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  روشي نو جهت اتحاد عالم
  

  هموطنان گرامي،
 يكصد و پنجاه سال است كه  ازبيشآئين بهائي 

ايران برخاسته و در دل هزاران هزار از مردم از كشور 
جهان نشسته و آنان را از هر قوم و از هر دين و هر 

 كه حضرت "سراپرده يگانگي" ء در سايهيكشور
هر جا سفر ه امروز ب.   برافراشته بهم پيوسته استبهاءاهللا

 در جميع كنيم چه در خاور و چه در باختر مي بينيم
بركت ايمان به آئين ه ب طبقات اجتماعي كساني هستند كه

همه بار " و جهانيان را  اندبهائي ديده اي جهان بين يافته
 مي شمارند و همه در يك "يك دار و برگ يك شاخسار

 ديگر نيز مشتركند و آن گرامي داشتن كشور عزيز ءنكته
ن گذار  بينارت بهاءاهللا زيرا كه وطن حض. ما ايران است

ه  را هر چه بود مردمكه آنيعني كسي . استبهائي آئين 
وحدانيت خدا و وحدت اديان و وحدت تصديقِ ند به ا

خدا برگماشته و عالم انساني كشانده و بر خدمت خلق 
اين بهائيان كه حال در يكصد و هشتاد كشور .  است

ساكنند در سازمان ملل متّحد در قسمت سازمان غير 
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هيأت نمايندگي دارند كه نفوذ معنويش دولتي آن يك 
و در مقام عضو مشاور در سازمانهاي غير روز افزون است 

ه بيانيه هاي بيندولتي آن مجمع عالي جهاني در تهي -
المللي در موضوعهاي مختلف از قبيل محيط زيست، 
ترقّي زنان، رفع تعصبات نژادي و امثال آن در مراحل 

ش نويسي براي تهيه آن مشورت شركت داشته و گاه پي
  .اعالميه ها تقديم نموده است

اكثر كشورهاي جهان مگر معدودي كه بر اثر 
به بهائيان مانند  ، دين بهائي را انكار كرده اند،تعصب

ساير اديان آزادي كامل بخشيده و تشكيالت ايشان را 
شخصيت حقوقي داده و مناسكشان را از قبيل ازدواج 

در بعضي از ممالك  ٰحتّي.  خته اندرسميت شناه بهائي ب
با تصويب مانند كانادا شناسائي و رسيمت دين بهائي را 

  .اليحه اي در پارلمان كشور قبول و اعالن كرده اند
آثار بهائي كه در ابتدا در ايران انتشار يافته و 

 زبان ترجمه 802زبان فارسي است حال به ه اكثر آن ب
در  ٰحتّيموجود است و شده و در هر گوشه اي از جهان 

 ي كه تا چندي پيش نام ايران را نشنيده بودند حال نقاط
امر بهائي با كشور ما آشنا شده و  بركت وجود ه ب
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ات و هر وقت مقتضييافته اند با آن ارتباطي معنوي 
اجازت دهد و آتش تعصبات در كشور عزيز ما فرو 

خي و  نقاط تاريزيارتنشيند اين اقوام مختلفه آرزومند 
  .اماكن مقدس بهائي در ايران اند

ايران در شما كدام فرد يا گروه يا طبقه اي را 
سراغ داريد كه چنين نفوذي در جهان داشته و نام و 

 را در دل مردمان غير ايراني ور ماش كمحبت و احترام
سرشته باشد؟  انصاف دهيد آيا اين نهضت بهائي كه 

گير شده در خور آن پيدايشش از ايران است و چنين جهان
افسوس   ؟خبري گيريما ايرانيان اقلّاً از آن منيست كه 

بيشتر مردم در ايران از امر بهائي شنيده اند از آنچه 
كه  كساني هستند اندشمنان امر بهائي شنيده اند و آن

 مي دانندخود پيشرفت امر بهائي را مخالف منافع شخصي 
بر مردمان و كه ي كه قدرت و تسلّط دارند و ترس از اين

جاي آنكه ه  باز اين روي.  دهندباز دست دارند مريدان 
 ضعيفان يعني تكفير ءحربهه ببه بحث و استدالل پردازند 

و اتّهام و افترا و كشتار و غارت و چپاول دست ياخته و 
غ و افتراء ور از درپبر پيروان امر بهائي تاخته و كتابهائي 

ه به بهائيان نزديك شوند و مردم را از اينك ساخته منتشر
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 در .  گيرند بر حذر داشته اندخبريا از اصول و تعاليمش 
جوابي علناً بهائيان اجازه نداده و نمي دهند تا به عين حال 

و ها انتشار كتاب  ٰحتّي .  دهندناجوانمردانهبر آن حمالت 
مطبوعاتشان را جرم شناخته و ورود كتابهاي بهائي را از 

و خود هر روز در راديو و اند ه خارج ممنوع ساخت
تلويزيون و انتشارات ديگر آنچه در انبان تعصب و كينه 
و دشمني دارند بين مردم مي پراكنند و چون اين شايعات 

رانه يكصد و پنجاه سال شب و روز تكرار دروغ و مزو
و بر سر كوچه و بازار و بر منابر و در معابر و ادارات شد 

كرّر در مكرّر اعالن گرديد مدولتي و مدارس رسمي 
وزير تبليغات  وبلزگاز .  متأسفانه در مغزها رسوب نمود

هيتلري نقل كرده اند كه گفته است وقتي دروغ را هر 
روز مكرّر كنيد كم كم حقيقت مي نمايد اينست كه 

ا بي آنكه بدانند يا بخواهند در چنين مبسياري از هموطنان 
  .گرفتار شده انداذيب ك ادامِ

ما در عين حال در ايران مردم با انصاف و ا
متفكّري نيز بوده و هستند كه از خود مي پرسند اگر امر 

ن است كه درباره اش مي شنويم پس چگونه همابهائي 
مقبول و بي پايه اي توانسته  است كه چنين امر سخيف



  

 

9 

آتش محبتي مردم در جهان گردد و چنان هزاران  هاصد
از جان  ٰحتّيكه از همه چيز  روشن نمايد شاندر قلوب

شيرين بگذرند ولي دست از اعتقاد به حقيقتي كه يافته 
در كه همواره اند برندارند؟  چگونه است كه نفوسي 

ه چنين امري كه به همه آنها را باند بوده راحت و آسايش 
دست جواني ه و ببوده  بيگانگان ءقول مخالفان ساخته

ي حفظ جان و و برامجنون بوجود آمده فدا كنند 
  .باشند بگويند بهائي نيستندن حاضر ،زبانه  بٰ حتّي،مالشان

و همين مردم روشن بين از خود مي پرسند اگر چنانكه 
بيگانگان براي ايجاد اختالف در را مي گويند امر بهائي 

دين اسالم يا تفرقه در ميان مردم ايران ساخته اند آيا اوالً 
د وسيلهء ديگري ممي آاين اختالفات كم بود كه الزم 

و ثانياً اگر چنين امري با ؟  زندنداا تفرقه تاپيدا كنند 
 مي شد دآن كوچكي به ايران و اسالم محدوه هدفي ب

با مذاهب  مملكت 180چگونه است كه در بيش از 
آئين بهائي چنين نفوذ كرده و مردمي را كه گاه مختلف، 

عصبات تو يكديگر بوده اند با هم متحد نموده دشمن 
نژادي را از ميان پيروانش زدوده است؟  و همين مردم 
منصف نيك انديش چون چنان تضادهائي را بين آنچه 
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ه ند با ثمراتي كه آئين بهائي بشنودربارهء آئين بهائي مي 
نمايند به تحقيق و كنجكاوي مي بار آورده مشاهده 

حقيقت بر آنان معلوم ناگزير روزي د و تشويق مي شون
دد و جامعهء بهائي بيشتر از اين گونه مردمان مي گر

  .كنجكاو حقيقت جو مركّب گشته است
 نوشتن اين اوراق آن نيست كه ازقصد نگارنده 

 كه به آئين بهائي بگرود زيرا دين د نمايتكسي را دعو
را بين خود و  امري است وجداني كه مردم بايد آن

قدس خداي خود اختيار نمايند و دخالت در اين حريم م
آنچه در اين .  ف ديگران كاري است بيهوده و باطلاز طر

كه است دفتر مي خوانيد از براي آن فراهم آمده 
ا از امر عظيمي كه از كشورشان جوشيده مهموطنان 

ه هست باخبر گردند و از قيد تعصبات بيجائي كه چچنان
و باشد كه جدائي افتد رهائي يابند سبب شده بين ايرانيان 

ن يك ايراني بخود ببالند كه در يكي از عنواه ب
 وطن عزيزشان در اواسط قرن تاريكترين ادوار تاريخِ

شان سرزمينه از  زمان حكومت قاجاريدرنوزدهم ميالدي 
عالم ه ندائي برخاست كه شهرتش جهانگير شد و افكاري ب

دانشمندان بزرگ جهان   كه پس از يك قرنداشتعرضه 
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پس .  افكار را ترويج مي كنندهمان  دين ندارند ٰحتّي كه
از دين و مذهب گذشته آيا سزاوار نيست كه ايرانيان 

از نهضت عظيمي كه در آنان كه بهائي نيستند  ٰحتّي
كشورشان يك قرن و نيم است پيدا شده و آوازه اش 

    ؟جهانگير شده باخبر گردند
 محبتي كه به ايران و ايرانيان بنا بهبنده نويسنده 

آنچه را كه خود از آئين بهائي گرديد تا بر آن دارد 
آموخته و بكار برده است و قلب و جانش را با عقل و 

رايگان بر طبق اخالص گذارد را همه خردش آشتي داده 
ير و بي آنكه توقّعي جز خبرساند و بنظر خوانندگان 

  .سعادت آن عزيزان داشته باشد
  هوشمند فتح اعظم

   2007سپتامبر 
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   دين و خدا در زندگي انسان– بخش اول
  

  مقصد از زندگي انسان 
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  خدا را چگونه مي توان شناخت 
  تربيت و لزوم مربي 

  آيا دين الزم است 
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  مقصد از زندگاني انسان
هيچ فكر كرده ايد فرق يك جنگل و يك 

 پر از ،مزرعه چيست؟  جنگل پر از درختان وحشي است
.  ست ا پر از پيچكهاي خودرو،ستبوته هاي انبوه ا

 ، زمينش شخم خورده است،مزرعه مرزهاي مرتّب دارد
در كرتي گندم .  آبش در جويهاي منظّم روان است

اين طرف .  ده اندان در كرت ديگر نيشكر روي. كاشته اند
پس فرق يك جنگل .  طرف تاكستان بوستان است و آن

ي بينيد و و يك مزرعه چيست؟  در مزرعه همه جا نظم م
 كشتش را ،مزرعه را پرورده اند.  در جنگل بي نظمي
 بي ترتيب ،اما جنگل خودرو است . مواظبت كرده اند

هر جا كه نظم و قانون دارد .   بي نظم و قانون است،است
ن مقصدي زمين را شخم نمي و بد. هدف و مقصد دارد

از اين همه .   بي سبب قنات و جويبار نمي سازيم. زنيم
باد و ه  اگر مقصودي نداشتيم زمين را ب. دي داريممقص

  .باران ميگذاشتيم تا جنگل شود
پس چون مزرعه ترتيب و نظم دارد هدف و 

آيا در همه چيز به اين كيهان اعظم بنگريد .  د داريمقصد
و همه جا نظم و قانون نمي يابيد؟  به قرص ماه نگاه كنيد 
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 هر ماه هاللي اول.  كه چگونه مي آيد و چگونه مي رود
چون كمان در گوشهء آسمان كمين مي كند چهارده روز 
صبر كنيد همان هالل راه كمال مي گيرد و ماه تمام مي 

  .آويزدشود و چون سپري سيمين بر جبين افق مي 
و نقصان و كمال چنان مرتّب اين آمد و شد 

مي كنيم و تقويم تنظيم است كه ما روزهاي خود را با آن 
آن همه تحت وي آن مي سنجيم زيرا كه خود را از ر

به حركت مرتّب زمين به گرد نگاه .  قانون منظّمي است
خورشيد كنيد و تغيير منظّم چهار فصل را بخاطر آوريد 

و دهقان به پيدايش نوزادان بينديشيد و به بذر افشاني 
و هنگام درو نظر كنيد همه جا نظم است بستان سرسبزي 

  .قصدي استو اين نظم را به يقين م
چون به اين خلقت شگرف نظر كنيم و شبها به 

سر كهكشان و صد هزاران اختر درخشان بنگريم كه 
را در فضا معلّق ساخته و   از قانون طبيعت كه آنانموئي

توانيم گفت آيا مي  به حركت انداخته تجاوز نمي كنند
 حساب كرده  بيهوده و بي مقصد است؟هستي  ءكه همه

محور كنوني از  زمين فقط چند صد متر اند كه اگر كرهء
 چه حوادث موحش فلكي از جمله در گرددخود منحرف 
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ها را  درياها خشكيآب .  كرهء زمين اتّفاق خواهد افتاد
 و در فرو خواهد كشيد، زلزله ها و طوفانها خواهد شد

ضايعاتي اجرام فلكي ثوابت و سيارات چه تحوالت و 
مانند منظومهء ديگر  ءنظومه ميليونها م.پديد خواهد آمد

ست كه از حد پا اربهايت ن شمسي ما در اين فضاي بي
ادراك ما خارج است آيا اينهمه را عبث و بيهوده آفريده 
اند؟  شايد ما ندانيم كه مقصد از اين خلقت چيست اما 

  را بي مقصد آفريده اند؟آيا مي توان گفت كه آن همه 
ي شناسيم انسان در تمام كائنات تا آنجا كه ما م

سرحلقهء خلقت است زيرا اگر انسان نبود عالم وجود در 
قوهء عقل و خرد ه بحكم معدوم بود فقط انسان است كه 

اينست .  آراسته است و بر درك حقائق اشياء توانا است
 ءهاين چشم .كه او را اشرف مخلوقات خوانده اند

خورشيد جهان افروز با اين بزرگي و با اين نيرو و 
 مي تابد و مي افروزد حرارت شب و روز در كار است

 حيات ما در اين كرهء محقّر زمين كهبي آنكه خود بداند 
 درختان ، آب چشمه سار. بسته به نور و حرارت او است

كنار جويبار را سيراب مي كند بي آنكه خبري از آن 
اين جوهر فقط  اما . همچنين ساير موجودات ؛داشته باشد
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و مراتب بخشيده انسان كه به عالم بيجان جان خلقت يعني 
اگر قرار باشد چند روزي است  كائنات به او منتهي گشته

زحمت و تعب ه در اين عالم زيست كند و تا آخر عمر ب
از او  نه اثري ،زير خاك روده بعاقبت خود را بكشاند و 

چنين عقيدتي آيا در نظر خردمندان  ،و نه ثمري باقي ماند
    ست؟پذيرفتني ا

  واگر چنين باشد عالم وجود عبث و بيهوده است
  .اين خلقت سراسر هذيان است

 اسير طبيعت اند 1مالحظه فرمائيد جميع كائنات
اين كرات آسماني سر موئي از قانون طبيعت .  مگر انسان

مي شكند، تجاوز نمي توانند اما انسان قوانين طبيعت را 
زير دريا مي رود، مي كند،   پرواز هوادر زمين است به 

ذخائر و معادن زمين را كه به قانون طبيعت زير خاك 
 شرق درپنهان است كشف مي كند و بيرون مي كشد، 

 همه مخالف قانون اين.  ندكغرب مخابره مي است با 
كشف و تغيير  است كه بر فقط انسان.  طبيعت است

و در اين رهگذر مالحظه مي قوانين طبيعي توانا است 
 يعني هر چيزي . متأثّر و يا اندوجودات يا مؤثّركند كه م

                                                 
  موجودات   1
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وجودش بسته به چيز ديگري است و خود از عدم محض 
به وجود نيامده و چون به اين سلسله علّت و معلول 

مي يابد كه در پس اين آفرينش قوهء درناچار بينديشد 
خلّاقه اي است كه حقيقتش را نمي دانيم كه چيست فقط 

وست موجد امكان و آفرينندهء  و امي دانيم كه هست
 ،چون به اين نتيجه رسيديم از آن كشف.  زمين و آسمان

به ما را  اضطراب و سرگرداني كه وجدي مي يابيم  وحال
   .كندسرور و شادماني تبديل مي 

  م از آنم كه جهان خرّم از اوست جهان خرّبه
1بر همه عالم كه همه عالم از اوستعاشقم          

در حيات خويش را ثمرهء ين احساس رسيديم و چون به ا
 اگر او .يم كه خدا را بشناسيم و او را بپرستيمبينمي اين 

چراغ را مقصد .  را بشناسيم به مقصد حيات رسيده ايم
.  نور افشاني است و ني را نغمه پردازي و خوش الحاني

هدف زندگاني ما شناسائي خداست اگر او را نشناسيم 
 حضرت بهاءاهللا.  ي خاموشيم و نئچون چراغي بي فروغ

  :بنيان گذار آئين بهائي چنين مي فرمايد

 
  سعدی   1
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 و لقاي او بوده و مقصود از آفرينش عرفان حقّ..."
1".خواهد بود

  :و نيز مي فرمايد
آغاز گفتار پرستش پروردگار است و اين پس از "

چشم پاك بايد تا بشناسد و زبان پاك بايد .  شناسائي است
2".تا بستايد

يائيد تا چون نئي باشيم كه به ستايش خدا دمساز است و ب
ني خاموش و بي نوا به چه كار .  پرنغمه و آواز است

  آيد؟
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ١٣٩، صفحه دريای دانش   1
   ۶۵، صفحه دريای دانش  2
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   شناسيخدا
در اين است كه خدا را چگونه مي توان سخن 

در يك جمله پاسخي بجوئيد بايد اگر بخواهيد .  شناخت
ذات خدا از حيطهء تفكّر و گفت كه ادراك حقيقت 

 ور ما بيرون است و به كنه ذاتش خرد هرگز پي نبردتص
 همين قدر . در آيدانو بزرگيش نه چنان است كه بوصف 

وجودش را كه سرچشمهء اين خلقت عظيم است مي توان 
زيرا در عالم .  اثبات و از آن باالتر احساس كرد و بس
 پائين تر رتبهء ءوجود مراتبي موجود است و هيچ رتبه

  .  اك نتواند كردباالتر را ادر
تعريف ها و استبناطهاي غلط علماي دين و 

 از بزرگترين علّتهائي است كه ،دينداران از خدا و دين
 تحقيق ءاز تقليد بيزارند و ديدهكه بسياري از مردمان را 

خدا محروم ساخته است ه بايمان د از نعمت نمي گشاي
زيرا ارباب دانش و خرد چنين تصويري را از خدا نمي 

كه خدا بر مي آيد روايات كتب ديني از ظاهر  . ذيرندپ
مانند امير و سلطان موجودي است مقتدر و توانا كه 

بر  وپرقدرتي بر عرش خويش در آسمان هفتم نشسته 
و گرد خود  حمل مي شود مقرّب ءدوش هشت فرشته
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اين ن يطكارگزاراني دارد كه هر يك چون وزيران سال
 باران مي فرستد يكي در يكي.  كاري مأمورنده بجهان 

صور مي دمد و مردگان را زنده مي كند يكي جان 
 و هر كدام . مي ستاندبندگان را به امر مالك جهان 

 .  يكي اسرافيل است.  يكي ميكائيل است. القابي دارند
  .  يكي عزرائيل است

اگر چنين تمثيالتي براي بشر هزار يا هزاران سال 
وز چنين نيست و انسان پيش قبول شدني بود ديگر امر

مثالً در كه بدوي قرن بيست و يكم با بشر بي تمدن 
بكلّي تفاوت سرگردان بودند يا عربستان صحراي سينا 

در ايام كودكي همهء ما تخيالتي از اين قبيل .  دارد
داشته ايم و معلّمين آن دوره از حيات ما از اين قوهء 

 دانش ما استعانت تخيل براي تربيت ما و باال بردن درجه
   .مي جستند

  چونكه با كودك سر و كارت فتاد
  هم زبان كودكي بايد گشاد       

اينگونه تعبيرات ابتدائي از آنجا سرچشمه گرفته كه نظام 
اجتماعي بشري از وقتي كه تاريخ شروع شد بر همين 

 نظام ديگري نمي ،و كسي جز اينمنوال بوده است 
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 و زيرك بر مسند قدرت  هميشه شخصي زورگو. شناخته
 ،مي نشسته و با كار گزاران خود بنام وزير و امير

 فرمانرواي مطلق رعاياي خويش بوده و مردم جز 
اطاعتش چاره اي نداشتند و مجبور بودند تا از خشم و 

عطايش ناظر و اميدوار باشند و براي ه عذابش بهراسند و ب
لوسي و به تملّق و چاپ ٰحتّيجلب عطوفتش به هر كار و 

ريا و تزوير دست ميزدند و از هر چه ديگ خشم و 
 خداوند . غضبش را بجوش مي آورد پرهيز مي كردند

بي مانند نيز در نزد پيروان اديان پيشين تصويري چنين 
داشته است كه هنوز در ميان مردمان بيسواد يا كم سواد 

بلي اگر بر حسب ظاهر در كتب آسماني .  رواج دارد
يعني فرمانروا و صاحب ا را مالك الرّقاب آفريدگار يكت

خوانده اند و تصويري را نظير آنچه در گردنها 
 از اين ،اندسالطين ديده و دانسته ارائه داده فرمانروائي 

 ابتدائي آن زمانها روي بوده كه در ذهن مردمان جاهلِ
مفهومي جز آن براي خدا جاي نمي گرفت و بيم و اميد 

قوام وحشي و ابتدائي بود جز با كه الزمهء مهار كردن ا
پيغمبران را  حضرت بهاءاهللا . آن زبان صورت نمي يافت

معلّمان ستوده و مربيان آسماني خوانده است و اين 
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برگزيده جز آنكه براي تربيت مردمي كه درجهء فهمشان 
زبان آنان سخن گويند چاره اي ه بسيار پائين بود ب

هء باالتري در ترقّي نظرشان فراهم آوردن درج.  نداشتند
به

                                                

اينگونه تمثيالت  عالم انساني بوده است كه ناچار 
 چنان سخنهائي كه در كودكستان . مبادرت ورزيده اند

ان چيره دست و مهربان بر كودكان مي گويند به مربي
 پس امروز ديني كه . دانشجويان دانشگاهي نمي گويند

 بايد با ناچارگشته براي مردمان اين عصر انوار پديدار 
 خدا شناسي در امر ممفهو  .زباني ديگر سخن بگويد

مي شناسند بهائي بكلّي با آنچه اهل اديان ديگر از خدا 
  :  در آثار بهائي مي خوانيم.تفاوت دارد

"ت بدالئل عقليه ثابت است ولي حقيقت وجود الوهي
   1 ممتنع االدراكالوهيت
مرتبهء  زيرا چون بنظر دقيق نظر فرمائي هيچ . است
مثالً عالم جماد كه .  ادراك مرتبهء عاليه ننمايد 2دانيه
را ادراك   دانيه است ممتنع است كه عالم نباتءمرتبه

 ترقي نمايد از عالم ندتواند و همچنين عالم نبات هر چ
حيوان خبر ندارد چه كه رتبه حيوان فوق رتبهء نبات 

 
    ناشناختنی 1
    پست 2



  

 

23 

                                                

ان ر سمع و بصر نتواند و عالم حيو اين شجر تصو. است
ر حقيقت عقل كه كاشف ي نمايد تصوهر چه ترقّ
1دركاشياست و م 2هحقايق غير مرئي زيرا . ر نتواندتصو 

حيوان مرتبهء عاليه است و حال ه  انسان بالنسبة بءمرتبه
ولي تفاوت  4حدوثند 3زآنكه اين كائنات تماماً در حي

  .  مراتب مانع از ادراك است
 يعني 5دثهپس چگونه مي شود كه حقيقت حا

ت كند كه حقيقت قديمه انسان ادراك حقيقت الوهي
ت صد  تفاوت مراتب بين انسان و حقيقت الوهي؟ است

هزار مرتبه اعظم از تفاوت بين نبات و حيوان است و 
انسان است و  6ر كند صور موهومهءآنچه انسان تصو

 يعني انسان بر آن صور . است محيط نيست 7محاط
ت محاط  حال آنكه حقيقت الوهيموهومه محيط است و

 . نگردد بلكه بجميع كائنات محيط است و كائنات محاط
و حقيقت الوهير مي نمايد آن وجود تي كه انسان تصو

 
    ادراک کننده 1
    ناديده 2
  و مکان  عالم  3
   وجود، ايجاد  4
    خلق شده، آنچه که قبًال وجود نداشته 5
    شکلهای تصّوری 6
   آنچه که اطراف آن گرفته شده باشد–  احاطه شده  7
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 اما انسان هم وجود ذهني . ذهني دارد نه وجود حقيقي
 پس انسان اعظم از آن حقيقت . دارد و هم وجود حقيقي
1".ر آيدموهومه است كه بتصو   

فتيم كه بشر از ادراك حقيقت الوهيت عاجز گ
 مقابل چنين در .   كسي نمي گنجدفهمدر ذات او است و 

مفهومي بعضي از نفوس كه مفتون به علوم و فنون 
كه نتوان معاصر بودند منكر خدا گشتند كه چيزي را 

شناخت و وصفش نتوان كرد پرستشش چرا بايد كرد؟  
 معتقدات پيشين داشتند برخي ديگر كه تعلّق به سنّتها و

دربارهء خدا تصوراتي داشتند كه اوهام محض و مخلوق 
گونه خالق ذهن ايشان بود و آنچه مخلوق ذهن ما است چ

 در چنان زماني در اواسط قرن ما است؟  حضرت بهاءاهللا
يعني زماني كه .  فرموداعالن نوزدهم آئين جديد را 
و نظام  طرز تفكّر تغييري درپيشرفت علوم طبيعي 

هم و جديدي در قلمرو انديشهء بشري بوجود آورده 
 مردم .  دين بودتبا انحطاط و تحجر و جمودزمان 

 دينداران را به جهالت و خرافه پرستي منسوب ،دانشمند
منكرين خدا و اهل دين به تكفير متقابالً مي ساختند و 

                                                 
    ٨، صفحه ٣، جلد خطابات عبدالبهاء   1
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در زماني كه اهل ايمان مي پنداشتند .  دين مي پرداختند
ا جهان را در شش روز خلق كرد و روز هفتم بر كه خد

استراحت پرداخت و از آثار صنع ه مسند عزّت خويش ب
 مردم دانش دوست ، خشنود بود، در همان زمانخويش

فرضيهء داروين دانش پژوه با قبول فرضيه هائي از قبيل 
آنچه را كه اهل دين دربارهء خلق آسمان و زمين در 

را  د و معاني ظاهري آنكتب مقدس خويش مي خواندن
پنداشتند و دربارهء افسانه اي همهء آنها را باور داشتند 

 و مي گفتند طبيعت از شتندانگاخلقت فرضيه اي ديگر 
وجود بنابراين و است  قديم بوجود آمده 1تركيب عناصر

و مرگ هر هر چيز بر اثر تركيب عناصر است و عدم 
عنصر هيدروژن و  مثالً دو . چيز به علّت تحليل آن عناصر
 آب توليد بدهم تركيب ياه يك عنصر اكسيژن چون ب

زائل شود آب معدوم مي مي شود و چون اين تركيب 
عنوان خالق ه زعم آنان خدا به در اين صورت ب.  گردد

چون عناصر با هم تركيب  زيرا در طبيعت محلّي ندارد
شود چيزي موجود مي گردد و چون تحليل يابد نابود مي 

  .  شود
 

  جمع عنصر به معنای ماّدهء بسيط که به مواّد ديگر تقسيم نمی شود   1
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به نحو  بهائيان چنين نيست و آثار كتب مقدس در
 و مي گويند دنپردازمي اثبات وجود خدا ه ديگري ب

هر وجودي از تركيبي تحقّق يافته و اين درست است كه 
 نامتناهي است اما تركيب بر ،تركيبات مانند موجودات

قديم بر يكي تركيب تصادفي يعني عناصر .  سه قسم است
  .تركيب شوند و شيئي را بسازندحسب تصادف با هم 

قسم ديگر تركيب الزامي است مثل تركيب حرارت در 
آتش و رطوبت در آب كه الزم و ملزومند يعني حرارت 

تركيب سوم تركيب ارادي .  را از آتش جدا نتوان كرد
است يعني كسي به ارادهء خود دست به تركيب چيزي 

يك از آن حال بايد ديد تركيب عالم وجود كدام .  زند
    ؟سه تا است

بفرض آنكه قبول كنيم كه كائنات از تركيب 
عناصر قديم بوجود آمده نمي توان گفت كه اين تركيب 

مثالً .  زيرا تصادف نظم و قانون نداردتصادفي است 
فرض كنيد تصادفاً دست شما به آئينه ظريفي بخورد و 

 ءآئينهآنچه از آن .  آئينه بر زمين افتد و صد پاره شود
در هم شكسته بر زمين مانده معلوم است كه تصادفي 

 اما اگر همان . است زيرا نظمي در آن مشاهده نمي شود
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مرتّبي كوچك را به اجزاء  آئينه را استادي بشكند و آن
ث و دايره تبديل كند و بعد آنها را با طرحي ع و مثلّاز مرب

خ آنچه در كامنظّم كنار هم بچيند و نقش و نگاري نظير 
خلق نمايد ديگر پادشاهان و تاالرهاي آئينه ديده مي شود 

ث تصادفي به ع و مثلّنمي گوئيم كه آن پاره هاي مرب
پس آيا اين آفرينش با اين نظم دقيق .  وجود آمده است

  و تصادفي به وجود آمده است؟است  بدون مقصود
همچنين تركيب الزامي نيز نيست زيرا چنين 

مثالً حرارت تركيب .  نمي پذيردتركيبي تحليل و تجزّي 
 . الزامي آتش است و نمي توان آن دو را از هم جدا نمود

ند مي يابوجودي با تركيب عناصر حال آنكه كائنات 
 پس نمي توان تركيب . مي شوندو نابود تجزيه باز ولي 

پس آنچه مي ماند تركيب .  آفرينش را الزامي شمرد
هء ناپيدائي هست ارادي است يعني در خلق كائنات قو

كه با اراده و با طرح عاقالنه اي باني اين خلقت عظيم و 
 ،مصدر وجود است و هر چند خود نامعلوم است

برتر از "اين خالق ه اما اينكه ما ب.  وجودش محتوم است
 صفاتي از قبيل دانا، توانا، "قياس و خيال و گمان و وهم

رو است كه بخشنده و مهربان را نسبت مي دهيم نه از آن 
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حقيقت خدا را شناخته ايم بلكه بر اثر تجربهء ما در اين 
باز بيانات .  عالم امكان است نه آگاهي از حقيقت ذات او

  :حضرت عبدالبهاء را نقل مي كنم كه مي فرمايد
صفات و كماالتي از اراده و علم و قدرت و صفات "

ه مي شماريم اين از قديمه كه از براي آن حقيقت الهوتي
است نه  1 آثار وجود در حيز شهودءمقتضيات مشاهده

 ]شادراك[ حقيقت الوهيت كه . كماالت حقيقي آن
 مثالً چون در كائنات مالحظه نمائيم . ممكن نيست

ادراك كنيم و كائنات در نهايت انتظام  كماالت نامتناهي
ه ست گوئيم كه آن قدرت قديمه كه تعلّق ب او كمال

 البتّه جاهل نيست پس مي گوئيم وجود اين كائنات يافته
 2 و يقين است كه عاجز نيست پس قدير. كه عالم است

 و .  و يقين است كه فقير نيست پس غني است. است
 مقصود . يقين است كه معدوم نيست پس موجود است

و كماالتي كه از براي آن  3ست كه اين نعوت ااين
ت حقيقت كلّيه مي شماريم مجرّد بجهت سلب نقائص اس

نه ثبوت كماالتي كه در حيز ادراك انسان است لهذا مي 
                                                 

   عالم جسمانی  1
   توانا بسيار  2
   صفات و اوصاف  3
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است باري آن حقيقت كلّيه با  1عتگوئيم كه مجهول النّ
جميع نعوت و صفات كه مي شماريم مقدس و منزّه از 

2"... استاتعقول و ادراك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   صفت مجهول و ناشناخته  1
  ۴٨٢، صفحه ٣، جلد عبدالبهاء مکاتيب   2
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  خدا را چگونه مي توان شناخت
 از آنچه گفتيم اين سئوال پيش مي آيد كه آيا

 و خالق اين آفرينندهآن نيروي ناپيدا و موجود را كه 
جهان است و بيرون از حد ادراك انسان چگونه مي توان 

  شناخت؟
زندگاني ما در كرهء زمين رهين منّت اين آفتاب 
.  است كه به ما نور و حرارت مي دهد و حيات مي بخشد

 فيضش منقطع گردد زمين خشك و بي ،اگر يك آن
  اما.  ودبرگ و بي جان ش

  آفتابي كاين جهان از وي فروخت 
  د جمله سوختتابيش باندكي گر              

.  يعني نزديكي و تقرّب مستقيم ما با آفتاب ممكن نيست
اگر گستاخي كنيم و بيش از توان خويش نزديكش شويم 
همان آفتاب جهانتاب كه خود چشمهء جوشان حيات 

 كند زيرا جسم است ما را سراسر بسوزاند و پاك خاكستر
 فيض ليما تاب و طاقت نور و حرارتش را ندارد و

بر .  ما مي رسده  بواسطهء پرتو و اشعهء آفتاب بخورشيد
صانع و پروردگار "همين منوال خداوند متعال ايزد دانا 

 بسي بزرگتر از آن است كه در آئينهء تصور "حي توانا
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 1"كدرغيب منيع الي"وصول به كنه ذات .  ما بگنجد
اوهام سراسر خيالي خام است و آنچه از او به تصور آيد 

همچنين آهنگ بارگاه كبريا كردن اميدي باطل .  است
 همواره الهي وليكن فيض . است و كوششي بي حاصل

شامل است و به همان طريق كه خورشيد به واسطهء 
رسد آن ذات غيب و  اشعهء خويش به زمين مي
 فيوضاتش را به واسطهء آفرينندهء اين جهان بيكران
 ميان حقّ و انو اين رابط.  مظاهر ظهورش به ما مي فرستد

 گاه انسان كامل و گاه فرستاده و ،خلق را گاه پيغمبر
 آئينهء آن شمس حقيقت الهيرسول خوانده اند و مظاهر 

و بزرگواراني چون كريشنا، موسي، زردشت، بودا و .  اند
ند كه در افق عالم  ابهاءاهللاباب و مسيح و محمد و 

 انوار شمس حقيقت را بر تمدن عالم  ودرخشيده اند
اگر اين مظاهر .  انساني در هر عصر و زماني تابانده اند

 را كه آئينهء كماالت آن ذات غيبي هستند بشناسيم الهي
شناخته ايم و چون انكارشان كنيم خدا را منكر خدا را 

: وده استفرم شده ايم زيرا چنانكه حضرت بهاءاهللا

 
  ناپيدا و بلند پايه و درک نشدنی   1
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مسدود بوده و طريق كلّ  2بذات قِدم 1سبيل كلّ"
 و محض فضل و عنايت، شموس خواهد بود 3مقطوع
را بين ناس ظاهر فرموده و عرفان  5هاز افق احدي 4مشرقه

6"...اين انفس مقدسه را عرفان خود قرار فرموده 

پس پيامبران خدا هستند كه رابط ميان ما و خدا 
عوامل صورت بشرند و در جميع ه ند ب زيرا هر چ. هستند

 الهيجسماني شريك با ديگر مردمانند ولي آنچه به وحي 
مالحظه .  ماست مي گويند خواست و ارادهء خدا براي

 را الهيچه روشني مقام انبياء فرمائيد كه آثار بهائي به 
 ءواضح و آشكار است كه قواي عقليه": بيان مي دارد

ت ننمايد ولكن فيض الوهيبشر ادراك حقيقت الوهيت 
ساطع و ت محيط است انوار الوهيت ظاهر و صفات الوهي

باهر و حقائق مقدسهء انبياي رحمانيه بمنزلهء آئينه در 
 در مقابل شمس حقيقت اند لهذا ،نهايت لطافت و صفا

انوار و حرارتش در آن آئينه ظاهر و ه شمس حقيقت ب
                                                 

   راه همه کس  1
   خدا که ذاتش قديم است و حادث نيست  2
   بريده  3
   خورشيدهائی که طلوع می کنند  4
   خداوند يکتا  5
    ١۴۴، صفحه تاب اقدس بعد از کمجموعه الواح   6
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اگر ما بگوئيم آفتاب  . باهر و كماالتش در آن جلوه نمايد
در اين آئينه جلوه نموده و اشراق كرده مقصد ما آن 

درجهء تقديس تنزّل كرده و  ٰاعلينيست كه آفتاب از 
است  1ئينه منزل نموده زيرا اين مستحيلآمده در اين آ

 بوده است 2آفتاب را تنزّلي نيست هميشه در مركز تنزيه
لوه نموده و جولكن انوار و حرارتش در اين آئينه صافي 

 . حقايق انبياء است 3ميع كماالتش ظهور كرده اين مراياج
س از نزول و پس معلوم شد كه حقيقت الوهيت مقد

 مثل اينكه آفتاب منزّه از صعود و نزول . صعود است
 صافي لطيف ءاست ولكن فيض ابدي آفتاب در اين آئينه

ظاهر و عيان است و آئينه مي گويد كه آفتاب در من 
 اگر تو انكار مي كني در من نظر كن يقين است كه است

صدق است زيرا آفتاب را در آئينه مي بينيم با وجود اين 
مقصد اين نيست كه تنزّل كرده و در اين آئينه منزل 
نموده زيرا براي آفتاب صعود و نزولي نيست لكن به 

4".جميع فيوضاتش در اين آئينه ظاهر است

 
  محال و ناممکن   1
   پاکی و تقديس  2
  آينه ها    3
  ٢٨٢، صفحه ٢، جلد خطابات عبدالبهاء   4
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 را بشناسد الهيظاهر در هر زمان كه انسان اين م
 بهره گيرد به اتّحاد و از انوار و فيوضات و كماالت حقّ

سعادت رسيده و باز تمدن بشري را قدمي ديگر و اتّفاق و 
است و اين شناسائي است كه نهاده ترقّي به سوي 

غايت كمال خويش مي ه مخصوص انسان است و او را ب
بودي در جهان بي جان همه چيز دستخوش نا"  .رساند
ناپايداري و بي اعتباري .  همهء احوال گذراست.  است

بناي هستي بر نقص و .  وجه تمييز چنين جهاني است
همه چيز از تركيب نشاني دارد و تركيب .  سكون است

جانور بي روان نيز در چنين وضعي .  نشانهء احتياج است
از .  از نيستي بر مي خيزد و هم بدان بر مي گردد.  است

از ظلمت .  نگ طبيعت قدمي فراتر نمي گذاردسراي ت
در اين . راهي به ملك بقا نمي جويد.  ه بدر نمي آيدماد 

.  ميان تنها انسان است كه نشان از ماوراي طبيعت دارد
پرتوي از جهان برين بر او تابيده است، خود را همه از 
خاك نمي داند، روي بسوئي ديگر دارد، اسير طبيعت 

دست مي يازد و .  شايد و برتر مي گرايدنيست، بال مي گ
مي سازد و مي .  مي جويد و مي يابد.  گره مي گشايد

   .نشاني از خدا دارد: پردازد، سخن مختصر كنيم
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مثالي از خود در تو فرو ":  1خدا مي فرمايد
آوردم

                                                

مي     و باز".نهادم و جمال خود را در تو پديد 
رگير، من ترا تو چراغ مني، از خود روشني ب": فرمايد

دست قدرت سرشتم و گوهري از ه ب.  بي نياز آفريدم
چگونه خويشتن را محتاج .  به وديعت گذاشتم خود در تو

كه خود مي شماري و با اين همه عزت چه حق آن داري 
را خوار پنداري، چشم بسوي خويشتن باز گردان تا مرا 

   2".در خود باز يابي
چرا از فناي .  منيتو ملك جاويدان ": باز مي فرمايد

. تو پرتوي از روشنائي زوال ناپذيري.  خود باك داري
دل تو ":  باز مي فرمايد 3".چگونه از خاموشي نگراني

روان .  پاكش گردان تا در آن فرود آيم.  منزل من است
از آاليش دورش دار تا در آن ظاهر .  تو منظر من است

ن، تا سر دست در گريبان من ك":  باز مي فرمايد4".شوم

 
اين مطالب از کلمات مکنونه عربی به مفاّد و مضمون آنها نقل شده   1

  .است
  .بشرح باال  2
  . بشرح باال  3
  . بشرح باال  4
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به آسمان من فراز آي تا از .  از گريبان تو بيرون آورم
1".بادهء وصال من جاودانه سرمست شوي

جز اين در شأن انسان چه مي توان گفت؟  خدا 
آيتي از .  او را از خود مي داند و به خود مي خواند

عظمت خود مي شمارد بهره اي از آفريدگاري خود به 
.   خود بدو ارزاني مي داردوي مي بخشد، پرتوي از علم

مي خواهد كه .  خود از هر چه ناپيداست آگاه است
به نيروي خرد .  آدمي را نيز بهره اي از اين آگاهي باشد

به دانش راه يابد و از راه دانش رازهاي پنهان را پيدا 
او خود صانع است، آدمي را نيز قدرت مي دهد .  سازد

 در ساختن و پرداختن تا به صنعت دست يابد و از اين راه
به آدمي نيز شعور مي .  او خود خبير است.  توانا باشد

بخشد تا از آنچه مي تواند بود خبر گيرد و بدين سبب به 
انسان را بصورت خويش " :صريح بيان مي فرمايد

   3"  2".آفريد
                                                 

  . بشرح باال  1
  

ت مکنونه عربی به مفاّد و مضمون آنها نقل شده اين مطالب از کلما  2
  .است

 به قلم دکتر علی مراد داودی، مقام انسان در آئين بهائیاز کتاب    3
  ٨٢صفحه 
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  تربيت و لزوم مربي 
همين انسان را كه اشرف مخلوقات است اگر 

ند حيوان گردد بلكه از آن نيز بحال خود گذاريد مان
حيوان براي بقاي خويش حصة معيني   .وحشي تر شود

طعمهء خويش را مي يابد و شكار مي كند و تا .  دارد
اما انسان را ديده ايم كه با .  چند روز آسوده مي ماند

ه مي خود نه يك، نه صد، هزارها نفر را باختراعات جهنّ
 را كشت قاتل است و اگر كسي يك نفر.  كشتار مي دهد
 اما اگر كشوري را بر باد داد و باعث . مستحقّ مجازات

 و . قتل هزاران نفر شد قهرمان است و در خور ستايش
 ،اين اكتشافات عظيم كه احياناً باعث راحت انسان است

نسلي  از نسلي به پيشرفت تمدنخود بر اثر تربيت و 
ادت انسان  اما چه شده كه هرگز سع. بوجود آمده است

  آنچه امر بهائي به اين پرسش ؟را بوجود نياورده است
  :ست كه اپاسخ مي دهد اين

تربيت است كه اين اكتشافات و مشروعات جديده را "
مي نمايد و اگر مربي نبود بهيچوجه اينگونه اسباب 

راحت و مدنيرا  اگر انساني.  ت فراهم نمي شدت و انساني
اء نوع خويش را نبيند شبههء بياباني بگذاري كه ابندر 
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پس معلوم شد كه مربي .  نيست كه حيوان محض گردد
تربيت جسماني، : لكن تربيت بر سه قسم است.  الزم است

ه اما تربيت جسماني ب.  تربيت انساني، و تربيت روحاني
جهت نشو و نماي اين جسم است و آن تسهيل معيشت و 

وان با انسان ت است كه حيتحصيل اسباب راحت و رفاهي
و اما تربيت انساني عبارت از مدنيت .  در آن مشتركند

يعني سياست و انتظام و سعادت و تجارت .  ياست و ترقّ
و صنعت و علوم و فنون و اكتشافات عظيمه و مشروعات 

ا تربيت و ام.  جسيمه كه مدار امتياز انسان از حيوان است
 الهيهكماالت ست و آن اكتسابات  ا تربيت ملكوتيالهيه
و آن نتيجهء عالم ...  ست  او تربيت حقيقي آن.  است

ي ي مي خواهيم كه هم مربحال ما يك مرب.  انساني است
جسماني و هم مربي روحاني گردد كه ي انساني و هم مرب

  .حكم او در جميع مراتب نافذ باشد
پس واضح و مشهود است كه انسان محتاج به 

ست ايمرب  .ياين مربو شبهه بايد در جميع  بي شك 
مراتب كامل و ممتاز از جميع بشر باشد چه كه اگر مثل 

ي نميشود علي الخصوص كه بايد هم سائر بشر باشد مرب
مربي جسماني باشد و هم مربي ي انساني و هم مرب
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 يعني نظم و تمشيت امور جسماني دهد و هيأت . روحاني
ون در معيشت حاصل اجتماعيه تشكيل كند تا تعاضد و تعا

ب گردد و امور جسمانيه در جميع شؤؤن منتظم و مرتّ
يعني بايد .  و همچنين تأسيس تربيت انساني كند.  شود

يه ات كلّعقول و افكار را چنان تربيت نمايد كه قابل ترقي
گردد و توسيع علوم و معارف شود و حقايق اشياء و 

 و . اسرار كائنات و خاصيات موجودات كشف گردد
ازدياد  1وز تعليمات و اكتشافات و مشروعاتره روز ب

.  به معقوالت شود محسوسات استدالل و انتقال يابد و از 
به و همچنين تربيت روحانيه نمايد تا عقول و ادراك پي 

 سهء و استفاضه از نفحات مقدبيعه بردماوراء الطّعالم 
 ايق ارتباط يابد و حق2ٰاعليروح القدس نمايد و به مالء 

رحمانيه گردد تا اينكه جميع  3ه مظاهر سنوحاتانساني
 در مرآت حقيقت انسان جلوه كند و الهياسماء و صفات 

 عظيم اين معلوم است كه قوهء بشريه از عهدهء چنين امر
نتوان  5چنين مواهب 4 تكفّلهبر نيايد و به نتايج فكري

 
   امور مفيده و مطابق شرع  1
   ارواح مقّدسه در عوالم الهّيه  2
   الهامات  3
   بر عهده گرفتن  4
   بخشش ها و عطايا  5
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شخص واحد چگونه تأسيس اين بنيان رفيع بي .  نمود
هء تأييد انيهء ربهء معنويپس بايد قو.  عين تواند و مناصر

س يك ذات مقد.  كند تا بتواند از عهدهء اين كار بر آيد
را زنده كند و هيأت كرهء ارض را تغيير دهد  عالم انساني

ي بخشد و نفوس را زنده نمايد و تأسيس و عقول را ترقّ
لم  نظم عا. حيات جديد كند و اساس بديع وضع نمايد

 خلق را از .  رايت واحده آرددهد و ملل و امم را در ظلّ
ه و عالم نقايص و رذائل نجات دهد و به كماالت فطري

ه تشويق و تحريض نمايداكتسابي.البته اين قو هء ه بايد قو
بايد به انصاف .   باشد تا از عهدهء اين كار بر آيدالهيه

را كه جميع  امري.  مالحظه كرد اينجا مقام انصاف است
ترويج نتوانند و  1 و جنودٰويل و ملل عالم با جميع قُدو

اجرا نكنند يك نفس مقدعين اجرا نمايدس بي ناصر و م  .
آيا اين بقوو آن تربيت بايد ... ه ممكن است؟  ت بشري

بقوو شبهه اي نيست كه آن .  ه حاصل گرددهء قدسي
قوه  وحي است و بةِهء قدسيه كه ماين قوه ا فوق قو

2"ه است تربيت خلق الزمستبشري

                                                 
   سپاهيان    1
  ٩-۶، صفحه ت عبدالبهاءمفاوضا   2
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آنان كه دارندهء اين نيروي برتر و بيرون از 
مسير در هر زمان ادراك بشر بوده اند بي يار و ياور 

انسان را تغيير داده اند و بنيان تمدن جديدي را پي 
 افكنده اند كه قرنها سبب اتّحاد و سعادت و رشد و نمو

واسطهء انحطاطي ه امروز ب.  رديده استاقوام مختلف گ
كه در اديان مشاهده مي شود يا افسانه هاي مبالغه آميز و 
عجيب و غريبي كه مردم در حقّ پيغمبران خويش بافته و 
در نتيجه اهل خرد و انديشه را آشفته و سرگردان ساخته 
و به انكار وا داشته اند شايد نتوانيم مقام آن فرستادگان 

 اما اگر بي . ت رسالتشان را دريابيم و اهميت و عظمالهي
شائبهء اغراض و خالي از تعصبات تحقيق نمائيم هرگز 
نفوذ و تأثيري را كه اين پيامبران خدا در ترقّي و رشد 

و .  افكار افراد و جامعهء انساني داشته اند انكار نتوانيم
چون خوب بررسي نمائيم جهات مشتركي در آنان مي 

م مي گردد كه همه داراي يك مقامند بينيم كه بر ما معلو
 اقتباس انوار آفتابو از يك چشمه نوشيده اند و از يك 
  .كرده و به يك رسالت مأمور بوده اند

ي بوده اند،  از مردماني عادالهيهمهء انبياي 
  .  مدرسه نديده و در زمرهء اهل علم نبوده اند
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ان همه اظهار داشته اند كه آنچه گفته و مي گويند از ايش
اعالن همه به مجرّد .  نيست بلكه از مصدر وحي است

رسالتشان دچار مخالفت قوم گشته و جميع قواي ديني و 
همه گرفتار .  عرفي زمان بر اضمحاللشان قيام كرده اند

مصائب و بالياي بسيار گشته اند اما عاقبت امرشان غالب 
همه از راحت و .  گشت و رسالتشان در جهان پايدار شد

ش خويش بريدند و به هر زحمتي تن دادند و آساي
همهء آنان بر .  آموختندپيروانشان را درس محبت و فدا 

همه .  امرشان ثابت ماندند و تا پاي جان استقامت نمودند
 دادند و به اين الهيبشارت به حيات ابدي در ملكوت 

اين پيامبران   .زندگاني فاني معنائي جاوداني بخشيدند
 گشتند و نگذاشتند كه الهيتمرار فيض آسماني سبب اس

بشر در رتبهء حيوانيت باقي بماند و از تربيت حقيقي 
.  اما امروز ما اين حقيقت را نمي يابيم.  محروم گردد

 جهانيان را به ،آنچه مي بينيم آن است كه پيروان اديان
كافر و مؤمن، پاك و نجس، گمراه و رستگار تقسيم 

به مردمان دو هزار، سه  كي را كهرسوم و مناس.  كرده اند
هزار، چهار هزار سال پيش تعلّق داشت حال به قرن بيست 
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و يكم انتقال مي دهند كه ابداً با نيازهاي معنوي بشر 
  .امروزي مناسبت ندارد
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  آيا دين الزم است
راستي آيا دين الزم است؟  اين سئوالي است ه ب

ون است زيرا مردمان مي در عصر ما روز افزطرحش كه 
بينند از جهتي شهباز فكر و انديشهء بشر به اوج ترقّي 
پرواز گرفته و هر روز بر ارتفاعي برتر مي نشيند و چشم 
اندازي گسترده تر مي يابد و از جهت ديگر مالحظه مي 

نام دين بسياري از جهانيان را شيفته و ه كنند كه آنچه ب
د و خرافات و مراسم و مفتون خود ساخته چنان با تقالي

عادات عجيب آميخته است كه هويت نخسين آن 
دگرگون گشته و امري كه براي سعادت و رفاه عالم 

 و مردم شدهوده اسباب اختالف و جنگ و جدال بانساني 
در .  آزاده و متفكّر را از خود دور و بر كنار نموده است

پيشتر  جهانيان در ميدان علم و ادب و هنر هاين راه هر چ
كه در مقام هزاران سال پيش روند فاصله شان با دين 

 بيشتر گردد و تضادي فاحش بين دين است،متوقّف مانده 
در .  و دانش پديد آيد كه خسرانش نصيب انسان است

  اين جدائي اعتدال جامعهء انساني بر هم مي خوردءنتيجه
 افراط و تفريطي كه حاصل مي شود سبب پريشاني اهل و

 اين جدائي و تضاد مخالف طبيعت انسان . مي گرددعالم 
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و قوانين آفرينش است زيرا چنانكه حضرت عبدالبهاء در 
  :يكي از خطاباتش مي فرمايد

انسان دو حيات دارد يك حيات جسماني يك حيات "
 .  حيات جسماني انسان حيات حيواني است. روحاني

مالحظه مي كنيد كه حيات جسماني انسان عبارت از 
وشيدن و راحت كردن و گرديدن نوردن و خوابيدن و خ

و اشياء محسوسه را نظير كائنات سائره از ستاره و آفتاب 
 ها و جنگلها -اها و چشمهيو ماه و جبال و دره ها و در

 مشهود و . اين حيات حيات حيواني است. ديدن است
واضح است كه حيوان با انسان در معيشت جسماني 

 ديگر هست و آن اين است كه  يك چيز. مشترك است
حيوان در معيشت جسماني خود راحت است ولي انسان 

 مالحظه كنيد كه . در معيشت جسماني خود در تعب
جميع حيوانات كه در اين صحرا هستند در كوه ها 

سهولت معيشت ه  اينها ب.  در درياها هستند،هستند
 . جسماني خود را بدون مشقّت و تعب بدست مي آورند

مرغها در اين صحرا نه كسبي نه صنعتي نه تجارتي نه اين 
فالحتي بهيچوجه من الوجوه زحمتي ندارند هواي بسيار 

شاخه هاي درختهاي  ٰاعليلطيف استنشاق مي كنند و بر 
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سبز و خرّم النه و آشيانه مي نمايند و از اين دانه هاي 
 جميع اين خرمنها . موجود در اين صحرا تناول مي كنند

جهت معيشت جسماني ه لكن انسان ب...ها استثروت آن
 شب و روز آرام .  مشقّات عظيمه كندخود بايد تحمل

 يا فالحت كند يا صناعت نمايد يا به تجارت . نگيرد
مشغول گردد يا در اين معادن شب و روز كار كند يا در 

اين طرف و آن طرف سفر كند ه نهايت زحمت و مشقّت ب
ر نمايد تا آنكه معيشت و زير زمين و روي زمين كا

 ولي حيوان اين زحمات را ندارد . جسماني او ميسر گردد
و با انسان در معيشت جسماني مشترك است و با وجود 

و  از اين معيشت جسماني آنها نيستئي نتيجه   ،اين راحت
اگر صد سال زندگاني كند از حيات جسماني عاقبت ابداً 

يا هيچ نتيجه ئي در  فكر كنيد ببينيد آ. نيستئي نتيجه 
ليونها نفوس كه از اين ي اين همه م؟ حيات جسماني هست

عالم رفتند آيا هيچ ديديد كه از حيات جسماني خود 
 جميع حياتشان هدر رفت زحماتشان ؟ نتيجه ئي گيرند

 ،هدر رفت مشقّاتشان هدر رفت صناعتشان هدر رفت
تجارتشان هدر رفت و وقت رفتن از اين عالم در كف 

 اما حيات روحاني حيات .  نتيجهء نگرفتند،ي نداشتندچيز
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حياتي .   حياتي است كه عالم انساني به آن روشن. است
حياتي است كه ابدي .  است كه انسان از حيوان ممتاز

حيات .   استالهيپرتو فيض .  است سرمدي است
حيات .  روحاني انسان سبب حصول عزّت ابدي است

حيات روحاني .   استاهللالي روحاني انسان سبب تقرّب ا
حيات روحاني .   استاهللانسان سبب دخول در ملكوت 

حيات روحاني .  انسان سبب حصول فضائل كلّيه است
مالحظه كنيد نفوسي .  انسان سبب روشنائي عالم بشر است

 ،را كه حيات روحاني مكمل از براي آنها فنائي نبود
تند و ثمره ئي  و از زندگاني نتايجي گرف،اضمحاللي نبود

 .  استالهيه آن قربيت ؟ آن ثمره چه چيز است. بردند
 آن حيات .  نورانيت سرمديه است. آن حيات ابديه است

 آن حيات روشنائي و .  آن حيات ثبات است. بقا است
1".سائر كماالت انساني

روح نيست ناچار نيز تنها جسم نيست و تنها و چون انسان 
هر اين  بايد .  تفاعل و تعامل باشدجسم و روحبايد بين 
 ءهر كه را ديده.   انساني در ظلّ تربيت در آيدءدو جنبه
بين است احساس مي كند كه حس پرستش در -حقيقت

 
  ١٧۶، صفحه ٢، جلد خطابات عبدالبهاء   1
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ه بخواهد از خدا پرستي سرشت انسان است و هر قدر ك
نيست كه در وقتي از هيچ كس   نمي تواند وكناره گيرد

ه و احساس نكرده اوقات سوانح حياتش خدا را نخواند
  .باشد

  : شاعر معروف بهائيسدهيبقول نعيم 
   اي دل اين خلق را خدائي هست 
       

                                                

  باني از   بهر  هر  بنائي  هست     
ا تو مي گويد آسمان و زمين    ب
  هست 1ئيوالسّماخالِقُ االرضِ             
ر  ا ر ق ا د  كن كري  ن م ر  ه فس     ن
  هست  كĤفريننده كبريائي             

ا ء  ه د ژ مم و ل ع م د  ن ك ء  ا ي ب    ن
  هست  غيب دانّي و رهنمائي           

جهان خلق  جميع  سرشت     در 
   هست  بخدا جوئي اقتضائي           

ند  دا مي  سته  ب كار  هر  ه  ب   دل 
  هست  كان گره را گره گشائي       

د ن ي ب مي  د  ن هوشم هر     چشم 
 

   آفرينندهء زمين و آسمان  1
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   كز پي هر عمل جزائي هست         
مشمار سرسري  تو  را  سرا     آن 

پي               اين سرا سرائي هستكز 
به اين ترتيب دين اين حاجت طبيعي ما يعني خداپرستي 

بشري بايد داراي از اين گذشته جامعهء .  را بر مي آورد
نظم و ترتيب و حد و قانون باشد والّا هرج و مرج رخ مي 

 البتّه . مي گردددهد و مانع ترقّي و تمدن بشري 
شور وضع مي  قوانيني را براي ادارهء امور ك،حكومت

 اجراء و اطاعت از آن قوانين تشويق و رنمايد و مردم را ب
 اما بزرگترين . در صورت تخلّف مجازات مي نمايد

عاملي كه انسان را از منهيات مانع مي شود و به فضائل 
همهء .  مخصوص انسان رهنمون مي گردد وجدان است

ما در امور زندگاني با خود مشورت مي نمائيم كه اگر 
آن كيست كه در خويشتن .  چنين كنيم خوب است يا بد

خويش طرف مشورت ما است؟  آن وجدان ما است و 
حكم وجدان بيدار است كه رهنماي مردم در گفتار و 

 مي كند نَهيما امر و به ي كه ه اكردار است و آن ضابط
سرچشمه اش اديان است كه آنها را در ضمير ما مخمر 

  :هائي چنين آمده استدر آثار ب.  كرده اند
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 اگر بنيان دين متزلزل و .  است1 حصيندين حصنِ"
ي انتظام امور وهين گردد هرج و مرج رخ دهد و بكلّ

است كه از  2زيرا در عالم انساني دو رادع.  دمختل شو
ست كه  ايك رادع قانون.  ارتكاب رذائل حفظ مي نمايد

 از  ولي قانون رادع. ايدمجرم را عذاب و عقاب مي نم
ا و ام.   رادع از جرم مخفي نيست. است 3جرم مشهود

 رادع از جرم مشهود و مخفي هر ،الهيرادع معنوي دين 
را تربيت مي نمايد و تهذيب اخالق مي  دو است و انسان

 و اعظم جهت جامعه . كند و مجبور بر فضائل مي نمايد
اما مقصد از .  ل سعادت عالم انساني مي كنداست كه تكفّ

 الهياساس اديان .   دين تحقيقي است نه تقليدي،دين
4".است نه تقاليد بشري

 فارغ گرديم اهميت دين "تقاليد بشري"اگر از 
را و تأثيرات عظيمه اي كه در عالم انسان بر جاي نهاده 

اين درست نيست كه فقط ما به آنچه .  انكار نتوانيم كرد
را انكار  امروز بر سر دين آورده اند بنگريم و لزوم آن

                                                 
   قلعهء محکم  1
   مانع، بازدارنده  2
   آنچه ديده می شود و واضح  3
  ١٠٨، صفحه ٣، جلد مکاتيب عبدالبهاء   4
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ه گفته اند دين را افيون جامعه پنداريم يا چكنيم و يا چنان
    . انگاريم"اساطير اولين"آن را 

مردمان جهان را از جهتي مي توان به دو دسته 
دسته اي كه مي پندارند كه دين اساس .  تقسيم كرد

سعادت بني آدم است و سبب نجات ابدي است و دستهء 
مانع ترقّي سبب توقّف و ديگر كه مي گويند كه دين 

 و  مي گويند در .  ما را به عقب مي كشاندٰاست و حتّي
 بشر به اندازهء كافي ترقّي كرده است ،قرن بيست و يكم

 نَهيتا بتواند تكليف خويش را خود معين سازد و به امر و 
ديگري و تسلّط رؤسا و سيستم هاي ديني نيازي نداشته 

  .باشد
ته يكديگر را با شدت هر يك از اين دو دس  

 يكي دلسوزي مي كند كه چگونه آن . انتقاد مي كنند
دسته غافل است، جاهل است، اهل خرافات است  يا 

  متعلّق 
مي تازد دستهء ديگر به آن يك .  به قرون پيشين است

كه شما از كالم خدا سرپيچيديد و كافر و مرتديد و تخم 
ن ميان نظر بهائيان در اي.  گناه و فساد در جهان پراكنديد

  : مي فرمايدحضرت بهاءاهللا  :چيست
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دين نوري است مبين و حصني است متين از براي حفظ "
ناس را به معروف  1اهللاآسايش اهل عالم چه كه خشية و 
ماند  3دين مستور 2اگر سراجِ.   نمايدنَهي و از منكر امر

نير عدل و انصاف و آفتاب امن و .  هرج و مرج راه يابد
هر آگاهي بر آنچه ذكر شد .  طمينان از نور باز ماندا

   4".گواهي داده و مي دهد
ه ايمان آتش عشق در دلها مي افروزد و ما را ب  

 يا ترس از "اهللاخشية "ند و سوي معشوق حقيقي مي كشا
همانند را از كار ناشايست باز مي دارد و اين خدا ما 

كه  است كه عاشق دارد كه مبادا كاري كند يترس
.  محبوبش از او روي بگرداند و عنايتش را از او برگيرد

اين است كه ارادهء معشوق را باالتر از خواهشهاي نفس 
خويش مي شمرد و در راه محبتش از آنچه مخالف رضاي 

 چراغ هدايت مانندپس دين .  اوست احتراز مي جويد
است كه راه سعادت را بر ما مي نمايد و در تهذيب اخالق 

شد و به تعريف و ترويج فضائل عالم انسان مي مي كو
                                                 

   خدا ترسی  1
   چراغ  2
   پوشيده و پنهان  3
  ٧٣، صفحه ب اقدسمجموعه الواح بعد از کتا   4
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اديان عالوه بر آنكه قوانين اجتماعي براي تنظيم .  پردازد
 اين زندگاني ،روابط مدني در هر زمان وضع كرده اند

اين خدا ترسي و .  فاني را معنائي جاوداني بخشيده اند
پارسائي است كه بشر را از ارتكاب اعمال زشت منع مي 

ماره را در دست ليسي دروني زمام نفس اَكند و چون پ
اگر چنين .  مي گيرد و از ارتكاب ناشايست باز مي دارد

مانع و رادعي در ميان نباشد هرج و مرج به راه مي افتد و 
  .مفاسد بسيار حاصل مي شود

اما نفوسي كه از دين گريزانند و آن را سبب 
دين  رد اختالف و تأخّر و انحطاط مي دانند نمي توانند با

 اين حقيقت را انكار كنندو اتكّاء بر عقل و خرد انسان، 
كه در اين زمان كه بشر به مدد علم و دانش به ترقّيات 
شگرف رسيده و دين را به يك سو افكنده، مشكالت 

گشته  نشده بلكه دو چندان جامعهء بشري نه آنكه حلّ
پس درست نيست كه وضع اسفناك كنوني دين را .  است

رش افسرده و چراغش خاموش گشته محك و كه نو
ميزان داوري خويش دربارهء پديدهء دين قرار دهيم و به 

خود بنازيم و بگوئيم كه بشر آن بتازيم و به خردگرائي 
تنها با عقل و درايت خود بر تمشيت امور خويش 
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بلي از بسياري از جهات ترقّيات مادي امروز .  تواناست
ت سبب راحت ما است اما كه دستاورد علم و صنعت اس

  آيا سعادت ما را نيز فراهم آورده است؟
يك نگاه به وضع كنوني كافي است كه ما را 

او را به يقين بخشد كه بشر از درمان جسم عليل جهان كه 
رقابتها و .  بيماريهاي مهلكي دچار ساخته عاجز است

.  مي كندخصومتها بين دول و ملل هر روز آتشي برپا 
در عالم سياست هر روز به رنگي در مي آيد و  1تلونات

بين ملل و مخاصمات رقابتها و .  ضرري تازه مي رساند
بين كارگر و كارفرما و سرمايه داران و رنجبران همواره 

نام آزادي و ه به خشونت مي انجامد، دسيسه هاي حزبي ب
عدالت، ثروت و قابليت انسانها را به هدر مي دهد و 

كه اصالت و بار آورده ه ببي بند و باري مفاسد اخالقي و 
كرامت انسان را سلب كرده ما را به عالم حيواني مي 
كشاند، آيا اين همه ثابت نمي كند كه علم و صنعت و 
دانش كه مولود فكر و عقل و خرد انسان است به تنهائي 

   كافل سعادت انسان نمي باشد؟

                                                 
   به رنگهای گوناگون در آمدن، گونه گون شدن  1



  

 

55 

                                                

از طرف ديگر مي بينيم كه دين كه اساسش بر   
ت و محبت است و محرّك معنوي انسان در سوق به الف

و  1است، متأسفانه با اميال و مطامعسوي ترقّي و تعالي 
اوهام بشري چنان آميخته كه از مقصد اصلي باز مانده و 
نتيجهء معكوس بخشيده است و به اين نتيجه مي رسيم كه 
دين نيز از حصول سعادت بشر عاجز است و از چارهء 

طرفه حكايتي است .  مان ما عاجز و ناتواندردهاي بي در
كه اين دو دسته هر دو يكديگر را مالمت مي كنند و به 
جهل و ناتواني محكوم مي سازند و ما در اين ميان چون 
مي بينيم كه اهل اديان به اصحاب عقل و دانش مي تازند 
و مفاسد اجتماع كنوني را از رواج بي ديني مي دانند، به 

و نيز .  هيم و مي گوئيم درست مي گويند مي دآنان حقّ
وقتي دستهء ديگر يعني از اهل خرد و انديشه را مي بينيم 
كه از دين كه با اوهام و خرافات و تزوير و ريا ممزوج 
گشته و وسيلهء مطامع سياسي شده و مروج عقائد 
پوسيدهء هزاران سال پيش گشته انتقاد مي كنند و از آن 

يز حقّ مي دهيم كه راست مي مي گريزند، به آنان ن
  .گويند

 
   حرص و آز  1
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اما بهائيان مي گويند به همان وجه كه سوء   
استفاده از علم و دانش كه سبب جنگهاي مدهش و سالح 
هاي خانمان برانداز شده نبايد سبب شود كه ما علم و 
صنعت را تخطئه نمائيم و آن را مضرّ به حال اجتماع 

فاده از دين را كه شماريم به همان نحو نيز نبايد سوء است
مضرّات بزرگي به بار آورده است بهانه اي براي حمله بر 
دين قرار دهيم و تأثيرات مهمي را كه دين در تمدن عالم 

  .انساني داشته است انكار كنيم
  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايد  

اديان موجوده اساسشان اساس واحد بوده و آن اساس "
بشر و علّت ترقّي حقيقت است و سبب الفت و محبت 

 كم الهيهنوع انسان است، لكن بعد از هر يك از مظاهر 
اوهام و تقليد به  1ظلماتِ.  م آن نور حقيقت پنهان شدك

روزبه روز  .ميان آمد، عالم بشر گرفتار آن ظلمات گشت
  رسيد كه هرملّتي دشمنتا به درجه اي  عداوت شديد شد
د تحرّي كنيم، باي.  حاال ديگر بس است.  ملّت ديگر شد

 كلّ بندگان يك ہالحمدللّ.  از اين اوهام بگذريم
هستيم، مشمول الطاف خداونديم، جميع در ظلّ عنايت او 

                                                 
   تاريکی ها  1
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خدا به جميع مهربان است، ما چرا نامهربان باشيم؟  .  اوييم
خدا با جميع در صلح است، ما چرا در جنگ باشيم؟  

الغه را به جميع انبياء جهت تربيت آمده اند تا نفوس غير ب
بلوغ رسانند و الفت و محبت بين جنس بشر اندازند، نه 

زيرا خدا از براي بندگانش خير خواسته .  بغض و عداوت
هر كس براي بندگان او شرّ خواهد مخالف .  نه شرّ

1". نيستالهيخداست و بر مسلك 

خالصله آنكه نبايد بر آنچه امروز بر سر اديان 
اصل دين كه براي اتّحاد و پيشين آمده ما را از لزوم 

اتّفاق و ايجاد فضائي براي امتزاج افكار و آراء و ترقّي 
بشر به پايهء باالتر تمدن انساني ظاهر شده، منصرف سازد 

را تخطئه كنيم و بگوئيم بايد دين را  و بر آن دارد كه آن
به همان وجه معايبي كه از تمدن .  بكلّي كنار گذاشت

 اينهمه آشوب و فساد و بي عدالتي مادي كنوني كه باعث
در جهان گشته و جنگهاي خونين به راه انداخته و بمبهاي 
اتمي به كار برده نبايد ما را بر آن دارد كه منكر لزوم و 
اهميت علم گرديم بلكه بايد كاري كرد كه اين دو سيستم 

 
    ٣۴، صفحه ٢، جلد خطابات عبدالبهاء   1
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دانش و انديشهء بشري با هم آشتي پذيرند و با يكديگر به 
  :ر آثار بهائي در اين باره چنين آمده استد.  پيش روند

دو نداي فالح و نجاح از اوج سعادت عالم انساني بلند ... "
يكي نداي مدنيت و ترقّيات عالم طبيعت است ... است 

كه تعلّق به جهان ناسوت دارد و مروج اساس ترقّيات 
كه ... جسمانيه و مربي كماالت صوري نوع انسان است 

ر عاليه و نتائج عقول سليمه است كه به منبعث از افكا
همت حكما و فضالي سلف و خلف در عرصهء وجود 

 الهيو نداي ديگر نداي جانفزاي ... جلوه نموده است 
است و تعاليم مقدسهء روحاني كه كافل عزّت ابدي و 

و حيات ... سعادت سرمدي و نورانيت عالم انساني 
و وصاياي رباني و جاوداني است و اس اساس آن تعاليم 

ست كه تعلّق به عالم اخالق  انصائح و انجذابات وجداني
ولي ترقّيات .   استاهللاو قوهء نافذه اش كلمة ... دارد 

به مدني و كماالت جسماني و فضائل بشري تا منضم 
كماالت روحاني و صفات نوراني و اخالق رحماني نشود 

ي كه مقصود ثمر و نتيجه اي نبخشد و سعادت عالم انسان
و تزئين اصلي است حاصل نگردد زيرا از ترقّيات مدنيه 

جهتي سعادت حاصل و شاهد عالم جسماني هر چند از 
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آمال در نهايت جمال دلبري نمايد ولي از جهات ديگر 
خطرهاي عظيم و مصائب شديده و بالياي مبرمه نيز 

   1"...حاصل گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ٢٧٢ ه، صفح١، جلد منتخباتی از مکاتيب عبدالبهاء  1
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   ان فلسفة تجديد ادي– بخش دوم
  ناگزير بايد تجديد شود پديده اي ساكن و راكد نيست دين 

  وحدت اديان 
  اگر دين سبب اختالف باشد بي ديني بهتر است 

  اديان پيشين منسوخند نه باطل 
  دين از سياست جداست 

  بهائيان و سياست
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ناگزير بايد پديده اي ساكن و راكد نيست دين 
  تجديد شود

ندگاني امروز ما بيرون برده و آنچه دين را از ز  
از حوائج و واقعيات اين عصر دور كرده اين است كه 

دانسته اند در حالي كه  1اهل ايمان دين را ساكن و متحجر
بشر و تمدن انساني سيال است و در نقطهء واحدي نمي 
.  ماند و سير تكامل در جامعهء انساني متوقّف نمي شود

ي كه بين دين و اجتماع ما به عبارت ديگر امروز تضاد
ديده مي شود از جمله علّتش اين است كه ما دين را 
پديدهء ساكن و متوقّف مي دانيم در حاليكه جامعهء 

في بعضي دين را سانساني متحرّك است و به اصطالح فل
پديدهء استاتيك مي شمارند ولي جامعهء انساني طبيعتاً 

زگار نمي ديناميك است و اين دو هيچ وقت با هم سا
مثل اين است كه شما پرچمي را در نقطه اي .  گردند

برافرازيد و بگوئيد كه همه بايد زير اين پرچم بمانند، 
حال آنكه مردمان متوقّف نيستند و هر روز به پيش 
حركت مي كنند و در هر قدم كه مي روند فاصله شان با 

دين نيز مانند جامعهء بشري بايد .  پرچم بيشتر مي شود
 

  سخت و مانند سنگ   1
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رّك داشته باشد و در هر زمان قوهء محرّكهء دين كه تح
قوه اي ملكوتي و آسماني است تازه گردد و قواي تحليل 

در رفته اش را باز يابد و بر وفق مقتضيات زمان در آيد و 
  .تضادها را از ميان برداردنتيجه 

دينداران آنچه از پدرانشان به ارث يافته اند 
را مردود دانسته اند و حقيقت مطلق شمرده و ديگران 

هميشه به آياتي از كتاب خويش متشبث مي شوند و مي 
گويند كه دين ما يگانه و آخرين راه حقيقت است و دين 

حضرات يهود مي گويند طبق آيات .  ديگري نبايد بيايد
تورات شريعت موسي ابدي است و زوالي ندارد و خدا 
ه حرف اول و آخرش را از زبان موسي جاري ساخت

مسيحيان به انجيل استدالل مي كنند كه حضرت مسيح 
فرموده كه آسمان و زمين زائل مي شود اما شريعت او تا 

مسلمانان به قرآن مجيد استناد .   برقرار است"ابداآلباد"
بيين را به پيش مي كشند مي مي جويند و مسئلهء خاتم النّ

هر .  گويند شريعت محمدي آخرين منزل هدايت است
ي آياتي از كتاب خود بر مي خواند تا بر پيروان مؤمن

پس .  اديان ديگر ثابت كند كه خود حقّ است و او باطل
اگر استدالل و استنباط به كتاب از طرف پيروان هر دين 
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درست و بر حقّ باشد همهء آنها درست اند يعني بعد از 
بهائيان بر .  پيغمبر ديگر ظاهر شودنبايد پيغمبري هيچ 

اد خويش بر آنند كه چنين اعتقادي كه با هر حسب اعتق
 كامل گشته درست نيست و هرگز با عقل الهيديني فيض 

و منطق موافق و مطابق نمي آيد زيرا زمان در تغيير است 
ذا اديان ٰنيازهاي بشر در هر زمان چيز ديگري است و له

  .تجديد شده اند تا با مقتضيات آن عصر مقابله نمايند
 از زردشتيان بوده است از شخصي كه ظاهراً

متن .   در اين زمينه سئوالي مي نمايدحضرت بهاءاهللا
 مرقوم فرموده ال نيز در جوابي كه حضرت بهاءاهللاسئو

  : اند چنين آمده است
در آن نامهء دلپسند نگارش رفته بود كه كدام از كيش "

در اينجا خداوند يگانه مي .  آوران بر ديگري برتري دارد
ن پيامبران جدائي ننهيم چون خواست همه يكي فرمايد ميا

جدائي و برتري ميان ايشان .  است و راز همگي يكسان
پيامبر راستگو خود را به نام پيامبر پيشين .  روا نه

خوانده، پس چون كسي به نهان اين گفتار پي نبرد به 
داناي بينا را از گفتهء او .  گفته هاي ناشايسته پردازد

اگر چه پيدايش ايشان در جهان .  لغزش پديدار نشود
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يكسان نه و هر يك به رفتار و كردار جداگانه پديدار و 
 ولي ايشان مانند ماه ، خردي و بزرگي نمودار،در ميان

تابان است چنان چه او هر گاهي به نمايش جداگانه 
.  پديدار، با آن كه هيچ گاهي او را كاهش و نيستي نه

و كمي است ولي جهان پس دانسته شد كه اين نه بيشي 
ناپايدار شايستهء اين گونه رفتار است چه هر گاه كه 
خداوند بي مانند پيامبري را به سوي مردمان فرستاد به 

  .گفتار و رفتاري كه سزاوار آن روز بود نمودار شد
خواست يزدان از پديداري فرستادگان دو چيز   

مائي نخستين رهانيدن مردمان از تيرگي ناداني و رهن.  بود
به روشنائي دانائي، دوم آسايش ايشان و شناختن و 

  .دانستن راه هاي آن
پيامبران چون پزشكانند كه به پرورش گيتي و   

كسان آن پرداخته اند تا به درمان يگانگي، بيگانگي را 
در كردار و رفتار پزشك جاي گفتار نه .  چاره نمايند

آگاه زيرا كه او بر چگونگي كالبد و بيماري هاي آن 
است و هرگز مرغ بينش مردمان زمين به فراز آسمان 

پس اگر رفتار امروز پزشك را با گذشته .  دانش او نرسد
يكسان نبينند جاي گفتار نه، چه كه هر روز بيمار را روش 
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جداگانه سزاوار و همچنين پيامبران يزدان هر گاه كه 
جهان را به خورشيد تابان دانش، درخشان نمودند به هر 

 سزاوار آن روز بود مردم را به سوي خداوند يكتا چه
خواندند و آنها را از تيرگي ناداني به روشنائي دانائي راه 

پس بايد ديدهء مردم دانا بر راز درون ايشان .  نمودند
نگران باشد چه كه همگي را خواست يكي بوده و آن 

  .راهنمائي گمگشتگان و آسودگي درماندگان است
ن را آگاهي نه، بكوشيد تا همگي مردما! اي ياران  

را جامهء آگاهي بپوشيد و از بند تيرگي ناداني رهائي 
1".بخشيد

آنچه كه نقل كرديم حاوي نكات مهم مفيد است   
مثالً دربارهء .   بدان اشاره مي نمايندكه حضرت بهاءاهللا

ميان پيامبران جدائي ننهيم "وحدت انبياء مي فرمايد كه 
.  است و راز همگي يكسانچون خواست همه يكي 

 و نيز اشاره به اين 2".جدائي و برتري ميان ايشان روا نه
مي فرمايد كه تغيير و تحول از خواص اين عالم فاني 

چنان كه ماه را مالحظه مي كنيد كه گاه ناپيداست .  است

 
  ۵٨، صفحه منتخباتی از آثار حضرت بهاءالّلہ   1
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و گاه هالل است، چندي بعد نيمه اش پيداست، سپس ماه 
 گيرد و ناپديد مي شود دوباره كاهش مي.  تمام مي شود

ماه همان .  همان هالل آيد و آن مسير تكرار شودتا باز 
.  يكي استدر حقيقت هر دو ماه است، هالل يا ماه تمام، 

اما .  از ماه چيزي نكاسته و بر آن چيزي نيافزوده است
وحدانيت اين تغيير از مقتضيات جهان آفرينش است و 

 ثابت مي شود كه  نيز به اين ترتيبالهيپيغمبران 
  چنانكه در باال 1".منشأشان يكي است و مقصدشان يكي

 پيغمبران را چون پزشكان نقل كرديم حضرت بهاءاهللا
پيامبران چون پزشكانند تا به ": خوانده و فرموده اند

در .  درمان يگانگي، بيماري بيگانگي را چاره نمايند
ونگي كردار و رفتار پزشك جاي گفتار نه زيرا او بر چگ

كالبد و بيماري هاي آن آگاه است، پس اگر رفتار امروز 
پزشك دانا را با گذشته يكسان نبينند جاي گفتار نه چه 

2".كه هر روز بيمار را روش جداگانه سزاوار

اين طرز تفكّر كه خدا حرف اول و آخر خود را 
 الهيبر زبان يك پيغمبر جاري فرمود و ديگر فيض 
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  ۵٩، صفحه بهاءالّلہمنتخباتی از آثار حضرت    2



  

 

67 

واهد شد نه منطقي است و نه مقطوع است و ظهوري نخ
مانند .  در عمل ثابت شده است كه مفيد و درست است

اين است كه كسي ناخوش شده و طبيبي پيش او آمده 
داروئي را تجويز كند و او شفا يابد و چون باز بيمار شود 
و پزشك نسخهء ديگري به او دهد، آن بيمار نسخهء دوم 

اگر .   تغيير داديرا نپذيرد و بگويد كه چرا نسخهء مرا
نسخهء اول بد بود چرا تجويز كردي؟  اگر خوب بود 
چرا تغيير دادي؟  غافل از اينكه بيماري او در هر بار 

  .بيماري ديگري بوده است كه عالجي ديگر مي خواهد
از اين گذشته دين نيز مانند هر پديدهء زندهء   

 ديگري آغازي و رشد و نموي و كمالي دارد و بعد رو به
ذا بايد در هر عصر كه ظلمت ناداني جهان ٰافول مي نهد له

را فرا گرفت ظهور جديدي با نيروي تازه اي به ميدان 
آيد تا آن اساس قديم را كه فراموش گشته تجديد نمايد 
و نيز مقداري بر آن بيفزايد تا جواب نيازهاي هر عصر 

  .گردد
 بهائيان هرگز نمي گويند دين بهائي آخرين دين

 براي تأسيس تمدني بلكه مي گويند حضرت بهاءاهللاست 
جديد كه حقائق روحاني را با حوائج مادي التيام بخشد 
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ظاهر گشته و چون رسالتش به انجام رسد خداوند متعال 
  .  پديد آورد ديگري را اتدر هزاره هاي آينده ظهور

خوب تفكّر فرمائيد امروز جز آنكه دستي از 
ند اين انسان گرفتار و مبتال به غيب برون آيد و كاري بك

هزار مصيبت و بال راه چاره از كجا يابد؟  آيا جز مدد 
قدرتي آسماني و و خدا با ظهوري جديد كه قوت 

تأئيدي يزداني داشته باشد راه ديگري براي حلّ مشكالت 
الينحل كنوني مي توان داشت؟  مالحظه كنيد چه 

اتّحاد فرقه هاي  ٰحتّي براي اتّحاد اديان فراوانكوششهاي 
متعدد هر يك از اديان مسيحي و اسالم مبذول گشته آيا 

خير انديشان  ٰحتّيهيچ يك به نتيجه رسيده است؟  امروز 
در اديان مختلف مي گويند كه اگر راه نجاتي براي بشر 
 . سرگردان باشد همانا ظهور حضرت موعود است و بس

 ند فرموده ونداي ظهور جديدي را بل حال حضرت بهاءاهللا
مژده بجان دهيد كه جانان تاج ظهور بر سر "بشارت داده 

چشمها را بشارت دهيد كه وقت مشاهده آمد ... نهاده 
 و اين 1"گوشها را مژده دهيد كه هنگام استماع آمد

موعود با نفوذ كلمه اش جامعه اي متّحد مركّب از مردم 
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ا ر هر دين و هر كشور و هر نژاد به وجود آورده و آن
.  به عنوان نمونه اي گويا در معرض جهان نهاده است

آئين  ي از آنانايرانيان اولين كساني بودند كه چون بعض
از جميع تعصبات و تقاليد .   را پذيرفتندحضرت بهاءاهللا

رستند و به حلقهء يگانگي كه هدف و مقصد آئين نوين 
  .است پيوستند

ان در صد و پنجاه سال پيش در ايران كه پيرو  
اديان از آميزش با يكديگر به كلّي امتناع داشتند، در 
چنين زماني هر كس كه در ايران به جمع بهائيان وارد مي 

.  را به چشم خود مي ديدشد معجزهء حضرت بهاءاهللا
مالحظه مي كرد مردمي كه اصالً رزدشتي يا موسوي يا 
مسيحي و مسلمان بودند همه در نهايت اتّحاد و اتّفاق و 

به متّفقاً ي و وفاق با هم زير يك سقف نشسته اند و دوست
تالوت آيات و مناجات مشغولند و در اعياد و ميهماني ها 

اينها چنان تغيير در .  بر سر يك سفره گرد هم آمده اند
 افرادي كه از مذاهب ديگر ٰروش خود دادند كه حتّي

وارد جامعهء بهائي شده اند با يكديگر ازدواج مي كردند 
ن خود و ديگران احساس جدائي نمي نمودند زيرا و بي

اي دوستان " بود كه شعارشان اين بيان حضرت بهاءاهللا
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به چشم بيگانگان، يكديگر را شد سراپردهء يگانگي بلند 
   1" يك شاخساريك داريد و برگِ نبينيد همه بار ِ

  وحدت اديان 
بهائيان به اصل ديگري معتقدند و آن وحدت 

در .   يكي استالهيويند اساس اديان اديان است و مي گ
اين بيان حضرت عبدالبهاء مالحظه كنيد كه در تشريح 

  :اين اصل كه از اعتقادات بهائي است چه مي فرمايد
هء هر يك از اديان مقدس... يكي استالهياساس دين "

 يك .  كه تا حال نازل شده منقسم به دو قسم استالهيه
است، اهللا است، موهبت اهللا معرفت ،ات استقسم روحاني 

ق فضائل عالم انساني است، كماالت آسماني است كه تعلّ
.  و اين اصل است.  اين حقيقت است.  عالم اخالق دارده ب

حقيقت، .  حقيقت دعوت كردنده  بالهيو جميع انبياي 
حقيقت، .   استاهللاحقيقت، معرفت .   استاهللات محب

از نفثات روح حقيقت، استفاضه.  ه استوالدت ثانوي 
.  حقيقت، وحدت عالم انساني است.  القدس است

.  حقيقت، دوستي است.  حقيقت، الفت بين بشر است
.  حقيقت، مساوات بين بشر است.  حقيقت، عدل است
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 اين تأسيس و ترويج كردند پس اديان الهيجميع انبياي 
ق به جسمانيات دارد و قسم ديگر كه تعلّ.   يكي استالهي

حسب اقتضاء زمان تغيير و تبديل ه ت در آن بس او فرع
 ،مثل اينكه در شريعت تورات طالق جائز.  حاصل ميشود

در شريعت موسي سبت بود در .  در شريعت مسيح جائز نه
.  ق به جسمانيات دارداين تعلّ.  شريعت مسيح نسخ شد

به حسب اقتضاء زمان تغيير و تبديل مي ،تي ندارداهمي 
ت گاهي صح.  ماند مثل هيكل انسان ميعالم امكان .  شود
ه ذا معالجات نظر بٰ له.  گاهي عليل و مريض است،دارد

ت از حرارت روز علّ  يك. ست ااختالف امراض متفاوت
يك روز مرض از رطوبت است .  است بايد تبريد شود

مراد اين است كه آن قسم از .  بايد عالج ديگر گردد
اني دارد آن تغيير و ق به عالم جسم كه تعلّاهللاشريعت 

و اين نظر به اقتضاء زمان است .  كند تبديل حاصل مي
مالحظه كنيد كه انسان از بدايت حيات تا نهايت در ... 

 در اهللاهمين طور دين  . جميع اطوار يك شخص است
 انسان در بدايت جنين است . جميع ادوار يك دين است

عد از آن بعد از آن طفل شير خوار بعد از آن طفل راهق ب
بلوغ مي رسد بعد از آن جوان مي شود بعد به كمال ه ب



                                                                             72 

 هر چند احوال و اطوار . مي رسد بعد پير مي شود
 همينطور دين . كن باز يكي استٰمختلف پيدا مي كند ل

د  يك دين است زيرا حقيقت است و حقيقت تعدالهي
اين اختالفي كه مالحظه مي كنيد در اديان .  قبول نكند

ست از بدايت حيات تا نهايت  ال اختالف انسان، مثالهي
مثالً آنكه اآلن پير است همان انسان جنين است .  حيات

حسب ظاهر ه هر قدر كه متفاوت و مختلف است و ب
همين طور دين .  اختالف دارد ولي باز انسان واحد است

كن ٰ هر چند ظواهر آن در ايام انبياء مختلف است لالهي
بايد به آن حقيقت متوسل شويم حقيقت واحد است پس 

ي زائل بكلّشوند تا اين نزاع و جدال ملل عالم متّفق  تا كلّ
1".فق شوندحد و متّشود جميع بشر متّ

بسياري گفته يا از خود پرسيده اند كه خدا يكي 
است و بشر يكي است پس چرا بايد دين خدا يكي نباشد 

والي را نظير چنين سئ.  و كتاب هاي آسماني متعدد باشد
 در جواب چنين .  پرسيده استاز حضرت بهاءاهللاكسي 

  :مي فرمايد
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اينكه از نامه هاي آسماني پرسش رفته بود، رگ جهان "
دانائي ه در دست پزشك دانا است، درد را مي بيند و ب

هر روز را رازي است و هر سر را .  درمان مي كند
.  ردرد امروز را درماني و فردا را درمان ديگ.  آوازي

ديده مي .  امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد
شود گيتي را دردهاي بيكران فرا گرفته و او را بر بستر 

كه از بادهء خودبيني سرمست  مردماني.  ناكامي انداخته
  .  شده اند پزشك دانا را از او باز داشته اند

.  ست كه خود و همهء مردمان را گرفتار نموده اند ااين
راست را كژ .   درد مي دانند و نه درمان مي شناسندنه

بشنويد آواز .  انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند
بايستيد و بگوئيد، شايد آنانكه در خوابند .  اين زنداني را
  .بيدار شوند

دست بخشش يزداني آب زندگاني مي !  بگو اي مردگان
 هرگز هر كه امروز زنده شد.  دهد، بشتابيد و بنوشيد

  ...نميرد و هر كه امروز مرد هرگز زندگي نيابد
آنچه در : يزدان پاك مي فرمايد!  بگو اي پسران خاك

اين روز پيروز شما را از آاليش پاك نمايد و به آسايش 
و آسايش هنگامي دست ...رساند همان راه، راه  منست
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دهد كه هر كس خود را نيك خواه همهء روي زمين 
گاه، اين گفتار را گواه كه اگر همهء آنكه او آ.  نمايد

مردمان زمين بگفتهء آسماني پي مي بردند هرگز از 
آسمان راستي .  درياي بخشش يزداني بي بهره نمي ماندند

اين   از 1".را روشن تر از اين ستاره اي نبوده و نيست
 اعالن مي فرمايد كه در بيان پيداست كه حضرت بهاءاهللا

 و رنج مبتال است او است اين عصر كه به هزار درد
در اوراق آينده دربارهء اين دعوت بزرگ .  پزشك دانا

  .گفتگو خواهيم كرد
بار مي ه اول هر سال بهار مي آيد و شكوفه ب

زمان زماني ديگر مي گردد و بر اين منوال مي .  نشيند
شود ميوه هاي  گذرد تا موسم تابستان و هنگام خرمن مي

كم كم خزان .   پربار مي كندخوشگوار برزن و بازار را
از و تا چندي نعمتهائي از راه مي رسد برگريزان مي شود 

تابستان باقي مي ماند تا موسم زمستان و فصل بي برگي 
باغ و بوستان برسد و سرما و تنگدستي و برف و بوران 
همه جا را فرا گيرد و آن نيز بگذرد و باز نو بهاري تازه 

  .ددآيد و آن داستان مكرّر گر
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هر روز آفتاب .  نظر به گردش ليل و نهار كنيد
مي گيرد دل افروز از افق خاور مي دمد و كم كم بلندي 

 و چون به اوج خويش در آيد تابش و حرارتش به حد
مي گرايد و نرم از آنجا رو به پائين .  مي رسدكمال 

نرمك در افق مغرب از ديده ها متواري مي شود و 
در آن تاريكي هنگامي .   مي گيردتاريكي همه جا را فرا

كه شمع هاي ضعيفي كه در غياب آفتاب هنوز تب و 
تابي دارند يكي بعد از ديگري خاموش شوند باز سپيده 
بردمد و همان آفتاب جهانتاب با جالل و جمال ديروزي 
بر آيد و عالم را روشن نمايد و سير ديرين را دوباره آغاز 

  .كند
مظاهر .  نين مي باشدداستان اديان جهان نيز چ

 يا پيغمبران همان آفتاب حقيقت اند كه طلوع مي الهي
كنند، مژدهء نور مي دهند و به نصف النّهار خود مي 

عالمي ديگر و تمدني ديگر و روزي ديگر مي .  رسند
به تدريج آئين روشنشان را پردهء اوهام و .  آفرينند

 را فراموش تقاليد پيروان مي پوشاند و پندها و تعاليمشان
مي كنند و تاريكي حيات روحاني جهانيان را به تدريج 

 اهل  و هوس'يظلمت غفلت از خدا و هو.  فرا مي گيرد
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سود جوياني چند كه به نام دين صاحب  1دنيا و سيطرهء
جائي مي ه منصب و مقام و قدرت و احترام مي گردند ب

اهل تقوي و پارسايان و عارفان خدا  ٰحتّيرسد كه ديگر 
 لرزان در آن با شعله هايفروزان ترس كه چون شمعهاي 

 از . تاريكي هنوز از نور نشاني دارند ضعيف و ناتوانند
رسد همان آفتاب دوباره اين روي چون ظلمت به نهايت 

.  سر مي كشد و از افقي تازه به نور افشاني مي پردازد
آيا ظلمتي كه در اين عصر ما است تدارك طلوع آفتاب 

 نمي نمايد؟  امر بهائي از همين نقطه آغاز مي جديدي را
گردد و ما براي خوانندگان عزيز اين داستان دل انگيز را 

  .با كمال اختصار و با محبت و اخالص بازگو مي نمائيم
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اگر دين سبب اختالف و دشمني گردد بي ديني 
  بهتر است

آنچه بنيان گذاران اديان در هر زمان اظهار داشته 
ست كه براي ترويج محبت و ايجاد الفت بين  اناند اي

جهانيان آمده اند تا فضائل عالم انساني را رواج دهند و در 
حضرت اين راه نيز در اوائل كار موفّق گشتند چنانكه 

ل را متّحد ساخت و قوم يهود را يبني اسرائ 1 اسباطٰموسي
كه در مصر اسير و برده و فقير و ذليل بودند به حشمت 

حضرت مسيح اقوام متعدد از قبيل .  ني رسانيدسليما
را متّحد و رومي سوري و كلداني و قبطي و يوناني 
حضرت محمد .  ساخت و به تمدني جديد ارتقاء بخشيد

قبائل جنگجو و خونخوار عرب را متّحد ساخت و دين 
اسالم با آميختن فرهنگهاي اقوام كشورهاي مختلف، 

اما تمام اين اديان به .  تمدن درخشاني را بوجود آورد
ه خودپرستاني كه ب 2مرور زمان با مطامع بشري و دسائس

 دين را از ، دين پيرايه و زوائدي بر آن بستنداولياينام 
محور خويش بيرون افكندند و آنچه باعث الفت و محبت 

 
   طايفه ها يا قبائل  1
   مکرها  2
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بود اسباب جدال و خونريزي نمودند چنانچه امروز آثار 
  با مشاهدهء اين اعمال .شومش هر روز به چشم مي خورد

و برداشتي كه پيروان اديان از معتقدات خويش دارند 
 انديش -عجب نيست اگر ببينيم كه مردم فكور و خير

خود را از دايرهء دين بيرون مي اندازند يا مي گويند ما 
  .خدا را قبول داريم ولي دين نمي خواهيم

  :اين است كه از تعاليم حضرت بهاءاهللا  
بب الفت باشد، سبب ارتباط بين بشر باشد، دين بايد س"

شود و  1اگر دين سبب عداوت.  وردگار باشدرحمت پر
است

                                                

.  سبب جنگ گردد عدمش بهتر، بي ديني به از دين 
بلكه بالعكس دين بايست سبب الفت باشد، سبب محبت 

    2".باشد، سبب ارتباط بين عموم بشر باشد
.  وجود استاگر دين سبب عداوت شود عدمش بهتر از "

ديگر آنكه دين بايد سبب وحدت عالم انساني باشد نه 
هر ديني كه حقّ است البد قبائل مختلفه .  سبب اختالف

دين اگر سبب وحدت عالم انساني .  را متّحد مي كند
دين بايد ازالهء تعصب كند، .  نشود البتّه نباشد بهتر است

 
    دشمنی 1
  ١۴۶، صفحه ٢، جلد خطابات عبدالبهاء   2
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دين اگر چنانچه تعصب را زائل نكند دين نيست زيرا 
.  پروردگار جميع را دوست مي دارد.  متابعت حقّ است

.  به جميع خلق مهربان است.  با جميع خلق در صلح است
جميع خلق را دوست داشته .  ما بايد متابعت خدا بكنيم

1".به كلّ مهربان باشيم.  باشيم

 آنكه مردمان الهيمقصود از كتابهاي آسماني و آيات "
وند كه سبب راحت خود و براستي و دانائي تربيت ش

هر امري كه قلب را راحت نمايد و بر .  بندگان شود
بزرگي انسان بيفزايد و ناس را راضي دارد مقبول خواهد 

والّا  2 بلند است اگر به انسانيت مزينمقام انسان.  بود
بگو اي .  مي شودپست تر از جميع مخلوق مشاهده 

 !دوستان
 بحر تعالي 3 از فيوضاتامروز را غنيمت شمريد و خود را

طراز عمل پاك و ه بازحقّ مي طلبم .  محروم ننمائيد
4".خالص در اين يوم مبارك مزين فرمايد

 
  ٢۵٢، صفحه ١جلد ، خطابات عبدالبهاء   1
   آراسته  2
   ريزش آب فراوان– احسان و عطای بسيار   3
  ٣٠۴، صفحه مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس   4
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 مقصد از ظهور خويش را باالخره حضرت بهاءاهللا
نيز بازگرداندن حقيقت اديان و ايجاد محبت و وحدت 

 از اهللا و مذهب اهللاي پسران انسان دين ": اعالن فرمود
 حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبت و الفت عالم است او براي

 1را سبب و علّت نفاق و اختالف و ضغينه و بغضاء
   2".منمائيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  کينه و دشمنی شديد   1
  ١۴٠، صفحه منتخباتی از آثار حضرت بهاءالّلہ   2
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  اديان پيشين منسوخند نه باطل
اعتقاد بهائيان به وحدت اديان و حقّانيت   

بنده .  پيغمبران پيشين گاه سبب تحير مردمان مي گردد
ست كه در كشوري ساكنم كه  چند سالي اهنگارند

 مردمش غالباً مسيحي هستند و چون مرا با رنگ و قيافه
اي شرقي و اسمي نامأنوس مي بينند از دينم سئوال مي 

بعضي كه نام بهائي را نشنيده اند مي پرسند شما به .  كنند
مسيح معتقديد؟  جواب مي دهم بلي ولي من مسيحي 

 روزي تصادفاً با . اين اول حيرت شنونده است.  نيستم
مسلماني پاكستاني كه فارسي مي دانست آشنا شدم و چند 

.  از من پرسيد شيعه هستم يا سنّي.  ساعتي با هم گذرانديم
تصور كرد بهائي نيز شعبهء ديگري از .  گفتم بهائي هستم

پس از .  قبيل شافعي و مالكي و وهابي از اسالم است
داراي  ديني جديد و مدتي گفتگو دربارهء امر بهائي كه

احكامي جديد است بسيار متعجب شد كه چگونه است 
كه بهائيان حضرت محمد را رسول خدا مي دانند ولي 
دين ديگر دارند حال آنكه به زعم او حضرت محمد خاتم 

  .بيين استالنّ
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يادم هست وقتي از تساوي حقوق زن و مرد در   
و ( و گفت آئين بهائي با او سخن گفتم به فكر فرو رفت

 آقا شما در قرآن اشكالي مي :)اين عين عبارت اوست
، ما قرآن را كتابي آسماني مي اهللابينيد؟  گفتم استغفر

اشكال در قرآن نيست بلكه اشكال در زمان است .  دانيم
كه تغيير مي كند و اجراء احكام پيشين را غير ممكن مي 

  آئين نويني را الزم و ضروري مي،كند و روزگار نو
مگر نه آن است كه در قرآن به ستايش انبياء .  سازد

را  پيشين مانند ابراهيم و موسي و عيسي پرداخته و آنان
 و پيغمبر خدا شناخته اما آيا يك مسلمان الهيمركز وحي 

با قبول آن بزرگواران خود را مثالً يهودي مي داند؟  
البتّه چنين نيست بلكه حضرت محمد اساس دعوت 

 را تأئيد كرد ولي حدود و احكامش را حضرت موسي
 روا حال همين كار را حضرت بهاءاهللا.  منسوخ ساخت

حقيقت اسالم را تجديد نمود ولي احكام اسالم را .  داشت
كه مربوط به عصري ديگر و تمدني ديگر بود منسوخ 
فرمود زيرا چنانكه در اوراق پيشين اين كتاب مالحظه 

هر ديني منقسم به دو قسمت فرموديد بهائيان معتقدند كه 
يكي اصول تغيير ناپذيري است كه در جميع اديان .  است
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مشترك است و آن اساس جميع اديان است و آن 
روحانيت است، فضائل عالم انساني است، اعتقاد به 

 و قسمت ديگر تعاليم مدني براي . زندگاني جاوداني است
 است و اداره و تمشيت امور عصر جديد با مقتضيات تازه

 تعاليمي موافق الهيآن تغيير مي كند و هر يك از مظاهر 
  .با نيازهاي بشر در هر عصري بيان مي فرمايند

كشورهاي اسالمي  ٰحتّيامروز مي بينيم كه مثالً   
كدام كشور .  از اجراء احكام شرعي خود ناتوانند

اسالمي است كه بتواند بردگي و برده فروشي را در 
 داشتن و ،مجاز بودههانه كه در اسالم كشور خود به اين ب

بندهء زر خريد و كنيز و غالم را جايز به كار گرفتن 
بد كاران را يا شمرد يا دست دزدان را قطع كند و 

 اديان بهائيان مي گويند حضرت بهاءاهللا.  سنگسار نمايد
خ ونسم.   نساختباطل و آنها را سابق را منسوخ فرمود

اديان تفاوت دارد و اين امري   ساختنطلااديان با بكردن 
است كه هميشه واقع گشته و در اين دور آئين بهائي 
ضمن تجليل و تمجيد از اديان پيشين و اعتراف بر 
حقّانيت و مظهريت انبياء گذشته اعالن مي دارد كه زمان 

اديان .  زماني ديگر است و بشر نيازمند ظهوري ديگر
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د و رسالت گذشته هر يك موجد تمدني جديد گشتن
.  خويش را در ارتقاء تمدن به درجهء باالتر اجراء نمودند

اما مانند هر پديدهء ديگري در اين جهان گذران دورهء 
اوج خويش را طي نمودند و حال به دورهء افول وارد 
گشتند و آنچه كه سبب اتّحاد و اتّفاق بوده باعث اختالف 

گرديد

                                                

لوعي و آفتاب حقيقت سپيده دمي دارد و ط.  ه
 النّهار خود برسد و گرمي و -تابشي تا اينكه به نصف

 . درخشندگيش شديد شود و به تدريج رو به غروب نهد
ظلمت همه جا را فرا گيرد تا باز از افقي ديگر همان 
.  آفتاب برآيد و جهان روح و روان را دوباره روشن نمايد

  :به فرمودهء حضرت عبدالبهاء
او است هر دم ديگرگون بدان كه جهان و آنچه در "

گردد و در هر نفسي تغيير و تبديلي جويد زيرا تغيير و 
است و عدم تغيير  1هء امكانتبديل و انتقال از لوازم ذاتي
ونرا حال ، لهذا اگر عالم ك2ُو تبديل از خصائص وجوب

ه اش نيز يكسان مي بر يك منوال بود لوازم ضروري
ه بت، روابط ضروريچون تغيير و تبدل مقرّر و ثا.  گشت

 
  عالم وجود، عالم جسمانی   1
   ذاتی بودن وجود خدا که واجب الوجوب است  2
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مثل عالم مثل هيكل .  اش را نيز انتقال و تحول واجب
انسان است كه در طبيعت واحده مداوم نه بلكه از طبيعتي 
به طبيعتي ديگر و از مزاجي به مزاج ديگر انتقال نمايد و 

ذا پزشك ٰعوارض مختلف گردد و امراض متنوع شود له
 و عالج را تبديل دانا و حكيم حاذق درمان را تغيير دهد

به ديدهء بينا مالحظه كنيد كه انسان در رحم مادر .  نمايد
خونخوار است و در مهد و گهواره شيرخوار و چون نشو 
و نما نمايد بر خوان نعمت پروردگار نشيند و از هر گونه 

زمان طفوليت را حكمي و دم شير .  طعام تناول نمايد
ي و جواني را قوت  رزقي و سنّ بلوغ را اقتضائا ريخوار

در هر .  و قدرتي و ضعف و پيري را فتور و رخاوتي
و همچنين .  درجه انسان را اقتضائي و دردش را درماني

موسم صيف را اقتضائي و فصل خزان را خصوصيتي و 
موسم دي را برودتي و وقت بهار را نسيم معّطري و شميم 

 تغيير يه اقتضاي اين مي نمايد كه بهحكمت كلّ.  معنبري
احوال، تغيير احكام حاصل گردد و به تبديل امراض، 

پزشك دانا هيكل انسان را در هر .  تغيير عالج شود
مرضي دوائي و در هر دردي درماني نمايد و اين تغيير و 
تبديل عين حكمت است زيرا مقصد اصلي صحت و 



                                                                             86 

عافيت است و چون عالج را تغيير دهد نادان گويد اين 
اگر داروي اول موافق بود .   حكيم استدليل بر ناداني

آغاز تجويز در چرا تغيير داد و اگر ناموافق بود چرا 
و .  كرد ولي رنجور دانا اذعان نمايد و بر وجدان بيفزايد

قسمي تعلّق .  اين را بدان كه آئين يزداني بر دو قسم است
جهان جان و  قسم ديگر تعلّق بهبه عالم آب و گل دارد و 

از .   است2 و لم يتبدل1 آئين روحاني لم يتغيراساس.  دل
تا يوم ميعاد و تا ابداآلباد بر يك منوال بوده آغاز ايجاد 

و آن فضائل عالم انساني است و آئين حقيقي .  و هست
دائمي سرمدي يزداني و روش و فرمايش ابدي خداوند 

و قسمي از آئين تعلّق به جسم دارد، آن .  آفرينش است
هر زماني و هر موسمي و هر درجه اي از سنّ به مقتضاي 

اساس آئين يزدان را تغيير  3س  اما اُ ...تبديل و تغيير يابد
مثالً خصائل حميده و فضائل .  و تبديلي نبوده و نيست

پسنديده و روش پاكان و كردار بزرگواران و رفتار 
نيكوكاران از لوازم آئين يزداني است، اين ابداً تغيير 

اما احكام جسماني البتّه به .  دوو نخواهد نمننموده 
                                                 

   تغيير ناپذير  1
   تبديل نشدنی  2
   پايه  3
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شما به .  اقتضاي زمان در هر كوري و دوري تغيير نمايد
بصر انصاف مالحظه نمائيد در اين عهد و عصر كه جهان 
جهاني تازه گشته و جسم امكان لطافت و مالحتي بي 
اندازه يافته آيا ممكن است كه احكام و آئين پيشينيان به 

و از اين گذشته، اگر در .  اهللاردد؟  الوتمامه مجري گ
ظهور مظاهر مقدسهء آئين تازه تأسيس نگردد، جهان 

1".تجديد نشود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   ۴۵٣، صفحه ١، جلد مکاتيب عبدالبهاء  1
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  دين از سياست جداست 
دين را در امور .  دين از سياست جدا است"  

سياسي مدخلي نه بلكه تعلّق دين به عالم اخالق است و 
قلوب دارد نه امري است روحاني و وجداني و تعلّق به 

رؤساي دين بايد به تربيت و تعليم نفوس .  عالم اجسام
پردازند و ترويج حسن اخالق نمايند ولي در امور سياسي 

1".مداخله ننمايند

در تاريخ شرق و غرب مدون است كه هر وقت   
اولياء دين وارد سياست شده اند و با روشهاي سياسي 

ب سعادت هر حكومت را در تسلّط خود داشته اند آفتا
كشوري رو به افول نهاد چنانكه در قرون وسطي در 

 ميالدي دستگاه عالي 12دنياي مسيحي وقتي از قرن 
مسيحيت براي ابراز وجود و كسب قدرت محكمهء 
مذهبي براي تفتيش عقايد تأسيس كرد و علماي مذهبي 
آنرا اداره مي كردند آنان هر كه را كه بر انديشهء خود 

عناويني از قبيل جادوگر و مرتد و ضد نمي ديدند به 
اين امر بعداً در .  مسيح با قساوت بسيار نابود مي ساختند

 به دست راهبان و تاركان دنيا سپرده شد تا آنكه 13قرن 
                                                 

  ٣٣، صفحه ١، جلد خطابات عبدالبهاء   1
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 ناپلئون بناپارت آنرا در اسپانيا از ميان برد و 18در قرن 
كم كم اين دخالت دين در سياست باز روي خود را 

  در ايران نيز مثالً دوران شاه سلطان حسين .پديدار ساخت
ي كه اولياء دين در او نفوذي بسيار داشته و در وصف

حقيقت مملكت را اداره مي كردند مالحظه كرديم كه 
كشور ايران به چه حال اسفناكي دچار شد چنانكه مشتي 
.  از افغانان سلطنت پر اقتدار صفوي را منقرض ساختند

 جهان رؤساي دين امور سياسي هر چند در يكي دو كشور
را نيز بر عهده دارند ولي بنام شواهد مسلّمي كه تاريخ 
.  بدست ما داده موفّق نخواهند شد و پايدار نخواهند ماند
 حضرت عبدالبهاء در اين باره مكرّر نوشته اند كه دخالت

 در امور سياسي و مملكت داري مخالف پيشوايان دين
مثالً .  ث ناتوان شدن اديان استباع ٰحتّيجامعهء انساني و 

در رساله اي بنام رسالهء سياسيه به تفصيل به اين موضوع 
  .پرداخته اند كه عباراتي چند از آن را نقل مي نمائيم

در اين ايام و اوقات چون بعضي وقايع مخالف كلّ "
شرايع كه مخرّب بنياد انساني و هادم بنيان رحماني است 

خردان و شورشيان و فتنه جويان از بعضي نادانان و بي 
 را بهانه نموده ولولهء آشوبي بر الهيسرزده دين مبين 
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انگيخته اهل ايران را در پيش اممِ دنيا از بيگانه و آشنا 
اين جمعِ بي خردان يعني پيشوايان پنجاه ... رسوا نمودند 

سال است در معابر و منابر و مجالس و محافل در حضور 
ه اين حزب مظلوم تهمت فساد مي اولياء امور نسبت ب

دادند و نسبت عناد روا داشتند كه اين حزب مخرّب 
فتنهء آفاقند و مضرّت .  عالمند و مفسد اخالق بني آدم

علَمِ عصيانند و رايت طغيان، دشمن دين و .  علي االطالق
 ظهور و الهيمقتضاي عدل .  دولتند و عدو جان رعيت

ده تا در انجمن عالم وضوح حقيقت هر حزب و گروه بو
فتنه .  معلوم و مشهود گردد كه مصلح كيست و مفسد كه

خوش بود گر ... جويان چه قومند و مفسدان كدام گروه 
وظيفهء علماء و فريضهء فقها ... آيد به ميان محك تجربه 

و .  مواظبت امور روحانيه و ترويج شئون رحمانيه است
سياسي مدخلي در عالم ... هر وقت علماي دين مبين 

 2 شمل1جستند و رائي زدند و تدبيري نمودند تشتيتِ
نائرهء فساد .  موحدين شد و تفريق جمع مؤمنين گشت

برافروخت و نيران عناد جهاني را بسوخت مملكت تاراج 

                                                 
   پراکنده کردن  1
   جمع  2
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در اواخر .  و تاالن شد و رعيت اسير و دستگير عوانان
 علماء در امور سياسي ايران نفوذي... ِملوكِ صفويه 

خواستند و علَمي افراختند و تدبيري ساختند و راهي 
 2 آن حركت مورث1ِمتِٓنمودند و دري گشودند كه شِا

ممالك محروسه .  مضرّت و منتج هالكت گرديد
جوالنگاه قبائل تركمان گشت و ميدان غارت و استيالء 

خاك مبارك ايران مسخّر ِامم مجاوره گرديد و .  افغان
و نوبت ديگر علماء ... بيگانه افتاد اقليم جليل در دست 

آقا محمد خان، در امور ... امت در بدايت حكومتِ 
سياسي طرحي تازه ريختند و بر فرق ايرانيان خاك مذلّت 

در تعيين سلطنت رائي زدند و در تشويش اذهان .  بيختند
عربده و ضوضائي انداختند و .  نغمه و نوائي بنواختند

هرج ... طوفان طغيان برخاست.  ختندعلَمِ اختالفي برافرا
.  و مرج شديد رخ نمود و موج عصيان اوج آسمان گرفت

سران قبائل سرِ سروري افراشتند و تخم خصومت در 
امن و .  كشتزار مملكت كاشتند و به جان يكديگر افتادند

سر و .   شد و عهد و پيمان مفسوخ گشت3امان مسلوب
 

   شومی  1
   سبب و عّلت  2
  ته از ميان برداش  3
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تا آنكه واقعهء فاصلهء .  ساماني نماند و امن و اماني نبود
... كرمان به وقوع پيوست و غبار فتنه و فساد بنشست

واقعهء ثالثه در زمان خاقان مغفور بود كه پيشوايان باز 
زلزله و ولوله انداختند و علَمِ منحوس برافراختند و ساز 
جهاد با روس ساختند و با طبل و دهل قطع سبل نمودند 

 چون آغاز هجوم نمودند به . تا به حدود و ثغور رسيدند
گريختند و در ميدان جنگ به يك شلّيكِ   1رجومي

تفنگ از نام و ننگ گذشتند و عار ِفرار اختيار كردند و 
 رود ارس و پهن دشت مغان سرگردان و 2در شواطي... 

پريشان شدند و نصف ممالكِ آذربايجان و هفت كرور 
 چون مراجعت ...تومان و درياي مازندران را به باد دادند 

به تاريخ نمائي از اين قبيل وقايع بي حد و بي پايان يابي 
كه اساسِ جميع، مداخلهء رؤساي دين در امور سياسيه 

  "...بوده 
تاريخ نويسان و دانشمندان جامعه شناسي و   

ديگران بر اين متّفقند كه پايهء تمدني كه ما امروز تمدن 
گري يعني از آغاز غرب مي خوانيم و بعد از دورهء روشن

                                                 
   تير اندازی  1
   سواحل  2
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قرن شانزدهم ميالدي بوجود آمد در وقتي آغاز شد كه 
نفوذ كليسا و دستگاه روحانيونِ مسيحي كاهش يافت و به 

بر خالفِ متعصبينِ آئين مسيحي .  زودي به نابودي گرائيد
كه پيشرفت اروپا را از تأثيرات دين مسيح مي شمارند 

بر سر كار بايد گفت كه وقتي كه روحانيون مسيحي 
 اروپا را در ٰبودند خفقان معنوي در سراسر قرون وسطي

بر گرفته بود و چون ناچار دست از دخالت در امور 
 خرد و مملكت داري كشيدند اروپا جان گرفت و ميدانِ

تجربي وسعت يافت و ما را از لحاظ انديشه و علومِ 
اين درسي است كه تاريخ .  كشانيدترقيات مادي به اينجا 

  .ه ما داده و بر ما است كه بدان توجه نمائيمب
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  بهائيان و سياست
معروف است كه بهائيان در اين زمان از دخالت   

اين امر در نظر بعضي كه از .  در امور سياسي ممنوعند
ناراستي ها و دسائس و تزوير و فريب رائج در سياست 
را آگاهند پسنديده مي آيد و در نظر ديگران ناپسند زي

مي گويند بدون دخالت در امور سياسي انسان از وظيفهء 
خويش به كشورش غفلت كرده و حقّ شهروندي خويش 

اين سئوال را بسياري از دوستان از .  را ادا ننموده است
  .بهائيان كرده اند و الزم به توضيح است

دوستان عزيز، چنين نيست كه بهائيان از امور   
شوري كه هستند امتناع مملكت و خدمات مدني در هر ك

ورزند بلكه به تجربه ثابت شده كه بهائيان در خدمت 
كشور و مردم كشورشان پيش قدم بوده و هستند و در 
نهايت صداقت بر خدمت دولت و مردم در كشور خويش 

اما آنچه در اين دور و زمان ورود در فعاليتهاي .  مشغولند
ن ساخته به اين سياسي را براي بهائيان ممنوع بلكه ناممك

 سياستي را براي پيروان دليل است كه حضرت بهاءاهللا
خويش معين فرموده اند كه مبني بر وحدت عالم انساني 

يگانگي بين مردمان .  اتّحاد و اتّفاق بين بشر است.  است
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كرهء زمين از هر نژاد و رنگ و هر دين و هر طبقه است 
 و در عين و خدمت به جميع نوع انسان با رعايت عدالت

  .صداقت و امانت است
 خوانندگان گرامي، آيا شما در عالم سياستِ  
ون در هر  بين دولتها و در نزد طبقهء سياسي   جهانكنونيِ

كشوري چنين مرامي را رايج مي بينيد؟  فكر كنيد اگر 
يك بهائي به يكي از احزاب سياسي بپيوندد و برنامه هاي 

ي مي سودمايد آيا خاص و محدود آن حزب را پيروي ن
برد يا آنكه بر عكس به جامعيت آئين خويش لطمه مي 

 و آن را فداي مرامي مي نمايد كه دامنه اش محدود زند
  ؟و گاه اهدافش مردود است

براي روشن شدن مطلب عرض مي كنم ممالكي   
هستند كه تشكيل حكومتشان بسته به غلبهء يك حزب از 

مثالً .  آن كشور استدو حزب يا يكي از احزاب رايج در 
حزب ليبرال و كنسرواتيو در كانادا، حزب كارگر و 

كنگره و احزاب ديگر حزب يا محافظه كار در انگلستان، 
 و ممالك ديگر اروپائي نيز كم و بيش به در كشور هند

حال فرض بفرمائيد .  همين شيوه مملكت داري مي كنند
 است و "الف"يك بهائي در يك كشور عضو حزب 
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هر .   كه رقيب يكديگرند"ب"ئي ديگر عضو حزب بها
وقت كه انتخابات سياسي شروع مي شود اين دو بهائي در 
مقابل يكديگر قرار مي گيرند و مبارزات انتخاباتي كه 
غالباً مستلزم به كار بردن خدعه و حيله هاي گوناگون بر 

اين حزب به هر .  ضد يكديگر است آغاز مي گردد
حزب آن سه اي تشبث مي كند كه وسيله و به هر دسي

مخالف را از قدرت بياندازد و يا از پيروزي باز بدارد و 
افتاد ت به دستشان موحكخود جانشين آن گردد و چون 

 كشور به نحوي معامله كند و در روابط با مردم خودِ
سياستي را در پيش بگيرد كه باز در انتخابات آينده مقام 

روابط در  نگردد و خويش را تثبيت كند و بازنده
 سياستش اين است كه به لطايف الحيل فقط حفظ ،خارجي

منافع آني كشور خود را در نظر بگيرد و كاري به اصل 
عدالت كه بايد حاكم بين افراد و ممالك باشد ندارد زيرا 

آنچه به خود نمي  پسندي به ديگران ": به اين اصل كه
 فقر و فاقه  اعتقاد ندارد و اگر مملكت ديگر در"مپسند

بيافتد به شرطي كه كشور خود نفعي ببرد باكي از آن 
  .ندارد
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حال خوانندگان عزيز، انصاف دهيد تكليف اين   
دو بهائي چيست؟  هر دو به مقتضاي دين و ايمان خود به 

 جميع خلق را ،وحدت عالم انساني بايد معتقد باشند
 حال.  دوست داشته باشند و به جميع بشر مهربان باشند

چگونه ممكن است در جامعهء بهائي كه نمونهء وحدت و 
يگانگي است نيمي از جامعهء بهائي عضو اين حزب و نيم 
ديگر عضو حزب ديگري باشند و به جان يكديگر 

 عالم انساني را چه پس خدمت به اصل وحدتِ.  بيافتند
كساني بايد تعهد نمايند و بهائيان كه بر حسب دين و 

دند چگونه مي توانند به  باره متعهايمان خويش در اين
اموري مبادرت ورزند كه به كلّي مخالف عقايد وجداني 
و ايماني آنان است و به جاي آنكه در راه وحدت و اتّحاد 
قدم گذارند به تفرّق و تشعب بپيوندند و بر سر يكديگر 

خويش   حضرت باب در راه وحدت اتّحاد جان بكوبند؟
 تا آخرين دم زندگاني ءاهللاحضرت بها.  را فدا نمود

مصائب و بالياي بي شمار قبول فرمود تا نوع انسان از 
  .نزاع و جنگ و اختالف رهائي يابد

اين است كه بهائيان به جاي آنكه وارد اين گونه   
مبارزات غير عادالنه بگردند خود با صبر و از خود 



                                                                             98 

گذشتگي جامعه اي را مي سازند كه نمونه اي براي جامعه 
به عبارت ديگر بهائيان در اين .  آيندهء جهان باشدهاي 

 هستند و الهيزمان بحراني در تاريخ بشري پيرو سياست 
 برقرار فرموده آن سياست چنان كه حضرت بهاءاهللا

وحدت عالم انساني است و در پيروي از اين سياست 
موفّق شده اند كه جامعه اي بين المللي بنا كنند كه 

ن در تمام كشورها، از همهء نژادها، مركّب از جميع مردما
 بت پرستان يا ٰ سابق جميع اديان و حتّيرنگها و پيروانِ

اين جامعهء نمونه اي كه ساخته .  ون منكر خدا باشدطبيعي
اند دير يا زود مورد توجه ملل و اقوام عالم قرار خواهد 

با اين همه، افراد بهائي، امروز در بسياري .  گرفت
  .ارند كه عضو احزاب سياسي شونداوقات، تحت فش

دوستان عزيز، عدم دخالت در امور سياسي در   
نزد بهائيان معنايش عدم عالقه به امور مملكت و اجتناب 
از خدمت به آب و خاك نيست، عدم وفاداري به دولت 

 در اين اهللامالحظه فرمائيد حضرت ولي امر.  متبوع نيست
خته و مشكل را مورد به چه وضوحي به اين موضوع پردا

آنچه در اين جا نقل .  براي همهء ما روشن فرموده است
مي شود ترجمهء يكي از آثار ايشان خطاب به بهائيان 
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 چه از حيث پيروان حضرت بهاءاهللا": مي فرمايد.  است
فردي و چه جمعي بايد از شركت در امور سياسي اجتناب 

به كنند و از هر نوع عملي كه مستقيم يا غير مستقيم 
منزلهء دخالت در امور سياسي هر مملكت باشد بپرهيزند 
و در جميع شئون بايد اول وظيفهء خود دانند كه در 
گفتار و كردار مواظبت نمايند تا مبادا قدمي از اين اصل 

وظيفهء ما بهائيان است كه از يك .  مسلّم منحرف گردند
  را ثابت و مبرهن داريم واهللاطرف جنبهء غير سياسي امر

از طرف ديگر وفاداري و اطاعت خويش را از اراده و 
اهل بهاء .  حكم دولتهاي متبوعهء خويش اثبات نمائيم

بايد در گفتار و كردار از اغراض سياسي ملّت و سياست 
حكومت خويش و از نقشه ها و برنامه هاي احزاب و 
دسته هاي سياسي دوري جويند و در اين قبيل مباحثات و 

ا مالمت نكنند و به جهتي نپيوندند و مجادالت طرفي ر
هيچ طرحي را ترويج نكنند و خود را به هيچ نظامي كه 
مخالف مصالح وحدت جهاني كه مبدأ و مقصد آئين 

زنهار، زنهار كه آلت دست .  بهائي است منسوب نسازند
سياسيون مكّار گردند و يا در دام اهل مكر و خدعهء 

د حيات خويش را باي.  بعضي از هموطنان خويش افتند
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چنان تنظيم نمايند و رفتارشان را چنان ترتيب دهند كه 
مثالً .  اتّهاماتي بي اساس بر آنان بندد ٰحتّياحدي نتواند 

بگويد كه بهائيان به امور سرّي اشتغال دارند و به تقلّب و 
بايد از هر انتسابي .  تزوير و رشوت و تخويف پردازند

 و تشعبي وارسته گردند و به حزبي معين و از هر تحزّب
از منازعات بيهوده و حساب گري هاي ناپسنديده رهائي 

 متحول را جويند و از اغراض نفساني كه وجههء جهانِ
بايد مشاغل سياسي و ديپلماتيك .  متغير سازد پرهيز كنند

را از مشاغل كامالً اداري تفكيك نمايند و به هيچ وجه 
جر به فعاليتهاي سياسي و شغلي را نپذيرند كه بالمĤل من

باالخره بايد با نهايت استقامت .  حزبي در هر كشور باشد
 و كمال قدرت بي چون و چرا در راه حضرت بهاءاهللا

سلوك نمايند و از درگيري ها و ستيزه جوئي هائي كه 
 كار سياسي است اجتناب كنند و اليق آن شوند هءالزم

ر آيند كه مشيت  به شماالهيكه از وسائط اجراي سياست 
1".حقّ را در نزد بشر تجسم مي بخشد

بايد به يقين بدانيم كه ": همچنين مي فرمايد  
نبايد از آن چه قبالً مذكور شد اين شبهه ايجاد گردد كه 

                                                 
  ولّی امرالّلہشوقی افندی از آثار حضرت ترجمه    1
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بهائيان به امور و مصالح كشور خويش بي اعتنايند و يا از 
مي كنند و يا  سرپيچي حكومت رايج موجود در وطنشان

 دولت و ملّت ء مقدسشان در ترويج كامل مصالحِاز وظيفه
خويش سرباز مي زنند بلكه مقصود آن است كه آرزوي 

 در خدمات پيروان وفادار و حقيقي حضرت بهاءاهللا
صادقانه و بي شائبه و وطن پرستانه به مصالح عاليهء 
كشورشان به نحوي صورت مي پذيرد كه با موازين 

تعاليم بهائي منافاتي  عاليهء اصالت و كمال و حقيقتِ
جامعه هاي بهائي بايد برحذر باشند كه مبادا .  نداشته باشد

 معامله نهند و قِبنادانسته آئين مقدس خويش را بر طَ
هء خود را به مصالحه گذارند و اصول و مبادي اساسي

.  اصالت مرام هاي عاليهء روحانيهء خويش را فدا كنند
 بهائيان در هر مملكتي كه بايد به جميع اعالن نمايند كه

ساكن باشند و هر قدر كه تشكيالتشان تقدم يافته باشد و 
اصول و هر چند كه به جان مشتاق اجراي احكام و ترويج 

 باشند باز بي درنگ شرط مبادي ديانت حضرت بهاءاهللا
اجراي احكام و ترويج اصول مذكور را در اين مي دانند 

د و يعني جِ.  باشندكه موافق قوانين دولت متبوعشان 
كمال تشكيالتي ديانتشان موكول به اين جهدشان در اِ
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نحوي از انحاء قانون مملكت خويش نيست كه بخواهند به 
1".را نقض نمايند

خوانندگان گرامي، اميدواريم از آن چه نقل   
كرديم بر شما معلوم شده باشد كه چرا بهائيان با آنكه با 

نت در خدمات غير سياسي كمال وفاداري و صداقت و اما
بر خدمت مملكت خويش قائم بوده و هستند از امور 

 يعني وحدت عالم – الهيسياسي كه به كلّي با سياست 
  . منافات داشته احتراز مي جويند–انساني 

اما بهائيان معتقدند كه زماني خواهد رسيد كه   
بشر پس از چشيدن زهر تلخ عذاب و سرگرداني كه 

 غفلت از آئين يزداني است ناچار خواهد نتيجهء انكار و
شد كه به سياست وحدت عالم انساني روي آورد و جبر 
زمان و مصائب بي پايان او را مجبور خواهد ساخت كه به 

 كه اين عالم يك وطن است و فرمودهء حضرت بهاءاهللا
 الهي تمكين نمايد زيرا ارادهء ،مردم جهان اهل آن

 بشري باالخره به وحدت مستلزم اين است كه سير تاريخ
  مقدمِدر چنين زماني بهائيان در صفِ.  منجر گردد

                                                 
  ولّی امرالّلہشوقی افندی از آثار حضرت ترجمه    1
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 است خواهند ايستاد و الهيسياست كه موافق با ارادهء 
  .  خواهند شدقدم در حفظ اتّحاد بشر و نظم جهاني پيش
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  وطن پرستي 
 مكرّر آمده است كه اين در آثار حضرت بهاءاهللا  

ست و جهانيان اهل آن و يا فرموده است جهان يك وطن ا
كه فخر در اين نيست كه انسان وطنش را دوست بدارد 
.  بلكه فخر در اين است كه انسان عالم دوست باشد

 كساني كه از غرض ورزي به دورند ٰبسياري از مردم حتّي
كردن بهائيان در امور نچون اينگونه بيانات را با دخالت 

 به غلط چنين نتيجه مي گيرند سياسي كنار هم مي گذارند
كه در  آنكه بهائيان به وطن خويش عالقه ندارند حال

فصل گذشته معلوم داشتيم كه چرا بهائيان امروز در 
اما آيا اين امر معنايش آن .  سياست دخالت نمي كنند

است كه بهائيان به وطن خود عالقه ندارند و در فكر 
 نيستند؟  آيا آبادي كشورشان و خدمت به هم وطنانشان

وحدت عالم انساني كه هدف آئين بهائي و سرنوشت 
آيندهء بشري است يعني بي وطني و خودپرستي؟  هرگز 
چنين نيست زيرا اگر بهائيان اعتقاد دارند كه فخر در اين 
نيست كه انسان وطن دوست باشد بلكه فخر در عالم 
دوستي است علّتش اين است كه وطن دوستي از خصائل 

كيست كه زادگاه خويش را .  هر انساني استطبيعي 
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دوست نداشته باشد و دشت و صحرا و باغ و بوستان و 
 خو گرفتهزمزمهء جويباري را كه در ايام كودكي با آن 

و در سايهء پدر و مادر نشو و نما نموده دوست نداشته 
ست كه كسي بگويد من نيباشد؟  اگر چنين است درست 

ل آن است كه يكي اظهار دارد به دوستي وطنم مفتخرم مث
دوست .  من افتخار مي كنم كه مادرم را دوست دارم

 فطرت ما دررا محبت مادر .   مادر وظيفهء ما استداشتنِ
.  اداي اين وظيفهء فطري كه افتخار ندارد.  اندسرشته 

اگر دوست نداشته باشد غير طبيعي است و مستوجب 
  .مالمت است

 طلبي يگانه راه وانگهي حزب بازي و سياست  
خدماتي كه بهائيان به ايران از .  خدمت به وطن نيست

قبيل تأسيس مدارس و درمانگاه و خدماتي كه در نهايت 
انجام داده و مي صداقت و امانت به سازمانهاي مختلف 

  .   هر منصفي بر آن گواهي مي دهددهند
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   آشنائي با تاريخ آئين بهائي –بخش سوم 
  حضرت باب 

    بهاءاهللاحضرت
   امر علني حضرت بهاءاهللاظهار 

   مانند محروم ميالهيچرا مردم در هر زمان از شناسائي مظاهر 
  حضرت عبدالبهاء 
  ، شوقي افندي رباني اهللاحضرت ولي امر
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  حضرت باب
 جمادي االول سنهء 5ديانت بهائي از شب دورهء 

 جواني  آغاز گرديد كه1844 ماه مي 23 مطابق 1260
 علي محمد ملقّب به باب در خانهء دسي ساله بنام 25

 در گوشه اي از شهر شيراز اعالن بي تكلّفيكوچك و 
اهل ايمان قرنها فرمود كه او است موعود منتظر كه 

  .ظهورش را آرزو مي كردند
شاهد  ميالدي در شرق و غرب جهان 19قرن 

سه بشارات كتب مقدنويد مي دادند نهضتهائي بود كه 
دند كه اعالن نمو و نفوسي چند بزودي تحقّق مي يابد

ظهور جديدي در شرف تكوين است و مردم مشتاق را 
ديدارش اميدوار ه كه در انتظار حضرت موعود بودند ب

ات مسيحي در الهيچندين نفر از علماي معروف .  ساختند
كشورهاي مختلف اعالن نمودند كه ظهور   در وسالها

ي مسيح نزديك است و چند نفر از مسيح و رجعت ثانو
به يقين به تصريح رجعت حضرت مسيح را در  ٰحتّيآنان 
 معين نمودند و اين محاسبه را از روي آيات 1844سال 

از همه معروفتر از اين .  كتاب مقدس برآورده بودند
در   است كه (William Miller)گروه ويليام ميلر 
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يل تبحر داشت و مطالعات كتاب مقدس عهد عتيق و انج
مخصوصاً از آيات كتاب دانيال كه از روي محاسباتش 

زودي مسيح از ه كه ب بر آن شد ،كرده بود استخراجنبي 
ملكوت جاللش از آسمان به زمين رجعت خواهد كرد و 

به زودي تعداد زيادي از .  را معين ساختش تاريخ ٰحتّي
ند كه  و منتظر بودنمودندمسيحيان اظهارات او را قبول 

 1843 بين بهار در زماني ميلر ه حسابحضرت مسيح بنا ب
 دوباره ظاهر گردد و جهان را به سعادت و نجات 1844تا 

 بود كه 1844بهار سال همان  در عجب آنكه.  رساند
حضرت باب دعوتش را در خانهء خويش در شهر شيراز 

  .آشكار ساخت
 ردر شرق نيز بسياري از پاكدالن وارسته بنا ب

 ،هبه و مطالعهء كتب مقدسه و عبادت و مراقدات قلبيوار
 موعود را مژده دادند و چون مرغان سحر كه رهوقرب ظ

مقدم سپيده را تهنيت گويند بشارت به طلوع صبح 
 از  ايران نيز نفوسي در نقاط مختلفهدر.  جديدي دادند

آذربايجان و كردستان و اصفهان و غيره مردم را آماده 
مجرّدي كه نداي آسماني را از جهتي شنيدند نمودند تا به 
سرحلقهء اين نفوس شيخ احمد احسائي .  لبيك گويند
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شيخ احمد عقايد نويني را  . بودمؤسس فرقهء شيخيه 
 هاي ديگر اسالم -نهاد كه با آراء متداول فرقه پيش

 از جمله به معاد جسماني . خصوصاً شيعه تفاوت داشت
ت و معراج و غيره تعبيرات معتقد نبود و دربارهء قيام

ديگري داشت اما چون در فضل و كمال سرآمد اقران 
با بود و بود و مورد عنايت پادشاه زمان فتحعليشاه قاجار 

وجودي كه بعضي از علماي شيعه او را تكفير كردند 
 از جمله قرب ظهور .  او نبودهكسي را ياراي جسارت ب

 تلويح بشارت  به1269قائم و ظهور ديگري را در سنهء 
داد و مردم را آماده نمود كه در سايهء حضرت موعود 

 ش عدهء زيادي از مردم ايران و ممالك مجاور. در آيند
 و ه هنوز موجودند شيخيءطايفه. تابع شيخ احمد گشتند

بچاپ را د كاظم رشتي تأليفات عديدهء شيخ احمد و سي
  .  سانندرمي  رسانده و 

د كاظم  مرگش سياحسائي قبل ازشيخ احمد 
  .درا جانشين خود نمو -شاگرد ممتازش  - رشتي

د كاظم در كربال بسيار رونق گرفت و مجلس درس سي
د كاظم نيز در سي.  مجمع علماي فاضل و دانشمند گشت

تأليفات بسياري كه از خود باقي گذاشت همان روش معلّم 
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فقيدش شيخ احمد احسائي را پي گرفت و به نزديكي 
حدي كه كسي را براي جانشيني ه ئم معتقد بود بظهور قا

خود معين نكرد و گفت كه بعد از من صاحب امر ظاهر 
خواهد شد و بعضي از شما به حضورش مشرّف خواهيد 
شد و سفارش كرد كه بعد از رحلتش از اين عالم 

 بر آمد الهي نداي چونشاگردانش به جستجو پردازند و 
 كوشند اين بود كه پس لبيك گويند و در انتشار امرش

 كاظم مال حسين بشروئي با چند نفر از دسياز درگذشت 
 مرحوم بر اجراء وصيت معلّم بزرگوار قيام دسيشاگردان 

شانزده نفر از ايشان ابتداء به مسجد كوفه در .  كردند
آمدند و مدت چهل روز كنج عزلت گزيدند و به رياضت 

براي يافتن   سپس .و مراقبت و دعا و مناجات پرداختند
 گذرشان به جستجودر اين .   خويش براه افتادندمقصد

در مسجدي مسكن گرفتند و سرحلقهء آنان .  شيراز افتاد
همراهان وفادار مالحسين بشرويه اي براي تمشيت امور 

بر نزديك دروازه كازرون   .راهي برزن و بازار گرديد
 حسب اتّفاق جواني را مالقات كرد كه همان حضرت

باب بود كه در هفت يا هشت ماهي كه در كربال توقّف 
  . كاظم رشتي ديده بوددسيداشتند او را در مجلس 
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اين ، 1بجا نياورد بعد از معارفهايشان را مالحسين اول 
حضرت .  به ياد آوردشناخت و جوان پاكيزه مهذّب را 

اول عذر آورد .  باب او را به خانهء خود دعوت نمودند
 آنان نزدغروب قبل از ان او منتظرند كه كه همراه

و با اما با اصرار حضرت باب قبول كرد مراجعت نمايد 
.   در كوچه شمشيرگرهاي شيراز رفتندهم به خانه اي

 داستان را از مالحسين كه به مورخين بهائي از قول ءبقيه
نقل را نفوسي كه او را ديده و وقايع آن واقعهء تاريخي 

  قرن بديعدر كتابشرح آن  از جمله .  بشنويدنده اكرد
به قلم ولي امر بهائي حضرت شوقي افندي رباني به 

2:انگليسي نقل شده كه ترجمه اش چنين است

پر و نمايش نخستين صحنه و شروع اين داستان 
 در باالخانهء منزل بي تكلّفي در گوشه اي از شهر هيجان

زمانش يك .  شيراز بود كه به فرزند تاجري تعلّق داشت
 . بود 1844 ماه مي 22ساعت قبل از غروب روز 
 حضرت ، عبارت بودند ازاشخاص وارد در آن صحنه

احسين جواني ديگر  جوان بيست و پنج ساله و نيز ملّ،باب

 
   آشنائی  1
2   (God Passes By, p.5)     
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در آن خلوت .  كه اولين مؤمن به آن حضرت بود
صاحب خانهء بزرگوار و ميهمان ارجمندش مصاحبه بين 

 شهر خاموش و ٰحتّي.  نجاميدتا طلوع فجر به طول ا
خواب آلودهء شيراز ذره اي از اهميت مكالمه بين آن دو 

بي نظير، تفصيلي  قدر ِاز وقايع آن شبِ.  آگاه نشد
ملّاحسين نقل شده مكتوب جز مختصري كه شفاهاً از 

در ابتدا  ملّاحسين ذكر مي كند .  است در دست نيست
رگوارش چه بوده سئواالتش از صاحب خانه بزكه ماهيت 

، بي شائبهء چگونه جوابهائي كافي و وافي كه شنيده و 
 كه حضرتش همان هثابت نمودبر او  هيچ شك و ترديدي

حسين مي گويد چنان مسحور ملّاسپس .  قائم موعود است
بيانات آن حضرت شدم كه گذشت زمان و انتظار 
همراهان را بكلّي فراموش نمودم تا ناگهان صداي مؤذّن 

 شنيدم و گلبانگ نمازش مرا از آن حال وجد و را
م و عدر آن شب گوئي به تمام نِ.  آوردانجذاب بيرون 

مقرّر  آالئي كه خدا در كتاب مبينش براي اهل بهشت 
م خود را در محلّي احساس مي كردم بودداشته رسيده 
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اليسمعون ... ": مصداق اين آيهء مباركهء قرآن بودكه 
   2   1"...ماً الّا قيال سالماً سالماً فيها لغوا و ال تاثي

مجذوب و .  آن شب خواب به چشم من نيامد
  آياتِشيداي لحن دلنشيني شدم كه زير و بمش ترنّمِ

در حين نزول زمزمه آن را كه  3 بودوم االسماءقيكتاب 
از قلم مباركش كه مي فرمود و نيز تغنّي مناجاتهائي 

ني بوجود مي صادر مي شد هم آهنگي و آرامش آسما
آورد و در پايان هر خطبه اي اين آيه را تكرار مي 

لي سبحان ربك رب العزّة عما يصفون وسالم ع": فرمود
حسين ادامه ملّا 5 4". رب العالمينہالمرسلين و الحمد للّ

مي دهد كه اين آيات كه ناگهاني بر من عرضه شد چون 
 برق و 6 من فرود آمد و اركانم را منصعقرصاعقه اي ب

شكوه و جاللش چشمانم را خيره و وجودم را م7كنْد 
 

  ٢۶:۵۶-٢۵،قرآن    1
 در آن حرف ياوه و سخنان گمراه کننده نمی شنوند جز آنکه گفته   2

  .سالممی شود سالم 
اّولين کتابی که در تفسير سورهء يوسف از قلم حضرت باب صادر    3

    .گرديد
  ١٨٢-٣٧:١٨٠،  قرآن   4
 پاک و مقّدس است خدای تو از آنچه که او را بستايند و سالم بر   5

  .پيامبران و حمد برای خدای عالميان است
  صاعقه زده   6
   از هم پاشيده  7
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 و دهشت و حيرت سراسر شادمانيهيجان و .  ساخت
وجودم را فرا گرفت و در ميان آنهمه احساساتي كه بيش 

رور و قدرتي بود كه در از همه مرا مسخّر كرد احساس س
مرا خلقي ديگر ساخت و آن همه، خود مي ديدم كه 

كه قبالً چه ضعيف و ناتوان و افسرده و ديدم خود را 
 كه به لرزه افتاد دست و پايم چنان . جبان و پريشان بودم

طاقت نوشتن داشتم و نه پاي رفتن اما عرفان ظهورش نه 
در خود قدرتي و جرأتي يافتم .  مرا ثابت و راسخ نمود

 عالم و عالميان و زورمندان جهان بر ضد من قيام اگركه 
.  تنهائي و بي محابا حمالتشان را مقابله نمايمكنند من به 

 به جهانيان صال مي زند هگوئي جبرئيل در من حلول نمود
 ظاهر الهيبرخيزيد امر .  كه برخيزيد صبح نوراني دميد

اي اهل عالم اندر پس .   شدگشوده باب رحمتش  وگرديد
  "...د شموعود منتظر ظاهرآئيد كه 

د امري كه امروز خوانندگان عزيز مالحظه فرمائي
در سراسر دنيا از هر نژاد و قوم پيرو دارد نقطهء 

از آن منزل كوچك چون حسين ملّا . شروعش چگونه بود
در  بود  يك نفراو.  بدر آمد او بود تنها در مقابل دنيا

 ش اما از همان يك نفر كه شمع وجود. مقابل جميع بشر
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 از صد هزاران شمع خاموشبرافروخت به شعلهء ايمان 
 به حضرت باب در آن شب.  گرديد فروزان ،آن شعله

 تا آشكار مكن دستور دادند كه فعالً اين راز را حسينملّا
بر اثر مراقبه و تحقيق به ايمان خود  نفر ديگر دهفهآنكه 

اين .  به انتشار امر بديع پردازنداز آن فائز شوند و پس 
.  وفند حي معربه حروفِهيجده نفر در تاريخ امر بهائي 

ليره بنا بدر كمتر از دو ماه هيجده مؤمن اوه  واردات قلبي
در زمرهء اهل ايمان در آمدند و پس از تشكيل حروف 

 حضرت باب هر يك را مأمور نمودند كه به نقطه اي حي
  . روند و امر جديد را به مردم ابالغ نمايند

هر روز آياتي از قلم سريع الجوالن از آن پس 
 روحاني عرفان ءر دايره و بدر مي شدحضرت باب صا

به زودي داستان .  مي افزودپيروان نو رسيده اش 
د شاه از دعوي  وقتي محمٰحضرت باب شهرت يافت حتّي

حضرت باب و اجابت نفوس كثيره از ايشان مطّلع شد 
كه  دارابي را مأمور نمود ٰ يحييدسي ،يكي از علماي مبرّز

به او  ٰحتّيو  خبر گيرد برود و از حقيقت امربه شيراز 
اسب و خرجي داد كه به اين سفر از طرف شاه مبادرت 

دربارهء آن دعوي تحقيق اش  و بنا بر وظيفهء ديني ورزد
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او بعد از دو بار مالقات با حضرت باب و تقديم .  نمايد
 شد كه ٰ اعلي چنان عاشق طلعتِ،سئوال و شنيدن جواب

د شاه خبر محمه مشاهدات خود را ب. پاي نشناختسر از 
از همه چيز گذشت تا در ظلّ امر ديگر برنگشت و داد و 

باالخره مانند ساير او و .  به خدمت پردازدجديد 
دلباختگان حضرت باب جان در راه محبوب دلستان فدا 

  .نمود
آئين بابي بسيار شنيدني وقايع و سوانح تاريخ 

است كه در تواريخ دوست و دشمن هر دو مرقوم است و 
 . ز هر زاويه كه به آن بنگريم عظمتش مشهود مي آيدا

از بعثت حضرت باب نگذشته بود كه با بيش چهار ماه 
وس آخرين نفر از حروف حيو خادمي عازم جناب قد 

 در كنار حجر حجاجزيارت مكّهء معظّمه شدند و در جمع 
چون بناي اين .  االسود به اعالن رسالت خود پرداختند

همين  است از تفصيل بيشتر مي گذريم كتاب بر اختصار
قدر مي گوئيم كه حضرت باب هنوز در مكّه و سفر 
حجاز بودند كه امرش در سراسر ايران و عراق مشهور 

 حروف حي.  گشت و هيجان بسياري بين مردم برخاست
و مؤمنين اوليه به اطراف ايران منتشر گشتند و بشارت 
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علي بسطامي كه لّام.  ظهور را بگوش خاص و عام رساندند
ود به نجف رفت و در زهد و تقوي و علوم دين معروف ب

كتاب بد حسن مرجع شيعيان و صاحدر محضر شيخ محم 
 حاضر شد و ظهور موعود را به كمال جواهر الكالم

شجاعت ابالغ و آيات نازله از قلم حضرت باب را قرائت 
ه معلوم است بين طلّاب ولوله افتاد و از چكرد و چنان

محضر درس شيخ به خارج سرايت كرد به نحوي كه 
علي بسطامي را گرفتار نمودند و به حبس انداختند و ملّا

بعداً به طرف اسالمبول و  محاكمه به بغداد بهانهءاو را به 
 كردند كركوك مقتول در زندانِدر راه دند و داحركت 

و اين اولين كسي است كه در تاريخ امر جديد در راه 
از طرف ديگر طاهره .  ا كرده استدف ش جانايمان خوي

يكي از حروف و و دانشمند زني شير دل ة العين كه قرّ
كه خود ء بود نيز در كربال در حوزهء درس علماحي 

 بود مهر از راز ظهور برداشت و هيجان و مدرسينيكي از 
.   انداخت2ابشو  1 و طلّاب و شيخءدر بين علماآشوبي 

 كه در مكّهء معظّمه دعوي از طرف ديگر حاجياني

 
   پير  1
   جوان  2
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بودند به اقوام و دوستان در داخل را شنيده حضرت باب 
ايران نامه هائي مي نوشتند و اين خبر بزرگ را منتشر 

اين بود كه حكومت فارس تحت فرمان .  مي داشتند
ت باب را حسين خان صاحب اختيار بر آن شد كه حضر

 و از هياهو و آشوب احتماليدر مراجعت دستگير 
  .جلوگيري نمايد

حضرت باب پس از نه ماه از سفر حجاز به ايران 
باز گشت و پس از چند روزي بطرف شيراز قصد عزيمت 

 و از همانجا به صدور توقيعاتي از قلم ملهم خويش فرمود
ه از جمله دو توقيع يكي خطاب ب.  مبادرت ورزيدند

اعظمش د شاه قاجار و توقيعي ديگر خطاب به صدر محم
د شاه به در توقيع به محم.  سي صادر فرموديرزا آقاحاج م

كه من جواني هستم ايراني از مرقوم فرمود اين مضمون 
خانداني تاجر پيشه ولي خدا مرا به حقّ براي حكم و امر 

و در توقيع حاج ميرزا آقاسي از   1.خويش برگزيده است
كتاب به امر از جمله بدين مضمون مي فرمايد كه اين 

ردگار نازل گشته پس برخيز و امري را كه در جانب پرو

                                                 
حضرت نقطهء  از صورت لوح به عربی در کتاب  ترجمه ونقل   1

  ١۵٠  تأليف محّمد علی فيضی، صفحهاولیٰ
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القاء گشته پيروي نما زيرا اين حكمي است اين نامه به تو 
   1.و پايدارمحكم 

 سواران حسين  باباري حضرت باب در راه شيراز
و از برخورد كردند و در نتيجه ايشان را دستگير خان 

و در به طرف شيراز حركت دادند همانجا تحت الحفظ 
.  وله والي ظالم فارس آوردندين خان نظام الدمحضر حس

با حمالت حاضرين از حضرت باب در همان مجلس اول 
علماء و مأمورين حكومت مواجه و مورد توبيخ و تحقير 

امام  ابو تراب شيخو اگر حسن ظن و نجابت واقع شد 
.   شيراز نبود شايد در همان جلسه مقتول مي گشتءجمعه

و آغاز گرديد آن حضرت ئب از آن روز به بعد مصا
در مجلس صاحب اختيار امام جمعهء  استمرار يافت تا

شيراز وساطت كرد تا حضرت باب را تحت كفالت دائي 
حبوس و از مالقات با مخويش قرار دهند و در خانهء او 

باز اما چيزي نگذشت كه .  پيروان خويش ممنوع باشند
كار را بر آن  فارس آشوب و غوغا براه انداختند و علماءِ

ايشان را به دوباره حضرت سخت نمودند و قرار شد 
   .نمايندسراي حكومت احضار 

 
  ١۵١همان کتاب، صفحه    1
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سخن از فتواي قتل ايشان مي رفت كه ناگهان 
شهر  مرض وبا در شيراز شيوع يافت و صدها نفر از مردمِ

همه هراسان گشتند .  را مبتال ساخت و به هالكت رسانيد
 ،حاكم فارس جمله از.  و بسياري شهر را ترك گفتند

 خود از شهر فرار كرد و امور ،صاحب اختيارحسين خان 
حضرت باب اوان اين در .  شدل و معطّحكومت مختل 

پس از گذشت تقريباً دو سال از اظهار امر خويش به 
به آن شهر قبل از ورود .  طرف اصفهان حركت فرمود

ير با تدبوله والي اي خطاب به منوچهر خان معتمد الدنامه 
و مقتدر آن سامان ارسال نموده قصد خويش را در اقامت 

او نيز در نهايت .  اطّالع حاكم رسانيددر آن شهر به 
د امام جمعهء  محمدسيمير محبت نامه را پذيرفت و به 

اصفهان سفارش كرد كه آن حضرت را در منزل خويش 
مردم شهر كه از شهرت حضرت باب آگاه .  پذيرا شود

 به منزل 1سته دسته براي زيارت و استفاضهبودند دشده 
تقاضا كرد كه امام جمعه شبي .  امام جمعه مي رفتند

حضرت .  را براي او تفسير نمايندقرآن سورهء والعصر 
باب نيز بي تأمل قلم بر گرفت و تفسيري با كمال سرعت 

                                                 
  فيض گرفتن و بهره مند شدن   1
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امام جمعه عالوه بر تحير .  در حضور امام جمعه بر نوشت
بروز .   باب را بر گوش كردحلقهء ارادت حضرت

اينگونه شواهد و آثار سبب شد كه منوچهر خان نيز 
آمد و ب زيارت ايشان شد و شبي به منزل امام جمعه لطا

با حضرت باب مالقات نمود و شيفتهء خصائل و فضائل 
  .گشتايشان 

پس از چهل روز اقامت در منزل امام جمعهء 
اقبال و استقبال  شهر كه از ياصفهان ارباب تعصب و علما
بناي فتنه و آشوب نهادند و مردم هراسناك گشته بودند 

 سخت شد كه حدياهالي را به هيجان آوردند و كار به 
 امام جمعهء اصفهان كه به سلطان العلماء معروف بود

مخصوصاً پس از نامهء مالمت آميزي كه از حاج ميرزا 
ائي  از طهران دريافت كرده بود خود را از پذيرسيآقا

باالخره به دعوت منوچهر .  حضرت باب معذور داشت
منوچهر خان روز .   اقامت نمودندايشانخان در منزل 

بروز بر ايمان و ايقانش افزوده مي شد تا آنكه پس از 
چهار ماه در گذشت و جانشين و برادر زاده اش گرگين 

قرار .  دطرف طهران حركت داه خان حضرت باب را ب
د شاه مالقات كند تا حقايق با محمبود كه حضرت باب 
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 مكشوف شود اما حاج ميرزا آقاسي به آن سلطان امور بر 
ت اين مالقات راضي نبود و بيم آن داشت كه جذّابي

دارابي ٰد يحييحضرت باب كه هم اكنون فرستادهء او سي 
وله  ديگري چون منوچهر خان معتمد الدكشفي و بزرگان

شاه را نيز تسخير پاد دل ،به خود مجذوب كرده بودرا 
د شاه كه مردي هايت تزوير به محماين بود كه با ن.  كند

ضعيف و تحت نفوذ صدر اعظم بود چنين وانمود كرد 
كه ورود حضرت باب به طهران با وجود مخالفت شديد 

از آن علماء ممكن است آشوبي به راه اندازد و او را 
را به منصرف كرد و چون سواران حضرت باب ديدار 
در انتظار ه ند در آنجا توقّف نمودرساندكلين  ءقريه

تا آنكه نامه اي كه .  وصول دستور صدر اعظم ماندند
به تاريخ ربيع الثّاني د شاه از طرف محم حاج ميرزا آقاسي

رسيد گسيل داشت  در جواب توقيع حضرت باب 1263
در باب مالقات كه ...": در آن نوشته بوداز جمله كه 

چون اين روزها موكب همايون در  نموده بوديدخواهش 
ور نمي شود كه آن جناب قدجناح حركت مي باشد و م

را بطور شايسته مالقات نمائيم آن جناب به ماكو رفته 
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چندي در آنجا توقّف و استراحت نمايد و به دعا گوئي 
   1."...دولت قاهره پردازد

اين بود كه پس از سه هفته اقامت در قريهء 
به طرف آذربايجان با سواران حكومت را يشان كلين ا

حركت دادند و در سال چهارم از زمان اعالن امرشان در 
در تبريز در عمارت ارك و شيراز به سمت تبريز حركت 

دولتي سكونت دادند و بعد از چهل روز ايشان را به ماكو 
ليخان ماكوئي سرحددار تسليم نموده او نيز عبرده به 

 و رفت  دادقرّمبود ه اي كه در باالي كوه  را در قلعايشان
عليخان .  ساخت ممنوع رااصحاب مالقات   وو آمد

تعصبي بود ابتداء بسيار سخت ماكوئي كه سنّي مذهب م
 احدي از اصحاب كه قصد زيارت بهو گيري مي كرد 
ند اجازهء مالقات نمي داد ولي حاالت و شتحضرتش را دا

از .  ا منقلب ساختحضرت باب او رو مظلوميت عظمت 
آن پس رفت و آمد مؤمنان جان بر كف كه به زيارتش 

ارتباط بين ايشان و مؤمنان ميسر گرديد و مي آمدند 
 شد و به تدريج صيت بزرگواري ايشان صلساير نقاط حا

  .اهالي محلّ مخصوصاً كردهاي آن ناحيه بلند گرديدبين 
 

  ٢١۴د علی فيضی، صفحه ، تأليف محّمحضرت نقطهء اولیٰ   1
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در حبس قلعهء ماكو بود كه كتاب بيان فارسي 
شامل تعاليم و احكام آئين جديد است نازل گرديد و كه 

آئين بابي بعنوان شريعتي جديد با حدود و احكامي جديد 
در آثار حضرت باب مخصوصاً در كتاب .  نضج گرفت

كه مقصد و منتهاي  بشارت به ظهور ديگري است بيان
شريعت بيان است و حضرت باب آرزوي فدا در راهش را 

جميع احكام بيان را موكول به داشته است به نحوي كه 
  .هفرمودقبول آن بزرگوار 

خدمت در دو كاتبي كه از اصفهان  را بيانكتاب 
را به  و هر يك دنوشتننسخه چند حضرت باب بودند در 

 از آن . از براي پيروان امر باب فرستادنداطراف ايران 
تاريخ مظهريت حضرت باب كه صاحب كتاب و ناسخ 

ابيان مكشوف شد و پس از آن بود  بشرايع سابق باشد بر
كه طاهره قرة العين در جمع بزرگي از بابيان كه در 
بدشت خراسان گرد هم آمده بودند نقاب از رخ برگرفت 

طاهره   .و شريعت جديد را با احكام جديد اعالن فرمود
پيشرو تساوي حقوق زن و  راكسي است كه او ة العين قرّ

  او بود كه در كشور  .ندا -شمردهشرق زمين مدر مرد 
اسالمي آن زمان كه زنان بي نهايت محدود و از تحصيل 
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بودند پيشقدم شده به علوم و اكتساب كماالت محروم 
او بود كه بي بيم و حراس حجاب .  درجات عالي رسيد

مواهب سياهي را كه نيمي از جمعيت كرهء زمين را از 
 آمد و حيات محروم ساخته بود بردريد و بي پرده بيرون

در زنجير بيداد به عمل، آزادي زنان را كه قرنهاي دراز 
  . اسير بودند گسستمردان

چنانچه گفته شد امر حضرت باب همان سالهاي 
ليدر شيراز در سراسر ايران امره پس از اعالن او 

بوجود آورد و تعداد كثيري از علماي اسالم و ي ئاههيجان
 باال ن امر ايكار مردمان ديگر را مجذوب ساخت و 

احوال خود گرفت و متعصبين را بيش از پيش نگران 
تكفير بابيان و مباح بودن ريختن با غوغاي علماء   .ساخت

خون آنان شدت يافت و وقايع خونيني در مازندران و 
.  همه در تواريخ مندرج استنيريز و زنجان رخ نمود كه 

ونبارش نتايج خ اين وقايع شورانگيز و در عين حال بالخيز
 حبس و زندان حضرت باب شدت آن بود كهه لاز جم
 و تقاضاي قتل ايشان از سوي عدهء كثيري از گرفت

پس از نه ماه كه از .  علماء و امراء از همه طرف بلند شد
اقامت حضرت باب در ماكو گذشت اولياء حكومت و 
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شيفتگان طلعت باب متوحش شدند و بسط حلقهء علماء از 
به ايشان رادتي كه سردار عليخان ماكوئي ااز محبت و 

در سال پنجم از پيدا كرده بود مكدر بودند از اين روي 
 1848 سيزدهم آوريل در ٰاعلياظهار امر حضرت 

محلّ اقامت ايشان را از قلعهء ) 1264 ٰجمادي االولي(
 در چهريق همان . ماكو به قلعهء چهريق انتقال دادند

 بسياري از كردهاي آن ناحيه داستان سابق مكرّر شد يعني
 ٰ عشاير و اهالي متوجه بزرگواري حضرت اعليبزرگانو 

  .  گرديدند و بي پروا براي زيارت به چهريق مي شتافتند
از حد گذشت بابيان رفت و آمد شهرت ايشان و 

به اصرار علماء حكومت تصميم گرفت كه اين بود كه 
ر وليعهد د و در محضبرگرداننحضرت باب را به تبريز 

آن وقت شانزده ساله بود علماي در ين ميرزا كه ناصر الد
مجلسي را براي محاكمهء حضرت باب ايالت آن معروف 

 تاند دهفتوائي  ،اتمام حجت و پس از ترتيب دهند
 از اين روي .  گرددٰء آن فتوي اجرامجبور بهحكومت 

والي   .بردندبه تبريز ه را از راه اروميحضرت باب 
كه اسم ميرزا فرزند فتحعليشاه قشاهزاده ملك ه ارومي

 و مدت ايشان را محترم شمردبود مقتدر و دانشمند مردي 
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ده روز در منزل خود پذيرائي نمود و بزرگان و علماء و 
عوام مردم .  اعيان شهر به زيارت ايشان موفّق مي گشتند

 كرامت نينيز ارادت مي ورزيدند و در آن طلعت نورا
  اين امور در تبريز نيز مشهور شد و هيجاني .مي ديدند
د شاه به وليعهد باالخره محم.   شهر پيدا شده بوددر مردم
ين شاه بر تخت سلطنت زودي به نام ناصرالده خود كه ب

ء محاكمه  حضور علمادر را ن ايشادادنشست دستور 
داستان اين مجلس بسيار شنيدني است و حضرت .  نمايند

فرمود منم ال يكي از علماء صريحاً باب در جواب سئو
از  . همان قائمي كه هزار سال انتظارش را مي كشيديد

 غوغا در گرفت و علماء به استهزاء و ناسزا اين بيان
فرّاشان .   ايشان دادند1رِباالخره حكم به تعزي.  پرداختند

را  اوالد پيغمبر دسياز اجراء حكم امتناع نمودند كه ما 
.   معروف است چگونه تعزير كنيمسائيپار به زهد و كه

 ميزرا علي اصغر عالم يعنيي اَيكي از علماكه اين بود 
را به عهده شيخ االسالم خود چوبكاري آن حضرت 

د يان امور را به محمجرباري گزارش محاكمه و   .گرفت
 و از او تقاضا كردند كه حكمي صادر نمايد فرستادندشاه 

 
  مجازات و چوبکاری   1
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ذا ٰضرت باب راضي نبود لهقتل ح به حكم د شاهمحمولي 
دوباره ايشان را از تبريز به چهريق باز گرداندند تا فرمان 

شاه در بستر بيماري افتاده محمد .   برسدديگري از طهران
.  روزهايش به آخر مي رسيد و از خود اراده اي نداشت

علماء .  اظهار قائميت در تبريز و در تمام ايران منتشر شد
 سب و لعن حضرت هو بر منابر همه جا ببه تكاپو افتادند 

  . مداومت دادند به شدتباب و بابيان
) 1264 شوال 6 (1848 سپتامبر تا آنكه در

محمين ميرزا در تبريز خود را د شاه درگذشت و ناصر الد
شاه خواند و با ميرزا تقي خان وزير نظام كه بعد به امير 

نت و بر تخت سلطبه طهران آمد كبير شهرت يافت 
.  نشست و ميرزا تقي خان را صدر اعظم خويش ساخت

آشوب و هيجان مردم و تحريك علماء كه  ،در آن زمان
 ظلم و بهرا  پيروان باب ،دانستند مي حخون بابيان را مبا

بر آنان تنگ چنان و عرصه را بيشمار گرفتار كرد ستم 
اين نديدند كه با ظالمان مقابله  كه چاره اي جز نمود

زد و خوردهاي در نتيجه .  ندزبه مدافعه پردا ونمايند 
 امير كبير . صورت گرفتخونين در نقاط مختلف كشور 

چنين بنظرش رسيد كه اگر حضرت باب را به قتل رساند 
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و امر بابي مؤسس و رئيس خود را از دست دهد اوضاع 
وله اين بود كه به حمزه ميرزا حشمت الد.  آرام مي گردد

تور داد كه حضرت باب را از چهريق والي آذربايجان دس
كه مي پنداشت چنين وله حشمت الد.  به تبريز بخواند

وقتي ولي را در تبريز آزاد خواهند كرد حضرت باب 
دانست كه مسئلهء قتل ايشان در پيش است از اجراء حكم 

 راحضرت باب اجراء حكم قتل امتناع ورزيد و امير كبير 
  ونظام تفويض نمودزير و برادر خود ميرزا حسن خان هب

 سلطنتي كه محلّ اقامتشان بود گاو حضرت باب را از ار
به حجره اي در سرباز خانهء تبريز آورد و عمامه و عباي 
سبز كه عالمت سيادت ايشان بود از ايشان برگرفت و سام 

كه فرماندهء فوج ارامنه بود مأمور تير را خان ارمني 
ه سرباز  ايشان را بدر حاليكه.  باران حضرت باب نمود

د علي زنوزي كه يكي از خانه مي بردند ميرزا محم
از ميان جمعيت خود را بود ايشان پيروان عاشق و وفادار 

به پاي حضرت باب افكند و الحاح و التماس نمود كه او 
به نام انيس ملقّب گشت او را كه را از خود دور نكنند و 

محبوس ساختند و نيز با چند نفر از اصحاب در حجره اي 
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 باب را تير باران مي دسيدر شهر منتشر شد كه فردا 
  .كنند

 آمدند زندانوقتي براي اجراء حكم به حجرهء 
 ازن يزدي كه ي حسدسي با را ديدند كهحضرت باب 

همواره مالزم ايشان و به خدمت و كتابت مشغول اصفهان 
ميرزا حسن فرّاش باشي  . به مكالمه مشغول بودند ،بود

ن ي حسدسي ، با خشونت و سرباز آمدهمراهي چندخان با 
كه حاال وقت و گفت را از حضرت باب جدا كرد كاتب 
 و گفتگو نيست اما حضرت باب با شدت و قدرت ٰنجوي

فرمودند كه من تا كار خود را تمام نكنم احدي قادر 
فرّاش باشي اعتنائي .  اتمام كالمم منع نمايدنيست مرا از 

چنانچه .  ا خشونت حضرت باب را با خود بردننمود و ب
مذكور شد علماء فتواي قتل حضرت باب را صادر كرده 

 اين بود كه حضرت باب و انيس را تحويل سام . بودند
خان كه تعصب   سام. خان فرماندهء فوج ارامنه دادند
ا ت راضي نبود اسالمي نداشت به اين مأموريناچار ام

 هزار نفر در ميدان چند.  يدآمادهء اجراء فرمان گرد
.  سرباز خانه و حجره هاي باالي آن جمع شده بودند

نزديك ظهر آنروز دو ميخ آهنين بر ديوار سرباز خانه در 
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 حجره اي كه حضرت باب و انيس ابتدا رميان ديوا
آن دو را با محبوس بودند و حجرهء مجاور كوفته و 

 كرده بودند به  كه بر سينه انداخته و از زير بغل رديطناب
سر انيس روي بطوريكه باال كشيده بر ميخ ها آويختند 

  . قرار گرفتحضرت بابسينهء 
خان سربازان خود را به سه صف دويست و  سام
 دود غليظي .  تقسيم كرد و فرمان آتش دادهپنجاه نفر

فضا را فرا گرفت و چون فرو نشست مردم بر خالف 
 ايستاده و به جمعيت انتظار ديدند كه انيس سالم بر زمين

همهمهء شديدي .  نگاه مي كند و حضرت باب غايب اند
مأمورين از اين واقعهء عجيب .  جمعيت افتادميان در 

 هءبه حجر.  تفحص پرداختندمضطرب و حيران مانده به 
 كه در دفعهء اول حضرت باب با كاتب ئيمجاور همانجا

ديدند ته رف حسين يزدي مشغول مكالمه بودند دسيخود 
كه حضرت باب سالم و آرام ايستاده فرمودند كه اينك 

 فرّاش . كارهاي من خاتمه يافت به آنچه مأموري عمل نما
باشي از اين واقعه و بيانات حضرت باب حالش تغيير كرد 
و آن شدت و غلظتي كه در وهلهء اول داشت كه مي 

فرو نشست ببرد شهادت به ميدان خواست حضرت باب را 
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ه دهشت تبديل شد به نحوي كه دست و پايش لرزان و ب
گشت و از همانجا شغل خود را ترك گفت و پي كار 

  .خود رفت و باالخره در زمرهء بابيان در آمد
حضرت باب را با انيس دوباره به ميدان سرباز 

 1 رحيللِبطسامخان فرماندهء فوج ارمني .  خانه آوردند
ا انجام دادم بكوفت و بگفت كه من مأموريت خود ر

دوباره به اين كار تن در نمي دهم ناچار فوج ناصري به 
.  فرماندهي آقا جان بيك خمسه اي فرمان را اجراء كرد

چون دوباره طناب ها را محكم مي كردند حضرت باب 
ه و ازدحام كلماتي ايراد مخطاب به جمعيت در ميان همه

فرمودند كه نفوسي كه نزديك بودند و در صف اول 
مضمون بيانات از معيت تماشا مي كردند شنيدند كه ج

اي مردم ": كرده اند كهروايت حضرت باب چنين 
د هر يك يآورده بودايمان جاهل و غافل اگر شما به من 

ت س و اسبق از شما اٰاز شما مانند اين جوان كه بسي اعلي
من قائم موعود شما .  در راه من خود را فدا مي نمود

ه نام من برده شود به احترام قيام مي هر جا ككه هستم 
ه مي لبا خود من اين نوع معامآيا روا است كه كنند ولي 

                                                 
  و بار سفر بستن کوچ کردن   1
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 بترسيد و بر خود و الهي از قهر و غضب ؟ يدئنما
زودي روزي خواهد رسيد كه ه فرزندانتان رحم كنيد ب

   1".مرا بشناسيد ولي در آن روز من ديگر با شما نيستم
ري بدن لطيف باري آتش تفنگ هاي فوج ناص

آسيب  شانبه صورتحضرت باب را مشبك ساخت ولي 
جسد انيس با موالي عزيزش به .  مختصري رسيده بود

 9مهيب در اين واقعهء .  ضرب گلوله ها بهم آميخت
در صورت گرفت ) 1266 شعبان 28 (1850جوالي 

امروز .   سال مي گذشت31حاليكه از عمر آن حضرت 
زار نقطه كه بهائيان در آنجا در سراسر جهان در ده ها ه

از ايام محرّمه مي شمارند  جوالي را 9سكونت دارند روز 
    . جلسات يادبود و دعا مي گيرندءو به ياد آن طلعت نورا

عالم چنين مي پنداشتند حكومت ايران و علماي اَ
كه با كشتن آن حضرت امرش خاموش و نام و نشانش 

 " ايزد برفروزدچراغي را كه"فراموش خواهد شد اما 
هرگز نمي ميرد بلكه شعله اش بيشتر و نورش گسترده تر 

گردد

                                                

باري جسد حضرت باب را پس از شهادتش به   .مي 
كنار خندقي در بيرون شهر تبريز افكندند تا طعمهء 

 
  ٣۴٣، صفحه یٰحضرت نقطهء اول   1
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بعضي از بابيان غيور با تمهيد مقدمات اما جانوران گردد 
 از بيش از ربودند و پسشبانه جسد را و تدابيري حكيمانه 

جسد آن  سرانجام ،پنهان داشتنددر ايران كه پنجاه سال 
در دامنهء كوه كرمل با هدايت حضرت عبدالبهاء مطهر 

 مدفون گرديد و به تدريج بقعهء 1909در حيفا در سال 
  .مجلّلي بر آن بنا شد كه حال زيارتگاه بهائيان جهان است

 معروفنيز  ٰحضرت باب كه به حضرت اعلي
 آنكه خود صاحب كتاب و شريعتش مستقلّ بود است با

مقصد اصلي رسالت خويش را بشارت به ظهوري اكبر و 
خويش بيان فرمود و در اين باره در رسالت اعظم از 

 آن ءخالصه.  اكثري از آثار خويش تأكيد شديد فرمود
  : را حضرت عبدالبهاء چنين بيان فرموده

ر  طاهره د1باب جواني بود تاجر از ساللهء"
 سنهء هزار و دويست و سي و پنج روز اول محرّم متولّد

و به حسب آنچه از او مشهود بود مشهور به تدين و .... 
 و به اين صفات منظور نظر ناس ٰتعبد و صالح و تقوي

بوده و در سنهء هزار و دويست و شصت در سنّ بيست و 
پنج در شيراز در روش و حركت و اطوار و حاالت او 

                                                 
   نسل و تبار  1
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ودار شد كه آشكار گرديد شوري در سر و آثاري نم
پروازي ديگر در زير پر دارد آغاز گفتار نمود و مقام 

 و از كلمهء بابيت مراد او چنان بود كه من . بابيت اظهار
واسطهء فيوضات از شخص بزرگواري هستم كه هنوز در 

ّت است و دارندهء كماالت بي حصر

                                                

 و 1پس پردهء عز
و .   متمسك2كم و به حبل واليشحد، به ارادهء او متحرّ

در نخستين كتابي كه در تفسير سورهء يوسف مرقوم 
نموده، در جميع مواضع آن خطابهائي به آن شخص غائب 

 بوده، نموده و استمداد در 4 و مستفيض3كه از او مستفيد
ان در سبيل  مبادي خويش جسته و تمنّاي فداي ج5تمهيد

لناً بعد از نوزده سال و اين بشارت ع 6"...محبتش نموده 
پس از اظهار امر حضرت باب صورت پذيرفت و موعود 

 پرده از رخ  به نام بهاءاهللا1863جميع كتب مقدسه در 
  .برگرفت

 
   اندازه  1
   به بند محّبتش  2
   سود بردن  3
   فيض بردن  4
   صاف و هموار کردن راه  5
  ٢ از حضرت عبدالبهاء، صفحه مقالهء شخصی سّياح  6
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حضرت باب چشمهء معارف بديعي را در عرفان 
 و مظاهر مقدسه و كتابهاي آسماني در آثار خويش الهي
  : فرمودند از جمله1ابداع
يني را معنا و مفهومي بديع اعتقادات متداول د •

بخشيدند كه در پرتو آن حقايق معاني قيامت و 
 .رجعت و صراط و بهشت و جهنم روشن گشت

ميزان شناسائي حقيقت مظاهر ظهور آيات را  •
فرمود

                                                

نه چنانكه خلق به تقليد معتقد .  مقرّر 
 بودند 

معجزات ظاهره ميزان معرفت كه بيان فرمود  •
  نيستالهيمظاهر ظهور 

: مظاهر ظهور داراي دو مقامنديح فرمود كه تصر •
 ت و عبوديالوهيت

 منع از تكفير و تشويق به تحقيق •
• ياز حمل اسلحه مگر در موارد مخصوصنَه  
• يبر منبر2 از ارتقاءنَه  
• يخلق از استغفار و توبه در نزد نَه 

 
   نو آوری  1
   باال رفتن  2
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 زن با مردروياروئي جواز مكالمه و مناظرهء  •
 حرمت نماز جماعت •

ر در حد اين كتاب مختصر نيست ولي عالوه تفصيل بيشت
ات و مطالب  در اخالقيٰبر احكام جديد حضرت اعلي

عرفاني در آيات كثير خويش داد سخن داده اند كه 
را در سير  چراغ راه مؤمنان و پيروان مشتاق باشد و آنان

  . هدايت نمايدالهيروحاني و وصول به رضاي 
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  حضرت بهاءاهللا
تكامل روحاني بشر با ظهور حضرت در سير 

 21يعني در .  آغاز مي شودعصر جديدي  بهاءاهللا
 به عالم مژده داد ضرت بهاءاهللا ح1863ارديبهشت سال 

كه انتظار ملل بسر رسيد و موعودي كه نويدش را انبياء 
پيشين و بشارتش را حضرت باب داده اند به ظهور 

ت نوع انسان  در تاريخ و مدنيدورهء تازه ايپيوست و 
  .آغاز گرديد

مژده به جان دهيد كه جانان تاج ظهور بر سر "
چشمها را بشارت دهيد كه وقت مشاهده آمد و ...نهاده

دوستان .  گوشها را مژده دهيد كه هنگام استماع آمد
اي ....  بوستان شوق را خبر دهيد كه يار بر سر بازار آمد 

ال تبديل  غم فراق را به سرور وص،عاشقان روي جانان
اين فضل را غنيمت شمريد و اين نعمت را كم ... نمائيد 

دل  از چشم قلب برداريد و پرده از بصر 1رقعب... نشمريد 
 حجاب ببينيد و نديده ببينيد  -بردريد تا جمال دوست بي

2"...و نشنيده بشنويد 

                                                 
   نقاب  1
  ٢٩، صفحه دريای دانش   2
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 چهل و شش سال قبل از اين روز حضرت بهاءاهللا
سراسر جهان به عيد رضوان بزرگ كه در نزد بهائيان در 

نوامبر (هجري  1233معروف است در اول محرّم سنهء 
1817 (اس نوري معروف به ميرزا بزرگ در خاندان عب

.  پسر فتحعليشاه قاجار به دنيا آمدميرزا وزير امام وردي 
از اوان كودكي .  ايام كودكيش در عزّت و ناز گذشت

در .  ار بوداز هوش سرشار و استعداد بسيار برخورد
مدرسه اي وارد نشد و خواندن و نوشتن را در خانه 
آموخت و چون به سنّ چهارده سالگي رسيد آوازهء 

در .  كماالتش منتشر و به عقل و درايت مشهور شد
مجلس بزرگان قوم گاه حاضر مي شد و در مسائل اظهار 

گاه طرف مناظره با اهل علم قرار مي  ٰحتّينظر مي كرد 
تانها از آن ايام از شاهدان عيني روايت شده گرفت و داس

بيست و دو ساله .  كه تفصيلش در اين مختصر نمي گنجد
بود كه پدر بزرگوارش درگذشت و مطابق رسم زمان 
منصب پدر يا مقام دولتي ديگر را به پسر پيشنهاد كردند 

 در  وقبول نفرمود زيرا به امور دنيوي اعتنائي نداشت
  .ود ب1عالمي ديگر سائر

 
   سير و گردش کردن  1
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حسين باب الباب ملّابيست و هفت ساله بود كه 
 گذارش به طهران افتاد و به ،براي انتشار امر جديد

تي ي قربواسطهء يكي از بابيان طهران كه با حضرت بهاءاهللا
حضرت باب داشت به مالقات ايشان رسيد و رساله اي از 

از قلم حضرت باب را تسليم كرد و آياتي كه تا آن وقت 
 بعد از ايشان بنمود و حضرت بهاءاهللا بود به نازل شده

مالحظهء آيات حضرت باب فوراً قبول فرمود و آن 
كلمات را وحي آسماني شمرد و بي درنگ بر نشر امر 

بار  بابي قيام نمود و در آن راه دوبار به حبس افتاد و يك
به تعزير دچار شد به نحوي كه ضربات چوب و تازيانه 

    .ايشان را مجروح نمود
 دوه سال از ظهور حضرت باب گذشته بود كه نُ

تن جوان بابي كه از شهادت موالي خويش حضرت باب 
 و انتقام جويانه و كشتار بابيان متأثّر شده بودند خودسرانه

دند و چون بدون برآمين شاه ناصرالددر صدد قتل 
مشورت با كسي صرفاً از روي طغيان احساسات جواني 

 نقشهء پليد را بسيار كودكانه قيام كرده بودند اين
ه با تفنگ ساچمه اي كه در شكار پرندگان چكشيدند چنان

كوچك به كار مي برند در كمين نشستند و روزي كه 
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كالسكهء شاه از شميران به طهران مي آمد به سويش تير 
اندازي نمودند و چند ساچمهء كوچك به شاه اصابت 

تاري وحشيانه بر كرد اما در نتيجهء اين عمل جاهالنه كش
گرفت كه شرحش را  سراسر ايران درضد بابيان در 

مورخين درباري عصر قاجار و سياحان خارجي به تفصيل 
 تازه از در اين گير و دار حضرت بهاءاهللا.  نگاشته اند

با آنكه به .  بودندمقيم كربال مراجعت كرده در افجه 
 نفرمودند ايشان پيشنهاد شد كه خود را پنهان سازند قبول

و به طهران باز گشتند و از آن دم تا آخر حيات مصائب 
اول در حبس مخوف  .شروع شد بهاءاهللافزايندهء حضرت 

سنگين  در سياه چال طهران در كند و زنجير و تاريك
با آنكه " :شرحش از قلم ايشان چنين رقم يافتهو افتادند 

 در مجلس تحقيق هم عدم تقصير ثابت معذلك ما را اخذ
سر برهنه و پاي برهنه پياده با ... نمودند و از نياوران

زنجير به سجن طهران بردند چه كه يك ظالمي سواره 
همراه كاله از سر برداشت و به سرعت تمام با جمعي از 

 در مقاميكه 1ميرغضبان و فرّاشان ما را بردند و چهار شهر
 اما سجن كه محلّ.  شبه و مثل نداشت مقرّ معين نمودند

 
   ماه  1
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مظلوم و مظلومان بوده في الحقيقه دخمهء تنگ تاريك 
 بوده ما چون وارد حبس شديم بعد از ورود 1از آن افضل

از آنجا از سه پلّهء .  ما را داخل داالني ظلماني نمودند
.  سراشيب گذشتيم و به مقرّيكه معين نموده بودند رسيديم

 تاريك و معاشر قريب صد و پنجاه نفس از ،اما محلّ
ارقين اموال و قاتلين نفوس و قاطعين طرق بوده مع اين س

.   منفذ نداشت جز طريقي كه وارد شديم، محلّ،جمعيت
 از وصفش عاجز و روائح منتنه اش خارج از بيان و 2اقالم

و در ايام توقّف در ... آن جمع اكثري بي لباس و فراش 
 از زحمت سالسل و روائح 3سجن ارض طا اگر چه نوم

ليل بود ولكن بعضي از اوقات كه دست مي داد منتنه ق
احساس مي شد از جهت اعالي رأس چيزي بر صدر مي 
 4ريخت به مثابهء رودخانهء عظيمي كه از قلّهء جبل باذخ

 بر ارض بريزد و به آن جهت از جميع اعضاء آثار 5رفيعي

                                                 
   برتر  1
  لمها ق  2
  خواب   3
   بلند  4
   بلند پايه  5
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لسان قرائت مي نمود آنچه را كه نار ظاهر و در آن حين 
1"...قادر نه بر اصغاء آن احدي 

 بر حسب تاريخ بهائي نه بعثت حضرت بهاءاهللا
سال پس از اعالن امر حضرت باب در همان زندان سخت 

  .و تاريك و تنگ آغاز شد
         در خرابات مغان نور خدا مي بينم

2اين عجب بين كه چه نوري زكجا مي بينم        

 به  را با خانوادهاه حضرت بهاءاهللابعد از چهار م
عيد از ايران محكوم نمودند و ايشان را در زمستان بدون تب

لباس كافي و اسباب سفر مناسب به بغداد كه در آن زمان 
آن نفس .  جزئي از امپراطوري عثماني بود حركت دادند

مقدس از جميع ثروت و مايملك موروثي محروم گشت 
 براي تأسيس تمدني روحاني كه الهيو بر حسب ارادهء 

رگردان باشد حبس و زنجير و انواع مشقّات و پناه بشر س
چندي نگذشت كه در بغداد صيت .  بليات را قبول فرمود

با آنكه هنوز رسالت خويش را .   بلند شدشبزرگواري
علني نفرموده بود مورد توجه جمع كثيري از بابيان 

 
    ١٧د تقی معروف به آقا نجفی، صفحه لوح خطاب به شيخ محّم   1
   حافظ  2



                                                                             144

گرديد و در آن اوقات آيات بسياري از قلم پربارش 
 از جمله آن ايقان و كتاب هكلمات مكنون . صادر گرديد

  .آثار است
 نفوس مهمه اي از رجال دولت و ،عالوه بر بابيان

علماء كه غالباً در راه زيارت كربال و نجف از بغداد مي 
به نحوي اين مسئله و گذشتند به مالقاتش مي شتافتند 

رونق گرفت و در عراق و ايران انتشار يافت كه علماي 
مرتّباً به دولت ايران شكايت متعصب را نگران ساخت و 

مي بردند و فشار مي آوردند تا آنكه دولت توسط سفير 
اكيد دولت تقاضاي خود در استامبول به خليفهء عثماني 

ايران را منعكس ساخت كه بغداد نزديك سر حد ايران 
د دارند و ممكن است است و ايرانيان به آن شهر بسيار ترد
 سبب آشوبي ديگر هللامواجههء آنان با حضرت بهاءا

 و بود كه دولت عثماني حضرت بهاءاهللاين .  گردد
روانهء استامبول ساخت و اين آغاز همراهانش را از بغداد 
  .دبوتبعيدهاي مكرّر ايشان 

 خود را براي تبعيدِ اهللادر ايامي كه حضرت بهاء
جديد آماده مي كردند دوازده روز آخرِ اقامت خويش 

ي در خارج شهر بسر بردند تا خانواده را در بغداد در محلّ
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در همانجا كه . شان آمادة سفر شوند و به ايشان بپيوندند
 روز اهللانزد بهائيان بباغ رضوان معروف است حضرت بهاء

 آوريل 21 هجري مطابق 1279اول ارديبهشت سال 
 رسالت خويش را كه تا آن زمان علناً ابالغ 1863

ن نداي جانفزا را نفرموده بودند فاش ساختند و اي
هور بر ظمژده بجان دهيد كه جانان تاج « برآوردند كه 

و موعودي كه پيروان همة اديان در آرزوي » سر نهاده 
باالخره .  پديدار شد و انتظارشان بسر آمدهورش بودندظ

آن حضرت و همراهان را تحت 1863روز سوم ماه مي 
  . روانة استانبول ساختندظالحف
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  ي حضرت بهاءاهللامر علناظهار 
استامبول مركز خالفت اسالمي بود و وجود 

 در آن شهر با منافع متعصبين مذهبي حضرت بهاءاهللا
ايشان را پس از چهار ماه به شهر ادرنه كه .  سازگار نبود

ايشان و قسمت اروپائي كشور تركيه بود حركت دادند و 
چهار سال در آن شهر مسكن  از بيشمدت همراهان 
.  همان داستان هميشگي مكرّر شددر آنجا نيز .  گزيدند

محترمين شهر و مردم عادي شيفتهء خلق و خوي حضرت 
در .   گشتند و راه آمد و شد به خانهء ايشان باز بودبهاءاهللا

 به نصف النّهار خود رسيد و الهيآئين ادرنه آفتاب 
ن كه در بغداد به معدودي از بابيارا  امرش حضرت بهاءاهللا

در آن شهر بود .  فرمود در ادرنه اعالن عام فرموداظهار 
كه خطابات مهيمني به پادشاهان جهان عموماً و به 
 تاجداران مهم زمان خويش خصوصاً ارسال داشت و آنان

نهايت  دعوت نمود و نصايح حكيمانه در الهيرا به امر 
كه نيز  آن خطابات داشت راظهصراحت ا صاحت و ف

 وبه الواح ملوك  شديد و صريح است 1حاوي انذارات
  .سورهء ملوك معروف است

                                                 
   از عواقب ترساندن– هشدار دادن   1
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در سورهء ملوك كه خطابي عمومي به جميع 
رؤساي كشورهاي جهان است پس از ابالغ امر و دعوت 

 بياني مي فرمايد به اين الهي به اجابت نداي تاجداران
) يعني حضرت بهاءاهللا( آنچه را كه به تو  كهمضمون

ه ف و هراس به بندگان برسان و بتلقين نموديم بدون خو
زودي خدا امرش را بلند و برهانش را بين آسمان و زمين 

پس در همهء امور توكّل بر كرد خواهد نمودار 
جز خداي ... پروردگار خويش كن و به او روي آور و 

اراده خود ناصر و ياوري ديگر مجوي كه ما چنين 
ش را بلند م كه ترا در جهان ياري دهيم و امر خويفرمودي

  .اگر يكي از سالطين نيز به تو توجه ننمايدٰ حتّينيم ك
اما عالوه بر خطاباتي كلّي به فرمانروايان جهان در سورهء 

 خطاباتي نيز به معروفترين و مقتدرترين رؤساي ،ملوك
 و از زمان گسيل داشتند كه قرائتش اسباب عبرت است

 كسي  حكايت مي نمايد وقدرت معنوي حضرت بهاءاهللا
مستبد مقتدر اسير بود به كه خود در پنجهء دو سلطان 

.  داينممي پادشاهان عالم چنان خطاب و عتاب شديدي 
 ن آنچه از قلم ملهم حضرت بهاءاهللابايد دانست كه بهائيا

 از جمله.   الواح جمع آن استوصادر شده لوح مي نامند 
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ناپلئون سوم امپراطور فرانسه كه در زمان خود 
از لوحي رين تاجدار زمان خويش بشمار مي رفت مقتدرت

 حضرت دريافت كرد كه در آن او را به اقبال به آئين آن
خويش دعوت فرمود و به صراحت آن امپراطور مغرور 
را انذار فرمود كه اگر اجابت ننمايد به ذلّت دچار خواهد 

اصل اين الواح به عربي است و اگر بخواهيم نقل به .  شد
 چنين است كه به ناپلئون سوم فرمود به مضمون نمائيم

علّت آنچه مرتكب شده اي امور كشورت پريشان گردد 
و به جزاي عملت بساط سلطنت از كفت بيرون رود و 

ما مي بينيم ...خويشتن را در خسران مبين خواهي يافت
  . تو از آن بي خبريكه ذلّت در پي تو دوان است و 
 را تاجداران  او و ديگر،در لوح ملكه ويكتوريا

نصيحت مي فرمايد كه اي پادشاهان مي بينيم كه هر سال 
 باري سنگين را بر دوش وبر مخارج خويش مي افزائيد 

رعاياي خويش مي نهيد از اشك و آه مظلومان بترسيد در 
بين خود صلح نمائيد تا به افزايش لشكر و مهمات جنگي 

مالك نياز نداشته باشيد مگر به اندازه اي كه براي م
مبادا كه اين پند داناي امين را پشت .  خويش الزم داريد

  .گوش اندازيد
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به پاپ پي نهم رئيس مذهب كاتوليك بزرگترين 
فرقهء مسيحي مي فرمايد كه اي پاپ حجاب از پيش 

از پس سحاب از جانب 1االرباب ديده برگير زيرا رب 
ن و چنانكه بار اول از آسما...خداي مقتدر مختار ظاهر شد

آمد اين بار نيز چون بار اول آمد مبادا كه چون علماي 
يهود كه بر موعودشان اعتراض كردند تو نيز مانند آنان 

  .كني
 به الكساندر خالصه به اين شيوه حضرت بهاءاهللا

امپراطور اطريش و ژزف  به فرانسوآ ،تزار روس
ين شاه پادشاه ايران الواحي مخصوص  ناصرالدن،مجارستا

ين شاه كه به لوح سلطان در لوح ناصرالد.  دخطاب فرمو
 از جمله به اين . معروف است حجت را تمام نمود

 من چون ديگر ، اي سلطان كهمضمون به او مي فرمايد
بندگان در بستر غنوده بودم نسيم رحمن بر من مرور نمود 

 آنچه مي گويم از آگاه ساخت بود علمهر چه مرا از و 
عزيز و دانا است كه مرا امر من نيست بلكه از خداي 

فرموده كه اين ندا را بين زمين و آسمان بر آورم و در 
اين راه بر من وارد شد آنچه كه ديدگان اهل عرفان را 

 
   حضرت پروردگار  1
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 من هرگز علومي را كه نزد مردم است . گريان ساخت
نخوانده ام و در مدارس داخل نشده ام از مردم شهر 

  .يمخويش بپرس تا يقين كني كه راست مي گو
 در شهر اين هيمنهء گفتار و رفتار حضرت بهاءاهللا

كوچك ادرنه باز سبب بروز حسد دشمنان و باعث 
ذا اين بار دولت چنين ٰشكايت ايشان نزد سلطان شد له
 را به جائي بفرستد كه تصميم گرفت كه حضرت بهاءاهللا

تصميم بر آن شد كه ايشان .  از دسترس مردم بيرون باشد
هء عكّا بفرستند كه قلعه اي كنار درياي را به شهر مخروب

و به اين بود مديترانه و محبس قاتالن و جانيان خطرناك 
تدبير مي انگاشتند كه ندايش خاموش و امرش فراموش 

  .پنداشتندمي گردد و خود غلط بود آنچه 
 جوالي 26فرمان سلطان عبدالعزيز تاريخش 

كّا از جمله به حاكم ع.  است و بسيار شديد بود1868
  : فرمان مي دهد كه ترجمه اش از زبان تركي چنين است

ميرزا حسينعلي و جمعي از اصحابش به حبس ابد در "
رسيدند قلعهء عكّا محكوم گرديده اند وقتي به آن قلعه 

ايشان را در داخل عكّا مادام الحيات زنداني كنيد و 
كامل كنيد كه با احدي آميزش ننمايند و از مراقبت 
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حلّي حركت نكنند و دائماً تحت نظر دقيق محلّي به م
   ".باشند

اين فرمان چنانچه رسم زمان بود در مسجد بزرگ 
.  ت شدار توسط نمايندهء حاكم قرائشهر بنام مسجد الجزّ

 و همراهان را كه هفتاد و مردم شهر كه حضرت بهاءاهللا
يك نفر بودند هرگز نديده و از امرشان اطّالع نداشتند 

شتي و ورود زندانيان در دو طرف خيابان هنگام ورود ك
ازدحام كرده بر اساس آنچه شنيده بودند به توهين و 
تمسخر پرداختند و فرياد مي زدند كه خداي عجم ها 

  .آمده
 و همراهان كه در شدت مصائب حضرت بهاءاهللا

گرماي تابستان در آن شهر خراب كه آبي ناسالم و هوائي 
اكثري از همراهان به .  وصف ناكردني استمتعفّن داشت 

سه .  و بعضي به هالكت رسيدندشدندامراض سخت مبتال 
شبانه روز در زندان عكّا نگهبانان با كمال قساوت معامله 

بيش از دو سال در .  آب به آنان نمي دادند ٰحتّيكردند 
آن قلعه كه قبالً سربازخانه و حال به زندان تبديل شده 

عثماني كه به چون سربازان  بود با سختي بسر آمد و بعداً
آن نواحي اعزام شده بودند سربازخانه را الزم داشتند 
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 و خاندان ايشان را در خانهء كوچك حضرت بهاءاهللا
مخروبه اي در شهر و اصحاب ديگر را در كاروانسرائي 

به تدريج عظمت شخصيت و بزرگواري .  منزل دادند
اضع نمود و  منتشر شد و خاص و عام را خحضرت بهاءاهللا

حاكم جديد عثماني در عكّا  ٰحتّيجائي رسيد كه كار به 
حلقهء ارادت ايشان را در گوش گرفت و روزي از 

كرد كه هر وقت بخواهند مي  تقاضا حضرت بهاءاهللا
باالخره در .  توانند از قلعهء عكّا به بيرون تشريف ببرند

  از دروازهء قلعه بيرون رفتند و در حوالي آن1877سنهء 
شهر منزل گرفتند و پس از نه سال محروميت شديد در 
قلعهء عكّا كه برگ سبزي نديده بودند به منزلي در 
حومهء شهر كه در دامن طبيعت بود تشريف بردند و پس 

براي كه بناي ديگري در باغي بنام بهجي در از دو سال 
 سال اقامت 13ايشان اجاره شد مسكن گزيدند و پس از 

 ميالدي از اين عالم خاكي 1892ر سنهء در محلّ جديد د
  .به جهان جاوداني انتقال يافتند
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 الهيدر هر زمان از شناسائي مظاهر چرا مردم 
  محروم مي مانند؟
          سر زحيرت به در ميكده ها بر كردم

1كه شناساي تو در صومعه يك پير نبود

پيروان اديان دل بر اين خوش دارند كه در 
نويد موعودي است كه چون بيايد رنج كتاب آسمانيشان 

و غم را از دلها بزدايد و جهان پرآشوب را به صلح و 
رساند و قوم خويش را طريق نجات بنمايد اما بآرامش 

 موعودشان ظاهر شد و بشارت دورهء جديد داد چون
همان قومي كه شب و روز آمدنش را به دعا تمنّا مي 

ش قيام كردند و بر ضدو هم  انكارش نمودند هم ،كردند
  .به ظلم و ستم از خود راندندپيروانش را 

مثالً يهود شب و روز در كنائس تضرّع و زاري 
مي كردند كه مسيح موعود از پس پردهء غيب بيرون 

 چون عيساي نمايد وآيد و ذلّتشان را به عزّت مبدل 
را بشارت داد كه انتظارشان به سر  آنانپيدا شد و ناصري 

در عالم اسالم .  ردند و بر صليبش كشيدندآمد انكارش ك
 قائم موعود را با سالم و هموارهپيروان مذهب شيعه 

 
  حافظ   1
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 و به احترام نامش از جاي بر مي ندميكردذكر صلوات 
مي گفتند ولي چون حضرت  فرجه اهللال خاستند و عج

 قائميت كرد ديديم كه با او چگونه رفتار اعالنباب 
 الهيمظاهر ه با راو همنمودند و اين رفتاري است كه

كرده اند و استثنائي ندارد چنانكه در قرآن مجيد اين 
 29مثالً در سورهء يس آيهء .  شكايت مكرّر آمده است

اي دريغ بر مردم زيرا رسولي بر آنان نيامد ": مي فرمايد
 يا در سورهء مؤمن ".مگر آنكه به او استهزاء نمودند

 را كردند تا او را تها قصد پيغمبرشانهمهء ام" 6آيهء 
 و "بگيرند و با او مجادله نمايند و حقّ را به باطل بپوشانند

نظير اين شكايت در انجيل نيز نسبت به رفتار قوم يهود 
  .آمده است

كار مردم از فرستادهء خدا در هر عصري ناين ا
 سبب . عللي متعدد دارد ولي همه به يكديگر شبيه است

هور موعود استنباطات براي ظعلماي دين آنكه عمده 
نيز به مرور ها  استنباط آن گردند و  داشته ايمخصوص

 ظهور چون واقعيت افسانه هاي بيشتري بافته شد و ،زمان
 كردند و ش انكارنمي آمدمطابق  با تصورات آنان موعود
مثالً .  را دروغزن خواندند و دشمن شدند الهي مظهر
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 دانستند و چون يهوديان شرايطي را مالزم ظهور مسيح مي
 كردند و شظاهر وقوع نيافت انكاربر حسب آن شرايط 

شروطي كه براي ظهور .   كشيدندشعاقبت به صليب
   : اين قبيل بودازموعود خود مي پنداشتند 

 است كه 1شرط اول اينكه در كتاب مقدس منصوص"
صره امسيح از مكان غير معلوم مي آيد اين شخص از ن

  .سيمآمده ما او را مي شنا
شرط ثاني آنكه عصايش از آهن است يعني به شمشير 

عصاي شباني مي كند و اين مسيح شمشير كه سهل است 
  .چوب هم ندارد

شرط ثالث آنكه به موجب كتاب مقدس حضرت موعود 
بايد بر سرير داود نشيند و تأسيس سلطنت بكند اين مسيح 

نه سلطنتي نه لشكري نه مملكتي نه وزرائي نه ) را(
ذا اين مسيح آن مسيح ٰ فريد و وحيد است له،ئيوكال

  .موعود نيست
شرط رابع آنكه مسيح شريعت تورات را ترويج كند و اين 

شريعت تورات را نسخ نمود و را شكست  1مسيح سبت
  .چگونه اين مسيح آن مسيح است

 
   کالم صريح و بدون احتياج به تأويل  1
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شرط خامس آنكه بايد شرق و غرب را فتح كند اين 
اين مسيح آن مسيح مسيح يك النه و آشيانه ندارد چگونه 

  .است
شرط سادس آنكه عدالت به درجه ئي رسد كه گرگ و 

 باز و كبك در . ميش با هم از يك چشمه آب بنوشند
در يك چراگاه بچرند  شير و آهو . يك النه آشيانه كنند

حال در زمان اين مسيح ظلم و عدوان بدرجه ئي است كه 
كشد  غلبه كرده يهود را مي ،حكومت رومان در فلسطين

ميزند نفي مي كند حبس مي نمايد ظلم و عدوان بي پايان 
خود مسيح را به فتواي علماي يهود به صليب  ٰحتّياست 

زدند چگونه اين مسيح آن مسيح است اين بود سبب 
احتجاب ملّت يهود از ايمان به مسيح و حال آنكه جميع 

ولكن كالمي رمزي بود علماء ... اين شرايط ظاهر شد 
يدند گمان كردند كه اين شروط به حسب ظاهر يهود نفهم

  .و مفهوم لفظي است و حال آنكه جميع رموز بود
 مقامي غير معلوم مي آيد روح مسيح از مقام زاوالً اينكه ا

غير معلوم آمد نه جسمش هر چند جسمش از ناصره بود 
اما روح مسيح نه از ناصره نه از حيفا آمد نه از شرق و نه 
                                                                                   

   روز شنبه  1
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 بود از مقامي غير الهي مسيح از عالم از غرب بود روح
  .معلوم بود اما علماي يهود نفهميدند

ثانياً اينكه عصاي او از آهن بود عصا آلت شباني است 
 مبارك بود لسان مبارك 1مسيح لسانآلت شباني حضرت 

  .سيف قاطع بود فصل بين حقّ و باطل مي كرد
حضرت ثالثاً اينكه بر سرير داود بنشيند و سلطنت نمايد 

مسيح سلطنتش سلطنت ابدي بود نه سلطنت ناپلئون نه 
 سلطنت مسيح . نيبالآسلطنت چنگيز خان نه سلطنت 

طنت روحاني بود سلطنت ابدي بود سلطنت وجداني لس
بود ممالك او قلوب بود در قلوب سلطنت مي كرد نه در 

  .خاك و الي االبد سلطنتش باقي است و نهايت ندارد
 تورات مي نمايد يعني اساسي را كه رابعاً اينكه ترويج

حضرت موسي گذاشته است آن را از تقاليد خالص مي 
كند آن حقيقت را ترويج مي كند هيچ شبهه نيست كه 

جمله حضرت مسيح اساس موسي را ترويج كرد از 
شريعت موسي را  را ترويج كرد حقيقت 2وصاياي عشره

د و يج كرد اما بعضي امور كه موافق عصر موسي بووتر

 
   زبان  1
  )حضرت موسیٰ( فرمان ده گاه   2
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در زمان مسيح موافق نبود از زوائد بود يا از تقاليد 
اصلي را مجري  بود آنها را نسخ كرد اساس 1هتلمودي

  .داشت و ترويج فرمود
اً اينكه شرق و غرب را فتح مي كند چون حضرت سخام

 فتح كرد ا شرق و غرب رالهي بود به قوهء اهللامسيح كلمة 
  . نهايت ندارد،و فتوحاتش الي االبد باقي و برقرار

سادساً اينكه در ايام ظهورش گرگ و ميش از يك چشمه 
آب مي خورند مقصد از اين آن است كه نفوسي كه 
مانند گرگ و ميشند آنها به حضرت مسيح مؤمن مي 
شوند و جميع آنها از چشمهء انجيل مي نوشند مثالً يك 
شرقي و يك غربي كه مناسبتي مابين آنها نبوده معاشرتي 

 نداشته اند و از هر جهت مخالف بودند و به منزلهء با هم
گرگ و ميش بودند و اجتماع اينها ممكن نبود چون 
مؤمن به حضرت مسيح شدند جميع بر چشمهء واحد جمع 
شدند اينها كلمات رمزي بود چون علماء يهود نفهميدند و 
به حقيقت معاني پي نبردند و به صورت ظاهر نگاه كردند 

                                                 
     کتاب شرايع و فقه يهود که علمای يهودی تدوين کرده اند  1
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 اين بودكه انكاركردند واعتراض و مطابق نديدند
1".نمودند

همانگونه كه قوم يهود در حضرت مسيح موعود 
نيافتند حضرت به بواسطهء شرايطي تصوري خويش را 

باب را نيز شيعيان مردود شمردند زيرا عالئمي كه قرنها 
از جابلقا و جابلصا مي دانستند مالزم ظهور موعود آنها را 

اه سامره و غيره كه هزاران بار و سفياني و خر دجال و چ
غافل پيوست نبه وقوع گفته و هنوز هم چنان مي گويند 

رسيده به ارث به آن مردم از اينكه آنچه بر حسب اعتقاد 
از بود قرنها به ايشان تلقين شده دين و توسط علماء 

 بيسواد و ،بدعتهاي بشري در زمانهائي است كه مردم
نزدشان نه با واقعيت اختالط افساند و خوش باور بود

ي كه معروف به انغريب نمي نمود مخصوصاً اگر كس
 و ندند آن داستانها را مي گفتتبحر در علوم ديني بود

 مردم به يقين باور مي كردند و نسل به ندمكرّر مي كرد
  و به فرمودهء حضرت بهاءاهللاتكرار مي نمودندنسل 

عباد در  كه اگر اين 2اين معلوم است نزد هر ذي بصري"

 
  ١۵۵ه ، صفح٢، جلد خطابات عبدالبهاء   1
   دارای چشم  2
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گوش و حقيقت چشم و ظهور هر يك از مظاهر شمس 
قلب را از آنچه ديده و شنيده و ادراك نموده پاك و 

 محروم نمي ماندند الهيمقدس مي نمودند البتّه از جمال 
 قدسيه ممنوع نمي گشتند 1و از حرَم قرب و وصال مطالع

و چون در هر زمان حجت را به معرفت خود كه از علماي 
 شنيده بودند ميزان مي نمودند و به عقول ضعيفهء خود

 از 2هذا از اينگونه امور غير مرضيٰآنها موافق نمي آمد له
    .  ايشان به ظهور مي آمد

و منع ايشان از  3عباد  سبب سدهمهء اوقاتو در  
ه علماي عصر بوده اند كه زمام آن مردم شاطي بحر احدي

بعضي نظر به حب هم در كف كفايت ايشان بود و ايشان 
رياست و بعضي از عدم علم و معرفت، ناس را منع مي 

4".نمودند

اين بود كه در اول هر ظهوري فقط عدهء قليلي 
ايمان  كه طالب حقيقت و از تقليد روگردان بودند به

واصل مي شدند و به مدد و قوت ايمان از همه چيز مي 
                                                 

   محّل بر آمدن آفتاب، مقصود پيغمبرانند  1
   ناشايست  2
  بازداشتن بندگان   3
  ٢١، صفحه منتخباتی از آثار حضرت بهاءالّلہ   4
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ي مي گذشتند و به جانفشاني در راه محبوب روحان
 در عالم پاي مي گرفت و الهيپرداختند تا آنكه امر 

مي شد و هر نهالش در كشتزار قلوب مردمان بارور 
  .طوفاني را مقاومت مي كرد

 چرا شخص بزرگواري را بايد پرسيد كهحال 
 كه در نهايت قدرت امر عظيمي را مانند حضرت بهاءاهللا

امت اعالن كرد و حبس و زندان و اسارت او را از استق
زودي عظمتش معلوم ه  بباز نداشت و هر جا كه مي رفت

چرا  -- به خضوع واميداشت م و عامي رامي گشت و عالِ
و محزون و مردم مردود چنين شخص جليل القدري را 

اين داستاني است كه در همهء ادوار   ؟مسجون ساختند
.   استسابق مكرّر گشته و بر سر جميع انبياء بزرگ آمده

.   چهل سال در صحراي سينا دربدر بودٰحضرت موسي
د در حضرت محم.  بر فراز صليب جان دادحضرت مسيح 

يازده سال اول رسالتش دچار توهين و تحقير و اذيت و 
حضرت باب به دست دشمنانش گلوله باران .  بودآزار 

 به عذاب زندان هاي سخت و تبعيد شد و حضرت بهاءاهللا
  . باال شتافتمبتال شد و در غربت به عالم
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احتجاب و محروميت ت بزرگترين علّشايد 
.  ت آنان استشريبجنبهء مردمان از شناسائي پيغمبران 

زيرا مؤمنين به هر ديني به مرور زمان دربارهء پيغمبر 
اسباب حيرت كه اند خويش تصوراتي واهي ساخته 

.  به ظاهر خارق العاده مي پندارندرا اشخاصي  آنان.  است
كه بر سر مبارك پيغمبرشان هاله اي از ي گويند مثالً م

يا وقتي راه مي رفت از چپ و راست .  نور ديده مي شد
شفا مي داد، مرده زنده مي كرد، كور را .  معجزه ميكرد

بينا مي نمود، ماه را دو شقّ مي كرد، با سوسمارهاي بيابان 
سخن مي گفت و از اين قبيل اوهام كه شبيه افسانه هاي 

حال آنكه پيغمبران در زمان خود چنين .   استكودكان
وقتي يهوديان مي .  بشري چون ما بودند.  نبوده اند

رسيدند از پ ادعاي مسيحيت مي كند مي ٰشنيدند كه عيسي
 ،كجا آمده است چون مي شنيدند كه از شهر ناصره آمده

 مي گفتند كه از شهر ناصره چهه اشاره كرديم، چچنان
موعود ما بايد از آسمان بيايد و  . مي خيزد برري يخ

عصاي داودي در دست داشته و پادشاه يهود باشد و وقتي 
 به مسخره حضرت مسيح را تاج خار بر سر نهادند

مسيح در   حضرتِ؟  كه اين توئي پادشاه يهودگفتندش
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آن حال و در عين مظلوميت جواب فرمود كه سلطنتش 
يا .  ي بينيدشرق و غرب عالم را فرا گرفته ولي شما نم

وقتي حضرت محمد خلعت رسالت يافت و مردمان كه 
آدميزاد مي دانستند از او پيغمبر را بر حسب ظاهر غير از 

مي خواستند كه اگر راست مي گوئي و تو پيغمبري براي 
جاري كن يا باغي از خرما و انگور  ما از زمين چشمه اي

ان بياور ظاهر نما و پاره اي از آسمان يا گروهي از فرشتگ
به آسمان يا خانه اي پر از زر و زيور پديد آر يا خود 

: در جواب مي فرمايد.  صعود كن تا به تو ايمان آوريم
 بشري و رسولياز غير  آيا من كسي اهللاسبحان "

1".هستم

دالبهاء مبين آثار مالحظه فرمائيد حضرت عب
  : از جمله در اين باره مي فرمايدحضرت بهاءاهللا

يك مقام بشر .   دو مقام است2الهيه مقدسهء در مظاهر"
مقام ظهور و تجلّي .  است و ديگري مقام رحماني نوراني

ظاهر

                                                

 آن ،خلق.  رباني مستور است و مقام بشريت 
قوهء روح .  حقيقت مقدسه را ظاهر در هيكل نمي بينند

 
  سورهء بنی اسرائيل   1
  بران پيغم  2
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نظر به بشريت مي كنند و چون مي .  القدس را نمي بينند
 بشريت مشترك با سائر بشرند نظير سائرين بينند در مقام

مي خورند، مي خوابند، مريض مي شوند، ناتوان مي 
گردند لهذا قياس به نفس خود نموده مي گويند اينها مثل 

چرا اينها مظاهر مقدسه .  ماها هستند، امتيازي ندارند
باشند و ما نباشيم؟  چرا اينها ممتاز از ماها باشند؟  چرا 

آسمان

                                                

ي باشند و ما زميني؟  چرا آنها نوراني باشند و اينها 
ما ظلماني و حال آنكه در جميع شئون بشري مثل آنها 
هستيم ابداً فرقي و امتيازي در ميان نيست و امتيازي 

اينها مثل ما .   ما فرقي نمي بينيم،خصوصي از ما ندارند
  .ا انكار و استكبار مي نمودندهذهستند ل

 چون مردم نظر به ياله ظهور مظاهر زماندر 
ذا ٰخودشان مي بينند لهبشريت آنها مي نمايند و مانند 

استكبار مي كنند، اعتراض مي نمايند، تعدي مي كنند، 
.  مي كنندظلم و مخالفت مي نمايند و بر قتل آنها قيام 

.   نكنيدالهيهپس شما بايد نظر به بشريت مظاهر مقدسهء 
 كه 1  آن حقيقت ساطعه.بايد نظر به حقيقت آنها بكنيد

 آن حقيقت ساطعه كه عالم بشر ،آفاق را روشن مي كند
 

   تابان و درخشنده  1
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 آن حقيقت ساطعه كه نفوس را از ،را نوراني مي نمايد
 آن حقيقت ساطعه كه هيئت ،نقائص خالص مي نمايد

 مافوق تصورات ، كمال ميرسانددرجةٰاعليجامعه را به 
   1".بشر است

 سال كه گاه  پس از سي و نهباري حضرت بهاءاهللا
اسير حبس و زنجير و گاه در تبعيد از شهري به شهري 

 صعود نمود الهي در عكّا به ملكوت 1892 مي 29بود در 
در حاليكه علَم وحدت عالم انساني از زندان بر افراشت تا 

  .ما را از حبس نفس رهائي بخشد و به آزادي رساند
اند از محبوب عالميان در زندان شما را به يزدان مي خو"

شما قبول او بپذيريد و بالهاي بي پايان را براي خالصي 
از دشمن دوست نما بگريزيد و به .  نموده از او مگريزيد
بگو اي مردمان به رضاي دوست .  دوست يكتا دل بنديد

.  راضي شويد چه كه آنچه را او برگزيد اوست پسنديده
ي مقبول نه مگر نفسامروز بگو اي دستوران كردار احدي 

كه از مردمان و آنچه نزد ايشان است گذشته و به سمت 
امروز روز راست گويان است كه از .  يزدان توجه نموده
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خلق گذشته اند و به حقّ پيوسته اند و از ظلمت دوري 
    1".جسته به روشنائي نزديك شده اند

 در بهجي حومهء شهر عكّا امروز مزار حضرت بهاءاهللا
  . است بهائيان جهانزيارتگاهِ

  حضرت عبدالبهاء
در دوره هاي پيشين هر وقت پيغمبري از عالم 
مي رفت پيروانش سرگردان مي شدند و تكليف خود را 

كه بعد از او به چه كسي روي آورند و از نمي دانستند 
در  پيغمبر خودسند موثّقي از چون .   راهنمائي جويندكه

 به نمي توانستنددست نبود مؤمنان سرگردان مي شدند و 
اختالف و تشتّت و ذا ٰلهتمكين نمايند  واحدي شخص

تقريباً از همان روز بعد از تقسيم به فرقه ها و مذاهب 
 افراد بشر هر يك زيرا.  گرفتمي رحلت پيغمبر صورت 

و استنباطش از داراي تشخيصي و فكر و استعدادي است 
كاتوليكها بر اساس اين آيات كتاب متفاوت است مثالً 

ل كه حضرت مسيح به پطرس فرمود كه تو آيهء انجي
صخره اي هستي كه من كليساي خود را بر آن بنا مي كنم 

و به روح  ندا مسيح انبر اين عقيده شدند كه پاپها جانشين
                                                 

  ٢۵٨، صفحه مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس   1
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از پاپ  اطاعت و ندو نمايندهء او در اين عالمالقدس ملهم 
 به منزلهء اطاعت و عبادت پدر كه جانشين پطرس است

ا عده اي اين تفسير را قبول نداشتند اين ام.  آسماني است
بعد  . بود كه فرقه هاي متعدد در دين مسيح بوجود آمد

از رحلت حضرت رسول اكثريت مسلمانان زمان قول 
شيعه را كه حضرت رسول در غدير خم حضرت علي ابن 

هر كه من "ابيطالب را بر دوش گرفت و اعالن كرد كه 
پذيرفتند و گفتند ن "ستمواليش بوده ام علي موالي او ا

اساس در عوض  و بس استما را كتاب خدا يعني قرآن 
خالفت را استوار كردند و حضرت علي امير المؤمنين نيز 

امت اسالم در زمرهء وحدت قبول فرمود كه براي حفظ 
آيه اي در قرآن و اگر خلفاء راشدين در آيد حال آنكه 

روشن بود تكليف وصيتي از حضرت محمد باقي مي ماند 
بعد از رحلتش چنين آسيبي بر هيكل اسالم وارد نمي و 
  .آمد

مقصد آئين بهائي چنانكه در فصول قبل ذكر شد 
چگونه   .وحدت عالم انساني و يگانگي و اتّحاد بشر است

 آن  اگر در بين خودِدر آيدچنين هدفي به دستيابي انسان 
دين انشعاب و تفرقه پديد آيد؟  اين است كه حضرت 
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 عالم جاوداني شتابد ه بفاني قبل از آنكه از جهان هاءاهللاب
بنام لوح كه در مكتوبي هم در كتاب آسماني اقدس و هم 

تكليف مؤمنان را معروف است  عهدي عهد يا كتاب
روشن ساخت و مقرّر داشت كه بعد از او به پسر ارشدش 

 1اقتداءعباس افندي كه بعداً به عبدالبهاء معروف گرديد 
حضرت عبدالبهاء را مبين منصوص خويش .  ندنماي

 آيات و ست كه مي توانبودخواند يعني او و فقط او 
 مقصود  و را تشريح و تفسير نمايدتعاليم حضرت بهاءاهللا

 .بيان دارداز تعاليم و آثار پدر بزرگوارش را براي بهائيان 
در اديان از اين راه باب تفسير از جانب افراد كه هميشه 

  .تالف و انشقاق مي گردد بسته شدباعث اخ
حضرت عبدالبهاء در همان شبي كه حضرت باب 

االول  جمادي پنجمدر شيراز اظهار امر فرمود يعني در 
  . در طهران تولّد يافت1844 مي 23 مطابق با 1260سنهء 

زحمات و بلياتي كه بر پدر با مقارن بود ايام كودكيش 
لتّاسيس بابي ها در جامعهء جديد ابزرگوارش در قيادت 

و در خانواده اي بزرگ شد كه همواره وارد آمد ايران 
 چه نگران و مضطرب بودند كه بر سر حضرت بهاءاهللا

                                                 
   سرمشق گرفتن– پيروی کردن   1
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 پدر ه سال داشت كهنُفقط كمتر از .  خواهد گذشت
 در همان سال افتاد وحبس سياه چال   بهبزرگوارش

 به تبعيد محكوم گرديد و آن طفل نه ساله حضرت بهاءاهللا
افراد خانواده در بحبوحهء زمستان از طهران بدون ساير با 

داشتن وسائل الزم و تن پوشهاي گرم از راه همدان و 
و از گردنه هاي ) 1853(كرمانشاه، روانهء بغداد شدند 

 همدان و كرمانشاهو راههاي كوهستاني پر برف و يخ 
 عبور كرده باالخره به بغداد رسيدند كه خالصه اي از آن

  . گفته شد در شرح حيات حضرت بهاءاهللاقبالً
.  بغداد ده سال طول كشيددر  اقامتدوران 

از سنّ نه سالگي به غربت دچار گرديد حضرت عبدالبهاء 
امور خانوادگي و خدمت پدر و از همان زمان به تمشيت 

 مهر پرورش مشغول بود و در سايه اش نشو و نما مي
واره از عقل و به مدرسه اي داخل نشد اما هم.  فرمود

هوش سرشار برخوردار بود و از پرتو انوار پدر بزرگوار 
 و در همان اوان نوجواني در داشت روشن يدل و جان

مناظره با بزرگان و علماي بزرگ زمان و عارفان نامدار 
 داشت و حضور مي آمدند حضرت بهاءاهللازيارت كه به 

 گاه به امر ايشان رسائلي در جواب مسائل عرفاني مي
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 تنْكُ"رسالهء  مثالً .  نوشت كه باعث حيرت مي شد
 – شانزدهدر پر باري است كه رسالهء  "...مخفياً كنزاً 

در پاسخ يكي از مشايخ صوفيهء فرقهء هفده سالگي 
1.مرقوم داشتهنقشبندي 

در همان سالهاي نوجواني از مقام عظيم پدر آگاه 
د وجودم واپسين زندگاني تا  همان زمان ازگشت و 

در نهايت فداكاري و وفاداري صرف خدمت خويش را 
 در جميع مصائب حضرت بهاءاهللا.  ودامر مباركش فرم

در تبعيدهاي مكرّر ايشان از بغداد به .  شريك بود
اسالمبول و از آنجا به ادرنه و از ادرنه به قلعهء عكّا همراه 
بود و در همه جا سپر بال و كارگزار امور پدر و خانواده 

 غربت و تبعيد و حبس و زندان حضرت دوران  اين .بود
عبدالبهاء به مدت چهل سال بطول انجاميد تا آنكه با 

حضرت عبدالبهاء انقراض خالفت و امپراطوري عثماني 
  .نيز چون زندانيان ديگر آزاد گشت

حضرت عبدالبهاء مركز عهد و ميثاق حضرت 
معهء جامكتوب خويش،   به موجب وصيتِكه   بودهاءاهللاب

با وجود اسناد .  نجات يافت عالم از انشعاب و تفرقه بهائيِ
                                                 

  ۵۵ ه، صفح٢، جلد مکاتيب عبدالبهاءرجوع کنيد به    1



  

 

171 

در مرجعيت و مركزيت كه قلم شارع امر بهائي كتبي از 
از حمالت ايشان باز حضرت عبدالبهاء صادر شده بود 

 چنانكه برادرانش بر نماندارباب حسد و غرض مصون 
لم قضد او برخاستند و چون بهانه اي نداشتند از آنجا كه 

پربارش دائماً در جوالن بود و با بهائيان شرق و غرب 
 بعد از رحلتند كه ودمتّهم نماو را مكاتبه مي فرمود 

گشته  صاحب دعوي جديدي ،خود ، حضرت بهاءاهللا
 و شخصيت نافذاين كوششها به جائي نرسيد و  است اما 

طلعت جذّاب عبدالبهاء چون مغناطيسي پيروان پراكندهء 
   ودر شرق و غرب به هم متّصل ساخترا امر بهائي 

پارچه اي را به وجود آورد كه نمونه جامعهء متّحد و يك 
 كه در آن مردم از هر جهاني.  اي از جهان آينده است

رده كشور در سايهء سراپاز هر و فرهنگ قوم و نژاد و 
ر نهايت صدق و صفا با هم د يگانگي حضرت بهاءاهللا

  .خواهند كردزندگي 
تركهاي " وقتي 1908بدالبهاء در سال حضرت ع

 حكومت عثماني را برانداختند و خالفت را "جوان
د ساير زندانيان از حبس خالص شد  مانن،منسوخ نمودند

اما زحمت زندان و محكوم بودن به تبعيد و غربت از وطن 
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ه از اين  فرمود چنانچ1رور مقابلهال صبر و سرا با كم
ر مجمعي در پاريس عبارات در يكي از خطاباتش د

  :پيداست
يأس .   كدورت انسان از عالم ماديات است،حزن انسان"

پس واضح و مشهود .  و نوميدي از نتائج عالم طبيعت است
 انسان و ذلّت نحوستشد كه حزن انسان و نكبت انسان و 

اما از احساسات روحانيه هيچ .  انسان همه از ماديات است
غم

                                                

ي از براي انسان حاصل نمي ضرري و زياني و غصه و 
چون اين احزان از ماديات حاصل مي شود چاره ...شود

وقتيكه از .  نيست جز اينكه رجوع به روحانيات بكنيم
ماديات نهايت تنگدلي حاصل گردد انسان توجه به 

انسان وقتي در نهايت .   زائل مي شود،روحانيات مي كند
ر آيد خداي مشقّت، نهايت يأس مي افتد چون به خاط

اما اين نفوسي كه ... مسرور مي شود،مهربان دارد
 2توجهشان صِرف به عالم ماديات است و در بحر ناسوت

  ؟ چه تسلّي خاطر دارند3نحمستغرقند در وقت بال و مِ
نفسيكه معتقد به اين باشد كه حيات انسان محصور در 
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   جهان انسانی  2
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و در بال و مصيبتي حيات مادي است چون ناتوان گردد 
 بكوبد به چه چيز اميد دارد 1 رحيلسرفتار شود و كوگ

هر انساني كه احساس روحاني ...و به چه چيز تسلّي يابد
 من چهل سال در حبس بودم با . دارد تسلّي خاطر دارد

 هر نفسي را به آن . آنكه تحمل يك سال ممكن نبود
 از ،حبس مي آوردند يك سال بيشتر زندگاني نمي كرد

 اين چهل  درہ مي شد لكن من الحمدللّهالك غم و غصه
هر صبح بر مي خاستم مثل .  سال در نهايت سرور بودم

هر شب .  اينكه يك بشارتي جديد به من مي رسيد
احساسات .   تاريك مي شد نور سرور در قلب مي افزود

 روحاني تسلّي خاطر و توجه به خدا سبب روح و ريحان
ات روحاني نبود اگر توجه به خدا نبود احساس.  است

2"چهل سال در حبس چه مي كردم؟

حضرت عبدالبهاء پس از آزادي از زندان 
بر .  زندگاني راحت و آسوده اي براي خويش نخواست

 قيام نمود و به سفرهائي دور و الهي خدمت و ترويج امر
شمالي سفر دراز در بعضي از ممالك اروپائي و امريكاي 

 
   طبل سفر و کوچ کردن  1
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در تعاليم پدر ا كه كرد و پيام صلح و اتّحاد بشر ر
بزرگوارش مذكور بود به گوش مردم آن كشورها 

در مجامع علمي و فلسفي و كليساها و كنيسه ها .  رسانيد
و مساجد نداي امر جديد را بلند فرمود و در جرائد آن 

تفاصيلي دربارهء آن سفر نوشتند و همه غير از زمان 
معدودي كه در دين خويش تعصب داشتند در مدح و 

 گاه پيغمبراو را .  حضرت عبدالبهاء داد سخن دادنداي ثن
شرق و گاه مبشّر صلح و سالم خواندند و صورت 

دربارهء اين اسفار در يكي از .  خطاباتش را منتشر ساختند
  : خطاباتش چنين مي فرمايد

 بعد از آزادي مدت سه سال يعني هاين مسجون چهل سال"
 اقليم اروپا و  در1913 تا نهايت سنهء 1910از سنهء 

قارهء وسيع امريكا سير و سفر نمود و با وجود ضعف و 
ناتواني شديد در جميع شهرها در محافل عظمي و كنائس 

در كه كبري نعره زنان نطق هاي مفصل كرد و آنچه 
.   مسئلهء جنگ و صلح بود انتشار دادالواح و تعاليم بهاءاهللا

اليمي انتشار  تقريباً پنجاه سال پيش تعحضرت بهاءاهللا
فرمود، آهنگ صلح عمومي بلند كرد و در جميع الواح و 
رسائل بصريح عبارت از اين وقايع حاليه خبر داد كه عالم 
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 حرب عمومي ،انساني در خطر عظيم است و در استقبال
ه  در خزائن جهنّمي2 زيرا مواد ملتهبه1محتوم الوقوع

الم انساني ذا عٰله  ...اروپا بشراره ئي منفجر خواهد گشت
را دعوت به صلح عمومي فرمود و الواحي به ملوك و 
سالطين نگاشت و در آن الواح مضرّات شديدهء جنگ 
بيان فرمود و فوائد و منافع عمومي آشكار كرد كه حرب 

 حيات ، صلح،الهيهادم بنيان انساني است و انسان بنيان 
 اين است اساس ...  ممات مصور،حرب  .مجسم است

اين است اساس شرايع .  اين است فيض آسماني.  الهي
باري من در جميع مجامع فرياد زدم كه اي عقالي .  الهي

 ابر ،عالم و اي فالسفهء غرب و اي دانايان روي زمين
تاريكي در پي كه افق انساني را احاطه نمايد و طوفان 
شديدي در عقب كه كشتي هاي حيات بشر را در هم 

 مدن و ديار اروپ را شكند و سيل شديدي عنقريب
احاطه كند پس بيدار شويد بيدار شويد هشيار گرديد 

 3به عونهشيار گرديد تا جميع به نهايت همت برخيزيم و 
 وحدت عالم انساني برافرازيم و صلح مِلَه عالهيو عنايت 

 
   حتمًا وقوع می يابد  1
   آتش شعله ور  2
   مدد و کمک  3
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عالم انساني را از اين خطر عظيم عمومي ترويج كنيم تا 
م صلح عمومي حال وقت آن است كه عل...نجات دهيم

برافرازيد و اين سيل عظيم را كه آفت كبري است 
1".مقاومت نمائيد

 جامعه هاي نو رسيده و ،اين سفرهاي پر ثمر
را در بالد غرب تقويت نمود و نيز عامه را بهائي ضعيف 

در هنگام .   باخبر ساختآئين حضرت بهاءاهللاز مقاصد 
 معبد بناي -سنگخويش بدست سفر به آمريكا از جمله 

بهائي را كه بنام مشرق االذكار معروف است در حومهء 
شهر شيكاگو به كار گذاشت و امروز معبد رفيعي با 
هندسهء بديعي در آنجا برپا است كه آنرا از بناهاي 

هزاران نفر تاريخي كشور آمريكا شناخته اند و هر سال 
از مردم غالباً غير بهائيان از آنجا ديدن مي كنند و از امر 

  .خبر مي يابندبهائي 
باري حضرت عبدالبهاء پس از سفر اروپا كمي 
قبل از جنگ جهاني اول به اراضي مقدسه در منزل 

وقايع حيات اين شخص .  خويش در حيفا مراجعت فرمود

                                                 
   ۴٣ ، صفحه٣، جلد خطابات عبدالبهاء  1
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 و الهامات الهي جليل خود مبين اين مطلب است كه قواي
غيبي پشتيبان و هادي و ظهيرش بوده است و مطالعهء 

كه چگونه يك انسان  به راستي سبب حيرت است آثارش
منفرد و مهجوري كه در دورهء زندگاني اكثراً دربدري و 

مدرسه اي نديده و كتابخانه اي بي سر و ساماني كشيده و 
در دسترس خويش نداشته قادر است كه با نهايت 
فصاحت آثار بسيار پرباري را به وجود آورد كه 

 تا .  شگفتي وادار كندهوشمندان جهان را به ستايش و
بحال بيش از سي هزار از الواح و آثار حضرت عبدالبهاء 

از به دست آمده كه بعضي از آنها را در مجلّدات متعدد 
در سه  خطاباتدر يازده جلد و مكاتيب عبدالبهاء قبيل 
كه به دستور پدر  هرسالهء مدني و مفاوضاتو جلد 

 و لهء سياسيهرساو  نوشته شده 1875بزرگوار در سال 
دهها كتاب ديگر كه به عناوين مختلف از آثارش نقل 

  .نموده اند جمع گرديده است
حضرت عبدالبهاء مركز ميثاق امر بهائي نه فقط 
ضامن اتّحاد اهل بهاء و پيروان امر جديد بود و نه فقط با 

 آگاهي بيشتري به يينات خويش از آثار حضرت بهاءاهللاتب
تشويق نمود كه بر آنان را نيز لكه بهائيان جهان بخشيد ب
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خدمت جامعهء انساني قيام نمايند و در استقرار آئين 
  .بهائي به اطراف و اكناف عالم منتشر شوند

 در سنّ هفتاد و 1921 باالخره در آن بزرگوار
هفت سالگي از اين عالم رحلت فرمود و مزارش در 

براي خود كه است در محلّي و دامنهء كوه كرمل 
امروز محلّ و ار جسد حضرت باب ساخته بود استقر

  .ان استزيارت و توجه بهائيان جه
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   شوقي افندي رباني،اهللاحضرت ولي امر
كشتي امر بهائي را ناخدائي آگاه چون حضرت   

  وعبدالبهاء به مدت بيست و نه سال هدايت و قيادت كرد
 شديدطوفانهاي .  درياهاي ژرف بيكران را در نورديد

اي دور هكرانه به  تا جنگيد با امواج خروشان ديد و
دست رسيد و به هر ساحلي كه لنگر انداخت كاالي 

 جمعي ، را عرضه داشت و در هر جايالهيگرانبهاي امر 
را با متاع ايمان توانگر ساخت و پيش از آنكه درگذرد 

كّان را بدست جواني توانا نهاد كه فقط بيست و چهار س
رش گذشته و در دامان محبتش پرورش يافته سال از عم

حضرت عبدالبهاء وصيت نامه اي به خطّ و امضاء .  بود
 كه به الواح وصايا معروف است نوادهء خويش دخو

 تعيين فرمود و اهللاشوقي افندي رباني را به عنوان ولي امر
  .مركز عهد خويش قرار داد

در وقتي كه حضرت شوقي افندي به واليت امر   
ده ها هزار بهائي در آن كه هائي رسيد جز در ايران ب

بهائيان چند  تعداد ، بودالهيساكن بودند و زادگاه امر 
كشور ديگر در اروپا و آمريكا بسيار معدود و اطّالعشان 

 جز چند اثر از آثار بيشمار . از امر بهائي محدود بود
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بود و غير از  شده ن به زبانهايشان ترجمه حضرت بهاءاهللا
حضرت عبدالبهاء با مكاتبات خويش در تشريح كه آنچه 

در مجامع  خطابات مفصلي كه ياو به افراد امر بهائي 
ديني و علمي بعضي از كشورهاي اروپا و آمريكا ايراد 

  .منبع اطّالعي نداشتند ديگر ،فرموده بود
بهائيان جهان در آن زمان گروه هائي منفصل از 

هاء را پدري مهربان و يكديگر بودند كه حضرت عبدالب
شخصيتي عظيم و معلّمي روحاني مي دانستند و از چشمهء 

ض جوشانش سيراب مي گشتند و بنا به عشق و ايماني افي
كه به حضرت عبدالبهاء داشتند بي چون و چرا به 

  .برگزيدهء جوانش پيوستند
 چنين جامعهء وفادار ولي اهللاحضرت ولي امر  

با و به تدريج هدايت فرمود پراكنده و غير منسجمي را 
 ،صبر و شكيبائي و حكمت و دانائي به ثمر رسانيد تا آنكه

المللي و متّحد و   جامعه اي بين،ه امروز مي بينيمچچنان
با كوششهاي منظّم و هم اعضايش مرتبط بوجود آمد كه 
 كه در ييج نداي وحدت و محبتوآهنگ و مؤثّر به تر

  .ولندآئين يزداني خود يافته اند مشغ
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 از جمله به ترجمهء آثار اهللاحضرت ولي امر
آن  پرداخت و با نهايت فصاحت مهمهء حضرت بهاءاهللا

از زبان اصلي به انگليسي ترجمه فرمود و از آن الواح را 
آسان تر و سريع  راه ترجمهء آثار بهائي به زبانهاي ديگر 

و بهائيان نو رسيده در كشورهاي انجام پذيرفت تر 
 كه در الهيصت يافتند كه به گنجينهء وحي مختلف فر

 يابند و بر ي تجلّي كرده دسترستعاليم حضرت بهاءاهللا
عرفان خويش بيفزايند و با اطميناني بيشتر و بصيرتي 
.  روشن تر بر خدمت عالم انساني متّحداً متّفقاً قيام نمايند

تأئيدات ملكوتي نظم جهان با و نيز حضرت شوقي افندي 
 پنهان بود آشكار الهي در صدف آيات آرائي را كه

ساخت و در نتيجه تشكيالت روحاني و منظّم جامعهء 
بهائي بوجود آمد كه امروز حافظ وحدت بهائيان جهان و 

 نظمي كه بشارتش را . انسجام جامعهء ايشان استباعث 
 ريخته  قلم حضرت بهاءاهللاراحضرت باب داده و طرحش 

ش مركز ميثاق امر لي مقام عامهندسمواد اوليه اش را و 
به دست حال بهائي حضرت عبدالبهاء گرد آورده بود 

بنيان بدست ساختمان آن  شد و ردهپس اهللاحضرت ولي امر
يافته و  عارتفابه تدريج و  استوار گرديد  وآغاز شتواناي



                                                                             182

باالخره پناهگاه بشر بال كشيدهء سرگردان و  يافتخواهد 
  .دخواهد ش

با واليت ي سي و شش سال  طاهللاحضرت ولي امر
زحمات شبانه روزي خويش بهائيان را بصيرتي جديد 
بخشيد تا امر بهائي را مبداء و منشاء تمدني بديع شناسند 

تحول و كه درمان دردهاي اجتماع بشري در اين عصر 
تمدني كه نه شرقي است و نه غربي .  سرگرداني است

 به اهللا امرآثار حضرت ولي.   است و ملكوتيالهيبلكه 
يق مكنونه در امر افارسي و انگليسي كه همه در بيان حق

 از دبهائي است بسيار است و عالوه بر چندين مجلّ
متعدد نگاشته رسائل  ، خود ترجمهء آثار حضرت بهاءاهللا

بدون و كتابي در تاريخ امر بهائي تأليف فرموده كه 
ضرت مطالعهء آنها مقاصد امر بهائي و اهميت تعاليم ح

  .گرددمي نه بايد بر اهل تحقيق آشكار چ چنانبهاءاهللا
بود  اهللابر اثر تبيينات و تعليمات حضرت ولي امر

ي كه در دل و جان يافته اند كه بهائيان دانستند كه ايمان
كه  نيست كه به دين جديدي منتسب گشته اند فقط آن

 احكام اديان قديم را منسوخ داشته و آئين نوي بر جاي
متوجه به نظرگاهشان يقين يافتند كه بلكه باشد نهاده  هانآ
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وظيفه و مسئوليتشان دانستند كه و افقي وسيع تر است 
 است و خالي الهيبناي نظم جهان آرائي است كه اساسش 

و داراي محاسن جميع است از مفاسد نظمهاي ديگر بشري 
جهان را جهاني ديگر و آن نظمي است كه آنها است 

اين بينش جهاني آئين بهائي را حضرت .  كردخواهد 
 .  در آثار بيشمار خويش مكرّر فرموده استاهللاولي امر

نظم جهاني بنام كه از رسائل خويش مثالً در مجموعه اي 
 طرحي كه درراجع به  به چاپ رسيده هللاحضرت بهاءا

را يآثار بهائي براي عالم انساني ريخته شده مطالب مهم 
چنين جمهء چند عبارت از آن تربيان مي فرمايد كه 

  : است
ديگر عصر شير خوارگي و كودكي بشر بسر رسيده و "

عالم انساني حال به هيجان و التهابي دچار است كه با 
سخت ترين دورهء تكاملش يعني دورهء ماقبل بلوغش 

 بحد يمالزمت دارد، دوره اي كه غرور جواني و سركش
امش و رسيده بتدريج فروكش مي كند و آر ٰاعلي

معقوليت و متانت كه مخصوص دورهء بلوغ است بجايش 
مي نشيند، سپس نوع بشر بمرحلهء رشد و كمال مي رسد 
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و قادر مي شود بقوا و قابليتي فائز شود كه ترقّيات 
  .آن استه نهائيش وابسته ب

ست كه  ااد اهل عالم درخشانترين مرحله اياتّح  
 اتّحاد خانواده و . آن روان استه حال جامعهء انسان رو ب

بوده دولت شهري و اتّحاد ملّي مراحلي قبيله و اتّحاد 
است كه بشر آن را پيموده و با موفقّيت پشت سر گذاشته 
است و امروز اتّحاد جهان است كه هدف و مقصد بشر 
 ٰسرگردان است، دورهء ملّت سازي سپري شده به اعلي

لوغ مي به لهذا جهاني كه ب.  درجهء خود نزديك مي شود
رسد بايد خود را از شرّ اين بت برهاند و وحدت و 
يگانگي جميع روابط انساني را قبول كند و يكباره 

اندازد كه اين اصل اصيل وحدت را در دستگاهي را براه 
  .آن تجسم بخشد

در اين عصر، "  اعالن فرمودحضرت بهاءاهللا  
كه تاكنون را به حركت آورده روحي بديع ملل جهان 

 ".ي بعلّت آن نبرده و سبب آن را نشناخته استاحدي پ
  )ترجمه(

: و به نسل معاصر خود چنين خطاب مي فرمايد  
 از براي حفظ و اهللا و مذهب اهللاي پسران انسان دين "
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ست راه  ااين... اتّحاد و اتّفاق و محبت و الفت عالم است 
 محكم متين، آنچه بر اين اساس  اساس1ِسمستقيم و اُ

شود حوادث دنيا او را حركت ندهد و طول زمان گذاشته 
اصالح " :و همچنين مي فرمايد 2".نريزانداو را از هم 

و  3"عالم و راحت امم ظاهر نشود مگر به اتّحاد و اتّفاق
نور اتّفاق آفاق را روشن و منور ": هددبعالوه شهادت مي

اين  ... حقّ آگاه گواه اين گفتار بوده و هست.  سازد
4. است"مل مليك آمالان مقاصد و اين اَمقصد سلط

 ع انسان به نحوي كه حضرت بهاءاهللاوحدت نو"  
ست كه يك جامعهء متّحد  امقرّر فرموده مستلزم آن

جهاني تشكيل يابد كه در آن تمام ملل و نژادها و اديان و 
حال استقالل طبقات كامالً و پيوسته متّحد گشته و در عين 

ار اعضاء مركّبه اش تماماً و دول عضوش و آزادي و ابتك
اين جامعهء متّحد جهاني تا .  يقيناً محفوظ مانده باشد

جائي كه مي توان تصورش را نمود بايد داراي يك 
هيأت مقنّنه باشد كه اعضايش بمنزلهء امناي تمام نوع 

 
   بنياد –پايه   1
  ١۴٠، صفحه منتخباتی از آثار حضرت بهاءالّلہ   2
  ٢٧٩، صفحه اشراقات و چند لوح ديگر    3
  ٩۵حه ، صف١، جلد الهیآيات      4
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انسان بالمĤل جميع منابع ملل آن جامعهء جهاني را در 
ع كند كه براي تنظيم اختيار خود گيرد و قوانيني را وض

حيات و رفع حاجات و ترميم روابط جميع ملل و اقوام 
  .الزم و واجب است

ه به پشتيباني در چنان جامعه اي يك هيأت مجري •
يك نيروي پليس بين المللي مصوبات هيأت 
مقنّنه را اجراء كند، به تنفيذ قوانينش پردازد و 
وحدت اصليهء تمام جامعهء جهاني را حفاظت 

  .يدنما
و نيز يك محكمهء جهاني تشكيل شود كه تمام  •

دعاوي حاصله بين عناصر مركّبهء اين نظام 
جهاني را داوري كند و حكم نهائي و الزم 

  .االجرايش را صادر نمايد
يك دستگاه ارتباطات و مخابرات بين المللي  •

بوجود آيد كه با سرعتي حيرت انگيز و نظم و 
 كرهء زمين را ترتيبي كامل به كار افتد و جميع

در برگيرد و از جميع موانع و قيود ملّي آزاد 
  .باشد
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يك پايتخت بين المللي بمنزلهء كانون و مركز  •
كه  كانوني ،اعصاب مدنيت جهاني تعيين شود

براي تمركز و توجه قواي وحدت بخش حيات 
ه باشد و از آن انوار نيرو بخش و جان افزايش ب

  .جميع جهات ساطع گردد
 و يا يكي از زبانهاي 1بين المللي ابداعيك زبان  •

 عالوه بر زبان مادري در كه  شودموجود انتخاب
  .تمام كشورهاي فدرال جهاني تعليم داده شود

يك خطّ و ادبيات جهاني، يك نظام مشترك  •
براي پول و اوزان و مقادير تعيين شود و روابط 
و تفاهم بين نژادهاي متنوع و ملل جهان را ساده 

  .نمايدو سهل 
در چنين جامعهء جهاني علم و دين يعني دو  •

تواناي بشر با هم آشتي پذيرند و نيروي بسيار 
  .همكاري نمايند و در پيشرفتش هماهنگ شوند

در سايهء چنين نظامي مطبوعات به اظهار نظرات  •
و عقايد بشر كامالً ميدان دهد و از اينكه مورد 
سوء استفادهء ارباب غرض چه شخصي و چه 

 
   نو آوردن  1
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مي قرار گيرد ابا كند و از قيود نفوذ ملل و عمو
  .دول متنازع رهائي يابد

•  منابع اقتصادي جهان تحت نظم در آيد و از مواد
 بازار . خامش بهره برداري و استفاده شود

فروشش توسعه و هماهنگي يابد و محصوالتش 
  .بطور عادالنه توزيع شود

 و ابتها و كينه ها و دسائس ملّي از ميان برخيزدقر •
دوستي و حسن ه تعصبات و عداوتهاي نژادي ب
  .تفاهم و همكاري تبديل گردد

علل خصومتهاي ديني رفع و موانع و قيود  •
اقتصادي كامالً الغاء و تفاوت فاحش طبقاتي 

هم فقر و فاقه و هم مالكيت و ثروت .  نابود شود
فوق العاده از بين برود و نيروهاي عظيمي كه در 

ي و سياسي بهدر مي رود از راه جنگهاي اقتصاد
اهداف اليقي از قبيل توسعهء ه آن پس معطوف ب

اختراعات و ترقيات فنّي و ازدياد توليدات و 
 امراض و توسعهء 1محصوالت بشري و ازالهء

تحقيقات علمي و باال بردن سطح صحت و 
                                                 

   از ميان بردن  1
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 و اعتالء مغز و فكر بشري و بهره مندي 1تشحيذ
 زمين و درازي از منابع بكر و ناشناختهء كرهء

عمر انسان گردد و به ترويج هر وسيله اي كه 
حيات فكري و اخالقي و روحاني نوع انسان را 

  .تقويت كند پردازد
در چنان جامعه اي يك نظام فدرالي جهاني  •

برقرار گردد كه بر جميع بالد حكومت نمايد و 
 منابع بسيار عظيمش باشد و 2فرمانرواي بالمنازع
ق و غرب را در برگيرد و مرامهاي عاليهء شر

طلسم جنگ و بدبختي را بشكند و به استفاده از 
 .  جميع منابع موجود در زمين راغب باشد

عدل و داد شود و در چنان نظامي زور خادم 
ي از يك وبقايش بر شناسائي خداوند يگانه و پير

اين است هدف و .  متّكي باشد دين عمومي
ي وحدت مقصدي كه نوع انسان بر اثر نيروها

3".بسويش روان استناگزير بخش حيات 

 
   تيز کردن  1
   بی رقيب و بی مخالفت ديگران  2
  ١۵٧-١۵٣، صفحه نظم جهانی بهائی   3
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 عالوه بر ترجمه و تبيين آثار اهللاحضرت ولي امر  
 تأسيس محافل روحاني كه هيأت ا بحضرت بهاءاهللا

حاكمهء  جامعهء بهائي در هر ده يا شهر يا مملكت است 
كه در كتاب را عالم بهائي را هدايت فرمود و بنياني 

در سراسر گذاشته شده بود اقدس و الواح وصايا اساسش 
وظائف آنرا معين و جهان مرتفع ساخت و طرز انتخاب 

 در اجراء نقشهء ملكوتي حضرت بهائيان را سپس . فرمود
 در سراسر جهان الهي را بر تأسيس امر آنانعبدالبهاء كه 

  .  موظّف مي ساخت رهبري كرد
حضرت شوقي افندي بعد از سي و شش سال با 

ه روزي امر بهائي را از جامعه اي رنج و مرارت شبان
 مشهوري ارتقاء دادند و مجهول و كوچك به آئين جهانيِ

  .  از اين عالم درگذشتند و به عالم بقا پيوستند1957در 
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    برخي از تعاليم اجتماعي بهائي– چهارمبخش 
  وحدت عالم انساني 

  تساوي حقوق زن و مرد 
  زبان بين المللي 
  ترك تعصبات 

  م و تربيت اجباري و عمومي تعلي
   بي حساب نه فقر و فاقه و نه ثروتِ

ن اعنتمدن مادي بايد با تمدن روحاني هم
   گردد
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  وحدت عالم انساني
چنانچه مي دانيد و قبالً بدان اشارت رفت مقصد 
و هدف آئين بهائي وحدت عالم و اتّحاد و يگانگي بين 

 بسياري از آثار حضرت  درانسانها است و اين مقصد عظيم
  : عنوان گشته استبهاءاهللا

اي دوستان سراپردهء يگانگي بلند شد به چشم بيگانگان "
و برگ يك يكديگر را مبينيد همه بار يك داريد 

1".شاخسار

"نْفي الحقيقه عالم يك وطن محسوب است و ملي  ع
2" آناالرض اهلِ

 نْيع محقّ جلّ جالله از براي اصالح عالم آمده تا جم"
3".لي االرض به مثابهء يك نفس مشاهده شوندع

4"مقصود از اين ظهور اعظم اصالح عالم بوده و هست"

 نداي وحدت عالم انساني را در حضرت بهاءاهللا  
زماني بر آورد كه جهان معاصرش حاضر و آماده براي 

در ايران زمان ناصرالدين شاه اكثر مردم كشور .  آن نبود
                                                 

  ١۴، صفحه دريای دانش   1
  ٢٠همان کتاب، صفحه    2
  ٢٠همان کتاب، صفحه    3
  ٢٠همان کتاب، صفحه    4
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تحت كومت و حتي و در چنگال مظالم بيسواد و خرافا
در ديگر نقاط جهان نيز .  سيطرهء علماي دين بودند

در .  گوش شنوائي براي شنيدن نداي يگانگي بشر نبود
آن زمان مرام ناسيوناليزم به اوج خود رسيده بود و 
محدودهء وطن بزرگترين واحد مجتمع بشري بشمار مي 

هم  ه كسي آن كاستدر چنان زماني چقدر غريب .  رفت
اغلب مردم جهان در آن وقت از ايران كه نامش را هم 

 اعالن وحدت عالم انساني نمايد زيرا مفهوم ،نشنيده بودند
عالم انساني در آئينهء تصور مردم زمان نمي گنجيد و در 
هنگامي كه نداي وحدت عالم از ايران برخاست مردمش 

  . بي خبر بودندجهاناز اوضاع و احوال ٰ حتّي
 بعنوان يك واحد "عالم"در اروپا نيز مفهوم   

 همه جامجتمع بشري از دايرهء ادراك مردم بيرون بود و 
.   شعار دولت و ملّت بود،عظمت وطنو وطن پرستي 

 اعظم ناپلئون سوم امپراطور فرانسه و بيسمارك صدر
رقابتهاي استعماري بين . آلمان با هم در جنگ بودند

 در ر بود ولي حضرت بهاءاهللامان در كاممالك مقتدر ز
ردهء يگانگي را در جهان برافراشت و چنان زماني سراپ

كه اين را ارادهء خدا براي اين عصر شمرد و فرمود  آن
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سرنوشت بشر است كه به يگانگي روي آورد و جز اين 
  .راه نجاتي پيدا نيست

 تعاليمي را به مي توان گفت كه حضرت بهاءاهللا
 او جز كساني كه به  خودِدر زمانِعالم ابالغ فرمود كه 

مدد ايمان سخنانش را به جان باور ميكردند براي ديگران 
 هين شاه كسي را ب زمان ناصرالددر ايرانِ.  مفهوم نبود

اصول بود اعتنائي مفاهيمي جز آنچه در چارچوب فقه و 
ه بيشتر ب در ايران بهاءاهللاد و مخالفت مردم با حضرت بون

يني بود و حمله به بهائيان از آن جهت واسطهء تعصبات د
 را بود كه به تجديد اديان معتقد بودند و حضرت بهاءاهللا

مسلمانان حضرت حال آنكه  مي دانستند و الهيمظهر 
محمد را خاتم النّبيين و دين اسالم را آخرين دين خدا تا 

 اما مفهوم وحدت عالم انسان . آخر الزّمان مي پنداشتند
چنانچه قبالً ب نيز قبول نمي شد زيرا در كشورهاي غر

گفته شد حب وطن و حفظ منافع ملّي باالترين فضيلت 
ه هر كس در مملكت خويش مي بود و مفهوم جهان ب

.   زمان وجود نداشت آنبشري درعنوان يك واحد 
كه  اين است كه آيا مفهوم وحدت عالم انسان سئوال
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ع پرستانه فقط يك شعار نو اعالن فرمود حضرت بهاءاهللا
  :و از همان نوع است كه مثالً سعدي شيراز فرمود

    بني آدم اعضاي يكديگرند
  كه در آفرينش زيك گوهرند

 خواب و خيال هفرموددر اين باره  آنچه حضرت بهاءاهللا
زيرا پشتوانه اش خدا است و و يا آرزوئي محال نيست 

چراغ راهش تعاليمي بديع كه آن وحدت را به سامان مي 
بر دو نوع است يكي    اما تعاليم حضرت بهاءاهللا.رساند
 مي دهد و 1كه ما را بطرف آن هدف سوقاست آنها 

ديگري آنها كه موانعي كه در راه ما به آن مقصد است از 
  :د مي فرمايدميان بر مي دار

اي اهل عالم فضل اين ظهور اعظم آنكه آنچه سبب "
م و آنچه اختالف و فساد و نفاق است از كتاب محو نمودي

2"علّت الفت و اّتفاق است ثبت فرموديم

از  بوده و هست "آنچه سبب اختالف و فساد و نفاق"
مفاهيم رايج و متداول بين پيروان اديان است كه بر جمله 

اساس احكام آئين خويش بشر را منقسم به كافر و مؤمن 

 
   به پيش راندن  1
  ٩۶، صفحه دريای دانش   2
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حضرت .  دختنو جهنّمي و بهشتي و طاهر و نجس مي سا
عاليم و احكامي از اين قبيل را منسوخ  جميع تبهاءاهللا
 احكام و تعاليمي است كه ،اما دستهء ديگر.  استساخته 

ما را به سوي وحدت هدايت مي كند و به سرچشمهء 
يگانگي مي رساند كه در اين كتاب شمه اي از آنها مورد 

 اوراق اين كتاببحث ما است و طرح اصلي كلّي نيز در 
 آينده صفحات در  راترمذكور گرديد و تفصيل بيش

  .مالحظه خواهيد كرد
تفاوت ديگر در اين است كه تعاليم آئين بهائي   

 است كه جلوه گاه ارادهء الهيقوهء نافذه اش كلمهء 
 توجه به اين بيان حضرت بهاءاهللا.  خداوند مهربان است

 الهيبراستي مي گويم آنچه از سماء مشيت " :فرمائيد
1".و اتّحاد و اتّفاق اهل آن استنازل، آن سبب نظم عالم 

 را در اين عصر داير الهي مشيت و چون حضرت بهاءاهللا
بر تأسيس وحدت عالم انساني اعالم فرموده اند، يقين 
است كه در اركان عالم نفوذ مي فرمايد، چنانكه نفوذ هم 

تمدنهاي بزرگ عالم كه بر اثر مانند همهء .  كرده است
به وجود آمده، كالم اني نفوذ كلمات مربيان آسم

                                                 
  ١۶٣، صفحه  بعد از کتاب اقدسعه الواحمجمو   1
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هيچ نيروي چنان خواهد كرد زيرا  نيز حضرت بهاءاهللا
مقاومت هيچ در هيچ زماني و بر نتابد  الهيدنيوي با كالم 

كشوري و لشكري و پادشاهي، امر و ارادهء خدا را از 
از پيش چنين بوده .  پيشرفت باز نداشته و نخواهد داشت

ه برداشت البتّه جنبهء   اينگون.و همواره چنين خواهد بود
عام ندارد و فقط به اهل ايمان مربوط مي شود كه مي 

 آورده جاري خواهد شد و الهيگويند آنچه مظهر ظهور 
 چون ديگر اعتقادشان بر اين است كه حضرت بهاءاهللا

را تاريخ ظاهر شد ولي تاريخ آن فرستادگان خدا قبل از 
قّق مي يابد  در عالم وجود تحفرمودهلهذا آنچه  و تخسا

 از قلم حضرت . و كالمش خلق جديدي مي آفريند
  : نگارش يافتهبهاءاهللا

روح جديد معاني به امر آمر  ٰاعلياز حركت قلم "
حقيقي در اجساد الفاظ دميده شد و آثارش در جميع 

1".اشياء ظاهر و هويدا

از اين مبحث عرفاني بگذريم و برگرديم به اين   
اصالً شدني دت عالم انساني كه آيا وحپردازيم موضوع 

در   آيا است يا فقط در مرحلهء حرف باقي مي ماند؟
 

    ۶٧ ، صفحهمنتخباتی از آثار حضرت بهاءالّلہ   1
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جهاني كه هر روز در جنگي است و مردمان به كشتار 
يكديگر مشغولند چگونه داعيهء يگانگي بشر را مي توان 

  آرزوئي واهي ندانست؟
 واجب است كه حضرت بهاءاهللاذكر اين نكته   

 وحدت و يگانگي بشر فرموده است براي وصول به هدف
كه سرنوشت محتوم ما است دو راه وجود دارد و انتخاب 

راه اول سر تسليم نهادن به .  يكي از اين دو راه با ما است
حكم و رأي خداوند است كه فوراً سبب حصول اتّحاد 

 و اين همان راهي است كه معدودي در مي گرددبني آدم 
د و منسجم پيموده و جامعه اي متّحهر نقطهء جهان 

مركّب از مردم هر كشور و هر قوم و هر نژاد و هر دين 
  .و مذهبي تشكيل داده اند

 سخت و دشوار و است بسراه دوم راهي   
را دوم بشر اين راه افسوس و دريغ كه  ،مصيبت بار

خداوند بخشندهء مهربان براي از آنچه كه برگزيده و 
امر  ،غرورانسان م . غافل مانده استنجاتش عرضه داشته 

براي رفع مشكالت در عوض  و خدا را به يك سو افكنده
از فكر و رأي كج انديش چاره جسته و به اين خويش 



  

 

199 

                                                

 سال چند ده كه يكصد و ير و انذار حضرت بهاءاهللاتحذ
  :يش اظهار داشته وقعي نگذاشته استپ

از حقّ جلّ جالله بخواهيد تا نفوس را از درياي آگاهي "
ه اگر في الجمله آگاه شوند ادراك بي نصيب نفرمايد چ

مي نمايند كه آنچه از قلم حكمت جاري و ثبت شده به 
و راحت و امنيت و منزلهء آفتاب است از براي جهان 

مصلحت كلّي در آن است والّا هر يوم بالياي جديدي 
1".ارض را اخذ نمايد و فتنهء تازه اي برپا شود

ن در جاي ديگر به صراحت مي فرمايد كه اي  
آشوبها شدت خواهد يافت و عاقبت به هرج و مرجي 

به .  فش مرتعش مي گردديوصتخواهد انجاميد كه قلم از 
 پيش بيني فرموده به نحوي كه حضرت بهاءاهللاين ترتيب 

تحقّق وحدت عالم انساني بعد از دوران مصائبي است كه 
 است چنانكه  ناشي گشتهالهيت بشر از نصائح لغفثر ابر 

ضي از دوا احتراز جويد بيماريش روز بروز اگر مري
شدت پذيرد و آنقدر دردش افزايش يابد و رنجور شود 

 يگانگي جامعهء . دارو مجبور شودر قبول تا باالخره ب
و نتيجهء طبيعي بشري نيز همين مسير را طي مي كند 

 
  ١٨، صفحه دريای دانش   1
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 تا مدتي مبتالي به آن است كه الهياز نصايح  رش بغفلت
داروئي كه پزشك دانا به ناچار  تا سختي و بال گردد

حضرت شوقي افندي ولي امر .  تجويز نموده روي آورد
  :بهائي مي فرمايد

 شديده جهان و جهانيان را سراسر 1هر چند عواصف"
احاطه نموده و غبار جنگ و ستيز آسمان عالم را تيره و 

 و 3 مصائب2تاريك كرده ولي تا عالم امكان در نيران
 از مكايد سياسيه و 4و ملل مشمئزباليا نسوزد و دول 

 5مقاصد سيئهء خفيه شان نگردند و افراد بشر از هبوب
اين بادهاي مسموم مخالف هوي و هوس پشيمان و 

 الهيمأيوس نشوند انوار ابدي از مشرق اين ظهور كلّي 
پرتوي بر عالم نيفكند و لب تشنگان عالميان به كوثر 

سته و آزرده نگردند  تا خ. عرفان و ايمان واصل نگردند
و متنفّر از حال پر وبال خويش نشوند و تشنه و سرگردان 

 اين تعاليم و 6 علويت، را ننمايندتآرزوي ساحل نجا
                                                 

   تندبادها  1
   آتش ها  2
   مصيبتها  3
   بيزار و تنّفر  4
   وزيدن  5
   برتری  6
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سه چهره نگشايد و قدر1سمومنزلتش  و  اين كلمات مقد
2".معلوم نشود انظار در

به اين ترتيب بايد گفت كه بهائيان از نفوس   
كه از اوضاع و احوال مصيبت معدودي در جهان هستند 

بلكه يقين بار و ناهنجار امروز پريشان و مأيوس نيستند 
اين آتش سوزاني كه در جهان برپا است از دارند كه 

كه روز است  نوع بشر تّحادلوازم ضروريهء اتّصال و ا
  هاي3بتواند قراضهبروز شديدتر و سوزنده تر شود تا 

در  و ذوب نمايد و  جامعهء انساني را بگدازدپراكندهء
قالب تازه اي بريزد و صنع بديعي بوجود آورد كه زينت 

شاهد وحدت و يگانگي چهره عالم انساني گردد و 
  .گشايد

  

                                                

تاريخ بشري تكاملي تدريجي مالحظه فرمائيد كه 
ها پراكنده بودند لانسانهاي اوليه كه در جنگ.  استيافته 

عشيره و قبيله كم كم خانواده تشكيل دادند و خانواده ها 
را بوجود ملّي قبائل با هم ساختند و وطن .  ساختند

آوردند و امروز محدودهء وطن براي جهانيان كه با ترقّي 
 

   بلندی  1
  ۵٣ ه، صفح٣، جلد مائدهء آسمانی   2
   براده های فلّزی  3
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با هم بيشتر و نيازهايشان به علوم و فنون ارتباطشان 
 تنگ و مشكل گشته بسيار ،يكديگر اجتناب ناپذير است

و البد تري را ايجاب مي كند وفاداري بزرگبعيت و او ت
مرحلهء ديگر اين تكامل تدريجي اتّحاد بشر در وطن 

  .يعني كرهء زمين استمشترك خويش 
اما اين مفهوم جامعهء متّحدهء جهاني در قرن 

از درك ) يعني زمان ظهور حضرت بهاءاهللا(نوزدهم 
تا نيمهء قرن بيستم  ٰحتّيعمومي مردم جهان بيرون بود 
نوز شعار يگانگي همردم كه جنگ جهاني دوم آغاز شد 

و امروز هر چند اتّحاد بشر عالم انساني را نمي پذيرفتند 
روز واضح تر ه عمالً صورت نگرفته ولي لزومش روز ب

نحوي كه حال اصطالحاتي از قبيل ه بمي گردد 
جهانگرائي و دهكدهء جهاني و جهان وطني بر سر زبانها 

 به بنابعضي از مردم كه هنوز قبول داريم .  استافتاده 
نمي شمارند ولي  مردود ميمفهوم جهاني شدن را  ،عللي

بين ضروري نيازهاي متقابل و روابط توان منكر شد كه 
المللي چنان به هم پيوسته است كه جز آنكه عوامل متعدد 

چاره اي نيست و به اتّحاد گرايش يابند با هم توافق نمايند
  .   شوندنابود ميٰ حتّينكنند همه ضرر مي بينند چنين اگر 
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گاهي چون بهائيان دم از وحدت عالم انسان مي 
مانند  زنند مخالفان شكّاك اختالفات و جنگهاي متعدد

وقايع عراق و برا به امثالش نيا و روآندا و بروندي و وس
مي كشند كه با چنين احوالي وحدت عالم انساني ما رخ 

در نظر اول چنين   چگونه به مرحلهء عمل در آيد؟
طاتي فريبنده و قابل قبول به نظر مي آيد ولي با استنبا

كه به نفوذ كلمهء توجه به آنچه مرقوم گشت بهائيان 
 مطمئن  مؤمن اند و به تحقّق بشارات حضرت بهاءاهللالهي

با خوش بيني و يقين كامل جواب مي دهند كه اين 
 خود ،جنگها و آشوبها با وجود ضررها و آسيب هايشان

زيرا  هاارات است نه دليل رد آنبشآن وسيلهء حصول 
ما را قدمي  ،آشوبهاهر يك از اين جنگها و ديده شده كه 

مالحظه فرمائيد   .به ساحل مقصود نزديك تر مي سازد
اولين باري كه در تاريخ بشري كلمهء جهاني بعنوان صفت 

گفتند جنگ جهاني .  بكار گرفته شد در مورد جنگ بود
.   نبود"جهاني"ري از امور   تا آن وقت هيچ ام كهاول

 ميليونها نفر از 1918 تا 1914جنگ جهاني اول از سال 
سبب خرابي  و بسياري از كشورها را به كشتن دادجوانان 

اما اين فاجعهء بيشمار گرديد خانه هاي بيشمار و شهرهاي 
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مجمعي پايان جنگ پس از مرگبار نتيجه اش آن شد كه 
ه هر چند ناتوان و از پاي بنام جامعهء ملل بوجود آمد ك

آن را مي توان اولين نشانهء بيداري باز بست ويران بود 
كه لزوم وحدت عمل را براي حفظ صلح جهانيان دانست 

ديري نپائيد كه جنگ .  شناخته بودنددر عالم عمومي 
جهاني دوم درگرفت كه كشتار و خرابي و دمارش از 

 برابر بود اما جنگ اول به مراتب بيشتر و خساراتش چند
هر چه بود در آخر جنگ سازمان ملل متّحد را بوجود 

 حضرت بهاءاهللاهر چند سازمان ملل متّحد از آنچه .  دورآ
مي توان گفت باز اما پيشنهاد فرموده بسيار به دور است 

بسيار انصافاً و رفته است وحدت بسوي پيش تر قدمي كه 
  .ممتازتر از جامعهء ملل است

 عامتجااولين واحد ان اشارت رفت ه بدچچنان  
 خانواده بود و به قبيله و اتّحاد قبائل رسيد و بعد ،انسان

حكومت شهري روي كار آمد سپس دولتي در كشوري 
ين قرن بر اساس پديد آمد و اين دولتها و ملّتها تا چند

وطن امور خويش را تمشيت دادند تا آنكه تا اواسط قرن 
مونيسم و فاشيزم و دول بيستم به سه بلوك عمدهء ك

غربي و ممالكي كه يدك كش هر يك از آن مرامها 
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بعد از جنگ   اين سه بلوك نيز .ندتشگقسم منبودند 
 حصر من"بلوك شرق و غرب"به دو جهاني دوم 

 به بلوك واحدي رسيده ايم كه ،گرديدند و امروز
قرار گيرد  آنمتأسفانه بجاي آنكه جامعهء بشري در رأس 

 بنظر . نيرومند بر قلّهء اين هرم نشسته استيك كشور 
دير يا زود  و داشتي نخواهد ممي رسد اين وضع نيز دوا

بنابراين از   .بين المللي جايش را خواهد گرفتسازماني 
نظر تاريخي نيز مي توان چنين استنتاج نمود كه حركت 
تكاملي تاريخ جهان و جبر زمان ما را بسوي وحدت كه 

به فرمودهء حضرت .  ست مي كشاندمقتضاي عصر ما ا
  :عبدالبهاء

اين تعاليم چون به مقتضاي زمان است البد جاري مي "
هر امري را منع و مقاومت مي توان .  شود ولي به تدريج

را

                                                

   1".نمود مگر اقتضاي زمان 
با اندكي تفكّر مي توان دريافت كه هرج و   

مرجي كه در جهان امروز است سببش اين است كه حال 
 در دنيائي جديد با مقتضيات و نيازهاي تازه زندگي مي ما

كنيم ولي داير مداران جامعهء بشري از سياسيون و 
 

  ٢٩١، صفحه ١، جلد آلثاربدايع ا   1
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دانشمندان و علماي دين و ديگران ما را به شيوهء قرن 
مبتني بر خودپرستي و نوزدهم اداره مي كنند كه اساسش 

و .   فلسفهء ماكياولي استباحفظ منافع ملّي به هر قيمت 
كه چنين است ش البتّه با آنچه الزمهء جهان امروز اين رو

در عين حال همين .  به هم وابسته است تناسب ندارد
امروز هم مالحظه مي كنيم كه در سير تكاملي به سوي 
وحدت آثار عالئمي هويدا است حاكي از آنكه محيط 
.  دايرهء وحدت عالم انساني وسيع تر و فراگيرتر مي شود

د كه فرانسه و آلمان كه چندين چه كسي باور مي كر
نسل با هم در جنگ و ستيز و به خون هم تشنه بودند 

ه دست ب ٰحتّيامروز چنان با يكديگر پيوند اتّحاد بندند 
بنيان نهند؟  چه كسي دست هم دهند و اتّحاديهء اروپا را 

باور مي كرد كه ممالك رقابت جوي اروپا مرزهاي خود 
پائي بگشايند و موانع را به روي ساير كشورهاي ارو

گمركي را بردارند و شهروندان اروپائي را در كشورهاي 
خود بپذيرند و اجازهء كار دهند و جميع مزاياي 

  چه كسي شهروندان خود را نيز به آنان تفويض كنند؟
تصور مي كرد كه كشورهاي رقيب و متخاصم و منقسم 

ما نشان اروپا پول واحدي يابند؟  آيا امثال اين شواهد به 
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نمي دهد كه بشر با وجود مسائل الينحل امروزي به سوي 
مقصدي روان است كه ارادهء خدا در آن است؟  بلي بشر 
از مقصد حتمي خويش در اين زمان غفلت ورزيده و 
بجاي كعبه راه تركستان گزيده ولي چون مدتي از اين 
بيراهه رفت و سرگردان شد و رنج و محنت كشيد ناچار 

 مقدر ت خواهد داد و به آنچه حضرت بهاءاهللاتغيير جه
در آثار حضرت ولي .  روي خواهد آوردفرموده است 

  :  چنين آمده استاهللامر
آيا اين بحران هاي پي در پي كه جامعهء كنوني را به "

لرزه مي افكند در درجهء اول بدان سبب نيست كه 
پيشوايان و زمامداران جهان عاجز از آن بوده اند كه 
مقتضيات اين عصر را درست تشخيص داده و يكباره 
خود را از افكار پيش ساخته و عقائد دست و پاگيرشان 
برهانند و دستگاه حكومتشان را چنان تغيير دهند كه با 

 اعالن موازين وحدت عالم انساني كه حضرت بهاءاهللا
آئين فرموده و مقصد اصلي و غائي و وجه مميزهء 

وحدت طبيق نمايد؟  زيرا اصل خويش قرار داده است ت
آراي حضرت جهان عالم انساني كه سنگ بناي نظام 

 است تحقّقش ممكن نيست جز آنكه طرح بديعش بهاءاهللا



                                                                             208

  .براي اتّحاد بشر كه قبالً بدان اشارت رفت تنفيذ شود
  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايد

در هر ظهوري كه اشراق صبح هدي شد موضوع آن "
اما در اين دور بديع و قرن ...ر بوداشراق امري از امو

 رأفت كبري و اهللا و موضوع شريعت اهللاجليل اساس دين 
رحمت عظمي و الفت با جميع ملل و صداقت و امانت و 

ل و اعالن حمهرباني صميمي قلبي با جميع طوائف و نِ
   1"...وحدت عالم انسانست

چه اسف انگيز است سعي و كوشش باطل رهبران   
جا

                                                

معهء بشري كه از روح اين عصر بي خبرند و تشكيالت 
 را كه مربوط به اعصاري 2مي خواهند موازين عتيقه اي

 خويش 3بوده است كه هر يك از ملل در حدود و ثغور
 از غير بوده اند منطبق با اين عصر جديد نمايند 4مستغني

 دو راه بيش در عصري كه به فرمودهء حضرت بهاءاهللا
د گردد يا بسوي نيستي و نابودي پيش ندارد يا بايد متّح

 ،ذا در اين لحظهء خطير در تاريخ جهانٰله.  قدم گذارد
 

  ٢۶۶، صفحه ٢، جلد مکاتيب عبدالبهاء   1
     کهنه  2
   مرزها  3
   بی نياز  4
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شايسته چنان است كه همهء رهبران عالم در تمام كشورها 
چه كوچك و چه بزرگ، چه در شرق و چه در غرب، 
 چه غالب و چه مغلوب، به نداي جانفزاي حضرت بهاءاهللا

قف اتّحاد بشر گوش هوش فرا دارند و هم خود را و
بي  سازند و به اطاعت و وفا به امر اعظمش پردازند و 

نوشداروي جان بخشي چون و چرا قيامي مردانه نمايند تا 
را كه پزشك آسماني براي بشر دردمند تجويز فرموده 
به تمام و كمال بكار برند و افكار از پيش ساخته را بكلّي 

    .دست بردارندبه يك سو افكنند و از جميع تعصبات ملّي 
  :مي فرمايدحضرت شوقي افندي و نيز 

افسوس كه عالم بشريت چه از لحاظ اخالق انفرادي و "
چه از حيث روابط بين ملل و جامعه هاي منظّم چنان از 
راه راست منحرف گشته و چنان رنج كشيده كه به هيچ 

با مساعي و تدابير سياستمداران و  ٰحتّيوجه آنرا 
ف و خوش نيت و ساعي و فداكار نيز زمامداران بي طر

نمي توان نجات داد، نه طرح ها و نقشه هائي كه 
سياستمداران واال مقام تدبير نمايند و نه مبادي و اصولي 

تعاليمي وضع كنند و نه كه خبرگان بلند پايهء علم اقتصاد 
هيچ يك نمي تواند كه اخالقيون در ترويجش كوشند 
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ني را تدارك بيند كه بر آن بالمĤل اساس و شالودهء متي
  .بتوان آيندهء اين جهان آشفته را بنا نمود

هرگز اصرار و الحاح خردمندان جهان كه 
نمايند مردمان را به بردباري و تفاهم نسبت به هم دعوت 

جهان را آرام نسازد و تاب و توان از دست رفته اش را 
عمومي در هرگز طرح نقشه هاي كلّي و .  باز نگرداند

ون و تعاضد بين المللي، هر قدر وسيع و دور انديش تعا
باشد، ريشهء فسادي را كه موازنهء جامعهء كنوني را بر 

مي توان گفت كه تشكيل  ٰحتّي.  هم زده قلع و قمع نتواند
سازماني براي ايجاد اتّحاد سياسي و اقتصادي جهان كه 
اين روزها بسيار بر سر زبانهاست عاجز است تا سم مهلكي 

 كه حيات اجتماعي مردم و نظم ملل را تهديد مي كند را
  .نوشداروئي شود

پس ديگر چاره اي نمي ماند مگر آنكه طرحي   
 ، در نهايت وضوح و بساطت را كه حضرت بهاءاهللالهي

.  در قرن نوزدهم اعالن فرموده به دل و جان بپذيريم
طرحي كه نقشه هائي را كه خداوند متعال جهت حصول 

 در بر ،فرمودهر اين عصر و زمان ارائه وحدت بشر د
 طرحي كه هر يك از اجزاء مركّبه اش قادر است . دارد
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اهي مقاومت نمايد كه اگر چاره روهاي جانكدر مقابل ني
نشود جسم عليل و مأيوس جامعهء انساني را بكلّي به 

پس بشر خسته و درمانده را ديگر چه .  تحليل خواهد برد
بسوي اين هدف يعني بسوي نظم چاره اي است مگر آنكه 
 است و الهينظمي كه اساسش .  بديع جهاني روي آورد

نظامش جامع و عالم گير و اصولش متّكي بر عدل و 
   1".انصاف و عناصر و اجزايش بي نظير و مثيل است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
    ٣۴-٢٨ ، صفحهندا به اهل عالمحضرت ولّی امرالّلہ،     1
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  تساوي حقوق زن و مرد
زنان كه نيمي از جامعهء بشري هستند قرنهاي 

در عرصهء اجتماع و تمدن ممنوع و دراز از شركت مؤثّر 
در پنجهء قدرت مردان اسير و بر خدمت ايشان مجبور 

تنها چون بقاي نوع از مقتضيات خلقت و از .  بودند
قوانين طبيعت است زنان به منزلهء وسيله اي براي پيدايش 

اگر فرزند زني پسر  ٰحتّي.  فرزند شمرده مي شدند و بس
 مادر ديگر در سرنوشت و بود چون به نوجواني مي رسيد

پرورش نقشي نداشت و اگر دختر بود او را تعليم مي داد 
تا در امور خانه داري كاردان گردد تا به نوبهء خود 
آمادهء خدمت مردي ديگر باشد كه به شوهري او مي 

اين وضع اسفناك قرنهاي دراز ادامه داشت و .  رسيد
  .هنوز هم در بسياري از كشورها ادامه دارد

 جهان جهاني ديگر اما با ظهور حضرت بهاءاهللا  
جاً متروك شد گشت و افكار ناهنجار دوران گذشته متدر

.  و بشر مسيري تازه يافت و بشر راه به سوي بلوغ گشود
در زماني كه در ايران قرن نوزدهم زنان در چهار ديواري 
خانه محبوس بودند و بدون همراهي مرد محرم پاي از 

 اين روش ي گذاشتند حضرت بهاءاهللاخانه بيرون نم
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ظالمانهء عصر توحش را منسوخ فرمود و در آئين نوين 
تساوي حقوق مرد و زن را از جمله احكام دين خويش 

همه مي دانند كه زن دالور و دانشمند و پر هنري .  شمرد
) 1848(چون طاهره قرة العين در زمان حضرت باب 

د را با احكام حجاب از رخ برگرفت و عمالً امر جدي
بعداً به تدريج نهضت هاي زنان پاي .  جديد اثبات نمود
روز توسعه يافت تا به امروز رسيد كه ه گرفت و روز ب

تساوي حقوق و آزادي زنان از خواسته هاي بين المللي 
در جميع ممالك عالم به شمار مي آيد و دير يا زود تمام 

به بهانهء  ٰحتّيكشورها مجبور به قبول آن خواهند شد و 
  .فرهنگ و مذهب مانع آن نتوانند شد

در آثار بهائي آمده است كه انسان داراي دو بال   
اگر يكي از اين .  يك بال زنان و ديگري مردان.  است

دو معطّل بماند پرواز آن مرغ تيز پر مختل و بي ثمر 
  :گردد و به فرمودهء حضرت عبدالبهاء

يكي .  و جناح استعالم انساني مانند طيور محتاج به د"
.  مرغ با يك بال پرواز نتواند.  2 ديگري ذكور1اناث

 
   زنان  1
   مردان  2
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عالم بشر .  نقص يك بال سبب وبال بال ديگر است
چون دستي ناقص ماند دست .  عبارت از دو دست است

خدا جميع بشر را .  كامل هم از وظيفهء خويش باز ماند
.  جميع را عقل و دانش عنايت فرموده.  يكسان خلق كرده

جميع را دو چشم و دو گوش داده، دو دست و دو پا عطا 
ذا چرا بايد نساء ٰدر ميان، امتيازي نگذارده است له.  كرده

.   قبول نمي كندالهياز رجال پست تر باشند؟  عدالت 
 كلّ را مساوي خلق فرموده و در نزد خدا الهيعدل 

هر كس قلبش پاك تر، عملش بهتر .  ذكور و اناثي نيست
1". خدا مقبول تر خواه زن باشد خواه مرد نزددر 

در آئين بهائي يكي از شرايط ترقّي جامعهء   
بشري حصول تساوي حقوق كامل بين زن و مرد اعالم 

مالحظه فرمائيد باز حضرت عبدالبهاء در اين .  شده است
رمايد

                                                

  :باره چه مي ف
تا مساوات تامه بين ذكور و اناث در حقوق حاصل "

زنان يك .  ي ترقّيات خارق العاده ننمايدنشود عالم انسان
ركن مهم از دو ركن عظيمند و اول مربي و معلّم انساني 

آنان تأسيس درس .  زيرا معلّم اطفال خردسال مادرانند
 

  ١٣۴ه  صفح،٢ جلد ،خطابات عبدالبهاء   1
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اطفال را تربيت نمايند بعد در مدارس .  اخالق كنند
كبري تحصيل مي كنند حاال اگر مربي و معلّم ناقص باشد 

كامل گردد؟  پس ترقّي نساء سبب ترقّي چگونه مربي 
ذا بايد نساء را تربيت كامل نمود تا به ٰمردان است له

زنان هم همان تعليمات و امتيازات را .  درجهء رجال رسند
 مشترك با رجالند در ،بدست آرند تا همچنانكه در حيات

كماالت عالم انساني نيز مشترك شوند و البتّه اشتراك در 
1". تساوي در حقوق استكمال از نتائج

در جامعهء بهائي تربيت دختران و زنان به  ٰحتّي  
حدي اهميت دارد كه در مورد تربيت فرزند سفارش شده 
كه اگر پدر و مادر قادر بر تهيهء وسائل و مخارج تحصيل 
يكي از فرزندان خويش باشند بايد تعليم و تربيت دختر را 

 جامعهء آيندهء بشري از اين روي بهائيان،.  ترجيح دهند
را جامعه اي مي دانند كه زنان با حقوق متساوي با مردان 
همكاري نمايند تا به اين ترتيب بر تعداد بانيان تمدن 
انساني بيفزايد و معتقدند كه اگر به زنان در ادارهء امور 
جامعهء بشري همان فرصت مردان را دهند ترقّيات سريع 

  .  و شگرفي خواهند كرد
 

  ٢٣١، صفحه پيام ملکوت   1
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 وحدت تربيت اعالن نموده كه  بهاءاهللاحضرت"
به جهت اتّحاد عالم انساني الزم است كه جميع بشر يك 

رجال و نساء، دختر و پسر تربيت واحد .  تربيت شوند
گردند و چون تربيت در جميع مدارس يك نوع گردد 
ارتباط تام بين بشر حاصل شود و چون نوع بشر يك نوع 

اعالن گردد، بنيان جنگ تعليم يابد وحدت رجال و نساء 
و جدال برافتد و بدون تحقّق اين مسائل ممكن نيست زيرا 

 جنگ و نزاع، و مساوات حقوق 1اختالف تربيت مورثِ
بين ذكور و اناث مانع حرب و قتال است زيرا نسوان 

اين جوانان در نزد .  راضي به جنگ و جدال نشوند
ها در مادران خيلي عزيزند، هرگز راضي نمي شوند كه آن

جواني را كه .  ميدان قتال رفته و خون خود را بريزند
بيست سال مادر در نهايت زحمت و مشقّت تربيت نموده 
آيا راضي خواهد شد كه در ميدان حرب پاره پاره 
گردد؟  هيچ مادري راضي نمي شود ولو هر اوهامي به 
عنوان محبت وطن و وحدت سياسي، وحدت جنسي، 

بگويند كه كت اظهار دارند و وحدت نژاد و وحدت ممل
.  اين جوانان بايد بروند و براي اين اوهامات كشته شوند

                                                 
   موجب  1
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وقتيكه اعالن مساوات بين زن و مرد شد يقين است ذا ٰله
كه حرب از ميان بشر برداشته خواهد شد و هيچ اطفال 

1"...انساني را فداي اوهام نخواهند كرد

جامعهء با توجه به اين تعاليم گرانمايه بود كه 
بهائي ايران در نظر اهل انصاف جامعه اي مترقّي شناخته 
شد و از عوامل اين امتياز همين اصرار و كوشش در راه 
تربيت دختران بود و در زماني كه تأسيس مدارس 
دخترانه در ايران گناه شمرده مي شد و مخالف شرع 
محسوب مي گرديد بهائيان هم به تأسيس مدارس دخترانه 

به دهات و قصبات كه  ٰحتّيد و هم معلّميني قيام كردن
تعداد بهائيانش زياد بود اعزام داشتند و بر تعليم و تربيت 

  .كودكان از دختران و پسران اهتمام تام مي ورزيدند
  
  
  
  
  
  

 
  ٢٣۴صفحه ، پيام ملکوت   1
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  زبان بين المللي
 براي يكي از عواملي را كه حضرت بهاءاهللا  

حصول وحدت عالم انساني معين فرموده اين است كه 
هي

                                                

أت جامعهء انساني يك زبان از زبانهاي عالم و يا زباني 
اختراعي را معين نمايد تا در تمام مدارس عالم عالوه بر 
زبان مادري تدريس گردد و چون اين تعليم بر اصل ديگر 
يعني تربيت عمومي اجباري منضم گردد مالحظه مي شود 
كه پس از يك نسل جامعهء بشري مي تواند با يكديگر 

علي .   داشته باشد و زبان يكديگر را بفهمدتفاهم
الخصوص كه برنامهء درس و تعليم بايد چنان باشد كه 
همهء افراد بشر را از هر رنگ و نژاد و دين و مذهب 

 حضرت بهاءاهللا.  ساني تربيت نمايدبراي وحدت عالم ان
  :در لوحي كه بنام اشراقات نازل گشته چنين مي فرمايد

به اتّفاق،  1 اتّفاق عباد است الزالاشراق ششم اتّحاد و"
آفاق عالم به نور امر منور و سبب اعظم، دانستن خطّ و 

... از قبل در الواح امر نموديم كه .  گفتار يكديگر است
 يا لساني بديع و يك خطّ از هموجود 2يك لسان از السن

 
   هميشه  1
   زبانها  2
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خطوط اختيار نمايند و در مدارس عالم، اطفال را به آن 
   1". مشاهده شودعهالم يك وطن و يك قطتا ع تعليم دهند

در هيچ زماني مانند امروز الزم و ميسر نبوده   
است كه انسان دربارهء وحدت و اتّحاد بشر بينديشد يا 
بتواند عالم را يك وطن تصور نمايد تا چه رسد به اين كه 
براي آن وطن واحد قوانين و مقرّراتي مانند داشتن زباني 

اما امروز پس از گذشتن يكصد و .  يدبين المللي وضع نما
 مي گذرد نه تنها پنجاه سال كه از ظهور حضرت بهاءاهللا

احتياج به مكاتبه و مكالمه با يك زبان كه مفهوم گوينده 
جهان باشد محسوس مي گردد بلكه و مخاطب در جميع 

عمالً نيز وجود يك زبان بين المللي از واقعيات گشته 
است

                                                

ه رابط انسانها در هر گوشهء زمين زباني كنياز به .  
باشد قولي است كه جملگي بر آنند و همه به اين احتياج 

اهل سياست، اهل صنعت و .  مبرم، واقف مي باشند
دانشمندان و كشاورزان و بازرگانان همه لزومش را 

شما خوانندگان عزيز نيز بدانيد كه .  احساس مي كنند
 يعني اين تعليم،  به وحي آسمانيوقتي حضرت بهاءاهللا

لزوم وحدت لسان را به قلم آوردند ابداً اين احتياج 
 

  ٧۴ه ، صفح بعد از کتاب اقدس الواح مجموعه   1
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 صد و پنجاه سال پيش حضرت بهاءاهللايك.  محسوس نبود
  :در ايران اين ندا را در داد كه

از جمله اموري كه سبب اتّحاد و اتّفاق مي گردد و "
جميع عالم يك وطن مشاهده مي شود آن است كه السن 

تهي گردد و همچنين خطوط عالم مختلف به يك لسان من
بايد جميع ملل، نفوسي معين نمايند از اهل .  به يك خطّ

ادراك و كمال، تا مجتمع شوند و به مشاورت يكديگر 
السن مختلفهء موجوده  و چه از .  يك لسان اختيار كنند

  چه
لسان جديد تازه اي اختراع نمايند و در جميع مدارس 

عنقريب جميع اهل عالم .  دهندعالم اطفال را به آن تعليم 
در اين صورت هر نفسي . به يك لسان و يك خطّ مزين

به هر بلدي توجه نمايد مثل آن است كه در بيت خود 
هر ذي بصر و سمعي .  واجباين امور الزم و .  وارد شده

بايد جهد نمايد تا اسباب آنچه ذكر شد از عالم الفاظ و 
   1".اقوال به عرصهء شهود و ظهور آيد

در آثار بهائي مصرّح است كه در هر عصري با   
ظهور پيغمبران نشاطي تازه در عالم افكار پديدار مي 

                                                 
       ١۵٩ ، صفحهمنتخباتی از آثار حضرت بهاءالّلہ   1
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گردد و طلوع آفتاب حقيقت جهان خفته در ظلمت را 
 الهيبيدار مي كند و استعداد مي بخشد تا آنچه مظهر 

به عبارت .  براي سعادت نوع انساني مقرّر داشته بپذيرد
مي سازند و بر اثر نفوذ كالمشان را تاريخ ديگر پيامبران 

تعليم يك .  آنچه گفته اند در عالم وجود تحقّق مي يابد
زبان بين المللي يكي از مظاهر اين حقيقت است و نشان 
 مي دهد كه چگونه تعاليم و كالم نافذ حضرت بهاءاهللا

  .تاريخ آفرين شد و بشر را به راه سرنوشتش انداخت
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باتترك تعص  
فضاي عالم انساني را ابرهاي تيرهء تعصبات 

 اين ابرهاي  يك بارگوناگون فرا گرفته است و هر چندي
طوفانزا به حركت مي آيد و با ريزش سيل هاي خانه 
.  برانداز و گردبادهاي مهيب، خرابي ها به بار مي آورد

 هم در تقليد و جهل مردم و ،البتّه ريشهء اين تعصبات را
 سياسي و ديني عِسائس و تحريكات ارباب مطاميز در دن

و اين تعصبات، مضرّ به حال تمدن بشر و .  مي توان يافت
  . استالهيمخالف رضاي 

حضرت عبدالبهاء خطاب به بهائيان چنين مي 
 از رائحهء تعصب جاهالنه و الهياي احباي ": فرمايد

1هعداوت و بغض عاميانه و اوهام جنسيو وطني ه ه و ديني
 و سبب محرومي الهي و رضاي اهللاكه به تمام مخالف دين 

انساني از مواهب رحماني است بيزار شويد و از اين 
 يابيد و آينهء دل را از زنگ اين تعصب 2اوهامات تجرّد

جاهالنه پاك و مقدس كنيد تا به عالم انساني يعني عموم 
 مهربان حقيقي گرديد و به هر نفسي از هر ملّت و ،بشر

                                                 
   نژادی  1
   وارستگی  2
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 1رهي كُٰهر آئين و هر طائفه و هر جنس و هر ديار ادني
نداشته باشيد بلكه در نهايت شفقت و دوستي باشيد شايد 

 يعني 2 افق انساني از اين غيوم كثيفهالهيهبعون و عنايت 
تعصب جاهالنه و بغض و عداوت عاميانه پاك و مقدس 

روز بروز سبب الفت و محبت در ميان جميع ملل .  گردد
ويد و ابداً در امور حكومت و سياست مداخله و تكلّم ش

ننمائيد زيرا شما را خدا به جهت وعظ و نصيحت و 
تصحيح اخالق و نورانيت و روحانيت عالم انساني خلق 

  :مي فرمايد   و نيز 3".فرموده اين است وظيفهء شما
تعصبات .   ما را از هر تعصبي نجات دادحضرت بهاءاهللا"

 را خراب كرده هر عداوت و نزاعي و هر است كه عالم
كدورت و ابتالئي كه در عالم واقع شده يا از تعصب 
ديني بوده يا از تعصب وطني يا از تعصب جنسي يا 

 تعصب مذموم و مضرّ است هر نوع باشد . تعصب سياسي
وقتيكه امر تعصبات از عالم دور شود آنوقت عالم انساني 

 مقصد عزيز مي كوشيم بيست ما براي اين.  نجات يابد
هزار نفر را فداي اين امر عظيم نموديم كه در نهايت 

 
   ناپسند داشتن– مالل   1
  ابرهای متراکم   2
  ١٠٢، صفحه ٢، جلد مکاتيب عبدالبهاء   3
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مظلوميت به جهت رفع اين تعصبات و حصول اخوت و 
يگانگي عالم انساني شهيد شدند اين است عمل و 
جانفشاني ما كه امم مختلفه را الفت داده و احزاب متنوعه 

ئرين فقط را در ظلّ كلمهء واحده در آورده ولي سا
حرف مي زنند و يا بعضي به جهت فوائد شخصيه و 
شهرت اسم خود به امور حسنه مبادرت مي نمايند آنهم 
اموريكه محدود است لكن بهائيان براي فوائد عمومي و 
خدمت به عالم انساني و عزّت سرمدي شب و روز جاهد 

   1".و ساعيند
تعصب ديني، تعصب وطني، .  تعصب انواع دارد

ب اقتصاديتعصب ديني .  ب سياسي و تعصدربارهء تعص
همه مي دانيم كه چقدر در تاريخ بشر فتنه و آشوب و 

الفت و جنگ و ستيز ببار آورده و دين كه اساسش بر 
محبت است باعث جدال و خونريزي گشته و بين آدميان 

جنگهاي صليبي بين مسيحيان و .  جدائي افكنده است
در قرنهاي يازدهم و دوازدهم و مسلمانان كه سيصد سال 

.   از تعصب ديني بودسيزدهم ميالدي به طول انجاميد
ش بين كاتوليكها و پروتستانها در اروپا و جنگهاي موح

                                                 
  ٩٩، صفحه پيام ملکوت   1



  

 

225 

                                                

شيعه و سنّي در آسيا ناشي از تعصباتي بود كه در ميان دو 
تا امروز شراره هايش  ٰحتّيفرقه از يك دين برپا گشته 

ديم كه در برخي از كشورها همهء ما شاه.  بلند است
جامعهء اكثريت كه به ديني تعلّق دارند با جامعه هاي 

اين .  اقليت كه ديني ديگر دارند چگونه رفتار مي نمايند
مظالم بنام دين بر اثر افروختن آتش تعصب در قلوب 

حال .  مردمان جاهل و غافل از حقيقت دين رخ مي دهد
نه توان گفت كه  مستمر است پس چگوالهيآنكه فيض 

آن فيض رباني، آن قوهء روح القدس، آن فيوضات ابدي 
  منقطع شود؟

 سبب اختالف نيست و الهيدر بيان اينكه اديان   
  :اساسشان يكي است حضرت عبدالبهاء مي فرمايند

 زيرا اساس جميع ... سبب اختالف نيست الهياديان "
اين اديان حقيقت است و حقيقت يكي است تعدد ندارد و 

اختالفات از تقاليد است چون تقاليد مختلف است لهذا 
ست اين ظلمات تقاليد آفتاب  اسبب اختالف و جدال
   1".حقيقت را پنهان نموده

 
  ١۶۴، صفحه يام ملکوتپ   1
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در بيان اينكه نتيجهء ظهور انبياء الفت بشر است   
  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند

عقالي بشر كه مفتون حقيقتند در نزد آنان واضح و "
ه و الهي مقصد از ظهور مظاهر مقدسهء مسلّم است كه

 الفت بشر است و ،الهي كتب و تأسيس دين  1انزال
دين اساس وحدت روحانيه .  محبت بين عموم افراد انسان

وحدت ،است 2ياتاست وحدت افكار است وحدت حس 
 آداب است و روابط معنويه بين عموم افراد تا عقول و

ند و تحرّي حقيقت  نشو و نما نمايالهينفوس به تربيت 
كنند و به مقامات عاليهء كماالت انساني رسند و مدنيت 

الهي

                                                

 دو مدنيت است ، زيرا در عالم وجود. ه تأسيس گردد
يكي مدنيت طبيعي مادي كه خدمت به عالم اجسام نمايد 

.   كه خدمت به عالم اخالق نمايدالهيو ديگري مدنيت 
 الهيهؤسس مدنيت مؤسس مدنيت مادي عقالي بشرند و م

 است مدنيت الهيه دين اساس مدنيت . الهيمظاهر مقدسه 
.   به منزلهء روحالهيهجسم است و مدنيت ماديه به منزلهء 

طراوت و لطافت جسم بي روح مرده است ولو در نهايت 

 
   فرود آوردن– نازل کردن   1
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هء وحدت عالم باري مقصد از دين روابط ضروري. باشد
، اين است فيض لهيااساس دين  انساني است و اين است

، اين است نور الهي، اين است تعاليم و نواميس الهيابدي 
هزار افسوس كه اين اساس متين متروك و .  حيات ابدي

 ولي تقاليدي ايجاد كرده اند كه ،محجوب جميع اديان
 ندارد و چون اين تقاليد الهيهيچ ربطي به اساس دين 

هي به مختلف است از اختالف، جدال حاصل و جدال منت
اموال به تاالن و .  گردد خون بيچارگان ريخته شود 1قتال

مانند

                                                

دين كه بايد .  تاراج رود و اطفال بي كس و اسير 
دين كه بايد سبب .  سبب الفت باشد مورث كلفت شود

دين .  نورانيت عالم انساني باشد سبب ظلمات شده است
پس تا اين .  كه سبب حيات ابدي است سبب ممات گشته

 از دين ،ليد در دست است و اين دام تزوير در شستتقا
پس بايد اين .  جز مضرّت به عالم انساني حصول نپذيرد

تقاليد كهنهء پوسيده را كه معمول به اديان است به تمامها 
 چون اساس اديان .  كردالهيريخت و تحرّي اساس اديان 

 تعدد و تجزّي ، يكي است حقيقت است و حقيقتالهي
ذا الفت و اتّحاد تام بين جميع اديان حاصل ٰيد لهقبول ننما

 
 جنگ 1  
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 در نهايت جمال و كمال در انجمن عالم الهي و دين . شود
   1".انساني جلوه نمايد

ديگر از تعصباتي كه بشر را گرفتار نموده و   
خرابي و دمار به بار آورده تعصب وطني است كه قرنهاي 

و مردمان متمادي است كه خاك سياه را به خون جوانان 
بي گناه گلگون ساخته خانواده ها را بر باد داده و بر 

طبيعي .  آتش كينه و انتقام بين مردمان دامن زده است
است هر كس زادگاه خويش را دوست مي دارد از هوائي 
كه استنشاق كرده و از زباني كه آموخته از خاطراتي كه 

رفيق خانه و گرمابه و "در دامن مادر و خانواده و 
 اندوخته از همه لذّت مي برد و جزئي از وجود "لستانگ

اما اين محبت به وطن مألوف نبايد .  اوست و بايد باشد
از اين .  بهانه اي براي خصومت با مردم ديگر باشد
  :گذشته وطن ما كجا است وقتي حافظ فرموده

    من كز وطن سفر نگزيدم به عمر خويش
   غربتم تو هوا خواه ديدنِدر عشقِ         

  :يا وقتي از زبان سعدي بلند آوازهء شيراز مي خوانيم
  

                                                 
 ١۶۴پيام ملکوت، صفحه    1
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  سعديا حب وطن گر چه حديثي است شريف
                رد به سختي كه من اين جا زادمنتوان م  

آيا وطن سعدي و حافظ همين جا است كه ما امروز مي 
دانيم يعني از شمال به رود ارس و از جنوب به خليج 

افغانستان و بلوچستان و از مغرب به فارس از مشرق به 
در آن زمان همين .  عراق عرب؟  يقيناً چنين نيست

محدوده اي كه امروز ما ايران مي دانيم بين امراء و 
هيچ زماني سلسله هاي متعدد تقسيم شده بود و اصالً در 

 از قرن نوزدهم معمول گشته نحوي كهمفهوم وطن به 
خطوط فرضي و قرار دادي را كه امروز .  موجود نبود

در نقشهء جغرافيائي مي بينيم اگر وطن شماريم درست 
 آن خطوط را هر زمان تغيير ،نيست زيرا حوادث سياسي

تا چند سال پيش كشوري در اروپا .  داده و مي دهد
گ وجود داشت بنام يوگوسالوي كه مردمانش در جن

دوم جهاني تجهيز شده بودند كه در راه وطن فداكاري 
كنند با آلمانها جنگيدند و هزاران كشته دادند اما امروز 
خطّ مرزي آن كشور را از نقشهء جغرافيا برداشتند و به 

چند كشور صربستان و بنيا و كروآشيا و كاساوو و وس
ه تقسيم كردند و همان هموطنان شصت سال پيش مقدوني
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روز وطني ديگر دارند و دولتهاي جديدشان متوقّعند ام
كه حال براي وطن خويش كه محدود به خطوط مرزي 

اگر الزم باشد با  ٰحتّيديگري است جانفشاني نمايند و 
كشور سوئيس هر قسمتش .  هموطنان سابق خود بجنگند

جزئي از خاك كشورهاي آلمان و فرانسه و ايتاليا بوده 
 جديدي است و مردمش زير است حال كشور مستقلّ

واقعاً براي يك سوئيسي كه در ژنو .  پرچم ديگري هستند
س زندگي مي ينشسته، يك ايطاليائي كه آنطرف مرز سوئ

كند با ايطاليائي ديگري كه در سوئيس ايطاليا كه در 
چه دارد  ديگري كه در آن سكونتمحدودهء مرز كشور 
  .تفاوتي بايد داشته باشد

اپيما به طرف اروپا سفر مي كردم از طهران با هو  
خلبان هر چند يك بار با بلندگو با مسافران صحبت مي 

مي گفت اآلن از يونان گذشتيم و بعد از فراز .  كرد
.  كوههاي زير آلپ ايطاليا است.  يوگوسالوي مي گذريم

.  س رسيديميبعد از چندي مي گفت حال به آلپ سوئ
دم هيچ تفاوتي بين بنده از پنجرهء هواپيما نگاه مي كر

هيچ خطّي كه اين .  س نديدميآلپ ايطاليا و آلپ سوئ
امروز فضا .  كشورها را از هم جدا بكند به چشمم نرسيد
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نوردان كه از باال به كرهء رنگارنگ كوچك ما نظر مي 
كنند همه گفته و مي گويند كه اين كرهء زيباي معلّق در 

  .نمي شودهوا، گوي واحدي است امتيازي در آن ديده 
انسان هر چه رشد كند به محدودهء بزرگتري   

طفل در جنين، وطني جز رحم مادر ندارد .  تعلّق مي يابد
.  و چون تولّد شد جز به خانهء پدري عالقه به جائي ندارد

در جواني سفر .  در نوجواني به شهر خويش دل مي بندد
.  مي كند و آنجائي را كه ديده است دوست مي دارد

  زماني خانواده .امعهء انساني نيز چنين بوده استهيكل ج
در مراحل .  نخستين واحد اجتماع بشر به شمار مي رفته

بعدي خانواده ها به عشيره و عشائر به قبائل و حكومتهاي 
شهري تبديل شدند تا آنكه در قرن نوزدهم بزرگترين 
واحد جامعهء انساني وطن بود و شعار وطن پرستي 

ترقّي سير تكاملي بشري به شمار مي نمايندهء رشد و 
رفت اما امروز ترقّياتي كه در ارتباطات و اختراعات و 
نيازهاي اقتصادي و فرهنگي بوجود آمده بشر را فراتر 
برده و او را از مرحله اي كه ضامن نظام اجتماع يكي دو 
قرن پيش بود گذرانده است و درست در آستانهء اين 

 ظاهر گشته و رت بهاءاهللاتحول و تكامل تاريخي، حض
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پيام جانبخش خويش را به گوش جهانيان رسانده و 
اي دانايان امم از بيگانگي چشم "بشارت داده است كه 

برداريد و به يگانگي ناظر باشيد و به اسبابي كه سبب 
.  راحت و آسايش عموم اهل عالم است تمسك جوئيد

ز  ا.  يك وطن و يك مقام است، عالم1رباين يك شِ
افتخار كه سبب اختالف است بگذريد و به آنچه علّت 

نزد اهل بهاء افتخار به علم و .  اتّفاق است توجه نمائيد
اي اهل .  عمل و اخالق و دانش است نه به وطن و مقام

 قدر اين كلمهء آسماني را بدانيد چه كه به منزلهء ،زمين
كشتي است از براي درياي دانائي و به منزلهء آفتاب 

   2".ت از براي جهان بينائياس
 سبب تحول تازه اي در تمدن الهينفوذ كلمهء   

ملّيت و  مفهوم در زمان حضرت بهاءاهللا.  انساني گرديد
وطن و وطن پرستي در اوج قبول مردمان زمان بود ولي با 

 هدف و مقصدي باالتر براي جهانيان ،اعالن آئين جديد
 و لزوم اتّحاد  شدآغازهشياري  دورهء ذاٰلهمقرّر گرديد 

عالم و همبستگي مردم جهان بر اكثر جهانيان نمودار 

                                                 
   وجب  1
  ، ورق هفتمهکلمات فردوسّي   2
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اين بود كه پس از يك قرن كه در آشوب و .  گرديد
كشتار و هرج و مرج و آشفتگي گذشت مي بينيم كه 
خطوط مرزي فرضي كه براي وطن كشيده اند هر روز 
كم رنگتر مي شوند چنانكه كشورهاي اروپا حدود و 

ي كه تا چند سال پيش داشتند برداشتند و ثغور و موانع
مردمان اين كشورها آزادانه در كشورهاي ديگر حال 

شهروند هر كشور اروپائي اروپا رفت و آمد مي كنند و 
در همهء آن كشورها اجازهء كار دارند و حقّ مالكيت و 
ساير حقوق مدني را دارا هستند و اين روندي است كه 

 ساير نقاط جهان سرايت خواهد ناچار ادامه مي يابد و به
 از ،با آمدن كامپيوتر و مخصوصاً پيدايش اينترنت.  كرد

نظر اقتصادي و علمي و ارتباطي ديگر مرزي در جهان 
اما هزاران افسوس كه بشر از اين سير .  نمانده است

تكامل كه ما را به سوي وحدت مي برد غافل مانده تصور 
مت كند اما اين تصوري مي كند كه قادر است با آن مقاو

باطل است و در جهت مخالف سرنوشتي است كه براي ما 
آنقدر به سنگالخ، مقدر گشته، اينست كه در اين بيراهه 

مصائب و مشكالت و محنت هاي بيشمار گرفتار شده و 
كه از غرور و خودرأئي گردد مي شود تا عاقبت ناچار 
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ان دهد و خويش بكاهد و سر تسليم به رأي خداوند مهرب
به جادهء محبت و يگانگي قدم گذارد و به اين نتيجه رسد 

  :كه
 ، كلّ يك جنسيم. خدا جميع ما را بشر خلق كرده"

 جميع ،اختالفي در ايجاد نداريم امتياز ملّي در ميان نيست
 با وجود اين وحدت ، جميع از ساللهء آدم هستيم،بشريم

 اين ،بشر چگونه اختالف كنيم كه اين آلماني است
 اين روم ، اين ترك است، اين فرانسه است،انگليسي است

آيا به .  د وهم است اين مجرّ؟  اين ايراني است،است
جهت وهمي جايز است كه نزاع و جدال كرد؟  فرقي را 
كه خدا نگذاشته مي توان آن را اعتقاد نمود و اساس قرار 
داد؟  جميع اجناس سفيد و سياه و زرد و قرمز و ملل و 

وايف و قبائل در نزد خدا يكسان است هيچ يك امتيازي ط
.   عمل نمايندالهيتعاليم ندارند مگر نفوسيكه به موجب 

پروردگار رحمت .  محب عالم باشند.  مهربان باشندصادق 
خواه سياه باشند خواه زرد اين نفوس ممتازند .  باشند

خواه سفيد هر چه باشند در نزد خدا اين نفوس مقرّبند 
 نفوس چراغهاي روشن عالم بشرند و اين نفوس اين

ذا امتياز بين بشر از ٰله.  درختان بارور جنّت ابهي هستند
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جهت اخالق و فضائل و محبت و عرفان است نه از جهت 
   1".شرقي و غربي

به "افسوس كه انوار اين نصائح آسماني كه   
 از ديدهء "منزلهء آفتاب است از براي جهان بينائي

ه به حجابهاي تعصبات جاهليه و غرور و طمع و جهانيان ك
  .  خودپرستي محجوب گشته پنهان مانده است

    حقّ عيان چون مهر رخشان آمده
  حيف كاندر شهر كوران آمده
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  تعليم و تربيت اجباري و عمومي
  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايد

 در اين دور بديع تعليم و تربيت اجباري الهيدر كتاب "
 نه اختياري بر پدر و مادر فرض عين است كه دختر است

   1". همت تعليم و تربيت نمايندو پسر را به نهايتِ
اهميت تعليم و تربيت آئين بهائي به حدي است كه اگر 

 بايد او را مجبور سازند كه كندپدر از تربيت اوالد غفلت 
به اين وظيفهء حتمي خود مبادرت ورزد و اگر از لحاظ 

 وسائل تعليم و ، عهدهء آن برنيايد بايد جامعهمالي از
 بهائيان را حضرت بهاءاهللا.  تربيت اوالد را فراهم سازد

"اگر والدين در اين .  ت ميفرمايد به تربيت اوالدوصي
 نازل شده غفلت نمايند اقدسكه در كتاب ... امر اعظم 

   2"...حقّ پدري ساقط شود 
مفصلي دارد كه تعليم و تربيت در امر بهائي ابعاد 

رود

                                                

مقصد از .  به بعضي از آن به اختصار اشارت مي 
تعليم تنها آموختن سواد خواندن و نوشتن نيست هر چند 
اين حداقلّ محسوب مي گردد ولي بهائيان تشويق بر اين 

 
  ٢١۴، صفحه پيام ملکوت   1
  همانجا     2
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شده اند كه به تحصيل علوم نافعه پردازند تا بتوانند به 
.   برسانندنحوي به جامعهء انساني خدمتي نمايند و سودي

اصوالً وحدت عالم انسان يعني مقصد آئين بهائي مستلزم 
آن است كه افراد جامعهء بشري با يكديگر همكاري و هم 
آهنگي نمايند و در بناي آن بنيان و نگهداري از آن، 
شركت جويند و ترقّي فرد در پيشرفت و رشد جامعه 

  .  تأثير مستقيم دارد
.   يكديگرندديگر آنكه تعليم و تربيت مالزم

.   تربيت اخالق را بايد بيش از تعليم علوم اهميت دادٰحتّي
و  1يب طَتربيت آداب اعظم از تحصيل علوم است طفلِ"

طاهر و خوش طينت و خوش اخالق ولو جاهل باشد بهتر 
 ولو در جميع فنون ،از طفل بي ادب كثيف و بداخالق
اهل و  نافع است ولو ج،ماهر گردد زيرا طفل خوش رفتار

ولي اگر علم .  م فاسد و مضرّ است ولو عالِ،طفل بداخالق
باري در ...  نور گردد ٰ عليو ادب هر دو بياموزد نور

بلندي همت اطفال بسيار كوشش نمايند كه چون به بلوغ 
رسند مانند شمع برافروزند و به هوي و هوس كه شيوهء 

 
   پاکيزه و باصفا  1
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بديه حيوان نادان است آلوده نگردند بلكه در فكر عزّت ا
   1".و تحصيل فضائل عالم انساني باشند

 :و نيز از قلم حضرت عبدالبهاء چنين صادر گشته
در آداب .  مدارس علوم بايد دبستان تعليم و آداب باشد"

و اخالق بيشتر از علوم و فنون اهتمام نمايند زيرا آداب و 
شود علوم ننورانيت اخالق مرجح است اگر اخالق تربيت 

 حسن دد علم و دانش ممدوح اگر مقارنِسبب مضرّت گر
   2".آداب و اخالق گردد

ديگر آنكه در آئين بهائي تعليم و تربيت دختران 
واجب تر است تا پسران زيرا دختران مادران گردند و 

در .  است كه فرزند را براي جامعه پرورش مي دهدمادر 
بهائيان چنين خطاب يكي از الواح حضرت عبدالبهاء به 

  :كه بايدفرموده 
جان و دل اطفال را تربيت نمايند و در دبستان فضل و ه ب"

 نكنند و 3 در اين خصوص ابداً فتور،كمال تعليم فرمايند
ه طفل را اگر بكشند بهتر از اين است قصور نخواهند البتّ

كه جاهل بگذارند زيرا طفل معصوم گرفتار نقائص 
                                                 

  ١٣٢صفحه ، ١جلد ، لبهاءمنتخباتی از مکاتيب حضرت عبدا   1
  ١٠۵، صفحه گلزار تعاليم بهائی   2
   سستی  3
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نزد گوناگون گردد و در نزد حقّ مؤاخذ و مسئول و در 
خلق مذموم و مردود اين چه گناهي است و اين چه 

آن است  1 و اماء رحمانيالهياشتباه اول تكليف ياران 
 وجه كان در تربيت و تعليم اطفال از ذكور و ياَكه بِ

اناث كوشند و دختران مانند پسرانند ابداً فرقي نيست 
 لْو ه"جهل هر دو مذموم و ناداني هر دو نوع مبغوض 

در حقّ هر 3  2".مون و الّذين اليعلمونل الّذين يعستويي 
اگر به ديده حقيقت نظر گردد .  دو قسم امر محتوم

تربيت و تعليم دختران الزم تر از پسران است زيرا اين 
بنات وقتي آيد كه مادر گردند و اوالد پرور شوند و اول 
مربي طفل مادر است زيرا طفل مانند شاخه سبز و تر هر 

 تربيت راست  بهبيت شود نشو و نما نمايد اگرطور تر
گردد راست شود و اگر كج كج شود و تا نهايت عمر بر 
آن منهج سلوك نمايد پس ثابت و مبرهن شد كه دختر 

 چون مادر گردد سبب محرومي و ،بي تعليم و تربيت
جهل و ناداني و عدم تربيت اطفال كثير شود اي ياران 

 
   کنيزان خدا  1
  ٣٩:٩قرآن    2
      آيا آنانکه می دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟  3
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 به نص قاطع جمالِ 1تعلّم و اماء رحمان تعليم و الهي
 از موهبت ،فرض است هر كس قصور نمايد 2مبارك

ه كبري محروم ماند زنهار زنهار اگر فتور نمائيد البتّه ب
جان بكوشيد كه اطفال خويش را علي الخصوص دختران 

3".را تعليم و تربيت نمائيد

يم و تربيت اجباري ميان لاما آئين بهائي تنها به تع
 دختر و پسر اكتفا نمي كند بلكه از آن جميع مردم از

باالتر رفته تربيت عمومي را سفارش مي نمايد يعني آنكه 
هدف تعليم و تربيت در سراسر جهان يكي باشد و 
كودكان را به عنوان اعضاء جامعه اي جهاني پرورش 

اما امروز .  دهد و شعار وحدت عالم انساني ترويج كند
نوز دستخوش سياست چنين نيست و تعليم و تربيت ه

است و برنامه هاي كتابهاي درسي در مدارس از دبستان 
تا دانشگاه ما را چنان بار مي آورد كه خادم سياست 
خاص كشور خود باشيم نه معتقد به اتّحاد و يگانگي نوع 

مثالً در زمان آلمان نازي شعار برنامهء تعليم و .  انسان
ي همه و نژاد آريا تربيت مدارس اين بود كه آلمان را باال

                                                 
   آموزش يافتن  1
   حضرت بهاءالّلہ  2
  ٢٢١، صفحه پيام ملکوت   3
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را نژاد برتر بداند و فرانسوي ها نيز به همان وجه بچه 
هاي خود را با روشي تربيت مي كردند كه به مفاخر ملّي 
خود ببالند و از ديگران مخصوصاً همسايه اش آلمان 

  كتابهايمتن   .  متنفّر  گردند
 تاريخ در هر يك از مدارس كشورهاي جهان چنين است 

ت كشور تغيير كند متون كتابهاي مدارس و چون سياس
نيز دگرگون گردد چنانكه پس از جنگ دوم جهاني 
.  كتابهاي دبستان ها و دبيرستانهاي آلمان بكلّي تغيير كرد

در همه جاي دنياي امروز معمول است كه اطفال را از 
كنند كه يكّه تاز و مروج سياست كودكي چنين تربيت 

ن كشور است و براي اين رژيمي باشند كه حاكم بر آ
مقصد در تاريخ دست مي برند به اين نحو قهرمان يك 

مثالً .  ملّت در نزد ملّت ديگر شيطان مجسم مي گردد
اسكندر مقدوني از اعظم قهرمانان كشور يونان است و در 

  .ون و بزهكارعلنزد ايرانيان م
امر بهائي اين نوع تربيت را مخالف با حقيقت 

شر مي داند و سفارش مي كند كه انساني و وحدت ب
سيستم تعليم و تربيت واحدي بايد در سراسر جهان بوجود 
آيد كه مقصد اصليش پرورش كودكان براي يك انسان 
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در يك وطن جهان باشد و در عين حال رنگ فرهنگ هر 
  .كشوري را محفوظ دارد

  :در آثار بهائي آمده است
ن تربيت عموم الزم است و وحدت اصول و قواني"

امور، تا جميع بشر تربيت واحد گردند  1تربيت نيز از الزم
يعني تعليم و تربيت در جميع مدارس عالم بايد يكسان 

باشد

                                                

اصول و آداب يك اصول و آداب گردد تا اين .  
سبب شود كه وحدت عالم بشر در صغر سن در قلوب 

   2".جاي گيرد
  :و در جاي ديگر آمده است

 را اعالم نموده كه به  وحدت تربيتحضرت بهاءاهللا"
جهت اتّحاد عالم انساني الزم است كه جميع بشر يك 

دختر و پسر تربيت واحد گردند و چون ... تربيت شوند 
تربيت در جميع مدارس يك نوع گردد ارتباط تام بين 

و چون بشر يك نوع تعليم يابد وحدت .  بشر حاصل شود
... برافتد رجال و نساء اعالم گردد و بنيان جنگ و جدال 

   3" تربيت مورث جنگ و نزاعزيرا اختالفِ
 

   الزم ترين  1
  ٣٣٢، صفحه ۴، جلد امر و خلق   2
   ١٣۶، صفحه ٢، جلد خطابات عبدالبهاء  3
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 خوانندگان عزيز مالحظه مي فرمايند كه چگونه  
 پايه نهاده همهء ما را تعاليم و اصولي كه حضرت بهاءاهللا

بسوي يگانگي و محبت عمومي رهنمون مي گردد و 
همين اصل تعليم و تربيت اجباري و عمومي به نحوي كه 

ان بوجود آيد بيش از يك يا دو مرقوم شد چون در جه
نسل نمي گذرد كه مردمان جهان خود را با ديگران بيگانه 
نمي بينند و در سراپردهء يگانگي در كنار هم با صلح و 
صفا زندگاني مي كنند و مصداق اين شعر نعيم سدهي 

  :شاعر معروف بهائي مي گردند كه
بشريم همه  ا  م اس  ّ ن ل ا ها  ّ  ي َ   ا

       

                                                                                  

   ادگريمبندهء يك خداي د 
هميم  ِ ن را دا را ب و    خواهران 

   يك مادر و زيك پدريمچون ز        
       هم بيك صورت و بيك هيئت

   يك عنصرو زيك گهريمهم ز         
نده جنس خود ندرد هيچ در       

   ما چرا نوع خويشتن بدريم         
م ي رد ب دشمني  ج  ن ر تي   د        م
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   حاليا عيش دوستي ببريم           
تنگ هء  ن خا درون  ن  ّ وط ت       م

   از چه رو دشمنان يكدگريم           
م ي ر ا د يك  ر  ا ب م  ي ن ا د مه         ه

   گر فريب ستم گران نخوريم           
اد فري جهان  صاحب  يزند         م

1د آزا   بندگان  رسته  بستگان           

با اهميت تعليم و تربيت در امر بهائي كه هم 
معنويات و روحانيات كودكان را تقويت نمايد و هم آنان 

ا در علوم و فنون تجربي كه سبب آسايش جهانيان است ر
ماهر سازد جامعه هاي بهائي در سراسر جهان براي 
كودكان كه در دبستانهاي معمول تحصيل مي كنند 
كالسهائي را ترتيب مي دهند كه دو سه ساعت در تعطيل 
هفته كودكان و نوجوانان بهائي در هر شهر گرد هم آيند 

در ايران يكصد سال .  ياموزندو درس مقامات معنوي ب
است كه اين كالسها تشكيل شده و آنرا درس اخالق مي 
نامند و خداشناسي و خداترسي و لزوم تلفيق اصول و 

و اين .  مبادي روحاني و مادي را به آنان مي آموزند
                                                 

  ١٩١، صفحه گلزار نعيم    1
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كوششها به قدري موفّق بوده است كه ستايش دوستان و 
ي پرسند شما همسايگان غير بهائي را برانگيخته و م

چگونه بچه هاي خود را چنين خوش اخالق و با ادب 
بسياري از دوستان كه بهائي نيستند .   تربيت مي كنيد

چنان ستايندهء روش تربيت بهائي شده اند كه كودكان 
خود را به كالس درس اخالق بهائي مي فرستند و بهائيان 

نان نيز كه در ميان مردم تفاوتي نمي نهند با آغوش باز آ
را مي پذيرند و با پرورش نونهاالن كشور خود از هر دين 

در .  و مذهبي خدمتي شايان به وطن خويش مي نمايند
همهء كشورها ديده مي شود كه بر تعداد شاگردان 
كالسهاي درس اخالقِ بهائي افزوده مي شود و جامعه 

  .هاي بهائي ناچار به تربيت معلّم بيشتر نيازمند مي گردند
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   بي حسابه ثروتِه فقر و فاقه و نَنَ
عدالت اجتماعي امروزه در جهان كمياب بلكه 

ت مردم جهان در فقر بسيار زندگي اكثري.  ناياب است
يت  بسياري به نان شب محتاجند و اقلّٰمي كنند حتّي

محدودي در بعضي از كشورها ثروتي بي حساب دارند و 
آمارها بين تفاوت .  نمي دانند با آنهمه دارائي چه كنند

درآمد بين مردم جهان در كشورهاي فقير و مردم ديگر 
براي آنكه .  ه وحشت انگيز استدر كشورهاي مرفّ

توهين به اهالي كشورها نباشد كرهء زمين را در اصطالح 
قسمت .  سياسي و روزنامه نگاري به دو قسمت كرده اند

ا شمال و جنوب و بطور كلّي كشورهاي زير خطّ استوا ر
لبتّه ا.  كشورهاي فقير و شمال آنرا غني خوانده اند

استثناهاي مختصري نيز در اين تقسيم موجود است ولي 
تا اين بي عدالتي و .  اين تقسيم دور از حقيقت نيست

عدم تناسب در ميان است هيكل جامعهء انساني بيمار و 
ريشهء بسياري از .  لرزان است و روي آسايش نمي بيند

تاريخ .  نايات همين فقر و محروميت استمشكالت و ج
بشر پر از وقايع خونين است كه اين بي عدالتي و اين 
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افراط و تفريط در توزيع ثروت بين طبقات مردم بوجود 
  .ده استورآ

انقالبات بردگان در امپراطوري روم، انقالبات   
ه ماركسيستي در روسيه، كودتاهاي مختلف در تمام قار

حاري و امثالش كه امروز گريبانگير ما ها، ترورهاي انت
امل اصليش همين فقر بي حد و وعيكي از است 

محروميت اكثر مردم است هر چند بهانه هاي ديگري 
اگر اعتدالي در ميان بود جهان صحنهء .  براي آن بتراشند

اين همه آشوب نمي شد و مردمي كه همواره فقير و 
 زورمندان و محتاج و مستمندند دستخوش ارباب مطامع

  .نمي شدند و بر طغيان و عصيان تحريك نمي گرديدند
هدف آئين بهائي در اين زمينه توزيع عادالنهء   

ثروت است تا افراط و تفريط در ميان نماند و تعديلي در 
تعاليم بهائي را در .  زندگاني جميع افراد بشر حاصل آيد

يكي .  تعديل معيشت به دو دسته تقسيم مي توان كرد
تعاليم اخالقي و روحاني است كه ضامن اجرايش رائهء ا

ديگري وضع قوانين دقيقي .  وجدان اهل ايمان است
.  است كه هيأت حاكمه را بر اجراء آن موظّف مي دارد

دربارهء آنچه مربوط به امور وجداني و تربيت روحاني 
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مردم در مورد عدالت اجتماعي و اعتدال در معيشت است 
از ":  مثالً. اهد فراواني ديده ميشوددر آثار بهائي شو
 مواسات بين بشر است و اين مواسات جمله تعاليم بهاءاهللا

اعظم از مساوات است و آن اين است كه انسان خود را 
بر ديگري ترجيح ندهد بلكه جان و مال فداي ديگران 

كه اين قانون گردد و  2 و جبر 1 كند اما نه به عنف
ه بايد به صرافت طبع و شخص مجبور بر آن شود بلك

   3"...طيب خاطر مال و جان فداي ديگران كند 
وصول به چنين فضيلتي نيروئي روحاني مي   

نمي توان انتظار .  خواهد كه نصيب همه كس نيست
داشت كه همهء مردم متوجه باشند كه طبق تعاليم كتب 
مقدسه بايد خلق و خوي رحماني از انسان ظاهر گردد و 

ا راضي نيست كه آدميان ذليل و محتاج و بداند كه خد
 همه كس آگه از اين نيست كه عدل و . فقير باشند

 محبوب ترين انصاف كه بنا به فرمودهء حضرت بهاءاهللا
چيز در نزد خدا است بايد برجميع شئون زندگاني ما 
حاكم باشد و بداند كه اگر اجازه دهيم كه عده اي از 

                                                 
   درشتی  1
   زور  2
  ٢١٧، صفحه حديقه عرفان   3
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 كه الهيو از نعمتهاي ردند گهمنوعان ما دچار فقر و فاقه 
براي جميع بشر خلق شده محروم باشند البتّه مخالف 

اما نصائح اخالقي اگر .  رضاي پروردگار رفتار كرده ايم
در قالب ايمان بر قلوب القاء شود البتّه مؤثّر است و چون 
ن در قالب تربيت روحاني عرضه شود در جامعه تمكّ

حساب كرد زيرا اجرايش اما روي آن نمي توان .  مييابد
بسته به وجدان افراد است و افراد جامعه همه تابع وجدان 

پس مزيد بر آن نيز براي نابودي فقر و منع از .  نيستند
بايد چنان قانوني گذاشت كه " ،انباشتن ثروت بي حساب

براي كلّ وسعت و رفاهيت باشد نه يكي به فقر مبتال و نه 
اين را بايد به قوانين ... د  را داشته باش1يكي نهايت غنا

هر (و قوانين مملكت بايد نوعي باشد كه ... اجرا كرد 
   2".هرگونه آسايش داشته باشد) كس

و نيز در خطابهء ديگري از حضرت عبدالبهاء  
براي اجراي آن بايد "دربارهء تعديل معيشت مي خوانيم 

قوانين و نظاماتي گذارد كه جميع بشر به راحت زندگاني 
، يعني همچنان كه غني در قصر خويش راحت دارد كنند

 
  ثروت و دارائی  1
  
  ٣٣٨، صفحه ۴، جلد امر و خلق   2
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و به انواع مائده سفرهء او مزين است، فقير نيز النه و 
آشيانه داشته باشد و گرسنه نماند، تا جميع نوع انسان 

امر تعديل معيشت بسيار مهم است و تا اين .  راحت يابند
 1".ق نيابد، سعادت براي عالم بشر ممكن نيستمسئله تحقّ

اعي اين تعليم مهم جا به بعد اقتصادي و اجتمدر اين
اصل كلّي اين است كه .   توجه مي كنيمحضرت بهاءاهللا

رائي احتراز شود، نه كسي ثروت از افراط و تفريط در دا
حساب داشته باشد و نه كسي محتاج و از نيازهاي بي 

ضروري و آسايش و راحت حيات بي بهره باشد و اين 
  .نين داردامر حاجت به وضع قوا

از جمله آن قوانين بستن ماليات تصاعدي است بر درآمد 
خالص مردم، يعني هر چه درآمد خالص باال برود، به 
همان مقدار بايد بر پرداخت مالياتش افزوده شود، تا به 
جائي مي رسد كه اگر از حد نصابي كه به موجب قانون 
تعيين شده باالتر رود صد در صد درآمد زايدش به 

يات تعلّق مي گيرد و از طرف ديگر اگر كساني مال
درآمدشان كم و از حداقلّ نصاب پائين تر باشد از ماليات 

ماليات معين مي براي پرداخت حدودي كه .  معاف شوند
                                                 

  صفحه، ٢جلد ، خطابات عبدالبهاء   1
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شود ضامن حصول رفاه و آسايش و عدالت اجتماعي 
  .براي تمام افراد جامعه است

كه روابط بين كارفرما و است راه ديگر آن 
مثالً در حال حاضر صاحب .  ر تفاوت بنيادي يابدكارگ

كارخانه، كارگران را وقتي به حساب مي آورد كه 
كند و كارگر مي صورت دخل و خرج كارخانه را معين 

را به عنوان عنصري كه خرج تراشيده در صورت حساب 
از طرف ديگر كارگر، صاحب شركت و .  مي آورد

ري را كه او با عرق كارخانه را چنان مي بيند كه سود كا
ش مي ربايد و فَجبين بدست آورده، كارفرما از كَ

از اين راه نارضايتي بين طرفين بيخ .  كنداستثمارش مي 
  .مي يابد و چه بسا از راه اعتصاب يا طغيان ظاهر مي شود

در تعاليم بهائي توصيه مي شود كه كارگران در   
م شركت و كارخانه شريك صاحب كار باشند و از سها
.  سازماني كه در آن مشغولند مقداري سهم داشته باشند

شريك گردند اقلّاً در منافع يعني فقط مزدور نباشند بلكه 
 خود را در رشد ، كارفرما و كارگراز اين طريق هر دو

اقتصادي و ازدياد بهره و درآمد آن شركت و آن 
 ذي نفع خواهند ديد و در توفيقش حداكثر ،سازمان



                                                                             252

د كرد و ديگر لزومي به اعتصاب و كوشش را خواهن
طغيان كارگران نمي ماند و از طرف ديگر كم شدن سهام 
سرمايه دار به همان ميزان كه به كارگران واگذار شده از 
درآمد زياده بر احتياج صاحب كار مي كاهد و دادن 

ين اسهام به كارگر نيز بر درآمد كارگران مي افزايد و به 
ر توزيع ثروت طرفين صورت دسبه بالنّترتيب تعديلي 

  .مي گيرد
در جامعه اي كه به موجب تعاليم بهائي بوجود   

و و مراتب موجود است آيد بين افراد مساوات نيست 
نمي توان با همهء بشر به يك نحو و از لحاظ معيشت به 
يك نوع معامله نمود زيرا استعداد نفوس متفاوت است، 

ري تفاوت هوش و قوت فكري و جسمي هر كس با ديگ
دارد، همت و كوشششان درجات دارد از اين جهت 
پاداش مساوي به همه دادن از عدالت به دور است زيرا به 

1حدسته اي ظلم مي شود و به دستهء ديگر ترجيح بال مرج 
و اين مخالف نظم جامعهء بشري است .  روا مي گردد

چنانكه در عصر خود ديده ايم كه رژيمهائي كه از تعاليم 
ركسيستي الهام گرفته بودند در اول كار اعالن مساوات ما

                                                 
   ترجيح بی جا و بدون مجّوز  1
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بين مردم را اساس مرام خويش اعالن نمودند و ادعا 
كردند كه اختالفات طبقاتي را از ميان بر مي دارند ولي 
در عمل معلوم شد مساوات به شكلي كه مي گفتند ممكن 

 گرديد يا در مقاصد نيست و در نتيجه يا حكومتشان منحلّ
ان تعديلي بكار بردند كه با دعوي اوليه مرام مرامش

آنچه بهائيان مي گويند مساوات در .  تفاوت داشت
حقوق است، مساوات در حقّ استفاده از فرصت ها است 
كه بايد در دسترس همه باشد، چه مستمند و چه ثروتمند 
و هر كس بر اثر استعدادش و همتش بتواند باالتر رود و 

ولي در عين حال همه بايد در راحت و پاداشي بيشتر يابد 
داشته باشند و  معيشت ضروري را اقلِّآسايش باشند و حد

.  چنين خواهد شدملكوتي البتّه  و قوت الهيبه ارادهء 
حضرت عبدالبهاء در يكي از بيانات خود چنين مي 

   1:فرمايد
راحت و آسايش عالم آفرينش در تحسين اخالق عمومي "

ت تربيت اخالق، هج  اعظم وسيله بهعالم انساني است و
علو همت و توسيع افكار است بايد عالم انساني را به اين 
منقبت عظيمه دعوت نمود مالحظه فرمائيد كه مبادي 

 
  ٢٨٩، صفحه پيام ملکوت   1
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1همرعيه هر فردي از افراد بشر جلب منفعت خويش  اصلي
در فكر آسايش و شادماني خود .  و دفع مضرّت است

ي مي نمايد و مي كوشد است و آرزوي تفرّد در زندگان
كه از جميع افراد ديگر در راحت و ثروت و عزّت ممتاز 

اين است آرزوي هر فردي از افراد بشر و اين .  گردد
انسان چون .  نهايت دنائت و بدبختي و پستي فكر است

اندكي ترقّي فكر يابد و همتش بلند گردد در فكر آن 
رّت نمايد افتد كه عموم عائله را جلب منفعت و دفع مض

زيرا راحت و نعمت عموم خاندان خويش را سعادت خود 
تش بلندتر  2عداند و چون فكرش توسبيشتر يابد و هم

گردد در فكر آن افتد كه ابناء ملّت و ابناء وطن خويش 
را جالب منفعت و دافع مضرّت شود هر چند اين همت و 

ت و فكر از براي خود او و خاندان او بلكه عموم ابناء ملّ
وطن او مفيد است ولكن از براي ملل سائره مورث ضرر 
است زيرا بجان بكوشد كه جميع منافع عالم انساني را 
 3راجع به ملّت خويش و فوائد روي ارض را به عائلهء

خود و سعادت كليه عالم انساني را تخصيص به خود دهد 
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 1يو همچو داند كه ملل سائره و دول مجاوره هر چه تدنّ
بر سائرين ... ملّت خويش و وطن خود ترقّي نمايد نمايند 

 و شخص آسماني از الهيتفوق يابد و غلبه كند اما انسان 
 همت او در 2اين قيود مبراست و وسعت افكار و علويت

نهايت درجه است و دائرهء افكار او چنان اتّساع يابد كه 
منفعت عموم بشر را اساس سعادت هر فردي از بشر داند 

رّت كلّ ملل و دول را عين مضرّت دولت و ملّت و مض
 بلكه عين مضرت نفس خود ،خويش بلكه خاندان خود

ذا به جان و دل به قدر امكان بكوشد كه جلب ٰ له. شمرد
ت از سعادت و منفعت از براي عموم بشر و دفع مضرّ

عموم ملل نمايد و در علويت و سعادت عموم ت و نوراني
ميان نگذارد زيرا عالم انساني را  فرقي در ،انسان بكوشد

يك خاندان داند و عموم ملل را افراد آن خاندان شمرد 
هء بشر را شخص واحد انگارد و هر بلكه هيئت اجتماعي

يك از ملل را عضوي از اعضاء شمرد انسان بايد علويت 
همتش به اين درجه باشد تا خدمت به اخالق عمومي كند 

ه بر عكس است دد حال قضيو سبب عزّت عالم انساني گر

 
   رو به پستی رفتن  1
   پيش بودن– اّول بودن   2



                                                                             256

جميع ملل عالم در فكر ترقّي خويش و تدنّي سائرينند 
بلكه در فكر جلب منفعت خود و مضرّت ديگرانند و اين 

 فطري عالم انساني را تنازع بقا شمرند و گويند اساسِ
است ولي اين بسيار خطاست بلكه خطائي از اين اعظم نه 

 انسان را 1يع سماويهشرا  و الهيهعلي الخصوص كه تعاليم 
مجبور بر اين فضيلت مي نمايد و در نزد خدا امتيازات   

وطنيه و خصومت عائله و قيود شخصيه ملّيه و تقاسيم 
 مبعوث و جميع الهيمذموم و مردود است جميع انبياي 

كتب سماوي به جهت اين مزيت و فضيلت نازل شد و 
كار  محصور در اين است كه افالهيجميع تعاليم 

خصوصيت منافع از ميان زائل گردد و اخالق عالم انساني ِ
تحسين شود و مساوات و مواسات بين عموم بشر تأسيس 

اين است شريعت سماوي و .  الهياين است اساس ...گردد
هء كلّيقاهره در ةِچنين اساس متيني جز به يك قو 

دبايمي نه تأسيس احساسات بشري..."  
  
  
  

                                                 
   بلندی  1
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  ا تمدن روحاني همعنان گرددتمدن مادي بايد ب
قبالً اشاره كرديم كه با ترقّيات شگرف علمي و   

صنعتي و فنّي تمدن بسيار پربار و متنوع و عظيمي بوجود 
آمده كه در بسياري از جهات فردي و اجتماع راحت و 

اما راحت با سعادت .  سعادت بشر را بوجود آورده است
 نگريم مي بينيم در تفاوت دارد چون به تمدن امروزي مي

مجموع در اين تمدن مادي و شگفت انگيز ما چقدر 
سختي و چقدر بي عدالتي و بدبختي و جنگ و خونريزي 

گوئي تمام دست آوردهاي بزرگ .  بوجود آمده است
 آنچه بايد سبب راحت و نيز وجهان بدست ديوان افتاده 

.   استسعادت باشد باعث ظلم و فساد و شقاوت گشته
  :  عبدالبهاء مي فرمايدحضرت

"يت ماده نموده عالم غرب در مدنيه ترقّيات فوق العاد
 نزديك است كه بكلّي فراموش شود الهيهولي مدنيت 

زيرا جميع افكار در عالم طبيعت غرق گرديده هر چه 
 و چون در الهيهست جلوهء جهان طبيعت است نه جلوهء 

 و ، پنهانالهيهمدنيت ذا انوار ٰ له،عالم طبيعت نقائص بسيار
در عالم طبيعت قوهء اعظم .  طبيعت حكمران شده است

تنازع در بقا است و اين منازعه در بقا مبدء و منشاء جميع 
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بغضاء بين مشكلها و سبب جنگ و جدال و عداوت و 
جميع بشر ايت زيرا در عالم طبيعت ظلم و خودپسندي و 

فات غير تعدي بر حقوق سايرين و صآرزوي غلبه و 
 پس تا ،دوحه كه از رذائل عالم حيواني است موجودمم

مقتضاي طبيعت بين بشر حكمران است فالح و نجاح 
 زيرا فالح و نجاح عالم انساني به فضائل و خصائلي ،محال

است كه زينت حقيقت انسان است و آن مخالف مقتضاي 
طبيعت خونخوار است طبيعت ستمكار است . طبيعت است

از حضرت پروردگار است اين است كه طبيعت غافل 
در عالم مالحظه مي فرمائيد كه اين صفات درندگي 

طبيعي است لهذا حضرت پروردگار محض لطف  ،حيواني
كتب فرمود تا به تربيت  2ل و انزالس ر1و عنايت بعثِ

 عالم انساني از فساد طبيعت و ظلمت ناداني نجات الهي
جداني و فضائل يافته به كماالت معنوي و احساسات و
.  رحماني شود 3روحاني موفّق گردد و مصدر سنوحاتِ

مدنيت مادي .   امروز در عالم انسانيالهياين است مدنيت 
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 در نهايت لطافت است ولي هزار افسوس كه 1مانند زجاج
 الهيه مدنيت ،اين زجاج محروم از سراج است و سراج

باري چون .  مؤسس آنند الهيهاست كه مظاهر مقدسهء 
اين قرن قرن انوار است، قرن ظهور حقيقت است، قرن 
ترقّيات است، هزار افسوس كه هنوز در بين بشر تعصبات 

جاهليه و خصومت و عداوت در نهايت ه و منازعات طبيعي
متانت است و جميع اين ضررها از آن است كه مدنيت 

... ديده و تعاليم انبياء فراموش گر بكلّي از ميان رفته الهيه
هزار افسوس كه سوء تفاهم بكلّي بنيان انبياء را بر 

ذا دين كه بايد سبب محبت و الفت باشد و ٰانداخته له
مؤسس وحدت عالم انساني گردد سبب بغض و عداوت 

 خونريزي و گرديده شش هزار سال است كه در بين بشر 
است ولي درندگي است كه از خصائص عالم حيواني 

ب وطني بظاهر نام تعصب جنسي و تعصب ديني و تعص
صد هزار .  اند و تيشه بر ريشهء عالم انساني مي زنندنهاده 

باري من در جميع ممالك غرب سياحت نمودم .  افسوس
 به موجب تعاليم ٰجميع مجامع و كنائس عظميو در 

 اعالن وحدت عالم انساني نمودم و ترويج حضرت بهاءاهللا
 

  قسمت شيشه ای چراغ  1
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 الهي جميع را به ملكوت صلح عمومي كردم نعره زنان
 شمس حقيقت از افق شرق ہدعوت نمودم كه الحمد للّ

نموده و بر جميع آفاق پرتو  2 اشراق1عانمدر نهايت لَ
پرتو او تعاليم آسماني است و آن اعالن وحدت .  انداخته

عالم انساني است و ترويج صلح عمومي و تحرّي حقيقت 
و تطبيق علم و و تأسيس الفت و محبت به قوهء ديانت 

و دين و ترك تعصب ديني و جنسي و وطني و عقل 
سياسي و تعميم معارف عمومي و تحكيم محكمهء كبراي 

عمومي كه حلّ مشكالت مسائل مختلفه بين دلي و بين و
رجال در جميع  ناث نظير ِالمللي نمايد و تربيت عموم اُ

فضائل انساني و حلّ مسائل اقتصادي و تأسيس لسان 
لك تا عالم انساني از ظلمت ضاللت ٰي و امثال ذعموم

نجات يابد و به مطلع انوار هدايت رسد و بكلّي اين نزاع و 
جدال و خصومت و عداوت در بين بشر از بنيان برافتد و 
سوء تفاهمي كه بين اديان است زائل گردد زيرا اساس 

 ...وحدت عالم انساني است يكي است و آن الهياديان 
است كه روز بروز اين افكار عاليه انتشار يابد اميدم چنان 

                                                 
   درخشندگی  1
  )خورشيد( بر آمدن – روشن کردن   2
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ه جلوه نمايد تا جميع ملل عالم مظاهر يو اين مقاصد خير
رحمانيه گردند و در بين اديان و اقوام نزاع و سنوحات 

سعادت  اين است عزّت ابديه، اين است.  جدالي نماند
   2".عالم انساني جنّت، اين است 1سرمديه
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   سرنوشت انسانمقام و  – جمبخش پن
  زندگاني فاني يا جاوداني؟

  بهشت و دوزخ
  مقام انسان 

  تحقيق يا تقليد 
  دين و علم و عقل 

  حقوق بشر 
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  زندگاني فاني يا جاوداني؟
خوانندگان گرامي شما هم هزار بار اين نكته را   

جهان و كار جهان جمله هيچ در "تحقيق كرده ايد كه 
  به خاطر داريد بيست سال قبل كه دربارهء ".هيچ است

امروز انديشه مي كرديد چه مدت درازي در نظر شما 
جلوه مي نمود؟  هر هفته كه مي گذشت به چشمتان سالي 

اما حال كه بيست سال از .  بود و هر دم به جاي ساعتي
عمر شما گذشته است و خود بهتر مي دانيد به چه سرعت 

د چند از اين بيست سال در حساب كني.  گذشته است
  آن هم به همين سرعت مي گذرد و : پيش داريد

چون آب بر     پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد
1آمديم و بر باد شديم

آمد مگسي ".  نه اثري از ما باقي مي ماند و نه ثمري
  ".پديد و ناپيدا شد

مرگ كه تقدير محتوم ماست واقعه اي است كه   
 تفكّر واداشته و مكتبهاي فلسفي بشر را همواره به

گوناگون از آن برخاسته است و هر يك از ابناء روزگار 

 
  رباعّيات خّيام   1
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در مقابل آن وضعي به خود مي گيرد و به نحوي با آن 
  .مقابله مي كند

يكي چون شتاب توسن عمر را مي بيند در پي   
تحصيل لذّت مي رود و دم را غنيمت مي شمرد و يكي 

بد و به هيچ يك نمي زندگي و مرگ را يكسان مي يا
يكي .  انديشد و الابالي دفتر دانائي را در هم مي پيچد

چنان مأيوس مي شود كه انتحار مي كند و واقعه اي كه 
در آخر به وي خواهد رسيد خود زودتر از بهر خويش 
فراهم مي آورد و ديگري اگر چه در اين دنياي ناپايدار 

 اما به آنجا مي رسد كه خودكشي بهترين كارهاست
جرأت آن نيز ندارد كه انتحار كند و از اين بابت در رنج 

  .و عذاب روزگار به سر مي برد
اما آنان كه در حيات خويش هر روز لذّتي مي   

جويند و تمتّعي مي خواهند در اين ايام فراوانند و غالب 
جوانان اين روزگار كه چند كتابي هم كه خوانده باشند 

وليك چون بي اعتباري عمر .  ددر زمرهء اين دسته هستن
محسوس گشت و اجل محتوم در پيش نظر آمد ديگر آيا 
لذّت ناي و نوش را حكمي و شراب خوشگوار را سكري 

  مي ماند؟
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آنان كه در عين نوميدي و بحبوحهء حرمان به   
لذّات جسماني پرداخته اند خوب دريافته اند كه شب 

كساني از براي چنين .  شراب به بامداد خمارش نمي ارزد
درمان غم جهان و اجتناب از يأس و حرمان پنداشته اند 
.  كه شراب ناب و ساقي و چنگ و رباب آخر الدوا است

اما اين دوا درمان دردهاي ايشان را نمي كند، نااميديشان 
را زائل نمي سازد، آنان را به يأسي شديدتر دچار مي 

الً شفاي عاجل نمايد زيرا مالحظه مي كنند كه آنچه را قب
د كه نمالحظه مي كن.  مي پنداشتند خود سم قاتل بود

يگانه اميدشان در راه غلبه بر اندوه و غم جام باده و روي 
 نداما چون آن همه را نيز بي اثر و باطل يافت.  ساده بود

  . بيفزودانبر يأس و حرمانش
    چه؟ آخر   گير،  راد رانده م به  دنيا 

  نامهء عمر خوانده گير، آخر چه؟وين              
    گيرم كه به كام دل بماندي صد سال

1 گير، آخر چه؟ بمانده صد سال دگر              

  :و نيز
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    بنگر زجهان چه طرف بربستم، هيچ   
  در دستم، هيچ وز حاصل عمر چيست          

     بنشستم، هيچ      ولي چو شمع طربم 
من جام جمم ولي چو          

1م،هيچبشكست

اما آئين بهائي به ما چنين مي آموزد كه اين چند   
روزهء حيات ما در اين جهان فاني كه پر از مشقّت و 

اگر چنين بود .  زحمت است آخرين منزل هستي ما نيست
ناگهان اين كيهان اعظم كه در دل هر ذره اش آفتابي نهان 
و تحت نظم و قانون دقيق است همه عبث و بيهوده مي 

 حال آنكه چنانكه در اول اين كتاب مالحظه شد و
فرموديد ممكن نيست كه نظم و ترتيبي به وجود آيد 

در مراتب .  مگر آنكه مقصدي و هدفي در آن باشد
وجود مالحظه مي شود كه موجودات بعضي در رتبهء 
.  جمادند و بعضي نبات و برخي حيوان و باالخره انسان

 است و عدمشان به وجود آنها به واسطهء تركيب عناصر
به عبارتي مي توان گفت كه .  واسطهء تحليل آن عناصر

                                                 
  رباعّيات خّيام   1
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 عناصر است 1در رتبهء جمادي نيروي اتّصال و التصاق
در رتبهء نبات بر آن قوهء تركيب .  كه جماد را مي سازد

و التصاق نيروي رشد و نمو نيز عالوه گشته و در مرتبهء 
اما .   شده استحيوان احساس نيز بر قواي مذكور افزوده

انسان عالوه بر داشتن تمام نيروهاي آن مراتب ، قوهء 
ديگري دارد و آن قوهء عاقله است كه از تجلّيات روح 
انساني است و آن تعلّق به بدن دارد ولي جزئي از جسم ما 
نيست و چون مجرّد است تجزيه نمي شود و مانند جسم 

  :ايدحضرت عبدالبهاء مي فرم.  متالشي نمي گردد
انسان به جسم انسان نيست، انسان به روح انسان است "

اما به .  زيرا در جسمانيات انسان با حيوان شريك است
مالحظه كنيد چنانچه شعاع آفتاب . روح ممتاز از حيوان

زمين را روشن مي كند همين طور روح اجسام را روشن 
روح ... روح است كه انسان را آسماني مي كند .  مي كند

روح است كه ... ت كه حقائق اشياء را كشف كند اس
همهء علوم را تأسيس كرده، روح است كه حيات ابدي 
بخشيده، روح است كه ملل مختلفه را متّحد نمايد، روح 
است كه شرق و غرب را جمع كند، روح است كه عالم 

 
   پيوستگی و چسبندگی  1
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ذا نفوسي كه مستفيض از ٰنمايد لهانساني را عالم رباني 
روح به قواي ...  حيات عالمند قوهء روح هستند سبب

ه ظاهر و آشكار محسوسه احساس نشود ولي به قواي باطني
هر چند جسم انسان محسوس است ولي روحش .  گردد

از براي روح دو تصرّف .  پنهان و حاكم بر جسد است
است يكي بواسطهء آالت و ادوات يعني به چشم مي بيند، 

 چند اين آالت هر.  به گوش مي شنود، به زبان مي گويد
هر چند اين قوا از .  در كارند ولي محرّك، روح است
و اما تصرّف ديگر .  جسد ظاهر ولكن به قوهء روح است

كه بدون آالت است، در عالم رؤيا بدون چشم مي بيند، 
بدون گوش مي شنود، بدون زبان مي گويد، بدون 

جميع قواي روحاني بدون .  حركت پا سير مي كند
پس .  م در عالم رؤيا ظاهر و آشكار استواسطهء چش

يك .  معلوم شد كه از براي روح دو تصرّف است
تصرّف به واسطهء آالت اجسام مانند چشم و گوش و 

پس ثابت و محقّق مي ... غيره و يك تصرّف بدون آالت 
شود كه روح عظيم است و جسم نسبت به روح حقير، 

 چند بلور در هر.  جسم مانند بلور است و روح مانند نور
.  نهايت صفاست اما ظهور و جلوهء بلور به ضياء نور است
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لكن بلور محتاج .  نور محتاج به بلور نيست، روشن است
همين طور روح محتاج به .  به نور است تا روشن شود

جسم محتاج به روح است، روح به جسم زنده .  جسم نيست
هر مالحظه كنيد جسم .  نيست، جسم به روح زنده است

قدر تناقص پيدا كند روح بر عظمت و قوت خود باقي 
مثالً دست انسان اگر قطع شود روح به قدرت و .  است

چشم اگر كور شود روح به .  سلطنت خود باقي است
اما فيوضات روح از جسد منقطع شود .  بصيرت برقرار

پس ثابت شد كه انسان به روح .  فوراً جسد معدوم است
 الهياين روح، فيضي از فيوضات .  سدانسان است نه به ج

است، اشراقي از اشراقات شمس حقيقت است ولي اين 
روح انساني اگر مؤيد به نفثات روح القدس شود آن 

 الهينفثات روح القدس تعاليم .   وقت روح حقيقي گردد
آن وقت حيات ابدي يابد، نورانيت آسماني جويد، .  است

روح انساني .  ي منور نمايدعالم انساني را به فضائل رحمان
بر خالف جسدش مركّب از عناصر نيست كه چون تحليل 
يافت جسد معدوم گردد بلكه مجرّد است، از عالم علوي 
است و در عوالم معنوي خود پايدار و برقرار خواهد 

همچنين روح انساني كه حيات بشر منوط به آن .  ماند
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ز  حيوان است است و قوهء عاقله كه سبب امتياز انسان ا
در داخل جسد نيست كه چون جسم معدوم شد روح نيز 

  .در پي آن نابود گردد
روح انساني داخل جسد نيست زيرا مجرّد و   

و دخول و خروج شأن .  مقدس از دخول و خروج است
اجسام است بلكه تعلّق روح به جسد مانند تعلّق آفتاب به 

وط به بقاي غير از جسد است و بقايش مشر... آئينه است 
جسد نيست بلكه روح در نهايت عظمت در عالم جسد 
سلطنت نمايد و اقتدار و نفوذش مانند فيض آفتاب در 
آئينه ظاهر و آشكار گردد و چون غبار يابد يا بشكند از 

   1".شعاع آفتاب محروم ماند
دربارهء بقاي روح و اثبات آن در آثار بهائي 

ختصر همين قدر مطالب مفصل موجود است كه در اين م
در عوالم بي نهايت .  مي گوئيم كه روح انساني باقي است

كيفيت .  داد هء خود ادامه خواهد به ترقيات كماليالهي
آن را ادراك نتوانيم كرد و از حد تصور و ادراك ذاتي 

براي آنكه تا حدي اين امربرما مكشوف . ما بيرون است

                                                 
  ١٣٢، صفحه ١جلد ، خطابات عبدالهباء   1
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اين عالم با آن فرق " فرموده كه باشد حضرت بهاءاهللا
   1".عالم مثل فرق عالم جنين و اين عالم است

در توضيح اين مثال در آثار ديگر بهائي آمده   
است كه همچنانكه بچه در رحم مادر بايد خود را آمادهء 
زندگي در اين عالم نمايد، ما نيز بايد با تحصيل فضائل 
انساني و اكتساب مقامات معنوي، خود را آمادهء 

جاوداني در مسير بي پايان خويش بسوي كمال زندگاني 
در خطابه اي از حضرت عبدالبهاء چنين .  مطلق نمائيم
  :آمده است

در بدايت حياتش انسان در عالم رحم بود و در عالم رحم "
استعداد و لياقت ترقّي به اين عالم حاصل كرد و قوائي 
كه در اين عالم الزم بود در آن عالم تحصيل نمود؛ چشم 

الز

                                                

  . در عالم رحم حاصل نمود، در اين عالمم داشت
  . در عالم رحم پيدا كرد در اين عالم، گوش الزم داشت

جميع قوائي كه در اين عالم الزم بود در عالم رحم 
 پس در اين عالم نيز بايد تهيه و تدارك ...تحصيل كرد

عالم بعد را ديد و آنچه در عالم ملكوت محتاج، بايد تهيه 
  .در اينجا بيندو تدارك 

 
  ١۶۴ ه، صفح بعد از کتاب اقدسمجموعه الواح   1
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همچنانكه در عالم رحم قوائي كه در اين عالم محتاج به 
آن است پيدا نمود همچنين الزم است كه آنچه در عالم 
ملكوت الزم يعني جميع قواي ملكوتي را در اين عالم 

راه تدارك آن قواي ملكوتي در  1".تحصيل بكند
كلمات پيامبران نمودار گشته و سعادت ابدي انسان در 

  . استالهي و اطاعت آن مظاهر 2عتطا
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  بهشت و دوزخ
 الهياصل مكافات و مجازات در جميع اديان   

برقرار است و بدون آن چنانكه قبالً اشاره كرديم نظام 
اجتماع بر هم مي خورد و هرج و مرج رخ مي دهد و 
ترقّي عالم انساني متوقّف مي گردد اما به واسطهء قلّت 

زمانه پيغمبران خدا زندگي جاوداني و بقاي استعداد مردم 
روح و وجود مكافات و مجازات را در قالب تمثيالتي كه 

مثالً هم .  امروز به نظر كودكانه مي آيد بيان مي فرمودند
 خلقت آدم را چنين آورده اند قرآن و هم در توراتدر 

ل آدم را از خاك زمين سرشت سپس روح كه خدا اول گِ
بشر عامي و .  د و آدمي خاكي زنده شدحيات در او دمي

ساده با اين تشبيه محسوس و مفهوم، بياموخت كه جسم 
اما .  لي بي جان است و دستخوش آفات بي پايانما گِ

آنچه در ما است از خدا است كه خاك را جان بخشيد و 
او را سرآمد مخلوقات كرد و چون خدا باقي است روح 

باقي خواهد بود و در عالم انساني نيز كه پرداختهء اوست 
پس .   مجازات و مكافات عمل خويش را خواهد ديد،بقا

باز آن مطالب در قالب تمثيالت آسان بيان شده كه خدا 
ترسي را در دلها بنشاند و مردمان پرخاشجوي وحشي را 
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پيغمبران .   و پارسائي بكشاندٰاز راه بيم و اميد به تقوي
انا كسي است كه درس خود مربيان نوع انسانند و معلّم د

  .را به نحوي بيان كند كه قابل فهم شاگردان خود باشد
حال مالحظه فرمائيد مردماني كه چهار هزار سال   

يا دو هزار سال پيش مي زيستند در چه درجه اي از فهم و 
مردمي بودند كه جز .  شعور بودند و چه تمدني داشتند

 و هر چه مي زندگي اين جهان و محسوسات نمي شناختند
شنيدند البد قرار بود در قالب تمثيالتي محسوس بيان 

در انجيل جهنّمي تصوير شد كه در آن آتش .  شود
اسالم در ميان .   بود"گريه و فشار دندان"سوزان و 

.  قبائل وحشي و بدوي در بيابان خشك عربستان ظاهر شد
دائماً با يكديگر مي .  اعراب جاهلي در عين توحش بودند

در چنين زمين .  جنگيدند، چپاول و غارت مي كردند
مربي آسماني يعني پيغمبر به مردم پرخاشگر، بهشتي را 
وعده داده كه در آن پر از چيزهائي است كه آرزويش را 
داشتند ولي در ريگزار بي آب و علف عربستان موجود 

يعني جائي كه در آن حوض كوثر و چشمهء .  نبود
سرسبز و پر سايه است، جوي سلسبيل است، درختان 

  .روان از شير و عسل و شراب ناب است
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 اديان در نظر بهائيان تصويري كه كتب مقدسهءِ  
از بهشت و  جهنّم پيش ديدگان مؤمنان نهاده اند چيزي 
جز تمثيالتي براي مردماني نابالغ نيست و به همان نحو كه 
ي پدر و مادرها قصه ها و افسانه هائي براي كودكان م

سازند تا نتيجهء اخالقي از آن بگيرند پيامبران نيز براي 
اما در .  هدايت مردم زمان تمثيالتي را عنوان كرده اند 

اين دور كه فكر و فهم بشر باال رفته و عدد اشخاص درس 
خوانده افزايش يافته اين گونه تمثيالت كه مناسب 

.  بولزمانهاي پيشين بود، نه الزم است و نه مفيد و قابل ق
 چنانچه در فصل پيش مالحظه فرموديد حضرت بهاءاهللا

چنين توضيح فرموده كه روح انساني پس از جدائي از 
 در ترقّي خواهد بود و الهي جسد در عوالم بي نهايتِ

آنچه در اين عالم از او سرزده سبب خواهد شد كه 
اگر .  درجهء ترقّيش در آن عالم متناسب با اعمالش باشد

ش زياد باشد به همان نسبت به درجه اي باال كارهاي نيك
رسيده و از همان درجه ترقّياتش را در عوالم بي انتهاي 

 الهيبهشت بهائيان جنّت رضاي .   شروع مي كندالهي
ت از قربيت درگاه حقّ و اين است و دوزخ، محرومي

  .مجازات و مكافات عمل، در عالم بعد است
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ظاهري نمي هر چند ما جهان ديگر را به چشم   
بينيم باز بايد استعدادات روحاني خويش را در اين عالم 
پرورش دهيم تا روح ما بعد از صعود به عالم باال دچار 
نقص نباشد و بتواند از مدارج باالتري به سير ابدي 
خويش ادامه دهد نه آنكه با بال شكسته قصد پرواز به 

طفل در عالم جنين در رحم مادر، .  عرصهء سيمرغ نمايد
به چشم احتياج ندارد، به دست و پا نيازي ندارد اما اگر 
در آن عالم جنين به پرورش چشم نپردازد وقت تولّد در 
.  اين عالم كور مادرزاد است و اين كوري جهنّم اوست

اما چون پرورش كامل يافت به زندگي اين جهان با 
ما به .  سالمت كامل وارد خواهد شد و اين بهشت اوست

 روحاني برويانيم تا جهان آمده ايم كه پر و بالِاين 
بتوانيم به قلّهء ارتفاع عشق پرواز كنيم و در آشيان ابدي 

  .رحماني خويش مقرّ گيريم
بهائيان رابطهء خود را با عزيزاني كه از بند اين   

جهان آزاد شده اند محفوظ مي دانند و براي ارتقاء آنان 
نمونه اي از آن در دعا و مناجاتهاي بسيار دارند كه 

  :خاتمهء اين مقال درج مي كنيم
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پروردگارا اين جانهاي پاك سوي تو شتافتند و از جوي "
اين تشنگان را در .  تو نوشيدند و آرزوي روي تو نمودند

درياي غفران غوطه ده و اين مشتاقان را به لقاي خود فائز 
پروانه هاي شمع تواند و آرزومند جمع و .  و خرسند فرما

آنچه آرزوي دل و جان است شايان و رايگان .  نجمن توا
   1".فرما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ١٨٨، صفحه ۶ ، جلدمکاتيب عبدالبهاء   1
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  مقام انسان
مقام انسان بزرگ " مي فرمايد حضرت بهاءاهللا  

مقصود از كتابهاي " و نيز ".است اگر به انسانيت مزين
، آنكه مردمان به راستي و دانائي الهيآسماني و آيات 

هر .  دگان شوندتربيت شوند كه سبب راحت خود و بن
امري كه قلب را راحت نمايد و بر بزرگي انسان بيافزايد 

مقام انسان بلند .  و ناس را راضي دارد مقبول خواهد بود
است اگر به انسانيت مزين، و الّا پست تر از جميع مخلوق 

بگو اي دوستان، امروز را غنيمت .  مشاهده مي شود
.  محروم منمائيدشمريد و خود را از فيوضات بحر تعالي 

و خالص را به طراز عمل پاك   مي طلبم جميعاز حقّ
   1".دراين يوم مبارك مزين فرمايد

اينكه مي گويند و مي گوئيم كه انسان اشرف   
.  مخلوقات است، بايد ببينيم كه شرافت او در چيست

شكّي نيست كه در برتري جسماني او نيست زيرا در 
ات از لحاظ قواي خلقت مالحظه مي كنيم كه حيوان

هيچ انساني به .  جسماني بسيار نيرومندتر و برتر از انسانند
سرعت اسبي يا پلنگي يا هزاران جانور ديگر نمي دود و 

                                                 
  ٣٠۴، صفحه  بعد از کتاب اقدسمجموعه الواح   1
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نمي تواند مسافتي را كه آنها مي پيمايند طي نمايد، هيچ 
كبوترها يا .  انساني شامه اش به تيزي شامهء سگي نيست

ا در ديار غريبي برده اردكها اگر در جنگل انبوهي ي
 ٰحتّيشوند، بي مدد قطب نما راه منزل خود را مي يابند و 

بعضي از ماهيان دريا بعد از چند سال سفر كه در اقيانوس 
و طي هزاران هزار فرسنگ، در وقت مقرّر، درست به 
همان نقطه اي كه خود در آن پرورش يافته و از تخم 

به .  مي گذارندبيرون آمده اند باز مي گردند و تخم 
همين منوال بينائي و حس المسه و راه يابي و ذائقهء 
 حيوانات را كه با انسان بسنجيم معلوم مي شود كه حواس

  .انسان بسيار از حواس حيوانات ناتوانتر است
پس آنچه ما را از حيوان ممتاز مي دارد جسم ما   

نيست، حقيقت انساني ما در روح انساني ماست كه در ما 
ميده شده و از تجلّياتش عقل و خرد انساني است كه ما د

را بر طبيعت غالب مي كند، بي پر و بال به پرواز مي 
كشاند، برق جهنده اي را در شيشه اي و صوت و صدا را 
در نواري يا صفحه اي حبس مي كند و در آني از خاور 

به اكتشاف حقايق اشياء مي .  به باختر مخابره مي نمايد
  قوانين طبيعت را كه به حكم تقدير تكوين يافته .پردازد
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كشف مي كند، تغيير مي دهد و به نفع خود به كار مي 
  . برد

درست است كه علم و دانشي كه از راه عقل و   
خرد انساني پديد آمده ما را بر طبيعت مسلّط مي كند و 
بر حيوانات و نباتات تفوق مي بخشد اما اين امتيازي 

ه خودي خود سبب شرافت و كرامت است ظاهري و ب
انسان نيست بلكه اين نيروها اگر از سلطهء روح انساني كه 

 بيرون آيد، همين اكتشافات و الهيپديده اي است 
اختراعات كه براي راحت تن و آسايش زندگي پرتالش 
و پر آشوب ما ساخته شده برعكس نتيجه مي بخشد، به 

  .زدحدي كه ما را از حيوان پست تر مي سا
يك نظر سطحي به تاريخ معاصر اين نكته را ثابت   

مي كند زيرا ديده ايم كه اقوامي كه به اصطالح از 
ديگران متمدن تر و مترقّي تر و از حيث صنايع و علوم 
پيشرفته تر بوده اند به فجايعي مبادرت ورزيده اند و 
كارهائي را مرتكب شده اند كه در نزد هيچ حيواني ديده 

  :  اين است كه حضرت عبدالبهاء فرموده اند.نمي شود
حيوان قواي مخصوصه دارد، مثل بصر، سمع، ذوق، "

انسان هم اين قوا را دارد ولي حيوان نفس .  شم، لمس
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اين نفس ناطقه واسطه است ميان روح .  ناطقه ندارد
اين نفس ناطقه كاشف اسرار كائنات .  انساني و جسم

و از روح استفاضه كند است ولي اگر از روح مدد گيرد 
والّا اگر مدد از روح به نفس نرسد آن هم مثل ساير 

اين است كه .  حيوانات است، چه مغلوب شهوات است
 هستند ابداً از 1مالحظه مي شود بعضي بشر به صفت بقر

اما اگر اين نفس از عالم روح .  حيوان امتياز ندارند
  .وداستفاضه كند آن وقت انسانيت او آشكار مي ش

پس معلوم شد نفس دو جنبه دارد، يك جنبهء   
اگر جنبهء حيواني غالب .  جسماني و يك جنبهء روحاني

اين است كه در .  بر نفس شود از حيوان پست تر است
عالم بشر نفوسي مي بيني كه از حيوان درنده ترند، از 
 2حيوان ظالم ترند، از حيوان بدخوترند، از حيوان رذيل

.  ت بشرند، سبب نكبت عالم انساني اندسبب اذي.  ترند
و اگر جنبهء روحاني غلبه بر نفس كند .  مركز ظلماتند

نفس قدسيه شود، ملكوتيه شود، سماويه شود، ربانيه 
   3".در او طلوع كندٰ اعليشود، جميع فضائل مالء 

 
   گاو  1
   پست  2
  ١۶٨ ، صفحه١، جلد خطابات عبدالبهاء   3
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 كه در ما الهيخوانندگان گرامي، آن امانت   
ست، همين روحانيت سپرده اند همين فضائل و كماالت ا

است، همين احساس مسئوليت است كه به مدد روح 
انساني كه عقل و خرد از تجلّيات اوست در انسان ظاهر 

اگر در اين امانت خيانت كنيم ديگر به قول .  مي شود
 1  تشريفِ".نشايد كه نامت نهند آدمي"سعدي شيرازي 

ز شريف انسانيت را از هيكل خويش فرو مي اندازيم و ا
مي شويم زيرا آن قواي عاليه را كه از  حيوان پست تر 

 صدور يافته است در راه شرّ مصرف مي كنيم الهيروح 
.  و ضررهائي مي رسانيم كه در توانائي هيچ حيواني نيست

  .چو دزدي با چراغ آيد گزيده تر برد كاال
مالحظه فرمائيد در نزد حيوان خوب و بدي 

حيوان .  رد محروم استنيست زيرا از نفس ناطقه و خ
گناهي مرتكب نمي شود زيرا اسير طبيعت است و در 

در كنار ساير انواع .  عالم طبيعت گناهكاري معنائي ندارد
چند روزي .  و اجناس حيوانات ديگر زيست مي كند

يك بار براي حفظ نفس و بقاي نوع خويش حيواني را 

                                                 
   خلعت  1
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شكار مي كند و ديگر تا گرسنه نشود كاري به كار 
  .  يگران نداردد

اما اين انسان است كه به واسطهء غلبهء طمع و   
حسد و در پي برتري و فرمانروائي بر ديگران، نه يك، 
نه صد، هزارها مردم بي گناه از هموطنان خويش را نابود 
مي كند و با يك بمب شهري را ويران مي كند و اثري از 

 را در حيات در آنجا باقي نمي گذارد و در جنگها مادران
غم فرزندان جوان كه در ميدان قرباني شده اند داغدار 

  :به قول نعيم اصفهاني.  مي نمايد
نده جنس خود ندردهيچ در    

  ما چرا جنس خويشتن بدريم    
حيوان راهنمايش غرايز اوست يعني هر چه غريزه اش 

معلّم و رهبري .  حكم نمايد به موجب آن رفتار مي كند
 كه به آن ظرافت تار زيباي خود عنكبوت.  نمي خواهد

را مي تند بر حسب غريزهء خدادادي چنان هنري نمايان 
بچهء عنكبوت نيز اين كار حيرت انگيز را از .  مي سازد

  .كسي نمي آموزد، معلّمي نمي خواهد
نفس ناطقه و عقل .  اما در عالم انسان چنين نيست  

و خرد نهفته در ماست كه ما را در جهان آفرينش 



                                                                             284

برگزيده مي سازد و به ما اختيار مي بخشد و به تشخيص 
خير و شرّ قادر مي كند و ما را به نردبان دانش و بينش به 

اما بكار بردن اين قوهء تشخيص، .  بام سعادت باال مي برد
مادر اگر به كودك خويش نگويد كه .  مربي مي خواهد

نظافت خوب است، بي ادبي بد است، كودك بيچاره از 
جا ياد بگيرد؟  اين مسائل كه بر اساس خير و شرّ و ك

گناه و ثواب در عالم انسان تنظيم شده غريزهء انسان 
يعني آموزنده اي بايد باشد كه ما .  نيست، اكتسابي است

  .را تربيت نمايد
آفرينندهء مهربان ما كه به ما قوهء اختيار   

در هر عصر و .  بخشيده ما را به خود وانگذاشته است
زمان دست ما را گرفته و راهنمائي براي ما فرستاده و مي 

 الهياما مجموعهء تربيت اين معلّمين و مربيان .  فرستد
كاخ تمدن بشري را خشت خشت بر هم نهاده و ساخته اند 
و در ظلّ تربيت آن نفوس مقدسه مدنيت بشر صورتي 
ديگر گرفت و اشرفيت و امتياز انسان در عالم وجود 

انسان در عالم وجود جامع جميع خواص .  م گرديدمعلو
.  موجودات است و همهء كيفيات موجودات را دربر دارد

نمو .  جسم است، از اين جهت حائز كماالت جمادي است
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حس و حركت .  دارد، از اين روي چون نباتات است
ست

                                                

اما عالوه .  دارد و در اين مورد با حيوانات شريك ا
 نيست و 1ليه دارد كه در ساير كائناتبر آنها قواي عق

همين است كه او را از ديگر موجودات ممتاز مي كند و 
 را الهينيز به او مسئوليت عظيمي مي بخشد تا آن موهبت 

  .محفوظ دارد و در مقام خودش بكار برد
 در اين مفاوضاتحضرت عبدالبهاء در كتاب   

بصيرت چون در كائنات به بصر ": باره چنين مي فرمايد
 در سه قسم است، 2نظر كنيم مالحظه شود كه محصور
سه .  است، يا حيوانيعني كلّياتش يا جماد است، يا نبات 

انسان نوع ممتاز .  انواع داردجنس است و هر جنسي 
است زيرا دارندهء كماالت جميع اجناس است يعني جسم 

با وجود كمال .   است و حساس است3است و نامي
و حيواني، كمال مخصوصي دارد كه جمادي و نباتي 

.  كائنات سايره محروم از آنند و آن كماالت عقليه است
انسان در نهايت .  پس اشرف موجودات، انسان است

رتبهء جسمانيات است و بدايت روحانيات يعني نهايت 
 

   موجودات  1
   محدود  2
   نمّو کننده  3
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نقص است و بدايت كماالت، در نهايت رتبهء ظلمت 
گفته اند كه اين است كه .  است و در بدايت نورانيت

يعني جامع .  مقام انسان نهايت شب است و بدايت روز
جنبهء حيوانيت .   كمال مراتب1ِروابط نقص است و حايزِ

  و مقصود از مربي اين است كه 2دارد و جنبهء ملَكيت
 بر جنبهء ملَكيتنفوس بشريه را تربيت بكند تا جنبهء 

ي رحمانيه كه پس اگر در انسان قوا.  حيوانيت غالب شود
عين كمال است بر قواي شيطانيه كه عين نقص است 

اما اگر قواي شيطانيه .  غالب شود اشرف موجودات است
 موجودات 3بر قواي رحمانيه غالب شود انسان اسفل

   4".اين است كه نهايت نقص است و بدايت كمال.  گردد
خوانندگان گرامي، خداوند مهربان ما را انسان   
 باشيم و در دايرهء 5وده تا ديباچهء كتاب تكوينخلق فرم

وجود از رتبه هاي مادون گذشته به باالترين نقطهء قوس 
اما اين قلّهء بلندي كه ما به آن رسيده ايم .  نزول رسيم

فقط ما را به سر حد قوس صعود رسانده است كه پائين 
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ترين نقطهء سير كماليه است و حركت ما به سوي كمال 
مثل .   مطلق ادامه دارد و بايد ادامه داشته باشدو سعادت

آن است كه از ته چاهي به تدريج باال برويم و در هر قدم 
زحمت بكشيم و آنقدر اين زحمت را ادامه دهيم و پا به پا 
.  به باال بيائيم تا بيرون از چاه به پاي كوه بلندي برسيم
يم بايد سعي كنيم كه حال كه به اين مرز كمال رسيده ا

باز قدم اول را برداريم و به سوي قلّهء كوه رويم و به 
آنچه شأن مقام انسان است فائز گرديم و اين داستان سير 

  .كمالي ما پاياني ندارد
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  تحقيق يا تقليد
بطور كلّي شخصيت همهء ما را محيطي مي سازد   

كه در آن زندگي مي كنيم و جمع عوامل طبيعي و 
گي و ديني محيط است كه هويت اجتماعي و فرهن

اگر كامالً اسير .  شخصي و يا قومي ما را معين مي كند
آن عوامل باشيم ترقّي ما ممكن نيست يا الاقل محدود 

اما چون مدد از انديشه و خرد گيريم خواهيم .  است
توانست خود را از بسياري از بندهائي كه ما را به سنّت 

 تحرّك باز داشته رها هاي ديرين بسته و از تحقيق و
  .سازيم و قدمي به پيش نهيم

تاريخ بشر نشان مي دهد كه هر وقت تمدن بشري   
جهشي يافته زماني بوده است كه راه گشايان جامعهء 
انساني افكار و مفاهيم ديرين را كه به آنان و پدرانشان 
تلقين گشته بر محك امتحان نهاده و با عقل دور انديش 

موده آنها را سنجيده و به خردگرائي كه خدا عنايت فر
اين امر نيز دربارهء دين مصداق دارد .  روي آورده اند

زيرا هر كس به دين پدران خويش متمسك است چشم 
بسته به تقليد پيشينيان راه آنان را مي پويد و چنين مي 
گويد كه آنچه ميراث نياكان من است حقّ است و آنچه 
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پيروان يك دين نيز  ٰحتّي.  نزد ديگران است باطل است
بين خود فرقه ها ساخته و تيغ تيز بر يكديگر آخته اند و 
علماي هر فرقه نيز استنباطاتي از دين خود دارند كه با 
فرقهء ديگر تفاوت دارد و مريدان خوش باور بيچاره نيز 
كه به تقليد معتادند اين تفاوت ها را از مرشدي كه به 

 پسنديده اند با تعصب عنوان مرجع تقليد براي خود
پيروي مي كنند و به تحريك متولّيان دين بجان يكديگر 

مي  مي افتند و از اين روي جنگ هفتاد و دو ملّت در 
چنانچه وقايع هولناك و كشتارهاي بسياري بين .  گيرد

فرقه هاي كاتوليك و پروتستان از دين مسيح و بين سنّي 
  .امروز باقي استو شيعه در دين اسالم روي داده كه تا 

همه مي گويند كه حقيقت نزد ما است و شما در 
هيچ كس يك دم فكر نمي .  ضاللتيد، گمراهيد و پرگناه

كند كه اگر در خانواده اي با دين ديگري تولّد مي شد 
به ديني كه امروز با تعصب به آن متمسك است در نمي 
 آمد و امر ديگري را حقّ مي دانست و زير علَم ديگري
سينه مي زد و همين تعصب را بر ضد ديني كه امروز به 

  .آن معتقد است بكار مي برد
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اين انحصار جوئي در شناسائي حقيقت بالئي 
است كه روزن عقل و خرد آدمي را مي بندد و او را وا 
مي دارد تا بنام دين كه در اصل براي سعادت عالم انساني 

ه عقيده اي ظاهر گشته هزاران ظلم و ستم بر مردمي ك
اينست كه از اصول تعاليم بهائي .  ديگر دارند روا دارد

يكي تحرّي حقيقت است يعني جستجوي شخصي و بي 
  :در آثار بهائي مي خوانيم.  غرضانهء حقيقت

 تحرّي حقيقت است، يعني بايد نفوس اول اساس بهاءاهللا"
از تقاليدي كه از آباء و اجداد موروث مانده منزّه و 

دند، زيرا موسويان تقاليدي دارند، زردشتيان مقدس گر
تقاليدي دارند، مسيحيان تقاليدي دارند، بودايي ها 

هر ملّتي تقاليدي دارد و گمان مي كند .  تقاليدي دارند
ما مي .  تقاليد خود حقّ است و تقاليد ديگران باطل

خواهيم بفهميم كدام يك صحيح است، جميع تقاليد كه 
خص يهودي چون معتقد و متمسك مثالً ش.  صحيح نيست

به تقاليد موسويان است ممكن نيست بفهمد ديگران حقّ 
   1".پس تا ترك تقاليد نشود حقيقت جلوه ننمايد.  هستند
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به موجب تعاليم بهائي از مهمترين راه هاي 
وصول به وحدت و يگانگي بشر همين جستجوي شخصي 
و بي غرضانهء حقيقت است زيرا حقيقت يكي است، 

عدد ندارد و اگر كسي عاشق حقيقت باشد و حقيقت ت
جوئي پيشه سازد در مي يابد كه حقيقت انحصاري نيست 
و مالحظه خواهد كرد كه تمام پيغمبران، مروجين 
حقيقتي واحد بودند و همهء اديان از يك منبع سرچشمه 

چنين شخصي در مي يابد كه بايد عاشق نور .  گرفته اند
رخشد، بايد عاشق جمال گل بود، بود، در هر چراغي بد

در هر باغ كه برويد، تشنهء آب بود، از هر چشمه كه 
  :در خطابات حضرت عبدالبهاء آمده است.  بجوشد

تقاليدي كه در دست اديان است مانع اتّحاد و اتّفاق "
اختالف تقاليد سبب نزاع .  است زيرا تقاليد مختلف است

ا ترك نمود و تحرّي و نزاع سبب قتال، لهذا بايد تقاليد ر
چون حقيقت يكي است اگر كلّ تحرّي .  حقيقت كرد

متّحد .  حقيقت نمايند شبهه ئي نيست كه كلّ يكي شوند
و متّفق گردند زيرا اين همه نزاع از تقاليد است والّا 

.   يكي است و آن فضائل انساني استالهياساس اديان 
ه همه متّفقند ك.  هيچكس در فضائل اختالف ندارد
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پس ما بايد رجوع به .  فضائل نور است و رذائل ظلمت
يقين است .  تقاليد را ترك كنيم.   نمائيمالهياساس اديان 

   1".متّحد مي شويم و به هيچوجه اختالفي نمي ماند
خوانندگان عزيز بايد بدانند كه هرگز بهائيان   

ديگران را تكليف نمي كنند كه بهائي شوند بلكه فقط مي 
يق نمايند و آنچه را كه شنيده اند با آنچه آئين گويند تحق

بهائي ترويج مي كند مقايسه نمايند ولو آنكه آن آئين را 
 از تعاليمش باخبر گردند و سوء قبول ننمايند الاقلّ

تفاهماتي كه بر اثر تهمت و افتراء و بهتان در ذهن و 
ضميرشان آكنده شده بر طرف ميشود و دشمني هاي بي 

نسان كه در يك آب و خاك پرورش جهت بين دو ا
  .كرده اند فرو مي نشيند
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  دين و علم و عقل
دين بايد " اين است كه از تعاليم حضرت بهاءاهللا  

مطابق علم باشد زيرا خدا عقل به انسان داده تا حقايق 
اگر مسائل دينييه مخالف علم و .  اشياء را تحقيق نمايد

اگر .  جهل استعقل باشد وهم است زيرا مقابل علم، 
بگوئيم دين ضد عقل است مقصود اين است كه دين 

البد دين بايد مطابق عقل باشد تا از براي .  جهل است
اگر مسئله اي مخالف عقل .  انسان اطمينان حاصل شود

باشد ممكن نيست از براي انسان اطمينان حاصل گردد، 
   1".هميشه متزلزل است

مردمان تحصيل از جمله علّتهائي كه بسياري از   
كرده را بي دين مي كند همين است كه آنچه علماء و 

ون از دين مي دانند و از دين مي گويند غالباً با روحاني
اهل اديان با استناد .  محك علم و خرد انسان مطابق نيست

به ظاهر آيات كتاب مقدسشان مردم را وادار مي كنند 
علم بدست كه از نتائجي كه عقل دور انديش و به صورت 

اين تعارض بين علم و دين گاه به .  آورده چشم بپوشند
حدي مي رسيد كه علوم جديد را وسوسهء شيطان مي 

 
  ١۴٧ه  صفح،٢، جلد خطابات عبدالبهاء   1
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خواندند و چه بسا كه در قرون وسطي دانشمندان يا دانش 
پژوهان بي پناه را جادوگر شمردند و شكنجه دادند به 
آتش انداختند زيرا تجاربي را كه آنان در تحقيقات علمي 
بدست آورده بودند با ظواهر كتاب مقدسي كه نزدشان 

راه دور .  يگانه سند معتبر شمرده مي شد تفاوت داشت
وقتي در قرن نرويم در همين كشور عزيز ما ايران 

 تحصيل علوم را از جمله فرائض نوزدهم حضرت بهاءاهللا
پيروانش قرار داد علماي دين با ايجاد مدارس به شيوهء 

 ورزيدند در حاليكه از همان زمان جديد مخالفت مي
بهائيان در گوشه و كنار ايران به تدريج به ايجاد مدارس 
پسرانه و دخترانه پرداختند و در ترقّي افكار بهائيان 
قدمهائي برداشتند كه سبب امتياز اين جامعهء ستمديده و 

  .ستم كشيده در آن كشور گرديد
تحصيل " در آن زمان فرمود حضرت بهاءاهللا  

كن علومي كه نافع ٰلوم و فنون از هر قبيل جائز ولع
  و نيز مي 1".است و سبب و علّت ترقّي عباد است

علم به منزلهء جناح است از براي وجود و ": فرمايد

                                                 
  ٢١١، صفحه گنجينه حدود و احکام   1
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  است از براي صعود، تحصيلش بر كلّ الزم 1مرقات
ولكن علومي كه اهل ارض از آن منتفع شوند نه علومي 

.  ه حرف منتهي گرددكه به حرف ابتداء شود و ب
براي اهل  صاحبان علوم و صنايع را حقّ عظيم است از 

في الحقيقه كنز حقيقي از براي انسان علم اوست و ...عالم
اوست علّت عزّت و نعمت و فرح و نشاط و بهجت و 

2".انبساط

خوانندگان عزيز البتّه متوجه هستند كه اين   
فقط بر  كه علم  در زماني ايراد شدبيانات حضرت بهاءاهللا

علوم ديني از فقه و اصول و حديث و غيره اطالق مي 
و علوم جديده را از بدعتهاي اهل كفر در ديار فرنگ شد 

مي دانستند و علوم مقبول مردم عصر همان علومي بود 
 مالحظه فرموديد كه در نقل قولي از حضرت بهاءاهللا

يعني علومي كه از حرف ابتدا مي شد و به حرف خاتمه 
يافت

                                                

 اين روند فكري را الهياما قوهء نافذهء كالم .  مي 
تغيير داد و تعداد بيشتري از مردم ايران هر روز به پرتو 
علم و دانش فكرشان روشن شد و از خرافاتي كه به اسم 

 
   نردبان  1
  ٢٢٠، صفحه گلزار تعاليم بهائی   2
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دين در بين عوام رايج است دوري جستند و امروز 
خوشبختانه در كشور عزيز ما بر شمار اهل انديشه كه از 

ل تلقينات سنّت گرايان امتناع دارند بسيار افزوده قبو
است و ترقّيات آيندهء ايران بيشتر مرهون كوشش اين 

  .گروه خواهد بود
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  حقوق بشر
مساوات بين بشر "  تعاليم حضرت بهاءاهللا7از

است و اخوت تام، عدل چنين اقتضاء مي نمايد كه 
ن ماند و حقوق حقوق نوع انساني جميعاً محفوظ و مصو

عمومي يكسان باشد و اين از لوازم ذاتيهء هيئت اجتماعيه 
   1".است

خوانندگان گرامي البتّه مطّلع هستند كه سازمان 
م اعالميهء معروف ملل متّحد بعد از جنگ جهاني دو

كه عمالً تمام ) 1948( را صادر نمود "حقوق بشر"
ان هاي دولتهاي جهان آنرا امضاء كرده به تصويب پارلم

هء حقوق بشر غالب مفاد اعالمي.  كشور خود رسانده اند
 كه را اگر خوب دقّت نمائيم در تعاليم حضرت بهاءاهللا

مقصود .  صد سال قبل از آن مرقوم فرموده توانيم يافت
اين نيست كه بگوئيم تدوين كنندگان حقوق بشر كه 
دانشمنداني خير انديش بوده اند آثار بهائي را خوانده و 
مستقيماً از آنها استفاده كرده باشند، يقيناً چنين نيست و 

نام ديانت بهائي را نيز نشنيده  ٰحتّيچه بسا بعضي از آنان 
 به وحي بودند بلكه مقصود اين است كه حضرت بهاءاهللا

 
    ٣٠ه ، صفحپيام ملکوت   1
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 هدفي براي عالم انساني تعيين فرمود و آنرا الهي
ء سرنوشت عالم انساني شمرد و اعالن نمود كه چون اراده

 در آن و مطابق مقتضيات زمان بود ناچار به مرحلهء الهي
  .اجرا در آمده و خواهد آمد

 مساوات حقوق انساني را در بهاء اهللاحضرت 
.  وقتي اعالم داشت كه بشر داراي حقوق يكسان نبود

حقوق زن با مرد تفاوت داشت، حقوق بردگان با 
بود آزادگان در تعليم و تربيت و حقوق اجتماعي يكسان ن

 جمهور بين مؤمن و  امورِو در ادارهء مملكت و تمشيتِ
كسي حقّ نداشت .  كافر تفاوتي ناپيوستني موجود بود

ديني را كه خود بخواهد قبول نمايد و اگر از دين 
متداول به ديني ديگر مي پيوست مرتد و مستحقّ عذاب 

 بهاء اهللادر چنان زماني، حضرت .   قتل مي گشتٰحتّي
و مساوات حقوق و رعايت حقوق جميع عدل عمومي 

عالن فرمود انوع بشر از هر جنس و نژاد و قوم و ديني را 
اما بشر آنرا نپذيرفت و در نتيجه جنگها ديد و مصيبتها 
كشيد و ميليونها كشته داد و ميليونهاي ديگر زخمي و 
مجروح و صدها ميليارد خسارت مالي پشت سر گذاشت 

هء حقوق بشر و ون اعالميتا ناچار به تدوين سندي چ
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منشورهاي مكمل آن مبادرت ورزيد حال آنكه اگر از 
اول نصيحت و طرح صاحب آئين جديد را قبول مي كرد 

جامعهء بين المللي بهائي  .از آن بالها نجات مي يافت
توسط نمايندگان خويش در سازمان ملل متّحد بيانيه اي را 

در تاريخ فوريه به اولين جلسهء كميسيون حقوق بشر 
 تقديم داشت و اصولي را كه از آثار بهائي الهام 1948

گرفته بود برشمرد و سرچشمهء حقوق بشر را خصائل و 
فضائل و قوائي دانست كه خداوند مهربان به بشر ارزاني 

است و تحقّقش به عنوان قانون اجتماعي وقتي فرموده 
قدر نعمت صورت مي پذيرد كه افراد جامعهء بشري 

يات را بدانند و با وجداني بيدار وظائف و مسئوليتهائي ح
از اين راه .   دارند ايفا نمايندالهيرا كه در قبال نعمتهاي 

  .دين خود را به آفريدگار جهان ادا كنند
طبق بيانيهء جامعهء بين المللي بهائي كه مذكور   

شد اگر حقوق سياسي و اقتصادي از نفوذ و ارزشهاي 
 باشد آنرا نمي توان حقوق اساسي بشري اخالقي بي بهره

شمرد بلكه حقوقي خواهد بود كه بنا به مصلحت و 
   1.منفعت گروه معيني از مردم وضع شده است

 
  ی بهائی جامعهء بين الملل٠٠٠-۴٧سند شماره    1
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بيانيهء جامعهء بين المللي بهائي اشاره مي كند به   
ليهء انساني خويش را در گذشته اينكه جهانيان حقوق او

 بدست آورده به تدريج تحت شرايط متفاوت اجتماعي
مثالً حقّ شهروندي در زماني بدست آمد كه مفهوم .  اند

ملّت ديگر عبارت از سلسله افراد و فرمانروايان نبود بلكه 
مردم بودند كه ملّتها را تشكيل داده و قوانين مدون و 
مكتوب را جانشين عادات و سنّتهاي متداول ديرين كرده 

ردم محفوظ گرديد اند و به اين نحو امنيت جاني و مالي م
و دولتها با اجراء آن قوانين بين گروههاي متخاصم 
آرامشي پديد آوردند و افراد مردم كه قرنها بسته به آب 
و خاكي معين و محكوم به داشتن شغلي موروثي و ثابت 
بودند آزادي يافتند تا خود به انتخاب حقّ سكونت، شغل 

يهء مذكور بر همين منوال بيان.  و حرفهء خويش پردازند
اشاره به اين مي كند كه مقتضيات امروز بشر مستلزم آن 
است كه نظمي نوين بر اساس حقوق متساوي براي جميع 
افراد بشر حاكم بر امور گردد و دولتها خود تحت همان 

پرداختن به اين بيانيه كه .  حقوق مسئول اجراء آن باشند
عهء در اولين جلسهء كميسيون حقوق بشر از طرف جام

جهاني بهائي در سازمان ملل متّحد مطرح شد از حوصلهء 
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اين مقال بيرون است همين قدر مي توان گفت كه حقوق 
حقوقي كه .  انساني را در موارد متعدد بحث مي كند

شامل افراد، خانواده، قوم و نژاد، كار و ثروت، تعليم و 
  .  تربيت، ايمان و نظام اجتماعي و در خور توجه است

از آن كه بيانيهء حقوق بشر سازمان ملل پس 
متّحد صادر شد دولتهاي جهان خود را مكلّف به قبول آن 
ديدند و عمالً همه آنرا امضاء نمودند و بعداً به تصويب 
پارلمانهاي خود رساندند و اين نشان مي دهد كه امروز 
عالم انساني جز آنكه جهاني فكر كند و جهاني عمل نمايد 

افسوس .   براي ادامهء حيات خويش نداردچاره اي ديگر
كه دولتها در كشورهاي جهان در عمل خويش را پاي بند 
بيانيهء حقوق بشر كه خود امضاء و تصويب كرده بودند 
نمي بينند و نظم هاي پوسيدهء قديم را هنوز بر مقتضيات 

 بهاء اهللاولي بنا بر آنچه حضرت .  جديد چيره ساخته اند
ائيان بدان معتقدند اين است كه همين بشارت داده و به

عدم تناسبي كه بين عمل دولتها و واقعيات عصر ما 
بوجود آمده سبب تشنّجات شديد در جهان خواهد شد به 

فرسوده ساخته دير يا زود نحوي كه بنيهء عالم انساني را 
جهانيان را مجبور خواهد ساخت كه از يكّه تازي و 
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پيشين تعلّق داشته دست سياست بازيهائي كه به اعصار 
بشويند و نتوانند به هيچ بهانه اي از قبيل منافع ملّي يا 

اعالمي هء جهاني حقوق احكام ديني و سنّتي كه با مفاد
بشر منافات داشته باشد، از اجراء آن استنكاف ورزند و 
يقين است كه خواه ناخواه دير يا زود در جريان جهاني 

  .ادشدن عالم انساني خواهند افت
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   نگاهي باحكام– بخش ششم
  احكام در آئين بهائي 

  عبادت است بمنزلهء كار 
  نماز 

  روزه 
  ازدواج 

  سرور و شادماني 
  ه  از تقييهنَ
   گناه نزد خلق از اعترافِيهنَ

 در آئين بهائي "نجس بودن"مفهوم 
  مردود است

  پاكيزگي و نظافت
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  احكام در آئين بهائي
 مقصد از رسالت بهاء اهللاد دانست كه حضرت باي  

  : خويش را چنين توصيف نموده
"لّ جالله از براي ظهور جواهر معاني از معدن حقّ ج

حقّ جلّ جالله از براي اصالح " يا 1"انساني آمده است
نْعالم آمده تا جميع م2ي االرضلَ عيك نفس 3ثابه به م 

 اعظم اصالح مقصود از اين ظهور" يا 4".مشاهده شوند
اين ظهور از براي اجراي "  5".عالم بوده و هست

اعمال و افعال حقّ مشهود " ؛ 6".حدودات ظاهره نيامده
مثل امانت و راستي و پاكي قلب در ذكر حقّ ... و ظاهر 

 8آن عند حقّ 7قِبساين امور از اعظم و اَ... و بردباري 
شد ه در ظلّ آنچه مذكورمذكور ما بقي احكام فروعي 

9".بوده و خواهد بود

                                                 
  ٢٨، صفحه ٢، جلدامر و خلق(*)    1
   آنکه در زمين است  2
   مانند  3
  ٣٣۶، صفحه ١، جلدالهیآيات     4
  ١٩٣، صفحه ٢، جلد مآخذ اشعار در آثار بهائی   5
  ١۵٧، صفحه ۴، جلدمائدهء آسمانی   6
   پيش ترين و مهمترين  7
   نزد خدا  8
  ٣٨۶، صفحه ٣، جلد امر و خلق   9
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از آنچه نقل شد و از بيانات ديگري كه در آثار و 
كتب مقدسهء بهائي آمده چنين بر مي آيد كه آئين بهائي 

موجود اضافه  بر شرايع شريعتيبراي آن ظاهر نشده كه 
 عبادات و مناسك ديني را تغيير دهد بلكه تنهانمايد و 

 بناي عالم است، براي تجديد: مقصدش باالتر از آن است
مقام انسان است،  1براي ايجاد خلق جديد است، ارتقاء

وحدت بشر است، رفع اختالفات است، صلح عمومي 
 معرفت كردگار و با استمرار است كه همه در ظلِّ

احكام شخصيه .   حاصل مي شودالهيفيوضات نامتناهي 
و عبادات از وسائل ضروري آماده شدن انسان براي 

ماتي است كه علّت خلقت او است نه اينكه وصول به مقا
وسيله را نبايد با .  هدف غائي و مقصود اصلي دين باشد

افسوس كه غالب مردمان چنين مي .  مقصد اشتباه كرد
پندارند كه دين عبارت است از اينكه به مجموعه اي از 
مناسك و شرايع و تقاليد و سنّتهائي تمسك جويند و بس 

نن مختلف است بين مردمان و چون آن تقاليد و س
اختالف افتاده و مي بينيم كه بنام دين چه كشتارها بين 

 
   بردنباال  1
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 بين فرقه هاي يك دين پديد آمده ٰپيروان اديان حتّي
  .است

چون اساس دين را با ظواهر و فروع آن اشتباه   
نمائيم همان احكامي كه اصالً براي تقويت مباني روحاني 

 و جنگ هفتاد و دو ما نازل گشته سبب اختالف مي گردد
ملّت در مي گيرد و حقيقت دين در پس ظواهر و 
تشريفاتي كه هر فرقه اي بر مذهب خود بسته است 

  .پوشيده مي ماند
اما در آئين بهائي احكام و عبادات و فروعات   

.  جزئي از دين است ولي جايگزين دين نمي گردد
عبادات و اجراء احكام امري است خصوصي و مربوط 

بهائي را  عباداتِ .  دان نفوس بي دخالت ديگرانبه وج
نمي  1هدايت و قيادت شخصي ديگر از محراب و منبر

امر به " كسي بنام ٰحتّي.  كند و تشريفاتي ندارد
 حقّ دخالت در حريم وجدان هم كيش خويش "معروف
  .  را ندارد

 در كتاب اقدس كه از جمله بهاء اهللاحضرت 
آئين بهائي است تأكيد گنجينه اي از حدود و احكام 

                                                 
   رهبری  1
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فرموده كه چنين مپنداريد كه براي شما احكام نازل 
هر از كرده ايم بلكه با سر انگشت قدرت و اقتدار مر س

و در همان كتاب حضرت .  شراب معنوي برگرفته ايمِ
 و الهي اوامر و احكام خويش را چراغهاي عنايت بهاء اهللا

  .ت براي بشر خوانده اسالهيكليد گنج رحمت 
با وجود اهميتي كه اوامر و احكام ديني در   

اگر نفسي در جميع عمر "بردارد ما را متذكّر ساخته كه 
 اهللابه عبادت مشغول شده و از صفاتي كه سبب ارتفاع امر

است محروم ماند آن عبادت حاصل ندارد و ثمري 
   پس در امر بهائي احكام و حدود1ِ".نخواهد بخشيد

ايمان نيست زيرا چنانكه گفتم  مقصد و غايت شريعتي
دين معنايش فقط در اجراي مناسك و احكام و پيروي 

نيست بلكه اجراي حدود و محدود تقاليد و سنن موروثي 
به آستان خداوند  2 وسيله اي براي تقرّبالهياحكام 

مهربان و تقويت عرفان ما است و نشاني از محبت ما به 
ظيفهء هر انساني  است كه شناسائي اش اول والهيمظهر 

 
  ۴ ه، صفح حدود و احکامهگنجين   1
   نزديکی  2
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 محبت در قلوب مي يجادو اين شناسائي سبب ا.  است
  .گردد و آن محبت ما را بر اجراء احكامش بر مي انگيزد

فلسفهء اطاعت از احكام در آئين بهائي بسيار   
 خطاب به اقدس در كتاب بهاء اهللاحضرت .  است 1بديع

اهل ايمان فرموده است كه احكام مرا بخاطر عشق جمال 
يعني بهائيان از ترس آتش دوزخ و .  من عمل نمائيد لهيا

 نمي پردازند زيرا الهياميد بهشت به اطاعت از احكام 
اگر بيم از عذاب و اميد پاداش ثواب، محرّك ما در 
اجراي اوامر خدا باشد طاعتي است كه دور از خلوص 

علماي دين معموالً به مريدان مي گويند كه .  نيت است
وانيد، روزه نگيريد و احكام ديگر را عمل اگر نماز نخ

نكنيد به جهنّم خواهيد رفت و پاك دامنان كه به اين 
اما .  احكام و مناسك عاملند جايشان در بهشت برين است

در اين آئين، عشق و محبت به جمال جانان است كه 
محرّك مؤمنان از فرمان يزدان است نه بيم از آتش 

وقتي عشق در ميان باشد .  انسوزان و اميد به عيش جاود
.  هر كار كه رضاي معشوق در آن باشد آسان مي گردد

داستان فرهاد كوه كن را شنيده ايد كه چگونه به عشق 
                                                 

   نوظهور و تازه  1
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شيرين تيشه بر دست گرفت و به اشارهء محبوب بي 
خوف و هراس بر شكافتن كوه بيستون برخاست و جان 

در   .بر سر آن باخت و شادمان بود و شكوه اي ننمود
در آئين بهائي صفحات آينده شمه اي دربارهء احكام 

  .سخن خواهيم گفت
  

  عبادت استبمنزلهء كار 
 بياناتي است كه اشتغال بهاء اهللادر آثار حضرت   

 به كسب و كار را نه تنها واجب مي سازد بلكه آنرا تا حد
مثالً در كتاب اقدس آيه اي است كه .  عبادت باال مي برد
رسي چنين است كه اي اهل بهاء بر هر مضمونش به فا

يك از شما فرض و واجب است كه به امري از امور و 
ما اين .  به صنعت و كسب و كار و امثالش اشتغال ورزيد

اي مردمان در .  اشتغال را نفس عبادت مقرّر داشتيم
رحمت و الطاف خداوند تفكّر نمائيد و هر صبح و شام به 

ت خويش را به بطالت و اوقا... شكرانه اش پردازيد 
تنبلي مگذرانيد و به كاري دست زنيد كه سودش به شما 

   1.و به نفوس ديگر رسد
 

  ٣٣، بند کتاب اقدس   1
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 است بهاء اهللادر لوح بشارات كه از آثار معروف حضرت 
هر نفسي به صنعتي و يا به كسبي مشغول ": چنين آمده

 1اهللاشود و عمل نمايد آن عمل، نفس عبادت عند
2".محسوب

ر نمائيم بر ما معلوم مي شود كه اگر قدري تفكّ  
اين حكم كه از واجبات آئين بهائي است، چه تأثيرات 
عميقي در احوال اجتماعي و اقتصادي و روحاني بشر 

بزرگترين ثروت يك كشور نيروي انساني آن .  دارد
اگر اين نيرو عاطل و باطل بماند اميد ترقّي .  كشور است

 تاريخ معاصر خود در.  و رفاه به آن كشور نتوان داشت
ديده ايم كه چگونه كشورهائي مانند ژاپن و آلمان كه در 
جنگهاي مهيب ويران شدند و ذخائرشان بر باد رفت و 
پول رايجشان بكلّي از ارزش افتاد بعد از مدتي كوتاه بر 
اثر همت مردم پركارشان دوباره در صف اول كشورهاي 

 كه حكم پس واضح است.  نيرومند جهان جاي گرفتند
كار كه در اين آئين نوين واجب گشته پشتوانهء بسيار 
.  مهمي از براي ترقّي و ثروت هر فرد و هر كشوري است

                                                 
   نزد خدا  1
  ١٢١، صفحه مجموعه الواحبشارت دوازدهم،    2
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بسيارند .  اما اين امر مهم در جهان امروز تعميم ندارد
.  مردماني كه به بهانه هاي مختلف از كار فرار مي كنند

ن خانواده در برخي از فرهنگها مردان كارها را بدوش زنا
مي گذارند و خود به بطالت در قهوه خانه ها و قمارخانه 

برخي از اندوختهء پدر .  ها و ميخانه ها مي گذرانند
گذران مي كنند يا از ثروت موروثي بهره مي برند و 
لزومي براي كار كردن نمي بينند و چه بسا در پي عيش و 

چنين .  عشرت مي روند، به فساد كشيده مي شوند
ري كه اگر كسي كه توانگر است الزم نيست كار تصوي

كند مانند آن است كه كسي بگويد من آدم خوبي هستم 
عدهء كثيري از مردم .  لهذا نماز بر من واجب نيست

جهان نيز هستند كه دين را عنوان مي كنند و بار دوش 
صومعه ها تمام عمر را به معابد جامعه مي گردند و در 
مثالً راهبان بودائي .  ري مي كنندخيال خود به عبادت سپ

غذاي روزانهء خود را از مؤمنين طلب مي كنند و  ٰحتّي
در آئين بهائي .  نامش را انقطاع و ترك دنيا مي گذارند

.  همه كس چه غني و چه فقير بايد به كاري اشتغال ورزد
كنند و كه جوانان كار پيدا نمي گاه شكايت مي كنند 
د به مسكرات و مواد مخدر انداخته بيكاري آنانرا به اعتيا
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اين عذري موجه نيست كه بگوئيم كار پيدا نمي .  است
شود و غالباً چنين طرز تفكّري از آنجا ناشي مي شود كه 
كار به معناي حقيقي اش در نظر افراد جامعه محترم 

اگر كسي مدرسه اي مي رود و درسي مي خواند .  نيست
زي بنشانند و شغلي باصطالح انتظار دارد كه او را پشت مي

آبرومند باو دهند و كارهاي ديگر از قبيل نجاري، لوله 
كشي، بنّائي و آهنگري را كسر شأن خود مي دانند حال 
آنكه در آئين بهائي همهء اين كارها در حكم عبادت 

 و البتّه هر كاري بايد است، محترم است و نزد خدا مقبول
  . گيردبا روح خدمت و خلوص نيت انجام

مثالً يك نجار بهائي هر ميخي كه به پايهء ميزي   
مي كوبد يا بنّائي هر خشتي كه بر ديوار مي نهد اين عمل 
را نوعي از عبادات مي داند و چون چنين مفهومي از كار 
دارد خود بخود محصول كارش ارزشي بيشتر مي يابد 

 عبارات ،زيرا چنانكه مؤمن صادقي مثالً در وقت عبادت
هر كس كه .  د و تقلّب نمي كندمايز را كوتاه نمي ننما

به كاري اشتغال دارد اگر آنرا عبادت شمارد، در اجرايش 
كوتاهي و كاستي روا نمي دارد و چنين قصوري را گناه 
مي شمارد در نتيجه وجدانش آسوده و نتيجهء كارش 
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بيشتر و بهتر مي گردد و هم از لحاظ معنوي و هم مادي 
در اين حكم محكم ثمر ديگري نيز .  ي رسانداو را سود م

نهفته است يعني وقتي كار به منزلهء عبادت خدا دانسته 
از بيانات حضرت .  شد امانت نيز با آن همراه مي گردد

 امر نموديم و 1كلّ را به صنعت و اقتراف":  استبهاء اهللا
 2 امر بايد ثوبِدر اولِ.  او را از عبادت محسوب داشتيم

 عطا كه مقام قبول است بپوشي چه كه او دِا از يامانت ر
   3". بركت و نعمتاست اول بابِ

كار با امانت يكي ديگر از ثمرات آن  4مالزمهء  
شايد حسن شهرتي كه بهائيان در .  حكم محكم است

جامعهء ايران در راستي و درستي يافته اند از جمله ناشي 
را انسان چون زي.   باشدالهياز عمل به موجب اين فرمان 

همه وقت با خدا باشد و همواره عرش خدا را در قلب 
 در حال عبادت است نه فقط پيوستهخويش احساس نمايد 

در اوقاتي كه به كليسا و مسجد مي رود زيرا كارخانه و 
  .  معبدي از براي او استدر حكم كارگاه نيز 

 
  حرفه و کسب   1
  پيراهن   2
  ٧٣، صفحه  حدود و احکامهگنجين   3
  همراه بودن   4
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واجب بودن كار به منزلهء عبادت فايدهء ديگري 
آثار در .  كند و آن توكّل و انقطاع استنيز عايد مي 

ل به در جميع امور متوس": حضرت عبدالبهاء مي خوانيم
قي شو و متوكلّ به 1ومحي  قلب انسان تا .  2ودودرب

  اعتماد بر حضرت يزدان ننمايد، 
لي سعي و كوشش، جهد و ب.  راحت و آسايش نيابد

و ورزش الزم و واجب و فرض، و قصور و فتور مذموم 
بود و دقيقه اي نبايد مقدوح، بلكه شب و روز آني مهمل 

چون كائنات سايره بايد ليالً و نهاراً  و دست دادنبايد از 
در كار مشغول شد و چون شمس و قمر و نجوم و عناصر 

اعيان ممكنات در خدمات مداومت كرد، ولي بايد و 
بر فيوضات  4 و اتّكال3اعتماد بر تأئيدات نمود و اتّكاء

د، زيرا اگر فيض حقيقت نرسد و عون و عنايت شامل كر
نگردد، زحمت ثمر نبخشد، كوشش فايده ندهد و همچنين 
تا به اسباب تمسك نشود و به وسايل تشبث نگردد ثمري 

   5".حاصل نه
                                                 

  يندهبی آغاز و قائم به ذات و پا  1
   خداوند مهربان  2
  تکيه کردن   3
   توّکل کردن  4
  ١٠٧، صفحه ٩، جلد مائده آسمانی   5
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در بسياري از آثار آئين بهائي مصرّح گشته كه   
اين دو با هم .  مادي و روحاني: انسان دو جنبه دارد

سعي و كوشش براي .  مندو اند و هر دو الزم و ملزمرتبط
ي ما به همان اندازه اهمت بهبود زندگاني و آسايش مادي

  همهء كارها .دارد كه دعا و مناجات و ترقّيات روحاني
در منظر بهائي ارج و منزلت دارد بخصوص كارهائي كه 
سبب بهبود عالم و آسايش امم و پيشرفت تمدن و اصالح 

 در آثار بهائي الهيردد و در اين مورد نصوص جامعه گ
  .فراوان است
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  نماز
عبادت و نيايش جزء بسيار مهمي در جميع اديان   

حس پرستش در سرشت انسان است و در فطرت .  است
ماست

                                                

وقتي مي گوئيم انسان از حيوان ممتاز .  همهء 
يات است، اين امتياز بواسطهء قوه عاقلهء اوست كه از تجلّ

روح است و آن روح خود عطيه اي از خداوند مهربان 
است كه ما را به جوهر محبت خلق نموده و مصداق 

ساخته است و چون  2 1" احسن الخالقيناهللافتبارك "
 بين خدا و روح 3روح ما از خداست رابطه و پيوندي غائي

 محبت آفريننده اش را در ،و انسان.  انساني موجود است
  .ردفطرت خود دا

همچنان كه گل و گياه طالب نور آفتاب است و 
هر دم به سويش روي مي گرداند، انسان نيز بالفطره طالب 

 در وجودش مخمر گشته است الهيخداست و عشق 
منتهي گاه نور آن عشق در پس حجاب مادي و جسماني 
ما پنهان مي ماند و در اين حال چون انسان از عنايت 

سرگردان و پريشان و حضرت عشق بي بهره شود، 
 

  ٢٣:١۴، قرآن   1
   مبارک است خداوندی که بهترين آفرينندگان است  2
   نهائی  3
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هراسان مي گردد و آن عشق غائي كه حيات حقيقي 
اوست در آن سرگشتگي از راه خويش منحرف مي شود 

  .و متوجه مقامات ديگري غير از خدا مي گردد
پس يكي از خصائل ممتازهء انسان حس پرستش   

او است كه از تجلّيات عشق و محبتي است كه علّت 
وهء محرّكه ائي دارد كه ما را خلقت ماست و اين عشق ق

به سوي معشوق حقيقي ما يعني خداوند مهربان مي 
 مي خوانيم بهاء اهللادر يكي از مناجاتهاي حضرت .  كشاند

ها، معبودا، از توام و به تو آمدم، ٰال": كه مي فرمايد
  ".قلبم را به نور معرفتت منير فرما

 خالصه اي از وجود "از توام و به تو آمدم"  
ست، يعني ما در سفري روحاني از عالم فاني به سوي ما

عالم باقي آسماني روانيم و در اين سفر به زاد و توشه 
نيازمنديم كه تهيه و تداركش را به اختيار و به همت ما 

دعا و مناجات از مهمترين وسايل اين سير .  واگذارده اند
از اين روي در آئين بهائي ادعيه و .  روحاني است

اتهاي بي شماري نازل گشته كه بهائيان مي توانند هر مناج
بخوانند يا   آنها رايا در جمع  وقت كه بخواهند تنها

تالوت نمايند و هيچ قيد و شرطي در خواندن آنها در 
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ميان نيست و اختيارش با افراد است تا هر وقت حالت 
  .توجه يافتند با آن مناجاتها دمساز گردند

ائيان نمازي دارند كه خواندنش اما عالوه بر آن به  
نيايش از راه مناجاتها اختياري .  در هر روز واجب است

علّتش هم .  است اما نماز روزانه فرض و واجب است
واضح است زيرا از عوامل مهم نظم جهان، انضباط است و 
اين انضباط با ممارست شخصي و راهنمائي نيرويي برتر 

مائيد جواني بايد به تصور فرمثالً .  صورت مي گيرد
تحصيل بپردازد و رشته اي را به اتمام رساند تا در آينده 

البتّه چنين شخصي بايد تحت .  فردي مرفّه و با ثمر گردد
سر ساعت به كالسهاي الزم .  انضباط مخصوصي در آيد

در عين حال اين .  برود و روزهاي معين به امتحان بنشيند
اي ديگري را معين كند و جوان مي تواند براي خود كتابه

اما اين اختيارات شخصي هر .  بپردازدنيز به امور ديگري 
چند پسنديده و مفيد باشد جاي مطالعات منّظمي را كه 

  .براي وصول به هدفش الزم است نمي گيرد
 نيز كه معلّمان و مربيان آسماني ما الهيپيغمبران   

ند، روشي را هستند عالوه بر اختياراتي كه به ما بخشيده ا
 است نيز الهيبراي وصول به هدف غائي كه رضايت 
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براي ما برگزيده اند و بدون آن چه بسا طبيعت راحت 
طلب ما به راه ديگر مي افتد و نفس اماره، ما را از مقصد 

اين است كه در امر بهائي .  از خلقتمان منحرف مي سازد
ارد كه عالوه بر ادعيهء متعدد، نماز روزانه نيز وجود د

انسان را مكلّف و مقيد مي كند كه در وقت معين ادا 
  .كند

  :حضرت عبدالبهاء در توصيف نماز مي فرمايد  
نماز عبارت از ارتباط بين عبد و حقّ است زيرا انسان در "

آن ساعت به دل و جان توجه به حضرت يزدان كند و به 
عاشق را .  جويد و محبت و الفت نمايد 1حقّ مؤانست

تي اعظم از مكالمهء با معشوق نيست و طالب را نعمتي لذّ
اين است كه هر نفس .  بهتر از مؤانست با مطلوب نه

 نهايت آرزويش آن كه وقتي الهيمنجذب به ملكوت 
فراغت يابد و به محبوب خويش تضرّع و زاري كند، 
طلب الطاف و عنايت نمايد و مستغرق در بحر خطاب و 

اين گذشته صالة و صيام سبب تضرّع و زاري گردد و از 
   2".تذكّر انسان است و حفظ و صيانت از امتحان

 
   دمسازی  1
  ١۴۴، صفحه ١، جلد پيام آسمانی   2



                                                                             320

 تالش معاش  ودر عصر ما كه مشاغل جهانيان  
آنان اكثراً چنان است كه وقتي چندان براي توجه و 

 از روي فضل و بهاء اهللاتفكّر و عبادت ندارند، حضرت 
مرحمت براي آسان كردن اين تكليف سه نماز نازل 

ده كه بهائيان مختارند يكي از آن سه را اختيار كنند فرمو
  . خويش را ادا نمايندنهءو با خواندنش فريضهء روزا

يكي از آنها صالت صغير يا نماز كوچك است   
مي گيرد و مي  آيه بيشتر نيست و در دو سطر جا چندكه 

وقت خواندنش نيز تنگ .  توان به آساني آنرا از بر نمود
يمروز تا غروب آفتاب مي توان خواند نيست و آنرا از ن

 بانَّك خَلَقْتَني لِعرفانِك الهياَشهد يا : و صورتش اين است
ذا الحين بعجزي و قوتِك و ضَعفي ٰو عِبادتِك اَشهد في ه

و اقتِدارك و فَقري و غَنائِك ال اله الّا اَنت المهيمنُ 
!  وردگاراپر: فارسي اش اين استمضمون .  القَيوم

گواهي مي دهم كه مرا براي شناسائي و پرستش خود 
شهادت مي دهم به درماندگي اين دم آفريدي و من در 

خويش و توانائي تو و ضعف خويش و اقتدار تو و به 
نيازمندي خويش و بي نيازي تو و خدائي جز تو نگهبان و 

  . پاينده نيست
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ت اين نماز به زبانهاي مختلف عالم ترجمه شده اس
و هر قومي به زبان خويش آنرا ادا مي كند نه به زبان 
عربي ولي استثنائاً به ايرانيان بهائي سفارش شده كه اين 

و نماز را به زبان اصلي بخوانند زيرا بين زبان فارسي 
عربي قرابت خاصي موجود است، خطّ هر دو زبان يكي 
است، بسياري از كلمات در هر دو زبان مشترك است و 

ايرانيان آموختن متن عربي نماز پس از دانستن براي 
معناي آن كار مشكلي نيست و حالوت زبان اصلي را نيز 

اما ساير مردم در كشورهاي ديگر تمام آيات .  دارا است
و ادعيهء بهائي را كه يا به فارسي و يا به عربي است 

  .ترجمه اش را به زبانهاي خويش مي خوانند
 نماز ديگر نيز نازل  دوبهاء اهللاباري حضرت   

فرموده كه هر كس يكي از آنها را براي اداء فريضه به 
يكي صالت وسطي است .  اختيار خود انتخاب مي كند

كه روزي سه بار، يكبار از طلوع صبح تا ظهر و يكبار از 
.  ظهر تا غروب و بار ديگر بعد از غروب بايد ادا كرد

ل است ديگري صالت كبير يا نماز بزرگ است كه مفص
و بسيار مؤثّر و لطيف است و سفارش شده كه هر وقت 
كسي در وجود خويش احساسي روحاني و عطشي معنوي 
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بهائيان هر يك از اين سه نماز را در .  يافت آنرا بخواند
.  روز اختيار نمايند به تكليف خويش عمل نموده اند

صورت اين نمازها را در كتب بهائي مي توان يافت و در 
موعهء مختصر نمي گنجد همين قدر مي توان اين مج

اين حقيقت مي گفت كه در نماز كوتاه هر روز ما به ياد 
كه براي شناسائي خدا خلق شده ايم و هر روز خود افتيم 

را متذكّر مي سازيم كه ما ضعيفيم و اوست توانا، ما 
.  فقيريم و اوست غني متعال، ما نيازمنديم و اوست بي نياز

 خود را از مهلكهء غرور كه سد بزرگي در و از اين راه
 و ياكسار خ1راه سفر روحاني ماست مي رهانيم و جبينِ
  .فروتني به درگاه پروردگار مهربان مي سائيم

در صالت وسطي كه گفتيم روزي سه بار ادا مي   
 و اعتراف به ظهور الهيشود پس از اقرار به وحدانيت 

را كه با سر } واننات{جديدش مي فرمايد پروردگارا اين 
انگشت اميد، دامن رحمت و فضل تو را گرفته است 

  .  نوميد مساز
اما صالت كبير في الحقيقه جوهر جميع ادعيه و 

نمازگزار در .  متن اين نماز مفصل است.  مناجاتهاست
                                                 

   پيشانی  1
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: حال قيام عباراتي را نقل مي كند به اين مضمون
 را كه از نماز مرا آتشي ساز تا پرده هائي!  پروردگارا

را نوري ساز  مشاهدهء جمالت بازم داشته بسوزاند و نمازم
  .تا مرا به درياي وصالت برساند

در اين نماز حس انقطاع و تسليم و رضا به انسان تلقين مي 
اراده و در سايهء !  مثالً مي فرمايد پروردگارا.  شود

مشيت تو ايستاده ام و جز رضاي تو نطلبم و از درياي 
آفتاب فضلت رجا دارم كه با اين بنده آن كني رحمت و 

  .كه رضاي تو است و مورد پسند تو
در همين صالت، نمازگزار از آتش فراق مي نالد 
و وصول به ساحل وصال را از خداوند متعال طلب مي 

اي : در فقرهء ديگر از اين صالت كبير مي فرمايد.  كند
حمت تو عفو و بخشايش تو مرا دلير نمود و ر!  خداي من

به من نيرو بخشيد و نداي تو مرا بيدار كرد و فضل تو 
مرا برپا داشت و به سوي تو راهبر شد و الّا من كه باشم 

پروردگارا، اين مسكين .  كه به در شهر وصال تو در آيم
را ببين كه باب فضل ترا   مي كوبد و اين فاني جام بقا از 

  ....دست جود و كرم تو مي جويد
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ماز مبارك به قدري مهيمن و منيع و مطالب اين ن
متنوع و پربار است كه خود مي تواند موضوع بحث 

همين .  مفصل شود كه از حوصلهء اين كتاب بيرون است
قدر در خاتمه يكي از بيانات حضرت عبدالبهاء را در 

  :اهميت و حالوت و لطافت نماز نقل مي نمائيم
و حيات  است و سبب روح الهيصالة اس اساس امر "

اگر جميع احزان احاطه نمايد چون به .  قلوب رحماني
مناجات در صالة مشغول گرديم كلّ غموم زائل و روح و 
ريحان حاصل گردد حالتي دست دهد كه وصف نتوانم و 
تعبير ندانم و چون در كمال تنبه و خضوع و خشوع در 

 قيام نمائيم و مناجات صالة را به كمال اهللانماز بين يدي 
ت تالوت نمائيم حالوتي در مذاق حاصل گردد كه رقّ

1".ه حاصل كنندجميع وجود حيات ابدي   
.  نماز روزانه در آئين بهائي عملي انفرادي است  

بيان آرزومندي است و در حريم عاشق و معشوق كسي را 
 بهاء اهللاز اين روي نماز جماعت را حضرت .  راه نيست

وزانه اش را بايد منسوخ فرموده است و هر كس نماز ر
  .اجراء نمايد انفرادي

                                                 
  ١۴٢ ه، صفح١، جلد پيام آسمانی   1
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  روزه
بهائيان نوزده روز در سال روزه مي گيرند و عيد   

نوروز كه روز اول سال بهائي است پايان روزهء بهائي نيز 
در اينجا الزم مي آيد كه شمه اي از تقويم بهائي .  هست

حضرت باب تقويم بديعي را مقرّر فرمود .  سخن گوئيم
 رسيد و امروز بين بهائيان بهاء اهللاحضرت كه به تأئيد 
خالصه اش اين است كه سال به نوزده ماه .  معمول است

 روز مي 361تقسيم گشته و هر ماه نوزده روز است كه 
ج روزي كه از سال كم مي آيد در نپگاه چهار يا .  گردد

تقويم بهائي جداگانه حساب شده و چهار يا پنج روزي 
 مي "ايام هاء"ي كم مي آيد كه از روزهاي سال شمس

ايام .   معادل پنج است"هاء"گويند كه به حساب ابجد 
 در تقويم "هاء"ايام .  هاء را ايام اعطاء نيز مي نامند

ماه .  بهائي بين ماه هيجدهم و ماه نوزدهم قرار دارد
نوزدهم كه آخرين ماه در سال است بهائيان روزه مي 

 و ديد و 1ايام را براي انفاق اين بهاء اهللا حضرت . گيرند
بازديد بين اقوام و آماده شدن براي روزه توصيف نموده 

  .  اند
 

     ن مال  بخشيد  1
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روزهء بهائي عبارت است از اجتناب از خوردن و   
آشاميدن از طلوع تا غروب آفتاب به مدت نوزده روز كه 
.  بهائيان دوازده ساعت در هر يك از آن روزها صائم اند

مام اديان سابقه داشته و گاه نيز در البتّه روزه گرفتن در ت
علم طب از براي سالمت بدن توصيه مي گردد اما نبايد 

حفظ سالمت جسم مقرّر گشته  گفت كه روزه فقط براي
است زيرا جنبهء معنوي آن اهميتش بيشتر است و اجراء 
آن چون ديگر احكام بخاطر عشق و محبتي است كه 

  .  دارنداهللابهاء بهائيان به شارع خود حضرت 
صيام سبب ": حضرت عبدالبهاء مي فرمايد  

قلب رقّت يابد، روحانيت انسان زياد .  تذكّر انسان است
شود و سبب اين مي شود كه انسان فكرش حصر در ذكر 

از اين تذكّر و تنبه البد ترقّيات معنوي از .   مي شودالهي
  .براي او حاصل شود

.   و روحانيصيام جسماني: صيام بر دو قسم است  
و مشروبات است  2از مأكوالت 1 نفسصيام جسماني كف

اما صيام .  كه انسان از مشتهيات جسماني پرهيز كند

                                                 
   خودداری از بر آوردن خواهشهای دل  1
   خوردنی ها  2
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معنوي، روحاني است كه انسان خود را از شهوات نفساني 
پس صيام .  و غفلت و اخالق حيوانيه و شيطانيه منع نمايد
اي : يعني.  جسماني رمزي است از آن صيام روحاني

پروردگار، همچنان كه از مشتهيات جسمانيه و اشتغال به 
طعام و شراب باز ماندم، دل و جانم را از محبت غير 

و  1خويش پاك و مقدس كن و نفسم را از شهوات هوائيه
اخالق شيطانيه محفوظ و مصون بدار، تا روح به نفحات 

   3".تو صائم گردد 2قدس انس گيرد و از ذكر دونِ
ركش آدمي كه او را گاه به مناهي و طبع س  

تباهي مي كشاند الزم است كه تحت انضباط و مراقبت 
در آيد و روزه يكي از اين وسائل است كه به ما تمرين 

خود دوري  مي دهد تا بخاطر خدا از مشتهيات نفساني
جوئيم، تشنه است از آشاميدن آب در ايام روزه اجتناب 

ا نمي برد و اين سبب مي كند، گرسنه است دست به غذ
تقويت معنوي ما است كه بتوانيم در باقي ايام سال نيز 
.  زمام نفس امارهء خويش را محكم در دست بگيريم

سحرها قبل از طلوع آفتاب بهائيان با دعا و مناجات 
 

       هوسناک     1
   غير  2
  ٢٧، صفحه ٩، جلد  آسمانیهمائد   3
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دعاها و مناجاتهاي .  آمادهء روزه گرفتن مي شوند
الواقع دلنشين بسياري در آثار بهائي آمده است كه في 

 نماز و بهاء اهللابر پيروان حضرت .  غذاي روح انسان است
روزه از سنّ پانزده سالگي تا هفتاد سالگي واجب است و 
نفوسي كه بيمار باشند يا محذورات موجه ديگر داشته يا 

  .مسافر باشند از گرفتن روزه معافند
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  ازدواج
يم چون به موجودات زنده نظر كنيم در مي ياب  

كه همهء آنها از نبات تا حيوان و انسان در يك غريزه 
گوئي .  ريزهء بقاي نوعغمشتركند و آن عبارت است از 

همه محكومند كه براي حفظ نوع، توليد نسل نمايند و به 
اسباب تمسك جويند تا لطيفهء حيات را به نسل ديگر 

اين محرّك حيات كه بعضي نامش را .  منتقل سازند
ده اند در جميع موجودات زنده وجود دارد و غريزه نامي

اين خود يكي از شواهدي است كه نشان مي دهد كه اين 
خلقت را با طرحي منظّم به وجود آورده اند و در پس اين 

كه آن را از روي شعور است خلقت عظيم نظم و انتظامي 
در قالب طرح عاقالنه اي تعبيه كرده اند و البد طرّاح 

نائي، مدير و مدبر و محرّك اين خلقت عاقلِ مقتدر و دا
خود  انواع موجودات بالطبيعه همهءوالّا چرا .  عظيم است

نوع انگيزهء حفظ و بقاي در د كه نرا مجبور مي بين
؟  آيا اين به ما ثابت نمي كند كه در اين شركت نمايند

همهء ما بي اختيار به خلقت عالم مقصدي نهفته است كه 
اگر هم از كيفيت آن مقصد و سويش كشيده مي شويم 
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آگاه نباشيم، يقين داريم كه اين سير جبري خلقت در 
  .حفظ نوع بي دليل و بدون هدفي نيست

اما اين غريزه مانند غرايز ديگر كه در جميع   
موجودات زنده مشترك است در مورد انسان تفاوتي 
شايان يافته و روح بلند مرتبهء انساني اين غريزهء 

مالحظه .  عنائي روحاني نيز بخشيده استجسماني را م
كنيد در عالم نبات، درخت به ميوه مي نشيند و در ميوه، 
تخم آن درخت پرورش مي يابد و صدها تخم ديگر در 
يك گل به وجود مي آيد و پراكنده مي شود تا باشد 
يك يا چند تخم سبز شود و درختي ديگر به وجود آيد و 

  . را بگيردجاي درختهاي خشك و آسيب ديده
در عالم حيوان مي بينيم كه جميع حيوانات در   

در پي جفت مي گردند و با هم آميزش مي نفصول معي 
نمايند تا باز نسلي از خود بر جاي گذارند و در اين راه 
مادرها، بچه ها يا جوجه هاي خود را تا وقتي كه 
نوزادشان ناتوان و محتاج به مساعدت است با قبول هر 

 ٰ حتّياوقّت، پرستاري مي كنند و در دفاع از گونه مش
اما وقتي بچه ها بر پاي .  جان خود را از دست مي دهند

 يك ٰخويش ايستادند ديگر كاري به آنها ندارند حتّي
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ديگر را هم نمي شناسند و مسئوليتي در قبال يك ديگر 
  .حس نمي كنند

.  اين غريزهء طبيعي در انسان حكايتي ديگر يافته  
با هست  هر انساني درهوت طبيعي كه براي بقاي نسل ش

كه همراه است نيز عواطف ديگري و مسئوليت بيشتري 
موافق با نظام جامعهء بشر و مطابق با شرافت و كرامت 

از آن عشق مي تراود و عشق سبب صفاي  كه  استانسان
كه مي شود روح مي گردد و الهام بخش هنرهاي لطيفي 

قوه اي كه در انواع ديگر .  ستاز خصائص نوع بشر ا
موجودات كاربردي مكانيكي دارد و فوراً پس از آنكه 
انجام گرفت پايان مي گيرد در انسان پايدار مي ماند و از 
آن راه خانواده تشكيل مي شود كه افرادش تا آخرين دم 
حيات با يك ديگر مرتبط و متّصلند و اين خانواده ها به 

ل شده باالخره به اتّحاد عالم منجر قبيله و قوم و وطن تبدي
اين است كه در تمام اديان خداوند متعال .  خواهد شد

توسط پيامبران آسماني براي تنظيم اين غريزهء فطري 
نظام ازدواج را جزئي از احكام خويش نهاده است تا نوع 

  .انسان تسلسل يابد
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و ابدي در آئين بهائي نيز ازدواج پيوندي مقدس   
نسبت به مكلّفند كه  هر دوشوهر است كه بين زن و 

يكديگر وفادار بمانند و تا آخر عمر غمخوار و غمگسار 
به عبارت .  را پرورش دهندفرزندان خويش هم باشند و 

ديگر ازدواج در آئين بهائي پيوندي جسماني و روحاني 
مالحظه فرمائيد حضرت عبدالبهاء دربارهء ازدواج .  است

  :بهائي چه مي فرمايد
در ميان خلق ازدواج عبارت از ارتباط جسماني است و "

اين اتّحاد و اتّفاق موقّت است زيرا فرقت جسماني عاقبت 
وم است ولكن ازدواج اهل بهاء بايد ارتباط لمقرّر و مع

جسماني و روحاني هر دو باشد زيرا هر دو سرمست يك 
جامند و منجذب به يك طلعت بي مثال، زنده به يك 

 روابط روحانيه است ،اين.  ن از يك انوارروحند و روش
و اتّحاد ابدي است و همچنين در عالم جسماني نيز ارتباط 

ارتباط و اتّحاد و اتّفاق چون از .  محكم متين دارند
حيثيت روح و جسم هر دو باشد آن وحدت حقيقي است، 

اما اگر اتّحاد مجرّد از حيثيت جسم باشد .  ذا ابدي استٰله
پس بايد اهل .   مفارقت محقّق،ت است و عاقبتالبتّه موقّ

بهاء چون رابطهء ازدواج در ميان آيد اتّحاد حقيقي و 
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ارتباط معنوي و اجتماع روحاني و جسماني باشد تا در 
 اين وحدت الهيجميع مراتب وجود و در جميع عوالم 

ابدي گردد زيرا اين وحدتِ حقيقي جلوه اي از نور 
   1". استاهللامحبت 

 اين بيان حضرت عبدالبهاء نكات دقيق و در  
يعني چون ازدواج اتّحادي جاوداني .  لطيفي آمده است

.  بين يك زن و يك مرد است بايد بر اساسي متين باشد
پايه هائي سست و  برچه بسا ازدواجها واقع مي شود كه 

روي و يا به خاطر زيبائي مثالً به خاطر .  ناپايدار بنا شده
اين .   مكنتي ازدواج واقع مي گرددمقام و منزلت و

مسائل هيچ يك بقا و دوامي ندارد زيرا تمام اين 
است و فاني است و پس از چندي ارتباطات جسماني 

  .ي و بي معني مي شودعاد
اگر اين روابط جسماني با مسائل ديگري كه به   

روح و عواطف انساني وابسته است همراه نباشد باقي نمي 
در صورتي كه اساس ازدواج مثالً .  اشدماند و از هم مي پ

كه جمال وقتي بر زيبائي و طنّازي نهاده باشد زن يا شوهر 
ي گشت و رنگ و روي محبوب ظاهر در نظر عاد

 
  ٩٢، صفحه ١، جلد پيام آسمانی   1
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 اگر هم –دگرگون شد ديگر آن ارتباط بين زن و شوهر 
 چون اساس ندارد زندگانيشان بي معنا –ظاهراً باقي بماند 

 بهاء اهللا آنكه حضرت حال.  و زحمت افزا مي گردد
 2و نجاح 1ازدواج را حصن يا قلعه اي محكم براي فالح

.  و سرور عالميان توصيف فرموده استانسان و راحت 
بهائي را اگر فهرست وار بيان اما قوانين و احكام ازدواج 

  :كنيم از اين قرار است
هيچ كس بيش از يك زن نمي تواند داشته باشد  •

 . بهائي ممنوع استو تعدد زوجات در آئين
ديگر آنكه ازدواج بهائي صورت نمي گيرد مگر  •

آنكه زن و مرد هر دو راضي به اين ازدواج باشند 
و اين كافي نيست بلكه شرط الزم ديگر رضايت 
.  والدين، يعني پدر و مادر عروس و داماد است

تا اين رضايت حاصل نشود ازدواج بهائي غير 
 .ممكن است

ين احكام به نظر ساده بيايد اما شايد در نظر اول ا
يعني رضايت زن و مرد براي ازدواج بسيار .  چنين نيست

                                                 
   رستگاری  1
   رسيدن به مقصود  2
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مهم است زيرا هنوز هم در بسياري از ممالك پدر و مادر 
زني براي پسر يا .  تصميم به ازدواج اوالد خود مي گيرند

هنوز در  ٰحتّي.  شوهري براي دختر خويش پيدا مي كنند
اج هائي صورت مي گيرد كه زن و بسياري از نقاط ازدو

اين .  شوهر فقط در شب عروسي يكديگر را مي بينند
است كه امر بهائي اين گونه ازدواج ها را ممنوع ساخته 

  .است
اما رضايت پدر و مادر يعني هم رضايت والدين 

ت داردعروس و هم داماد بسيار اهمبهاء اهللاحضرت .  ي 
موده و علّتش را نيز اين حكم را در كتاب اقدس وضع فر

 در بهاء اهللابيان فرموده است كه مضمون بيان حضرت 
چون مي خواهيم محبت و وداد : كتاب اقدس چنين است

و اتّحاد بين بندگان حاصل گردد، رضايت والدين را بر 
  .شرط رضايت دو طرف افزوده ايم

اين قانون مخصوصاً در كشورهاي مغرب زمين 
در و مادرها در اين بالد پس از اهميت دارد زيرا اكثر پ

آنكه بچه هايشان به سنّ قانوني رسيد، آنها را به حال خود 
روابط نزديكي كه در شرق بين خانواده .  وامي گذارند

مي گويند تو به فرزند خود .  هاست در بين آنها نيست
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از اين بزرگ شدي و خود مسئول امور خويش هستي و 
  .التي ندارنددر انتخاب همسرش دخروي ديگر 

اما ازدواج بهائي چه بسا اين وضع ناهنجار را 
كه سالها غير بهائي ترميم مي كند زيرا پدر و مادري 

رابطهء نزديك با فرزند خود نداشته اند مشاهده مي كنند 
كه او هرگز در هيچ امري با پدر و مادر مشورت نمي 
 كرد و آنان را در امور زندگاني خود مدخليتي نمي داده

ناگهان در امر مهم ازدواج كه تصميم خصوصي و فردي 
است از ايشان اجازت مي طلبد و رضايت آنان را براي 

بديهي است كه پدر .  عقد زناشوئي خويش الزم مي داند
غير بهائي چقدر از اين باب خرسند مي گردند و از آئيني 

نموده كه عروس يا داماد را وادار به چنين عمل نيكي 
  .ممنون مي شوندختهء خانواده را به هم بسته رشتهء گسي

ديگر آنكه بهائيان مي توانند با غير بهائي از هر 
نژاد و هر دين و آئين ازدواج نمايند به شرطي كه شرايط 

مثالً دختري بهائي چون .  عقد بهائي نيز جمع آمده باشد
مراسم عقد دو دين  با جواني مسيحي ازدواج مي نمايد

مراسم عقد بهائي در مركز بهائيان هر .  اجراء مي شود
 خانهء شخصي بهائي و عقد مسيحي نيز در ٰشهر يا حتّي
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از اين طريق حرمت هر دو دين .  كليسا برپا مي گردد
محفوظ مي ماند و عروس و داماد از اول زندگي به 

  .عقايد يكديگر احترام مي نهند
دورهء نامزدي بهائي بيش از تقريباً سه ماه ممنوع 

ت يعني پس از اينكه رسماً نامزدي دختر و پسري اس
 روز 95اعالن شد حتماً ازدواج بايد در مدتي كمتر از 

خوانندگان عزيز آگاهند كه گاه كسي .  واقع گردد
دختر خردسالي را به عقد خود در مي  ٰحتّيدختري را 

مي شود و در اين ن نكاح واقع و آورد و سالها مي گذرد 
ت زيادي و تغييرات بسياري رخ مي مدت چه بسا مشكال

دهد و بيشتر حقّ دختري كه عقدش كرده اند پايمال مي 
 سال 15در بعضي از ممالك شرق دختران كمتر از .  شود

را نيز مي توانند شوهر دهند ولي اين نيز در امر بهائي 
 سالگي 15ممنوع است زيرا سنّ بلوغ شرعي بهائي از 

  .است
اده است يعني پس از مراسم عقد بهائي بسيار س

جمع شرايط الزم مخصوصاً رضايت طرفين و رضايت 
والدين عروس و داماد در حضور الاقلّ دو شاهد و در 
حضور نمايندهء رسمي محفل روحاني كه هيأتي است كه 
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از طرف مردم آن محلّ براي تمشيت امور جامعه انتخاب 
شده اند آيه اي را تكرار مي كنند كه از زبان هر يك 

اري مي شود و ازدواج آنان را رسمي و مسجل مي ج
نمايد و مضمون آيهء عقد ازدواج اين است كه ما همه 

 هستيم و اين حكم و اين آيه خود الهيراضي به رضاي 
پرتوي ديگر بر حقيقت ازدواج بهائي مي افكند و مركز 

اين كلمه .  اين اقتران را باز خداوند مهربان قرار مي دهد
 هستيم اشارت به اين دارد الهيضي به رضاي كه ما همه را

كه دو خانواده كه شايد يكديگر را هم نمي شناختند همه 
يعني .  به خداي بزرگ توكّل جسته و رضاي او را طالبند

شئون زودگذر جسماني و دنيوي شرط موفّقيت ازدواج 
اما آنچه اين پيوند زناشوئي را .  نيست زيرا ناپايدار است

مي بخشد توجه و توكّل به خداوند بي مانند دوام و صفا 
  .است كه ابدي است

عقدنامهء بهائي در بسياري از ممالك جهان به 
غير بهائياني كه  ٰحتّيرسميت شناخته شده است و 

نخواهند فقط با عقد مدني دولتي در حضور قاضي 
ازدواج نمايند و از مراسم ازدواج اديان ديگر نيز زياد 

محافل روحاني بهائيان تقاضا مي كنند راضي نيستند از 
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كه آن دو را با آنكه بهائي نيستند با مراسم ساده و بي 
پيرايهء بهائي عقد نمايند و پس از ارائهء رضايت والدين 
و ساير مدارك الزمه مي توانند با عقد بهائي پيوند 
زناشوئي ببندند و از محفل روحاني آن محلّ عقدنامه اي 

  .تبر است دريافت نمايندكه در نزد دولت مع
در مراسم عروسي بهائي معموالً هر خانواده 
عالوه بر آنچه حداقلّ شرط عقد بهائي است كه مذكور 

 ازدواج ترتيب نوگشد برنامه هائي نيز براي تيمن و ش
از جمله با خواندن مناجاتهاي مناسب بر .  مي دهند

ه روحانيت مجلس مي افزايند و بعد البتّه به نحوي ك
در آثار .  بخواهند مراسم سرور و جشن برپا مي كنند

بهائي دعا و مناجاتهائي كه مناسب با مجالس عروسي 
  : است بسيار است كه نمونه اي از آن چنين است

اي پروردگار، اين عقد الفتي كه بر بستي پاينده دار و "
.  اين بنده و كنيز را ارتباطي روحاني و جسماني بخش

كون فراوان ده و اين ازدواج را سبب اين اقتران را ش
بر روحانيت هر دو بيفزا تا هر دو در نهايت .  ابتهاج فرما

راستي و حقيقت پرستي به عبوديت آستان مقدست موفّق 
جز تو نخواهند و جز تو نجويند و جز ذكر تو .  گردند
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.  سرگشتهء كوي تو اند و آشفتهء روي تو.  نگويند
   1".توئي بخشندهء منّانتوئي عزيز و مهربان و 

چنان كه مالحظه فرموديد راستي و حقيقت پرستي و 
خداجوئي و خداترسي كه در اين مناجات شنيديد 
مسائلي است كه سبب فالح و نجاح و رستگاري زندگاني 

  .زناشوئي مي گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ۴، صفحه ٢، جلد منتخباتی از مکاتيب عبدالبهاء  1
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رور و شادمانيس  
پيروان اديان مخصوصاً علماي دين غالباً پارسائي   
ين مي بينند كه انسان ترك دنيا كند و با قبول را در ا

رياضت و احتراز از لذائذ و نعمتهاي خداداد به كرامت 
تحمل سختي و مشقّت در اين جهان، در به پاداش رسد و 

عامل بزرگي كه به .  جهان ديگر سعادت جاوداني يابد
غلط در نهاد دين نهاده اند ترس است كه مبادا كاري 

 نامرئي و قادر و مقتدري كه به نامهاي كنيم كه آن قوهء
گوناگون مي خوانندش بر ما خشم بگيرد و ما را در اين 
جهان بدبخت و ناكام سازد يا در جهان ديگر به عقوبت 

  .رساند
اين عامل مشترك ترس در اديان به انواع مختلف   

تظاهر مي كند و پيروانشان را از راحت و شادماني بي 
نان در اين امر مبالغه مي شود كه چ ٰحتّيبهره مي سازد 

گوئي زندگي در اين جهان گناه است و اگر به كفّارهء 
اين گناه تحمل رنج و زحمت نكنيم و بر خود سخت 

در كتب .  نگيريم تا ابد ملعونيم و به عذاب اليم گرفتار
مذهبي غالباً تصويري كه از عارفان و قديسين و 

ژنده پوش  هستند رستگاران بدست مي آيد همه مردماني
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عبوس زيرا خنده كه نمايندهء  ٰحتّيترشروي و خشك، و 
شادماني است بزعم بسياري از آنان از مكروهات دين 

  :بشمار مي رود به قول ناصر خسرو شاعر معروف
    خنده از بي خردي خيزد چون خندم

  كه خرد سخت گرفته است گريبانم       
شين ترس و اما در آئين بهائي عشق و محبت جان  

در .  وحشت گشته است زيرا علّت خلقت محبت است
كلمات مكنونه بياني به اين مضمون آمده است كه اي 
پسر انسان محبت خويش را در تو يافتم و خلقت كردم و 

  و به اين ترتيب 1.مثال و جمال خود را در تو نهادم
رابطهء ما با خدا رابطهء عاشق و معشوق است سراسر 

ور است در آئين بهائي خدا به ما انسانها شادي و سر
سفارش مي فرمايد كه شاد باش و در قلبت مسرور باش 

   2.تا قابل لقاي من گردي و آئينهء جمال من باشي
و خدا ترسي بهائيان از آن نيست كه ما را در 
آتش دوزخ بسوزانند بلكه از آن است كه مبادا كاري 

يقي باشد كنيم كه مخالف رضاي محبوب و معشوق حق

                                                 
    ۴ و ٣اره کلمات مکنونه عربی، شم   1
  ٣۶کلمات مکنونه عربی، بند    2
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والّا تمتّع از نعمتهاي اين جهان، به شرطي كه دلهاي ما را 
.  از محبت خدا نگرداند، در آئين بهائي مطلوب است

جميع آنچه در آسمانها و زمين است براي تو مقرّر "
داشتم مگر قلوب را كه محلّ نزول تجلّي جمال و اجالل 

   1".خود معين فرمودم
نمايد كه خود را از نعمتهاي به اين تقدير اگر كسي سعي 

عبادت  ٰحتّي.   محروم سازد كفران نعمت نموده استالهي
بهائيان بايد در عين سرور باشد نه در حال غمزدگي و 

  .به گريه زدنافسردگي و گريستن و گرياندن و خود را 
  : مي فرمايدبهاء اهللا  حضرت 

 جميع اولياي حقّ به كمال فرح و سرور و روح اهللانشاء"
 زيرا ذكر 2"و ريحان به ذكر محبوب امكان مشغول باشند

 و عبادت و دعا در آئين بهائي مكالمه اي با محبوب الهي
دل و جان است و با معشوق چگونه سخن بايد گفت جز 
آنكه اگر هم كه بيان آرزو باشد و التماس و التجاء در 
ميان باشد باز لطيفهء شوق و محبت از آن مي بارد نه 

آثار بهائي مشحون از كلمات اميد .  يم و اندوهترس و ب

 
  ٢٨کلمات مکنونه فارسی، بند    1
  ٢٢٠، صفحه  بّيناتآيات    2
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بهاء بخش و شادي آفرين است مثالً در بياني از حضرت 
  : آمده استاهللا
چون نغمات لطيف حجازي را از طلعت عراقي شنيدي، "

 بشنو، تا الهيحال نواهاي شهنازهاي معنوي را از شاهباز 
 از از چنگ و بربط بقا، آوازهاي بديع وفا ادراك نمائي و

بشنوي و به كوي  2ه هوي1مضراب احديه آهنگ مزمار
جانان به تمام دل و روان قدم گذاري تا همه روح شوي و 
بي پر برپري و بي خمر مخمور شوي و بي لسان نكته 
سرائي و بر مراتب جذب و شوق و وجد و ذوق اطّالع 

   3".يابي تا حزن فراموش كني و از بحر سرور بياشامي
 مستغرق در بحر سرورند و در آن بلي بهائيان  

غرقهء درياي عشق را چه .   گوهر ايمان يافته اند،دريا
باك از موج طوفان و باد و باران؟  اين است كه در تاريخ 
خوانده ايم كه بهائيان كه سرمست بادهء ايمان بودند 
چگونه رقص كنان و پاي كوبان به ميدان فدا شتافتند و 

اني محبوب حقيقي نمودند و خود را در محراب عشق قرب
اين داستان در تاريخ معاصر ما نيز مكرّر شد و همه ديده 

                                                 
   نی و سرود  1
   ذات مطلق خدا– ذات و باطن و جوهر هر چيز   2
    ٣۶٠، صفحه ٢، جلد الهی آيات    3
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ايم كه به بهائيان تكليف مي نمودند يك كلمه بگويند 
بهائي نيستند تا از كشته شدن نجات يابند و خانه و 

 اما آنان، . اموالشان را كه مصادره كرده اند پس بگيرند
نشدند و گوهر ايمان را به متاع ولو به زبان، حاضر به تقيه 

 گذران نفروختند و در نهايت اطمينان و خرّم و اين جهانِ
  .شادمان به كوي جانان شتافتند

مقصود اين است كه جام ايمان يعني شناسائي 
پيك يزدان، انسان را چنان نشئه اي مي بخشد كه ديگر 
.  جز سرور نبيند و به غير از جمال جانان نظرگاهي نيابد

به يكي از پارسيان   خطابمكاتيب عبدالبهاء يكي از در
  :بهائي ايراني چنين آمده است

سالهاي دراز است و دهرهاي !  اي پارسيان بلند آشيان"
بي شمار كه از حوادث روزگار و وقايع ليل و نهار در 
گوشهء پژمردگي خزيده و در حفرهء افسردگي طپيده 

حال .  وايد بوديدبوديد در نهايت شدائد و ممنوع از هر ع
ابر بخشش پروردگار بلند شد و فيض و بارش بي شمار 
مبذول داشت و به پرورش گوهرهاي جانهاي ياران، در 

شما اگر .  آغوش صدف مهر حضرت مهربان پرداخت
اگر مرغان  گوهر آبداريد خوشي و شادماني نمائيد و
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چمن پروردگاريد آغاز بانگ و نوا كنيد و بال و پر 
آفتاب سپهر .   به آشيان بلند يزدان دل بنديدبگشائيد و

درخشيد و پرتوي در يزداني از خاور مهر و مهرباني 
انداخت

                                                

بينايان شادمان .  نهايت روشني بر جميع جهان 
بانگ سروش به .  شدند و كوران آغاز آه و فغان كردند

گوش هوش بشنويد و آواز راز از چرخ رخشان گوش 
زنده .  ست و هنگام هوشيارياكنون روز بيداري ا.  كنيد

دالن در خوشي و شادماني اند و مردگان در اندوه و 
اكنون هنگامي است كه نياكان را خشنود و جان .  ناداني

   1".و روان را بهبود نمائيد
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ٣مجموعه الواح مبارکه به افتخار بهائيان پارسی، صفحه    1
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  نَهي از تقيه
در آئين بهائي تقيه مردود است يعني به دروغ   

 حفظ جان و دين خويش را مستور داشتن و خود را براي
رفع ضرري به عقيده و طايفهء ديگري بستن در آئين 

صدها بهائي در كشور ايران مواجه با .  بهائي ممنوع است
اين امر شده اند كه وقتي به علّت عقيده شان به زندان 

 به اعدام محكوم شدند خير خواهاني از ٰافتادند و حتّي
كردند دوستان يا آشنايان مسلمانشان به آنان تكليف مي 

كه مانند ما تقيه كن يعني در لفظ بگو مسلمانم ولي دين 
هزاران نفر بهائي .  حقيقي خود را پنهان در دل نگاه دار

ديگر نيز از اول ظهور اين آئين در اين دو راهي قرار 
گرفته راه صدق و شهامت را با سرافرازي بر راه دروغ و 

اده و جزئي تزوير كه به اصطالح شرعي نام تقيه بر آن نه
وقتي قرار باشد .  از ايمانشان شناخته اند ترجيح داده اند

به اسم دورغ مصلحت آميز يا تقيه انسان به خود اجازه 
 در مورد ايمان كه مقدس تر از آن چيزي ٰدهد كه حتّي

نيست تزوير به كار برد و به دروغ متوسل شود ديگر چه 
به راستي اعتمادي مي توان كرد كه سخنان ديگرش را 

اگر بين ملّتي چنين رسمي جزئي از فرهنگ .  گفته باشد
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آن قوم شود بين مردم اعتماد سلب مي گردد و هيچ كسي 
به ديگري اطمينان ندارد و همه مواظبند كه به اصطالح 

اينكه جامعهء بهائي در .  كسي كالهي بر سرش نگذارد
بين ديگران به راستي و درستي مشهور گشته اند اين 

امت

                                                

 تا پاي جان ٰياز را آسان به دست نياورده اند زيرا حتّي
.  زبان به دروغ نياالئيده و به تزوير و ريا دست نياخته اند

  :به قول حضرت عبدالبهاء
راست گو و كفر گو بهتر از آن است كه كلمهء ايمان "

   1".بر زبان راني و دروغ گوئي
  :و در مقامي ديگر مي فرمايد

وض ترين صفان كه اساس جميع بدترين اخالق و مبغ"
شرور است دروغ است از اين بدتر و مذموم تر صفتي در 

هادم جميع كماالت انساني است . وجود تصور نتوان كرد
اساس . و سبب رزائل نامتناهي و ازاين بد تر صفتي نيست

2".جميع قبائح است

با اين گونه آثار پيدا است كه بهائيان با حكم تقيه كه در 
ز مذاهب براي حفظ جان يا پيشبرد مقاصد بعضي ا

 
  ١۶٩ ه، صفح۵، جلد  آسمانیهمائد   1
  ۵٧، صفحه مفاوضات عبدالبهاء   2



  

 

349 

شخصي جائز است هرگز موافقتي ندارند و هرگز اصول 
  .دين خويش را فداي مصالحِ موقّت شخصي نمي نمايند
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   از اعتراف گناه نزد خلق يهنَ
روحانيون در هر مذهب چنين مي نمايند و   

اولياي دين بسياري از مردمان نيز چنين مي دانند كه 
راهنماي مؤمنين در امور آئين خويشند و نزديكي بيشتري 
با آفرينندهء جهان دارند اينست كه عامهء مردم غالباً به 
آنان توجه كرده براي رفع حاجات خويش از روحانيون 
و زاهدان و غيره يا تقاضاي دعا مي كنند و يا توسط 

.  ندايشان براي آمرزش گناهان خويش شفاعت مي جوي
اين نوع تفكّر البتّه صحيح نيست زيرا انسان ولو آنكه 
كسوت روحانيون را در بر داشته باشد باالخره انسان است 

ضعيف و ناتوان و معدن نقايص بي .  جايز الخطا است
اگر كسي به حكم وجدان طالب غفران و از .  پايان است

گناه خويش شرمنده و هراسان باشد بايد تنها به درگاه 
داوند بخشايندهء مهربان روي آورد نه در نزد اين و خ
همچنين با ضربات شلّاق يا با تهديدهاي ديگر كسي .  آن

را وادار به توبه نمودن چه ارزشي دارد زيرا توبهء 
حقيقي همراه با حضور قلب در خلوت است و راز و نياز 
با خداوند بي نياز است نه در محضر قاضي و كشيش و 

 جز حضرت بهاء اهللا  به فرمودهء حضرت .كاهن و هاخام
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رحمان بر آمرزش گمراهان و گناهكاران قادر نبوده و 
كسي كه هستي نيافته چگونه هستي بخشد و از .  نيست

  خطاكار ديگري را عفو نمايد؟كه صاحب خطا چه توقّعي 
استغفار در نزد خلق مضرّت ديگري نيز دارد و   

 كرامت انسان، . آن تلقين حس حقارت در انسان است
 الهي كريم خليفهء قرآنمقام شامخ انسان كه به فرمودهء 

بر زمين است اجازت نمي دهد كه ما آدميان خود را 
حقير و بيچاره شماريم و در پيش هم نوع خود كه معلوم 
نيست قوي تر و برتر و بهتر از ما باشد خود را زبون 

  .سازيم و به زانو افتيم
 بشارات كه از آثار  در لوحبهاء اهللاحضرت   

  :معروف ايشان است مي فرمايد
 خود را فارغ و آزاد اهللابايد عاصي در حالتي كه از غير"

نزد عباد .  مشاهده نمايد طلب مغفرت و آمرزش كند
اظهار خطا يا و معاصي جائز نه، چه كه سبب و علّت 

و همچنين اين اقرار .  نبوده و نيستالهيآمرزش و عفو 
ارت و ذلّت است و حقّ جلّ جالله ذلّت نزد خلق سبب حق

عاصي . انّه هو المشفق الكريم. عباد خود را دوست ندارد
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 رحمت طلبد و از ، رحمتبايد ما بين خود و خدا از بحرِ
   1".سماء كرم مغْفِرَت مسئلت كند

مالحظه فرمائيد كه حضرت عبدالبهاء اين حكم   
 نهي كتاب اقدس را كه استغفار نزد بندگان خود را

مغفرتِ ": فرموده اند به چه وضوحي بيان مي فرمايد
خطايا به عمل به وصاياي انبياء مي شود نه به اقرار و 

   2".ايمان زباني و دعا و نَفَسِ رؤساي مذهبي
وقتي به اديان گذشته نظر كنيم در مي يابيم كه   

اصوالً نفوسي كه به تدين راغبند تأكيد مبالغه آميزي بر 
د به حدي كه ترس از مجازاتِ گناهان، آنان گناه مي نهن

چقدر در شرح .  را در زندگاني عادي فلج مي سازد
احوال عرفاءِ اسالمي خوانده ايم كه به رياضات سخت 
مباشرت مي ورزيدند و خرقه بر خرقه مي دوختند و بر 
پوستيني مي نشستند و به بادامي در روز قناعت مي 

ده ايم كه لباسهاي خشن در كردند يا راهبان مسيحي را دي
بر

                                                

دند و دائماً سر در كتاب يبر مي كردند و از دنيا مي 

 
    ١٢، صفحه مجموعه الواح حضرت بهاءالّلہ   1
  ۴٣٧، صفحه ٣، جلد امر و خلق  2
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گوئي اين نفوس از رحمانيت خدا بي .  دعا مي كردند
  .خبر بودند و ايمان به خدائي سختگير داشتند نه دستگير

مسيحيان به گناه چنين نظر مي كنند كه حيات ما 
 است كه از شجرهء در روي زمين بر اثر گناه آدم و حواء

ممنوعه خوردند و از بهشت برين رانده شدند و ميراث 
گناه را براي بني آدم بر جاي نهادند و اين گناه لعنت 
ابدي انسان است مگر آنكه به حضرت مسيح كه كفّارهء 
گناه آدم را براي نوع انسان در روي صليب پرداخت 

ان همين گناهكاريِ آدم كه گريب.  ايمان داشته باشيم
.  انسانها را تا آخر زمان گرفته در اسالم نيز موجود است

  : حافظ شيرين سخن در غزلي بسيار زيبا مي فرمايد
    ديده دريا كنم و صبر به صحرا فكنم 

  اندرين كار دل خويش به دريا فكنم       
     از دل تنگ گنه كار بر آرم آهي

  كاتش اندر گنه آدم و حوا فكنم          
 خلق انسان را بر زمين نتيجهء هاء اهللابحضرت   

در آثار متعدد مي فرمايد كه .  عشق مي داند نه گناه
خداوند بي مانند چنين فرموده كه من در ذات خود پنهان 

پس .  بودم، محبت خويش را در تو ديدم، خلقت كردم
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علّت خلق ما محبت است، رابطهء خدا با ما رابطهء محبت 
 ٰايد اساس رابطهء ما با حقّ تعالي بالهياست و محبت 

باشد، نه يأس و غم و اندوه يا ترس از عذاب يا نااميدي 
  .از گناه

  

                                                

  : مي فرمايدبهاء اهللادر كلمات مكنونه حضرت 
.  اي خاك متحرّك من به تو مأنوسم و تو از من مأيوس"

 شجرهء اميد تو را بريده و در جميع حال 2 عِصيان1سيفِ
در جميع احوال از من دور و من عزّت به تو نزديكم و تو 

 براي ٰبي زوال براي تو اختيار نمودم و تو ذلّت بي منتهي
آخر تا وقت باقي مانده رجوع كن و .  خود پسنديدي

   ".فرصت را مگذار
جميع آنچه در آسمانها و زمين است ": و نيز مي فرمايد

براي تو مقرّر داشتم مگر قلوب را كه محلّ تجلّي جمال و 
الل خود معين فرمودم و تو منزل و محلّ مرا به غير اج

من گذاشتي، چنانچه در هر زمان كه ظهور قدس من 
آهنگ مكان خود نمود غير خود را يافت، اغيار ديد و 

 
   شمشير  1
   گناه  2



  

 

355 

لك ستر نمودم و سرّ ٰالمكان به حرمِ جانان شتافت و معذ
  ".نگشودم و خجلت تو را نپسنديدم

د آئين بهائي خوانندگان  گرامي، مالحظه فرمائي  
چگونه به دادِ ما آدميانِ خاكي و پر آاليش و خطاكار  

به ما تعليم مي دهد كه ما از عشق و محبت .  رسيده است
سرشته شديم نه از گناه و معصيت و چون به هر صورت 
بشر غافل و به اصطالح جايز الخطاست ما را همواره به 

ن به رحمت كردگاريش اميدوار مي سازد و مي فرمايد م
تو مأنوسم و تو از من مأيوس به طوري كه شمشير گناه 
درخت اميد تو را بريده است و مأيوست ساخته است و 
نيز مي فرمايد من بر همه چيز آگاهم و ناظر به اعمال 
ناشايستهء تو ولي به جايگاه بلند قدسم باز گشتم و تو را 

  .رسوا ننمودم و خجلت تو را نپسنديدم
انيت خدا مقصدم اين نيست كه از تأكيد به رحم  

بگويم كه هر كس هر چه خواست بكند و  واهمه اي از 
پيامد اعمال ناشايستهء خويش نداشته باشد و از مجازات 

  .خير، مقصودم چنين نيست.  نهراسد
    از مكافات عمل غافل مشو

  گندم از گندم برويد جو ز جو  
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در قديم كه پادشاهان و اميران مستبد روي كار   
 چنان كه در داستانها مي خوانيم و در فيلم هائي –بودند 

 چنين –كه از حكايات آن زمان است مشاهده مي نمائيم 
در نظر مردم بوده كه شاهي بر تخت با جالل و جبروت 
نشسته، جلّادي با شمشير ِآخته يا ساطوري تيز و برّان يك 

 هاي كاري در طرف ديگر -طرف و محتسبي با شلّاق
اند و منتظر حكم شاه هستند كه يا گردن مجرمي ايستاده 

.  را بزنند يا تن گناهكاري را با ضربات شلّاق خونين سازند
تمثيالتي از اين قبيل در كتب مقدسه فراوان است و اين 
تمثيالت چنين تصوراتي را در ذهن سادهء مردم قرون 
گذشته باقي نهاده كه همان بساطي كه شاهان مستبد بر 

خطاكار خود داشتند به معيار بزرگتري در بساط رعاياي 
  . نيز موجود استالهي

.  اما در آئين بهائي اين امر طرز ديگر است  
مجازاتِ خطا نتيجهء طبيعي اعمال ماست، نه آنكه كسي 
.  منتظر باشد كه از ما انتقام بكشد و ما را مجازات نمايد

اند كه مثالً براي رانندگي مقرّرات و قوانيني وضع كرده 
.  اگر مراعات نشود در راهها چه هرج و مرجي خواهد شد

چنان كه مثالً اگر كسي از چراغ قرمز ِ راهنمائي عبور 
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كند و با ماشين ديگري تصادف نمايد خود مجروح و 
ماشينش معيوب گردد و سرنشين ماشين ديگري كه راه 
خود را طي كرده و از چراغ سبز عبور كرده بود نيز 

آيا جز آنكه اين شخص از .  واهد يافتصدمه اي خ
غفلت و جهالت خويش شرمنده باشد كار ديگري بايد 
بكند يا تصور ديگري نمايد و آنچه بر سرش آمده به 
نحوي ديگر توجيه كند و تقصير را گردن ديگري 
اندازد؟  و همچنين عدالت نيز چنين اقتضا مي نمايد كه 

ه چون تقصير با آنچه به سرنشين ماشين ديگر وارد ساخت
  .اوست ناچار بايد جبران نمايد

وقتي كه انسان از .  گناه نيز همينطور است  
 سرپيچي نمايد به عواقبي دچار مي شود كه الهياحكام 

 آن الهي در جهان نامحدود ٰيا فوراً، با بعداً، يا حتّي
اما آنچه بر سر او بيايد به .  عواقب را مشاهده مي كند

هر ".   بلكه نتيجهء اعمال خود اوستخاطر انتقام نيست
  ضمناً درياي ".كسي آن دِرود عاقبت كار كه كشت

 در جوش است و گوهر عفو و بخشايش بر الهيرحمت 
ساحل اميد بني آدم مي ريزد، ديگر چه لزومي دارد كه 
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انسان پيش انساني ديگر به معاصي اقرار نمايد و به 
  .ويدواسطهء او بخواهد كه به خدا تقرّب ج

در امر بهائي مناجاتها و ادعيهءِ فراواني از قلم   
بنيانگزاران اين آئين نازنين نازل گشته كه موجب اميد و 

ما .  اطمينان است و طالب عفو و غفران حضرت رحمان
يكي از مناجاتهائي را كه از قلم حضرت عبدالبهاء صادر 

  .شده و مناسب در خاتمهء اين مقال نقل مي كنيم
ند مهربان، ما گنه كاريم و تو آمرزگار و ما تبه اي خداو"

ِ فُوهر چند موج گنه اوج گرفته 2 غفّار1كاريم و تو ع 
است ولي به عفو و غفرانت معتمديم و هر چند سيلِ 

يان

                                                

 در نهايت طغيان است ولي به بخشش و احسانت 3عِص
اي خداي پر عطا، خطا بپوش درياي رحمت .  متوسليم

هر چند ظلمتِ .  غفرت بنوشانبجوش آور و جام م
اي  .  5 شديد است ولي مهِ تابان مغفرتت بس منير4ذنوب

خداوند اين مستمند را در ايوان بلند جاي ده و ارجمند 

 
   بخشاينده  1
   آمرزنده گناه  2
   نافرمانی  3
   بسيار گناهکار  4
   تابان  5
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فرما و در فَلَك غفران اختر تابان كن و در سايةِ درخت 
  2" بخش توئي غفور و توانا1ٰاميد مسكن و مأوي

 
  ي مردود است در آئين بهائ"نجس بودن"مفهوم 

.   در امر بهائي مردود است"نجس بودن"مفهوم 
بارها دوستاني كه مرا مي شناختند و به من لطف و عنايتي 
داشتند از من مي پرسيدند به شما بهائيان با وجود سخنهاي 
خوبي كه مي گوئيد و با اخالق خوش و لباس و ظاهر 

؟  جواب من مي گويندپاكيزه اي كه داريد چرا نجس 
ت آن بود كه از كساني كه مي گويند بهائي نجس نخس

است بپرسيد كه چرا چنين مي گويند؟  بنده كه هيچ 
  .محمل منطقي يا عقالني در اين نمي بينم

اما اين حكم نجاست كه بعضي ها به آن تمسك   
در زماني كه ديانت اسالم .  دارند سابقه اي تاريخي دارد

عربستان تازه نور نِتازه ظاهر شده بود و مردم غير متمد 
ايمان بر قلبشان تابيده بود مواجه با دشمناني در اين 
كشور شدند كه سابقهء تاريخي بيشتر و درجهء تمدني 

 
  پناهگاه   1
  ٢٩٠ت عبدالبهاء، صفحه مجموعه مناجاتهای حضر  2
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باالتر از اعراب جاهل داشتند و اين مؤمنان نو رسيده 
چون با آن مردم معاشرت مي كردند آنان مسلمانان را با 

و ترديد مي مباحثه يا ايرادهاي ظاهر پسند در شك 
انداختند و رخنه در ايمانشان مي افكندند، براي حفظ 
مسلمين كه هنوز در اسالم كامالً محكم نشده بودند و از 

 مجيد قرآن خبري چندان نداشتند آياتي در الهياصل امر 
نازل شده كه اهل ايمان را از ارباب شك و ارتياب جدا 

منان د كه وساوس شيطانيِ دشمنان، مؤنگذارسازد و 
  .نوخاسته را در شك و ترديد آورد و از راهشان بدر كند

 كريم مكرّر آمده است كه مثالً قوم قرآندر   
يهود يا بزرگان قريش يا كاهنانشان از قبيلهء قريش و 
ديگران چه ايرادها به حضرت رسول اكرم و دين جديد 

اين بود كه خدا براي حفظ دين .  اسالم وارد مي ساختند
ؤمنين با حكم نجس بودن مشركين و گاه خارج و ايمان م

از دين اسالم، مسلمانان بي خبر آن روزگار را از معاشرت 
چنانكه قرآن كريم مثالً براي .  با شكّاكان بازداشت

رعايت بهداشت و دفع شرّ از امراض گوناگون كه در 
محيط آلوده و ناپاك توليد مي شود چيزهائي را و 

.  سبب حفظ مسلمانان گرددغذاهائي را نجس شمرد تا 
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چنانكه در آن كتاب شراب نجس است، قمار نجس است 
  .و اينها از عمل شيطان است

در آن زمان كه هنوز ميكرب كشف نشده بود و   
كسي از ويروس و يا باكتري خبر نداشت، قوانين 

ها و نوشيدني ها يپس ناچار خوراك.  بهداشتي موجود نبود
 تقسيم مي شد تا به بهداشت به مقولهء كلّي نجس و طاهر

اما امروز نمي توان .  مردم آن زمان كمكي شده باشد
قومي را و پيروان ديني را نجس خواند صرفاً براي اينكه 

  .ديني ديگر دارند
در ايام كودكي با پدر و مادر خود به ديدن يكي   

از خويشان غير بهائي خويش رفتيم تا به اصطالح صلهء 
اين قوم و خويش دور ما .  ده باشيمارحامي به جاي آور

خانمي بسيار محترم ولي بسيار متعصب و به خيال خود 
بنا بر سنّت ميهمان نوازي ايراني گفت براي .  متدين بود

ما چاي و شيريني آوردند و در باغچهء كوچك و با 
چاي خورديم و .  صفايش كنار حوض گردي نشستيم

انهاي ما را جدا بعد از چاي ديدم استك.  صحبت كرديم
كرد و پيش روي ما آنها را در حوض فرو برد و روي 
پاشويهء حوض نهاد زيرا به زعم او چون لب ما، قوم و 
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خويش بهائي اش، به آن استكان رسيده بود استكانها نجس 
شده بود و آنها را تا كُر نمي دادند طاهر نمي شد و جايز 

  .منان گرددنبود كه پيش از طاهر شدن مورد استفادهء مؤ
خوانندگان عزيز، پاكيزگي و ناپاكي اموري   

بين هر قوم و اهل هر .  است كه به افراد مربوط است
كساني هستند كه شخصاً .  مملكت از هر ديني كه باشند

پاكيزه اند، خود و خانه هايشان نظيف است و كسان 
ديگري نيز هستند كه لباسشان آلوده و جسمشان به خاطر 

همچنين در بين همهء ملل .  ناپاك استعدم استحمام 
نفوسي هستند كه از حيث اخالق و رفتار ناپسنديده و 
.  منفورند و نفوسي نيز هستند كه داراي اخالق حميده اند

اينها همه گرد يك شخص دور مي زند و نمي توان آن را 
به جامعهء بزرگتري تعميم داد كه همهء افراد يك قوم يا 

  :حافظ مي فرمايد.  هستنديك مذهب كثيف و نجس 
    نخست موعظهء پير مي فروش آن است 

  كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد       
اين مصاحب ناجنس مربوط به يك نفر است كه ممكن 
است هم دين و هم وطن ما باشد و در مقابل، هزاران 

آيا .  خوش جنس نيز هستند كه از دين و وطن ما نيستند
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 اين كافر خوش جنس ترجيح آن هم دين ناجنس ما بر
  دارد؟

باز از ايام كودكي يادم مي آيد كه چون در   
كوچه و بازار در همسايگي خود راه مي رفتيم كساني 
بنده را نشان مي دادند و نجس مي خواندند و گاهي سنگ 

اما خودشان با موهاي ژوليده و نشسته و .  مي انداختند
كه از نرفتن دستهاي چرب و آلوده و لباسهاي چركين 
ولي بنده كه !  حمام بدبو بودند خود را طاهر مي دانستند

از حمام روزانه از خانه بيرون آمده و لباس تميز پوشيده 
بودم در نظر آنها نجس به شمار مي آمدم در عالم كودكي 

  . تعجب مي كردمٰاز اين ماجري
 حكم بهاء اهللاما خوانندگان گرامي، حضرت   

سياري از اديان گذشته مرسوم بود لغو نجاست را كه در ب
يهوديان از دست غير يهودي كه .  و منسوخ فرمودند

در .  غذاي باصطالح كوشر يا كاشر نباشد غذا نمي خورند
رسالهء پولس حواري در انجيل در مورد مؤمن و كافر و 

در قرآن نيز كلمهء .  طاهر يا نجس بودن ذكر شده است
.   ديگران آمده استنجس و رجس دربارهء مشركون و
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اما در اين كور اعظم كه خدا دين خويش را تجديد 
  .فرموده اين حكم برداشته شد

 براي نسخ ٰ در كتاب اقدس حتّيبهاء اهللاحضرت   
و لغو اين حكم لفظ نجس را نيز به كار نبرده اند و به 

 بيان فرموده اند كه بسيار "غير طاهر"جاي آن كلمهءِ 
همان معنا را مي رساند از لفظ خشن لطيف است و با آنكه 

و گوش خراش نجس احتراز جسته و در آيه اي در اين 
خدا حكم غير طهارت را "باره به اين مضمون فرموده اند 

اين بخششي است .  از جميع اشياء و از ملل ديگر برداشت
ما ":   بعد مي فرمايند".از پروردگار بخشندهء بزگوار

 رضوان در بحر طهارت غوطه جميع اشياء را در اول عيد
ور ساختيم و اين از فضل خداست كه جميع عالميان را 

   ".احاطه فرموده
 عيد رضوان چنان كه مي دانيد روزي است كه  

 اظهار امر جديد فرمود يا به اصطالح بهاء اهللاحضرت 
 است كه با ظهورش احكام كتب الهيبعثتِ مظهر جديد 
 در همان كتاب اهللابهاء نيز حضرت .  پيشين منسوخ شد

 بشر را با معاشرت با جميع اديان امر مي فرمايد به اقدس
اين مضمون كه با اهل اديان با محبت و صفا معاشرت 
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.   خداوند بخشنده را استشمام نمايند1نمائيد تا از شما شميمِ
مبادا آن كه تعصبات جاهليه شما را فرا گيرد زيرا همهء 

خدا باز مي گردند و خداست خلق از خدا آمده اند و به 
.  كه خلق را آغاز كرده و مرجعِ جميع جهانيان است

 در اين بيان به ما مي بهاء اهللاكامالً پيداست كه حضرت 
فرمايد كه نبايد به اين خيال واهي كه ديگران نجس و 

  .اهل دوزخند از آنان دوري جوئيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   بوی خوش  1
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  پاكيزگي و نظافت
 خويش سفارش مي  به پيروانبهاء اهللاحضرت 

يعني به جوهر لطافت .  فرمايد كه عنصر لطافت باشيد
زندگي نمائيد و اين لطافت باالتر از نظافت است و نظافت 

يعني بهائيان نه تنها .  جزئي از لطافت محسوب مي گردد
 ٰحتّي.  بايد پاكيزه باشند بلكه آراسته و پيراسته نيز باشند

ت نباشد عبادتش به مي فرمايد اگر كسي در نهايت لطاف
  . واصل نمي شودالهيساحت قدس 

حضرت عبدالبهاء در يكي از آثار خويش مي 
 است الهيطهارت و تقديس از اس اساس دين ": فرمايد

و اعظم وسيلهء وصول درجات عاليهء غير متناهي و اين 
جوهر لطيفِ نظيف چه در ظاهر و چه در باطن بسيار 

 از جمله شئون محبوب و مقبول، و در عالم وجود
جسماني كه تعلّق و تأثير در مراتب روحاني دارد نظافت 

   1".و لطافت و طهارت است
به اين ترتيب مالحظه فرمائيد كه چقدر حكم 

 ٰحتّي.  نظافت و پاكيزگي ميان بهائيان اهميت دارد

                                                 
  ١٢۵، صفحه گلزار تعاليم بهائی   1
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 در همان كتاب اقدس مي فرمايد اثري از بهاء اهللاحضرت 
  . ا نبايد پديدار شودچركي و پليدي در لباسهاي شم

آثار بهائي از جنبه هاي مختلف به احكام واجب 
بهاء مثالً حضرت .  دربارهء نظافت و لطافت پرداخته است

 بهائيان را منع فرموده كه از دخول به حمام هاي اهللا
شايد هنوز هم .  معهود ايران در آن زمان اجتناب نمايند
در آن .  ي باشداين نوع گرمابه ها در بعضي از نقاط باق

حمامها خزينه اي بود كه آبي راكد داشت و مردم بيشتر 
براي غسل هاي مذهبي وارد آن مي شدند و معلوم است 
كه وقتي ده ها نفر هر روز وارد چنين آب راكد و گرمي 
شوند و مدتها در آن استحمام نمايند كم كم چه آب 
 كثيف و متعفّني از آب در مي آيد و چقدر ميكربهايِ

  .امراض مختلف در آن رشد و نمو مي كند
اين بود كه بهائيان در همان روزها در نقاط 

 در دهات دور دست حمامهاي مخصوصي ٰمختلف حتّي
براي خود مي ساختند كه خزينه نداشت و از آب راكد 

 غير بهائياني كه روشنفكر بودند و ٰحتّي.  استفاده نمي شد
ا را بر حمامهاي رايج بغض و تعصبي نداشتند آن حمامه

محلّ خود ترجيح مي دادند و صبح ها تاريك روشن به 
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نحوي كه اهالي آنها را نبينند از حمام هاي بهائيان استفاده 
  .مي نمودند

استعمال گالب و بوي خوش و شستن پاها در هر 
روز در تابستان و هر سه روز يك بار در زمستان و 

بي كه رنگ و طعم و اجتناب از نوشيدن و استحمام در آ
بويش تغيير كرده باشد و چيدن ناخن كه غفلت از آن 
موجب جمع شدن آاليش هاي گوناگون زير ناخن مي 
شود و سالمت را به خطر مي اندازد همه از دستورهائي 
است كه در آثار بهائي مذكور است و بهائيان بر اجرايش 

  .مأمور
 نكتهء بديهي كه در حكم نظافت در آئين بهائي
: موجود است اين است كه به فرمودهء حضرت عبدالبهاء

كن تأثير ٰنظافت ظاهره هر چند امري است جسماني ول"
  اين نكته به ما مي آموزد 1."شديد در روحانيات دارد

جسم است و روح : كه در انسان دو جنبه موجود است
داراي اركان و اعضاء است كه زيست و حركت .  است

دن آنهاست و مواظبت از آنها واجب بشر بسته به كار كر
است زيرا انسان براي آنكه سير و سفر روحاني خويش را 

                                                 
  ١٢١، صفحه بهاءالّلہ و عصر جديد   1
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از اين عالم فاني به جهان باقي طي كند و به سوي كمال 
.  در ظلّ عنايت خداوند متعال رود بايد زنده و سالم باشد

به عبارت ديگر حفظ جسم كه قالب روح است از حكمت 
  .هاي خلقت ماست

پرورش جسم ما هدف زندگاني و مقصود از البتّه 
اما افسوس ميليونها نفوس در جهان هستند .  خلق ما نيست

كه جز به اين پوست و گوشت و استخوان به چيز ديگر 
نمي انديشند و جز به خور و خواب توجهي ندارند و 
كاري ديگر جز حفظ و پرورش تن خود ندارند و هر چه 

ابد و تضعيف شود و تمدن سيطرهء دين در جهان تقليل ي
 و خواص ي روي باال گيرد اين تعلّق به حواسماد

حال آنكه بايد بدانيم كه .  جسماني ما نيز بيشتر مي شود
  :به قول سعدي شيرازي

  خوردن براي زيستن و ذكر كردن است  
  تو معتقد كه زيستن از بهر خوردن است؟             

ر اين عصر در آئين نظافت كه در جميع اديان و نيز د
بهائي به آن تكيه شده نيز براي همين است كه اين جسد 

 بهاء اهللارا كه مركب روح است و به فرمودهء حضرت 
لطيف و پاكيزه نگاه داريم تا بتواند بار سنگين و 
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گرانبهائي را كه بر دوش دارد در عوالم معنوي به مقصد 
  .برساند

  

                                                

اني ما غرق شدن در بحر مطالبات و شهوات جسم
روزها را در پي .  را از مقصد خلقت ما به دور مي سازد

امور بي ارزش هدر مي دهيم بي آنكه قدمي به سوي 
مالحظه فرمائيد حضرت .  مقصد حيات خويش برداريم

در جميع مراتب ": عبدالبهاء در اين باره چه مي فرمايد
 و پاكي و لطافت سبب علويت عالم 2 و تقديس1تنزيه

 در عالم ٰحتّي.  رقّي حقايق امكاني استانساني و ت
چنان .  جسماني نيز لطافت سبب حصول روحانيت است

 است و نظافت ظاهره هر چند امري الهيكه صريح كتب 
   3"...كن تأثير شديد در روحانيات داردٰاست جسماني ول

  
  
  
  
  

 
   دوری از عيوب و ناپاکی ها  1
   پاکيزگی  2
  ٧٩گنجينه حدود و احکام، صفحه    3
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   نظام اداريِ بهائي –بخش هفتم 
 "روحانيون"در آئين بهائي طبقهء 

  دارد وجود ن
  انتخابات بهائي 

  مشورت اساس كار تشكيالت است 
  محفل روحاني محلّي 

  محفل روحاني ملّي 
  بيت العدل اعظم 
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   وجود ندارد"روحانيون"در آئين بهائي طبقهء 
از خصوصيات نمايان آئين بهائي اين است كه در   

آن افرادي كه به عنوان روحانيِ حرفه اي كه مرجع 
ر امور دين باشند و به عنوانهائي از قبيل حاخام مردمان د

  .و كشيش و ملّا پيشواي معنوي مؤمنان باشند وجود ندارد
 چهار هزار سال پيش كه اديان –در دو، سه   

بزرگ عالم ظاهر گشته اند تقريباً همهء مردم بهره از خطّ 
و سواد نداشتند و از كلمات و تعاليمي كه در كتابهاي 

و در چنان زماني كساني .  ي خبر بودندمقدسشان بود ب
كه خواندن و نوشتن مي دانستند معموالً كساني بودند كه 
در صومعه ها و معابد و كليساها و مساجد به تحصيل علوم 
دين مي پرداختند تا مردم را در فهم تكاليف ديني خويش 

 در قرون گذشته، وجود چنين طبقهءِ.  هدايت نمايند
ه و بدون طبقهء روحانيون امور حرفه اي ناگزير بود

اين است .  معوق مي مانده است، ولي امروز چنين نيست
كه در آئين بهائي كه براي عصر و زمان ماست ديگر اين 
طبقه ضرورت ندارد و الزم نيست كه شخص ثالثي 
واسطهء بين يك فرد و خداي او باشد و فهم خود را از 

ه در ميان اين طبقه البتّ.  دين به مردم ديگر تلقين نمايد
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كه بنا بر حوائج زمان به وجود آمده بود افراد پارسا و 
دانشمند و خوش نيت بسيار بوده اند ولي تاريخ نشان داده 
است كه اختالفات بين هر ديني نيز از راه اختالف و 
رقابت افرادي به نام كاهن و حاخام و كشيش و ملّا به 

 متخاصم هاي متعددِوجود آمده كه هر ديني را به فرقه 
تقسيم كرده و يا سبب نزاع و جدال با پيروان اديان ديگر 

  .گشته اند
 كه براي اتّحاد و اتّفاق بشر بهاء اهللاحضرت   

ظاهر شده چنانكه در اوراق گذشته خوانده ايد آنچه 
از جمله مرجعيت .  اسباب اختالف بود از ميان برداشت

ساخت و آزادي وجدان  ٰافراد را در امور دين بكلّي ملغي
را اعالن فرمود كه الزم نيست مردم زمام عقل خويش را 
بدست ديگري واگذارند و بايد خود دين خويش را 
بشناسند و بدون واسطهء شخصي ديگر حيات روحاني 

  .م سازندخويش را منظّ
چنانكه قبالً بدان اشاره كرديم بهائيان بر حسب   

 پيش از آنكه عقيدهء ديني خويش واجب مي دانند كه
خود را بهائي بشمارند نخست تحقيق نمايند و دين و آئين 
خويش را ارث پدر ندانند يعني جستجوي شخصي و 
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باصطالح تحرّي حقيقت را در برگزيدن دين خويش 
اولين وظيفهء هر انساني بشمارند و بدانند كه هيچ بهائي 
 نبايد صرفاً براي آنكه در خانوادهء بهائي تولّد يافته،

بهائي بماند بلكه بايد بداند كه چرا بهائي است و اصول 
  .معتقداتش چيست

ممكن است خوانندگان عزيز ما بپرسند حال كه   
طبقهء روحانيون در جامعهء بهائي نيست يعني مجتهد و 
اسقف و خاخام و امثالشان در اين آئين وجود ندارد پس 

الق و بهائيان اجراء مناسك الزم را از قبيل ازدواج و ط
غيره چگونه انجام مي دهند؟  بطور خالصه در يك 
عبارت مي توان پاسخ داد كه اين مراسم، در امر بهائي به 
تشكيالت انتخابي واگذار گرديده است كه بهائيانِ هر 
شهر يا هر روستا سالي يك بار خود انتخاب مي كنند 
يعني بهائيان هر محلّ از ميان خود نُه نفر را بر مي گزينند 
تا اعضاء هيأتي بنام محفل روحاني آن محلّ باشند و به 
تمشيت امور جامعه پردازند كه موضوع سخن ما در 

  .اوراق آينده است
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  انتخابات بهائي 
 هر نوع اختيار و بهاء اهللاچنانكه گفتيم حضرت 

مرجعيتي را در امور مربوط به جامعهء بهائي از افراد 
بي آزاد توسط بهائيان سلب كرده آن را به هيأتهاي انتخا
در اين آئين بساط .  هر منطقه واگذار فرموده است

افرادي كه شغلشان كار دين باشد و مؤمنان و مريدان را 
 و به جايش نظام و تشكيالت هرهبري نمايند برچيده شد

 است و الهيگسترده اي برپا گرديده كه اساسش 
خابي مرجعيت و مديريت و رهبري جامعه با هيأتهاي انت

  .است نه افراد
انتخابات بهائي به كلّي با انتخاباتي كه در عالم 
سياست براي انتخاب وكيل يا رئيس كشور انجام مي شود 

انتخابات بهائي امري است وجداني كه .  تفاوت دارد
 گذشته باشد، تكليف ديني 21همهء بهائياني كه سنّشان از 

ر را از  نف9خود مي شمارند كه در آن شركت نمايند و 
ميان خود به عضويت محفل روحاني برگزينند و هيئت 

زنان و مردان هر .   انتخاب نمايند راحاكمهء محلّ خويش
.  دو، هم حقّ انتخاب كردن دارند و هم حقّ انتخاب شدن

در جامعهء بهائي، احزابي وجود ندارد تا كسي را به 
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 همچنين پروپاگاند و.  عنوان نامزد انتخاب خويش نمايد
پارتي بازي در انتخابات بهائي به كلّي از محرمات 

  .محسوب است
انتخابات بهائي امري سرّي و عمومي و آزاد   

سرّي بودن انتخابات به اين معناست كه انتخاب .  است
 نفري كه به عضويت محفل در خواهند 9كننده دربارهء 

 نفر را مي نويسند، با 9آمد روي ورقهء رأي اسامي آن 
 زن و شوهر از رأي ٰت نمي نمايند حتّيكسي مشور

يكديگر بي خبرند و اگر با هم مشورت نمايند بر خالف 
افراد بهائي چون امر .  اصول دين خود رفتار كرده اند

انتخابات را امري مقدس و روحاني مي شمارند قبل از 
نوشتن اسامي رأي بر روي ورقه، دعا و مناجات مي كنند 

  .هدايت مي نمايندو از خداوند متعال طلب 
مالحظه فرمائيد كه انتخابات بهائي هر چند به   

ظاهر امري است مدني و براي به كار گماشتن عده اي در 
تمشيت امور جامعه است ولي جنبهء روحاني آن نيز به 
تمامِ تأكيد منظور گشته است و اين چقدر با انتخابات 
سياسي معمول در جهان امروز چه در سيستم هاي 

شما ديده ايد .  راسي و چه در غير آن، تفاوت دارددموك
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و مي بينيد كه هر چند سال يكبار در وقت انتخاب، 
احزاب و كانديداهاي مختلف، ميليونها پول جمع آوري 

اعالن .  مي كنند تا مخارج انتخاباتي خود را تأمين نمايند
پخش مي كنند، ساعتهاي تلويزيون را مي خرند و مردم 

تدابير دعوت و تشويق مي كنند كه به او و را به انواع 
به حزب او رأي دهند و اين همه در آئين بهائي ممنوع و 

  .مردود است
 بهائي نيست اتبايد گفت كه تنها شيوهء انتخاب  

كه با روش انتخابات سياسي مغايرت كلّي دارد بلكه 
اصول انتخابات بهائي نيز از زمين تا آسمان با ساير 

در انتخابات .  در جهان تفاوت داردانتخابات معمول 
حزب با برنامهء .  سياسي هدف، كسب قدرت است

مخصوصش بيشتر خادم و حافظ حزب خود و گروههاي 
خاصي است و نامزدهاي انتخاباتي چون به قدرت رسيدند 
مدافع و حامي كساني خواهند بود كه به او رأي داده اند 

 را تأمين كرده و به كساني كه سرمايه هاي انتخاباتي او
اند و بر سر كارش آورده اند نيز امتيازاتي عطا مي كنند 
كه شايد دو چندان از آنچه كه براي انتخابات اين شخص 

  .خرج كرده عايدش گردد
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اما اصل انتخابات بهائي به جاي آنكه بر اساس   
مالحظه .  قدرت باشد بر پايهء خدمت استوار است

در دو قطب مخالف قرار بفرمائيد قدرت با خدمت چگونه 
هيچ كس نيست كه در انتخابات بهائي مانند آنچه .  دارد

در مبارزات سياسي معمول است بگويد و اعالن كند كه 
زيرا پس از آنكه كسي انتخاب شد و .  مرا انتخاب كنيد

به عضويت محفل روحاني رسيد شخصاً هيچگونه قدرتي 
امتيازي از به دست نمي آورد كه در پي اش باشد و هيچ 

لحاظ مدني و اجتماعي به او داده نمي شود تا براي بدست 
  .آوردنش در وقت انتخابات تالش نمايد

در انتخابات سياسي كسي كه انتخاب مي شود   
وزير يا وكيل يا رئيس جمهور مي شود و صاحب قدرت 

اما در انتخابات بهائي مديريت و نفوذ .  و نفوذ مي گردد
 بلكه در اختيار هيئت محفل است و در دست افراد نيست

حكم رأي اكثريتِ آن هيئت رواست و خود اعضاي 
 كساني كه در وقت مشورت در يك ٰمحفل، حتّي

موضوع، مخالف با رأي محفل بوده اند وقتي آن رأي به 
تصويب هيئت رسيد همهء اعضاء نيز در ظلّ آن قرار مي 

  .گيرند و از آن اطاعت مي كنند
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ر جهان مركّب از حزب حاكم و هر پارلماني د  
احزاب مخالف است و اين دو دسته در تمام دورهء 

احزاب مخالف، جز در : پارلمان به دو كار مشغولند
مواردي معدود، به هر چه حزب اكثريت مطرح مي كند 
رأي مخالف مي دهند و چندان كاري به ماهيت موضوع 

ر كا.  ندارند بلكه به تضعيف حزب رقيب مي پردازند
ديگرشان اين است كه چه كنند تا در انتخابات آينده، 
حزب حاكم شكست بخورد و خودشان بر خر مراد سوار 

  .شوند
اما در مشورت بهائي در محافل روحاني هدف،   

كشف حقيقت و درستي در پرداختن به مسئلهء مورد 
در محفل روحاني بهائي، دسته هاي موافق و .  شور است

هر .  لمانها دائمي باشند وجود نداردمخالفي كه مانند پار
عضو از اعضاي محفل بهائي در مسئله اي ممكن است 
موافق باشد و در مسئله اي ديگر مخالف ولي نتيجه براي 
همه يكسان است و همه مطيع رأي اكثريت اند و در 
خارج از جلسهء شور نيز قاطبهء بهائيان نمي دانند كه در 

ه كسي مخالف بوده وقت مشورت چه كسي موافق و چ
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اصل، نتيجه است كه مقبول تمام افراد بهائي آن .  است
  . مي باشد– چه عضو محفل، چه خارج از محفل –ناحيه 

در عالم سياست، نمايندگان در جلسات خصوصي   
خويش با يكديگر تباني مي كنند و زد و بند مي نمايند 
كه من چه بگويم و تو  چه بايد بگوئي و آنچه در ظاهر 
به آن رأي مي دهند قبالً در جلسات خصوصي قرارش 

در صورتيكه در محفل بهائي، تباني و .  داده شده است
مذاكره در خارج از محفل ممنوع است و شركت در 

 است كه الهيمشورت محفل در حكم حضور در محضر 
جز وجدان و حقيقت جوئي چيز ديگري بر آن حاكم 

  .نيست
  يت دارد و نظيرش در نكتهء ديگري كه بسيار اهم

انتخابات ديگر موجود نيست اين است كه در انتخابات 
سياسي كساني كه انتخاب شده اند خود را مسئول انتخاب 
كنندگان خويش مي دانند و اجراي مسئوليت خود را 
بيشتر متوجه تحصيل رضايت رأي دهندگان خويش مي 

 حال آنكه توقّعات مردماني كه رأي به شخصي.  نمايند
 موافق ٰمي دهند هميشه موافق به حقيقت نيست، حتّي

در انتخابات بهائي اعضائي كه .  مصلحت جامعه نيز نيست
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انتخاب شده اند و عضو محفل گشته اند خود را پيش خدا 
مسئول مي بينند، نه پيش جامعه اي كه آنها را انتخاب 
نموده و نظرگاهشان حقيقت و عدالت است زيرا چنانكه 

 را در محضر خداوند دانا و داور كردگار مي گفتيم خود
بينند و آنچه به حكم وجدان و عدل و انصاف به نظرشان 
رسيد بي واهمه از عكس العمل مردم ابراز مي دارند، چه 
خوششان بيايد چه نيايد زيرا آنان پيش خدا مسئولند نه 

  .پيش مردم
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  مشورت اساس كار تشكيالت است 
كارهاي خود را از طريق مشورت محافل روحاني   

مشورت در آئين بهائي بسيار اهميت .  به پيش مي برند
  : مي فرمايدبهاء اهللاحضرت .  دارد

 مشورت ، روشن و منير1 به دو نيرالهيآسمان حكمت "
در جميع امور به مشورت متمسك شويد چه . و شفقت

   2".راه نمايد و آگاهي عطا كند.  كه اوست سراج هدايت
  :ضرت عبدالبهاء مي فرمايدح
در امور مشورت نمائيد و از يكديگر رأي طلبيد آنچه "

 داريد خواه موافق فكر و رأي شما ٰاز شور در آيد مجري
باشد خواه نباشد زيرا معني شور اينست كه آنچه را اهل 

   3". دارندٰشور بينند مجري
 حكم تأسيس بهاء اهللادر كتاب اقدس حضرت   

ا را براي هر شهر صادر و تكليف اين هيأتهاي شور
اعضائي كه به عضويت محافل انتخاب مي شوند معين 
فرمود كه مضمونش به فارسي چنين است كه آنان حضور 
در محفل را چنان دانند كه گويا در حضور خداوند 

                                                 
   درخشان  1
  ٣۴٩ صفحه ،۴، جلد مائده آسمانی   2
  ٢٧۵، صفحه گلزار تعاليم بهائی   3
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و بر آنها است كه به منزلهء امناء ... بزرگ آمده اند 
 بين الهيكالي پروردگار بين مردمان باشند و خود را و

تمام مردم زمين دانند و به خاطر خدا در مصالح بندگان 
چنان مشورت نمايند كه گوئي در امور خود مشورت مي 

  .كنند و آنچه خدا برگزيده است برگزينند
 صد سال خوانندگان عزيز مالحظه كنيد در ايرانِ  

پيش كه مردمش بكلّي از حقوق خويش محروم و از 
عه ممنوع و همواره دستخوش شركت در ادارهء جام

ارادهء حكومتهاي زورگو و مستبد بودند، جامعهء بهائي 
در پيشرفت خويش به چه جهشي دست يافته بود و 
تأسيس چنين محافلي در بين ايرانيانِ بهائي كه مانند 

با ائي بي خبر بودند هناهموطنان ديگرشان از چنين سازم
بدالبهاء در  است لهذا حضرت عچه مشكالتي روبرو بوده

آثار خويش به جزئياتي كه براي تأسيس و ادارهء چنين 
شوراهائي الزم بود پرداخته و جامعهء بهائي را هدايت 

از جمله دربارهء شرايط هيأتهاي شور .  فرموده اند
  :روحاني يعني محافل روحاني چنين مي فرمايد

 تام بين اعضاء آن انجمن است اول شرط، محبت و الفتِ"
از بيگانگي بيزار گردند و يگانگي حضرت پروردگار كه 
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.  آشكار كنند زيرا امواج يك بحرند و قطرات يك نهر
درختان يك .   يك افقند و اشعهء يك شمس1نجومِ

و اگر وحدت حال و .  بوستانند و گلهاي يك گلستان
يگانگي بي مالل در ميان نيايد آن جمع پريشان گردد و 

  .  آن انجمن بي سر و سامان
و شرط ثاني آنست كه رئيسي بجهت آن محفل، اعضاي 
انجمن، باالتّحاد انتخاب كنند و دستور العمل و نظامي 
بجهت اجتماع و مذاكره قرار دهند و آن دستور العمل و 
نظام در تحت اداره و محافظه و حمايت رئيس باشد و 
تنفيذ نمايد و اعضاء محفل بايد در نهايت اطاعت و انقياد 

باشند

                                                

مكالمهء حشو و زوائد در آن محفل نگردد و .  
 كنند و طلب ٰاعضاء در حين ورود، توجه بملكوت اعلي

 و در نهايت خلوص و وقار و سكون و ٰتأئيد از افق ابهي
 كالم آداب در انجمن قرار يابند و بنهايت ادب و ماليمتِ

در هر مسأله اي .   خطاب، به بيان آراء پردازندو اهميتِ
قيقت كنند نه اصرار در رأي زيرا اصرار و عناد تحرّي ح

در رأي منجر بمنازعه و مخاصمه گردد و حقيقت مستور 
ولي اعضاي محترمه بايد بنهايت آزادگي، بيان رأي .  ماند

 
   ستارگان  1
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 رأي 1خويش نمايند و ابداً جائز نه كه نفسي تزييفِ
ديگري نمايد بلكه بكمال ماليمت بيان حقيقت كند و 

حاصل شود رجوع باكثريت آراء چون اختالف آراء 
كنند و كلّ، اكثريت را مطيع و منقاد گردند و ديگر 
جائز نه كه نفسي از اعضاء محترمه بر قرار ِاخير، چه در 
خارج و چه در داخل، اعتراض نمايد و يا نكتهء گيرد ولو 
مخالف صواب باشد زيرا اين نكته گيري سبب شود كه 

ري هر كاري كه به الفت و با.  هيچ قراري استقرار نيابد
 نيت فيصل شود نتيجه اش انوار است و محبت و خلوصِ

 حاصل شود نتيجه اش ظلمات فوق 2 اغبراريٰاگر اَدني
  .ظلمات است

تصادم افكار و مقاومت آراء در انجمن شوراء   
سبب ظهور شعاع حقيقت است نبايد هيچيك از اعضاء، 

ك قول ديگري متكدر از مقاومت ديگري شود بلكه هر ي
را با وجود مخالف بودن با رأي خويش در كمال ادب 

چون .  بخلوص نيت گوش دهد و غباري در قلبش ننشيند

 
   تحقير کردن  1
   کدورتی  2
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 است والّا سبب الهيچنين گردد آن انجمن، انجمن 
  .برودت و كدورت عالم شيطاني

و همچنين آن محفل رحماني بايد قطعياً بامور   
 ٰض ننمايد حتّيسياسي كه راجع بحكومت محلّي است تعرّ

از امور سياسي دم نزند، مذاكرات بتمامها محصور در 
ّق بادارهء تربيت نفوس و تعليم 

                                                

امور روحانيه باشد كه تعل
 جميع فِرَقِ عالم و اطفال و اغاثهء فقراء و اعانهء ضعفاءِ

 اهللا و تقديس كلمة اهللامم و نشر نفحات مهرباني بكلّ اُ
ين شروط چون همت در اين خصوص و اجراء ا.  دارد

نمايند تأئيد روح القدس رسد و آن مجمع مركز سنوحات 
رحمانيه گردد و جنود توفيق هجوم كند و هر روز 

1".فتوحي جديد حاصل شود

بايد بنوعي مذاكره و مشاوره گردد كه اسباب اختالفي "
فراهم نيايد و آن اينست كه حين عقد مجلس هر يك 

ان و كشف برهان نمايد بكمال حرّيت رأي خويش را بي
اگر ديگري مقاومت مي كند ابداً او مكدر نشود زيرا تا 

 موافق معلوم نشود و بارقهء بحث در مسائل نگردد رأيِ
در نهايتِ .  حقيقت شعاع ساطع از تصادم افكار  است

 
    ۵٠٨، صفحه ٣، جلد مکاتيب عبدالبهاء   1
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 آراء حاصل گردد فنعم المراد و اگر مذاكره اگر اتّفاقِ
... تِ آراء قرار دهند  اختالف حاصل شود باكثرياهللامعاذ 

و ديگر آنكه مذاكره در محفل شور را كسي نبايد نقل 
   1".كند

محافل روحاني عالوه بر رئيس كه عهده دار 
ترتيب مشورت در جلسات است از ميان خود به همان 
نحو، يك منشي انتخاب مي نمايند و منشي وظيفه اش 

ساير ابالغ تصميمات و اوامر محفل به جامعه و مكاتبه با 
نهادهاي اداري بهائي در نقاط ديگر است اما هيچ يك از 
اين افراد كه هيأت مديرهء محفل اند نيز امتيازي ندارند 

.   بهائي تفاوتي ندارندو در خارج از محفل با افراد ديگرِ
يعني رئيس محفل را نمي توان رئيس جامعهء بهائي يك 

ور در محلّ خواند زيرا رياست او فقط براي ادارهء ام
به اين ترتيب مي توان .  مشورتِ داخل جلسه است

دريافت كه چرا جامعهء بهائي با جان و دل آراء و اوامر 
 محفل روحاني خويش را اطاعت مي نمايند و مانند عادتِ

موجود در جهان، براي زير پا افكندن آراء هيأت حاكمه 
در ايران اين محافل چنان مورد .  كاله شرعي نمي تراشند

 
    ٣١١، صفحه گلزار تعاليم بهائی   1
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 در بسياري از موارد در ايران ٰتماد بوده اند كه حتّياع
بعضي از اشخاص غير بهائي اختالفات بين خود را به جاي 
آنكه به دوائر حكومتي ارجاع كنند به محفل بهائيان محلّ 
خود رجوع كرده و محفل را بين خود حكَم و داور مي 
ساختند و در رفع اختالف و آشتي بين خود از آن محفل 

داد مي جستند زيرا به بي طرفي و انصاف آنان استم
  . اطمينان داشتند
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  محفل روحاني محلّي
چنانكه مرقوم شد تمشيت امور جامعهء بهائي در 

 افراد هر سال هر محلّ به نهادهائي واگذار شده كه خودِ
با رأي سرّي و آزاد بدون پروپاگاند پس از توجه به خدا 

ين بهائيان محلّ خود نُه نفر را انتخاب و دعا و مناجات از ب
مي كنند و اين نُه نفر اعضاء محفل روحاني آن محلّ 

محدودهء هر محفل روحاني در شهرها عبارت از .  است
 است كه از لحاظ تشكيالت داراي شهرداري اي ناحيه

مستقلّي است و در روستاها نيز هر دهي كه در تشكيالت 
ار مي آيد داراي محفل كشوري يك واحد جغرافيائي بشم

اين محفل روحاني در هر محلّ .  روحاني خواهد بود
مرجع بهائيان آن شهر و در حقيقت مجلس شورائي است 
كه هيئت حاكمهء جامعهء بهائي در هر محلّي بشمار مي 
رود و به وظائفي از قبيل ترويج تعليم و تربيت اطفال 

مرو خويش و حفاظت اتّحاد و اتّفاق بين افراد بهائي در قل
رفاه جامعه و ترويج آئين بهائي و مراجعه به اولياء امور 
كشوري در موارد لزوم و از اين قبيل خدمات مبادرت 

  .مي ورزد
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در هر ماهِ بهائي يعني هر نوزده روز يك بار هر   
نام .  محفل روحاني با بهائيان محلّ خود مالقات مي نمايد

روز گرد هم مي اين جلساتي كه افراد جامعه هر نوزده 
ضيافت نوزده روزه .  آيند ضيافت نوزده روزه است

عالوه بر اينكه باعث حفظ اتّحاد و آشنائي و دوستي و 
.  تفاهم بين بهائيان هر محلّ مي شود جنبهء تشكيالتي دارد
.  برنامهء هر ضيافت نوزده روزه داراي سه قسمت است

ناجات، در قسمت اول نيايش است يعني عالوه بر دعا و م
 بهاء اهللاز بعضي از الواح و آثاري كه از قلم حضرت 

صدور يافته خوانده مي شود كه سبب صفاي دل و جان 
بهائيان آن محلّ مي گردد و نيز بر دانش افراد بهائي از 

  .اصول ديانت خويش مي افزايد
قسمت دومِ ضيافت نوزده روزه قسمت اداري   

 محلّ گزارشي از است يعني نمايندگان محفل روحاني آن
د و نكارهائي كه در آن مدت انجام گرفته آماده مي كن

جامعهء بهائي .  دنبه اطّالع بهائيان محلّ خويش مي رسان
اضافه بر اينكه ناظر خدمات محفل روحاني خود هستند 
با آن محفل در ضيافت نوزده روزه مشورت مي كنند و 
 نظرات خويش را در تقويت روحاني و معنوي محلّ
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خويش تقديم مي كنند و محفل روحاني بعداً نظرات و 
پيشنهادهاي افراد جامعه را در  جلسات خويش مطالعه 

 را در ضيافت بعدي به جامعه ابالغ مي انكرده تصميماتش
به اين ترتيب افراد بهائي با محافل روحاني كه خود .  كند

ره در تماسند و همكاري دارند ولي اانتخاب كرده اند همو
وليت صرفاً با محفل روحاني است و افراد بهائي پس مسئ

از آنكه پيشنهادهاي خود را تقديم محفل كردند 
تصميمات محفل روحاني را مي پذيرند و از آن به دل و 

به اين ترتيب بهائيان به جاي آنكه .  جان اطاعت مي كنند
مرجعيت را در جامعهء خود به افراد وابسته سازند به 

  .اي انتخابي واگذار مي كنندهيأتهاي شوراه
اعضاء محافل روحاني از نظر فردي هيچ امتيازي   

با ساير افراد بهائي ندارند و خود چون ديگران مطيع 
تصميمات محفل اند و از هيچ لحاظ عضويت محفل آنان 
را از لحاظ وظيفه و امتيازات اجتماعي از ديگر افراد 

شيوةِ اني با محافل روح.  جامعهء بهائي برتر نمي سازد
  .مشورت بهائي كارهاي خود را به پيش مي برند
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  محفل روحاني ملّي 
ارتباط محافل روحاني محلّي با يكديگر از طريق 
نهاد ديگري است بنام محفل روحاني ملّي كه قلمرواش 

در هر .  در تمام كشوري است كه در آن انتخاب شده
 كشوري محفل روحاني ملّي باالترين هيأت حاكمهء

جامعهء بهائي در آن كشور است كه آن نيز به انتخاب 
مردم آن كشور هر سال انتخاب مي شود اما انتخاب 
محفل ملّي دو درجه اي است يعني هر كشور به نواحي 
متعدد در بين استانها و شهرستانهاي آن كشور تقسيم گشته 

 آن محلّ يك يا انو براي هر ناحيه اي بنا بر تعداد بهائي
 50مثالً در ناحيه اي كه .  اينده تعيين مي كنندچند نم

بهائي زندگي مي كند به او انتخاب يك نماينده واگذار 
 نفر بهائي دارد داراي 100مي شود و در جاي ديگر كه 

اين نمايندگان را افراد بهائي در .  دو نماينده خواهد بود
هر محلّ انتخاب مي كنند و اين نمايندگان در ايام عيد 

 ارديبهشت هر سال شروع مي شود و 21ن كه از رضوا
 روز ادامه دارد در محلّي جمع شده به انتخاب اعضاء 12

محفل ملّي كشور خويش از ميان بهائيان تمام كشور 
  .مبادرت مي ورزند
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هيأت نمايندگان بهائي هر كشور را انجمن شور   
 روحاني بهائيان آن كشور مي نامند و اعضاء آن انجمنِ

 آن مملكتيفهء اصليشان انتخاب محفل ملّي شور،  وظ
است اما در چند روز كه با هم جلسه دارند دربارهء ترقّي 
جامعهء بهائي در آن كشور به مشورت مي نشينند و منشي 
انجمن كه از بين نمايندگان انتخاب شده آنرا به محفل 

 وظائف محفل ملّي رفع .ملّيِ جديد تقديم مي كند
و ترويج امر بهائي در آن اقليم معهء نيازهاي محافل و جا

 ملّي از قبيل مدارس تابستانه ادارهء مؤسساتِنيز كشور و 
  .و مراكز بهائي است

محافل روحاني چه در سطح محلّي و چه ملّي   
صندوقهائي براي خود تأسيس مي كنند و يكي از اعضاء 
خويش را به عنوان خزانه دار يا حسابدار تعيين مي نمايند 

 وصول تبرّعات بهائيان و صدور قبض رسيد و دادن كه به
جامعهء .  گزارش مالي به محفل و جامعه مبادرت ورزد

بهائي براي تمشيت امور خود از غير بهائيان اعانه قبول 
نمي نمايد و تمام مخارج الزم براي ترويج آئين بهائي و 
نهادهائي كه براي ترقّي جامعه ضرور است فقط از راه 

ي بهائيان تأمين مي شود اما در مؤسسات عام كمكهاي مال
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المنفعه كه تأسيس كرده اند از قبيل مدارس و درمانگاه 
ها كه به عموم مردم از هر آئين و از هر طبقه سود مي 
بخشد، قبول اعانه از غير بهائي نيز مجاز است و همين 
اصل در تشكيالت بين المللي كه تخت نظر بيت العدل كه 

اد تشكيالتي بهائيان جهان است مراعات مي باالترين نه
  .شود
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  بيت العدل اعظم 
در بخشهاي گذشته از جمله مالحظه فرموديد كه   

يكي از علل انحطاط اديان انجمادي است كه در آن پديد 
مي آيد و تعاليم و احكام شديد و غليظي كه در آن است 

.  خ مي شودبا گذشت زمان بي اثر مي گردد و عمالً منسو
افكنده كه  طرح بديعي بهاء اهللادر آئين بهائي حضرت 
 يك انجمن بين المللي كه به عبارت است از تأسيس
 ملّي و انتخاب اعضاي آنها به واسطهء محافل روحانيِ

 يا بيت عدل عمومي العدل نامش بيتكه وجود مي آيد 
و اين بيت العدل نه تنها مركز اتّصال و ارتباط .  است
 ديگري نيز طبق ةل ملّي تمام جهان است وظيفمحاف

 دارد كه تا قرون آينده، آئين بهاء اهللادستور حضرت 
يعني حضرت .  بهائي را تازه و موافق زمان نگاه مي دارد

 كلّيات اصول آئين خويش و عبادات را كه از قيد بهاء اهللا
زمان و مكان بيرون است تعيين و تأسيس فرموده است 

 يابد ولي تشريع و وضع قوانيني كه براي كه تغيير نمي
تمشيت امور جامعه الزم است به بيت العدل اعظم 
واگذاشته است و بيت العدل از شارع امر بهائي اختيار 
.  يافته به تناسب نياز هر زمان قوانين الزم را تشريع نمايد
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 است و مركز عهد و بهاء اهللاشارع آئين بهائي حضرت 
 مأمور به تبيين و اهللاء و ولي امرميثاق حضرت عبدالبها

توضيح آياتش بودند و در آن ميدان اختيار تام داشته اند 
اما همان شارع و بنيان گذار آئين بهائي به بيت العدل 
اعظم قوهء تشريعي واگذار فرموده و اين هيئت كه 
برترين نهاد تشكيالتي بهائي است مي تواند احكام و 

اما نمي .  اي زمان مقرّر نمايدقوانيني را بر حسب اقتض
 صادر شده بهاء اهللاتواند در احكامي كه از قلم حضرت 

تغييري دهد ولي مي تواند احكامي را كه بيت العدل در 
زماني وضع كرده بيت العدل در زمان ديگر تعديل نمايد 
يا منسوخ سازد و به اين ترتيب طي قرون و اعصار امر 

ود و هرگز اين آئين در بهائي مطابق زمان پيش مي ر
تنگنائي كه اديان پيشين در آن گرفتار شده اند قرار 

  .نخواهد گرفت و هميشه با زمان پيش خواهد رفت
 سال يك بار توسط اعضاي 5بيت العدل اعظم هر   

 نفر 9محافل ملّي انتخاب مي گردد و تعداد اعضايش نيز 
است يعني همچنان كه نمايندگان محلّي هر سال بنام 
انجمن شور روحاني در محلّي كه معموالً مركز محفل ملّي 
كشور است جمع مي شوند و محفل ملّي را از بين بهائيان 
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تمام كشور انتخاب مي كنند،  اعضاي محافل ملّي نيز هر 
پنج سال يك بار در مركز جهاني بهائي مجتمع مي گردند 

ي نُه و از بين بهائيان جهان، نه فقط از بين اعضاء محافل ملّ
نفر را كه اليق شمارند انتخاب مي نمايند و آن نُه نفر تا 
پنج سال بر اين خدمتِ مهم بين المللي اشتغال خواهند 

  .داشت
طرز و اصول انتخابات بين المللي عيناً همان است   

كه در فصل مربوط به انتخابات بهائي مالحظه فرموديد و 
ترين نهاد اين نيز افراد بيت العدل با وجود آنكه عضو باال

 ساير رآئين اند در خارج از جلسهء بيت العدل امتيازي ب
بهائيان جهان ندارند و در داخل جلسات نيز روش كار كه 
به اخذ تصميم منتهي مي شود عيناً با همان شيوهء مشورت 

  .بهائي است كه قبالً مذكور شد
  :در آثار حضرت عبدالبهاء آمده است

 در آن الهيمم، و احكام كتاب اقدس، مرجع جميع اُ"
ديگر .  ح، احكام غير مذكوره راجع به بيت العدلمصرّ

اگر اختالف آرائي حاصل گردد ... اسباب اختالفي نه 
 آراء بيت عدل اعظم فوراً حلّ مشكالت فرمايد و اكثريتِ

آنچه بيان كند صِرف حقيقت است زيرا بيت عدل اعظم 
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حديت است  ادر تحت حمايت و عصمت و عفّتِ سلطانِ
   1"...او را صيانت از خطا فرمايد 

 مركز جهاني بهائي در شهر حيفا در جوار مرقدِ  
حضرت باب است كه در اراضي مقدسه كه امروز 

علّت تأسيس .  واقع گرديدهناميده مي شود اسرائيل 
مركز روحاني و اداري امر بهائي در حيفا و عكّا نيز در 

تاريخچهء امر بهائي تاريخ ثبت شده و به آن در فصل 
 نه به تدبير خويش بلكه بهاء اهللاحضرت .  اشاره كرده ايم

به امر دو حكومت مستبد زمان يعني حكومت قاجار در 
ايران و حكومت عثماني در تركيه به آن صفحات كه در 
آن زمان از متصرّفات و جزئي از خاك خلفاي اسالمي 

ين عالم رحلت عثماني بود تبعيد شدند و در همانجا از ا
نمودند و مزار ايشان زيارتگاه بهائيان قرار گرفت و به 
جبر ِتاريخ مركز روحاني بهائي در آن صفحات كه تحت 

ده ها سال بعد .  حكومت اسالمي بود تأسيس گرديد
حكومت عثماني و خالفت اسالمي به دست تركهاي جوان 
.  نابود شد و متصرّفاتش در ظلّ كشورهاي مختلف در آمد

 بهائي نيز به تدبير دولت ايران و تركهاي مراكز مقدسِ
                                                 

  ۵٠٠، صفحه ٣، جلد مکاتيب عبدالبهاء   1
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 سال 81عثماني در آن صفحات برپا شد و درست پس از 
 مقدسه حكومت از تأسيس مركز جهاني بهائي در اراضيِ

ديگري بنام اسرائيل در آن منطقه برپا شد و امروز مركز 
جهاني بهائي در اين گردشِ تاريخ در آن كشور جديد 

  .واقع استالتّأسيس 
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   آشنائيِ اجمالي با ادبيات بهائي –بخش هشتم 
  ادبيات بهائي
  پايان سخن 
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  ادبيات بهائي
در آغاز اين بخش بايد گفت كه آثار بهائي از   

لحاظ شماره و وسعت و سبك و موضوع در تاريخ اديان 
 هر بهاء اهللاحضرت باب و حضرت .  عالم بي نظير است

دو در نوشته هايشان از سرعت قلم خويش كه باصطالح 
حضرت .   است سخن مي گويند"نزول آيات"سرعتِ 

عبدالبهاء مكرّر نوشته اند كه قلمشان از سحر تا نيمه شب 
در كار تحرير بوده به حدي كه انگشتانشان دردناك 

تخمين مي زنند كه اگر نوشته هاي حضرت .  گشته است
.   جمع نمايند نزديك به يكصد مجلّد خواهد شد رابهاء اهللا

اول .  اين آثار را به انواع مختلف مي توان تقسيم كرد
 به ارادهء خويش نوشته بهاء اهللاآثاري است كه حضرت 

آثار ديگري .  اند مانند كتاب اقدس و كلمات مكنونه
است كه در جواب پرسشهاي مردم چه بهائي و چه غير 

بسياري ديگر از آثار هست كه .  بهائي نوشته شده
 به افراد بهائي براي تشويق و تشجيع بهاء اهللاحضرت 

اصطالحاً نوشته هاي مقدس .  ايشان مرقوم فرموده اند
 الواح و به حالت جمع لوح و گاه آياتآئين بهائي را گاه 

  .مي نامند
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آثار بهائي اصالً به زبان فارسي و عربي نوشته   
 زبان اصلي و فرعيِ جهان 800شده و اكنون به بيش از 

 نيز بهاء اهللاسبك نوشته هاي حضرت .  ترجمه شده است
متنوع است و بر حسب استعداد نفوسي كه به آنها خطاب 

مثالً اگر مخاطب .  شده لحن و سبك آيات تفاوت دارد
 كه يدشتي يا بهائي از نژاد زردشتي باشد لوحرشخصي ز

ي هيچ كلمهء مخصوص او است به فارسي سره است يعن
فارسي كه اصل لغوي آن از عربي باشد در آن موجود 

همچنين لحن الواح، با ذوق و استعداد و علم و . نيست
 به شيوهء كتابتِ معمول بستگي دارد مخاطب اطّالعاتِ

زمان نوشته شده و لغات فارسي كه از زبان عربي آمده 
است در آن بكار رفته و در بعضي ديگر عبارات عربي با 

  .ارسي در آن آميخته استف
در اين كتاب كه بنايش بر اختصار است، دربارهء   

نوشته ها و آثار بهائي كه بسيار متعدد و متنوع است 
به چند عبارت از كتب و الواح .  تفصيل نمي توان داد

  . مختلف به زبان فارسي اكتفا مي كنيم
 فصلهاي مختلف دراگر چه در اوراق گذشته   

 نقل گرديده و مالحظه بهاء اهللاات حضرت بسياري از كلم
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فرموده ايد اما شايد مفيد باشد منتخباتي از دو لوح از 
  . را در اين مقال ذكر نمائيمبهاء اهللاحضرت 

  
  " روشني هر نامه نام زندة پاينده بوده"

سزاوار آنكه در اين بهار جانفزا از ! اي بندگان
ورشيد بزرگي خ.  باران نيسان يزداني تازه و خرّم شويد
با بهره كسي كه .  پرتو افكنده و ابر بخشش سايه گسترده

خود را بي بهره نساخت و دوست را در اين جامه 
  .بشناخت

چراغ يزدان روشن است آن را !  بگو اي مردمان
روز ستايش است .  ببادهاي نافرماني خاموش منمائيد

اهريمنان در .  بĤسايشِ تن و آاليشِ جان مپردازيد
اهان ايستاده اند آگاه باشيد و بروشنيِ نام خداوند كمينگ

دوست بين باشيد .  يكتا خود را از تيره گيها آزاد نمائيد
  .نه خودبين

پيك راستگو مژده داد كه !  بگو اي گمراهان  
دوست مي آيد اكنون آمد، چرا افسرده ايد؟  آن پاك 
پوشيده بي پرده آمد چرا پژمرده ايد؟  آغاز و انجام، 

امروز آغاز در انجام نمودار و .   و آرام، آشكارجنبش
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اين جنبش از گرميِ گفتار . جنبش از آرام پديدار
هر كه اين گرمي يافت . ِپروردگار در آفرينش هويدا شد

بكوي دوست شتافت و هر كه نيافت بيفسرد، افسردني 
امروز مرد دانش كسي است كه .  كه هرگز برنخاست

ز نداشت و  گفتار، او را از آفرينش، او ار از بينش، با
مرده كسي كه از اين بادِ جانبخش در .  كردار، دور ننمود

اين بامداد دلكش بيدار نشد و بسته مردي كه گشاينده را 
  نشناخت و در زندانِ آز سرگردان بماند

هر كه از اين چشمه چشيد بزندگي !  اي بندگان  
  .پاينده رسيد و هر كه ننوشيد از مردگان شمرده شد

آز  شما را از شنيدنِ آواز بي !  بگو اي زشتكاران  
او را بگذاريد تا راز كردگار بيابيد و او . نياز دور نمود

  .مانند آفتابِ جهانتاب روشن و پديدار است
گرفتاري ناگهان شما را از پي، !  بگو اي نادانان  

اسم .  كوشش نمائيد تا بگذرد و بشما آسيب نرساند
اوست داننده .  رگي آمده بشناسيدبزرگ خداوند كه ببز

   1".و دارنده و نگهبان

                                                 
    ١٣، صفحه ياران پارسی   1



  

 

405 

                                                

در لوحي ديگر به سبكي ديگر خطاب به دو نفر   
كه يكي سالها از علماي اسالم بوده و ديگري اهل فضل و 

  : كمال چنين مي فرمايد
 عظيم است جميع احزاب الهيخيمهءِ امر ... "

و روز روز شماست .  عالم را فرا گرفته و خواهد گرفت
بر نصرت امر قيام نمائيد و بجنود .  هزار لوح گواه شما
.   و قلوبِ اهل عالم مشغول شويد1بيان به تسخير افئده

بايد از شما ظاهر شود آنچه كه سبب آسايش و راحت 
كمر همت را محكم نمائيد .  بيچاره گان روزگار است

امروز .  شايد بندگان از اسيري فارغ شوند و بĤزادي رسند
 تيرهء ستم دودِ.  انصاف مرتفع2ءِ عدل بلند و حنينِناله

 روح ٰاز حركت قلم اعلي.  عالم و اُمم را احاطه نموده
 حقيقي در اجساد الفاظ دميده شد 3جديد معاني بامر آمر

اينست .   عالم ظاهر و هويداو آثارش در جميع اشيايِ
  .بشارت اعظم كه از قلم مظلوم جاري شده

س از براي چه و بيم از كه؟  تر!  بگو اي دوستان  
گِلپارهاي عالم باندك رطوبتي متالشي شده و مي شوند  

 
   قلبها  1
   زاری نمودن  2
   فرمان دهنده  3
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نزاع و .  نفس اجتماع سبب تفرّق نفوسِ موهومه است
  ...جدال شأن درنده هاي ارض 

.  حكمت را از دست مدهيد!  بگو اي دوستان  
عموم اهل عالم .   را بگوش هوش بشنويدٰنصائح قلم اعلي
بخود . ... دست و زبان شما آسوده باشندبايد از ضُرّ ِ
.   اُمم باشيد1در فكر اصالح عالم و تهذيب.  مشغول نباشيد

اصالح عالم از اعمال طيبهء طاهره و اخالق راضيهء 
يا .   اخالق2ناصر  امر اعمال است و معينش.  مرضيه بوده

ذا ما حكَم به المظلوم و ٰه.   تمسك نمائيدٰاهل بهاء بتقوي
3.تاره المختاراخ

از حيث وسعت و  چنانكه گفته شد آثار بهائي  
. سبك و موضوع در تاريخ اديان عالم بي نظير است

 را بهاء اهللاتخمين مي زنند كه اگر نوشته هاي حضرت 
جمع و منتشر نمايند نزديك به يك صد جلد خواهد شد 
اما تنها مقدار و تعداد آثار ايشان نيست كه حيرت انگيز 

لكه گوناگوني در سبك نوشتن و تنوع مطالب است ب
اين آثار فراوان را به .  آنهاست كه شگفت آور است

                                                 
   ساختن پاک و مبّریٰ  1
   نصرت کننده  2
   اين است آنچه که اين مظلوم برگزيده و به آن امر فرموده  3



  

 

407 

انواع مختلف مي توان تقسيم و توصيف كرد كه خود 
كتابي ديگر مي خواهد و در اين مختصر نمي گنجد فقط 

 بعضي به بهاء اهللادر چند سطر مي گوئيم كه آثار حضرت 
ه اند و بسياري ديگر در صورت كتاب است كه خود نوشت

جواب پرسشهائي نوشته شده است كه بهائيان و غير 
بهائيان از عالِم و عامي از ايشان كرده اند و با در نظر 
گرفتن ذوق و استعداد سئوال كننده جوابهائي از قلم 

از اين .  ايشان صادر گشته كه در خور فهم آنان باشد
 بسيار مي توان  تنوعبهاء اهللاروي در سبك آثار حضرت 

  .يافت
باز يادآور مي شويم كه در اصطالح بهائيان نامه   

 مي گويند لوح مرقوم داشته اند بهاء اهللاهائي كه حضرت 
 است و اين الواح از لحاظ سبك و الواحكه جمع آن 

سياق ادبي گوناگون است چنانكه اگر مخاطب زردشتي يا 
رسي سره سخن بهائي از نژاد زردشتي باشد با او به زبان فا

مي گويند يعني در آن هيچ كلمه اي نمي توان يافت كه 
اينگونه .  از لغات عربي يا از ريشهء زبان عربي باشد

نوشته ها مانند پارسي نوشته هاي نظيرش تصنّعي نيست و 
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مثالً به اين لوح توجه .  بسيار طبيعي و دلپذير است
  :فرمائيد

  آغاز گفتار ستايش پروردگار است"
چشمه هاي بخشش يزداني در جوش !  بندگاناي   

است از آن بنوشيد تا بياري دوست يكتا از خاك تيره 
از جهان .  پاك شويد و بكوي دوست يگانه در آئيد

  .بگذريد و آهنگ شهر جانان نمائيد
آتش پرده سوز، بر افروختهء دست !  اي بندگان  

ي آسمانها، نشانها.  من است او را بĤب ناداني ميفسريد
بزرگي منست بديدهء پاكيزه در او بنگريد و ستاره ها 

  .گواه راستي منند باين راستي گواهي دهيد
.  ديدن بديده بوده و شنيدن بگوش!  اي بندگان  

هر كه در اين روز فيروز آواز سروش را نشنيد داراي 
گوش نه گوشي است كه بديده از .  گوش نبوده و نيست

 تا آتش يزدان بيني و چشم نهان باز كن.  آن نگراني
  . جانان بشنويخوشِ هوش فرا دار تا گفتار ِگوشِ

اگر درد دوست داريد درمان  !  اي بندگان  
اگر داراي ديدهء بيننده ايد گُل روي يار در .  پديدار
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.  آتش دانائي برافروزيد و از نادان بگريزيد.  بازار نمودار
  .اينست گفتار پروردگار جهان

 بي روان مرده است و دل بي ياد تن!  اي بندگان  
پس بياد دوست بياميزيد و از دشمن .  يزدان، پژمرده

دشمن شما چيزهاي شما است كه بخواهش .  بپرهيزيد
خود آن را يافته ايد و نگاه داشته ايد و جان را بĤن آلوده 

جان براي ياد جانان است آن را پاكيزه داريد، زبان .  ايد
  . را بياد گمراهان مياالئيدبراي گواهي يزدان است آن

راستگو كسي است : براستي ميگويم!  اي بندگان  
كه راه راست را ديده و آن راه يكي است و خداوند آن 

و اين راه در ميان راهها مانند .  را پسنديده و آماده نموده
آفتاب جهانتاب است در ميان ستارگان هر كس باين راه 

اينست سخن يكتا خداوند .  نرسيده آگاه نه و بي راه بوده
  .بي مانند
روزگار بنگاه ديوان است خود را از !  اي بندگان  

ديوان، گمراهانند كه در خوابگاه .  نزديكي او نگاه داريد
خواب آنها خوشتر .  فراموشي با كردار تباه آرميده اند

  .از بيداري است و مردن آنها دلكش تر از زندگي
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وان است و نه هر نه هر تن داراي ر!  اي بندگان  
امروز داراي روان تني است كه بجان .  كالبد داراي جان

انجام هر آغاز امروز است، .  آهنگ كوي جانان نموده
خود را كور مكنيد؛ دوست يكتا نزديك است خود را 

  .دور منمائيد
تن هاي شما مانند نهالهاي باغستان !  اي بندگان  

به آب پس .  است و از بي آبي نزديك بخشكي است
.  آسماني كه از ابر بخشش يزداني روانست تازه نمائيد

رد هر كه گفتار را پذيرفت م.  گفتار را كردار بايد
ردار به از اوستكردار اوست، وگرنه م.  

سخن دوست شيرين است، كو كسي !  اي بندگان  
كه بيابد؟  كجاست گوشي كه بشنود؟  نيكو است كسي 

 هر چه جز اوست در كه امروز با دوست پيوندد و از
رهش بگذرد و چشم پوشد تا جهان تازه بيند و به مينوي 

  .پاينده راه يابد
  :پروردگار جهان ميفرمايد  
از خواهشهاي خود بگذريد و آنچه !  اي بندگان  

راه بي راهنما نرويد و . من خواسته ام آن را بخواهيد
بسياري از راهنمايان .  گفتار هر راهنما را نپذيريد
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راهنما كسي است .  هانند و راه راست را نيافته اندگمرا
كه از بند روزگار آزاد است و هيچ چيز او را از گفتار 

  .راست باز ندارد
راستي پيشه كنيد و از بيچارگان رو !  اي بندگان  

  .بر مگردانيد و نزد بزرگان مرا ياد نمائيد و مترسيد
از كردار بد پاك باشيد و بگفتار !  اي بندگان  

   1".اينست سخن خداوند يكتا.  روردگار رفتار كنيدپ
 به كار بهاء اهللاتمام سبكهائي كه در آثار حضرت 

رفته همه بديع است ولي بالطّبيعه از شيوهء كتابت زمان 
  :مثالً به اين لوح توجه فرمائيد.  نشاني دارد
 آنكه الهيمقصود از كتابهاي آسماني و آيات "

ربيت شوند كه سبب راحت مردمان براستي و دانائي ت
هر امري كه قلب را راحت نمايد و .  خود و بندگان شود

 انسان بيفزايد و ناس را راضي دارد مقبول بر بزرگيِ
ت مزين، مقام انسان بلند است اگر بانساني.  خواهد بود

  .والّا پست تر از جميع مخلوق مشاهده مي شود
خود امروز را غنيمت شمريد و !  بگو اي دوستان  

از حقّ ميطلبم .  را از فيوضات بحر تعالي محروم ننمائيد
 

    ٢، صفحه ياران پارسی   1



                                                                             412

جميع را بطراز عمل پاك و خالص در اين يوم مبارك 
   2  1".انّه هو المختار.  مزين فرمايد

 مانند ديگر بهاء اهللادر بسياري از مواقع حضرت   
 فارسي به درج امثال و عبارات عربي بزرگان ادبِ

نيان براي درست خواندن و مبادرت مي نمودند كه ايرا
فهم آن بايد ممارست نمايند چنانچه آثار معروف بزرگان 
ادب فارسي را از قبيل گلستان سعدي كه با زبان متعارف 
امروز ما تفاوت دارد، اگر كسي بخواهد بخواند بايد آنها 
را مطالعهء دقيق نمايد و به تحصيل فهم معاني آنها پردازد 

ش افتد و حالوتش را احساس تا شيريني كالم در مذاق
 بهاء اهللامثالً به اين لوح كه وصيت نامهء حضرت .  نمايد

  :است توجه فرمائيد
 دنيا خاليست ولكن 3 از زخرُفٰاگر افق اعلي"  
 ، ميراث 6  از براي وراث5 توكّل و تفويض4در خزائن

                                                 
  ٣٠۴، صفحه مجموعه الواح   1
   همانا اوست صاحب اختيار  2
   زر و زيور  3
   گنجينه ها  4
   تسليم و رضا– واگذار کردن   5
   وارثان  6
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گنج نگذاشتيم و بر رنج .   گذاشتيم1مرغوب العِدل لَه
 در ثروت خوف مستور و خطر 2اهللام اَي.  نيفزوديم
: ن في الفرقانٰانظروا ثم اذكروا ما انزله الرّحم.  مكنون

ثروت .  ' لمزة الّذي جمع ماالً وعدده3ويل لِكلّ همزة'
آنچه را فنا اخذ نمايد و تغيير پذيرد .  عالم را وفائي نه

  . قدر معلومٰاليق اعتنا نبوده و نيست مگر علي
لوم از حمل شدايد و باليا و انزال مقصود اين مظ  

 بوده 6 نار ضغينه و بغضاء5، اِخماد4آيات و اظهار بينات
كه شايد آفاق افئده اهل عالم، بنور اتّفاق منور گردد و 

 نير اين بيان، الهيو از افقِ لوح .  بĤسايش حقيقي فائز
  .الئح و مشرق بايد كلّ بĤن ناظر باشند

  نچه سببِ اي اهل عالم شما را وصيĤت مينمايم ب
 تمسك نمائيد و اهللابتقوي .   مقامات شما است7ارتفاعِ
براستي ميگويم لسان از براي .   معروف تشبث كنيد8بذيلِ

 
  بی نظير   1
   قسم به خدا  2
  د آنچه را که خدا در قرآن نازل فرمود ببينيد و به ياد آوري  3
   دالئل محکم و متين  4
   فرو نشاندن  5
  کينه و دشمنی  6
   باال بردن  7
   دامن  8
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 عما اهللاعفَا .  ذكر خير است او را بگفتار زشت مياالئيد
از لعن و .   تكلّم نمايند2از بعد بايد كلّ بما ينبغي.  1سلَف

  .، اجتناب نمايند3كدر به االنسانطعن و ما يتَ
چندي قبل اين كلمهء .  مقام انسان بزرگ است  

امروز روزيست بزرگ و .   ظاهر4ٰ قلم ابهيعليا از مخزنِ
مبارك، آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و 

مقام انسان بزرگ است اگر بحقّ و راستي .  مي شود
انسانِ حقيقي .  باشدتمسك نمايد و بر امر ثابت و راسخ 

 سمع  شمس و قمر.  6 مشهود5نٰبمثابهء آسمان لَدي الرّحم
ٰ مقامش اَعلَي.  8 مضيئه7و بصر، و انجم او، اخالق منيرهء

  ...المقام و آثارش مربي امكان
 از براي محبت و اتّحاد الهياي اهل عالم مذهب 

نزد صاحبان .  است او را سبب عداوت و اختالف منمائيد
ر و اهل منظر اكبر، آنچه سبب حفظ و علّت راحت و بص

                                                 
   گذشته را خدا بخشيد  1
   به آنچه سزاوار است  2
   به آنچه اسباب کدورت است  3
    . اشاره به الواح و آثار حضرت بهاءالّلہ است  4
   نزد خدا  5
  ه ديده شد  6
   روشن  7
  درخشنده  8
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كن جهال ٰ نازل شده ولٰآسايش عباد است از قلم اعلي
ارض چون مرباي نفس و هوسند، از حكمتهاي بالغهء 

  .حكيم حقيقي غافلند و بظنون و اوهام ناطق و عامل
 سردار اعظم است از براي ٰبراستي ميگويم تقوي

اليق اين سردار  و جنودي كه الهينصرت امر 
است، اخالق و اعمال طيبه طاهره مرضيه بوده و 

  .هست
اسباب نظم را سبب پريشاني !  بگو اي عباد

اميد آنكه .  منمائيد و علّت اتّحاد را علّت اختالف مسازيد
.   ناظر باشند1اهللاهل بهاء بكلمهء مباركهء قُل كلّ مِنْ عند 

 نار ضغينه 2ي اِطفاءو اين كلمهء عليا بمثابهء آبست از برا
.   مكنون و مخزون است3و بغضاء كه در قلوب و صدور

احزاب مختلفه از اين كلمهء واحده بنور اتّحاد حقيقي 
از ملكوتِ بيانِ مقصودِ عالميان نازل شد ...  فائز ميشوند 

نصايح قلم .  آنچه كه سبب حيات عالم و نجات امم است

 
   بگو همه از خدا آمده اند  1
  آتش  فرو نشاندِن  2
   سينه ها  3
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انّها خير لكم عما علَي .   را بگوش حقيقي اصغا نمائيدٰاعلي
   3  2".لك كتابي العزيز البديعٰيشهد بذ.  1االرض

در اين زمان كه زبان فارسي !  دوستان عزيز
دگرگون گشته و بدالئلي چند كه بر همه معلوم است 
نهضتهائي براي طرد لغات عربي از زبان ما پديد آمده 

 حال آنكه اين.   بعضي از الواح مشكل تر شدهخواندنِ
.   چنين بزرگ نمي نمودبهاء اهللاِشكال در زمان حضرت 

وانگهي آئين بهائي هر چند از ايران است ولي به 
اين ندا و اين ذكر مخصوص ": بهاء اهللافرمودهء حضرت 

  4بايد اهل عالم طُرّاً.  مملكتي و يا مدينه اي نبوده و نيست
دي به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسك نمايند تا به آزا

ذا اين آثار كه براي تمام مردم ٰله.  "حقيقي فائز شوند
دنيا است ناچار بايد به زبانهاي مختلف ترجمه شود و در 
ترجمهء آثار بهائي به زبانهاي ديگر اين اشكال موجود 
نيست زيرا در برگرداندن آنها به زبانهاي رايج كشورها 
 عبارات فارسي و عربي هر دو به يك زبان در مي آيد و

                                                 
  . اين بهتر است از برای شما از آنچه که بر روی زمين است  1
   کتاب عزيز و بديع من به آن گواهی می دهد  2
  ١٨١، صفحه دريای دانش   3
   همگی  4
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اين اشكالي كه مخصوص ما ايرانيان است در ساير نقاط 
  .جهان باقي نمي ماند

بسياري از ايرانيان از دوستان بهائي خويش مي 
 كه از ايران برخاسته چگونه است بهاء اهللاپرسند حضرت 

.  كه بسياري از الواح خويش را به زبان عربي نوشته اند
 نداي اهللابهاء خوانندگان عزيز بايد بدانند كه حضرت 

 در ميان اعراب در بغداد 1863رسالت خويش را در سال 
در ميان ) 1892(اعالن فرمود و از آن زمان تا آخر عمر 

مردمي در زندان يا تبعيد بسر مي برد كه زبانشان عربي 
 از زمان اعالن –) 29(بود و از اين بيست و نُه سال 

يه   فقط چهار سالي كه در ترك–رسالت تا پايان حيات 
بسر بردند با ترك زبانان بودند و بقيه را در ميان اعراب 

از اين گذشته بهائيان .  شام و فلسطين زيست مي كردند
معتقدند كه در عصر ما بشر به آستانهء بلوغ نزديك گشته 
و مفاهيم و تعاليم جديدي براي اداره و تمشيت امور 

 و  شايد بواسطهء تنوع. الزم آمده استجامعهء انساني
 بوده است كه ضرورت يافته عمق و وسعت مفاهيم جديد

به دو زبان نازل گردد و از در اين عصر  الهيوحي كه 
خصوصيات هر دو زبان كه در فصاحت و بالغت 
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.  مشهورند استفاده شود و يكي را مكمل ديگري نمايد
 كلمات مكنونه بهاء اهللامثالً يكي از آثار معروف حضرت 

نيمي فارسي و .  نه دو قسمت داردكلمات مكنو.  است
.  نيمي ديگر عربي در بيان حقايق عرفاني و نصائح اخالقي

مالحظه فرمائيد در موضوع عشق و محبت در اين كتاب 
اي ": در قسمت كلمات مكنونه فارسي چنين است

 و در "...در روضهءِ قلب جز گُلِ عشق مكار: دوست
 آمده همين موضوع در كلمات مكنونهء عربي چنين

حبي حِصني منْ دخَلَ فيه نجا و أمِنَ و منْ اعرض ": است
يعني عشق و محبتِ من قلعهء من است .  " و هلكٰغوي

هر كه در آن داخل شد نجات يافت و ايمن شد و هر كه 
  .از آن روي گردانيد گمراه و هالك گرديد

مالحظه فرمائيد كه اين يك مفهوم در زبان 
اعرانه يافته كه از ويژگيهاي آن شيرين فارسي جنبهء ش
لي است در گلستان دل و جان و زبان است يعني عشق، گُ

در عربي بنا به كارآئي آن زبان عشق پناهگاه و قلعهء 
مستحكمي است كه سبب ايمني و نجات ما است و هر دو 

 خصوصيت ٰاين مفهوم دربارهء عشق صادق است منتهي
ند و زبان عربي زبان فارسي لطافت عشق را ظاهر مي ك
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يكي در باغي .  استواري و استحكام آن را نمايان مي سازد
خرّم است و ديگري در پناهگاه و دژي مستحكم كه به 
اين صورت از فوايد و ثمرات هر دو زبان بهره گرفته 

  . اند
آثار حضرت عبدالبهاء نيز داراي سبك هاي 

بهاء مختلف به همان گونه است كه دربارهء آثار حضرت 
اما لحن كالمِ تبيين با كالمِ تنزيل تفاوت .   گفته ايماهللا

از قلم حضرت عبدالبهاء نزديك به سي هزار لوح .  دارد
جمع آوري شده و آثاري كه بعضي از آنها، در ده ها 

در اينجا نكتهء مهمي را بايد .  مجلّد به چاپ رسيده است
 خاطر نشان كرد و آن اين است كه چنانكه گفتيم حضرت
عبدالبهاء نُه ساله بودند كه با پدر بزرگوار و خانواده از 
ايران تبعيد شدند و از آن پس هرگز روي وطن را 

در آن زندگاني تبعيدي و دربدري، مدرسه اي .  نديدند
 نداشتند ولي ينديدند، به كتابخانه اي در آن زمان دسترس

از آثار ايشان هر خواننده اي در مي يابد كه در 
اديب بودند، در .   بسيار چيره دست بودندنويسندگي

تاريخ و مخصوصاً تاريخ .  فلسفه و عرفان تبحر داشتند
  .ايران را خوب مي دانستند
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در الواحي كه به زبان فارسيِ سره به بهائيان 
زردشتي نژاد خطاب فرموده اند عالوه بر لطافت كالم 
 . تبحر ايشان را در شاهنامهء فردوسي نمايان مي سازد

اشعاري كه از حافظ و سعدي و سنائي و مولوي در 
مراسالت خويش درج كرده اند هم از ذوق و هم از اطّالع 
.  ايشان بر آثار آن بزرگان ادبِ فارسي حكايت مي كند

از اوان جواني به امر پدر پرسشهائي را كه بزرگان دين و 
.   مي فرمودند پاسخ مي نوشتندبهاء اهللاعرفان از حضرت 

 "ترين آنها تفسيري است كه بر حديثِ قدسي معروف
لكي  كُنْت كنزاً مخفياً فاحببت ان اُعرف فَخَلقت الخلق

گنجي پنهان بودم و دوست ) خدا( يعني من "اُعرف
داشتم كه مرا بشناسند پس آدميان را بيافريدم تا شناخته 

اين رساله در جواب علي شوكت پاشا از رهبران .  شوم
نقشبندي صادر شده كه در نوع خود تصوف از فرقهء 

شاهكاري است و اين رساله را حضرت عبدالبهاء در وقتي 
اين رساله .  نوشته اند كه كمتر از هجده سال داشته اند

دربارهء مضامين بسيار عميقي از قبيل علّتِ خلقت، مراتبِ 
  .محبت و مقاماتِ معرفت نگاشته شده است
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هاء، سخنراني  حضرت عبدالبعالوه بر آثار كتبيِ
پس از ايشان  است كه  در دستهاي مفصل و متعددي

، در ممالك اروپا و آمريكاي  حبس دولت عثمانيآزادي
 آنها را نگاشته و شانشمالي ايراد نموده اند كه همراهان

حفظ كرده اند كه تا به حال چندين جلد آن به چاپ 
  از .رسيده و ما در اين كتاب از آنها مكرّر نقل كرده ايم

بيانات شفاهي ايشان كتاب ديگري جمع آوري و چاپ 
شده است به نام مفاوضات عبدالبهاء كه سئوال و جوابي 
است كه يكي از زائران آمريكائي در شهر عكّا گرد 

مفاوضات داراي فصول متعدد در .  آورده است
شرح .   دباشد موضوعهاي فلسفي و اجتماعي و ديني مي

يز كتابي مفصل الزم دارد فقط آثار حضرت عبدالبهاء ن
نمونه هائي از آن را در اوراق پاياني اين كتاب درج مي 

  :كنيم
در لوحي خطاب به بهائيان زردشتي نژاد چنين مي 

  :فرمايد
  اي بندگانِ ديرينِ خسرو چرخِ برين، اهللاهو"

چراغ يزدان روشن است و پرتو مهر آسمان روشني بخش 
 كه بلند است و مژده گلزار و گلشن، بانگ سروش است
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پرجوش و خروش است كه جان بخش هر ارجمند و 
بخششِ يار مهربانست كه نمودار است و ريزش .  مستمند

درياي دانش و هوش .  ابر بهارانست كه گوهر بار است
است كه گوهر فشان است و آتشِ جهانِ دل و جان است 

 پس اي ياران يزداني.  كه زبانه اش تا دامنهء آسمان است
و دوستان جاني ستايش پاك يزدان را كه از كشور ايران 
چنين آفتابي آشكار نمود و از خاك پاك پارسيان چنين 
دار پرباري نمودار فرمود دست نياز بدرگاه خداوند بي 

  : انباز دراز كنيد كه
ستايش و !  اي پروردگارِ آمرزگارِ نيكوكار

تش نيايش تو را سزاوار كه اين كشور خاموش را پر آ
نمودي و اين افسردگان بيهوش را بجوش و خروش 
آوردي نا اميدان را نويد اميد دادي و مستمندان را بگنج 
روان راه نمودي بي نوايان را پر نوايان نمودي و 

اي پروردگار آنچه در .  بيچارگان را سر و سامان بخشيدي
نامه هاي آسماني نويد فرمودي آشكار كن و آنچه بزبان 

فتي نمودار فرما نيروي يزدانيت بنما و بخشش پيغمبران گ
آسمانيت آشكار كن اين كشور را بهشت برين ساز و اين 

 روي زمين اين پارسايان را بخشِ خاور و باختر را پرتو
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آسمانيان كن و اين بي نام و بي نشان ها را چون اختران 
 توئي توانا توئي بينا توئي شنوا توئي پشتيبان .پرتو افشان

   1"ع ع
در جواب نامهء شخصي كه نامش اردشير بود 

  : چنين مي فرمايد
اردشيرا، يار مهربانا، اردشير شهير پادشاهي "

ايران را تجديد نمود و دوباره سرير سلطنت نياكان را 
تأسيس كرد زيرا از زمان اسكندر يوناني تا خروج 
اردشير، ايران ويران بود و در زير تسلّط و تطاول 

ند بظاهر ملوك طوائف بود ولي به هر چ.  بيگانگان
حقيقت ايران در تحت نفوذ و استيالء بدخواهان بود و 
چون اردشير به ميدان آمد بنيان سلطنت مجدداً بنهاد و 
ايوان عزّت و بزرگوريِ ايران بلند كرد ديوان عدل و داد 

چتر و علَم .  باز نمود و ديوان بيگانگان را از ايران براند
كشور آسوده .  يل و حشم آماده ساختبلند نمود و خ

نمود و عظمت و سلطنت و عزّت قديمهء ايران را دوباره 
حال تو همنام آن بزرگواري پس همت بلند .  برقرار كرد

كن و مقصد ارجمند خواه، در اين ميدان جوالني كن و 
 

  ٧٠، صفحه ياران پارسی   1
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.   عنايت، گوي سبقت و پيشي بربا1به چوگانِ بدرقهءِ
به .  نون آن يار پنهاني گردمفتون دلبر آسماني شو و مج

جان و دل بكوش تا ايران و ايرانيان زنده نمائي و دل و 
جان به فيض آسمان بيارائي، شمع جمع گردي، ستارهء 
صبح هدايت شوي، درخت بارور گردي و در اين جويبار 

  معانيِسرو آزاد شوي، طوطي شَكَر شكن گردي و بلبلِ
   2"...اين گلشن شوي 

ني اول، كنفرانس بين المللي بعد از جنگ جها
حضرت عبدالبهاء .  صلح در الهه پايتخت هلند برپا شد

خطاب به آن كنفرانس لوحي مرقوم و ارسال داشتند كه 
  :قسمتي از آن را نقل مي كنيم

 پنجاه سال پيش بيان صلح عمومي بهاء اهللاحضرت ... "
در حالتيكه در قلعهء عكّا مسجون بود و  مظلوم .  فرمود

اين امر عظيم يعني صلح عمومي را .  د و محصور بودبو
و در شرق در بين دوستان .  بجميع ملوك مرقوم فرمود

افق شرق بسيار تاريك بود و ملل .  خويش تأسيس فرمود
در نهايت بغض و عداوت با يكديگر و اديان تشنهء خون 

                                                 
   راهنما و جلودار قافله–ايعت  مش– همراهی   1
  ٣۵۵، صفحه ياران پارسی  2
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در چنين زماني .  ظلمت اندر ظلمت بود.  يكديگر بودند
 از افق شرق مانند آفتاب طلوع كرد و بهاء اهللاحضرت 

  .بانوار اين تعاليم ايران را روشن فرمود
.  از جملهء تعاليم اعالن صلح عمومي بود

كسانيكه پيروي كردند از هر ملّت و از هر دين و مذهب 
در نهايت محبت اجتماع نمودند بدرجهء كه محافل عظيمه 

.  ب بودتشكيل ميشد كه از جميع ملل و اديان شرق مركّ
هر نفسي داخل انجمن ميشد ميديد يك ملّت است و يك 

زيرا تعاليم .  تعاليم و يك مسلك است و يك ترتيب
 صلح عمومي نبود،  منحصر در تأسيسِبهاء اهللاحضرت 

تعاليم كثيره بود كه معاونت و تأئيد صلح عمومي مي 
  .نمود

از جمله تحرّي حقيقت تا عالم انساني از ظلمت 
 1اين قميصِ رثيثِ.   يابد و به حقيقت پي بردتقاليد نجات

هزاران ساله را بدرد و بيندازد و پيرهني كه در نهايت 
تنزيه و تقديس در كارخانهء حقيقت بافته شده بپوشد و 

ذا افكار ٰچون حقيقت يكي است تعدد قبول نمي كند له
  .مختلفه منتهي بفكر واحد گردد

 
   پيراهن پوسيده  1
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حدت عالم  وبهاء اهللاو از جملهء تعاليم حضرت 
.   و خدا شبان مهربانالهيانساني است كه جميع بشر اغنام 

اين شبان به جميع اغنام مهربانست زيرا كلّ را خلق 
فرموده و پرورش داده و رزق احسان مي دهد و محافظه 

شبهه نماند كه اين شبان بجميع اغنام مهربان .  مي فرمايد
يد تعليم است و اگر در بين اين اغنام جاهالني باشند با

كرد و اگر اطفالي باشند بايد تربيت نمود تا ببلوغ رسند و 
و 1اگر بيماري باشد بايد درمان نمود نه اينكه كُرْه 

بايد مانند طبيب مهربان اين بيمارهاي .  عداوتي داشت
نمود

                                                

  .نادان را معالجه 
 اينكه دين بايد بهاء اهللاو از جملهء تعاليم حضرت 

اگر سبب كلفَت گردد لزومي .  سبب الفت و محبت باشد
  .ندارد

 اينكه دين بايد مطابق بهاء اهللاو از جملهء تعاليم 
اساس .  علم و عقل باشد تا در قلوب انساني نفوذ نمايد

  .متين باشد نه اينكه عبارت از تقاليد باشد
 تعصب ديني و تعصب ،بهاء اهللاو از جملهء تعاليم 

دي و تعصب جنسي و تعصب سياسي و تعصب اقتصا
 

   نارضايتی و کدورت  1
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تا اين تعصبها موجود، .   هادم بنيان انساني است،وطني
ششهزار سالست كه تاريخ از .  عالم انساني راحت ننمايد
در اين مدت ششهزار سال عالم .  عالم انساني خبر ميدهد

.  انساني از حرب و ضرب و قتل و خونخواري فارغ نشد
 1 منبعثدر هر زماني در اقليمي جنگ بود و اين جنگ يا

از تعصب ديني بود و يا منبعث از تعصب جنسي و يا 
.  منبعث از  تعصب سياسي و يا منبعث از تعصب وطني

 بنيان 2پس ثابت و محقّق گشت كه جميع تعصبات هادم
انسانيست و تا اين تعصبات موجود، منازعهء بقا مستولي 

پس عالم انساني از .  و خونخواري و درندگي مستمرّ
ات طبيعت جز بترك تعصب و اخالق ملكوتي نجات ظلم

اگر اين .  نيابد و روشن نگردد چنانچه از پيش گذشت
تعصب و عداوت از جهت دين است دين بايد سبب الفت 
گردد والّا ثمري ندارد و اگر اين تعصب تعصب ملّي 
است جميع نوع بشر ملّت واحده است جميع از شجرهء 

آدم است و شجرهء واحده اصل شجره .  آدمي روئيده
است و اين ملل بمنزلهء اغصان است و افراد انساني 

 
   برانگيخته  1
     نابود کننده  2
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   ديگر ملل متعدده 1.بمنزلهء برگ و شكوفه و اثمار
تشكيل كردن و بدين سبب خويريزي نمودن و بنيان 
انساني برانداختن اين از جهل انساني است و غرض 

نفساني

                                                

و اما تعصب وطني اين نيز جهل محض است .  
هر انسان در هر نقطهء .  ا روي زمين وطن واحد استزير

پس جميع كرهء ارض .  از كرهء ارض زندگي ميتواند
.  اين حدود و ثغور را انسان ايجاد كرده.  وطن انسانست

اروپا يك قطعه .  در خلقت حدود و ثغوري تعيين نشده
است، آسيا يك قطعه است، افريكا يك قطعه است، 

ستراليا يك قطعه است، اما بعضي امريكا يك قطعه است، ا
نفوس نظر به مقاصد شخصي و منافع ذاتي هر يك از اين 
.  قطعات را تقسيم نموده اند و وطن خويش انگاشته اند

خدا در بين فرانس و آلمان فاصله خلق نفرموده متّصل به 
 نفوسي از اهل غرض ٰبلي در قرون اولي.  يكديگر است

 ثغوري معين نمودند بجهت تمشيت امور خويش حدود و
 و ٰو روز به روز اهميت يافته تا اين سبب عداوت كبري

خونريزي و درندگي در قرون آتيه گشت و بهمين قسم 
و اين فكر وطن اگر در ضمن .  غير متناهي خواهد بود

 
   ثمرات– ميوه ها   1
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هيچ .   ماند سبب اول خرابي عالم است1دائرهء محصوره
 و هر قطعهء عاقلي و هيچ منصفي اذعان باين اوهام ننمايد

محصوره را كه نام وطن مي نهيم و باوهام خويش مادر 
مي ناميم حال آنكه كرهء ارض مادر كلّ است نه اين 

خالصه ايامي چند روي اين زمين .  قطعهء محصوره
  .زندگاني مي نمائيم و عاقبت در آن دفن مي شويم

و اما تعصب اقتصادي، اين معلوم است كه هر ... 
لل ازدياد يابد و مبادلهء امتعه تكرّر جويد چه روابط بين م

و هر مبدأ اقتصادي در هر اقليمي تأسيس يابد بالمĤل 
.  بسائر اقاليم سرايت نمايد و منافع عموميه رخ بگشايد

  ؟ديگر تعصب به جهت چه
 اهللا ر تعصب سياسي بايد متعابعت سياسهو اما د

ز سياست و اين مسلّم است كه سياست الهيه اعظم ا.  كرد
بشريه است ما بايد متابعت سياست الهيه نمائيم و او بجيع 
افراد خلق يكسان است هيچ تفاوتي ندارد و اساس اديان 

  .الهي است

 
  محدود و بسته از همه طرف   1
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 1 ايجاد لسانِبهاء اهللاو از جملهء تعاليم حضرت 
پنجاه سال پيش اين .  واحد است كه تعميم بين بشر گردد

 تا اين لسان عمومي  صادر شدبهاء اهللاتعليم از قلم حضرت 
  .سبب ازالهء سوء تفاهم بين جميع بشر گردد

 2 نساءت وحدبهاء اهللاو از جملهء تعاليم حضرت 
يك بال رجال .   كه عالم انسانيرا دو بال است3و رجالست

تا دو بال متساوي نگردد مرغ پرواز .  و يك بال نساء
اگر يك بال ضعيف باشد پرواز ممكن نيست تا .  ننمايد

م نساء متساوي با عالم رجال در تحصيل فضائل و عال
كماالت نشود فالح و نجاح چنانكه بايد و شايد ممتنع و 

  .محال
 مواسات بين بشر است بهاء اهللاو از جملهء تعاليم 

و آن اينست كه .  و اين مواسات اعظم از مساواتست
انسان خود را بر ديگري ترجيح ندهد بلكه جان و مال 

د اما نه بعنف و جبر كه اين قانون گردد فداي ديگران كن
و شخصي مجبور بر آن شود بلكه بايد بصرافت طبع و 
طيب خاطر مال و جان فداي ديگران كند و بر فقرا انفاق 

                                                 
   زبان  1
   زنان  2
   مردان  3
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يعني بĤرزوي خويش چنانكه در ايران در ميان .  نمايد
  . استٰبهائيان مجري

 1 حرّيتبهاء اهللاو از جملهء تعاليم حضرت 
وهء معنويه از اسيري عالم طبيعت خالص و انسانست كه بق

نجات يابد زيرا تا انسان اسير طبيعت است حيوان درنده 
است زيرا منازعهء بقا از خصائص عالم طبيعت است و اين 

 منازعهء بقا سرچشمهء جميع باليا است و نكبت مسألهءِ
  .ٰكبري

 اينكه دين حصن بهاء اهللاو از جملهء تعاليم 
 گردد هرج  2نيان دين متزلزل و وهيناگر ب.  حصين است

و مرج رخ دهد و بكلّي انتظام امور مختل شود زيرا در 
 است كه از ارتكاب رذائل حفظ مي 3عالم انساني دو رادع

يك رادع قانونست كه مجرم را عذاب و عقاب .  نمايد
مينمايد ولي قانون، رادع از جرم مشهود است، رادع از 

، رادع از الهيادع معنويِ دينِ و اما ر.  جرم مخفي نيست
جرم مشهود و مخفي هر دو است و انسان را تربيت 
مينمايد و تهذيب اخالق مي كند و مجبور بر فضائل مي 

 
   آزادی  1
   بسيار سست و ناتوان  2
   مانع و بازدارنده  3
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نمايد و اعظم جهت جامعه است كه تكفّل سعادت عالم 
اما مقصد از دين دين تحقيقي است نه .  انساني ميكند

  .د بشري است نه تقاليالهياساس اديان .  تقليدي
 اينكه هر چند بهاء اهللاو از جملهء تعاليم حضرت 

ت مادي از وسائط ترقّي عالم انساني است ولي تا 

                                                

مدني
منضم به مدنيت الهيه نشود نتيجهء كه سعادت بشريه است 

  و 1مدنيت ماديه مانند زجاج است. ... حصول نيابد
.  استزجاج بي سراج تاريك .  2 مانند سراجالهيهمدنيت 

مدنيت ماديه مانند جسم است ولو در نهايت طراوت و 
 مانند روح الهيهمدنيت .  لطافت و جمال باشد مرده است

.   گردد 3است اين جسم به اين روح زنده است والّا جيفه
پس معلوم شد عالم انساني محتاج بنفثات روح القدس 

ن بدون اين روح عالم انساني مرده است و بدون اي.  است
نور، عالم انساني ظلمت اندر ظلمت است زيرا عالم طبيعت 

تا انسان والدت ثانويه از عالم طبيعت .  عالم حيوانيست

 
   حباب چراغ– شيشه   1
   چراغ  2
   مردار  3
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 از عالم طبيعت نگردد حيوان محض 1ننمايد يعني منسلخ
  .  اين حيوانرا انسان مي نمايدالهيتعاليم .  است

بايد .   تعميم معارفستبهاء اهللاو از جملهء تعاليم 
اگر ابوين .  فلي را بقدر لزوم تعليم علوم نمودهر ط

 و الّا بايد هيئت اجتماعيه 2مقتدر بر مصارف اين تعليم فَبِها
  .  تعليم مهيا نمايد3آن طفل را وسائط

 عدل و حقّ بهاء اهللاو از جملهء تعاليم حضرت 
است تا اين در حيز وجود تحقّق نيابد جميع امور مختل و 

 5 و عالم تعدي4ي عالم ظلم و عدوانستمعوق و عالم انسان
  .و بطالن

اين تعاليم متعدده كه .  خالصه امثال اين تعاليم بسيار است
اساس اعظم سعادت عالم انسانيست و از سنوحات 

 بمسئلهء صلح عمومي گردد و  بايد منضم6رحماني
 صلح  مسئلة،ممزوج بĤن شود تا اينكه نتيجه بخشد والّا تنها

تعاليم .  الم انساني تحقّقش مشكل استعمومي را در ع
 

   برهنه- بريده   1
   چه بهتر  2
   وسائل  3
   دست درازی و ستم کردن  4
   ظلم نمودن  5
  ه  واردات قلبّي– الهامات   6
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ذا ٰ با صلح عموميست له1 چون ممتزجبهاء اهللاحضرت 
 نفيسه در آن 3ةم ايست كه از هر قسم اطع2بمنزلهء مائده

سفره حاضر هر نفسي مشتهيات خويشرا در آن خوانِ 
اگر مسأله منحصر در صلح .  نعمت بي پايان مي يابد

 منظور و مقصود است عمومي باشد نتائج عظيمه چنانكه
بايد دائرهء صلح عمومي چنان ترتيب داده .  حصول نيابد

شود كه جميع فِرَق عالم و اديان آرزوي خويش را در آن 
 چنين است كه منتهي بهاء اهللاحال تعاليم حضرت .  بيابند

 عالم چه از فِرَق ديني و چه از فِرَق 4آرزوي جميع فِرَق
ه از فِرَق قديمه و چه از سياسي و چه از فِرَق اخالقي چ

كلّ نهايت آرزوي خويش را در تعاليم .  5فِرَق حديثه
بهاء مثالً اهل اديان در تعاليم .   مي يابندبهاء اهللاحضرت 

 تأسيس دين عمومي مي يابد كه در نهايت توافق با اهللا
في الحقيقه هر مرض العالج را عالج .  حال حاضره است

 1 را درياق6و هر سم نقيعفوريست و هر دردي را درمان 
                                                 

   آميخته  1
   سفرهء پر از خوراک– غذا   2
   غذاها  3
   فرقه ها  4
   جديد  5
   کشنده  6
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اعظم است زيرا اگر بموجب تقاليد حاضرهء اديان 
 دهيم و سعادت عالم بيترتبخواهيم عالم انسانرا نظم و 

.   اجرايش محالٰانساني را تأسيس نمائيم، ممكن نه حتّي
 است و همچنين 2مثالً اجراي احكام تورات اليوم مستحيل
كن اساس اصلي ٰلسائر اديان بموجب تقاليد موجوده، و

 كه تعلّق به فضائل عالم انساني دارد و الهيجميع اديان 
 بهاء اهللاسبب سعادت عالم بشر است، در تعليمات حضرت 

ت و همچنين مللي كه آرزوي حرّي.  به نحو اكمل موجود
سعادت عالم انسانيست و 3ت معتدله كه كافلنمايند حرّي 

ت در تعاليم ضابط روابط عمومي در نهايت قوت و وسع
 موجود و همچنين حزب سياسي آنچه بهاء اهللاحضرت 

 در تعاليم الهياعظم سياست عالم انسانيست بلكه سياست 
 موجود و همچنين حزب مساوات كه بهاء اهللاحضرت 

الي اآلن جميع مسائل اقتصاديه از هر .  طالب اقتصاد است
حزبي كه در ميان آمده قابل اجرا نه مگر مسألهء 

 و قابل االجرا بهاء اهللاديه كه در تعاليم حضرت اقتصا
است و از آن اضطرابي در هيئت اجتماعيه حاصل نگردد 

 
   نوشدارو  1
   محال  2
   ت کننده  ضمان  3
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چون بنظر عميق دقّت نمائيد .  و همچنين سائر احزاب
مالحظه مي كنيد كه نهايت آرزوي آن احزاب در تعاليم 

اين تعاليم قوهء جامعه است در ميان .   موجودبهاء اهللا
كن بعضي تعاليمست از سابق ٰ قابل االجرا لجميع بشر و

و .  نظير احكام تورات كه قطعياً اليوم اجرايش مستحيل
همچنين سائر اديان و سائر افكار فِرَق مختلفه و احزاب 

 مي بهاء اهللامثالً مسألهء صلح عمومي حضرت .  متنوعه
زيرا .   تشكيل شودٰفرمايد كه بايد هيئت محكمهء كبري

 هر چند تشكيل شد ولي از عهدهء صلح 1ممجمعيت اُ
 بهاء اهللا كه حضرت ٰعمومي بر نيايد اما محكمهء كبري

بيان فرموده اين وظيفهء مقدسه را بنهايت قدرت و قوت 
.  اين حقيقت حالست كه بيان ميشود... ايفا خواهد كرد 

 را مالحظه نمائيد كه بچه قوتست بهاء اهللاتعاليم حضرت 
تش در سجن عكّا بود و در تحت تضييق در حاليكه حضر

و تهديد دو پادشاهِ خونخوار، با وجود اين تعاليمش بكمال 
قوت در ايران و سائر بالد انتشار يافت و هر تعليمي از 
تعاليم و يا هر مبدئي از مبادي و يا هر فرقهء از فِرَق اگر 
در تحت تهديد يك سلطه قاهرهء خونخواري افتد در 

                                                 
   مجمع ملل که بعد از جنگ جهانی اّول تشکيل شد  1
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حال پنجاه سال بهائيان در .  محل شوداندك زماني مض
ايران در اكثر ديار در تحت تضييق تام و تهديد سيف و 

هزاران نفوس در مشهد فدا جان باختند و .  سنان بودند
قتيل شمشير ظلم و عدوان گشتند و هزاران خاندان محترم 
از بنيان ريشه كن شدند و هزاران اطفال بي پدر شد و 

گشت و هزاران مادر بر جنازهء هزاران پدران بي پسر 
جميع اين ظلم و .  پسر سر بريده فرياد و فغان نمود

 بهاء اهللاعدوان و درندگي و خونخوارگي در انتشار تعاليم 
روز بروز انتشار بيشتر گشت و .  رخنه و فتوري ننمود

   1".قوت و قدرت بيشتر ظاهر شد
  
  
  
  
  
  
  
  

 
      ١١٣، صفحه ٣، جلد مکاتيب عبدالبهاء   1
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  پايان سخن
آنچه در .  استايرانيان عزيز روي سخن با شما 

اين كتاب از آثار و تعاليم آئين بهائي گرد آورده و بر 
طَبقِ اخالص نهاده و پيش كش شما كرده ام بدين اميد 
بود كه شما را از نهضت بزرگ و فراگيري باخبر گردانم 
كه از كشور ما آغاز گشته و به هر مرز و بومي در جهان 

ز آگاهيش باز رسيده است ولي دريغ، بد انديشان، شما را ا
كاري به قبول يا رد آنها ندارم زيرا بر بنده .  داشته اند

مسلّم است كه هر كسي بايد در سرّ  ضمير خويش آزاد و 
مختار باشد كه هر مرامي را كه مي پسندد بپذيرد و بر 
ديگران نيست كه در حريم وجدان مردمان دخالت نمايند 

ش روي خود  را پيبهاء اهللاو همواره اين بيان حضرت 
  :دارم كه فرمود

كيشش نيكوكاري و آئينش .  امروز كيش يزدان پديدار"
پس در عالم بردباري و مدارا بنده را نرسد .   "بردباري

كه رابطهء محبت ميان مردمان را مشروط به شرط 
همكيشي و يكسان انديشي نمايم و آنچه مرا بر گرد 

ز اين راه، آوردن اين اوراق برانگيخت آن بود كه شايد ا
غباري كه غرض و رزان بر ديدهء جان بين شما نهاده اند 
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و با سخنان ناسزا و نادرست و ناروا حقيقت اين آئين را 
وارونه جلوه داده اند از صفاي ضميرتان بزدايم تا با 
ديدهء انصاف، ديگر جامعهء بهائي و بهائيان را چنانكه 

بخش مي گويند و شنيده اند گمراه و پليد و زيان 
  .نشماريد
بسياري از دانشمندان جهان هستند كه بهائي نبوده   

.  و نيستند اما افكار و انديشه هاي اين آئين را ستوده اند
براي ايرانيان مخصوصاً، كار دشواري نبايد باشد كه اگر 
از ايراني ديگري هر چند از مذهبي ديگر باشد ستايش 

ان را كه در راه  به افكار بلندش ببالند و آنٰنمايند حتّي
شناسائي و بزرگداشت هويت ايراني گامهاي بلندي 

مگر ايرانيانِ شيعه مذهب كه اكثريت .  برداشته قدر دانند
مردم ايرانند و عنايتي به سنّي مذهبان ندارند، از ستايش 
بزرگاني چون فارابي و ابو علي سينا و سعدي و حافظ و 

ودند باز مي مولوي و صدها ديگر كه همه سنّي مذهب ب
ايستند و امتناع مي ورزند حال چه اشكالي دارد و چه 
ضرري به هم مي رساند اگر ما نيز به عنوان يك ايراني از 
بنيان گذار آئين بهائي كه در دورهء انحطاط اين كشور 
انديشه هاي تازه اي آورد و افكار نويني را ترويج نمود 
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انيان را كه در جهان پراكنده شد و چند ميليون از جه
  شيفته و سرسپردهء خويش كرد ستايش كنيم؟

      بزرگش نخوانند اهل خرد
  كه نام بزرگان به زشتي برد      

آيا اگر يك ايراني براي آنكه مثالً سعدي و حافظ شيعه 
نبوده اند به لعن و طعن آنان پردازد و از قدرشان بكاهد و 

خور  سعي در پنهان كردن آثارشان كند، خود را در ٰحتّي
  شماتت و آماج تير مالمت نمي سازد؟

خوانندگان عزيز، روزي نيست كه در بعضي از   
جرائد ايران و راديو و تلويزيون دولتي يا از فراز منابر 
. حمالت شديدي از زواياي مختلف بر آئين بهائي نشود

گاه حرفهائي كه بيش از يك قرن و نيم درباره اش 
ند و گاه سخنان تازه ساخته و پرداخته اند تكرار مي كن

اي اختراع مي كنند و پيرايهء ناجور ديگري را بر امر 
سئوالي كه بايد از اين حضرات كرد آن .  بهائي مي بندند

است كه اگر امر بهائي چنين است كه مي گوئيد و مي 
نويسيد و منتشر مي كنيد پس از چه مي ترسيد و چرا 

گويند و پاسخ نمي گذاريد كه بهائيان نيز مطالب خود را ب
از انتشار افكارشان با .  تهمت ها و دعاوي شما را بدهند
اگر به گونه اي كه .  زور و تهديد جلوگيري مي كنيد

مي گوئيد، آئين بهائي چنين سست بنياد است ديگر چه 
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ست بلزومي دارد كه گرداگرد آن بنياني كه از پاي 
ويران است حصاري محكم بسازيد تا پنهان بماند؟  

اريد كه پيدا باشد و خود فرو پاشد ديگر اينهمه بگذ
  زحمت براي دگرگون نمودنش براي چيست؟

متأسفانه در ايران بهائيان آزاد نيستند كه از خود   
آزاد نيستند كه به انتشار كتب و رسائل خود .  دفاع نمايند
 ورود كتابهاي بهائي از خارج از كشور ٰحتّي.  بپردازند

اب بهائي به طالبانِ غير بهائي جرم ممنوع است و دادن كت
اين است كه در .  است و مجازات سنگيني در پي دارد

پايان اين بخش، آثار و كتبي را كه مي توان از طريق 
كامپيوتر يافت و اطّالعات ديگري كه از طريق راديو و 
تلويزيون بدست آورد، درج مي كنيم تا در دسترس 

 بايد كرد كه در خدا را شكر.   باشدجويندگان حقيقت
پيروزيِ تكنولوژي ديگر ممكن نيست مانند  اين عصر ِ

گذشته از مخابرات و پخش اطّالعات جلوگيري كرد و 
چه خوش فرمود حافظ .  مردم را در تاريكي واگذاشت

  :شيرين سخن
    خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود

  مروت نبود كني شرط بيداد گرتو           
    ز پير مغان عيب مكنگر مدد خواستم ا

  شيخ ما گفت كه در صومعه همت نبود          
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  ليست كتب در آدرس كامپيوتري
دوستان عزيز، كتب ذيل در آدرس كامپيوتري 

/fa/org.bahai.reference://httpيافت مي شود :  
  

  :بهاء اهللاآثار حضرت 
  كتاب اقدس

  ايقانكتاب 
  كلمات مكنونه عربي
  كلمات مكنونه فارسي

  مجموعة الواح بعد از كتاب اقدس
   2 و 1جلد : الهيمجموعة آياتِ 

  لوح خطاب به شيخ محمد تقي مجتهد اصفهاني
  چهار وادي
  هفت وادي

  بهاء اهللامنتخباتي از آثار حضرت 
  مجموعة الواح مباركه 
   3 و 2 و 1جلد : مجموعة لئالي الحكمة

  بارك سلطان ايران لوح م
  الواح نازله خطاب به ملوك و رؤساي ارض

   3 و 2 و 1جلد : ٰمجموعة آثار قلم اعلي
  رسالهء تسبيح و تهليل

  درياي دانش

http://reference.bahai.org/fa/
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  بهاء اهللامجموعة مناجاتهاي حضرت 
  ادعية حضرت محبوب

   2 و 1جلد : ٰمجموعة مناجات آثار قلم اعلي
   اهللابهاء مجموعة اذكار و ادعيه مِنْ آثار حضرت 

  جواهر االسرار
   3 و 2 و 1جلد : ادعية مباركه
  نٰنفحات الرّحم

  اقتدارات و الواح ديگر
  اشراقات و الواح ديگر
  مجموعة مائده آسماني

  رب الجنود
  نٰآيات الرّحم

  
  :آثار حضرت باب

  ٰمنتخبات آيات از آثار حضرت نقطهء اولي
  :آثار حضرت عبدالبهاء

  رسالهء مدنيه
  مفاوضات

  شخصي سياحمقالهء 
  تذكرة الوفاء

  وصاياي مباركه حضرت عبدالبهاء
  رسالهء سياسيه
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   3 و 2 و 1جلد : مجموعة خطابات حضرت عبدالبهاء

   جلد6: منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء
   جلد8: مجموعة مكاتيب حضرت عبدالبهاء

  مجموعة مناجاتهاي حضرت عبدالبهاء
  يان پارسيمجموعة الواح مباركه به افتخار بهائ

  
  :اهللاآثار حضرت ولي امر

   خطاب به احباي شرق –توقيعات مباركه 
  )1922 – 1926(توقيعات مباركه 
  )1927 – 1939(توقيعات مباركه 
  )1922 – 1948(توقيعات مباركه 
  )1945 – 1952(توقيعات مباركه 
  )1952 – 1957(توقيعات مباركه 
  مجموعة مناجات

  
  :اهللاترجمة آثار حضرت ولي امر

  الهيظهور عدل 
  دور بهائي

  كتاب قرن بديع 
  نظم جهانيِ بهائي
  ندا به اهل عالم

  اهللاحصن حصين شريعت 
  جلوة مدنيت جهاني
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  :پيامها و دستخطّهاي بيت العدل اعظم
  وعدهء صلح جهاني

، قرن انوار، بهاء اهللاحضرت : بيانيه هاي جامعهء بين المللي بهائي
  رفاه عالم انساني

  
  :هائي از آثارِ مباركهمجموعه 

  آياتِ بينات
  حديقهء عرفان

  بشارة النّور
  نٰنسائم الرّحم
  ياران پارسي

   جلد4: مجموعة امر و خلق
  پيام ملكوت

  گنجينهء حدود و احكام
  گلزار تعاليم بهائي

   جلد2: مجموعة پيام آسماني
  آنچه كند او كند 

  عهد و ميثاق
  رسالهء ايام تسعه 

   جلد 5: مجموعة نفحات فضل
  مجموعة مناجات براي اطفال

  :مؤلّفين ديگر



                                                                             446
 ملّا محمد نبيل زرندي، تلخيص –) مطالع االنوار(تاريخ نبيل 

  عبدالحميد اشراق خاوري 
   لجنه امور احباي ايراني در آمريكا –اتّحاد و اتّفاق در جامعهء بهائي 

   داريوش و گريس شاهرخ –اصول ديانت بهائي 
  اسلمنت . اي.  ج– و عصر جديد بهاء اهللا

   فرزين دوستدار –پيام صلح 
   محمد حسيني اهللا نصرت –حضرت باب 

   محمد علي فيضي – بهاء اهللاحضرت 
   محمد علي فيضي – ٰ اوليةحضرت نقط

   محمد علي فيضي –حيات حضرت عبدالبهاء 
   ويليام هاچر و دوگالس مارتين –ديانت بهائي آئين فراگير جهاني 

   فرزين دوستدار –د در آستانهء قرن بيست و يكم روزنه هاي امي
   دكتر علي مراد داودي –مقاالت و رسائل در مباحث متنوعه 

   اديب طاهرزاده – بهاء اهللانفحات ظهور حضرت 
   جان هادلستون –در جستجوي عدالت اجتماعي 

  باليوزي .  حسن م–خديجه بيگم 
  اني  ميرزا محمد زرق– جلد 2: مجموعه بدايع اآلثار

   ابوالفضائل گلپايگاني –كتاب فرائد 
   حاج محمد طاهر مالميري –خاطرات مالميري 

   دكتر وحيد رأفتي – جلد 3: مجموعه مĤخذ اشعار در آثار بهائي
   عبدالحميد اشراق خاوري –قاموس مختصر ايقان 

   دكتر رياض قديمي – ٰسلطان رسل حضرت رب اعلي
   عبدالحميد اشراق خاوري –اقدس تقريرات دربارهء كتاب مستطاب 
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   دكتر علي مراد داودي –الوهيت و مظهريت 
   پريوش سمندري خوشبين – جلد 2: الهيمجموعه طراز 

   عبدالحميد اشراق خاوري –گنج شايگان 
   روحيه رباني، ترجمه ابوالقاسم فيضي –گوهر يكتا 

  بچي  عالء الدين قدس جورا– موعود كتابهاي آسماني بهاء اهللا
   پرويز صادق زاده و بهنام گل محمدي –نور ايمان 

   مهرابخاني اهللا روح –فصل الخطاب 
   استانوود كاب –آرامش براي جهان پر آشوب 

   علي اكبر فروتن –آثار گهربار 
   مؤسسهء معارف بهائي –هديهء ازدواج 

    جمشيد فنائيان– بنيانگذار و الهام بخش مدنيت جديد جهاني بهاء اهللا
   محمد حسيني اهللا نصرت –حضرت طاهره 

 هوشنگ گهرريز –حروف حي   
   عنايت خدا سفيدوش –تني چند از پيشگامان پارسي نژاد 

   از انتشارات پيام دوست –بهائيان و ايران 
   كولت گوويون و فيليپ ژوويون –باغبانان بهشت خدا 

   فروغ ارباب – جلد 2: مجموعه اختران تابان
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تب ديگر و نيز برنامه هاي راديوئي و همچنين ك
 :تلويزيوني در آدرسهاي كامپيوتري ذيل يافت مي شود

http://www.elham.tv/
http://www.sedayedoost.org/
http://www.bahairadio.org/
http://www.bahaiview.org/
http://www.javanim.org/
http://www.pazhuheshnameh.org/
http://www.aeenebahai.org/
http://www.dinebahai.org/

http://www.elham.tv/
http://www.sedayedoost.org/
http://www.bahairadio.org/
http://www.bahaiview.org/
http://www.javanim.org/
http://www.pazhuheshnameh.org/
http://www.aeenebahai.org/
http://www.dinebahai.org/

