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د اهل عالم ُطّرًا يست؛ باينبوده و ن ىنه ايا مديو  ىن ذكر،  مخصوص مملكتين ندا و ايا«

 ».فائز شوند ىقيحق ىند تا به آزاديه آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمّسك نماب )ىهمگ(

  -  حضرت بهاءاهلل ،ايلوح دن -

  

نه و َبْغضاء ينات، ٕاخماِد ناِر ضغيات و اظهاِر بيا وانزاِل آيد و بالين مظلوْم از حمل شدايمقصوِد ا«

 ».قى فائزيِش حقيردد و به آساد آفاِق أفئدۀ اهِل عالم، به نوِر اتّفاق منّورگيبوده که شا

  - حضرت بهاءاهلل ت نامۀيازوص   -

  

ك خاندان گردند و بندگان يتا اعضاء  ىك سالله خلق فرموديع بشر را از يزدان مهربان جمي ىا«

و از  ىو بر خوان نعمتت مجتمع كرد ىديبخش ىحضرت تو شوند؛ در ظلِّ ُسراِدِق فضلت َمأو

ض يملجأ و پناه و بخشنده ف يىمهربان، تو يىخدا، تو ىا. ىساختتت منور ياشراقات انوار عنا

 ىايق دري، تا غرور كل بشريو خلعت موهبت را ز ىفرمود ىنت هر سريرا ز ىتاج انسان. اتيح

گر الفت بخش؛ يكديمهربان، كل را متحد فرما و مظاهر مختلفه را به  ىموال ىا. رحمتت شوند

ك وطن دانند و به ين را يزم ىك خانمان گردند و روي ع ملل را ملت واحده كن تا اجزاءيجم

را بلند فرما، صلح اعظم را  ىت وحدت عالم انسانيخدا، را ىا. نديت اتحاد، الفت جوينها

پدر مهربان، قلوبمان را از نفحات محبتت  ىخدا، ا ىا .ام دهيگر التيكديمستقر كن، قلوب را به 

وشن نما و گوش ها را از نغمات جانپرور متلذذ فرما و در تت ريده ها را به نور هدايشادمان كن و د

ُنوْب يوِب َو يا َستّاَر الْعُ يُر يالَقد ىِاَنَك َانَْت الَقوِ  .ت ملجاء و پناه بخشيصون عنا ا َغّفاَر الذ.«  

  - ىبهائ ىازدعاها  - 
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  مقدمه

ن ذكر، ين ندا و ايا« :نديفرما ىم يىانت مقدس بهايدحضرت بهاءاهلل، شارع 

به آنچه نازل  )ىهمگ(د اهل عالم ُطّرًا يست؛ باينبوده و ن ىنه ايا مديو  ىمخصوص مملكت

 ). ايلوح دن(»فائز شوند ىقيحق ىند تا به آزاديشده و ظاهر گشته تمسك نما

لند و آن ظهور موعود ب ىاله »ذكر« و »ندا«سال است كه آن  ۱۶۳ز، يران عزيدر ا   

 ۵/۷ ران وبيش ازينفر در ا ۰۰۰/۳۰۰واقع شده است و در حال حاضر بيش از  ىان آسمانياد

ان مختلف، به يا، از همه ممالك و نژادها و فرهنگ ها و زبان ها و مذاهب و اديون نفر در دنيمل

رغم  ىاما عل. ه اندنفر خون پاكشان را در راه آن نثار نمود ۰۰۰/۲۰ش از يمان دارند و بيآن ا

كه از وطن  ىدين جدين ديح از ايز از داشتن اطالعات صحياز هموطنان عز ىآن، اكثر

 ،ىن صاحب زمانيمحبوبمان ظاهر شده، باز داشته شده اند، و به قول استاد دكتر ناصرالد

ار ق قريعم ىزه كاوانه و جامعه شناسانه مورد بررسيطرفانه، انگ ى، بىتاكنون هرگز به درست«

  ). به بعد ۳۸۰:صص ،خط سوم( »نگرفته است

دوآموزه يخ وعقايزان  باتاريمختصرآن عز ىن جزوه جهت آشنائيا ل،ين دليبه ا   

 آن، »ِى ع وادارينظم بد« و» جامعه« زاقدامات گستردۀي، ونىن بهائيآئ ىهاواهداف وروش ها

» ىصلح جهان« و »ىنوحدت عالم انسا«اش كه  ىدن به هدف اصليرس ىبرا ران وجهان،يدرا

ان يرانيا تر ىكاف و شتريق بيپژوهش وتحق ىبرا ىباشدكه مطالعۀآن آغاز .ه شده استيته است،

ن ين نازنين آئيق ايباحقا —گرانيد  ونه —خود فكر قلب و ك، به چشم وي هر گردد تا، زيعز

  . ديقضاوت فرما و آشنا شود





 

 

  :فصل اول

  انيدد و استمرار اين و ضرورت تجديلزوم د

ا يده است؟ آيافته و آخرالزمان فرا رسيان ين پايكرۀ زم ىانسانها بر رو ىا دوران زندگيآ

 ؟ ...ا يخدا انسانها را فراموش نموده و به حال خود رها ساخته است؟ آ

، ىالديم ۱۸۴۴و  ىشمس ىهجر ۱۲۲۳، مطابق با ىقمر ىهجر ۱۲۶۰در سال 

 ىكتابها ىهاومژده ها ن سال طبق وعدهيدر ا. فوق پاسخ داد ىخداوند مهربان به پرسشها

 ىان، كه ازجهتيخ ادياز تار ىا ساله ۶۰۰۰ ىان، دورۀطوالني، با ظهور موعود همۀ ادىآسمان

تر  ىكه به مراتب طوالن ىدياكور جديافت و دوره يان يا كور آدم، پايتوان آن را كور نبوت  ىم

  . شروع شد مزبوردارد، ىه هااست واختصاص به انجام واجراوتحقق ِ نبوات ومژد

چون نوح،  ىامبرانيپ ىان آسمانيا مربي ىامبران الهيپ در كور نبوت از آدم تا خاتم،

 —دند تا در آن مراحليا، همه  كوشير انبيح، و سايشنا، بودا، مسي، زرتشت، كرىم، موسيابراه

 ىدا و تا حدخ ىگانگي —پراكنده بودند ىنوع انسان بود و جوامع بشر ىدوران كودك  كه

بلوغ و  يىورود به دوران طال ىاموزند و آنها را برايامبران را به انسانها بيان و پياد ىگانگي

و  ىو وحدت عالم انسان ىقيكه در آن صلح حق ىدوران: نوع انسان آماده كنند ىجيتكامل تدر

  . ابديمقام واال و پرشكوه انسان تحقق 

ر باشكوه را مخدوش نموده و ين تصويدارد كه ا دار وجود شهيار ريبس ىا اما شك و شبهه

ورود به آن دوران بلوغ و كمال  ىاش را برا د كرده و ارادهيندۀ خود نااميت را نسبت به آيبشر

ان موجود النه كرده يروان اديكه در افكار پ ىاشتباه ىنيك سو گمان دياز . فلج ساخته است

ده ين، فرا رسيكرۀ زم ىزمان نابود ى، به معنان نموده كه دورۀ آخرالزمانياست به آنان تلق

 ىو اجتماع ىعلم ىها هين ندارند، به علت نظريبه د ىگر آنان هم كه اعتقاديد يىاست؛ از سو

شان و يپر ران وياند، خود را ح رفتهير پذيتأث» تنازع بقا«موجود كه از اعتقاد نادرست  ىاسيو س



 لزوم دين و ضرورت تجديد و استمرار اديان  ٢

روشن همراه با صلح و  ىا ندهيبه آ ىو نه تنها اعتقادنند يب ىره و تار ميت ىبست سرگردان در بن

  . پندارند ىم ىا را رو به نابوديانسانها ندارند، بلكه دن ىبرا ىدوست

اند كه جهان رو به  ن گمان نادرست را به بشر ساده لوح و زودباور القا نمودهيآنان كه ا

و  ىنيدر حوزۀ د ىكينگر،  ىمتعصب و خودخواه و سطح ىاست دو دسته از علما ىنابود

، انسانها شده است ىاتشان نه تنها موجب گمراهياند كه متأسفانه نظر ىاسيدر حوزۀ س ىگريد

طلبانۀ خود دست  جهان بوده است تا به اهداف قدرت ىسران كشورها ىبرا ىزيبلكه دستاو

 —مجموعم دريريهزارسالۀ گذشته را در نظر بگ ۶۰۰۰خ ياگر تار ىقيابند، چنانكه طبق تحقي

ن ملل و اقوام و ياز جنگ و اختالف ب ىسال آن خال ۲۰۰  تنها —ميمحاسبه كن  ىاگرمتوال

   .ان و مذاهب بوده استياد

سال گذشته  ۶۰۰۰ ىدند از تمام بحرانهاير آفرين دو گروه در دو قرن اخيكه ا يىبحرانها

، علم و ىقيرد علم حق با ىگريو د ىقين حقيبا رد د ىكين دو گروه، يرا ايتر بود، ز وحشتناك

ك طرف ين تقابل نامبارك از يا. اور هم باشند در مقابل هم قرار دادنديد همكار و ين را كه بايد

ن يقت دين اعتقاد خود به خدا وحقيبشر مغرور در مغرب زم ىالديباعث شد كه در قرن نوزدهم م

ن يد از ايستم، نااميب ن آن سازد و در قرنيرا جانش يىگرا از دست بدهد و انسان ىرا به كل

ز به دست يت خود را نيسابقۀ علم و صنعت، انسان ىز سرمست از رشد بي، و نىافراط يىگرا انسان

 ىجيمود اما به نتايمتفاوت با غرب پ ىرين، كه مسيگر در مشرق زميسپارد؛ از طرف د ىفراموش

وارها سنن و خرافات و ر خريدر ز ىت واقعيو انسان ىقين حقيد، مقام و مفهوم ديمشابه آن رس

  . د جاهالنه مدفون گشتياستبداد و تعصبات و تقال

ن يبه خدا وجود داشت، نه تد ىكه در سراسر جهان نه اعتقاد واقع ىتين وضعيدر چن

ها و فسادها و انحرافات  ىمارين جنگها و بالها و بيانسان، وحشتناكتر ىبرا ى، نه احترامىقيحق

  . وستيسابقه بود به وقوع پ ىخ بشر بيركه در طول تا ىو معنو ىاخالق

، ىان الهي، موعود همۀ ادىآسمان ىبود كه پزشك دانا ىا مار گونهيب ىن فضايو در چن

ان و دانشمندان و پادشاهان و وزرا و همه افراد يران ظاهر شد و رهبران اديحضرت بهاءاهلل، از ا

سالۀ اختالف و جنگ و جدال  ۶۰۰۰ مزمن ىماريب ىادآوريانسان را مورد خطاب قرار داد و با 

ن را يزم ىرو ىهمۀ انسانها ىقيشفابخش اتحاد و وحدت حق ىح علل و عوامل آن، دارويو تشر

  . ز كرديخود تجو ىدن انسان به مقام وااليو رس ىمارين بيدرمان ا ىبرا

بند اين ىد فرمود كه تا به اشتباهات گذشتۀ خود آگاهيحضرت بهاءاهلل به اهل عالم تأك

شان را كه يم ايرند تعاليشان را نپذيت ايشان نخواهند بود، و تا حقانيت ايقادر به قبول حقان



 ٣  نگاهى تازه به ديانت بهائى

م را اجرا نكنند شفا نخواهند ين تعاليبشر امروز است اجرا نخواهند كرد، و تا ا ىدردها ىدارو

د يبا. ىنده ىع گواهيوم بدين ي، بر صدق اىابين ىتا بر كذب قبل آگاه«: نديفرما ىم. افتي

م و يناس غافل را آگاه نمود تا مطالع ظنون و اوهام را از قبل و بعد بشناسند و به صراط مستق

ز يو ن ١».فيم است و ناس ضعيار عظيامر بس. ندين تمسك و تشبث جويحبل محكم مت

هر . كند ىدرمان م يىند و به دانايب ىرگ جهان در دست پزشك داناست، درد را م«: نديفرما ىم

امروز را نگران . گريو فردا را درمان د ى؛ درد امروز را درمانىاست و هر سر را آواز ىرازروز را 

كران فرا گرفته و او را بر بستر يب ىرا دردها ىتيشود گ ىده ميد. ديد و سخن از امروز رانيباش

. اند تهاند پزشك دانا را از او باز داش سرمست شده ىنيكه از بادۀ خودب ىمردمان. انداخته ىناكام

شناسند؛ راست را كژ  ىدانند، نه درمان م ىنه درد م. اند ن است كه خود و همه را گرفتار نمودهيا

د يد؛ شاييد و بگويستيرا؛ با ىن زندانيد آواز ايبشنو. اند اند و دوست را دشمن شمرده انگاشته

   ٢».دار شونديآنان كه در خوابند ب

ز ِ يتعصب آم واستبدادِ  ىوسنت گرائ ىتد وخرافه پرسيوغلبۀتقال ىقين حقيمسخ د

 ك طرف،ياز ىالت مذهبيشان توسط تشكياند نجس دانستن ِدگر و ريوتكف ،ىمذهب ِىقيرحقيغ

 ىها ىج آزاديترو و ىوفردپرست ىاخالق يىت گرايانحرافات ونسب و يىلذت جو و ىماده پرست و

ازطرف  ،ىقين حقيه لزوم دب ىوعلم ىاسيالت سيتشك ىتوجه ىوب ىفرد مسؤوالنۀ ريوغ ىافراط

 ىونه تنهاباعث شده نظام ها »رافراگرفته ىتيگ« است كه »ىكرانيب ىدردها«ازجمله  گر،يد

ت يسم ومليسم وكمونيسم وفاشيوناز ىه داريهمچون سرما ىرانگريزوويواختالف برانگ ىافراط

 دۀيا ه باعث شدهبلك رگردند،يه پذيتوج ر،يقرن اخ دو در ،ىمتعصبانه مذهب يىادگرايوبن ىپرست

اخالق  ىفالسفه وعلما ىفكر سالۀ هزار چند ىتالش ها ن دست آورديزكه واالترين ىدموكراس

  . ونقاط قوت آن هم متروك وممسوخ گردد ده شود،يراهه وبن بست كشيبه ب است است،يوس

شۀ همۀ يخود، ر ىانيان مذكور و در حدود صد جلد آثار وحيحضرت بهاءاهلل در دو ب

خدا،  ىگانگي ىعني - انيقت اديانسان نسبت به حق ىو نادان ىرا فراموش ىعالم انسان ىادرده

دل،  ىت و پاكي، خلوص نى، بردبارىكوكاري، وفا، امانت، نىمحبت، عدالت، بخشش، راست

 —و امثال آن ىكو، اعتدال، همدريو انقطاع، اخالق ن ى، وارستگى، انصاف، فروتنىزگاريپره

ا ي، مكر و رىمانند حسادت، غرور و خودخواه —ىرانسانيشدن او به اعمال غجه آلوده يدر نت  و

، خباثت، ظلم، اسراف، طمع، يىوفا ىانت و بي، دروغ، فسق و فساد و زنا و فحشا، خيىو دورو

ات ياالت فاسد و ني، اختالس، احتكار، رشوه، خى، دزدىپرست ، شهوتيىبجويبت، عيافترا، غ



 لزوم دين و ضرورت تجديد و استمرار اديان  ٤

، لعن و طعن و قتل و ترور و رقابت و امثال ىمخدر و مشروبات الكلد، قمار، استعمال مواد يپل

  . كند ىد مييقت را تأين حقيز اين ىان آسمانياز همۀ مرب ىانات فراوانيدانند، چنانكه ب ىم - آن

ن از ياست مت ىن و حصنياست مب ىن نوريد«: نديفرما ىن باره ميحضرت بهاءاهلل در ا

ر عدل و يابد، نين مستور مانَد، هرج و مرج راه يسراج د اگر… ش اهل عالميحفظ وآسا ىبرا

اهلل و مذهب اهلل محض اتحاد و اتفاق  ن يد… نان از نور باز مانديانصاف و آفتاب امن و اطم

ت مالك قدم نازل گشته و ظاهر شده؛ آن را علت اختالف و نفاق ياهل عالم از سماء مش

عالم از غبار «: نديفرما ىشان ميا ىرسم ن منصوص ويو حضرت عبدالبهاء، جانش ٣».ديمكن

از خاطر رفته و ناس از اصل غافل  ىم الهياساس تعال... دهيره گرديده تيد كهنه و طرق پوسيتقال

درگذشته، ازاصل غافل  ىنيروان هرديقه اگرپيالحق ىف  ٤».اند شده و به پوسته تمسك نموده

 ىازطرف نمودند، ىعمل م را خدا ىوزه هاآم و بودند متحد هم مهربان و با خود و نشده بودند،

 با توانستند ىم ىطرف از و كردند، ىاختالف وفرقه قرقه شدن حفظ م و ديتقال از را ن خوديد

  .   گردند متحد و كنند برقرار ىبهتر منصفانه و ح ويصح گررابطۀيان وملل ديروان اديپ

و  ىو اجتماع ىاخالقو  ىو فرهنگ ى، همۀ مشكالت بشر امروز، در ابعاد معنوىآر

از  ىعالم، همه ناش ى، در سطوح فرد و خانواده و اجتماع و ملتها و دولتهاىاسيو س ىاقتصاد

حضرت . است ىآسمان ىان مردم و نشناختن پزشك دانايدر م ىقين حقيد ىها هيپا ىسست

را  ىهعرفان مالك ِقَدم خلق شده، ولكن اهلش حجت ال ىعالَم از برا«: نديفرما ىبهاءاهلل م

، ٥».دين را اخذ نمايب آثار غضب اسم قهار زمي عنقر.ام نمودنديانكار كردند و بر كفران نعمت ق

   ٦».ه اقبال ننمودند، از نَعماء ظاهره هم ممنوع گشتنديچون به نعمت معنو«

عبدالبهاء در كنائس و «: نديفرما ىن ميقت چنين حقيح ايحضرت عبدالبهاء در تشر

ن يبا وجود ا... زنان اعالن امر حضرت بهاءاهلل نمود  در اكثر ُمُدن نعرهك يمحافل اروپ و امر

زار؛ هنوز ناس در شهوات يقت بيهنوز ناس در خواب غفلت گرفتار؛ متمسك به مجاز و از حق

ن غفلت و كفران نعمت و يالبته ا. ديدار ننمايل بيكه صور اسراف ىا ه ُمنَْهِمك، به درجهينفسان

ت و مشقت و جنگ و جدال و حصول خسران و وبال است؛ و اگر اهل عدم انتباه سبب حسر

: نديفرما ىز ميو ن ٧».م در استقباليند خطر عظيننما) حضرت بهاءاهلل(عالم توجه به اسم اعظم 

ست مگر به عمل به آنچه در ين ىند كه مفرينما ىت و عقول مشاهده ميب صاحبان درايقر عن«

اد شود تا آنكه باالخره به آنچه از لسان عظمت يدت و بال زوم شيهر ... نازل شده  ىكتاب اله

   ٨».نديدر مراتب صلح نازل شده به آن متمسك شوند و به آن عمل نما
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شمندان جهان يصادقانۀ روشنفكران و اند ىتالشها ىق فوق است كه حتيبا توجه به حقا

الت يو تشك ىردولتيغ ىهمچون سازمان ملل متحد و سازمانها ىاسيرسيو غ ىاسيس ىوسازمانها

و  ىجاد تحمل و بردباريو ا ىسم و مفاسد اخالقيز در جهت رفع جنگ و ترورين ىمختلف مذهب

ج الزم ير نتاياخ ىها ت حقوق بشر و امثال آن در دهيگر ورعايكديملل و دول به  ىكيصلح و نزد

سه كنفرانس حاصله در  ىمات و توافقهايتصم ىكه حت ىاورده است، به طوريبه بار ن ىو كاف

 ىو كنفرانسها ۲۰۰۰ورك در سال يويدر ن ىردولتيغ ىان و سازمانهايو رهبران اد ىاسيسران س

 . جه مانده استينت ىگر در دهۀ ماقبل آن بيد ىجهان

جهت نيست كه حضرت بهاءاهلل و حضرت باب در حدود يك قرن و نيم قبل در اولين  بى

يد و خرافات و اوهام را كه حقيقت اديان آسمانى را اقدامات خود سعى فرمودند غبار تيرۀ تقال

ترين اين غبارها توجه به ظاهر اصطالحات و حقايق  يكى از تيره. پنهان ساخته است بزدايند

در اين كتب مقدسه اصطالحات و آيات و . كتب آسمانى و ناديده گرفتن معانى حقيقى آنهاست

اره و تشبيه و تمثيل دارد و نيازمند تأويل است؛ مطالبى وجود دارد كه جنبۀ رمز و كنايه و استع

رسد، داراى معانى  يعنى اگرچه ظاهر آن عجيب و غيرممكن و مخالف علم و عقل به نظر مى

حضرت باب در آثار خود، از . باطنى و معنوى متعددى است كه كامًال معقول و ممكن است

ان و جواهراالسرار و تفسير سورۀ جمله كتاب بيان، و حضرت بهاءاهلل نيز در كتبى مانند ايق

ازجمله قيامت، آخرالزمان،  - والشمس و غيره معانى حقيقى اسرار و رموز كتب مقدسۀ قبل را

بهشت، جهنم، برزخ، غيبت، حشرو نشر، رجعت، معاد، قبر، خلق آدم وحوا، خلقت آسمان و 

شدن مردگان، يد زمين در شش روز، قائم، هوشيدر، سوشيانس، مالئكه، جن، شيطان، زنده 

بيضا و تبديل عصا به اژدها، زنده كردن مردگان، دو نيمه شدن ماه، ابدى بودن شريعت موسى، 

از بين نرفتن كالم انجيل، خاتميت حضرت رسول اكرم، برخاستن حضرت مسيح از قبر بعد از 

يونس در سه روز، عمر طوالنى نوح، تين و زيتون، جابلقا و جابلصا، عمر جاودانۀ خضر، رفتن 

. توضيح فرمودند - شكم ماهى، خواب طوالنى اصحاب كهف، و بسيارى اسرار و رموز ديگر

مثًال معناى حقيقى قيامت عبارت است از قيام و ظهور پيامبر جديد الهى كه حقايق متروك و (

  .) بخشد كند و به بشر جانى دوباره مى پنهان دين قبل را دوباره زنده مى

ن ياز آنها رفع ا ىكي. دارد ىا ج فرخندهين اصطالحات نتايا ىقيحق ىروشن شدن معان

گر گمان يد ىشمندان از سويك سو و دانشمندان و انديان از يروان ادياست كه پ ىخياشتباه تار

ن اصطالحات را كه به يا ىقيحق ىك معنايچيرا هيگرند، زيكدين مخالف يكردند علم و د ىم

ن نه تنها مخالف يعلم و د ىبه اعتقاد بهائ. دندكر ىظاهر مخالف علم و عقل است درك نم
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با  ىقيو علم حق ىقين حقيك، ديمخصوص به هر ىهايژگينظر از و ستند، بلكه صرفيگر نيكدي

ره است ين و علم دو دايد«: نديفرما ىگر مطابق و هماهنگند، چنانكه حضرت عبدالبهاء ميكدي

   ٩».قت استيكنند؛ آن مركز حق ىر ميكه به مركز واحد س

ان يروان ادين پيها و رقابت و مجادالت ب ها و سوء تفاهم ىفهم گر آنكه كجيجۀ مهم دينت

اعظم «: نديفرما ىچنانكه حضرت عبدالبهاء م. گردد ىل به درك متقابل و تعاون و وحدت ميتبد

. ستين ىه است، چون كه محدود به حدودين بشر قوۀ روحانيله به جهت اتحاد بيروابط و وس

است كه در دست  ىدين تقالين نه ايلكن مقصد از د... شود ىت كه سبب اتحاد عالم من اسيد

ن يمقصد از د... نها عداوت است، سبب نفرت است، سبب جنگ و جدال استيا. ناس است

ك روح است، يقت است، يك حقياست،  ىكي ىان الهيقت است و اساس اديانوار شمس حق

   ١٠».ك نور است، تعدد نداردي

ر است ينظ ىاصطالحات كتب مقدسه كه در نوع خود ب ىگِر روشن شدن معانيدجۀ ينت

جه يهستند و در نت ىن الهين دين و آخرين و كاملتريان است كه بهتريك از اديهر ىن ادعايرفع ا

د بر معاشرت و يحضرت بهاءاهلل ضمن تأك. دانند ىكنند و نجس م ىر ميان را تكفير اديروان سايپ

ن و محدود چند صد سالۀ يدر دورۀ مع ىنيان، روشن فرمودند كه هر ديهمۀ ادروان يبا پ ىدوست

سعادت و  ىست كه تا ابد جوابگوين ىن معنين كمال به ايو كامل است، اما ا ىخود كاف

شه باعث شده ياست هم ىنيد ىنات علماياز تلق ىن سوءتفاهم كه ناشيا. سالمت بشر باشد

ر يت و قتل وتكفيزند و به آزار و اذيد به مخالفت برخيامبر جديان با پيروان ادياست كه اكثر پ

حال آنكه بر اساس . ره سازنديخ بشر راتاكنون تيام كنند و چهرۀ تاريروان او قيونجس دانستن پ

ن ياست كه د ىهياست بد ىر دائمييدر تغ ىو انسان ىز در جهان ماديكه همه چ ىن قانون كليا

كه هزاران سال  يىدارو. ر كندييمختلف تغ ىخيبشر در مقاطع تار ىهاازيد مطابق با نيز باين ىاله

ن الزم است كه يست و بنابرايد نيرا درمان نموده، امروز قادر به درمان درد جد ىقبل درد خاص

  . ديز فرمايرا تجو ىديجد ىدارو ىهمان پزشك آسمان

رند يپذ ىخود را م ن قبل ازير دييان لزوم تغيك از اديروان هريب است كه علما و پيعج

بتر آن است كه همه يو عج. ديايب ىگرين ديد ديز بايشان نين ايكنند كه بعد از د ىاما قبول نم

غافل از . را تكرار كند ىم قبليد همان تعاليند او بايگو ىهستند، اما م ىند منتظر موعوديگو ىم

 ىبتر آن است كه وقتيو باز هم عج. دارد ىگر ظهور موعود چه لزومين باشد ديآن كه اگر چن

م يند كه چرا تعالينما ىام ميكنند و به مخالفت با او ق ىشود او را قبول نم ىموعود ظاهر م

م، ياما خداوند مهربان وحك. آورده است و مطابق با انتظارات آنان ظاهر نشده است ىديجد
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رسد و  ىفرا م نيك ديب افراد انسان، همواره هرگاه زمستان يعج ىن رفتارهايبدون توجه به ا

ه ين وروشنفكران علين كه مصلحيست،به موقع خودوقبل ازاين ىبشر كاف ىازهايرفع ن ىگر برايد

شان راارائه يناپخته وناقص برخاسته ازعقول بشر ىام كنندوراه حل هايدقيآن خرافات وتقال

ند و يفرآ ىم ىديجد ىد بهار معنويجد ىامبريند، با فرستادن پيفزايب ها ىماريدهندوبرشدت ب

  . دهد ىار او قرار مياز بشر است در اختيآنچه را مورد ن

 قتأيحق و ذاتأ ،ىومكان ىو زمان ىماد ىظاهر ىرغم تفاوت هايعل د،ين بهارجديا

اساس  ،ىوفرع ىم ماديرغم تفاوت تعاليعل ن جهت،يبه ا و باشد ىبهاران گذشته م همانند

هم  و ك هم اّولنديتوان گفت كه هر ىجه ميدرنت است و ىكيامبران يپ ان وياد قت همۀيوحق

 ىنيوزم ىماد ىامر قت آنها،يچه كه حق اند، ىاندوهم ازل ىهم ابد و هم آخرند و وسطند

است كه مافوق زمان  ىوخدائ ىمعنو ىبلكه امر نده گردد،يبه گذشته وحال وآ ست كه محدودين

وزرتشت  ىم وموسيقت آدم ونوح وابراهين جهت است كه حقيومكان وماده است وبه هم

كه پس  ىانيمرب قبل و ِىان آسمانيمرب ريسا بهاءاهلل و باب و و محمد ح ويمس و بودا و شنايوكر

  .   است ىكي شد، خواهند آشكار ىگريد از بعد ىكيبه موقع خود ىن بهائيازد

ت يت وهدايترب خود، ىرادرمرحلۀكودك ىاءقبل جامعۀبشرين همان طوركه انبيبنابرا

 تا رشده اند زحضرت بهاءاهلل آشكاينك نيا به دوران بلوغش كردند، ورود اآمادۀ آن را و نمودند

حضرت . ومحتومش قراردهند ىودائم ىجيركمال تدريمس در و دهند ىاريبلوغش  درمرحلۀ آن را

ك قسم اصل اساس ي: اهلل بر دو قسم منقسم عتيشر«: نديفرما ىن مين باره چنيعبدالبهاء در ا

از ادوار  ىدر هر دور ىن فضائل عالم انسانيا... شود ىابدًا منسوخ نم... ت استيناست، روحا

رود و  ىان ميه از ميفضائل انسان ىعنيه ياهلل روحان عتيرا در اواخر هر دوره، شريد گردد، زيتجد

از  ىقسم ثان... گردد ىد ميتجد ىغمبريدر دورۀ هر پ )نيبنابرا(...ماند ىم ىصورتش باق

دارد، مثل صوم و صالت و عبادات و نكاح و عتاق و  ى كه تعلق به عالم جسماناهلل عتيشر

از  ىدر هر دور... محاكمات و معامالت و مجازات و قصاص بر قتل و ضرب و سرقت و جروحات

ر يات و معامالت و مجازات و ساياسيرا در سيابد و منسوخ گردد، زير ييل و تغياء تبديادوار انب

است  ىكي ىن الهيد«: نديفرما ىز ميو ن ١١».ل استير و تبدييمان البد از تغز ىاحكام به اقتضا

لهذا . د كهن گردد، از ثمر باز مانديبعد از مدت مد... ىرا چون بنشان ىدرخت... تجدد الزم ىول

. شود ىكارد، دوباره شجر اول ظاهر م ىن پاك ميقت دانۀ همان شجر را گرفته در زميباغبان حق

د كه حال چنان يينما ىنظر به عالم جسمان. ز را تجدد الزميعالم وجود هرچ د درييدقت نما

شود كه  ىافته، پس چگونه ميافته، ادراكات تجدد يافته، مشروعات و اكتشافات تجدد يتجدد 
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و مروج فضائل  ىات ابدياست و سبب ح ىالعادۀ عالم انسان ات فوقين كه كافل ترقيم ديامر عظ

 ىزدانين مخالف فضل و موهبت حضرت يتجدد ماند؟ ا ىب ىوجهانت ديو نوران ىنامتناه

   ١٢».است

: نديفرما ىحضرت عبدالبهاء م ىن منصوص و رسميامراهلل، جانش ىو حضرت ول

دارد  ىۀ ملكوتيا اساس و پايمۀ دنيان عظي؛ و تمام ادىه استمرار داشته و رو به ترقيظهورات اله«

كسان بوده، يا و مقاصد آنها متحد و يو متوافق است و نواآنها كامًال هماهنگ  ىم اساسيو تعال

گر است و يكديست و اعمال آنها مكمل يش نيقت بيك حقياوامر و احكام آنها وجوه مختلفۀ 

خود به منزلۀ  ىدر رسالتها ىتفاوت دارد و به طور كل ىان تنها از جهت احكام فرعيبالجمله اد

   ١٣».نديآ ىبه شمار م ىانسانجامعۀ  ىمراحل متتابعۀ تكامل روحان

د يندۀ جهان نوميان نه تنها از آينشها و باورهاست كه بهائين بيبر اساس مجموعۀ ا

  . ننديب ىار درخشان ميستند، بلكه آن را بسين

شمندان جهان خود را در مقابل آن ناتوان يدانشمندان و اند ىكه حت ى، بحرانىآر

گذرا همچون  ىا ست، بلكه صرفًا مرحلهيت نيبشر ىۀ نابودار هولناك است، اما نشانيابند بسي ىم

  . ديخواهد گرد ىبه دوران بلوغ و آرامش منته ىاست كه به زود ىدوران نوجوان ىها ىناآرام

 ىبشر دركرۀ خاك ىان زندگيده است، اما منظور از آن پاي، آخر الزمان فرا رسىآر

تر بلوغ و كمال  ىانسان و آغاز دورۀ طوالن نوع ىكودك ىان دورۀ طوالنيست، بلكه منظور پاين

امبران قبل در مورد ظهور دو موعود يبا تحقق بشارات پ ىقمر ىهجر ۱۲۶۰است كه در سال 

گر در يد ىان آسمانيمرب ىدر پ ى، حضرت باب و حضرت بهاءاهلل، آغاز شده و با ظهور پىآسمان

  . افتينده ادامه خواهد يآ ىها هزاره

  



 

 

  :فصل دوم

  نآ رشد و ىو بهائ ىانت بابيخ ديتار از ىرمختص

د و يو تحمل انواع بال و زندان و تبع ىروان جانفشان آنان با فداكاريامبران و پيهمۀ پ  

و  ىبرد در مراحل اتحاد ماد ىبه سر م ىرا كه در مرحلۀ كودك ىشكنجه و شهادت جامعۀ انسان

ورود به  ىش بردند تا برايپ ىگرياز د پس ىكي ىو كشور ىو شهر ىا لهيو قب ىخانوادگ ىمعنو

 ىن مرحله به قدريا. است آماده گردد ىالملل نيوب ىمرحلۀ بلوغ خود كه مرحلۀ اتحاد جهان

 ىانت پياج دارد كه مستلزم ظهور دو دياحت ىديشد ىروحان ىحساس و مهم است و به چنان قوا

به  ىو اسالم ىو زرتشت ىحيمس و ىهوديان قبل چون يبود كه در همۀ متون مقدسۀ اد ىدر پ

. د قرار گرفته استيك آن دو مورد تأكيده و فاصلۀ نزديخ آنها ذكر گرديا به صراحت تارياشاره 

 ىدو موعود آخرالزمان به كار برده بودند برا ىان قبل برايكه اد ىاز القاب و اصطالحات ىبعض

ظهور دوم عبارت  ىائم، و براا قي، ى، مهديىحيدر،  يا، هوشيليظهور اول عبارت است از ا

ا رجعت يح، يپنجم، مس ىترا، بودايشنا، ميوشانس، شاه بهرام، كريالجنود، س است از رب

  . ىنيحس

محمد بود و در اول محرم سال  ىد عليان سين نفس مقدس از دو موعود كل ادينام اول

 ۱۲۶۰ر سال د ىسالگ ۲۵در . راز متولد شدنديدر شهر ش) ىالديم ۱۸۱۹( ىقمر ىهجر ۱۲۳۵

كه در كتب مقدسۀ قبل به آن بشارت داده  ىهمان سال ىعني، )ىالديم ۱۸۴۴( ىقمر ىهجر

در مرحلۀ . امبران، آغاز فرمودنديخود را، مانند همۀ پ ىجيراز اظهار امر تدريشده بود، در شهر ش

اسالم در  ىل در شهر مكه و بعدها در مجلس علمايسپس در همان اوا. دندياول خود را باب نام

در كتاب  و ت خود را اعالن،يز قائميعهد محمدشاه قاجار، در تبريرزا، ولين ميحضور ناصرالد

م مستقل خود يشان نازل شده است رسالت و تعالياز قلم ا ىاله ىكه در ماكو به  وح بيان فارسى

لكه ظهور ت قائم موعود نبوده بيت، بابيان فرمودند و اعالم نمودند كه منظورشان از بابيرا ب

ان، ين موعود همۀ اديدوم ىعنيشان بوده است، يظهور بعد از ا ىبرا ىا شان باب و مقدمهيا

  . حضرت بهاءاهلل، كه در سال نهم ظهور حضرت باب امر خود را اظهار فرمودند
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نظر كن در «: نديفرما ىن ميبودن اظهار امر خود چن ىجيشان دربارۀ علل تدريخود ا

ن واسع فرموده تا آنكه آنها را نجات يچقدر رحمت خود را در حق مسلمفضل حضرت منتظر كه 

ت قائم يانا اهلل چگونه خود را به اسم باب ىۀ انيكه اول خلق است و مظهر ظهور آ ىمقام. دهد

ن جهت امر يدانستم از ا ىن خلق را ميچون حد ا«: نديفرما ىز ميو ن ١٤».آل محمد ظاهر فرمود

كه المثل بوده و هست ) ص(اهلل  ن همان خلقند كه در حق رسوليا. مبه كتمان اسم نموده بود

   ١٥».ل بر كذب قول آنهاستيم عمل آنها دليستيند ما آنها نيگو ىگفتند انه لمجنون و اگر م

ظالم و مردم  ىمتعصب و امرا ىاز علما ىتوسط گروه ىاپيشان به مدت شش سال پيا

شعبان سال  ۲۸نكه در يو زندان قرار گرفتند تا ا د و ضرب و جرحيجاهل مورد انواع آزار و تبع

از  ىكيشان را همراه با يا. دنديز به شهادت رسيدر شهر تبر ىسالگ ۳۱در  ىقمر ىهجر ۱۲۶۶

ر بستند و در يز به تيشان به شهادت برسد در سربازخانۀ تبريروانشان كه تقاضا كرده بود همراه ايپ

ن شش سال و پس از يدر ا. د نمودنديك صدها گلوله شهيحضور هزاران نفر از مردم آن شهر با شل

كه دوست  ىد و شهادت دچار شدند، به طوريز به انواع شكنجه و زندان و تبعيشان نيروان ايآن پ

ن افراد كه از طبقات مختلف يان ايدر م. ت آنان اعتراف كردنديودشمن به شجاعت و مظلوم

مان يز بودند كه ايو درستكار ن ىبا تقو ى و فقهاران بودند چند صد نفر از علما و فضاليمردم ا

ان ياست از م ىكاف. ديآ ىت ظهور حضرت باب به شمار ميل حقانيشان از جمله داليوشهادت ا

م كه مقامش از ي، اشاره كنىد جعفر كشفي، فرزند آقا سىداراب يىحيد ين علما به جناب آقا سيا

ران در يو اعتماد بود كه محمد شاه قاجار، پادشاه ابلند و مورد احترام  ىو علم به قدر ىنظر تقو

راز يق دربارۀ حضرت باب به شيتحق ىندۀ خود برايزمان ظهور حضرت باب، او را به عنوان نما

ث از حفظ داشت و يهزار حد ىق و سيعم ىا ق قرآن و علم و فلسفه احاطهياو كه بر حقا. فرستاد

 ىخود خاموش سازد، با مشاهدۀ علم لدن ىه قوت علمرفته بود تا به حساب خود فتنۀ باب را ب

شان، چنان عشق و ير سورۀ كوثر از قلم ايز نزول تفسيت اعجازآميفيآن حضرت و مشاهدۀ ك

ام يد قيانت جديغ ديگر نزد محمدشاه برنگشت و به تبليدا كرد كه ديبه حضرت باب پ ىمانيا

ز به يريش، در نيقبل از شهادت موال ، ده روزىقمر ىهجر ۱۲۶۶شعبان  ۱۸كرد و عاقبت در 

  . ديشهادت رس

مان و شهادت يز ايروانشان و نيا و شهادت حضرت باب و پياما استقامت و تحمل بال

 ىات الهيشان آيت ايحقان ىل اصليدل. ستين ظهور نيت ايل حقانيصدها عالم وارسته تنها دال

 ىنيتأمل در موضوعات مختلف دت سرعت و بدون يدر نها ىو عرب ىاست كه به دو زبان فارس

شان يكه ا ىشد، درحال ىم ىشان جارياز قلم ا ىث اسالميو احاد ىات قرآنير آيو تفس ىوروحان
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ش از پانصد يشان تنها در سه سال اول ظهورشان بيا. نفرموده بودند ىو ماد ىنيل علوم ديتحص

الت يزبان بدون تحص ىارسو ف ىرانيسالۀ ا ۲۵ك جوان تاجر ينكه يا. ه نازل فرمودنديهزار آ

نازل  ىو عرب ىات به دو زبان فارسيد آين برابر قرآن مجيكوتاه چند ىدر مدت ىو عرب ىنيعلوم د

ازجملۀ . نازل شده است ىاله ىات به وحين آيكند ا ىاست كه ثابت م ىلين داليكند از مهمتر

وسف، كوثر، والعصر و يبقره،  د مانند سورۀيقرآن مج ىها از سوره ىر بعضيتوان تفاس ىن آثار ميا

انت يانگر استقالل دينازل شده است كه ب ىگريشان آثار ديبه عالوه از قلم ا. ره را نام برديغ

االسماء، پنج شأن، رسالۀ  ، كتابىان عربي، بىان فارسيانت اسالم است، از جمله بياز د ىباب

خطاب به  ىعاتي، توقىرزا آغاسيم ىخطاب به محمدشاه و حاج ىعاتيه، توقيه، رسالۀ عدليذهب

  . رهيران و غيمختلف ا ىشهرها ىاز علما ىاريبس

م در كشور يعظ ىتحول ىشان است كه در اندك مدتيا ىگر، نفوذ و غلبۀ معنويل ديدل

شان مؤمن شدند و يانت ايكوتاه دهها هزار نفر به د ىكه در مدت ىران به وجود آورد، به طوريا

ران به وجود آوردند، يخود و ملت ا ىو معنو ىماد ىو آداب و زندگشگرف در اخالق  ىراتييتغ

زنان و مردان و حذف  ىچون تساو ىم مترقيرا، به علت تعال ىانت بابيافراد د ىاريچنانكه بس

و  ىه، مهندس فرانسويليمثًال وو. اند ران دانستهيا ى، آغاز نهضت تجددخواهىنيد ىطبقۀ علما

ران كامًال موافق است، يا ىنظر خداوند با ترق«: سدينو ىران مينام ا به ىمعلم دارالفنون در كتاب

 ىبرا ىدين و دستورات جديمحمدباب ظهور نمود و قوان ىد عليبه نام س ىشخص ۱۸۴۴را در يز

م يمق ىندگان خارجيعلماء متعصب شورش نموده با توسل به نما ىران نازل كرد، وليا ىترق

رفرم « :نويسد ن دالرام مشهورى مىيهمچن ١٦»ديب را اعدام نماران شاه را وادار كردند كه بايا

تواند راهگشاى پيشروترين جناح جامعه در راه  اصيل مذهبى بعنوان يک انقالب فلسفى مى

از اين ديدگاه برآمدن پرتستانتسيم در قرن شانزدهم . دامن زدن به تحوالت عميق اجتماعى باشد

ارزيابى نموده اند و درست از همين جنبه، جنبش سراپا را بدرستى آغاز عصر روشنگرى اروپائى 

مذهبى بابى ميتوانست ايران را در مسير همان تحوالتى قرار دهد که اروپا پشت سرگذارده 

   ١٧».است

و  ىماندگ ت عقبي، در نهاىالدياواسط قرن نوزدهم م ىعنيران در آن زمان، يا

ك بود و يار تاريران بسيافق ا«ام يدر آن ا به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء،. برد ىانحطاط به سر م

و تعصبات و خرافات  ىنادان ١٨».رانيان وياد بر باد و بنيان را بنيك؛ و فارسيجوالنگاه ترك و تاج

ن يبود كه نه از چشم مستشرق ىا و استبداد و غفلت دستگاه سلطنت به حديرعا ىو فقر و بدبخت

هدف از ظهور حضرت  ىن اوضاعيدر چن. ىرانين اسندگايدور ماند و نه از چشم روشنفكران و نو
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ان بردارد و افكار و قلوب انسانها را يده را از ميد پوسيو خرافات و تقال ىباب آن بود كه آن نادان

و ظهورات قبل از آن بود و مقدر بود جهان  ىمتر از ظهور بابيكه به مراتب عظ ىگريظهور د ىبرا

 ىمين حضرت باب احكام و تعاليبنابرا. ند آماده سازدرا به دوران بلوغ و صلح و وحدت برسا

د وضع يشد ىن و احكاميقابل اجرا باشد، بلكه عمدًا قوان ىطوالن ىمدت ىنازل نفرمودند كه برا

ظهور  ىد و خرافات، و آماده كردن مردم براين بردن تقاليفرمودند كه هدف از آنها فقط از ب

از . ب ظهور بعد از خود فرمودنديد و تصوييوكول به تأهمۀ آن احكام را م ىموعود بود، و اجرا

نازل نشده مگر آنكه قصد شده كه اطاعت  ىچ حرفيان هيدر ب«: نديفرما ىن باره ميجمله در ا

   ١٩»ان قبل از ظهور خودياهلل را كه او بوده منزل ب ظهرهي كنند من

ا ياهلل  ةيبق شان در تمام آثار خودچنان به ذكر آن موعود منتظر كهيبه عالوه، ا

 ىدند پرداختندكه جاينام ىا بهاءاهلل مي )كه خدا او را ظاهر خواهد كرد ىكس ىعني(اهلل  ْظِهُرهُ ي َمن

ن خصوص يچنانكه حضرت بهاءاهلل بعدهادرا نگذاشتند، ىباق ىچگونه شك وشبهه ايه

 ٢٠».ننمودهح ظهور بعد را ذكر يل و تصرين تفصيظهور قبل به ا ىچ عصر و عهديدر ه« فرمودند،

 ىعنيشان، يحًا اعالن فرمودند كه چون ظهور موعود در سال نهم از ظهور ايب صرين ترتيبه هم

باب (ت نخواهند فرموديو وصا ىنياز جانش ى، واقع خواهد شد ذكرىقمر ىهجر ۱۲۶۹سال 

روان خود خواستند به محض ظهور موعود بدون چون ي، و از پ)»ىان فارسيب« كتاب ۶ازواحد ۱۴

 م ودستورات او،يات وتعاليندتابه واسطۀهدايام نماياش ق ىاريمان آورند و به يا به او او چر

 و» ىوحدت عالم انسان« و» بلوغ ىعصرطالئ« جهان به و ابديس ين تأسيزم در ملكوت خدا

 از ،۱۳باب ،ىان فارسيچنانكه دركتاب ب  .شود وارد خود» ِى ت الهيمدن تمدن و« استقرار

 ءاز قطعه را )انينيهمۀزم( االرض ىكّل ِما َعلَ  آخر،...ظهره اهلليمن « :نديفرما ىم ،۳واحد

ِدرأ َقد.فرمود خواهد)ن بهشتيم تريعظ( رضوان ِاعظم نُّه كاَن عّالمأ ُمْقتَ    ».رأيإ

خ ياهلل و تار ظهرهي حأ به نام منيق فوق است وصريحقا ىايكه گو ىات فراوانياز جمله آ

سنِة التّسع انتم  ىو ف«٢١»اهلل فوَق كل بهاء ظهرهي ان بهاَء من«: استن يچن ظهور او اشاره دارد،

 ٢٣»نيان تسعه فاذا قل فتبارك اهلل احسن المبدعيعن الب ىتقض ىاصبر حت« ٢٢»تُدركون ر ٍيكّل خ

ْرَزقون ىوف«  كه حضرت بهاءاهلل ىبه نظم ىان فارسيدركتاب ب ىوحت» .سنِةالتّسع أنتم بلقاءاهلل تُ

 اءوحضرت باب،يمژده داده شده توسط انب» ِىوحدت عالم انسان« تحقق ىبرا) هللظهره ايمن (

ليِلَمن  ىطوب« :نديفرما ىن اشاره ميچن فرمود، س خواهنديع وتأسيتشر نَْظم ِبهاءاهلل  ىنُْظُر إ

 شكر را خود پروردگار و نديبب كه نظم بهاءاهلل را ىبه حال كس خوشا :مضمون(» ْشُكُر َربهُ يوَ 

  . »دينما
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بود و در دوم  ىنعليرزا حسيان نامشان مين نفس مقدس از دو موعود كل ادياما دوم

رزا يشان ميپدر ا. در شهر طهران متولد شدند) ىالديم ۱۸۱۷( ىقمر ىهجر ۱۲۳۳محرم سال 

شاه مقام وزارت  ىبود و در دربار فتحعل ىاز رجال دولت ىرزا بزرگ نوريعباس معروف به م

شان به يمازندران بود و نسب ا ىن خاندانهاين و محترمترياز مهمتر ىكيشان يء ا خانواده. داشت

 - دنديبه حضرت باب گرو ىسالگ ۲۷شان در سن يا. ديرس ىزدگرد سوم ميم و يحضرت ابراه

ودر دورۀ  - دنديا گرويبن زكر يىحيح قبل از اظهار امر خود به حضرت يهمانطور كه حضرت مس

روان حضرت ين و كمك به پين ديغ ايو شجاعت به تبل ىت فداكاريبا نها ىانت بابينه سالۀ د

ن نه سال با آنكه يدر ا. د قرار گرفتندين راه مورد ضرب و حبس و تبعيام نمودند و در ايباب ق

د به ياب حضرت باب كه دائمًا در زندان و تبعيشان آگاه نبود عمًال در غيا ىقياز مقام حق ىكس

  . ان بودندياور بابيار و يبردند  ىسر م

كه از شهادت حضرت باب  ىن سال از ظهور حضرت باب، چند نفر بابيدر اواخر هشتم

ن شاه را مسؤول شهادت حضرت باب و ين و ناراحت شده بودند و ناصرالديبه شدت غمگ

 ىها او را مورد سوء قصد قرار دادند، اما چون از گلوله دانستندبدون مشورت، ىروانشان ميپ

ن ياماا ن ماجرا كشته نشد،ين شاه در ايگرچه ناصرالد.نكرده بودند موفق نشدنداستفاده  ىواقع

ان بود كه حضرت ين جريودر هم ابد،يش گسترش يش از پيان بيواقعه سبب شدكه كشتار باب

 ىچال بود كه برا اهين سيدر هم. شدند ىچال طهران زندان اهيبهاءاهلل مدت چهار ماه در زندان س

ن ماجرا به اثبات يشان در ايگناه ىن كه بيشان پس از ايا. شان نازل شديبر ا ىاله ىن بار وحياول

كردند كه با خروج  ىان او فكر ميرا شاه و اطرافيد شدند، زيبه بغداد تبع ىد از زندان آزاد، وليرس

حضرت بهاءاهلل در مدت . ن نشديد خاموش خواهد شد؛اما چنيانت جديران شعلۀ ديشان از ايا

را كه  ىج جامعۀ بابيكه در بغداد اقامت داشتند به تدر ىقمر ىهجر ۱۲۷۹تا  ۱۲۶۹ ىسالها

ت فرمودند و يم حضرت باب غافل و روگردان شده بودند مجددًا تربيشان و سرگردان و از تعاليپر

ن شاه و يناصرالد ىعني( ىران و عثمانيپادشاهان ا ىوقت. دنديد در كالبد آنان دميجد ىروح

به بار جۀ موردنظر آنان را يد حضرت بهاءاهلل به بغداد نتيمتوجه شدند كه تبع) زيسلطان عبدالعز

م گرفتند حضرت بهاءاهلل را به محل يشرفت است، تصميرو به پ ىانت بابياورده است و دين

حضرت بهاء اهلل هنگام . شان را به شهر استانبول فرستادندين بار ايد كنند و ايران تبعياز ا ىدورتر

ان يو همۀ اد ىانت بابياهلل و موعود د ظهرهي  خود را به عنوان من ىقيبغداد مقام حقخروج از 

ب به اتفاق يت قري، اكثرىن كرۀ خاكيشان در ايا ىان زندگيج، تا پايعلنًا اعالم فرمودند و به تدر

 . مان آوردنديا ىانت بهائيان به ديباب
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ى وتوجه افراد بسيارى از علما و به علت شهرت روزافزون حضرت بهاءاهلل و ديانت بهائ

فالسفه و عرفا و رجال سياسى و طبفات مختلف به اين ديانت، دولتهاى ايران و عثمانى حضرت 

بهاءاهلل را از اسالمبول به ادرنه و از ادرنه به عكا كه دورترين و بدآب و هواترين نقاط تحت 

محكوم ساختند تا به خيال خود از حكومت عثمانى بود تبعيد كردند و در آن شهر به زندان ابد 

رشد امر بهائى جلوگيرى و آن را نابود كنند، اما برعكس نتيجه گرفتند و روز به روز بر شهرت و 

حضرت بهاءاهلل در مدت چهل سال تبعيد و زندان و با تحمل . محبوبيت ديانت بهائى افزوده شد

ت عاليه، آثار فراوانى، از جمله العاده، بدون برخوردارى از تحصيال هايى فوق بالها و سختى

خطاب به پادشاهان كشورها، رؤساى اديان مختلف، دانشمندان و متفكران و بزرگان جهان، و 

بعضى از . رسد بسيارى از افراد عادى نازل فرمودند كه تعداد آنها به حدود يكصد جلد مى

هائى، كه بيشتر احكام الكتاب دور ب كتاب مستطاب اقدس، ام: مهمترين اين آثار عبارتند از

ديانت بهائى در آن نازل شده است؛ كتاب مستطاب ايقان، كه در تفسير آيات كتب مقدسۀ 

قبل، به خصوص قرآن مجيد و انجيل جليل، و اثبات حقانيت ظهور جديد نازل شده است؛ 

ن الواح متعددى خطاب به پادشاهان بزرگ آن زمان، ازجمله ناصرالدين شاه، عبدالعزيز سلطا

عثمانى، ناپلئون سوم امپراطور فرانسه، نيكالى دوم تزار روسيه، ويلهلم اول امپراطور آلمان، 

ويكتوريا ملكۀ انگلستان و پاپ پى نهم، كه در همۀ اين الواح آنان را از ظهور جديد الهى مطلع 

ونه كه اند؛ كلمات مكن فرموده و آنان را به عدل و انصاف و برقرارى صلح و وحدت دعوت كرده

مخزن تعاليم اخالقى و عرفانى ديانت بهائى است؛ و آثار ديگرى مانند هفت وادى، 

چهاروادى، جواهراالسرار، لوح خطاب به شيخ نجفى، اشراقات، بشارات، و دهها لوح و اثر 

  . ديگر كه الحمدهلل در دسترس عموم قرار دارد

ور است، هدف اصلى از نامۀ خود، كه به كتاب عهدى مشه حضرت بهاءاهلل در وصيت

مقصود اين مظلوم از حمل شدايد و باليا و انزال آيات و «: فرمايند ظهور خود را چنين بيان مى

اظهار بينات اخماد نار ضغينه و بغضا بوده كه شايد آفاق افئدۀ اهل عالم به نور اتفاق منور گردد 

حق جل جالله از براى ظهور « :فرمايند و در بيانى ديگر مى ٢٤».و به آسايش حقيقى فائز گردد

اهلل آنكه مذاهب مختلفه و سبل  اهلل و مذهب اليوم دين. جواهر معانى از معدن انسانى آمده

اين اصول و قوانين و راههاى محكم متين از مطلع واحد . متعدده را سبب و علت بغضا ننمايند

. مان و قرون و اعصار بودهظاهر و از َمشرق واحد ُمشرق واين اختالفات نظر به مصالح وقت و ز

اى اهل بهاء، كمر همت را محكم نماييد كه شايد جدال و نزاع مذهبى از بين اهل عالم مرتفع 

   ٢٥».)بندگانش و اعشق به خد به خاطر( شود و محو گردد حبًا هلل و لعباده
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ت اهداف يان اهمي، در بىبهائ ىن مرجع جامعۀ جهانيتر ىالعدل اعظم، عال تيب

ام خود يحضرت بهاءاهلل در قرن نوزدهم پ ىوقت«: نديفرما ىن ميچن دن به آن،يق ونحوۀرسۀفويعال

 ىبرا ىو اساس ىن قدم ضروريرا به عالم اعالم فرمودند كامًال به وضوح مشخص كردند كه اول

ن زمان شما اكثرمردم را ياما تا ا... عبارت از اتحاد است ىعالم انسان ىحصول صلح و ترق

آنها به اتحاد به عنوان  ىعنيمتفاوت و متضاد هستند،  ىنظر نقطه ىد كه دارايكن ىمشاهده م

ر يسا ىت امر نظر را بر مداوايكنند و در بدا ىر قابل حصول نگاه مي غ ًبايو تقر يىغا ىهدف

ر يدانستند كه سا ىن موضوع واقف بودند، مياگر آنها فقط بر ا. سازند ىامراض نوع بشر متمركز م

اختالف و  ىعني ىعمده و اساس ىمارين بيا ىًا عالئم مختلف و عوارض جانبامراض صرف

   ٢٦».افتراقند

حضرت بهاءاهلل فقط به تعيين اهداف ضرورى اكتفا نفرمودند، بلكه براى اولين بار در 

تاريخ اديان آسمانى نظم بديع جهانى را كه وسيلۀ الزم و كافى براى تحقق تدريجى اين اهداف 

يعنى نه تنها اصول و احكام اين نظم را در كتاب مستطاب اقدس كه در . مودنداست ايجاد فر

ميالدى در زندان عكا نازل شده است و در ساير آثار خود بيان فرمودند، بلكه  ۱۸۷۳سال 

العدل اعظم، به عنوان مرجع عالى اين نظم كه در دور  تأسيس مركزى جهانى را به نام بيت

زم بر طبق مقتضيات زمان، حفظ وحدت جامعه و جلوگيرى از بهائى مسؤول وضع قوانين ال

بينى  انشعاب در آن، و انجام اقدامات ضرورى جهت تحقق اهداف ديانت الهى است، پيش

همچنين فرزند ارشد خود، حضرت عبدالبهاء، را به طور رسمى و مكتوب و موثق به . فرمودند

ند و وظيفۀ تبيين و تشريح تعاليم الهى را به عنوان جانشين و مركز عهد و ميثاق خود تعيين فرمود

  . ايشان سپردند تا جامعۀ بهائى را از انشعاب و انحراف حفظ فرمايند

 ۱۳۰۹به اين ترتيب بعد ازوفات حضرت بهاءاهلل وصعودروحشان به عالم باال در سال 

ده در عكا، حضرت عبدالبهاء هدايت جامعۀ بهائى را به عه) ميالدى۱۸۹۲(هجرى قمرى

ايشان پسر ارشد حضرت بهاءاهلل بودند كه در همان شب اظهار امر حضرت باب در پنجم . گرفتند

از دوران كودكى در باليا و . هجرى قمرى در طهران به دنيا آمدند ۱۲۶۰االولى  جمادى

مشكالت پدر بزرگوار خود شريك و سهيم بودند و همراه با ايشان از طهران به بغداد و استانبول و 

پس از صعود حضرت . رنه و عكا تبعيد شدند و همواره به خدمت ايشان مشغول بودنداد

نامۀ ايشان است، حضرت عبدالبهاء وظيفۀ  بهاءاهلل، بر طبق مندرجات كتاب عهدى كه وصيت

تبيين و تشريح آثار حضرت بهاءاهلل را به عهده گرفتند و در آثار متعدد خود اصول و مبادى ديانت 

بعضى از . ان فرمودند و به سؤاالت بهائيان در مورد معانى آيات الهى پاسخ دادندبهائى را بي
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شمارى كه در پاسخ افراد از قلم ايشان صادر شده است،  مهمترين آثار ايشان، عالوه بر الواح بى

العدل اعظم  نامۀ ايشان است و در آن چگونگى تأسيس بيت الواح وصايا كه وصيت: عبارتند از

اند و شوقى افندى، نوۀ ارشد خود را به عنوان مرجع بهائيان و مبين آيات الهى  فرمودهرا تشريح 

اند؛ رسالۀ مدنيه، كه در آن اهل ايران را مورد خطاب قرار داده و آنچه را سبب  تعيين نموده

از اند؛ رسالۀ سياسيه، كه در آن بهائيان را  آبادانى و پيشرفت ايران است به آنان گوشزد فرموده

اند و نتايج منفى دخالت علماى دينى در امور سياسى را  مداخله در امور سياسى برحذر داشته

اند؛ مقالۀ شخصى سياح كه در آن تاريخ تحليلى ظهور و پيشرفت ديانت بابى را  بيان فرموده

ر ها و غيره د اند؛ خطابات كه مجموعۀ نطقهاى ايشان در دانشگاهها و كليساها و كنيسه نگاشته

است، و در ضمن  ۱۹۱۳تا  ۱۹۱۱ضمن سفرهايشان به اروپا و امريكا و مصر در بين سالهاى 

اين خطابات تعاليم اساسى ديانت بهائى را اعالن و حقانيت اديان الهى ازجمله ديانت مقدس 

  . اند؛ و بسيارى آثار ديگر اسالم را اثبات فرموده

 ۶۴ن به سر برده بودند، در سن د و زندايدر تبع ىسالگ ۹حضرت عبدالبهاء كه از 

افتند و در سال ي يىاز زندان رها ىبه دنبال انقالبات عثمان ىالديم ۱۹۰۸در سال  ىسالگ

 ىعموم ىها ىكا آغاز فرمودند و در سخنرانيخود را به مصر و اروپا و امر ىخيتار ىسفرها ۱۹۱۰

را به آنان  ىانت بهائيب دن و بزرگان شرق و غرياز متفكر ىاريخود با بس ىخصوص ىو مالقاتها

 ۱۹۱۳سوز را به آنان اخطار كردند و در سال  ك جنگ خانمانيوقوع  ىكيفرموده، نزد ىمعرف

به مردم  ىخدمات گرانقدرونيزقبل ازآن، اول  ىدر دوران جنگ جهان. فا بازگشتنديبه ح ىالديم

  . ودندرا ترك فرم ىعالم خاك ىالديم ۱۹۲۱ن ارائه دادند و در سال يساكن فلسط

نامۀ خويش، به نام الواح وصايا، نوۀ ارشد خود به نام  حضرت عبدالبهاء در وصيت

حضرت . امراهلل به جانشينى خود تعيين فرمودند اهلل و ولى آيات ربانى را به عنوان مبين شوقى

. در عكا متولد شدند) هجرى شمسى ۱۲۷۶مطابق (ميالدى  ۱۸۹۷شوقى افندى در سال 

حضرت عبدالبهاء از . ضرت عبدالبهاء و پدرشان از بستگان حضرت باب بودندمادرشان دختر ح

همان دوران كودكى تربيت ايشان را تحت نظر داشتند و ايشان را براى تحصيل ابتدا به بيروت و 

بعد به دانشگاه آكسفورد در انگلستان فرستادند، اما تحصيالت ايشان در آكسفورد ناتمام ماند 

حضرت عبدالبهاء مجبور شدند تحصيالت خود را رها كرده، به فلسطين  چون بعد از درگذشت

حضرت . سال داشتند واليت امر بهائى را به عهده گيرند ۲۴برگردند و در حالى كه فقط 

امراهلل بر طبق مندرجات الواح وصايا به تأسيس نظم ادارى بهائى قيام فرمودند، يعنى دستور  ولى

كه مسؤول ادارۀ جامعۀ بهائى در سطوح محلى و (بعد ملى را انتخاب محافل روحانى محلى و 
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كه وظيفۀ ترويج و حفظ و صيانت امر الهى را به (صادر فرمودند، اياديان امراهلل را ) ملى هستند

تعيين فرمودند، در آثار متعدد خود اصول و اهداف و روشهاى اين نظم را مفصالً ) عهده دارند

ترين مرجع عالم بهائى  العدل اعظم الهى را كه عالى أسيس بيتتشريح فرمودند، و مقدمات ت

هجرى شمسى  ۱۳۳۶ميالدى مطابق با  ۱۹۵۷پس ازاينكه ايشان در سال . است فراهم نمودند

 نوشته هايشان، و آثار اياديان امراهلل طبق هدايات حضرتشان در به عالم باال صعود فرمودند،

هجرى  ۱۳۴۲(ميالدى  ۱۹۶۳العدل اعظم در سال  س بيتادارۀ جامعۀ بهائى را تا زمان تأسي

به مدت شش سال به عهده گرفتندوبه شكلى معجزآساوبى سابقه درتاريخ اديان، ) شمسى

امراهلل  از مهمترين آثار حضرت ولى.سكّان ِديانت بهائى را به دست بيت العدل اعظم سپردند

تحليلى ديانت بهائى از آغاز تا پايان قرن قرن بديع كه تاريخ : توان به موارد ذيل اشاره كرد مى

اول بهائى است؛ ترجمۀ بسيارى از آثار مباركۀ ديانت بهائى به زبان انگليسى؛ دور بهائى كه 

اند، و بسيارى توقيعات  نامۀ خود ناميده اصول ديانت بهائى را در آن بيان فرموده و آن را وصيت

الميعاد، تولد  ف نظم بديع جهانى، قد ظهر يومديگر در مورد نظم بديع جهانى، از جمله هد

  .... مدنيت جهانى، و 

ك يدموكرات ىبا انتخابات ىشمس ىهجر ۱۳۴۲العدل اعظم، كه در سال  تياكنون ب

ن فرموده بودند ييخود تع ىايكه حضرت عبدالبهاء در الواح وصا ىان عالم به روشيتوسط بهائ

را در دست دارد بلكه با مردم و جوامع و  ىهائب ىت جامعۀ جهانيتنها هدا انتخاب شد، نه

ارتباط  ىالملل نيو ب ىو مل ىردولتيو غ ىدولت ىجهان و سازمانها ىو علم ىاسيو س ىنيرهبران د

نجات  ىرا برا ىجهان ىشان ارائه دهد و تالشهايم حضرت بهاءاهلل را به ايد تا تعالينما ىبرقرار م

  . ديت نمايو هدا تيموجود حما ىاز بحرانها ىعالم انسان

انت در عالم ين ديا گذرد، ىم ىن بهائيكه از آغازآئ ىسال ۱۶۰در مدت حدود     

ن اهل انصاف، چه يانگذاران آن مورد توجه و تحسيم و بنيافته است و تعاليع يوس ىانتشار

ن يكه اول ىن رومانيشي، ملكۀ پىبه عنوان نمونه، مار. ، قرار گرفته اندىربهائيو چه غ ىبهائ

ا پسر يهرگاه نام حضرت بهاءاهلل «: سدينو ىمان آورد ميا ىانت بهائيبود كه به د ىا ملكه

د، بلكه به نوشتجات آنها يارشدش حضرت عبدالبهاء به چشم شما خورد از آنها روگردان مشو

زشان همچنان كه در قلب من نفوذ نموده يانگ بخش و محبت انات روحيد بيد و بگذارييدقت نما

   ٢٧».ديز نفوذ نمايشما ندر قلب 

است مستقل  ىنيد ديبدون ترد ىانت بهائيد«: سدينو ى، مورخ مشهور، مىب نيآرنولد تو

   ٢٨»منشعب نشده است  ىگرين ديچ وجه از ديت و به هيحيف اسالم و مسيدر رد
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   ٢٩»است ىبخش عالم انسان تيت تسليمان به بهائيا«: ىبه گفتۀ مهاتما گاند

ن يداشت، دربارۀ ا ىانت بهائيبه د ىكه عالقۀ فراوان ىر روسيهسندۀ شي، نوىتولستو

   ٣٠».شناسم ىن عمق نميرا به ا ىگريم ديق؛ من تعاليار عميبس ىنهضت«: ديگو ىن ميانت چنيد

ن يمالقات ا«: سدينو ىورك ميويسون بعد از مالقات با حضرت عبدالبهاء در نيتوماس اد

ام به علت وجود عبدالبهاء در  را كه من كرده ىتراعاتشخص بزرگوار به من فهماند كه تمام اخ

   ٣١».بوده است ىانت بهائيع ديسر ىشرفت و ترقيجهان و به منظور پ

به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف شدم احساس  ىوقت«: سدينو ىل جبران ميجبران خل

 ىالقدس تجل دم كه از وجودش روحيرا د ىام شخص ىن بار در زندگينخست ىكردم كه برا

   ٣٢».نمود ىم

 ۲۸ندگان، در يمجلس نما ىعنيل، يكشور برز ىن مجمع قانونگذاريتر ىو باالخره عال

ل از يتجل ىمخصوص برا ىا ن سال صعود حضرت بهاءاهلل جلسهي، به مناسبت صدم۱۹۹۲ ىم

ع احزاب به پا يندگان جميت برگزار كرد و نمايو خدماتشان به بشر ىحضرت بهاءاهلل و جامعۀ بهائ

ش ستودند و حضرتش را يانات خويحضرت بهاءاهلل را در ب ىگريبعد از د ىكيتند و خاس

خواندند و » واحد صادر شده ىكه تاكنون از قلم شخص ىنين مجموعه آثار ديتر ميعظ«نندۀ يآفر

» ىو مل ى، مذهبىت نژادياهم ىب ىتفاوتها ىع نوع بشر ورايجم ىبرا« ىاميام مباركش را پيپ

   ٣٣.ف كردنديتوص

اكثر  كه زادگاه آئين بهائى است، ايران، عليرغم حقيقت فوق، متأسفانه در اّما،   

يا ديانت بهائى را ناديده گرفتند يا با آن به مخالفت برخاستند، چنانكه دكتر  انديشمندان،

دهد كه پيام الهى مزبور در  الزمانى نيز منصفانه به اين حقيقت شهادت مى ناصرالدين صاحب

شناسانه مورد بررسى عميق قرار  كاوانه و جامعه طرفانه، انگيزه ون هرگز به درستى، بىتاكن«ايران 

حال آنكه به حكم انصاف ومنطق وحقيقت جوئى، براى آگاهى از حقيقت  ٣٤».نگرفته است

اين دين، يك يك افرادبايدبا ناديده گرفتن همۀ تهمت ها و افتراآتى كه مخالفين عليه آن نوشته 

 ودربارۀ ببينند،_ونه ديگران_به خود كتب و آثار بهائى مراجعه كنندوبه چشم خود نويسند، و مى

مصداق  آنانى كه امروز منصفانه به دنبال حقيقت مزبورمى روند،.آن قضاوت نمايند

ٌة يْدُعوَن إلَى الَْخير« :سورۀ آل عمران قران كريم اندكه مى فرمايد ۱۰۰آيۀشريفۀ م لْتَُكْن ِمنُْكْم اُ  َو

 از شند با بايد و :مضمون( »أولَِٔك ُهُم الُْمْفِلحون وَ  ِ ينْهوَن َعن ِالُْمنَْكر يأُمُروَن ِبالَْمْعُروِف وَ  وَ  ِ◌ 

وآن گروه  به خوبى ونهى كنند اززشتى وبدى، به سوى خوبى وامر كنند جمعى كه بخوانند شما

  . )نجات يافتگان هستند و رستگار



 ١٩  نگاهى تازه به ديانت بهائى

زان يبا م ن كشورمقدس،يا در مزبور زيعز» مفلحون«كه آن ىبرا ن فصل،يان ايدرپا    

ن قصه يز« بدانندكه و آشنا شوند، زمان آشكارگشته،يكه ازوطن عز ىدين جديآئ توسعۀ و رشد

كوته « سالۀ ۱۶۳ظالمانۀ  ىش باطوفان مخالفت هايآسمان وشعلۀ ،»هفت گنبدافالك پرصداست

گرفته اند، نه تنها خاموش  »مختصر« زويراناچ آن )۶۴- آل عمران( كه عالمًاوعامدًا »ىنظران

حات يتوض و م،يتقد امروز تا  آغاز از يىها نمونه كشد، ىشترزبانه ميبلكه ب ست،ينبوده ون ىشدن

  . شود ىبه فصل پنجم موكول م ىليتكم

در نگاهى كلى، در دورۀ حضرت باب نداى امر الهى در دو كشور ايران و عراق بلند 

كشور  ۲۰كشور ديگر نيز رسيد؛ در دورۀ حضرت عبدالبهاء  ۱۰ت بهاءاهلل به شد؛ در دورۀ حضر

ديگر نيز از شرق و غرب عالم نداى الهى را شنيدند؛ و امروز در همۀ كشورهاى جهان اين ندا 

اند، اما به علت قتل عام و آزار  صدهزار نفر بيان كرده ۱۸۴۷تعداد بابيان را در سال . بلند است

ميالدى اين تعداد به  ۱۸۵۰ۀ بابى پس از شهادت حضرت باب در اواسط دهۀ و سركوب جامع

ميالدى مجددًا تعداد بابيانى كه اكثريت  ۱۸۸۰در دورۀحضرت بهاءاهلل، در سال . نصف رسيد

قريب به اتفاق آنان بهائى شده بودند فقط در ايران به صد هزار نفر بالغ گرديد كه با توجه به 

توان گفت يك تا دو درصد جمعيت ايران بهائى  ونى آن روز ايران مىميلي ۸تا  ۵جمعيت 

به عالوه نبايد فراموش كرد كه اين پيشرفت چشمگير تحت فشار آزار و اذيت و زندان . ٣٥اند بوده

هزار نفر رسيده ۴۰۰تعداد بهائيان جهان به  ۱۹۶۳تا سال . و تبعيد و شهادت حاصل شده بود

نفر و در  ۵،۴۰۰،۰۰۰به  ۱۹۹۱نفر و در سال  ۳،۵۰۰،۰۰۰به  اين تعداد ۱۹۸۵بود، در سال 

با در نظر گرفتن ٣٦رسيده است  ۷،۶۶۶،۰۰۰ميليون نفر و اينك به حدود  ۶به  ۲۰۰۱سال 

ميليارد نفر بوده و امروز  ۱/۱اينكه جمعيت كل دنيا در آغازآشكارشدن دين بابى وبهائى حدود 

برابر شدن  ۶شد كّمى جامعۀ بهائى نسبت به شود كه ر برابر آن زمان است، مشاهده مى ۶

المعارف بريتانيكا  به تصريح دائره. برابرجمعيت اوليۀخود شده است ۱۱جمعيت دنيا، حدودًا 

. وسعت انتشار ديانت بهائى بعد از مسيحيت از نظر جغرافيايى بيشتر از ساير اديان بوده است

در زندگى فردى و اجتماعى در صفحات  ميشل مالرب نيز در كتاب انسان و اديان، نقش دين

اهميت اين آمارها در مقايسه . كند وسريع ِديانت بهائى اشاره مى» گسترش تند«به  ۴۰۹- ۴۰۸

با آمارهاى مشابه در اديان ديگر آن است كه به علت عدم وجود فرقه در جامعۀ بهائى اين آمار 

مشابه هريك ازاديان ديگرمربوط به  تمامًا مربوط به يك جامعۀ واحد است، حال آنكه آمارهاى

  . جوامع مختلف هريك ازآنهامى باشد و ها فرقه شمار ِ مجموعى از



 ىو بهائ ىباب انتيد خياز تار ىمختصر  ٢٠

 ىطبق نظام ى، چون جامعۀ بهائيىايجغراف ىگذشته از جنبۀ تعداد نفرات و پراكندگ

 ىبه عنوان شاخصها ن نظم هم،يشود، معموًال آمار مربوط به ا ىاداره م ىو مشورت ىانتخابات

 ىستم نظم اداريل درسيبااصطالحات معمول ِذ يىآشنا ىبرا(گردد ىذكر م ىجامعۀ بهائ رشد

 محسوس ترباشد، ز،يهموطنان عز ىبه جهت آنكه برا).دييبه فصل هفتم مراجعه فرما ،ىبهائ

گرددتا  ىم ميتاحدودزمان حال تقد ۱۳۵۷سال  ىر ازآغاز انقالب اسالميز ىسه ايآمارمقا

ن يآئ ىزان رشدوتوسعۀجهانيردوميزشان قرارگيدگان عزيون روز دربرابردكه عرض شدهمچ ىقيحقا

- ۳۳ات يآ( ديقران مج كل به فرمودۀ و روشن گردد شان،ينفرازهموطنان بهائ ۳۰۰۰۰۰ش ازيب

اصلش « وارده برآن، ىرغم طوفان هايعل ،»بهيشجرۀط«ن يبدانندكه ا )ميابراه سورۀ ،۲۹

م يش راتقديوه هايم ىدارشده وبه ارادۀالهين پداست وشاخه اش درآسمان جها» ثابت

  . دينما ىم ىجامعۀبشر

بوده  ۸۳۰۰۰اند  ان در آن ساكن بودهيكه بهائ ىتعداد نقاط ىانقالب اسالم درآغاز    

از  ىو نژادها و قبائل بوم ىقوم ىده است؛ تعداد گروههايرس ۱۲۷۳۸۱به  ۲۰۰۱و در سال 

 ۸۰۲به ۶۸۵به آن ترجمه شده از  ىكه كتب بهائ يىبانهاده است؛ تعداد زيرس ۲۱۱۲به  ۱۶۴۰

ده است؛ اكنون در همۀ قارات يرس ۱۸۲به  ۱۳۰از  ىمل ىده است؛ تعداد محافل روحانيرس

ا، يآلمان، استرال ىدر كشورها(اند  كه به مشرق االذكار معروفند ساخته شده ىعالم معابد بهائ

ن يو دهها قطعه زم) ىليرًا در شيموآ، هندوستان و اخكا، پاناما، ساياالت متحده آمرياوگاندا، ا

 ىمؤسسۀ مطبوعات ۳۳شده است؛ هم اكنون  ىدارين منظور خريدر نقاط مختلف جهان به ا

رمستقل و ين غيسرزم ۴۶كشور مستقل و  ۱۹۰ان در يجاد شده است؛ بهائيدر عالم ا ىبهائ

 ىونيزيو تلو يىويو فرستندۀ راد ىتنترنيت اين دهها سايبحار ساكنند؛ و همچن ىماورا ىبخشها

 ىربهائيغ ىها ر از فرستندهين به غيمشغولند، و ا ىامر بهائ ىجاد شده است كه به معرفيا ىبهائ

  . كنند ىم ىرا معرف ىمختلف امر بهائ ىاست كه به مناسبتها

روانشان در كشور يبردند و پ ىد به سر ميكه در زندان و تبع ىحضرت بهاءاهلل در دوران

ن خاك مقدس را ينفرازعّشاقشان ا ۲۰۰۰۰ا و مظالم وصدمات بودندوخونيران دچار انواع باليا

ْو «: ن بشارت دادنديامر خود را چن ىنهائ ىروزيگلگون نمود، پ روَن النّوَر فِ يلَ نُه  ىْستُ رِّ ِا ُر يالبَ ْظَه

ْحِر َو  بَ نّ يِمْن قُْطِب الْ بت و بال و يان مطمئنند كه هر مصيبهائ زيامروز ن ٣٧»نيالْعالَم يىُمحْ  ىُقوُل ِا

د يرا به شهادت قرآن مجيخواهد شد، ز ىن الهيشرفت آئيو پ ىروزيتًا باعث پينها ىبحران

واِهِهْم َو يدوَن َاْن يري«: ستين ىچكس قادر به خاموش كردن نور الهيه فْ َا اهللُ  ىأبَ يْطِفئوا نوَراهللِ ِب

َه يِاّال اَن    . ٣٨»الكاِفرونِتم نوَرُه َولو َكِر



 ٢١  نگاهى تازه به ديانت بهائى

ۀ« :ن آمده استيچن ىبهائ ىانيدرآثاروح دان،يرخون آن شهيدرتأث  إهراق ِِدماِء مطهرّ

 ،ىوعصرگوهرافشان ِأَعّز ِأبهائ ىن قرن نورانيران است كه درايدان ايشه) خته شدن خون پاكِ ير(

َل فِ  را، ىدوسراپردۀوحدت عالم انسانين نماين رابهشت بريزم ىرو زِّ همان ( لْواحاالٔ  ىَكمانُ

ه راجلوه يدرقطب آفاق مرتفع سازدووحدت ِاصل ،)نازل ونوشته شده ىطوركه درالواح وآثاربهائ

ه ين تعلّق گرفته وحكمِت بالغۀالهيربرايقد ِىِت حَ يمش« :زيون» .ديس فرمايدهدوصلح اعظم راتأس

 ىحتّ  منال، مال و ران،يا مقّدسِ  كشور اقتضاءنموده كه خاّصان ِحّق در ن،يچن

ر ِ وه يبه برگ وم و گردد) ىاريآب( تيسقا د،يام شجرۀ تا ندينما ثاريش راايخو )خون ِپاكِ (دم ُِمطه

 )ىدرحال جنگ ودشمن( قبائل وملل ِمتباغضۀ اقوام و ام،يبه مرور ِا و ن شوديگوناگون مز ىها

 )ىوآشت ىستدو( فيتأل و درآورد )ۀدائميسا(لشيظّل َِظل در ك رايافر ك ويك وتاجياروپ وامر

  )۱۹۹۰دسامبر ۲۹ت العدل اعظم، مورخ يام بيوپ ؛۳۱۰ص ،۱ج عات،يتوق به نقل از(»  .دهد



 

 



 

 

  :فصل سوم

  اصول اعتقادات بهائى

 ىدوران كودك ىعالم انسان ىهمانطور كه در فصل اول ذكر شد به اعتقاد بهائ

ست، وآن مرحلۀ ش ايخ خوياز تار ىديخودراپشت سرگذاشته ودر آستانۀ ورود به مرحلۀ جد

باشد كه در آن  ىم ىدن به دوران بلوغ جامعۀانسانيباشكوه ورس ىك تمدن جهانيجاد يا

ل خداوند ين دليبه هم. ديانسان به تعادل و تكامل خواهد رس ىزندگ ىو معنو ىماد ىها جنبه

كند، با  ىم ىاريو تكامل  ىر ترقيگذارد و همواره او را در مس ىمهربان كه هرگز بشر را تنها نم

ديانت بهائى براى کمک . يادى نيز او را يارى نمودن مرحلۀ تحول بنيد در ايجد ىانتيفرستادن د

جديدى ازشخصيت ومقام  جلوۀ به ايجادتمدن جهانى ظاهرشده است وبه اين منظورمى خواهد

سه راكه هر ىني، نظم نوىن انسان هائيازچندرجامعۀ جديد متشکل  تا فرمايد انسان راآشکار

ك داراست، بر جهان حاكم يمتعادل وارگان ىبشررابه شكلجسمانى - انسانى- روحانى جنبۀ

امده، چنانچه يحدودات ظاهره ن ىاجرا ىن ظهور از برايا«: نديفرما ىحضرت بهاءاهلل م. گرداند

ْجِل ظهورات كمالىان از قلم رحمن جاريدر ب  ىه و ارتقاء ارواحهم اليه در انُفس انساني، بلكه ِالَ

 ىصدقه عقولهم ظاهر و ُمشرق شده تا آنكه كل فوق ملك و ملكوت مشيه و ما يالمقامات الباق

 ىخواستار تحقق وحدت عالم انسان ىانت بهائين هدف، ديدن به ايبه منظور رس  ٣٩».ندينما

آن است كه  ىدر زندگ ىك فرد بهائيهدف «: امراهلل ىاست، چنانكه به فرمودۀ حضرت ول

 ىما در پ. نوع انسان دارد ىبه زندگ ىما بستگ ىزندگ. را ممكن سازد ىانوحدت عالم انس

ك يل يمقصد تشك... ميباش ىنوع انسان م ىم، بلكه خواهان رستگاريستين ىفرد ىرستگار

ن هدف معكوس يگر ايبه عبارت د. مؤثر واقع گردد ىاست تا در صفات فرد ىت جهانيمدن

   ٤٠)ترجمه( ».گردد ىم ىت منتهيده به جمعاست كه از فرد آغاز ش ىحيانت مسيهدف د

ش گرفته است يدن به آن در پيرس ىكه برا ىو راه ىانت بهائيدرك بهتر هدف د ىبرا

  . رسد ىبه نظر م ىضرور ىبهائ ىاصول اعتقاد ىبابعض يىز آشنايقبل از هرچ



 ىاصول اعتقادات بهائ  ٢٤

 .د استي، اعتقاد به خداوند اساس عقاىان آسمانيز، مانند همۀ ادين ىن بهائيدر آئ

او نقطۀ . خداوند مبدأ وجود است؛ كمال مطلق است؛ ثبات مطلق است؛ وحدت مطلق است

گردد،  ىد ساطع ميآغاز عالم است؛ عالم وجود از او صادر شده است، همچنان كه نور از خورش

از يرفع ن ىم كه برايك انسان نگاه كنيء توسط ىك شيد به خلقت عالم مثل ساختن يپس نبا

د تصور يگر نبايد ىاز سو. دهد، بلكه وجود از اوست ىدر آن م ىراتييرد و تغيگ ىرا م ىزيخود چ

ن تصور با كمال يرا ايكند، ز ىشود و در خلق حلول م ىاز خدا جدا م ىزيكرد كه با خلق عالم چ

ض اوست كه به يس خود قرار دارد و فيه و تقديو ثبات خدا تناقض دارد؛ خداوند در كمال تنز

  . رسد ىعالم م

ناقص است، چون خدا وحدت محض  ىن خدا كمال مطلق است و انسان موجودچو

 ىا متكثر است، چون خدا خالق است و انسان مخلوق، و خالق در رتبه ىاست و انسان موجود

اگرچه وجودش . تواند خدا را درك كند و بشناسد ىباالتر از مخلوق قرار دارد، پس انسان نم

اوست و به  يىل به شناسايالطاف اوست، فطرتًا ما ىايدروابسته به اوست، هر لحظه غرق در 

را تفاوت مراتب مانع از ادراك يتواند او را بشناسد، ز ىشود، اما هرگز نم ىاو جذب م ىسو

ن يمثًال ا. تفاوت مراتب در عالم خلق مانع از عرفانست«: به فرمودة حضرت عبدالبهاء. است

ه تواند نباتات يست که ادراک قّوه ناميممکن نست آنچه صعود کند يجماد چون در رتبه جماد

د و ين ادراک قواى حّساسه سائره ننماياشجار آنچه ترقّى کند تصّور قّوه باصره نتواند و همچن

ه نتواند تفاوت مراتب مانع از عرفانست هر رتبه مادون يعنى قواى معنويوان تصّور رتبه انسان يح

   ٤١»مه تواند؟يقت قديدثه چگونه ادراک حققت حايپس حق. ادراک رتبه ما فوق نتواند

مقصود «: معرفت و محبت خود خلق كرده است ىگر خداوند انسان را برايد ىاّمااز سو

ه و صحف متقنۀ يع كتب الهياو بوده و خواهد بود، چنانچه در جم ىنش عرفان حق و لقاياز آفر

 ىپس خداوند برا ٤٢»استمذكور و واضح  ىو مقصد اعل ىن مطلب احلير حجاب ايغ ه منيربان

ن باره يحضرت بهاء اهلل در ا.فرستد ىرا م ىامبران الهين هدف پيدن به ايكمك به انسان در رس

ق كل مقطوع خواهد بود و محض فضل و يل كل به ذات ِقَدم مسدود بوده و طريسب«: نديفرما ىم

فس مقدسه را عرفان ن انين ناس ظاهر فرمود و عرفان ايه را بيت شموس مشرقه از افق احديعنا

    ٤٣».خود قرار فرموده

 ىصفات اله ىن تجليكاملتر ىعنيهستند،  ىمظهر ظهور اله ىامبران به اعتقاد بهائيپ

م، يه كنياگر خداوند را به آفتاب تشب. شود ىشان ظاهر ميره در ايمانند علم و قدرت و محبت وغ

است كه آفتاب را  ىقلينۀ صيها در آمندند، اما تن ن آفتاب بهرهيهمۀ موجودات عالم از پرتو ا
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ار يتفاوت بس ىد واقعيشود با خورش ىده مينه ديكه در آ ىدياگرچه خورش. ديتوان د ىبتمامه م

سازد، آن  ىن پرتو را منعكس ميبخشد و ا ىن، آن پرتو مين در زميدارد، آن در آسمان است و ا

ن ين وجود با نگاه كردن به ايبا ارد، يگ ىن در دست جا مين است و ايهزاران برابر كرۀ زم

 امبران واسطۀيپ ح،ين توضيبا ا.دا كرديد پياز آن خورش ىتوان شناخت مختصر ىد ميخورش

  . ديشان نمايا ىت برايمقام الوه ىنوع ِىدتداعيقت نباين حقيمعرفت هستند وا

رنگ و گل  ك بوتۀيهمانطور كه . هستند ىعالم انسان ىمرب ىامبران الهيگر پيد ىاز سو

خوش  ىو لطافت و بو يىبايرد بر زيت باغبان قرار گيدارد، اما اگر تحت ترب ىبو و طراوت فطر

ازمند ين ىت مربيخود به ترب ىفطر ىز با وجود تمام استعدادهايشود، انسان ن ىآن افزوده م

واضح و مشهود است که انسان محتاج به مربّى «: نديفرما ىاست، چنانكه حضرت عبدالبهاء م

ع بشر باشد، چه که يکامل و ممتاز از جمجميع مراتب د در ين مربّى بى شک و شبهه بايا. ستا

د هم مربّى جسمانى باشد و هم يالخصوص که با شود، علىياگر مثل سائر بشر باشد مربّى نم

  ٤٤»مربّى انسانى و هم مربّى روحانى

و همه از جانب  هستند ىان آسمانيامبران مربيد دارد كه چون پيتأك ىانت بهائيد

نوع انسان در نظر دارد مبعوث  ىكه او برا ىهدف واحد ىت بشر به سويهدا ىكتا برايخداوند 

ط متفاوت ظهورشان ياز زمان و مكان و شرا ىكه با هم دارند و ناش يىد تفاوتهاياند، نبا شده

هدف واحد آنها محسوب گردد، بلكه همۀ آنها منشأ واحد و  ىل اختالف و تفاوت ذاتياست دل

اکل امراهلل ياء هيع انبيجم«: نديفرما ىچنانكه حضرت بهاءاهلل م. دارند ىواحد ىم اساسيو تعال

ک يف مالحظه فرمائى همه را در يو اگر به نظر لط.  هستند كه در قمائص مختلفه ظاهر شدند

 کيک کالم ناطق و بر يک بساط جالس و بر يک هوا طائر و بر ينى و در يرضوان ساکن ب

ل در آثار ين دليبه هم ٤٥».رمحدود ومعدودين است اتّحاد آن جواهر وجود و شموس غيا.  امرآمر

ش يت ستايامبران قبل از خود را نهايپ ىامبران الهيم كه همۀ پيكن ىان مالحظه ميمقدسۀ همۀ اد

ن اصل ياز يم نيدر قرآن كر. اند امبر بعد از خود بشارت دادهياند و به ظهور پ و احترام نموده

ُق بَ «: ديفرما ىد قرار گرفته است، ازجمله ميان مورد تأكيوحدت اساس اد َفرِّ َحٍد ِمنُْهميالنُ    ٤٦»َن اَ

جز مراحل  ىزيم چينام ىان مختلف ميست وآنچه ما اديش نيب ىكي ىن الهيپس د

 شرفتيبشر و پ ىو عقل ىن واحد به همراه توسعۀ فكرين ديست، اما اين واحد نيمختلف آن د

 ىگردد تا جوابگو ىد ميتجد ىو مكان ىط زمانيگر شرايع و ارتباطات و ديعلوم و فنون و صنا

ن خود و آلوده يان در ديروان اديبه عالوه، دخل و تصرف پ. د گردديط جديبشر در شرا ىازهاين

. ان استيد اديتجد ىبرا ىگريل ديدل ىانت به اوهام و خرافات و اغراض نفسانيشدن اصل د
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ن ين ديرا آخر ىن بهائيد ىعنيه است، يمعتقد به استمرار ظهورات اله ىانت بهائين ديبنابر ا

بوده و هست و خواهد بود، و  ىت الهين باور است كه انسان همواره محتاج هدايداند و بر ا ىنم

ن يك خود را آخريان كه هرياد ىن ادعايا.  غ نخواهد كرديض را از بشر درين فيخداوند هرگز ا

تداوم قدرت  ىان براياد ىاست كه رهبران مذهب ىاز انحرافات و اوهام ىكيدانند  ىم ىن الهيد

  . اند جاد كردهيا ىن الهيخود در د ىو رهبر

تواند به هدف از خلقت خود، كه  ىاست كه انسان م ىن واحد الهين ديق اياز طر

نش يعلِت آفر« د،نيفرما ىحضرت بهاءاهلل م.خداوند و دوست داشتن اوست، نائل شود يىشناسا

 ۀمحبوب،يادع(» .مجتمع شوند ىعِت ُحّب ِالهيبرشر ْع،يدجميلهذابا...ُحّب بوده ممكنات،

كه خدا را  ىاما كس. ن مقام وهدف برسد اشرف مخلوقات استيكه به ا ىانسان) ۳۹۱ص

عاشقم بر همه عالم كه «: ز دوست خواهد داشتيبشناسد و دوست بدارد همۀ مخلوقات او ران

ام خواهد كرد، يكه مخلوقات او را دوست بدارد بر خدمت آنها ق ىو كس» عالم از اوست همه

 ىع َمن َعلياست كه به خدمت جم ىامروز انسان كس«: نديفرما ىن است كه حضرت بهاءاهلل ميا

خود كه اشرف  ىبه مقام اصل ىانسان در صورت ىانت بهائيپس از نظر د ٤٧».ديام نماياالرض ق

ام يق ىكه به خداوند دارد به خدمت عالم انسان ىشود كه به علت عشق ىائل ممخلوقات است ن

  . كند

خود خلق فرموده است البته وسائل و  ىو دوست يىشناسا ىخداوند كه انسان را برا

ن قواست كه به او امكان يهم. ار او قرار داده استين منظور در اختيا ىز برايالزم را ن ىروهاين

به نام روح  ىمعنو ىقتيپس در انسان، عالوه بر جسم، حق. فراتر رود ىنوايدهد از عالم ح ىم

است كه انسان را از  يىقت وجود انسان است و منبع قوايوجود دارد كه اصل و حق ىانسان

از زمان . رديگ ىن عالم از ارتباط روح و جسد شكل ميانسان در ا ىزندگ. كند ىوان ممتاز ميح

ن يشود، و ا ىنه منعكس ميكه در آ ىرد، مثل پرتو نوريگ ىن تعلق مانعقاد نطفه در رحم روح به آ

ان يپا ىز در عوالم بيجسم ن ىابد و پس ازمرگ و نابودي ىفرد تكامل م ىروح در دوران زندگ

كه آغاز  ىن عالم خاكيدر ا ىشرفت خود ادامه خواهد داد، اما دوران زندگيو پ ىبه ترق ىاله

ن مورد يحضرت عبدالبهاء در ا. برخوردار است ىت خاصياست از اهم ىن تكامل روحانيا

اقت و ياتش انسان در عالم رحم بود و در عالم رحم استعداد و ليت حيدر بدا«: نديفرما ىن ميچن

چشم . ل نمودين عالم الزم بود در آن عالم تحصين عالم حاصل کرد و قوائى که در ايترقّى با

ن عالم، در عالم يگوش الزم داشت در ا. صل نمودن عالم، در عالم رحم حايالزم داشت در ا

در عالم رحم . ل کردين عالم الزم بود در عالم رحم تحصيع قوائى که در ايجم. دا کرديرحم پ
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ع اعضا و يا است؛ جميع قواى الزمه مهيد که جمين عالم که آمد ديو به ا. ن عالم شدياى ايمه

ز ين عالم نيپس در ا. ر آن عالم حاصل نمودهات الزم دارد دين عالم حياجزائى که از براى ا

ه و تدارک آن در يد تهيد و آنچه در عالم ملکوت محتاج بايه و تدارک عالم بعد را ديد تهيبا

ن يدا نمود همچنين عالم محتاج به آن است پيند همچنانکه در عالم رحم قوائى که در اينجا بيا

ل ين عالم تحصيع قواى ملکوتى را در ايعنى جميالزم است که آنچه در عالم ملکوت الزم 

ز است و محتاج ين عالم به آن عالم، محتاج به چه چيدر عالم ملکوت بعد از انتقال از ا. بکند

ت است لهذا الزم است که در يس است عالم نورانيبه چه قوائى است؟ چون آن عالم عالم تقد

م و در ين عالم حاصل کنيد در ايت را بايم و آن نورانيت کنيس و نورانيل تقدين عالم تحصيا

مان و يم در آن عالم ايل نمائين عالم تحصيد در ايت را بايت الزم آن روحانيآن عالم روحان

ل کرد تا بعد از صعود از ين عالم تحصيد در ايع را بايقان و معرفت اهلل و محبّت اهلل الزم جميا

ات ابدى است حاصل نموده يم آن حع آنچه الزيند جمين عالم به آن عالم باقى انسان ببيا

ت الزم است آن عالم عالم محبّت يواضح است که آن عالم عالم انوار است لهذا نوران. است

ل ين عالم تحصيد در اياهلل است لهذا محبّت اهلل الزم است آن عالم عالم کماالت است لهذا با

د درک نفثات روح القدس يان عالم بيکماالت کرد آن عالم عالم نفثات روح القدس است در ا

انسان بتمام . ات ابدى حاصل نموديد حين عالم بايات ابدى است در اينمود آن عالم عالم ح

د بدست ين قواى رحمانى را به اعلى درجه کمال بايد و ايل نماين مواهب را تحصيد ايهّمت با

ه خامس يريع اعمال خمان رابين است اّول معرفت اهلل ثانى محبّت اهلل ثالث ايآورد و آن ا

ن امور را حاصل يدا نکند و اين قوى را پيس و تا ايجانفشانى سادس انقطاع سابع طهارت و تقد

   ٤٨».ه محروم استيات ابديد البتّه از حيننما

ار يدن به هدف از خلقت در اختين كماالت و رسيكسب ا ىكه خداوند برا ىوسائل

د از همۀ آنها به يفند و انسان بايهمه شر ن،يلم و دانسان قرار داده است، مانند عقل و قلب و ع

د يگويزبان خرد م«: نديفرما ىت عقل و خرد ميحضرت بهاءاهلل در مورد اهم. استفاده كند ىدرست

نش و يمنم آفتاب ب. ديابيد و مرا بياز هر چه هست بگذر. چ نهيهر که داراى من نباشد داراى ه

ن نه تنها با عقل ين، ديبنابرا ٤٩».و مردگان را زنده کنم ميپژمردگان را تازه نما. اى دانشيدر

رَ «. ستين ىتناقض ىرا در خلق الهيد با آن مطابقت داشته باشد، زيندارد بلكه با ىتناقض  ىماتَ

ان مخالف علم و عقل باشد، ين هرچه در كتب مقدسۀ اديبنابرا ٥٠»َخلِْق الرْحمِن ِمن تَفاُوٍت  ىف

 ىليجنبۀ تمث ىانت بهائين، از نظر ديزم ىختن ستارگان بر رويا فروريمثل خلق عالم در شش روز 
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ر كتب مقدسۀ يبه تفس ىاز آثار بهائ ىاديل قسمت زين دلير است و به هميازمند تفسيدارد و ن

  . افته استيقبل اختصاص 

 ىاساس ىش نقشيدن او به هدف از خلقت خويانسان كه در رس ىهايژگيگر از ويد ىكي

ن يشد، ا ىخداوند م ىو دوست يىاگر انسان مختار نبود و مجبور به شناسا. ر اوستايدارد اخت

و بعد از خلق كل ... «: نديفرما ىحضرت بهاءاهلل م. نداشت ىچ ارزشيه ىو دوست يىشناسا

معرفت و  ىق براين امم و خاليانسان را از ب به تجلى اسم يا مختار جاد موجوداتيممكنات و ا

خواست  ىاگر خداوند م ٥١»...ار نموديو سبب خلقت كائنات بود اخت ىائمحبت خود كه علت غ

كسان عمل كنند، امكان انتخاب يند و يكسان او را عبادت نمايهمه اجبارًا او را بشناسند و 

ن آزاد يقت و انتخاب ديحق ىد در جستجويپس انسان با. داد ىمختلف را به آنها نم ىراهها

د يمق ىد خود را به حدود دستورات الهيقت، خودش بايت حقن حال، پس از شناخيدر ع. باشد

راه  ىم و احكام الهيرا تعاليكه فوقًا مذكور شد نائل گردد، ز ىو محدود كند تا بتواند به كماالت

  . كند ىانسان مشخص م ىن كماالت را برايدن به ايرس

داده  حي، توضىان الهي، و در همۀ ادىانت بهائين كماالت در ديكسب ا ىچگونگ

 ىبهائ ىكه شخص ىهنگام«: نديفرما ىن باره ميدر ا ىافند ىاز جمله، حضرت شوق. شده است

در دل و جان او شروع به رشد و  ىمانين است كه بذر روح ايافتد ا ىشود عمًال آنچه اتفاق م ىم

به  ىا هين مواهب روحانيچن. ه گردديالقدس سقا وضات روحيد به فين بذر بايا. كند ىنمو م

حاصل  ىانات مباركه و خدمت به امر الهيارت آثار و بياسطۀ دعا و مناجات، تفكر و تعمق، زو

بذر افشانده  ىاست كه وقت ىشين است كه خدمت امراهلل مانند خيقت موضوع ايحق. شود ىم

 ىعتر دانه شخم ضروريپربارتر شدن خاك و رشد سر ىبرا. زنند ىشود خاك را با آن شخم م ىم

ز به واسطۀ شخم زدن ارض فؤاد تحقق ين ىن صورت تكامل روح آدميبه هم قًايدق. است

به سرعت  ىق روح انسانين طريبه ا. القدس را مستمرًا منعكس سازد ات روحيرد تا تجليپذ ىم

   ٥٢».افتيرشد و توسعه خواهد 

افت؛ يتحقق نخواهد  ىنينش با انزوا و گوشه ىتكامل روحان ىپس به اعتقاد بهائ

فعال توأم با  ىك زندگي. شود ىار مهمند، حاصل نمينها با دعا و تفكر، اگرچه بست تيروحان

. گردد ىم ىه است كه سبب تكامل روحانين دعا و تفكر دربارۀ آثار الهيخدمت به انسانها، در ع

نكه يوجود ندارد، مگر ا ىو جسمان ىو انسان ىان امور روحانيم ىچ تناقضيه ىدگاه بهائياز د

 ىن تناقض را براياز آنها ا ىكيش از حد به يت اعتدال و پرداختن بيا عدم رعاخود انسان ب

  . خود به وجود آورد
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د شده است كه انسان به روح انسان است؛ انسان به جسم انسان يتأك ىدر آثار بهائ

قت وجود كه روح است يانسانها در اصل و حق. ك استيوان شرين جسم با حيست، چون در اين

تعصبات  ىعنيانسانهاست،  يىرا همۀ آنچه باعث اختالف و جدايدت دارند، زگر وحيكديبا 

بشر است كه  ىجسمان ىها د بر جنبهياز تأك ىا منافع متضاد، ناشيره يو غ ىو وطن ىو قوم ىنژاد

هستند،  ىان معتقد به وحدت عالم انسانين بهائيبنابر ا. دارد ىو ثانو ىنسبت به روح جنبۀ فرع

گر يكديدارند و به كمك  ىاند و هدف واحد به وجود آمده ىانها از منشأ واحدهمۀ انس ىعني

مانند  ىدگاه كسانيدگاه كامًال بر خالف دين ديا. ابندين هدف دست يتوانند به ا ىاست كه م

  . معتقدند ىا به تنازع بقا در عالم انسانيدانند و  ىهابز است كه انسان را گرگ انسان م

كه باعث وحدت  ىزيتوان گفت هرچ ىم ىعنياست،  ىق بهائنش اساس اخالين بيهم

و  ىكه باعث اختالف و دشمن ىزيده است و هرچيان انسانها باشد  پسنديم ىو محبت و همكار

ن اخالق ياست و بهتر يىبجويبت و عين اخالق انسان غيپس بدتر. نزاع گردد ناپسند است

: نديفرما ىن مييتع ىاخالق بهائ ىبرا ىاريحضرت عبدالبهاء مع. گذشت و بخشش ىانسان

ا نفسى است که جام وفا بخشد و اعدا را دّر عطا مبذول دارد حتّى يوم مقّرب درگاه کبريال«

اگرچه ازنظرحقوق  ىعني ٥٣».ار ودودير شود و هر خصم لدود را يچاره را دستگيستمگر ب

 ىومكافات قانونمأموربه اعمال مجازات  ن ادارۀجامعه،يمسؤول وبه حكم عدالت، ىاجتماع

 قسمِت  مفاوضات، كتاب.(ستيز روا نيبا دشمنان ن ىحت ىدشمن ،ىاما ازنظرشخص باشند، ىم

  ). »اعفو؟يمجرم مستحق عقوبت است «

كه  ،ىبهائ ىاعتقاد ىاصول اساس قت،يتوان گفت كه درحق ىپس به طور خالصه م

ت در عالم حق، وحدت وحد: باشند ىبروحدت م ىهمه متك ازآنها اشاره شد، ىدرفوق به بعض

ان ي، وحدت اساس ادىد الهيگر توحيا به عبارت ديدر عالم امر، و وحدت در عالم خلق؛ 

 ىانت بهائيد« :نديفرما ىم ،ىامربهائ ىول ،ىربان ىحضرت شوق.ى، و وحدت عالم انسانىاله

ِت يواصل ِوحدت وجامع غمبران رااذعان دارد،يووحدت پ ه است،يت الهيوحدان ِىمناد

ك يج به آن نزديِت اتحاِد نوع ِانسان راكه به تدريدهدوضرورت وحتم ىم ميۀنوع ِ بشرراتعليكل

َفثاِت روح الُقُدس كه به واسطۀ ىچ امريكندكه ه ىوادعا م دارد، ىشوداعالم م ىم  ندۀينما جزنَ

 جزوۀ(» .ابديق نين آمال توفين زمان ظاهرشده به تحّقق ِ ايدرا) حضرت بهاءاهلل ىعني( مبعوث ِاو

 ). ۶ص ،ىن جهانيك آئي ىانت بهائيد



 

 



 

 

  :فصل چهارم

  ىبهائ ىم اساسيتعال

ن اصالح و يا. مقصود اصالح عالم و راحت امم بوده... «: نديفرما ىحضرت بهاءاهلل م

قسم به ... ىح قلم اعليراحت ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق، و آن حاصل نشود مگر به نصا

   ٥٤».ق آفاق را روشن و منور سازدقت، نور اتفايآفتاب حق

ن ظهور اعظم آنكه آنچه سبب اختالف و ياهل عالم، فضل ا ىا«: نديفرما ىن ميهمچن

م و آنچه علت الفت و اتحاد و اتفاق است ثبت يفساد و نفاق است از كتاب محو نمود

   ٥٥».ميفرمود

د اتحاد و كن ىشنهاد مياصالح عالم و راحت مردم پ ىبرا ىانت بهائيكه د ىپس راه

ن يانت متوجه به تحقق اين ديدر ا ىم الهياست؛ و همۀ تعال ىا وحدت عالم انسانياتفاق 

 ىچ موضوعيه ىعنيرود،  ىش رفته و ميشدن پ ىناخواه به سمت جهان خواه.  م استيهدف عظ

حل  ىپس برا. نداشته باشد ىم، جنبۀ جهانيرمستقياغيم يكه مستق دا كرد،يتوان پ ىرا نم

الزم  ىدر سطح جهان ىعموم ىش افراد انسان همكاريراحت و آسا ىت جهان و برقرارمشكال

  . ك از مشكالت عالم حل نخواهد شديچيابد هيتحقق ن ىن تا وحدت عالم انسانيبنابرا. است

ن يدن به ايرس ىبرا ىانت بهائيد كرد؟ ديچه با ىتحقق وحدت عالم انسان ىاما برا

. ع خالصه كرديتوان آن را در اصطالح نظم بد ىدهد كه م ىارائه م ىچند بعد ىحل هدف راه

احكام . است ىانت بهائيد ىو ادار ىروحان ىء احكام و مباد ع مجموعهيمنظور از نظم بد

 ىادار ىمباد. است انسان وضع شده ىو اجتماع ىفرد ىم زندگيتنظ ىاست كه برا ىنيقوان

 ىاساس ىها آموزه ىروحان ىمباد. است ىكنندۀ جامعۀ بهائ الت ادارهياصول حاكم بر تشك

ن فصل يدر ا. مشكالت عالم است ىاست كه اعتقاد و عمل به آنها راه حل اصل ىانت بهائيد

م و يپرداز ىاست، م ىن بهائيد ىم اساسيقت شامل تعاليكه درحق ،ىروحان ىمباد ىبه بررس

  . ميينما ىنده موكول ميرا به فصول آ ىادار ىاحكام و مباد ىبررس
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در  ىجاد اعتقاد و تعهد به وحدت عالم انسانيت قرار دارد ايآنچه در درجۀ اول اهم

بماند، ثمرات آن محدود و  ىن تعهد در سطح اقدامات و افكار باقياگر ا. همۀ افراد بشر است

افت كه به سطح يق دست يدار و عميپا ىتوان به تعهد ىم ىدار خواهد بود؛ تنها در صورتيناپا

ن عوامل به شمار يتر ىاز ضرور ىان الهيقت و اساس ادين اعتقاد به حقيشود، و بنابرا مان وارديا

  . رود ىم

نُه ُخِلَق َصحيَفانُْظروا الْعالََم َكهَ «: نديفرما ىحضرت بهاءاهلل م حًا كاِمَال يَكِل ِانْساٍن ِا

ْسباِب الُْمختلفِة الُمتَغا ْمراُض ِباْالَ ُه اْالَ تْ َر ْفُسُه فَره و ماطيَفاْعتَ د َمَرُضُه ِبما َوَقَع ي ىابَْت نَ ْوٍم بَِل اْشتَ

ِطبّاَء غ ر ىَوالّذ... ِر حاذقه يتَْحَت تََصرِف اَ ُه الدِّ ُه اللُ ِه ُهَو يَجَعلَ ِت ِلِصح تَم بََب اْالَ ْعَظَم َو الس اَق اْالَ

ٍر واِحٍد َو َشر ىاَالْرِض َعلَ  ىاتِّحاُد َمْن َعلَ  ْم   ٥٦»عٍة واحدهياَ

ل يبه وسا يىهايماريد كه سالم و كامل خلق شده و بينيكل انسان ببيعالم را مثل ه ىعني

اند  رحاذق به معالجۀ آن پرداختهيمختلف به آن عارض شده است و چون پزشكان غ ىوسبب ها

آنچه خداوند آن را ... دا كرده است ياش شدت پ ىماريافته، بلكه روز به روز بينه تنها بهبود ن

  . عت استيك شريك امر و ين بر يمعالجۀ آن مقرر فرموده است اتحاد اهل زم ىن دارو برايبهتر

غ يتبل ىتحقق وحدت عالم انسان ىبرا ىانت بهائيم دين تعالياز مهمتر ىكين يبنابرا  

ق يدار و عميپا ىجاد تعهديكه تنها راه ا ىان الهيمان و اعتقاد به اساس اديج ايترو ىعنياست، 

ا ي ىغات تجاريد با تبليرا نبا ىانت بهائيغ در ديتبل. است ىوحدت عالم انسان ىالبه هدف متع

شتر يكه هدف از آن صرفًا فروش هرچه ب ىغات تجاريبرخالف تبل. ان اشتباه كردير اديغات سايتبل

غ يدار، تبليخر ىقيحق ىدارد و نه آگاه ىتيجه نه صداقت فروشنده اهميمحصول است و در نت

كرد  ىرا آنگونه كه واقعًا هست به افراد معرف ىن الهياست كه د ىن معنيبه ا ىئانت بهايدر د

، به همين دليل است که درامربهائى، براى معادل انگليسى تبليغ، دا كننديپ ىقيحق ىتا آگاه

ا نه فقط به خودشان مربوط يآورند  ىمان مينكه افراد اي؛ ابه کاررفته است» teaching« کلمۀ

م، بلكه ين راه به دست آورياز ا ىم و سوديم بفروشيست كه بخواهين يىكاال نياست، چون د

گسترش  ىزبرايروان از جنگ وجهادنين برخالف گذشته كه پيهمچن. ميبخش ىاست كه م ىا هيهد

 رحضرت بهاءاهلل، مكر ح ويدات صريتأك طبق حكم و ان،يبهائ كردند، ىاستفاده م ىن الهيد

 ىكالم اله ىعني ند؛يغ نماينشان تبليح آئيان وتشريق بيطر خلوص از محبت و با كه صرفأ مأمورند

رات ين مشاهدۀ تأثيد؛ همچنيشان اثر نمايشود تا قوۀ خالقۀ آن در روح وجان ا ىبه افراد عرضه م

ن يا. ن كلمات استيت ايت و خالقين برهان حقانيبر افراد و جوامع، خود بهتر ىقين حقيتد

حان يع اهل عالم به روح و رياهل بهاء، با جم ىا«: نديفرما ىماست كه حضرت بهاءاهلل 
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است كه دون شما از آن محروم، به لسان محبت  ىا جوهرياگر نزد شما كلمه و . دييمعاشرت نما

د و يد، اگر قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل، واّال او را به او گذارييد و بنماييو شفقت القا نما

   ٥٧».نه جفاد، ييدربارۀ او دعا نما

از  ىا غ آن است تمسك به مجموعهيج و تبليخواهان ترو ىانت بهائيكه د ىنيتد  

. عتر و مهمتر دارديار وسيبس ىست، بلكه مفهومين ىز و خشك ظاهريآم اعتقادات و اعمال تعصب

م يانت عبارت از تعاليد. ستيد و رسوم نيانت عبارت از عقايد«: نديفرما ىحضرت عبدالبهاء م

ج ين اخالق و ترويت افکار عالى و تحسيى عالم انسانى است و سبب تربيست که محالهى ا

  . ٥٨»ۀ عالم انسانى استيمبادى عّزت ابد

. د مطابق علم و عقل باشدين بايد«:  نديفرما ىگرآن كه،حضرت عبدالبهاء ميم ديتعل

اء ياک حقائق اشرا خدا عقل به انسان داده تا ادريز. اگر مطابق علم و عقل نباشد اوهام است

نان قلب شود، يست سبب اطمين مخالف علم و عقل باشد ممکن نياگر د. قت بپرستديکند؛ حق

ه را با عقل ينيد مسائل ديلهذا با. نديگو ىن نميست، اوهام است، آن را دينان نيچون سبب اطم

سانها كمك م به انين تعليا ٥٩».ابد و سبب سرور انسان شودينان يق نمود تا قلب اطميو علم تطب

خاص وجود داشته  ىنيزمان و مكان در د ىرا از آنچه تنها به مقتضا ىان الهيقت اديكند حق ىم

ن يدر ا. ز دهندياند تم ها و افكار خود بر آن افزوده ن بر طبق خواستهيروان دياست و از آنچه پ

 ىعنيدارد،  ىز من بايمان به دياز افراد را از ا ىاريكه بس ىاز عوامل مهم ىكي ىصورت، از طرف

گر همه متوجه يان برداشته خواهد شد و از طرف دين مخالف علم و عقل است، از مينكه ديا

ان نوع يشه از ميهم ىبرا ىاست و اختالفات مذهب ىكي ىان الهيخواهند شد كه اساس اد

  . انسان رخت برخواهد بست

د سبب ين بايد که دحضرت بهاءاهلل اعالن فرمو«: نديفرما ىن حضرت عبدالبهاء ميهمچن

را سبب ينى بهتر است، زيجه ندارد، بى دين سبب عداوت شود نتياگر د. الفت و محبّت باشد

و هر چه سبب عداوت است مبغوض خداوند است و آنچه سبب . ن بشر استيعداوت و بغضاء ب

ست؛ بى ين نين سبب قتال و درندگى شود، آن دياگر د. الفت و محبّت است مقبول و ممدوح

منزلۀ عالج است؛ اگر عالج سبب مرض شود البتّه بى عالجى  ن بهيرا ديز. نى بهتر از آن استيد

ب ين ترتيبه ا ٦٠».نى بهتر استين سبب حرب و قتال شود البتّه بى ديلهذا اگر د. بهتر است

گر از يد ىكيده و يجاد محبت و اتحاد است به صراحت اعالم گرديان كه اياد ىهدف اصل

ان ين باعث جنگ و اختالف است، از مينكه ديا ىعنين، ياز افراد به د ىاريبس مانيموانع ا

  . شود ىبرداشته م
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د يبا ىهر انسان ىعنيقت است، يحق ىتحر ىانت بهائيد ىم اساسيگر از تعاليد ىكي

. زديا تفكر متعصبانه بپرهيد بدون تفكر يقت بپردازد و از تقليحق ىشخصًا و منصفانه به جستجو

را ملل يز. د دست بکشديقت کند و از تقليد انسان تحرّى حقيبا«: نديفرما ىالبهاء محضرت عبد

د سبب جنگ و جدال شده است و تا يتقال. د مختلف استيدى دارند و تقاليک تقاليعالم هر 

قت نمود تا به يد تحّرى حقيپس با. ل استيد باقى است وحدت عالم انسانى مستحين تقاليا

قت واحده است؛ تعّدد و تجّزى قبول يقت حقيرا حقيزائل شود ز ن ظلماتيقت اينور حق

در . ستيد محتاج نيگر به تقليده است كه ديرس ىا ن روزگار به درجهيانسان در ا ٦١».نکند

ار يگوناگون در اخت ىت مردم سواد داشتند و نه كتابها و منابع اطالعاتيروزگار گذشته نه اكثر

ن يد كنند، اما امروز چنيبا سواد تقل ىتيافراد ناچار بودند از اقلشتر ين بيعموم قرار داشت، بنابرا

  . كن شود شهيد ريد باينۀ تقليرين عادت ديست و بنابر اين

به فرمودۀ حضرت . از دارديگران نيقت به مشورت با ديدن به حقيرس ىاما هر فرد برا

 ىريگ ميهر تصم ىاد بهائبه اعتق٦٢»قت شعاع ساطع از تصادم افكار استيبارقۀ حق«عبدالبهاء 

د با مشورت ي، چه در خانواده، چه در محل كار، چه در سطح شهر و كشور و جهان، باىمهم

اگر  ىعني. ن شودييد به اتفاق آراء تعيز بايجۀ مشورت نيرد و نتير در آن صورت گيهمۀ افراد درگ

قت يت كشف حقين كه در مشورت شركت دارند منصفانه و بدون حب و بغض و با ىهمۀ افراد

د ياتفاق آراء حاصل نشد با ىلياما اگر به دال. ديدر مشاورات شركت كنند به توافق خواهند رس

رند و با جان و دل اجرا كنند، ولو يرا بپذ ىريگ ميجۀ تصميد نتيت آراء اكتفا كرد و همه بايبه اكثر

  . اتحاد برقرار خواهد شد ب در تمام سطوح جامعهين ترتيبه ا. اند در آغاز با آن مخالف بوده

ت يم و تربيتعل ىتحقق وحدت عالم انسان ىبرا ىانت بهائيگر ديد ىم اساسيتعل  

اگر  ىحت. مند شوند د از آموزش و پرورش بهرهيهمۀ افراد انسان با ىعنياست،  ىو عموم ىاجبار

ست آنان را به مند سازند جامعه موظف ا ن امكان بهرهينخواهند فرزندان خود را از ا ىپدرومادر

ن ياطفال ممكن است از والد ىحق سرپرست ىن كار مجبور كند، تا آنجا كه در صورت لزوم حتيا

و آموزش  ىت اخالقيت شامل تربيم و تربين تعلياست كه ا ىن ضروريهمچن. آنها سلب شود

ن باره يحضرت عبدالبهاء در ا. باشد ىوحدت عالم انسان ىن و اصل اساسيقت ديحق

ع يز از الزم امور، تا جميت نين تربيت عموم الزم است و وحدت اصول و قوانيترب«: دنيفرما ىم

کسان باشد، اصول و يد يع مدارس عالم بايت در جميم و تربيعنى تعلي. ت واحده گردنديبشر ترب

ن سبب شود که وحدت عالم بشر از صغر سّن در قلوب يک اصول و آداب گردد تا ايآداب 

كه صرفأمربوط به » كسانيت يم وتربيتعل« شترمفهوم ومحدودۀيوشن شدن بر ىبرا ٦٣».رديجاى گ
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كه  ىا» ىكسان سازي« جادوحفظ وحدت وصلح است ونهيا ىبرا ىجهان ىاتياصول مشترك ح

ل ازحضرت يان ذيتوجه به سه ب منكرتنوع آداب وفرهنگ اقوام مختلف است،

  : استيعبدالبهاءگو

به صلح  ىس شودتامنتهيتأس ىن افرادانسانيم بدصلح وسالياول با« :نديفرما ىم    

حال صلح .ابديتحقق ن ىميچ امرعظيه اتحادحاصل نكند، ىتاعقول بشر« ؛»گردد ىعموم

به « ؛»گردد مين امرعظيوحدت وجدان الزم است كهاساس ا ىول م،يست عظيامر ىعموم

ع مدارس يدرجمت يچون ترب...ت شونديك تربيع بشريالزم است كه جم ىجهت اتحادعالم انسان

 مورث جنگ وجدال ت،يرااختالف درتربيز...ان جنگ وجدال برافتديبن...ك نوع شودي

 ىشود و هم هدف وحدت عالم انسان ىحاصل م ىب، هم تكامل فردين ترتيبه ا» .)است(

  . ابدي ىتحقق م

حضرت . حقوق زنان و مردان است ىتساو ىانت بهائيد ىم اساسيگر از تعاليد ىكي  

ن ذکور و اناث در حقوق حاصل نشود يتا مساوات تاّمه ب«: نديفرما ىن باره ميدر ا عبدالبهاء

مند و اّول مربّى و يک رکن مهّم از دو رکن عظيزنان . ديالعاده ننما ات خارقيعالم انسانى ترقّ 

ت يس اخالق کنند و اطفال را تربيرا معلّم اطفال خردسال مادرانند، آنان تأسيز. معلّم انسانى

حاال اگر مربّى و معلّم ناقص باشد چگونه مربّى . کننديل ميبعد در مدارس کبرى تحص. ندينما

ت کامل نمود تا به يد نساء را تربيلهذا با. کامل گردد؟ پس ترقّى نساء سبب ترقّى مردان است

ات يازات را به دست آرند تا همچنانکه در حيمات و امتيزنان هم همان تعل. درجۀ رجال رسند

ز مشترک شوند و البتّه اشتراک در کمال از نتائج يبا رجالند، در کماالت عالم انسانى ن مشترک

د هر يک بال اناث، بايک بال ذکور و ي: عالم انسانى را دو بال است. تساوى در حقوق است

ف مرغ پرواز يک بال ضعيک بال قوى و ياّما تا . دو بال قوى باشد تا عالم انسانى پرواز کند

   ٦٤».نکند

مثالً ( ن زنان و مردان وجود ندارد يب ىچ تفاوتيست كه هيآن ن ىن تساويالبته منظور از ا

م و ترقّى و يت و تعليترب« ، بلكه منظور )ترند القلب قيند كه زنان رقيفرما ىحضرت عبدالبهاء م

مهم جوامع، چنانكه  ىها ىريگ ميو مشاركت آنان در تصم ٦٥»ت و حرمت زنان استيرعا

را ين ذکور و اناث مانع حرب و قتال است، زيمساوات حقوق ب«: نديفرما ىلبهاء محضرت عبدا

زند هرگز راضى يلى عزين جوانان در نزد مادران خيا. نسوان راضى بجنگ و جدال نشوند

ست سال مادر در يجوانى را که ب. زنديدان قتال رفته و خون خود را بريشوند که آنها در مينم

دان حرب پاره پاره گردد؟ يا راضى خواهد شد که در ميت نموده، آيبت زحمت و مشّقت ترينها
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اسى، وحدت يعنوان محبّت وطن و وحدت س شود ولو هر اوهامى بهيچ مادرى راضى نميه

د بروند و براى ين جوانان بايند که ايجنسى، وحدت نژاد و وحدت مملکت اظهار دارند و بگو

ن است که حرب از يقين زن و مرد شد ين مساوات بکه اعاليلهذا وقت. ن اوهامات کشته شونديا

   ٦٦».چ اطفال انسانى را فداى اوهام نخواهند کرديان بشر برداشته خواهد شد و هيم

ائى تعصب به اعتقاد به. ترك تعصبات است ىبهائ ىم اساسيگر از تعاليد ىكي  

است كه  ىزيهرچقت ازيبدون توجه به حق ِىجانبدار ىانوع ريز برد، ىان ميت را از ميانسان

نى، تعّصب مذهبى،  يتعّصب د« : نديفرما ىن باره ميحضرت عبدالبهاء درا. شود ىمربوط به مام

ان الهى يرا اديکى است زين ياّوًال د. ان انسانى استياسى هادم بنيتعّصب وطنى، تعّصب س

قت نمود؛ يقت کرد؛ حضرت موسى اعالن حقيم ندا به حقيحضرت ابراه. قت استيحق

اء خادم يع انبيقت نمود؛ جميج حقيقت فرمود؛ حضرت رسول ترويس حقيح تأسيمسحضرت 

پس تعّصب باطل . قت بودنديع مرّوج حقيقت بودند؛ جميع مؤّسس حقيقت بودند؛ جميحق

ک عائله يع بشر از ياّما تعّصب جنسى، جم. قت استين تعّصبات مخالف حقيرا اياست، ز

گر يمادام همه اوالد آدمند د. ستيد، تعّدد اجناس نک جنسنيک خداوندند، از ياند، بندگان 

. ستيست، فرسى نيست، ترکى نيست، فرنساوى نيزى نينزد خدا انگل. تعدد اجناس اوهام است

مات را خدا نکرده، بشر کرده، لهذا ين تقسيا. ک جنسنديع يجم. کساننديع نزد خدا يجم

در . ک سر دارد، دو پايگوش، ک دو چشم دارد، دو يهر . قت است و باطل استيمخالف حق

ست، کبوتر شرق با کبوتر ين تعّصب نيان کبوتران ايدر م. ستيوانات تعّصب جنسى نيان حيم

د؟ و اّما ياست انسان قبول نما زيجا ايآ كند، ىوان قبول نميكه ح ىزيپس چ...زش کنديغرب آم

مى يا تقسخد. ک وطن استيک ارض است، يک کره است، ين يهمۀ روى زم. تعّصب وطن

مى را که خدا نکرده، چطور انسان يتقس. ستيش او فرقى نيکسان خلق کرده، پينکرده، همه را 

م و يا ن کردهيهمى مع م خطوطى ويک قطعه است، ما آمده اياروپا . نها اوهام استيکند ؟ ا ىم

ن ياى طرفا، و حال آنکه نهر برين طرف فرانسا و آن طرف آلمانيم که اينهرى را حّد قرار داده ا

زى را که خدا خلق نکرده ما گمان ين چه غفلتى است؟ چين چه اوهامى است ؟ ايا. است

ن تعّصبات باطل است و در نزد خدا يپس همۀ ا. ميده ىم و سبب نزاع و قتال قرار ميکن ىم

عداوت نزد او . جاد محبّت و موّدت نموده و از بندگانش الفت و محبّت خواستهيخدا ا. مبغوض

   ٦٧».است و اتّحاد و الفت مقبول مردود
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حضرت عبدالبهاء . است ىصلح عموم ىگر ترك جنگ و برقراريد ىم اساسيتعل  

جه اى ندارد و يان انسانى است، سبب خرابى عالم است و ابدًا نتيجنگ هادم بن«: نديفرما ىم

  غالب و مغلوب هر دو 

گرى را غرق کند يکى دي هم بخورد؛ اگر مانند آن است که دو کشتى به. شونديمتضّرر م

انجام  ىد اقداماتيپس با ٦٨».گردديوب ميخورد و معيگرى که غرق نشده باز صدمه ميکشتى د

است كه در آثار  ىمراحل متعدد ىصلح مستلزم ط ىبرقرار. ان برودياز م ىرد كه جنگ به كليگ

   .به عنوان صلح اصغر و صلح اكبر و صلح اعظم از آنها نام برده شده است ىبهائ

مستقل است،  ىان دولتهايحضرت بهاءاهلل دربارۀ مرحلۀ صلح اصغر، كه صلح م

ن امر که سبب اعظم است از براى يد به اتّفاق به اين آفاق وفّقهم اهلل بايسالط«: نديفرما ىم

د مجلس يبا. ش عباد استيند بر آنچه سبب آسايام نمايد آنکه قيام. نديحفظ عالم تمّسک فرما

ا وزراء در آن مجلس حاضر شوند و حکم اتّحاد و اتّفاق يهند و حضرات ملوک و ب ديبزرگى ترت

ن يزد سالطيو اگر سلطانى بر سلطانى بر خ. ند و از سالح به اصالح توّجه کننديرا جارى فرما

ن صورت عساکر و آالت و ادوات حرب الزم نه اّال على قدر يدر ا. نديام نمايگر بر منع او قيد

   ٦٩».)مگربه اندارزۀالزم براى حفظ شهرهايشان( دهممقدور لحفظ بال

مافوق  ىك حكومت جهانيل يمرحلۀ بعد كه صلح اكبر نام دارد عبارت از تشك

ئت يد هيد که بايفرما ىحضرت بهاءاهلل م«: به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء. است ىمل ىحكومتها

از عهدۀ صلح عمومى بر  ل شد ولىيت امم هر چند تشکيرا جمعيل شود، زيمحکمۀ کبرى تشک

ت ينها فۀ مقّدسه را بهين وظيان فرموده اند ايامد، اّما محکمۀ کبرى که حضرت بهاءاهلل بين

عنى پارلمانت يۀ هر دولت و ملّت ين است که مجالس ملّ يو آن ا. فا خواهد کرديقدرت و قّوت ا

ن مللى مّطلع و در فنون ين دولى و بين حقوق بيع قوانياشخاصى از نخبۀ آن ملّت که در جم

ا سه شخص انتخاب يام واقف، دو شخص ين ايۀ عالم انسانى در اياجات ضروريمتفنّن و بر احت

عنى پارلمانت ين اشخاص که از طرف مجلس ملّى يا. حسب کثرت و قلّت آن ملّت ند بهينما

ئت يه نيوخ و همچنين مجلس شيند و همچنيق نمايز تصديان نيانتخاب شده اند، مجلس اع

ن اشخاص منتخب عموم آن ملّت و دولت يا امپراطور، تا ايس جمهور ين رئيوزراء و همچن

ع عالم بشر در آن مشترک است، يشود و جم ىل مين اشخاص محکمۀ کبرى تشکياز ا. باشند

ن محکمۀ کبرى در مسئله اى يچون ا. ندگان عبارت از تمام آن ملّت استين نمايک از ايرا هريز

د، نه مّدعى را بهانه اى ماند نه يه حکم فرمايا باالکثريا باالتّفاق ين المللى يب از مسائل

ذ حکم مبرم محکمۀ يا ملّتى از ملل در اجراى تنفيهرگاه دولتى از دول . ه را اعتراضىيعل مّدعى
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 ع دولين محکمۀ کبرى جمير ايرا ظهيام کند، زيد عالم انسانى بر او قيکبرى تعلّل  و تراخى نما

   ٧٠».نى استيد که چه اساس متيمالحظه فرمائ. و ملل عالمند

ان عموم يم ىقياست صلح حق ىانت بهائيد ىاما مرحلۀ صلح اعظم كه مقصد اصل

 صلح اعظماّما «: نديفرما ىم ىن مرحله از صلح جهانيامراهلل در مورد ا ىحضرت ول. انسانهاست

ر فرموده صلحى اس ابد يد متعاقب زمانى تحّقق يت که عمًال بابه نحوى که حضرت بهاءاهلل مقرّ

ع نژادها و مذاهب و يعنى زمانى که جميافته باشد يهاى روحانى و معنوى بر جهان غلبه  که جنبه

چ يچ اساسى مرتفع نگردد و هين صلحى بر هيو چن ات و ملل در هم ادغام شده باشندطبق

ن الهى استوار باشد و آن احکام و يانه احکام و قويدستگاهى آن را حفظ نتواند مگر آنکه بر پا

عى که به نام مقّدس حضرت بهاءاهلل منسوب است مذکور و مکتوب يم در نظم جهانى بديتعال

   ٧١».است

وحدت زبان  ىتحقق وحدت عالم انسان ىبرا ىانت بهائيد ىم اساسيگر از تعاليد ىكي

 ىد كه عالوه بر زبان مادرا اختراع شويانتخاب  ىالملل نيك زبان و خط بي ىعنيو خط است، 

با هم ارتباط برقرار  ىدر همۀ مدارس عالم آموزش داده شود تا همۀ مردم عالم بتوانند به راحت

ن باره يحضرت عبدالبهاء در ا. ان برداشته شودياز م ىند و سوءتفاهمات و موانع ارتباطينما

ع ملّت از اهل معارف و علوم يمد جين است که باياز جمله اوامر حضرت بهاءاهلل ا«: نديفرما ىم

ن امر در کتاب يو ا. ند و آن لسان عمومى باشديجاد نمايا ايک لسان انتخاب ياتّفاق کرده 

را يار مشکل شده زين است مسئلۀ لسان بسيو مضمون آن ا٧٢ش نازل شدهياقدس چهل سال پ

سان حاصل ع اقوام و طوائف و تا وحدت لين جميار است و اختالف حاصل شده بيلسان بس

ار است تا بتواند يهر انسان محتاج به لسانهاى بس. نگردد ائتالف مشکل و معامالت مختّل است

را آنچه تا حال در يز. ل استين مستحيد و ايع بشر معامله و معاشرت و مالقات نمايبه جم

 ن همه ممکنيل اين گشته و از براى انسان تحصيمى معلوم و مسلّم شده هشتصد لسان معيآکاد

ن يدر ا. ا انتخاب شود تا آنکه لسان عمومى باشديجاد و يک لسان اين است يپس بهتر ا. ستين

به لسان وطنى . کى لسان عمومىيکى لسان وطنى، ي: صورت انسان به دو لسان محتاج است

د و محتاج لسان يع عالم محاوره نمايد اّما به لسان عمومى با جميخودش با قوم خود گفتگو نما

ن يحال اگر چن. ندينما ىگر بدون مترجم الفت و مصاحبت ميکديع بشر با يباشد و جم ىثالث نم

عموم ملّت از ... ع ملل عالم استيش و سرور جميقه سبب راحت و آسايزى بشود فى الحقيچ

نها يد ايل دهند هر ملّتى نفسى را انتخاب نمايک مجلس عمومى تشکيد يارباب معارف با

ند تا آن لسان يت آن شخص بکنند و لسان را از هر جهت اکمال نماند و معاونيارايانجمنى ب
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را حال بر يز. م آن گران نباشديد و لسان منتخب عموم ملل شود و بر ملّتى تعميانتشار حاصل نما

لهذا تعلّق قلب چندان ... م يجاد نکرده اين لسان را ما ايند ايگويبعضى گران و مشکل است م

ند يق کرده اتمام و اکمال نمايع اعضاء تصديل شود جميجمنى تشکاّما اگر همچو ان. ندارند

ش آن يج نشود راحت و آسايو تا آن لسان ترو. ندينما ىت سرور قبول ميع ملل بنهايآنوقت جم

ار سبب اختالف و سوء يرا اختالف لسان بسيشود ز ىد براى بشر حاصل نميد و شايطور که با

انۀ شرق و يم. ست؟ تفاوت لسان است و بسيانسه چه تفاوتانۀ آلمان و فريمثًال م .تفاهم است

ند وحدت عالم يع بشر به لسان عمومى تنّطق نماياگر جم. ک سبب اختالف لسان استيغرب 

   ٧٣».ندينما ىبشر را خدمت م

شت يل معيكند، تعد ىوحدت كمك م ىكه به رفع اختالفات و برقرار ىگريم مهم ديتعل

اد و ثروت ين است كه فقر زيشت ايل معيمنظور از تعد. ستعالم ا ىو حل مشكالت اقتصاد

ست و آن را نه ممكن يخواهان مساوات كامل ن ىانت بهائيد. ان برداشته شودياد افراد از ميز

حضرت .ان بروديد از ميشد ىداند و نه مطلوب، اما خواستار آن است كه اختالف طبقات ىم

ع بشر به راحت ين و نظاماتى گذارد که جميواند قيبا«: نديفرما ىن باره ميعبدالبهاء در ا

ن يش راحت دارد و به انواع موائد سفرۀ او مزيعنى همچنانکه غنى در قصر خويزندگانى کنند 

امر . ابنديع نوع انسان راحت يانه داشته باشد و گرسنه نماند تا جميز النه و آشير نياست، فق

ابد سعادت براى عالم بشر ممکن يحّقق نن مسئله تيار مهّم است و تا ايشت بسيل معيتعد

   ٧٤».ستين

دن يرس ىبرا. عالم را بر طرف كنند ىتوانند مشكالت اقتصاد ىنم يىن به تنهاياما قوان

ل و يد به ميهستند كه با ىن افراد انسانيا ىعنيتر است،  ىضرور ىم روحانين هدف تعاليبه ا

ن در يندوزند، و ايش از حد نيثروت بب بخشند و يگران را هم از اموال خود نصيرغبت خود د

گران را بر يش و راحت ديخود فراتر روند و آسا ىممكن است كه از فكر منافع شخص ىصورت

 ىان الهياست كه اد ىتيازمند تربين ىن خصلتيجاد چنيا. ح دهنديش ترجيخو ىسود شخص

اعظم از «: نديفرما ىن باره ميحضرت عبدالبهاء در ا. نديجاد نمايتوانند آن را در افراد ا ىم

نُْفِسِهم َولَو کاَن ِبِهم يَو (مثًال در حکم الهى . ان الهى موجوديون در ادياساس اشتراک ْؤِثروَن على اَ

گران را بر يند و ديحتاج اموال خود انفاق نمايد که از خصائص و مايفرما ىم. است) َخصاَصةٌ 

خواهند  ىم )کمونيست ها( ونياشتراک اّما .تيت روحانيت و نهايح دهند، ولى به رضايخود ترج

   ٧٥».ندياشتراک و مساوات به زور جارى نما
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ن از يد«: نديفرما ىحضرت عبدالبهاء م. است ىاسيگر عدم مداخله در امور سيم ديتعل

ن به عالم اخالق است و ياسى مدخلى نه، بلکه تعلّق دين را در امور سيد. است جدا استيس

ت و يد به تربين بايرؤساى د .تعلّق به قلوب دارد نه عالم اجسام. امرى است روحانى و وجدانى

در  ٧٦».ندياسى مداخله ننمايند ولى در امور سيج حسن اخالق نمايم نفوس پردازند و ترويتعل

كه  ىانت بهائياست و د ىاسيس ىها ت در احزاب و فرقهيعضو ىاست به معنايجهان امروز س

ت يكند، چون عضو ىم ىدور يىگرا ز هرگونه تحّزب و فرقهخواند ا ىاهل عالم را به وحدت فرا م

 ىگر به اعتقاد بهائيد ىاز سو. گر استيو مخالفت با احزاب د ىدشمن ىك حزب به معنايدر 

عالم را غفلت از  ىرا مشكل اصليست، زين ىحل مشكالت عالم كاف ىبرا ىاسيس ىراه حلها

ده، بلكه يفا ىتنها ب نه ىاسيدر امور سپس در حال حاضر مداخله . داند ىات ميخدا و روحان

 ىعني، ىانت بهائير كند و با هدف ديياست عالم تغيس ىاما وقت. است ىمخالف اهداف بهائ

  . ن تعارض بر طرف خواهد شدي، هماهنگ گردد اىوحدت عالم انسان

ان نسبت به مسائل كشور يد به نظر برسد بهائيشا. است ىك شبهه ضرورينجا رفع يدر ا

د دانست يند، اما باياست آن مداخله نمايخواهند در س ىاند كه نم عالقه ىتوجه و ب ىخود ب

. ورزند ىز عشق ميورزند به كشور و ملت خود ن ىعشق م ىان همانطور كه به عالم انسانيبهائ

د يبا«: نديفرما ىه و حدود آن مياسيحكم عدم مداخله در امور س ىامراهلل دربارۀ معن ىحضرت ول

هوده و ين و از هر تحّزب و تشّعبى وارسته گردند و از منازعات بينتسابى به حزبى معاز هر ا

ر سازد يند و از اغراض نفسانى که وجه جهان متحّول را متغيده رهائى جويهاى ناپسنديحسابگر

ند و اگر در يک نمايک را از مشاغل کامًال ادارى تفکيپلماتياسى و ديد مشاغل سيبا.  ز کننديپره

چ وجه شغلى را يند و به هيمرّدد باشند از امناء منتخبه در محافل روحانى استفسار نما صيتشخ

ت يد با نهايباالخره با. اسى و حزبى در هر کشور باشديتهاى سيرند که بالمآل منجر به فّعالينپذ

ها و  رىيند و از درگيچون و چرا در راه حضرت بهاءاهلل سلوک نما استقامت و کمال قدرت بى

ق آن شوند که از وسائط اجراء يون است اجتناب کنند و الياسيزه جوئى هائى که کار سيست

م که ين بدانيقي د بهيبا .ت حّق را در نزد بشر تجّسم مى بخشديند که مشيشمار آ است الهى بهيس

ش يان به امور و مصالح کشور خويجاد گردد که بهائين شبهه ايد از آنچه قبًال مذکور شد اينبا

فۀ مقّدسشان در يا از وظيچى مى کنند و يج موجود در وطنشان سرپيا از حکومت رايند و يعتناا بى

روان يش سر باز مى زنند، بلکه مقصود آنست که آرزوى پيج کامل مصالح دولت و ملّت خويترو

ۀ يشائبه و وطن پرستانه به مصالح عال قى حضرت بهاءاهلل در خدمت صادقانه و بىيوفادار و حق
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ن يم آئيقت تعاليۀ اصالت و کمال و حقين عاليرد که با موازيورشان به نحوى صورت مى پذکش

   ٧٧».بهائى منافاتى نداشته باشد

حضرت عبدالبهاء . حقوق همۀ انسانهاست ىتساو ىم بهائيگر از تعاليد ىكي

نفسى ازى از براى يامت. کسانند؛ حقوقشان حقوق واحدهيع بشر در نزد خدا يجم«: نديفرما ىم

ز و يکسانند، عزير ير و فقيدر نزد حّق ام. کّل در تحت قانون الهى هستند؛ مستثنائى نه. ستين

   ٧٨».ر مساوىيحق

د ين تأكين مورد وجود ندارد چنيدر ا يىچ استثناينكه هيامراهلل در بارۀ ا ىحضرت ول

ن امر يء را به احضرت عبدالبها ىاران ممتحن پرعشق و وفايدر ختام، انظار ... «: نديفرما ىم

ن نكته متذكر دارم و آن مواظبت ودقت تام در حفظ حقوق يم و به ايالزم و مهم منعطف نما

از ين مقام امتيدر ا. ىده و مقاميفه و نژاد و عقيۀ افراد است از هر سلك و طايۀ شخصيۀ شرعيمدن

اران و ي ىا ظهو دقت، من دون تردد و مالح ىت سعيد در نهايبا. ح و تفوق جائز نهيو ترج

 ىۀ نوع بشر ادنيش راجع به حقوق اصليدگان حضرت بهاءاهلل در محاسبات و معامالت خويبرگز

ه و معامالت يحقوق مدن... گانه و مؤمن و مشرك و مقبل و معرض نگذارند ين آشنا و بيب ىازيامت

ه چه از ياجتماعأت يافراد در ه. انسان نداشته و ندارد ىانت و اعتقاد باطنيبه د ىظاهره تعلق

ۀ آنان نزد اصحاب عدل و يكسانند و حقوق شخصين مقام ين كل در اين و چه از مشركيموحد

ۀ يۀ شرعيده حقوق مدنيت و ترك عقينفس ارتداد و محجوب... انصاف محفوظ و مقدس و مسلم

   ٧٩».هدند ىرييف و تغيتخف )سوراخ سوزن( چ وجه من الوجوه به قدر سم ابرهيافراد آزاد را به ه

 ىا در تفكر و جستجويت يم و تربيحقوق مثًال در تعل ىن تساويا ىها از جنبه ىبعض

ت يت مردم جهان اهمياكثر ىكه امروزه برا ىگرينجا به جنبۀ ديقت فوقًا ذكر شد؛ در ايحق

   .   ميپرداز ىتر م ، به طور مفصلىآزاد ىعنيدارد،  ىفراوان

   ىآزاد

ك دستش آب ينكه پنهان بود آمده و خوب آمده؛ بر آ«: نديفرما ىحضرت بهاءاهلل م

به نوع  ىء اعظم اله هياز دو هد ىكيرا  ىنجا آزاديدر ا ».ىگر فرمان آزاديو بر دست د ىزندگان

  . اند ن ظهور دانستهيانسان در ا

آن مدتها قبل از ظهور حضرت  ىاسيوس ىدرابعادخاص اجتماع ىخواهيآزاد ىندا

 ىواقع ىوسته بود، اما آزادير فرانسه به وقوع پيمخصوصًا در انقالب كببهاءاهلل بلند شده بود و 

 ىن خواستۀ بر حق انسانها كمك كرده وميق به تحقق ايخداوند از دو طر. افته بوديهرگز تحقق ن
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 ىهايامپراتور ىق اول نابوديطر.متحقق گردد  ىانسان —ىمعنو ِىقيحق ىنده آزاديدتادرآينما

، به وجود ىدموكراس ىملتها وحركت به سو ىجيتعمار، استقالل تدرن رفتن اسيبزرگ، از ب

راه انسان را به  ىدات الهييباشدكه همۀآنها به تأ ىم حقوق بشر، ىالملل نيب ىستمهايآمدن س

 ىمعنو ىكه روح د،يجد ىق دوم آنكه خداوند با ظهوريطر د؛ينما ىهموار كرده وم ىآزاد ىسو

راارائه  ىازمفهوم آزاد ىعيبد ىده وجنبه هايدم ىردرراه آزادبش ِىمشروع وانسان ىبه تالش ها

  . فرموده است، به رشدوتوسعۀآن كمك نموده است

تنها به  ىن است كه آزاديا م پرداخت،يربه آن خواهيمزبوركه درز ىازجملۀجنبه ها

الوه بلكه ع ست،ين) ظلم و واستعمار ىكتاتوريد مانند( ىرونيابرداشتن موانع بينبودن  ىمعنا

 ىزميتحقق آن ن ىبرا ىودرون ىرونيط و لوازم توأم بيامكانات و شرا جاديا عبارت از برآن،

ن يبا ا  .باشند ىمهم ترم زين ىآزاد خود از لوازم، ط وين شرايا بعضأ آمد، چنانكه خواهد. باشد

آن  امثال قانون و جامعه و ست ويط زيمح گران ويد ارتباط با فقط در ىبحث آزاد د،يوسعت د

 خود با فرد خود ىارتباط درون در ىطرف از آن، از تر ىاساس آن و گردد، بلكه قبل از ىمطرح نم

 —ىانسان —ىمعنو ِىازهاين و ىانسان ت وجوديماه قت وينسبت به حق زان شناخت اويم و او

 به خالقش، اساس شناخت وعشق او با خدا بر ارتباط وتعامل او در ىوازطرف خودش، ِىماد

  . ابديومفهوم م ىمعن ده،مطرح ش

  ىاز منظر تمدن و فرهنگ كنون ىف آزاديتعر

گوناگون  ىازجنبه ها ىف متفاوتيخ تعاريبه مرورزمان در طول تار ىمفهوم آزاد ىبرا

 ىها بخشيآزاد ىعنيرود،  ىنۀ حقوق بشر به كار ميشتر در زمين مفهوم بيامروزه ا. ارائه شده است

  . رنديگ ىقرار م ىاست مورد بررسيلتند و در علم سر مجموعۀ عدايا زياز حقوق 

است؛ نبودن موانع  ىبند و ديق ىو ب يىآن رها ىن معنايتر ىدر كل ىمنظور از آزاد

و فهم انجام  يىكه توانا يىدن به كارهايازياست كه در دست  ىبه گفتۀ هابز آزاده كس. است

ا يزايرا آ ىن نوع آزاديا. خواهد ىكند كه مرا ب ىمانعش نباشد تا او كار ىزيدادن آنها را دارد چ

گر يبه كشور د ىكه بخواهد از كشور ىمثالً فرد ىن معنيبه ا. ده استينامآزادى منفى ن يبرل

ن ياش به او اجازۀ ا زا داده شود، اگر خانوادهيپاسپورت و و  برود، اگر در زندان نباشد، اگر به او

اما . توان گفت آزاد است ىن صورت مياو نشوند، در ا مانع ىاجتماع ىكار را بدهند، اگر سنتها

انجام  يىن آن است كه فرد خودش توانايا برليزايبه گفتۀ آ آزادى مثبت. است ىن حداقل آزاديا

چ كس يگر برود و هيبه كشور د ىخواهد از كشور ىكه م ىدر مثال فوق فرد. را داشته باشد ىكار
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تواند به خواستۀ  ىنداشته باشد باز هم نم ى پول كافست اگر خودش مثالً يز مانع او نيچ چيو ه

. ديآ ىان مياز حقوق به م ىگرينوع د ىنجاست كه پايا. كند ىنم ىخود برسد و احساس آزاد

امكان  ىعني(هم بدهد  يىد به آنان توانايست كه مانع افراد نشود، بلكه باين ىجامعه كاف

  ). ن فراهم كندآنا ىره را برايآموزش و پرورش و اشتغال و غ

. ها برسد تواند به همۀ خواسته ىك فرد انسان نمي ىعنيمطلق هرگز وجود ندارد،  ىآزاد

ا از هر يخواست باال بپرد  ىتواند تا هر ارتفاع ىكند؛ نم ىاو را محدود م ىعت آزادين طبيقوان

كند؛  ىمخود را به حكم منطق محدود  ىخود فرد هم آزاد. ند و بشنوديكه خواست بب ىمسافت

داشته باشد كه نتواند همزمان به همۀ آنها برسد ناچار  ىمتضاد ىها كه خواسته ىمثًال هنگام

ن و نظارت يز با وضع قوانيجامعه ن. ديآن نما ىه را فداياز آنها را انتخاب كند و بق ىكياست 

ا از يزدد گران را بديكه بخواهد اموال د ىكند؛ كس ىانسان را محدود م ىآنها آزاد ىبر اجرا

ن طور نباشد ياگر ا. كند ىا بعدًا مجازاتش ميرد يگ ىاو را م ىچراغ قرمز عبور كند، جامعه جلو

گر را سلب كنند و ظلم و يكدي ىهايد و ممكن است خود افراد آزاديآ ىهرج و مرج به وجود م

شروع  ىگريد ىشود كه آزاد ىهر فرد آنجا تمام م ىاند آزاد نجاست كه گفتهيا. ابديستم رواج 

ره يبه قانون و مجازات و غ ىازيگر نيشناختند د ىخود را م ىاگر همۀ انسانها حد آزاد. شود ىم

  . ستين نينبود، اما چن

ا مطلق، بلكه يد محدود باشد يبا ىا آزاديست كه آين نيآنچه امروزه مورد مناقشه است ا

د يتها چه باين محدوديان ازيد وضع كند و انواع و ميبا ىرا چه كس ىآن است كه حدود آزاد

ا دانشمندان؟ ي ىنيد ىا علمايندگان مردم يا نماين كند ييد حاكم تعيرا با ىا حدود آزاديآ. باشد

داشته  يىتهايد محدودين حدود بايا خود آنها در وضع ايالعنانند  ا مطلقين افراد آيك از ايو هر

ت را ين اهميشتريتواند ب ىحاضر مبه آنها در حال  يىاست كه پاسخگو ىنها سؤاالتيباشند؟ ا

  . داشته باشد

   ىانت بهائياز منظر د ىآزاد

. قرار گرفته است ىل مورد نقد و بررسينسبتًا به تفص ىدر كتاب اقدس موضوع آزاد

خروج افراد انسان از  ىعني —يىاروپا ىمقامات، مضرات آزاد ىدر بعض ىرش آزاديضمن پذ

ت يبحث قرار گرفته است و در نها  مورد —وب در جامعهجاد هرج و مرج و آشيادب و وقار و ا

  . برسد ىقيحق ىد تا به آزادينما ىرويپ ىد از احكام و سنن الهيند كه انسان بايفرما ىم

  : اند ح فرمودهين توضين مورد چنيحضرت عبدالبهاء در ا
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مخصوص است  ىاست كه به ذات بار ىاله ىك آزادي: سه قسم است ىآزاد

ك ي. از شؤون ىچ شأنيتواند نمود در ه ىاو را مجبور نم ىكس. ر مطلقو او است مختا

ضرر  ىگريكه به د ىكند به شرط ىخواهد م ىهاست كه انسان هرچه م ىاروپائ ىآزاد

وان ين شأن حيا. وانياست و اعظم درجۀ آن در عالم ح ىعيت طبين حريا. نرساند

انسان هرچه بكند به قدر . نديمان ىم ىزندگان ىد به چه آزادينيور را ببين طيا. است

سوم در تحت سنن و  ىاما آزاد. است ىشود، بلكه نظام مانع آزاد ىوان آزاد نميح

اء يع اشياز جم ىاست كه قطع عالقۀ قلب ىت عالم انسانين حريا. ه استياحكام اله

كند،  ىم ىهر قدر انسان وجدانش ترق. شود ىع مشقات و احزان آسوده مياز جم. كند ىم

   ٨٠...شود و روحش مستبشرتر ىلبش آزادتر مق

نوع سوم انسان نه تنها به  ىدر آن است كه در آزاد ىتفاوت نوع دوم و سوم آزاد

 ىچ انسان عاقلياست كه ه ىهيبد. د ضرر برسانديز نبايگر، بلكه به خودش نيد ىانسانها

ز يداند كه چه چ ىنمشه يهم هم ىچ انسانيان خودش باشد اما هيبكند كه به ز ىخواهد كار ىنم

به طور خاص،  ى، و هر انسانىو دانش انسان به طور كل ىان اوست، چون آگاهيا به زيبه سود 

 ىتواند مطمئن باشد كار ىاست كه فرد م ىم الهياز تعال ىروين تنها با پيبنابرا. محدود است

  . ان او تمام شوديكند كه به ز ىنم

را محدود كند در درجۀ  ىد آزاديآنچه با ىهائپس با توجه به آنچه ذكر شد، از منظر ب

نازل نشده باشد به  ىدر مورد آنچه در كتاب اله ىريگ مياما تصم. است ىاول احكام و سنن اله

ن و يق و تفكر و مشورت به وضع قوانيد با تحقيندگان منتخب مردم سپرده شده است كه باينما

چ يتوانند ه ىنم ىعني، ىه احكام و سنن الهدر امور بپردازند، و آنان محدودند ب ىريگ ميتصم

  . ر دهندييرا به دلخواه خود تغ ىاز احكام اله ىحكم

ت يمثبت اهم ىمفهوم آزاد ىو اما همانطور كه در قسمت قبل ذكر شد در بحث از آزاد

 ىدن به انسانها، تا بتوانند از آزاديتوان بخش ىبرا ىانت بهائينجاست كه ديا. دارد ىاريبس

مانند  ىانت بهائيم ديتعال. ت را قائل استين اهميشتريت استفاده را ببرند، بيد نهاخو ىمنف

حقوق زنان و مردان، مشورت، و  ىشت، تساويل معي، تعدىو عموم ىت  اجباريم و تربيتعل

  . ندينما ىن هدف كمك ميگر به تحقق ايد ىم و راهكارهايتعال ىاريبس

 ىدهد و آن را برا ىم ىاديت زياهم ىه آزادب ىانت بهائيتوان گفت كه د ىدر مجموع م

تنها آرمان  ىكند، اما آزاد ىتحقق آن تالش م ىداند و برا ىم ىرشد و تكامل فرد و جامعه ضرور

 ىنيست، بلكه ديخواهانه نيك نهضت آزادي ىانت بهائيگر ديست، به عبارت دين ىانت بهائيد



 ٤٥  نگاهى تازه به ديانت بهائى

از همۀ  ىن و نوع انسان و جامعۀ انسانآن تكامل و سعادت افراد انسا ىاست كه هدف اصل ىاله

چون  ىگريار مهم ديبس ىآرمانها ىن در كنار آزادياست، و بنابر ا ىجوانب  و به طور كل

ن يان ايكوشد تا تعادل م ىكند و م ىرا مطرح م ىو اخالق ىعدالت، وحدت، و فضائل روحان

  .را محقق سازد ىاهداف عال

   ىانواع آزاد

 ىاقتصاد ىتهايعدم دخالت دولت در فعال ىاقتصاد ىاز آزاد منظور: ىاقتصاد ىآزاد

 ىاد دولت در امور اقتصاديار زيستها كه معتقد به لزوم مداخلۀ بسياليبر خالف سوس. افراد است

آزاد باشد  ىاقتصاد ىتهايكردند كه اگر فعال ىك تصور ميوكراتها و اقتصاددانان كالسيزيهستند، ف

ن ين و مرغوبتريشود، مثًال بر اساس قانون عرضه و تقاضا ارزانتر ىجۀ ممكن حاصل مين نتيبهتر

ست و مشكالت ين نياما تجربه نشان داد كه چن. رديگ ىكنندگان قرار م ار مصرفيكاالها در اخت

  . از دخالت دولت است ىمستلزم حدود ىاقتصاد ىمثل بحرانها ىفراوان اقتصاد

از  ىكياگرچه . مورد قبول است ىاديتا حدود ز ىاقتصاد ىآزاد ،ىدگاه بهائياز د

اد مقبول است و يكه نه ثروت ز ىن معنيشت است، به ايل معيتعد ىانت بهائيد ىم اساسيتعال

خواهد كه  ىدر درجۀ اول از افراد ثروتمند م ىانت بهائين هدف، ديتحقق ا ىاد، براينه فقر ز

ازمندان ياجات نيش را به رفاه عموم و رفع احتياز ثروت خو ىل خود، نه به اجبار، بخشيبه م

ه مقنن و مقرر كه اهل يع الهيشرا«: نديفرما ىن مورد ميحضرت عبدالبهاء در ا. اختصاص دهند

ند و يد انفاق نمايش را باياز مال خو ىمبلغ ىضعفا هر سال ىريثروت محض اعاشۀ فقرا و دستگ

ن خصوص به ين است و چون در ايع ع فرضيه است و بر جميعت الهين از اساس شريا

ب يست و محكوم نه بلكه به صرافت طبع و طيظاهر انسان از طرف حكومت مجبور ن حسب

ن است و يريار محبوب و مرغوب و شيد بسينما ىحان انفاق بر فقرا ميت روح و ريخاطر در نها

   ٨١».نستيمذكور ا ىمقصود از اعمال مبروره كه در كتب و الواح اله

ن اعتدال را به وجود آورند و از يكه ا ىنيتوان اكتفا كرد و وجود قوان ىنم نياما به هم

حضرت . است ىز ضروريثروتمندان و فقرا بكاهند ن ىان سطح زندگيش از حد ميفاصلۀ ب

وضع شود كه مانع  ىن و نظاماتين است كه قوانياعتدال ا«: نديفرما ىن مورد ميعبدالبهاء در ا

م ياز جمله به سه ٨٢».ه جمهور گرددياج ضرورينفوس شود و دافع احت ىلزوم بعض ىثروت مفرط ب

انداز ممكن  كه پس ىش دستمزد به حديا افزايمه، يها، ب ا سود كارخانهيشدن كارگران در سهام 

  . نديفرما ىگردد، اشاره م



 ىبهائ ىاساس ميتعال  ٤٦

ستند، بلكه در ينكه مردم تابع حكومت خودكامه نيا ىعني ىاسيس ىآزاد: ىاسيس ىآزاد

ه يتوانند قوۀ مجر ىم ىرند و در امور عموميگ ىت قانون قرار ميخود مورد حما ىصخصو ىزندگ

ز تا حد ين ىن آزاديا ىانت بهائيدر د. نديكنند كنترل نما ىكه انتخاب م ىا را توسط قوۀ مقننه

روش « چنانكه درقسمت ارائه شده است كه، ىاز دموكراس ىن شده است و شكليتأم ىاديز

اعضاء (تمام مسؤوالن ادارۀ جامعه . سابقه است ىدر جهان ب خواهدآمد،» ىادارۀجامعۀبهائ

ز با يشوند و انتخاب آنان ن ىتوسط عموم مردم انتخاب م) ىالملل نيو ب ىو مل ىوت عدل محليب

م و مؤمن و فعال بودن، يسل ىو فقط با مالكها ىداتوري، بدون وجود احزاب وكاندىمخف ىرأ

) ىالملل نيو پنج سال در سظح ب ىو مل ىسطوح محل ىكسال براي فعالً (محدود  ىمدت ىبرا

شتر با عموم مردم مشورت كنند و به يشوند موظفند هرچه ب ىكه انتخاب م ىافراد. شود ىانجام م

ين ن آئيانگذارايكه توسط خودبن» نوزده روزه ىافتهايض«به نام  ىن منظوراجتماعات منظميا

  . باشد ىوت عدل ميب ىافراد و ارائۀ گزارشها ىمحل ارائۀ پيشنهادها تشريع شده،

. خاص خودش را دارد ىتهايمحدود ىگر آزاديز مانند انواع دين ىاسيس ىن آزادياما ا

 ىوادار ىاجتماع ىعالوه برجنبه ها ىانتخابات بهائ ىت معنويفينظربه ك العدل اعظم، تيب

در  ،ىاسيناسالم س ىازروش ها ىانتخابات بهائ بودن نحوۀ ىبه علت عار زين و آن، ىوحقوق

ت طبق يدرنها و منصفانه مبذول دارد، ىشنهادها توجه كافين حال كه موظف است به همۀ پيع

م يطبق تعال ده اند،يشان به آن بخشيكه خودحضرت بهاءاهلل دركتاب آسمان ىارمشروعياخت

 ىريگ ميصمت_ ىالت نفسانيونه تما- شيخو ىوجدان معنو ىزبراساس ندايون ىواحكام بهائ

آن  ن ويمتفاوت وبعضأمتناقض ا ىجه موظف به اعمال نظرات وخواسته هايكنند ودرنت ىم

 ىانسان- ىاله ىت حرمت نظاميهم به خاطر عشق به خداوهم رعا ز موظفند،يستند، و افراد نين

احترام به آراءخود وهم به جهت حفظ وحدت ومحبت  ىهم برا و ده اندين را برگزآ كه خود

مان ين همه چون درجات اياما با ا.اطاعت كنند العدل، تيمات بيج تصمياز نتا ،ىهانجامعۀ ج

ناف يحضرت بهاءاهلل به افراداجازه وحق است ادراك وشناخت انسان ها متفاوت است، و

 ىجۀ نهائيد نتيدا كند، اما بايتواند ادامه پ ىالعدل اعظم هم م تياعطافرموده اند كه تا سطح ب

   ٨٣.است ىت وحدت از منظر بهائين نظر به اهميا. رند و به آن عمل كننديپذرا هرچه باشد ب

است  ىو اجتماع ىشخص ىهايآن نوع آزاد ىمدن ىهايمنظور از آزاد: ىمدن ىهايآزاد

ن ي، آن را تضمىشود و قانون، جز در موارد مصلحت عموم ىم ىافراد ناش ىكه از مناسبات مدن

 ىان، آزاديب ىن آزاديه و مذهب و وجدان است، همچنشياند ىن آنها آزاديمهمتر. كند ىم

انت يدر د. انتخاب شغل و مانند آنها ىانتخاب محل سكونت، آزاد ىكسب اطالعات، آزاد



 ٤٧  نگاهى تازه به ديانت بهائى

 ىشتريت بينجا به دو مورد كه اهميدر ا. د قرار دارديمورد تأك ىمدن ىهاين آزاديهمۀ ا ىبهائ

   ٨٤.ميپرداز ىدارد م

: ديگو ىحقوق بشر م ىۀ جهانياعالم ۱۸مادۀ  :نيشه، وجدان و دياند ىآزاد

ر ييتغ ىن حق مستلزم آزاديا: مند شود ن بهرهيشه، وجدان و دياند ىحق دارد از آزاد ىهرشخص«

 ى، عبادتها، و اجراىنيا اعتقاد، در قالب آموزش دين ياظهار د ىن آزاديا اعتقاد و همچنين يد

   ».است ىا عمومي ى، به طور خصوصىجمعا به صورت ي يىبه تنها ىنينها و مراسم دييآ

معنا را  ىقرار دارد، چون جستجو ىر آنها در مركز توسعۀ انسانييد و تغيحفظ عقا ىآزاد

ى متقابل كليۀ حقوق بشر به عالوه، همبستگ. سازد ىاست ممكن م ىز وجدان بشرياز متمايكه ن

ك جامعۀ عادالنه و مرفه و يده يعق ىدهد كه بدون آزاد ىت نشان ميتوسعه و امنبا يكديگر 

   ٨٥.ز وجود نخواهد داشتيآم صلح

آن  ىمقدس و محترم است و آزادگ ىوجدان انسان«: نديفرما ىحضرت عبدالبهاء م

ق ين اطوار و اكتشاف اسرار خلقت و ظهور حقايل اخالق و تحسيباعث اتساع افكار و تعد

   ٨٦».مكنونۀ عالم امكان است

 خدامهربان است،« :نديفرما ىم ،۲۸۴- ۲۸۵:صص ،۲جلد كتاب خطابات، در زيون

 چرا م،يدار ىمهربان ىن خدايمادام كه همچن.بخشد ىض ميع فيبه جم كند، ىت ميع راتربيجم

 اوبه همه مهربان است، رازق ما است، او مااست، ىمرب او اوخالق مااست، م؟يمهربان باش نا ما

 است، ىن محّمديا است، ىسوياوع است، ىن موسويم ايم؟چرابگوئيپس چرامانامهربان باش

ف مااست كه به كل يخلق كرده وتكل را ما همۀ خداوند. به ماندارد ىنهادخليا است؟ ىاوبودائ

امت مكافات ومجازات ياودرروزق.راجع به خداست اّمامسائل عقائد،.ميمهربان باش

ات ينون عنامم م،يكن ىاله ىنَعما شكر ديبا ما نداده، قرار دهد؛خداوندمارامحتسب آنها

ن چه يا.ت نمودهيع ماسمع وبصرعنايبه جم م كه مارابه صورت ومثال خودخلق فرموده،ياوباش

ن موهبت يدبه شكرانۀايمابا.... است ىن چه تاج درخشانيا. است ىتين چه عنايا. است ىموهبت

نزاع  نيشود تاا ىنوران ىن جهان ظلماتنيا گردد، ىعالم ملكوت ،ىن عالم انسانيتاا...ميپرداز

ن يا ،ىاله ىاين است مقصودازبعثت انبيا.ت محبت والفت حاصل شوديوجدال برافتد ونها

قت تاوحدت عالم يشمس حق ىن است مقصود ازتجليا ،ىانزال كتب آسمان از است مقصود

   ».ظاهر گردد ىانسان

دل و  ىوجدان و آسودگ ىاز وظائف و صوالح حكومت آزادگ«: نديفرما ىن ميهمچن

        ٨٧».ر جهات استيسا ىاليدرجات و است ىع اعصار باعث ترقيدر جم جان است و
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م كه يديد. شه رايمذهب و اند ىآزاد ىعنيد، ين نمايوجدان را تأم ىد آزاديحكومت با

افتن افكار و متعادل شدن اخالق و بهبود رفتار يشه را سبب وسعت ياند ىحضرت عبدالبهاء آزاد

م ين تعلين جهت اوليبه هم. اند پنهان در عالم دانسته ىها قتيو كشف اسرار خلقت و ظهور حق

 ىبه جستجو ىد با كمال آزاديهر فرد با ىعنيقت است؛ يحق ىحضرت بهاءاهلل تحر ىاساس

د فرزند خود را به ينبا ىن بهائيوالد. نديل است برگزيرا كه ما ىنيده و ديقت پردازد و هر عقيحق

ت افكار ين اهلل حريدر د«: نديفرما ىعبدالبهاء م حضرت. مجبور سازند ىانت بهائيرش ديپذ

ر يين خود را تغياگر بخواهد د ىفرد بهائ ٨٨».ر از خدايست غيرا حاكم بر وجدان نيهست، ز

 ىن امر به قدريا.(ديع نماييا حقوق او را تضيچكس حق ندارد مانع او شود يدهد، ه

بلكه  باشد، ىجب القتل نمنه تنهاوا ،ىن فرديداست كه برعكس ادوارگذشته چنيموردتأك

وحدت اساس  ىانت بهائيد ىم اساسياز تعال ىكي). شود ىز محسوب نميمرتِدنجس ومحروم ن

مند  ان بهرهيروان همۀ اديب پين ترتيبه ا. د سبب الفت و محبت باشدين باينكه ديان است و اياد

االذكار  كه مشرق ىهائمعابد ب. گر به جدال پردازنديكديد با يشوند و نبا ىقت شمرده مياز حق

روان همۀ ياست و پ ىان الهياز اد ىكيدهندۀ  ك نشانيدر هستند كه هر ۹ ىشوند دارا ىده مينام

  . ش پردازنديۀ خويتوانند در آن به تالوت ادع ىان مياد

دراستنباط از آثار  ل كند،يگران تحميد بر را نظرات خود دينكه نباين ايدرع ىفرد بهائ 

زوجود ندارند كه افراد مجبور باشند ين ىونيا روحاني ىمذهب ىآزاد است و علما ىو كلمات اله

از فرقه فرقه شدن  ىريحفظ وحدت و جلوگ ىن برايهمچن اما رند،ير آنان را بپذير و تعبيتفس

ن ِ يحات دو مبينات وتوضييانات حضرت بهاءاهلل وتبيفصل الخطاب آثار وب ،ىجامعۀبهائ

 ىگريامراهلل وجودداردوهرمسألۀمبهم د ىعبدالبهاء و حضرت ول حضرت ىعني شان،يمنصوص ا

» ىبهائ جامعۀ روش ادارۀ« د، چنانكه درادامه درقسمتيش آينده پيكه درطول زمان درحال وآ

 ىمنصوص ورسم مركز ت العدل اعظم،يحات بيت وتوضيهدا با تأينها آمد، خواهد

  ونه — وبه اثرقلم خودشانل آن توسط خودحضرت بهاءاهلليكه تشك ،ىجامعۀبهائ

  .    ديحل وفصل خواهدگرد وامرشده،  عيتشر —ىافرادوجامعۀبهائ

حق  ىهر فرد«: ن آمده استيحقوق بشر چن ىۀ جهانياعالم ۱۹در مادۀ : انيب ىآزاد

 ىم و نگرانيد خود بياز داشتن عقا ىن حق مستلزم آن است كه كسيان دارد و ايده و بيعق ىآزاد

ان، بدون يافت و انتشار اطالعات و افكار، به تمام وسائل ممكن بيد و در كسب و درنداشته باش

   ».آزاد باشد ىمالحظات مرز
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ان يد خود را بيرا اگر افراد نتوانند عقاين است زيشه و دياند ىن حق از تبعات آزاديا

   .ديآ ىد به وجود ميرش عقايدر پذ ىديت شديگران را بشنوند محدوديد ديكنند و عقا

ر فرد يدناپذيان امراهلل اصل حق ترديدر بن«: نديفرما ىن مورد ميامراهلل در ا ىحضرت ول

ات خود مقرر و يد و نظرياعالن وجدان و ابراز عقا ىاو برا ىر و آزاديالضم ىاظهار ماف ىبرا

 ىان از جمله حقوق بشر است كه به صراحت در آثار بهائيب ىن، آزاديبنابرا ٨٩».محفوظ است

  . د قرار گرفته استييأمورد ت

قت حاصل تعامل يق آشكار گردد، چون حقيان آن است كه حقايب ىهدف از آزاد

ك ين عقد مجلس، هر يح«: نديفرما ىن ميحضرت عبدالبهاء در مورد مشورت چن. هاست شهياند

كند، ابدًا او  ىمقاومت م ىگرياگر د. ديان و كشف برهان نمايش را بيخو ىت رأيبه كمال حر

قت شعاع ساطع يموافق معلوم نشود و بارقۀ حق ىرا تا بحث در مسائل نگردد، رأينشود؛ ز مكدر

   ٩٠».نديش نمايخو ىان رأيب ىت آزادگيد به نهاياعضاء محترمه با... از تصادم افكار است

ر اوست، يت خطيفه و مسئولينه تنها حق فرد است، بلكه وظ ىات شخصيان نظريب

هرگونه «است كه  »ريت خطيمسئول«ن يا ىند فرد دارايفرما ىامراهلل م ىچنانكه حضرت ول

ا يط يشرا ىاصالح و عالج بعض ىكند برا ىرا كه وجدانًا احساس م ىا انتقاديه يشنهاد، توصيپ

ت اما با احترام و يد ارائه دهد به صراحت و تماميخود، با ىموجود در جامعۀ محل ىشهايگرا

ات ين نظريبه چن«و اعضاء محفل هم موظفند كه  ».ديم نمايمالحظه به اعضاء محفل تقد

   ٩١».نديق مبذول نمايعرضه شده توجه دق

است كه فرد  يىافات نوزده روزه از جمله محلهايز اشاره شد، ضيهمانطور كه قبًال ن

  . انتقادات خود بپردازد ىح نظرات و حتيان صريتواند به ب ىم

كه از ضمائم  ىاسيو س ىاق حقوق مدنثيدر م. دارد يىتهايز محدوين ىن آزاديالبته ا

: محدود شده است، از جمله ىان با عوامل متعدديب ميۀ جهانى حقوق بشر است آزادىاعال

، ىا اخالق عموميا سالمت ي ىا نظم عمومي ىت مليگران، حفظ امنيت ديثيا حياحترام حقوق 

ض و اعمال يبه تبع كه ىو مذهب ى، نژادىجنگ و دعوت به هر نوع خصومت مل ىغ برايمنع تبل

  . انجامديخشونت ب

شده است كه از جمله عبارتند  ىنيب شيان پيب ىبرا يىتهايز محدودين ىدر آثار بهائ

: نديفرما ىره، چنانچه حضرت بهاءاهلل ميت و غيت ادب، صداقت، انصاف و خلوص نيازرعا

ن و در يانصاف مزمقدس باشد و به طراز عدل و  ىنگارنده را سزاوار آنكه از غرض نفس و هو«

   ٩٢».قت آن آگاه شود و بنگارديد تا بر حقيامور به قدر مقدور تفحص نما
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 ىا العاده ت فوقياهم ىو مخابرات ىارتباط ىستمهايان، سيب ىدر بحث از آزاد

ار يان را بسيب ىهستند و آزاد ىمل ىتحت كنترل حكومتها ىاديرا اكنون تا حد زيابند، زي ىم

 ى، مافوق حكومتهاىك جامعۀ متحد جهاني ىبرقرار ىانت بهائيد هدف. ندينما ىمحدود م

. ان برداشته شونديهستند از م ىن موانع آزاديكه از بزرگتر ىود ملي، است كه در آن موانع و قىمل

ع ياز جم«كه  ىالملل نيك دستگاه ارتباطات و مخابرات بين مورد به يامراهلل در ا ىحضرت ول

دان دهد يد بشر كامًال ميبه اظهار نظرات و عقا«كه  ىو به مطبوعات »شدآزاد با ىود مليموانع و ق

ود يرد ابا كند و از قي، قرار گىو چه عموم ىنكه مورد سوءاستفادۀ ارباب غرض، چه شخصيو از ا

   ٩٣.نديفرما ىاشاره م »ابدي يىنفوذ ملل و دول متنازع رها

مندان را به مطالعۀ  م و عالقهيكن ىن موارد اكتفا ميبه هم ىمدن ىهايدر بحث از آزاد

 ىۀ رفاه عالم انسانياني، از جمله بىبهائ ىالملل نيجامعۀ ب ىها هياني، مخصوصًا بىر آثار بهائيسا

  . ميينما ىدعوت م

ده گرفته شود آن است كه يد ناديد و نباينما ىت اشاره به آن الزم ميكه در نها ىا نكته

داده شده  ىاريت بسياهم ىو مدن ىاسيو س ىاقتصاد ىهايبه آزاد ىانت بهائياگرچه در د

برعكس، . ستين ىآزاد ىو معنو ىانت به مفهوم روحانين ديعدم توجه ا ىن به معناياست، ا

قلب و روح است  ىآزاد ىاز منظر بهائ ىقيحق ىاند، آزاد همانطور كه حضرت عبدالبهاء فرموده

  . شود ى، حاصل مىر عالم مادفعال د ىن زندگي، در عىكه با دل بستن به جهان اله

   ىم اخالقيتعال

بودكه  ىانت بهائيد ىروحان ىومباد ىم اساسينجا ذكر شد تعاليآنچه تا ا

شتر ياگرچه تعداد آنها ب(گانه مشهورند  م دوازدهياست ومعموًال به تعال ىموردبررس ىازمنظراجتماع

 ىم بهائيگر تعاليدستۀ د .دارند ىم و اساسينقش مستق ىو در تحقق وحدت عالم انسان) است

 در را آنها ديان بايبهائ فرد فرد و گردد ىم ىبررس ىفرد منظر از است كه معموالٔ  ىم اخالقيتعال

فوق  ىواجتماع ىم اساسيآن درتحقق تعال ىقطع آثار تا پرورش دهند، آورده، به وجود خود

  . گردد ىاشاره م ازآنها ىن قسمت به بعضيدرا .گردد آشكار ىبشر كل جامعۀ در الذكر،

دارند به  ىت فراوانيانت محسوبند و اهميان از اصول ديدر همۀ اد ىم اخالقيتعال

بشر است، چنانكه حضرت  ىان ارتقاء سطح اخالقيتوان گفت هدف از ظهور اد ىكه  م ىطور

َم َمكاِرَم اْالَْخالق«: رسول اكرم فرمودند تَمِّ ِعثُْت ِالُ خوب را  مبعوث شدم تا اخالق ىعني(» بُ

   ٩٤».ن به عالم اخالق استيتعلق د«: نديفرما ىز ميحضرت عبدالبهاء ن)  ل كنميتكم
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 ىان مشترك است، ولين درهمۀ ادياست و بنابرا ىان الهياساس اد ىم اخالقيتعال  

ن اگرچه يبنابرا. كند ىدا مياو ارتقاء پ ىهمراه با ترق ىم و اصول اخالقين تعاليدرك بشر از ا

چون محبت و صداقت و امانت و شجاعت و عفت و  ىاخالق ىميهمان اصول قد ىانت بهائيد

د، اما ينما ىج ميره را ترويا و خضوع و غيو ادب و وفا و ح ىدوست ثار و نوعيعصمت و انصاف و ا

 ىدر هر دور«: نديفرما ىچنانكه حضرت عبدالبهاء م. ارتقاء داده است ىآنان را به مقام باالتر

اران موافق بود، نه با دشمنان يرۀ يمحصور در دا ىو حكم به محبت، ولامر به الفت بود 

 ىا فهينه و محصور در طا ىه محدود به حديع اوامر الهين دور بديمخالف، اما الحمدهلل كه در ا

حان محب و يت روح و ريبا دشمنان به نها ىد با كل حتين  است كه بايمقصود ا... ستين

   ٩٥».مهربان بود

د، مظهر يبه خضوع و خشوع و افتادگى اکتفاء منمائ«: دينفرما ىم امراهللوحضرت ولى   

ن يان بوده، در اينيشيمهر و وفا و شفقت و محبّت نصائح پ .ديد و فناى محض شويت گرديمحو

   ٩٦»دور اعظم اهل بهاء به فداکارى و جانفشانى مأمور

از  ىنمونه تعداد ىنجا براي، در اىانت بهائيدر د ىت اصول اخالقيبا توجه به اهم  

  : گردد ىامراهلل مربوط به اخالق درج م ىانات حضرت بهاءاهلل، حضرت عبدالبهاء و حضرت وليب

   ٩٧.ديياالير است، او را به گفتار زشت ميذكر خ ىلسان از  برا •

   ٩٨.ديام نماياالرض ق ىع من علياست كه به خدمت جم ىامروز انسان كس •

َحٌد َعلَى  •    ٩٩.اََحداليْعتَِرْض اَ

   ١٠٠.اِالنْصاف ىاِء ِعندياََحب اَالش •

د و بر يقول مجادله نمان عباد کسى است که در يم غافلتريگو ىبه راستى م •

د، نه به يارائيب به اعمال خود را  بگو اى برادران. ديجو تفّوق  برادر خود 

  ١٠١.اقوال

 ىباشد البته به جبروت باق ىكه درآن شائبۀ حسد باق ىد قلبيبدان ىبه راست •

   ١٠٢.ديايمن در ن

د و رضاى او در خلق او بوده و خواهد يل رضاى دوست مشى نمائيدر سب •

ت او وارد نشود و در اموال او يعنى دوست بى رضاى دوست خود در بيبود، 

چ يح ندهد و خود را در هيد و رضاى خود را بر رضاى او ترجيتصّرف ننما

   ١٠٣.امرى مقّدم نشمارد
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د و ذلّت يب تو بزرگ ننمايم را بزرگ مدان تا عب مرديبد مگو تا نشنوى  و ع •

   ١٠٤.دينفسى مپسند تا ذلّت تو چهره نگشا

   ١٠٥.ديندازيد و ثوب تکبّر از بدن بيجامه غرور را از تن بر آر •

به عزّت افتخار . ديا دل برداريد و از دنيگر مدارا نمائيکدياى برادران، با  •

کّل را از تراب خلق نمودم  قسم به جمالم که. ديد و از ذلّت ننگ مداريمنمائ

   ١٠٦.ميراجع فرما و البتّه به خاک

د که مبادا از غفلت يا را از ناله سحرگاهى فقرا اخبار کنياى پسران تراب، اغن •

لَکَرُم َو الُْجوُد ِمن . ب ماننديبه هالکت افتند و از سدره دولت بى نص اَ

َهن زَ يِخصالى َف    ١٠٧.َن ِبِخصالىيئًا ِلَمن تَ

ص محروم يرا که الزال حريگذاشت و به قناعت قانع شد، زد يحرص را با •

   ١٠٨.بوده و قانع محبوب و مقبول

د يد و اگر نفس نارى غلبه نماياالئيبت ميلسان مخصوص ذکر من است به غ •

را که هر کدام از شما يبت خلق من، زيد نه به غيوب خود مشغول شويبه ذکر ع

بَصر و اعرف    ١٠٩.از نفوس عباد من ديبنفس خود اَ

قه از ين ناس نفوسى هستند که بى ثمر در ارض ظاهرند و فى الحقيتر پست •

ارجح عند اهلل  اموات محسوبند بلکه اموات از آن نفوس معّطله مهمله

   ١١٠.مذکور

   ١١١.ه انسان است و به او از دونش ممتازيدب از سجا •

محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر كاشانه النه  •

   ١١٢.دينما

ه يدر نصوص اله. باشند ىو عفت عظم ىد مظاهر عصمت كبرياهل بهاء با •

ن است كه اگر َربّات ِحجال به ابدع جمال يچن ىه به فارسيمرقوم و مضمون آ

س ين است در تقديمقصد ا. فتديشان بگذرد ابدًا نظرشان به آن سمت نيبر ا

ند تا كل بر ا و حجاب مشهور آفاق گرديه و عفت و عصمت و ستر وحيو تنز

عصمت  ىا را ذرهيشان شهادت دهند، زيۀ ايو طهارت و كماالت عفت ىپاك

   ١١٣.معرفت است ىاياعظم از صدهزار سال عبادت و در
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ا نفسى است که جام وفا بخشد و اعدا را دّر عطا يوم مقّرب درگاه کبريال •

ار ير شود و هر خصم لَدود را يچاره را دستگيمبذول دارد، حتّى ستمگر ب

   ١١٤.دودوَ 

ت يد و در موارد ظهور بغضا به نهايت وفا مجرا داريت و جفا نهايدر مقابل اذ •

   ١١٥.ديصفا معامله كن

ند، يد قصور در خود بيبا ى، انسان چنانكه مرقوم نمودىبندۀ صادق اله ىا •

 ىتحر ىد خطاپوش باشد و در هر نفسيگران بايگران، بلكه در حق دينه د

از كماالت آن شخص دم زند، نه قصور و  د، نه نقائص،  ويكماالت نما

   ١١٦.نواقص

   ١١٧.ستينتر از وفا نيريبهتر و خوشتر و ش ىدر عالم وجود صفت •

فقط به  ىك نفر بهائيات ياگر ح. دييم نمايعظ ىات را صرف امريانفاس ح •

انجام  ىميمصروف گردد چه امر عظ ىب و تكرار مكررات اداريتبادل مكات

شؤون  ىانجام گردد كه سبب ترق ىقرره به طورفۀ ميد وظيداده است؟ پس با

روزمره تجاوز و روح ابتكار  ىان عاديمملكت و ملت شود و در امور از جر

شؤون  ىو ترق ىوسته در بسط و توسعه منافع و مصالح اداريوجود داشته و پ

   ١١٨.گردد ىمملكت فداكار



 

 



 

 

  :فصل پنجم

و رفاه  نۀ وحدتيدر زم ىجامعۀ بهائ ىالملل نيب ىتهايفعال

   ىعالم انسان

 ىوحدت عالم انسان ىبرقرار ىان براياز اقدامات بهائ ىكيهمانگونه كه ذكر شد، 

 ىاند، بلكه برا ن اصول اكتفا نكردهيان ايان به بياما بهائ. الذكر است فوق ىم اساسيج تعاليترو

  . اند مبذول داشته ىا العاده آنها در نقاط مختلف عالم تالش فوق ىاجرا

حضرت بهاءاهلل در آثارى . ان اوايل ظهور جديد اين اقدامات در ايران آغاز شداز هم

مثل لوح سلطان و لوح دنيا، و حضرت عبدالبهاء نيز در آثارى مانند رسالۀ مدنيه و رسالۀ سياسيه 

اهل ايران را به اصالح امور معنوى و فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى تشويق و راهنمايى فرمودند 

يان در پاسخ به آن، اقدامات فراوانى را در جهت انجام اين اصالحات، مانند ساختن و بهائ

متأسفانه بسيارى از اين . مدرسه و حمام و بيمارستان و غيره به سبك جديد، انجام دادند

زحمات در اثر نادانى و تعصب رهبران دينى و مملكتى به هدر رفت، اما به هر حال تحول 

 دراين موردازجمله مراجعه شودبه بيانيۀبيت العدل اعظم باعنوان(ود آوردعميقى در ايران به وج

  ). همايون.ب از بهائيان وايران آينده، كتاب و قرن انوار؛

خطاب به پادشاهان و سران عالم  ى، حضرت بهاءاهلل با ارسال الواحىالملل نيدر سطح ب

. نوع انسان فراخواندندحصول وحدت  ىم برايل مجامع عظيس صلح و تشكيآنان را به تأس

 ىمثل مكاتبه با سازمان مركز( ىالملل نيز عالوه بر مكاتبات خود با مجامع بيحضرت عبدالبهاء ن

شه ياز صاحبان اند ىاريبا تعداد بس ىغرب ىنهايخود به سرزم ى، در سفرها)دار در الههيصلح پا

شان به عمل يمختلف با اات يكه نشر يىها شان در مصاحبهيا. و تفكر ارتباط برقرار نمودند

ك موهونك يكا را شركت در كنفرانس صلح ليآوردند هدف خود از مسافرت به كشور آمر

)LAKE MOHONK PEACE CONFERENCE (دهندگان آن عنوان  به دعوت سازمان

  . نمودند
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شروع  ىالملل نيب ىها امراهلل سازمان ىدر زمان حضرت ول ىانت بهائيهمزمان با توسعۀ د

 ىو مل ىتها و خدمات خود را در سطوح محليز دامنۀ فعالين ىنمودند و جامعۀ بهائ ىريگ به شكل

با جامعۀ  ىجامعۀ بهائ ىتوان در همكار ىن ارتباط را مينقطۀ اوج ا. گسترش داد ىالملل نيو ب

امعۀ ًال به ارتباط جيذ. وابسته به آن مشاهده نمود ىملل و بعدها با سازمان ملل متحد و سازمانها

انجام شده اشاره خواهد شد و سپس  ىها ىاز همكار يىها ن سازمانها و نمونهيبا ا ىبهائ

شرفت و رفاه يبه منظور بهبود و پ ىو محل ىدر سطوح مل ىاز اقدامات جامعۀ بهائ يىها نمونه

  . ديارائه خواهد گرد ىعالم انسان

  ارتباط با جامعۀ ملل و سازمان ملل متحد 

در ژنو كه مقر جامعۀ  ىالملل نيب ىس دفتريبا تأس ىجامعۀ بهائ ىالديم ۱۹۲۶در سال 

جامعۀ ملل با چاپ نام . برقرار نمود ىالملل نين نهاد بيجاد ارتباط با ايا ىبرا ىملل بود، مركز

 ىبرا يىربناين دفتر به عنوان زيا. ت شناختيخود آن را به رسم ىات رسمين دفتر در نشريا

  . نمود ىجامعۀ ملل عمل م ان دريمشاركت بهائ

با آن برقرار نموده  ىكيارتباط نزد ىش سازمان ملل متحد جامعۀ بهائيداياز آغاز پ

سكو امضاء يمنشور سازمان ملل متحد در سانفرانس ىالديم ۱۹۴۵كه در سال  ىهنگام. است

ان تعهدات و با عنو ىۀ بهائياعالم ۱۹۴۸در سال . ز حضور داشتنديان نيندگان بهائيد، نمايگرد

ك يرا به عنوان  ىد و در سال بعد سازمان ملل جامعۀ بهائين سازمان گرديم ايحقوق بشر تسل

 'THE BAHA ىبهائ ىالملل نيبا عنوان جامعۀ ب ىالملل نيب ىردولتيسازمان غ

INTERNATIONAL COMMUNITY ن يافت ايپس از در ١١٩.ت شناختيبه رسم

ن سازمان آغاز يبا شور و حرارت فراوان در ا ىر جامعۀ بهائيت گسترده و چشمگياعتبارنامه، فعال

ارائۀ  ىاز مردان و زنان داوطلب برا ىريگروه كث ىدر سازمانده ىجامعۀ بهائ يىتوانا. ديگرد

 ىهمكار ىبرا ىنۀ مساعديزم ىو اقتصاد ىگوناگون اجتماع ىها نهيخدمات بشردوستانه در زم

ها و  ىبند ان از دستهين از آنجا كه بهائيعالوه بر ا. ساخت فراهم ىالملل نين سازمان بيبا ا

 ىكاران سازمانها اندر  به دور هستند، مورد اعتماد و توجه تمام دست ىاسيمشاجرات س

خواهد  ىنم ىن افراد آشكار شد كه جامعۀ بهائيهمۀ ا ىبه مرور زمان برا. قرار گرفتند ىالملل نيب

ت ين مشاركت و فعاليش استفاده كند، بلكه اياهداف خو ل بهياز حسن شهرت خود در جهت ن

  . باشد ىتنها در جهت خدمت به عموم نوع بشر م ىدر خدمات اجتماع

 ىرا برا ىافكار عموم ىبود كه در سطح جهان ىا تها عبارت از برنامهين فعالياز ا ىكي

ملل متحد  ىمل ىت از انجمنهايرش سازمان ملل متحد مساعد نموده و آنان را به حمايپذ
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)UNITED NATION ASSOCIATONS (ك ي ۱۹۶۸ن در سال يهمچن ١٢٠.ب نموديترغ

ملل متحد انتخاب شد و بعدًا  ىردولتيغ ىسازمانها ىتۀ اجرائيت كميبه عضو ىندۀ بهائينما

در  ىجامعۀ بهائ ۱۹۷۰به عالوه، در سال  ١٢١.ته را احراز كرديس آن كميس و نائب رئيمقام رئ

در سال  .افتيبه مقام عضو مشاور ارتقاء  (ECOSOC)ملل متحد  ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا

عضو  ۱۹۷۶شد و در سال   (UNEP)ست ملل متحد يط زيرسمًا عضو وابستۀ برنامۀ مح ۱۹۷۴

به عنوان عضو مشاور  ۱۹۸۹در سال . ديگرد (UNICEF)سف يونيمشاور صندوق كودكان، 

 ىا فعاالنه ىهمكار. ده شديبرگز (UNIFEM)زنان شرفت يصندوق سازمان ملل متحد در مورد پ

قرن  ىانيدر چهار سال پا ١٢٢.ديآغاز گرد ۱۹۸۹در سال  (WHO)بهداشت  ىز با سازمان جهانين

كه  ىر دولتيغ ىر كنفرانس سازمانهايبه سمت دب ىبهائ ىالملل نيجامعۀ ب ىندۀ دائميستم، نمايب

  . ده شديتحد است برگزم امور آنها در سازمان ملل ميتنظ ىأت مركزيه

ع يسازمان ملل در مواض ىمنعقده از سو ىدر كنفرانسها ىن، جامعۀ بهائيعالوه بر ا

در  ىندگان جامعۀ بهائينما. ، شركت فعال داشته استىتيو ترب ىو اجتماع ىمختلف اقتصاد

كت مختلف عالم بودند كه با مشار ىاز ساكنان كشورها ىعيف وسين كنفرانسها عبارت از طيا

را به خود مبتال نموده بود  ىكه جامعۀ بشر ىها، مسائل مهميفعال خود در مباحثات و سخنران

همه  ىكنفرانس آموزش و پرورش برا: ن كنفرانسها عبارتند ازياز ا يىها نمونه. كردند ىمطرح م

، )۱۹۹۰(ورك يوي، كنفرانس سران دربارۀ كودكان در ن)۱۹۹۰(لند يدر تا) ونسكوي ىبا همكار(

حقوق بشر  ى، كنفرانس جهان)۱۹۹۲(رو يودوژانيست سازمان ملل متحد در ريط زيكنفرانس مح

، كنفرانس سران جهان دربارۀ )۱۹۹۴(ت در قاهره يجمع ىالملل ني، كنفرانس ب)۱۹۹۳(ن يدر و

 ىكنفرانس گفتگو ،١٢٣)۱۹۹۵(، كنفرانس زنان درپكن )۱۹۹۵(در كپنهاگ  ىشرفت اجتماعيپ

، و )۱۹۹۹( ىجنوب ىقايان جهان در آفري، پارلمان اد)۱۹۹۸(ان در لندن ان جهيتوسعۀ اد

  ). ۲۰۰۱(در دوربان  ىمقابله با نژادپرست ىكنفرانس جهان

 ىو روحان ىاجتماع ىها ن جنبهيان ارتباط بين كنفرانسها با بيدر ا ىسخنرانان بهائ

م يرا با استفاده از تعال و راه حل آنها ىاز مشكالت جوامع بشر ىدي، ابعاد جدىجامعۀ انسان

د يسبب گرد ىبه جامعۀ بهائ ىردولتيغ ىسازمانها ىاعتماد اعضا. حضرت بهاءاهلل مطرح نمودند

ه، به نطق و يانيا بيه يم اعالميتسل ىبه دفعات دعوت گردد كه به جا ىندگان بهائيكه از نما

جهت حل مشكالت و مسائل  ىم بهائيتعال ىرياز به كارگ ىتجربۀ جامعۀ بهائ. خطابه بپردازند

قتر در يعم ىن جامعه دركيسبب شد كه ا ىن كرۀ خاكيگوشه ا جوامع مختلف و متنوع در گوشه

ن بار در ياول ىد بتوان گفت كه برايشا. شرفت و توسعه داشته باشديخصوص مسائل مربوط به پ
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و  ىبا هماهنگ ىربش ىاقوام و نژادها ىن حال متكثر از تماميواحد و در ع ىا خ، جامعهيتار

ج جالب ينۀ توسعۀ جوامع اقدام نموده و به نتايتجارب خود در زم ىابياتحاد نسبت به ثبت و ارز

را قادر ساخته است كه به  ىجامعۀ بهائ ى، اعضاىن تجارب غنيا. افته استيدست  ىتوجه

 ىر سازمانهايكه در سازمان ملل متحد و سا يىها ىفعال در مذاكرات و مشاورات و سخنران ىنحو

  . گردد شركت داشته باشد ىل ميتشك ىالملل نيب

ان از چهل كشور در كنفرانس ينفر از بهائ ۲۵۰ش از يتوان به حضور ب ىبه عنوان نمونه م

ن در يهمچن. اشاره نمود ۱۹۹۵در كپنهاگ در سال  ىشرفت اجتماعيسران جهان دربارۀ پ

. ان سراسر عالم حضور داشتندينفر از بهائ ۵۰۰ش از يب ۱۹۹۵كنفرانس زنان در پكن در سال 

و  ىمل ىمحفل روحان ۵۲شرفت زنان توسط يو پ ىترق ىبرا ىس دفاتريتوان به تأس ىن ميهمچن

در كنفرانسها و جلسات بحث و مذاكرۀ در سطوح  ىاز زنان و مردان بهائ ىريمشاركت تعداد كث

در  ىمهم ىسمتها ىتصد ىبرا ىندگان بهائيده شدن نمايو برگز ىالملل نيو ب ىو مل ىمحل

كه به صندوق توسعه و گسترش امور  ىا تهياز جمله كم ىردولتيغ ىسازمانها ىاصل ىها تهيكم

 . كند اشاره نمود ىزنان در سازمان ملل خدمت م

در  ىندگان بهائيت مجدانۀ نمايبا فعال ۲۰۰۰تها در سال ين فعالينقطۀ اوج ا

ن جلسات از ياز ا ىن سرياول. قابل مشاهده است) ستمين قرن بايپا(گانۀ هزاره  سه ىكنفرانسها

ل يورك تشكيوير كل سازمان ملل متحد در نيعنان دب ىبه دعوت كوف ۲۰۰۰سال  ىم ۲۶تا  ۲۲

اوت سال  ۳۱تا  ۲۸سپس از . حضور داشتند ىردولتيندگان هزار سازمان غيد كه در آن نمايگرد

ركل جامعۀ يدب. ازمان ملل متحد اجتماع نمودنددر مركز س ىنيرهبران اكثر جوامع د ۲۰۰۰

ن يا. آن اجتماع سخن راند ىاز جلسات عموم ىكيان بود كه در يندۀ بهائينما ىبهائ ىالملل نيب

بود كه  ۲۰۰۰سپتامبر سال  ۸تا  ۶جهان از  ىاجتماع سران حكومتها ىبرا ىا دو اجتماع مقدمه

ن يدر ا. ا گرد هم آمدند و به مشورت پرداختنددولته ىنفر از سران ممالك و رؤسا ۱۴۹در آن 

به  ىردولتيغ ىمجمع سازمانها ىبه عنوان سخنگو ىبهائ ىالملل نيندۀ جامعۀ بيز نمايكنفرانس ن

، ىجهان ىها ن كنفرانسيدر ا ىق مشاركت فعاالنۀ جامعۀ بهائياز طر. پرداخت ىراد سخنرانيا

ق وحدت و صلح گذاشته يان در طريافكار جهاندر جهت گرفتن  ىقير عميشود تا تأث ىكوشش م

  . شود
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   ىالملل نيب ىها هيانيب

 ىانه خطاب به سازمانهايق صدور بياز طر ىخيدر مقاطع مختلف تار ىجامعۀ بهائ

و  ىريگ ق در شكليع و عمير وسيجهان تأث ىنيو د ىر رهبران فكريو حكومتها و سا ىالملل نيب

ن جامعه ين ايهمچن. گذاشته است ىن كرۀ خاكينسان در اا ىد نسبت به زندگيجد ىجاد دركيا

د نسبت به جهان، يجد ىديكند تا با كسب د ىدعوت م ىبشر ىن سازمانها و نهادهاياز همۀ ا

به عنوان نمونه بر طبق گزارش چهارسالۀ . بردارند ىاساس ىگر گامهايكديدر جهت اتحاد با 

ه يدر فاصلۀ ژانو ىبهائ ىالملل نيجامعۀ ب سازمان ملل متحد، ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا

ش از يجلسه تحت نظر سازمان ملل شركت نموده و ب ۱۵۰ش از يدر ب ۱۹۹۷تا دسامبر  ۱۹۹۴

   ١٢٤.ع متنوع صادر نموده استيه در خصوص مواضيانيب ۸۰

بيانيۀ وعدۀ صلح جهانى از طرف جامعۀ بهائى خطاب به عموم اهل  ۱۹۸۵در سال 

هاى فراوانى از آن در اختيار سران حكومتها و صاحبان انديشه در  فت و نسخهعالم انتشار يا

اين بيانيه، در زمانى كه بسيارى از افراد بشر حصول صلح جهانى را . سراسر جهان قرار گرفت

اى از تاريخ بشرى  دانستند، با  بيانى قاطع تأكيد نمود كه چنين مرحله بعيد و حتى غيرممكن مى

در اين بيانيه مباحث جديدى در بحث رايج صلح جهانى . بلكه قطعى استنه تنها ممكن، 

مطرح گرديد كه تا آن زمان در مباحثات سران جهان و متفكران و سياستمداران وجود نداشت و 

هاى مثبت نزديكى وقوع صلح  ضمن ارائۀ نشانه. افق جديدى را بر افكار انسانى باز نمود

د تنازع بقا در عالم انسانى مورد انكار قرار گرفت؛ اصول الزم جهانى، اعتقاد رايج بشر در مور

براى تحقق يك صلح پايدار، مانند درك وحدت عالم انسانى به عنوان زير بناى صلح و عدالت 

و نظم در عالم، معيارهاى جهانى براى حقوق بشر، و غيره ارائه گرديد؛ و جامعۀ بهائى به عنوان 

اين بيانه اكنون در دستور كار جامعۀ بهائى در . عرفى گشتالگويى براى وحدت در كثرت م

  . مذاكرات با سازمان ملل متحد و سازمانهاى تابعه قرار دارد

س سازمان ملل متحد ين سالگرد تأسيبه مناسبت پنجاهم ۱۹۹۵ن در اكتبر يهمچن

ملل  كه مشكالت و نقائص سازمان» ع ملل عالميجم ىبرا ىنقطه عطف«تحت عنوان  ىا هيانيب

شرفت سازمان ملل، ازجمله اصالح ساختار آن، يپ ىبرا يىشنهادهايپ ىكرد و حاو ىان ميرا ب

 ىها هياز توص ىبعض. ديه و منتشر گرديكشورها در آن بود ته ىآن و برابر يىش قدرت اجرايافزا

 ىونيسيت، انتصاب كميعضو ىش سطح حداقل الزامات برايافزا: عبارت بود از ىجامعۀ بهائ

ك زبان و يد، تعهد نسبت به يجد ىبات ماليق دربارۀ ترتي، تحقىمطالعۀ مرزها و مناطق مرز ىبرا

ت در اعمال ي، محدودىج جهانيك واحد پول رايق دربارۀ امكان ي، تحقىخط مشترك عموم
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ت ي، تقوىالملل نيارات دادگاه بي، گسترش اختىمخصوص نظام ىرويس نيحق وتو، تأس

 ىها ملل عضو و توسعۀ برنامه ىندگيش شركت زنان در نمايق بشر، افزااقدامات مربوط به حقو

  . در مدارس جهان ىت اخالقيترب ىبرا ىليتحص

جهان  ىنيرا خطاب به رهبران د ىار مهميانۀ بسيالعدل اعظم ب تيز بين ۲۰۰۲ل يدر آور

مك به روان مذاهب مختلف و كين پيت آنان را در رفع اختالفات بيصادر فرمود كه مسؤول

ز يو ن ىمذهب يىادگرايكرد، آنان را از خطرات بن ىشان گوشزد ميبه ا ىصلح جهان ىبرقرار

شان يداشت، و ا ىن برحذر ميآنان به د ىاعتقاد ىجه بيو در نت ىنيمردم به رهبران د ىاعتماد ىب

  . نمود ىان دعوت مياالد نيب ىها ىو انجام همكار ىان الهيقت اديرا به توجه به اساس و حق

اد كرد كه عمدتًا در يمختلف  ىها نهيه در زميانيتوان از صدها ب ىعالوه بر موارد فوق، م

. صلح) ۴حقوق بشر، ) ۳ست و توسعه، يط زيمح) ۲زنان،  ىترق) ۱: نۀ مهم قرار دارنديچهار زم

 ىارتباط با سازمانها ىدر برقرار ىجامعۀ بهائ ىدهندۀ عالئق اصل نه نشانين چهار زميا

  . هستند ىالملل نيب

   ىجامعۀ بهائ ىشرفت اقتصاديو پ ىرفاه اجتماع ىها از برنامه يىها نمونه

ه در سطح يدر جهت اشاعۀ افكار عال  ىه و سخنرانيانيتنها به ارائۀ ب ىجامعۀ بهائ

هزاران هزار  ىاكتفا نكرده است، بلكه با مشاركت فعاالنه و سازمانده ىو محل ىو مل ىالملل نيب

و اجرا كرده  ىن طراحينوع بشر در كرۀ زم ىط زندگيبهبود شرا ىبرا ىمؤثر ىها عمًال برنامه نفر،

  . است

ران، هرجا كه يدر كشورا ىن جوامع بهائيش اوليدايهمانطور كه قبًال اشاره شد، از آغاز پ

. شد ىمردم انجام م ىجهت بهبود اوضاع زندگ ىداد اقدامات ىان اجازه ميط بهائيت و شرايجمع

و فقر  ىماندگ ط عقبيتوان ارائه داد كه در شرا ىاز شهرها و روستاها را م ىاريبس ىها  نمونه

پسران و دختران، حمام  ىصاحب مدرسه برا ىران در عهد قاجار، توسط جامعۀ بهائيحاكم بر ا

هرچند . گشته بودند ىرسان نامه ىكهايه و پيريمارستان، صندوق خي، درمانگاه و بىبهداشت

ران گشت، يالمنفعه در كشور ا ن مؤسسات عاميمانع توسعۀ ا ىن بهائير دشمنان آئيگ ىت پحمال

ان ياقدام و عمل در مقابل بهائ ىبرا ىعيدان وسيدر سراسر جهان م ىبا گسترش جوامع بهائ ىول

  . قرار گرفت

ر د كه در اكتبيتها در نقاط مختلف جهان سبب گردين خدمات و فعالياز روزافزون به اين

را به طور منظم  ىرفاه اجتماع ىها ن برنامهيجهان خواسته شود كه ا ىاز جوامع بهائ ۱۹۸۳سال 

 ىو رفاه اجتماع ىشرفت اقتصاديپ ىبرا ىز دفترين ىبهائ ىدر مركز جهان. ندينما ىريگ ىپ
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ن خدمات و يا ١٢٥.ها گردد ن برنامهيو آموزش و تداركات ا ىدار هماهنگ س شد كه عهدهيتأس

ن يا. رديگ ىدر بر م ىنين و آئيرا از هر د ىشود و همۀ افراد بشر ىان نميا فقط شامل بهائتهيفعال

   ١٢٦:كرد ىبند ل طبقهيذ ىها توان در گروه ىها را م پروژه

خواندن و  ىج كسب مهارتهايعالوه بر ترو ىبهائ ىسوادآموز ىها پروژه :سوادآموزى

موفق  ىا ان نمونهيدر گو ىا پروژه. در نظر داردافراد و اجتماع را  ىروحان ىنوشتن، توانمندساز

كند تا به مسائل  ىبه جوانان كمك م» كلمات ىبربالها« ىپروژۀ سوادآموز. نه استين زميدر ا

آموزگار  ۳۰۰۰ش از ين پروژه بيا. مشاركت كنند ىخدمات ىتهايشند و در فعالينديب ىاخالق

مورد آموزش قرار داده  يىو روستا ىرجوان را در مناطق شه ۱۰۰۰۰ت كرده و يداوطلب ترب

  . است

تا مدارس  ىخصوص ىدر محدودۀ كالسها ىبهائ ىآموزش ىمركزها :مدارس رسمى

را دنبال  ىليشرفت تحصيكه همۀ آنها هدف پ ىدر حال. ت دارنديو متوسطه فعال يىسطوح ابتدا

 ىم روحانيتعال و ىاخالق ىۀ ارزشهايد مخصوص بر خدمت به اجتماع بر پايكنند و تأك ىم

ا، ينمونه در كلمب ىبرا. از خاص اجتماع خود پاسخ دهنديكوشند تا به ن ىدارند، هركدام م

ستم آموزش و يبه س ىابيكه امكان دست ىان و مذاهبيدختران و پسران تمام اد ىبرا ىجامعۀ بهائ

  . كند ىگان ارائه ميرا ىخصوص ىرا ندارند كالسها ىپرورش دولت

ان اداره ياست كه توسط بهائ ىمدارس ىليتحص ىها ۀ برنامهياپآموزش اخالقى 

گسترش  ىعتريرشان به اجتماع وسيم شده است كه تأثيتنظ يىها به عالوه برنامه. شوند ىم

دهد  ىبه جوانان آموزش م ىجنوب ىقايدر آفر ىن سلطنتيشاه ىنمونه اقدام آموزش ىبرا. ابدي ىم

 ىرامون موضوعاتيپ يىآموزان در گفتگوها كنند تا دانش برگزار يىتا در مدارس متوسطه كالسها

  . ست شركت كننديط زيو مح ىجهان ى، آگاهىدز، خدمات اجتماعيچون ا

مبارزه با  ىها از پروژه ىاديدر شمار ز ىگانگياعتقاد به وحدت و  :رفع تعصبات

ز جوانان با ا ىنمونه در كوزوو گروه ىبرا. كند ىم ىتجل ىا فرهنگي ى، طبقاتىتعصبات نژاد

س مركز توسعۀ ياقدام به تأس ىطلبان قوم هيان تجزيم ىو اشتراك ىشبرد اقدامات جمعيهدف پ

ت يم و تربيشبرد صلح و تعلين مركز كه به آموزش استفاده از رسانه در پيا. كردند ىدگاه جهانيد

مله صاحب نفوذ از ج ىاز سازمانها ىاريت بسيپردازد موفق شده است تا حما ىم ىاخالق

  . سف را جلب كنديوني

شود مردان و زنان  ىدار آن هستند تالش م ان عهدهيكه بهائ ىا در هر پروژه :پيشرفت زنان

، ى، دولتى، ادارى، از جمله علمىانسان ىتهايكسان در همۀ فعالي ىايو با مزا ىط مساويدر شرا
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ه زنان و يرفع تعصبات عل ىبرا ىا ژهيو ىها برنامه. مشاركت كنند ىو فرهنگ ى، اجتماعىاقتصاد

دن آنان به يرس ىن آموزش و پرورش الزم برايحفظ منافع آنان و تأم ىبرا ىزميجاد مكانيا

 ىبارل يىنمونه مؤسسۀ توسعۀ زنان روستا ىبرا. ه شده استيشان در اجتماع تهيقيگاه حقيجا

را  ىعمل ىمهارتها كند كه آموزش ىارائه م يىزنان روستا ىبرا ىا شش ماهه ىآموزش ىها برنامه

ر مناسب يين نكته كه تغيبا توجه به ا. دهد ىوند ميپ ىت روحانيو ظرف ىبا باال بردن سطح آگاه

ن مؤسسه يت برخوردار است، ايرفتار همسران، پدران، مادران و فرزندان به همان اندازه از اهم

در  يىنسها و انجمنهاكنفرا يىق برپايخود از طر ىكار خود را پس از بازگشت زنان به روستاها

  . بخشد ىآنان تداوم م ىروستاها

 ىازهايبا توجه به ن ىبه طور كل ىبهائ ىها ست پروژهيط زينۀ محيدر زم: محيط زيست

، ىعلم ىابتكار ىكهاي، تكنىدانش سنت ىجينمونه در ف ىبرا. كنند ىهر اجتماع عمل م

بادوام در  ىاقدامات درآمدزا و ىا مشاوره ىزير ، اجتماعات برنامهىطيمح ستيز ىآموزشها

بتوانند منابع  ىران محليگيبا هم به كار بسته شدند تا ماه ىمرجان ىبا نام ابتكار باغها ىا پروژه

كه  ىالملل نيب ىاز سازمانها ىكين پروژه باعث شد تا يت ايموفق. خود را محافظت كنند ىمرجان

  . كند ىوژه الگوبردارن پريت دارد از ايفعال ىانوس آرام جنوبيدر سرتاسر اق

 ىكه به دانش سنت ىكوشند تا در حال ىم ىجامعۀ بهائ ىكشاورز ىها پروژه: كشاورزى

علم و  ىشرفتهايخاص دارند، پ ىز توجهيتوسعه ن ىگذارند و به ابعاد اجتماع ىاحترام م

 ىا وهيشبه منزلۀ  ىدات كشاورزين روش توليبا ا. د عرضه كنندير بهبود توليرا در مس ىتكنولوژ

در مغولستان اشاره  ىتوان به پروژۀ باغ همگان ىنمونه م ىبرا. خواهد بود ىتوسعۀ اجتماع ىبرا

كند و  ىۀ اهل محل كمك ميجات به بهبود تغذين پروژه با پرداختن به كاشت سبزيا. كرد

 ىجمع ىتهايالانجام فع يىن پروژه باال بردن تواناير مهمتر ايتأث. ديافزا ىن به درآمد آنها ميهمچن

  . مشورت است ىتهايق فراهم آوردن موقعياز طر

رد كه يپذ ىگوناگون صورت م ىنۀ بهداشت به شكلهايان در زمياقدامات بهائ: بهداشت

را  ىو دندانپزشك ىپزشك ىو كمپها ىگان عموميرا ىها كها، داروخانهينياز جمله احداث كل

از مددكاران بهداشت  ىا اند تا از شبكه كرده هيته يىها از كشورها برنامه ىبرخ. شود ىشامل م

كصد يش از يدر اوگاندا نام برد كه در آن ب ىا توان از پروژه ىنمونه م ىبرا. ت كننديجوامع حما

. ن شده گسترش دهندييرا در مناطق تع ىساز ده موفق شدند سطح پوشش مصونيد مددكار دوره

 ىخانواده است كه در روستاها با گروهها ان بهداشتيشتر متوجه آموزش مربير بياخ ىتالشها

  . كنند ىم ىها در خانه همكاريمارياز ب ىريشگيمؤثر پ ىراهكارها ىريكارگ ر بهيكوچك در مس
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، ىرخواهي، خىنيب انسانها، خوش ىگانگيچون  ىموضوعات: هاى گروهى هنر و رسانه

است كه از هنر و  يىها از برنامه ىاريۀ بسيپا ىنژاد ىو هماهنگ ى، ادب و مهربانىدرستكار

كوشد تا  ىاالت متحده ميورك ايويدر شهر ن» تئاتر كودكان«نمونه  ىبرا. كنند ىها استفاده م رسانه

ن شهر به كار يمتخلف ا ىان كودكان نژادهايدر م ىهنر ىشهايرا در نما ىروحان ىتهايفين كيا

به  ىفرهنگ ىرا در غنا ن نقش رسانهيالت ىكايدر آمر ىبهائ ىويك رادين حال يدر ع. رديگ

دهند و بر  ىرا پرورش م ىاخالق ىكه ارزشها يىها ق برنامهيو از طرين راديا. گذارد ىش مينما

ج يرا ترو ىد دارند آموزش و پرورش، توسعه و خدمات اجتماعيتأك ىو هنر و فرهنگ بوم ىقيموس

  . دهد ىم

ده و شعاع يچيبه نسبت پ ىا با ساختار برنامه ىسازمان توسعۀ بهائ ۴۰ش از ياكنون ب هم

از مراحل  ىا كنند و هركدام در مرحله ىت ميدر نقاط مختلف جهان فعال ىقابل توجه ىرگذاريتأث

  : شود ىدر ادامه به پنج نمونه از آنها اشاره م. رشد و توسعه هستند

ش يگشا ىويدر سانتاكروز در بول ىالديم ۱۹۸۵دانشگاه نور در سال : دانشگاه نور

زده يس. ن كشور قرار دارديا ىخصوص ىن دانشگاههايان معتبرترين دانشگاه در ميمروز اا. افتي

از  ىارشد و شانزده دورۀ تخصص ىازده رشته در مقطع كارشناسي، ىرشته در مقطع كارشناس

   ١٢٧.ن دانشگاه استيا ىجمله خدمات ارائه شده به هزاران دانشجو

 ىدو عامل اصل. س شديا تأسيكلمب در ىالديم ۱۹۷۴ك در سال يفوندائ: كيفوندائ

ر توسعه وجود يقدم برداشتن مردم در مس ىنكه برايا ىكي. ن سازمان بوديس ايمحرك تأس

نكه اگر يگر اياست ود ىقتًا به مردم تعلق داشته باشند ضروريكه حق يىمؤسسات و ساختارها

به عمل  ىبرا. باشندده يالزم را د ىد آموزشهايرند بايت توسعه را بپذيمردم بخواهند مسؤول

كه در  ىس كرد، چارچوبيح تأسيتوسعۀ صح ىبرا ىك دانشگاهين دو اصل فوندائيدرآوردن ا

 ىندها عبارت بودند از جستجوين فرايا. نديتوانند به عمل درآ ىم ىريادگي ىندهايآن فرا

 ىها هيت پايو تقو ىبادوام آموزش و پرورش رسم ىستمهايس سيد، تأسين توليگزيجا ىستمهايس

   ١٢٨.ىاقتصاد محل

در  ۱۹۸۷در سال  New Eraا يد يمؤسسۀ توسعۀ عصر جد: ديمؤسسۀ توسعۀ عصر جد

به وجود  ىن باور بود كه توسعة بادوام وقتيش آن ايدايزۀ پيانگ. س شديدر هند تأس ىنيپنجگ

دارا باشند و روزمرۀ خود را  ىدربارۀ مسائل زندگ ىريگ ميتصم يىد كه افراد و جوامع توانايآ ىم

كساله و ي ىها ن مؤسسه دورهيا. كند ىدا مين متعاقبًا در اقدامات كوچك توسعه نمود پيا

 ىبرا ىا ا حرفهي ىك آموزش شغلي: شود ىل ميكند كه از چهاربخش تشك ىارائه م ىا دوساله
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 ىكه بر استفاده از مهارتها ىك بخش خدماتي، ىو روحان ىك بخش اخالقيامرار معاش، 

و  ىت فرهنگيك حس هويجاد يكه بر ا ىك بخش فرهنگيد دارد و يفته در بهبود جامعه تأكفراگر

   ١٢٩.د دارديتأك) وحدت دركثرت( ىن گوناگونيدر ع ىگانگياحترام به 

و  ىرانتفاعيك سازمان غياد ين بنيا. س شديتأس ۱۹۹۰ع در سال ياد بديبن: يعاد بديبن

آموزش و  ىها برنامه ىمشابه برا ىسازمانها ىكاراد با همين بنيا. در ماكائو است ىردولتيغ

س يتدر ىو روشها ىۀ مواد درسيو ته ىانسان ىرويتوسعۀ ن ىرا برا يىها ىن استراتژيپرورش در چ

اد مدرسۀ ملل در ماكائو است كه ين بنيا ىاصل ىها از پروژه ىكي. بندد ىكند و به كار م ىخلق م

   ١٣٠.و متوسطه دارد يىدادانش آموز در  مقاطع ابت ۲۶۰ش از يب

به ثبت  ۱۹۹۵ا دارد در سال يشرفت مردم زامبياد كه اختصاص به پين بنيا: اد مازتاليبن

د تا يۀ خود كوشياول ىاد در تالشهاين بنيا. گردد ىبازم ۱۹۸۳اد به سال ين بنيا ىتهايفعال. ديرس

، هنرها و يىد مواد غذايتول، ىدار ، مزرعهيىروستا ىنۀ فناوريدر زم ىخدمات- ىآموزش ىها برنامه

 ىتهايگر فعاليك جنبۀ دي. ارائه دهد ىعمل ىر مهارتهايو بهداشت و سا ى، تندرستىع دستيصنا

   ١٣١.توجه دارد ىو اخالق ىت روحانيم و تربيو تعل ى، سوادآموزىاد به بهداشت عمومين بنيا

خدمات خود  به موازات توسعۀ خود در سطح جهان، ىشود كه جامعۀ بهائ ىمالحظه م

ن يا. تحقق رفاه همۀ افراد بشر گسترش داده است ىبرا ىالملل نيو ب ى، ملىرا در سطوح محل

ن يا ىك وطن است و همۀ انسانها اهاليرد كه همۀ عالم يگ ىنش سرچشمه مين بياقدامات از ا

اَالرض  ىَعلَ  ك وطن محسوب است و َمنيعالم «: را به فرمودۀ حضرت بهاءاهلليوطن واحدند، ز

   ١٣٢»اهل آن



 

 

  :فصل ششم

   ىانت بهائياحكام دمرورى بر

روان يپ ىو جمع ىات فردياست كه ح ىن احكام و شعائريمهم هر د ىاز بخشها ىكي

ات انسان يجاد نظم و قانون در حيخ اين در طول تاريج مهم دياز نتا. دهد ىن را سامان ميآن د

 البته، نه همۀ. شود دينى انجام مىن يام و قوانن احكين و تدوييق تعين كار از طريبوده است و ا

در . ن جدا كردير ابعاد آن دين را از سايك ديتوان احكام  ىن احكام و آداب است، و نه ميد

ن در يك ديده است و مثال احكام و آداب يچيار پين بسيك ديان اجزاء مختلف يعمل ارتباط م

  .ز هستين نيآن د... و ىالق، اخى، عرفانىاعتقاد ىها عمل منعكس كنندة جنبه

   ىن بهائيبا اصول و اهداف د ىارتباط احكام و شعائر بهائ

ار يدهد، اما بخش بس ىل نمين را تشكيتمام د ىني، احكام و شعائر دىدگاه بهائياز د

ن يو عرفان ا ىبا اصول اعتقاد ىكيارتباط نزد ىن حال، احكام بهائيدر ع. از آن است ىمهم

ن و يشود كه اول ىن مطلب آغاز ميكتاب اقدس با ا. ر استيناپذ يىدو جدا نين دارد و از ايد

فرستادة او در هر زمان  يىكه خداوند بر بندگان خود واجب كرده است، شناسا ىزين چيمهمتر

ات يح. ١٣٣ر بندگانش استين سايخداوند در ب كند و نمايندۀ ى الهى را دريافت مىاست كه وح

ان صفات و خواست يشود كه به اعتقاد اهل اد ىآغاز م ىتيشخصن يبا ابالغ رسالت چن ىنيد

به . سازد ىد را منعكس مينه نور خورشيكند، همان طور كه آئ ىمردم ظاهر م ىخداوند را برا

 يى، شناساىدر اعتقاد بهائ. نامند ىم ىامبران را مظاهر الهيپ ىل، در اصطالح بهائين دليهم

است  ىن آگاهيانسانها متصور است و ا ىاست كه برا ىدتن سعايدر هر زمان بزرگتر ىمظهر اله

تنها بدون  يىا شناساين حال، عرفان يبا ا. بخشد ىانسان معنا م ىتهاير اعمال و فعاليكه به سا

جة يد به نتيبا ىرا هر شناخت و آگاهيست، زين ىن كافيعمل به احكام و دستورات مؤسس د

نْبَغى يو االفِق اَالعلى  ذا ُفزتُم ِبهذا الَمقاِم اَالسنىاِ « :ديفرما ىن است كه ميمنجر شود، ا ىعمل

نُهماَمعًا ال ي ِلُکلِّ نَْفٍس اَنْ  َر به ِمن لََدى الَمقصود ِالَ ِم َحُدُهما دوَن االَٓخريتِبَع ما اُ » .قبَُل اَ
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سته يشا ىد،برهرشخصيديرس ىآسمان ىمرب ىبه مقام واُفق بلندمرتبۀشناسائ ىوقت :مضمون(

ن يرا ايز.دينموده،عمل نما ىرويامبربه آن مأمورشده،پيسته است كه ازآنچه ازطرف آن پيوبا

ز هدف ا  .١٣٤)ستيموردقبول ن ىگريبدون د ىكيباهم هستندو —وعمل ىشناسائ  ىعني —دو

ن يو سعادت انسانها است و ا ىت خوشبختيو در نها ىزندگ رسالت مظهر الهى تنظيم وتقويت

از جمله احكام و آداب آن عمل  ىنيد به دستورات ديشود، بلكه با ىفقط با دانستن حاصل نم

 يروان از مظهر الهى و تالش آگاهانۀاطاعت پ ۀنشان دهند ىنيعمل به احكام و دستورات د. كرد

  . خداوند است ىها خواسته ىاجرا ىآنها برا

نظر گرفته دها در يدها و نباياز با ىا ، احكام فقط به عنوان مجموعهىدگاه بهائياز د

 ىان الهياد. اند مان آوردهيكه به او ا ىو مردم ىان مظهر الهياست م ىمانيشود، بلكه پ ىنم

فات ين توصياز ا ىكي. اند ف كردهيتوص ىمختلف ىان خدا و بندگانش را به شكلهايرابطة م

ده كه به او داشت خلق كر ىل عشقيگفته شده كه خدا انسان را به دل  ىنيدر آثار د. عشق است

رابطة خدا و انسان . د دارديار تأكيان خدا و انسان بسين جنبه از رابطة ميبر ا ىامر بهائ. است

ايت ل عشق هديل عشق خلق كرده، به دليخدا انسان را به دل. ١٣٥عاشقانه است ىا رابطه

كه خداوند از انسانها  ىزيتنها چ. عشق خداوند به بندگانش است كند و پيامبر الهى نمايندۀ مى

ق ين عشق را از طريگر عشق بورزند و ايز ديشتر از هر چيشتر و بين است كه به او پيخواهد ا ىم

 ىل عشقيان خواسته شده كه به دليل، از بهائين دليبه هم. آشكار كنند ىعشقشان به مظهر اله

د يا به اميدارند، احكام او را اجرا كنند، نه به خاطر ترس از مجازات  ىكه به مظهر اله

   ١٣٦.اشپاد

و  ىات فرديجاد نظم و انضباط در حين، ايرات احكام در هر دين تأثياز مهمتر ىكي

و  ىنيد اى است براى تربيت جامعۀ رد وسيلهموا ىارياحكام در بس. روان استيپ ىروابط جمع

مطابق  ىشان نظم ببخشند و فرهنگ و تمدنينيخود را مطابق اصول د ىروان تا زندگيافراد پ

ن يا ىز از هدف و مقصد اصليرا ن ىن بهائياحكام د. اورندين به وجود بيصد آن دنشها و مقايب

و  ىن هدف عبارت است از كسب كماالت روحاني، اىات فرديدر ح. توان جدا كرد ىن نميآئ

جاد يو ا ىعبارت است از وحدت عالم انسان ىات اجتماعي، و در حىدارا شدن صفات اله

ت نظافت و يمانند نماز و دعا، رعا ىاز احكام بهائ ىاريبس. ىن جهان ماديت در ايروحان

. كنند هائى معنى پيدا مىن بيره در ارتباط با هدف و مقصد ديافت و غيض ى، و برگزارىزگيپاك

   .ميپرداز ىم ىاز احكام بهائ ىح برخيو توض ىمطلب به معرف در ادامۀ
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   ىاحكام عباد

وجود دارد، نماز و روزه است كه از سن  ىكه در امر بهائ ىن احكام فردياز جمله مهمتر

 ىدختر و پسر، هر دو، پانزده سالگ ىبرا ىدر امر بهائ ىبلوغ شرع. شود ىبلوغ بر فرد واجب م

مربوط به  ىهستند كه با مطالب فرع ىن بهائين احكام ديتر ن دو حكم از مفصليا. است

ا پرحجم ، فرد هر روز ىدر امر بهائ. ندا از احكام را به خود اختصاص داده ىخودشان بخش نسبتً

از جمله گرفتن وضو (ط مخصوص آن يده، با شراين گردييرا كه تع ىاز سه نماز ىكيد حداقل يبا

 ىكند؛نمازوسط ىه تجاوز نميك آين نماز از يكوچكتر. به جا آورد) نيو خواندن نماز در وقت مع

و مفصل است و  ىبًا طوالنيه تقرك )ن نمازيبزرگتر(ر يازآن بزرگ تر است؛ونماز كب ىكم) متوسط(

ب، هر فرد با توجه به ين ترتيبه ا. شود ىام و قعود و قنوت و سجود و ركوع مين قيشامل چند

انت ينماز در د. اوردين نمازها را انتخاب كند و به جا بياز ا ىكيتواند الاقل  ىط خود ميشرا

ك نفر يستاده، يت ايت كه جمعيشود، جز در مورد نماز م ىخوانده م ىبه صورت انفراد ىبهائ

  . كنند ىتوجه م ىومعنو ىخواند وهمه با حالت روحان ىآن را م

انسان به جهت  ىاست برا ىان، فرصتير ادي، هم چنان كه در ساىنماز در اعتقاد بهائ

از جمله، در نماز . در برابر او ىاو و اظهار بندگ ىش خدا و اعتراف به بخشش و بزرگواريستا

ْشَهُد «: شود ىخوانده م) ن نمازيركوچكت(ر يصغ ن ىا ِالهياَ ْقتَ ِعْرفاِنَك َو ِعباَدِتَك  ىِبانَك َخلَ . ِل

ْشَهُد ف ِتَك َو َضْعف ىِن ِبَعْجزيهَذا الْح ىاَ و ِتداِرَك َو َفْقر ىَو قُ نَْت . َو َغنأَِك  ىَو اقْ لَه ِاالّ اَ ال ِا

متر از آن است كه در تصور انسان يما خدا عظنماز گفتگو با خداست، ا. ١٣٧»وميِمُن الْقَ يالُْمهَ 

ل يكه به دل ىا مكانيء ىن شيل، در هر دين دليبه هم. داشته باشد ىا مكان خاصيبگنجد 

افته و مورد احترام است، در موقع عبادت مركز توجه قرار يارتباط و نسبتش با خداوند تقدس 

قبله مكانى است كه به دليلى با . ستبرخوردار ا ىت خاصيقبله از اهم ىان ساميدر اد. رديگ ىم

خداوند ربط و نسبت دارد و به همين جهت از لحاظ پيروان آن دين مقدس است، مانند مسجد 

قبله در امر بهائى بيانگر يكى از اصول اعتقادى مهم اين دين . االقصى و كعبه در نزد مسلمانان

ن صفات و كماالت الهى در وجود از نظر امر بهائى، شريفترين مخلوق خداوند كه بيشتري. است

شود، انسان است و از ميان انسانها، انسان كامل كه نمايندة خداوند در روى زمين و  او ظاهر مى

به . ترين اسماء و صفات الهى است پيامبر و مظهر امر او است، محل تجلى بيشترين و عالى

تبعيدگاهشان، شهر عكا،  همين دليل مدفن مؤسس اين آئين، حضرت بهاءاهلل، در حومة آخرين

 . شود اكنون قبله و زيارتگاه بهائيان محسوب مى
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كه از نوزده ماه نوزده روزه تشكيل شده و هر ماه به يكى از (آخرين ماه سال بهائى 

از لحاظ تقويم شمسى، ماه روزۀ . به روزه اختصاص دارد) اسماء و صفات الهى ناميده شده

. شود كه در هر دو نيمكرۀ زمين موقع اعتدال است ا شامل مىبهائى نوزده روز آخر سال شمسى ر

كند و در مكانهايى كه روز يا شب بسيار  روزۀ بهائى از طلوع تا غروب آفتاب ادامه پيدا مى

توان از ساعت براى تعيين مدت روزه  طوالنى است، مانند مكانهاى نزديك به قطب، مى

ين بهائى براى روزه حكمتهاى گوناگونى بيان شده در اديان مختلف و از جمله د. استفاده كرد

يكى از اين حكمتها كه در آثار بهائى بر روى آن بسيار تأكيد شده، اين است كه روزه . است

فرصتى است براى تفكر دربارۀ مسائل روحانى، و نشانه و رمزى است براى دورى از خواهشهاى 

   ١٣٨.نفسانى

وزه  و احكام ديگرى مانند لزوم خواندن آيات و به طور كلى، براى يك بهائى، نماز و ر

آثار الهى در هر صبح و شب، و نود و پنج مرتبه ذكر اهلل ابهى كه بايد به طور روزانه توسط هر فرد 

انجام شود، تمرينى است براى انضباط فردى و منفك شدن از زندگى روزمره و توجه به مسائل 

   ١٣٩.روحانى و معنوى

  و پاكيزگى  احكام مربوط به نظافت

بخش مهمى از احكام دين بهائى را دستورات مربوط به نظافت و پاكيزگى تشكيل 

شود و  اين احكام اگر چه جنبۀ فردى دارند، اما تأثير عمل به آنها در اجتماع ظاهر مى. دهد مى

شوند، اما به روحانيت نيز مربوطند، چنانكه به  هرچند به ظاهر به امور جسمانى مربوط مى

نظافت ظاهره هرچند امرى است جسمانى ولكن تأثير شديد در «ودۀ حضرت عبدالبهاء فرم

اين جهت حضرت بهاءاهلل ضمن بيان احكامى دربارۀنظافت كه قبل ازآن . ١٤٠»روحانيات دارد

ذات وجوهرلطافت دربين (» كونواعنصراللطافة بين البرية« مى فرمايند، موردتوجه عام نبود،

كه براى اين احكام در امر بهائى ذكر شده اين است كه فطرت انسان  حكمتى. ١٤١)مردم باشيد

. شود به طور كلى گرايش به لطافت و پاكيزگى دارد و از كثيفى و آلودگى طبيعتًا ناخشنود مى

شود محفوظ  شود كه افراد از آلودگيهايى كه باعث ناراحتيشان مى رعايت اين احكام سبب مى

را حفظ كنند و عالوه بر اين بتوانند بدون كراهت و با نشاط و  بمانند و روحانيت و نشاط خود

اين احكام به خصوص در محيط ايران آن زمان تأثير زيادى . ١٤٢راحتى با يكديگر معاشرت كنند

حمامهاى عمومى مكانهاى . شد داشت، چون توجه چندانى بکه بهداشت و نظافت نمى

شد و انواع بيماريها و آلودگيها از اين  نمى اى بود و آب خزينه براى افراد مختلف عوض آلوده
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بهائيان از اولين  ١٤٣.ها را ممنوع كرد دستورات بهائى ورود به اين خزينه. كرد طريق شيوع پيدا مى

شد و با اين كار تحولى در  گروههايى بودندكه حمامهايى ساختند كه در آنها از دوش استفاده مى

  . ١٤٤دندبهداشت محيط اجتماعى آن زمان ايجاد كر

بايد توجه داشت كه اين حكم از نظافت و لطافت جسمانى و محيطى فراتر است و همۀ 

العدل اعظم در حواشى ترجمۀ  به فرمودۀ بيت. گيرد هاى زندگى و رفتار انسان را در بر مى جنبه

متضّمن مفاهيم متعّدد صورى و معنوى است، از قبيل ظرافت،  »لطافت«كتاب اقدس، کلمه 

، حسن سليقه، نظافت، ادب، حسن اخالق، ماليمت لطف و همچنين رقّت، صفا، آراستگى

  . تنزيه و تقديس و پاکى

  احكام مربوط به احوال شخصيه 

بخش ديگرى از احكام بهائى مربوط به احوال شخصيه مثل ازدواج و طالق و ارث 

ر دين محسوب هميشه تنظيم امور اجتماع و روابط انسانى يكى از مسائل مهم در ه. شود مى

شده است و احكام و شعائر مختلف دينى براى نظم بخشيدن و معنا دادن به اين امور وجود  مى

يكى از مهمترين مسائلى كه همۀ اديان و اقوام بشرى آن را مورد توجه قرار . داشته است

هى به در هر اجتماع بشرى گرو. اند، نهاد خانواده و تنظيم روابط جنسى درون اجتماع است داده

به عالوه، ازدواج و تشكيل خانواده . شوند كه ازدواج با آنها ممنوع است عنوان محارم تعيين مى

گيرد و با آداب و مراسم خاصى همراه است كه اين  طبق قوانين و شرايط خاصى انجام مى

كنند، مشخص  مرحلۀ گذار را در زندگى دو نفرى كه زندگى مشتركى را با يكديگر آغاز مى

روابط اعضاء خانواده و حقوق و وظايفشان نسبت به يكديگر از قوانين خاصى پيروى . ازدس مى

  . همۀ اينها حاكى از اهميت نهاد خانواده است. كند مى

در امر بهائى، ازدواج قويًا توصيه شده، چون خانواده سنگ زير بناى جامعۀ بشرى است 

. شود عالم انسانى محسوب مى كل خانوادۀوالفت و محبت در خانواده پايۀ وحدت و اتحاد در 

و  هدف از ازدواج در دين بهائى به وجود آمدن فرزندان و تربيت آنها است تا با ايمان بارآيند

از ديدگاه بهائى ازدواج فقط يك ارتباط جسمانى نيست، . ١٤٥صاحب كماالت روحانى شوند

بين بهائيان مسأله ازدواج «: ايندفرم حضرت عبدالبهاء مى. اى روحانى و معنوى است بلكه رابطه

اينست که مرد و زن جسمًا و روحًا متّحد باشند تا در جميع عوالم الهى اتّحادشان ابدى باشد و 

بعد . شرايط و مراسم ازدواج بهائى بسيار ساده است ١٤٦»حيات روحانى يکديگر را ترقّى دهند 

روز  ۹۵راسم عقد و ازدواج بيش از تا انجام م) به اصطالح نامزدى(از قطعى شدن قرار ازدواج 
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نقره يا ) نخودى ۱۹(مثقال  ۱۹تواند كمتر از  حدود مهريه معين است و نمى. نبايد فاصله بيفتد

شود و  مثقال طال باشدكه با توجه به محل زندگى و امكانات مالى مرد تعيين مى ۹۵بيشتر از 

مى در مورد محارم را به رسميت امر بهائى قانون اسال. توصيه شده كه به حداقل قناعت شود

هايى صورت گيرد  كند كه ازدواج حتى االمكان ميان خانواده شناسد و عالوه براين توصيه مى مى

اين كار عالوه بر سالمت نسل در ايجاد ارتباط . كه با هم خويشاوندى ندارند يا نسبت دور دارند

. فرد بهائى با غير بهائى وجود ندارد مانعى براى ازدواج. و اتحاد بين جامعۀ انسانى مؤثر است

) صيغه(همچنين جواز ازدواج موقت . داشتن بيش از يك همسر در زمان واحد نهى شده است

به منظور به رسميت شناختن آزادى و اختيار فردى و در عين . در ديانت بهائى نسخ شده است

رضايت آزدانۀ زن و شوهر حال تقديس جايگاه خانواده و حفظ وحدت خانواده، ازدواج بايد با 

اختالف و طالق به شدت مكروه است، چون بر خالف . و والديِن هر دو طرف انجام شود

توانند  زن و مرد هر دو مى. وحدت و اتحاد است، اما به عنوان آخرين راه حل مجاز دانسته شده

ال فاصله شود تا اجراى حكم طالق، يك س از زمانى كه طالق مقرر مى. تقاضاى طالق بدهند

هدف از اين يك سال . كنند در اين مدت زن و مرد جدا از هم زندگى مى. بايد رعايت شود

تربص اين است كه دو طرف حتى االمكان بكوشند اختالفات موجود را رفع كنند و الفت و 

  . ١٤٧اتحاد خانواده را دوباره برقرار نمايند

نى و خانوادگى مربوط ارث يكى ديگر از احكامى است كه به تنظيم روابط انسا

تواند  در ديانت بهائى هر فرد بالغى مى. شود و نقش مهمى هم در تنظيم امور اقتصادى دارد مى

اى تنظيم كند و سرنوشت اموال خود را پس از مرگش به هر  در زمان حيات خودش وصيتنامه

در احكام بهائى اى موجود نباشد،  با اين حال، اگر وصيتنامه. ترتيبى كه بخواهد تعيين نمايد

برند و سهم االرث هر كدام  ترتيب تقسيم ارث معين شده و گروههايى كه از متوفى ارث مى

گردد و در امر بهائى با  سابقۀ اين نحوة تقسيم ارث به احكام دين بابى برمى. معلوم شده است

مل طبقات وراث در دين بهائى هفت گروهند، شا. قدرى تعديل و تغيير پذيرفته شده است

فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادران، خواهران و معلمان متوفى كه هر يك طبق قوانين بهائى 

تقسيم ارث به اين نحو در امر بهائى هم نشان دهندۀ اهميت خانواده و هم . سهم معينى دارند

حضور معلم در ميان طبقات . نشان دهندۀ اهميت توزيع ثروت و جلوگيرى از تجمع ثروت است

ث به دليل اهميتى است كه امر تعليم و تربيت در دين بهائى دارد و در واقع معلم پدر يا مادر ورا

  . ١٤٨شود روحانى فرد محسوب مى
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هر . تربيت فرزندان يكى ديگر از احكامى است كه در دين بهائى نهايت اهميت را دارد

را نداشته باشد، هيأت پدرى موظف به تعليم و تربيت فرزندان خود است و اگر توانايى اين كار 

بعضى از مواد آموزشى . ١٤٩امناى جامعه موظفند كه ترتيب آموزش و تربيت فرزندان او را بدهند

از . كه در امر بهائى بر آن تأكيد شده، عبارتند از دين و اخالق، خواندن و نوشتن، مقدمات علوم

وظيفه و مسئوليت مقدس و ديدگاه بهائى نيز مانند بسيارى اديان ديگر، تربيت و تعليم اطفال 

شود و  هاى روحانى، انسانى و جسمانى وجود انسان را شامل مى اين تربيت جنبه. مهمى است

هدف از آن پرورش انسانهايى با ايمان، داراى كماالت روحانى، فارغ از تعصبات دينى و 

حانى نژادى و معتقد به وحدت عالم انسانى است كه استعدادهاى مختلف علمى، هنرى و رو

  . خود را پرورش دهند و از آنها در ساختن يك تمدن جهانى استفاده كنند

  آداب و شعائر اجتماعى 

عالوه بر احكام فردى، بخش مهمى از احكام و اعمال هر دين را شعائر و آداب 

ترين اديان نيز آداب و مراسم جمعى دارند كه در آن  حتى قديمى. دهد اجتماعى تشكيل مى

در اديانى كه به لحاظ . آيند تا عبادتهاى گروهى انجام دهند دينى گرد هم مىاعضاء جامعۀ 

هاى دينى اهميت زيادى دارند، مثال مراسم عشاء  تاريخى به ما نزديكتر هستند نيز گردهمايى

اين شعائر جمعى اهميت اجتماع دينى و روابط . ربانى در مسيحيت يا نماز جمعه در اسالم

با توجه به اين كه پيام و . دهد گر به عنوان يك جامعۀ متحد، نشان مىپيروان دين را با يكدي

مقصد دين بهائى وحدت عالم انسانى است، طبيعى است كه مراسم اجتماعى در اين آئين از 

يكى از مراسم جمعى امر بهائى که البته درزمرۀ احکام . اهميت زيادى برخوردار باشند

از بهائيان يك محل خواسته شده كه . ه روزه مى باشدنيزمحسوب است، برگزارى ضيافت نوزد

در هر ماه بهائى دور هم جمع شوند و مهمانى برگزار كنند و به طور جمعى به دعا و عبادت 

هدف مهم اين اجتماع به صراحت برقرارى الفت و دوستى ميان اعضاء جامعۀ دينى . بپردازند

كه شامل خواندن دعا و (مراسم روحانى يك بخش مهم هر ضيافت عالوه بر . ١٥٠بيان شده است

شود و  مشورتى است كه بين اعضاء دربارۀ امور مهم جامعه انجام مى) شود آثار مقدس دينى مى

شود كه همه در حيات جمعى مشاركت كنند و در تصميم  به اين ترتيب اين امكان فراهم مى

يگاه مهمى در نظم اجتماعى و ضيافت نوزده روزه جا. گيريها به طور مستقيم نقش داشته باشند

  . ١٥١امور ادارى جامعۀ بهائى دارد
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اى  دعا، چه به صورت فردى و چه به صورت جمعى، از احكامى است كه سابقه

. طوالنى در ميان اديان مختلف داشته است و در نزد بهائيان نيز از اهميت بسيار برخوردار است

كه در مواقع مختلف، تنها يا به همراه ديگران، به عالوه بر نماز روزانه، از بهائيان خواسته شده 

يكى از احكام بهائى اين است كه بايد در هر محل، مكانى براى عبادت . دعا و نيايش بپردازند

شود يعنى  اين مكان در اصطالح بهائى مشرق االذكار ناميده مى. ١٥٢و ذكر خداوند ساخته شود

ز بهائيان خواسته شده كه به خصوص در صبحهاى ا. شود مكانى كه ذكر خداوند از آنجا بلند مى

زود در مشرق االذكار حاضر شوند و در آنجا ادعيه و آثار الهى را با لحن خوش كه سبب 

اغلب اديان . اى نيست ساختن معابد در تاريخ اديان امر تازه. شود، تالوت كنند روحانيت مى

. دادن عبادات جمعى ايشان است معابد و مكانهايى دارند كه محل اجتماع مؤمنان و انجام

هاى مسيحى، مشرق االذكار بهائى بايد خالى  برخالف عبادتگاههاى اديان شرق و بعضى فرقه

مشرق االذكارهاى بهائى كه طبق حكم كتاب اقدس بايد به . از تصاويرو تماثيل مذهبى باشد

تواند در  اعتقادى مىزيباترين وجه ممكن ساخته شوند، معابدى هستند كه هر فرد با هر دين و 

االذكار  آنها حاضر شود و به شيوۀ خود به دعا و نيايش خداوند بپردازد، به اين ترتيب  در مشرق

شود كه نشانگر اعتقاد بهائى به وحدت اساس اديان و  ادعيه و آثار همۀ اديان خوانده مى

ار بزرگى توسط تا كنون، در هر يك از قارات جهان مشرق االذك. وحدت عالم انسانى است

پيش بينى . ١٥٣شوند بهائيان ساخته شده كه هر يك به سهم خود شاهكار معمارى محسوب مى

شده كه در اطراف هر مشرق االذكار بناهاى ديگرى براى رسيدگى به احتياجات مردم از هر دين 

ئله اين مس. ١٥٤و قوم و ملتى ساخته شود، مانند بيمارستان، پرورشگاه، خانۀ سالمندان و غيره

حاكى از يك اصل مهم در همۀ اديان و از جمله دين بهائى است كه طبق آن، مركز و محور همۀ 

  . امور اجتماعى و روابط انسانى امور روحانى و معنوى است

روز تعطيل  ۹به عالوه در طول سال فقط . روز تعطيل در ديانت بهائى روز جمعه است

و افراد بايد در آن روزها به ذكر ) كارهاى ضرورى به جز(وجود دارد كه كار در آن حرام است 

روز به جشن و شادمانى اختصاص دارد  ۷روز  ۹از اين . المنفعه و مفيد بپردازند الهى و امور عام

شهادت (و دو روز به سوگوارى ) اظهار امر و تولد حضرت بهاءاهلل و حضرت باب و عيد نوروز(

  ). حضرت باب و صعود حضرت بهاءاهلل
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  بعضى احكام و رسوم ساير اديان در امر بهائى نسخ 

بسيارى از احكام دين بهائى به اديان گذشته ارتباط دارد، به خصوص، اديان اسالم و 

اولين كسانى كه به دين بهائى گرويدند، از . بابى كه از لحاظ تاريخى به اين دين نزديكترند

اط عميقى با دين بهائى دارد و در واقع دين بابى نيز ارتب. زمينۀ اسالمى و عمدتا شيعى بودند

در اعتقاد بهائى اساس تمام اديان و هدف و مقصد اصلى آنها در . شود مقدمۀ آن محسوب مى

حقيقت يكى است، اما بسته به شرايط زمان و درجۀ رشد و تكامل بشر، گاه مسائل فرعى و 

نياز بشر اجراى آن ضرورت  حكمى كه در گذشته، به دليل. شود جزئى اديان با هم متفاوت مى

در دين بهائى كليات احكام . داشته، با گذشت زمان و رشد جامعۀ انسانى ديگر قابل اجرا نيست

و شعائرى كه در اديان ديگر وجود داشته، مثل نماز و روزه و دعا و احكام مربوط به ازدواج و 

با توجه به هدف و موقعيت زمانى طالق و ارث و غيره مورد تأكيد مجدد قرار گرفته است و نهايتًا 

دين بهائى در جزئيات آن تغييراتى داده شده است، اما برخى از احكام اديان ديگر نسخ شده 

هاى مسيحى  مثًال ترك دنيا و رهبانيت كه در ميان بعضى فرقه. است و ديگر قابل اجرا نيست

ليكها مرسوم است، در دين رواج داشته، و هم چنين اعتراف به گناه نزد كشيش كه در نزد كاتو

هاى  به همين ترتيب تحمل رياضتهاى شديد كه از روشهاى بعضى از فرقه. بهائى ممنوع شده

  . ١٥٥هندى است، نهى شده است

در بسيارى از موارد، نسخ احكام اديان ديگر در امر بهائى با هدف وحدت عالم انسانى 

اديان و اقوام مختلف براى پوشيدن لباس براى مثال، محدوديتهايى كه در . ارتباط مستقيم دارد

يا گذاشتن و تراشيدن ريش وجود داشته، در دين بهائى برداشته شده و افراد آزادند نوع پوشش و 

در ديانت بهائى . وضعيت ظاهرى خود را بنا به ميل خود و به حكم عقل سليم انتخاب كنند

پوشانند، وجود ندارد بلكه حضرت حكم حجاب، به اين معنى كه زنان بايد حتمًا سر خود را ب

فرمايند يكى از اهداف اين ظهور آن است كه انسانها به مقامى برسند كه اگر زيباترين  بهاءاهلل مى

. آلودى بر آنان نيفكند زنان با زيورهاى فراوان از مقابل آنان عبور كنند هيچكس نگاه شهوت

هاى اسالمى آن را حرام  ضى فرقهشنيدن موسيقى، كه بعضى از گروههاى دينى و از جمله بع

در بسيارى از فرهنگهاى ديگر، مثل قبائل افريقايى و . دانند، در امر بهائى آزاد است مى

به اعتقاد بهائى، . دهد سرخپوستان امريكا، موسيقى بخش مهمى از مراسم مذهبى را تشكيل مى

همين دليل آموزش آن به  تواند در ايجاد حالت روحانيت در انسان مؤثر باشد و به موسيقى مى

در عين حال، هشدار داده شده كه موسيقى نبايد طورى باشد كه . اطفال توصيه شده است

در . ١٥٦اى براى تحريك هواهاى نفسانى شود انسان را از حالت ادب و وقار خارج كند و وسيله
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اقوام مختلف اين گونه احكام، نظرگاه جهانى دين بهائى كامال مشهود است، زيرا ديدگاه ملل و 

دربارۀ نوع پوشش و همين طور موسيقى و مواردى از اين قبيل بسته به شرايط اقليمى و فرهنگى 

متفاوت است و از ديدگاه بهائى حفظ اين تنوع و احترام به آن الزمۀ سالمت و زيبايى جامعۀ 

  . شود انسانى است و يكى از اجزاء ضرورى وحدت عالم انسانى محسوب مى

احكامى كه در دين بهائى نسخ شده است، نجس دانستن بعضى اشياء و از جمله 

از نظر . اين مسئله چيزى جدا از احكام مربوط به نظافت و پاكيزگى است. ١٥٧اشخاص است

بهائى، رعايت پاكيزگى حكمى الزم و ضرورى است و از آلودگى بايد اجتناب كرد، اما اين كه 

پليد بدانيم، مخالف وحدت عالم انسانى و محبت به همۀ اشياء و به خصوص افراد را ذاتًا شر و 

اين حكم كه شايد در مواقعى به جهت حفظ جامعۀ دينى الزم بوده، از نظر . انسانها است

اند كه با اهل همۀ  بر عكس، بهائيان موظف شده. بهائيان در جهان امروز ديگر قابل اجرا نيست

يكى از راههاى تحقق وحدت عالم انسانى  اديان با نشاط و شادمانى معاشرت كنند كه

محدوديت معاشرت در ديانت بهائى فقط شامل اشرار، يعنى افراد فاسد . شود محسوب مى

همچنين در ديانت بهائى حكم جهاد، يعنى . شود چه بهائى باشند و چه غيربهائى االخالق، مى

فند دين الهى را با تبليغ جنگ براى دفاع از دين يا پيشبرد آن، نسخ شده است و بهائيان موظ

  . تعاليم الهى و عمل به آنها انتشار دهند، نه با جنگ و جدال

  َمنهيات 

. ١٥٨شود سرانجام، بخشى از احكام دين بهائى شامل منهيات يعنى ممنوعيت ها مى

اعمالى وجود دارد كه براى حفظ بقا و سالمت اجتماع بايد از انجام دادن آنها جلوگيرى كرد و 

كه مجازاتهايى هم براى ... قتل، زنا، دزدى، قمار و: در همۀ اديان مشتركند، از جمله كم و بيش

  . انجام دادن آنها تعيين شده است

يكى از منهيات كه در امر بهائى به شدت تاکيد شده، غيبت است، به طورى كه به 

اب از عيب جوئى تعاليم بهائى در هيچ مورد به اندازۀ لزوم اجتن«: فرمودۀ حضرت شوقى افندى

علت نهى شديد غيبت در دين بهائى نقش آن در ايجاد ١٥٩».و غيبت، مؤکّد و الزام آور نيست

  . اختالف است

از ساير مواردى كه در دين بهائى به شدت نهى شده، استعمال مشروبات الكلى و ساير 

توان ارتباط  مى در اينجا هم. مواد سكر آور و استفاده از مواد مخدر اعم از ترياك و غيره است

حكم را با هدف وحدت عالم انسانى مشاهده كرد، چون استفاده از الكل و مواد مخدر در 
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جوامع امروز عالوه بر همۀ زيانهاى مختلفى كه براى خود فرد دارد، باعث اختالف و درگيرى و 

 . آيد ها به حساب مى شود و يكى از عوامل فروپاشى خانواده فجايع گوناگون مى



 

 



 

 

  :ل هفتمفص

  ىروش ادارۀ جامعۀ بهائ

اين نظم در تاريخ . شود ناميده مى» نظم ادارى«وسيله وروش ادارۀ جامعۀ جهانى بهائى 

بهائيان اين نظم را به عنوان الگويى براى نظام . نظير است سابقه و بى اديان و تاريخ جهان بى

شود به جهانيان ارائه  مى ناميده»  نظم بديع جهانى«جهانى آينده كه در اصطالح بهائى 

  . دهيم هاى آن را مورد بررسى قرار مى در اين فصل نحوۀ تأسيس اين نظم و ويژگى. كنند مى

  تأسيس نظم ادارى 

بردند،  در زمان حضرت بهاءاهلل، با اينكه ايشان هميشه در تبعيد و زندان به سر مى

ورهاى مجاور مانند عراق و جامعۀ بهائى كه اكثر اعضاى آن در ايران و معدودى در كش

اى كه توسط زائرين به دستشان  تركمنستان و غيره ساكن بودند، از طريق الواح و آثار مباركه

اما ايشان با سه اقدام مهم نحوۀ . رسيد، تحت هدايت مستقيم حضرت بهاءاهلل قرار داشتند مى

  . ادارۀ جامعۀ بهائى بعد از خود را تعيين فرمودند

 در كتاب اقدس كه مهمترين اثر نازل از قلم ايشان است و در حضرت بهاءاهلل

نامۀ خود به نام كتاب عهدى كه هر دو مانند ساير آثار الهى در اين دور به مهر و امضاى  وصيت

ايشان موجود است، با كمال صراحت پسر ارشد خود به نام عباس، ملقب به غصن اعظم و 

و به اين ترتيب براى اولين بار در تاريخ  ١٦٠تعيين فرمودندعبدالبهاء، را به عنوان جانشين خود 

اديان مسألۀ جانشينى پيامبر الهى به وسيلۀ خود ايشان به طور موثقى كه جاى شك و شبهه براى 

  . هيچكس نماند و بهانه به دست كسى ندهد معين شد

يس همچنين حضرت بهاءاهلل در كتاب اقدس و بعضى از الواح ديگر خود دستور تأس

َقْد َکتََب «: فرمايند در كتاب اقدس مى. العدل را كه شورايى انتخابى است صادر فرمودند بيت

ِمَع فيه النّفوُس َعلى َعَدِد البَهآِء و ِان ِازداَد   اهللُ َعلى ُکلِّ َمدينٍة اَن يْجَعلوا فيها بيَت الَعدِل و يْجتَ

 الَعلى اَالعلى و يَروَن َمن ال يرى و ينْبَغى لَُهم اَن ال بَأَس و يَروَن َکانُّهم يْدُخلوَن َمْحَضَر اهللِ
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و يشاِوروا فى َمصاِلِح  يکونوا اُمنآَء الرحمِن بيَن اِالمکاِن و ُوکالَٓء اهللِ ِلَمن على اَالرِض ُکلِّها

اوند دستور يعنى خد( ١٦١»الُمختار  يشاِوروَن فى اُموِرِهم و يْختاروا ما ُهوَ  العباِد ِلَوجِه اهللِ َکما

العدل تشكيل شود و نه نفر يا بيشتر در آن جمع شوند و خود  داده است كه در هر شهرى بايد بيت

تصميمات  را در محضر خدا ببينند و امين مردم باشند و در مصلحت مردم مشورت كنند و بهترين

ايد تشكيل شود العدل محلى كه در هر شهر يا روستا ب اين آيه از كتاب اقدس به بيت). را بگيرند

امادر همين كتاب ).شود العدل محلى، محفل روحانى محلى ناميده مى امروزه بيت(اشاره دارد

 .   اند العدل و درآمدها و مخارج آن را نيز تعيين فرموده وظائف بيت

ل يتشك ىد در سطح جهانيالعدل اعظم كه با تيحضرت بهاءاهلل به ب لوح اشراقاتدر 

ن مسطور و از کتاب ين حين فقره از قلم اعلى در اياشراق هشتم، ا« :نديفرما ىشود اشاره م

ن عباده و يشانند امناء اهلل بيا. ت عدل الهىياُمور ملّت معلّق است به رجال ب. اقدس محسوب

احزب اهلل، مربّى عالم عدل است چه که داراى دو رکن است مجازات ي. مطالع االمر فى بالده

ن يچونکه هر روز را امرى و هر ح. ات اهل عالمياند از براى ح و چشمهن دو رکن ديو مکافات و ا

ت عدل راجع تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند، يرا حکمتى مقتضى، لذا امور به ب

بى الهى؛ بر کّل يشان ملهمند به الهامات غيند ايام نماينفوسى که لوجه اهلل بر خدمت امر ق

عدل و عبادات بما انزله اهلل فى  تيّل راجع است به به کياسيامور س. اطاعت الزم

العدل  تيه را به بياسير منصوصه و امور سيع احكام غيفۀ تشريان وظين بيدر ا١٦٢»الکتاب

  . العدل اعظم است تياند كه منظور از آن ب سپرده

 ىاديا«ات خود چند نفر را به عنوان يبه عالوه حضرت بهاءاهلل در اواخر دوران ح

ب ين ترتيبه ا. بتوانند در امور خود با آنان مشورت كنند ىمنصوب فرمودند كه افراد بهائ» امراهلل

ُر و يالنّوُر و البهآُء و التّکب«: نديفرما ىشان ميس فرمودند و در مورد ايامر را تأس ىاديمؤسسۀ ا

ِه الّذيالثّناُء َعلى اَ  ْمِر بَ يادى اَ ْشَرَق نوُر اِالصِطبار و ثَ ِز ياِر هللِ المقتدِر العزيَت ُحکُم اِالختَن ِبِهم اَ

   ١٦٣».ِه اهللِ َمولَى الَورىيالُمختار و ِبِهم ماَج بَحُر الَعطاِء و هاَج َعْرُف عنا

در دوران حضرت عبدالبهاء، در بعضى شهرهاى ايران و آمريكا محافل شور تشكيل   

يشان در بعضى از الواح خود ا. شد كه مقدمۀ محافل روحانى امروز يا بيوت عدل آينده بودند

نامۀ خويش به نام الواح وصايا بيانات  مفصًال وظائف محافل را توضيح دادند و در وصيت

ايشان اوًال نوۀ ارشد خود به نام . حضرت بهاءاهلل را در مورد نظم ادارى توضيح و تشريح فرمودند

اى ياران «: تعيين فرمودند شوقى ربانى ملقب به حضرت ولى امراهلل را به عنوان جانشين خود

مهربان، بعد از مفقودى اين مظلوم بايد اغصان و افنان سدرۀ مباركه و ايادى امراهلل و احباى 
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جمال ابهى توجه به فرع دو سدره كه از دو شجرۀ مقدسۀ مباركه انبات شده و از اقتران دو فرع 

آيت اهلل و غصن ممتاز و و ولى امراهلل و دوحۀ ربانيه به وجود آمده يعنى شوقى افندى نمايند زيرا 

مرجع جميع اغصان وافنان و ايادى امراهلل و احباءاهلل است و مبين آيات اهلل و من بعده بكرًا بعد 

   ١٦٤».بكر يعنى در ساللۀ او

 ىكه اكنون محفل محل( ىالعدل محل تيل بين اثر مهم نحوۀ تشكين در هميهمچن  

كه ( ىالعدل عموم تيو ب) شود ىده مينام ىكه محفل مل( ىصوصالعدل خ تيو ب) شود ىده مينام

توسط  ىالعدل محل تيب كه بين ترتيح فرمودند، به ايرا توض) شود ىده ميالعدل اعظم نام تيب

. شود ىان همان محل انتخاب ميان بهائيكبار از مي ىا روستا ساليان هر شهر يهمۀ بهائ

انتخاب  ىندگانيك كشور توسط نمايان ين تمام بهائايكبار از مي ىز سالين ىالعدل خصوص تيب

انتخابات آن  ىعني(كنند  ىمختلف آن كشور انتخاب م ىان شهرها و روستاهايشود كه بهائ ىم

فعًال هر پنج سال ( ىوت عدل خصوصيب ىز توسط اعضايالعدل اعظم ن تيب). است ىا دومرحله

 ىا انتخابات آن سه مرحله ىعني(ود ش ىجهان انتخاب م ىان تمام مردان بهائياز م) كباري

ت ياما ب«: نديفرما ىن ميا چنيالعدل اعظم در الواج وصا تيحضرت عبدالبهاء در مورد ب). است

نفوس  ىعني ىد به انتخاب عمومير و مصونًا من كل خطاء بايجعله اهلل مصدر كل خ ىالعدل الذ

و  ىن الهيو ثابت بر د يىعلم وداناو مطالع  ىاله ىد مظاهر تقوايل شود و اعضاء بايمؤمنه تشك

ت يع بالد بيدر جم ىعنياست  ىت عدل عموميباشند و مقصد ب ىع نوع انسانيرخواه جميخ

ن مجمع مرجع يد ايانتخاب نما ىت عدل عموميوت عدل بيل شود و آن بيتشك ىعدل خصوص

ل مشكله ع مسائيموجود نه و جم ىكه در نصوص اله ىن و احكاميكل امور است و مؤسس قوان

   ١٦٥»ن مجلس حل گردديدر ا

 ىد از رأيچكس نباياوًال ه ىعنيو آزاد است،  ى، عمومىسر ىنحوۀ انتخابات بهائ

ا از او بخواهد به فرد به يخواهد داد  ىرأ ىد كه به چه كسيبگو ىگريا به ديسؤال كند  ىگريد

توانند  ىكه باشند م ىان از زن و مرد و از هر طبقه و صنفيًا همه بهائيبدهد؛ ثان ىرأ ىخصوص

سال تمام است، در انتخابات شركت كنند؛ ثالثًا  ۲۱دند، كه فعًال يرس ىبه سن قانون ىوقت

سته يكه آنها را مناسب و شا ىد به افراديوجود ندارد و هرفرد با ىغات انتخاباتينامزدها و تبل

 ىگريت ودينژاداقلاز ىكيكه  دو نفر، ىن كه اگردرانتخابات محفليدهد؛رابعأا ىداند رأ ىم

آن كه از  ازآنهاانتخاب شود، ىكيگردندوقرارباشدفقط داراى تعدادآراءمساوى  اشند،ت بيازاكثر

 .   گردد ىت است انتخاب مياقل
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امراهلل گذاشتند  ىان امراهلل را به عهدۀ وليادين اييا تعيحضرت عبدالبهاء در الواح وصا  

  . ن فرمودندييآنان تع ىانت آن را برايحفظ و صو  ىانت الهيج ديغ و ترويفۀ تبليو دو وظ

ا به يبعد از حضرت عبدالبهاء بر طبق مندرجات الواح وصا ىافند ىحضرت شوق

را صادر  ىابتدا دستور انتخاب محافل محل ىعنياقدام فرمودند،  ىبهائ ىس نظم اداريتأس

ج در يعد به تدرت فرمودند، بيو هدا يىفرمودند و آنان را در انجام وظائف خود راهنما

ل شدند و در انجام وظائف خود يتشك ىبه تعداد كاف ىمحل ىكه محافل روحان يىكشورها

ل دادن يرا صادر فرمودند، و باالخره با تشك ىل محافل مليافتند دستور تشكي ىنسب يىتوانا

 ىا ن عدهيهمچن.  العدل اعظم را فراهم نمودند تيس بيمقدمات تأس ىبهائ ىالملل نيب ىشورا

ن ييان امراهلل تعياديموفق شده بودند به عنوان ا ىا را كه به خدمات خالصانه ىاز افراد بهائ

را به عنوان معاون خود انتخاب  ىامراهلل اجازه دادند افراد ىاديبه ا ىفرمودند و پس از مدت

، ىجامعۀ بهائ ىتهايان و توسعۀ فعاليش تعداد بهائيامروز با افزا. (نديشان نماياريكنند كه در امور 

  .) نديخود انتخاب نما ىبرا ىنيتوانند مساعد ىز مين نيمعاون

ا ينداشتند كه بر طبق الواح وصا ىشان فرزنديامراهلل، چون ا ىبعد از صعود حضرت ول

را به عهده گرفتند تا  ىامراهلل به مدت شش سال ادارۀ جامعۀ بهائ ىاديشان شود، اين ايجانش

كه  يىها العدل اعظم بر طبق برنامه تي، بىشمس ۱۳۴۲، مطابق ىداليم ۱۹۶۳نكه در سال يا

ن مرجع يتر ىالعدل اعظم عال تيب. ن فرموده بودند انتخاب شدييامراهلل از قبل تع ىحضرت ول

كه فوقًا ذكر شد، ملهم به الهامات  ىاناتيان، بر اساس بياست و به اعتقاد بهائ ىجامعة بهائ

  . و مصون از خطاست ىاله ىبيغ

توانند انتخاب شوند،  ىگر نميامراهلل كه د ىاديتداوم وظائف ا ىالعدل اعظم برا تيب

د كه يفرما ىن را منصوب ميامر محروم است، مشاور ىاز موهبت وجود ول ىچون جامعۀ بهائ

 يىاين تفاوت كه مدت انتصاب آنها و حوزۀ جغرافيامر را دنبال كنند، با ا ىاديهمان وظائف ا

 ىو انتصاب ىاز دو گروه انتخاب ىبهائ ىب همچنان نظم ادارين ترتيبه ا. ود استخدمتشان محد

  . دارند ىتيو ترب ىقيف تشويو گروه دوم وظا ىف اداريل شده است كه گروه اول وظايتشك

   ىنظم ادار ىها ىژگيو

 ىعنيدارد،  ىان الهين است كه بنيا ىبهائ ىنظم ادار ىها ىژگين وياز مهمتر ىكي

 ىك از نظامهايچيه. شده است ىانگذاريشان، بنيروان اي، نه پىانت بهائيشارع دتوسط خود 

ن يهمچن. ١٦٦را همۀ آنها ساختۀ دست بشر هستنديندارند، ز ىازين امتيعالم چن ىاسيو س ىنيد
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شود  ىل ميالعدل اعظم را كه به انتخاب مردم تشك تين دور مژده داده است كه بيخداوند در ا

جه جامعۀ يكند و در نت ىمات نادرست حفظ ميد و آنان را از تصميفرما ىلهم مبه الهامات خود م

 ىالت بهائيست كه همۀ سطوح تشكين ىن به آن معنيالبته ا. ماند ىاز انحراف در امان م ىبهائ

را ينخواهد شد، ز ىميمرتكب شوند سبب انحراف عظ ىمصون از خطا هستند، اما اگر اشتباهات

  . بر آنها نظارت دارد ىن مرجع جامعۀ بهائيتر ىعنوان عالالعدل اعظم به  تيب

كند آن  ىز ميمتما ىنيد ىر نظامهايكه آن را از سا ىبهائ ىگر نظم اداريمهم د ىژگيو

به  ىدن عالم انسانيبا رس. وجود ندارد ىنيا رهبران ديون يبه نام روحان ىا است كه در آن طبقه

از مقام  يىبه تنها ىچ فرديه ىدر نظم بهائ. ستين ىا طبقهن يبه چن ىازيگر نيمرحلۀ بلوغ خود د

ان ياست كه توسط عموم بهائ ىار مجامعيست، بلكه قدرت در اختيبرخوردار ن ىا قدرت خاصي

بر مشورت است؛ آن هم نه فقط مشورت  ىوت عدل هم مبتنين بيروش كار ا. شوند ىانتخاب م

مشورت به  .شود ىافات نوزده روزه انجام ميض با خودشان، بلكه مشورت با عموم كه از جمله در

ت است كه ياهم ىدارا ىبه قدر رد،يگ ىها صورت م ىريم گيآن تصم ىكه ط ىزميعنوان مكان

ط يبه حساب آورد،به خصوص كه شرا ىبهائ ىبرجستۀنظم ادار ىتوان آن راازشاخص ها ىم

 ىت اصول معنويمل رعاشا ،ىومنطق ىت اصول ومقررات اداريمافوق رعا ن نظم،يمشورت درا

  . باشد ىز مين ىووارستگ ىوصبور ىت ومحبت وفروتنيهمچون خلوص ن ىا ىواخالق

ن نظم بتواند وحدت جامعه را حفظ كند و مانع يشود كه ا ىفوق سبب م ىژگيدو و

وجود ندارند كه  ىنيبه نام رهبران د ىافراد ىها و احزاب گوناگون شود، چون از طرف ل فرقهيتشك

م يديگر همانطور كه ديصادر كنند و از طرف د ىداشته باشند و دستور خاص ىفدارانك طريهر

العدل باشد توسط حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء  تيكه ب ىضرورت اطاعت از مركز واحد

  . نمانده است ىباق ىاحد ىانكار برا ىد قرار گرفته است و جايامراهلل مورد تأك ىو حضرت ول

ك يجامعه در  ىو روحان ىان مركز اداريخ ادين بار در تارياول ىبرا ىبهائ ىدر نظم ادار

ان كه مرقد حضرت بهاءاهلل است در شهر عكا، و مرقد حضرت يقبلۀ بهائ. محل جمع شده است

 ىكيفا در نزديدر شهر ح ىبهائ ىالملل نير مؤسسات بيالعدل اعظم و سا تيباب و محل استقرار ب

 ىها گر از جنبهيد ىكين يمقدس است قرار دارد، و ا ىان الهيۀ ادهم ىكه برا ىنيآن، در سرزم

همواره باعث از  ىو ادار ىمراكز روحان يىان گذشته جدايدر اد. است ىن الهيبخش آئ وحدت

نه بود خالفت ياسالم مكه و مد ىكه مركز روحان ىان رفتن وحدت بوده است، مثًال، در حاليم

 ىانت بهائياما در د. گشت ىل شد و سبب انحراف مركز اداربه دمشق و بغداد و استانبول منتق

  . ىدارد و هم روحان ىشتر وجود ندارد كه هم جنبۀ اداريك مركز بي
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ر به تعادل ييآن است كه در آن دو جنبۀ ثبات و تغ ىنظم ادار ىها ىژگيگر از ويد ىكي

 ىازهايط و نيبق با شراتواند مطا ىالعدل اعظم م تيب ىب كه از طرفين ترتيبه ا. ده استيرس

تواند  ىگر نمير دهد، از طرف دييصادر كند و آن را در صورت لزوم تغ ىبشر در هر زمان حكم

ن ييتع ىكه آثار اله ىد در حدوديمات آن باير دهد و تصمييدستورات حضرت بهاءاهلل را تغ

ك دسته ي: وندش ىم ميروان به دو دسته تقسيان پير اديمتأسفانه در سا. كنند گرفته شود ىم

كه به  ىگر تجددطلبانيكنند و دستۀ د ىر ميرا به عنوان بدعت تكف ىرييكه هر تغ ىپرستان سنت

 ىانت بهائيدر د. دهند ىر مييح كتاب مقدس را، تغياحكام صر ىرا، حت ىزيدلخواه خود هر چ

  . تان برداشته شده اسيز از ميۀ اختالف نين ماير، اييق دو جنبۀ ثبات و تغيبا تلف

ت شده است، يرعا ىبهائ ىع قوا هم در نظم اداريان تمركز و توزين تعادل ميهمچن

دارد در  ىكه جنبۀ مل ىماتيالعدل اعظم و تصم تيدارد در ب ىكه جنبۀ جهان ىماتيتصم ىعني

به . شود ىگرفته م ىالعدل محل تيدارد در ب ىكه جنبۀ محل ىماتيو تصم ىالعدل خصوص تيب

ن يامراهلل در ا ىحضرت ول. ابدي ىاست تحقق م ىن بهائييدر كثرت كه شعار آ ب وحدتين ترتيا

ر و زبر يست که شالودۀ جامعۀ کنونى عالم را زيامر بهائى مقصدش هرگز آن ن«: نديفرما ىمورد م

اى دهد که موافق  شتر بخشد و به مؤّسساتش شکل تازهيانش را وسعتى بيد بلکه آنست که بنينما

چ ين حضرت بهاءاهلل با هيعت و آئيم شريتعال.  ر باشديين جهان دائم التّغيوائج او مطابق با ح

  ت و سرسپردگى مشروعى تناقض يتابع

ست که شعلۀ وطن يمقصدش آن ن. ف نمى کنديهاى صادقانه را تضعيندارد و وفادار

را که  ا نظام خودمختارى ملّىيدوستى سالم و خردمندانه را در دلهاى مردمان خاموش سازد 

د رمزش شعار يکل. ان بردارديت افراطى در ادارۀ امور  جهان  الزم است از ميبراى دفع آفت مرکز

   ١٦٧». وحدت در کثرت است

را يمتفاوت است، ز ىنيرديو غ ىنير جوامع ديكامًال با سا ىرهبر ىمعنا ىدر جامعۀ بهائ

دهد،  ىنم ىجمعها به افراد قدرت نيت در ايًا عضوي، ثانىدارد، نه فرد ىجنبۀ جمع ىاوًال رهبر

كه عضو  ىكس. آن دارد ىجدا از اعضا ىتيالت شخصيد شده است كه تشكيدًا تأكيرا شديز

. ندارد ىگر افراد بهائيبا د ىچ فرقيشود ه ىالعدل خارج م تياز جلسۀ ب ىالعدل است وقت تيب

 ىبرا ىكند، نه فرصت ىخدمت فراهم م ىبرا ىالت تنها فرصتيت در تشكيعضو ىانت بهائيدر د

 ىنحوۀ انتخابات بهائ. بدون دستمزد است ىالت بهائيت در تشكيعضو. كسب قدرت و ثروت

را به  ىاست كه امكان سوء استفاده از مقامات ادار ىا ان شد به گونهيهم همانطور كه قبًال ب

  . رساند ىحداقل م



 ٨٣  نگاهى تازه به ديانت بهائى

د، اما با آن تفاوت دار ىبا دموكراس ىوجوه مشترك فراوان ىبهائ ىاگرچه نظم ادار

كنند، اما بعد از آن موظف  ىالت را انتخاب ميتشك ىاگرچه مردم هستند كه اعضا. دارد ىاديبن

البته محافل . ل كننديالت تحميتوانند نظرات خود را بر تشك ىبه اطاعت از دستورات آنند و نم

م يد ناظر به تعاليخود با ىها ىريگ ميند، اما در تصميان مشورت نمايموظفند با عموم بهائ

ن امر يا. رندينادرست قرار نگ ىش باشند و تحت فشار افكار عموميو وجدان خو ىواحكام بهائ

  . دارد ىم مات نابجا در امان نگهيو تصم ىبيفر آنان را از عوام

اد داشت يد به يو مؤسسات آن دارند، با ىبهائ ىكه نظم ادار ىت فراوانيبا وجود اهم

گر عبارتند از يدو ركن د. هستند ىبهائ يكى از سه ركن اساسى جامعۀ ت تنهان مؤسسايكه  ا

عمل و اقدام را به عهده دارند و هرچه مؤسسات  ىت اصليافراد مسؤول. ىافراد و جوامع محل

چ ياجرا نكنند ه ىمات را به درستيرند، تا افراد آن تصميبگ ىديجالب و مف ىها ميتصم

ان افراد يم ىتحقق اتحاد و همكار ىن محل برايبهتر ىجوامع محل. نخواهد داشت ىا دهيفا

  . شود ىمات در آنجا گرفته ميابتكارات و تصم ىارياست و بس

است و  ىانت بهائيلۀ تحقق اهداف ديوس ىد توجه داشت كه نظم ادارين بايهمچن

ف كنند، هد ىار ميتالش بس ىس نظم اداريتأس ىان براياگرچه بهائ. د با هدف اشتباه شودينبا

 يىالت به تنهاياست و تشك ىس وحدت عالم انسانين كار فراهم كردن مقدمات تأسيآنان از ا

  . ندارد ىارزش

است آن است كه معموًال در جامعۀ ما نظم  ىكه توجه به آن ضرور ىگريباالخره نكتۀ د

د يتأكگر يكدين دو با يبه تعادل ا ىانت بهائيدر د. رسد ىر به نظر ميت و محبت مغايبا روحان

د همواره يبا ىان و نظم امور اداريحسن جر«: نديفرما ىامراهلل م  ىحضرت ول. ار شده استيبس

. است ىت هردو ضروريفين دو كيا. توأم باشد ىروحان ىبا همان درجه از محبت و خلوص و ترق

   ١٦٨».كل امر خواهد بوديات از هيبه منزلۀ سلب ح ىگرياز د ىكيك يتفك

اند در مورد  دهينامۀ خود نام تيكه آن را وص دور بهائىكتاب  امراهلل در ىحضرت ول

  : ميبر ىان مين بخش را با آن به پاياند كه ا داده ىحاتيتوض ىادار نظم

انت گوهر گرانبهاى امر اهلل است و به ين نظم به مثابۀ صدفى براى حفظ و صيا

ن شرع انور را يت که اسيا هين نظم عامل اصليمرور زمان واضح و مبرهن خواهد شد که ا

ت است زنهار ين نظم هنوز در مرحله طفوليمادام که ا .به مرحله نهائى وارد خواهد کرد

ا مقصدش را دگرگون يتش بکاهد يا از اهميتش به خطا رود و يفيکه نفسى در ادراک ک

ه براى عالم يت ثابته الهين نظم ادارى بر آن استوار است مشياى که ا صخره .جلوه دهد
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حامى و  .منبع الهامش نفس حضرت بهآءاهلل است .سانى در عصر حاضر استان

جه اهراق دم ال اقّل  يش نتيظهور و نشو و نما .مدافعش جنود مجنّدۀ ملکوت ابهى است

محورى که .  اند ل نثار نمودهين سبيش را در ايات خويست هزار شهدائى است که حيب

 .اى  حضرت عبدالبهآء استياح وصان محکمه الويمؤّسساتش حول آن طائف مضام

ات الهى در خطابات ين مصون از خطاى آيقى است که ُمبياش حقا هيمبادى اساس

ده و ياش وضع گرد احکامى که براى اداره. ان فرموده استيش در غرب بيمبارکۀ خو

مقّرى که  .حًا در کتاب اقدس نازل شده استيد، صرينمايد ميوظائفش را تحد

باشد مشرق االذکار و ياش حول آن مجتمع م هيه و اداريريه و خيمشروعات روحان

ت يت امر اهلل و بياش مستظهر بدانست دو مؤّسسۀ وال ارکانى که سلطه .متفّرعات آنست

ع جهان يمقصد  اصلى و ضمنى که محرّک آنست استقرار نظم بد .عدل اعظم است

نى يرود و موازيروشى که بکار م  .ان نهادهيآرائى است که شالوده آنرا حضرت بهآءاهلل بن

ر يهود و نه به غيسازد و نه به غرب، نه به يل ميد آنرا نه به شرق متماينمايرا که  القاء م

اه، شعارش وحدت عالم انسانى، يد و نه به سير و نه به غنى، نه به سفيآن، نه به فق

 ومى کهيعنى يعلمش صلح اعظم، سرانجامش حلول دوره ذهبى هزار ساله 

   ١٦٩ .ه که سلطنت حضرت بهاءاهلل است مبّدل گردديهاى عالم به سلطنت اله سلطنت



 

 

  :فصل هشتم

  ان يران در نظر بهائيا

از دوستان  ىگفته شد بعض ىانت بهائيم ديد با توجه به آنچه در مورد اهداف و تعاليشا

 ىانسان دارند و به وحدت عالم ىجهان ىدگاهيان، چون ديز چنان گمان كنند كه بهائيعز

. شان استيا ىدوست عدم وطن ىآنان به معن ىران ندارند و جهان دوستيبه ا ىشند، توجهياند ىم

به طور  ىان در موردوطن دوستيدگاه بهائين مقال ديان اين شبهه الزم است در پايرفع ا ىبرا

داران ان دوستيان گردد تا معلوم شود كه بهائيب ران به طورخاص،يمورد كشور ا در زين و ،ىكل

   ١٧٠.رانندين كشور و ملت ايراست

، حضرت بهاءاهلل ىبه طوركل ىان راجع به وطن دوستيد بهائيع وجديدگاه بديدربارۀد   

حّب الوطن من 'قبل فرموده اند، از« :مى فرمايند ايلوح دن ازآثارشان به نام ىكيازجمله در

: دريوم ظهورفرموده) حضرت بهاءاهلل( ولسان عظمت ،)مان استيوطن از ا ىدوست( 'االيمان

فخرومباهات براى  کسى نيست که وطن ( 'لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالمس الفخر يل'

 ات،ين كلمات عاليبه ا )رادوست ميدارد، بلکه براى کسى است که جهان رادوست ميدارد

 ىهداليت جدين هدايطبق ا ».درااز كتاب محونموديدوتقليوتحدده راپروازجديدآموخت ورافئيط

است، كل عالم  ىعيطب ىوطن كه امر ىدعالوه بردوستيبا ىهرانسان عصر بلوغ عالم، ىبرا

بلكه  ندارد، ىفخر زدوست بدارد؛همچنان كه صرف دوست داشتن فرزندان خوديرا ن ىانسان

 .عالم استديگران است كه موجب فخرواتحاداهل دوست داشتن فرزندان  عالوه برآن،

را تحمل توان نمود مگر  ىهر ذلت«:حضرت عبدالبهاء مى فرمايند  نسبت وطن، ىودرموردوفادار

(  »مغفرت است مگر هتك ناموس دولت و مضرّت ملّتوقابل عفو و  ىانت به وطن و هر گناهيخ

  ). ۴۵، ص يىم بهايگلزار تعال

ما فوق شكوه گذشتۀآن  ان كرد كه،يدبيران بايان راجع به ايدگاه خاص بهائيامادربارۀد

 و وش،يدار همچون كورش و ىشاهان و است همچون حضرت زرتشت، ىامبرانين پويكه مد

 ىاينا و زكريوابن س ىرازيو حافظ ش ىن روميهمچون موالنا جالل الد ىدانشمندان وبزرگان
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 مطالع شفقت و مشارق رحمت و« ا،يلوح دن حضرت بهاءاهلل در كه به فرمودۀ ىملت ، وىراز

آشكار  عصر، به واسطۀ ن دور ويا در ن،يمز و منور» دانش وبه نورخرد « بوده اند و» محبت

آن را  شده است كه آوازۀ آن مقّدر ىهمتابرا ىر وبينظ ىب ىشكوه وجالل، دين جديشدن آئ

ان محض فضل يالم پروردگار ند،يفرما ىن مورد ميدرا حضرت عبدالبهاء.خواهد نمود ىابد

 برسرنهاده كه جواهرزواهرش، ىان راتاجيرانيوامفتخرفرموده  ىران رابه خلعتيكل ايه واحسان،

ران يا ه دريه تعلق گرفته وقوۀمعنويت الهيمش...ع استين امر بديا آن ظهور و بتابد اعصار برقرون و

 ).۱۱۲ص ام ملكوت،يپ(» مكذوب ريعٌدغ و هذاامٌر محتوم و.نبعان نموده

راز متولد شدند و در يحضرت باب در ش. است ىو بهائ ىانت بابيران زادگاه ديا !ىآر

مختلف  ىدر بوشهر به تجارت اشتغال داشتند؛ از شهرها ىن شهر اظهار امر فرمودند؛ مدتيهم

ه، عبور كردند تا در ماكو و بعد در ي، مانند اصفهان و كاشان و ارومىران از جنوب تا شمال غربيا

راز يشان در شيمنزل ا. ددنيز به شهادت رسيشدند و باالخره در تبر ىجان زندانيق در آذربايچهر

ق آن موجود است و در يدق ىها ب شد، اما نقشهيران به دست دشمنان تخريكه بعد از انقالب ا(

د يان جهان باياز دو محل حج است كه همۀ بهائ ىكي) ه بنا خواهد شدينده به همان شكل اوليآ

  . ارت آن بشتابنديبه ز

غ يتبل ىبرا. كه در طهران متولد شدندنور مازندران بودند  ىحضرت بهاءاهلل از اهال

چال  اهيران از شرق تا غرب كشور، سفر كردند و در زندان سياز نقاط ا ىاريبه بس ىانت بابيد

  . شان نازل شدين بار بر اياول ىبرا ىاله ىطهران بود كه وح

ر د در سراسر خاك پهناويست هزار شهيب. بودند ىرانين امر همه ايا ىه و شهداين اوليمؤمن

. ن ساختندين آن را رنگين امر مقدس فدا كردند و با خون پاك خود زميران جان خود را در راه ايا

  . د و تمام جهان را روشن نمودين درخشين سرزمياز ا ىنور اله

 ىجا ىان جهان مقدس است و در جايران در نظر تمام بهائيل است كه كشور اين دليبه ا

حضرت عبدالبهاء كه خودشان . ارت آننديان آرزومند زيهمۀ بهائ قرار دارد كه ىا آن اماكن متبركه

ن كشور يسال داشتند و هرگز نتوانستند به ا ۹د از آن فقط يران متولد شدند، اما هنگام تبعيدر ا

ست هزار يرانى بودند و بيحضرت بهاءاهلل و حضرت باب هر دو ا«: نديفرما ىمراجعت كنند، م

نکه شصت سال يرانى هستم حتّى با وجود ايز ايى نمودند و من نل جانفشانين سبيرانى در ايا

. رانى ترک شوديۀ ايران خارج شده ام هنوز راضى بآن نگشته ام که عادات جزئياست از ا

   ١٧١».پرستنديران را ميان ايبهائ
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ران را در انظار يان چنان ايبهائ«: نديفرما ىان ميران در نظر بهائين در مورد مقام ايهمچن

قت يرا شمس حقيند، زينما ىران ميم سبعه پرستش ايرى از اقاليداده اند که امروز جّم غف جلوه

د که چه موهبتى يمالحظه کن. از آن افق طلوع نموده و وطن مقّدس حضرت بهاءاهلل است

   ١٧٢».ان فرمودهيرانيران و ايزدان در حّق ايحضرت 

شتر يب. ن استيران عجينگ اران ظاهر شده است با فرهياز آنجا كه در ا ىانت بهائيد

ان ياز بهائ ىاريل اكنون بسين دليبه هم. نازل شده است ىن دور به زبان فارسيدر ا ىآثار اله

حضرت . آن مطالعه كنند ىرا به زبان نزول ىآموزند تا بتوانند كالم اله ىم ىعالم زبان فارس

حات، تا توانى هّمت نما که اى منجذب به نف«: نديفرما ىم ىان غربياز بهائ ىكيعبدالبهاء به 

س خواهد گشت و در نشر يع عالم تقديب در جمين لسان عنقريرا اياموزى زيزبان پارسى ب

دوارم که به يام. م دارديات اهلل مدخل عظينفحات اهلل و اعالء کلمه اهلل و استنباط معانى آ

   ١٧٣».رى شوىيت جّم غفين لسان موفّق بر هدايل ايتحص

سرشار است  ىات فارسيج در ادبيها و اصطالحات را المثل ر و ضرباز اشعا ىآثار بهائ

است، سال  ىم شمسيتقو ىم بهائيتقو. ابدي ىق به سراسر عالم راه مين طريران از ايو فرهنگ ا

  . رنديگ ىان عالم نوروز را جشن ميشود و همۀ بهائ ىن آغاز ميبا اول فرورد ىبهائ

حضرت . ائى دارد نيز كشورى با عظمت استايران جدا از ارتباطى كه با ديانت به

عبدالبهاء در رسالۀمدنيه، كه مخزن بيانات ايشان در مورد تجديد حيات ايران است، در مورد 

منزلۀ قلب عالم و چون شمع افروخته  در ازمنۀ سابقه مملکت ايران به«: فرمايند تاريخ ايران مى

صبح صادق از افق کائنات طالع و نور جهان عّزت و سعادتش چون  .بين انجمن آفاق منّور بود

آوازۀ جهان گيرى تاجداران ايران حتّى  .افروز معارفش در اقطار مشارق و مغارب منتشر و ساطع

به سمع مجاورين دايرۀ قطبيه رسيده و صيت سطوت ملک الملوکش ملوک يونان و رومان را 

را متحير ساخته و قوانين حکمت حکومتش حکماى اعظم عالم . خاضع و خاشع نموده بود

ملّت ايران مابين ملل عالم به . اش دستور العمل کّل ملوک قطعات اربعۀ عالم گشته سياسيه

در قطب عالم مرکز علوم و . عنوان جهانگيرى ممتاز و به صفت ممدوحۀ تمّدن و معارف سرافراز

دانش و . حميدۀ انسانيهفنون جليله بود و منبع صنايع و بدايع عظيمه و معدن فضائل و خصائل 

هوش افراد اين ملّت باهره حيرت بخش عقول جهانيان بود و فطانت و ذکاوت عموم اين طايفۀ 

گذشته از آنچه در تواريخ فارسيه مندرج و مندمجست در اسفار . جليله مغبوط عموم عالميان

ذکور که در زمان تورات که اليوم نزد کّل ملل اروپا من دون تحريف کتاب مقّدس مسلّم است م

کورش که در کتب فارسيه بهمن بن اسفنديار موسوم حکومت ايران از حدود داخليۀ هند و چين 
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و در  .نمودتا اقصى بالد يمن و حبشه که منقسم به سيصد و شصت اقليم بود حکمرانى مى

به  تواريخ رومان مذکور که اين پادشاه غيور با لشکر بى پايان بنيان حکومت رومان را که

جهانگيرى مشهور بود با خاک يکسان نموده زلزله در ارکان جميع حکومت عالم انداخت و نظر 

و . به تاريخ ابى الفدا که از تواريخ معتبرۀ عربى است اقاليم سبعۀ عالم را در قبضۀ تصرّف آورد

کماالت همچنين در آن تاريخ و غيره مذکور که از ملوک پيشداديان فريدون که فى الحقيقه به 

ذاتيه و حکم و معارف کلّيه و فتوحات متعّددۀ متتابعه فريد ملوک َسلَف و َخلَف بود اقاليم سبعه 

خالصه از مفاد تواريخ ملل مشهوره مشهود و مثبوتست که . را مابين اوالد ثالثۀ خود تقسيم فرمود

شته تخت نخستين حکومتى که در عالم تأسيس شده و اعظم سلطنتى که بين ملل تشکيل گ

  ١٧٤».حکمرانى و ديهيم جهانبانى ايرانست

همچو گمان نرود که «: نديفرما ىآن م يىايت جغرافيران و وضعين در مورد ملت ايهمچن

ران در ذکاء خلقى و فطانت و دهاء جبلّى و ادراک و شعور فطرى و عقل و نهى و دانش ياهالى ا

ه سبقت بر کّل قبائل و ي بلکه در قواى فطرترند استغفر اهلل عى از مادون دون و پستيو استعداد طب

ه و محاسن يعيحسب اعتدال و مواقع طب ران بهين مملکت ايطوائف داشته و دارند و همچن

  ١٧٥»ن را داشتهيه منتهى درجۀ تحسيا و قّوۀ انباتيجغراف

ست سال گذشته يران در دويا ىماندگ از افراد با توجه به ذلت و عقب ىاريد بسيشا

ران يندۀ اين كشور نداشته باشند، اما، با توجه به آنچه ذكر شد، آيا ىبرا ىندۀ روشنيه آب ىديام

و كوشش الزم  ىرت و سعيهمت و غ ىار روشن و درخشان است و تنها اندكيان بسياز نظر بهائ

حضرت . ابدياعظم از آن دست  ىگاهينۀ خود، بلكه به جايرين كشور به عظمت دياست تا ا

د نفوس ياز تقل«ه فرمودند كه يامور كشور توص ىايران و اوليه به مردم اير رسالۀ مدنعبدالبهاء د

را الزم شمرند، به  ىو اجتماع ىدر طرز تفكر و رفتار فرد ىر و تحول اساسييزند، تغيمتوهمه بپره

اهلل  هيآگاه و تمسك به خش ىف عالم باشند و با وجدانين ملل و طوايو عزت خود ب ىفكر بزرگوار

مصالح عامه  ىرا فدا ىابند و منافع شخصياجات مملكت را دريدست به دست هم داده احت

مسألۀ تجدد ناظر  ىه فرمود كه در بررسيحضرتش به خوانندگان آن رسالۀ مباركه توص» «.ندينما

قرون و  ىدر ط ىشرفت تمدن انسانيپ ىجوهر كالم مبارك  آنكه عامل اصل. به باطن امور باشند

   ١٧٦».فعالۀ مقلّبۀ عقل و دانش بوده و هست ىااعصار قو

ان يرانيز در گرو آن است كه ايش از هرچيران بيا ىان آبادانيب به اعتقاد بهائين ترتيبه ا

، بردارند و از عقل خود ىنيد ىد از علمايان باشد، چه تقليد از غربيد، چه تقلياوًال دست از تقل

 ىسازندگ ىند و برايخود صرفنظر نما ىنافع شخصر عموم از مياستفاده كنند؛ دوم در راه خ
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ت غرب به آنچه ياهم ىو ب ىتوجه به امور ظاهر ىنكه به جايمملكت با هم متحد شوند؛ سوم ا

  . آورند ىعلم، رو ىعنياصل و اساس تمدن است، 

را در آثار مقدسۀ ين گام مهم را برخواهندداشت، زيان ايرانين باورند كه ايان بر ايبهائ

ان از حضرت ين گفتار را با ذكر چند بيران وجود دارد كه ايندۀ ايدربارۀ آ ىبشارات فراوان ىبهائ

  : ميبر ىان مين مورد به پايعبدالبهاء در ا

ط يع  بسيب مالحظه خواهد شد که دولت وطنى جمال مبارک در جميعنقر

ران ين  و ايِاّن فى ذلک عبرًه للنّاظر. ن حکومات خواهد گشتين محترم تريزم

   ١٧٧.مين بقاع عالم خواهد شد ِاّن هذا لََفضٌل َعظيمعمورتر

ران چنان يد و ايران را روشن نموده و در انظار عمومى عالم محترم نمايبهاءاهلل ا

   ١٧٨.د که محسود و مغبوط شرق و غرب گردديترقّى نما

م نا ىن بين كشور منور گردد و اين خاك تابناك شود و ايا. ران مركز انوار گردديا

ض يب فيبهره و نص ىن بين محروم محرم آرزو و آمال و اير آفاق شود و ايو نشان شه

   ١٧٩.د و سرفراز گرددياز جويابد و امتيموفور 

ب آفتاب عالم باال چنان يعنقر. ر گردديران از پرتو مه آسمان روشن و منيافق ا

ان ينيشيۀ پيت ابدع جهان پرتو اندازد و عزير گردد و به جميم اوج اثيبدرخشد كه آن اقل

  ١٨٠.ران گردديره وحيها خ دهيد كه ديدوباره چنان ظهور نما

  : نديفرما ىن دعا ميچن ىودرمناجات

 وشور ىز فرموديران را از آغاز مشكبيخاك ا زدانا،يپاك . زدان مهربانيبه نام 

ماه  ودرباخترش، دت نورافشان،يز؛ ازخاورش همواره خورشيرر گوه و زيدانش خ و زيانگ

اه جانپرور وكهسارش يش پرگل وگيدشت بهشت آسا و ان؛ كشورش مهرپروريابان نمات

وجوشش چون  غام سروش،يهوشش پ وچمنزارش رشِك باغ ِ بهشت؛ وۀتازه وتر،يپرازم

ش پنهان يبزرگوار اختر و بودكه آتش دانشش خاموش شد ىروزگار.ژرف پرخروش ىايدر

نش شورگشت يريش خارزار؛چشمۀشيبادبهارش خزان شدوگلزاردلربا رروپوش؛يدرز

 ك؛يك شدورودش آب باريپرتوش تار نش آواره ودربه در ِهركشوردور؛يوبزرگان نازن

 باد و ديتازه رس بهار د؛يآفتاب دهش دردم و بخششت به جوش آمد ىايتاآنكه در

 خاكدان گلستان و ديبجنب د،كشوريتاب آن مهر ِمهرپرور پرتو د،يبهمن بار وابر ديوز جانپرور

دشت  آوازه بلندگشت؛ و تازه شد ىجهان جهان اه رشك بوستان گشت؛يخاك س و شد
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 ىهنگام شادمان  .مرغان چمن به ترانه وآهنگ همدم شدند و خرم شد و سبز وكهسار

   .دارشويب دارشو،يب است، ىبنگاه جاودان است، ىغام آسمانيپ است،

مداستان گشته كه به جان انجمنى فراهم شده وگروهى ه حال، بزرگوار، اى پروردگار

 كودكان خودرابه نيروى پرورشت در و آن باران بخششت بهره اى به ياران دهند از بكوشند تا

 بخشش يزدانى آشكار و آئين آسمانى بياموزند رشِك دانشمندان نمايند؛ آغوش هوْش پرورده،

زوى خويش رسند پس اى پروردگارمهربان، توپشت وپناه باش ونيروى بازوبخش، تابه آر  .كنند

   ١٨١.جهان باال بنمايند چون نمونۀ آن مرزوبوم را بيش درگذرند و كم و واز
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 ٤٥پيام ملکوت، ص ٦٠

 

 ١٢همان، ص ٦١

 ١٥٣، ص٤مکاتيب ج ٦٢

 ١٢٦پيام ملکوت، ص ٦٣

 ٢٣٥پيام ملکوت، ص ٦٤

 ٣١همان،  ص ٦٥

 ٢٣٤همان، ص ٦٦

 ٤٥-٤٧پيام ملکوت، صص ٦٧

 ٢٦٨همان، ص ٦٨

 ٢٥٦پيام ملکوت، ص ٦٩

 ٢٧١همان، ص ٧٠

 ٢٧١نظم جهانى بهائى، ص ٧١

ضرت بهاءاهلل اين اقدام راازجمله نشانه هاى ح ٧٢

 .بلوغ عالم قلمدادفرموده اند

 ٣٤-٣٥پيام ملکوت، صص ٧٣

  ١٢٥ - ١٢٦همان، ص ٧٤

 ١٣٩پيام ملکوت، ص ٧٥

 ٣٠همان، ص ٧٦

 ٩٠نظم جهانى بهائى، ص ٧٧

 ١٢٦پيام ملکوت، ص ٧٨

 ٢٥٠، ص١توقيعات مبارکه ج ٧٩

 ١٧، ص٥مائدۀآسمانى ج ٨٠

 ٢٢٩مفاوضات، ص ٨١

 ٢٢٧ص همان، ٨٢

براى اطالع بيشتردربارۀاين موضوع به فصل هفتم  ٨٣

 .مراجعه فرمائيد

براى کسب اطالعات بيشتربه بيانيۀ بين المللى  ٨٤

 .بهائى تحت عنوان رفاه عالم انسانى مراجعه فرمائيد

بيانيۀجامعۀبين المللى بهائى تحت عنوان آزادى  ٨٥

 دين وعقيده

 ٩٨مقالۀشخصى سياح، ص ٨٦

 ٦١صى سياح، صمقالۀشخ ٨٧

 ١٧، ص٥مائدۀآسمانى ج ٨٨



 ٩٣  نگاهى تازه به ديانت بهائى

 

٨٩ Bahai Administration٦٣، ص 

 ٦٣خصائل اهل بهاءوفرائض اصحاب شور، ص٩٠

، به نقل ١٩٣٩دسامبر١٣توقيع مورخ  ٩١

 Individual Rights and Freedomsاز

 ٢١مجموعۀالواح بعدازکتاب اقدس، ص ٩٢

 ١٦٦و١٦٥نظم جهانى بهائى، صص ٩٣

 ٣٠پيام ملکوت، ص ٩٤

 ٢٦٠رتعاليم بهائى، صگلزا ٩٥

 ١٣٦همان،  ٩٦

 ١٤٨همان،  ٩٧

 ١٧٠همان،  ٩٨

يعنى نبايدکسى به کسى . ٧٣کتاب اقدس، بند ٩٩

 .اعتراض کند

يعنى محبوب . ٢کلمات مکنونۀعربى، شمارۀ ١٠٠

 .ترين چيزهانزدمن انصاف است

  ٥کلمات مکنونۀفارسى، بند١٠١

  ٦همان، بند١٠٢

 ٤٣همان، بند ١٠٣

 ٤٤همان، بند ١٠٤

 ٤٧همان، بند ١٠٥

 ٤٨همان، بند ١٠٦

يعنى کرم وبخشش ازصفات من . ٤٩همان، بند ١٠٧

خوشابه حانل کسى که به صفات من زينت . است

 .يافت

 ٥٠همان، بند ١٠٨

 ٦٦همان، بند ١٠٩

 ٨١هممان، بند ١١٠

 ٢٦گلزارتعاليم بهائى، ص ١١١

 ٢٥٩همان، ص ١١٢

 ٢١٨همان، ص ١١٣

 ١٧٢همان، ص ١١٤

 ٢٦١همان، ص ١١٥

 

 ١٧٦کتاب حيات بهائى، ص ١١٦

 ٣٢٠اليم بهائى، صگلزارتع ١١٧

 ٧١کتاب حيات بهائى، ص ١١٨

 ٩٧قرن انوار، ص ١١٩

 ٩٨قرن انوار، ص ١٢٠

 ١٠٣همان، ص ١٢١

١٢٢ http://statements.bahai.org/about.cfm 

 ١٠٤قرن انوار، ص ١٢٣

١٢٤ http://statments.bahai.org/about.cfm 

 ٨٨قرن انوار، ص ١٢٥

١٢٦ 

http://newnegah.org/index.php?option=com_

content&task=blogcategory&id=126&1temid

=138 

١٢٧ http://www.nur.edu/55225/wpm00c0.asp 

١٢٨ http://www.fundaec.org/en 

١٢٩ 

http://www.bahaindia.org/social/nedimore.ht

ml 

١٣٠ 

http://www.chinadevelopmentbrief.com/ding

o/province/gansu/1-5-0-28-0-0-.http 

١٣١ http://info.bahai.org/article-1-8-1-

23.html 

 ١١٧منتخبات آثارحضرت بهاءاهلل، شمارۀ ١٣٢

 ١، بند...کتاب اقدس باحواشى ١٣٣

 ٢کتاب اقدس، ص ١٣٤

کلمات مکنونۀعربى مراجعه  ١٠تا ٣به فقرات  ١٣٥

 .کنيد

 ٥و٤، صص٤کتاب اقدس، بند ١٣٦

اى خداى : مضمون آيۀنمازبه فارسى چنين است ١٣٧

عبادت من شهادت مى دهم که تومرابراى  شناسائى و



 ادداشتهاي  ٩٤

 

اکنون به عجزخودوقوت تووضعف . خودخلق کرده اى

نيست . خودواقتدارتووفقرخودوغناى توگواهى مى دهم

 .خدائى جزتوکه پشتيبان وپابرجاهستى

 ١٢١، ص٢٥کتاب اقدس، توضيح شمارۀ ١٣٨

براى توضيحات بيشتردربارۀاحکام نمازوروزه به  ١٣٩

»  تلخيص وتدوين حدودواحکام کتاب اقدس«جزوۀ 

ۀکتاب اقدس، ذيل عناوين صالة وصوم، ضميم

ورسالۀگنجينۀ حدودواحکام، تآليف  ٧٧-٨٣ص

عبدالحميداشراق خاورى، طبع لجنۀملى 

 ٦- ١٩بديع، صص ١٠٤نشرآثارامرى، طهران، سنۀ

 .مراجعه کنيد

لوح تنزيه وتقديس، نقل ازرسالۀ  ١٤٠

 ٢٦گنجينۀحدودواحکام، ص

نظافت، به براى آشنائى بيشتربااحکام مربوط به  ١٤١

، »تلخيص وتدوين حدودواحکام کتاب اقدس«جزوۀ 

- ١٠١ذيل عنوان تمسک به لطافت وپاکيزگى، ص

 .مراجعه کنيد ١٠٠

تمسکوابالطافة فى کل االحوال لئالتقع العيون « ١٤٢

کتاب (» على ماتکرهه انفسکم واهل الفردوس

مضمون بيان مبارک به ) (٤٥، ص٤٦اقدس، بند

لطافت متمسک درهمۀ احوال به : فارسى

شويدتاچشمهابه چيزى نيفتدکه شماواهل بهشت ازآن 

-٧٦، همچنين رجوع کنيد به بندهاى )کراهت داريد

 .همان مجموعه ٧٤

 ١٠٣، ص١٠٦کتاب اقدس، بند ١٤٣

قرن انوار، ناشرمرکزجهانى بهائى، عصرجديد،  ١٤٤

آلمان، - مؤسسۀچاپ وانتشارکتاب، دارمشتات

 ١٠بديع، ص١٥٨نوروز

م ليظهرمنکم من يذکرنى بين تزوجواياقو« ١٤٥

يعنى اى قوم من، ازدواج کنيد » عبادى

تاازشمافرزندانى به وجودآيندکه درميان بندگانم به 

 

، ٦٣کتاب اقدس، بند. (ذکروستايش من پردازند

 )٥٨ص

 ١٦١گلزارتعالم بهائى، ص ١٤٦

تلخيص وتدوين «براى توضيحات تبيشتربه جزوۀ  ١٤٧

ازدواج  ، ذيل عنوان»حدودواحکام کتاب اقدس

، مراجعه ٨٣- ٨٩ورسالۀگنجينۀ حدودواحکام صص

 .شود

براى توضيح بيشتربه همان منبع، ذيل عنوان ١٤٨

 . رجوع شود ٨٩-٩٣ارث، صص 

 ٤٦، ص٤٨کتاب اقدس، بند ١٤٩

قد رقم عليکم الضيافة فى کل شهرمرة واحدة « ١٥٠

ان اهلل ارادان يؤلف بين القلوب ولوباسباب . ولوبالماء

، يعنى برشمانوشته شدکه هرماه »السموات واالرضين

به . يکبارحتى به صرف آب، ضيافت تشکيل دهيد

درستى که خدونداراده کردکه حتى بااسباب آسمان 

کتاب (وزمين بين قلوب الفت واتحادبرقرارسازد

 )٥٤، ص٥٧اقدس، بند

کتاب اقدس، قسمت يادداشتهاوتوضيحات،  ١٥١

 ١٦١، ص٨٢شمارۀ

 ٢٧، ص٣١کتاب اقدس، بند ١٥٢

معابدومشرق االذکارها درجاهاى زيرساخته  اين ١٥٣

ويلمت درشيکاگواز آمريکاى شمالى، : شده اند

فرانکفورت درآلمان ازاروپا، کامپاالدراوگانداازآفريقا، 

پانامادرآمريکاى مرکزى، ساموادراقيانوس کبير، دهلى 

درهندوستان، ومشرق االذکارشيلى که درآمريکاى 

 .جنوبى دردست ساختمان است

اقدس، بخش يادداشتهاوتوضيحات،  کتاب ١٥٤

 ١٤٣، ص٥٣شمارۀ

تلخيص وتدوين احکام وحدودکتاب «جزوۀ  ١٥٥

 ٤-١- ٢٥-٩و٤- ١-٢٥-٢، شماره هاى »اقدس

 ٤٨-٤٩، ص٥١کتاب اقدس، بند ١٥٦

 ٧٢-٧٤، ص٧٤همان، بند ١٥٧



 ٩٥  نگاهى تازه به ديانت بهائى

 

براى اطالع دربارۀسايرامورنهى شده، مراجعه  ١٥٨

تلخيص و تدوين حدود واحکام  «نمائيد به جزوۀ 

 ٩٥-٩٦صص ٤-١-٢٥شماره ء » تاب اقدسک

 ٤٣٠گلزارتعاليم بهائى، ص ١٥٩

معنى اين آيه ازکتاب . ١٧٩درياى دانش، ص ١٦٠

به آنچه درکتاب اقدس نازل کرده : اقدس چنين است

وقتى درياى وصال فرورفت وکتاب : ايم نگاه کنيد

، به )يعنى پيام آورالهى وفات نمود(آغازبه پايان رسيد

داخواسته ومانند شاخه اى است کسى توجه کنيدکه خ

 .که ازاين ريشه روئيده 

 ٣٠کتاب اقدس، بند ١٦١

 ٧٥مجموعۀالواح بعدازکتاب اقدس، ص ١٦٢

يعنى نوروجالل وبزرگى وستايش . ٤٦همان، ص ١٦٣

براياديان امراوباد، کسانى که به واسطۀايشان 

نورصبردرخشيدوحکم اختياربراى 

به  خداوندمقتدرعزيزمختارثابت شدودرياى بخشش

موج آمدوبوى خوش عنايت خداوندکه موالى مردم 

 .است، پراکنده گشت

 الواح وصايا ١٦٤

: الواح وصايا، مضمون بخش عربى چنين است ١٦٥

امابيت العدل که خداوندآنرامصدرهمۀخوبى 

 .هاومحفوظ ومصون ازهمۀ اشتباهات وخطاها قرارداد

تنهادرديانت مقدس اسالم است که حضرت  ١٦٦

ن خودرامعين فرمودند، اماآن هم رسول اکرم جانشي

چون صريح ومکتوب نبود، مورداختالف واقع 

 .شدوعمالتمدن اسالمى برمبناى آن بنانگشت

 ٥٦نظم جهانى بهائى، ص ١٦٧

 ٣٨ارکان نظم بديع، ص ١٦٨

قسمت . ٩٥- ٩٦کتاب دوربهائى، صص  ١٦٩

آخربيان حضرت ولى امراهلل اشاره به بشارات کتب 

ن بيان داشته مقدسه داردکه درموردآخرالزما

اندومنظورازاين سلطنت، سلطنت روحانى است؛ 

 

چنانچه حضرت عبدالبهاء درمفاوضات توضيح داده 

درجميع کتب وصحف انبياء موعودومذکورکه «: اند

درآن يوم خداوند، سلطنت الهيۀروحانيه تشکيل مى 

شودوجهان تجديد مى گرددوروح جديدى درجسم 

آيد؛ ابررحمت امکان دميده ميشودوموسم بهارالهى 

بباردوشمس حقيقت بتابدونسيم جان پروربوزدوعالم 

انسانى قميص تازه دربرنمايد؛ روى زمين بهشت برين 

گردد؛ عالم بشرتربيت شود؛ جنگ وجدال ونزاع 

وفسادازميان برخيزدوراستى ودرستى وآشتى 

وخداپرستى به ميان آيدوالفت ومحبت ويگانگى 

باد حکمرانى جهان رااحاطه کندوخداوندتاابداالٓ 

خواهدکرد، يعنى سلطنت روحانيۀ ابديه تشکيل مى 

زيراجميع ايامى که آمده ورفته . شودوآن يوم اهلل است

است ايام موسى بوده؛ ايام مسيح بوده؛ ايام ابراهيم 

بوده وهمچنين ايام سايرانبياء بوده؛ اماآن يوم يوم اهلل 

است؛ زيراشمس حقيقت درنهايت حرارت واشراق 

 ».واهدکردطلوع خ

اين حقيقتى است که بسيارى ازناظرين اموربه  ١٧٠

آن شهادت داده اند؛ ازجمله مارتيروس خان، رئيس 

قزاقخانۀ ايران، ديپلمه ازدانشکدۀ زبانهاى شرقى 

الزاروفسکِى مسکو، که درزمان ناصرالدين شاه 

ومظفرالدين شاه درايران بسرمى برده است؛ 

ازتمام «: دريادداشتهاى خودچنين مى نويسد

جنبشهائى که ازچندسال به اين طرف درايران 

ايجادگرديده، مذهب بابى وبهائى پاکترومهمترازهمه 

مى باشد؛ زيرامقاصدسياسى دربين پيروان اين دين 

درکارنيست وآنهاازصميم قلب وخلوص نيت براى 

 ».اصالح حال کشورمى کوشند

 ١١٣پيام ملکوت، ص ١٧١

 ١١٤همان،  ١٧٢

 همان ١٧٣

  ٨ -١٠نيه، صرسالۀمد ١٧٤



 ادداشتهاي  ٩٦

 

 ١٢همان، ص ١٧٥

خطاب  ٢٠٠٣نوامبر٢٦بيت العدل اعظم، پيام  ١٧٦

 به بهائيان ايران

 ١١٦پيام ملکوت، ص ١٧٧

 ١١٧همان، ص ١٧٨

 ٢٠٠٣نوامبر٢٦پيام  ١٧٩

 همان ١٨٠

مجموعۀمناجاتهاى حضرت عبدالبهاء، چاپ  ١٨١

 ٤٩٠ -٤٩٢آلمان، صص


