمان معيني
ـ  ”انسان نيز يك  براي. شوند منتقل مي تولـد  ” در زمـان  “ اسمرحلـة حس

عالم انساني . يابد ميطور كلي تغيير ه معين شده كه روش زندگي ب“ جديد
شود كـه قابـل مقايسـه بـا دورة قبلـي       به دورة جديدي از زندگي وارد مي

همانطور كـه كـرم    .بسيار شديد و عظيم است ،اين دگرگوني. نخواهد بود
  .با پروانه متفاوت است و تخم با پرنده و دانه با درخت

ممكن است در همة افراد يك جامعه يا گروهـي   ،اساين مرحلة حس
ابتداي فصل بهار  همچون؛ طور ناگهاني و با سرعت ظاهر شوده ب ،از آنها

رويـد و همـة    از خاك مـي  گهانانكه زير زمين پنهان بود،  اي كه هر دانه
نشينند و زمين زنـده و عـالم از نـو شـكفته      درختان به شكوفه و برگ مي

انسانها  ،در اين زمان معيندهند كه  حضرت بهاءاهللا به ما ياد مي. گردد مي
 چنـان . دنـ بين طور كه هست مي حقايق را آن ،حقيقتخورشيددر پرتو انوارِ

ظـاهر و   ،آنچه در تاريكي شب پنهان بود ،كند كه وقتي خورشيد طلوع مي
  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي. عيان ديده مي شود

جميـع آفـاق روشـن    . ظهور كماالت انساني اسـت  قرنِ ،اين قرن "
  ".شدخواهد برين البته زيباتر از بهشت  ،جهان. گشته

. انـد  همة انبيـاي گذشـته مـردم را بـه ايـن روز عظـيم بشـارت داده       
هايي كه در دانش و فن و علوم و صـنعت و تكنولـوژي و تمـدن     پيشرفت

كه بعد از  تغييرات عميقي. سال قبل نيست 150پديد آمده قابل مقايسه با 
آن است كـه عـالم هسـتي در حـال     گواه  ،ظهور جديد در عالم پديد آمده

اگر كسي بگويد طبيعت انسـاني قابـل    ،با اين همه شواهد .است دگرگوني
  .تغيير نيست، انصاف را فراموش كرده است

  سوي وحدته قدمهايي ب
حضرت بهاءاهللا راه رسـيدن بـه وحـدت و يگـانگي را بـه مـا نشـان        
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مهربـاني و  . كننـد  مـي حتي قدم به قدم ما را در اين راه همراهـي  . اند داده
 هـا االديـان كلُّ  مـع  عاشـروا ". ت توصيه اول اسـت قَفَالفت و ماليمت و شَ

با همة اديان بـا نهايـت محبـت و مهربـاني معاشـرت      ( “بالروح و الريحان
  :فرمايند كه در وصيت نامه خود مي ).كنيد

براي محبت و اتحاد است او را سـبب عـداوت و    از مذهب الهي... " 
نزاع و جدال را نهي فرمـود نَهيـاً    ": و نيز مي فرمايند"... اختالف منماييد

  "عظيماً في الكتاب 
در اين صورت آتش دشمني و كينـه كـه    .همه را از طرف خدا بدانيد

  .شود ور است به نور محبت و اتحاد تبديل مي در قلبها شعله
  : فرمايند لبهاء ميحضرت عبدا

حتي به كنيسـه و معبـد و مسـجد    . همه بايد تعصبات را ترك كنند"
همـه  . شـود  ها ذكـر خداونـد مـي    ر همة اين عبادتگاهدزيرا  .يكديگر بروند

يـك شـيطان را    كنـد؟ هـيچ   چه فرق مي .شوند عبادت حق جمع مي براي
مسلمين بايد به كليساي مسيحيان و كنيسة يهوديان بروند و . پرستند نمي

ـ   . ديگران هم بايد به مساجد مسلمين بروند خـاطر تقليـد و   ه ايـن مـردم ب
. كننـد  انـد از يكـديگر دوري مـي    تعصبي كه خودشان در خود پديـد آورده 

گر برونـد و از اسـاس اديـان و تعـاليم     پيشوايان قوم و رؤسا به معابد يكدي
با كمال محبـت و يگـانگي بـه عبـادت بپردازنـد و      . اصليه صحبت بدارند
  ".تعصبات را ترك كنند

حضرت عبدالبهاء هم به كليساي مسيحيان و هـم كنيسـة يهـود در    
آمريكا رفتند و داليل حقانيت حضرت موسي و حضرت مسـيح و حضـرت   

ند و تشويق كردند كه از تقليـد كوركورانـه   آنها تشريح نمود برايمحمد را 
  .پرهيزندب

هـايي بـا رنگهـاي     اما وقتي به شيشه ،نور حقيقت يكي بيشتر نيست
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مـا بايـد   . شـود  رنـگ آن در پشـت شيشـه ظـاهر مـي     ه ب ،تابد مختلف مي
اگر به چشم حـق نگـاه   . نگاهمان به نور حقيقت باشد نه رنگهاي مختلفه

نيز از همان نور اصلي ظاهر شـده و نشـان    ها اين رنگبينيم كه  مي ،كنيم
  .دندار آناز

هاي اوليه برداشته شود و روح محبت و دوسـتي حقيقـي    اگر اين قدم
هاي مذهبي و اديان مختلف پديد آيد، دگرگـوني و انقـالب    در ميان فرقه

  .دوش عظيمي در عالم ظاهر مي
بيمار دردمند با داروي مّسيابد و  دردش كاهش مي ،ن و آرام بخشك

بايد در فكـر معالجـة اساسـي    . اما اين عالج نيست ،يابد آرامش اندكي مي
  .بود

مرض تفرقه و جدايي و كينه و  ،محبت و گذشت و شفقت و مهرباني
بخشـد و تسـكين    ي آرامـش مـي  كاند ،كه در عالم ريشه دوانيدهرا دشمني

  .اما نيرويي عظيم الزم است تا مرض از ريشه بخشكد ،دهد مي
  ين حق است؟كدام د

اند به وحدت برسند؟ اگر مـا خـود    چرا تا امروز اديان مختلفه نتوانسته
ترين دين، و پيـروان اديـان    را بهترين بندگان خدا بدانيم و دينمان را عالي

شكي نيست كه هرگز بـه وحـدت    ،ديگر را كافر، مشرك و ناپاك بخوانيم
  .نخواهيم رسيد

آن مظهـر   ،روان دين قبلشد، پي هر زمان كه دين جديدي ظاهر مي
خواندنـد و بـر نـابودي او و پيـروانش كمـر       الهي را دشـمن حقيقـت مـي   

  .بستند تا آن نهال تازه را از ريشه برآورند مي
هاي مختلف تقسـيم شـده،    اخهدر درون هر دين نيز پيروان آن به ش

شمردند و ديگـران   با عقيدة متفاوتي خود را تنها فرقه حقيقي مي مهر كدا
  آيا با چنين وضعي وحدت و يگانگي ممكن است؟. دانستند را باطل مي
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آموزند كه همة انبياء از طرف خداوند مـأمور   حضرت بهاءاهللا به ما مي
يم را ترين تعـال  عالي خود، زمانِ مردمِ اند كه به اندازة استعداد و قابليت بوده

اي آنـان را تربيـت نماينـد كـه آمـادگي و اسـتعداد        هديه كنند و به گونـه 
هر پيامبري بـه پيـروان    .دريافت تعاليم جديد در ظهور بعد را داشته باشند

داد كه الهام و وحي خداوند را كه به پيامبران رسـيده، انكـار    خود تعليم مي
افـق بـوده و هركـدام    نكنند و بپذيرند كه اصول تعاليم همة آنها با هم مو

بشـر عـالم و وحـدت و يگـانگي بـين نـوع       قسمتي از نقشة بزرگ تربيت 
  .اند بوده

خواهند كه وفاداري خـود را   حضرت بهاءاهللا از پيروان همة اديان مي
نسبت به پيامبر خود ثابت نمايند و در راه رسـيدن بـه هـدف آنهـا همـت      

مودنـد و  فرهزاران بال تحمـل   ،طول تاريخ هر يك از اين انبياء در. نمايند
درجه به درجه ترقي بخشيدند تـا امـروز كـه     .نوع انساني را تربيت نمودند

ياري نمايند و بهشـت   ، يكديگر راهمه در راه رسيدن به وحدت و يگانگي
  .موعود را در روي زمين مستقر سازند

انگلسـتان لـوحي    ةبـه ملكـ   ،وقتي حضـرت بهـاءاهللا زنـداني بودنـد    
بيماري تشبيه فرمودند كـه چـون    هيكل دنيا را به ،در آن لوح فرستادند و

و روز  تجربه و ناآگاه گرفتارشده، مرضش شدت يافتـه  در دست طبيبان بي
ايـن بيمـار در يـك    شـفاي  فرماينـد كـه    مي. .شدت آن مي افزايدبروز بر 

ديـن واحـد   . اسـت اتحاد همة مردم بر يك امر  صورت ممكن است و آن 
دسـت و   تنها طبيبي كه باتجربه و چيـره . رو به مرگ است عالج اين بيمارِ

بعـد   .توانـد ايـن دارو را بـه ايـن بيمـار برسـاند       مـي  ،حكيم و آگـاه باشـد  
فرمايند كه خداوند اين دارو  را به وسيلة مظهـر امـر خـودش در ايـن      مي

امـا نادانـاني كـه خـود را طبيـب جلـوه        ،دنياي بيمار فرسـتاده  برايزمان 
نور را  يمانند ابري كه جلو .اند از رسيدن دارو به بيمار شده دهند، مانع مي
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تا تر گشته و  روز بدحاله از اين روست كه بيمار روز ب. بگيرد تا آفتاب نتابد
  …عالج نيافته امروز 

اگر همة اديان از جانب خداوند يگانه ظاهر شده و با هـم در اصـل و   
ليم و احكـام اديـان   اساس يكي هستند، پس اينهمه اختالف درميـان تعـا  

  گوناگون چيست؟
به همان نسـبت فهـم و   . اين عالم هستي پيوسته در حال تغيير است

فهم و عقيـدة سـابق مـا بـا     . درك ما نيز بايد در حال تغيير و تكامل باشد
به طفلي كه . دهد تأييد الهي و با گذشت زمان جايش را به فهم كاملتر مي

ذاي ديگري جز شير سـبب هالكـت او   هر غ. د شير داديتازه متولد شده با
تـر شـود توانـايي و قابليـت بيشـتري       همين طفل هرچـه بـزرگ  . شود مي
شـود و غـذاهاي گونـاگون را هضـم      دستگاه گوارش او قوي مـي  .يابد مي
  : فرمايند حضرت بهاءاهللا مي. كند مي

شود تـا نورسـيدگان بماننـد و     سخن به اندازه گفته مي ؛اي مردمان"
شير به اندازه بايد داد تا كودكان جهان به جهان بزرگـي  . نورستگان برسند

  “ .درآيند و در بارگاه يگانگي جاي گيرند
در سه هزار سـال قبـل    ،اگر بگوييم كه فالن پيغمبر كه بر حق بوده

مثل  ،ديگري داده باطل است فالن تعليم فرموده و پيغمبر بعدي كه تعليم
پس شخص بالغ اگـر   .اين است كه بگوييم شير بهترين غذاي نوزاد است

  .راه خطا رفته و قانون طبيعت را شكسته است ،غذاي ديگري بخورد
دو  ،هـر دينـي از اديـان    تعاليم آموزند كه حضرت عبدالبهاء به ما مي

آن . پـذيرد  يابدي است و تغييـر نمـ   ،يك قسم كه اصل است ؛سم استق
 ؛محبـت اهللا اسـت  . عبارت از تعاليم الهيه و اصول حقيقي ديـن اهللا اسـت  

ق اخـال  ؛امانـت و پاكـدامني اسـت    ؛راستي و وفا اسـت  ؛معرفت اهللا است
 اسـت؛  پنـدار نيـك   ؛گفتار نيك است ؛صفات روحاني است ؛رحماني است
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 .بندگي و خاكساري در برابر يكديگر است ؛خدمت است ؛كردار نيك است
مربوط به عالم جسـماني  . فرع است ،سم ديگرق .كند اينها هرگز تغيير نمي

هرچه زمانه پيشرفت . كند هاي مختلف تغيير مي در زمان .و معامالت است
مـثالً  . كنـد  شريعت جديد هم احكامش تغيير مي ،كند و انسان ترقي نمايد

ز ولو آنكـه خيلـي نـاچي    ،كرد در زمان حضرت موسي اگر كسي سرقت مي
چشم در مقابـل چشـم و دنـدان در مقابـل     . كردند بود، دستش را قطع مي

از اين  ،اين حكم مقتضي نبود ديگر اما در زمان حضرت مسيح .دندان بود
ه حكـم  د ، همچنين در تورات. ديگر قابل اجرا نبود. رو اين حكم نسخ شد

ر اگـ  .نظم و آسايش جامعه در آن زمان الزم بـود  برايقتل نازل شده كه 
زيرا بنـي اسـرائيل در    .رفت امنيت بكلي از ميان مي ،اين حكم شديد نبود

. نه دادگاهي بود نه زندان نه هيئت منصـفه  .كردند ميان صحرا زندگي مي
ديگـر ايـن    .در زمان مسيح همه چيز عوض شده و زمانه تغيير كرده بـود 

يكـي   از آنجا اصل ديـن الهـي   .يافت از اين رو تغيير .احكام لزومي نداشت
پذيرد، هر ظهـور بعـدي، ظهـور قبـل و پيـامبر قبـل را        است و تغيير نمي

  .نمايد زنده مي بود، كند و حقيقت آن دين را كه فراموش شده تصديق مي
دين الهي يـك ديـن بيشـتر نيسـت و همـة پيغمبـران آن را تعلـيم        

در . اما اين دين زنده اسـت و پيوسـته در حـال پيشـرفت و ترقـي     . اند داده
ـ   .حضرت موسي مثل غنچه بودزمان  صـورت  ه در زمان حضرت مسـيح ب

. در زمان حضرت محمد گلبرگها ريخت و ميـوه شـكل گرفـت    .گل درآمد
گـل را  ْغنچه را از بين نبـرده و ميـوه    ْگل. امروز ميوه رسيده و آبدار است

كاسبرگها بايـد  . كمال قبلي را ظاهر كرده است ،بلكه هركدام ،نابود نكرده
بشكفد و گلبرگها بايد بيفتد تا ميوه ظاهر شـود، رشـد كنـد و     بريزد تا گل

تغييـرات  . شـد  ميوه ظـاهر نمـي   ،ريخت اگر كاسبرگ و گلبرگ نمي. برسد
هـر ظهـوري   . نشانة كمـال اسـت   ،ظاهري در تعاليم انبياء در هر عصري
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بلكه اينها  ،در حقيقت تفاوتي در ميان نيست. كند ظهور قبل را تكميل مي
زنده و پويـا هسـتند كـه بـه      در تاريخ زندگاني يك ديانت مراحل مختلفه

اند و اكنون زمان ميوه فرا رسيده  تدريج مثل دانه و غنچه و گل ظاهر شده
  .است

  عصمت پيامبران
آموزند كه خداوند به هر مظهر ظهور كه در  حضرت بهاءاهللا به ما مي

ود را ثابـت  كند تا حقانيت خ دليل كافي عنايت مي ،شود هر زمان ظاهر مي
آن پيامبر يا مظهر امر حق دارد كه همة اهل عالم را بـه   ،از اين رو. نمايد

را نسخ كنـد    قبل الهي امر خدا دعوت كند و اختيار دارد كه تعاليم مظاهر
در كتـاب ايقـان   حضـرت بهـاءاهللا    .يا تغيير دهد و يا به آن اضـافه نمايـد  

دور اسـت كـه كسـي را    از فضـل و عنايـت خداونـد    فرمايند كه بسيار  مي
 ،برگزيند و او را به هدايت خلق مأمور كند و به او لباس پيـامبري بپوشـاند  

كه بـه   خاطر اينه مردم را ب گاهآن .اما دليل و برهان كافي به او عطا نكند
كردنـد و امـرش را در   اند و اطاعت ننمودند، تعاليمش را اجرا ن او رو نياورده
آنچه كند خير و . خداوند معصوم است. ايدند، عذاب فرمساختعالم منتشر ن

خطـا را در   ،به عبـارتي . صالح عالم است و در درستي كارش شك نيست
ـ    ءاز آنجا كه مظاهر الهي آينـه . درگاه او راهي نيست  دتمـام نمـاي خداون

. كنـد  دهيم در حق آنان صدق مي صفاتي كه به خداوند نسبت مي ،هستند
يعنـي در كـردار و    .دنعصمت كبري هستاز اين رو مظاهر الهي نيز داراي 

تعليمات آنها داراي اعتبار و قـوت  . رفتار و گفتار و ارادة آنها خطا راه ندارد
تا زماني كه مظهر امر بعدي بيايد و آن تعاليم را رد نمايد يـا تغييـر    ،است
  .البته ممكن است بعضي تعاليم در ظهور جديد نيز تأييد شوند. دهد

آموزند كه خداوند پزشك داناست و فقـط او   ا ميحضرت بهاءاهللا به م
تواند درد و مرض اين جهان را تشخيص دهد و داروي مناسب تجـويز   مي
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دورة  در ممكن است ،يك دوره و زمان مناسب بوده برايدارويي كه . كند
اگـر  . مناسب نباشـد  ،ر يافتهيبعد و عصر ديگر كه وضع و حال مريض تغي

داروي  ،ولي بيمـار  ،مرض امروز بيمار دارويي تجويز كند برايپزشك دانا 
مرض ديگري تجويز شـده بـود و    برايقديم را مصرف نمايد، دارويي كه 

نشـانه وفـاداري بيمـار بـه پزشـك       ،اكنون تاريخ مصرف آن گذشته است
اگـر بـه يـك    . اعتقادي به تجربه و دانـش اوسـت   بلكه دليل بر بي. نيست

داروي سه هـزار سـال    ،ز تعاليم حضرت موسييهودي بگوئيم كه بعضي ا
اگـر بـه يـك    . آيـد  او گران مـي  رسخت ب ،قبل بود و امروز مناسب نيست

مسيحي گفته شود، حضرت محمد به دسـتورات حضـرت مسـيح درمـاني     
مناسب زمان كـه الزم و مفيـد بـوده، اضـافه كـرده، مضـطرب و نگـران        

ـ     يكهمينطور اگر . شود مي اب و حضـرت  مسلمان بشـنود كـه حضـرت ب
اند كه احكام اسالم را تغيير دهند و تعليماتي  بهاءاهللا داراي اين اختيار بوده

البته شكسـتن  . مناسب اين زمان از طرف خدا ارائه كنند، نخواهد پذيرفت
قالبهاي سه هزار ساله يا دوهزار و هـزار و چهارصـد سـاله بسـيار دشـوار      

 ،نست كه به همة پيامبراناما ايمان حقيقي به خداوند و عصمت او آ ،است
 احترام گذاشته شود و آخرين احكام و تعـاليم، آنچنـان   ،يعني مظاهر امر او

كه خداوند بر مظهر امر الهي در اين عصـر نـازل فرمـوده، مـورد قبـول و      
اي  پديدآمده از آن قالب هزار ساله را لحظـه  اگر تعصبِ. اطاعت قرار گيرد

ائيم، خواهيم ديد كه تنها عالج امـروز،  كنار بگذاريم و با انصاف انديشه نم
  .كند تعاليم جديد است كه عالم را به سوي وحدت و يگانگي هدايت مي

  ي الهيظهور كلّ
حضرت بهاءاهللا مأموريت و رسالت خود را آشكارا به همة اهل عـالم  

  .اعالم فرمود و خود را موعود همة اديان معرفي نمود
 اكنـون " :فرماينـد  زل شد ميدر لوحي كه خطاب به پاپ آن زمان نا
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پروردگار عزيز و دانا است كه آمده تا عالم را زنده نمايـد و اهـل زمـين را    
اگر اين امر را انكار كنيد پس به چه دليلي به خداوند ايمـان   .دمتحد فرماي

  )ترجمه( "ايد؟ آورده
در الواح فراوان به مسلمانان و يهوديان و زردشتيان و پيروان اديـان   

فرمايند كه آنچه در كتابهايشان وعده داده شـده، همگـي ظـاهر     ديگر مي
هاي پراكندة خداوند، گرد هم آينـد   گشته و اكنون وقت آن رسيده كه گله

  .و در يك جايگاه النه كنند
آشكار  ْشتيم، با ثمرك ر كه به دست بخششجآن ش ؛اي بندة يزدان"

  )15(“هويدا ْاكنون با اثر ،و آن مژده كه در كتاب داديم
ظـاهر و هويـدا گشـت و     ،ها مژده دادنـد  آنچه در نامه ؛اي دوست"

نمايد و كل را بـه مينـوي    امروز يزدان ندا مي. نشانها از هر شطري نمودار
از . ولكن چشم كمياب ،رونَگيتي به انوار ظهورش م. دهد اعظم بشارت مي

بينـايي سـبب دانـايي و    . يكتا خداوند بخواه بندگان خود را بينـايي بخشـد  
اگر مردمان بـه  . د از بينايي بصر استرَخ داناييِ .علت نجات بوده و هست

بگـو  . جهان را بـه روشـنايي تـازه روشـن بيننـد      ْامروز ،چشم خود بنگرند
كه رسـيد و ديـد و    ن بختيار آ .ارپديد ْبينش دانايي هويدا و آفتابِ خورشيد
  )16(".شناخت

سريع و ناگهـاني در عـالم   با ظهور حضرت بهاءاهللا تغييرات  همزمان
دانش و صنعت دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و درهـاي دنيـاي        . پديد آمد

وجود آمـد كـه   ه زودي وسايلي به ب. جديدي را بر روي اهل عالم گشودند
اولين بار در تـاريخ بشـر    برايامروزه . ارتباط بين همه مردم را آسان نمود

هاي دور يا صحبت و ديدار بـا دوسـتي در آن سـوي     مسافرت به سرزمين
گشته كه تـا   ممكن بقدري راحت و سريع ،عالم و يا آگاهي از اخبار جديد

  .تصور آن ممكن نبود  درخيال هم ،يك قرن پيش
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آن فراهم گرديد كه تعاليم حضـرت بهـاءاهللا    برايهمة اين امكانات 
بينيم كـه جهـان بـه سـوي      مي ظاهر اينك به چشمِ. در عالم جاري شود

  .رود پيش مي يكي شدن
تعليم و تربيت در بسياري از كشورها . يابند زنان حقوق خود را باز مي
راحتـي در  ب د از طريـق كـامپيوتر و اينترنـت   عمومي شده و دانشهاي جدي

 راي در سراسـ  هـاي تلويزيـوني و مـاهواره    شـبكه . دسترس همه قرار دارد
سـازند و افكـار جديـد و     جهان مـا را بـا فرهنگهـاي گونـاگون آشـنا مـي      

  .آزاديخواهانه حتي در تاريكترين مراكز استبداد نفوذ نموده است
ها و و تعصب مذهبي در حال نابودي است و نور حقيقـت   سختگيري

  .كند تر مي ردم را روز به روز روشنافكار م
. همة اينها دليل بر عظمت و بزرگـي ظهـور حضـرت بهـاءاهللا اسـت     

حضـرت  . نظير اسـت  سابقه و ، بيالهيهظهورات  ن همةظهوري كه در ميا
بهاءاهللا اولين مظهر ظهوري است كه آوازة امرش درمدتي كوتاه بـه همـة   

كـرده كـه بـا اسـبابي كـه      ه دخداوند ارا. نقاط اين كره خاكي رسيده است
دانش بشر آن را پديد آورده، پيام او با سرعت به همة عالم برسد و با چاپ 

 ،نترنـت ياي و ا هـاي مـاهواره   ها و جزوات و يـا از طريـق تلويزيـون    كتاب
امر جديد آشـنا گردنـد و    د وبدون درنگ با ديانت جدي ،طالبان و مشتاقان

  .را در آن بجويند خوددة روحاني شگم
  معيت ظهور بهاييجا

مدارك و آثاري كه به ديانت بهايي مربوط است در ميان اديان قبـل  
توان به حضـرت موسـي يـا حضـرت      آثاري كه مي. نظير و يگانه است بي

بسيار انـدك   ،مسيح و حضرت زرتشت و كريشنا و حضرت بودا نسبت داد
همچنين مسائل جديـدي كـه در جهـان امـروز در ميـدان عمـل و       . است

تعاليمي كه بـه آن  . ماند جواب مي تجربه اهميت دارد، در آثار گذشتگان بي
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ت و بسـياري از  سـ گاهي محـل ترديـد ا   ،شود مظاهر الهي نسبت داده مي
  .ها، بعدها به آن تعاليم اصلي اضافه شده است گفته

مدارك كـاملتري در دسـت    ،ارة زندگاني حضرت محمدمسلمانان درب
بعلـت آنكـه بسـياري از يـاران پيـامبر بيسـواد بودنـد،         ،با وجود اين .دارند
هاي آن حضرت و ياران با وفا با اشـكال   و نگهداري گفته ثبتآوري و جمع

همة مسلمانان معتقدند كه حديث و روايات بسياري جعـل و   .شد روبرو مي
 ايـن روايـات و احاديـث    بيشـترِ  از ايـن رو . اسـت  ت شـده نام پيامبر ثبه ب

پيشوايان ديـن در  علما و تفسيرهاي متفاوت  ،عالوه بر آن .است اعتبار بي
باعث تفرقه و جدايي و كينه و دشمني در ميـان پيـروان    ،طول هزار سال

  .اين دين الهي گشت
اما حضرت باب و حضرت بهـاءاهللا آثـار و آيـات فراوانـي در نهايـت      

آن دو . وايي و قدرت نازل فرمودند كه اصـل همـة آنهـا موجـود اسـت     شي
مدت زندگاني خود را در زندان و تبعيد سپري نمودند و  بيشترِ ،مظهر الهي

سـخنراني عمـومي    تندتوانس هرگز نمي از اين رو. پيوسته تحت نظر بودند
 اين است كـه . وقت ايشان به نوشتن صرف گرديد بيشترِلذا  .داشته باشند

قابـل مقايسـه بـا     ،اصل و معتبر درايـن ظهـور   آيات و آثار و الواحِ فراواني
فقـط بـه    ديگرحقايقي كه در اديان . هاي آسماني قبل نيست جميع كتاب

  .ل بيان شده استمفصبطور آن اشاره شده بود، در ديانت بهايي 
با مراجعه به آثار نازله در اين ظهور و توضيح و بيـاني كـه در شـرح    

 ةولي امـراهللا بـه رشـت    ،ار از قلم حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقياين آث
اي در دنياي امروز وجود نـدارد   هيچ مسئلة مبهم و پيچيده ،تحرير در آمده

شكي نيست كه اينهمه آثار نوشـته شـده و   . كه جواب آن بيان نشده باشد
 .جلـوگيري خواهـد كـرد   از تفرقه و ايجاد سوءتفاهم در اين ظهـور   ،معتبر
   .تفاهمي كه همة اديان سابقه را به ورطه اختالف و جدايي كشاندسوء
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  عهد و ميثاق
حضـرت   .ظيـر اسـت  ن بـي و يگانـه  امر بهايي از يك جهت ديگر نيز 

و رهبـري   ندوصـيت نامـة خـود را نگاشـت     ،ترك اين عالم زبهاءاهللا قبل ا
جامعه بهايي را بر عهدة فرزند ارشد خويش كـه در آن زمـان سـركارآقا و    

شد و از آن پس خود را عبدالبهاء ناميد، گذاشـتند و   صن اعظم ناميده ميغ
او آيات را تفسـير و تبيـين فرمايـد و توضـيح و تشـريح       فرمودند كه آنچه

توجه به حضرت . ان داراي اعتبار و اهميت استت خودشمانند كلما ،نمايد
هائيان همان عهد و ميثاق خداوند است كه همة ب ،عبدالبهاء و اطاعت از او

از را   ديـن الهـي  و وفـاي بـه آن،   اين عهد و ميثـاق  . بايد به آن وفا كنند
  .حفظ خواهد نمود تفرقه و جدايي

حضـرت   بـراي هاي فراواني  بعد از درگذشت حضرت بهاءاهللا، فرصت
 بودنـد،  افكـار گونـاگون   ي كه دارايعبدالبهاء پيش آمد كه با افراد مختلف

ت آنهـا را بشـنوند و توضـيحات الزم و    مالقات نمايند و مسائل و مشكال
بسـياري از ايـن    .حل آن مشكالت و مسائل ادا نماينـد  برايبيانات كافي 

ـ  ،د و بعـد از اطمينـان از درسـتي آن   نوشته شگفتگوها  صـورت كتـاب   ه ب
  .درآمد

حضرت عبدالبهاء به توضيح و تشريح تعاليم الهـي   ،سالهاي طوالني
پرداختند و به بهائيان آموختند كه چگونه اين تعاليم را بـا زنـدگي در ايـن    

هرگاه در ميان بهائيان اختالف نظري پـيش  . عصر جديد هماهنگ سازند
نظـر،   هدايت آن حضرت در رفع اختالف. شد آمد، به ايشان مراجعه مي مي

بعد از درگذشت حضرت . داد ختالف آينده را كاهش ميخطر سوءتفاهم و ا
نامه ايشان، حضرت شـوقي ربـاني نـوة دختـري      مطابق وصيت ،عبدالبهاء

پس از حضرت شوقي، بيت العـدل  . ايشان همين وظيفه را برعهده داشتند
انتخاب شده از ميان بهائيان سراسر دنيا تشـكيل   نفر بهاييِ 9اعظم كه از 
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پردازنـد و بـا نظـارت و تنظـيم      امعه جهاني بهائي مـي گردد، به ادارة ج مي
مانع از هرگونه جـدايي و تفرقـه    ،هاي جامعه بهايي در سراسر عالم فعاليت

  .دنگرد در امر بهايي مي
حكام و تعاليم جلـوگيري  اتعبير غلط در  بيت العدل اعظم همچنين از

ده هيچكس در واقع، اطاعت بهائيان از مظهر امر الهي كه فرمو .نمايند مي
جز متوانـد   آيات يعني حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقي رباني، نمـي  نِيِّب

  .آيات را تفسير و تبيين نمايد، باعث حفظ امراهللا خواهد شد
ي در آئـين  رازبيت العدل اعظم وظيفه ديگري نيـز دارد و آن قـانونگ  

اهللا كه در كتاب الهي نيامده و يا حضرت بهاء ياحكام و قوانين .بهايي است
اند تا بعدها مطابق زمان، آن حكم  آن را به عهدة بيت العدل اعظم گذاشته

را تعيين فرمايد و يا حكمي كه بيت العدلي تعيين نموده و بعد از سالها بـا  
الزم به تغيير است، بر عهدة بيت العـدل اعظـم    ،تغيير زمان و اقتضاي آن

  .باشد مي
زير نظر بيت العـدل اعظـم   مراكز مطالعه و تحقيق در آثار بهايي كه 

اين مركز بـا  . شود، پاسخ به سئواالت بهائيان عالم را برعهده دارد اداره مي
اي كه بر آثار نازله از قلم مظاهر امر و مبـين آيـات ايشـان دارد، از     احاطه

  .نمايد رائه مياجستجو نموده،  را البالي آنها جواب مسائل
ايـن  . ديانت بهـايي اسـت  هريك از اين تدبيرها باعث رشد و توسعه 

اي كـه   ديانت مانند يك موجود زنده خود را بامقتضيات و احتياجات جامعه
  .سازد پيوسته در حال تغيير است، هماهنگ مي

هزار سال يا بيشتر خواهد گذشت تا ديانت ديگري در اين عـالم   يك
آثار حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء و حضرت  ،تا آن زمان. ظاهر شود

امراهللا و تصميمات و هدايتهاي بيت العدل اعظـم در اختيـار بهائيـان    ولي 
هـيچ بهـايي   . ت تا زندگي خود را با ارادة خداونـد منطبـق سـازند   سعالم ا



 ظهورجديد براي عصرجديد

155 
    

اي تأسـيس   تواند تفسير مخصوصي از تعاليم بنمايد و مكتب يـا فرقـه   نمي
عهـد يعنـي    هركس چنين كند نـاقضِ . كند و يا ادعاي ظهور جديد نمايد

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي. شود و عهدشكن محسوب مي بيوفا
دشمن امراهللا كسي اسـت كـه بيانـات و آثـار حضـرت بهـاءاهللا را       ” 

ـ   آنچنان كه خود درك نموده، تفسير كند و جمعي را دور خـود گرد آود و ر
هرت كند شُ اي دهد و به ستايش خود پردازد و قصد تشكيل حزب و دسته

  ” .ه اندازدو در امر الهي تفرق
از اين رو شكي نيست كـه   .نظير است اين ظهور جديد از هر نظر بي

 .به ارادة خداوند، دين الهي در اين ظهور از تفرقـه محفـوظ خواهـد مانـد    
ت هركس بخواهد رخنه در دين اندازد و به قصد شهرت يا مقام و يا هر ني

  .رفتار خود گرفتار خواهد شد ةاي بلند كند، به نتيج زمزمه ،ديگر
هـا   ها و عهـد شـكني   وفايي ند كه اين بيفرماي حضرت عبدالبهاء مي

دريـاي ميثـاق مـوجي زنـد و     . شـود  كف نمي مثل كف درياست و دريا بي
. كنـد  مـرده قبـول نمـي    مِسزيرا دريا ج .هاي مرده را به ساحل اندازد الشه

نمايند و خيال  ا و هوس مياند و پيروي هو بهره كساني كه از روح الهي بي
بزودي . دهاي دريا بقايي ندار اين كف. اند رياست در سر دارند، اجسام مرده

و  اسـت و در جـوش   ولي درياي ميثاق تا ابد پـر مـوج   .محو و نابود گردد
  .خروش

اگر كسي بخواهد ترك دين كند، هيچ چيز و هيچ كس مانع او نمـي  
كـه خداونـد هـيچكس را مجبـور     آموزنـد   مي حضرت عبدالبها به ما. شود
اختيار  اين به . كند به حقايق روحاني روآورد و به دين الهي مؤمن شود نمي

امـا  . انسان بايـد از حـق آزادي و اختيـار برخـوردار باشـد     . هر فردي است
بندي را در جامعه بهايي بكلي غير  نيروي عهد و ميثاق الهي تفرقه و دسته

  .سازد ممكن مي
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  وجود ندارداي  روحاني حرفه
. اي اسـت  هاي ديانت بهايي نداشتن طبقة روحانيون حرفـه  از ويژگي

زيرا اكثر مـردم   ،هر ديانت الزم بود برايدر ظهورات پيشين علماي ديني 
 برايسواد و عامي بودند و امكان دسترسي به مجموعة تعاليم هر دين  بي

پيشـواياني   ،در ديانت زرتشـتي دسـتوران و موبـدان   . آنها امكان پذير نبود
 .بودند كه وظيفة هدايت و رهنمايي پيـروان ايـن ديـن را بعهـده داشـتند     

ـ     ها و كشيش اخامح عنـوان پيشـويان يهـود و    ه هـا در درجـات مختلـف ب
در ديانـت  . دنـد ونم مسيحي با لباس مخصوص، وظيفه خـود را اجـرا مـي   

 زنـدگي و اوقـات خـود را    ،ترين درجه روحانيـت  اسالم نيز از طلبه تا عالي
نمودنــد كــه خودشــان  صــرف فهمانــدن مفــاهيم دينــي بــه مردمــي مــي

هـر  . هاي ديني تشخيص درست داشته باشـند  توانستند در همة زمينه نمي
بند به اعتقادات اسالمي باشد، ناگزير اسـت كـه در اجـراي     مؤمني كه پاي

به اين . احكام و بسياري از تعاليم مقلد و پيرو يكي از پيشوايان ديني باشد
حكم الهـي يـا   رة يك ادرب. د برجسته در اين ديانت، مرجع تقليد گويندافرا

توانند نظرات مختلفي داشته باشـند   چند مرجع تقليد مي، ديني مفهومِيك 
  .و هر مؤمن بايد به گفتة مرجع تقليد خود عمل نمايد

اين اختالف نظر باعث اختالف آراء و حتـي تفرقـه در پيـروان يـك     
حضــرت بهــاءاهللا از ايــن اخــتالف جلــوگيري . گــردد فرقــه اســالمي مــي

تواند شخصاً به  هر شخصي مي ،با عمومي شدن تعليم و تربيت .نمايند مي
 بايـد  آموزيم كه هر يك از مـا  در تعاليم بهايي مي .آيات نازله مراجعه كند

يعني به چشم خود در آثار الهي نظـر   ،مستقيماً آب را از سرچشمه برداريم
اگر چنين كنيم  .كنيم و با گوش خود بشنويم و با عقل خود انديشه نمائيم

با وجـود حضـرت عبـدالبهاء و حضـرت      .بريم بته به مقصود الهي پي ميلا
 ،شوقي رباني ولي امراهللا كه مبين آيات و توضيح دهنده آثار الهـي بودنـد  
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. در آيات نازله از قلم مظهر امر آشـكار گرديـد  بسياري از مفاهيم ناشناخته 
مـبهم و غيـر قابـل فهـم، بـه راهنمـايي        ةهر موضوع و مسـئل  اينك نيز

  .گردد العدل اعظم واضح و آشكار مي بيت
كند تا به يادگيري آثار الهي  موفّق  روش ديگري كه به ما كمك مي

ي و آيـات  شويم و آثـار الهـ   دورِ هم جمع ميما . شويم، گروه مطالعه است
اين شخص . كنيم مطالعه ميشخصي راهگشا و راهنما  كمك خداوند را با

كند بلكه فقط اندكي بيش از مـا   راهنما، نقش آخوند و كشيش را ايفا نمي
 ،با مشـورت . كنيم در اين جمعِ صميمي، مشورت را تجربه مي. تجربه دارد

. پـردازيم  خـود مـي   ها و باالبردنِ سـطح درك و برداشـت   به تبادل ديدگاه
ايـن موعظـه،   . كنـد  رود و موعظه مـي  كشيش بر باالي منبر مي ياآخوند 

. كنـد  او برداشت خود را به ديگران القا مي. برداشت او از كتاب ديني است
اما اين بدان معني نيست كه . از امر بهائي حذف شده است ،اين نوع عمل

ما عقايد و . ن گذاردرا با ديگران در ميا داند، نتواند آن اگر كسي چيزي مي
فهم و برداشت خود را با خضوع و خاكساري و تواضع با ديگران در ميـان  

گيريم و به يـادگيري ديگـران نيـز     ياد مي از اين طريق بيشتر. گذاريم مي
     . كنيم كمك مي

آنچـه   ديگـران را در  بهايي بايد به تبليغ اقدام نمايد وفرد اگرچه هر 
ين بـا اشـتياق و عالقـه، از هـر     ناما بعضـي از مـؤم   ، سهيم سازد،فهميده

گذرند و تمام وقت و راحـت خـويش را صـرف انتشـار پيـام       دلبستگي مي
آنان با سفر بـه شـهرها و روسـتاها در سراسـر     . نمايند حضرت بهاءاهللا مي

وقتـي   .رسـانند  امر جديد خداوند را به گوش طالبان و مشتاقان مي ،جهان
جديـد   منِؤغ و مـ بلِّبه روي پيام الهي باز شد، م دروازة قلب مؤمنين جديد

كنند  گيرند و به يكديگر كمك مي را فرا مي اين امرمفاهيم  ،هم كمكه ب
غـي  لّبيك مؤمن تازه تصـديق بـا م  . تا اين پيام به گوش ديگران نيز برسد
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به  كه عمري را در سايه ديانت بهايي سپري كرده و صدها كتاب خوانده و
كمك كرده تا ديانت جديد را بشناسند، هيچ تفاوتي در مرتبه و  هزاران نفر
تنهـا در  . هر دو داراي حقوق مساوي در ديانت بهـايي هسـتد   .مقام ندارد

شود كه چه كسي داراي خلوص و محبت بيشتري  درگاه خداوند معلوم مي
اگـر هـم   . و البته اين موضوع با ميـزان بشـري قابـل درك نيسـت     .است

د، وظيفة ما نيست كه قضـاوت نمـائيم و يكـي را برتـر از     تفاوتي ديده شو
  .ديگران ببينيم

غ فداكار ميبلّمخارج اين م شتوانه مـالي  تواند شخصي باشد يعني با پ
هـا و   خودش اقدام به حركت و تبليغ در شهرها و روستاها و جنگلهـا و دره 

انه مالي فرد يا به پشتو -كنند مانند هزاران نفر كه چنين مي -بيابانها نمايد
غ را بر عهده گرفتـه و يـا   بلّوظيفه نموده و مخارج اين م ري كه قبولِگدي

تشكيالت آن شهر يا منطقه ةشتوانبه پ.  
تشكيالت و نظامات بهـايي را بررسـي خـواهيم     ،در بخشهاي بعدي

 بـراي بينيم كه رسـوم و تشـريفات مفصـل مـذهبي كـه       در آنجا مي. كرد
اجراي عدالت نيـز بـه   . وجود ندارد ،ن نياز باشداجراي آن به طبقه روحانيو

  .اين منظور پديد آمده، سپرده خواهد شد برايمؤسسات انتخابي كه 
امـا مربـي دانـا طـوري      ،داگرچه هرطفلي احتياج به مربي و معلم دار

كند كه وقتي كودك بـه بلـوغ برسـد، از معلـم      دهد و تربيت مي تعليم مي
 هوش و عقلنياز شود و همة حقايق را به چشم و گوش خود ببيند و با  بي

ايـن كـودك در خردسـالي    . عالم بشري مثل آن كودك است. خود بفهمد
نان تربيت كننـد  و وظيفه آنها بود كه مردم را چ تكشيش و مال الزم داش

با چشم خود ببينند و با گوش خود . كه در ظهور بعد محتاج به آنها نباشند
امروزه وظيفة طبقة علماي ديني بـه پايـان   . بشنوند و با عقل خود بفهمند

امروز ديگر مـردم  . رسيده و ديانت بهايي اين وظيفه را تكميل نموده است
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د مستقيماً بـه مظهـر ظهـور    توانن همه مي. محتاج به پيشواي ديني نيستند
سسـات و  ؤبـا انتخـاب م   ،الهي توجه كنند و مطـابق آنچـه او تعلـيم داده   

  .همة امور خود را در نهايت آزادگي انجام دهند ،تشكيالت
هـاي   مثـل شـعاعهاي دايـره    ،هرگاه توجه همه به يك مركـز باشـد  

با يك مركـز ترسـيم شـده، نظـم و      در درون هم قرار دارند و مختلف كه
هرچـه مـردم بـه آن مركـز      .دت و اتحاد در جامعه پديدار خواهـد شـد  وح

گردند و با وحدت خويش، بـه  ديگر نزديكتر يكبه  ،وحدانيت نزديك شوند
  .يگانگي خداوند گواهي دهند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  فصل نهم
  تمدن حقيقي

در فكـر اصـالح عـالم و    . اشـيد به خود مشـغول نب "
  )حضرت بهاءاهللا(                  "باشيد اممتهذيب 

  تمدن است اساسِ ،دين
نهايـت   زندگي و مسائل مربوط به آن چه فردي و چه اجتمـاعي بـي  

اگرچه دانشمندان علوم تربيتي و جامعـه شناسـان بـزرگ و     .پيچيده است
هـاي عـالم    هـاي تحقيقـاتي بـين المللـي از دانشـگاه      روانشناسان و گروه

 ،هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي را بررسي كننـد  اند تا جنبه كوشيده
اند كه روش خاصي ارائه دهند تا نـوع بشـر در ايـن     ولي هنوز موفق نشده

  .آسوده زندگي نمايد ،يشرفتاجتماع رو به پ
آرامش خـاطر   برايبهائيان معتقدند كه فقط و فقط يك روش موفق 

ـ  آدر زندگي وجود دارد و  وسـيلة  ه ن توجه به خداوند و آگـاهي از ارادة او ب
تواند با توجـه بـه آيـات خداونـد و پيـروي از       هر فرد مي. مظهر امر اوست

يك مثال در اين . دست يابدآنچه كه فرموده، به آرامش و آسايش حقيقي 
حس المسه، چشـايي، بينـايي،    5همة ما داراي  .كند مورد به ما كمك مي

اگر چشم ما را ببندنـد و در يـك محـيط كـامالً     . شنوايي و بويايي هستيم
حـس باقيمانـده   چهـار  اي نداريم جز آنكه از اين  چاره ،ناشناخته قراردهند

  .م و بفهيم چه بايد بكنيمكمك بگيريم تا موقعيت خود را تشخيص دهي
كننـد كـه    وقتي به چيزي دست بزنيم، تصورات ما به ما كمـك مـي  

كنيم  رسد به ذهنمان مراجعه مي وقتي بويي به مشاممان مي .حدس بزنيم
وقتـي صـدايي    .اي از آن بو بيابيم و بفهمـيم ايـن بـو از چيسـت     تا سابقه

همچنـين   شـتابد و  اي از آن صـدا بـه كمـك مـا مـي      شـنويم خـاطره   مي
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و فكر مـا   ،ها به احساس ما در آن زمان همة اين تجربه. هاي ديگر تجربه
سـنجيم، بـا    مـي همـه چيـز را بـا تـرس      ،رسيده باشيمتاگر . بستگي دارد

اگـر نگـران    .يميـاب  كنيم و احتماالً خطرناك مي امتحان مياحساس ترس 
مـا   يي كـه دور و بـر ماسـت و   اين نگراني در تصـور مـا از چيزهـا    ،باشيم
، اين احسـاس مـا را مطمـئن    نقش دارد و اگر خوش بين باشيم بينيم، نمي
 ،ايـن . كنـد  سازد كه با وجود بسته بودن چشم، خطري ما را تهديد نمي مي

دنيـايي كـه مـا    . هركدام از ما در اين دنيـاي پيچيـده امـروز اسـت     حالت
 .ه اسـت ما بست ولي چشم حقيقت بينِ ،بينيم اتفاقات و ماجراها را ميظاهرِ
شكي نيست كه يك واقعه در . فهميم كه در پشت پرده چه خبر است نمي

تـي  ذهنيو  فردي هركس با احساس و بينشِ. نگاه چند نفر يكسان نيست
اتفاقي كه در نگاه يكي وحشنتاك است در . كند به ماجرا نگاه مي ،كه دارد

زنـدگي   بـراي سـومي آن را درسـي   . نگاه ديگري فقط يك امتحان است
كـه از   اسـت  ماجراهـايي سلسله نفر چهارم يك حلقه از  در نظرِ بيند و مي

قَپيش مر شده تا اتفاق بيفتدد.  
بـه حقيقـت پنهـان پـي      ،ما برداشته شد دلِ زماني كه پرده از چشمِ

پيشـرفت   بـراي كنيم و آن را قدمي  در هرچيز رمزي مشاهده مي. بريم مي
  .يابيم مي

اي  كـه بشـكافيم، هسـته   ) اتـم (اي  هـر ذره  در دل ،ما با چشم علـم 
نگريم  به فضا مي. يابيم كه ذراتي با نظم به دور آن در حركتند گرانقدر مي

بنـام   يعظيمـ  ةهسـت  ،كنـيم  ترين ستاره و سيارات كـه نگـاه مـي    و عظيم
نظـم   بـا  چند سياره ديگـر بينيم كه زمين و مريخ و مشتري و  خورشيد مي

شـود الكتـرون بـه     نيرويي كه باعث مي. ندمعين به دور آن در حال گردش
دور هسته اتم بگردد يا زمين به دور خورشيد بچرد، با چشم ظاهري ديـده  

نيـروي   ؛ديگـر  ا نگاهب. با بصيرت و بينش علمي قابل فهم است. شود نمي
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الكترون را به دور  ،)تعبير مي گردد "عشق"به كه در عالم انساني (جاذبه 
تـوان   اين را به چشـم دل مـي  . گرداند و زمين را به دور خورشيد هسته مي

  .ديد
ـ  طـرف يـك حقيقـت    ه اين همان نيرويي است كه هر يك از ما را ب

 .آمـوزد  هسـتي را مـي   پنهانِ اين نيرو به ما اسرارِ. كشاند بسيار متعالي مي
 اين نيـرو تمـدنِ  . كند شكار مياطاعت از تعاليم مظهر امر را آ اين نيرو رازِ

   .سازد حقيقي را آشكار مي
 ناشـناخته بـود   امروزه بينش علمي سبب شده تا آنچه در روي زمين

با تربيت علمي به صـورت   ،نيروي پنهان در هستة اتم .كم آشكار شود كم
قـوة نهفتـه در ذرات   . .يا منبع برق و روشنائي شـود  بمبي خطرناك درآيد

ارتباط و تماس با دورترين نقـاط عـالم    براياي  وسيلهبه  ،سنگريزهشن و 
زمين استخراج شود و در همة امكانات زنـدگي   پنهان در زيرِ معادنِ .درآيد

اينها سبب شده كه ما به تمدن مادي دست پيدا  جميعِ. دكار گرفته شوه ب
تنهـا  . اما آرامش قلب هنوز حاصل نشده است. كنيم و ظاهراً آسايش يابيم

كـه   آنچنان ،نيرويي كه تا كنون ناشناخته مانده و هيچكس به حقيقت آن
  .نيروي دين الهي و اعتقاد به آن است ،دهرپي نببايد و شايد 

كه دين آنقدر ناشناس مانده كـه   بسيار جاي حسرت و افسوس است
اند و همه را از آن  كاسته شاند و از مقام هرچيزي را به نام او معرفي كرده

  .اند بيزار نموده
  : فرمايند مي در باره دين حضرت بهاءاهللا

نظـم جهـان و اطمينـان مـن فـي       بـراي بـزرگ از   آن است سببِ"
ـ هت جوقُ سببِ ،اركان دين يستس. االمكان رأت و جسـارت شـده  ال و ج .

و  اشـرار افـزود   بـر غفلـت   ،گويم آنچه از مقام بلند دين كاست براستي مي
رج و مرج استنتيجه باالخره ه."  
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 غرب مالحظه نمائيد كه سبب اضطراب و وحشت اهلِ نِمددر تَ... "
و در قتل وجود شـقاوتي ظـاهر    هآلت جهنميه به ميان آمد. اهل عالم شده

  "…شده كه شبه آن را چشم عالم و آذان امم نديده و نشنيده 
 بـراي لـه هريـك حصـني اسـت محكـم از      نزَاوامـر م  ؛يا اهل بهـاء 

  )17(“.وجود
ـ  اسـم ديـن بـه    ه فرق است بين دين الهي و خرافات و اوهامي كه ب

كـه   آدمي را بگشايد نه آن دين بايد چشم حقيقت بينِ. شود مردم ارائه مي
  .كلي كور نمايده رده بيفزايد و انسان را بپرده بر پ

ند كـه اجـراي آن   كن مي ارائه تعاليمي ،حضرت بهاءاهللا در هر موردي
  .تواند دنيا را به سوي سعادت ببرد تعليم مي

  عدالت
ـ  ،در يك كتاب كوچك بنام كلمات مكنونه طـور  ه جوهر تعاليم انبيا ب

اين كتاب كوچك مثـل بـذري اسـت كـه در آن      .ده استخالصه بيان ش
نظيـر اسـت، پنهـان شـده      هايش بـي  اي كه ميوه درختان سربفلك كشيده

تا ابد  ،اين بذرها چون در قلب انسان كاشته شود و برويد و رشد كند. است
  .دهد ثمر مي

مربوط به زندگي فردي هريك  ،اولين نصيحت در اين كتاب كوچك
  :از ماست
  “القول املك قلباً جيداً حسناً منيراًفي اول ” 
در ابتداي كالم مالك قلبي شو كه نيكـو و گرانبهـا، زيبـا و نـوراني     (
 بياني بـه ايـن مضـمون    و در نصيحت بعد در بارة زندگي اجتماعي ).است
  :فرمايند مي

اگـر   .از آن روي مگـردان . محبوب ترين چيز نزد من انصاف اسـت "
تـو در صـورتي   . مشو تا امـين مـن باشـي   مايل به من هستي از آن غافل 
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شوي كه همه چيز را به چشم خود ببيني نه به چشـم   موفق به انصاف مي
در ايـن   .رفـت ديگـران  عرا به فهم خودت بشناسي نه بـه م  ديگران و آن

 .اين از بخششهاي من بر توسـت . دمطلب انديشه كن كه چگونه بايد باش
  ".ار بدهرقآن را جلو چشمانت 

اولين پاية زندگي اجتماعي اينست كه افراد حق را از باطل و صحيح 
اين كار بايد با چشم حقيقت بين در همـه   براي. را از خطا تشخيص دهند

  .چيز نگاه كنند
يكي از علتهاي نابينايي روحاني و اجتماعي خـودبيني و خودپسـندي   

  .است بزرگترين دشمن پيشرفتهاي اجتماعي در هر جامعه ،اين آفت .است
  :فرمايند حضرت بهاءاهللا مي

سر را پلك به آن نازكي از ديدن جهـان و   چشمِ ؛اي پسران دانش” 
آز اگر بر چشم دل فرود آيـد چـه    ةديگر پرد .بهره نمايد آنچه در اوست بي

تاريكي آز و رشك، روشنايي جان را بپوشاند  ؛بگو اي مردمان .خواهد نمود
  )18( “كه ابر روشنايي آفتاب را چنان

 ن سال تجربة تلـخ ابعد از هزارنوع بشر افسوس است كه  بسيارجاي 
ده كه افكار و اعمال خودخواهانـه و  رهنوز به اين حقيقت پي نب ،طوالني و

خودپسندانه چه در محيط كوچك خانواده و همسايه و چه در ميدان وسيع 
كشورها و كل عالم، موجب نيسـتي و نـابودي همـراه بـا ذلـت و خـواري       

خـاك  ه هايي كه ملتهاي بزرگ را در جنگ جهاني دوم ب انديشه. گردد مي
هـايي   انديشـه . تبديل نمود ويرانهو خون كشيد و باالخره كشور خود را به 

كـارد و آتـش و    جاي بذر دوستي و محبـت مـي  ه كه تخم كينه و نفرت ب
 بـراي همسايه خود را مثل خود بداند و آنچه  ،اگر انسان .كند مي خون درو

هيچكس برتر نشـمارد، منـافع    ازاو بپسندد و خود را  برايپسندد  مي خود
حضرت بهاءاهللا به ما  .فردي و اجتماعي به بهترين شكل تأمين خواهد شد
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آموزند كه اگر ناظر به فضل و بخشش هستيم بايـد نفـع خـود را رهـا      مي
به نفع ديگران بينديشيم و اگر به عدل ناظر هستيم بايـد آنچـه را    و كنيم
  .ديگران هم همان را بخواهيم برايگزينيم  خود برمي برايكه 

  حكومت
ند كه در هـر مملكتـي سـاكن شـويم،     زآمو حضرت بهاءاهللا به ما مي

  ..ت و قانون مدني آن كشور را اطاعت نمائيممدستورات حكو
شود و براستي بشـنويد  حـق جـل شـأنه      ميراستي گفته اي عباد ب"

و بحر و زخارف و الـوان،   ن از برّآ ناظر به قلوب عباد بوده و هست و دونِ
  ” كل را به ملوك و سالطين و امرا واگذارده

  )19(“ آنچه امروز الزم است اطاعت حكومت و تمسك به حكمت"
 پيـروان خـويش را بـه فرمـانبرداري از    در حالي كـه   حضرت بهاءاهللا

فرماينـد، رؤسـاي    حكومت و دولت كشوري كـه در آن سـاكنند، امـر مـي    
از آنهـا  . كننـد  حكومت و دولتمردان را به عـدالت و انصـاف سـفارش مـي    

خواهند كه از تسليحات جنگي بكاهند و بار سنگيني كه بر دوش مردم  مي
فرازي درمقابل هم دست بردارند و  از دشمني و گردن. است، كاهش دهند

با تمام اين . زندگي مردم فقير و بينواي كشور خويش اقدام كنندبه تأمين 
سفارشات، از همان زمان معلوم بود كه گوشي نيست تا بشنود و قلبـي نـه   

انديشند قدرت و  چيزي كه مي  سردمداران حكومتها به تنها. تا حرفي بيابد
دانند بـه كـه    ثروتي كه هيچيك نمي. فرمانروايي است و جمع ثروت عالم

از همـان  . شـود  اهد رسيد و قدرتي كه خيلي زود به ضعف تبـديل مـي  خو
 ،به نصايح الهـي  يتوجه عدالتي و ظلم و بي همه بي زمان پيدا بود كه اين

آنها را بـه  حضرت بهاءاهللا . اساس و پايه نظم آنان را زير و زبر خواهد كرد
. شـما زمـاني تعيـين كـرديم     برايفرمودند كه  و ندنمودآگاه  انسرنوشتش

از هـر جهـت    ،چون فرصت تمام شد و شما به حق و عـدالت رو نياورديـد  
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  )ترجمه( آورد عذاب و مصيبت به شما رو مي
بـوده   وعدة الهي به وقوع پيوستنتاريخ قرن اول و دوم بهايي شاهد 

چـه سـالطيني كـه از اوج قـدرت بـه قبـر ذلـت افتادنـد و چـه           .و هست
چه سروراني كه خاك . آرزوي مرگ نمودند ،مهلت پايانِ پيشواياني كه در

در  ،دور از سـرزمين خـويش  به  بينوايي بر سر ريختند و چه پادشاهاني كه
نداي خداوند را كه از قلم و لوح حضرت بهـاءاهللا بلنـد   . ربت جان باختندغ

  .نشنيدند و به مجازات خود مبتال گشتند ،بود
آباداني عالم و آسـايش   برايحضرت بهاءاهللا  ،يكصد و سي سال قبل

نـد كـه بايـد مجمـع بزرگـي در عـالم برپـا شـود و         ودفرم  ،و راحت مـردم 
دربارة صلح اكبر مشورت  و گردند فرمانروايان و سالطين عالم در آن جمع

ل شـوند  به صلحي پايدار متوس ،آسايش عالم برايدولتهاي بزرگ . نمايند
اگر حكومتي بر عليه حكومت كشور ديگري قيـام  و قرار بر آن گذارند كه 

  .جمعي بپاخيزند و او را از تجاوز باز دارند دسته ،كند
حضرت بهاءاهللا از طرفي اهل عالم را به اتحاد و دوستي و محبـت و  

فرمايند و از طرفي فرمانروايان را به  جانفشاني در حق يكديگر سفارش مي
دشمني و مخالفت با يكـديگر  دهند كه اگر به جنگ و  صراحت هشدار مي

حضـرت بهـاءاهللا صـلح    . تباه خواهد شد نار آنادادامه دهند، حكومت و اقت
ـ  ا دانند و آن اين اكبر را عالج درد عالم مي ه ست كه مخالفت و دشـمني ب

كلي از ميان ملتها و دولتها رخـت بربنـدد و صـلح و دوسـتي و محبـت و      
انفشـاني و عشـق فرمـانروايي    پرستي و مواسات و فداكاري و ايثار و ج نوع
اين زماني است كـه مدينـة فاضـلة    . غيار نشوداَ بيگانگي نماند و ذكرِ. كند

تـا  . افالطون در روي زمين بنا شود و عصر طاليي نوع انسان جلوه نمايـد 
اما پيش از فرارسـيدن آن دورة سـرور و    باقي مانده،طوالني  آن زمان راه

 ،جنگ و ستيز به بدترين وجه كه ستشادماني و آسايش و يگانگي، الزم ا
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صورت خود را به مردمان و دولتمردان بنمايـد تـا انزجـار و نفـرت شـديد      
ر كـه صـلح   صغآنگاه صلح ا. نسبت به جنگ و دشمني در همه ايجاد شود

آنگاه از پي اين صلح اصغر، صلح اكبر رخ . صورت گيرد ،ميان دولتها است
  .بگشايد

ن هيكـل برازنـده و سـالمي جلـوه     همچـو  ،عالم در زمان صلح اصغر
  .صلح اكبر روح اين هيكل است. نمايد كه با اينهمه زيبايي، روح ندارد

اگـر  ": فرماينـد  حضرت بهاءاهللا در لوح خطاب به ملكه انگلستان مي
سـل كنيـد   صلح اكبر را رها كرديد و پشت سر انداختيد به صـلح اصـغر تو  

 عاصالح شـود و اخـتالف رفـ   ) اي مملكتسالطين و رؤس(شايد امور شما 
   ".گردد و امورمردمي كه در سايه شما هستند نيز اصالح شود

اتحاد سياسي است كه ميـان دولتهـا    ،بهائيان معتقدند كه صلح اصغر
عوامـل سياسـي و    ةصلح اكبر اتحـادي اسـت كـه همـ     وآيد  وجود ميه ب

  : دفرماين مي. معنوي و اقتصادي و اجتماعي عالم را در خود جمع دارد
  “زود است بساط عالم جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد"

  آزادي سياسي
آموزند كه حكومت انتخـابي چـه محلـي و     حضرت بهاءاهللا به ما مي 

اما اين نوع حكومـت   ،چه ملي يا بين المللي بسيار مقبول و محبوب است
پذير است كه فرهنگ كلـي جامعـه رشـد كـرده باشـد و بـه        زماني امكان

اگر حكومتي كه سـالها بـا   . كمال شخصي و اجتماعي رسيده باشدمراحل 
ناگهان فرو ريزد و به مردمي سپرده شود كه   ،استبداد بر مردم غلبه داشته

از جهت فرهنگ و دانش و تعليم و تربيت در مراحل ابتـدايي يـا فاقـد آن    
  .تر از حكومت پيشين خواهد بود بسيار خطرناك ،باشند

مصـلحت ديگـران باشـند و از     ند چگونه در فكرِا مردمي كه نياموخته
پروري بيخبر باشند، همه را به ورطه نابودي و  عدالت و انصاف و رسم نوع
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تر از آن نيسـت كـه آزادي بـه كسـاني      هيچ چيز خطرناك. فنا خواهند برد
اين نه تنها در مـورد آزادي  . داده شود كه ندانند چگونه از آن استفاده كنند

حضـرت بهـاءاهللا دربـارة     .دشو هر نوع آزادي مي شامل بلكه است سياسي
. داننـد چـه طلـب نماينـد     فرمايند كه بعضي از مردم نمي آزادي مطلق مي

 كننـد   ترك مـي  خواهند كه زيان آنها را در بر دارد و چيزي را چيزي را مي
طلبنـد و بـه آن    بعضي از مردم آزادي مطلق مـي . رساند نها نفع مي كه به آ

شود كه آتـش آن   چنين آزادي به فتنه و آشوبي منجر مي. كنند افتخار مي
امـا   آزادي بي قيد و شرط در شأن حيوانات است؛حيوانات . نشيند فرو نمي

ـ      ةانسان بايد تحت نظم و قانوني باشد كـه او را از نـاداني و غفلـت و حيل
انسـان را از ادب و  ) آزادي حيـواني ( آزادي نـوع   آن . مكاران حفظ نمايـد 

  .دهد پست قرار مي لِراذكند و او را در زمرة اَ ر خارج ميوقا
آموزيم كـه آزادي در اجـراي اوامـر خداونـد      ما از حضرت بهاءاهللا مي

اگر مردم آنچه را كه از آسمان وحي الهي نازل شده پيـروي كننـد،   . است
مفيـد  كـه    آزاديگونـه   آن. پايان مشاهده نمايند خودشان را در آزادي بي

هركـه از ايـن   . در عبوديـت خداونـد اسـت    ،رساند به همه نفع مي واست 
ر نيسـت آن را  ضحا ،شيريني آن در مذاق جانش نشست و عبوديت چشيد

  .ها عوض كند ها و زمين با پادشاهي آسمان
  فرمانروايان و مردم

در كلمـات مكنونـه   . انـد  كلي منع فرمـوده ه برا حضرت بهاءاهللا ظلم 
  خوانيم  مي

رض از ظلم دست خود را كوتاه نمائيـد كـه قسـم يـاد     اي ظالمان ا"
  “ام از ظلم احدي نگذرم نموده
 ،تراران هر كشوري بايد با مشـو زحاكمان و زمامداران و نيز قانونگ 

قوانيني تعيين نمايند و اجرا كننـد كـه علـت امنيـت و نعمـت و ثـروت و       
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  .اطمينان مردم است
مملكت هر دولتي سـاكن  اين حزب در ": فرمايند حضرت بهاءاهللا مي

  )20(شوند بايد به امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نماييد
نمايد و حقـوق  مي شود كه حكومتي با مردم به عدالت رفتار ن بسا مي
مـي  را بـه لـب    مـردم  جـان  ،شمار گذارد و مشكالت بيمي  آنها را زير پا

مخالفـت  چنين سختي و شدتي، جايز نيست كه بـا دولـت    با حتي .رساند
گردد و رسم امانت و صدق و صفا و درستي و راستي با حكومت فرامـوش  

اصالح عالم از اعمال پسـنديده و  " :آموزند حضرت بهاءاهللا به ما مي. گردد
كوشند تا با اعمال پسنديده فردي  بهائيان مي ".اخالق راضيه مرضيه بوده

بـه   ،همراه با مردمي كه مشتاق تغيير در وضـع عـالم هسـتند    ،و اجتماعي
ـ . اصالح عالم كمك كنند برنـد تـا از    كـار مـي  ه آنها تمام تالش خود را ب

طريق فراگيري و آموزش تعاليم الهي و صفات عـالي اخالقـي، بـه تغييـر     
  .كمك نمايند ،عالم فرهنگ جامعه در جهت تغييِر

  :پيوسته مقابل چشم و نظر دارندآنها اين بيانات حضرت بهاءاهللا را 
و  عمـالِ االَ نـود جم بِكَبروا رنصاُ مه ثُيانَو الد همانَاالَ رازِطم بِكُلَياكنوا هزيَِّ"
ـ  تَالفساد و الجدال في كَ نِم ععناكُنَا مانّ خالقِاالَ بـي و صحـ في و ز ري و ب
  )21(مكُومم و سكُولَع االّ ذلكدنا بِرلواحي و ما اَاَ

  : مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است 
سپس خداوندگارتان را . هيكل خود را به زينت امانت و ديانت مزين كنيد"

و الواح و آثار نازله  ما شما را در كتاب. با سپاه اعمال و اخالق ياري نمائيد
دال منع كرديم و اين را نخواستيم مگـر  جو ) تحريك به خشونت(از فساد 

  ".بلندي مقام شما براي
آموزند كه خشونت و جدال و ايجاد نفرت و  حضرت بهاءاهللا به ما مي

كاهد و او را در حد  انزجار بين مردم به هر شكل، از بلندي مقام انسان مي
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نه تنها اين كار سبب نصـرت ديـن الهـي و    . دهد حيوانات درنده تنزل مي
مظهر امر و ضرر بـه اسـاس   انتشار پيام خداوند نيست، بلكه حزن و اندوه 

  .دين اهللا را در پي دارد
  انتصاب و ترفيع

يد در انتصاب اقابليت افراد ب ،آموزند كه تنها حضرت بهاءاهللا به ما مي
وقتي فساد به يك سيسـتم اداري راه  . آنها به مقام مناسب، مورد نظر باشد

ي، ها بر اساس مالحظات مالي، آشنايي، دوسـتي شخصـ   كند، مقام پيدا مي
شود نه بر اساس لياقـت   نسبت خانوادگي و يا موقعيت اجتماعي تعيين مي

  .و توانايي
اشراق پـنجم معرفـت دول بـر احـوال     ": فرمايند حضرت بهاءاهللا مي

التفـات بـه ايـن فقـره بـر هـر       . مأمورين و اعطاء مناسب به اندازه و مقدار
نمايـد و  نائن مقام امين را غصـب  شايد خ. رئيس و سلطاني الزم و واجب

   )22(“ب مقر حارس راهنا
دگرگـوني عظميمـي   ، كار گرفته شوده ل در تمام امور بواگر اين اص

  . در زندگي اجتماعي ما ايجاد خواهد شد
  امروز جاي هركس پيدا شود ز خوبان
  كان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد

  اقتصاد
صـالح وضـع اقتصـادي و    ا بـراي در ديانت بهايي روشـهاي علمـي   

اخـتالف   ،بـا اجـراي ايـن تعـاليم    . ل در وضع موجود ارائه شده استااعتد
  . خورد، رفع خواهد شد چشم ميه فراوان بين فقير و ثروتمند كه امروز ب

  :آموزند حضرت عبدالبهاء به ما مي
مردم از لحاظ . از جمله تعاليم حضرت بهاءاهللا تعديل معيشت است "

بعضـي در نهايـت غنـا هسـتند و      .دقرار دارناقتصادي در درجات مختلف 
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يكي سـوراخي  . يكي در قصر بسيار عالي منزل دارد. بعضي در نهايت فقر
. يكـي نـان خـالي نـدارد     .اش موجود است يكي انواع طعام در سفره. ندارد

نه آنكـه  . بشر الزم است برايح اين وضع از البته اصال. غذاي يوميه ندارد
اگـر  . هرگز مساوات ممكن نيسـت . ح الزم استبلكه اصال ،مساوات باشد
بايد درجات باشد زيرا كه نوع بشـر   .خورد نظم عالم به هم مي  چنين شود

عـالم  . ها مختلف است در خلقت مختلفند، استعدادها مختلف است، توانايي
آيـا  . بشر مثل يك اردوئي است كه سردار الزم دارد، سـرباز نيـز الزم دارد  

 ؟صب باشند يا همه سـرباز باشـند  ممكن است كه همه سردار و صاحب من
با اين وجود جايز نيسـت كـه بعضـي از مـردم در      .البته مراتب الزم است

بايد قوانيني معين گـردد   .و بعضي در نهايت فقر نهايت ثروت و غنا باشند
مـثالً آنكـه   . همه، آسايش و رفـاه نسـبي وجـود داشـته باشـد      برايكه از 

راعات كند كـه بـه آن حـد    را مشخص فقير  ،شيوثروتمند است بايد به ر
البته به قانون اين مسـئله اجـرا   . اي راحت باشد فقر نداشته باشد و تا اندازه

زيادي مال خـود را بـه    ان،شود يعني قانوني باشد كه براساس آن ثروتمند
عـات و حقـوق اهللا كـه از    رُّبدر ديانت بهايي تقـديم تَ . بينوايان انفاق كنند

ـ    ،استقوانين و احكام بهايي  ت در يـك  ورتا حد زيادي از جمـع شـدن ث
  ".كند نقطه و فقر شديد مستمندان جلوگيري مي

  مخزن عمومي
فرمايند كه در هر شـهر و روسـتا تـا آنجـا كـه       حضرت عبدالبهاء مي

آنهـا  . ة امور مالي آن ناحيه به اهالي آن محل واگذار شوددارا ،ممكن است
  . نيز به سهم خود در تأمين مخارج حكومت مركزي مشاركت جويند

. يكي از منابع درآمد در محل بايد ماليات تصاعدي بـر درآمـد باشـد   
اندازة درآمدش باشد بايد از ماليات معاف ه همچنين اگر كسي مخارجش ب

  .گردد
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، كسـاني كـه درآمـد افزونتـري دارنـد      ،اين قـانون  معلوم است كه با
و  گردد ين درآمد در صندوق محلي ذخيره ميا. پردازند ماليات بيشتري مي

شود تـا   در صورت ضرر مالي يا آفت محصول به زيان ديدگان پرداخت مي
اين صندوق عمومي . نديآبربتوانند از عهدة مخارج ضروري خود و خانواده 

و گنجهـايي   ناموالي كه وارث ندارد و معـاد . اشتدرآمد ديگري خواهد د
البته  .كه ممكن است يافت شود و تبرعات و كمك مالي توانگران نيكوكار

كمك به بينوايان و رسيدگي به سالخوردگان و يتيمان و كمك به مدارس 
اين صندوق قـرار   و هزينه هاي مصارف  و بهداشت عمومي نيز در رديف

  .كه رفاه و آسايش عموم مردم فراهم گردد مقصود اين است. گيرد مي
واساتم  

مسـاوات يعنـي ديگـران را    . ايم دربارة عدالت و مساوات بسيار شنيده
امـا  . سهيم كنـيم  ،مانند خود ببينيم و آنان را درموهبتي كه نصيب ما شده

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي. مواسات يك درجه باالتر است
مواسات بين بشر است و اين مواسات اعظم از جمله تعاليم بهاءاهللا ” 

از مساوات است و آن اينست كه انسان خود را بر ديگـري تـرجيح ندهـد    
و جبـر كـه ايـن    ) زور(بلكه جان و مال فداي ديگران كند اما نه به عنـف  

يب رافت طبع و طبلكه بايد به ص ،قانون گردد و شخص مجبور برآن شود
يعني به آرزوي  .د و بر فقرا انفاق نمايدمال و جان فداي ديگران كن ،خاطر

  “كه در ايران و در ميان بهائيان مجري است خويش چنان
قوة روحاني پنهان در تعاليم حضـرت بهـاءاهللا چنـان در دل و جـان     

اي از فهم و كمال روحاني برسد  بـا   مردمان اثر نمايد كه هركس به درجه
ديگران را برخـود مقـدم   و شكر و سپاس به درگاه الهي،  يسرور و شادمان

و عنايت كـرده شـريك گردانـد و    اداند و آنان را در مواهبي كه خداوند به 
اي از محبوب حقيقي  هركس ديگري را عضوي از خانوادة خود بلكه نشانه
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شمارد و جان فداي او نمايد و وقتي اين رابطه بين همة نوع انسان برقـرار  
  .روح قدسي الهي، زمين را آينة ملكوت و بهشت موعود فرمايد ،شود

  .هركس بايد به كاري مشغول شود
گردد، اينست  از مهمترين تعاليمي كه باعث بهبود وضع اقتصادي مي

كه همه بايد به كار مفيدي مشغول شوند كه خـود و ديگـران از آن بهـره    
ـ  حضرت بهاءاله در لوح بشارات به ما مي. ببرند د كـه بـر هـر فـردي     آموزن

توانـد فنـي و صـنعتي     اين كار مي. واجب است كه به كاري مشغول گردد
تجارت يا كشاورزي يا هر كار ديگري كـه بـه ديگـران     و باشد و يا كسب

حضرت بهـاءاهللا از مـا   . مشغول شدن به كار عين عبادت است. نفع برساند
او را شـب و   خواهند كه دربارة رحمت و الطاف خداوند انديشه كنـيم و  مي

ثمـري و كسـالت    خواهند كه اوقات خود را با بي از ما مي. صبح شكر كنيم
. بريمبمشغول گرديم كه خود و ديگران از آن بهره  يكاره تلف نكنيم و ب
كننـد   نشينند و از ديگـران طلـب مـي    فرمايند كساني كه مي بعد از آن مي

  .منفورترين مردمان هستند
ديگران را ونفع خود  ،رة كار دقت كنيماگر در توصية آن حضرت دربا

در دنياي امروز در عالم تجارت و معاملـه نيروهـا و ثـروت    . بينيم باهم مي
منظور از ايـن مقابلـه رقابـت    . شود فراواني صرف مقابله با كار ديگران مي

  .بلكه مقصود تخريب و نابودي رقيب است ،مثبت نيست
بـا نگـاه   رفتـار كنـيم و    آمـوزد  اگر آنطور كه ديانت بهايي به ما مـي 

بينـيم   ، خود را عضوي از خانوادة بزرگ بشـري مـي  ديگري به كار بنگريم
آنهـا بـه كـار خـود بـه      . كه همة اعضاء در صدد كمك به يكديگر هستند

اي نعمـت و بركـت از زمـين     نگرنـد در چنـين خـانواده    چشم عبادت مـي 
  .بارد جوشد و از آسمان مي مي

رة محتاج و فقير بيمار و مسـتمند بينـوا   ديگر در چنين اجتماعي بيچا
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  .وجود نخواهد داشت
  اخالق در ثروت

ثروتي كه از راه صحيح بدسـت آيـد و بطـور صـحيح از آن اسـتفاده      
ري ادر تعاليم بهائي اگر كسي خدمتي نمود و ك. بسيار پسنديده است ،شود

ح حضـرت بهـاءاهللا در لـو    .بايد به نحو شايسته پاداش داده شود ،انجام داد
  :فرمايند طرازات مي

د و اربـاب هنـر را محتـرم    نـ دي را انكار ننمايحاهل بهاء بايد اجر اَ” 
  “م نمود و قدر نعمت را دانستلُّكَبايد به انصاف تَ …دارند 

در ديانت بهـايي   ،بهرة پول كه امروزه يكي از اهرمهاي اقتصاد است
  . به شرط آنكه انصاف رعايت شود ،حالل گشته

شوند چه اگر ربحي  ناس، محتاج به اين فقره مشاهده مياكثري از ” 
نفسي كه موفـق شـود بـا    . ق خواهد ماندوعل و مطَّعامور م ،دشدر ميان نبا

ت انمايـد و يـا مراعـ    اهمجنس خود و يا هموطن خود و يا برادر خود مدار
لذا فضالً علي العباد ربـا را  . كمياب است ،كند يعني به دادن قرض الحسن

بـح  قرار فرموديم يعني رِ ،معامالت ديگر كه مابين ناس متداول است مثل
مـر بـه اعتـدال و    اولكن بايد اين …ب و طاهر استيِّحالل و طَ …قود نُ

  "انصاف واقع شود
  بردگي 

حضـرت   .در ديانت بهايي خريد و فروش غالم و كنيز منع شده است
 ،فرمايند كه نه تنها خريد و فروش غالم و كنيز ممنوع اسـت  عبدالبهاء مي

  .بلكه بردگي صنعتي نيز خالف قانون است
  :در امريكا فرمودند 1912آن حضرت در سال 

موفقيت بزرگي كسب كرديد و آن  1865تا  1860شما در سالهاي ” 
امـا امـروز بايـد بـه عملـي      . داري و آزادي بردگان در آمريكا بود منع برده
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شي از كارگران و بردگي صـنعتي  كَ شما بايد بهره. بزرگتر از آن اقدام كنيد
يـي  آرا زيرا مشكالت اقتصادي هرگز بـا مقابلـه و صـف    ،را از ميان برداريد

اين مشكالت فقط با رضايت . شود داران در برابر رنجبران حل نمي سرمايه
فقط در اين صورت عدالت واقعي و . تفاهم قابل حل است سنِطرفين و ح

  ."يابد شود و كارها انتظام مي پايدار برقرار مي
در ميان بهائيان رسم نامشروع اخـاذي، طمـع، زورگـويي، شـورش و     

نـدارد و در آينـده هيچوقـت امكـان نخواهـد       انقالب عليه حكومت وجود
شخص  .داشت كه افرادي ثروت بيشمار از دسترنج ديگران اندوخته نمايند

غني با رضايت خاطر ثروتش را تقسيم خواهد كرد و ايـن امـر بـه حالـت     
از روي ميل و رغبت انجام خواهد شد و هرگز با جنگ و  ،طبيعي و بتدريج

  .گيرد خونريزي صورت نمي
مشــورت دوســتانه و  ،راه تفــاهم بــين كــارگران و كارفرمايــانتنهــا 

هرگـز بـا خشـونت و    . و اشتراك عادالنه در كار و منـافع اسـت   يهمكار
ايـن  . شود اين منافع متقابل حاصل نمي ،اعتصاب و بيرون كردن كارگران

اقدامات نه تنها به معامالت و تجارت ضـرر فـوري خواهـد زد بلكـه كـل      
هـا بايـد    دولـت . راب و نگراني و تورم خواهد كردجامعه را دستخوش اضط

فات بـه  تدبيري بينديشند كه كار به چنين جاي باريكي نكشد و حل اختال
  .اين اقدامات خشونت آميز و وحشيانه محتاج نباشد

در امريكــا حضــرت عبــدالبهاء در نطقــي روش جلــوگيري از چنــين 
  :بحرانهايي را اينگونه تعليم فرمودند

بـه مقتضـاي   . شـما بيـان كـنم    برايقانون الهي را  خواهم حال مي“
ـ  قانون الهي به مستخدمين نبايد ممشخصـي داد بلكـه بايـد در منـافع      زد

دولتهاي عالم بايد دسته جمعي انجمني  …هركاري سهمي داشته باشند 
تشكيل دهند و اعضاي آن از مجالس شـوراي حكـومتي و اشـراف ملـت     
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قانوني ترتيب دهند كه نـه بـه    ،قدرتانتخاب گردند و به كمال حكمت و 
. داران ضرر و زيان وارد آيد و نه رنجبران محتاج آب و نـان باشـند   سرمايه

قانوني وضع شود و بعد به همه اعالن گردد كـه حقـوق    ،به كمال اعتدال
داران بايـد   گران از هر جهت محفوظ است و همچنين حقـوق سـرمايه  ركا

  “.محفوظ بماند
تـا  ": فرماينـد  البهاء تا بدان جاسـت كـه مـي   هاي حضرت عبد توصيه

ـ    . روز به روز بدتر شود ،دوچنين نش ه خصوصاً در اروپـا مسـائلي هولنـاك ب
. همين مسئله خواهـد بـود   ،يكي از اسباب جنگ عمومي اروپا. ظهور رسد

ك و معادن و معامالت بايد كارگران و كارمنـدان را در سـود   بان امالحصا
وه بـر حقـوق   و اين عال .در نماينقرَّمآنها  يبراشريك كنند و سهم معيني 

  ".شان باشد تا آنان به دل و جان خدمت كنند ماهيانه
  وصيت و ميراث

بعـد از اعتـراف بـه     ،فرد بهايي وظيفه دارد وصـيت بنويسـد و در آن  
يگانگي خداوند و حقانيت حضرت باب و حضـرت بهـاءاهللا بعنـوان مظهـر     

او اختيـار  . امراهللا، بنويسد كه نسبت به اموال و دارائي او چگونه رفتارشـود 
اموال خود را ببخشد يا تقسيم نمايد يا ، تام دارد كه هرگونه كه مايل باشد

امـوال او   ،ه از ايـن عـالم بـرود   اما اگر كسي بدون وصيت نام. واگذار كند
  .شود مطابق قانون بهايي تقسيم مي

بـه   مخواهران و معلم هركدا -برادران -مادر -پدر -همسر -فرزندان
طبقه وجود نداشته باشـد، سـهم    7اگر هريك از اين . برند نسبت سهم مي

شود تا در امور خيريه كمك  آن طبقه به صندوق عمومي جامعه واگذار مي
تمـام   ،هرگاه هيچ وارثي نباشـد  .و يتيمان و زنان بيوه مصرف شودبه فقرا 

اگر كسي بخواهـد همـة امـوال    . گيرد دارايي به صندوق عمومي تعلق مي
اما بهائيان معمـوالً در موقـع    .هيچ مانعي ندارد ،خود را به يك نفر ببخشد
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نامه، آن هفت طبقه و نسبت تقسيم را كه حضـرت بهـاءاهللا    نوشتن وصيت
مـورد نظـر و توجـه     ،اند تعيين فرموده ،رد شخص بدون وصيت نامهدر مو

  .خواهند داشت
  بال يك پرنده زن و مرد يا دو

يكي از اصول اجتماعي كه حضرت بهـاءاهللا بـه آن اهميـت فـراوان     
وقتي دختران مطابق . اند آنست كه زنان با مردان حقوق مساوي دارند داده

قابليتهـاي خـود را بـه     ،برخـوردار شـوند  پسران از امكانات تعليم و تربيت 
ظهور خواهند رسـانيد و همـدوش مـردان در ادارة جامعـه و پيشـرفت آن      

  .سهيم خواهند شد
فرمايند كه دختران بايد ماننـد پسـران تعلـيم و     حضرت عبدالبهاء مي

 ،زيرا ايـن دختـران   .تربيت يابند بلكه تربيت دختران از پسران مهمتر است
 ،اطفـال . مادران اولين مربيان نسل بعدي خواهند بـود  روزي مادر گردند و

هميشه  ،اگر در خردسالي راست شوند .روتازه هستندهاي سبز تَ مانند شاخه
كج شوند و تا آخـر عمـر تحـت     ،راست بارآيند و اگر تربيت نادرست باشد
ديگر معلوم است كه تربيت صحيح . تأثير پرورش در دوران كودكي بمانند

  .هميت دارددختران چقدر ا
اي  آموزند كه عالم انساني همچون پرنـده  حضرت عبدالبهاء به ما مي

اگـر يـك بـال    . يك بال مـردان و يـك بـال زنـان     .است كه دو بال دارد
هر دو بال قوي گردد تا پرواز بـه اوج   بايد .ضعيفتر باشد پرنده پرواز نتواند
مثل مردان طلبد كه زنان  روح اين عصر مي. ترقي و پيشرفت ممكن گردد

. ترقي كنند و وظايف خود را در مراتب زندگني تمام و كمال انجـام دهنـد  
كننـد   مرداني كه گمان مي. مثل مردان شوند و حقوقي مساوي آنان بيابند

اي ماننـد مـردان تـا     آورند كه از زنان امور عظيمه دليل مي ،از زنان برترند
شـكي  . آنـان اسـت  كنون به ظهور نرسيده و اين نشانه ضـعف و نـاتواني   
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اگر اطالعشان بر تـاريخ بيشـتر   . نيست كه اين مردان از تاريخ خبر ندارند
وقـايع   ،از زنان شجاع و مقتدر ،فهميدند كه در روزگاران پيشين شد مي مي

اي  اي ظاهر شـده و امـروز هـم زنـان بسـياري بـه اعمـال مهمـه         عظيمه
كننـد   ايت مـي حضرت عبدالبهاء همچنين داستان شيرزني را حك. مشغولند

جدليـه  مـريم م . درخشـد  كه در آسمان ديانت مسيح همچون خورشيد مي
بانوي توانايي كه بعد از شهادت مسيح، حواريـون مضـطرب و پريشـان را    
دور هم جمع نمود و با تأييد روح حضرت مسيح، آنان را تشويق نمـود تـا   

آن مظهـر ظهـور را بـه گـوش مردمـان       مدر جهان پراكنده گردنـد و پيـا  
  .برسانند

كننـد كـه زلزلـه در     ستان زني را در قرن نوزدهم تعريف مياسپس د
  : اركان ايران افكند

سـخن   ،در آن زمـان  .العين دختر يكي از علمـاي اسـالم بـود    هرّقُ "
اما اين زن بقدري دلير و با جرئت بـود  . زن با مرد غريب ناپسند بود گفتنِ

ايـن  . يافـت  نمود و برآنها برتري مي كه با علماي بزرگ اسالم مناظره مي
. زن برخالف عادت قديم ايرانيان، حجاب را براشت و كشف حجاب نمـود 

بسـياري از اهـل    برايبعد از گذشت يك قرن هنوز اين عمل شجاعانه او 
ايـن زن دليـر بدسـت حكومـت     . ش و قلم در ايران قابل هضم نيسـت دان

هدف سنگ نادانان زمان قـرار   ،در كوچه و بازار. زنداني شد و تبعيد گشت
 اما هيچيك از اين آزارها نتوانسـت در ارادة  20.گرفت و تهديد به قتل شد

ر عـالم آزادي  سـ خواهران خود در سرا براياو . رد كنداو يلخلسستي و  او
زنان سـعادت و عزتـي خواسـته     براياو يقين داشت كه خداوند . طلبيد مي

تحمل هر بال و  ،او بكمال شجاعت. تواند مانع آن بشود نمي كسكه هيچ
جمعي را تبليغ نمود و ظهور مظهر جديد  ،وقتي زنداني بود. اي نمود صدمه

هـر وقـت   : ير گفتوقتي در حبس بود به وز. خداوند را به آنان بشارت داد
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اما بدانيد كه ممكـن نيسـت از    ،رسانيد اراده كنيد به آساني مرا به قتل مي
  .جلوگيري نماييد ،آزادي و رهايي زنان

 او را به بـاغي بردنـد  . اش باالخره به سرآمد دوران غم انگيز زندگاني
گويـا بـه    .و زيباترين لباس خود را بـه بـر نمـوده بـود    ا .تا به قتل برسانند

در كمال جالل و شجاعت جان فدا نمـود و بـه شـهادت    . رود ي ميعروس
پروا و با شجاعت و جرئـت بـا نطـق     زنان بهايي بي ،امروز در ايران. رسيد

  ".سرايند گويند و شعر مي ميشيوا در مجالس و محافل سخن 
  : يان سخن گفتنداحضرت عبدالبهاء در پ

 ،معـارف و تـاريخ  زنان بايد روز به روز ترقـي نماينـد و در علـوم و    "
بـزودي   .معلومات كافي بدست آورند تا كماالت عالم انساني مكمل شـود 

بيننـد كـه چگونـه زنـان بـا سـعي و        رسند و مردان مـي  به حقوق خود مي
. سبب عـرت سـرزمين خـود شـوند    . كوشش فراوان علوم و آداب فراگيرند

به نغمه مساوات بسرايند و تساوي حقوق خود را مطال .دشمن جنگ گردند
اميد من اين است كه در جميع مراتب زندگاني ترقي نمائيـد و تـاج   . كنند

  ".عزت ابديه برسر نهيد
  و عصر جديد زنان

در هركجا كه زنان فرصت يافتند و در امور اجتماعي مشاركت فعـال  
دند، اموري مانند بهداشت عمـومي، صـلح، محـيط زيسـت، ارزشـهاي      ونم

وسي نموده و پيشرفت عظيم پديـد  تغيير محس ،زندگي فردي و امور ديگر
  .آمده است

تـر از   شد و مرد كه جسماً و فكـراً قـوي   زور اداره مي دنيا با ،در قديم
اما در اين عصر، اوضاع تغيير يافتـه و زور  . زن بود بر او غالب و مسلط بود

امــروزه قــدرت و غلبــه بــا . و غلبــه كــارآيي خــود را از دســت داده اســت
هوشياري و فراست و فهم و خصائل روحاني و محبت و خدمت است كـه  
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جديد با عواطف و آرزوهاي معنـوي زنـان بيشـتر    عصر . در زن قوي است
بهتر است بگـوئيم ايـن عصـر،    . ت تا صالحيت و قدرت مردانسآميخته ا

 ،دو عنصر هماهنگ در ايجاد تعادل در تمـدن  ،عصري است كه زن و مرد
  . بطور يكسان مؤثر خواهند بود

  حكمت
ايـران و   ،در نيمة قرن نـوزدهم مـيالدي و قـرن سـيزدهم هجـري     

در آن . كردنـد  عربي، تاريكترين دوران فكري خود را سپري مي كشورهاي
زمان، سخن گفتن از آزادي زنان و برابري حقوق آنها با مـردان مفهـومي   

پستي مقام و تحقير زنان تا بدانجا بود كه آنان را ضـعيفه خطـاب   . نداشت
 ،قيد و بندي كه بر دست و پا و افكار زنان اسـت  رسيد ميبنظر  .كردند مي
  .ابد گشوده نخواهد شدتا 

اين تنگ نظري و محدوديت فكري، حضرت باب زنان را  ةدر بحبوح
روبنـده و چـادر آزاد    د و آنها را از قيـد اعالم نموبرابر مردان  يداراي مقام

اي واال و مـؤثر در   حضرت بهاءاهللا نيز زنان را داراي مقام و مرتبـه . فرمود
  .دانند ترقي و پيشرفت جامعه مي

آموزند كه در هر شهر و ديـار و   حضرت بهاءاهللا به ما مي ،همه با اين
كنـيم، عقايـد و افكـار مـردم آن منطقـه را محتـرم        اي زندگي مـي  منطقه

  .بشماريم و تا روشن شدن افكار مردم، با آنها مدارا نمائيم
زنان بهايي در ايران و مصـر بـه    ،سالها پس از ظهور حضرت بهاءاهللا

ادر و حجاب را كنار نگذاشتند و آنان را بـه  چ ،خوداحترام عقايد هموطنان 
زنان بهـايي جـوهر پـاكي و عصـمت     . دشمني و مخالفت تحريك نكردند

حجـاب   آنـان  . انـد  هستند و معني حقيقي عفت و پاكدامني را درك نموده
امري فرهنگي و متناسب با آداب و رسـوم و قـوانين جـاري در    را ظاهري 

همچـون   -نه از تـرس و بـيم  -رعايت حكمت  براي دانند و هر كشور مي
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پوشـانند و مـانع از    را بيرون از خانه مي يشموي خو ،ديگر هموطنان خود
  .گردند دشمني مخالفان مي و تحريك

دانند كه هرقدر در انتشار تعاليم حضرت بهاءاهللا و تعليم و  بهائيان مي
و كلمات و تربيت كودكان بكوشند و طالبان حقيقت از نزديك با اين آيات 

ند، به همان نسبت از عادتهاي قديمه و قيد و بند سازهاي الهي آشنا  آموزه
شـود و كـم كـم از     خرافات و تعصب و ناداني در جامعه تدريجاً كاسته مي

مانند كاسبرگهاي غنچه كه در بهار در برابر نور آفتاب گشوده  .رود بين مي
  .كند فضا را پر مي ،شود و بوي خوش گل گردد و گلبرگها شكفته مي مي

  تعليم و تربيت
كه  ،آموزد كه هر انساني مثل يك معدن است ديانت بهايي به ما مي

ـ اهري كه در اين معدن پنهان است، جو. هاي گرانبها است داراي سنگ ه ب
  .قابل استخراج و بهره برداري است ،نيروي تربيت

تعـاليم   در .اند تربيت عالم انساني ظاهر شده برايمظاهر ظهور الهي 
و اساس سـعادت فـردي و   تعليم و تربيت از واجبات زندگي حقيقي  ،بهايي

  . از اهميت اساسي برخوردار است و اجتماعي است
اگـر همـة   . شود تا پايان عمر ادامه دارد تربيت از رحم مادر شروع مي

اطفال جهان به نحو صحيح تربيت شـوند و تعلـيم گيرنـد، عـالم انسـاني      
 يعـادات ناپسـند و آرزوهـا   . بهشـت بـرين گـردد    دگرگون شود و جهان

نادرست و نظريات باطل و تعصب و خرافات از شيرخوارگي در وجود اكثـر  
بسـيار نـادر و   . اهل عالم رسوخ نموده و آنها را از حقيقت دور ساخته است

محبـت اهللا آموختـه باشـند و عمـر      درس كميابند كساني كه از خردسالي،
تـرين هـدف    ه نوع بشر نمايند و آن را عاليخود را وقف محبت و خدمت ب

ها و  ند، همة تواناييماين چنين اشخاصي كه جواهر عالَ. زندگي خود دانند
قواي خود را صرف سعادت و خير همگان نماينـد و بـه بنـدگي و خـدمت     
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  .مباهات كنند
اساس تعليم و تربيت نيز همين است كه همة علم و دانش و فهـم و  

ايي و استعداد و ثـروت در راه خـدمت بـه نـوع بشـر      كمال و قدرت و توان
صرف گردد و اال فراگيري فرمولهاي رياضي و قضاياي هندسي و عبارات 

اش  اگر نتيجـه  ،ادبي و حفظ اشعار حافظ و مولوي و يادگيري زبان خارجي
خدمت به عالم انساني و كمك به ترقي و رشد فرهنگ عمـومي و ايجـاد   

  .اشد هيچ ثمر و اثري نداشته و نداردروح محبت الهي در جامعه نب
فرمايند كه همة مردم بايـد جزئـي از    حضرت بهاءاهللا در لوح دنيا مي

درآمد خود را مخصوص تعليم و تربيت اطفال، نزد شـخص امينـي امانـت    
  .بگذارند تا در موقع خود صرف شود

  تفاوت استعداد
كه بـه ميـل    آموزد كه اطفال مانند موم نيستند تعاليم بهايي به ما مي

بلكـه هـركس داراي اسـتعداد و قابليـت      .معلم به صورت دلخواه او درآيد
ـ     خـود  ه مخصوصي و منحصر به فردي است كـه از طريـق مخصـوص ب

تواند رشد نمايد و اين طريق رشد، در مورد هـركس منحصـر بـه فـرد      مي
  . است

كه دو نفر از لحاظ ميل و خواسته و قابليت و شكل و قيافه  از آنجائي
هاي فردي مثل هم نيستند، مربي دانا نيز هيچ دونفري را مجبور  و ويژگي

كنـد   بلكه با كمال ماليمـت سـعي مـي    .كند كه در قالب واحد درآيند نمي
هركس را آنگونه كه هست پرورش دهد و  تشويق و حمايت نمايد و نيـاز  

مربي همچون باغباني اسـت كـه از گياهـان مختلـف     . دسازاو را برطرف 
امـا ديگـري    ،يك گياه طالب نور مستقيم خورشيد است. كند نگهداري مي

خواهـد و ديگـري جـاي خشـك      شـتري مـي  يكـي آب بي . طلبـد  سايه مي
هركـدام  . كنـد و ديگـري در مـرداب    يكي در شن زار رشـد مـي   .جويد مي
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ـ  ه را ب احتياجات مخصوص خود را دارد و آن دسـت  ه وسيلة باغبان دانـا ب
  . هرگز كماالت آنها ظاهر نخواهد شد باشد،اگر چنين ن. آورد مي

  : فرمايند حضرت عبدالبهاء مي
فرمايند كه تربيت نهايـت تـأثير را    انبياء نيز تصديق اين رأي را مي"

فرمايند عقول و ادركات در اصل فطرت نيز متفـاوت   در بشر دارد؛ ولي مي
نمـائيم   حظـه مـي  چنانكـه مال  .نكار نها قابلِ .و اين امر بديهي است. است

اطفال هم سن و هموطن و هم جنس بلكه از يك خاندان در تحت تربيت 
 …، عقول و ادراكاتشان متفـاوت  ديك شخص پرورش يابند؛ با اين وجو

گـوهر جهانتـاب    ،ف هرچه تربيت شود لؤلؤ الال نگردد و سـنگ سـياه  زَخَ
يعنـي   .كـه نگـردد  رشـجرة مبا  ،به تعليم و تربيـت  ،قّومل و زظَنحنشود و 

ولكن تأثير كلـي نمايـد و بقـوه نافـذه      ،تربيت، گوهر انسان را تبديل نكند
ـ  عرصـة  ه آنچه در حقيقت انسان از كماالت و استعداد، مندمج و مندرج، ب

23(“.دظهور آر(  
 ،تربيت جسـماني  :در تعاليم بهايي به سه نوع تربيت اشاره شده است

  .تربيت انساني و تربيت روحاني
مـورد توجـه بـوده،     ،پـرورش جسـماني كودكـان    ،قـديم از روزگاران 
امروزه مـورد   كه يعني فراگيري دانش و فن و علوم مفيده پرورش انساني

  . است فهميده توجه پدران و مادران
جامعه امـروز  . اما آنچه بيش از همه اهميت دارد تربيت روحاني است

  .به اهميت اين نوع تربيت كمتر آگاهي دارد
انبياي الهي بزرگترين . ي از تربيت روحاني استپرورش اخالق بخش

كند كه  بيانات اين مربيان به ما كمك مي. مربيان روحاني نوع بشر هستند
انديشـمند، فـداكار،    ،فرزنداني درسـتكار، بـا انصـاف، راسـتگو، بـا محبـت      

  .خدمتگزار به نوع انسان و عادل پرورش دهيم
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يت، پند و اندرز به تنهـايي  آموزد كه در اين ترب تعاليم بهايي به ما مي
توانـد نتيجـه    هاي عملي و سرمشقهاي حقيقي مـي  بلكه نمونه .اثري ندارد

هريــك از مــا كــه قــدم در راه پــرورش روحــاني كودكــان . بخــش باشــد
گـوئيم بهـره و نصـيب كـافي داشـته       گذاريم، بايد خودمان از آنچه مي مي

  .باشيم
نظيـري   ر عظـيم و بـي  كلمة الهي و آيات خداوند داراي قدرت و تأثي

تغيير بنيادي در اخالق و رفتار هريك از مـا   كه اين كلمات قادرند .هستند
خواهنـد كـه بـه     حضـرت بهـاءاهللا از مـا مـي     .و نيز كودكان ما پديد آورند

فرزندانمان آيات الهي را بياموزيم و آنها را تشويق نمـائيم تـا الـواح را بـه     
  .لحن خوش تالوت كنند

مـدتي طـوالني در كنـار آهـن ربـاي       بـراي را  اگر يك مـيخ آهنـي  
نمايـد و آن را نيـز    ربا در ميخ اثـر مـي   نيرومندي قرار دهيم، خاصيت آهن

طـور مـنظم و پيوسـته در    ه وقتي كه ما هر صبح و شام ب .كند ربا مي آهن
پـس از مـدتي نيـروي     ،گيـريم  ميدان نيروي كلمات و آيات الهي قرار مي

ح و جان ما تأثير كلي نموده، ما را دگرگـون  جاذبة كلمات مظهر امر در رو
وقتـي مـا مظهـر صـفات      .نمايـد  كند و صفات ملكوتي در ما جلوه مي مي

تمـدن  . پسنديده شديم، در تربيت روحاني اطفال نيز موفـق خـواهيم بـود   
به آنچـه مـا    ،گردد روحاني آينده كه براساس تعاليم حضرت بهاءاهللا بنا مي

  .دارد دهيم بستگي امروز انجام مي
  دانش و فن

انسان و  برايآموزند كه علم مثل بال است  حضرت بهاءاهللا به ما مي
 . همه الزم اسـت  برايفراگيري آن . ترقي و صعود برايمثل نردبان است 

رساند نه علومي كه از حرف شروع و به حـرف   علومي كه به مردم نفع مي
  ،سـفارش شـده   در ديانت بهايي به تحصيل و فراگيري علم. شود مي تمام
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  .شود كه مقصود از آن، خدمت به نوع انسان است اما بالفاصله تأكيد مي
گران و شــقــان و پژوهحقّبزرگــي كــه م حضــرت بهــاءاهللا بــه حــقِّ

كننــد و  دانشــمندان و مختــرعين برگــردن اهــل عــالم دارنــد، اشــاره مــي
  . هر كس علم و دانش اوست برايفرمايند كه گنج حقيقي  مي

 …صاحبان علوم و صنايع را حـق عظـيم اسـت بـر اهـل عـالم       ” 
ت و ت عـزّ و اوست علّ. علم اوست ،نسانا برايحقيقي از  زِـنالحقيقه كَ في

  )24(“نبساطو بهجت و ا طنعمت و فرح و نشا
  طرز رفتار با مجرمين

 ،بزنـد  سيلي به گونة راست توفرمايد كه اگر كسي  حضرت مسيح مي
مقصود از اين بيان، تربيـت مـردم بـود بـه بخشـش و      . چپ را بياور گونة

كه اگر گرگي ميـان گلـه بيفتـد و بخواهـد جميـع آن گلـه        نه آن .محبت
 حاگـر حضـرت مسـي    ؛بـرعكس  .گوسفند را بدرد، آن گرگ را ياري كنيـد 

شـكي نيسـت كـه آن گـرگ را منـع       ،ديد كه گرگي داخل گلـه شـده   مي
خصوصي بين دو نفر بـود كـه اگـر     ةرابط مقصود حضرت مسيح . كرد مي

ديگري بايد عفو كند و از مقابلـه بـه مثـل     ،ديگري آزاري برساند هيكي ب
با بخشش . تا شعله آتش دشمني و كينه بين دونفر خاموش گردد ،بپرهيزد

و محبت متقابل، نهال دوستي كاشته شود و رسم جور و جفا و دشـمني از  
امـا قـانون و حكومـت     .بين دو نفر است ةاين در مورد رابط. ميان برخيزد

قانون بايد از حق مظلوم دفاع كند و ظالم را مجازات . حساب ديگري دارد
  .نمايد

ـ . زيرا عدالت كور است ،دفاع و محافظه دارد حقِّ ،حكومت كسـي  ا ب
كـه ديگـران    خاطر اينه ب ،را مجازات نمايد زظالم و متجاو .دشمني ندارد
. پايه و اساس جامعه متزلزل خواهـد شـد   ،نباشداگر عدالت  .محفوظ مانند

حضـرت مسـيح   . مخالفتي ندارد ،اين مطلب با آنچه حضرت مسيح فرمود
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اگر لشكري از . گفت نه عدالت اجتماعي سخن از عفو و بخشش فردي مي
هجوم نمايند و خانمـان بسـوزانند و امـوال     ديگر بر اهل كشوري يشورك

آزار دهند و به ناموس تجاوز نمايند، آيا  اهل و عيال و اوالد را ؛غارت كنند
سزاوار است كه آن مظلومان در مقابل لشكر ستمكار تسليم شوند؟ الواهللا 

حفظ خانواده و اهل خـود تـا    برايبا چنگ و دندان دفاع و مقابله نمايند و 
  .پاي جان ايستادگي نمايند

تربيت شود كه از ارتكاب جرم چنان طوري ست كه انسان ا مهم اين
 بـراي  .تر باشـد  او وحشتناك براي ،جرم از مجازات آن د كه خودگردبيزار 

 ،در ايـن صـورت  . مرگ بهتر از ارتكـاب جـرم باشـد    ،چنين انسان حقيقي
  .ديگر جرمي واقع نخواهد شد كه مجازات الزم باشد

ات و شب و روز در فكـر تعيـين قـانون مجـاز     ،اگر حكومت و جامعه
ت و محـل  و زجـر و مشـقّ   رتهيه وسايل آن و فراهم كردن زندان و زنجي

ـ  برايتبعيد  روز اخـالق عمـومي جامعـه فاسـدتر و     ه مجرمين باشد، روز ب
بلكـه فكـر و ذكـر مسـئولين هـر شـهر و       . خالفكاران افزونتر خواهند شد

شب و روز بكوشند و نهايـت همـت و    .كشوري بايد در تربيت نفوس باشد
. ا بنمايند كه دايرة دانش و فن و علـوم و معـارف گسـترش يابـد    تالش ر

جامعه انتشار يابد و فضائل و محبت رحماني مابين  درآداب و اخالق الهي 
د و از درنـدگي  يآبرآنگاه هركس در صدد فراگيري آداب . افراد حاكم شود

. و جنايت بيزار شود و روح عشق و فداكاري متقابل در جامعه دميده شـود 
  اي جرم واقع نشود يا بسيار نادر خواهد بود چنين جامعهدر 

  ها و مطبوعات روزنامه
در كه در مسير صحيح قـرار گيـرد،    ، در صورتيها نشريات و روزنامه

ايـن تـأثير   . ار مـؤثر خواهـد بـود   بسـي بينش و آگاهي مردم و تربيت آنان 
  .تر است راديوو تلويزيون بمراتب شديدتر و عميقدر
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اند كـه امـروز اسـرار     بيش از يكصدسال قبل فرموده حضرت بهاءاهللا
  . زمين در مقابل چشمها ظاهر و آشكار گشته و اوراق اخبار به پرواز آمده

اعمال و افعال احـزاب  . جهان است) آينه(الحقيقه مرآت  روزنامه في"
مرآتـي  . شـنواند  نمايد هـم مـي   هم مي) دهد نشان مي( نمايد مختلفه را مي

ظهوري است عجيب و امري . است و لسان و بصر  است كه صاحب سمع
   )25(“است بزرگ

اي بـه   سندهينگار يا نو بالفاصله  به صفاتي كه الزم است هر روزنامه
نفس و هـوي   ضِرَفرمايند كه بايد از غَ مي. كنند اشاره مي ،آن مزين شود

در هر امري تا آنجا كه ممكـن  . مقدس باشد و عدل و انصاف داشته باشد
سـپس بـه امـر     “آگاه شود و بنگـارد  بر حقيقت آن”تا حقيق نمايد است ت

ـ   كنند كه بيشترِ خودشان اشاره مي ديانـت  ( حـال دربـارة امـر    ه آنچه تـا ب
  “از راستي محروم بوده“ گفته شده،) بهايي

كننـد كـه از    آنگاه راستگويي و گفتار نيك را به خورشيدي تشبيه مي
  .افق آسمان دانش تابان است

بيست سـال بعـد از ايـن بيـان، همچنـان مطـالبي كـه در        يكصد و 
از  ” ،شود هاي وطن حضرت بهاءاهللا دربارة ديانت بهائي نوشته مي روزنامه

اثـري نيسـت و آفتـاب     “از گفتـار نيـك و صـدق   ” . “راستي محروم بوده
ولـي آيـا   . راستي در پشت ابرهاي توهين و افتـرا و نـاداني پنهـان مانـده    

  ر خواهد ماند؟هميشه خورشيد زير اب
  



 

 

  فصل دهم
  راه صلح

  نزاع يا الفت
در عالم  .ران سال است كه بر طبيعت حاكم استاقانون تنازع بقا هز

امـا   ،ردوخـ  حيوانات اگر اين قانون حاكم نباشد، اساس زندگي به هـم مـي  
او داراي نيرويي است كـه   .كند انسان در عالمي باالتر از حيوان زندگي مي

انسان بـا ايـن نيـرو توانسـته بـه اعمـاق       . قادر است بر طبيعت غلبه نمايد
از كره زمين خـارج شـود و بـه    . درياها برود و يا در اوج آسمانها پرواز كند

سـفر كنـد و    سوي ديگراز اين سوي كره خاك به  .رات ديگر سفر نمايدكُ
از اتفاقـاتي كـه هـزاران كيلـومتر      ،كه در خانه خود ساكن اسـت  در حالي

انسـان جزئـي از   . بـا چشـم خـود ببينـد     شود، آگاه گـردد و  دورتر واقع مي
گر بودنـد،  ن كه يكسو يپژوهشگران. بلكه باالتر از آن است ،طبيعت نيست

طي سالها تحقيق در عالم طبيعت، به اصل تنازع بقا در عالم حيـوان پـي   
آنگـاه انسـان   . اصل ضروري دانستند ،لمزندگاني در عا برايبردند و آن را 

و كشتار بيرحمانه اعضـاي ضـعيف جامعـه را     هرا نيز تابع اين قانون شمرد
امـا حضـرت   . عملي پسنديده دانستند و انديشـة اصـالح نـژاد را سـتودند    

بايد بـه   ،بخواهيم ترقي و پيشرفت نمائيم اگر  آموزند كه بهاءاهللا به ما مي
كه حيوانات را پيشـواي   به باال نگاه كنيم نه آنبايد . جلو بنگريم نه عقب

تواند ما  اعمال و رفتار و زندگاني مظاهر ظهور و تعاليم آنها مي. خود بدانيم
  . را ترقي بخشد

اصل وحدت و محبت و بخشش و شفقت كه از طرف مظاهر ظهـور  
تنازع بقايي است كـه در عـالم حيـوان     به ما تعليم داده شده، نقطه مقابلِ

فرمايند زندگي بـر اسـاس تعـاون بقـا      تعاليم انبيا كه مي نِايم .استحاكم 
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ما . داند، موافقتي نيست است و قانون طبيعت كه تنازع را سبب زندگي مي
فرمايند كه در  حضرت عبدالبهاء مي. بايد بين اين دو يكي را انتخاب كنيم

تر نابود  ماند و ضعيف تر و تواناتر است باقي مي عالم طبيعت نوعي كه قوي
اسـاس همـة مشـكالت     ،رسد اين قانون وقتي به عالم انسان مي. شود مي

. عالم حيـوان اسـت   نقائصاينها از . چيرگي است. خودخواهي است. است
شـود، خوشـبختي و    وقتي اين صـفات ناپسـند بـه عـالم انسـان وارد مـي      

جنگجـو و خونخـوار    ،طبيعـت . بنـدد  رستگاري از بين نوع انسان رخت مي
. خبـر اسـت   زيرا از حضرت پروردگار بـي  ،ار و ظالم استغدطبيعت  .است

امـا خداونـد بـه    . حيوان است اين در حد. هاي طبيعت است اين از ويژگي
آيـات و تعـاليم   . ظهور را فرسـتاد مظـاهرِ  ،منتهـا  خاطر محبت و رحمت بي

مان از تاريكي جهل و نـاداني و  دملكوتي نازل فرمود تا به تربيت الهي، مر
 .اد طبيعت نجات يابنـد و بـه صـفات پسـنديدة روحـاني زينـت يابنـد       فس

هـاي   اساس و دشمني صدهزار افسوس كه تعصب و ناداني و اختالفات بي
از  .باعث جنگهاي بي ثمر و نـابودي و فنـا گشـته    ،عالم مذهبي بين مردمِ

ايـن نيسـت   . اين رو پيشرفت و سعادت عمومي نوع بشر، به تأخير افتـاده 
بكلـي تـرك شـده و حقيقـت روحـاني       ،روش و تعـاليم انبيـاء  مگر اينكه 

  .فراموش گشته است
  اعظم صلح

انـد كـه روزگـار صـلح و      انبياي الهي در هر عصري پيشگويي كـرده 
سالم و خير و سعادت در بين مردم فرا خواهد رسيد و زمين بهشت بـرين  

وعـود  امـروز آن روز م  ند كها حضرت بهاءاهللا به ما بشارت داده. خواهد شد
 عـالمِ   عـالم  ،اين زمان نازل گشته براييه تعاليم خداوند كه است و در سا

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي. ديگر خواهد شد
جهان ديگر گردد و عالم انسـاني در كمـال    در اين دور بديع، جهانْ"
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نزاع و جـدال و قتـال بـه صـلح و راسـتي و      . آسايش و زينت، جلوه نمايد
ل، محبت و وعوب و ددر بين طوائف و امم و شُ. گشتآشتي مبدل خواهد 

و صلح عمومي در قطـب امكـان خيمـه برافـرازد و      …الفت حاصل شود 
حيات، چنان نشو و نما  نمايد كه بـر شـرق و غـرب سـايه      ةمبارك ةشجر
  “ .افكند

دهند كه توانگران و ضعيفان و ثروتمندان و فقيران  سپس بشارت مي
نگ و لهاي در جنگ، همه مانند گرگ و بره و پ هاي دشمن و ملت و گروه

برغاله و شير و گوساله از يك چشمه نوشند و در نهايت محبت و دوسـتي  
در ايـن حـال، جهـان از علـوم و     . و عدالت و انصاف با هم معامله نماينـد 

سرشـار خواهـد   آكنـده و  دانش و حقايق و اسرار هستي و معرفت خداوند، 
  .شد

  چگونه صلح ممكن است؟
نگ شده و سپس به جاول بايد ببينيم چه چيزهايي در گذشته باعث 

. اند توجـه كنـيم   ارائه كرده عللآن رفع  برايراه حلي كه حضرت بهاءاهللا 
 .تعصبات مذهبي يكي از بزرگترين علتهاي جنگ در گذشته بوده و هست

آموزد كه جنگ و دشـمني در ميـان پيـروان اديـان      تعاليم بهائي به ما مي
از حقيقت دين نبوده، بلكه هميشه بعلت كـج فهمـي پيـروان هـر      مختلفه

. تسـ دين و انحراف آنان از مسير اصلي و تعصبات غلـط و تقليـد بـوده ا   
فرمايند كه دين بايـد   حضرت عبدالبهاء مي .حقيقت همة اديان يكي است

سبب  ْاگر دين. سبب ارتباط بين قلوب بشر شود. سبب الفت و اتحاد گردد

درمـان هـر    ؛عالج الهي اسـت  ْدين. ضرر و زيان گردد ،دشو نزاع و جدال
ت سـبب شـد   و اسـتفادة غلـط شـود     اگر دارو. درد است و مرهم هر زخم

اگر دين باعث جنگ و جدال گـردد و  . نبودن آن بهتر است ،بيماري گردد
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  .ديني بهتر از اين دين است بي بتهال ،علت خونريزي شود
اديان مختلفة عـالم، يكـديگر را تكفيـر    از ابتداي تاريخ بشر تا امروز 

 تاز يكديگر دوري نمودند و نفر …اند اند و همديگر را باطل دانسته نموده
تاريخ جنگهاي مذهبي درياي خـون   …ورزيدند و به دشمني قيام كردند 

بيون بود كه دويست سال ادامـه  يجنگ صل ،يكي از جنگهاي بزرگ. است
كردنـد و   غـارت مـي   ؛كشـتند  مـي  ؛شـدند  بيون پيروز مييگاهي صل. يافت

خـون   ؛شـدند  گـاهي مسـلمين پيـروز مـي    . نمودنـد  مسلمانان را اسير مـي 
گاهي شـديد و گـاهي ضـعيف     ،تا دو قرن. نمودند ريختند و هالك مي مي

و  هـا  ويرانـي  هـا و  خرابـه  ،در نتيجة آنكه  اين جنگ ادامه داشت تا آن
  . اي مقدس استه اين فقط يكي از جنگ. تلهاي خاكستر برجا ماند

بيش از نهصدهزار نفر پروتستان در جنگ بـا   ،حتي در بين مسيحيان
انـد و بـا    هـا جـان باختـه    هزاران نفـر در زنـدان  . اند ها كشته شده كاتوليك

عجب اينست كـه همـة اينهـا بـه     . شد اسيران به نهايت بيرحمي رفتار مي
  .گرفت اسم دين صورت مي

شيطان پرسـت و دشـمنان خـدا    وم يهود را قمسيحيان و مسلمانان، 
عـدة زيـادي كشـته شـدند و     . كردنـد  دانستند و آنها را لعن و اذيت مي مي
در مقابـل، يهوديـان نيـز    . هايشان غارت شد و اطفال به اسيري رفت خانه

مسيحيان را كافر و مسلمانان را دشمن شريعت موسي و خراب كننـده آن  
  .شمني و جنگ ادامه داردگفتند و به انتقام برخاستند و هنوز اين د مي

وقتي حضرت بهاءاهللا از ايران ظاهر شد بشـارت داد كـه همـة نـوع     
يـك   “يـد و بـرگ يـك شاخسـار     يـك دار  همه بارِ "انسان يكي هستند 

 …درخت است نه دو درخـت كـه يكـي رحمـاني باشـد يكـي شـيطاني        
حضرت بهاءاهللا به ما آموخت كه كمال محبـت را دربـارة يكـديگر داشـته     

بلكه همه را بندگان خداوند واحد  ،هيچ ملتي را ملت شيطان ندانيم. باشيم
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  .شماريم
بعضي چون طفـل  . بايد آگاه شوند ،ست كه بعضي نادانندا اين ْنهايت

بعضـي   .بايد هدايت و تربيت كرد. بايد كمك كرد تا به بلوغ رسند ،هستند
از مريض نبايد . بايد آنها را معالجه نمود تا اخالقشان لطيف شود ،مريضند

 براياز طفل نبايد دوري نمود  .كه مريض است خاطر اينه نفرت داشت ب
ـ  .كه طفل است اين اش نبايـد كنـار گذاشـت و     خـاطر نـاداني  ه نادان را ب
تعلـيم و تربيـت نمـود و بـه كمـال       ؛بلكه بايد مواظبت كرد ،مني نموددش

بشر در ساية حـق بـه كمـال     ةبايد كاري كرد كه هم .دادمحبت پرورش 
  .پايان به سر برند آسايش و امان و شادي بي

  تعصب نژادي و وطني
برتري نژاد آريايي، جهان را در كـام   ةآتش جنگ جهاني دوم به بهان

هـا خانمـان ويـران     ها نفر بيهوده جان باختند و ميليون نميليو .خود كشيد
  .شد

هـا در نظـر خداونـد     آمـوزد كـه همـة انسـان     ديانت بهايي به ما مـي 
انگيزي هستند كه بايد  هاي شگفت يكسانند و همه داراي استعداد و قابليت

  .نحو شايسته پرورش يابده ب
ن خـانواده  اعضاي اي. هريك از ما عضو خانوادة بزرگ انساني هستيم

اي كـه باشـند و    از هـر قـوم و قبيلـه    ،از هر نژاد و تيره كه باشـند  ،بزرگ
بايـد  . خواهران و برادران هـم هسـتند   ،پوستشان هر رنگي كه داشته باشد

هريك، ديگري را پشتيبان و يار و ياور باشد، به او عشق بورزد و بـا تمـام   
  . توان در خدمت و بندگي بكوشد

  : فرمايند ميحضرت عبدالبهاء 
. حقيقت نـدارد  ؛خيال است ؛تعصب جنسي و نژادي يك وهم است"

در خلقـت   ؛همـه يـك جـنس هسـتيم     ؛زيرا خدا جميع بشر را خلق كـرده 



 ظهورجديد براي عصرجديد

193 
    

از دودمـان آدم  . جميع بشـريم . امتياز ملي در ميان نيست. اختالفي نداريم
چگونـه اخـتالف كنـيم كـه ايـن       د،با وجود اين يگانگي در ايجـا  .هستيم

ـ اني است؛ اين انگليسي است؛ اين فرآلما رك اسـت؛ ايـن   نسه است؛ اين تُ
آيا به جهـت  . هم و خيال استاين تنها يك و ؟روم است؛ اين ايراني است

آيـا فرقـي كـه خـدا      ؟وهم و  خيالي، جائز است كـه نـزاع و جـدال كـرد    
جميـع   د؟توان ميزان قرار داد و بـر آن اسـاس دشـمني كـر     نگذاشته، مي
يد و سياه و زرد و سرخ و ملل و طوائف و قبائـل در نـزد خـدا    نژادها از سف
مگر كساني كه به موجـب   ،هيچيك بر ديگري برتري ندارد .يكسان است

تعاليم الهي عمل نمايند؛ بندة راستگو و مهربان حقيقـي باشـند؛ خـواه زرد    
   ".بندرَّقَها م در نزد خدا اين ،هرچه باشند. خواه سفيد

نـژادي سـبب دشـمني و عـداوت بـين آدميـان       همانطور كه تعصب 
گردد، تعصب وطني و سياسي نيز موجب اختالف و جـدايي بـين نـوع     مي

ديگر زمان آن رسيده كه دايره تنگ و محدود وطن پرسـتي  . شود بشر مي
  .به عشق و عالقة جهاني تبديل گردد

ـ انـد   از قبـل فرمـوده   ”:فرمايند حضرت بهاءاهللا مي حـ  الـوطن  ب نَم 
و لسان عظمت در يـوم ظهـور فرمـود     )دوستي ميهن از ايمان اسـت ( االيمان
كسـي نيسـت    برايافتخار ( الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم ليس

عـالم را دوسـت    خويش را دوست بدارد بلكه افتخار از آن كسـي اسـت كـه    كه وطن
و تحديـد و   طيور افئده را پرواز جديد آموخت ،عاليات به اين كلمات )بدارد

  )26(“تقليد را از كتاب محو نمود
تواند عشق و عالقـه مـا را نسـبت بـه آب و خـاك و       هيچكس نمي

اما اگر اين عالقه موجب نفرت و كينـه و دشـمني بـه     .از ما بگيرد ،ميهن
اهل كشوري ديگر گردد، نشانه تعصب وطني است كـه مـذموم و ناپسـند    

اين عشق به ميهن در مسير خـالف افتـاده و مـا را از حقيقـت دور      .است
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يـك خـط فرضـي     ،مرزهايي كه بين كشـورها كشـيده شـده   . كرده است
از (تواند عشق و محبت بين قلوب انسانها را  قراردادي است كه هرگز نمي

پدر يا مادري كه فرزنـدان خـود   . به نفرت تبديل كند) باشند كه هر دياري
خاطر ه ، هرگز بنمايد خود را فداي سعادت آنها مي و زندگي را دوست دارد

خاطر عشق به ه اگر يك ايراني ب .از كودكان ديگر نفرت ندارد ،اين عشق
خود را از همنوع افغاني يا عرب برتـر دانـد و از او متنفـر باشـد،      ،ميهنش

تعصبي كه آتش جنـگ را در خـود نهفتـه     .دچار تعصب وطني شده است
هايي كه بر سر تكه زمينـي يـا سـرزميني مـابين دو كشـور      چه جنگ. دارد

ها كه بر خاكي ريختـه شـده كـه مـورد طمـع       رقيب واقع شده و چه خون
هاي هر دياري به افراد  فرد بهايي اعتقاد دارد كه زمين. حاكمان بوده است
در حقيقت اين زمين از . بلكه متعلق به جميع بشر است ،معيني تعلق ندارد

در سـال   .انـد  ست و مردمان چند روزي آن را به اجاره گرفتـه خداوند ا آنِ
 ،كه بين دو كشور اسـت  يميالدي بين ايتاليا و تركيه بر سر سرزمين1911

. ي معـروف اسـت  ازغـ ناين جنگ در تاريخ بنـام جنـگ ب  . جنگي درگرفت
  :حضرت عبدالبهاء در آن زمان فرمودند

تـوحش   !تعجيب اسـ . ي قلم محزون استزاز حوادث جنگ بنغا”  
چگونه ممكن اسـت صـبح تـا شـام،      ؟انسان تا به كي در عالم باقي است

 بـراي يكديگر را بكشند و خون همديگر را بريزند؟ آنهم . جنگ كنند خلقْ
 ،اگر حيوانـات جنـگ كننـد   . چه مقصدي؟ يك مشت خاك را مالك شوند

بـا  اما مصيبت اينجاست كه انسان . ار باشندچد سبب و علتي دارد كه ناالب
كه از جميع موجودات برتر است، آنقدر پست شود كه همجنس خود را  آن

يك قطعه زمين، ريز ريز نمايد و خاك سياه را به خون بشـر رنگـين    براي
. ترين چيز يعني خاك، به جنـگ پـردازد   پست برايمخلوقات  فاشرَ. كند

انسان  ةاين خاك خان. كسي نيست، مال جميع خلق است اين زمين از آنِ
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هرقدر پيروزيهاي عظيمه بدسـت آورد و مملكتهـا   . بلكه قبر اوست ،يستن
ـ برايچيزي از آن سرزمين  عاقبت ،را تسخير نمايد مگـر دو   ،دش باقي نمانَ

  ".وجب زمين كه قبر اوست
  :حضرت عبدالبهاء در ادامه فرمودند

بهتر شدن اوضاع مملكتي و يـا بهبـود وضـع     براياگر الزم باشد " 
البته به نهايت دوسـتي ايـن    ،مردم يا گسترش تمدن، مملكتي توسعه يابد

امـا بعضـي از    .شود كه مقدار الزمه را به دسـت آورد  مي. كار ممكن است
 بـراي  ،آرزويـي در سـر ندارنـد    و هـوس،  فرمانروايان مغرور كه جز هـوي 

ها نابود كننـد و قلـب هـزاران     خانمان مقاصد شخصي جنگ براه اندازند و
   ".شرحه شرحه نمايند ،مرد و زن

خواهند كه افكار خودمان را بر اتحـاد و محبـت    آن حضرت از ما مي
تر صلح مقابله كنيم و فكر نفرت و  فكر جنگ را با فكر قوي .متمركز كنيم

بـه مـا   . تـر عشـق و محبـت محـو و نـابود نمـائيم       قوي دشمني را با فكرِ
آموزند كه هر وقت سپاه عـالم بـا شمشـير و نيـزه و تيـر و دشـنه بـه         مي

سپاه الهي يعني كساني كه قلبشان به نور تعاليم مظهـر   ،خونريزي پردازند
امر روشن شده، به كمال مهرباني دست به دست يكـديگر دهنـد تـا ايـن     

: فرماينـد  مـي . ضل و عنايت الهـي محـو گـردد   درندگي و خونخواري به ف
اگر شما به تمـام قلـب   . عالم امري است غير ممكن گمان نكنيد كه صلحِ

آرزوي آشتي و دوستي با هر جنس و نژادي داشته باشيد، اين فكر شما بـا  
گـران هـم همـين    يدر عالم سرايت كنـد و آرزوي د  ،قوة روحاني و مادي

  .اين فكر، عمومي گرددقوتش شديدتر گردد تا آنكه . شود
كنند رازي است كه تا امـروز   آنچه حضرت عبدالبهاء به آن اشاره مي

هاي مادي كه تا كنون شـناخته شـده    پرده از آن برداشته نشده و با ميزان
  .قابل فهم نيست
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كار است و الم درعاي روحاني در  آموزد كه قوه ديانت بهايي به ما مي
مة بسياري از حـوادث و جريانـات عـالم    سرچش ،اين قوه يا نيروي روحاني

آگـاهي   ،دربارة ايـن نيـروي روحـاني در بخـش ديگـري از كتـاب       .است
  .بيشتري خواهيم يافت
  زبان واحد

يكي ديگر از تعاليم حضرت بهاءاهللا كـه در ايجـاد صـلح اعظـم اثـر      
حضرت بهاءاهللا به مـا  . جهاني است واحد انتخاب زبان و خط ،فراوان دارد

گردد و يكـي از اسـباب    ر و نوراني ميونَم ،به نور اتفاق ،كه عالمآموزد  مي
هاي موجود  يكي از زبان. اتحاد و اتفاق، دانستن خط و گفتار يكديگر است

بايد انتخـاب   ،هاي عالم گردد و يكي از خط يا زبان جديدي كه اختراع مي
عـالم  ، كودكان جهـان آن را فراگيرنـد تـا    همه كشورهاشود و در مدارس 

  .يك وطن و يك قطعه مشاهده شود
اگر هركس عالوه بر خط و زبـان مـادري خـويش، خـط و زبـاني را      

ديگـر    آن خـط و زبـان يكسـان باشـد،     ،آموخته باشد كه در تمـام عـالم  
به هركجـا كـه بـرود، آنجـا را خانـه و سـرزمين       . دبيگانگي و جدايي نمانَ

تـي همـدلي نيـز بـا     وق. خويش يابد و اهل آن سرزمين را همزبان خويش
  .همزباني همراه شود، محبت و الفت شديد گردد

هـاي جهـان    در آينده از طرف تمـام ملـت   ،انتخاب اين زبان يكسان
  . صورت خواهد گرفت

  سازمان ملل متحد
هاي جهـان تشـكيل    گان ملتدنماينطرح يك انجمن عمومي كه از 

رت بهـاءاهللا  شده باشد و صلح بين المللي را محافظت نمايد، در آثـار حضـ  
  . ترسيم گرديد، و حضرت عبدالبهاء در رسالة مدنيه آن را تصوير فرمودند

گـر   تمدن حقيقـي زمـاني در عـالم جلـوه    ": فرمودندبهاءاهللا حضرت 
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شود كه چند تن از رؤساي كشورها كه بلند همت و چون خورشـيد بـر    مي
سعادت عموم بشر، با عزمي راسخ پا پيش نهنـد و   براي  عالم نور افشانند،

كار گيرند تـا  ه آنگاه  همة امكانات را ب. صلح عمومي را به مشورت گذارند
سپس عهدنامه و منشـور محكمـي را   . انجمن دولتهاي عالم تشكيل گردد

نماينـدگان همـة كشـورها آن را قبـول نماينـد و مقـدس        و تهيه نماينـد 
تثبيـت و تحكـيم و بقـاي ايـن عهدنامـه       براي وهارهمة نيآنگاه . شمارند

  .صرف گردد
در اين معاهده حد و مـرز همـة كشـورها معـين گـردد و روش هـر       

هـا مشـخص گـردد و     حكومتي معلوم شود و روابط و قرارهـا بـين دولـت   
نيروهاي نظامي هر دولتي با حد معيني معلوم گردد زيرا كـه اگـر نيـروي    

. شود س و نگراني دولتهاي ديگر مينظامي كشوري افزايش يابد، باعث تر
ايـن شـروط را    ،آنگاه اصل اين معاهده را بر آن قرار دهند كه اگر دولتـي 

ه او يـ لهـاي عـالم برع   همـة دولـت   ،نسخ كند و مخـالف آن عمـل نمايـد   
شـد كـه   ان بااين يگانگي و وحدت بايـد چنـ  . بپاخيزند و او را به راه آورند

ي خـويش برعليـه آن حكومـت    اتهـ حتي مردم عالم نيز به پشـتيباني دول 
اگـر جسـم    .المللي را شكسته، بپاخيزنـد  متجاوز و عاصي كه عهد نامه بين

، سالمت گردد و بهبودي بيمار عالم به اين داروي شفابخش دسترسي يابد
  ".پاينده نصيبش شود

ـ      ،بعد از جنگ جهـاني اول   س از آن جامعـة ملـل تشـكيل شـد و پ
 .و قدمهايي در راه اتحاد برداشـته شـد  رديد، سازمان ملل متحد تأسيس گ

  .ها است مانع از تحقق يگانگي در بين ملت ،ها و نواقص آن اما كاستي
وحـدت  ” نـام  ه  تأسيس صلح عمومي چيزي ب برايدر تعاليم بهايي 

  .هاي صلح در عالم محكم شود در اين صورت پايه. الزم است  “وجدان
الملل ري بينديوان داو  
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المللي تشـكيل   فرمايند كه يك دادگاه بين توصيه مياهللا  حضرت بهاء
 در سـال  .گردد تا اختالفات بين كشورها در آن دادگاه حل و فصل گـردد 

المللي با  اگرچه اين دادگاه بين .دادگاه الهه تشكيل گرديد ،ميالدي 1900
 ،آنچه كه حضرت بهاءاهللا خواسته بودند و حضرت عبدالبهاء تشريح نمودند

ني داشت، اما نشانگر آن بود كه جهان محتاج چنين دادگـاهي  تفاوت فراوا
عـالم اراده   برايسوي آنچه كه حضرت بهاءاهللا ه ب ارادهء عمومي  است و

  .استفرمودند، در حركت 
  تحديد تسليحات
 ،ها همگي بايد در يـك زمـان   فرمايند كه دولت حضرت عبدالبهاء مي

 ،گذارد و ديگـران قبـول نكننـد   اگر يكي اسلحه را كنار . ردندگخلع سالح 
عهـد محكمـي در ايـن مـورد      ،هاي عالم بايد همه با هم ملت. فايده ندارد

ببندند كه بكلي از اسلحه و آالت جنگي كه دشمن بشـريت اسـت، دوري   
تا زماني كه يك كشور بر نيروهاي جنگـي و سـالح و سـپاه خـود      .نمايند
كننـد   هاي ديگر نيز در اين مسابقه جنون آميز شركت مي افزايد، دولت مي

  .تا به مصلحت كشور خويش عمل كنند و از ديگران عقب نمانند
  عدم مقاومت 

دفاع از خود و منـافع   برايبه تعليم حضرت بهاءاهللا، حتي  بهائيان بنا
وقتـي تـاريخ ديانـت بهـائي را بررسـي      . برند ش دست به اسلحه نميخوي
كنيم كه هزاران بـابي و بهـايي بخـاطر اعتقـادات      نمائيم، مشاهده مي مي

  .ديني خود به وضعي فجيع به قتل رسيدند
دفاع از خـود و   براياگرچه بابيان در ابتداي امر، از اسلحه و شمشير 

ي حضرت بهـاءاهللا ايـن كـار را منـع     ول ،نمودند خانواده خويش استفاده مي
فرمايند كه حضرت بهاءاهللا با ظهـور خـود،    حضرت عبدالبهاء مي. فرمودند

دفـاع از خـود، اجـازه     بـراي حتـي  . تبليغ با تير و شمشير را منع فرمودنـد 
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حكم جهاد و شمشير را محو نمودند و فرمودنـد اگـر كشـته شـويد     . ندادند
يـاران   الهـي بـه اسـتقامت و ايقـانِ     نصرت امر. بهتر از اينست كه بكشيد

وقتي بدون ترس و نگراني در كمال انقطاع به انتشـار امـر و تبليـغ    . است
هاي اين عالم چشم پوشند و دل بردارند و مثـل   مشغول شوند و از آلودگي

وقت كلمة الهي، پيـروز   خدمت خداوند موفق شوند، آنه برق درگذرند و ب
با خون خود بر حقانيت امـر خداونـد در   چنين افراد مقدسي . و غالب گردد

آنـان بـا خلـوص در ايمـان و جانفشـاني و      . ظهور جديد او شهادت دهنـد 
تواند امرش را منتشر نمايد و دشمنانش  پايداري، ثابت كنند كه خداوند مي

عيني جـز او نخـواهيم و جـان بركـف     ما ياور و م .را مأيوس و مغلوب كند
هامت، بـه آرزوي دل و جـان رسـيم و    ايـم و بـا شـ    مقابل دشمن ايسـتاده 

  .كامياب گرديم
  :فرمايند حضرت بهاءاهللا مي

 جلِاَل ،همت ح محتاج نه چه كه كمرِالاين حزب به س ؛سبحان اهللا” 
حضـرت بهـاءاهللا در ايـن بيـان پيـروان خـود را از        “.اند عالم بسته اصالحِ

در ادامـه بيـان   . دانند زيرا كه هدفشان اصالح عالم است نياز مي اسلحه بي
و اخالق پسـنديده   ،شان اعمال پاك و اسلحه ،فرمايند كه سپاه اهل بها مي
  .استي تقو ،دار اين سپاهرس

كنند كه اهل بهـاء از صـبر و سـكون و تسـليم و      سپس قسم ياد مي
يعنـي داراي صـفت عـدالت     .انـد  مظهر عدل شده ،رضا در برابر ارادة الهي

انـد و   انـد كـه كشـته شـده     اند و در صبر و بردباري به مقامي رسيده گشته
ه شده كه چشم عالم شبيه آن را تا ب ي واردئكه بر آنها باليا با آن. نكشتند

نمايند كه چه چيز باعث شده كـه ايـن بـالي     آنگاه سئوال مي. حال نديده
. نمودنـد نتسليم شدند و از خود دفاع  اند در مقابل آن عظيم را قبول نموده

يعنـي وحـي    -قلم اعلـي ام، فرمايند كه در هر صبح و ش در پاسخ مي ْخود



 راه صلح

200 
 

 ،آنها را منع نمود و به تسليم و سكون  -الهي در اين ظهور و آيات خداوند
 در اين ظهور عدم مقاومت ،سياست خداوند درمقابله با دشمنان. امر فرمود

پاك به  توجه و اقبال هزاران قلبِ ،يجه اين سياستنت. و تسليم با رضا بود
صـدها نفـر مـؤمن     ،هر فرد بهايي كه در ايران شهيد شد .امر جديد است

بـا شـادماني و سـرور و     اايـن شـهد   .جديد به صفوف آن ديانت پيوسـتند 
به عالميان ثابـت   ،شجاعتي كه جان شيرين را نثار محبوب عالميان كردند

 در حيـاتي كـه  . انـد  ي و حيات جديدي دست يافتهنمودند كه آنان به زندگ
ارزش و  هاي دنياي مادي بـي  ترس و وحشتي ندارد و لذت ْبرابر آن، مرگ

مملـو از شـادماني و سـرور اسـت و      ،ايـن زنـدگي حقيقـي    .مقدار است بي
مقدار اسـت و هرگـز    چون هوا خفيف و بي ،ترين شكنجه و عذاب هولناك

  .اي از شكوه و جالل آن بكاهد قادر نيست كه ذره
  مشروع دفاعِ
كه حضرت بهاءاهللا همچون حضرت مسيح به پيروان خـويش   با اين

روش عفو و بخشش پـيش گيرنـد،    ،آموزد كه در مقابل دشمنان ديني مي
گيري از ظلـم و  دهند كـه تكليـف جامعـه، جلـو     اما در عين حال تعليم مي

وظيفة يك دولـت صـالح آن اسـت كـه از جـور و سـتم        .عدالتي است بي
  . متجاوز را تنبيه كند جلوگيري نمايد و ِ

از آنجا كه تمام نوع بشر حكم يك جامعه دارد، حمله به يـك ملـت،   
. گيري شود بايد از طرف سازمان جهاني ملتها پي و حمله به تمام آنهاست
بـاكترين و   موجب آن عمل شود، بـي ه فته گردد و بهرگاه اين نظريه پذير

. جنگجوترين ملتها از بيم عواقب كار خود، دسـت بـه حملـه نخواهنـد زد    
جنگ و ستيز  ،هرگاه جمعيتي از ملتهاي قوي و صلح دوست تشكيل گردد

  .از عالم رخت بربندد
نمـود ملتهـاي    تا دو دهه قبل، هرگاه ملتي بر ملت ديگر حملـه مـي  
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ماندند و فقط در صورتي كه منافع آنـان در خطـر    طرف مي ديگر جهان بي
تعاليم حضـرت بهـاءاهللا وضـع را دگرگـون نمـوده و      . نمودند بود دفاع مي

  . دهد ها قرار مي وظيفه دفاع از ملت مظلوم را برعهدة تمام ملت
هـرج و مـرج    شكي نيست كه در اين دورة انتقال دنيا از وضع قـديمِ 

اتحاد و محبـت   يعني -به وضع جديدي كه خداوند اراده نموده المللي  بين
قدرتمندان و سياسـتمداران و جنـگ طلبـاني كـه      -او همكاري بين ملته

اند افكار خود را با وضع جديد هماهنگ كنند، بپا خواهند خواسـت   نتوانسته
در چنين وضـعي، علميـات نظـامي    . و جنگهاي ناخواسته پديد خواهد آمد

  .عدالت بين المللي و صلح الزم خواهد بودبخاطر اجراي 
 ،سازند كه بعضي اوقـات  حضرت عبدالبهاء ما را به اين نكته آگاه مي

مثالً شـهريار بزرگـواري كـه در مقابـل      .ترين بنيان صلح است قوي ْجنگ
اش ايجاد صلح   صف جنگ بيارايد و انديشه ،ياغي طاغي و ظالمِ گردنكشِ
اهل كشـورش باشـد، ايـن جنـگ و خـونريزي در مقابـل        برايو آرامش 

امروز شايسته است كه . ران جالد، اصل آشتي و صلح و امنيت استگستم
 ،د و  آن را تأسـيس نماينـد  ندولتمردان قدرتمند به فكر صلح عمومي باشـ 

  . زيرا آزادي جهانيان در اين است
  پيوند شرق با غرب

در حــال توســعه بــا هــاي فقيــر و پراكنــده و كشــورهاي  اگــر ملــت
د و همكاري متقابـل  نكشورهاي پيشرفته متحد گردند و به هم ياري رسان

  .ثمرات گرانبها ببار خواهد آورد ،اين اتحاد و همكاري ،نمايند
آفتاب حقيقت پيوسته از شرق طلـوع  ": فرمايند حضرت عبدالبهاء مي

خلـق را تربيـت و هـدايت     ،مثالً حضرت موسي در شرق عـالم  .است كرده
حضـرت محمـد در شـرق    . حضرت مسيح از افق شـرق ظـاهر شـد   . نمود
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حضرت باب در شرق يعنـي در ايـران ظـاهر شـد و حضـرت       .مبعوث شد
خورشـيد  . عالميـان آورد  بـراي بهاءاهللا در شرق ظاهر شد و تعـاليم الهـي   

ـ  .اما پرتو نوراني بر غرب انـداخت  ،حقيقت مسيح از شرق طلوع نمود وار ان
امـروز   .ملكوت در غرب انتشارش بيشتر بود و تعاليمش بيشتر نفـوذ نمـود  

در  .انوارش بـر غـرب تابيـده    ،نيز كه خورشيد بهاءاهللا از شرق طلوع كرده
علوم و فنون و صنعت مادي در غرب ظاهر شـده و ترقـي و    ،پرتو انوار او

رق شـ  محتـاج روحانيـت  غـرب   ،با اين وجود .پيشرفت حيرت انگيز نموده
شـرق و   .علـوم و صـنايع غـرب اسـت     محتاجِ ،طور كه شرق همان. است

. هاي يكديگر را جبـران كننـد   غرب بايد به يكديگر ياري رسانند و كاستي
تمـدن  با  تمدن مادي اگر. اين اتحاد و همكاري سبب تمدن حقيقي گردد

انگيزي حاصل شود  پيوستگي شگفت ،روحاني همدوش و هم آغوش گردد
درين صـورت  . رفت و كمال در معنويت و ماديت حاصل شودو نهايت پيش

حضـرت عبـدالبهاء در پايـان سـخن      ".صفات خداونـد گـردد   ةآين ،جهان
  :فرمايند مي

بايد شـب و روز بـه دل و جـان     ،اهل شرق و غرب ،پس ما همگي"
بكوشيم تا به اين آرمان عظيم دست يابيم و الفت و اتحـاد در بـين همـة    

. هاي روي زمين حاصل شود تا دلها شادمان و چشـمها روشـن شـود    ملت
ايـن  . نظير دست دهد و سعادت نـوع انسـان تحقـق يابـد     هاي بي موفقيت

بشـر در سـاية    همان بهشتي است كه در روي زمين ظاهر گردد و جميـع 
  ".خيمه وحدت و يگانگي در ملكوت ابهي درآيند

  
  
  
  



 

 

  فصل يازدهم
  احكام و تعاليم

بدان كه همة احكام الهـي در هـر عهـد و عصـر بـه      "
شـود مگـر    كنـد و تبـديل مـي    اقتضاي وقت تغيير مي

حب كه هميشه در جريان است و هرگـز تغييـر    ةشريع
  "داو راه نيابد و تبديل او را نجويبه 

  ) حضرت بهاءاهللا(       
  زندگي رهباني
هايي كـه بـه    مردان كليسا و كشيش ،هاي مسيحي در بعضي از فرقه

مانند و همچون راهبـان خـود را    اندرز مردم مشغولند تا آخر عمر مجرد مي
يا دختـران جـوان    .دارند شان مقرر داشته، باز ميبراياز مواهبي كه خداوند 

  .اند، محروم از موهبت همسر و فرزند، به عبادت مشغولند تا زنده صومعهدر
شود كه در اين امـر انديشـه    امروزه كمتر مسيحي معتقدي يافت مي

نمايد كه چرا حضرت مسيح ازدواج نكرد؟ آيا ازدواج گناه بـود يـا مـانع از    
  گشت؟  تقديس آن حضرت مي
كننـد و   دليـل آن را بيـان مـي    ،ئون سـوم وح ناپللحضرت بهاءاهللا در

  : فرمايند مي
محلي نيافت تا در آن قرار يابـد و مسـكن    ،آن حضرت يعني مسيح"

خـاطر  ه تقديس مسيح ب. كه سرش را به راحت بر بالين گذارد نمايد يا آن
) يعنـي ازدواج نكـردن  (ايـد   ايد و گمان كرده چيزي نيست كه شما فهميده
در همـين لـوح، حضـرت     .نـزد خداونـد اسـت    بلكه به آن چيزي است كه

ـ هـا م  فرمايند كه در معابد و كنيسـه  بهاءاهللا به رهبانان مسيحي مي ف عتك
فرمايند كه ما شما را از  بعد مي. مايندنازدواج  و نشوند و از آن خارج گردند
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   )ترجمه(".شود امانت ظاهر مي ،خيانت منع كرديم نه از چيزي كه به آن
هاي جديدي در  انسان ،ازدواج ءهاسطوه ب. يقي داردازدواج مفهوم عم

. بايد ذكر حق را در دنيا منتشر سـازند  ههايي ك شوند، انسان عالم ظاهر مي
مانـد و ايـن    برقـرار مـي    ْواسـطة ازدواج ه ب ،يعني خاندان انساني در عالم
ذشته گاز آن . شود فرمايند به آن امانت ظاهر مي همان چيزي است كه مي

  .كند زندگي مفهوم حقيقي پيدا مي  ازدواج،با 
  ازدواج در آئين بهايي

خداوند منان در جميع مخلوقات فرآيندي را وديعه نهاده است كه بـه  
ـ   .شود ازدواج منجر مي صـورت موجودهـاي دوگانـه    ه همة عالم هسـتي ب
ايـن يـك قـانون كلـي     . شـوند  سوي يكديگر جذب ميه آفريده شده كه ب

شـود و آب پديـد    ر هيدروژن با اكسيژن تركيب مـي مثال عنص براي. است
تركيب، در عـالم انسـاني بـه يـك اتحـاد       ْاين كشش و در نهايت. آيد مي

  .به اين اتحاد مبارك، ازدواج گويند .شود مبارك منجر مي
. يك اتحاد اسـت . بهائيان معتقدند كه ازدواج فقط يك قرارداد نيست

يابند و موجود زندة  ، وحدت ميشوند دو موجود زنده به يكديگر نزديك مي
د جديد حقوق واين موج. اين موجود زنده، ازدواج است. آيد سومي پديد مي

ايـن موجـود جديـد كـه     . خود را دارد و از زندگي جاويـد برخـوردار اسـت   
يـك ازدواج ابتـدا مراحـل    . است، بايد رشد كند و به بلوغ برسـد  "ازدواج"

در يـك زنـدگي    .رسد بعد به بلوغ مي ،بعد نوجواني ،كند كودكي را طي مي
كـه   ، آنازدواجو  مرد و زن جديد كه از سه موجود تشكيل شده، يعني

بيشتر از همه محتاج حمايت و پرورش است، كـودك جديـد يعنـي ازدواج    
واج كه بسيار ظريف و شكننده است، نياز به مراقبت، تغذيـه  داين از .است

. كنـد و قـوي و نيرومنـد گـردد     نياز به كمـك دارد تـا رشـد   . و توجه دارد
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ايـن رشـد نيـاز بـه عـدالت و      . وشند تا اين ازدواج رشد كنـد ك بهائيان مي
از  ،دو طـرف  است كه عنيبه اين معدالت در ازدواج . انصاف دوطرفه دارد

همچـون   ،تشويق نيـز . پيشرفت برخوردار باشند برايهاي مساوي  فرصت
 شـرط  ،برابري و مساوات. كند كمك مي) ازدواج( به رشد اين كودك  غذا

  .عدالت است برايالزم 
آورند  افراد جديدي را به اين عالم مي ،زن و شوهر در چنين شرايطي

اين ازدواج هرگز . تا ذكر خداوند نمايند و به خدمت او و بندگان او بپردازند
حتي اگر زن و شوهر اين عالم را ترك كنند، در عوالم ديگر بـه   .ميرد نمي

  .دهند زندگي مشترك ادامه مي
ازدواج موقت نيز حرام . توان گرفت ي يك زن بيشتر نميئدر آئين بها

دختـر و   بعـد از توافـقِ   ،شود پذير مي كه يك ازدواج امكان آن براي. است
ايـن از شـرايط اصـلي ازدواج    . دو طرف نيز بايد راضي باشند والدينِ ،پسر
خواهيم  محبت و اتحـاد   فرمايند كه چون ما مي حضرت بهاءاهللا مي .است

ازدواج را به رضايت والدين معلـق نمـوديم تـا     ،در بين بندگان ايجاد شود
  10.دشمني و كينه در بين آنها ايجاد نشود

ايـن تـدبير الهـي، ديگـر روابـط      فرمايند كه با  حضرت عبدالبهاء مي
نامطلوبي كه بين خويشاوندان عـروس و دامـاد در كشـورهاي مختلـف و     

  .اقوام گوناگون وجود دارد، برطرف خواهد شد
اگرچـه معمـوالً خطبـة عقـد     . مراسم ازدواج بهايي بسيار ساده اسـت 

ايـن   ،اما تنها چيزي كه الزم اسـت  ،شود توسط يكي از بهائيان خوانده مي
و عروس “ راضون هلّل لٌّا كُنّا”نفر شاهد بگويد  هنُه داماد در حضور است ك

                                           
قناه باذن االبوين بعدمها لئال تقع بينهما و الوداد و احتاد العباد، لذا علّ ةانا ملا اردنا احملب” 10

  اقدس كتاب“ الضغينه و البغضاء
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 برايمشخصي كه محدود و معين و  ةو مهري“ راضيات هلّل لُّا كُنّا“   بگويد
  .هر دامادي قابل پرداخت است، به عروس داده شود

ولـي از آنجـا كـه آغـاز      ،شود سادگي برگزار ميه اگرچه اين مراسم ب
يك ارتباط ابدي در اين عالم و عوالم بعد است، هر دو طرف بايـد نهايـت   
دقت را بنمايند و بر اخالق يكديگر آگاه شوند و همديگر را همانگونه كـه  

هريـك  . بايد مقصد هريك الفت و رفاقـت جـاودان باشـد    .هستند بپذيرند
ن و ملكـوت رحمـان،   بكوشد كه ديگري را در بندگي و خدمت نـوع انسـا  

  .ياري و همراهي نمايد
  طالق

زمـان تغييـر يافتـه و مطـابق      حكم طالق نيز همچون ازدواج با گذرِ
  .تعيين گرديده است ،اوضاع امروز اجتماع

كه مجبـور   مگر آن ،دوري نماينداز طالق بهائيان بايد تا حد ممكن 
ع محفـل  وقـت بـا اطـال    آن. گردند و دو طرف از هم بيزار و متنفر شـوند 

سال بايد صـبر   از شروع قرار تا يك. شود روحاني، قرار جدايي گذاشته مي
آنچه باعث اختالف شده برطرف گردد و نسـيم   ،شايد در اين مدت. نمايند

 ،باز با اطالع محفل روحـاني  ،اگر چنين شد. محبت بين آن دو مرور نمايد
توانند زنـدگي جديـدي شـروع نماينـد و گذشـته را يكسـر بـه دسـت          مي

سال طالق خود بـه خـود    بعد از يك ،اما اگر چنين نشد. فراموشي سپارند
  .شود جاري مي

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مي
اتصـال   .اساس ملكوت الهي، الفت و محبت است و وحـدت اسـت  "

. خصوص بين زوج و زوجهعلي ال .اتحاد است نه اختالف. است نه انفصال
اگر سبب طالق يكي از اين دو باشد البته در مشـقات عظيمـه افتـد و بـه     

  ".نهايت نادم و پشيمان شود گردد و بيعظيم گرفتار  وبالِ
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دربارة طالق نيز مثل ازدواج و امور ديگر، بهائيان هر كشوري عالوه 
مخـالف حكـم    بر اجراي تعاليم ديني خود، قوانين كشور را نيز تا آنجا كـه 

  . نمايند رعايت مي ،ديني نباشد
  تقويم بهايي

هاي  گيري زمان و تعيين وقت از تقويم اندازه برايهاي گوناگون  ملت
  .كنند گوناگون استفاده مي

اهميت ظهور جديـد   ،حضرت باب با تقويم جديدي كه ابداع فرمودند
  .مودندنرا اعالم 

  .روز 19ماه ماه است و هر  19در تقويم بهايي هر سال 
هاي خداوند ناميده شده كه پـيش از ايـن    هر ماه براساس يكي از نام

. شـود  روز مـي  361هـا   جمع اين ماه. در دعاي سحر ماه رمضان آمده بود
ايـن  . آيـد  اضافه مي) روز 5بيسه و سالهاي كَ(روز  4ن اساس هر سال براي

  “ايـام هـاء  ” گيـرد كـه    قبل از آخرين ماه سال قرار مـي  ،چند روز اضافي
  .شود ناميده مي

. دوشـ  از اول فروردين آغاز مـي  ،سال بهايي مانند سال باستاني ايران
حضرت باب  امرِاظهارِ سالِ ،دوش آغاز تاريخ جديد كه تاريخ بديع ناميده مي

 .اسـت  )هجري قمـري  1260 مطابق و ميالدي 1844 خورشيدي، 1223(
اي  گردند و در آينده امروزه ملتها و اقوام عالم به سرعت به هم نزديك مي

ايـن ملـت   شكّي نيست كـه  . نزديك به يك ملت واحد تبديل خواهند شد
واحد كه اينـك طليعـة آن را از طريـق مـاهواره و اينترنـت و اجتماعـات       
مختلف بين المللي شاهد هستيم، به انتخاب يك تقويم مشـترك جهـاني   

هـاي   تقويمي كه ساده و متناسب باشد و اشكاالت تقويم. واهد زددست خ
  .پيشين را نداشته باشد

  :ماههاي تقويم بهايي به شرح زير است
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  اكتبر 16  مهر 24  شهر العلم -12
  نوامبر 4  آبان 13  شهر القدره -13
  نوامبر 22  آذر 2  شهر القول -14
  دسامبر 12  آذر 21  شهر المسائل -15
  دسامبر 31  دي 10  شهر الشرف -16
  ژانويه 19  دي 29  شهر السلطان -17
  فوريه 7  بهمن 18  شهر الملك -18
  مارس 1  اسفند 11  شهر العال -19

 مة بهاييحرّايام م  
روز بسـيار مهـم در سـال وجـود دارد كـه در آن       9در نظر بهائيـان  

  :شرح زير استه اين روزها ب. اشتغال به كار ممنوع است
  صيام و اول سال جديد بهايي و اول فروردين عيد نوروز .1
  اول ارديبهشت اول عيد رضوان .2
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  نهم ارديبهشت، نهم عيد رضوان .3
  وازدهم عيد رضوانددوازدهم ارديبهشت،  .4
  اظهار امر حضرت باب  پنجم جمادي االولي  .5
  حضرت بهاءاهللا) درگذشت(خرداد صعود  مهشت .6
  شهادت حضرت باب  بيست و هشت شعبان .7
  اول محرم، تولد حضرت باب .8
  دوم محرم، تولد حضرت بهاءاهللا .9

حضـرت   و صـعود  حضرت بـاب  جز روزهاي شهادته روز ب 9از اين 
  .عيد و شادماني و جشن و پايكوبي است ،روز ديگر 7  ،بهاءاهللا

  فرمايند كه  حضرت عبدالبهاء به مناسبت عيد نوروز در نطقي مي
در همة اديان روزهاي شادماني و سرور و جشـنهاي بزرگـي وجـود    "

جمـع شـوند و در    .همه بايد به شادماني بپردازند. دارد كه كار ممنوع است
چـون آن روز  . اتحاد و محبت و الفت و يگانگي نمايـان شـود   ،آن انجمن

نبايد بيهوده بگذرد و فقط شـادماني در همـان روز    ،كي استروز مبار ،عيد
كاري كه نفع هميشـگي  . بايد در چنين روز مباركي، كار مهمي كرد. باشد
امروز هـيچ نتيجـه و ثمـري و نفـع پاينـده اي،       …. براي مردم باشد ،آن
زيـرا ايـن خلـق، علـي الخصـوص ايـران و       . تر از هدايت خلق نيستاالب

بهائيـان بايـد در چنـين    . انـد  نصيب مانده واهب الهي بيايرانيان، از همة م
نوع انسان را  جميعِ ،روزي البته يك آثار خيرية معنويه بگذارند كه آن آثار

همة  .بايد عمومي باشد ،زيرا در اين دور بديع، هر عمل خيري. شامل شود
چـون امـروز روز    .اختصاص بـه بهائيـان نداشـته باشـد    . بشر را در برگيرد

اميدم چنان است كه دوستان الهي هركـدام، بـراي    .داوند استبخشش خ
پروردگار باشند همة نوع بشر، رحمت ."  

هاي نوروز و رضوان و سـالروز تولـد حضـرت بـاب و حضـرت       جشن
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بهاءاهللا و اظهار امر حضرت باب  بزرگترين روزهاي شادي و فرح بهائيـان  
هـا و نـواختن موسـيقي و خوانـدن      ها با مهماني در ايران اين جشن. است

خواني و سرود و اشعار و نطـق كوتـاه بـه مناسـبت      مناجات و الواح و نغمه
  . شود موضوع، از طرف حاضران برگزار مي

 11تـا   7ماه هيجـدهم و نـوزدهم بهـايي     ز بين ور 5يا  4(ايام هاء 
به مهماني دوستان و بستگان و هديه دادن و دستگيري مستمندان ) اسفند

  . گردد صرف مي ،ن و امور خيريه ديگراو بينوايان و عيادت بيمار
صـعود حضـرت بهـاءاهللا و     شـبهاي  روز شهادت حضـرت بـاب و  در 

صـورت اجتماعـات   ه ب ،آميز احترام مراسمِ ،حضرت عبدالبهاء، نيز هر سال
شود  مي تالوتآيات و مناجات  ،اتاجتماع نايدر  .گردد برگزار مي مناسب

 از ايشـان  ،ي آن طلعـات مقدسـه  شرح زندگان خواندنِ و با اشعار مناسب و
  .گردد تجليل مي

  )روزه(صيام 
. شـود  مـي روزه گرفتـه   ،روز 19در ديانت بهايي يك ماه بهايي يعني 

 كه اين ماه .ماه صيام است ،اسفند 29تا  11از ) العالشهر (ماه آخر بهايي 
تـرين   تقريبـاً معتـدل   ،شـود  هاي ايام هاء آغاز مـي  بالفاصله بعد از مهماني

در نيمكرة جنوبي نيز با شـروع پـائيز و روزهـاي معتـدل     . زمان سال است
واضح است كه در نيمكرة شـمالي و جنـوبي دنيـا    . گردد سال مصادف مي

شود تا باعـث   شدت گرما يا اوج سرما مصادف نمي ايام بماه ص ،هيچكدام
  .اندازه گردد زحمت بي

خورنـد و   از طلـوع تـا غـروب آفتـاب غـذا نمـي       در ايام روزه بهائيان
سال و زنان بـاردار   70اطفال و بيماران و سالخوردگان باالي  .آشامند نمي

هميشـه بـا عيـد     نيز عيد صيام. و شيرده و مسافران از روزه معاف هستند
  . شود مي همزماننوروز 
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ظـاهري رمـزي از روزة    ةآموزنـد كـه روز   حضرت عبدالبهاء به ما مي
ي تعادل جسمي ما مـؤثر  ااگرچه روزه در روزهاي محدود بر .روحاني است

ما با نخوردن بـه   .اي ندارد وردن و نياشاميدن به تنهايي فايدهخاما ن ،است
د از اميال نفساني و هـوي و هـوس نيـز    يابيم كه باي اين آگاهي دست مي

 كـه  زبان را به گفتار زشـت و ناپسـند نيـاالئيم و بـه عملـي     . دوري كنيم
هـاي مـا بـا     حتي افكار و انديشـه  .مخالف رضاي الهي است، رغبت نيابيم

آوريم كه  با خودداري از خوردن پيوسته به ياد مي. روزه گرفتن ارتباط دارد
در همه اين موارد، ذكر الهي  .ي محافظت كنيمود را نيز از آلودگخانديشه 

كند تا به مفهـوم حقيقـي صـيام     و مناجات و تالوت آيات به ما كمك مي
  .دست يابيم

ي رياضـت  اخواهد كه روزه را اسـبابي بـر   حضرت عبدالبهاء از ما مي
  :ميفرمايند .كشيدن تصور نكنيم و متوجه مفهوم حقيقي آن باشيم

ست كه شخص، زياده از حد و ا ردن ايني غذا خوابهترين مالك بر 
در هندوستان جمـاعتي موجـود   . اعتدال الزم است. داج نخوريكمتر از احت

كه  كنند تا آن دهند و به تدريج از غذا كم مي است كه به خود رياضت مي
شخص اگر مغز و . شود ولي به هوش آنها صدمه وارد مي ،رسد به هيچ مي

تواند به آسـتان الهـي خـدمت     ود، نميجسمش بر اثر كمبود غذا ضعيف ش
   .كند

  )هاي بهايي جمع(احتفاالت 
دور هـم   ،هـاي گونـاگون   بهائيان در فرصتهاي مختلف و به مناسبت

شوند و در اين احتفـاالت بـه دعـا و مناجـات و عبـادت خداونـد        جمع مي
مطالعه و گفتگو دربـارة تعـاليم الهـي بـه منظـور      به همچنين  .پردازند مي

آنچـه  . شـود  پيشرفت جامعه و خدمت به امر الهي، اهميت فراوان داده مي
روح محبتي است كه در اين اجتماعات حاكم اسـت و در   مهم است،بسيار 
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گـردد و آتـش    و عالقه به يكديگر افزون مـي  مهر وجود هريك از بهائيان
خدمت به امر الهي و خدمت بـه  ( .شود ور مي شعله ،خدمت شوق و اشتياقِ
اين اجتماعات سبب خواهد شد كه اتحاد و اتفاق در بين  )كل عالم انساني

از مسـائل سياسـي و امـور     در احتفـاالت بهـائي،   .ياران الهي افزايش يابد
گيـري حقـايق   فرازيرا يگانه هدف بهائيان  ،دنيوي هرگز نبايد گفتگو شود

محبـت اهللا سرشـار گـردد و پيوسـته در ايـن بـاره       قلوب از . استروحاني 
توان پيام حضرت بهـاءاهللا و تعـاليم الهـي را     مذاكره نمايند كه چگونه مي

فرمايند كه محفل بهـايي بايـد    حضرت عبدالبهاء مي. بگوش طالبان رساند
قلبها بايد ماننـد آينـه   . انوار عالم باال روشن شوده محفل ملكوت باشد و ب

مركـز مخـابرة    ،هر سينه. نوار خورشيد حقيقت در آن بتابدصافي گردد تا ا
. تلگرافي شود كه يك طرف سيم در دل باشد و طرف ديگر در عـالم بـاال  

الهام ملكوت ابهي موج زند  ،اين ارتباط پيوسته برقرار شود تا از اين طريق
هرچـه الفـت و اتحـاد و     .و در جميع مذاكرات، الفت و محبـت پديـد آيـد   

رسد و عنايات  توفيق الهي بيشتر مي ،بيشتر باشدحاضرين  نمحبت در ميا
  . يار و ياور گرددحضرت بهاءاهللا

ـ آموز حضرت عبدالبهاء همچنين بـه مـا مـي    د كـه در محـافلي كـه    ن
شود به هيچ وجه صحبتهايي كه مربوط به امـر الهـي نيسـت،     تشكيل مي
مات الهـي  بلكه گفتگوها فقط در خواندن آيات و مناجات و كل. انجام نشود

مثل چگـونگي تبليـغ و ارائـه    است، باشد و مسائلي كه مربوط به امرالهي 
  .پيام الهي به مشتاقان

حاضران در جلسه بهايي بايد قبالً به نهايت نظافت آراسـته باشـند و   
توجه به ملكوت ابهي نمايند و در كمال خضوع و خشوع و خاكساري وارد 

شود، همـه   و مناجات خوانده ميگردند و هنگامي كه كلمات الهي و آيات 
در اين جلسات اگـر  . به كلمات توجه نمايند ،بايد سكوت نمايند و با احترام
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بايد در عين خاكسـاري، سـخنان خـود را بـه      ،كسي بخواهد سخن بگويد
  .شيوايي ادا نمايد

  ضيافت نوزده روزه
شـوند و   بار دور هم جمع مي يك ،بهائيان هر محل در هر ماه بهايي

بر دعا و مناجات و خواندن آيات، از اخبار و ابالغات جامعه جهـاني   عالوه
گـزارش فعاليتهـاي    ،همچنين محفل روحاني محل .شوند بهائي مطلع مي

هـاي   كنـد كـه دربـارة نقشـه     دهدو از آنها دعوت مـي  خود را به جامعه مي
 بـراي هـاي جديـد و مفيـدي     خدماتي و تبليغي محفل مشورت كنند و راه

  .اد كنندخدمت پيشنه
در امـور جامعـه تعيـين     همشـاور  بـراي زمان مخصوصي در ضـيافت  

بهائيان از اين طريق پيشـنهادات و نظـرات خـود را بـه محفـل      . گردد مي
   .دهند روحاني ارائه مي

از موسـيقي و سـرود و    در فرصـتهاي مناسـب   در ضيافت بهتر است
يفزايـد،  هاي شورانگيز كه به روحانيـت و شـادماني جمـع ب    اشعار و آهنگ
  .استفاده شود

  مشرق االذكار
 .اند كه در هر شهر و كشوري معبدي بنا شود حضرت بهاءاهللا فرموده

  .دنناممي مشرق االذكار را اين معابد 
يك مكان دعاي عمـومي اسـت و فقـط مخصـوص      ،مشرق االذكار

شـرق االذكـار بـه    مپيروان هر ديني با كلمات خـويش در   .بهائيان نيست
ساختمان مشرق االذكار بايد تا آنجـا كـه    .دنعبادت نماي آداب ديانت خود

سـاخته  مناسب مشرق االذكار در محلي . ممكن است ظريف و ممتاز باشد
ها و درختان زيبا و گلهـاي   هاي وسيع با فواره د كه اطراف آن را باغوش مي

ا دور مشرق االذكار تهاي فرعي كه دور ساختمان .باشدفراگرفته رنگارنگ 
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 ،اهداف تربيتي و فرهنگي و امور خيريـه و اجتمـاعي   برايشود  ساخته مي
 .آسايشگاه بينوايان و يتيمان و درمانگاه و مدرسه و دانشـگاه خواهـد بـود   

هـاي   درهاي آن بر روي جميـع ملـل و اديـان بـاز خواهـد بـود و كمـك       
اش بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و مذهب، بين نيازمنـدان   خيرخواهانه

  .شد تقسيم خواهد
در زمـان حضـرت عبـدالبهاء     "عشـق آبـاد  "در مشرق االذكاراولين 

بر اثر زلزله آسيب سختي ديد و بعداً ويـران   1947تأسيس شد اما در سال 
  .شد

بدســت  ،مشــرق االذكــار شــيكاگو در آمريكــاي شــمالي اولســنگ 
مشـرق االذكـار    .سالها بعد تكميـل گرديـد  و حضرت عبدالبهاء نصب شد 

كامپـاال   ؛يا، فرانكفورت در اروپا، پاناما در امريكاي مركزيسيدني در استرال
ـ   و ساموآ در جز ؛نيلوفر آبي در هند ؛در افريقا حـال  ه اير اقيـانوس آرام تـا ب

  .ساخته شده و مشرق االذكار شيلي نيز در دست ساختمان است
فرمايند كه ساختن مشرق االذكار مهمترين امر  حضرت عبدالبهاء مي

اكنـون كشـف آن راز ممكـن نيسـت ولـي      . راز اين بنا عظيم است. است
درهاي مشرق االذكار بايد بـر روي همـة   . ساختمانش اهميت فراوان دارد

مؤسسـات اطـراف آن يعنـي مدرسـه و درمانگـاه و      . مردم گشـوده باشـد  
 بـراي اه و دانشگاه علوم عالي و عمارات ديگري كـه  مسافرخانه و آسايشگ

بـه هـيچ   . امور خيريه بنا مي شود، بايد بروي تمام ملل و اديان بـاز باشـد  
امور خيريه بايد صرف عموم از هـر زنـگ و نـژاد     .وجه قيد و بندي نباشد

به اين طريـق ديانـت بـا علـم     . همه برايبدون تعصب و با محبت  .باشد
ه خدمت ديانت پردازد و هر دو باهم به نوع انسـان  هماهنگ شود و علم ب

  .خدمت نمايند
  



 ظهورجديد براي عصرجديد

215 
    

   محفل روحاني
نظمـي را ايجـاد    ،حضرت بهاءاهللا براي اسـتقرار دمكراسـي در عـالم   

البهاء ريختـه شـد و حضـرت    دنمودند كه شالوده آن به وسيلة حضرت عبـ 
  .شوقي افندي در دورة واليت خود آن را بنا نمودند

 .اجزاي زيـر بنـايي ايـن نظـم جهـاني اسـت       محفل روحاني يكي از
نفـر را از ميـان خـود بـه      9هرساله در ايام عيد رضوان،  ،بهائيان هر محل

منظور از سرّي اين است كه هـيچكس  . كنند طور سرّي و آزاد انتخاب مي
از رأي ديگري نبايد اطالع داشـته باشـد و آزاد يعنـي افـرادي خـاص بـه       

توانـد   سال به باال مي 21بلكه هر بهايي  ،وندش عنوان كانديدا گزينش نمي
همة بهائيان وظيفـه دارنـد در ايـن    . هم انتخاب بشود و هم انتخاب بكند

نفري كه بيشـترين رأي را بياورنـد و انتخـاب      9. انتخابات شركت نمايند
بـه ايـن   . شوند، به مدت يك سال عضو محفل روحاني آن محل هسـتند 

ر همة مسائل و امور آن جامعه واگذار گيري د قدرت و اختيار تصميم ،جمع
  .شده است

مســئوليتهاي محفــل عبارتنــد از محافظــت از امــر بهــايي و جامعــة 
تشـويق همـه بـه خـدمت و      -غ امـر الهـي  يـ تعاليم و تبل بهاييان و انتشارِ

ترويج يادگيري و آموزش كودكان و جوانان  -حفظ وحدت جامعه -محبت
ادارة موقوفـات و   -عـاليم بهـايي  بهايي و كمك به تربيت آنها در جهـت ت 

ثبت نام نوزادان در دفتر آمـار و   ،نظارت بر ازدواج، طالق -امالك جامعه 
ـ      بـراي  ) تـرحيم (ر كُّذَبرگزاري مراسم شايسـتة كفـن و دفـن و مجـالس تَ

  .اند بهائياني كه از اين عالم رخت بربسته
ي هـاي مـاد   نظـام  ،نگـريم  وقتي به اوضاع نابسامان و آشفته دنيا مي

بينم كه به علت نبود قوة روحاني، بـا سـرعت رو بـه نـابودي      حاكم را مي
تنها قوة روحاني اسـت كـه زمامـداران     ،در چنين اوضاع و احوالي. رود مي
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بخشـد و بـه    ت و حالـت خضـوع و خشـوع مـي    يجامعه را احساس مسئول
  .دهد و همكاري ميت  اعضاي جامعه روحية اطاع

  زندگي پس از مرگ 
آموزنـد كـه زنـدگي در ايـن عـالم بخـش        بهاءاهللا به ما مـي حضرت 

اين زندگي كه از وقتـي نطفـه در شـكم    . كوچكي از زندگي حقيقي ماست
  .شود، تا ابد ادامه دارد گيرد، آغاز مي مادر شكل مي

كند،  شود، رشد مي شكل هيكل بشري در اين عالم متولد ميه آنچه ب
مانـد و محـو و    ني از رشد باز ميرسد و سرانجام در زمان معي كمال مي هب

ي تـ بخش اصلي وجود ما حقيق. شود، فقط قسمتي از وجود ماست نابود مي
آيد و به آن جسـم   نام روح كه در آغاز زندگي به وجود ميه معنوي است ب

برد روح و جسـم بـا    مادام كه انسان در اين عالم به سر مي. گيرد تعلق مي
پـذيرد و   رسد اين ارتباط پايان مي مي ولي وقتي مرگ فرا ،هم در ارتباطند

گردد و روح نيـز بـه اصـل     بر مي ،جسم به مبدأ اصلي خود كه خاك است
ميريم و تن  زماني كه ما مي ؛در حقيقت. گردد خود در عالم روحاني باز مي

تري  يابيم و به زندگي آزادتر و كامل كنيم، تولد جديد مي خاكي را ترك مي
از اين رو . هائيان مرگ، ورود به عالم باالتر استدر نظر ب. شويم داخل مي

  .برند كار ميه جاي مرگ، كلمة صعود را به ب
هايي  فهم بشري ممكن نيست، ولي مثالبا  ،اگرچه شناخت عالم بعد

كه در الواح و آثار حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء آمده، به مـا كمـك   
فـرق  ”   :فرماينـد  مـي  بهاءاهللاحضرت . كند كه تا حدي به آن پي بريم مي

  “عالم جنين و اين عالم است مثل فرقِ ،اين عالم با آن عالم
تواند محدوديت و كوچكي آشيانة موقت خود  همانطور كه جنين نمي

 قادر نيسـت  در اين عالمنيز انسان اين جهان را بفهمد،  زيبائيو وسعت و 
هـاي روحـاني پـس از مـرگ را درك      اي از شرايط و موقعيت عالم ذره كه
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اگر خداوند، اين قدرت را به انسان داده بود و او در اين عالم، به عالم . كند
حضرت بهاءاهللا در يكـي از  . برد، ديگر قادر به ادامه زندگي نبود بعد پي مي
لم بعـد مقـرر   مؤمن حقيقي در عا براياگر مقامي كه فرمايند كه  الواح مي

  .سوزني آشكار شود، همة مردم از شوق هالك شوند به قدر سرِ ،شده
شوند كه بر  كنند، در عالمي وارد مي كساني كه اين جهان را ترك مي

حضـرت بهـاءاهللا دربـارة قـدرت ارواح مقـدس      . دنياي مادي احاطـه دارد 
ـ   فرمايند كه نفوذ آنها، سبب اصلي ترقي و پيشرفت مي ن هاي علمـي در اي

مثال ديگري كه دربارة مرگ زده شده، مثـال پرنـده و قفـس     .عالم است
كننـد   تصـور مـي   ،شوند كساني كه از مرگ عزيزان خود غمگين مي. است

كـه بـا شكسـتن     درحـالي  .شود پرنده نيز نابود مي ،كه وقتي قفس بشكند
  .آيد پايان به پرواز در مي شود و در فضاي بي پرنده آزاد مي ،قفس

  فرمايند اهللا ميحضرت بهاء
 ،هـدايت خلـق بـه صـراط مسـتقيم حـق       حضِم، انبياء و مرسلين"
كه عباد تربيت شوند تـا در حـين صـعود، بـا كمـال       اند و مقصود آن آمده

اهللا اشـراقات آن  عمـرُ لَ. تقديس و تنزيه و انقطاع، قصد رفيق اعلي نماينـد 
وجود و علـت   هءايشانند ماي. ، سبب ترقيات عالم و مقامات امم است ارواح

ـ بِ. ظهـورات و صـنايع عـالم    برايظمي از ع م تمطـر السـحاب و تنبـت    هِ
 و علت و مبـدأ موجـود نـه و سـببِ     سبب هيچ شيئي از اشياء، بي  االرض

  )27(".ده بوده و خواهد بوداعظم، ارواح مجرّ
  :فرمايند حضرت عبدالبهاء دربارة عالم بعد مي

خـاكي از آن غافـل اسـت در عـالم      رموزي كه انسان در اين عالمِ"
و تعداد بيشتري از كساني . ملكوت كشف كند و بر اسرار حقيقت آگاه شود
البتـه   .بهتر خواهـد شـناخت   ،را كه با آنان در اين عالم آشنا و معاشر بوده

باشـند،   اي كـه داراي چشـم پـاك و بصـيرتي تابنـاك مـي       نفوس مقدسه



 احكام و تعاليم

218 
 

جود هر فرد پاك و خيرخـواهي  ع اسرار مطلع خواهد شد و حقيقت ويبرجم
الهي را در آن عالم ناظر شـوند و   مالهمچنين ج. را مشاهده خواهند نمود

هاي  تفاوت .جميع ياران قديم و جديد را در آن انجمن آسماني حاضر يابند
البتـه ايـن تفـاوت در     .بين افراد بعد از صعود از اين عالم فاني، معلوم شود

  ".ني استرابطه با روح و احساسات روحا
دهند كه در عوالم الهـي، يـاران    حضرت عبدالبهاء به ما اطمينان مي 

شـكّي  . شناسند و انيس و مونس هـم خواهنـد بـود    ميروحاني يكديگر را 
را  يديگر ،همچنين اگر كسي .روحاني خواهد بود ،اين مؤانست نيست كه

در آن عـالم  . دوست داشته باشد، در عالم ملكوت فرامـوش نخواهـد شـد   
  .دبرنخواهيم  نيز از يادايم،  كه در اين عالم داشتهرا اي  زندگي

  بهشت و دوزخ
انجيل و قرآن دربارة بهشـت و   آنچه در كتب مقدس قبل از تورات و

  .دوزخ نقل شده، رمز و اشاره است نه صورت ظاهر
بهشـت   .، نقص و كاستي ، بهشت كمال است و دوزخدر اعتقاد بهايي

رورِرضاي خداوند است و س و دوزخ، تاريكي دل  ؛دل و جان قلب و راحت
زندگي روحـاني و معنـوي    ،بهشت. و اندوه قلب و پريشاني جان و وجدان

هركس ممكن است در اين هيكـل جسـماني   . دوزخ مرگ روحاني و است
 آسـماني، شـادماني و سـرورِ    ني و سرورِشادما. در بهشت باشد يا در دوزخ

. جـان  روح است و غم و انـدوه و دوري از ايـن سـرور و شـادماني، دوزخِ    
ترديدي نيست كه اين شادي روح يا اندوه جان، بعد از صعود از اين عـالم  

شـود در   بذري كه در اين عالم كاشته مـي  ،در حقيقت. ادامه خواهد داشت
   .عوالم ديگر به ميوه خواهد نشست

دسـت    ،ه ماهدر مدت نُ مادر، طفل در رحم هر با توجه به مثال فوق،
هـاي بـدنش كامـل     انـدام آورد و  دست مـي ه ب مغزو پا و چشم و گوش و 
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 ،رداي نـدا  هيچ استفاده اندام هاي مزبور در عالم رحم، در حالي كه شود مي
رشـد  د همچنـان  اينم ميتمام آنچه را كه كسب  ،اين عالم ورود به با ولي
  .دوش افتد و ثمرش معلوم مي كم بكار مي د و كمنك مي

ـ نماو رشـد ن  دريـ گدر شكم مادر شكل ن اعضا اين اگر هر يك از  ،دي
د و در اين عالم به مشكالت عظيمه مبتال وش لقه متولد ميالخ ناقصِ طفل
  .رددگ مي

در اين عالم نيـز پـرورش صـفات الهـي مثـل خضـوع و خشـوع و         
خاكساري، محبت، خدمت، وفا، راستي و پاكـدامني مثـل همـان اعضـاي     

هريك از اين صفات مثـل بـذري   . گرفت بدن است كه در رحم شكل مي
شـود و درخـت آن در عـالم بعـد بـه ثمـر        است كه در وجود كاشـته مـي  

 ش هريـك از ايـن صـفات، سـبب    كوتاهي مـا در پـرور  قصور و .نشيند مي
  .محروميت ما از مواهب خداوند در عالم بعد خواهد شد و دوري از حق
  ي بين دو عالمگيگان

ايـن  . وحدت عالم انساني يكي از تعاليم اصلي حضرت بهاءاهللا اسـت 
حضرت . چرخند تعليم مانند محوري است كه همة تعاليم ديگر دور آن مي

فقـط مربـوط بـه     كـه وحـدت عـالم انسـاني    دهند  بهاءاهللا به ما تعليم مي
ه شامل همـة نـوع   كنيست بل ،كنند هايي كه در اين عالم زندگي مي انسان

  .چه در اين عالم باشند و چه از اين عالم صعود كرده باشند .بشر است
همة كساني كه در اين عالم و عوالم روحاني هسـتند، اعضـاي يـك    

كسـاني كـه هنـوز     بـراي  .نـد هيكل واحد هستند كه با يكديگر ارتباط دار
طبيعي است كه قادر نباشند ارتبـاط   ،اند قواي روحاني خود را پرورش نداده

ايـن قـواي روحـاني رشـد      وقتياما  .روحاني بين نوع انسان را درك كنند
اين ارتباط روحاني نزد انبيا و اوليا بسيار واضح  .درك شودكند، اين ارتباط 
  . و روشن است
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  : فرمايند حضرت عبدالبهاء مي
رؤياي انبياء خواب نيست بلكه اكتشاف روحاني است و اين حقيقت ”
نين صـورتي ديـدم و چنـين گفـتم و     چفرمايند كه شخصي را در  مي. دارد

بلكـه اكتشـاف   . چنان جواب داد، اين رؤيا در عالم بيداري است نه خـواب 
  “.روحاني است

ـ   در حالي كه اين قواي روحانيه حقيقت دارد اما بايـد   د اپيوسـته بـه ي
داشته باشيم كه نبايد در آشكار شدن اين نيـرو تـالش كنـيم و پافشـاري     

مـا تعيـين    بـراي اگر در راهي كه خداوند به وسيله مظـاهر الهـي   . نمائيم
هايمـان را در ارادة او فـاني    فرموده، حركت كنـيم و ارادة خـود و خواسـته   

اي روحـاني در موقـع   ها برداريم، اين قو سازيم و دل از آرزوها و دلبستگي
  .خود بر ما آشكار خواهد شد
فرمايند كه مداخله در قواي روحي عالم بعد، در  حضرت عبدالبهاء مي
هستيم، مداخله در حالت روح در عـالم بعـد   عالم حالي كه ما هنوز در اين 

عـادي در ايـن دنيـا     اگر چه قواي روحي حقيقت دارد ولي به حالت .است
  . فعاليتي ندارد
داراي چشـم و گـوش و دسـت و پـا و      ،كه در رحم مادر استطفلي 

هـدف  ، به همين نحو. بدن نيستند ي فعالاعضا هاديگر اعضا است، اما اين
اصلي از زندگي در اين عـالم مـادي، ورود بـه عـالم حقيقـت اسـت و در        

تـوانيم بـه ارواح    مـا مـي  . آنجاست كه آن قوا به فعاليت خواهند پرداخـت 
دعـا   .م تا ترقي كنند و به مراتب باالتر دست يابنددرگذشتگان كمك كني

و مناجات در حق آنها، انجام امور خيرية عمومي و خيرات و مات به نـام  رّب
  . كند آنها، به ترقي و رشد روح كمك مي

واسطة بخشش خداوند بر مـا   توانند به ما ياري برسانند و آنها نيز مي
انـد، بـا    ايمـاني مـرده   ارواح كساني كه در غفلت و گناه و بـي  حتي. گردند
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در عـوالم بعـد،    هكمك روحاني ما در اين عالم و شـفاعت نفـوس مقدسـ   
  .توانند ترقي كنند و حتي به موهبت ايمان دست يابند مي

فرماينـد كـه شـفاعت از كمـاالتي اسـت كـه        حضرت عبدالبهاء مـي 
حضرت مسيح قـدرت آن را   .قربان درگاه و مظاهر الهي استمخصوص م
چـه وقتـي    .دشمنان خود طلب شفاعت و آمرزش نمايد برايداشت كه از 

  . كه در اين عالم بود و چه از عالم باال
همـانطور  . توانند شفاعت نمايند و طلب آمرزش كننـد  مؤمنين نيز مي

 ،توانند فقرا و بينوايان را ياري كننـد  اغنيا و ثروتمندان مي ،كه در اين عالم
ـ در عالم بعد نيز اغنياي روحاني و ثروتمنـدان معنـوي قادر   د كـه فقـراي   ن

همه مخلوق خدا  ،در همة عوالم. مستمند را ياري كنند و دستگيري نمايند
چون همه محتاج حق هستند، هرچه بيشتر  .هستند و به فضل او محتاجند

مال  در آن عالم چون. تر گردند غني ،تضرع و زاري و دعا و مناجات نمايند
به  ابتدا كساني كه هنوز فقيرند،،و دارايي و غنا و ثروتي جز شفاعت نيست

د به واسطه دعـا و  عدعاي مقدسين و پاكان پيشرفت نمايند و غنا يابند و ب
  .توانند ترقي كنند مناجات خود مي

كنند كه در حـق كسـاني كـه از     حضرت عبدالبهاء به ما سفارش مي
 .كننـد  همانطور كه آنها نيز در حق ما دعا مـي  ،اند دعا كنيم اين عالم رفته

آيـا بـه وسـيلة ايمـان و محبـت      ": وقتي از حضرت عبدالبهاء سئوال شـد 
 "؟اند، آگـاه سـاخت   خبر از ظهور جديد در گذشتهبيتوان ارواحي را كه  مي

  : فرمودند
لـذا درعـالم    ،مادام كه دعاهاي خالصانه هميشه اثر دارد. بلي، البته” 

هرگز بين كساني كه در اين عالم و عوالم ديگر . ديگر نفوذش شديد است
اما اثرات روحاني و حقيقي دعا در عالم ديگر اسـت  . هستند جدايي نيست

  ” .نه اين دنيا
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فرمايند كه هركس به دستورات مظـاهر   حضرت بهاءاهللا در بياني مي
هـاي عظمـت بـه     ردهاهل ملكوت و جنت و اهـل سـراپ   ،الهي عمل نمايد

  .فرستند فرمان خداوند به او درود مي
شـود كـه گـاهي     چه چيز باعث مي": از حضرت عبدالبهاء سئوال شد

  "افتيم كه سالها پيش از اين عالم رفته است؟ ناخودآگاه به ياد دوستي مي
قانون الهي چنـين اسـت كـه هميشـه شـخص ضـعيف        كهفرمودند

افتيد، ممكـن اسـت واسـطة     كسي كه به يادش مي .اميدش به قوي باشد
عالم بوده اين قدرت را داشـته   نيمحتي زماني كه در ه .قدرت الهي باشد

تواند به هـركس نيـرو بخشـد و يـاري      اما تنها خداوند است كه مي. است
  .نمايد

  وجود ندارد شرّ
نهايـت بيشـتر    يك حقيقت بي ،در عالمديانت بهايي معتقد است كه 

  .وجود ندارد چيزي بنام اهريمن يا شرّنيست و 
تاريكي،  .دانيم كه تاريكي چيزي نيست كه حقيقت داشته باشد ما مي

 .تواند درجات مختلفـي داشـته باشـد    حال اين تاريكي مي. نبودن نور است
  . شود اريكي كمتر ميت، هرچه نور بيشترشود. امالً تاريك تا نسبتاً تاريكك

هرچـه   .تي، نبودن كمال استكاسصان و نق. نيز نبودن خير است شرّ
شخص شرير كسي است كه  .شود كمال افزوده گردد، از نقصان كاسته مي

مثل زميني كه بذر در آن نروئيـده و  . كماالت الهي در او رشد نكرده است
نابينـا   ،طور به كسـي كـه بينـا نيسـت     همين. ثمر افتاده است خشك و بي

نوا است يا كسـي كـه نـادان اسـت،     شنود، ناش يا كسي كه نمي ؛گوئيم مي
و بـا روحانيـت و   . شـود  نـاداني محـو مـي    ،با علم و آگـاهي . آگاهي ندارد

  .گردد صفات ناپسند به اخالق پسنديده تبديل مي فضائل، يادگيري



 

 

  فصل دوازدهم
  دين و علم

  .ناشي از خطاستاختالف 
ست كه علم حقيقـي بايـد بـا    ا اصلي ديانت بهايي اينيكي از تعاليم 

يكي است و هرجا كه بين  تحقيق. ديانت حقيقي هماهنگ و منطبق باشد
در طول قرون  .علم و دين اختالفي پديد آيد، آن اختالف از خطاي ماست

از نـاداني و   ،بين دين و علـم پـيش آمـده   كه و اعصار، اختالفات شديدي 
نظري و سختگيري و لجاجـت   بيني و تنگ تهتعصب و غرور و حرص و كو

همة اين عوامل با روح حقيقي دين و علم مخالف اسـت  . ناشي شده است
  .زيرا حقيقت و اساس اين دو يكي است

 مِاند و نه بزرگان عـالَ  علم و دانش را رد نموده ،نه مظاهر ظهور الهي
بلكه پيروان نااليق آنها با فهم ناقص  ،اند علم و انديشه، دين را انكار كرده

اند و حتي تعاليم اصلية دين خود را فرامـوش   چيز زده خود پشت پا به همه
كرده ظواهر دين را گرفتنـد و بـا عقـل محـدود خـود هرچيـز ديگـر كـه         

اين ناداني و غفلت باعث شـد كـه هـر    . فهميدند مخالف دين شمردند نمي
يم جديدي مطـابق آن زمـان آورد،   مظهر ظهوري كه از سوي خداوند تعال

از خـدا   ،آنها در ذهن بيمار خود. هدف تير مالمت و تيغ جفاي آنان گرديد
 .آيـد  اند كه با نور خورشيد حقيقت مطابق نمي و مظهرش تصويري ساخته

يا با شرايطي  دارنددر نظر   آنها منتظرند كه موعود از محل معيني كه آنها
و كـاري بكنـد و سـخني بگويـد كـه آنهـا        ظاهر شود ،خواهند كه آنها مي

در صـدد   ،پندارنـد  هن خود را حقيقت مـي ذهم و خيال چون و. پسندند مي
و فرسـتادة   دانند مي آنها خود را راهنما .آيند خاموش كردن خورشيد بر مي

  .دشمرن مي  جديد خداوند را كافر و گمراه كننده مردم
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ين برتن دارند و خلق برخي از اين دشمنان حقيقت، لباس پيشوايان د
انـد، بـه مخالفـت بـا      بيچاره به پيروي آن گرگان كه لباس شباني پوشيده

 ندي هستند كه چـو خرَخودخواهان نابِ ،خيزند و برخي ديگر حقيقت برمي
كننـد و تـالش    بينند، عليه حقيقت قيـام مـي   منافع خويش را در خطر مي

  .كنند تا مانع پيشرفت امر حق شوند مي
  فرستادگان خدا يا دانشمندان دگرانديشآزار بر 

مظاهر الهي در هر زمان كه به امر خدا برانگيختـه شـدند و مـردم را    
به راه رستگاري و سعادت روحاني دعوت نمودنـد، بـه اذيـت و آزار خلـق     

مـال و   ،ندبودكه جواهر خلق در آن زمان نيز،پيروان اوليه آنها  .دچار شدند
  .نددنموجان در راه امر جديد فدا 

ميالدي كه ديانت بهايي متولـد شـد، هـزاران نفـر از      1844از سال 
هـا هـزار نفـر     ت رسـيدند و ده شهادپيروان امر جديد، به دست غافالن به 

ديگر گرفتار زندان و تبعيد شدند و خانه و كاشانه برباد دادنـد و بـه خـاك    
  .نشستندذلّت ظاهره وفقر 

اين صدمات و زحمات و و هنوز  است يك قرن و نيم گذشتهبيش از 
گويا به همان نسبت كه عصر جديد با تحوالت  .ادامه دارد ها حتي شهادت
ديانت جديد نيز بـا فـدا و قربـاني     ،هاي عظيمتري همراه است و پيشرفت

  .بيشتري همراه است
در عالم علم نيز . شود محدود به پيامبران و پيروان آنان نمي ،اين آزار

  .نان گرفتار شدندنادافراواني به اذيت و آزار  و نوانديشان پيشروان
گفت زمين  كه مي علت آنه ميالدي ب 1600جيوردانو برونو در سال 

چند سال بعـد گاليلـه نيـز كـه بـه      . گردد، سوزانده شد دور خورشيد ميه ب
گردش زمين به دور خورشيد پي بـرد، زيـر فشـار طاقـت نيـاورد و چـون       

 .ر شود، بـه زانـو درآمـد و تبـري كـرد     وشت برونو دچانخواست به سر نمي
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دنـد بـرخالف كتـاب    وداروين و پيشروان علم زمين شناسي كه جرئـت نم 
هزار سـال بداننـد، تكفيـر     6مقدس سخن بگويند و عمر زمين را بيش از 

  .شدند
وقتي كريستف كلمب پيشنهاد نمـود كـه از سـوي ديگـر زمـين بـه       

زيرا صاحبان علم در آن  .سرزمين هند سفر كنند، مورد تمسخر قرار گرفت
سـوي كـره زمـين برسـد،      زماني كه وي بـه آن  هكردند ك زمان ثابت مي

پيشـرو در دانـش    ،گـالواني  .شـود  گردد و غرق مـي  اش واژگون مي كشتي
معلـم  ”و او را  شـد شـمند خـود مسـخره    الكتريسيته از طرف همكاران دان

كشـف  هاروي كـه قـانون گـردش خـون را     . لقب دادند“ ها رقص قورباغه
اي خـود قـرار گرفـت و از كرسـي      نمود، مورد اذيت و آزار همكاران حرفه

ـ تدريس دانشگاه اخـراج   وقتـي دانشـمندي دسـتگاه لوكوموتيـو را     . دگردي
طالب  ،ربهجآنكه به ت بي ،اختراع كرد، دانشمندان رياضي آن زمان در اروپا

 چـرخ آهنـي  كردند كه ممكـن نيسـت    حقيقت باشند، روي كاغذ ثابت مي
  .روي خط آهن صاف، باري را حمل كند بتواند بر

به همان  ،دانشمندي كه زبان اسپرانتو را اختراع نمود ،هوفندكتر زام
  .تحقير و تمسخر دچار شد

  طلوع صبح آشتي
از يك قرن پـيش تـا كنـون در عقـل و انديشـه جهـان و جهانيـان        

 .سـت ا تغييرات حيرت انگيزي روي داده و نور جديـدي بـر افكـار تابيـده    
نوري كه همه جا را روشن كرده و اختالفات گذشته را بـه الفـت و آشـتي    

  .تبديل نموده است
خـود را حـاكم    كـه  اگرچه هنوز طنين بال و پر زدن پيشوايان دينـي 

ـ     ،رسد گوش ميه ب ،دانند مطلق افكار مردم مي ه ولي شـكي نيسـت كـه ب
. يان اسـت ازيرا زمان آن رو به پ .گرايد خاموشي ميه زودي اين صدا نيز ب
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اينك به روشني پيداست كه عقايد و افكاري كه به اخـتالف بـين ديـن و    
امروز ما  .نه ديانت حقيقي و علم حقيقي است نوع نه از ،دنز علم دامن مي

مثل  ،هايمان دانيم در مقابل نادانسته ايم كه آنچه دربارة طبيعت مي دريافته
م كـه در  يبينـ  ه به چشم ظـاهر چيزهـايي را مـي   امروز. قطره است به دريا

امروز قوه الكتريسيته در تمام . ذشته به عنوان معجزه نيز قابل قبول نبودگ
 ،شود عطوري كه اگر آني قطه ب ،زندگي ما نقش بسيار مهمي ايفا مي كند

  .شود همة امور زندگي مختل مي
 ،گردد د ميدور خورشيه زمين گرد است و بكه دانيم  امروز نه تنها مي

دانيم چهارصد ميليارد ستارة ديگر همچون خورشيد در كهكشـان   بلكه مي
فقط يكـي   ،دانيم كه كهكشان ما با اين بزرگي كند و مي ما نورافشاني مي

  .از ميلياردها كهكشاني است كه تا كنون شناخته شده است
توانـد در   دانند كه عالم هستي نمـي  امروزه حتي كودكان دبستاني مي

هزار سـال پـيش پديـد آمـده      6روز خلق شده باشد و نوع بشر فقط شش 
البته بسياري از مفاهيمي كه در كتاب مقـدس و قـرآن كـريم بيـان     . باشد
تواند بپذيرد كـه   اما هيچ عقل سليمي نمي .داراي معاني پنهان است ،شده
، و يا بسيار عظـيم تـر از   هاي آسمان كه هركدام به عظمت خورشيد ستاره
گـويي آغـاز    ها بشكافد و زمين قصـه  بر زمين فرو بريزد و يا كوه ،است آن

كـه وصـف   گونه  كند و مردگان از قبرها بيرون آيند و صحراي محشر آن
  .ظاهر روي زمين شكل گيرده شده، ب

اي  بهائيان معتقدند كه همة اين آيات و كلمات داراي مفهوم پوشـيده 
چنانكه . اري از راز آن استبرد قادر به پرده ،است كه فقط مظهر ظهور بعد

اكنون تمام آنچه در قرآن و كتب مقدسه قبل بيان شده، معني حقيقي آن 
به نحوي  بيان شده اسـت كـه   از قلم حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء 

  .استعقل و مطابق با علم 
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زيرا  .ديانت به بزرگان علم و انديشمندان فرهيخته مديون است مِعالَ
پاية كهنه زدنـد   بي اوهام و خرافاتريشة افكار پوسيده و  كه آنان تيشه بر

علـم نيـز بـه     مِپرده و آزاد، رخ بنمايـد و عـالَ   و اجازه دادند كه حقيقت بي
زيرا كه با تحمل بـال و   .مظاهر الهي و اوليا و انبيا و مقدسين مديون است

سختي در حيات خود به عالم نشان دادند كه زندگي حقيقي چيزي نيسـت  
حيـات انسـان فراتـر از ايـن     . دي آن را سـنجيد اهاي مـ  بشود با ميزانكه 

هيكل بشري است كه مدت محدودي در اين عالم موجود است و سـپس  
عقيده و ماده پرست نشان دادند كـه   آنها به دنياي بي. گردد به خاك برمي

  .آشكار و محسوس است تر از اين عالمِ بسيار وسيع ،ناپيدا و عقالني عالمِ
ه اولـين  ند كـ هسـت هاي كوهي  همچون قله  ر الهي و مقدسينمظاه

  .ددگر مياين جهان منعكس  درتابد و  مي هابر آناز عالم باال  پرتو خورشيد
و شـعاع نـوراني آن، عـالم را     نمـوده طلوع  راستي اما امروز خورشيد

در تعاليم حضرت بهاءاهللا، حقيقت چنان پرتو با شكوهي  .است روشن كرده
جـايي   .است افكنده كه قلب و روح و عقل و وجدان را راضي و قانع نموده

گردن يكـديگر   رعقل و دين دركمال محبت و عالقه دست يگانگي ب  كه
  .اندازند مي

  حقيقت جستجوي
كنـيم و بـا   آموزد كه خـود را از تعصـبات آزاد    ديانت بهايي به ما مي

  .عقل فارغ و فكر آزاد و قلب پاك به جستجوي حقيقت بپردازيم
هـا و   بخواهيم حقيقت را بيابيم بايد ظرف وجود خـود را از گفتـه   اگر
اصل و اساس خالي نمائيم و بدون تعصـب بـا    ها و آرا و نظريات بي شنيده

فكـار  ااگر جام وجود ما لبريز از . ديدة بينا و عقل سليم جوياي حق گرديم
كنيم كه خودمان برحـق هسـتيم و    هميشه گمان مي ،پيشين باشد پوسيدة

هـيچ  . بزرگترين مانع در راه اتحـاد عـالم اسـت    انديشه اين. ديگران باطل
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. نور را بايد طلبيد از هر چراغي بتابـد . حقيقتي مخالف حقيقت ديگر نيست
تابـد، سـتارة   ستارة روشن از هر افقي ب. گل را بايد بوئيد از هر زمين برويد

بايد عاشق خورشيد حقيقت باشيم از هـر  . نبايد تعصب داشت. روشن است
درخشـيد در موسـي و    مسيح مي همان نور حقيقت كه در .افقي طلوع كند

سـت كـه بايـد آنچـه     ا مقصود اين. بودا و زرتشت و محمد نيز تابان است
رف بگذاريم و آنچه مانع ما در رسيدن بـه حقيقـت اسـت برطـ     ،ايم شنيده
همه چيز را از سرگيريم، نبايد بر مـا گـران    كه حتي اگر الزم باشد. سازيم

اي كـه   يا به شخصي يا به فكري يـا عقيـده   يعالقه شديد ما به دين .آيد
اي جلو چشم و فكر ما ايجاد كند و  ايم، نبايد پرده بند بوده سالها به آن پاي

ويم و با فكر آزاد جستجو بايد از هر قيدي رها ش .ما را از انديشيدن بازدارد
  .كنيم تا حقيقت جلوه نمايد و به مقصود برسيم

لُاُ حقيقتخداوند(ت وهي(  
تعاليم بهايي با علم و فلسفه توافق دارند كه حقيقت ذات خداوند غير 

انسان با عقل و فكرش موفق بـه اختراعـات بزرگـي    . قابل شناسايي است
بـا ايـن    ،ي پرده برداشتهبسيارپايان سرزده و از اسرار  شده و به فضاي بي

ند پي به حقيقـت  اتو هرگز مخلوق نمي. وجود مخلوق است و خداوند خالق
ـ    چنان ،خالق ببرد توانـد   هرگـز نمـي   ،زكه ساعت دقيـق و كـامپيوتر مجه

انسان نيز به ذات الهي پـي نخواهـد   . ساني چيستبفهمد انسان و عقل ان
ـ  حتي عقـل انسـاني بـه حقيقـت ذات ذره    . برد ن عـالم پـي   اي از ذرات اي
افكـار و   ،دربارة جـوهر ذات خداونـد گفتـه شـده     حاله آنچه تا ب. برد نمي

ما قـادر بـه شـناخت حـق      ،هرگز ،هرگز ،هرگز .و بس هخياالت باطل بود
  .نبوده و نخواهيم بود
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  شناسايي خداوند
اگر شناخت ذات الهي غيـر ممكـن اسـت، ولـي فضـل و عنايـت او       

اي اسـت كـه    غيب بلندمرتبه آن وجود اگر حق، .خورد جا به چشم مي همه
. توان او را درك نمود و او را وصف كرد، اما آثارش نمايان است هرگز نمي

  :حضرت داوود فرمود
دسـتهايش خبـر    عملكند و فلك از  آسمان، جالل خدا را بيان مي”

كنـد تـا    راند تا روز؛ و شب معرفـت را اعـالن مـي    روز سخن مي. دهد مي
  )28(“شب

  مظاهر الهيه
 ،كنـد  اگرچه هرچه در اين عالم هست، از موهبت خداوند حكايت مي

ر گيرد نـور  مثالً هرچه در مقابل آفتاب قرا. اما هركدام به حد و اندازة خود
و   زغال كمـي از نـور را  . كند آن را به درجه و اندازة گوناگون منعكس مي

امـا در  . كننـد  نـور را  مـنعكس مـي    ،سنگ بيشتر و گـچ بيشـتر از سـنگ   
تمامـه، آشـكار   سها، شكل و رنگ خورشيد جهانتاب بهيچيك از اين انعكا

خورشيد و  نور ،اما اگر يك آينه صافي در مقابل خورشيد قرار گيرد. نيست
وقتـي بـه آينـه نگـاه     . سـازد  مـي نمايـان   ،رنگ آن را همانطور كه هست

موجودات عالم نيز بـه  . ايم خود خورشيد را ديده است كه كنيم مثل اين مي
سـنگ بخشـي از   . كننـد  مـا حكايـت مـي    بـراي همين گونـه، از خداونـد   

حيوان با احساسـات و خلقـت   . كند و گل بيشتر هاي خدا را نقل مي ويژگي
از قـدرت و احاطـه خداونـد     ،خود و غريزه و نيروي حركت، بيشتر از گيـاه 

. باز حاكي از خداونـد اسـت   ،هرچند پست و فرومايه باشد ،گويد و بشر مي
نمايد در وجود شعرا و  پروردگار مي انگيزي كه حكايت از اين قواي شگفت
امـا مظـاهر    .پژوهان بيش از همه نمايان اسـت  ها و دانش مقدسين و نابغه

كه انوار حكمـت و   نماي خداوند هستند تمام ةآين ،الهي و پيامبران آسماني
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اي بـه   هـيچ آينـه  . سـازند  تمامه به نوع انسان منعكس ميمحبت الهي را ب
كم و بيش از غبار  ها آينه وجود ديگر انسان. شفافيت مظاهر مقدسه نيست
پيغمبران صـاف   ةولي آين ،كدر و تيره گشته ،هوي و خودپسندي و تعصب

و شفاف و بدون غبار، متوجه ارادة خداوند اسـت و بـه ايـن جهـت، آنـان      
تعاليم الهيه و قوة روح القدس كـه از  . بزرگترين مربي عالم انساني هستند

هميشه سبب پيشرفت و ترقي عالم انسـاني   ،اين مظاهر الهي ساطع است
  .بوده است

 ،تهركس دركماال .زمينه ترقي و رشد وجود دارد كلي در يك قانون
تري از  در مقام باالتر است، وسيلة كمك به كساني است كه در رتبة پائين

آنانكه در باالترين مقام كمال قرار دارنـد، مـددكار همـة    . كمال قرار دارند
كـش بـه    ي ازها بوسيلة رشته هـاي  مثل اينست كه همة انسان. نوع بشرند
هـا كشـيده    هرگاه يكي، از سطح عمومي باالتر رود، رشـته  .اند هم پيوسته

كنند او را به جـاي خـود برگرداننـد،     اش سعي مي شود و رفقاي قديمي مي
هرچـه او بيشـتر بـاال    . كشـد  ، آنها را به باال ميبيشترولي او هم با نيروي 

ـ . كند رود، سنگيني بيشتري حس مي سـوي  ه آنها او را با قدرت بيشتري ب
بـاالتر از خـود،    كشند و او با قدرت و عنايت الهـي كـه از افـراد    پائين مي

بـاالترين مقـام در   . كشـد  كند، همچنان خـود را بـه بـاال مـي     دريافت مي
زيرا آنهـا   .كماالت و رشد را پيامبران يعني مظاهر مقدسه الهي دارا هستند

انـد و تنهـا بـا تأييـد و يـاري خداونـد،        نظير بـوده  در زمان زندگي خود بي
ـ   انـد و آن  سنگيني تمام مردم عالم را تحمل كرده سـوي بـاال   ه هـا را بـه ب

و مسـير  “ صـراط مسـتقيم  ” مـردم عـالم،    برايهريك از آنها . اند كشيده
مواهب و بخشش خداوند از طريق آنها به قلبهاي . اني بوده و هستندگزند

سهم خود  مظاهر مقدسه، هريك از آن .رسد رسيده و مي ،مشتاق و مستعد
عهده داشـته  ر لم بخوشبختي و سعادت عا برايرا در طرح عظيم ملكوتي 
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  .اند عمل كردهبه آن سهم و 
لقتخ  

زمـاني نـدارد    آموزند كه عالم هسـتي آغـازِ   حضرت بهاءاهللا به ما مي
زيرا كه خداوند، هميشه  .آغاز آن قابل تصور نيست براييعني هيچ زماني 

لق يعني زماني نبوده كه خداوند باشد و خَ .خالق بوده و هميشه خواهد بود
  .هميشه خلق داشته و خواهد داشت ْپس خالق .نباشد

نظر دانشمندان و پژوهشـگراني كـه تـاريخ خلقـت       ،حضرت بهاءاهللا
شـكي   .فرماينـد  دانند، تأييد مي زمين را ميليونها و ميلياردها سال پيش مي

كتـب  تـر از آن اسـت كـه در     كه عالم هستي بسيار بسـيار قـديمي   نيست
ي ها كتاب  آنچه در تر نيز گفته شد،كه پيش چنان  .مقدسه ذكر شده است

خلقت  داستانِ .و روحاني اشاره و رمزي است از معاني اصلي ،آمده آسماني
مثـل آنكـه   . در كتاب مقدس و قرآن كريم يك جلوة اعجاب انگيـز اسـت  

كـه   م كنـد ترسيمو، حاالتي را روي صفحه  نقاشي ماهر با چند حركت قلم
شـد، از عهـدة كشـيدن آن    شخص عادي، هرقدر دقت كنـد و زحمـت بك  

ها را بخوانيم و از معني  اين داستان در اين روزگار اگر قرار است ما. برنيايد
ي اصـلي و  نااما اگر به مع .چشم بپوشيم هاآنها آگاه نشويم، بهتر است از آن

ة موضوع پي ببريم، آگاهي و اطالع ما بر جزئيات خلقت باعث، يكل ايقحق
جـاي يـك   ه آنگاه ب. و افكار ما خواهدشد بينش و بصيرت و نورانيت ذهن

  .طرح كلي، يك تصوير عالي و روشن خواهيم داشت
آموزند كه از مسـائل پيچيـدة الهـي ايـن      حضرت عبدالبهاء به ما مي

مخلـوق   بي ْخالق. پايان، آغازي ندارد بي يعني هستي ،است كه عالم وجود

آمـوز   دانـش  وجـود  يب ْآموزگار. مفهومي ندارد ْرعيت پادشاه بي .تصور نشود
اگـر مـا بتـوانيم زمـاني را     . هر اسمي بايد معني داشته باشد .ممكن نيست
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 تصور كنيم كه هيچ موجودي ابداً در عالم نبوده، مثل آنسـت كـه خـداييِ   
مخلوقـات او و عـالم    ،هميشگي اسـت  ْچون خداوند. خداوند را انكار كنيم

اي از  مثالً كـره  ،مالعممكن است كه بخشي از . نيز هميشگي است  وجود
اما سـاير كـرات بيشـمار موجـود      ،كرات عالم، تازه پديد آيد يا از بين برود

زيـرا هـر    .شكي نيست كه نهـايتي هـم دارد   ،اي آغازي دارد هركره. است
البتـه بعضـي   . زمـاني بايـد تحليـل رود    ،تركيبي، چه كلـي و چـه جزئـي   
اما ممكن نيسـت كـه    .رود و بعضي ديرتر ازتركيبات خيلي زود تحليل مي

  .تركيبي، تحليل نرود
  نشو و ترقي انسان

موجودات زنـده بـر روي    ،دانشمندان معتقدند كه ميليونها سال پيش
وجود آمـده  ه در آنها ب اند و در طول زمان تغييرات فراواني زمين پديد آمده

هـا ميليـون زنـدگي پيچيـدة      اولين زندگي تك سـلولي بـه ميليـون   . است
جسم انسان نيز در آغاز شكلي سـاده و ابتـدايي   . شده استتركيبي تبديل 

هاي بيشمار، مرحله به مرحلـه رشـدكرده و    داشته كه در گذر زمان و نسل
ـ   صـورت انسـان امـروزي    ه انسجام يافته و بر ظرافت اندامش افزوده تـا ب

گيري نطفه تا تولد او  ما شاهد همين تغييرات از ابتداي شكل. درآمده است
خـون   ةوقتي يـك لختـ  . د و تكامل جسمي تا بلوغ هستيمو همچنين رش

شـود، طبيعـي    خود، كامل تبـديل مـي   حدّبعد از نه ماه به هيكلي زيبا و در
جنين انسان، زمـاني  . است كه در عالم هستي نيز اين تكامل ممكن است

شود كـه مـاهي    ، اما اين دليل نمياسته ماهي يهاي شناور دارد و شب باله
به صـورت  ، انسان در دوران مختلف تاريخكه مكن است م همينطور .است
شود كه  شبيه حيواناتي همچون ميمون بوده باشد، اما اين دليل نمي ْظاهر

انسان از ابتداي خلقت به هـر  . بلكه هميشه انسان بوده است ،حيوان بوده
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ـ     دشكل و صورتي بو صـورت  ه ه است، داراي قـوة پنهـان رشـد و ترقـي ب
  .البته به درجات باالتري خواهد رسيد ،آينده نيزامروزي بوده و در 

فرمايند كه اين كره زمين با اينهمـه   حضرت عبدالبهاء به ما تعليم مي
بلكـه پـس از طـي     ، پديد نيامده ناگهانزيبايي و جمال و ترقي و كمال، 

همينطور، انسـان در ابتـداي    .مختلف به اين مرحله رسيده است هايدوران
ر شكم مادر از حالت نطفه، به تدريج نشو و نما نموده وجود، همانطور كه د

تا به اين جمال و كمـال و توانـايي و    و از صورتي به صورتي منتقل شده 
قابليت جلوه نموده، در روي كره زمين هم به تدريج نشو و نمـا كـرده و از   
صورتي و حالتي به صورت و حالت ديگر تغيير شكل داده تا به اين مرحله 

شكي نيست كه با اينهمه تغييرات از نطفـه  . مروزي رسيده استاز كمال ا
انسـان،   ْدر همـه حـال   ،ها سال قبـل تـا امـروز    تا تولد و بلوغ يا از ميليون
حتي اگر دانشمندان درهيكل انسان . ممتاز نوعِ ،انسان بوده است و از ابتدا

و بـازهم دليـل بـر حيـوان بـودن ا      ،هايي بيابند كه زماني دم داشـته  نشانه
  .بلكه نشانه تغييرات و تكامل جسماني اوست .نيست

فرمايند كـه اگـر ايـن     دربارة داستان آدم و حوا، حضرت عبدالبهاء مي
حكايت را به معني ظاهري آن بگيريم، بسيار عجيب و بعيد است و عقـل  

از  ،زيرا اين نحوة سخن گفتن و حكايت كـردن  .تواند آن را قبول كند نمي
 .تعالي باري نيز بعيد است تا چه رسد به حضرت شخصي هوشمند و عاقل

پس اين حكايت آدم و حوا و خـوردن ميـوة درخـت ممنوعـه و اخـراج از      
اي است از اسرار الهي و معاني كلي كه تفسـير   بهشت، همگي رمز و اشاره

  .كه در آثار بهايي تفسير صحيح آنها بيان گرديده است و تأويل دارد
نوع بشر وحدت  

كند، ارتباط ميان حقـايق همـه موجـودات و     هرچه علم پيشرفت مي
شناسي با فيزيـك   علم ستاره. شود وحدت بين آنها بيش از پيش آشكار مي
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و فيزيك بـا شـيمي و شـيمي بـا زيسـت شناسـي و زيسـت شناسـي بـا          
اگـر در يـك زمينـه كشـف     . نـد ارتبـاط دار ناپذير  روانشناسي بطور جدايي
هاي ديگر روشني  ن به همة جوانب ديگر و ميدانجديدي واقع شود، نور آ

شـويم كـه    مثال در علم فيزيك ما به اين نكته واقف مـي  براي. بخشد مي
ايـن ذرات  قـدر  هر .اين جهان بر روي هر ذرة ديگـر مـؤثر اسـت     هر ذرة

همچنين  .بر يكديگر تأثير دارند ،كوچك يا بزرگ و يا دور يا نزديك باشند
ديگـر   افـراد ي در اين جهان بـر  فردشده كه هر  در علم روانشناسي ثابت

جانبه وادامة حيات، كمك د برايدر ميان حيوانات پست،  حتي .مؤثر است
تمـدن پيشـرفت    ،به همين نسبت در مورد انسان نيز وقتـي  .ضرورت دارد

متقابـل بـه دوسـتي و     كند و نوع انسان به درجات عالي برسد كه دشمنيِ
  :فرمايند حضرت بهاءاهللا مي .همياري دوجانبه تبديل شود

اي اهل عالم سراپردة يگانگي بلند شد به چشم بيگانگان يكـديگر  « 
  » .يد و برگ يك شاخسار را مبينيد، همه بار يك دار

فرماينـد كـه در همـة     حضرت عبدالبهاء در توضـيح ايـن بيـان مـي    
ظهورات سابقه دو درخت بود، درخـت ايمـان و درخـت اعـراض، درخـت      

حضـرت  . ت دشـمني، درخـت مـومنين و درخـت مخـالفين     دوستي و درخ
همه، . جاي آن نشاندنده بهاءاهللا اين دو درخت را برداشتند و يك درخت ب

طـور كـه    همـان . برگهاي ايـن درخـت هسـتند    ،چه مؤمن چه غير مؤمن
رسـانند و بـه    مي نمايند و ياري هاي درخت، همديگر را نگهداري مي برگ

 .چنـين باشـند   ،م هم بايد نسبت به هـم لبخشند، اهل عا مييكديگر جان 
اگـر چنـين شـود عـالم     . بيگانگي را فراموش كنند و به يگانگي بينديشند

  . بهشت برين گردد
  عصر اتحاد

ن است كه ما در بحبوحـة عصـر جديـدي از     ها حاكي از آ تمام نشانه
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  .تاريخ بشريت قرار داريم
كهن خود بر صـخرة  تا به امروز، شاهباز جوان عالم انساني در آشيانة 

ترسيد كه بال بگشايد و  سخت خودخواهي و ماده پرستي نشسته بود و مي
 كه كرد آرزو داشت اما احساس مي. به فضاي دلگشاي عالم باال پرواز كند

پايش را بر صـخره بسـته و او را از پـرواز بـاز      ،زنجيرهاي تقدير و تعصب
رواز آموخته و بال ايمان امروز حضرت بهاءاهللا به اين شهباز، پ. داشته است

وقــت پــرواز اســت و صــعود بــه   .اســت دهيو عقــل و فهــم حقيقــي بخشــ
خاك نخواهد بـود   اين پرندة عظيم ديگر اسيرِ. هاي محبت روحاني آسمان

  .و به ميل خود در فضاي پاك با آزادي جان و وجدان پرواز خواهد نمود
تـا اوج بلنـد،    ْو ايـن شـاهباز   اما زماني اين پرواز مطمئن خواهد بـود 

ن وازِتَپرخواهد كشيد كه هر دو بالش قوي و نيرومند و باهم هماهنگ و م
  .باشد

اگر فقط با بال دين پـرواز نمايـد در   . واز ممكن نيستربه يك بال پ
كنـد، در   آسـمانها قصـد   ،بـال علـم   اب تنهاخارزار تقاليد و هوي افتد و اگر

دين و علم بايـد  . ك شودغفلت سقوط كند و هال زارِ شورهبيابان خشك و 
توافق كامل داشته باشند تا كودكان جهان در كنار دانش و فـن و علـم و   

آموزند، به محبت و عشق به همنوع پرورش يابنـد و آزادي   صنعت كه مي
اي كه در تعـاليم و   اراده. و آزادگي را در اطاعت عاشقانه از ارادة الهي دانند

اين صورت ملكـوت خداونـد بـر     در. دستورات مظاهر مقدسه آشكار است
ت جـاري گـردد و   كه در آسمان اس روي زمين مستقر شود و اردة او چنان

  .بركات خود را به عالميان مبذول داردصلح اعظم مواهب و 
  
  
  



 

 

  فصل سيزدهم
  .ها آشكار شود وعده

  كند؟ ها را چه كسي تفسير مي وعده
ماني، اخبار و بشاراتي راجع به روز آخر و ظهـور  سكتابهاي آدر جميع 

معني  ،جديد ذكر شده كه پوشيده و پنهان است و تا رمز آن گشوده نگردد
  .و مفهوم آن آشكار نخواهد شد

  :در كتاب مقدس در آخر رؤياي دانيال آمده
ال، كالم را مخفي دار و كتاب را تا زمـان آخـر مهـر    ياما تو اي دان« 

بسياري به سرعت تردد خواهند نمود و علـم افـزوده خواهـد گرديـد      .كن
پس گفتم اي آقايم، آخر اين امور چـه  . و من شنيدم اما درك نكردم. …

زيرا اين كـالم تـا زمـان آخـر     . خواهد بود؟ او جواب داد كه اي دانيال برو
  )29(».مخفي و مختوم شده است

از قـرآن كـريم بـه    در سرتاسر كتاب مقدس و نيز در آيات بسـياري  
خوريم كه تا تفسير نشود، به معني حقيقي آن پـي   اشارات رمزآلودي برمي

فرمايند كه تفسير و تأويل  يات ميآخداوند در قرآن در مورد اين . بريم نمي
 .داند جز خداوند و كساني كه در علم راسخ هسـتند  اين آيات را كسي نمي

قلبشان به دريـاي علـم    كه مظاهر مقدسه الهي و كساني كه بديهي است
توانند  پس فقط مظاهر الهي مي. خداوند متصل است، راسخ در علم هستند

  .بندگان بيان كنند برايمعني حقيقي آيات خداوند را 
بريم كه  به اين نكتة دقيق پي مي ،كنيم ر ميظوقتي به تاريخ اديان ن

 شـود راسـخ در علـم    كه بـه اشـتباه تصـور مـي    -بسياري از علماي ديني 
با رفتار و گفتار و پندار خويش ثابت نمودند كه هرگـز از حقيقـت    -هستند

داستان بسياري از اين نادانان معـروف بـه علـم در قـرآن و     . اند آگاه نبوده
ان و قيافا دو تـن از علمـاي بـزرگ    نّح .هاي آسماني قبل آمده است كتاب
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نيـز  در ايـن ظهـور   . يهود بودند كه فتوا بـر قتـل حضـرت مسـيح دادنـد     
مظهر ظهـور   قتلِ كفر و م، فتوا بهپيشوايان معروف و نامي در ديانت اسال

 راجع بـه  ،از اين رو ما بايد دربارة تفسيرهاي پيشوايان هر دين. الهي دادند
بـا احتيـاط برخـورد     ،ذكر شده در كتاب آسماني آن ديـن ات وبها و نُ وعده

  .منمائيبدون فكر تصديق ناين تفاسير را كنيم و 
ط عقل و انصاف اين است كه اگر كسي ظاهر شد و ادعا كرد كه شر

دربـارة او واقـع شـده، بـا فكـري آزاد و       ،وعدة انبياء و مظاهر الهي از قبل
اگـر او دروغگـو باشـد، خدعـه و      .بررسي كنـيم  ادعاي او را بدون تعصب

 .زودي آشكار خواهد شد و هيچ ضرري متوجه ما نخواهد شـد ه فريب او ب
 ما اگر او راستگو باشد و ما به خيال خود منتظر كسي باشيم كه اما واي بر

  .رانيمايم و او را از در بِ هم و گمان خود تصور نمودهو در
دهـد كـه آن    تاريخ زندگاني و بيانات حضـرت بهـاءاهللا گـواهي مـي    

 ،هاي مقـدس آنـان   حضرت همان موعودي هستند كه همة اديان و كتاب
تواند از راز پنهان تمام  تنها مظهر ظهور الهي مي. اند وعده به ظهور او داده

هاي آسماني پرده بـردارد و معنـي حقيقـي آن را     هاي الهي در كتاب وعده
  .بيان كند

  پروردگار آمد
هاي الهي است كه  از وعده ،جيء رب يا آمدن پروردگار در روز آخرم

را بخـاطر   ترين نغمات خود اند و بهترين و باشكوه ن بودهآ همة انبيا منتظر
ه اين عبارت را در قرآن آيا مقصود از مجئ رب چيست؟ شبي. اند آن سروده

ديدار خداوند كه به لقاءاهللا تعبير شده در آيات فراواني به بندگان  ؛بينيم مي
  خالص وعده داده شده است

كـه   چنـان  ،از طرفي خداوند هميشه با بندگان خـود بـوده و هسـت   
طرفـي  و از  )30("تر هسـتم  شما نزديك من از رگ گردن به": فرمايد مي
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 شود كه چنـين  چگونه مي. ذات غيبي است كه هرگز قابل شناسايي نيست
  د؟خداوندي را ديد يا به حضورش رسي

آموزند كـه مظـاهر خداونـد كـه ظـاهراً بـه        حضرت بهاءاهللا به ما مي
شـوند،   مردم پديدار مـي  بينِ ،در زمان معيني به ارادة خداوندهيكل بشري 

 يلقـا  ،ايشـان و ايمان به  نماي خداوند هستند كه ديدار آينة صافي و تمام
  .شود خداوند محسوب مي

ن پروردگار اشاره بـه ظهـور مظهـر جديـد     آمدهمينطور مجئ رب يا 
  .ظهور حضرت بهاءاهللا در عصر جديد يعني .خداوند در يوم آخر است

  هاي الهي دربارة حضرت مسيح وعده
در فصل اول كتاب خوانديم كه يهوديان چون معاني حقيقي بشارات 

از آن حضرت اعراض نمودنـد و او را   ،دربارة ظهور مسيح را درك ننمودند
  : فرمايند حضرت عبدالبهاء مي. به صليب زدند

ـ لعل اَجلعاند و شب و روز اَ منتظر ماشيه ْنوز يهوده" گوينـد  ل مـي ج. 
وقتي كه مسيح آمد حكم به قتلش دادند و او را شهيد نمودند و گفتند اين 

ر نيست؛ زيـرا وقتـي كـه مسـيح ظـاهر شـود       نتظَمسيح، شخص موعود م
يح بايـد از مدينـة   مسـ  .عالمات و معجزات بـر حقيقـتش شـهادت دهنـد    

ود جالس گردد و با شمشيري از فـوالد و  ود و بر عرش داآينامعلومي پديد 
كنـد و بـر    هاي قبل را تكميل مي او شريعت .ين حكمراني كندعصاي آهن

قوم يهود را عزيـز كنـد و در زمـان او،    . شرق و غرب سلطنت خواهد نمود
اي برسد كـه بـين حيـوان و انسـان دشـمني       به درجه بايد صلح و آسايش

گرگ و ميش از يك چشمه بنوشند و همة بندگان خدا آسوده شوند . نماند
آنها معاني حقيقي كتاب مقدس را . اين افكار و خياالت قوم يهود بود …
همـة   ايـن كـه   غافل از ،فهميدند و فقط الفاظ را از حفظ نموده بودند نمي
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  .فهيمدند اما آنها نمي د،ها و بشارات تحقق يافته بو وعده
 طـنِ از ب. اگرچه مسيح ظاهراً از شهر ناصره آمد اما او از آسمان آمـد 

يرش لسانش بـود و بـا آن   شمش. اما روحش در آسمان بود ،اده شدمريم ز
. جـدايي افكنـد   ،شرار و حق و باطـل و نـور و ظلمـت   برار و اَاَ شمشير بين
تخت سلطنت ابـدي بـود    ،ان بود و تختي كه برآن تكيه زدرّكلمة او تيغ ب

هرچه . آسماني بود نه زميني .برقرار خواهدبود ،كه تا ابد آن سلطنت مسيح
هرگـز  . ماني است تا ابد باقي استساما آنچه آ .شود فاني مي ،زميني است
موسـي را تفسـير نمـود و تكميـل      حضرت مسيح شريعت. رود از بين نمي

حضـرت مسـيح    .نمايد شريعت سابق را تكميل مي ،جديد هر شريعت. كرد
اش بر شرق و غرب غلبه  هاو با كلم. هاي قبل را تكميل فرمود هم شريعت

امروز در تمام كره زمين كلمة او منتشر شده است و افراد بيشـماري  . نمود
او يهود را عزيز نمود يعني كساني كه از قوم يهـود  . نمايند او را اطاعت مي

  .با انتساب به او، بزرگواري و عزت ابديه يافتند ،و حقير و ذليل بودند دبودن
نوشند، ملتهـا و اقـوامي بـود     يك چشمه ميمعني آن حيواناتي كه از 

 ،كه با هم دشمن بودند اما در ساية تعاليم آن حضرت به محبت و مهرباني
  )31(".از چشمة ابدي مسيح نوشيدند

جالب اينجاست كه هم مسيحيان و هـم مسـلمانان، معـاني كلمـات     
كه به صورت رمز دربارة ظهور حضرت مسيح بيان شـده،   را كتاب مقدس

اما دربارة بازگشت مسيح در روز آخـر،   ،كنند ند و آن را تصديق ميپذير مي
العـاده و   گيرنـد و منتظرنـد وقـايع خـارق     همان روش يهوديان را پيش مي

 ها به ظاهرِ غيرطبيعي بصورت معجزه آسا در عالم پديدار شود و تمام وعده
  .ظاهر تحقق يابد

  ت دربارة حضرت باب و حضرت بهاءاهللابشار
هاي فراواني كـه مربـوط    بهائيان معتقدند كه اخبار و بشارات و وعده
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در كتـاب مقـدس و   » پـدر ابـدي  «و   »آمدن پروردگـار «و » روز آخر«به 
هاي آسماني ديگر نيز آمده، مربـوط بـه ايـن ظهـور      بشاراتي كه در كتاب

» دزد در شـب «در كتـاب  . جديد است و تماماً  به واقعيـت پيوسـته اسـت   
آيات فراواني از كتاب مقـدس نقـل شـده و بـا زمـان       ،ام سيرزنوشته ويلي

دزد در «نـام  . ظهور حضرت باب و حضرت بهاءاهللا منطبق گرديـده اسـت  
اما اين را بدانيد «  :بر اساس اين آيات انجيل انتخاب شده كه فرمود »شب

مانـد   بيدار مـي  ،آيد دانست كه دزد در چه ساعت مي كه اگر صاحبخانه مي
بريـد پسـر    نيز مستعد باشيد زيرا در ساعتي كه گمـان نمـي  پس شما  …

هرگاه بيدار نباشي، مانند دزد برتـو خـواهم   «و يا اين آيات  »آيد انسان مي
  »لكن روز خداوند چون دزد خواهد آمد«، » آمد

كساني كه در خواب بودند، از آمـدن او آگـاه    ،در تمام ظهورات الهي 
و آمادگي پذيرش  بودهروحاني  درككه داراي  نشدند و تنها اندكي از آنان

   .دارند، از ظهور جديد آگاه شدندداشته و كلمه الهي را 
كه كسـاني كـه گـوش    سازد ما را به اين نكته آگاه مي ،تاب مقدسك

ديـدن دارنـد،    بـراي دارند، نداي الهي را خواهند شنيد و كساني كه چشم 
هـايي   ياري از وعـده بسـ  ،نويسنده طي هفت سال تحقيق. خواهند شناخت

صورت سال و ماه و روز در كتـاب مقـدس آمـده بـا تـاريخ ظهـور       ه كه ب
كند و در كنار آن از آيات قرآن و روايات اسـالمي   حضرت باب تطبيق مي

يابد و  او حتي محل ظهور موعود همة اديان را ايران مي .جويد نيز مدد مي
  .كند يكايك آياتي كه شاهد اين گفتار است، نقل مي

جـالل يهـوه و زيبـايي خـداي مـا را       …زيبايي كرمل و شـارون  «
  »مشاهده خواهند نمود

ظهور پسر انسـان نيـز    …كه برق از مشرق ساطع شده،  همچنان«
  )32(«چنين خواهد شد



 ظهورجديد براي عصرجديد

241 
    

  )33(»و اينك جالل خداي اسرائيل از طرف مشرق آمد«
برپـا خـواهم   ) ايران(گويد من كرسي خود را در عيالم  و خداوند مي«

  )34(»ودنم
كـه بـه حـروف ابجـد برابـر      » غرس«مي به سال او در روايات اسال

زماني و دو زمان و «سالي كه در كتاب مقدس به . خورد است برمي 1260
يكسال و دوسال و نصف سال برابر سه سـال  (ياد شده  )35(»نصف زمان
روز كه در كتاب مقـدس هـر روز    1260ماه سي روزه برابر  42و نيم برابر 

  )36()يكسال حساب شده است
  )37(»دوماه پايمال خواهند نمود چهل را) ماورشلي(شهر مقدس  و«

روز نبـوت   1260به دو شاهد خود خواهم داد كه پالس دربر كرده « 
  » ايندنم

 .اما اين روز را هزار سال فرموده اسـت  ،حساب روز در قرآن نيز آمده
فرمايد خداونـد امـرش را از آسـمان بـه زمـين تـدبير        در سورة سجده مي

گردد به سـوي او در روزي كـه مقـدار آن هـزار سـال       كند پس باز مي مي
  .شماريد است، از آنچه مي

ير امـر خداونـد بـود از    بهائيان معتقدند كه ظهور پيـامبر اسـالم تـدب   
آسمان به سوي زمين و اين وحي و الهام الهي كه بر پيامبر و امامـان كـه   

 260از درياي فضل و بخشش آن حضرت نصيب برگرفته بودند تـا سـال   
بـا صـعود امـام حسـن     . هجري كه امام يازدهم درگذشـت، ادامـه داشـت   

بعـد  . تامر به سوي خداوند بازگشت در روزي كه هزار سال اس ،عسكري
يعني بعـد از يـك زمـان و دو زمـان و نصـف       1260از هزار سال در سال 

نبي ذكر شده بود، حضرت باب اظهار امر فرمـود  دانيال زمان كه در كتاب 
  .و روز جديد خداوند آغاز شد

ويليام سيرز در تحقيقات خود به روايات ديگري نيز برخورد از جملـه  
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امر خداوند و نام  60و در سال » داشتاو چند وزير ايراني خواهد «كه  آن
  .او بلند خواهد شد

صدها آيه نقل گرديـده كـه بـا تـاريخ ايـن      » دزد در شب«در كتاب 
هـاي آن   ظهور و مكان زندگي مظهر ظهور جديد الهي و تعـاليم و آمـوزه  

  .حضرت منطبق است
  روز خدا

نمـود روز خداونـد در آن    خورشيد حقيقت در هر دوري كه طلوع مـي 
 ،در آن روز. اند هريك از مظاهر الهي روزي مخصوص خود داشته. بوددور 

ها الهـي بـه وسـيلة     تعاليم و آموزه ،متناسب با درك و استعداد مردم زمان
 آن تعـاليم مـردم را رشـد و نمـوِ    . گرفـت  در اختيار آنان قرار مي مظهر امر

خـود   وقتي اثرات تعليم الهي به نهايـت  .داد بخشيد و ترقي مي روحاني مي
 .شـد  كرد و ظلمت حاكم مي تاريكي برافكار بيشتر مردم غلبه مي ،رسيد مي

آفتاب حقيقت دوباره از افقي ديگر و با نام ديگـر   ،بعد از گذشت دورة دين
مردمي كه بر اثر تربيت مظهر امر قبـل بـه   . نمود روز ديگر طلوع مي براي
هـور جديـد را   توانسـتند ظ  اي از ترقي روحاني رسيده بودند كـه مـي   درجه

يــا » روز آخـر « .آوردنـد  شـناختند و بـه او ايمــان مـي    بشناسـند، او را مـي  
آفتابش هرگز غـروب نكنـد و    .آخرالزمان، روزي است كه شب از پي ندارد

  .هميشه ارواح مردمان در اين عالم و عالمهاي ديگر را نوراني نمايد
ان را اساس ادي وحدتحضرت بهاءاهللا طلوع آن خورشيد جاويدند كه 

خورشـيد حضـرت موسـي و حضـرت عيسـي و حضـرت       . آموزند به ما مي
زرتشت و حضرت محمد و حضرت باب و حضرت بهـاءاهللا يـك خورشـيد    

  . حقيقت آنها يكي است. بيشتر نيست
هاي مختلف بيـان   هاي مختلف و به شكل اگرچه تعاليم آنها در زمان

  .از يك منبع بوده است  ،شده
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  هندسه گيتي كند ،گرچه علمش       پدر تي تي كند ،بهر آن كودك
است با هزار سـال   از حقيقت الهيه براي انسان بيان شدهآنچه امروز 

اين تفاوت در اسـتعداد و درك بشـر اسـت نـه در     . قبل البته متفاوت است
همان گونه كه تعاليمي كه هزار يا دوهزار سال قبـل  . الهيهو بيانات تعاليم 

بشـر آن   بـراي بشر امروز كافي نيست، تعاليم امـروز نيـز    برايبيان شده 
  .زمان قابل فهم نبوده است

آموزد كه پايـه   كودكي كه در كالس دوم يا سوم است مطالبي را مي
هرگـز يـك دانشـجو انتظـار نـدارد      . و اساس آموزش او در دانشگاه است

طـور كـه طفـل     همـان  ،مطالب دورة دبسـتان را در دانشـگاه فـرا بگيـرد    
  .تاني قادر نيست مفاهيم عالي دانشگاهي را درك كنددبس

  روز جزا
بـر  دربارة يـوم جـزاء    يفراوان هاي  به مثال حضرت مسيحدر بيانات 

  :فرمايد از جمله مي .خوريم مي
وقت هـر   و در آن …پسر انسان خواهد آمد در جالل پدر خويش « 

موسم حصـاد  ه روز را ب و آن )38(»كسي را موافق اعمالش جزا خواهد داد
سـوزانند و گنـدم را در انبارهـا     تشبيه نموده كه كركاسها را در آتـش مـي  

  :فرمايد كنند، مي خيره ميذ
همانطور در عاقبت اين عالم خواهد شد كه پسر انسان مالئكه خود «

را فرستاده همة لغزش دهندگان و بدكاران را جمع خواهند كرد و ايشان را 
كـه گريـه و فشـار دنـدان بـود آنگـاه        جائيبه تنور آتش خواهند انداخت 

  )39(».عادالن در ملكوت پدر خود مثل آفتاب درخشان خواهند شد
كه در اين قبيل موارد در متون معتبـر كتـاب   » عاقبت عالم«عبارت 

بسياري را بر آن داشته كه تصور كنند كه چون روز جزا  ،مقدس ذكر شده
ايـن تصـور بـدون شـك      ولـي  .كره خاك ناگهان منهدم خواهد شد ،رسد
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» انقضاء يا پايان دور«اشتباه است و ترجمه صحيح اين عبارت ظاهراً بايد 
دهد كـه ملكـوت پـدر بـر روي زمـين        زيرا حضرت مسيح تعليم مي .باشد

دعـا كنـيم    :فرمايـد  مـي  .سـت ا كه در آسـمان  چنان ،استقرار خواهد يافت
بـر روي زمـين نيـز     كه در آسمان است ملكوت تو بيايد و اراده تو چنان«

  )40(».كرده شود
آيد تا دهقانان شرير  مي )پدر( وقتي مالك تاكستان ،تاكستان لِار مثد

ـ  ،كند خراب نمي را) عالم( تاكستان ،را هالك كند دهقانـان  ه بلكه آن را ب
سـت  ا لهـذا معلـوم  . ها را به او بدهند سپارد تا در موسم خود ميوه ديگر مي

حضرت مسيح در  .دشوبلكه بايد آباد و احيا  ،گرددكه زمين نبايد متالشي 
كـه پسـر انسـان بـر      وقتي ،عاددر م "فرمايد جاي ديگر در باره آن روز مي

ـ    )41("كرسي جـالل نشـيند   اوقـات  «عنـوان  ه و پطـرس قـديس از آن ب
ـ   ايدتـ باهمه چيز كه خداونـد از   زمان معاد«و   »استراحت زبـان  ه عـالم ب

ايـن روز   .ياد كرده اسـت  )42(»خبار نمودآن اجميع انبياي مقدس خود از 
پـدر  » رب الجنود«همان آمدن   ،جزا كه حضرت مسيح از آن سخن گفته

 ،انـد و آن  آسماني است كه اشعيا و ساير انبياي عهد عتيق از آن خبـر داده 
ْمهيب شريران است و در عين حال زماني است كه عـدالت  زمان مجازات 

، سـت ا كـه در آسـمان   چنـان  ْمستقر شده و حق و حقيقت در روي زمـين 
  .حكمفرما خواهد بود

روز  ،الهيـه ظهور هـر يـك از مظاهرِ   آموزد كه تعاليم بهايي به ما مي
يعني حضـرت بهـاءاهللا روز جـزاي     ،ولي ظهور مظهر كلي الهي .ستا جزا

 .كنـيم  مي ست كه ما در آن زندگيا جهان ه از تاريخ ي اين دورابرعظيم 
صافور كه حضرت مسيح و حضرت محمد و بسـياري از پيغمبـران    صداي

همانا نداي مظهر ظهور الهي است بـه اهـل    ،كنند ديگر از آن صحبت مي
كه در قالب عنصري بوده و چه نفوسي كـه آن را   چه آنان، آسمان و زمين
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  .ترك گفته باشند
   قيامت

ــد كــه در روز قيامــت   ــؤمنين هــر دينــي معتقدن ــر م مردگــان از قب
  .به مجازات اعمال بد و پاداش رفتار نيك خود برسند تاخيزند  ميبر

آموزنـد كـه مقصـود از مـرگ و زنـدگي و       حضرت بهاءاهللا به ما مـي 
بيشـتر مـردم   . برخاستن از قبر در روز قيامت، مرگ و زندگي ايماني اسـت 

در هـر ظهـوري اعتـراض نمودنـد و شـمس       ،چون اين معني را نفهميدند
فرمايد كه بايد دوباره متولد گرديـد   حضرت مسيح مي .يقت را نشناختندحق

فرمايد كسي كه از آب زنـدگاني و روح قدسـي مسـيحايي     و همچنين مي
زيرا هرچه از جسـد  . زنده نشد، قابل ورود و دخول در ملكوت رباني نيست

ـ ه نَكـ ( اوست جسد و هركه از روح  ،ظاهر شد و تولد يافت س عيسـوي  فَ
  .زنده شد، اوست روح )باشد

در هر ظهوري متولد  الهياي كه از روح و نفس مظاهر  يعني هر بنده
محبت  زندگاني و برانگيخته شدن و ورود به بهشت و زنده شد، بر او حكم

مـرگ   بر او حكم ،شود و هركس از كلمة مظهر ظهور زنده نشده الهيه مي
  .شود خداوند مي و غفلت و ورود به آتش كفر و غضبِ

زيـرا كـه در    .مقصود حقيقي از زندگاني، زندگي قلب است نـه جسـد  
امـا زنـدگاني روحـاني     ،زندگي جسماني همة مـردم و حيوانـات شـريكند   
آنان از درياي ايمان . نيرندمخصوص كساني است كه داراي فؤاد و قلب م

  .برند نوشند و از ثمرة ايقان نصيب مي مي
  »ن بقا را فنا از پي نيايداين حيات را موت از عقب نباشد و اي« 

قيامت با جسـم ظـاهري و جسـد عنصـري،       به موجب تعاليم بهايي
رود  رو به تحليل ميجسم وقتي ارتباط جسد با روح قطع شد، . كاري ندارد

گردد و هرگز  ذرات آن به خاك برمي. شود و در مدت كوتاهي متالشي مي
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 ظهـور كـه مظهرِ  اما در قيامت.در همان هيكل جمع و تركيب نخواهد شد
شود، هركس او را شناخت و به محبـت و اطاعـت او    جديد الهي ظاهر مي

خيزنـد،   قبري كـه از آن برمـي  . يابد روحاني دست مي تبپا خاست، به حيا
خبـري   شود، خواب غفلت و بي قبر ناداني است و خوابي كه از آن بيدار مي

بسياري از مردمان منتظر ظهـور الهـي و اشـراق خورشـيد حقيقـت       .است
كه خورشيد طلوع نمود و مظهر الهي امر خود را آشـكار   اما همين ،هستند

بسـيار   ،اني كه چشم دل بگشايند و نور حقيقي را مشاهده كنندسفرمود، ك
  .و چه عزيز و مباركند اين برگزيدگان بينا و هوشياران شنوا. اندكند

شود كه مظهر ظهورجديد پـرده از رخ   هر دين زماني آغاز ميقيامت 
  .دروة يك ديانت است لِروز قيامت به طو .براندازد

يعني ديدار مظهر امر خداونـد كـه بـا ظهـور      لقاءاهللا يا ديدار خداوند،
دري  ايـن ديـدار،  . شـود  پذير مـي  جديد او براي طالبان و مشتاقان امكان

آموزيم كه اسـاس زنـدگي    ما مي روز اين ا. شود است كه به بهشت باز مي
 ،در ايـن راه . ما محبت اهللا و معاشرت صميمانه بـا ديگـران اسـت    حقيقيِ

حقيقـي و   بهشت گردد و به مفهومِ ور مي آتش عشق الهي در دل ما شعله
  .بريم شادي روحاني پي مي

راه الهـي  شـاه  هاي نفس كه ما را از از طرف ديگر پيروي از خواسته
افكنـد، آتـش    كند و به چاه خودخواهي و خودپرستي و غفلـت مـي   دور مي

 ،آتشي كـه دشـمني و كينـه و گمراهـي    . افروزد برميجهنم را در وجود ما 
  .سازد ور مي پيوسته آن را شعله
مسيح بازگشت  

بسياري از مسيحيان بر اين باورند كه وقتي مسيح سوار برابر با قوت 
، با همان هيكل بشري خواهد آمد كـه دوهـزار سـال    و جالل عظيم بيايد

 .رفت و سرانجام به صليب كشيده شـد  هاي اورشليم راه مي پيش در كوچه
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دانند كـه بـر دسـت و     مي هائي ميخآنها حتي نشانه حقيقي بودن او را اثر 
  .اي كه پهلوي او را شكافت پاي او كوبيده شد و زخم نيزه

بـه  اندكي در بيان آن حضرت تفكر كنند، همه چيز را  ،ايشان اگراما 
وقتي كه حواريون از مسيح پرسيدند كـه مگـر   . د ديدناي ديگر خواه گونه

همـه  . فرمـود كـه او آمـد     قرار نبود قبل از تو، ايليا بيايد؟ پـس چـه شـد؟   
فهميدند كه منظور او يحيي معبا حيرت ادامة بيانش را گوش . داني استم

هركه . الياس است كه بايد بيايد ناين هما. ر خواهيد قبول كنيداگ«دادند 
 آن حضرت به حواريون آموخت  كـه رجعـت   )43(»گوش شنوا دارد بشنود

قوت و توانايي و تسـليم   ؛الياس يعني تولد شخص ديگري با همان صفات
  . در برابر ارادة الهي

ل مثل بوته گل سرخي كه پارسال گـل داده و امسـال نيـز بوتـه گـ     
هـاي هـر دو    صفات و ويژگـي . سرخي در شهري ديگر همان گل را بدهد

دربارة رجعت حضـرت مسـيح نيـز    . گل يكسان است اما همان گل نيست
بـا آمـدن    احضرت بهاءاهللا در كتـاب ايقـان رجعـت مسـيح ر    . چنين است

اگر خورشيد امـروز بگويـد   . دانند حضرت باب و ظهور خودشان منطبق مي
در محـدودة روز و   -درسـت اسـت و اگـر بگويـد     ،من خورشيد روز قـبلم 

اگر گفته شـود كـه همـة    . صحيح استباز هم كه من غير از آنم،  -تاريخ
درست است و اگر گفته شود كه هركدام اسم و رسـمي   ،روزها يكي است

 و سال و مـاه   روزهاي هفته .آن هم صحيح است ،جداگانه و متفاوت دارند
اما  هركدام اسمي ديگر و ويژگي و رسـمي ديگـر    ،كه يكي هستند با اين
حضرت بهاءاهللا با ذكر ايـن مثـال از مـا    . فاقد آن است، كه روز ديگر دارد
خواهند كه با همين روش، تفـاوت و وحـدت مظـاهر مقدسـه را درك      مي

  .كنيم
فرمايند كه مسيح عبارت از حقيقت رحمانيه  حضرت عبدالبهاء نيز مي
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او  .روردگاري است كه نـه آغـاز دارد و نـه پايـان    و جوهر يگانگي و ذات پ
كند  كند در هر عهد و عصري و دوباره طلوع مي كند و غروب مي طلوع مي

  .كند در عصري ديگر و غروب مي
  عالمات در آسمان و زمين

آيات فراواني در كتاب مقدس و قرآن دربارة روز ظهور يا روز آخر يـا  
ظـاهر   تواند بپذيرد كه به ظاهرِ نميروز قيامت آمده كه هيچ انسان عاقلي 

  .چنين اتفاقي بيفتد
پـيش ازظهـور    د،ريكي و ماه به خون مبدل خواهند شـ آفتاب به تا«

  )44(»عظيم و مهيب خداوند يومِ
آفتاب تاريك گردد و ماه نور خـود را ندهـد و سـتارگان از آسـمان     «

  )45(».افالك متزلزل گردد يها فروريزند و قوت
و  …رت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبـال سـيرت   وِّاذا الشمس كُ«

  )46(»اذا الصحف نشرت و اذا السماء كشطت و اذا الجحيم سعرت
رموز و  ،دهند كه اين آيات حضرت بهاءاهللا در كتاب ايقان توضيح مي

  .ن تعبير شودآ ينبايد فقط به معناي ظاهر واشارات است 
گونه  همان. الهي استمثالً مقصود از آفتاب و شمس، مظاهر ظهور 
بخشـد،   كند و مدد مـي  كه خورشيد ظاهري همة عالم هستي را تربيت مي

نمايـد و تربيـت    مـدد مـي   ،ارواح و نفـوس  مِخورشيد حقيقت نيـز بـه عـالَ   
يهود به منزلة آفتاب بود و حضرت مسـيح   برايحضرت موسي  .فرمايد مي

فتـاب بـه   تاريك شدن آ. مسلمانان برايمسيحيان و حضرت محمد  براي
خاطر سوءتفاهم و ه معناي اين است كه تعاليم اصلي اين مظاهر حقيقت ب

شود و مردم  ب پيروان و رؤساي اين اديان، تيره و تار ميغلط و تعص تعبيرِ
تـري   ماه و ستارگان كه منبع نور ضعيف. برند سر ميه در تاريكي روحاني ب

 ،در صحرا هستندمان و راهنمايي گمگشتگان دهستند اما سبب هدايت مر
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مبـدل   ندهد يا به خو وقتي ماه نور خود را نمي. باشند علماي هر دين مي
ست كـه علمـاي   ا ريزند، مقصود اين سمان فرو ميآشود و ستارگان از  مي

دهنـد و بـه    قدر و مقام خود را از دسـت مـي   ،هر دين و پيشوايان مذهبي
تي برآنهـا  شوند و هوي و هـوس و دنيـا پرسـ    دشمني و جدال مشغول مي

  .كند غلبه مي
آموزند كه مفاهيم ديگـري نيـز در    حضرت بهاءاهللا همچنين به ما مي

از جملـه مـاه و سـتارگان رمـزي از     . آفتاب و ماه و ستارگان پنهان اسـت 
  .يابد تعاليم و احكام هر ديني است كه در ظهور بعد تغيير مي

ط بـه ظهـور   ها و اخبار مربـو  و اشاره در عالمات و نشانه با وجود رمز
صورت روحاني تحقق ه م بهصورت ظاهر و ه ها هم ب بعد، بعضي از وعده

 ،صورت ظاهر خراب شد و پايمال گرديده ب كه مثالً ارض مقدس .يابد مي
  )47(.گردد شكفته آباد و  مانند گل دوبارهدر روز قيامت  

  ها و كوهستان خشك در اراضي مقدسه به تاكستان يها اينك بيابان
 .به باغ و بستان تبديل شده است

  طرز آمدن موعود 
و پسر انسان را ببينند كه بر ابرهاي آسمان با قوت و جالل عظـيم  «

  )48(».آيد مي
اما چون پسر انسان در جالل خود، با جميع مالئكه مقدس خـويش  «

نشست و جميع امتهـا در حضـور او    آيد، آنگاه بر كرسي جالل خود خواهد
ها را  كند به قسمي كه شبان، ميش جمع شوند و آنها را از همديگر جدا مي

  )49(».كند از بزها جدا مي
حضـرت بهـاءاهللا در    .نظير اين آيات در قرآن كريم نيـز آمـده اسـت   

 بـاال و مقـام عـاليِ    فرمايند كه مقصود از آسـمان، جهـت   كتاب ايقان مي
يعني هرچند اين افراد مقدس بـه ظـاهر از بطـن مـادر     . ستمظاهر الهي ا
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انـد و هرچنـد روي    سمان امـر نـازل شـده   آدرحقيقت از  اما ،شوند زاده مي
و در حـالي كـه در   . انـد  معاني تكيه زده اما بر مقامات عاليِ ،زمين ساكنند

 حركـت  بي. در پروازند» هواهاي قرب« كنند، در  بين مردم رفت و آمد مي
سرزمين روح در حركتند و بدون بال و پر به فضـاي احـديت پـرواز    در  ،پا

در هر «و مشرق و مغرب عالم وجود را طي فرمايند  ،سيفَدر هر نَ. فرمايند
اموري اسـت كـه   مقصود از ابر ».نمايند غيب و شهود را سير آني ملكوت ،

فرمايـد كـه هـر     چنانچـه در قـرآن مـي   . مخالف نفس و هواي مردم است
سوي شما آمد به چيزهايي كه مخالف نفس و هـواي شـما   ه ب رسولي كه

  )50(» شتيدكُ مي بود، گروهي از آنها را تكذيب نموديد و گروهي را
بعضي از چيزهايي كه مخالف هـواي مـردم اسـت عبارتنـد از تغييـر      

هـاي   شكستن قالب ،هاي عادي تبرداشتن رسم و سنّ ،تبديل دين ،احكام
  .ني تازه و حقايق بديعفكري هزارساله و آوردن معا

هـاي بشـري    ست كه آن مظهر الهي بـا ويژگـي  ا معني ديگر ابر اين
 ثروتمندفقير يا . شود خوابد، بيدار مي نوشد، مي خورد، مي مي. شود ظاهر مي

همه اينها مردم را به شـك و شـبهه   . گردد شود يا ذليل مي عزيز مي. است
راحتي شناخته ه الهي بشود كه حقيقت مظهر امرِ اندازد و مانع از آن مي مي
ايـن  .  گيـرد  خورشيد حقيقت را مـي  ي، جلو)غمام(اين موانع مثل ابر .شود

 هـاي علـم و عرفـان مـردم بـه آن شـكافته       كه آسـمان  است ابري همان
روزي كه آسمان به ابر شكافته ( ؛)51(»يوم تشقق السماء بالغمام«.شود مي
ها را از مشاهدة  گيرد و ديده خورشيد را مي يكه ابر جلو همچنان )شود مي

دارد، اين امور نيز مردم را از شناسايي آن شـمس حقيقـت منـع     آن باز مي
گرسـنه   ؛شوند ديدند كه انبياء نيز به فقر دچار مي وقتي مردم مي .نمايد مي
گـذارد، بـه    شوند و حوادث اين عالم روي آنها اثـر مـي   بيمار مي ؛گردند مي

 خـدا سي از جانـب  كشود  ند كه چگونه ميدش ر مييند و متحادافت شك مي
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تـا آنجـا كـه در قـرآن      اهل عالم غالب اسـت  ةادعا كند كه بر همبيايد و 
اگـر تـو   » لـوالك لمـا خلقـت االفـالك    «فرمايد  طاب به رسول اهللا ميخ

آنوقت به اين باليا دچار  ،كردم ها را خلق نمي نبودي عالم هستي و آسمان
از فقـر و   .كند داستان همة انبيا از اين باليا حكايت مي. شود و كاري نكند

ايشان را در شهرها بـه   پيروانچه سرهاي  چنان .بيماري و ذلّت و خواري
هميشـه دوسـتان   . شـدند  فرستادند و مانع از تبليغ امر خداوند مي هديه مي

ـ  ،حق در دست دشمنان دين مبتال بودند ي كـه هـر باليـي كـه     رطـو ه ب
همـه ايـن امـور،     .آوردنـد  خواستند بر سر ايـن جـواهر خلـق وارد مـي     مي

ـ  براياي  وسيله ر از اغيـار معلـوم   ل از خـار و يـا  امتحان بندگان است تا گُ
ها را از  به قسمي كه شبان، ميش ؛كند و آنها را از همديگر جدا مي«. گردد

  »كند بزها جدا مي
فرمايند كه اگـر در هـر عصـري عالئـم ظهـور،       حضرت بهاءاهللا مي

توانـد   مطابق آنچه در اخبار است، در عالم ظاهر شود، ديگر چه كسي مـي 
چگونه نيكوكار از بدكردار جـدا شـود و    آنگاه. حق را رد نمايد و رو بگرداند
طـور كـه    اگـر آن  ؟ظـاهربين معلـوم شـوند    ياران حقيقي از خودپسـندانِ 
سمان ظاهري همراه با مالئكه بيايـد، چـه   آاز  رمنتظرند، مسيح سوار بر اب

بلكه ترس و اضطراب همـه   ؟تواند اعراض كند و اعتراض نمايد كسي مي
يستند حرفي بزنند تا چه رسـد بـه رد و   ري كه قادر نوطه گيرد ب را فرا مي

وقتي پسر انسان در هيكل بشري ظاهر شود، آنها كه چشم دلشـان  . قبول
شان بيدار، نور حـق را از ميـان ابرهـا مشـاهده      باز باشد و بصيرت روحاني

كنند و از قدرت و جالل حقيقي او كه عالم را احاطـه كـرده، شـادماني     مي
  ب و پردة تعصـب و پليـدي گنـاه   ان به حجااما آنها كه چشمانش .كنند مي

محـروم از   ،آنها در تاريكي. بينند پوشيده است، جز ابرهاي تيره چيزي نمي
  .مانند بركات آفتاب، تا ابد سرگردان مي
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اينك من رسول خود را خواهم فرسـتاد و او راه را پـيش روي مـن    «
ناگهـان بـه      باشـيد  مهيا خواهد ساخت و خداوندي كه شما طالب او مـي 

عهـدي كـه شـما طالــب او     يعنــي آن رسـولِ  .هيكـل خـود خواهـد آمـد    
و كيست كه  ؟دد شُل توانَمّحتَاما كيست كه روز آمدن او را م …باشيد مي

زيرا اينك آن روزي كه مثل تنور مشتعل ؟د ايستادوي، توانَ در حين ظهورِ
ران و جميع بدكاران، كـاه خواهنـد بـود    بِّكَتَباشد، خواهد آمد و جميع م مي
ترسيد، آفتـاب عـدالت طلـوع خواهـد      شما كه از اسم من مي براياما  …

52(»فا خواهد بودكرد و بر بالهاي وي، ش(  
  :حضرت بهاءاهللا مي فرمايند

»هم نداي الهي مرتفع . صغاء استفي الحقيقه امروز، روز مشاهده و ا
بايد جميع آنچه شـنيده  . ، مشرق و الئحظهور است و هم انوار وجه از افقِ

   نـات و ظهـورات نـاظر    يِّشد، محو نمود و به عـدل و انصـاف در آيـات و ب
  )53(».شد

  »اكبر است فضل اعظم و فيضِ امروز، روزِ«
رحمـت ظـاهر اسـت و آفتـاب عنايـت       امروز روزي است كه بحـرِ «

محبـت و   فـوس پژمـرده را بـه نسـائمِ    بايد نُ. جود، مرتفع ق و سحابِشرِم
مم نمودرّت و مياه مرحمت، تازه و خُود«  

جميع  .چه كه در جيمع كتب، به يوم اهللا معروف. امروز عظيم است«
 انـد و همچنـين احـزابِ    لقاي ايـن يـوم بـديع بـوده     طالبِ ،انبياء و اصفياء
اشراق نمود، كـل   و چون آفتاب ظهور از سماء مشيت الهي. مختلفة ارض

منصعمشاهده گشتند، الّدهوش ق و ما ماهللان شاء«  
  
  



 

 

  فصل چهاردهم
بدالبهاءعحضرت حضرت بهاءاهللا و  بشارات  

  اهللا هكلم ةقوة خالق
بزرگترين دليل بـر حقانيـت هـر    . خداوند بر همه چيز قادر و تواناست

هرگـاه  . نهايت است آن است كه كلمات او داراي قدرت بي مظهر ظهوري
سخني بگويد يا بنويسد، آن كالم داراي نفوذ و تأثير نامحـدود در تغييـر و   

 نـد و كنهرچـه دشـمنان مخالفـت    . باشـد  عالم و امور بشري مي دگرگوني
ند و محوكننـد، آن نـدا، بلنـدتر    سـاز سعي نمايند تـا آن صـدا را خـاموش    

حتي حبس و شكنجه و قتل مظهر امر . اندازد طنين مي شود و در عالم مي
  .شود كه قدرت و عظمت او بيشتر آشكار شود و پيروان او، سبب مي

د و رسـانَ  كالم خود را به گوش نوع انسان مي ،لة انبياءيخداوند به وس
وقتي كالم يك پيامبر دير يـا زود بـه حقيقـت    . كند ارادة خود را ظاهر مي

  .ترين دليل بر راستي گفتار اوست واضح ،پيونددب
گـردد،   بارد و به آنجـا بـر نمـي    كه باران و برف از آسمان مي چنان«

تخم،  را سازد، و برزگر بلكه زمين را سيراب كرده، آن را بارور و برومند مي
گردد،  بخشد، همچنان كالم من كه از دهانم صادر مي و خورنده را نان مي

ثمر نخواهد برگشت بلكه آنچه را كه خواست، بجـا   نزد من بي. خواهد بود
  )54(»آنچه آن را فرستادم، كامران خواهد گرديد برايخواهد آورد و 

حضرت بهاءاهللا به زمامداران جهـان فرمودنـد كـه صـلح جهـاني را      
برقرار كنند، اما آنها تا پايان قرن بيستم پيوسـته سياسـت جنـگ را ادامـه     

از طرفـي ميليونهـا نفـر در     ،ايـن سـرپيچي و نافرمـاني    ةدادند و در نتيج
خصوص جنگ جهاني اول و دوم جان باختنـد و  ه هاي گوناگون و ب جنگ
دند و از طـرف ديگـر چنـدين سلسـله از     شـ هاي بيشـمار سـوگوار    خانواده



 بشارات حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء

254 
 

  .منقرض شد ، دودمان پادشاهان و سالطين
حضرت بهاءاهللا به زمامداران جهان فرمودنـد كـه نسـبت بـه مـردم      

اي  كشور خود مانند حافظ امين رفتار كنند و اقتدار سياسي خـود را وسـيله  
. راحت و آسايش و سـعادت و خوشـبختي عمـوم مـردم قـرار دهنـد       براي

در حـال رشـد و ترقـي     امروزه قوانين اجتماعي در بيشتر كشورهاي جهان
مهمتـرين مسـئلة    –هرچند به طور نـاقص   – وق مردمحق رعايت است و

  . هر حكومت است
اندازه و فقر بـيش از حـد،    وت بيرث برايحضرت بهاءاهللا در آثار خود 

 بـراي قـوانيني   به بعـد  از آن زمان. اند فرمودهارائه  دستورالعمل و تعاليمي 
تعيين حداقل حقوق كارگران و بيمة آنـان از طرفـي و ماليـات تصـاعدي     

  .پيوسته مورد توجه رؤساي كشورها قرار گرفته است ،ثروتمندان ايبر
آن ازپس  . حضرت بهاءاهللا بردگي انساني و اقتصادي را منع فرمودند

ـ     در همة نقاط عالم، بـرده  سـوي آزادي و  ه داري لغـو گرديـده و حركـت ب
  .ها در جريان است رهايي از سوء استفادة اقتصادي انسان

بهـاءاهللا حقـوق زنـان و مـردان را در جامعـه      از زماني كـه حضـرت   
هايي كه در طول هزاران سال بـر پـاي    انساني، يكسان دانستند، قيد و بند

زنان محكم شده بود، به يكباره از هم گسيخت و آنان، بـه سـرعت تمـام    
هاي علمي  نان با مردان در همة ميدانع مقام واقعي خود را دريافتند و هم

ـ قـوانين اجتمـاعي نيـز تَ   . ي به پيش تاختنندو اجتماعي و حتي سياس لّسط 
ـ  م كلـي از  ه طلق مردان بر زنان را محدود نمود و در بسياري از كشـورها ب

  .ميان برداشت
حضرت بهاءاهللا وحدت اساس اديان را بيان فرمودند و به ما آموختند 
كه پايه و اساس همة اديان يكي است و اين همه سوءتفاهم و اختالفـات  

تدبيري رؤساي اديان و غفلت و ناداني پيروان آنها حاصـل شـده    بي بر اثر
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از اواخر قرن نوزدهم افراد مخلص و فداكاري از پيروان مختلـف در  . است
سراسر عالم سعي نمودند تا روح سازش و همكاري بين مـذاهب مختلفـه   
ايجاد كنند و در مجموع تعصبات قومي و مذهبي در همه جا كاهش يافته 

. انـد  مدارا و پذيرش را در جامعه خود نهـاده  مردم، اساس فرهنگو بيشتر 
جو نيز بـه شـدت در    هاي خشونت طلب و ستيزه البته در اين ميان انديشه
وحـدت نـوع انسـان مبـارزه نماينـد و بـذر        برايتالشند تا با ارادة خداوند 

كـه اقتضـاي    از آن غافـل . بپاشـند دشمني و كين و نفرت بين اهل عالم 
وحدت و الفت و يگانگي بين جميع اهل عالم است و شواهد آن در  امروز،

وقتي كه يك شبكه جهاني ارتباطـات، بـا   . جميع امور زندگي نمايان است
تلفن و ماهواره و اينترنت، همه را فارغ از رنگ و نژاد و مـذهب و قوميـت   
به هم متصل نموده و معامالت و روابط سياسـي و اجتمـاعي، سـيل آسـا     

ت و يگانگي در جريان است، افكار و اعمال مخالف در مقابـل  بسوي وحد
  :فرمايند حضرت بهاءاهللا مي. اين سيل عظيم در هم خواهد شكست

به چشـم بيگانگـان يكـديگر را    . اي اهل عالم سراپردة يگانگي بلند شد« 
  » يد و برگ يك شاخسار همه بار يك دار. مبينيد

. بايد شامل حال همه باشدتعليم و تربيت  ،به فرموده حضرت بهاءاهللا
فراهم كردن امكان تحصيل و آمـوزش   ،امروزه در بيشتر كشورهاي جهان

بايـد از   دحتـي بزرگسـاالن بيسـوا   . كودكان و نوجوانان اجباري شده است
اين اقدام باعث شده كه هر نسل جديـدي  . امكان تحصيل برخوردار باشند

 ،اين پيشرفت فـردي  .شرفت داشته باشدپي ياري برتتوانايي و قابليت بيش
حكومتهـايي كـه   . بخشـد  تمدن بشري را هر روز رشد و ترقي بيشتري مي

خود را محـدود سـازند و    مردمِ كوشند تا آزادي فكر و انديشه و وجدانِ مي
از داخل دچار بحران  و از خارج مـورد سـوءظن و بـيم و     ،بسته نگه دارند

  .دگيرن هراس كشورهاي ديگر قرار مي
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 نحضرت بهاءاهللا فرمودند كه زبان و خط يكسان در تمام جها
هركس عالوه بر زبان مادري خود، آن زبان و خط را و تعيين گردد 

آن زبان واحد  دانستن د، باوفراگيرد تا به هر نقطه از جهان كه وارد ش
هر چند كه انتخاب زباني . استبه شهر خود وارد شده  احساس كند

خوبي ه آن ب ابداعبه  نيازموكول به آينده است، اما  يكسان،المللي و  بين
هوف براي ابداع زبان اسپرانتو بيانگر ناقدام دكتر زام .شود احساس مي

 .چنين نيازي است
م كـه بـا ظهـور    يبينـ  سال اخير، مـي  160با يك نگاه كلي به تاريخ 

عظيمـي در  علمي و اجتماعي  حضرت باب و حضرت بهاءاهللا چه تغييرات 
از طرفـي  . نظير است تاريخ بيطول عالم ايجاد شده، تغييراتي كه در تمام 

و افكـار و   ي در كالبد عـالم انسـاني دميـده شـد    ا با ظهور جديد، روح تازه
قلوب انديشمندان جهان از آرزوها و اهداف و مقاصد و نيـات خيرخواهانـه   

از طرف ديگـر قـدرت و اعتبـار دوران گذشـته و      و جديدي سرشار گشت
ـ  عقايد و افكار پوسيد ـ  روز در كاسـتي و ضـع  ه ة سـابقه، روز ب ه ف اسـت ب

فهمد كه  خوبي ميه طوري كه امروز، هر مرد و زن و جوان و پير عاقلي ب
پاية چند هـزار   افكار كهنه و تفكرات بي حراني ديگر در دستب عالج عالمِ

خـودبيني سرمسـت    هءمردماني كه از بـاد « دانند آنها مي .سال قبل نيست
دردهـاي  "توانند احتياجات اجتماع امروز را برآورده سـازند و   نمي »اند شده

  .را درمان بخشند "بيكران گيتي
  در پرتو تعاليم حضرت بهاءاهللا كه شاهراه مدت روحاني و تكامـل  ني

خلقـي از   ؛دهد، شاهد خلـق جديـدي هسـتيم    حقيقي را به عالم نشان مي
قلـب كـه آرزويـي جـز خوشـبختي و سـعادت        و خوش رفتار مردماني نيك

همنوعان خويش در دل ندارند و در رسيدن به اين هدف جان خود را نيـز  
شواهد هر قدر جالـب و  با اين همه در نظر يك بهايي، اين  .نمايند مي نثار
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طـور   تواند عظمت ظهور حضرت بهاءاهللا را آن هرگز نمي ،آور باشدحيرت 
  .مايدكه بايد و شايد بيان ن

  ناپلئون سوم 
هــاي حضــرت بهــاءاهللا كــه تحقــق يافــت در مــورد  يكــي از وعــده
ب به ملـوك و سـالطين عـالم    زماني كه الواح خطا. امپراطوران جهان بود

محافظه از ملت و پذيرش نصايح به رعايت عدل ، انصاف ،  آنان نازل شد،
انـذارات و  سرمست از بادة غـرور و خـودبيني    آنها  اما. الهيه دعوت شدند

اما خيلي زود . نصايح حق را نپذيرفتند و از اطاعت فرامين الهي سرباز زدند
احاطـه و غلبـه     و همه كس الهي بر همه چيز اراده و اقتدارمعلوم شد كه 

  .يكي از اين امپراطوران ناپلئون سوم بود .خواهد كرد
نـاپلئون سـوم    ،زماني كه حضرت بهاءاهللا به زندان عكـا وراد شـدند   

در حقيقت او مقتدرترين و بـا   .امپراطور فرانسه بود ،برادر زادة ناپلئون كبير
زمامـداران، لـوحي از   بسـياري از  او هم مانند  .نفوذترين سلطان غرب بود

   . دگرديشديد او  حضرت بهاءاهللا دريافت نمود كه باعث امتحانِ
ي بـين روس و عثمـاني   در جنگـ نزول الـواح ملـوك،   سالها پيش از 

به كمك دولت عثماني شتافت و دولت روس ناپلئون سوم   )كريمه جنگ(
در  عثمـاني آنگاه ادعا نمود كه وقتي بعضي از مردم مظلوم  .را شكست داد
بـه   او لـذا  ،شدند، ناله و فرياد آنها او را از خواب بيدار نمـوده  دريا غرق مي

خواهند كه  حضرت بهاءاهللا در اين لوح از او مي. پشتيباني آنها شتافته است
اكنون نداي مظهر الهي و اولياي او را كه بـه دسـتور حكومـت زنـداني و     

اند، بشنود و از سـلطان عثمـاني،    يد شده و مورد ستم فراوان قرار گرفتهعتب
. علت اين همه اذيت و آزار و رنج و عذاب بر اين مظلومـان را جويـا شـود   

هـيچ اهميتـي   . افكند آن امپراطور مقتدر و مغرور با اهانت لوح را بر زمين
نمود كه  او گمان مي. جواب گذاشت را بي حق مبه نداي خداوند نداد و كال
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نامة يك زنداني ايراني كه در سرزمين  برايمقامش باالتر از آن است كه 
و هيچ نقشي در سياست ايـن كشـورها نـدارد،     است دربندو  بعيدتعثماني 

. ش فرسـتاده شـد  بـراي  و  مدتي بعد لوح ديگـري نـازل  . ارزش قائل شود
دهد كه آنچه او را به  خداوند در اين لوح از قلم مظهر امر خود شهادت مي

 هنداي مظلومان نبوده، بلكـه هـواي نفـس او بـود     ،جنگ با روس واداشته
ـ نك ما ايقَظَك النّاَبِ دشهنَ«. است ـ دا ب ـ » ويل اله آوريـم كـه    يـاد مـي  ه ب

نـداي الهـي را بشـنود و از دولـت     تـا  حضرت بهاءاهللا از او خواسته بودنـد  
عثماني كه هم پيمان سياسي فرانسه بود، جوياي وضعيت زندانيان مظلوم 

در آن لوح رسالت الهي خود را بيان كرده بودند تـا امپراطـور   . ايراني گردد
كـه   همـان . گويـد  ي بداند كه موعود انجيل و تورات با او سخن ميحمسي

ده كند و اهل آن را بر سر سفرة الهي جمع آيد تا عالم را زن سوار بر ابر مي
عظيم و همان آتش خداوند كه در كـوه طـور از    مجد همان صاحبِ. نمايد

  .درخت سبز ظاهر شد
نمـود،   خاسـت و امـر او را يـاري مـي     اگر او بر خدمت خداوند برمـي 

مود تا امپراطور شرق و غرب فر اش مي سپاه آشكار و پنهان ياري خداوند با
  .شود

مطلب را در لوح دوم به او فرمودند و او را به خاطر سهل انگاري اين 
  .احترامي به امر الهي نكوهش نمودند و بي

بما فعلت تختلف االمور في مملكتك و يخرج الملـك مـن كفـك    «
جزاء عملك اذاً تجد نفسك في خسران مبين و تأخذ الزالزل كل القبائـل  

   »في هناك
شـود و   خاطر آنچه كردي امور كشورت پريشان ميه فرمايند كه ب مي

پراكنـده   ت سرزمين رود و همة اقوام  سلطنت و قدرت از دستت بيرون مي
  .گردند مي



 ظهورجديد براي عصرجديد

259 
    

  : فرمايند مي اضافه بالفاصله و
ع الـروح فـي هـذا السـبيل     بـ االمـر و تت  هـذا  هاال بان تقوم علـي نصـر  «

   »المستقيم
را در اين راه مستقيم پيـروي   حقخيزي وبه ياري امر الهي بپاكه  مگر آن
بينيم كـه آرام   افعي ذلت و بيچارگي را مي: فرمايند كه  در ادامه مي. نمائي

  . خواب هستي در خزد و تو در پشت سر تو مي
افكـار او  . بديهي است كه امپراطور بزرگ به لوح دوم نيز توجه ننمود

  .به مسائل بسيار مهمي مشغول بود
چاپ و در ايران و هند بـين   وستان در هند زماني، لوح ناپلئون سوم 

هرگز كسـي تصـور   . طان، در اوج قدرت بودلبهائيان منتشر شد كه اين س
كرد كه فرمانرواي بزرگ به ذلت و بيچـارگي دچـار شـود و مملكـت      نمي

تنها كساني كه يقين داشـتند كلمـة الهـي بـر      .فرانسه را بحران فرا بگيرد
د و پهنة آسمان و زمـين را در برگرفتـه،   همة عالم و حوادث آن احاطه دار

 ،انـدكي بعـد   .شود اين بيان الهي ظاهر مي ةزودي نتيجه ب كه دانستند مي
كـه پيـروزي فرانسـه     ور شد و با آن آتش جنگ بين آلمان و فرانسه شعله

رسيد، ناپلئون شكست شديدي خـورد و اسـير و زنـداني     نظر ميه قطعي ب
ذلت مبتال شده بود در انگلسـتان و  ه كه ب او سه سال بعد در حالي. گرديد

در فرانسه  هاي داخلي مرگ او در طي جنگپس از . دور از وطن درگذشت
و پادشاه پيروز آلمان در قصـر   ه شدندهزاران نفر را به خاك و خون كشيد

تـاج امپراطـوري كـل ممالـك متحـدة آلمـان را بـر سـر          ،ورساي فرانسه
   .گذاشت

  آلمان
ـ . لمان، او را سرمست بادة غرور نمودپيروزي امپراطور آ ه شهرت او ب

  .خاطر غلبه بر امپراطور بزرگ فرانسه در تمام عالم منتشر شد
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حضرت بهاءاهللا در كتاب اقدس كـه در سـالهاي اول ورود بـه عكـا،     
خواهند كه نـداي الهـي را از    فرمايند و از او مي نازل شد او را نصيحت مي

. مظهر ظهور منع ننمايـد عرفان او را از  ،اش بشنود و غرور هيكل فرستاده
كه مقامش برتـر از او   را كنند كه سرنوشت ناپلئون سوم به او يادآوري مي

 او را از هرجهـت در برگرفـت تـا آن    ،تامپراطوري كه ذلّ. دروآياد ه بود، ب
و  عاقبت نـاپلئون سـوم    خواهند كه دربارة  از او مي. به خاك بازگشتكه 

سالطين ديگركه سرزمين هاي بسياري را تسخير كردند و در اوج قـدرت  
راجع  از قصر به قبر  چگونه همة آنها كه ، تفكر نمايدحكم راندندبر مردم 

او از آينـدة سـرزمين آلمـان را در مقابـل چشـم       چشم اندازي آنگاه .شدند
  :كنند ظاهر مي

ا سلّ عليك سيوف بالدماء بم ةيا شواطي نهرالرين قد رأيناك مغطّا« 
اخري و نسمع حنين البـرلين و لـو انهـا اليـوم علـي عـزّ        ةالجزا و لك مر

  »مبين
بينيم به آنچه  ما تو را آغشته به خون مي) برلين(اي سواحل رود رن 

و . بار ديگر توست يك برايكه شمشير مجازات بر روي تو كشيده شده و 
  .امروز بر عزت آشكار استكه  شنويم فرياد و نالة برلين را ولو اين مي

صد سال بعد از نزول اين آيات، از زماني كه آن  نگاهي به تاريخ يك
جنـگ   ةانديشكه تا زماني  واقع شدامپراطور مغرور، دو بار مورد سوءقصد 

گرفت و در نهايت ايـن سـرزمين را بـه     لجهاني اول و دوم در برلين شك
را بـه مـا يـادآوري     كلمـة الهـي  اراده و غلبة  ةاحاط تبديل نمود، اي ويرانه
  .نمايد مي

  ايران
در ايـن كتـاب   . در اوج قدرت ناصرالدين شاه، نازل شدكتاب اقدس  

نزول اولين شعاع وحـي   جايگاه و حضرت بهاءاهللا محل تولد(شهر طهران 
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خورشيد شادماني و سرور   طلوعمحل  به عنوان  افق نور و  )در سياه چال
  .معرفي شده است ،عالم ة اهلبر هم

كـه يكـي از    تا آن شد ديم االيام با حرف طا آغاز مينام طهران از ق
هاي حضرت بهاءاهللا در بـارة ايـن شـهر     كه از وعده ايران نخست وزيران

 د وكـر اي صـادر   بخشنامه ،بود، به جهت مخالفت و انكارِ اين حقيقت آگاه
در تمـام   ،بـه بعـد  ن از آن زما. دونم  نام اصلي را جايگزين "تهران"كلمة 
و اما بهائيان بـه دليـل اعتقـاد     .نوشته مي شودتهران هاي عمومي،  نوشته
كه حرف طا و طهران رمزي  دليل آنه نيز ب وبشارات  وقوع اين بهايمان 

داننـد و   آن را هميشه طهران مـي  1از ظهور اسم اعظم و نام بهاءاهللا است
  : فرمايند در كتاب اقدس مي. نويسند مي

خداونـد تـو را محـل    . محزون مباش از هيچ چيز» ارض طاء«اي  "
طلوع شادي عالميان قرار داده و اگر بخواهد تخت پادشاهي تو را به وجود 

كسي كه اغنام الهـي  . گرداند كند، مبارك مي كسي كه به عدالت حكم مي
او با اهل بهاء بـا شـادي و   . كند اند، جمع مي كه از گرگها پراكنده گشتهرا 

خداوند  بهاي .او جواهر خلق است در نزد حق. شود گشاده رويي روبرو مي
  )ترجمه( ".همة مظاهر الهي در همه حال بر او باد بهاي و

خواهند كه شاد باشد زيرا كه حضرت بهاءاهللا مظهـر   باز از طهران مي
  .نور خداوند است افقِ ،هي در اين شهر متولد شده و از اين رولظهور ا

انقالبـي كـه باعـث    . دهنـد  ز انقالبي بزرگ در طهران ميآنگاه خبر ا
  :شود جمهور مردم بر پايتخت حكومت نمايند مي

  » سوف تنقلب فيك االمور و يحكم عليك جمهور الناس «
 .گرديـد  حكومت پادشاهي به جمهوريت تبديل شد و امـور دگرگـون  

  .سازد وشادمان مي بشارتي كه پس از اين بيان آمده، دل و جان را مطمئن
  .مي باشد 9و نام بهاء نيز به اين حساب برابر عدد 9ط به حساب ابجد بر عدد .   1 
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سـوف  . طـاف لاطمئني بفضل ربك انّه ال تنقطع عنك لحظـات اال «
  »يأخذك االطمينان بعد االضطراب كذلك قضي االمر في كتاب بديع

 نگاه عنايت و الطاف او از تو قطع. به فضل پروردگارت مطمئن باش
زودي اطمينان و آرامش بعد از اضطراب و پريشاني، تـو را در  ه ب. شود نمي
  .اين چنين در كتاب بديع مقدر شده است. گيرد مي بر

  تركيه
امپراطوري عظيم عثماني و مقرّ خالفت مسلمين تجزيه شد و كشور 

سـالها  . تركيه شكل گرفت و حكومت غير ديني بر اين سرزمين حاكم شد
بهاءاهللا از زندان عكا خطاب به صـدر اعظـم عثمـاني     پيش از اين حضرت

  :فرمودند
اي نفسي كه خود را اعلي الناس ديده و غالم الهـي را كـه چشـم    " 

ـ اَ ،مالء اعلي به او روشن و منير اسـت  سـوف   …اي  ي العبـاد شـمرده  دنَ
بزودي زمان تو سـپري  ( "نفسك في خسران عظيم دجِو تَ نَحبكيقضي 

  )يابي ضرر و زيان عظيم ميشود و خودت را در  مي
كفي از طين عنداهللا اعظم است از مملكت و سلطنت و عـزت   "… 

شاء لَو دولت شما ولو ييلَجعمنبثاً و سوف يأخذكم بقهرٍ من عنـده   كم هباء
عون و لـن  تتضـرّ و ختلف ممـالككم اذا تنوحـون   و يظهر الفساد بينكم و ي

منتظر باشـيد كـه غضـب الهـي      …عين و النصير جدوا النفسكم من متَ
  )55("آماده شده زود است كه آنچه از قلم امر نازل شده مشاهده نمائيد

مركـز   قلـب و   در لوح ديگري خطاب به نخست وزير سرزميني كه 
عربستان و ليبي و عـراق   يصحرااز آمد و گسترة آن  حساب ميه اسالم ب

 و بـود  و سوريه و فلسطين و بلغارستان تا مرز روسيه و ايران كشيده شـده 
فرسـتاده بـود،    هادر اين روز عظيم را به بـدترين زنـدان   مظهر ظهور الهي

كني تو قادر هستي آتشي را كه خداوند در آفـاق   فرمودند كه آيا گمان مي
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بلكه آنچـه كـردي باعـث شـد      .برافروخته، خاموش كني؟ نه قسم به خدا
ا و ه زودي اين آتش تمام سرزمينه ب. رددافزون گ اين امر شعله و حرارت

زودي سرزمين ادرنه و غير آن از دسـت  ه ب. اهل آن را در بر خواهد گرفت
شود و انقـالب و فسـاد همـه جـا      شاه خارج خواهد شد و آشوب ظاهر مي

كنـد و امـر    حكم تغيير مـي  .شود آيد و اختالف در امور حاصل مي پديد مي
كننـد و درختـان در    هاي بيابان نوحه مـي  گردد به نحوي كه تپه شديد مي

در تشـويش و   شـود و مـردم   گريند و خون از اشياء جـاري مـي   ها مي كوه
همه اينها به سبب ظلمـي اسـت   . شوند اضطراب و نگراني عظيم ديده مي

  .كه بر اين اسيران وارد شد
ب به شهر استانبول مركـز خالفـت عثمـاني    در كتاب اقدس نيز خطا

كرسي ظلم بر روي تو قرار گرفته و آتش دشمني در تو بـه   ": فرمايند مي
 در تـو . ملكـوت بلنـد شـده اسـت     كـه گريـة اهـلِ    شعله مي كشدنحوي 

 .مايـد ن كند و تاريكي بر نور افتخار مـي  نادان بر عاقل حكم مي )استانبول(
ـ  از بـين مـي  زودي زينت ظاهر و زيبايي تو ه ب دختـران و زنـان    ةرود و نال

  )ترجمه(".شوهر مرده به آسمان خواهد رسيد
مين پهنـاور پديـد   زاز آن زمان تا به امروز تغييرات بزرگي در اين سر

ادرنه تبعيدگاه حضرت  ،بيشمار هاي ها و خونريزي بعد از جنگ. آمده است
ه اشـغال شـد و   وسيلة قواي روسيه كه فرموده بودند، ب رطو بهاءاهللا همان

گشـت و حكومـت آل عثمـان     تجزيههايي از اين امپراطوري بزرگ  بخش
اعظم كـه   ةكرد منقرض شد و خليف قرن بر آن حكومت مي 6كه بيش از 

بر تخت خالفت حضرت رسول اكرم تكيه زده بود و امير المؤمنين خوانده 
 داد د و اندكي بعد مقام ديني خود را از دستگردياز حكومت عزل  ،شد مي
  .سوي اروپا گريخته ب و

شهر اسالمبول مركز اسالم نيز از مركزيت افتاد و به شـهري عـادي   
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قوانين شرعي لغو گرديد و زبان عربي به زبان التين تغيير يافـت  . بدل شد
هـاي متعـدد و عمارتهـاي     حياط اينك .و قرآن مجيد به تركي ترجمه شد

نـد،  ا ون قبـر خزيـده  قصر سلطان كه ساكنانش يكي پس از ديگري بـه در 
تبديل شده  گردشگاه جهانگردانو به موزة تاريخ  ،خالي از شاه و شاهزاده 

  .است
  جهاني جنگ
آشكارا وقوع جنـگ   ،ثار خودآت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء در حضر

توجـه بـه كـالم     زمامـداران عـالم بـي    ،در حقيقـت . دان هجهاني را خبر داد
راهي كه به جنگ . تاختند شتابان در سراشيبي هالك مي ،حضرت بهاءاهللا

حضـرت عبـدالبهاء دو سـال قبـل از جنـگ اول      . جهاني اول منتهي شـد 
 بـراي سرزميني كه چند سال بعد نماينـدگان ملـل    - ايرنوجهاني در كاليف
فرمودنـد كـه امـروز     -آنجا جمع شدنددرسازمان ملل متحد  تنظيم منشورِ

 يـك و اسـت  مواد منفجره گرديده، منتظر يـك جرقـه  قارة اروپا مثل انبار 
  :و در جاي ديگر فرمودند .شراره

اكنون ما در آستانة جنگ بزرگي هستيم كه در باب شانزدهم رؤيـاي  
دو سال ديگر مانده كه تمام اروپا با يـك شـراره،   . يوحنا به آن اشاره شده

 در آسـتانة آن جنـگ بـزرگ فرمودنـد كـه      1914و در سال . مشتعل شود
ـ . هاي متمدن نزديك است جنگ ملت زودي جنـگ وحشـتناكي واقـع    ه ب

انـد و   سپاهيان بيشمار آمادة جنگ، در مرزهاي خود صـف بسـته  . شود مي
جنـگ   ةبا يك برخورد جزئي، چنان شـعل . مهياي خونريزي مهيبي هستند

  . به آسمان رسد كه از اول تاريخ عالم تا امروز شبيه آن ظاهر نشده است
  ي اجتماعي بعد از جنگگرفتاريها

در آثار بهايي به يك دوره انقـالب بـزرگ اجتمـاعي و باليـايي كـه      
اشـاره شـده    ،ديني و تعصب و ناداني و اوهـام و خرافـات اسـت    نتيجة بي
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حضرت عبـدالبهاء  . باليايي كه بر سراسر جهان حكمفرما خواهد شد .است
  .ستاي از اين انقالب ا اند كه جنگ جهاني فقط مرحله فرموده

، بعد از جنگ اول جهاني در لوحي خطاب به بهائيـان  1920در سال 
سـرپيچي از تعـاليم    را حاصـلِ  را بيان نمـوده، آن   نتايج دهشتناك جنگ

كننـد و   آنگاه تعاليم حضرت بهاءاهللا را يك به يك ذكر مي .دانند الهي مي
  :فرمايند مي

شما چـون  حال . اين تعاليم، حيات عالم انساني است و روح حقيقي«
خُدامِ عالم انساني هستيد بايد به دل و جان و دل بكوشيد تا عالم انسـاني  
از اين تاريكي عالم بشري و تعصبات طبيعي نجـات يابـد و بـه روشـنائي     

الحمدهللا به جميع قـوانين و شـرايع و مبـادي مطّلـع     . عالم الهي فائز شود
و ايـن   و آسايش نيابـد ِانساني راحت  اليوم جز به اين تعاليم، عالم. هستيد

بلكـه روز بـروز   . و اين امـراض مزمنـه شـفا نيابـد     ظلمات منكَشف نگردد
دولِ . از اول بـدتر شـود  . بالكـان آرام نگيـرد  . تر شود و بـدتر گـردد   سخت

ث نمايند كه آتش جنگ دوباره شعله به هر وسيله تَشَبّ. مقهوره آرام نگيرد
ت را در تنفيذ مقاصد خـويش مجـري   حركتهاي تازه عمومي تمام قو. زند

حركت شماليه خيلي اهميت خواهد يافـت و سـرايت خواهـد    . خواهد نمود
پس شما با قلبي نوراني و روحي رحماني و قوتي ملكـوتي و تأييـدي   .كرد

سبب راحـت و   و انساني را موهبتي رباني گرديد آسماني بكوشيد كه عالم
  "آسايش از براي بشر گرديد

كننـد كـه    حضرت عبدالبهاء از پدر خويش حضرت بهاءاهللا نقـل مـي  
شوب و هرج و مرج منجر شود و عالم را آديني به  زماني خواهد آمد كه بي

 ست كه بعضي از قبايل و ملتهـا بـدون آن  ا علت اين آشوب اين. فرا گيرد
ن آنـا . يابند به آن دست مي ،قيد و بند را داشته باشند آزادي بي كه استعداد

بند و بـاري   هرج و مرج و بي. دانند چگونه از آزادي خود استفاده كنند نمي
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مگـر آن كـه قـانوني     ،مانـد  اي نمي كه چاره رسد تا آن به بيشترين حد مي
اگرچـه آزادي و اسـتقالل   . گذارده شود تا هيجان و آشـوب تسـكين يابـد   
د اسـتعداد  اما پيش از آن باي ،آرزوي هر ملّتي است و بايد به آن دست يابد

آن را در خود بوجود آوسوي المذهبي است و پايان ايـن  ه روي عالم ب .در
  .راه هرج و مرج خواهد بود

  ملكوت خداوند بر روي زمين
گرفته، امر الهي رو به  بردر ميان اين آشوب و اضطرابي كه دنيا را در

ـ بال. پيشرفت و ترقي است منـافع   بـراي ايي كـه از خودخـواهي و نـزاع    ي
شخصي يا گروهي يا مدهبي و يا ملّي پديد آمده و اهل عالم را سـرخورده  

دارد كـه   و مأيوس نموده، سرانجام مردمان نااميد و سرگردان را بر آن مـي 
هرچه باليـا و مصـائب   . تعاليم يزداني توجه نمايند و به داروي كلمة الهي

  .شتر خواهد شدبيشتر شود، ميل و اشتياق درماندگان به داروي عالج بي
بر روي  هاي ملكوت خداوند كه دروازه انگيز است كه با اين چقدر غم
ـ   و تعـاليم زنـدگي بخـش حضـرت بهـاءاهللا      همه باز اسـت  راحتـي در  ه ب

كـه روح و   اقبـال كننـد  فقط زماني مـردم بـه آن    ،دسترس همگان است
 درد و رنـج ناشـي از نافرمـاني از دسـتورات     ،مصيبت ،روانشان به تيغ بال

  .الهي، زخمي و رنجور گشته و از هر دري نااميد و رانده شده باشند
اي خطــاب بــه يكــي از مــؤمنين     حضــرت عبــدالبهاء در نامــه  

روز سختي و مشكالت بيشتر شـود و مردمـان مبـتال    ه روز ب":فرمايند مي
جنگهـاي عظيمـه   . رور و شادماني از هر جهت بسته شوددرهاي س .گردند

اي  كه چاره تا آن. نااميدي مردم را از هر سو احاطه كندرخ دهد و يأس و 
شادي آسماني عـالم را  و آنوقت انوار بشارات الهي . جز توجه به حق نماند

  ".روشن نمايد و فرياد يا بهاءاالبهي از جميع جهات بلند گردد
ميالدي وقتي از ايشان سئوال شد كه آيا هيچكدام از  1914در سال 
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 :مؤمن به امر الهـي خواهنـد شـد يـا نـه فرمودنـد        هاي بزرگ عالم دولت
 70(گر ابتداي امـر بهـايي را بـا حـال     ا. شوند ميجميع اهل عالم مؤمن "

بينيد كه با چه سـرعتي   مقايسه كنيد، مي  )سال پس از ظهور حضرت باب
شكي نيسـت كـه جميـع     .و عالم را احاطه كرده است هاين امر منتشر شد

  ".مردم در ظل امر الهي در خواهند آمد
همة ملتهـا و دولتهـا و    ،در اين عالم هآموزد ك تعاليم بهايي به ما مي

. مثل اعضاي بدن بـه هـم وابسـته و نيازمنـد يكديگرنـد      ،شهرها و دهات
همانطور كه هيچ عضو بـدن مسـتقل و    ،نياز از ديگري نيست هيچيك بي

امـروزه بـين همـة دولتهـا و ملتهـا روابـط       . ديگر نيست نياز از اعضاي بي
سياسي و اقتصادي و صنعتي گسترده و محكمي پديد آمده كه بـدون آن،  

اين پيوند متقابل از معجزات اين عصـر اسـت   . ادامه زندگي ممكن نيست
دليلش اين است كه ايـن  . از آن محروم بوده است عالم كه دوران گدشته

عالم ديگري گشته و قـوتي ديگـر و نـورانيتي     ،لمعا .قرن، قرن انوار است
همة اينها نشانة آن است كه اتحاد و يگانگي اهل عـالم  . ديگر پديدار شده
  .بلكه حتمي است ،نه تنها ممكن

  عكا و حيفا
  :فرمودند 1914حضرت عبدالبهاء دربارة آينده عكا و حيفا در سال 

مسافت بين عكا و حيفا آباد شود و اين دو شهر متصل به  ،در آينده«
اين نقطـه  . از اتصال اين دو نقطه، يك مدينة عظيمي شود .يكديگر شوند

يكي از مراكز تجارتي نمرة اول عالم خواهد شد و اين ساحل كه به شكل 
هاي ملل در  ترين اسكله شود و كشتي زيبا)  اساحل حيف(نصف دائره است 

هاي عظيمة عالم، هزاران هزار زن و مـرد را   كشتي. پناه گيرندآن ملجاء و 
كـوه و دشـت بـه عمـارات و بناهـاي      . از همه اطراف عالم به اينجا آورند

امـور خيريـه و    برايهايي  مركز صنايع گردد و ساختمان. جديد مزين شود
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گلهاي خوشبوي تمـدن روحـاني در ايـن    . كمك به بينوايان تأسيس شود
همه جـا باغهـا و   . ماغ پرور گرددا نمايد و بوي خوش آن دنقطه نشو و نم

هـاي بـرق ايـن     شبها چـراغ . ها تزيين گردد بستانها بوجود آيد و چمنستان
 .ها همه نوراني گـردد  خيابان و منطقه را روشن نمايد و ساحل عكا و حيفا

اگـر كسـي بـر قلـة     . كوه كرمل از باال تا پايين غرق در درياي انوار گردد
ها به ساحل مشاهده كند،  ايستاده باشد و ورود مسافرين را از كشتيكرمل 

كـوه،   از تمام اطراف. تماشايي كه در عالم نظير ندارد ؛منظرة عجيبي بيند
ه با صـوت  انداي يا بهاءاالبهي به آسمان رسد و نغمات موسيقي در سحرگ

نتوان هاي الهيه  حكمتو في الحقيقه به اسرار  .و آواز به عرش اعلي رسد
چه كه بين شيراز و طهران و بغداد و اسالمبول و ادرنـه و عكـا و    ؛پي برد

  ».حيفا چه مناسبتي است
حضـرت   .شهادت رسيده از ظاهر شد و در تبريز برحضرت باب از شي

او را از بغـداد بـه    .بهاءاهللا در طهران زنداني شد و به بغـداد تبعيـد گشـت   
. تادند تـا امـرش فرامـوش شـود    اسالمبول احضار نمودند و به ادرنه فرسـ 

كلي نابود گردد، بـه  ه به عكا تبعيد نمودند تا ب. انوارش بيشتر منتشر گشت
  )56( .هاي آب جوشيد وجود او زمين خشك عكا سرسبز شد و چشمه

، محلي را به )كوه خدا(بر دامنه كوه كرمل و از عكا به حيفا قدم نهاد 
مقبـرة حضـرت بـاب را در آن    فرزند خويش نشان داد و از او خواست كه 

سال در مقبـرة ابـدي خـود     60هيكل حضرت باب بعد از . محل بنا نمايد
هـاي تـورات دربـارة قـرن مبـارك       وعـده . دامنة كوه كرمـل مسـتقر شـد   

  : مسيحايي يكي پس از ديگري تحقق يافت
بيابان و زمين خشك شادمان شد و صحرا به وجد آمد و مثل گل سـرخ  "

  )57( ".جالل خداوند را مشاهده نمودند ،ونو كرمل و شار. شكفت
مقـام اعلـي    گنبـد طاليـي   ،اينك بر دامنة كوه گچي و آهكي كرمل
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بـاغ   9 و امتـداد يافتـه  تا قلة كـوه   باالاي  از  باغ نيم دايره 9 . درخشد مي
سـرازير شـده   تا نزديـك خيابـان    بنا از پائين ديگر نيز چون آبشاري از نور

 ةكه در طبقـ  داردطبقه  19م پيوسته، ه درحقيقت اين باغ بزرگ به .است
 واقـع شـده   )مرقد حضـرت اعلـي  (نگين طاليي بناي مقام اعلي دهم آن 

هاي با طـراوت بـا پلكـان سـنگي بـه هـم متصـل شـده و          اين باغ .است
، رمـزي از  آن  گـون  هـاي گونـه   هاي آب جاري و درختان و بوته حوضچه

هايش در درگاه  گوني ني بين نوع انسان با تمام گونهيگانگي و ارتباط روحا
بـر روي همـين كـوه و در نزديكـي مرقـد حضـرت بـاب،        . خداوند اسـت 

اداري ديانت بهايي  ةهاي بزرگ و باشكوهي بنا شده كه مجموع ساختمان
درميـان و  ) دارالتشـريع (جايگـاه بيـت العـدل اعظـم      ؛دهـد  را تشكيل مي

بليغ و داراالنشـاء و داراالثـار و مركـز مطالعـه     بين المللي و دارالت ةكتابخان
  .بنا شده است  دارالتشريع المللي در دو طرف  بين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  فصل پانزدهم
  نگاهي به آينده ؛ نظري به گذشته

  
 تمـام و حجـت   دهم اي دوستان كه نعمت شهادت مي «

ـ   . ثابت آمـد  ظاهر و دليلْ هانْركامل و ب ديگـر تـا همت 
  » انقطاع چه ظاهر نمايد شما از مراتبِ

  
  پيشرفت امراهللا

ـ  ةاز زماني كه دو جوان در باالخان بسـتي   نمنزل كوچكي در كوچه ب
از آن دو، يكـي  . ذشـته اسـت  هـا گ  سـال  ،گفتند در شيراز با هم سخن مي

هـاي غيبـي خداونـد در ايـن روز      بود كه از ظهور بخشش الهيمظهر امر
گفت و ديگري طلبة جواني كه موهبت ايـن را داشـت تـا     جديد سخن مي

شود و سـر بـه بنـدگي و اطاعـت      اولين كسي باشد كه از اين راز آگاه مي
  .در آن ساعت امر بهايي متولد گرديد. نهد مي

ـ  ،ه بـود بـذري كـه كاشـته شـد    . از آن ساعت سالها گذشته است ه ب
  .سرعت جوانه زد و با خون هزاران شهيد آبياري شد و رشد نمود

اي كه بودند، شاهزاده يا  در ايران، پيروان اوليه اين ديانت از هر طبقه
سواد، تاجر يـا طبيـب، ثروتمنـد يـا      بيفردي كن، عالم ديني يا  گندم پاك

پيشـوايان  انصـاف و   بـي به ظلم و ستم برخي از علمـاي   ،فقير، زن يا مرد
امـا  . و گروهي از مردم نادان و دولتمردان غافل مبتال شدند خودخواه دين

هزاران  .را با شجاعت و صبر و استقامت تحمل كردند ياهمة مصائب و بال
 ؛ديدنـد و بـه زنـدان رفتنـد     رنفر به شهادت رسيدند و هزارن نفر ديگر آزا

هاي ديگر گرفتار  عذاب اموالشان تاراج شد و از شهر و ديار خود رانده يا به
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تعـداد زيــادي از   ،ظهــور حضـرت بـاب   ةاگرچـه در سـالهاي اوليـ   . شـدند 
اما سختگيري حكومت و پيشـوايان غافـل باعـث     ،هموطنان، مؤمن شدند
، با خطـر غـارت   ايمان خود را اظهار نمايدنمود  مي شد كه هركس جرأت 

ت و فـ مخالهمـه   اما ايـن . شد اموال و حبس و زجر و حتي قتل روبرو مي
 همچنان ؛مقاومت، نتوانست امر الهي را از پيشرفت و غلبة روحاني باز دارد

 آن  ةتواند مانع طلـوع خورشـيد و احاطـ    كه گرد و غبار و باد و طوفان نمي
  .خاك گردد ةبر كر

انگيز و شادي  امر بهايي در طول تاريخ كوتاه اما سرشار از حوادث غم
  .است تجربه كرده هايي را فراز و نشيب ،آفرين خود

يك قاعدة كلي بـر سرنوشـت امـر الهـي حـاكم       ،در همة اين دوران
بـا فـداكاري و شـجاعت و غنيمـت      يانگيـز  هر واقعة بحراني و غم. است

متقابال گردد و  به يك پيروزي تبديل مياز جانب مؤمنين شمردن فرصت 
 بحـران دنبـال  ه ب جديد از پي دارد و باز پيروزي ديگر هر پيروزي، بحراني

  . يابد اخير و اين امر تا زمان ايمان اهل عالم ادامه مي
حتـي در ميـان    ؛در هر شـهر و روسـتا   ؛امروزه در گوشه و كنار ايران

اين بهائيان كه از ميان احـزاب  . كنند بهائيان زندگي مي ،قبايل چادرنشين
 ،اند دشمن يكديگر به اين امر رو آورده گاه مذاهب گوناگون و و  ها و گروه

دهند كه به برادري و برابري در ميان خـود   اي را تشكيل مي اكنون جامعه
  .ايمان دارند ،و تمام نوع انسان از هر عقيده و مذهب و مليت و نژاد

كـه در سـال   » ايرانيان ةايران و مسئل«لرد كرزن در كتاب خود بنام 
كمتـرين تخمينـي كـه از عـدة     «: نويسـد  ميالدي بچاپ رسيده مي 1892
ولي مـن پـس از مـذاكره بـا      .نيم ميليون است  ن در ايران، زده شدهبابيا

ام كـه عـدد آنهـا بـه يـك ميليـون        اشخاص صالحيت دار، بر اين عقيـده 
آنها در جميع شئون كشور، از طبقـة وزرا و رجـال دربـاري    . نزديكتر است
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  ».مان وجود دارندلگرفته تا رفتگر و خدمتكار حتي در ميان روحانيون مس
بهائيان معتقدند كه ظهور حضرت بهاءاهللا موهبتي است كه به جميع 

از ايـن رو وظيفـة خـود    . بهائيـان نيسـت   براياهل عالم عطا شده و فقط 
دانند كه آن را به تمام كساني كه مشتاق درك آن هسـتند، برسـانند و    مي

از ايـن رو  . سفرة بخشش يزداني دعـوت نماينـد   سرِ رهمة نوع انسان را ب
ه هزاران بهايي ايراني، خانه و كاشانه و شهر و ديار خود را با ميـل  است ك

و رغبت ترك نمودند و در نقاط مختلفه دنيا پراكنده شدند تـا پيـام ظهـور    
ايـن بهائيـان فـداكار در     .الهي را به گوش مردم سرزمينهاي دور برسـانند 

جـان   پيروان اوليـه . همان راهي كه مؤمنين اوليه پيمودند، حركت نمودند
نهال نورسته رشـد نمايـد و ايـن    اين خود را در راه امر جديد فدا نمودند تا 

مهاجران، عمر خود را فدا نمودند تا تعاليم حضرت بهاءاهللا در اطراف عـالم  
  .منتشر شود

اگرچه تعداد بهائيان در مقابل پيروان اديان قبل، انـدك و نـاچيز بـه    
اي ملكوتي از عالم باال آنهـا را   وهاما آنها اطمينان دارند كه ق ،رسد نظر مي
 هبت الهي است كه نصيب آنهـا شـده و  بخشد و اين بخشش و مو مدد مي

زودي ميليونهـا  ه نموده تا به خدمت در نظم بديعي بپاخيزند كه ب شانياري
  .نفر از شرق و غرب در سايه آن وارد خواهند شد

تعاليم جديد خداوند  ةآين ْزمان با ظهور جديد، قلوب پاك و طاهر هم
هـا و   شناسـند، آمـوزه   را نمـي بهـاءاهللا  حضرت  كه  گردد و با وجود آن مي

اصلي تفكراتشان امر منشأ  كه بدانند ند و بدون آنكن را  اجرا مياو تعاليم 
  . تدارك مي بيننددر جميع عالم  آن رااسباب رشد و ترقّي  مبارك است،

  رسالت و پيام حضرت باب و حضرت بهاءاهللا
هرچه بيشتر در زنـدگاني و پيـام و تعـاليم حضـرت بـاب و حضـرت       

بريم كـه فقـط وحـي و     بيشتر به اين نكته پي مي ،بهاءاهللا، جستجو نمائيم
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آن . به كسي عطا كنـد  را و عظمتي تواند چنين بزرگواري الهام خداوند مي
اي سـراپا تعصـب و تقليـد كوركورانـه پـرورش       دو وجود مقدس در جامعه

و جز اندك تعليم ابتدايي بـه دانـش و معلومـات غربـي دسترسـي      يافتند 
از مـردم  . قدرت سياسي و مالي هم نداشتند تا به آن تكيـه كننـد  . نداشتند

 .عـدالتي از آنـان چيـزي نديدنـد     چيزي نخواستند و به غير از ظلـم و بـي  
بزرگان قوم و علماي دين و حـاكم و اميـر همـه بـه دشـمني بـا ايشـان        

ه و عـذاب ديدنـد و بـه حـبس افتادنـد و در راه انجـام       شـكنج  .برخاستند
شـمار   مأموريت الهي خود، گرفتار هزاران صدمه و آزار و بال و مصيبت بي

يكه و تنها در مقابل دنيا ايستادند و جز خداوند يكتـا يـار و پنـاهي    . شدند
  .نداشتند

اما امروز ندا و پيامشان به سراسر كره ارض رسـيده و پيروانشـان در   
گشـايند و در راه   ه و كنار عالم به ذكر و ثنا و ستايش ايشان زبان ميگوش

اتحـاد اهـل عـالم و    . كوشـند  مقصد و هدف مباركشان به جان و دل مـي 
هـا   محبت و دوستي و يگانگي بين همة مذاهب و عقايد و نژادها و مليـت 

رسـيدن بـه ايـن     براياي است و بهائيان صميمانه  آرزوي هر انسان آزاده
  .كوشند مي وزآر

شرافت و صـداقت   .هاي بلند و متعالي داشتند اين مظاهر الهي آرمان
 قابـلِ  و پاكي و حس فداكاري و شجاعت دليرانه و اسـتقامت آنـان، غيـرِ   

قـدرتي  . زبانزد آشنا و بيگانه استشان انگيز انكار و دانش و حكمت حيرت
بـه ظهـور    كه در انتقال روح فداكاري و شوق  شور ايماني در پيروان خود

به نحوي كه هـزاران تـن در راه خداونـد جـان نثـار نمودنـد و        ،رسانيدند
هزاران تن ديگر خانه و كاشانه را برباد دادنـد و بـه انتشـار تعـاليم و پيـام      

  .ايشان پرداختند، دليل محكم ديگري بر حقانيت آنهاست
كلماتشان داراي قدرت نفوذ و غلبه بود به نحوي كـه آنچـه گفتنـد،    



 نظري به گذشته، نگاهي به آينده

274 
 

و امروز امرشان روز به روز در . آنچه اراده نمودند، به حقيقت پيوستشد و 
همة اينها، دليل روشن و آشـكاري اسـت بـر    . حال پيشرفت و تعالي است

كه اين دو وجود مقـدس بـه قـدرتي الهـي برانگيختـه شـدند و امـر         اين
  . مباركشان بر همه چيز پيروز و غالب بوده و خواهد بود

د، وو با آن همراه شد ريدر مسير امر الهي قرار گ ،هركس در هر زمان
ـ   خيـزد و   ةداراي همان قوه و غلبه و پيروزي خواهد شد و هركه بـه مقابل

تاريخ همة اديان گـواه  . د، نابود و هالك خواهد شدجويي نماي قصد ستيزه
  .است اين حقيقت
  درخشان ةآيند

اي بسـيار   رهنگريم، منظ ان آينده ميهاز ديدگاه بهايي به ج هوقتي ك
نظيـر   مواهب و بخششـهاي بـي  . گردد درخشان و شادي بخش مجسم مي

الهي و ترقي در پيشرفت مادي و روحاني در عالم انسـاني، مـا را مطمـئن    
ترين ظهوري است كه خداوند به  سازد كه امر بهايي بزرگترين و عالي مي

  .نوع بشر، هديه كرده است
مـوده و هـدف آن ايجـاد    ديانت بهايي ظهـورات سـابق را تكميـل ن   

اين همان مقصد و منظـوري اسـت   . است» آسماني جديد و زميني جديد«
. كه حضرت مسيح و ديگر مظاهر الهي زنـدگي خـود را وقـف آن كردنـد    

در راه يـك مقصـود    و يك هدف مبعـوث شـدند   برايهمة مظاهر ظهور 
ترقي خود، يك درجه آنان را زمان  مردم  قدر استعداده هريك ب. كوشيدند

دادند و تربيت فرمودند تا  امروز كه عالم، استعداد فهم اين هـدف مبـارك   
  .يافته است

آموزند كه اگر بخواهيم حضرت مسـيح را   حضرت عبدالبهاء به ما مي
اگـر  . ستايش كنيم، لزومي ندارد كـه از حضـرت ابـراهيم بـدگويي كنـيم     

از مقـام  ه الزم نيسـت كـ   ،حضرت بهاءاهللا را ثنـا گـوئيم و نيـايش كنـيم    
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قت الهي در هر هيكلي جلوه نمايد بايـد مـورد   حقي. حضرت مسيح بكاهيم
ايـن ظـاهر    برايمقصود اصلي اين است كه همة پيامبران  .قبول ما باشد

همه مانند ستارگان درخشنده، . اند كه پرچم كماالت الهي را برافرازند شده
اينك وظيفة ما بـه   .بخشند ارادة خداوند تابانند و به عالم نور مي آسمانِ از

كنـيم، آن   عنوان نوع انسان كه در ايام ظهور حضرت بهاءاهللا زنـدگي مـي  
  .است كه در ساختن تمدن روحاني همكاري نمائيم
همكاري، سرپيچي  برايبايد بدانيم كه اگر ما از قبول دعوت خداوند 

شود زيرا آنچه كه  كنيم، در پيشرفت آن كمترين خلل و سستي ايجاد نمي
تنها تفاوت اين است كـه  . ند اراده نمايد، البته به وقوع خواهد پيوستخداو

از وسـايل و   از انجام درست اين وظيفـة خطيـر، حـق   كوتاهي  در صورت
در . اين هدف استفاده خواهد كرد برايو امكانات ديگر  ها عوامل  و انسان

  .ايم خويش محروم مانده زندگيِ حقيقيِ اين ميان ما از مقصود و منظورِ
ز عاشـقان مظهـر ظهـور و خـادم عـالم      ا واگر ما از خود فاني شويم 

وجود خود را پاك و طـاهر سـازيم تـا ارادة خداونـد در آن      ؛انساني گرديم
اي  طوري كه از ما نشانة وجودي به چشـم نيايـد و رائحـه   ه ب ،جاري گردد

ه بنابر تعاليم بهايي به كمال باشكو گاهمشام نرسد، آن هجز حيات ملكوتي ب
  .ايم ما مقدر است، دست يافته برايغير قابل وصفي كه 

انسان به صورت و مثال خداوند است، هنگامي كه به شاهراه حقيقت 
هاي جنون و هالك و سراشيبي و سقوط و درمانـدگي را   ديگر راه ،راه يابد

  .رها خواهد كرد
  تجديد دين 

و آنگـاه   پـائيز، زمسـتان   آيـد و از پـسِ   بعد از هر بهاري تابستان مي
هميشه چنين بـوده و چنـين خواهـد     .آيد زمستان بهاري مي باره از پسِدو
. در عالم ديانت نيز چنين قانوني جاري اسـت . اين قانون طبيعت است. بود



 نظري به گذشته، نگاهي به آينده

276 
 

  .هرديني بهاري دارد و تابستاني و پائيزي و زمستاني
زماني كه درخت ديـن بـه   . است نيامر، بهار روحا زمان ظهور مظهر

شود و  و وقتي روحانيت دين كم رنگ مياست يند تابستان آن نش ميوه مي
روح آن دلبسـته   پيروان آن فقط بـه ظـاهر ديـن و احكـام خشـك و بـي      

ديـن   نسپارند، پائيز و زمستان آ فراموشي ميه شوند و حقيقت آن را ب مي
  .است

فرسـتد و بـاز    هدايت مردم مـي  برايآنگاه خداوند مظهر امر ديگري 
هرگز ممكن نيست كه بعد از بهـار و تابسـتان و   . رسد مي بهار روحاني فرا

پائيز، زمستاني فرا برسد كه ديگر بهاري از پي نداشته باشد و تا ابد پاينـده  
  .ماند

همچنين هرگز ممكن نيست كه ديني، آخرين و كاملترين دين باشد 
  .و ديگر ديانت جديدي ظاهر نشود

نگـرد   ان ساير اديان ميامروزه كمتر كسي با انصاف و عدالت به پيرو
  .كه به مفهوم و مقصد حقيقي دين خود آگاهند كه آنانو بسيار اندكند 

دن پيروان اديان بـه  نموبخش بزرگي از رسالت حضرت بهاءاهللا آگاه 
حضرت بهاءاهللا آمـده اسـت    .معني اصلي و مفهوم حقيقي دين خود است

مسـلمانان حقيقـي   د و مسلمانان را بـه  كنتا مسيحيان را مسيحياني بهتر 
قوم يهود را به حقيقت روح موسي آگاه سازد و زرتشـتيان را  . تبديل نمايد

حضرت بهاءاهللا ظاهر شـده تـا    .به پيام معنوي آن مظهر الهي واقف نمايد
  .پوشاندبعمل   تمام آرزوهاي انبيا را جامة

  احتياج به ظهور جديد
دسـت گيـرد و از    اگر پزشكي دانا به بالين بيمار آيد و دسـت او را در 

و عالمات به علت بيماري پي ببرد و دارويـي تجـويز كنـد همـة      ها نشانه
حاضران كه به دانايي او آگاهند، اطاعت كننـد و داروي پزشـك را حاضـر    
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  .ند و آن مريض بيچاره را عالج بخشندنماي
چنـد سـال پـيش ايـن      :در اين حال اگر يكي از بستگان بيمار بگويد

اكنـون بهتـر   . ي ديگري داديد و او معالجه شدومريض، نزد شما آمد و دار
آيا پزشك دانا و نزديكان بيمار كه بـه  . است كه همان دارو را به او بدهيم

  آگاهي و تجربة او، اطمينان دارند چه خواهند گفت؟
. هـا و رنجهـاي بيشـماري مبـتال شـده اســت     ددنيـاي امـروز بـه در   

ت و مسائل امروز عالم با آنچه هزار سال پيش يا دوهزار يا هـزار و  مشكال
خداوند مهربـان  . چهارصد سال قبل با آن درگير بوده، بسيار متفاوت است

هر زمان، به وسيلة مظهر امر خود، تعاليمي مناسب آن زمان، ارزانـي   براي
  . درد آن زمان است كند كه عالجِ مي

  :فرمايند حضرت بهاءاهللا مي
»بينـد و بـه دانـايي     درد را مـي . داناست رگ جهان در دست پزشك

درد امـروز را  . هـر روز را رازي اسـت و هـر سـر را آوازي    . كنـد  درمان مي
. امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد .ديگر درماني و فردا را درمانِ

امي شود گيتي را دردهاي بيكران فراگرفتـه و او را بـر بسـتر ناكـ     ديده مي
اند، پزشك دانا را از او  خودبيني سرمست شده هءمردماني كه از باد. انداخته
نـه درد  . انـد  مردمان را گرفتار نموده هءست كه خود و هما اين. اند بازداشته

اند و دوست را دشـمن   راست را كژ انگاشته. شناسند دانند نه درمان مي مي
  ».اند شمرده

عالج امروز  ،اند الم عنايت فرمودهع برايتعاليمي كه حضرت بهاءاهللا 
نمايد كه يگـانگي عـالم انسـاني و     هر فرد منصفي اعتراف مي .عالم است

پيوستگي اديان عالم به يكـديگر و وحـدت اسـاس آنهـا و برپـايي صـلح       
المللي و آزادي و  يك زبان و خط بين گُزيدنِجهاني و دادگاه بين المللي و 

برابري حقوق زنان و مردان و تعلـيم و تربيـت عمـومي و لغـو اسـتثمار و      
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بردگي صنعتي و ادارة عالم بر اساس جامعة واحد و بدون تبعيض نژادي و 
ملي و ديني و بيت العدل اعظم كه احكام را بر اساس زمان بتوانـد تغييـر   

اگـر   .امروز عـالم اسـت  دهد و وحدت و يگانگي جامعه را حفظ نمايد، نياز 
اين اصول مورد قبول اكثريت مردم واقع شود، جهان بهشت برين خواهـد  

 .شد

  .همه است برايحقيقت 
بعضي از مردم خوب  براياگر كسي فكر كند كه تعاليم جديد خداوند 

ي هـا بـرا   كه اين آمـوزه  اما بعضي ديگر به آن احتياجي ندارند يا آن ،است
همچنين اگـر  . ناسب نيست، به خطا رفته استاهالي كشورهاي پيشرفته م

سـخت   ، بهائيان اسـت  برايشخص بهايي تصور كند كه امر بهايي فقط 
  .در اشتباه است

آموزند كه هرچيزي كه خير عمـوم در آن   حضرت عبدالبهاء به ما مي
اگـر  . سـت اسبب خير عمـوم   ،الهي است و هر چيزي كه الهي باشد ،است

در اين . هيچكس نيست برايهمه است و اگر حق نيست  برايحق است 
توان به شرق يا غـرب   صورت، امر الهي را كه خير عموم در آن است نمي

كند  وقتي خورشيد طلوع مي. يا ايران يا هند يا هر ملت ديگر، محدود نمود
همـه جـا را روشـن    . هيچ فرقي بين اين سـرزمين و آن سـرزمين نيسـت   

ست انـدكي زودتـر روشـن شـود و سـرزميني      يك محل ممكن ا .كند مي
شـمال و  . جا در پرتو انوار آفتاب واقـع خواهـد شـد    اما باالخره همه .ديرتر

هيچ فرقي بـين  . جا از انوار خورشيد نصيبي دارد جنوب، شرق و غرب، همه
جا در زير شعاع نـور خورشـيد و حـرارت     همه. قطب شمال و جنوب نيست

  .گيرد آن قرار مي
كردنـد كـه امـر     مسيح، روميان و يونانيان تصور مي در زمان حضرت

آنهــا خــود را داراي تمــدن كامــل . مســيح، مخصــوص قــوم يهــود اســت
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اين فكر باطل سـبب  . ديدند دانستند و هيچ نيازي به تعاليم مسيح نمي مي
  .شد كه از مواهب تعاليم مسيح در آن زمان محروم ماندند

هـر روز در   يالم انسـان ع .تعاليم همة مظاهر الهيه يكي است تقحقي
بعـد تولّـد   . انسان كه زماني در عالم جنين اسـت  مثلِ. حال پيشرفت است

در هـر زمـان،   . رسـد  بعد به رشد و جـواني مـي   .مقام كودكي دارد. يابد مي
پـرورش   براي. آموزش و پرورش و تربيت مخصوصِ دورة خود را نياز دارد

اگرچـه   ،وان مناسـب نيسـت  نوجـ  برايروش و آدابي الزم است كه  ،نوزاد
آمـوزد،   بـه كـودك مـي   كـه  مربي دانا آنچه را  .روش تربيت يكسان است
خواهـد، بـا نيازهـاي     نوجـوان مـي   برايآنچه را . مناسب دورة سني اوست

كـه مناسـب   كند اختيـار مـي  جوان، جيزي را  برايو  نوجواني مطابقت دارد
  .جواني اوست

ه و تعاليم حضـرت بهـاءاهللا   امروز، عالم به مرحلة رشد و جواني رسيد
هركس در پرتو انوار آن درآيد، بـه راز پنهـان پـي    . مناسب اين زمان است

  . اندازه دست يابد برد و به موهبت بي
  )الواح وصايا(حضرت عبدالبهاء  ةوصيت نام

وقتي حضرت عبدالبهاء از عالم درگذشـت، عـالم بهـايي بـه مرحلـة      
  .جديدي از تاريخ خود وارد شد

سالهايي كه آن حضرت با تمام وجود بـه خـدمت و بنـدگي    در طول 
سال معني و مفهوم  29حضرت بهاءاهللا مشغول بودند و پس از آن در طي 

جامعه نوپاي بهـايي پلـه پلـه    ، بندگي را با زندگي خود به بهائيان آموختند
آن حضرت قـواي فـوق بشـري و اسـتعداد و     . نمود مراحل رشد را طي مي

را صرف آن نمودند كه آتش عشق و محبت حضـرت   نظير خود قابليت بي
ور نماينـد و آنـان را تربيـت و هـدايت      بهاءاهللا را در قلب مشـتاقان شـعله  

  .فرمايند تا به صفات و كماالت روحاني پرورش يابند
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هاي شديدي پـيش آمـد    بحران ،دگاني آن حضرتهايي از زن در دوره
سبب نگراني بيش  ،فريقاه احتمال اعدام و شهادت يا تبعيد به صحراي آك

ايشان در حـالي كـه همـه را بـه صـبر و سـكون و       . از حد بهائيان گرديد
اين . وصيت نامة خود را نگاشتند ،نمودند خدمت و تبليغ امراهللا تشويق مي

 بـراي عنوان ميراث گرانبهايي ه ب ،وصيت نامه كه طي چند لوح نازل شده
بهائيان باقي مانـده و داراي روحـي ملكـوتي و نيـروي عظـيم محرّكـه و       

  . اهل بهاست برايسرچشمه شوق 
در عين غم  بهائيان عالم ،حضرت عبدالبهاء) درگذشت(پس از صعود 

كـه   را تواننـد و بايـد نظـم اداري بهـايي     دريافتند كه مي ،پايان و اندوه بي
. گـذاري كننـد   هللا است، پايهمركزي نظم بديع حضرت بهاءا ةنمونه و هست

در تكامـل   يآنان كه ظهور حضـرت بهـاءاهللا را فـرا رسـيدن دورة جديـد     
دانسـتند، اينـك دريافتنـد كـه الـواح       فكري و روحي و اجتماعي بشر مـي 

وارد  يپيروان اين ظهور جديد را به مرحلة بلوغ روحـاني و اجتمـاع   ،وصايا
هـور حضـرت بـاب و    ت، روح قدسي الهي كـه بـا ظ  قدر حقي. نموده است

هاي صنعت  از طرفي باعث جلوه ،حضرت بهاءاهللا در عالم جريان يافته بود
انگيز گرديد و از طرفي درهـاي عـوالم    هاي علمي حيرت و فن و پيشرفت

روحاني بلند مرتبه را بر روي انديشة آدمي باز نمود و او را به درجات عالي 
ران حضـرت بهـاءاهللا بـا    همان روح قدسي كه در دو .فهم و ادراك رسانيد

گشـت و در دوران   ، تابشش بر عالم شديدتر مييهر بحران و بالي جديد
حضرت عبدالبهاء به غرب عالم تابيد و هزاران نفر از كساني كـه بـا قلـب    

رفت  اكنون مي ،پاك و مشتاق به خدمت و اطاعتش برخاستند، در برگرفت
  .وه نمايدلم اداري بهايي جظتا در هيكل تشكيالت ن
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  ولي امراهللا
شخصي  ،يش از هر چيزپ) الواح وصايا(حضرت عبدالبهاء  ةوصيت نام
نمود كه بعد از ايشان بايد رهبري و هدايت جامعه بهايي بـه   را معرفي مي
شوقي رباني نـوة دختـري آن حضـرت كـه از جانـب پـدر بـا         .عهده گيرد

   .گرديد به عنوان ولي امر خداوند تعيين، دودمان حضرت باب نسبت داشت
  :فرمايند حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا چنين مي

 بايد اغصـان و افنـانِ   اين مظلوم  اي ياران مهربان، بعد از مفقوديِ«
اي جمال ابهي، توجه به فـرع دو سـدره   اهللا و احبريادي اماسدره مباركه و 

 ةدوحـ  دو فـرعِ  قتـرانِ نبـات شـده و از ا  مباركـه ا  ةكه از دو شجرهء مقدس
ـ    ا آيـت اهللا و غصـن   ررحمانيه بوجود آمده، يعني شوقي افنـدي نماينـد زي

جميـع اغصـان و افنـان و ايـادي امـراهللا  و       ممتاز و ولي امراهللا و مرجـعِ 
 .احباءاهللا است و مبيِّن آيات اهللا و من بعده بِكرا بعد بكر يعني در سالله او

ي  كـه بـه انتخـاب عمـوم     ولي امراهللا و بيت عدلِ عموم مقدس و و فرعِ
تأسيس و تشكيل شود، در تحت حفظ و صيانت جمالِ ابهي و حراسـت و  

آنچه قرار دهند، مـن  . عصمت فائض از حضرت اعلي روحي لهما الفداست
  ».…عنداهللا  است 

در دوران حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء افراد مؤمن و فداكار بـا  
امر الهي را در سراسر عالم منتشر  ،جهان حركت و تبليغ در سراسر ايران و

با اقدامات شخصي و ابتكار روحاني، رضـايت خداونـد را بدسـت     و نمودند
اما اكنون زمان آن رسيده بود كـه اقـدامات و فعاليتهـاي گروهـي     . آوردند

  . جاي خود را در جامعة نوپاي بهايي پيدا كند
كيالت بهـايي  هاي اصلي تش حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا ستون

  :را سه ركن زير معرفي نمودند
  ولي امراهللا .1
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  مؤسسه ايادي امراهللا  .2
  بيت العدل محلي و ملي و بين المللي .3

  ايادي امراهللا
اي وجود ندارد كه كسي به داشـتن   در ديانت بهايي هيچ مقام و رتبه

كساني كه به نام ايادي امـراهللا  . آن افتخار نمايد و خود را باالتر تصور كند
شناخته شدند، خدمت و بندگي و خاكساري و فناي آنها در درگاه حضـرت  

در حقيقـت فقـط فنـا و    . بهاءاهللا و در درگاه بندگان او، ويژگـي آنهاسـت   
در دوران  .دة خداوند اسـت يميزان بندگان برگز ،نيستي و خدمت و بندگي

حضرت بهاءاهللا تعداد انگشت شماري از بهائيان خالص و خدوم كه فكري 
از قلـم آن حضـرت   دل نداشتند، در خدمت  ئي جزوآرزبندگي در سر و  جز

اد تبليـغ  روظيفة اين اف. ناميده شدند) دستهاي خداوند(به نام ايادي امراهللا 
حضرت عبدالبهاء در وصيت نامة خويش، ولـي   .و محافظت از امرالهي بود

آنگـاه وظـايف   . نمايند تا ايادي امراهللا را انتخاب نمايـد  امراهللا را مأمور مي
  .دهند آنها را شرح مي

و ) نامگـذاري (اي ياران، ايادي امراهللا را بايد ولـي امـراهللا، تسـميه    "
ايادي امراهللا نشـر نفحـات و تربيـت نفـوس و تعلـيم       هءوظيف. تعيين كند
از . زيه در جيمع شئون استـسين اخالق عموم و تقديس و تنحعموم و ت

بايد تقواي الهي ظاهر و آشكار باشد و اين اطوار و احوال و كردار و گفتار، 
ولي امراهللا است كـه بايـد آنـان را دائمـاً بـه       هءدي در تحت ادارامجمع اي

سعي و كوشش و جهـد در نشـر نفحـات اهللا وهـدايت مـن علـي االرض       
  1»زيرا به نور هدايت، جميع عوالم روشن گردد ؛گمارد

وم در سراسر عالم را برگزيدند و ايادي حضرت ولي امراهللا برخي از بهاييان مخلص و خد. 1
آنـان  . ايادي در عالم به خدمت مشـغول بودنـد   27در هنگام صعود ايشان، . امراهللا نام نهادند

  .معاونان و مساعداني داشتند كه با عنوان هيئت معاونت آنها را ياري مي نمودند
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  نظم اداري 
 هاي عمومي هـر ديانـت آن اسـت كـه چـون پـاي نظـام        از ويژگي

 يميان آمد، از نفوذ و تأثير روحاني باز ماند و نشاط و شادمان به تشكيالتي
  .و روحانيت حقيقي از آن ديانت رخت بربست

ترقي و پيشـرفت   براياي  كه وسيله جاي آنه اين نظام تشكيالتي ب
علت اصلي اين مشكل آن اسـت  . آن ديانت گردد، جانشين آن شده است

اصـول و قـوانيني را كـه تشـكيالت      ،كه هيچ مظهر ظهوري پيش از اين
صـريح و قطعـي تعيـين و مقـرر      به طـور  اداري ديانت بر آن استوار باشد،

ـ بتوا كهيعني عالم به آن مرحله از رشد نرسيده بود . بودنكرده  پـذيراي   دن
 ،در ديانت بهايي اصول نظم جهـاني . اين قوانين و اصول تشكيالتي باشد

توسط حضرت بهاءاهللا تعيين شده و حضرت عبـدالبهاء آن را بـه روشـني    
  .اند بيان فرموده

مقصود از تشكيالت در آئين جديد آن است كه آدميان از هـر نـژاد و   
يگـانگي و   ي بـه هـاي فـرد   ارثي و ويژگـي  مذهبيِ ةطبقه و شغل و عقيد

پايدار دست يابند وحدت.  
مثل بدن و روح اسـت كـه    ،مثال تشكيالت بهايي و روح اين ديانت

آدمـي از هنگـام   . تا به همديگر پيوسته و در ارتباطند، زنده و فعـال اسـت  
ي اسـت كـه   ناو داراي بـد . تولد در حـال رشـد و نمـو و يـادگيري اسـت     

اند و هـر كـدام بـه     به هم وابسته ،اعضايش با همة تفاوت در شكل و كار
در همـة ايـن   . دهـد  حركت و كار مناسـب خـود را انجـام مـي     زفرمان مغ
اگر آني ايـن جسـم از   . رساند قوة روح است كه به جسم ياري مي ،مراحل

  .ميرد روح محروم گردد، آدمي مي
همان ارتباط و همكاري بين اعضاي بـدن   اصول اداري بهاييما در 

را تري از اصـول اخالقـي    ز جهت اجرايي، نوع جديد و عاليو ا بينيم ميرا 
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  .شود كه دامنة نفود آن سراسر جهان را شامل مي كنيم مشاهده مي
اساس اين جامعه چنان استوار و ميدان آن چنـان وسـيع و گسـترده    

جامعـة بهـايي   . گيـرد  است كه هر فرد صميمي و با خلوصي را در بـر مـي  
ي و قبـول خـود را بـر روي هـيچ فـرد      پذيراي همه است و درهاي دوست

  .بندد صديق و پاكدامني نمي
با ظهور حضرت بهاءاهللا تغيير و دگرگوني عظـيم و بنيـادي در همـة    

بسـياري از ايـن تغييـرات را مـا بـه چشـم ظـاهر        . عالم ايجاد شده اسـت 
ها در اساس فكـر   اما بسياري ديگر از اين دگرگوني .پذيريم بينيم و مي مي

  .گيرد هم و ادراك ما صورت ميو انديشه و ف
اي كه هزاران سال در ذهن بشر ريشه  شكي نيست كه فهم كودكانه

در وهلة اول بـه   ،دوانيده، با مفاهيم عالي ديانت بهايي در اين دوران بلوغ
هـا   يـان انسـان  مهميشـه در   ،برتري و امتياز ؛مثال براي. دخيز ستيز برمي

مـالك و ميـزان     انتخـاب اعضـاء،   برايهر اجتماعي . حكمفرما بوده است
در ديانت، ايـن  . سازد مخفي يا آشكاري دارد كه افراد را از يكديگر جدا مي

در  .نـي محـدود اسـت   اي اسـت كـه در قالـب معي    مالك عبارت از عقيده
در اقتصاد، ضـعف  . سياست، مالك انتخاب، حزب يا اساسنامه حزبي است

لوم و فنون، معيار و ميـزان  يا قدرت مشترك اقتصادي ميزان است و در ع
در جميـع  . تسـ بر اساس مطالعات و تربيت يا فعاليت يا عالقه يا مدرك ا

تـر   اين موارد، هر قدر مالك انتخاب محدودتر باشـد، آن اجتمـاع را قـوي   
كـه عكـس آن كـامالً در مـورد ديانـت       اين همان شرطي است. دانند مي

امتيـازات مهـم همـواره    از آنجا كه در طـول تـاريخ،   . كند بهايي صدق مي
قبول ديانت بهايي و ورود در جامعه بايـد   برايباعث تفرقه و جدايي بوده، 
زيرا در اينجا فقط محبت الهـي و خلـوص و    .اين امتيازات را كنار گذاشت

اين تجربة جديد كه نشانه بلوغ جامعه انسـاني اسـت،   . راند پاكي حكم مي
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امكـان دارد    .گردد جديد  موجب امتحان مؤمن ممكن است در اولين قدم
بـه  و  انگيـزد بر ،عليه فرمان عالي عشق بـه همنـوع   او را  نفسحبِّ  غلبة

بسيار سخت و دشوار است كه  .نمايدال و امتحانات ذهني مبتال بسختي و 
كرده كه در جامعة پيشين مورد توجه و احترام  شخصي ثروتمند و تحصيل

ين محل جاي داشـته، در جامعـة   فراوان بوده و هميشه در برترين و باالتر
از همان احترام و توجهي برخوردار باشد كه شخصـي  ) يئجامعه بها(جديد 

  .فقير و عامي با تحصيالت ابتدايي داراست
او بايد با كساني معاشرت نمايد كه پـيش از ورود بـه جامعـه حاضـر     

. اين احساس گـاهي بـا تـرس همـراه اسـت      .نبود سالمشان را پاسخ دهد
وقتـي مـا قلبـاً     .شود از تغيير و دگرگوني در وجود ما حاصل ميترسي كه 

پذيريم و تعـاليم او را عـالج دردهـاي امـروز عـالم       حضرت بهاءاهللا را مي
كنيم تا ارادة خودمـان را در مقابـل ارادة او محـو و     دانيم و كوشش مي مي

شـود و تـرس و وحشـت     فاني كنيم، محبت خداوند بر وجودمان حاكم مي
توانايي  ،كه ترس زايل شد همين. رود تغيير و دگرگوني از بين ميناشي از 

 ،معاشرت با ديگر بهائيـان . يابد فرصت جلوه و ظهور مي ،و استعداد باطني
  .كند آثار زندگي بخش و مثبت اين قوا را آشكار مي ،همراه با روح محبت

جامعه بهايي ابتدا با كندي شكل گرفت، اما با آگاهي اعضاي جامعـه  
اينك در . از ثمرات يگانگي و وحدت نوع بشر، بر سرعت آن افزوده گشت

نفر باشد در روز اول ارديبهشـت   9هر محل كه تعداد بهائيان بالغ بيش از 
كه كسي كانديـدا گـردد و بـدون     بدون آن ،نفر را از ميان خود 9هر سال 

ي طـوري كـه زن و شـوهر نيـز از رأ    ه ب(طور سرّي ه ب ،تبليغات انتخاباتي
افراد بهايي محدوديتي در انتخاب . شوند انتخاب مي) يكديگر آگاهي نيابند

توانـد انتخـاب شـود و هـم      سال به باال هم مي 21هر بهايي  .افراد ندارند
ود، شـ  نفـره كـه محفـل روحـاني ناميـده مـي       9اين جمـع  . انتخاب نمايد
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  .محلي را به عهده دارند ةمسئوليت و سرپرستي همة امور جامع
آموزند كه در همة امور اجتماعي با محفل  عبدالبهاء به ما ميحضرت 

آنچه را كه محفل روحاني امر نمايد، بجـان   .روحاني محل مشورت نمائيم
اگـر   .و دل بپذيريم و اطاعت كنيم تا نظم وترتيب در كارهـا ايجـاد شـود   

به هواي خويش حركتـي كنـد و پـروازي نمايـد و     « چنين نشود هركس 
ــاند ــآ» ضــرري برس ــل مشــورتي  ايرن حضــرت ب ــن محف  ،اعضــاي اي

كنند كه هريك بايد سعي نمايد به آن صفت بيشتر و  هايي ذكر مي ويژگي
آن  ،در آن صورت از ملكوت غيب ابهي ياري و يـاوري  .بيشتر موفّق شود

  .را احاطه نمايدمحفل 
آنچه آن صفات عبارتند از خلوص نيت و نورانيت حقيقت و انقطاع از 

و انجذاب به نفحات اهللا و خضوع و خشـوع و خاكسـاري در    است غيرخدا
  .بين دوستان الهي و صبر و تحمل بر بال و بندگي درگاه حضرت كبريا

اولين بار در ايـران   برايشور در دوران حضرت عبدالبهاء  اين محافلِ
ـ  برگـزاري  اگرچه انتخابـات و نحـوة   . دگرديتشكيل  هـدايت   اآن بعـدها ب

بـه آن سـالها    اشامـا مراحـل ابتـدايي    ، عيـين شـد  حضرت ولي امـراهللا ت 
خواسـتند اسـاس ايـن امـر محكـم       حضرت عبدالبهاء كه مـي  .گردد برمي

دهنـد  » اهميت عظيمه« را گذاشته شود، ازبهائيان خواستند تا محفل شور
تا آنجا كه بر همـه، اطاعـت از تصـميمات     شمردندنهايت الزم  و آن را بي

عضاي مشورت را هدايت فرمودند تا به نـوعي  آنگاه ا. آن را واجب دانستند
هريك . مذاكره و مشاوره نمايند كه اسباب كدورت و اختالفي فراهم نيايد

اگر ديگـري نظـر مخـالفي بيـان     . خود را در جمع بيان كند نظرِ ،به آزادي
درخشد كه افكار مختلفـه   زيرا وقتي نور حقيقت مي ؛نمود، ابداَ مكدر نشود

در پايان مذاكره اگر اتفاق آرا حاصل شد بسيار خـوب  . دبا هم برخورد نماي
  .شود تصويب است ولي اگر نظرات متفاوت بود، آنچه رأي بيشتري آورد،
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آنچه مربـوط بـه تربيـت و    . مذاكرات بايد فقط در امور روحانيه باشد
فقرا و مستمندان از هر مذهب  تعليم اطفال و يادگيري عمومي و كمك به

  .است ي به همة اهل عالم و انتشار پيام حضرت بهاءاهللاو ديانتي و مهربان
تام بين اعضـاء آن انجمـن اسـت كـه از      شرط، محبت و الفت  اولْ«
 زيـرا امـواجِ  . آشكار كنند حضرت پروردگار بيزار گردند و يگانگيِ ،بيگانگي

نجـوم يـك افقنـد و اشـعة يـك شـمس       .هريك نَ يك بحرند و قطرات .
حال و يگـانگي   و اگر وحدت .درختان يك بوستانند و گلهاي يك گلستان

بـي سـر و    پريشـان گـردد و آن انجمـنْ    در ميان نيايد، آن جمع ماللْ بي
در حـين ورود، توجـه بـه     اعضـاء . …ثاني آن اسـت كـه    شرط. سامان 

   »ابهيكنند و طلب تأييد از افق  ملكوت اعلي
در آثار بهايي شرايط محفل مشورتي دقيقاً بيان شـده و بـه بهائيـان    

ه كـه از تصـميمات محفـل اطاعـت نماينـد و در تحكـيم       گرديدسفارش 
حضرت شوقي افنـدي ولـي امـر بهـايي محافـل را      . هاي آن بكوشند پايه

  .دانند كه بر آن بيت العدل اعظم بنا خواهد شد اي مي صخره
و آثار بهـايي دربـارة روش كـار و نحـوة ارتبـاط      جات  آنچه در نوشته

آمـوزد كـه    به ما مـي  ،محفل با افراد بهايي و طريقة ادارة جامعه بيان شده
مشاورات محفل بايد با نهايت محبت و صميميت همراه با صراحت، انجام 

 روبر تشكيالت بهايي حاكم باشد نه زروح تواضع و رفاقت و برادري . شود
  .و استبداد

 ؛كنيم كـه در ظـاهر، مهربـاني بـا عـدالت      اجتماعي زندگي ميما در 
هوشـياري و احتيـاط بـا روح الفـت و صـفا و شـهامت        ؛دي با اطاعـت اآز

روح بهايي كه بـر جامعـه حـاكم اسـت و بـر تمـام        ،تنها. همخواني ندارد
توانـد   مذاكرات و مشاورات و تصميمات محفل روحاني حكمفرماست، مـي 

در چنين حـالتي هيئـت حاكمـه    . وافق ايجاد كندميان همة اينها آشتي و ت
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ه يعني محفل روحاني با افراد جامعـه مثـل شـير و شـكر بـه هـم آميختـ       
شود و بصيرت و هوشياري با سـادگي   يعدالت با شفقت همراه م. شود مي

 ،فـرد بهـايي كـه بـالغ شـده      .گردد و يكرنگي و محبت خالص تركيب مي
چـه كـه خـود را از آن     ؛يابد كمال آزادي را در اطاعت از چنين مرجعي مي

  .اندد جدا نمي
نفري كه بـه وسـيلة    9محافل روحاني هر كشور بواسطة يك هيئت 
شوند، به يكديگر متصل  نمايندگان هر شهر و محلي، هر سال انتخاب مي

. ننـد خوا هركشور را محفل روحاني ملي مـي  اين هيئت مركزيِ. گردند مي
محفل ملي هر كشور وظيفه دارد در قدم اول، درهاي مشاوره و مذاكره را 

ي بگشايد و سبب اتحاد و الفـت و  روحانبا افراد بهايي آن كشور و محافل 
محفل ملـي پيوسـته   . محبت بين ياران و پيروان امر حضرت بهاءاهللا گردد

اي كوشد كه بهائيان و محافـل محلـي را تشـويق نمايـد كـه در اجـر       مي
محفل ملي بـا مركـز جهـاني     .وظايف فردي و اجتماعي خود همت نمايند

بهايي دائماً در ارتباط است و در مورد وضيعت بهائيان كشـورش مشـورت   
  .كند گزيند و ارائه مي ادارة جامعه برمي برايها را  نمايد و بهترين راه مي

نفـر را از   9بـار   همچنين محافل روحاني كشورها هر پنج سال يـك 
عضويت بيت العدل اعظـم الهـي، مركـز جهـاني      براييان بهائيان عالم م

سرپرسـتي امـر الهـي در هـر كشـور و       و حفـظ . نمايند بهايي انتخاب مي
در . سـت انيـز از وظـايف محفـل ملـي      ،از آن با كمال هوشـياري  تمراقب

كشورهايي كه جامعه بهـايي آزادي بيشـتري دارد، ترجمـه و انتشـار آثـار      
الذكار، تبليغ و كارهاي مشابه آن، بايد زير نظر محفل ملـي  الهي، مشرق ا

اي كه مربوط به محفل محلـي يـا محفـل     همچنين تشخيص قضيه. باشد
  .ملي است، به عهدة محفل روحاني ملي هر كشور است

كننـد   به محافل ملي توصيه مي ،حضرت شوقي رباني ولي امر بهايي
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احتـرام   ،انـد  ا انتخـاب نمـوده  كه به عواطف صادقانة نمايندگاني كه آنان ر
گذارند و نظرات و عقايد و پيشنهادات آنـان را بـا دقـت و توجـه بررسـي      

مورد در گفتار و  شي و برتري جويي و انزوا و خودداري بينقامآنمايند و از 
كاري پرهيز نمايند و آن نمايندگان را به نهايت خوشرويي بپذيرند و  پنهان
هاي خود را در مـورد امـراهللا و جامعـه بـا آنـان       ها و آرزوها و نگراني نقشه

محافل ملـي بايـد ايـن نكتـه را بـه ثبـوت       . درميان گذارند و مطّلع سازند
پرورند و آن خـدمت و تـرويج خيـر عمـوم      رسانند كه يك آرزو در سر مي

  .است
حضرت عبدالبهاء در مورد انتخاب بيت العدل اعظم الهـي و وظـايف   

  :فرمايند هدايت مي آن، در الواح وصايا ما را
  »بايد به انتخاب عمومي يعني نفوس مؤمنه تشكيل شود« 
اعضاء بايد مظاهر تقواي الهي و مطالع علم و دانـايي و ثابـت بـر    « 

  »دين الهي و خيرخواه جميع نوع انساني باشند
  »اين جمع، مرجع كل امور است« 
  »امي كه در نصوص الهيه موجود نهكمؤسس قوانين و اح« 
  »ع مسائل مشكله در اين مجلس حل گرددجمي« 
مرجع كل، كتاب اقدس و هر مسئلة غير منصوصه راجع بـه بيـت   « 

  »عدل عمومي
آنچه باالتفاق يا به اكثريت آرا تحقق يابد، همـام حـق و مـراد اهللا    « 

  »است
من تجاوز عنه فهو ممن احب الشقاق و اظهر النفاق و اعرض عن  «

  »رب الميثاق
پنج سال پس از درگذشت حضـرت شـوقي ربـاني    بيت العدل اعظم، 

تشـكيل شـد و   ) يخورشـيد  1342(مـيالدي   1963ولي امراهللا، در سـال  
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  .اكنون هدايت جامعه بهايي در سراسر دنيا را به عهده دارد
  نظم اداري حضرت بهاءاهللا

هاي كنـوني محكـوم    دانند كه همة مؤسسات و نظم بهائيان عالم مي
. هاي آن بنا خواهد شد مؤسسات الهيه بر خرابه به زوال و نابودي هستند و

دانند كه حضرت بهاءاهللا نه تنها روح جديدي به عـالم بشـريت    بهائيان مي
بلكه آن حضرت  ،اند اند و اصول تمدن روحاني عظيم را ارائه فرموده دميده

 بـراي و بعد از ايشان، حضرت عبدالبهاء يك رشته قوانين محكم و متيني 
انـد و لـوازم ايـن نظـام      و تشكيالت مشخّص وضع نمودهايجاد مؤسسات 

مقصـود از ايـن مؤسسـات آن اسـت كـه      . انـد  جديد را نيز فراهم فرمـوده 
اسـتقرار   بـراي جامعة آينده بشري پديد آيد و وسيلة مؤثري  براياي  نمونه

صلح عمومي و يگانگي نوع بشر ايجاد شود و حكومت عدل و انصـاف در  
  .روي زمين اعالن گردد

هر مكان كه به خدمت قائمند، بدون ابهام  ر ديروان حضرت بهاءاهللاپ
ــوانين و اصــول و تشــكيالت و    ــا كمــال وضــوح، همــة مقــرّرات و ق و ب

آشـكار    در مقابـل چشـم   ،اجراي وظايف خـود  برايرا هاي الزم  راهنمايي
  .بينند مي

حسـاب  ه اي از اسالم ب فرقه ،ممكن است ديانت بهايي در نظر مردم 
يكي از هزاران مذهب گمنام غرب شمرده شود و به ديدة حقارت به  آيد يا

آن نگريسته شود و حتي آن را قابل آن ندانند كه بـه شناسـايي آن اقـدام    
ين الهي، در صـدف احكـامش پـرورش    ياما اين مرواريد گرانبهاي آ .كنند
م كند و باالخره عـال  گرايي، راه خود را باز مي يابد و بدون تفرقه و دسته مي

  .بشريت را فرا خواهد گرفت
توانند قدر و منزلت اين نظام الهي را دريابند كه مقام  تنها كساني مي

واالي حضرت بهاءاهللا را شناخته و قلوبشان از محبت آن حضرت سرشـار  
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  .باشد شدهو افروخته 
  جهان سرگردان

ـ   سـوي  ه بشريت درمانده و سرگردان امروز راهي جز آن ندارد كـه ب
  .و متعالي وحدت و يگانگي حركت نمايدهدف روشن 

هاي كنوني جهان كه بـا افكـار و    از ديدگاه بهايي، حالِِ رهبران نظام
ر گيرنـد و خـود را   اكه كوشند تا روشهاي پيشين را ب آرزوهاي كودكانه مي

. انگيـز اسـت   بار و غم تافتة جدا بافته و برتر از ديگران شمارند، بسيار رقّت
هـاي دور،   كنند كه متناسب بـا زمـان   عصر تصور مي توجه به روح آنها بي

تـوان   زيست، مي ها مي رابطه با ساير ملت دوراني كه هر ملتي منزوي و بي
آنها از اين اصـل غافلنـد   . سرزمين خود به ارمغان آورد برايخوشبختي را 

كه امروز عالم دو راه بيشتر ندارد يا يگانگي و وحدت خـود را آن چنانكـه   
  .د يا منهدم گرددردست آوه اند ب هللا ارائه فرمودهحضرت بهاءا

در اين دوران بحراني از تاريخ تمدن بشري، سزاوار است كـه سـران   
كشورها از بزرگ و كوچك، شرقي و غربي، غالب و مغلوب گـوش هـوش   

  .وش و هم عهد، مردانه قيام كننددحضرت بهاءاهللا فرا دارند و همبه نداي 
 بـراي آنها بايد به اصلِ وحدت عالم انسـاني ايمـان داشـته باشـند و     

نهنـد و   يپاية پيشين و تعصبات قومي را بـه كنـار   هاي بي هميشه انديشه
دنياي امـروز ارائـه    برايكه را  )يعني مظهر امر خداوند( پزشك دانا درمان

ني حضرت شوقي ربـا  .شده، تمام و كمال بپذيرند و به مرحله اجرا درآورند
  :سازند نمايي از دنياي متحد آينده را در مقابل چشمان ما نمايان مي

يك نوع حكومت عالي كه مافوق حكومات ملي است بر اثر تكامـل   
هاي عالم در راه استقرار اين حكومـت بـه    ملت .جهاني تدريجاً شكل گيرد

خـود تحـريم كننـد و از بعضـي از      براياعالن جنگ را  قطيب خاطر، ح
 ةمگـر بـه انـداز    –ماليات و نيز از تمامي حقوق تسليحات  عحقوق در وض
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يك قوة مجرية مقتدر . صرف نظر كنند -حفظ نظم داخلي كشورهاي خود
تواند عليه هر حكومت عاصي و سـركش بپـاخيزد و او را بـر جـاي      كه مي

يـك پارلمـان جهـاني     .خود نشاند، ضمانت كنندة اين حكومت عالي است
كه اعضايش را تمام مردم در هر كشوري انتخاب نموده و دولت آن كشور 

شود و نيز يك دادگاه بين المللـي كـه    تشكيل مي ،نيز تأييدش كرده باشد
همه، حتي كشورهايي كه حاضـر بـه رجـوع بـه آن دادگـاه       برايرأي آن 

ـ  در اين جامعة جهاني همة مو. نباشند، نافذ و جاري باشد ه انع اقتصـادي ب
شـود و كـارگران و سـرمايه داران اعضـاي الزم و ملـزوم و       كلي رفع مـي 

شود كـه هـر طبقـه،     شوند و شرايطي فراهم مي پيوسته به هم شناخته مي
  .پذيرد حقوق طبقة ديگر را به ميل و رغبت مي

فراموشـي   ةعربده و هياهوي تعصبات و مشاجرات ديني تا ابد به بوت
در . گـردد  هاي نژادي، باالخره خاموش مـي  علة دشمنيشود و ش سپرده مي

اين جامعه، قوانين بين المللي كه نتيجة قضـاوت دقيـق پارلمـان جهـاني     
شود و ضـامن اجـراي آن نيروهـاي كشـورهاي متحـده       است، تدوين مي

اي جنـون   در چنـين جامعـه  . گردد باشد كه سريعاً وارد ميدان عمل مي مي
عمومي و دائمي از روي  دوستيِ به جهانوطن پرستي جنگجو و پرخاشگر 

اين چنين نظمي كه حضـرت بهـاءاهللا   . شود ميل و رغبت شديد تبديل مي
بيني فرموده، در آينده گواراترين ميوة عصر بلوغ عالم انساني خواهـد   پيش
ين جهاني بهايي هرگـز در  يآموزند كه آ حضرت شوقي رباني به ما مي. بود

بلكـه هـدفش    ،انسـاني نيسـت   ةامعـ كـردن اسـاس موجـود ج    پي ويران
روي و تعديل در مؤسسات آن است تا با اوضـاع و   گسترش اساس و ميانه

  .احوال و احتياج و نيازهاي اين جهانِ در حال تغيير، موافق گردد
 اين امر با هيچ تابعيـت و وفـاداري مشـروع، مخالفـت نـدارد و روحِ     

قصدش آن نيست كه شـعلة  . كند راستي و اخالصِ حقيقي را تضعيف نمي
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صـحيح سـالم را در دل مردمـان خـاموش سـازد و يـا نظـام         پرستيِ وطن
گـوني نژادهـا و    گونـه  ،ايـن امـر   .حاكميت مستقل ملي را از ريشه براندازد

تاريخ زبان و سنت و افكار و عادات و حتي آب و هوا را كه باعث تنـوع و  
در نظـر دارد و هرگـز در پـي آن     ،ها و اقوام عالم است گوني در ملت گونه

بلكه نداي ايـن امـر دعـوت مردمـان بـه      . نيست كه همه را يكسان نمايد
تـر از آن   تر و آرزوهايي بزرگ و هـدفهايي بلنـد   وفاداري و اخالصي وسيع

حضـرت بهـاءاهللا   . حال سبب پيشرفت نوع انسان بوده استه است كه تا ب
جدايي طلبي و تعصب را مخالف روح دوستي و محبت  ،قومي يِتنگ نظر

پيـام حضـرت بهـاءاهللا حقيقتـي      .دانند ها مي و عشق و يگانگي بين انسان
است كه قانون دروني همة اشياء و همـة وقـايع و اتفاقـات و همـة عـالم      

اگر اعضاء و اجزاي هرچيزي در اين عالم عالقه و محبـت و  . هستي است
محكوم بـه نـابودي    ،و هماهنگي خود را از دست بدهند جاذبه و پيوستگي

آيـد   داست و اگر اين نيروي محبت و جاذبه و پيوستگي در هر چيزي پدي
  . رسد و دوام يابد، آن شيئ به كمال خود مي

باوري و اميـد   وحدت عالم انساني و يگانگي بين نوع بشر يك خوش
  .واهي نيست بلكه ضرورت و نياز امروز جهان است

گردد كه تنهـا   فسوس كه هر روز بيش از پيش اين نكته آشكار ميا"
تواند باعـث سـرعت تحقـق     نيروي يك عذاب و بليه جهاني است كه مي

هـيچ چيـز جـز آتـش      …اي در تكامل انديشه انسان گـردد   چنين مرحله
تواند رهبـران ايـن    باليا كه عالم بشري را پاك مطهر و مستعد سازد، نمي

يت عظيمي كه دارند و بايد به ايفاي آن پردازند، متوجـه  عصر را به مسئول
  )58(".سازد

هـر انسـاني در   . گذرانـد  نظم اداري بهايي هنوز مراحل كودكي را مي
كند، اما همة  تجربه ميرا يادگيري، اشتباهات فراواني  برايدوران كودكي 
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از او  شخاطر اشـتباهات ه آنها در جهت رشد و ترقي اوست و هرگز كسي ب
زماني فرا خواهد رسـيد  . كند شود و به آيندة روشن او شك نمي نااميد نمي

شـمار از او پديـد    د وآثار عظيمه و خـدمات بـي  به بلوغ رس ،كه اين كودك
هـيچكس   برايهنوز . در مرحلة كودكي استاينك نظم اداري بهايي  .آيد

اين نظم  اي كه رهخص. چنانكه بايد و شايد، قابل فهم نيست ،چگونگي آن
منبـع  . است جديدعصرِ عالم در براي خداوندارادة  ،اداري بر آن قرار گرفته

نظـم   ايجاد ،حضرت بهاءاهللا و مقصد اصلي و نيروي محرّكة آن ،الهام آن
  .ده استارذگرا حضرت بهاءاهللا  نظم جهاني نايشالودة  .است يبديع جهان

كه به نابودي  هاي گوناگوني هستيم ما از طرفي شاهد فروپاشي نظم
هــايي  جامعــة دردمنــد و رنجــور عــالم مشــغول اســت و از طرفــي نشــانه

دهـد،   مي حضرت بهاءاهللاي جهاننظم  شكوفائيكه بشارت به  ياسرارآميز
  .دروخ مي به چشم فراوان

  زماني كه اين نظم بر كره خاك مستقر شود، به چشم ظـاهر بهشـت  
اين همان زماني اسـت كـه   برين را در عالم مادي مشاهده خواهيم كرد و 

ها برچيده  زماني كه جميع بساط. انبياء و اولياء در آرزويش جان نثار نمودند
شايد تـا آن روز راهـي دراز در پـيش رو     .شود و بساط ديگر گسترده گردد

رسيدن به اين مرحله بايد دگرگوني عظيمـي در فرهنـگ    برايزيرا  ،باشد
  .همة اجتماعات بشري پديد آيد

يك وطن است و همة مردمان اهل  احساسي بوجود آيد كه عالمبايد 
 چنين احساسي كه با آن تمدن و فرهنگي عمومي بر پاية خيرخـواهيِ  .نآ

 تيِجميع نوع بشر ايجاد شـود، بـاالترين حـد پيشـرفت در نظـام تشـكيال      
اين اوج خوشبختي جامعه، در حالي اسـت   .ودش بشري محسوب مي ةجامع
كـه بـاالترين حـدّ     رسـد  هيچوقت به حدي نمـي  ،ردانسان به عنوان فكه 

نهايـت در   و هميشـه تـا بـي   ا .ديگر محتاج ترقّـي نباشـد   پيشرفت باشد و
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  .مراحل كمال به پيش خواهد شتافت
  جهان آينده

زماني نوع بشر به يگانگي دست خواهد يافـت كـه شـرايطي فـراهم     
ادها و اديـان  م ايجاد شود و تمام ملل و نژلَيك انجمن عمومي عا تا گردد

و طبقات كامالً دائماً متحد گردند و در عين حال استقالل دولتهـا و آزادي  
ـ  ايـن انجمـن از   . دشخصي و ابتكار فردي اعضاي اين انجمن محفوظ مانَ

اري عمومي كه اعضـاي  زيك هيئت قانونگ. چند هيئت تشكيل شده است
جميع معادن و منابع كشورهاي عضـو را   اهل عالم هستند،آن وكيل همة 

تعيين نمايدكه احتياجـات همـة    يتحت ادارة نهايي خود قرار دهد و قوانين
اين قوانين بايد وضع . دزاسدل اتعمو اقوام مختلفه را برآورده سازد و  تهامل

زندگاني عمومي اهل عالم از هر نژاد و قوم و قبيله و سرزمين و ديـاري را  
  .در آرامش و اطمينان زندگي نمايندتا  نمايدتضمين 

گـردد،   يك هيئت اجرايي عمومي كه با قوة بين المللي پشتيباني مي
ـ  د و قوانين آن رااين تصميمات را به اجرا گذار كـار بنـدد و يگـانگي و    ه ب

يـك دادگـاه بـين    . انجمن عمومي عالم را حفظ كند تماميِ ةوحدت اصلي
المللي در كليه اختالفات و متفاهماتي كه ممكـن اسـت بـين    و سوء هشناق

. و نهايي خـود را صـادر كنـد    قطعيرخ رهد، قضاوت نمايد و حكم  دولتها
يك سازمان ارتباط بين المللي و عمومي ايجاد شود كه تمام كره زمـين را  
در برگيرد و آزاد از قيد و بند ملي، بـا سـرعتي حيـرت انگيـز و بـا نظمـي       

اعصـاب ايـن    المللي كه مثل مركـزِ  بينيك پايتخت  .نظير بكار پردازد بي
مداين پايتخت از طرفي همچـون كـانوني    .تعيين شوداست، ت عمومي ني

عمل خواهد كرد و  ،استسوي آن در حركت ه بخش ب كه نيروهاي زندگي
 .سوي عالم منتشر خواهد شده فزا از آن باَ جان بخشِ از طرفي اثرات حيات

هاي كنوني انتخاب شـود   ردد يا از بين زبانگ عيك زبان بين المللي اخترا
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خط عمومي، پـول  . عالوه بر زبان مادري تدريس شود ،و در مدارس عالم
واحد، وزن و اندازة يكسان و معارف بين المللي سبب خواهد شد كه ملتها 

  .و نژادها بزودي به تفاهم دست يابند
 علــم و ديــن يعنــي دو عامــل بســيار قــوي در ،اي در چنــين جامعــه

دوشـادوش هـم در    و هنـد داشـت  ابا هم سازش و هماهنگي خو ،زندگاني
نين نظمـي  چمطبوعات و جرايد در ساية . ترقي نوع بشر مؤثر خواهند بود

 براينظر و بيان برخوردار خواهند بود و ميداني  برازِا كه از آزاديِ در حالي
هـاي   مصـلحت  دسـت  گردنـد، آلـت   هاي گوناگون بشـر مـي   اظهار عقيده

  .گروهي نخواهند شد ءهاي خودخواهانه ورزي خصي و غرضش
آيد و مواد خام آن اسـتخراج   اقتصادي عالم در تحت نظم درمي منابعِ

بـازار آن تنظـيم و    ،همزمـان . شده، مورد استفادة كامل قرار خواهد گرفت
اين محصوالت كه متعلق به تمامي اهـل   و تقسيم يابد و توزيع توسعه مي

هـا و حيلـه و    رقابـت و دشـمني  . گيـرد  نصـفانه صـورت مـي   عالم است، م
گردد و تعصب نژادي و ملي به دوستي و حسنِ  تزويرهاي ملّي متوقّف مي

شود  هاي ديني رفع مي علت و سبب نزاع. شود هم بين نژادها تبديل مياتف
امتياز بين طبقات جامعه . رددگ و قيد و بندهاي اقتصادي بكلي برطرف مي

. شـمار خبـري نخواهـد بـود     حـد و ثـروت بـي    د و از فقر بيرو از ميان مي
 بـراي شـد،   هاي فراواني كه در راه جنگ اقتصادي و سياسي مـي  كوشش

ي چـون توسـعة دامنـة اختراعـات     اهـداف  ؛ددرگـ  اهداف عظيمه صرف مي
گسـترش دايـرة    ؛هـا  كـن سـازي بيمـاري    ريشـه  ؛تكامل امور فني ؛بشري

طول عمر انسـان   ؛ افزايشخته زميناستخراج منابع ناشنا ؛تحقيقات علمي
 و پيشرفت هر عامل ديگري كه زنـدگاني عقالنـي و اخالقـي و روحـانيِ    

  .جميع نوع بشر را تقويت نمايد
يك نظام عمومي فو با قدرت مطلـق   گرددرال بر روي زمين حاكم د
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خود همة منابع نامحدود زمين را به عالم ظهـور درآورد و آرزوهـاي اهـل    
شرّ جنگ را بكلي از سر اين بشر رنجديـده  . برآورده سازدشرق و غرب را 

نظامي كـه  . ها هديه نمايد رفع نمايد و آزادگي و شادماني را به همة انسان
كي به معرفـت عمـومي   تّقدرت در خدمت عدالت است و زندگي م ،در آن

همـة نيروهـاي   . خداي واحد و وفاداري به يك ظهور مشترك الهي گردد
متعـالي پـيش    هم داده، جهان را به سوي اين مقصد عالم دست به دست

 ندرَب .  
نالة انسان بلند است و مشتاق و آرزومند كـه بـه سـاحل يگـانگي و     

با اين حال سرسختانه با نور الهي درسـتيز اسـت و از قبـول     ،وحدت درآيد
تواند او را از اين مصيبت نجات بخشد و بالي وحشتناكي كه  امري كه مي

  .پيچد د، سر ميرها گردانَ ،كند او را تهديد مي
كوشش و تالش در رسيدن به اتحاد خانواده و قبيله و ايجاد حكومت 

و بـا موفقيـت حاصـل     ثمر نشستهشهري و وطني يكي بعد از ديگري به 
ـ   ،حال، اتحاد جهاني. گرديده است سـوي  ه هدفي است كه بشر پريشـان ب
غافالنة ناشي از  آشوبِپايان آمده و ه دورة تأسيس وطن ب. آن روان است

اني كه به مرحلـة بلـوغ   هج. ملي به اوج خود رسيده استة طلقحاكميت م
يگانگي و وحدتي دسـت يابـد    گردد بايد اين طلسم را بشكند و به وارد مي

اين اسـت اسـاس خوشـبختي و سـعادت نـوع      . كه كل عالم را در بر گيرد
  .انسان

  كالم آخر
نظم اداري رشد نمود و پيوسته  ،در ساية هدايت حضرت شوقي رباني

يازده محفل روحاني ملي در عـالم   ديميال 1951در سال . گسترش يافت
ي تشـكيل شـد و اياديـان امـر     شوراي بين المللي بهـاي . تأسيس شده بود

امـر بهـايي از   . طور كه در الواح وصايا فرموده بودند، تعيين گرديدند همان
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در تمـام  . سرعت فزوني و توسعه يافته لحاظ تعداد پيروان و تشكيالت ب
پراكنده شـدن در سراسـر    براياين دوران، حضرت شوقي از بهائيان عالم 

الهي به دورترين نقـاط،   امرِ كرة زمين و رساندن پيام زندگي بخش مظهرِ
  .تندبپاخاسفداكارانه  ،دعوت نمودند و پيروان با وفاي حضرت بهاءاهللا

ي شوقي ربـان وقفه، قلب  سال زحمت و تالش بي 36سرانجام پس از 
ت بـاز مانـد و تنهـا    از حرك) ميالدي 1957(خورشيدي  1336در ماه آبان 

از . حضرت شـوقي وارثـي نداشـتند   . ولي امر بهايي به ملكوت صعود نمود
ساله كه آن حضـرت تـدوين    10اين رو امور جامعه بر طبق نقشه تبليغي 

در  .بدسـت اياديـان امـر اداره گرديـد     ،فرموده و در نيمه آن صعود نمودند
دسـتيابي بـه    زمان بـا جشـن پيـروزي نقشـه و     هم ،ساله 10پايان نقشه 
دند و شـ محفل ملي دنيا در مركز جهـاني جمـع    56اعضاي  هدفهاي آن،

  .اولين بيت العدل اعظم را انتخاب نمودند
 حضرت بهـاءاهللا در بـاغ رضـوان   صد سال پيش در چنين روزي  يك

جهاني بهـايي   ةاولين كنگر به همين مناسبت، .امر خود را اعالن فرمودند
  .نمودند شركتگان بهائيان سراسر عالم در آن در لندن برگزار شد و نمايند
هزار  30دومين كنگره جهاني بهايي با شركت  ،چهل سال بعد از آن

اي  اين كنگرة عظيم كه جلـوه . نفر از بهائيان دنيا در نيويورك تشكيل شد
 صـدمين سـال صـعود    مناسبت يـك ه ب ،از وحدت و يگانگي نوع بشر بود

  .حضرت بهاءاهللا از اين عالم برگزار شد
ترين مرجع بهايي كـه در تـاريخ عـالم     عالي ،اينك بيت العدل اعظم

در  ،اين مرجع كه انتخابي اسـت . راهنماي بهائيان عالم است ،همتاست بي
ساية حفظ و حمايت حضرت باب و حضرت بهاءاهللا بوده و تصميماتش در 

هدايتهاي بيـت العـدل    ،ملَبهائيان عا .الهي و خالي از خطا است ،همة امور
اي اطاعـت   بههشُشك ودانند و بدون كمترين  اعظم را از طرف خداوند مي
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براساس عهد و پيماني است كه حضـرت   ،اين اطاعت و پيروي .نمايند مي
بهاءاهللا از پيروان خويش گرفته و آن را مايه سعادت و پيروزي در زندگاني 

  . شمرده است
هايي و تشكيالت وتأسيسات آن بـر صـخرة عهـد و    همة بنيادهاي ب

عهد و پيماني كه با وصيت نامة حضرت بهـاءاهللا در  . است  پيمان بنا شده
حضـرت  ازاطاعت از حضرت عبدالبهاء آغاز شد و با الواح وصايا در اطاعت 

جلوه  ،شوقي رباني ادامه يافت و اينك در اطاعت از بيت العدل اعظم الهي
بندي حفظ  ديانت بهايي را از تفرقه و دسته ،د و پيماناين عه. نموده است

امـر بهـايي كشـيش و مجتهـد نـدارد و هـيچكس        .كرده و خواهـد كـرد  
همـه چيـز برعهـدة    . تواند مقام مخصوص يا رياسـتي را ادعـا نمايـد    نمي

در ديانت بهايي تفسير  .آيد مؤسساتي است كه براساس انتخابات، پديد مي
ف لبهاء و حضـرت ولـي امـراهللا از طـر    ت عبداتنها حضر و آيات منع شده
عقايـد و   اسـت كـه  اين . اند حق تفسير آثار وحي را داشته ،حضرت بهاءاهللا

بهائيان اطمينان  .در دين الهي نفوذ نمايد تواند و نمي افكار بشري نتوانسته
يات نازله از قلم حضرت بهاءاهللا چـون منبعـي   آكلمات و هميشه  دارند كه

  .ها باقي خواهد ماند جهت حيات روحاني انسان ،اودانيجصحيح و سالم و 
نداي الهي بلند است و همة اقوام و ملل را به خيمة وحدت و 

كه  آنان برايخوشا از . نمايد يگانگي و سفرة بخشش رحماني دعوت مي
      . سوي آن بشتابنده بشنوند و ب

 انتهي
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