
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدمین سالگرد سفراهی حضرت عبدالبهاء هب رغب انهمٔوژیه

     بدیع  ۱۶۹، ۲۰۱۲  اگست و سپتامبر ،۳۹۴-۳۹۳ مارٔه ش  ایپم بهائی



 یادداشت ماه
هر شههیی  ههد در ایهن راا  هان  هیا  .تاریخ آیین بهائی مشحون از وقایع و حوادث تاریخی است

یا در شود و  هر بهائی هد امروزا بد بازپرسی و دادگاا احضار می .ا  تاریخی آ رییا است حادثد نمودا

ها  مخوف ایران در بنی است، و هر دانشجو  بهائی محروم از تحصیل هر یک  ها و بازداشتگاا زنیان

 .زننی صفحات تاریخ امر را رقم می با نام و شرح احوال خود خطوط زّرین  

ا  در این تاریخ پهر حماسهد  است و  صل تازا ساز تاریخدهی هد  در این میان وقایعی نیز رخ می

سفر سد سالءه حضرت عبیالبهاء را بد غرب هد اینک عالم بهائی یکصیمین سالگرد آن را  .گشایی می

ران این آیین اگذ پس از شصت و شش سال هد بنیان .دارد بایی یکی از این وقایع دانست گرامی می

بد خاموشی بودنی سفرها  پر آوازءه حضرت عبیالبهاء  دستخوش شهادت و یا در حبس و تبعیی و محکوم

 .ا  انیاخت و درها   هان غرب را بر رو  آن گشود را در مسیر تازا الٓهیبد غرب امر 

 ۶در صفحءه  ادامه

  فهرست  مندرجات

 .های این شماره عکس ءهی بهائیان امریکا برای همکاری در تهی  محفل روحانی مل دبیرخانه  از با تشکر  

 .621 فحءهها  صفحات مختلف مجلد ر وع هنیی بد ص برا  شرح عکس

 

 ۳آثار مقّیسد  /  

 ۶دنبالءه یادداشت ماا  /  

 حضرت عبیالبهاء،  سفرها

 ۷/    بد غرب و نتائج آنها

 خطابات   یخیتار تیّ اهمّ 

 ۱۲/    حضرت عبیالبهاء در غرب

 ۳۳(  /  ۴) حضرت عبیالبهاء بد مصر  ها سفر

 ۳۶گذرد؟  /   بر قهرمانان ایران چد می

 ۳۷)شعر(  /   بخوان بد نام گل سرخ

 اسالم در خطابات حضرت عبیالبهاء،

 ۳۷/    و اروپا یکادر امر

 ۴۴یران  /  حضرت عبیالبهاء و ا

 ۴۷(  /  ۲) در آثارحضرت عبیالبههاءزنان 

 از سفرنامدِٔ ییها نکتد

 ۶۷/    حضرت عبیالبههاء بد غرب

 ۷۳/     حضرت عبیالبههاء ییگاااز د یاستس

 نهادن   سال   ینصیم

 ۶۶یکا   /  االذهار امر  مشرق   سنگ بنا

 سفر   سالگرد   یکصیمین

 ۴۴/    حضرت عبیالبهاء بد  هانادا

 ۲۳۴/    تهذههرة الو اء

 ۲۲۳/    نبوغ حضرت عبیالبههاء

 زادا یحسن تق یّیو س ینیقزو ءهعالّم  ها مالقات

 ۲۲۴یس  /  حضرت عبیالبهاء در پار با

 ۲۱۶/    ها  این شمارا شرح عکس

 ۲۱۷ ناب زرقانی )شعر(  /   ءهمنظومبخشی از 



 

 

گاه حضرت عبدالبهاء هب  سفراهی خود رد باختر زمین ن
کاتیب، جلد پنجم  منتخباتی از م

از  مجمع  صلح  عمویم  امریک  و    .در  اقلمی  مصرم  و  شب  و  روز  به  ذرک  یاران  مشغول  -عبدالبهاء  یا  امین   - ۞
دیار  و  از  مشاهری  و  از  احّباء،  متتابعًا   د  و  از  وایل  بُستون  امریک  و  از  اعاظم  و  ااکبر  آن   از  مجمع  وحدت  نژا

دن   رسد  هلذا  مجبور  سفر  امریکا  هسمت  با  وجود  ضعفن  نامه  یم رسائل  دعوت ز  جسد  و  خستگی  ا  زیا
کرثت  اشتغال  و  کرثت  تحریر  و  بیداری  شب  قوای  جسماین  به کّلی  به  تحلیل  رفته  باز  باید  این  سفر  طویل  و  
عریض  بشود  چاره  نیست  و  مملکت  امریک  بسیار  وسیع  است  و  مهه  جا  باید  رفت  ویل  وتّکل  به  مجال  

مشا  تضّرع  و  زاری  فرمایید  و  از  اسم  اعظم  روحی    .شود او  حرکت  یم  مبارک  منوده  و  به  عون  و  عنایت
در    ،لعتبة  تربته  الفداء در  عبودّیت  بردارد  و  نفیس   در  این  سفر   عبدالبهاء  را  تأیید  طلبید  که  شاید  قدیم  

 .ز  خجلت  و  شرمساری  بضاعیت  نداردای  موّفق  نشهد  است  و  ج خدمت  کشد  زیرا  تا  به  حال  به  قطره
 (۴۱-۴۲صص)

سفری  به  اقلمی  فرنگ  شد،  اّیایم  درنگ  گشت،  آهنگی  بلند  شد،  محافل  عظیمی  تشکیل  گشت،    - ۞
ها  دعوت  منودند،  صراحًة   در  کلیساها  یعین  خود  کشیش  های  متعّدد  شد،  تأثریی  عجیب  منود  حیّتی  نطق

م  به  براهی  ساطعه  و  دالئل  المعه  تزییف  و  د  مسألهء  حلول  و  قلب  ماهّیت  قدمی  به  حدوث  و  حدوث  به  قن 
باری  ای  اکش  حاضر  وبدی  و  مالحظه    .ابطال  گشت  و  ابدًا  معارضی  نبود

داشتند  رکدی  که یم   .پرفسورها  و  فالسفهء  اروپا  چگونه  متکی  
در  عّک  یف ای  نه   ا  هدر  رفت  نه  استفادهالحقیقه  چهل  سال  حیات  

در  اروپ    .ای  نه  تعّلمی  و  نه  تعلیمی افاده اگر  آن  اّیام  
تلک  االوقات    گذشت  نتایجش  جهانگری  وبد  یا  اسفا  لعی  یم

 (۴۶ص)  .ت  هباًء  منبّثااّلیت  قض

 



 

 

در  هر  شهری،  به  اقتضای  استعداد  آن  شهر  است    - ۞ اّما  مسافرت  این  عبد  و  مّدت  بقا  
در  هر  جا  بیش  اقتضا  کند  بیشرت  مامن  و  مهچنی  تریتب   هر  کس  تعیی  مناید  از  خود  گفته،  

در  انجمن در  آن  جا  خواهد  شد ها  که  دعوت  منوده کنیسهها  و  محافل  و   حضور    (۴۶ص) ...اند  

در  خصوص  امور  مالّیه،  عبدالبهاء  را  مصارف  سفر  همّیا  گردیهد  ابدًا  چیزی  لزوم  منانهد  - ۞ جناب    .اّما  
داشته اند  فورًا  اعاده  شد  که  با  هنایت  خشنودی  و  ممنوین  اعاده  به   مریزا  امحد  دوهزار  دالر  تا  به  حال  ارسال  

اند  و  قبول  رکدم  ویل  چون  اسباب   من  از  یاران  بسیار  مسرور  شدم  که  چنی  مّهیت  منوده  .صاحبان  مبلغ  مناید
دارم  که  یاران  ناحتیاجی  منا  سفر  همّیا، ب    اهلیهد  هلذا  آرزو   ه  به  من  این  مبالغ  را  صرف  امور  خریّی   لن از  قن

ه  مّهت  فرمایید  که  این  مبالغ  بامتهما  به  صاحبانش  تسلمی  البّت   .است  ه  بسیار  همّم این  قضّی   .جهت  عموم  بشر  منایند
 (۴۴ص) .  ...شود

مختصر  آرام  منقطع  است    .داین  که  چه  خرب  است منی  .دسیت  از  دور  بر  آتش  داری  ،حضرت  آقا  امحد  - ۞
در  محفل  عمویم  احّباء،  صحبت دو  کلیسای  عظمی  و   در   ل  گردید  و  با  مجعی  مالقات  های  مفّص  دیروز  

دیشب  ساعت  نیم  .خصویص  شد شب  به  خانه    ۀمالحظه  کن  با  وجود  این،  هممان  روز  و  شب  وبدمی  
رسیدم  و  فرصت  لباس  کندن  نداشمت  با  لباس  خوابیدم  مالحظه  فرما  هلذا  از  قّلت  مراسالت  شکایت  

 (۴۷ص) .  ...مفرما

امیدوارم  که  این  روش  عبدالبهاء،    .ور  نتایج  این  سفرمپایان  مجال  مبارک  منتظر  ظه از  الطاف  یب  - ۞
یس  راحت  ف  به  این  نحو  تبلیغ  منایند  و  آوارهء  دشت  و  کوه  و  صحرا  شوند،  ن    دستورالعمل  احّباء  گردد  تا  کّل 

د   دل  بر  کف  گرفته  فدای  مجال  مبارک  نجویند  و    ■ (۷۱ص)  .منایندیم  نیاسایند  و  جان  و  

 دشوارمعانی لغات 
قضت هباًء   .رد و ابطال تزییف: .عون: یار  .متتابعًا: پشت سر هم

 .منبثّا: یعنی اوقاتی هد بیهودا گذشت )منبّث: غبار پراهنیا(

منقطع: گسستد اینجا  .هنیسد: بد معنی هلیسا و معبی یهود

 .غیرمو ود

 

 



 

 

 

 گشت اختر منّورب هک دمید صبحی اریان چنان از خاور
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 ۳۴۴-۳۴۳پیام بهائی شمارا  

 ۳۴2پیام بهائی شمارا 

 2دنباهل یادداشت ماه از صفحهء 
ها  نهام بهههائی بهرا  نخسههتین بهار بههر صهیر دا هه

هه ه ههاییروزنامههد و مجلّ هر امریکه ه هرار  ءه معتبه ه ههایی قه و اروپه

د و احترام طبقات مختلف تو ّ  الٓهیتعالیم  .گر ت

مهردم را بههد خههود  لهه  هههرد و در هههر شهههر  هههد 

نهادنههی شهرتشههان بههد  حضهرت عبههیالبهاء گههام می

 .عنوان پیامبر صلح از پیش بیانجا رسییا بود

با این سفر و چنهین شههرتی بهرا  امهر،  امعهءه 

سهال  ممتحن بهائی ایران پاداش شصهت و شهش

ها  پاهی هد در راا امهر  ل رنج و آزار و خونتحمّ 

اینک یکسال پس از سهقوط  .نثار هردا بود دیی

بهد آزاد  حضههرت منجهّر سهلطان عبیالحمیهی هههد 

عبیالبهاء از حبس شی، رهبر و موال  ایشان راهی 

غرب شیا بود تا مژدا بد ظهور  ییی دهی و نیا  

یههز وحههیت عههالم انسههانی را در آن سههو   هههان ن

 .پراهنیا سازد

توان شور و هیجان و سربلنی  بهائیان ایران  می

را هنگام رسیین اخبار این سفر بد ایران حیس زد 

هد چگوند موال  محبوبشان در مجامع گوناگون 

ها   انهی، چگونهد روزنامهد نیا  امر را بلنی  رمودا

هیّ  ت امریکها و اروپها زبهان بههد مهیح و تمجیهی شخصه

ضرت عبیالبهاء و سهتایش روحانی و نفوذ بیان ح

انی و چگونهد ههزاران نفهر  ها  بهائی گشودا آرمان

ها و مسا ی  مشتاقاند در مجامع و هلیساها و هنیسد

دهنهی ههد بایهی در  گرد آمیا و گوش بهد پیهامی می

و اشارا بیان داشت و  زادگاهش آن را بد نجو   

  .پاداشش را با حبس و زنجیر گر ت

پر برهت و نتایج آن  چنان مقّیر بود هد آن سفر

ههی ه ههیود نمانه ه ههفر محه ه ههان دورءه سه ه ههارچوب همه ه  .در چه

هز أاسهتحکام اسهاس امههر در امریکها و ت سهیس مراهه

بذر  هد  .بهائی در هشورها  اروپایی ادامد یا ت

 ۴۳حضهرت عبههیالبهاء در غهرب پاشههیینی قریهه  

هاز   امههرا  بها آغه
ّ
سهال بعههی، در زمهان حضههرت ولهی

هالد  ههاد  هههانی ) نقشهد ه۲۴۴۳ء دا سه ه ل و (، بهد گ 

ههها   ییههی   شهکو د نشسههت و بههار دیگهر پیروز 

اهنون احبّاء امریکایی بودنی  .برا  امر بد بار آورد

انگیز بار هجرت بستنی و برا   هد با قیامی حیرت

در  .تبلیغ امر راهی هشورها  شرق و غرب شینی

ههان  ههد ایشه ههان ایههران به ههال مههو ی از بهائیه همههان حه

ه پیوسهتنی و  امعهءه  ههانی بهههائی ق بهد ا ههرا  مو ّ

ترین اهیاف تاریخی خود  ترین و وسیع یکی از مهمّ 

سیس محا ل ملّی مقّیمات تأسیس أگردیی و با ت

  .بیت عیل اعظم  راهم شی

سخنان گهربار مرهز میثاق در غرب و خطابات 

ط منشیان ایشان بد ایشان در مجامع گوناگون توسّ 

نام یات گوناگون برشتءه تحریر آمی و اینک در مجلّ 

ااا  ههام خطابا ه ههقان و  بخش میلیون الهه ه ههن عاشه ه ها ته ه هه

ههی  .دلههیادگانش در تبلیههغ و تحقیههق اسههت دو  له

ه ط  نهاب محمهود ات روزانهد وقهایع سهفر توّسه زئیّ

 الآثاار بااای  زرقانی بد رشتءه تحریر در آمهیا و بنهام 

در امریکا و هانادا مراسم  .امروزا در دسترس ماست

ط فر توسّ با شکوهی در تجلیل و بزرگیاشت این س

بهائیان بر پا گشتد و در بسیار  از میارس تابستاند 

ها بههر محههور ایههن سههفر  در سراسهر  هههان سههخنرانی

 .گردییا می

ا  هد اینک در دست داریی هوشش  مجموعد

 ی تاریخ و دستاوردها  این ناچیز  است در معرّ 

هایی در زمینءه ا کار و تعالیم  سفر، همراا با پژوهش

ههیالبهاء،  ههورد توّ هههحضههرت عبه ههیواریم مه ههد امیه د هه

ههرد هرار گیه هز قه ه ایههن هوشهههش را در  .خواننههیگان عزیه

گیریم بد این امیی هد  ها  آینیا نیز پی می شمارا

ههوع  ه ههفر را مو ه ههن سه ه ههائی ایه ههوان بهه ه ههیگان  ه پژوهنه

بههر غنهها   و تحقیقهی علمههی و گسههتردا قهرار دهنههی

 ■ .تاریخ امر بیا زاینی

ّ  هیأت  دتحریری
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 ۳۴۴-۳۴۳بهائی شمارا پیام  

 ۳۴2پیام بهائی شمارا 

 سفراهی حضرت عبدالبهاء
 آنها ئجهب رغب و نتا

 

 رأفت گهوشن

 

مه: شرائط عمومی و اجتماعی غرب هنگاا   مقا 

 مسافر  حضر  عباالبهاء به اروپا و آمریکا

در  هان غرب، اروپها و آمریکها در اوائهل قهرن 

 تمهّینها این عقییا رائج بود ههد  مّیتبیستم تا 

ها -مسههیحی ه هر سه ه ههر حیهههث به ههی از هه ههیّ یغربه ها  نر تمه

غایت قصو  و  تمّینت و تفّوق دارد و این ار حیّ 

ها  گذشهتد  تمهّینمرحلءه اعال  تکامل تهیریجی 

رومی و با اقتباسی از هنی وچین و ایران و  -یونانی

عصر و قرن  ییی پر از مظاهر علمی و  .مصر است

ههی و   ه ه ه ههد  نه ه ه ه هههت هه ه ه ه ههفی اسه ه ه ه ههیلسه ه ه ه ههءه   ملگه ه ه ه ه نتیجه

ت خود نژاد سفیی اولویّ  .ها  غربیان است هوشش

را بر تمام نژادها ثابت هردا و قارا اروپا با تسلّط 

نظیهر  یکتها و بی (دینیعلمی، نظامی و صنعتی و )

ر ادیان و یانی، و سا ر ملل عق  ا تادایسا -است

ههم اهمّ  ه ههذاه  هه ه همه ه ه ه هّل یّ ه ه ههی در ظه ه هههت بایه ت و عاقبه

و لهذا بهد اقصها  ههرا زمهین  شهونی ت واردمسهیحیّ 

ه ه رین و میسههیونرها، اعههزام میمبّشه هر  .یگردنه مختصه

ها سرمست بادا غرور از  آنکد اروپائیان و آمریکایی

لّ  ط بههر مسههتعمرات و اهتشها ات، اختراعههات، تسه

سهابقد دیگهر بودنههی و  انهیوختن ثهروت و قهیرت بی

 .نیاشتنی الٓهیتوّ هی بد مسائل روحانی و مباد  

ها  ه هیا و آ ریقه ههائی در آسه مههأمورین و  رمانروایههان اروپه

هردنی و آ تاب در امپراطور  بریطانیا  حکومت می

در آمریکا سیاهان تحت شرائط  .هرد غروب نمی

هردنههی و  سههخت و نهاگوار زنهیگی می عهادا هوق ال

ههوب می ه ه ه ههفییها محسه ه ه ههادم سه ه ه ه ههردا و خه ه ه ههینی به ه ه ه  .شه

ها  بین ادیان عمیق  اختال ات مذهبی و شکاف

 .شی ز گفتگو  بین ادیان همتر صحبت میبود و ا

اشتراهی و  -ها  سوسیالیستی از طرف دیگر مرام

یگر  ههم در یهک گهروا از مسهلک طبیعهی و مهادّ 

گفتهار  .آلیست رسوخ و نفوذ هردا بهود ا راد اییا

هههی  ههنیا انگلیسه ههان  (Kipling)نویسه ه ههیم امکه در عه

ههی و اتّ  ههوام و نزدیکه هانزد عه ه ههرب زبه ههرق و غه ههاد شه حه

 :بود خواّص 

East is east and west is west, and never 

the twine shall meet.  

ا کار برتر  نژاد هد از  ملد هنت دوگوبینو  

بود در محا ل ن  رانسو  از حامیان و پیشقیمان آ

ه  جهایع  عهثت داشهت ههد بعهیها باغربهی مقبولیّ

( در اروپا Genocide معی )  نگ و هشتار دستد

هها  بههزر   امپراطور از نظهر سیاسهی هنهوز  .شهی

ههیس ) ههنجمانگله هرن په ه ههان ) ه ههم(، آلمه ه لهله هر وی ه (، قیصه

مانف در روسیّ اطریش و مجارستانهابسبور  ) د (، ر 

هار اروپهاو عثمهانی ) گی انقههالب زههد بههد تها (مهرد بیمه

 وانان ترک را پشت سر گذاشتد بود برقرار بود و 

ها  آ ریقها و آسهیا   نهوبی و  تقریبًا همءه سرزمین
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زنان هنوز بد تساو   .یسلطد غرب بودنچین در زیر 

ق این آرزو حقوق نائل نشیا و در تالش برا  تحقّ 

 .و هیف بودنی

هتهوان بهد اهمّ  د بهد نکهات  هوق میبها توّ ه ه ت یّ

تعالیم و اصولی هد حضرت عبهیالبهاء در همهال 

  محبّتصراحت و شهامت ولی توأم با حکمت و 

 رادیکال رمودنی و خصلت  بد اهالی غرب می

یا انقالبی آنها ماننی وحیت عالم انسانی، تساو  

ههاء، تههرک  ههال و نسه ههباتحقههوق ر ه ههژاد ،  تعّصه نه

هّل  ه ه ههومی، و حه ههلح عمه ه ههان، صه ههول ادیه ه وحهههیت اصه

ههت ) امشهکالت  ههان از را هر   حکمیّ  (محکمهد هبه

اصهل تعهییل معیشههت و عهیل و مسههائل دیگهر پههی 

 .برد

 

 ءبه سفرهای حضر  عباالبهانگاهی کوتاه 

سالد در زنیان عّکا و آزاد   ۴۳پس از حبس 

محبوسههین سیاسههی و مههذهبی بههد دنبههال انقهههالب 

هیکل مبارک ابتهیا بهد  ،۲۴۳۶ وانان ترک در 

 در 
 
استقرار عرش مطّهر حضرت باب در مقام اعلی

هپتامبر  .نههیاقههیام  رمود ۲۴۳۴نههوروز  ه آنگههاا در سه

قبلی عازم مصر شینی الع ظاهرًا بیون اّط  ۲۴۲۳

اقامت مبارک  .یتا از آنجا بد اروپا عزیمت نماین

 ۲۴۲۲اوت  در مصر بواسطءه  عف مزان تا ماا

ها و  ه ه ه ه ههاهیر و ادبه ه ه ه ههی از مشه ه ه ههنایی  معه ه ه ه ههه  آشه ه مو ه

 الٓههینویسهنیگان و سیاسهتمیاران آن دیهار بها امهر 

سپس حضرت عبیالبهاء با هشتی بد بنیر  .ییگرد

س عزیمت  رمودنی مارسی  رانسد و آنگاا بد سوئی

بر حس  دعوت احبّاء  او پس از استراحتی هوتا

انگلهیس خاّصهد لیهی  بالمفیلهی بهد صهوب لنههین 

هپتامبر  هههر  ۲۴۲۲حرهههت هههردا و در سه وارد آن شه

در آنجها بهرا  اّولهین بهار در حضهور  .عظهیم شهینی

هه ههاالر سههیتی معیّ ههاد  در ته ههل )  ت زیه  Cityتمپه

Templeا  دربارا وحهیت معنهو  انبیهاء  ( خطابد

ایههراد نمودنهی و هفتههءه بعهی نیههز در هلیسهها   الٓههی

( West Ministerیوحنا  الهوتی در وست مینستر )

ههی ههم  بیانههاتی ادا  رمودنه ههقف اعظه در حالیکههد اسه

هها و صههیها  حضهور داشهت و سهوا  آن ههر روز دا

شهینی و اربههاب  نفهر بهد حضهور مبههارک مشهّرف می

ههرت  رائههی مقههاال ههار  دربههارءه سههفر حضه ت و اخبه

آنگاا بد پاریس عزیمت  .نیهرد عبیالبهاء درن می

 رمودنی و بد هّمت مسیو دریفوس و همسرش بهاز 

 لسات متعّید   ههت خطابهد و نطهق مبهارک و 

هاء و متحّریههان  نیهز مالقات ه ههها  خصوصههی بها احبّ

 .یمنعقی ش

ماا  ۴ مّیتسپس بد مصر مرا عت  رمودا و 

هامبهرا  اسهتراحت در  اسکنیریّددیگر در رملءه   ایّ

ههال  ها در بهههار سه ههی ته زمسههتان رحههل اقامههت ا کنینه

ها  مکّرر یاران آمریکا و  برحس  دعوت ۲۴۲۱

ههلح و هنگرا ه ههامع صه ه ها و   مجه ه ه ه ههذاه   هه ه ه هها  مه ه رؤسه

مستقیمًا با هشتی از  .یمسیحی عازم آمریکا شین

یل بد نیویورک عزیمت  رمودنی و از آور اسکنیریّد

شهر از  ۴۳ماا بد حیود  ۶تا دسامبر یعنی بیش از 

شهرها  آمریکا و هانادا سفر هردا و در هلیساها یا 

ها،  هنیسءه یهودیان، مجامع نسوان و اسپرانتیست

 ها و  وفستئو
 
ها بد بیان تعالیم  سوسیالیست حتّی

هر بههییع و حههّل مشهههکالت  ه روحههانی و ا تمههاعی امه

عمومی  هان و اعالن وحیت عالم انسانی و لزوم 

صلح عمومی و وحیت اساس ادیهان پرداختنهی و 

 
 
ههی ه ه ه ههگاا حتّ ه ه هههوص در  در دانشه ه ه هههی  بخصه ه ها  چنه

هتانفورد ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههروف اسه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههگاا معه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  Stanford دانشه

هتاد  ه ه ههجو و اسه ههیها دانشه ههرا  صه ههکو به سانفرانسیسه

ها  بلیغ ایراد هردنی و اساس امر را در آن  نطق

در ایههن سههفر  .یمملکهت وسههیع مسههتحکم  رمودنهه

تاریخی نویسنیگان و هنرمنیانی چون  بران خلیل 
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 بران در نیویورک و دانشمنیان و نفوس نامیار  

ماننی ادمیرال پر  هاشف قط  شمال و گراهام 

ههنگتن و پایتخهههت  هههر واشه ههن در شه ههرع تلفه ههل مخته به

، و نیز سیاستمیارانی همچون مستر روزولت امریکا

ههفراء و  ه ه ه ه ههی از سه ه ه ه ه ههیا و  معه ه ه ه ه ههور آینه ه ه ه ه ههیس  مهه ه ه ه ه رئه

  .یها بد حضور مبارک رسیین دیپلمات

هها   د رپورتاژهها و عکسهها روزنامهد و نشهریّ  دا

هر  پیههامبر صههلحمتعههّید  از سههفر  ه چههاو و منتشه

هردنی و بیینوسیلد اعالنی هم سابقد دربارءه ظهور 

روحهانی بههائی بها آرمههان و نهضهت  دیانهت  ییهی

 .یصلح و اتّحاد بشر در نیمکرءه غربی حاصل ش

از نیویورک عازم انگلیس  ۲۴۲۱دسامبر  ۴در 

هز عهههی و  شههینی هار دّوم آن هشههور بههد قههیوم مرهه و به

در این سفر ههم در لنهین و  .ییمتبّرک گرد قمیثا

شههر دیگهر و همچنههین در چنهی ههم در آهسهفورد و 

هوراسههکاتلنی ) ه هراد  ( ادینبه ه ههّید  ایه ههات متعه خطابه

خصوصًا در شهر آهسفورد بد هّمت دهتر  .ی رمودن

هتاد  Cheyneچهین  هاسه ات هههد از ارادتمنههیان الٓهیّ

حضههرت عبههیالبهاء بههود، نطههق مهّمههی در حضههور 

 اساتیی و 
 
رئهیس دانشهگاا و صهیها دانشهجو  حتّی

  .یاستقبال  راوان آنان قرار گر تن دنمودا و مورد ایرا

عزیمت ههردا و چنهیین هفتهد در آنگاا بد پاریس 

 آن مجههالس  آن شههر اقامهت  رمودنهی
ّ
ههد در طهی

خصوصی و عمومی تشکیل شی و  معی بسیار از 

ههیار و  ه ههی  دیه ههان حقیقهههت از  ه هتاقان و متحّریه ه مشه

استماع خطابات مبارک در مورد مسائل روحانی، 

سهپس سههفر  .ی لسهفی و ا تمههاعی برخهوردار شههین

ههت ه ه ههودا در اشه ه ه ههان  رمه ه ههد آلمه ه ه ههاهی به ه وتگارت و هوته

هرار  اسهلینگن مهورد اسههتقبال یهاران و عالقمنهیان قه

سپس  گر تد و باز خطابات متعّید  ایراد  رمودنی

سفر هوتاهی بد وین و بوداپست برا  دییار یاران و 

ها  صلح و مالقات بعضی از  شرهت در هنفرانس

ههور  ر ههال عههالم  رهنهههگ و دانههش منجملههد پرو سه

 مع عمهومی  در مجا .وامبر  مستشرق شهیر هردنی

صهیها  چنی  هد بد ا تخار مبهارک تشهکیل شهی،

د در مهورد نفر از بیانات حضرت عبیالبهاء خاّصه
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 هرورت صهلح عمهومی و وحهیت عهالم انسههانی و 

 .ینیمنی ش حاد شرق و غرب بهرااتّ 

سپس حضرت عبیالبهاء بد پاریس مرا عت 

ههاهی در  هههف هوته ه ههودا و پهههس از توقّ ههون  ۲۱ رمه ه  ه

عزیمت  رمودنی و پس از از  رانسد بد مصر  ۲۴۲۳

د در چنی ماا استراحت در پورت سعیی و اسکنیریّ 

 .ینیوارد ارض اقیس ش ۲۴۲۳دسامبر  ۴روز 

 

 نتأثیرا  این سفرها در ایرا

 ءدر ابتیا بایی یادآور شی هد حضرت عبیالبها

از همان دوران  مال قیم شوق سفر بهرا  تبلیهغ 

.داشتنی الٓهیامر 
۲

 

بهروز شهور و  عهثبا بشارت عزیمتشان بد مصهر

در  .سرور  وق العادا در میان یاران ایهران گردیهی

ا  هد شاعر خوش سخن  ناب عنیلی  در  مقالد

بد چاو رسیی  نجم باخترهمان زمان نگاشتد و در 

 :بد نقل از حا ظ آمیا است

 ییرس پادشاا منصور تیرا هد ایب

 ییرس ماا و مهر بد بشارت و  تح یینو

 حسود برادران رغم بد مصر زیعز

  ییرس ماا اون بد برآمی چاا قعر ز

 شیه ملحی شکل دّ ال یصو  هجاست

 مهی هد بسوز بگو
ّ
 ییرس پناا نید  

در تهنیت هجرت حضرت سپس اشعار  نغز 

ها  خویش نقل  از سرودا بد قطر مصر عبیالبهاء

 :هردا هد در مقّیمءه آن آمیا

 هرد اشراق عالم بد عهی ییخورش هد مژدا

 هرد آ اق بر  لوا زد ا الک بر شعلد

 هرد عّشاق بد بذل عیبی یروح  ضل، ز

 هرد ثاقیم کلیه سفر، اعظم سجن ز

الخ ...رهسپار ییوسف هنعان  روح، بد مصر ش
۱

 

ههراق و  هراز اشه حضههرت عبههیالبهاء در پاسههخ ابه

ههه ههاء در آن ایّ ه ههات احبّ ههین احساسه ه ههوحی چنه ام در له

 :ی رماین می

مهن بهد اقلهیم اظهار سرور و شهادمانی از سهفر 

ایهن انشهراح و  .یوسهف هنعهانی نمهودا بهود 

بایهی شهما و  میهع  .انبساط بسیار بجا اسهت

نهایت شادمانی از  الٓهین و احبّا  اماءالرّحم  

ایهن سهفر داشهتد باشههنی ههد عبهیالبهاء بعههی از 

متهین  محکهمّ  چهل و دو سال مکث در سهجن  

در نهایهت وقهار و اقتهیار بههد ایهن اقلهیم عظههیم 

ههیچکس را گمهان چنهان نبهود  .رحلهت نمهود

ههردن  ههد زنجیههر و سالسههل از گه هههد روز  آیههی هه

 عبیالبهاء، برداشتد شود و بر گردن عبیالحمیی  

آن غّیار را آرزو چنان هد  .ظالم گذاردا شود

حال  .عبیالبهاء در قعر چاا محو و نابود گردد

ّ  الحمی  د عبیالبهاء او بد قعر چاا ا تاد و البت

بد اون ماا رسی و از این سفر بد عون و عنایت 

 . مال مبارک ثمر هلّی حاصل گردد

 و در لوحی دیگر آمیا است:

حکمههت  .یهی غیبههی ابههواب را مفتهوح نمههود

چنین اقتضا هرد هد عبیالبهاء بد اقلیم مصهر 

هرا از ایّهه نهایههت خجههل و  ام سهابق بیشهتابی زیه

 ّ ت نشی بلکد شرمسار است هد مو ّق بد عبودی

ههتقبال بههه ههن دیههار در اسه ههد ایه  د از سههفر به
 
ههی ادنه

....خیمتی مؤپّی شود
۳ 

 

 نتائج و آثار سفر و اقامت مبارک در مصر

در اوائل قرن گذشتد مصر یکی از مراهز مههّم 

علمهی، ادبهی، دینههی و سیاسهی خاورمیانهد بشههمار 

بالنّسبد آزاد و در آن هشور بواسطد محیط  .یآم می

لیبرال حاهم، بسیار  از نویسنیگان و روشنفکران 

ازهر بد نشر ا کار و آثار خهود بهد صهورت  و علماِء

ههیودیّ  ه ههارغ از محه ه ههال و  ه ه ههرق  ت ّعه ه ه هها  شه ه ها  دنیه
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هانی در اسههالمبول) هز خال ههت عثمه هران و مرهه  (خصوصهًا ایه

ه عبههیا از  محّمههیاز آنجملههد شههیخ  .یمشهغول بودنه

قًا در بیروت چنیین بار  ضال  بنام مصر  هد ساب

ههد  ههردا و به ههیالبهاء را هه ههرت عبه ههر حضه درک محضه

ایشان ارادت قلبی حاصل هردا بود و هم او بود 

 .هد بعیها بد رتبءه مفتی  امع االزهر ارتقاء یا ت

و  بیون شک زمینءه آشنایی بسیار  از علمهاء و 

نویسنیگان را با حضهرت عبهیالبهاء  هراهم ههردا 

قبالً مقاالتی  ئیمییران  راگر چد بعضی از  .بود

مغر اند و مملّو از اشتباهات را ع بد امر منتشهر 

هردا بودنی ولی پس از ورود مرهز میثاق هر یک 

هه ه ه ههّرف موقعیّ ه ه هها  تشه ه ههمردا و تقا ه ه ههنم شه ه ت را مغته

ااز آنجملهد مهییر  ریهیءه  ی،نمودنه شهیخعلی  االمؤی 

اش بد  دا  در نشریّ  ا  زننیا یوسف هد سابقًا مقالد

یا بود، مو ّق بهد  بهران ما هات شهی و چاو رسان

ا  این بار در میح و ثنا  حضرت عبیالبهاء  مقالد

در  رائی مهّم دیگر مصر نیز  .و امر بهائی نگاشت

ورود هیکل مبارک بد چاو رسیی  ءهمقاالتی دربار

ارا از آنجملههد در  ا اال، الها اتطمو  وادی الن یا ا ههد  المقا هه

همءه آنها در توصیف و تعریف از هماالت صور  و 

ههیالبهاء قلم ههرت عبه هه معنههو  حضه ههایی هردنه  .ی رسه

نیز  الهاللنویسنیءه شهیر  ر ی زییان سردبیر مجلّءه 

از  .از  ملءه هسانی بود ههد ا تخهار تشهّرف یا هت

- ایرانهی لمحّمهینهام میهر زا عبیا ایرانیان صاح 

و  شی نیز مشّرف ه نماچهرمؤیّی الّسلطان مییر مجلّءه 

هار از  بههرخالف گذشههتد مقالههد ا  محترمانههد و سرشه

اش بد چاو  دتمجیی از حضرت عبیالبهاء در نشریّ 

 رسانی و 
 
ا  هم  یدیکی از مخالفین او هد ردّ  حتّی

سهابقًا نوشهتد بهود یعنهی دهتهر محّمهی مههی  خهان 

هزعهیم الّیولههد ) لّ ااب الباوابف هتههاب مؤ هز مفتاا  با ( نیه

  .اظهار ارادت نمودمشّرف شی و 

از ر ال بر ستءه دولتی و سیاسهی ههم بعضهی 

ههینی ههل شه ههیالبهاء نائه ههارت حضههرت عبه ههوز زیه  بههد  ه

مفتی مصهر  ،منجملد محّمی علی پاشا خییو مصر

شیخ محّمی بخیت و یکهی از علمهاء هبهار بهد نهام 

حضرت عبیالبهاء نیز بد بازدیی  .دشیخ محّمی رشا
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هر  .آنهها تشههریف بردنههی د ایشههان اسههکنیریّ عههالوا به

 .یسهفرها  هوتهاهی بهد قهاهرا و زیتهون نیهز  رمودنه

ماا بود گر چد  ۲۲اقامت مبارک در مصر  مّیت

در آن هشور ابالغ رسمی امر بد واسطءه حکمت و 

مصهالح عالیهد و شهرائط مو ههود انجهام نشهی ولههی 

ها نخبههءه علمههاء و  همهین مالقات ههها  خصوصههی به

باعث ر ع  د انییشمنیان و نویسنیگان تا حّی زیا

هامات دشهمنان پهرهین و بهروز شایعات هذب و اتّ 

آثار مثبت در محیط  رهنگی و ا تماعی آن برا  

 .امر بهائی و رهبر عالیقیرش گردیی

هر  ه  اقامههت حضههرت عبههیالبهاء در مصه
ّ
در طههی

بعضی از یاران آمریکایی و اروپایی بد شوق زیارت 

د مشهّرف شهیا و بههد آن حضهرت در شههر اسههکنیریّ 

تمام استیعا و تمنّا  مسا رت حضرتشان را  اصرار

هیکل مبارک در پاسخ این  .یبد دیار غربی نمودن

ها  مجامع مختلف صلح در  و نیز دعوتنامدها ) دعوت

 ههواب مثبههت ولهی مشههروط بههد وحههیت و  (آمریکها

حاد  امعءه بهائی و ثبوت بر عهی و میثاق عنایت اتّ 

 : ینی رما از آنجملد در لوحی می .نیهرد

 .بودیهی دااز سفر من بهد امریهک مرقهوم نمهو

عبیالبهاء عزم آن دیار نمایی هد بد همّت  یوقت

هادیههاران و  ه ها  اتّحه ه ههتان، آمریکه و یگههانگی دوسه

اگهر  .حضور عبیالبهاء حاصل نمایی ستعیادا

 .حصول یابی مقصیچنین شود یقین بیان هد 

در  و   بار  پس از استراحت نسبی و تجییی ق  

نیّت مبارک بد عزیمت  اسکنیریّد (Ramleh)رملءه 

بد اروپا  زم شی چنانکهد در لهوحی در آن اوقهات 

 :ی رماین می

 ّ  .ام مصّمم دیهار غهربما  یار عزیز در این ای

سی برآرم و ف  شایی در عبودیّت آستان احییّت ن  

بهد قهّوت بهازو  تأییهی قفهس بشهکنم و انهیک 

این ! پرواز  حاصل شود ولی هیهات هیهات

ههعیف ههءه  ،مههور  ه ههن پشه ههی و ایه ههلیمانی خواهه سه

هر بیرقههءه  .غضههنفر  بیشههد  ویههی ،توشهد بی مگه

هّوءه حرههت بخشههی و الطههاف  سههیعنایهت ر و قه

حضهرت بههههللءا  شهامل شههود تها پشههد سههیمرغ 

وض  خاسر عقاب   ع  ....هاسر شود گردد و ب 
۴

 

ها   سهفر اّول حضهرت عبهیالبهاء بهد اروپه
ّ
در طهی

ههد  ه ههد روز  معه ههیوًا  ۲۴۲۲اوت  ۲۲هه ه ههی به ه ههاز شه آغه

اقامتی هوتاا در تونون در نزدیکی ژنو  رمودنی و در 

این اّولین برخورد با عهالم غهرب  معهی از یهاران 

 پاریس و لنین و 
 
احبّاء آمریکایی مقیم اروپا  حتّی

بد  وز زیارت نائل شینی و هس   ی  هردنی و نیز 

 معی از  وانان دانشجو  ایرانی هد در اروپا بد 

 منی ل داشتنی از محضر مبارک بهراتحصیل اشتغا

سپس هیکل اطهر بد انگلهیس تشهریف  .گردیینی

بردا و در روز دهم سهپتامبر اّولهین خطابهءه عمهومی 

ه ت بسهیار مبهارک در آن مملکهت در حضهور  معیّ

( ایراد City templeزیاد  در تاالر سیتی تمپل )

، مقصود الٓهیشی هد دربارءه وحیت معنو  انبیا  

ظهور امر بییع یعنی وحیت عالم  و هیف اصلی

ههرک  ه ههزوم ته ههرب و له ههرق و غه ههانگی شه ههانی و یگه انسه

 .د بودبات  اهلیّ تعّص 

ه ه ه ههرح  زئیّ هار  رصهههت شه ه ههن گفته ههفر در ایه ه ات سه

منهیان را  مبارک در اروپا و آمریکا نیسهت و عالقد

بد مطالعءه هت  متعهّید  ههد در ایهن بهارا نوشهتد 

ثارشیا خصوصًا سفرنامد مبارک )  ۱در  باای  الآ

و هت  متعّید دیگر بد زبان انگلیسی را ع   لی(

ههد  ه ها احاله ه ه ههیس و امریکه ه ههارک در انگله ه ههفر مبه ه ههد سه ه به

 .نمایی می

 

ی ت  و تأثیرا  سفر اهم 

 حضر  عباالبهاء به اروپا و آمریکا

 اصلد از آن اسفار  با صی سالنسل حا ر هد 
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هنی، قادر بد ارزیابی حقیقی از  تاریخی زنیگی می

ثمرات حاصلد از آن نیست آثار گهربار و نتائج و 

زیرا  اصلءه زمانی ما با آن واقعءه تهاریخی بالنّسهبد 

ها  آینیا و محّققین  یقین است نسل .هوتاا است

تاریخ بد نحو هامل و شایستد در این امر موشکا ی 

 .و پژوهش خواهنی هرد

هنگههام مرا عههت از  ۲۴۲۱دسههامبر  ۴در روز 

سهیر و سهفر در آمریکها حضهرت عبهیالبهاء بیانهات 

ههد  ذیههل را بههد همراهههان خههویش اظهههار داشههتنی هه

هاترین شههرح  ههتبهتههرین و رسه ههاریخی و  اهّمیّ سههفر ته

 :نظیر آن حضرت در بالد غرب است بی

تها  .این سفر بعی معلهوم خواههی شهی اهّمیّت

ههی   ه ههتد و در هه ههع نگشه ه ههر  واقه ههین امه ه ههال چنه حه

 عصر  دییا 
 
نشیا هد نفسی از شرق بد اقصی

بهالد غهرب مسها رت نمایهی در حهالتی هههد در 

ّ تبلیغ امرا  و تعالیم بییعد و مسائل  د در الٓهی

معابی و مجامع امم مختلفد چنان قائم و ناطق 

هار و اعتههراض  گهردد هههد احههی  را مجهال انکه

ههونی و  ههون و مجههذوب شه ههد هههّل مفته نمانههی بلکه

 .نماینی نهایت عّزت و احترام را اظهار

مرتبد بد  چنیحضرت مسیح در مملکت خود 

داخل و بد  و مجامع اسرائیلیان المقّیسبیت 

ههین ههغول شه ه ههواعظ مشه ههائح و مه ههد  .ینصه ه مالحظه

د چگونهد ایههن نمائیهی ههد بعهی علمهها  مسهیحیّ 

دیگر معلوم است این  .دادنی اهّمیّتمسئلد را 

ی پییا خواههی نمهود ههد مها در اهّمیّتسفر چد 

 و 
 
 النّهیا، هنائس عظمی

 
مجامع هبر   باعلی

 برآوردیم و بد ا صح بیان 
 
نیا  یا بهاء االبهی

ا  دادیم و بد  و اتّم برهان بشارت بد ملکوت

 در معابی   .بیان تعالیم  مال مبارک پرداختیم

یهود بد اثبات دیانت مسیح و حقیقت اسالم 

هر  ه ه ههد ذهه ههیحیان به ه ههائس مسه ههتیم و در هنه برخاسه

ههی ر ههاطق  سههولعظمههت و بزرگههوار  محّمه ا  نه

شییم و در مجامع اشتراهیون قوانین انتظام و 

ههرح دادیهههم ههرینش را شه ههالم آ ه در  .آسههایش عه

بیعد محا ل مادیّون قّوءه خارق العادا ماوراء الّط 

ههودیم، در هنگرا ههق نمه ه هها   را ثابهههت و محّقه ه هه

ها  امم نیا   مال قیم را  صلح و هنفرانس

بلنههی هههردیم و بههد آنچههد سههب  انتشههار صههلح 

و تهرویج وحهیت عهالم انسهانی اسهت  عمهومی

بهد قسهمی ههد در ههر مجمعهی  زبهان گشهودیم،

ها بد ستایش   میع اعناق خا ع شی، لسان

ههات نههاطق گشهههت، دل ها منجهههذب بنفحه ا   هه

هر  هها مستبشهر بهد بشهارت و  ان یهیگرد ا  دیگه

....ببینیی چد خبر است
۴

 

 امرا  در هتاب 
ّ
هد  گاد پاسز بایحضرت ولی

ههابی  ههرن اّول بهههائی را بررسههی و ارزیه هّم قه وقههایع مهه

هها رت می ههی در خصهههوص مسه ههرت   رماینه ه ها  حضه

 :ی رماین عبیالبهاء و تأثیرات آن چنین می

سفر تاریخی حضرت عبیالبهاء بد بالد غرب 

مخصوصهًا سهیر و گهردش هشهت ماههءه طلعهت 

توان اون  انور در ایاالت متّحیءه آمریک را می

رءه میثاق محسوب داشت، عظمت و اشراق دو

ا  هد بد آثار و مواه  بییعد مطرّز و بد  دورا

اثمار و  واهد بهیّد  نیّد مزیّن است و علّو شأن 

 ّ ام چنانکد بایی و امتناع مقامش در مستقبل ای

ق و مکشههوف و شهایی در انظهار  هانیههان محّقه

همهانطور ههد نیّهر ظههور  مهال  .گردیهی ههیخوا

هر مبههارک بههد   در حههین اعههالم امه
 
اقهیس ابهههی

ههیاران ارض  ه ه ههاء و زمامه ه ههد  دررؤسه ه ه هّر به ه ه ه ارض سه

اشرف نقطءه احتراق واصل گردیی، بیر عهی و 

 و مقهّر  الٓهیمیثاق 
 
نیهز هنگهامی بهد اون اعلهی

اسنا  خویش متعارن شی هد مرهز عهیا  بد 

ه بهث   هالیم و بسههط  هالل و اعههتالء امه  ب  ا   ر  تعه
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بزرگوارش در بین شعوب و  وامع عالم قیام 

ءه  هروزان هوهه   رمهود و ا هق بهاختر را از اشهعّ 

خاور منوّر گردانیی و آن مرز و بوم را بد نفحات 

 .قیس حضرت قیّوم زنیا و پاینیا ساخت

قیهام آن منهاد  ملکهوت بهد نشهر نفحههات  ...

ن و دیار ی  سبحانی و ابالغ تعالیم یزدانی در م  

هد اعظم اشراق آن هوه  نوّار و اشرف  غرب

اسهت مقهام و منزلههت  نتجلّهی آن سهران وّههها

میثاق و ر عت عهی نیّر آ اق را بیش از پیش 

.روشن و الئح گردانیی
۶

 

و در ادامءه همان مطل  در مورد اسفار مبارک 

 :ی رماین در سرزمین آمریکا  شمالی می

بد نظیر قاطبءه ملّت آمریک نسبت  استقبال بی

مو هه  آن گردیهی هههد و ههود  ...پیهام مبههارک

ههیون ه ههد  اقهههیس به هههالمت توّ ه ههّحت و سه ههد صه ه به

خویش اوقات گرانبها را صرف سیر و حرهت 

 .در نقاط مختلفءه آن سهرزمین وسهیع بفرماینهی

این سیر و سهیاحت ههد مسهتلزم قطهع مسها تی 

از هراند شرقی  (میل) متجاوز از پنج هزار مایل

از ساحل اقیانوس تا هرانءه غربی آمریک یعنی 

اطلس تا اقیانوس هبیر و بالعکس بود و از ماا 

بههد طهول انجامیههی و  ۲۴۲۱آوریهل تهها دسهامبر 

مو   صیور خطابات و بیانات بییعءه منیعد 

ی از لسهان آن قهیوءه اههل بههاء معادل سد مجلّ 

 و غایت قصوا  سفرها  
 
گردیی، ذروءه اعلی

دهههی و چههون  مبههارک را در غههرب تشههکیل می

 خیمءه مرغوبد و نتائج عظیمءه حاصلد  ثمرات

شهود ههد منظههور آن  را در نظهر آریهم معلهوم می

مناد  ملکوت از تحمّل صیمات و مشّقات 

 
 
ق تحّقه آن اسفار طوالنی بد نحهو اتهّم و او هی

پذیر ت و نیّت مبارک در اعهالء هلمههللا  در 

.صفحات باختر بد ابیع و د برآوردا شی
۷

 

ز الهواح  ههرامین در یکهی احضهرت عبهیالبهاء 

ههک در  ب  ملکهوتی را ههع بهد سفرشههان بهد ایالههت ه 

 :ی رماین هانادا چنین می

در مجامع و هنائس آن دیار بد نهایت سرور 

ا  نمود و تخمی ا شانی ههد  نیاء بد ملکوت

البتّهد آن  .آبیار  خواهی هرد الٓهییی قیرت 

ههی و خرمن ههی شه هّرم خواهه ه هبز و خه ه ههم سه هها   تخه هه

در تهرویج تعهالیم  .دادعظیمد تشکیل خواهی 

 ّ مهّیت  ...د هی  منهازع و مجهادلی نیا هتالٓهی

ههائجش در  ه ه ههی نته ه ههود وله ه ههی روز  به ه هههت چنه اقامه

دهقانی چون بد خاک رسی در  .مستقبل مو ور

 نمایی
 
....انیک زمانی هشت عظمی

۶
 

ها در مههوارد متعههّیدا  در هنگههام سههفر در آمریکه

هها  هأثیرات و نتههائج مسا رتشههان به ه هر از ته هیکههل اطهه

 :رهاب مبارک سخن گفتنی از آن  ملد ملتزمین

ههرات ه ههون ! حضه ه ه ههارک مه ه ه ههال مبه ه ههاف  مه ه ه الطه

بینم بحر  هنم می االن چون نگاا می .زنی می

من با شما  رمایی  عنایتش مّوان است و می

هر ایههن نویههیها  مبههارک و هسههتم هًا اگه ، واقعه

ههردم؟  نصهرت و حمایهت او نبهود مهن چهد می

در یک نفر انسان و این شرق و غرب آمریکا، 

بد لفظ گفتن  .این هوا و صحرا شوخی نیست

آیی هد ما را در این  بد تصوّر نمی .آسان است

ببینیی چد تأییی و عنهایتی  .هنائس راا بیهنی

این سفر، سفر عجیبی است شکر هنیی  .رسی

 مههال مبههارک را هههد چنههین تأییههیاتی شههامل 

.حال شیا
۴

 

ها  ه ههد سههمت هالیفرنیه ها تههرن به ه و در حههین سههفر به

 :ی رمودن

امههرا  نا ههذ اسههت،  میههع عههالم را احاطههد 

چون من بد صحرا  امریکا  االٓن .خواهی هرد

 .بینم مملوّ از اهل بهاء است هنم می نگاا می
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گفتیم صهلح عمههومی و  سهابق در شهرق مهها مهی

 .خنییینههی امههم الزم اسهت، مههردم می اتّحهاد

ههها  صههلح تشههکیل  حههاال ببینیههی چههد مجلس

درمان هر درد  است زیرا  الٓهیآئین  .شود می

....بد مقتضا  حقایق اشیاء است
۲۳

 

ههفرها   ههایج ایههن سه هار و نته هر از آثه ه بعضههی دیگه

 :تاریخی را شایی بتوان بد شرح زیر خالصد هرد

 

 اعالن استقالل امر بهائی -۱

 و انفصال آن از نهضت بابی

ههطد  چنانکههد مهههی ههوزدهم بواسه دانیم در قههرن نه

همچهون هنهت انتشار مقاالت و هت  مستشرقین 

ن ر زن و  دوگوبینو، ادوارد براون و مسیو نیکال و بار 

سائرین نهضت عظیم بابی بد صورت یک حرهت 

ا تماعی، مذهبی و قیامی بر علید استبیاد حّکام 

هاء و علمهاء سههوء در   هابر و تعّصههبات خشهک  قهه

ههد در  .انظههار غربیههان  لههوا دادا شههیا بههود گههر چه

نبش بابی محا ل آهادمیک و روشنفکران غرب  

کهن غالبهًا آن را یهک بهود ول   عهامّ در ایران زبانزد 

هر  -رسههتاخیز انقالبههی آنارشیسههتی آمیختههد بهها عنصه

 .انگاشتنی مذهبی و روحانی می

سفرها  حضرت عبیالبهاء در اروپا و آمریکا و 

ها در مجامع عمومی و بطور  ها و نطق ایراد خطابد

خصوصی برا  اّولین بار باعهث اعهالن اسهتقالل 

ههانی و آ هالیم روحه ههان اهههیاف و تعه ئههین بهههائی و بیه

 هد  بهائیعمومی آن گردیی و نام 
 
براون در  حتّی

ها  خود در اوائل قرن بیستم ذهر  از آن  نوشتد

هرد رسمًا و عمومًا بد  اهتفا می بابینکرد و بد 

ههد  ههیی و دیانههت بهههائی به گههوش مههردم آن دیههار رسه

صورت یک آئین  هانی با آرمهان وحهیت عهالم 

ههباتانسههانی و تههرویج صههلح عمههومی و ر ههع   تعّصه

مذهبی، نژاد  و ملّی و انتشار ا کار نوعیوستی و 

تساو  حقوق زن و مرد و عار  از اوهام و خرا ات 

 .عّر ی گردییو تقالیی  اهالند م

در بینش و عمق درک احبّاء و پیروان امر  -۱

آن را یاران  ۴۴۹بیش از  (۲۴۲۲هد در آن زمان )

دادنهی، تحههّول عمیقهی حاصههل  شهرقی تشههکیل می

دیانههت بهههائی از صههورت یههک شههریعت  .گردیهی

روحههانی بههد  -ها  عر ههانی سهنّتی و دارا  انییشههد

هر و  آئینهی  ههان شهمول نهاظر بهد وحهیت عهالم بشه

نهاد  صهلح و سههالم و تعهالیم بههییع  ههت حههّل م

هّور  مشهکالت ا تمهاعی و اقتصهاد  مجّسهم و مصه

 .گشت

گر چد منبع و سرچشمءه اصلی این تعالیم، آثار 

هههت و در   اسه
 
ههی ه ههم اعله ه ههد از قله ه ههد نازله اااب مقّیسه ا کتا

، لاو  دنیااو الهواح مهتّمم آن چهون  مساتطاب اقاا 

ذهر شیا ولی چنانچد  اشراقا  و تجلی ا ، طرازا 

 این اصهول و مبهاد  ا تمهاعی مهورد بایی و شایی

ههاران شههرق نبههودتوّ ههد  هءه یه ههت و مطالعه ههفر  .و دقّ سه

حضرت عبیالبهاء و تبیینات آن حضرت مو   

هاء ممالهک شهرقی خاّصهد  ییتوسعءه د و بینش احبّ

ها و   ّعالیّت  ایران شی هد بد نوبءه خود آثارش در 

ها  تکامهل  رهنگهی و  اقیامات ایشان در عرصهد

هههود و  ههاط مشه ههع بهههائی در آن نقه ا تمههاعی  وامه

 .نمایان گشت

 

 انتشار تعالیم بای  روحانی و اجتماعی -2

 سفر سد سالد در مصر و اروپا و آمریکا 
ّ
در طی

حضرت عبیالبهاء، خطابات هثیر  در هلیساها، 

 ها و مجهامع صهلح و معابهی یههود و  دانشهگاا
 
 حتّهی

ها  مسها ی مسههلمین و مراهههز علمهی و ا تمههاعی و یه

در هر زمیند  .ها  حضور  ایراد  رمودنی مالقات

بخصوص مسائل روحانی و  لسفی حقائق اساسی 

گانههد ۲۱ایهن آئهین آسهمانی را ههد بهد نهام مبهاد  
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ههد ) ه هههرت یا ته ه ههی در شه ه له و

 (حقیقهت بهیش از آن اسهت

 .گوشهزد عمههوم  رمودنههی

مجموعهءه ایههن خطابههات 

  متعّید  بد صورت هت

هّرر بههد  هار یا تههد و مکه انتشه

ههد  ه ه ه ه ه ههییا و به ه ه ه ه ه ههاو رسه ه ه ه ه ه چه

ها  مختلف تر مد  زبان

و مورد استفادءه بهائیان و 

هرار  ه ههان حقیقهههت قه متحّریه

  .گر تد است

ها اسههلوب و روش  بیانهات مبههارک در غههرب به

ه ههی و خاّصه ههق و سهههبک علمه ها منطه ه ههق به ههد موا ه ی هه

 یهیاعقالئی معمول  هان بهاختر اسهت ایهراد گرد

ههاب و ه ه هههث اعجه ه ههد باعه ه ههمنیان و  هه ه ه ههین دانشه ه ه تحسه

هیار آن دیهار گشههتد و  دانشهجویان و مسهتمعین هوشه

آنان را بد مطالعءه بیشتر این آئین مقّیس رهنمون 

.بودا است
۲۲

 

 

 آشنایی دانشمناان -3

 و هزمناان غرب با امر بهائی

حضور مبهارک در هلیسهاها  بهزر   عالوا بر

در لنین و معابی دیگر در غرب هد مو   معّر ی و 

ایجاد حسن رابطد بین رؤسا  مذهبی مسهیحی و 

یهود  و اسالم با امر بییع و رهبر عالیمقهیار آن 

ها نفههوس بر سههتد و  ءگردیههی، حضههرت عبههیالبها به

مشهور  هان علم و صنعت نیز مالقات  رمودنی از 

ههد در آم ههل آن  مله ه ههام به ههن گراهه ههرع تلفه ه هها مخته ریکه

(Graham Bell ،عکس باال)  و هاشف قط  شمال

(  هی  حضههور Admiral Pearyدریاسهاالر پههر  )

یا تنی و حضرتشان را برا  ایراد نطق و خطابد در 

 .دعوت نمودنی( مجمع علمیانجمن دانشوران )

ههی ه ه ه ه ه ه ه ههمنًا هنرمنه ه ه ه ه ه ه و   ه

هن ههران  یءهنویسه هههور  به مشه

هههف  ه ه ه ههران مؤلّ ه ه ه ههل  به ه ه ه خلیه

عیسی  -پیامبرها   هتاب

ههد از  ه ه ه ه ه ههان هه ه ه ه ه ههی انسه ه ه ه ه  رزنه

ارادتمنهیان آن حضههرت 

بود در نیویورک مشّرف 

ههازا  هها هسههه  ا ه ههی و به شه

عکس ، Portraitتصویر )

ههی ه ههفحءه بعه ه ههان را صه ه ه ( ایشه

  .ترسیم نمود

در اروپا مستشرقین بنامی چون ادوارد گرنویل 

( و پرو سهور وامبهر  Edward G. Browneبهراون )

 .تشّرف یا تنینیز ا تخار  ن()در مجارستا

ههیین  ه ه ه هها  چنه ه ه ههوت رؤسه ه ه ه ههه  دعه ه ههمنًا برحسه ه ه  ه

ههی دانشههگاا  ادانشههگا ههیس،  Oxfordماننه در انگله

در آمریکا  Stanfordو استانفورد  Howardدانشگاا 

هتانفورد حهیود در حضهور صهیها ) هر  (۲۶۳۳و در اسه نفه

از دانشجویان و اساتیی، حقائق معنو  و روحانی 

و  بد سمع آن دانش پژوهان و انییشهمنیان رسهیی

ههد مههتن نطق ههارک در روزنامه هها  مبه هّم آن  هه ه ها  مهه

 .حیود چاو و منتشر شی

 

 احیاء و تقویت -4

 جامعءه نوبنیاد بهائی در دیار غرب

ترین نتائج و آثار سفر  بیون تردیی یکی از مهمّ 

ها تقویهههت و  ه ها و بخصهههوص آمریکه ه ههد اروپه مبههارک به

تحکیم اساس امرا  در آن دیار و ازدیاد شوق و 

ههامان  ه ه ه ههاء آن سه ه ه ه ههانی احبّ ه ه ههق درک روحه ه ه ذوق و عمه

باشههی حضههرت عبههیالبهاء در  لسههات متعههّید  می

خصوصی و عمومی هزاران نفر از یاران و مشتاقان 

ههءه خههویش را  ههات مبارهه ههات و بیانه ههی  تعلیمه از  ه
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هههت و  هها حکمه ه ههاختد و به ه ههوردار سه ه ههویش برخه ه خه

ههخ  ههان را پاسه ههؤاالت آنه ههلد یکایهههک سه حوصه

بایی بخاطر داشت هد در آن  .عنایت  رمودنی

هریّ  ات زمهان بواسههطءه عههیم و ههود هتهه  و نشه

ها  موثّهق، سهطح اّطالعههات  ادبهی و تر مهد

احبّاء از معارف امریّد بسیار هم بود و چد بسا 

ا اوهام و خرا ات و تعبیرات صو یاند آمیختد ب

بخشی از این تعبیرات ناصواب نتیجءه  .بود

بهد هههر حههال  .تعلیمهات ابههراهیم خیهرا  بههود

 .ها  ایمانی و  کر  آنان  عیف بود ریشد

ها تفسههیرات شخصههی هیکههل  گاا هز به گهاهی نیه

از  .دانستنی مبارک را ر وع ثانو  مسیح می

 هت دیگر طو ان نقضی هد ابراهیم خیرا  

در بین یاران ایجاد هردا بود باعث تفرقد و 

دلسرد   معی از مؤمنین گشتد بود و بیم آن 

در خّطءه آمریکا  الٓهیر ت هد شالودءه امر  می

ههردد ههرت  .متزلههزل گه ههفر حضه ههد سه ههن بههود هه ایه

هاء و بیانهات  عبهیالبهاء و حضورشهان در  مهع احبّ

هز و پ ه ههر و حکمههت آمیه ههترمهه ههد   محبّ ههرت به آن حضه

تیریج اوهام و خرا ات رائج را برطرف ساخت و 

از  .اسهاس ایمههان و ایقهان یههاران را محکهم نمههود

 لسهات تهاریخی منعقهی در آمریکها بایهی  ههیا ت 

( را هد در منهزل مسهتر رو  Unity Feastوحیت )

 Ingleدر حومءه نیویورک  (Roy Wilhelm) ویلهلم

Wood  احبّاء آن منطقد برگزار شی، با حضور قاطبءه

ههتان  ههل مبههارک بنفسههد از دوسه یههاد نمههود هههد هیکه

ه پهذیرائی می ت و لطهف  رمودنهی و ایهن درس محبّ

ههی و تشههییی وحهههیت و  ههد  اتّحههادباعههث گرمه  امعه

همچنهین در نیویههورک در  لسهءه تههاریخی  .گردیهی

عهههی و میثههاق بیانههات  اهّمیّهتی را ههع بههد خاّصه

لو  بد امر مبارک  مفّصل و مؤثّر  ایراد  رمودا و

میینءه  از آن پس شهر نیویورک .تالوت شی غصن

هاء  .نههام یا ههت City of Covenant میثههاق ه احبّ

مخلهص و ثابهت قهیم آن دورا بها هسه  الهههام از 

ها  حضهرت عبههیالبهاء بعههیها  ههیایت و تشههویق

امر  و تبلیغ و انتشار امر در  مهمّ قیام بد خیمات 

آمریکا و سائر ممالک عالم نمودنی و پس از نزول 

هد چنی سال بعی از مرا عهت  الوا  فرامین ملکوتی

هیکل اطهر بد ارض اقیس در دوران  نهگ اّول 

یک صادر شی، مشتاقاند صال  آن حضرت را لبّ 

هون حضههرت بهههاءا  گفتهد و بههد لقهه  از  حواریّ

بایی از نفوسی چهون  .ر گشتنیهلک میثاق مفتخ

(، هنر  Lua Getsingerمارثا روت، لوا گتسینگر )

هارّ و هههالرا دان ) هاتحین قه لیا ءه ه هترا (، مههی مکسههول اسه

(May Maxwell( هارالن ا بر ،)Harlan Ober نام )

هرهههد  دبهر یههک راهههی دیههار  شههینی و بههد  ههتح  هه

همچنین در اثر تشهویق و  .روحانی عالم پرداختنی
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ههی ههرانگیختن نفهههوس  حضهههرت تأهیه ههیالبهاء و به عبه

هراس هلهی ) ( Horace Holyبااسهتعیاد  چهون ه 

( و ههوارد John Esslemontدهتر  ان اسهلمنت )

ههر یهک بهد  (Howard Colby Ives)هلبی آیهوس 

نگهارش مقههاالت و هتبههی اقهیام هردنههی هههد پیههام 

حضرت بهاءا  و تعالیم بییع را بد  ههان غهرب 

ها  متعّید  بد زبانمعّر ی هردا و سپس آن هت  

 .دیگر تر مد و متتشر گردیی

ههام  ههد در هنگه هر آنکه هّم دیگه ه ههایع مهه هار و وقه از آثه

مشرق االذهار آن هشور  سنگ بنا اقامت آمریکا 

هد بد اّم المعابی غرب مشهور گردیی در ویلمت در 

هنار دریاچد میشیگان بد دست مبارک نهادا شی و 

هههتآن حضههرت  ه اهّمیّ ه هار را ءهمؤّسسه ه ههرق االذهه  مشه

گوشزد یاران نمودنی و آنان را بد تکمیل بنا  آن 

تو یح و تببهین  .بنیان تشویق و تحریص  رمودنی

هرق و وظههائف معبهی ) اهّمیّهتمبهارک در مههورد  مشه

هار ههع آن بی (االذهه ههریع  بهههائی و توابه نهایههت در تسه

مشهرق االذههار بهد عنهوان  .ساختمان آن مؤثّر بود

ا تماعی هانون مرهز  مؤّسسات علمی، ر اهی و 

 .بهائی معّر ی شی

حضرت عبیالبهاء یک نوبت هم در هانونشن 

( و نیز Annual Conventionسالیانءه احبّاء آمریک )

ههور  یکبههار در  لسههءه محفههل روحههانی شههیکاگو حضه

یا تنی و در این  لسات تهاریخی در واقهع مقهام و 

هههت ههد در آن  اهّمیّ ههییع را هه ه ههم به ههامنظه ه ههل  ایّ ه مراحه

 میطفولیّ 
ّ
هرد، خاطرنشان ساختنی  ت خود را طی

و بخصوص وظائف خطیر محا ل روحانی را یک 

 .بد یک بیان  رمودنی

 

 تجل ی روش و سلوک   -5

  ل  ث  حضر  عباالبهاء، به عنوان م  
 
 اعلی

 سفر سد سالءه حضرت عبیالبهاء ند تنها 
ّ
در طی

هیلد  ه هر بههییع را بوسه اصههول و حقههائق منههیمج در امه

هّید بههد  خطابههات و نطق  هانیههان ابههالغ ههها  متعه

ههار آن  ههلوک و ر ته ههد نفهههس روش و سه ههی بلکه  رمودنه

ههیءه  ه ههاالت مختلهههف نماینه ههوارد و حه ههرت در مه حضه

هالیم ایههن ظهههور بههد  حقیقههت و  ههوهر احکههام و تعه

حا رین و ناظرین بود هد در واقع با مالحظءه آن 

تر مفاهیم و معانی تعلیمات  بد درک بیشتر و عمیق

از آن را  ها  چنی  نموند .روحانی امر پی بردنی

: توان ذهر هرد  قط برا  اختصار در این گفتار می

ی بد سیاا و عنایت خاّص توّ د  حضرت عبیالبهاء

دادنی مثالً در مهمانی  پوستان در آمریکا نشان می

در واشنگتن  (Mrs. Parsons) باشکوا خانم پارسنز

ها با همسرانشان  هد  قط ر ال بر ستد و دیپلمات

هنگههامی ههد مسهتر گریگههور  از ، دعهوت داشهتنی

ههد بعهیًا بهد رتبهءه ایهاد  )احبّاء مخلص سهیاا پوسهت 

هیکل اطهر و  را  شیبغتهلًل وارد  (یا ت ءامرا  ارتقا

ههالس  ههد و نههزد خههود  ه ههت در آغههوش گر ته ها محبّ به

همچنههان در نیویههورک چههون در مهمههانی  .هردنههی

وداع صاح  هتل از ورود سیاهان ممانعهت ههرد 

لهی خهود ترتیهه  حضهرت عبهیالبهاء   هیا ت مجلّ

پوست از یاران سیاا  سفییدادا و همراا با احبّاء 

پوست پذیرائی شایان بد عمل آوردنی و همچنین 

در هالج سیاا پوستان حضور یا تد و خطابد غّرائی 

ههباتدر مههورد وحههیت عههالم انسههانی و ر ههع   تعّصه

نمونءه دیگر از روش و سلوک  .نژاد  ایراد  رمودنی

آمیز با پیروان ادیان مختلف  محبّت مبارک برخورد

 از مسیحی، هلیمی، مسلمان و 
 
بودایی در آن  حتّی

ممالک بود چنانکد مکّررًا برا  صحبت و خطابد 

  synagogueهم بد هلیساها و هم بد هنیسد هلیمیان

هروف ) ه هد معه ه ه هثالر در هنیسه ه ههکو Emanuelمه ه  (در سانفرانسیسه

تشریف بردنی و در لنین هم در مسجی مسلمانان 

ههات  ههد و از بیانه ههور یا ته ههان حضه ههر حسههه  دعوتشه به
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حکیمانءه خویش در هر یک از آن معابی حقیقت 

و وحیت اساس  میع ادیان را اثبات  رمودنی و 

دیگر طرز ر تار و  .مذهبی انذار نمودنی تعّصباتاز 

هههت ه ههائی  محبّ ه ه هههف اروپه ه ههل مختله ه ه ههراد از مله ه ه ههد ا ه ه ه  ،به

 ...ژاپنی ،یونانی ،عرب امریکائی، ایرانی، ترک،

بود هد بد نحو مساو  همهد را مهورد عنایهت قهرار 

 تعّصههباتبشهر و عهیم اعتبهار  اتّحهاددادا و عمهالر 

 .مفرط ملّی را نشان دادنی

ها   از موارد دیگر تمجیی و تحسین پیشر ت

و نوازش بد اطفال   محبّتبانوان و دختران و ابراز 

ههخ ه هراء و سه ه ه ههد و  قه ه ه ههد به ه ههورد اعانه ه ههرم در مه ه ه اوت و هه

ههد  ههفقت به هر و شه هر مهه ه ههان هلمههات په مسههتمنیان، بیه

ا سردگان و ناامییان هد در بعضی مهوارد باعهث 

نجات آنان از ورطءه یأس و زنیگی دوبارا گردیی را 

 .توان نام برد می

ههول  ههد قه ههی به ههر چنه ههیالبهاء هه ههرت عبه ههان حضه بیه

 اسفار Stanwood Cobbاستنوود ههللب )
ّ
( در طی

بر منطق و بسیار علمی و عقالئی بود  غرب مبتنی

با همال مالیمت و حکمت  نولکن شیوا اظهار آ

هیکل  .شی ادا می موقعیّتو در عین حال مناس  

مبارک با صبر و حوصلد بد مطال  دیگران گوش 

دادا و آنگاا با میارا و مالیمت حقائق و اصهول 

 امر  و روحانی 
 
ادیان قبل را تشریح  حّقانیّت حتّی

 .رمودنی  می

 

ی ئجلاوه عممات و جاالل مرکاز میثااش و آشانا -۶

 جال شرش با آن حضر رشاهیر و مجمعی از 

در هنگام اقامت حضرت عبیالبهاء در اروپها 

ههال و  ه ههی از ر ه ههین  معه ه ههاریس و لنه هًا در په ه خصوصه

ها  ایرانی و شرقی ا تخار  شاهزادگان و دیپلمات

حاصل نمودنی و اظهار خضوع و ارادت بد  تشّرف

ههاهزادا  .آن حضههرت هردنهههی ههی شه از آن  ملههد بایه
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ولد مسعود میر زا ظّل الّسلطان و پسرش  الل الیّ 

ههرین در  را نهام بهرد ههد اّولههی در شههادت نهورین نیّ

در وقههایع  انگههیاز از شهههادت  دّومههیاصههفهان و 

هاء یهزد  مسهتقیم داشهتنی و ههر دو بها  مسهئولیّتاحبّ

ل شرمنیگی از انجام آن  نایات و ارتکهاب هما

ههار  هار اظهه ههاء آن دیه ههد احبّ هالم متعههّید نسههبت به مظه

این  .نیامت هردا و آن را بد سائرین نسبت دادنی

دو بها مالحظههد عظمههت و  هالل هیکههل مبههارک و 

احترامی هد در انظار پیروان غربی و شرقی داشتنی 

این امر اعظم پی بردنی و در  اهّمیّتتا حّی  بد 

 .قام اعتذار از گذشتد برآمینیم

هر الممالههک  از دیگهر ر ههال بر سهتد بایههی معیّ

لیش ین شاا را نهام بهرد )داماد ناصرالیّ  ههد نهام اصه

و در لنین و پاریس مشرّف  (خان است محّمیدوست 

هّق و نهایههت تکههریم و تعظهیم را در  شهی مبههارک  حه

هر  هز مههؤمن  الٓههینشهان داد و بههد اعتبهار  بههد امه نیه

سههپهیار اعظههم و علیقلههی خههان همچنههین  .گشههت

سهردار اسهعی از سهران ایهل بختیهار  نیهز بهد  هی  

 شهخص اخیهر  .زیارت مبارک نائل شینی
 
از  حتّهی

حضرت عبیالبهاء دعوت هرد و پذیرائی شایان بد 

از ایرانیان مشهور دیگر هد در پهاریس  .عمل آورد

هتا تنی بایهی از عاّلمهد محّمههی  بهد زیهارت مبهارک شه

نام برد هد هر یک  احسن تقی زادقزوینی و سیّی 

 ارسهی  نشهریّاتدر  شرح تّشرف خود را  یاگاند 

.انی نوشتد
۲۱

 

ههارک در پایتخت ه ه ههار ورود مبه ه ه ههد ا تخه ه ه هها   به ه ه ه هه

ها  رسههمی از طههرف  انگلهیس و  رانسههد  ههیا ت

وزراء مختار و سرپرستان سفارت با حضور معاریف 

و نفوس بر ستد در عالم سیاست و  رهنگ برگزار 

ههد بیین ه ههی هه هههت شه ههیت عظمهههت و حکمه ه هیلد صه ه وسه

حضرت عبیالبهاء در محا ل علمی و ادبی منتشر 

پایتخت امریکا علیقلی  D.C.در واشنگتن  .گردیی

خان نبیل الّیولد شارژدا ر ایران  هیا ت مجللهی 

ترتی  داد و همچنین  یاء پاشا سفیر عثمانی نیز 

مهمانی بسیار باشکوهی نمود هد در هر دو  آن 

ها و اساتیی و علماء  دیپلمات و وا سیاستمیاران،

ههینی و ه   هها دعههوت شه ههاردار یه ههورک هه ههذا در نیویه که

 .هنسول ایران باز دعوتی بد عمل آورد

ها  مبسوط با درن  انتشار مقاالت و گزارش

هها بی ه ههیالبهاء در اروپه ه ههرت عبه ه هههس حضه هههک  عکه ه شه

در خاور و بهاختر  الٓهیمو   شهرت و اعتبار امر 

ههارها شههی ههّی  باعههث تخفیههف  شه ها حه هایی ته و  و شه

ایران  ءهنسبت بد یاران ستمییی تضییقات مستمرّ 

گردیی چد هد هم زمامیاران امور و هم نویسنیگان 

ها عههو انییشهمنیان بهها مطال اهههیاف و  متوّ ههدءه آنهه

هار  آرمهان آئهین  ییهی ههد از ایهران برخاسهتد و انتشه

 ■ .ع در سطح عالم یا تد گردیینییوس

 

 ها یادداشت

هد  -۲ هارک به هی هیکهل مبه هغر در مهورد قصه هد هاشه عزیمهت به

رّ  ف برا  تبلیغ در زمان حضهرت بههاءا  و ممانعهت متصه

هد یادداشهتعکّه هاا هنیهی به هروئی  ا نگه هاب بهییع بشه ها   نه

هالد ه سه هوزدا  ه هادمانی نه ااثی، شه ا اا  بها ا ا همارا پی ه  ،۱۳۴، شه

 .۷۳ص

 ۲۴۲۲ ون  ۴، ۲ص ،5شمارا  ،۱ن ،نجم باختر -۱

 .۱، ص۲۴۲۲ ورید  ۲۶،۷شمارا  ،۲، ننجم باختر -۳

 .۲۴۲۲دسامبر  ۱۷، ۲۲، شمارا 2ن ،باخترنجم  -۴

 .(میرزا محمود زرقانی) ۶ص ،۱، نباای  الآثار -۴

 امرا  -۶
ّ
 (گهاد پاسهز بها ) کتااب قارن باای  ،حضرت ولی

 .۱۳ صل  ،تط  ناب نصرا  مودّ توسّ 

 امرا  -۷
ّ
(، گاد پاسز باای) کتاب قرن بای  ،حضرت ولی

 .۴۷۴-۴۷۶صص

 .۴۴-۴۴صص (،چاو مصر) ۳ن ،کاتیب عباالبهاءم -۶

 .۳۷۱ص ،۲ن ،باای  الآثار -۴

 .۱۷۴ص ،۲ن ،ارلآثباای  ا -۲۳

 . Prof. Stanwood Cobbبد مقالد: .ک.ر -۲۲

ءه  .ک.ر -۲۱ بهمن/اسهفنی  - ۶/۷شهمارا  ،یادگااربد مجلّ

هد ) ۲۳۱۷ ه ه هر (۲۴۴۴ژانوید/ وری ه ه ههت زیه ه هوان یادداشه ه ها   عنه

 .۲شمارا  پژوهشنامهو یا  -و یات معاصرینتاریخی 
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 ت اتریخی خطابات  ّی اهمّ 
 حضرت عبدالبهاء رد رغب

 ۹۱2۹ات  ۹۱۹۱اهی  رد ربرسی اوضاع دنیا رد سال
 

 نادر سعیای

 

،  ههان شهاهی ۲۴۱۲تا  ۲۴۲۳ ها  سالدر 

 و عیّتآشنایی با  .عمیا و بنیادین بود تحّوالتی

ها   سخنرانی هان در این دوران برا  درک بهتر 

در اروپا و امریکا، و نیز مفهوم  اءلبهحضرت عبیا

الواحی هد پس از این سهفر صهادر  رمودنهی حهائز 

 . راوان است اهّمیّت

تهوان ایهن دوران را همگهی  بد یک اعتبار می

در ارتباط با  نگ  هانی اّول مورد بررسی قهرار 

اّما پیش از این نوع بررسی الزم است هد بد  .داد

عمهیا در ایهن زمهان اشهارا  هها  دگرگونیا   پارا

ههی بهد ایههن  .شهود بههد  تحهّوالتپههس از نگهاهی هلّ

 نگ  ههانی اّول  بررسی علل، حوادث و نتایج

پردازیم و  نگ  هانی را در سهایءه خطابهات  می

 .نماییم پژوهش می حضرت عبیالبهاء

 

ل  -۱  کل ی تحو 

شگر ی در زمینءه  تحّوالتشاهی  ۲۴۲۳دهءه 

پههس از  .بهود اّطالعهاتحمهل و نقهل و  تکنولهوژ 

آهن هد در طول چنی دهءه قبل از این  تلگراف و راا

ههد  ه ههن دهه ه ههاخت، در ایه ههون سه ه ها را دگرگه ه دوران دنیه

، ناوگان زیردریایی، رادیو، تلفن اتومبیلهواپیما، 

 پایدها  برقی دنیایی نوین را  و ا زایش سریع چراغ

نقش مهّمی  اتومبیلدر این میان گسترش  .گذارد

صف تقسیم شیوءه  ییی تولیی اتوموبیل   .داشت

حهالتی عمههومی بههد خههود  (assembly line) ههار

ا زایش صنعتی شین  تحّوالتگر ت و نتیجءه این 

سیسهتم حمههل و نقههل ایجههاد  .و شههر  شههین بههود

ههها  بههزر  را  شههرها  چنههی میلیههونی و هارخانهد

میّسر هرد و استفادا از چراغ برق آهنگ طبیعهی 

هار را هد بر مبنها  طلهوع و غهروب آ تهاب تعیهین 

هار بههد شههی دگرگههون سه مهی  ۱۴صههورتی اخت، و هه

هار از خاند بد هارخاند منتقل شی و  .آمیساعتد در

بد  هت صنعتی شین  هشاورز اقتصاد غرب از 

ههم ههر چهد  هشهاورز حرههت نمهود در عهین حهال 

بیشهتر از حالههت طبیعهی خههارن شهیا و بههد شههکلی 

در این دهد بود هد اّول بار تراهتور  .مکانیزا درآمی

 .هار گر تد شید امریکا ب هشاورز در 

 ههها  دگرگههونیشههر  شههین بههد همههراا خههود 
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طبقهءه  .بنیادینی در زنیگی و  رهنهگ بهد بهار آورد

ویژءه خود و با  خصوصیّاتط  امعد با همءه متوسّ 

ههها   دسترسهی بههد امکانههاتی مثههل سههینما، گالر 

هها  هنسهرت،  هها، سهالن هنر ، موزا، نمایشهگاا

وحش، و مراهز ورزشی هر چد بیشتر در شهرها   باغ

ههلّ شهههر م .ا زونههی یا هههت ههامی،  حه بیگههانگی، گمنه

هاآرامی شههی ، سههرگرمی، بههیتحهّرک بههد  .قهرار  و نه

ی و  رم و  نایت نیز  ردگرای ها ویژگیهمراا این 

ه .ا ههزایش یا ههت ه ههرآغاز بههد طههور هلّ ی ایههن دهههد سه

پرسهتی در شهههرها  ی و تجمهلگرایه  رهنهگ مصهرف

صنعتی شین و شهر  شین نابرابر  طبقاتی  .بود

ههزایش ه ه ه ه ه هههت را ا ه ه ه ه ه ههارگر  و  داد و نهضه ه ه ه ه ه ه هها  هه ه ه ه ه ه هه

انتقال هار از خاند بد  .تی قیرت گر تسوسیالیس

هارخاند باعث شی هد اهثریت زنان با هار داخل 

خاند همسو شیا و تا حّی  از نظر مقام ا تماعی 

هر چد بیشتر   اقلّیّتبد عق  برونی، در حالی هد 

در عین  .در چنی شغل محیود بد هار مشغول شینی

هًا نهضهت حههّق حهال نهضههت آز اد  زنهان خصوصه

رأ  زنان بسیار گسترش یا ت و در اواخر این دهد 

غربههی حهّق رأ  بهد زنههان را  هشهورها بسهیار  از 

در همین دهد نهضت صلح ههم  .تصوی  هردنی

ها  گوناگون با  در حال رشی بود اّما این نهضت

متّحی نبودنی مثالً نهضت حّق رأ  زنان  یکییگر

 پوست سیااا  بد گسترش حّق رأ  بد زنان  عالقد

هها   صلح هد اهثهرًا از طبقهد طر یاراننیاشت و 

مر د بودنی تمایهل زیهاد  بهد اصهالحات طبقهاتی 

 .دادنی نشان نمی

ستیز و تبعی  نژاد  چد در مورد سیاهان، چد 

روپهایی روان و چهد بها مهردم غیرا یهودیهاندر مهورد 

در ایههن دههد اروپها هههد یهک چهههارم  .بسهیار یا هت

داد بههد عنهوان مرهههز   معیّهت دنیها را تشههکیل مهی

شهی و اروپاییهان بهد  مهی تلّقید ر   رهنگ، علم و خ  

هر از  دسهت مهردم دیگهر نقهاط دنیها بهد عنهوان  هرو ته

ی هشهورهای ۲۴۲۳تها سهال  .نگریستنی خویش می

ها بودنههی ولههی هها ران  هههد قههبالً مسههتعمرءه اروپه از مهه

اروپهایی تشهکیل شهیا بودنههی همگهی بهد اسههتقالل 

ههی، امریکهها، هانههادارسههییا بودنههی ماننههی  ، نیوزیلنه

هترالیا ههاالخراو  اسه هها   نههوبی به ههرا   .ا ریقه ها به ه اّمه

 مستقاّلًاینکد نژادها  دیگر بتواننی  تصّوراروپاییان 

 .بر خود حکومت هننی غیرممکن بود

 نژادپرستدر این میان تنها ژاپن برا  انییشءه 

 .اروپهایی بهد صهورت معمهایی بغهرنج در آمهیا بهود

ژاپن ند تنها هشور  پیشهر تد و صهنعتی شهیا بهود 

هیّددر  نههگ بهها  ۲۴۳۴بلکههد در سههال  ههروز  روسه پیه

و  رانسد  انگلیسگردیی و در  نگ  هانی اّول با 

شههیا و  متّحهیعلیهد هشهور  اروپهایی یعنههی آلمهان 

خود نیز هامالً بد  رگءه امپریالیزم پیوستد بود، هار  

شهی  هد تا آن زمان  قط از هشهورها  اروپهایی می

 .انتظار داشت

ا  در این دهد  در زمینءه علم نیز پیشر ت عمیا

تئور  نسبیّت انیشتین در این دهد  .ا تی می اتّفاق

الکترون  گیر  انیازارسی و هشف اتم و  بد ثمر می

گردد و برا  اّولین بار بیولوژ  و  حّقق میاّول بار م

پیونی  یکییگرم بد  ات  نظریّءهشیمی و  یزیک بد مید 

 .یابنی ارتباط میو 

ههیار  ههد پرچمه ههن دهه ههایی هههد ایه هر شه ه در زمینههءه هنه

بعی در زمینءه انییشءه  ها  دهدبود هد در  تحّوالتی

پاریس هنوز  .ا تماعی و  رهنگی صورت پذیر ت

از قبیل  ا  عمیامرهز هنر بود و با ایجاد مکات  

اهسپرسیونیزم در آلمان، هوبیسم در  رانسهد، ههد 

پیکاسو پیشرو آن بود، و دادائیزم در زوریخ تحّولی 

هر مهیرن صههورت پههذیر ت در  .عمهیا در  هههت هنه

 .بد پسامیرن بود میرنیتدواقع هنر میرن حرهتی از 

ی اصهل بهود حرههت از آنچهد ههد در ایهن هنهر  ییه
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ههین ا  طبیعهههت انییشههد ههرف  محههور و عه ههد طه مههیار به

 .میار بود محور و ذهن ا   رهنگ انییشد

انییشءه ا تماعی و  لسفی در این زمان تا حّی 

زیاد  متأثّر از داروینیزم ا تماعی بد شکل گستردءه 

آن است در عین حال هد بیبینی نسبت بد خود 

ههاال   رهنگههی روان ب هیار داردنیههز در سههطح به ه  .سه

برد  ا  بسیار خاّلق بسر می در مرحلد شناسی  امعد

نظریات مهمّی   Durkheimو دورههیم Weberو وبر 

 نبهءه  اهّمیّهتوبهر بها تأهیهی بهر  .هننهی را مطرح می

ی گرای زنیگی ا تماعی بد نوعی نسبیتغیرماّد  

داز نظهر او  .رسهیی هر  توانهی بهد تعیههین  و علهم نمهی خ 

 عقالنیّتبپردازد و در نتیجد با گسترش  ها ارزش

هها  گونهاگون زنهیگی ا تمهاعی، رقهابتی  در پهنهد

حلّی هم  آیی هد راا بو ود می ها ارزشابی  میان 

تر بود و حرههت  امعهءه  بین دورههیم خوش .نیارد

ی در  هت و اق ارگانیک یعنی  ردگرایبشر  را 

 رویهی بهر و ههود  .دیهی و برابهر  حقهوق همگهان مهی

مکش میان غرائز بشر  و  رهنگ تأهیی نمود و هش

هههگر  ه هههت پرخاشه ه ه ههز  پنیاشه ه ه ههر  غریه ه ه ه ههم امه ه ه  .را هه

 تجییینظرمارهسیست در این زمان یا  نویسنیگان

هننی و  طل  شیا و از سوسیال دموهراسی د اع می

ههها   شهیوااز  لوهزامبهور یها آنکهد ماننهی لنههین و 

 .گوینی قهرآمیز و انقالبی سخن می

ههد بگههذریم در سههطح  بههزر  انییشهمنیاناز 

بهین و دارا   مردم،  رهنگ غرب  رهنگی خوش

داّما ایهن اعتمهاد بهد  .اعتماد بد نفس بود هر  بها  خ 

و اروپامیار  در میان اروپاییان همراا  نژادپرستی

با این حال در  ریان  نگ  هانی اّول این  .بود

دبینی و اعتمهاد بهد  خوش هر  شهیییًا  تکنولهوژ و  خ 

در دو دههءه بعهی  متأّسفاند .مورد سؤال قرار گر ت

این بیبینی در  هت  اشیزم و استالینیزم حرهت 

 .هرد

ل  -۲  سیاسی و جنگ جهانی او ل تحو 

دربارءه علل وقوع  نگ  هانی اّول نظریهات 

 توسّطاّولین نظرید هد  .گوناگونی مطرح شیا است

هسهانی ماننههی لنههین مطههرح شههی بههر آن اسههت هههد 

ههان  ه ه ه ههتعمار  میه ه ه ه ههابقءه اسه ه ه ههورها مسه ه ه ه ههزر   هشه ه ه ه به

آنهها را بهد  ناپهذیر ا تنابدار  بد صورتی  سرماید

دارد و بیین ترتی  در همءه  وامی یکییگر نگ با 

دار  هد در این آخرین مرحلءه خود بد  آنها سرماید

شکل امپریالیسم ظاهر شیا است از میان ر تهد و 

اگههر چههد  .گههردد مهونیزم بههر همههءه آنههها غاله  میه

ههی از  ه ههتعمرات یکه ه ههرل مسه ه هر هنته ه ه هر سه ه ه ههابقات به ه مسه

د بهههها   رعههی  نهگ  ههانی اّول بههود اّمها  علّهت

چنانکد خواهیم  .از علل اصلی آن نبود هیچو د

 هشورها دیی پیش از  نگ  هانی اّول در واقع 

بد خاطر آن هد خطر  انگلستانبزر  اروپایی ماننی 

ها مههیاصههلی را  ه ههل اروپه ههد  در داخه ههی دسهههت به دیینه

ههق ه ه ههازش توا ه ه ه ها و سه ه ه ه ه هها   هه ه ه ه ههیاهه ه ه ههورد  ا  عمه ه ه ه در مه

 .مستعمرات خویش زدنی

 ۲۴۲۳ دّوم بر آن است هد چون در دهءه نظریّءه

بزر  غربی بد خاطر  هشورها تضاد طبقاتی در 

 زمامیارانصنعتی شین شّیت یا تد بود در نتیجد 

هههالب  ه ه ه ههوگیر  از انقه ه ه ه ه ههرا   له ه ه ه ه ههورها به ه ه ه ه ههن هشه ه ه ه ه ایه

سوسیالیستی وارد  نگ شینی تا بحران طبقاتی 

این عامل نیز اگهر چهد در برخهی  .را منحرف هننی

 هیچو هدد به اّمهاموارد از علل  رعی  نگ بهودا 

توانی علّت عمهیءه  نهگ  ههانی اّول بشهمار  نمی

هرا هههد در  از ایههن هشههورها تضههاد  هیچیهکآیهی چه

دار  را بد طور  طبقاتی بد شکلی هد نظام سرماید

بهد عهالوا در هشهور   . ّی  تهییی هنی در نیامهی

یزم سوسیالخود  نگ باعث پیروز   روسیّدماننی 

غاله  بهر آن اسهت ههد بهیون  نهگ  نظریّءهشی و 

ههویکی در  هیّد هههانی اّول انقهههالب بلشه ه ههق  روسه ه مو ّ
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 .گردیی نمی

د در واقع تأثیر و تأثّر متقابل توان گفت ه می

این سد  .سد عامل  نگ  هانی اّول را ناگزیر هرد

رشهی  -۱ .مسابقءه تسهلیحاتی -۲عامل عبارتنی از: 

هیونالی ه ه ههگر و ناسه ه ههءه  -۳زم پرخاشه ه ه هههگ و انییشه  رهنه

 .داروینیزم ا تماعی

تهها  ۲۴۲۳دوران  موّرخههاناصههوالً بسههیار  از 

 خاّص را آخرین مرحلءه یک دوران تاریخی  ۲۴۲۴

 .شود آغاز می ۲۶۷۳آورنی هد از سال  بد شمار می

هز  ه ههنعتی نیه ههد دوران انقهههالب دّوم صه ایههن دوران هه

باشی زمان اون گر تن ناسیونالیزم میرن است  می

ههوالی  ه ه هههی در حه ه ههان یعنه ه ه ههین زمه ه ه ههد در همه ه ه  ۲۶۷۳هه

هر آلمههان، ژاپههن و ایتالیهههشههورهای ا  مههیرن ی نظیه

هههی ههود مه ههی بو ه ه هابقءه  .آینه ه ههلیحامسه ه ههان تسه ه تی در میه

یابههی و از  غربهی بهد شههّیت ا هزایش مهی هشهورها 

ر آلمهان بههد عنهوان قههیرت اقتصههاد  و هّمتهههمهد م

این مسابقءه  .هنی نظامی  ییی در اروپا سر بلنی می

ا  با زیربنا  داروینیستی نیز  تسلیحاتی با انییشد

شور  بقا  خود را همراا بود، بد این معنا هد هر ه

دیی و در نتیجد  مشروط بد  عف دیگر هشورها می

هر یک در صید تسخیر و هنترل دیگر  بود و از 

نتیجءه این شرایط  .دیگر  بد شّیت هراس داشت

ها  سیاسی گوناگون علید دشمن  ایجاد ائتالف

در این  .مشترک بود هد همیشد در حال تغییر بود

روینیهزم ا تمهاعی از مبتنی بر داتفّکر میان شیوع 

انییشهءه داروینیهزم ا تمهاعی هههد  .ر بهودهّمتههمهد م

دیی و منازعد   امعد را بد صورت یک  نگل می

دانست ند تنها بد شکل استعمار  را وسیلءه بقا می

هههکل  ه ههد شه ه ه ههد به ه ه ها بلکه ه ه ه ههان نژادهه ه ه ههد میه ه ه ههی منازعه ه یعنه

هها  سیاسهههت ههع هه ههد واقه ههان  گرایانه ههورها میه  هشه

هر  ه ههر  را دشههمن و خطه هر یههک دیگه ه اروپههایی هههد هه

این انییشد با ناسیونالیزم  .گردیی دیی ظاهر می می
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ههام  ههز، ادغه ههیرن متمرهه ههاد دولهههت مه نوظهههور و ایجه

ها ارتهههش ه ههنعت به ههزایش  اقتصههاد و صه ههاالر  و ا ه سه

هد در آن ا هراد خهود را بهر اسهاس  هویّتی زاینیءه 

ههییی  تعریهههف مههی بیگانگههانتضههاد بهها  نمودنههی تشه

ههی مهههی ه ه .شه ه ه ههه  به ههعیّتیین ترتیه ه ههان  و ه ه ههاهم میه ه حه

ههءه  هشههورها  ههایی از اّول دهه ههع  ۲۴۲۳اروپه در واقه

ا  الزم داشت هد   نگ بود و تنها  رقد و عیّت

د این  رقّ  .آن را مبیل بد  نگی ظاهر  نیز بنمایی

ها در بالکهان روشهن شههی و سهر ها بهد آتههش  ته سهر اروپه

 .هشیی

ها حههّی   از اینجاسههت هههد مههی هدتههوان ته ه  متوّ ه

در  حضهرت عبهیالبهاءتاریخی خطابهات  اهّمیّت

 حضرت عبیالبهاءپیام اصلی  .اروپا و امریکا شی

در این زمان نفی داروینیزم ا تماعی، نفی انواع 

زم ناسیونالیی، نفی تسلیحاتتعّص ، نفی مسابقءه 

، نفی نابرابر  ا راطی نژادپرستیپرخاشگر، نفی 

تأهیهی بهر لهزوم همهاهنگی  رهّمتمطبقاتی و از همد 

مینیّت ماّد  با مینیّت روحهانی مبتنهی بهر اصهل 

خالصهءه  .دوسهتی  ههانی بهود تقّیس انسان و نهوع

صلح و  وحیت عالم انسانیاین انییشد دو اصل 

 .بود عمومی

بیین ترتی   نگ  هانی اّول بالمهللل حاصل 

ناهماهنگی شییی میان مهینیّت مهاّد  و مهینیّت 

ت پیشر ت  رهنگ ماّد ، علم، صنع .معنو  بود

 .العادءه آدمی انجامیی بد قیرت خارق تکنولوژ و 

ها زوال  ها به هها  ارزشاّمه ههق  هه روحههانی و تحّکههم منطه
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 نگل، آدمی بد عنوان یک پیییءه صر ًا ماّد ، 

داروینیزم ا تماعی  .بد حّی یک شیئی تنّزل یا ت

ترین بازتاب منطق ماّد  است حاصل  هد ا راطی

ههاّد  و  ه ههینیّت مه ههان مه ههاک میه ههن شهههکاف خطرنه ایه

 متوّ هد Keynesههد هینهز  همانگونهد .روحهانی بهود

اروپا در واقع بد شکل یک  ۲۶۷۳گردیی از سال 

ی پیوستد و وابستد درآمی در واحی اقتصاد  سیاس

ن بهرعکس کد  رهنگ سیاسی و ا تمهاعی آحالی

تی، داروینیزم ا تماعی و تسلیحادر  هت مسابقءه 

بنیادین  این تضادّ  .ناسیونالیزم ا راطی حرهت نمود

بد شکل  نگ  هانی اّول ظاهر  باالخرابود هد 

 .گردیی

 ۲۶۷۳انههیهی قبههل از  حضههرت بههاءا پیهام 

ههین تضههادّ  ههد همه ههود معطههوف به ااوکدر  .به اورل ملا ا  سا

دنیها خواسهتنی هههد  زمامههیاراناز  حضهرت بههاءا 

 ییی  واقعیّتخود را بر اساس این  ها  سیاست

هد همءه دنیا بد شکل یک سیسهتم پیوسهتءه واحهی 

درآمیا است تغییر دهنی و در  هت اتّحاد و اتّفاق 

انهیهی پهیش از  نههگ  .و همکهار  قهیم گذارنههی

همان پیام را در  حضرت عبیالبهاء هانی اّول نیز 

اعتنایی بد  بی .ی قرار دادنیاروپا و امریکا مورد تأهی

 .پیام ایشان بود هد  نگ را ناگزیر ساخت

 

 جنگ جهانی او ل و نتایج آن -۳

ههال  ه ههان در سه ههد از آلمه پهههس از شکسهههت  رانسه

ههوان  ۲۶۷۳ ه ههد عنه ه ههان به هههک آلمه ههیم یه ه ههیرت عظه ه قه

اقتصاد  و نظامی در اروپا مطرح شی و با ا زایش 

ههلیحات ه ه ههد و  تسه ه ه هههت  رانسه ه هههث وحشه ه ههویش باعه ه ه خه

اّما این ا زایش قیرت  .گردیی دروسیّ و  انگلستان

نظامی آلمان تا زمانی هد بیسمارک بر سر قیرت 

ههّی   ههی   ه ههود تهییه ههیبه ه ههی تلّقه ههی نمه ههع  .شه ه هها خله به

و تغییر سیاست خار ی  ۲۶۴۳بیسمارک در سال 

آلمان مسابقءه تسلیحاتی شّیت و وخامت  ییی  

بد اون خود  ۲۴۳۴این امر در سال  .بد خود گر ت

رسیی چرا هد در این سال آلمان تصمیم گر ت هد 

ند تنها در نیرو  زمینی بلکد در نیرو  دریایی نیز 

را  انگلستانقیرت  هان شود و این امر  ترین بزر 

علید آلمان  روسیّدبد طور  ّی  بد ائتالف  رانسد و 

انی ان آلمهان قبهل از  نهگ  ههمتّحی .وادار هرد

مجارستان  -هابزبور  یعنی اتریش امپراطور اّول 

هد  انگلستانبد بعی  ۲۶۴۳از سال  .و نیز ایتالیا بود

دیی هوشیی هد در  خطر اصلی را در داخل اروپا می

غیراروپایی دست بد  هشورها زمینءه مستعمرات و 

بیین ترتیه  بها امریکها هنهار  .صلح و سازش بزنی

ها  هانهاداز هها  خههود را ا آمهی و ناوگههان و  امائیکه

با ژاپن بر سر رقابت در  ۲۴۳۱در سال  .خارن هرد

با  رانسد هنار  ۲۴۳۴چین بد توا ق رسیی، در سال 

آمی و مراهش را بد  رانسد واگذاشت و  رانسد نیز 

در سال  .در مصر را قبول هرد انگلستانحاهمیّت 

 ا غانستانبر سر ایران و  روسیّدبا  انگلستان ۲۴۳۷

را برا   روسیّدهنار آمی و در نتیجد دست ت و تبّ 

 .ستیز با مشروطءه ایران باز گذارد

ههوان در  مقههیمات  نهههگ  هههانی اّول را می ته

 زیر نیز مشاهیا نمود:حوادث سیاسی 

بحران مراهش، هد در آن آلمان دعو  هنترل 

از  انگلسهتان  طر هیارمراهش را هرد و بد خاطر 

حملهءه ایتالیها بههد  .(۲۴۲۲سهال  رانسهد هوتهاا آمهی )

لیبی، شکست ارتش عثمانی از ایتالیها در اهتبهر 

بالکان بد دولت عثمانی  هشورها ، حملءه ۲۴۲۲

 باالخراد، و مقیونیّ  تصّرفبرا   ۲۴۲۱در اهتبر 

بر  ۲۴۲۳بالکان در سال  هشورها  نگ میان 

 .سر تقسیم غنائم  نگ قبلی

هنگههام اقامههت در اروپهها،  حضهرت عبههیالبهاء

پهس از آغهاز  نهگ ایتالیها و لیبهی، و در  چنهی روز
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 هشورها سفر امریکا چنی روز پس از آغاز  نگ 

ههانی، هههر دو  نهههگ را  هها حکومههت عثمه بالکههان به

صهریحًا مهورد بحهث قهرار دادا و ههر دو  نههگ را 

نمهودا و از آمهادگی  تلّقیعاملی بسیار خطرناک 

بالکان برا  انفجار و وقوع  نگ  هانی هشیار 

چنههی روز  6966اهتبههر  28در پههاریس در  .دادنهی

  رماینی: غاز  نگ ایتالیا و لیبی چنین میآپس از 

باز  .امروز حوادث ایطالیا و ترهیا را خوانیم

محارید  ییی  شیا خون بیچارگان انسان از 

از برا   .شود یزها ریختد میچترین  برا  پست

هشهنی و حهال  این خاک سهیاا همهییگر را مهی

زمین ملک  ...هیامشان نیست  آنکد مال هی 

  رنیأمیع ملل و دول ماننی مست خیاست 

 (88-87صص ،6ن ،خطابا )

 : رماینی در پاریس چنین می 6966نوامبر  26در 

 .شهود د هنیی ههد در طهرابلس چهد مهیظمالح

ایطالیا  .انی این بیچارگان در چد بالیی ا تادا

مملکت وسیع خویش را گذاشتد پاپی اعراب 

 .آب و علف شیا است بیچارا در صحرا  بی

شود  وانان از هر دو طرف هشتد می چد قیر 

شهود چههد قههیر  ههها خهراب مههی د قههیر خانمهانچه

 حهال از ایهن مهوادّ  ...شهونی پسر مهی مادرها بی

 ّ ا  التهابسهت د در زیر عمهوم اروپها مهیّهمیّ  هن

ّ  زیرا از موادّ  د پر است خیا نکنی آتش التهابی

 بگیرد

 (694-693صص، 6ن ،خطابا )

در  .منفجر شی ۲۴۲۴ ون  ۱۶د در رقّ این    

مجارسههتان هههد  -اتههریش امپراطههور  ۲۴۳۶سهال 

هنترل بوسنی را در دست داشت آن را رسمًا بهد 

ههرد ههییی  .خههود الحههاق هه ها اعتههراض شه ه هر به ایههن امه

موا د گردیی اّما بد خاطر آنکد  روسیّدصربستان و 

هیّد ههال  روسه  ۲۴۳۴پههس از شکسههت از ژاپههن در سه

در  .نشهیمنجهّر هنوز آمادءه  نگ نبود بد  نهگ 

ههتان در  -ولیعهههی اتههریش ۲۴۲۴ ههون  ۱۶ مجارسه

 .چنی  وان ترور شی توّسطهنگام بازدیی از بوسنی 

ههی از  توّسههطایههن چنههی  ههوان  یههک قسههمت مخفه

ههتان حمایهههت شههیا بود ههیدولههت صربسه دولهههت  .نه

ههد در  -اتههریش مجارسههتان از آلمههان سههؤال هههرد هه

هها  ه ه هههگ به ه ههورت  نه ه هیّدصه ه ه ههریش روسه ه ه ههان از اته ه ه  -آلمه

آلمان  .مجارستان حمایت نظامی خواهی هرد یا ند

هر هههاهش قههیرت  هههم هههد در ایههن زمههان مصههّمم به

مجارستان را تشویق  -بود، اتریش روسیّد رانسد و 

بیین ترتیه   نهگ  ههانی اّول  .بد  نگ نمود

 .ردییآغاز گ

چنی روز  6962 اهتبر 1در حضرت عبیالبهاء 

 : رماینی می بالکان پس از آغاز  نگ

ه اسههت خههونریز هههد آتهههش  یدر بالکههان  نگه

زدا  یسوزان بد قلوب خیرخواهان عالم انسان

ا  عجه  اسهت ههد گهر  را  سهبحان .اسهت

ههیا م  ه ههی و آن را م  درنه ه ه ههنی، ول   نامنه ه ه ههن هشه ه ه که

قهیر انسهان پرسهتنی، چهد  یمردمهان  درنهیا را مه

ههان بهه یب ههد قههیر انسه هر اسههت، چه ههاف  ی که انصه

درد، این  یهد یک گوسفنی را م یگرگ .است

 االٓن ا اگر یک انسانقیر مبغوض است، امّ 

هر را  ه هزار نفه ه ههی هه ههی و صه ههردار باشه در بالکههان سه

 ّ هی ه ه ه ه ه ههع سیاسه ه ه ه ه ههی،  میه ه ه ه ه ههان بکشه ه ه ه ه ون و  نگجویه

نظیهر و مثهل  یگوینهی ایهن شهخص شهجاع به م 

زیرا است، این شخص سزاوار ستایش است، 

هر را هشههتد اسههت هزار نفه ایههن چههد قههیر  .صههی هه

یک دالر بیزدد  یاگر شخص . كري است یب

ا اگهر یهک سهردار یهک او را مجرم نامنی، اّمه

مملکهت را تهاالن و تهاران نمایهی، او را  ههاتح 

بایی  میع  ...گوینی و ستایش و نیایش نماینی

هر هنههیم و متحّمه یبکوشههیم و  انفشهان مها ل هه
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تأسیس  ید صلح عمومشویم تا آن ه یمشّقت

هان  ... لههوا نمایههی ییابههی، وحههیت عههالم انسه

هرا خواسههتد اسههت،   محبّهتمهها   خیاونهی از به

ههاد ههاقو  اتّحه ه ههی  اتّفه ه ههاون و تعا ه ه ههتد، تعه ه خواسه

چرا ما ایهن  .خواستد یخواستد است، مهربان

موهبت را از دست بیهیم؟ چرا این نور را بد 

ل ظلمت تبییل هنیم؟ چرا این حیات را مبیّ 

و الفت را   محبّتبد ممات نماییم؟ چرا این 

 ل بد حسی و بغ  هنیم؟مبیّ 

 (۱۶۳-۱۴۴صص ،۱ن ،خطابا )

از این  نگ این بود هد قبل از هیف آلمان 

بتوانهی ارتهش خهود را در  بههءه شههرق  روسهیّدکهد آن

در  نمایی، مجّهزمجارستان  -علید آلمان و اتریش

 .اشغال هنیروز در  بهءه غرب  رانسد را  ۴۳طول 

 رأت  نگ با آلمان را  روسیّدبا شکست  رانسد 

ها اشههغال بلژیهههک  .داشهههت نمههی ه ههطبه ههان  توّسه آلمه

 .بد حمایت از  رانسهد وارد  نهگ شهی انگلستان

 ۴۳آلمان درست در نیامی و  رانسد در  بینی پیش

بست  نگی در   نتیجءه این امر بن .روز  تح نگردیی

هر  .ها نفر بود میلیون بهءه شرق و غرب با تلفات 

بسهت را بها داخهل   دو طرف هوشیینی هد این بن

هههردن هشههورها  دیگههر در منههاطق دیگههر در ایههن 

دولت عثمانی از همان اوائل  .نماینی  نگ حلّ 

هیّدبها آلمههان متّحهی شههی و علیهد  و  انگلسههتانو  روسه

ها  . رانسههد اعههالن  نههگ داد ه هراا به ایههن هههار، همه

 توّسههطرمنیهان هشهی حهیود یههک میلیهون از ا نسهل

، باعث شی هد در ۲۴۲۴دولت عثمانی در سال 

از هنترل دولت  خاورمیاندپایان  نگ  هانی اّول 

یم ها  گوناگون تقس عثمانی خارن شیا و بد هشور

 .گر قهرار گیهردهها  اسهتعمار و تحهت هنتهرل دولت

هههایی از  ایتالیها ههم بههد طمهع پهس گههر تن قسهمت

یهد آلمهان آلمان بر خالف ائتالف پیشین خود عل

ژاپن علید آلمان در شهمال چهین  .وارد  نگ شی

 نگیی و مناطق تحت هنترل آن را خود در دست 

انش متّحیرومانی و یونان بد نفع  رانسد و  .گر ت

وارد  نگ شینی در حالی هد بلغارستان بد گروا 

 .آلمان پیوست

نتیجءه این امر تیاوم  نگی  رسایشی با تلفات 

 اتّفاقدو  ۲۴۲۷در سال  .وحشتناک از طر ین بود

ههی ههانی،  اّوالً .ا تههی  ییههی مه ههد خههاطر  نهههگ  هه به

لنهین  .شهود پیهروز مهی روسهیّدانقهالب بلشهویکی در 

هلد ه هیّد بال اصه ه ههی روسه ههارن مه ههی و  را از  نهههگ خه ه هنه

 .پذیرد آور  برا  صلح با آلمان می شرایط خفت

در اواخهر همهین سهال نیهز امریکها ههد تههاهنون وارد 

 انگلستان نگ نشیا بود بد طر یار  از  رانسد و 

آلمهان هههد  ۲۴۲۶در سهال  .شههود وارد  نهگ مهی

هامالً از نظر اقتصاد  و نظامی  رسودا شیا بود 

هها  بعهی معاههیءه  در سهال .دههی اعهالن صهلح مهی

شود و  صلحی هد خود ادامءه  نگ بود بستد می

هه ههشه هیار خّفه ه ه ههل  ترایطی بسه ه ههان تحمیه هر آلمه ه ه آور را به

بههد عنههوان  ۲۴۲۴ امعههءه ملههل در سههال  .هنههی مهی

 .آیی  زئی از معاهیءه صلح بو ود می

ههءه  ه ه ههول انییشه ه ههد محصه ه ه ههانی اّول هه ه هههگ  هه  نه

ههود  ههی به هیونالیزم ا راطه ههاعی و ناسه داروینیههزم ا تمه

توانست باعث عبرت این هشهورها شهود و در  می

و  آمیههز مسهالمتنتیجهد آنهان را در  هههت صهلحی 

این هشهورها بها  متأّسفانداّما  .پاییار حرهت دهی

همان انییشد و سیاستی هد باعث  نگ شی بهد 

معاهیءه صلح رو  نمودنی و در نتیجد ایهن صهلح 

ههمنی ههییی دشه ههرا  تشه ه ههی به ههل مهّمه ههود عامه ها و  خه ه ه هه

 .ها و بالمهللل  نگ  هانی دّوم گردیی بیگانگی

 هشهورها  نهگ  ههانی اّول باعهث شهی ههد 

وپایی سیاست اقتصاد باز و مبادلءه آزاد را هنار ار

مشغول  یکییگرگذاردا و بد  نگ اقتصاد  میان 
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ههونی ههان و  .شه ه ههد آلمه ه ههاد  علیه ه ههءه اقتصه ه هیّءهحمله ه ه  روسه

ههتی از  ههمّ همونیسه ه ههرین مهه ه هههت  ته ههن سیاسه ه ههل ایه عوامه

خههود  نهگ باعهث شهی هههد  .اقتصهاد  تهازا بهود

 یکییگرها هر چد بیشتر اقتصاد و ارتش را با  دولت

هردا و هنترل هر چد بیشتر اقتصاد و  امعد  ادغام

تأهیهی بهر اقتصهاد خودهفها و  .را بد دست بگیرنهی

هتالینیزم در  ه ههور  اشههیزم و اسه هنتههرل دولهههت بههد ظهه

ههد ههی  دهه هها  بعه ه هّر هه ه ه ههیمنجه ه هها   .شه ه ههد  ه ه ها به ه در اروپه

اون  نژادپرسههتیدموهراسهی،  اشههیزم رشههی هههرد و 

ههد  .ا  بههد خههود گر ههت تههازا  نههگ  هههانی اّول به

ههد  ههقوط سه ههور سه هّر  امپراطه ه ههیمنجه ههور  .شه  امپراطه

ههم شکسهههت،  ههانی در هه ههور عثمه ههریش امپراطه  -اته

نیز  روسیّدتزار   امپراطور مجارستان نابود شی و 

 .تغییر شکل یا ت

در عهین حهال  نهگ  ههانی اّول بهد ظههور دو 

 .شهیمنجهّر قیرت  ییی عمهیا در صهحنءه  ههانی 

هههگ  ههل از  نه ههد قبه ه ها هه ه ههزر امریکه ههرین به ه ههیرت  ته ه قه

ی دنیا شیا بود در پایان  نگ اقتصاد  و صنعت

ژاپن  .قیرت مالی و نیز نظامی دنیا شی ترین بزر 

 المللهی بهیننیز بد عنوان قهیرتی عمهیا در صهحنءه 

 .ظاهر گردیی

ههد  هههت هه ههی گفه ههد بایه ه ههور خالصه ههد طه ههرت به ه حضه

خود در اروپا و امریکا دقیقًا  خطاباتدر  عبیالبهاء

علل  نگ  هانی اّول را بررسی هردا و بد غرب 

اّما اروپا و امریکا بد  .در مورد آن علل هشیار داد

پیام ایشان توّ د ننمود و در نتیجد با دنبال هردن 

پیشین  نگ را  ها  سیاستها   کر  و  عادت

تجربءه دردنهاک و خهونین  .ساختنی ناپذیر ا تناب

ت داد هد از آن تجربد عبرت گیرد ی بد بشریّ  رصت

هیونالیزم  ه ه ههاعی و ناسه ه ههزم ا تمه ه هها  داروینیه ه ههد  ه ه و به

پرخاشگر و مسابقءه تسلیحاتی و دیگر علل  نگ 

 صهلح عمههومیو  وحههیت عهالم انسههانیدر  ههت 

قیم زنی و صلحی بسازد هد مبتنی بر این نگهرش 

اّما اروپا و امریکا از این تجربد درسی  . ییی باشی

ههی نیامو ههرآغاز  نگه ههع سه ههان در واقه ختنههی و صلحشه

اهنون نیز  هان در شرایطی مشابد بسر  .دیگر بود

وحهیت عهالم برد، یها بایهی در  ههت  رهنهگ  می

تنازع قیم بردارد و یا بد زنیگی در  نگل  انسانی

 .و منطق قهر و خشونت و بیگانگی ادمد دهی بقا

 ■ .تصمیم با مردم دنیاست
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  چهاربخش 

 صرم  هب ءعبدالبها حضرتی اه سفر
 Julio Saviنگارش یولیو ساوی

*
 

 ترجمءه کیومرث مملو 

 

 ن  خانواده و بستگااعضاء 

 مصر حضر  عباالبهاء در

هر  در زمهان اقامههت حضهرت عبههیالبهاء در مصه

اعضاء خانوادا و بستگانشان نیز مّیتی را در مصر 

ههل  .گذرانینههی ههی، هیکه ههد شه ههبالً گفته ههد قه ههور  هه بطه

هپتامبر  بههد  ۲۴۲۳مبهارک، شههوقی ا نههی  را در سه

بعی شوقی ا نی  برا  ر تن بد  .مصر  راخوانینی

شی بد ارض اقیس  ماا اهتبر باز می میرسد هد در

نیز شوقی ا نی  برا   ۲۴۲۲در آوریل  .بازگشت

 .بهار دیگهر در رملهد همهراا پهیر بهزر  خهود بودنههی

در  گوهر یکتادر هتاب  (۱۳۳۳-۲۴۲۳خانم ) روحیّد

ههی:  ایههن مههورد مههی ههل  مههینویسه دانههیم هههد در آوریه

حضرت شوقی ا نهی  در رملهد بهد محضهر  ۲۴۲۲

ههد را از  ه ه ه ه ه ههن نکته ه ه ه ه ه ههینی و ایه ه ه ه ه ه ههّرف شه ه ه ه ه ه ههارک مشه ه ه ه ه ه مبه

ها  اّولین ایهاد  امهرا  از نهژاد سهیاا  یادداشت

بیست  Louis Gregoryیعنی  ناب لوئی گرگور  

ههوم داشههتد مههی ههل  ۲۶در انههی:  آوریههم هههد مرقه آوریه

قهات نهوءه ارشهی حضهرت عبهیالبهاء بهد مال ۲۴۲۲

چقهیر ایهن طفهل زیبها و تها چهد  .شوقی نائل شهییم

.بودنی  محبّتحّی نسبت بد زائرین پ ر
۴۶

 

چنانکد قبالً ذهر شی حضرت شوقی ا نی  در 

نیز در مصر تشریف داشتنی و قرار بود  ۲۴۲۱مارس 

همهراا پهیر بهزر  خهود بهد سهفر آمریکها برونهی و تها 

هر ناپهل نیهز در هشههتی  سهیریک همههراا هیکهل اطهه

 .ولی از آنجا بد ارض اقیس بازگشتنی بودنی

نویسی:  احمی سهراب می ۲۴۲۳در اّول اوت 

،حضرت ورقءه علیا، دختر هیکل مبارک
۴۴
شوقی  

 .ا نی  و پنج یا شش نفر دیگر از حیفا وارد شینی

حضرت عبیالبهاء برا  دییار ما تشریف آوردنی، 

 نجان قهوا میل یک ساعت نزد ما بودنی، یک 

 رمودنی و سپس ما را ترک هردنی تا بد مالقهات 

...تازا واردان برونی
۴۳

 

 ۲۶۴۱حضرت ورقءه علیا پیش از این در سال 

نیز بنا بد خواستءه حضرت عبیالبهاء برا  بازیابی 

سالمتی هد در اثر  ربءه  قیان پیر دچار اختالل 

ههارک،  ههل مبه ههزر  هیکه هر به ه ههراا دخته ههود همه شههیا به

هیائیّ  ه ه ههانم ) د ه ه ههت در خه ه هر ۲۴۴۲درگذشه ه ه ههد مصه ه (، به

در آن زمهان ایشهان میهمههان  .تشهریف بهردا بودنهی

ههود ههانی به ههن خراسه ههرزا حسه هها ی میه ههی  .حه در دورانه

 طوالنی هد حضرت عبیالبهاء از ارض اقیس دور

ر  هو* دهته ه  ،سهاو یولیه ههیم یمحفههل روحهان یمنشه هانبهائ لّ لیها،ا یه هاناز  ره یکههی یتا هائ یختگه هءه بهه و  یو پژوهشهگران  امعه

لیهاییا  هها بهد زبهان  دآثهار متعهیّ   دارا لهد از مهتن سهخنران یهنا .اسهت یسهیو انگل یتا لیهایی،بهد زبهان ا یشهانا یمقا ههد  یتا

 )متر م( .، تر مد شیا استییاگرد یراددر میرسءه زمستاند ا ۱۳۲۱ یءهدر ژانو
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حضرت ورقءه علیا امور  امعءه بهائی را بودنی، 

 . رمودنی در ارض اقیس ادارا می

 چنانکههد حضههرت 
ّ
امههرا  در ولههی

  رماینی: این بارا می

ههوارش را در  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه اخ بزرگه

ههاق  ههاب در آ ه ههین غیه حه

 ّ الوهیل بود  د نعمغربی

ا   و نائ  و نماینیا

.مثیل و عییل بی
۴۲ 

ههرت  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههران حضه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه دخته

ههز در دوران  عبههیالبهاء نیه

هیکههل مبههارک در اقامههت 

مصهر بهد ایهن هشهور مسهها رت 

ههی ه ههی  .نمودنه ه ه ههال احمه ه ههور مثه ه ه بطه

 ۲۴۲۳ژوئید  ۱۴سهراب در تاریخ 

  مههی
 
ههوبی ههد طه ههی هه ههانم ) نویسه هیود خه ه حه

هر دّوم هیکههل مبههارک در ۲۶۶۳-۲۴۴۴ (، دخته

.رملد با پیر بزرگوار خود بود
۴۳ 

ژوئید  ۲۴و در تاریخ 

هههی ههرت  مه ه هّوم حضه ه ه هر سه ه ه ههانم، دخته ه ها خه ه ه ههی روحه ه نویسه

.بد مصر را در پیش گر ت عبیالبهاء مسا رت
۴۴ 

در 

دیروز نویسی:  سپتامبر احمی سهراب می ۴تاریخ 

دختر هیکل مبارک
۴۴ 

ا  هوتاا با بشیر برا  دورا
۴۶
 

امروز شوقی ا نی  با حا ی نیاز .بد قاهرا ر ت
۴۷
 

هر  .بهد مههادرش ملحهق شههی هار نفه در بعههی از ظههر چهه

.بهائی از قاهرا آمینی
۴۶

 

ه ه هر د روحههانی بههد گمههان بهاریّ معههانی، بهها در نظه

هدالبههاء  گهر تن بیهان امههلل خهانم، منیهرا خهانم  روحیّ

ههز در ۲۶۴۷-۲۴۳۶) ههرت عبههیالبهاء نیه ( همسههر حضه

میان سایر اعضاء خانوادءه هیکل مبارک بد مصهر 

.مسها رت هههرد
۴۴
ههد  نویسههی:  خهانم چنههین مههی روحیّ

در سن شصت و ند سالگی  الور     حضرت مولی

ههعفی  و تحّمههل خسههتگی زیههاد اسههفار ممتههی، بهها  ه

بد مصر  ۲۴۲۳شییی در تابستان سال 

عائلهءه مقّیسهد  ههورًا  .ورود  رمودنهی

ههارک  ه ه ه ههور مبه ه ه ههد حضه ه ه ه ههود را به ه ه خه

ههرت  ه ه ه ه ه ه هههی حضه ه ه ه ه ه ههانینی وله ه ه ه ه ه رسه

 
ّ
ههرا   ولههی ههد  ...امه شهههش هفته

ها ایشههان بههد  طهول هشههیی ته

ههءه  ه ه ه ههرت ورقه ه ه ه هههت حضه ه ه ه معیّ

ههءه  ه ههد رمله ه ها به ه ه ههءه علیه ه مبارهه

ههکنیر ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههرا   یّداسه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه به

.شر یابی وارد شینی
۶۳
 

ههءه  ه ه ه ه ههرت ورقه ه ه ه ههی حضه ه ه ه ماننه

هز  ه ه ههانم نیه ههرا خه ه هها، منیه علیه

هتر بهه منظههور مههیاوا  د پیشه

بیمار  بد مصر مسا رت هردا 

و  ۲۶۴۷بود: یک بار در حیود سال 

.بعی در آغاز قرن بیسهتم
۶۲ 
و سهرانجام  

د دانهیم هنگهامی ههد هیکهل مبهارک به مهی

ههاء  ه ههی اعضه هههت  رمودنه ههورک حرهه ههو  نیویه سه

.در رملد با ایشان بودنیخانوادا 
۶۱

 

هر نهام مههی بههریم  ههزء  گرچهد شخصههی هههد در زیه

اعضاء خانوادءه مقّیس نیست ولی چون از بستگان 

حضرت عبیالبهاء بود ما این بخش را با مالقات 

هیکهل مبههارک و یکههی از پسههرعموها  ایشههان بههد 

احمی سهراب در خاطرات روز اّول  .بریم پایان می

ههود مهههی هر وارد نویسههی:  ژوئیههد خه ه هر زائه ه ههروز دو نفه امه

ا ،  رزنی بزرگترین  شینی، یکی از آنها میرزا  ضل

برادر حضرت بهاءا  بود از ایران و دیگر   وانی 

بها شهنیین ورود پسهر عمههو   .بهود بههائی از دمشهق

ههور  ه ههد حضه ههان را به ههیالبهاء ایشه ههرت عبه ههود، حضه خه

ههتطلبیینهی و نهایهت  هراز   محبّ را نسهبت بهد و  ابه

نبههودم ههد شهاهی ایهن منظههرا و  مهن آنجها .داشهتنی

[ نخجوانیاهبر ]  بیانات آن حضرت باشم، اّما علی
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بد من گفت هد سرهار 

هها در ه ه ه ه ه ه ه ههارءه دوران آقه ه ه ه ه ه ه ه ه به

هها و   ه ههود به ههودهی خه هه

مطهالبی  -سهخن گفتنهی

هد من دوست داشهتم 

.بشنوم
۶۳

 

 

 افکار عمومی

ههد  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههامی هه ه ه ه ه ه ه ه ه هنگه

حضهرت عبهیالبهاء بههد 

ههی،  مصههر ههریف بردنه تشه

ها آن بههارءه آگههاهی مههردم مصههر در ه دیانههت بهههائی یه

اّطالعهات آنهان تنهها از  .حضرت بسیار ناچیز بود

طریق مقامات رسمی دولتی همراا با تعّصهبات و 

هرا ایهن اّطالعههات یها از مقامههات  اغهراض بهود، زیه

دولتی ایران بیست آمیا بود هد حضرت بهاءا  را 

مقامات دولتی  از شهر و دیار خود رانیا بودنی یا از

رت را برا  ابی بهد قلعهءه عّکها عثمانی هد آن حض

ها آنچههد  در حقیقهت مصههر  .تبعیهی هههردا بودنههی هه

پاید و بهتان  دانستنی تنها سخنانی بی بارءه امر میدر

بد مجّرد  هد حضرت عبیالبهاء بد مصر وارد  .بود

ههایعات  ه ههد آن شه ههی هه ه ههان دهنه ههتنی نشه ه ههینی توانسه شه

در حقیقت نفهوذ و تسهلّط روحهی  .ناصواب است

گههران چنهان بهود ههد توانسههتنی و هود اقهیس بهر دی

هیّت ه ه ههام شخصه ههتی تمه ه هرام و دوسه ه ههیءه  احته ه هها  عمه هه

مملکهت را بیسهت آورنهی بنحهو  ههد بارهها از آن 

ههرا   ههارک به ههل مبه ههی یهها هیکه ههین هردنه حضههرت دیه

با  الور     حضرت مولی .دیینشان تشریف بردنی

علما  ادیان، اشراف، رؤسا و مییران، نماینیگان 

ههد ه ههان و روزنامه ه ههان، ادیبه ها پارلمه ه ههربنگه ه هها،  ران، عه ه هه

ههرک هر  ههها، ایرانههی ت  ها هههد در  سههتجو  ایشههان به هه

مستمنیان و تهییستان  .آمینی مالقات داشتنی می

رسیینی و مسرور از محضرشان  نیز بد حضورشان می

.آمینههی بیههرون مههی
۶۴
ههر،   در دوران اقامههت در مصه

حضرت عبیالبهاء هیچگاا ماننی اروپا و امریکا در 

ابد نپرداختنی ولی ا تماعات عمومی بد ایراد خط

همانطور هد در پایگاا اینترنتی ویهژءه مسها رت آن 

با آنکد حضرت بد هشورها  غربی ذهر گردییا 

بارءه آن حضرت یا ها  مطبوعات مصر در گزارش

هایی هد در هشورها  دیگر ایراد  بارءه سخنرانیدر

ههرا   رمودنههی محههیود بههود ولههی از چنههان غنههایی بهه

نویسهنیگان، آنهها را اعهالن داشهت ههد موّرخهان و 

عمومی دیانت بهائی، هد در آن روزها آن را بابی 

.خوانینی، محسوب دارنی نیز می
۶۴
سیّی اسیا   

ههءه  ه ه ههارا در مجلّ ههن به ه ههی در ایه ااخترقمه ا ا با ام  ا ههین  نجا ه چنه

 نویسی: می

[ اسکنیریّدبد بخصوص ] روزنامءه مؤی اصاح  

هر یابی را در آمهی و مکهرّ  ر مشههّرف گشهت و شهرح شه

د درن نمود و تکذی  ا تراآت هرد چنانچد روزنام

ا  ثابت بر  رمایی:  خود حضرت عبیالبهاء می

ا  از  رییءه مؤیّی هد اوّل روزنامءه خّطءه  پیمان قطعد

 .شود مصریست و صاحبش معروف آ اق ارسال می

ایهن شهخص در سهابق بهد اغهوا  ایرانیهان محتههرم 
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ا  چنی بر  ّی این  مقالد

بهائیان امر مرقوم نمود و 

 .نمود را مالحیا تعبیر می

ههن  چههون عبههیالبهاء بههد ایه

هههک  ه ههد یه ه ه ههیی به ه ه ههیم رسه ه اقله

مالقات منقل  گردیهی و 

ههذی    ه ه ههد را تکه ه ه ههن مقاله ه  ایه

هها  سهابق خهویش  مقالهد

همچنین  .انسان منصف چنین است .مرقوم نمود

هر یابی خواسهت مشهّرف شههی و از  چههرا نمها اذن شه

نوشتجات خود پشیمان و تفصیل حضور و تکذی  

 ۱۳چد در قبل درن نمودا بود تصریحًا در نمرءه آن

ها  دیگر  لک روزنامدهذ   ...سال هفتم درن نمود

وصف و نعت زبان گشودنی و چنان اعالء امرا  د ب

ا  در این صفحات شی هد از وصف  و نشر نفحات

اامیکههی از  رائههی  .خهارن اسههت ط   ۱۶موّرخههءه  الُمق 

ههوامبر  ههال مهههی ۲۴۲۳نه ههی ارسه ها از قه ه ههایم ته رت و نمه

ر ت هد در  هی گمان می .آگاا شویی الٓهیعظمت 

هههی ههن نزدیکه ههءه  ایه ه ههات منزله ها آیه ه ه ااا هه ا اااب اقا ا در  کتا

ها  عربی درن شود؟ روزنامد
۶۶

 

 چنین آمیا است: قرن انواردر هتاب 

سن استقبال و ستایش  در مصر بیون شک ح 

شیخ  .محّمی عبیا تا حّی  راا را هموار ساختد بود

محّمی عبیا بعیًا مفتی مصر و از زعما  دانشگاا 

االزههر شههی و قههبالً چنههی بهار در بیههروت بههد زیههارت 

.حضرت عبیالبهاء نائل شیا بود
۶۷

 

تهرین  ّ( یکی از مهم۲۴۳۴-۲۶۴۴محّمی عبیا )

گههران  دخواهان اسههالمی و اصهالحمتفّکهران، تجهیّ 

ءه رسمی دولت مصر دینی است هد ابتیا مییر نشریّ 

اری  نههام د به ، نخسهتین روزنامههءه مصههر  هالوقاای  المصا

محّمی عبیا در  .، بود۲۶۱۶تأسیس شیا در سال 

از مصر تبعیی گردیی و در بازگشت بد  ۲۶۶۱سال 

وطن در دانشگاا قییمی 

ههیا در  هر تأسههیس شه االزهه

میالد   ۴۷۳حیود سال 

نام االزهر از  .میّرس شی

الزهراء لق  دختهر  هلمءه

ههد  ه ه ههی گر ته ه ه ههرت محّمه ه حضه

ههه ه هراءیا )شه ه ه ه ه لزهه هد  -واژءه ا ه ه ه ه به

را ه ه ه ههی زهه ه ههث واژءه  - ارسه ه ه ه مؤنّ

ه هر دو به هنیا مههید االزههر اسههت و هه هنی معنههی درخشه ( .باشه

عالوا بر تیریس در دانشگاا االزهر، محّمی عبیا 

هر در  ۲۶۶۴از ] ه ه هان عمه ه ها پایه ه ههی ۲۴۳۴ته ه ههام مفته ههد مقه [ به

هنگامی هد محّمی  .اعظم مصر ، نیز برگزییا شی

سر در بیروت ب در دوران تبعیی ۲۶۶۳عبیا در دهءه 

برد با حضرت عبیالبهاء دییار هرد و تحت تأثیر  می

هالیم  ه هرار گر ههت و معتقههی شههی هههد تعه هر قه هالیم امه تعه

حضرت بهاءا  قادر بهد نجهات  امعهءه مصهر  از 

ها و دردهایی است هد دامنگیر آن شیا  مصیبت

رو و  برا  اصالح قهوانین شهریعتی  از این .است

ها اقههیامات او بهه ر اثههر مخالفههت هوشههش نمههود اّمه

.گرایان نقش بر آب گردیی هاران و سنّت محا ظد
۶۶

 

 

 های مطبوعا  گزارش

بد مح  آنکد حضهرت عبهیالبهاء وارد مصهر 

درنهگ آغهاز  ها  هشور بی ترین روزنامد شینی مهمّ 

ههایی دربهارءه مسها رت ایشهان بهد آن  بهد نشهر مقالهد

ارا  6960سهپتامبر  69در  .سهرزمین نمودنهی ، الها

تأسیس گردییا و در آن  687۴ا  هد در  روزنامد

زمان هوادار  رانسد بود و امروزا هثیراالنتشارترین 

رهبر روزنامءه مصر است، خبر مسا رت غیرمنتظرءه 

 را چنین منتشر نمود: دیانت بابی

اقامهت  چنی روز پیش عبّاس ا نی  از محهلّ 

ها بههد پههورت سههعیی وارد شههی و پیههروان  خهود در عّکه
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انی او در مصر بد آن شهر شتا تنی تا از موهبت ایر

ایهن مسها رت ناگههانی  .دییار او برخوردار گردنهی

هّی و  مو ه  ایجههاد گمههان هار نظرههها   ه هها و اظهه

نقیضی دربارءه انگیزءه این مسا رت بین مخالفان و 

هننی هد و   مخالفان اّدعا می .طر یاران او گردیی

مکههن از بهیم حکومهت  ییههی مشهروطءه تههرک ههد م

است مشکالتی برا  او ایجاد هنی عّکا را ترک 

ها طر ههیارانش چنهین اّدعههایی را واهههی  نمهودا، اّمه

گوینی  هننی و می شّیت رد مید داننی و آن را ب می

هد این مسا رت برا  بازیابی سالمتی است زیرا 

آب و ههوا  مصهر بههرا  درمهان آسهم هههد در دورءه 

ههیا، مناسههه   ههارض ایشههان شه ههوالنی عه زنههیانی طه

.است
۶۴

 

هر  بها و ههود ایههن مقالهد، بعضههی از دشههمنان امه

اظهاراتی در مخالفت با مسا رت هیکل میثاق بد 

تا آنکد تقریبًا یک ماا بعی سردبیر  .مصر نمودنی

 6889ا  ناسیونالیست هد در سال  ، روزنامدالمؤی ا

ها طر یاران زیاد   تأسیس شیا بود و در آن سال

ایهن سههردبیر  .داشهت، بهد ایههن پرسهش پاسههخ داد

دست شیخ علی یوسف بود هد پیش از این از  چیرا

هار  بهائیهان و دیانهت آنهان انتقهاد ههردا بهود و اظهه

شّیت د داشتد بود هد برا  مقابلد با آنان بایی ب

شهیخ علههی یوسهف بهد مالقهات هیکههل  .عمهل ههرد

مبارک ر ت و پس از آن دیهیار  در روزنامهءه خهود 

عهالی  نهاب اهتبهر چنهین نوشهت:  ۲۶تهاریخ د به

هر  ا هل و عاّلمهءه بهائیههان  میهرزا عبّهاس ا نهی  رهبه

ها   عّکا و مر ع بهائیان در سراسر  هان بد هراند

.وارد شههی اسههکنیریّد
۷۳
ههزارش   سههپس نویسههنیا گه

ههد  مههی ههی هه ههل دهه ههیا در هته ههیالبهاء ابته حضههرت عبه

ههی و بعههی خانههد ها اقامههت  رمودنه ههارا  ویکتوریه ا  ا ه

 یسی:نو هردنی و در ادامءه آن چنین می

ههام،  ایشههان شخصههی اسههت ار منههی، واالمقه

ات، اسهتاد الٓهیّ دارنیءه اّطالعاتی ژرف، خبرا در 

ههن و  ه ههن دیه ه ههترش ایه ههوءه گسه ه هههالم و نحه ههاریخ اسه در ته

هرهس هد بد دییار ایشان نائل شیا  .ها  آن  رقد

العادا آگاا و مّطلع، دارا    و  را شخصیّتی  وق

و سخنانی شیرین و دلنشین، قادر بد  ذب عقول 

ارواح و متعّهی و مؤمن بد وحیت عالم انسان یا تد 

رک ها  ایشان بر محور ت   تعالیم و راهنمایی .است

ههی دور  ه ه ه ههژاد  و وطنه ه ه ه ههی، نه ه ه ه ههبات دینه ه ه ه ههام تعّصه ه ه تمه

.زنی می
۷۲
دارد هد و  دو  شیخ یوسف اظهار می 

حضرت عبیالبهاء نائهل شهیا و در بار بد مالقات 

مطلقًا  ها دریا تد است هد آمین ایشان این مصاحبد

و  دخالتی در دارا  انگیزءه سیاسی نیست زیرا 

ههرا   هر به امههور سیاسههی نههیارد، و اقامههت او در مصه

هار  .بازیههابی سهههالمتی اسهههت ه ها اظهه ه ههد به ههن مقاله ایه

و ا  بهد ایههن میهمههان  ا ههل  صههمیماند آمههی خهوش

آرزو  دورانی خوش بهرا  و  در مصهر و بازیهابی 

.پذیرد سالمتی، پایان می
۷۱

 

مروزنامءه  ط  ، هوادار انگلیس، تأسیس شیا ا لُمق 

هلد تههل ۲۶۶۶در سهال  ههها   هههد نههامش را از سلسه

ههال ه ههد و در آن سه ه ههاهرا برگر ته ه ههرقی قه ه ههوب شه ها   نه ه ه هه

نهوامبر  ۱۶ترین روزنامءه مصر  بهود، نیهز در  بر ستد

روزنامءه  .آمیز  منتشر نمود گزارش ستایش ۲۴۲۳

 ۲۶۶۷، تأسیس شیا در یلوادي الن  ناسیونالیستی 

گاهی آن را نخستین روزنامهءه غیهر دولتهی مصهر هد 

د  در ستایش از هیکل داننی، نیز مطال  متعیّ  می

  .مبارک انتشار داد
 
نامد  ارسی و مصّور  هفتد حتّی

شی بد  منتشر  می ۲۴۴۳و  ۲۴۳۴هد بین  نما چهره

ههیالبهاء پرداخههتتمجیههی از  ههاب  .حضههرت عبه  نه

 نویسی: بالیوز  در این بارا می

[، میهرزا عبیالمحّمهی ایرانههی نماا چهارهناشهر ]

لطان، در گذشتد ماننی بسیار  السّ   ملّق  بد مؤّدب

وطنان خود احساساتی غیر دوستاند داشت  از هم
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ها  حضرت عبیالبهاء  ولی اهنون و  از مسا رت

.هرد با احترام و تحسین یاد می
۷۳

 

ارا روزنامههءه  ا ههاریخ  الها ههد  ۲۴در ته  ۲۴۲۲ژانویه

برا  بار دیگر سخن از هیکل مبارک بد میان آورد 

 چنین نوشت: و

حضرت عبّاس ا نی ، رهبر آیین بابی، هنوز 

ها  واالمقام  پاید و شخصیّت توّسط مقامات بلنی

گیرد یها ایشهان بهد دییارشهان  مورد بازدیی قرار می

بار یک و   رزنی و  انشین بهاءا  و از ت .رونی می

هههت ه ه ه ههی اسه ه ه ه ههیل ایرانه ه ه ه ههییمی و اصه ه ه ه ههیان قه ه ه ه از  .خانه

ها  خصلت او مهربانی و محبّت بد همگان  ویژگی

بیون در نظر گر تن مقام ا تماعی یا دیانت ا راد 

ا  است  هننیا است، زیرا و  ناظر بد قوا  متّحی

ها بد ودیعد نهادا شیا و ند  هد در نهاد همءه انسان

هیّات  ه هها خصوصه ههاوت یه ههو  در اعتقههادات متفه دنیه

.آنان
۷۴

 

ا  هد  ناب بالیوز  ذهر  از آن  آخرین مقالد

ا  است در  آورد مقالد در هتاب خود بد میان می

Egyptian Gazette   بها  ۲۴۲۳ژوئهن  ۱۷موّرخهءه

منههاظر  شههگرف در  .عبههیالبهاء در مصهرعنهوان 

انجمن بهائیان شرق .پورت سعیی
۷۴
در این مقالد  

چادر  بزر  بر بام در پورت سعیی زائران  :آمیا

شیا و  هم  مع  انی و در آن دور یک هتل ا راشتد

هها   ها و دعاههایی بها صهوت با خوانین منا ات

.پردازنی خوش و مؤثّر بد نیایش می
71
 ■ 
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 گذرد؟ رب قهرماانن اریان هچ می
لبهاء بد غرب قصی داشتیم  مقاالت این شمارا منحصرًا مربوط بد صیمین سال سفر حضرت عبیا

ه هردازیم. اّمه هر  نپه هد مطلهه  دیگه هی و به هران میباشه هد روزا از ایه هد همه هاگوار  هه هار نه ها اخبه ه ههی الزم  ا به رسه

هاوریم. بههییهی  هران بیه ز ایه ه هان عزیه هییی تضهییقات و آزار بهائیه هاا، از تشه هی هوته هر چنه شهمردیم شههرحی، هه

   آینیا خواننیگان عزیز را در  ریان دقیق اخبار و وقایع ایران قرار خواهیم داد.ها است در شمارا

 

 سمنان خاص  وض  

ها، هجوم بد  در میان شیت گر تن بازداشت

ها و هامپیوترههها،  منههازل بهائیههان، توقیههف هتههاب هه

تی، بد ها  امنیّ  احضارها  پیاپی تلفنی بد سازمان

ها  دراز و هوتاا  مّیتزنیان انیاختن بهائیان بد 

با محاهمات و قرارها   رمایشی و غیرقانونی، هد 

اینک روال هار در بیشتر شهرها  ایران شیا، بد 

ی دارد. از چنههی خاّصهرسههی سهمنان و ههع  نظهر می

سال پیش بد این سو شاهی  زونی گر تن آزارها و 

ر سهتمیییگان  شارها  روحی و روانی و  سمی به

ها  واههی آنهان را  ایم هد بهد بهانهد این شهر بودا

برا  باز ویی احضار هردا و با تهییی و ارعاب و 

ههار  بی هرار  ر ته ه ه ههاز ویی قه ههورد به ههان را مه ه ههد آنه ادبانه

دهنی. برخی اوقات پس از یک روز باز ویی،  می

هنگههام، ایشهان را بها گههر تن   گاا تها شه  از صهبح

ها را ادامهد  ا بازداشهتنماینی و گها وثیقد آزاد می

دهنهی. چنهیین مغهازءه بهائیهان را بها آنکهد  هواز  می

انی و بد چنی تن از  انی تعطیل نمودا هس  داشتد

انههی هههد در مغههازءه خههود سههرهد و  آنهها دسههتور دادا

هار  مایعهات نفروشهنی. مها ههی  دلیلهی بهرا  ایهن هه

یهابیم مگهر اینکهد  کهر هنهیم در منطهق آقایهان  نمی

یش از مواد  امهی نجاسهت را از غذاها  مایع ب

سرایت  طاهربد مسلمان  نجسیک بهائی 

 دهی. می

ههد  ۷چنههی  پههیش  ههن از بهائیههان را تلفنههی به ته

استان احضار نمودا و با نشان  اّطالعاتوزارت 

سههال پههیش  ۲۳دادن عکسهی قههییمی مربههوط بهد 

ها  درس اخهالق مهورد  ایشان را در مورد هالس

ههی. یکهههی ا هرار دادنه ه ههیگان بههاز ویی قه ههار شه ز احضه

 ۶سالد بودا هد دا سال پهیش  قهط  ۲۶دختر  

چشههم عهیالت  مهههور   اّمهاسهال داشهتد اسههت. 

اسالمی بر این مسایل نیز بستد است. و د اشتراک 

هانوادگی  ه ه ههام خه ههتن نه ههیگان داشه ههار شه هتر احضه ه بیشه

 خانجانی یا نسبت سببی با آن خانوادا است!

داشت هد بر اساس قانون اساسی توّ د  بایی

 مهور  اسالمی هر نوع احضار بد باز ویی بایی 

با ارسال حکم هتبی با مهر مر ع مربوطد و تفهیم 

ها وزارت  اتّههام باشهی. احضهار تلفنهی بهد دادگهاا یه

 رم صریح است و بهائیانی هد با این  اّطالعات

قانون آشنا هستنی از ر تن بد بهاز ویی بها احضهار 

زننی. بد نظر ما دلیل احضار تلفنی  باز می تلفنی سر

تههی بههرا  آشههفتد نمههودن صههبر  مقامههات امنیّ  بی

زنهیگی بهائیههان، ایجههاد هههراس، و روانههد سههاختن 

ها  زنهیان  ایشان با سرعت تمهام در پشهت میلهد

است. دلیل دیگر آنست هد  ّو حاهم بر  مهور  

بهائیان را شهرونی و انسان بشمار  اسالمی اصوالً

ورد و خود را ملزم بد رعایت هی  قانونی در آ نمی

 دانی. مورد ایشان  نمی



 

 

 

 ها  اخیر مخصوصًا ظلم و ستمی هد در سال

گذرد این ظّن را نیز تشهییی  بر بهائیان سمنان می

نمایهی ههد برنامهءه خاّصهی بهرا  تخلیهد بهائیهان  می

منطقهد در دسهت اسههت و  مههور  اسهالمی ایههن 

دا تها در صهورت شهر را برا  نمونهد انتخهاب ههر

ههت هههرها   مو ّقیّ ههورد منههاطق و شه ههد تههیریج در مه به

ها  نیرومنی  دیگر نیز ا را نمایی. در واقع دستگاا

و نیروها و نهادها  مختلف، از امام  معءه  امنیّتی

شهر گر تد تا پاسیار و بسیج سادا، هوشش را بر 

انهی تها بها خسهتد سهاختن بهائیهان سهمنان  آن نهادا

 د ترک سرزمین ا یاد  نماینی.ایشان را وادار ب

تخریه  منهابع ذخیهرا آب منهازل، قطهع انشهعاب 

ادارا آب  هت پر نمهودن  برق سراسر ، اخطار

سهاز   ههت تخریه  منهزل  چاا احیاثی و پرونهیا

هایی است هد برا   یکی دیگر از برنامد مسکونی

 . رار  دادن بهائیان سمنان در پیش گر تد شیا

پاییار  بهائیان سمنان و دیگر شهرها  ایران هد 

ها  هننی بلکد تمام ستم در مقابل ظلم سر خم نمی

 ان د ورزنی، ب را، در راا آیینی هد بیان عشق می

 .خرنی صفحات تاریخ امر را زینت خواهی داد می

و این روش بهترین پاسخ بد این همد ظلم و سهتم 

این نبرد بین دهی در  اهنون نشان می است و از هم

ها  ههتخشهونت و زور به گنههاهی پیههروز   و بی مظلومیّ

 ■ .نهائی از آن هیست

 بخوان هب انم گل رسخ
 دکتر شفیعی کاکنی

 

 نام گل سرخ در صحار  ش د بخوان ب

 ها همد بییار و بارور گردنی كد باغ

 دوبارا بخوان، تا كبوتران سپییبخوان، 

 خونین دوبارا برگردنی. بد آشیانءه

 بخوان بد نام گل سرخ، در رواق سكوت

 ها گذرد؛ كد مون و اون طنینش ز دشت

 بام نیلی ش ، ز  پیام روشن باران،

 .كد رهگذار نسیمش بد هر كراند برد

 سال چد ترسی! کز خش

 كد سی بسی بستنی:

 برابر نوركد در   ند در برابر آب،

 و در برابر آواز و در برابر شور

 عسرت، در این زمانءه

 بد شاعران زمان بر  رخصتی دادنی

 سرو و قمر  و اللد كد از معاشقءه

 تر از خواب سرودها بسراینی ژرف

 تر از آب. زالل

 تو خامشی، كد بخوانی؟

 رو ، كد بمانی؟ تو می

 بر  ما تراند بخوانی؟ بی کكد بر نهال

 گریوا بد دور،از این 

 بهار آمیا،  در آن كراند، ببین:

 از سیم خادار، گذشتد

 گوگرد   بنفشد چد زیباست!! حریق شعلءه

 هزار آیند  اریست.

 آیند اینک هزار

 شوق تژد با بد همسرایی قل  تو می

 زمین تهی است ز رنیان

 همین تویی،تنها

 ترین نغمد را دوبارا بخوانی هد عاشقاند

 بیان هن،حییث عشق  ...

 ■ ...بد هر زبان،هد تو دانی
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 اسالم رد خطابات حضرت عبدالبهاء
کا و ارواپ  رد ارمی

 

 کامران اقبال

 

اسالم هد تا قبل از ظهور دیانت بهائی آخرین 

تا  تولّیشی از بیو  نهضت دینی  هان شناختد می

ههتهزاء، و  هتیز و آزار، تهمههت و اسه بههد امههروز مههورد سه

تحقیر و  توهین بودا است، در زمان حیات پیامبر 

اسالم از سو  برخی از ا راد نزدیک بد او و بعیها 

 .مسیحیان از سو  پیروان دیگر ادیان مخصوصًا

این امر مخصوص بد اسالم نبود، دیگر ادیان 

تنی و پیروان نیز بد همین سرنوشت دچار بودا و هس

از سو  باورمنیان بد آیین پیشین مورد  آنها معموالً

بخش بزرگی از تاریخ ادیان  .انی بودا اذیّتآزار و 

یهود ، بودایی، هنیو، مسیحی و بهائی را وقایع 

هار و نهاگوار  تشههکیل می دههی هههد  و حهوادث غمبه

مذهبی پیروان ادیان  تعّصباتحاصل هور دلی و 

نکتد  .ینی آنها بودا استقبل مخصوصًا رهبران د

اینجاست هر دین  ییی  هد مورد نفهی و انکهار 

قرار گر تد خود نیز در مقابل دین بعی  همان روش 

هار گر تد و بد سّی  د ها  قبل را ب و سیاست دین

دین   کر  و معنو  و  رهنگی هد تحّولدر مقابل 

 .گردییا است آورد تبییل   ییی با خود می

سرعت رشی با و ع ادیان  و ع اسالم از نظر

این دین در انیک مّیت  .قبل از خود متفاوت بود

از شبد  زیرءه عربستان پا بیرون نهاد و بخش قابل 

 .ا  از  هان آن روز را زیر حیطءه خود آورد مالحظد

نظیر دو امپراطور  بزر  روم  اعراب با سرعتی هم

و ایران را تسخیر نمودنی و دین  ییی را از شرق تا 

ها  پامیر و هنی و بعهیها تها چهین، و از سهو   هوا

 .غرب تا قل  اروپا بسط دادنی

و ع خود  مسیحیّتبا گسترش اسالم هلیسا  

را در خطر دیی و هراس از این ههد دیهن  ییهی بهد 

ها  را  را گیرد، پاو مسیحیّتتیریج سراسر دنیا  

بایهی  .و دستگاا هلیسا را بد دست و پها انهیاخت

هاز  ه ه ههانس و آغه ههوز از رنسه ههان هنه ههد آن زمه دانسهههت هه

 .خبر  نبود مسیحیّتها  روشنفکر  در  نهضت

ها مردم مسیحی  هلیسا  هاتولیک ند تنها بر میلیون

 .بلکد بر پادشاهان و حکمرانان نیهز نفهوذ داشهت

ییی و تنفیذ هنی و أها را ت پاو بود هد بایی حکومت

ش از نیمی هلیسا بود هد قیرت دینی و سیاسی بی

هههت داشهههت ههان آن روز را در دسه هها،  پاو .از  هه ه هه

نفس و  ها و هشیشان هد اینک با رقیبی تازا  قّسیس

 مسیحیّتپیشرو روبرو بودنی یکی بد خاطر نجات 

دانستنی و دیگر بد  هد آن را آخرین دین  هان می

خههاطر مقههام و پایگههاا و منهها ع عظههیم مههالی خههود 

 .ءه خود قرار دادنیمبارزا با اسالم را در صیر برنام

هههش  از راا ههی پخه ه هههالم یکه ها اسه ه ه ههارزا به ه هها  مبه هه

آمیز و دروغ در مورد پیامبر اسالم و  شایعات اهانت

  .مسههلمانان بههود
 
ها  در قههرون وسههطی مسههلمانان را به
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ههد در قهرون  Saracensنام ساراسن د اصطالحی ب

عربستان  تمّینمسیحی لق  سیاهان نیمد م اّولیّد

شناختنی و از پیامبر اسالم با القاب دروغگو  بود می

هیّ  اد هههد پیههروانش را مجبههور بههد پرسههتش خههود و شه

.هردنی هنی یاد می می
۲
برخی از هشیشان مسیحی،  

 St. John of Damascusاز  ملد یوحنّا  دمشقی )

  سرچشمءه دانشنام د ( در هتاب خود ب.م ۷۴۴و ات 

Fount of  Knowledge  اسهالم را سهاختءه دسههت

 مسیحیّتدانستنی هد بد خاطر دشمنی با  یهودیان 

بههد پیههامبر  تاورا و  انجیاالمطهالبی درهههم بهرهم از 

مقام واال   .آموختنی و او را بد پیامبر  واداشتنی

شود هد بد  پیامبر اسالم و حرمت قلم ما را مانع می

شرح بیشتر هتاب او هد در اصل بد یونانی است، و 

ها تکهه ههاب سههخرایه هر القه هار  رار دیگه ه آمیز  هههد در آثه

در مورد پیامبر اسالم روان داشتد و دارد  مسیحیّت

هراوان در  شههواهیش را می .بپههردازیم تههوان بطههور  ه

خواننیگان ایهن  البتّد .ها  اینترنتی یا ت سایت

س د با شواهی این نوع مبارزا در مورد امر مقیّ مجلّ 

.بهائی آشنا هستنی
۱

 

هها   در قرن ه هها  ۲۳و  ۲۱و  ۲۲هه ه ه ههیالد  اروپه ه مه

ههد  ه ه ههی هه ه هههالم شه ه ههان اسه ه هها  هه ه ه ههی به ه ههالً وارد  نگه ه عمه

هلیبی نههام گر ههت  نگ  6095در سههال  .هها  صه

ههان  ههوالید دّومپههاو اوربه ها و شه ه ها نجبه هراا به ه ها   همه

صاح  زمین اروپا، مردم را دعوت هرد هد برا  

و بها لشههکر  قیهام نماینههی المقههّیس  بیهت آزاد 

لمانان) ارهّفه مقهّیسهشی بد آن دیار  ( را از مسه

هم انبوا مردمان  هم نجبا   وان و .آنجا براننی

 تصهّرفگرسند و برهند بد امیهی ثهواب دینهی و نیهز 

 .ها  وسیع  لسطین بد شور و هیجان ا تادنی زمین

ها لشهکریان  نههگ  اّولدر همهان  راا در قله  اروپه

شهیدست بد  مقّیس زدا، یهودیهان سهر  ها ر ه 

رمز وتریر آلمانراهشان را در شهرها  اشپ ایر، و 
۳
در  

هایشان بد  هایشان  مع هردا آنان را با هنیسد هنیسد

.آتش هشیینی
۴
در  المقهّیس  پس از تسخیر بیهت 

مردم آن شهر را از مسلمان، مسیحی و  6099سال 

بد شهادت یکی از آنهان  .هردنی عامّ قتل  یهود 

در این  نگ  هد خود در این هشتار شرهت داشتد

تا قوزک پا ون بد قیر  خون ریختد شی هد صلیبیّ 

ههون ه ههی ر تد راا می در خه ه .انه
۴
ههور   ه ه ههد شه ه ههرا  آن هه ه به

ههم   نگ ههاو اعظه ههروهش نکنههی په ههذهبی  ه ههها  مه
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 رمهانی صهادر هههرد ههد بهر اسههاس آن ههر هههس در 

هها  صهلیبی شههرهت هنهی تمهام گناهههانش   نگ

در ایهن  نهگ نا ر هام هههد  .بخشهییا خواههی شهی

طول انجامیی خون صیها هزار مسیحی، ها بد  قرن

ا  از  یهههود  و مسههلمان ریختههد شههی و  صههل تههازا

 .ها  دینی آغاز گردیی دشمنی

نگرانی از گسترش اسالم تا بیانجا هشییا شی 

د میالد  پاو اعظم هشیشی ب ۲۱۴۳هد در سال 

را هههد در  William Rubruckنهام ویلیهام روبههروک 

ا  صلیبی نیز شرهت ه  نگ

ت بد دیار موریّ أبود بد مهردا 

تاتارها و مغوالن  رستاد، زیرا 

ههگویی ه ه ه ههاس پیشه ه ه ه هر اسه ه ه ه ها   به

مسیحی هد نجات دهنیا از 

شهرق ظههاهر خواههی شههی بههاور 

هلیسا بر این بود هد مغوالن 

ههود  ه ه ه ههان موعه ه ه ه ههیحیّتهمه ه ه ه ه  مسه

ههرا   ه ه ههد به ه ه ههتنی هه ه ه هههی هسه گروهه

ههوث  ه ههن مبعه ه ههن دیه ه ههات ایه ه نجه

ههی گردییا ه ه .انه ه ه ههد خاّصه ه د آن هه

ههرعت و  هها همههان سه مغههوالن به

لشکر اسالم یکایک شتاب 

هشهورها  سهر راا را مغلهوب 

ههد  می ه ه ه ه ههود را به ه ه ه ههاختنی و خه ه ه ه سه

هأروبهروک م .ا  اسالم رسهانیا بودنهیمرزه ت موریّ

 مسهیحیّتخهان مغهول را بهد آیهین  اّوالًداشهت ههد 

ههًا ههلمانان  بخوانههی و ثانیه ها مسه ه ههد به ههی هه از او بخواهه

Saracens شرح سفر  .بجنگنی و آنان را نابود سازنی

ار تههوان در  او را می اا  دایا اارس رساامی کاتولیا ا  المعا

.خوانی
۶

 

در اینجا مجال پرداختن بیشتر بد تاریخ اسالم 

ها یست اشارا هنیم هد  .ستیز  در  هان نیست

امروزا نیز این رونی خطرناک ادامد دارد و بیش از 

سایت اینترنتی با انواع وسایل بد د و نشریّ صیها 

 .و تحقیههر آن اشهتغال دارنههینفهی اسههالم و تهوهین 

هایی بس  ستیز ، ریشد ستیز ، مثل یهود  اسالم

عمیق و ناگسستنی دارد و شایی بیش از تعّصبات 

 .باشی راا عظیم وحیت عالم انسانی می دیگر سیّ 

سهاز  بهرا  مبهارزا بها  سهتیز  و زمیند امروزا اسالم

قیرت آن را دارد در هر لحظد دنیا را بد  ،اسالم

 ههت نبهود ههد در سهال  بهی .بکشهی خهون خهاک و

سهازمان  هو ی عنان هد آن زمان دبیر ههلّ  ۱۳۳۴

حی بود در هنفرانسی هد بهد ایهن مناسهبت ملل متّ 

هراس و تشکیل شی هشیار داد هد بایی با پیییءه 

ههارزا  Islamophobiaنفههرت از اسهههالم  شههیییًا مبه

.هرد
۷

 

آنچد هد این هراس و پرهیز از اسالم را ایجاد 

دار  است هد امروزا  تبلیغات وسیع و دامندهردا 

هر اسهاس آن اسههالم را دینهی می داننههی  در غهرب به

 .گرا هد با هی  تغییر و تحّولی موا ق نیست واپس
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شناسنی هد  بد  رهنگی بیگاند می متعلّقاسالم را 

هها   رهنگهی غههرب  ههی   نبهءه مشهترهی بها ارزش

ق منط ا   رو دست، بی مسلمانان را  امعد .نیارد

آورنی هد متمایل بد تروریسم،  و ابتیایی بشمار می

اسهالم را مسههئول  .باشههنی سهتیز  می خشهونت، زن

ههّینتصههادم بههین  ها و هههیف رهبههران اسهههالم را  تمه

ها غههرب می ههن   نههگ به داننههی و سههرانجام همههءه ایه

ها را دستاویز  برا  تبعی  علید مسلمانان  تهمت

یعی هننی و اینگوند تبعی  را امر  عاد  و طب می

 .آورنی بشمار می

رهبران دیهن اسهالم مسهئول  این هد تا چد حیّ 

تخری  اسالم و دادن چنین تصویر  از این دین 

هستنی بحثی است هد گفتگهو دربهارءه آن  رصهت 

حقیقت آن است هد روگردانین  .طلبی دیگر  می

نهام ایهن دیهن د از اسالم، و نفرت از آنچد امروز ب

ها  اسهالمی نیهز گیهرد اهنهون بهد هشهور انجهام می

سرایت نمودا و بیشتر  وانان را ند  قط از اسالم 

 .بلکد از هر دیانتی گریزان ساختد است

 

 دیانت بهائی و اسال 

دیانت بهائی تنها آیین  هان است هد دیانت 

و آسمانی آن را پذیر تد  الٓهیاسالم و اصل و ریشءه 

و بههد صههورت  زئههی از اعتقههادات خههود آن را در 

شمار  در آثار بهائی موارد  بی .هنی  هان تبلیغ می

ا  و در  در سههتایش اسههالم، در نقههل آیههات هههالم

دیهن بههائی تها  .یهابیم توصیف پیامبر و پیام او می

رود هههد شهرط پهذیر تن ا ههراد را در  آنجها پهیش مهی

رسهالت  حّقانیّهتاعتقهاد ایشهان بهد   امعهءه بههائی

ها بهائی با سابقءه  میلیون .دانی می محّمیحضرت 

هابقًا بهها  مسهیحی، هنههیو، یهههود  و بههودایی هههد سه

هر بههد اسههالم و پیههامبر آن می نگریسههتنی  نظهر  دیگه

اینک با قبول دیانت بهائی بد د اع از اسالم بر 

ههرم  می خیزنههی و آن را چههون دیههن سههابق خههود محته

از این حقیقت تلخ بگذریم ههد صهیها  .دارنی می

وطهن مها،  قهط  مسلمانان هم تن دیگر، مخصوصًا

در آیین بههائی  بد این خاطر هد اسالم تا این حیّ 

محترم و مورد قبول است از پذیر تن دین بهائی سر 

زننی! اینان از این حقیقت غا لنی هد دیهن  باز می

بهائی همءه ادیان  هان را حقایقی راسهتین بهرا  

دانی و بر هی  یک، چون اینک در  زمان خود می

توا ق با نیازها  زمان ما نیستنی، انگشت اعتراض 

ایهن امهر مبتنهی بهر اصهل  .هنهی و مالمهت بلنهی نمهی

ها  وحهیت  وحیت ادیان است هد یکی از پایهد

 .رود عالم انسانی، هیف دین بههائی، بشهمار مهی

پهذیر تن ادیههان ههههن از طهرف شههخص بهههائی بههد 

معنها  ا هرا  آداب و احکهام همگهی آن ادیههان 

نیست بلکد بد هیف رها نمودن شخص بهائی از 

ههال  ه ه ههه چنگه ه ههیترین و تعّصه ه ه ه ههد به ه ه هههت هه ه ههی اسه ه ه ه  دینه

ههن  .رود بشههمار مههی تعّصههه ترین نههوع  خطرنههاک ایه

هار  شناسهایی بهد ههیف ایجهاد احتهرام بهد همهءه ا که

هاز تههاریخ  هریّتدینهی اسههت هههد از آغه ها امههروز  بشه ته

انهی، و بههد ههیف سههاختن  ها بودا راهنمها  انسههان

ههول  ها قبه ه ه ههد به ههانی اسهههت هه هههتانسه ههان و  حّقانیّ ه ادیه

  تحوّلها  دینی دیگر خود را با  لسفءه تغییر و  نحلد

پذیر تن ادیان قبل پلی باشی هد او  .در توا ق آورد

ا تماعی و  کر   تحّوالترا بد آینیا وصل هنی، 

و معنو  را بپذیرد، با زمان  لو بیایی، و  زئی از 

ههءه  ه ههییهههک  امعه ه ههر   مترقّ ه ههد عنصه ه ههی و نه ههمار آیه ه بشه

 .گرا ، متحّجر و عق تعّص م

 

 حضر  عباالبهاء و اسال  و غربیان

ههد مشهههکل می ه ههوان گفهههت هه ه هه مهمّ  ته ه ههرین ته ثیر أته

سفرها  حضرت عبیالبهاء بهد غهرب ههیام بهودا 

در این زمیند سخن بسیار گفتد شیا و هنوز  .است



42 

 

 

 ۳۴۴-۳۴۳پیام بهائی شمارا  

 ۳۴2پیام بهائی شمارا 

اگر  اّما .نیز  ا  گفتگو و بحث در آن بسیار هست

ههوییم ت ه ههان أبگه ه ه هههیت ادیه ههر وحه ه ه ههان به ه ههی حضرتشه ه ه هیه

دین اسالم و تو ید  الٓهیهیی بر ریشءه أت مخصوصًا

رین دسههتاوردها  ا  یکهی از بزرگتهه غهزوات رسههول

ههتایهن سههفر و دارا   تهاریخی اسههت سههخن  اهّمیّ

 .ایم گزا ی نگفتد

حضرت عبیالبهاء برا  تحکیم  امعءه بهائی 

نوپا  امریکا و بسط تعالیم بهائی بهد غهرب سهفر 

تبلیغات  سال رمودنی، بد خوبی بد سابقءه صیها 

منفهی علیههد اسهالم واقههف بودنهی و آنچنههان هههد از 

قلههم  نههاب زرقههانی پییاسهههت د سههفرنامءه غههرب بهه

پوشش شرقی حضرت عبیالبهاء و همراهان ها ی 

بهود هههد در هشههتی سههیریک هههد حضرتشههان را از 

ها ران  بههد نیویهورک می اسهکنیریّد بههرد از دیگهر مسه

ها  هایز باشههنی و از همههان آغههاز سههفر به و  تعّصهه متمه

زرقانی در وقایع  .ستیز  غربیان آشنا شونی بیگاند

ههفر ) اّولروز  ه ه ه هارس ۱۴سه ه ه ه ه ههی:  ( می۲۴۲۱ مه ه ه ه ه از نویسه

این   ملد بیانات مبارهد سر میز این بود هد دهتر  

ها  ی است، چون اینها با ترکی( ایتالیاهشتی هاز )

خواهی  می نمودا تصّورحرب دارنی ما را هم ترک 

هادم گویهی چشههم خسهرو ] می .[!بها مها  هههاد هنهی] خه

لبهاء هیا تههی دارد هههد ممنههوع دخههول حضهرت عبه [ علّ

 ....ودامریکا خواهی ب

همراهان حضرت عبیالبهاء نیز دستخوش این 

اطاق حضرت عبیالبهاء در طبقءه  .بودنی تعّص 

ههءه  اّول ههان در در ه هرار داشهههت و همراهه ههفر  دّومقه سه

ههی می ه ه ه ه ههایع روز  .هردنه ه ه ه ه ههانی در وقه ه ه ه ه ههارس  ۱۷زرقه ه ه ه ه ه مه

ها   اطاق :نویسی: بد همراهان خود  رمودنی می

 شما پایین خوب  هایی نیسهت بایهی بهاال بیاییهی

ها  بهتر در در د ثهانی خهالی  اطاقعرض شی: 

ههیّ  ه ههی تعه ه ها بتواننه ه ه ها ته ه ه ههی اینهه ه هههت وله ههی    میاسه ه هننه

....ها الخصوص بر شرقی  علی
۶

 

ههرد ههر رهبهر دینهی یها سیاسهی  تصّورتوان  می

ههان  دیگههر  هههد بههرا  تبلیههغ اعتقههاد خههود بههد  هه

ر ت، از رو  مصلحت یا  می مسیحیّتستیز  اسالم

زد و  مردم حر ی می حکمت، در موا قت با عقایی
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 اّمها .نمود  اسالم را بد سکوت برگزار میقضیّءهیا 

این بزرگمرد عالم  .حضرت عبیالبهاء چنین نبودنی

بهود ههد بهد غهرب ر هت و در  شخصهیّتیشهرق تنهها 

زمانی هد دول غربی مشغول  نهگ بها مسهلمانان 

شرق و بیست آوردن مستعمرات  ییهی بودنهی بها 

ها از اسالم د اع  همال دالور  در هلیساها و هنیسد

رسالت آسمانی آن را مورد تأهیی  حّقانیّت رمود، 

دینی و نژاد  را محکوم  رمود و  تعّص قرار داد، 

هیی حضرتشهان أت .ح و آشتی گفتهمد  ا از صل

 ۲۴۲۱دسامبر  ۴روز  .اسالم نبود حّقانیّت قط بر 

هنگهام سهفر از نیویههورک بهد انگلسهتان در مراسههم 

 خیاحا ظی با بهائیان امریکا از  ملد   رمودنی:

 ما در هنائس ع   ...
 
د به بهر   و مجهامع ه   ظمی

 اعل
 
ّ  ی   بهاء یاء نیا  یاالن

 
 ...برآوردیم االبهی

ا  دادیم، بد بیان تعالیم  بد ملکوتبشارت 

 مهال مبههارک پهرداختیم، در معابههی یههود بههد 

هههالم  ه هههت اسه ه ههیح و حقیقه ه ه هههت مسه ه ههات دیانه ه ه اثبه

برخاستیم، در هنائس مسیحیان بد ذهر عظمت 

ا  نهاطق شهییم، در  و بزرگوار  محّمی رسهول

 ّ هتراهی ون قهوانین انتظههام و آسههایش مجهامع اشه

ههم، در محا ههرح دادیه ه ههرینش را شه ههالم آ ه ههل عه ه  ه

بیعد را ثابت العادءه ماوراءالّط   ماّدیون قّوءه خارق

ههرا ه ههودیم، در هنگه ه ههق نمه ههلح و  و محّقه ه هها  صه ه هه

ها  امهم نهیا   مهال قهیم را بلنهی  هنفرانس

هردیم و بد آنچد هد سب  انتشار صلح عمومی 

ههان  ههانی اسهههت زبه ههالم انسه و تههرویج وحهههیت عه

.دیگر ببینیی چد خبر است ...گشودیم
۴

 

ههیال ه ه ههرت عبه ه ه ههه  حضه ه ههد قله ه ه ههد آنچه ه ه ه بهاء را رنجه

دینهی نبهود،  قهط  تعّصه لءه أداشت  قط مسه می

بد  نگ منجّر نژاد  و سیاسی هد  تعّص لءه أمس

 .ی بودتعّصبشود نبود بلکد بروز و شیوع هر نوع  می

ههیرت د ایشههان بهه خههوبی واقهههف بودنههی هههد هههی  قه

توانی مورد  مذه  می اّما .سیاسی، مذهبی نیست

سوء استفادءه سیاستمیاران واقع شود و بد صورت 

خوبی واقف بودنی د ب .یک آرمان سیاسی در آیی

هد نژاد و رنگ پوست، زبان و قومیّت همد و همد 

ا روزان  نگ قهرار گیهرد،   توانی دستاویز آتش می

، تعّصباتهایی را بر سر انواع این  چنانکد  نگ

شتد بجا  گذارد، بعهیها در هد صیها هزار تن ه

ههد  ه ههی و خاورمیانه ه ههیا، هنه ه ههابق، روانه ه یوگواسهههالو  سه

در  .بود تعّصباتهییشان بر ر ع همءه ألذا ت .دیییم

  رماینی: همان سفر غرب می

ی نجهات تعّصهبحضهرت بههاءا  مها را از ههر 

 .ات است كد عالم را خراب كرداتعّصب .داد

هر عیوات و نزاعی و هر كیورت و ابتالیی كد 

در عالم واقع شیا یا از تعّص  دینی بودا یا 

وطنی یا از تعّص   نسی یا تعّص   تعّص از 

است ههر نهوع  م ضرّ  تعّص  مذموم و .سیاسی

بیست هزار نفر را  یا  این امر عظیم  ...باشی

نمودیم هد در نهایت مظلومیّت بد  هت ر ع 

ت و یگانگی عالم و حصول اخوّ  تعّصباتاین 

ههینی ه هههیی شه ه ههانی شه ه ههل و  .انسه ه هههت عمه ههن اسه ه ایه

.... انفشانی ما
۲۳

 

اسهالم  الٓهیتشریح حقیقت  اهّمیّتشایی بد 

بود هد حضرت عبیالبهاء از ادیان سابق بیشترین 

ههتاشهارا را بههد اسههالم و  پیههامبر داشههتنی، و  حّقانیّ

در  ترین خطابءه ایشان نیز در امریکا منحصرًا طوالنی

ها ایهن خطهاب صهریح آغههاز  مهورد اسهالم بهود ههد به

 شود: می

ه پس ا  طالبان حقیقت آنچهد در حهقّ  رور س 

حال د الم تا بالسّ   ی علیدهائنات حضرت محمّ 

ههنییا ه ههرض و  شه ه ه ههات از رو  غه ه ه ههع روایه ه ه ایی  میه

ه    اهالنههد بههودا ابههیًا مقههارن حقیقههت تعّصه

حال من حقیقت واقع را برا  شما بیان  .نبودا
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ه روایههات نمههینمههایم  مههی میههزان عقههل د هههنم به

د شود زیرا وقائع ازمند سابقد را به صحبت می

اگر مطابق آیی مقبول  .میزان عقل بایی سنجیی

اّوالً اینکهد  .است و ااّل سزاوار اعتماد نیست

الم در حضهرت رسهول علیهد الّسه آنچهد در حهقّ 

خوانیهی ماننهی شهرح حههال  هها مهی  قّسهیسهته  

زار و سیصههی هه ...مسهیح اسهت در هته  یههود

سهال اسههت میههان مسههلمان و مسههیحی نههزاع و 

سههببی  زئههی ایههن د  یالسهت و حههال آنکههد به

شود و نهایت  عیاوت این سوء تفاهم زائل می

مانهی نهد  گهردد نهد  هیال مهی الفت حاصل می

....نزاع ند  رب و ند قتال
66

 

سفر حضرت عبیالبهاء بد غرب امر  استثنایی 

تهوان  آن را می در تاریخ ادیان بود ههد شهاا بیهت

اسهالم  د هاع ایشهان از مهذاه  پیشهین مخصوصهًا

ون بلنیپایءه اسالمی از ممکن است روحانیّ  .دانست

 امّاشرق برا  تبلیغ اسالم بد غرب سفر هردا باشنی 

گفتگهو  ایشهان منحصهر بهد حهوزءه مسهلمانان و در 

ههودا اسهههت مسهها ی و حوزا ههی ایشههان به هها  دینه  .هه

ههتحضههرت عبههیالبهاء  پیههامبر اسههالم را در  حّقانیّ

ههان  ههود  در میه ههائس یهه ههیحی و هنه هلیسههاها  مسه

ههراد  گروهههی غیههر مسههلمان و شههایی مسلمان هتیز ایه سه

ه . رمودنههی ه رش هننههی ابههائی از ایههن هههد برخههی رو ت 

نیاشهتنی، از ایههن ههد  معههی شهایی سخنانشههان را 

قطع نماینی بیمی بد خود راا نیادنی و از این هد 

 
 
الم ههیف اصهلی شایی تمجیی و ستایش اس حتّی

هر  معّر ههیسفرشهان را هههد  آیههین بههائی بههود بههد خطه

روح بهزر  حضرتشهان  .انیازد نیز هراسی نیا تنهی

ها  آدمیان پهرواز  بینی ماوراء حصار محیود هوتاا

مشهکالت و منازعهات  ههانی را  هرد، راا حلّ  می

ههد آتهههش  ههن زدن به هتیز و دامه ه ههبات نههگ و سه  تعّصه

تشهویق بههد دانسهتنی بلکههد پرهیهز از خشههونت،  نمی

ههراهم ه ههتی، و  ه ه ه ههالمت و دوسه ه ههد مسه ه ه ها   آوردن زمینه

 رمودنهی و  متعالی روحانی و اخالقی را تشهویق می

.همءه اینها عصارا و خالصءه تعالیم بهائی بود
۲2
 ■ 

 ها یادداشت

هد ترهی   مهاونیآمیز  از  ملد لق  توهین -۲

 هد بد عنوان بتی ،است محّمیهلمءه  باا   ریختد درهم

 نگاا هنیی بد: .گر تد مورد ستایش مسلمین قرار می

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahound 

با بیش از دا قرن  اصلد با همین تهمت تاریخ تکرار  -۱

این بار نویسنیگان مسلمان دین بهائی را  اّماگردیی، 

ها، و یهودیان ایران را از عوامل این  ساختءه صهیونیست

صا و شصت ، هنیی بد: وهمن،  رییوننگاا  .هار دانستنی

 .۴۷۳-۴۶۳، صصسال مبارزه با آیین بهائی

3- Speyer, Worms, Trier 

4- Pernoud, Régine (ed.): Die Kreuzzüge in 

Augenzeugenberichten, dtv, München 1980. pp. 31-

33. 

5- Pernoud, p.100 

6- www.newadvent.org/cathen/13217a.htm  

ههل  -۷ هد ذیه ه هی به ه هاا هنیه ه هیکلوپی  islamophobiaنگه ه  در انسه

 ویکیپییا

بمبئی  ،اّول، چاو 6، نثارلآا  باای  زرقانی، -۶

، 6982 ،آلمان ،انتشارات بهائی دّوم، چاو 6964

و  9 .6926، بمبئی 2ن صص .6926 ،بمبئی ،2ن

62 

 .۶، ص۱زرقانی، ن -۴

 .۳۴۴، ص۲زرقانی، ن -۲۳

 ،خطابا تمامی این خطابد نک: مطالعءه برا   -۲۲

 .۶۶-۶۲صص ،۲ن

توان در صیها  بیانات مبارک را در مورد اسالم می- ۲۱

برا  بیاناتی هد در  .اثر از قلم حضرتشان مالحظد هرد

انی خواننیگان را بد  سفر غرب در این زمیند ایراد  رمودا

دهیم از  ر وع می خطابا  حضر  عباالبهاءیات مجلّ 

: ۲در این صفحات:  لی  اّولی  ملد  قط در سد مجلّ 

-۱۲۲ -۲۶۶ -۲۱۷ -۲۲۴ -۶۶تا  ۶۲ -۲۴-۲۴-۲۴

۱۲۴- ۱۴۷. 

 -۱۴۷ -۱۱۶ -۱۱۳ -۲۴۴ -۲۴۴ -۲۳۴ -۴۶: ۱  لی

۱۴۴- ۱۴۴- ۳۲۳- ۳۲۴- ۳۲۴- ۳۲۶. 

 .۷۴ -۷۲۱ -۷۳: ۳ لی 
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 حضرت عبدالبهاء و اریان
 

 فریاون وهمن

 

بحث در مورد حضرت عبیالبهاء و ایران بیون 

هها  عمیقهی ههد دیانهت بههائی را بها  بررسی ریشد

دهی ناممکن  ههن ایران پیونی می تمّین رهنگ و 

دین بهائی روئییا و بالییا در خاک ایران  .است

 .باشی ور می است و طبعًا از  رهنگ ههن ایران بهرا

ایههران  لسههفی  ها و ا کههار دینههی و یهابی انییشههدرد

ها  ه ههی آنهه ههائی و مطالعههءه تطبیقه هار بهه ه باسههتانی در آثه

توانی ما را با پیونیها  بسیار محکمی هد این  می

هنا سهازد و مفهههوم  دیهن بها  رهنههگ ایهران دارد آشه

 .تر  از متون آثار بهائی بیست دهی عمیق

هر ریشهد اهّمیّهت ها  ایرانهی دیانههت  مطالعهد به

شود هد بیانیم تصویر  هد  بهائی آنگاا بیشتر می

هتر تصههویر   عاّمهد مههردم از دیهن بهههائی دارنهی بیشه

ا  بر این باورنی  عّیاهنوز  .اسالمی است تا ایرانی

ا  از اسالم و نوعی شیعءه میرن  هد این دین  رقد

ههان عربهههی، و  .اسهههت ههد زبه ههائی به هار بهه ه ههی از آثه برخه

ها  اغل  نویسنیگان بهائی  گرایی در نوشتد عربی

شایی بد همهین دالیهل  .زنی بد این توّهم دامن می

باشی هد هنوز برخی از روشنفکران و اهل تفّکر ما 

نی صیها گیرنی و آن را مان دین بهائی را  ّی  نمی

یا نیمد  اسالمی هد در ایران روئییا و خشک ءه رق

 .شمارنی خشک شیا قابل اعتنا نمی

ایران در ها   رهنگ باستانی  هیی بر ریشدأت

ههائی هم هه دیههن بهه ههتن ته ههد  رهنهههگ أانگاشه ثیراتی هه

اسالمی بر آن داشتد نیست، بلکد سنی دیگر  بر 

این آیین خواهی بود و ما را  الٓهیاصالت و رسالت 

بد این نکتد واقف خواهی ساخت هد دین بههائی 

 دینی در تاریخ ادیان نیست تحّولیک  اونتنها 

 رهنگی،  ها ها نشی  و  راز بلکد نقطءه اون قرن

ها  دینی،  ی و  کر ، انییشدتمّیندستاوردها  

 .نیز هستزمین  عر انی و اشراقی ایران

ه ه ه ههروز شه ها امه ه هاز ته ه ه ههران از آغه ههن ایه ههاریخ ههه اهی ته

هها،  نگ بحران ه هها، پیروز  هه ه ها هه ه ه هههت، هه ه ها و  شکسه

حملءه اسکنیر مقیونی این  .استها بودا  ناهامی

زمین  راتور  مشرقهشور را هد زمانی پهناورترین امپ

ههو در ه ه ه ههد زانه ه ه ههود به ه ه ههی را  به ه ه ه ههلءه هخامنشه ه ه آورد و سلسه

هلءه  .برانههیاخت ه ههول هشههیی تهها سلسه چنههیین قههرن طه

 هان در   ساسانی بد صورت یکی از دو ابر قیرت

هراوان و  ها قهیرتی  ه هّینتهاریخ قههی علهم هههرد و به ی تمه

و  رهنگ یونان  تمّیندرخشان، با روم هد  انشین 

 .شیا بود بد رقابت و نبردها  گوناگون پرداخت

همهین سلسههلءه ساسهانی هههد بهیش از چهارصههی  اّمها

شی در برابر سپاا  سال تنها قیرت آسیا شناختد می

شهمرد شکسهت  اعهراب ههد آنهان را بهد چیهز  نمی

هههک ههاوان خشه ههورد و ته ههات  خه ه ههر، خرا ه مغز ، تحّجه

تی و  ساد موبیان زردشتی را هد شریک قیرت پرس

 .سیاسی نیز بودنی بد بها  بسیار سنگینی پرداخت

بیش از دا قرن، یعنی از  مّیتبیین ترتی  بد 

ههران  ها آمههین اسهههالم مههردم ایه ه زمههان هخامنشههیان ته

ها  ها و دگرگونی ها دیینی، تحّول ها و صلح  نگ
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 ها تمهّیناز سر گذرانینی، و شاهی رشهی و نهابود  

ها  پادشهاهی اون  هها سلسهلد در ایهن قرن .گشهتنی

گر ت، سرنگون شی و سلسلءه دیگر   انشین آن 

ههایی پها بهد عرصهءه و هود نهادنهی و از  گشهت، دین

 .حا ظءه  هان محو شینی

هههالم  ههین اسه هههی در آمه ههوالت بزرگه ه ههه  تحه مو ه

ها  زمینهد بههرا  ایههران ها  دینههی و  رهنگههی بهود امه

  ها  بعی   قرن و آرامش و آسایشی در پی نیاشت

ههاهی  ههی شه ه ههی و دینه ههنّجات سیاسه ههر تن تشه ههّوت گه قه

ههی ههیییتر  گردیه ههتی  .شه ه ههراب و سسه ههعف اعه هها  ه به

تبار، در هر گوشءه هشور  ها  عرب گراییین سلسلد

امیر  و یا رئیس ایلی سر برآورد و پس از چنی  

 .با  نگ و خونریز   ا  خود را بد دیگر  سپرد

قی گشت و ایران دچار حملءه مغوالن و ترهان سلجو

، ادبیّهاتدین، زبهان،  .او اع از بی، بیتر گردیی

ههد در  ه ه ههد و همه ه ه ههاعی همه ه ه ههول ا تمه ه ه هههگ، و اصه  رهنه

 ۲۴۳۳پیچیی و در طول   طو انی از حوادث در هم

در  اّمها .بینیم سال بد صورتی در آمی هد امروز می

همءه این نشی  و  رازها و با همءه هجوم و ایلغارها 

 تمّینرد، ایران و روح ایران این هشور را ترک نک

آن نابود نشی، زبانش تغییر نکرد،  رهنگ و هنر 

توانست حفهظ ههرد و همهءه  خود را تا آنجا هد می

ها و صبر پیشد  اینها را با تطبیق خود بد دگرگونی

 .ساختن  راهم آورد

قول دهتر اسالمی نیوشن تمام تاریخ ایران د ب

هموارا بر این اصل حرهت هردا هد مردمش هم 

همیشد  .تغییر هننی و هم همان هد بودنی باشنی

رو در دوران  از این .گشتد ر تد و بد محور باز می می

ها  ها و نهضت پس از تالشبعی از اسالم، ایران 

و آویز و گریزها، چون ناامیی شی هد سیاست 

سیاسی گذشتد را زنیا هنی، همءه استعیاد و نیرو  

 ت، هد ند همتر خود را در زمینءه دیگر  بد هار گر

هارساز بود، و آن  رهنگ 

بر آن شی تا  رهنگ  .بود

را  انشین  رمانروایی 

در هر حال  .سیاسی هنی

 .شی از صحند خارن نمی

با  تایرانیّ گوند  بیین

اهرم  رهنگ توانست 

خود را بر سر پا نگاا 

اسالمی نیوشن، ) .دارد

۴۴). 

هههالش  ه ه ههن ته ه ه ههءه ایه ه ه نمونه

ههی در قرن ههی را بایه هها    رهنگه هاّولهه ه ه هههالمی در  ءهیّ اسه

ایرانیان بهد تهیریج  .روابط ایران با اعراب ببینیم

ههادات   هار و اعتقه هز  ا که ه ههانی و نیه ههران ساسه ههی ایه دینه

، علوم، ادبیّاتها  سیاسی، نظام ادار ،  تئور 

ات و آداب ر تار  را در دین نجوم، هنر و اخالقیّ 

 ییی وارد ساختنی و ند تنها آن، هد آداب و رسوم 

دربار ساسهانی را نیهز وارد دربهار خلفها  پر تجّمل 

 (Browne, I, p. 204).اسی نمودنیعبّ 

خ و  امعد شناس معروف عرب ابن خلیون مورّ 

بخشی  مهمقا  در هتاب معروف خود  .م ۲۴در قرن 
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را اختصهاص بهد نفهوذ علمهی و ادبهی و ا تمههاعی 

 نویسی: و می ایرانیان در اسالم دادا

استثنا بیشتر حقیقت آنست هد  قط با چنی 

پژوهنهیگان مسههلمان چههد در زمینهءه دینههی و چههد در 

ههرب ) هر عه ه ههان غیه ههر مردمه ههوم و ادب و هنه ههمعله ه ( عجه

ا  عرب بهودا بایهی بهیانیم  اگر پژوهنیا .انی بودا

زبانش، تربیتش و تحصیالتش همد غیر عربی بودا 

و بد  ز ایرانیان هسی بد حفظ و تیوین علم است 

.قیام نکرد
۲

 

 رهنگ را  انشین قیرت  چنین شی هد ایران

 شااهنامهخلق هتهاب  هاودانی  .سیاسی خود هرد

ههط ه ههتاوردها  روح  توّسه ه ههرین دسه ه ههی از بزرگته ه  ردوسه

ایرانهی در زنهیا سههاختن تهاریخ و پیشهینءه درخشههان 

امپراتهور  عظههیم ایهران، هههد در زمههان  .خهود بههود

ههد ه ههر گوشه ه ها   ردوسهههی در هه ه ه ههرک یه ه ههانی ته ه اش حاهمه

ههلطنت می عرب ههار سه ههن  تبه ه ههد یمه ههی، اینهههک به هردنه

ند تنها مرزها  تاریخی خود را باز یا ت  شاهنامه

ا  گر ت و  بلکد تاریخ اساطیر  آن نیز  ان تازا

 .در خاطرءه ایرانیان زنیا شی

هجهر  در ت یها تن تشهیّع در قهرن دههم رسهمیّ 

زمهان صهفویان،  رصههتی بیسهت ایرانیهان داد هههد 

ها  ایرانی را هد از صیر اسالم بد این دین  گرایش

سابقد ا زایش دهنی و در  وارد هردا بودنی بطور بی

هنّ  ها تسه ن عربههی آن را در قالهه  حههییث و رقابهت به

بهد  .روایت، بد عنوان اسالم راستین عر د دارنی

هد در ایران مورد  اسالمی قول پرو سور دارمستتر:

عمل است هی  شباهتی با اسالم نیارد بلکد دین 

هههن ایرانههی اسههت هههد در الفههاچ عربههی پیچیههیا 

ا  است هد با صورت اصلی  دین عامیاند ...شیا

هه ه ههول هلّ هز در اصه ه ههدی خههود  ه ه ههاوت  اّولیّ ههامالً متفه هه

 Darmesteter, 17. ...است

ها درگیر طو ان حوادث بودن و با  ذر  قرن اّما

مّیها  تنی تاریخ باال و پایین ر تن بد تیریج بنیءه و 

همتر هشور  ماننی  .معنو  ایران را بد تحلیل برد

د ایران این چنین خونریز ، هشتار و تاران میاوم ب

هار  .خهود دیهیا اسههت همتهر هشهور  ایههن همهد دچه

اگر هجوم  .ا  و مذهبی بودا است ها   رقد  نگ

انی،  هم ا تادا ان د ها ب قوم بیگاند نبودا خود 

گنههاا  اگهر قلههیران صههاح  حکومههت بهر مههردم بههی

ههد انههی ماّل  نتاختد ههیها در لبههاس دیههن به یههان و آخونه

انی، و  ها  گوناگون این وظیفد را انجام دادا بهاند

اگر هی  یک از اینها نبودا قهر طبیعت و زلزلد و وبا 

نتیجد  .و خشکسالی بد  ان مردم این هشور ا تادا

مانین، برا  ادامد حیات، برا   آن هد برا  زنیا

سر را باال  آب داشتن ایرانی هر روز بد رنگی هد 

در نتیجد قوا  معنو  و  .اقتضا  زمان بود در آمی

ها و  ه ههل ر هههت، دروغ و ریه ههد تحلیه ههی به ههی ایرانه اخالقه

ههرد  را  ،تذبههذب ههتی و آزادگههی و رادمه  هها  راسه

ه د و تظههاهر بهد آنچهد هههد نیسهتنی چههون گر هت و تقیّ

 .ات ایرانیان را از درون خورداساس اخالقیّ موریاند 

توانهی  می .گردیهی شخصهیّتایرانهی دچهار تنهاق  

ترین  رحم ترین شخص و یا ستمگرترین و بی مهربان

دار  و صیاقت نشان  توانی امانت می .آدم باشی

ههد ه ه ه ه ه ههائن، حیله ه ه ه ه ه ها خه ه ه ه ه ه ه ههی و یه ه ه ه ه ههور  دهه ه ه ه ه ه ورز، دو رو و بطه

تعهادل در  .انگیز  متملّهق و چهاپلوس باشهی نفرت

ایرانی ماننی طبیعهت ایهران اسهت  .نیستهارش 

ههران  ههاق ، بههد طبیعهههت ایه ههراط و تنه دسههتخوش ا ه

آب و هوا  .و ا راط است سرزمین تضادّ بنگریم: 

یا گرم است و مرطوب و یا گرم و خشک، یا سرد و 

حاصل و  زمین یا حاصلخیز است و یا بی .خشک

هار پههر خههروش و پههرآب و در  رودخانههد .بههایر ها در بهه

 .ی تابستان خشک است و ههم آبدوران طوالن

ها پست و  ها ر یع و سر برا راشتد است و دشت هوا

نهایت  هننیا، شهرها یا بسیار زیباست یا بی خستد
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انهیازا  زشت، مردم یا بهد غایهت ثروتمنینهی یها بی

برخی از مردم با گلد و گوسفنی خود هیلومترها  . قیر

در سر سال از  ایی بد  ایی  تا بد دنبال مرتع سر

 
 
ه سیر و مسا رتنی و برخی پا را حتّی ءه از شههر و محلّ

ههرون نمی ه ههود بیه ههی خه ه ههن) ...گذارنه ه ( a ،۱۱-۴۲۴وهمه

لقیّات ما نیهز دیهیا ات و خ  چنین ا راطی در روحیّ 

.شود می
۱
با این حال در قل  هر ایرانی هششی پر  

 ذبد بد سو  گذشتءه دور و ود دارد و بد او نهی  

دهی نیستی، از قومی  زنی تو این هد نشان می می

 .ا  درخشان و ا تخارآمیز هستی هوشمنی با سابقد

ا  هد در روزگاران گوناگون  خر  بد سرزمینی وابستد

هردا، و  عالم بودا و بر نیمی از  هان حکومت می

بایهی روز  برسههی ههد  ایگههاا راسهتین خههود را بههاز 

ایهن پرسهش نیهز همهوارا بهرا  انییشهمنیان  .یهابی

ایران و آنان هد درد مسایل ا تماعی ما را دارنی 

توانی از این دایرءه  مطرح است هد چگوند ایران می

هادّ  ههخبیثهد خههود را بیههرون هشهی و قههیم در  ه ی ءه ترقّ

ههد م .بنهههی ههردم ایههران چگونه ههالی  یمه ههد تعه تواننههی به

هانیّ  اخالقهی، تعهادل روحههی، عهیالت ت ورز ، انسه

بد آن  متأّسفاندیابنی و از دروغ و ناراستی هد دست 

ههی شهههرا ههایی یابنه ههن  .انی رهه ههول ایه ههیون حصه هرا به زیه

هر پیشههر ت صههنعتی و  ههیشههرایط، هه هادّ  ترقّ هز مه    ه

ایجاد ظلم، خشونت،  ساد و تباهی ثمر دیگر  

 .بینیم ایم و می دییاآورد، چنانکد  بار نمید ب

چنین پرسشی برا  بسیار  از آنان هد قلبشان 

مانی و گاا آنان  پاسخ می طپی بی بد عشق ایران می

باز یا تن این  .هشی راهد می را در یا تن چارا بد بی

بست تهاریخی خهود بها  ت و خرون ایران از بنهویّ 

ها  اعتقادات هنهونی و تفسهیر و تعبیهر  پیند  وصلد

نءه دینی، از اصولی هد تغییر پذیر نیست، روشنفکرا

این پرسش برا  بهائیان و همءه  اّما .امکان نیارد

هسانی هد با آیهین بههائی آشهنایی دارنهی پاسهخی 

ترین و واالترین  دیانت بهائی بر ستد .روشن دارد

تفّکر  است هد روح ایرانی بد دنبال صیها تالش 

سهت ها  اخیهر بهد آن د ا تماعی و  کر  در قرن

 تحهّولتوانی اگر مجالش دهنهی مهورث  یا تد و می

ایههن  .بنیهادین  کههر  و ا تمههاعی در ایههران باشههی

دیانت برآمیا از روان ایران، آمیختد با بنیادها  

 کر  بزرگان این سهرزمین از زردشهت تها امهروز، و 

هه ه ها زبههان،  رهنههگ و ادب و س  ه نن  ههوش خههوردا به

هدر این آیهین اسهت ههد  .ایرانی است  تایرانیّ

سرانجام مییانگاهی  راخ و پر نزهت برا  تجلّی 

ها در  یابی و روح پر تکاپو  ایران هد قرن خود می

گردباد حوادث از سویی بد سویی غلتییا هویّت 

و نهد تنهها آن، ههد بهار  .یابهی اصهلی خهود را بهاز می

دیگر ایران دینی  هانی ماننی زردشتی بهد  ههان 

هزاران سههال پههیش  عر ههد مههی ههران دارد هههد هه از ایه

برخاسهت و بسهیار  از عقایههی و ا کهار دینههی را از 

 .ت گر تد تا اسالم وامیار تعالیم خود ساختیهودیّ 

ههران از  ههات ایه ههی نجه ههترگی، یعنه ههار سه ههین هه چنه

زنی نیازمنی  گرداب هائلی هد در آن دست و پا می

ههزا ا  خارق واقعههد ههادا و معجه ههی  العه ههزر  یعنه ا  به

همان دمیین روح  ییی  در  سم ایران است، 

چیز  هد حضرت عبیالبهاء عمر خود را مصروف 

 آن داشتنی:

امییواریم هد از برا  ایران اسبابی  راهم آیی 

عیل و  .هد سب  راحت و اطمینان عموم گردد

 .انصاف بد میان آیی،  ور و اعتسهاف نمانهی

 مههور، و بهد  ترقّهیخیر عموم خواهیم و  ...ما

 .هنیم عالم آداب و اخالق ایران خیمت می

ههه  و روز می هههک روح  شه ه ههیا یه ه ههد خه ه ههیم هه ه هوشه

ءه  ییهی  در  سههم ایهران بیمههی، تها یههک قههوّ 

العههادا در بنیهءه ایههران و ایرانیهان  لههوا   خهارق

لبهاء) ....نمایی  (۲۲۳ ۲عبیا
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العهادا   ءه خهارقاین روح  ییی و قوّ 

ههران  ه هههت در ایه ها زردشه ه ه ههد به ه همانسهههت هه

 
 
ههی ه ه ها موسه ه ه ه ه ههی، به ه ه ههی دمیه ه ه ههوم  هخامنشه ه ه ه قه

ها   بنهی هراییل را بههد سههامان رسههانی، به اسه

 تمّین محّمیمسیحی و با  تمّینمسیح 

حال  .اسالمی را بد  هان عر د داشت

ءه بایهی پرسهیی امهروزا  هز آیهین بههائی قهوّ 

روحهانی دیگهر  بههرا  ایجهاد رسههتاخیز 

ه ؟ ت ایهران و هود دارد یها نهدمعنهو  ملّ

پرسش صریح و پاسخ عبیالبهاء بد این 

 :روشن است

هزار سهال خههراب بههود،  ایهن بههاغ هه

ها ا سرد، گلشن  درختان پژمرد، گل

ت سرما گلخن ب رد و شیّ  از صولت  

گردیهی، حهال الحمهیا  ههد موسههم 

بهار آمی و نفحءه مشهکبار وزیهی، ابهر 

هههمس  ه ههرارت شه ه ه ههی، حه ه ه هههت باریه رحمه

پرور مرور  حقیقت بتابیی و نسیم  ان

از خاور ایران چنان صبحی  ...نمود

خوشا  ...دمیی هد باختر منوّر گشت

.حهال ایرانیهاند حهال پارسهیان، خوشها بهد به
۳
 

لبهاء)  .(b ۲۲۴عبیا

ها ماننههی  در ایههن بیانههات و دا آن بههد روشههنی هه

هار بهههائی  بینیم هههد  انمایههءه مههی ه ههیآثه ههران و  ترقّ ایه

ا هق ایهن لنی  این هشور و مردم آن اسهت، و سرب

رسانی هد بد  رمودءه حضرت  رسالت را تا آنجا می

رینغبطءه بهشت ب  عبیالبهاء ایران 
۴
هیی أت .گردد 

 .حضرت عبیالبهاء صریح و روشن است

رور عالم این امر عظیم عاقبت اهل ایران را س  

لبهاء) .امکان هنی  و یا:  (a ،۴عبیا

حضهرت ] یقین است هد مهوطن آن نهور مبهین

 .رین گرددغبطءه بهشت ب  [ بهاءا 

لبهاء)  (b ۲۲۶عبیا

گذاران این دین، با آن هد بیشتر عمر خود  بنیان

را در تبعیی ناخواستد در خارن از ایران بسر بردنی، 

نمودنههی، بههد آن  ایهران را خانههءه خهود احسههاس مهی

د ورزیینی، بار امانتی ب سرزمین صمیماند عشق می

گذشتءه ا تخهارات هشیینی هد همانا بار  دوش می

ایران باستان بود، امانتی هد مقّیر است از طریق 

این  .این آیین بد امروز و بد آینیا ایران منتقل گردد

برا  رسهانین ایهن هشهور بهد  الٓهیامانت رسالتی 

و شکوا و عظمتی است هد دست تقییر برا   ترقّی

ههم زدا ه ههرت  .آن رقه ه ه ههاءا  و حضه ه ههرت بهه ه ههار حضه ه آثه

هوّ  ه ههین  عبههیالبهاء ممله ههد چنه ههارت به ههارت و اشه از بشه

ها  آثار  و ند تنها آن، هد پیشگویی .رسالتی است
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هر بههرآوردن ایههران را از  هز پههیش شهرط سه زردشهتی نیه

خاهسهتر عقهه  مانههیگی و رسهیین بههد  رخنههیگی و 

 رهمنی  مقّیر خود، در ظهور سوشیانس، موعود 

ههد بهد اعتقهاد بهائیهان بها ظهههور  دانهی آن دیهن مهی

.پذیر ت حضرت بهاءا  شکل
۴

 

هر یک از تعالیم بهائی را هد بنگریم برا  هر 

و تعهالی  ترقّهیا  بهد سهو   قوم یا هشور  دریچهد

و اغراق نیست اگر  است بد  راخور نیازها  خود،

گفتد شود هد در مورد ایران این امر بد باالترین مقام 

ایران بخت آن را نیز یا هت ههد ایهن  اّما .رسی می

ها را عبیالبهاء بد سو  او گشود و در تمام  پنجرا

هه هر خههود از زنههیان عّکه ههیا دغیغههءه  کههریش عمه ه  ترقّ

 .روحانی و معنو  و ا تماعی ایرانیان بود

رابطءه حضرت عبیالبهاء با ایران چیز  نیست 

این رابطد سراسر عشق و  .هد در یک مقالد بگنجی

ایش ایران در حّی پرستش، شور دل دلیادگی، ست

ها  این سرزمین  ها و ناهامی و نگرانی از آشفتگی

برا  رهایی آن از چنگال  و سرانجام ارائءه راا حلّ 

 .داد و خرا ات است ظلم و بی

ههان ه ه ه ههی از درخشه ه ه ههی یکه ه ه ههرتش را بایه ه ه ترین،  حضه

ها   شخصهیّتترین  ترین، داناترین، و  ا ل پاک

 ههت نیسهت  بهی .تاریخ معاصر  هان بشمار آورد

هد هی  قلمی تاهنون قادر بد توصیف ایشان نشیا 

نگار  نتوانستد چهرءه ایشان را آنطور  و هی  تاریخ

در  .ههد شایسهتد اسهت بههر صهفحات تهاریخ بیههاورد

هانیّ  شخصهیّت هایشهان انسه ه هّی همهال تجلّ ی ت بهد حه

بهد همگهان معنها  حقیقهی   محبّهتنمهود، عشهق و 

دب حضهرتش خود را باز یا ت، مرات   ضل و ا

چون اقیانوسی بیکران با هر مون گوهرها  شاهوار 

.هرد  بشریّتنثار  رهنگ 
۶
ع با آثار بیشمار و متنوّ  

دینی  هان را غنا و وسعتی  ادبیّاتخود گنجینءه 

و سرانجام  با سفرها  خود بد  .سابقد بخشیی بی

غهرب چههون صهبحی روشههن از خهاور ایههران دمیههی و 

صهیها نطهق و خطابههد در بهاختر را روشهن ههرد و بها 

ههگاا ه ه ه ههومی و  دانشه ه ه ه ه ههامع عمه ه ه ه ه ههاها، و مجه ه ه ه ه ها، هلیسه

هها  ه ها و اروپه ه ههران را در امریکه ههن ایه ههام ایه ههی نه خصوصه

همهءه اینهها بها نهام پیهامبر صهلح از  .بلنیآوازا نمود

هشور  هد تا آن زمان مورد تحقیر بود، شاهانش 

گر تنی و  در سفرها   رنگ مورد استهزاء قرار می

 .لیاقتی شهرا بودنی یزمامیارانش بد  ساد و ب

حضرت عبیالبهاء هودهی ند سالد بودنی هد 

همراا با پیر و خانوادا از ایران رانیا شینی و بهد 

بها ایهن  .سفر  ر تنی هد بازگشت در پی نیاشهت

حال در تمام لحظات عمر در ایران و با روح ایران 

هردنی، با الواح و آثار و هزاران نامد هد  زنیگی می

ر ت بیش از هر متفّکر  بد ایران میاز سو  ایشان 

ثیر أها  دینی و ا تماعی ایرانیان ت شدیگر بر گرای

گذاردنی و هم امروز هد قری  یک قرن از و اتشان 

هر زمههان  دگههذر می حضورشههان در ایههران بههیش از هه

 .گردد احساس می

از دوران هوتاا ند سال زنیگانی ایشان در ایران 

رءه ناگوار هد در دانیم  ز چنی خاط زیاد چیز  نمی

ها از زبهان خودشههان بهرا  همراهههان نقههل  سهفر اروپه

انهی،  یکی وقتی هد منزلشهان را غهارت هردا .شیا

ههتنی، و  پیرشههان، حضههرت بهههاءا ، در زنههیان هسه

ایشان را هد هودهی خردسهال هسهتنی مهادر بهرا  

 رستنی تا  گر تن چنی قران بد خانءه یکی از اقوام می

هننی  ها  هوچد دنبالشان می دبچّ  .د هننیآذوقد تهیّ 

و بابی بابی گویان قصی دارنی ایشان را بگیرنی و 

ا   خاند س  یارحضرت عبیالبهاء در ه   .آزار برساننی

شونی تا ش   را برسی،  در گوشءه تاریکی پنهان می

ههزل  ه ههد منه ه ههاریکی به ههود را دوان دوان در ته ه ههی خه و بعه

 (۱۳۴، ۲ن ،زرقانی) .رساننی می

ههد اسهت همان تلخی، وقتی د خاطرا دیگر ب
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ها  خانوادا برا  دییار پیر  یکی از آدمهمراا با 

هیاا چههال طهههران می از محههیط  .رونههی بههد زنههیان سه

گردنی  بیرون وارد سردابءه تاریک متعّفنی می روشن  

در  .بینی آنقیر تاریک هد چشمشان هی   ا را نمی

ههد ه ه هههط پله ه ههیر را می اواسه ه ه ههیا  په ه ه ههد  ها صه ه ه ههنونی هه ه ه شه

ههی او ر می ههی رمودنه ههیان  .ا نیاوریه ههاط زنه ههذا در حیه له

ها نوبههت بیههرون آمههین زنههیانیان رسههیی و  نشسهتنی ته

زنجیر  حضرت بهاءا  را در حالیکد با چنی نفر هم

 :بودنی از دور دیینی، بد قول خودشان

ت سنگینی بد صعوبت چد زنجیر  هد از شیّ 

 دادنههی و آن حالههت خیلههی م حههزن حرهههت می

 (201، 6ن ،زرقانی) .[ و مؤثّر بودآور غم]

ا ها بعی در تبعیی عکّ  ا  هد سال و دیگر خاطرا

 رماینی و دهتر حبی  مؤیّی آن را در هتاب  نقل می

 خود نقل هردا است:

 .ام من طو انی مثل تیر زدن بد شهاا را دیهیا

تهوان  الحقیقهد طو هانی بهود ههد شهرح نمی   هی

یهک  .ههر چهد گفتهد شهود  هوق آن اسهت .داد

هه ههود آدم عبّه ههامی به ههاناس نه ههلیمان خه ههءه  .سه همه

ههاب را می ه ههناخت احبه ه ه ها توپچی .شه ه ه ه ها و  او به ه ه ه هه

هها می  راش ههاب وارد  هه ه ههءه احبه ههد خانه ه ههی، به گردیه

ههرون  ...شههی می از هفههت سههوراخ احبههاب را بیه

ههیینی می ه ه ه ه ههوار در  .هشه ه ه ه ه ههی سه ه ه ه ه ههی هشتصه ه ه ه ه هفتصه

 ّ گهذرها  در  میهع راا .اء بودنهی ستجو  احب

ههیها می ههاد می آخونه ههتادنی،  ریه ههی: ا   ایسه زدنه

ههیا را می ه ههر خه ه ههردم، اگه ه ههی بابی مه ه ها را  خواهیه ه ه هه

ها را  شیی، اگر پیغمبر را دوست داریی بابیبک  

ههاا را میبک   هر شه ه ههیی، اگه ههی بابی شه ها را  خواهیه ه هه

شیی، اگر حفظ  ان و مال و اهل و عیال را بک  

شاا هم زخمی   ...شییها را بک   خواهیی بابی می

بهرد هسههی  د اینکهد بهو میتیهر خهوردا، بهد مجهرّ 

ههورًا می ه هههت،  ه ههابی اسه هههت به هههک .گر ه ههد  یه ه د عه

هیپور بلنههی می می ههد  دیههی  صههیا  شه شههود، چه

ه  .انههی اء را گر تدحکهایتی اسههت؟ یکهی از احبّه

هرزا  ههتح ا  را شههمع آ ههین  سههلیمان خههان و میه

[ تهن آنهها را سهوراخ سهرنیزا] بها سهنگی .هردنهی

هردنی و شمع گذاردنی و در  لو  اینها هوچد 

رقصهانینی،  از سرباز درست هردنی، خرس می

زدنهی،  نی، دایرا و نّقهارا میرقصانی میمون می

نواختنهی بهد ایهن تفصهیل در هوچهد و  شهیپور می

گردانینی تا شام شی و بد آنها میخ و  بازار می

بهد ههر طبقهد و  ...زدنی هد برقصیی  والیوز می

هر از احبهاب را می دادنههی هههد  صهنفی یههک نفه

بد سوارا نظام یکی را دادنی هد  ...شهیی هننی

 .رهند بر سر او ریختنیاینها با شمشیر ب .بکشنی

میرغض  گفت حضرات  سهی او قیمهد شهیا 

چطهور  .اسهت مهن بایهی ایهن را ببهرم د هن ههنم

در  .داشهتنی نمی ببرم؟ با و ود این دست بهر

 .برم این بین یک دیز  پز  آمی گفت من می

ها  قیمد شیا را  مع هردا، بهرد در  دآن تکّ 

دیگر وصف  .تون دیز  پز  و آنها را سوزانی

 ( ۳۶۶-۶۶مؤیّی، ) ...نیارد هد چد خبرها شی

ات خوددار  حضرت عبیالبهاء از شرح  زئیّ 

بایی شرحی عجی  و باور نکردنی هد  .انی  رمودا

نام هاپیتان آلفرد  ون گوموئنز د یک ا سر اطریشی ب

Gumoens  و دیگر ناظران غربی پس از واقعءه سوء

انی خوانههی  تدین شهاا نگاشهقصهی بهد  هان ناصهرالیّ 

(Momen, 132هههی ههاوت و به ه هر قسه ه ها به ه ه ههی و  ( ته ه رحمه

ها دست داشتنی  هشی سنگیلی هسانی هد در بابی

هایی هد تا امروز بد شیییترین و د  قساوت .پی برد

 .ادامد دارد

هها  پایهان  بر این خاطرات تلهخ بایهی گزارش

ناپهذیر  هههد در سراسههر حیههات بههد دسههت ایشههان 

رسیی ا زود هد یکی پس از دیگر  حکایت از  می
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هها، آوارا  ز رها و هشتارها، سهوختن خانهد و خرمن

هها، یتهیم  گشهتن بهائیهان و متالشهی شهین خانوادا

هها، و  انواداسرپرسهههت شههین خ شههین اطفههال، بی هه

  .از داشتیبار  انگاینگوند اخ

ههتمر   ه ه هر و آزار مسه ه ه ه هاا از ز ه ه ه ههن درد  انکه ه ه ها ایه ه ه  به

بهائیان، با آن سفر سخت تبعیی از ایران بد عراق 

خاطرات تلخ از دوران در زمستانی سخت، و با آن 

انگیهز اسهت ههد در آثهار حضههرت  ههودهی، حیهرت

عبیالبهاء  ز شوق و عشق و شیفتگی بد ایران و  ز 

 .بینیم م آن چیز  نمیبزرگیاشت و تحسین از مرد

بینیم زیبایی  آنچد در آثار و گفتار ایشان از ایران می

و  مهال اسهت و آنچهد بهرا  آن هشهور آرزو دارنههی 

بد ذهر یکی  .بزرگوار  و عظمت و سربلنی  است

 هنم: ها و صیها اهتفا می دو نموند از دا

ههوا ، پهاک یزدانهها خهاک ایهران را از آغههاز 

هز و مشههگبیز  رمههود  و شههو رانگیز و دانههش خیه

ههییت  ه ههوارا خورشه ه ههاورش همه ه ههز، از خه ه ههوهر ریه ه گه

ههان،  ههان نمایه ههاخترش مههاا تابه نورا شههان و در به

ل رگ  هشورش مهرپرور و دشت بهشت آسایش پ  

ههاا و هه ههو گیه ه ههارش پ ه ه هر و سه ه ه ههازا و ته ه ههوا ته ه ر از میه

زارش رشک باغ بهشهت، هوشهش پیغهام چمن

 وشش چون دریا  ژرف پرخروش،  سروش و

دانشش خاموش شی و  روزگار  بود هد آتش

هاد   هر روپههوش، به هر بزرگههواریش پنهههان در زیه  اخته

هزار دلربههایش خههارزار،  بههارش خههزان شههی و گله

چشمد شیرینش شور گشت و بزرگان نازنینش 

آوارا و در بد در هر هشور دور، پرتوش تاریک 

ههی و رودش آب باریهههک هها   .شه ه ههد دریه ها آنکه ه ته

بخششت بد  وش آمی و آ تاب دهش دمیی، 

یی و باد  ان پرور وزیی و ابر بهمن بهار تازا رس

هشهور بجنبیهی و  .باریی و پرتو آن مهرپرور تابیی

هیاا رشهههک  خاهههیان گلسههتان شههی و خههاک سه
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 هان  هانی تازا شهی و آوازا  .بوستان گشت

م شی و بلنی گشت و دشت و ههسار سبز و خرّ 

 .مرغان چمن بهد ترانهد و آهنهگ همهیم شهینی

نی است، هنگام شادمانی است ، پیغام آسما

 ...بنگاا  اودانی است، بییار شو بییار شو

لبهاء)  (a ،667عبیا

و در مهورد مهردم ایههران، همهان مردمهی هههد در 

هر و آزار  نهادانی و  هههل دسههت و پهها می زدنههی و ز ه

دیگرانییشان از  ملد بهائیان را  زئی از ایمان و 

داننی، هرگز زبان بد  دانستنی و می مذه  خود می

ههد و ههیگویی و طعنه ها  به ه ههد به ههودنی بلکه ههکایت نگشه شه

ا  از ا تخارات گذشتءه ایران  لو   گشودن پردا

ههواب  ههان را از خه ههان هوشههیینی ایرانیه چشههمان ایشه

غفلت بییار سازنی و بد شاهراا عیالت و انصاف 

 راهبر شونی:

در روزگهاران پیشهین هشهور ایهران بهد ماننههی ...

قل  عالم و چون شمع روشن نور بخش همءه 

اش بهد  آ تاب شهکوا و خوشهبختیآ اق بود و 

ماننی شفق صبحگاهی از ا ق  ههان بهر آمهیا 

ها   هان  تت ایران در میان همد ملّ ملّ  ...بود

ههیّ  ه ههتن تمه ههد داشه ه هههرا و به ههانگیر  شه ه ههد  هه ن و به

هرا راز بههود ایههران مرهههز صههنعت و  . رهنههگ سه

هها  بههزر  و  آور  ّعلهوم، سرچشههمءه هنهر و  ههن

ههانی ههفات پسههنیییءه انسه  هههانون  ضههیلت و صه

دانش و هوش مردم این هشور   .شی شناختد می

بلنیپاید مایءه حیرت  هانیان بود و هوشیار  و 

هر  ه ه ه ه ه ه ههان را به ه ه ه ه ه هههگ عالمیه ه ه ه ههان رشه ه ه ه ه ه ههی ایشه ه ه ه ه زیرهه

لبهاء) ....انگیخت می  و نیز:   (c ۲۶عبیا

گمان نرود هد مردم ایهران در ذات و  همچو

 طرت از هوش و زیرهی بر  هستنی و یا درک 

اتی آنان از دیگران و  هم و عقل و استعیاد ذ

از ] پنهاا بهر خیاونهی .تر اسهت تر و  روماید پست

هاطلی ه ه هان به ه ه هین گمه ه ه ههرعکس] .[چنه ه ههان در [ به ه ایرانیه

ها  رو   تاستعیاد  طر  بر دیگر اقوام و ملّ 

چنههین هشههور  هم .زمهین برتههر  داشههتد و دارنهی

ها   ایران با اعتیال هوا و مهر طبیعت و برتر 

ههورد  ه ههوارا مه ه ههارش همه ه ههاک زربه ه ههایی و خه  غرا یه

هاز  .تحسهین بهودا اسههت آنچهد امههروزا بهیان نیه

 ور  دارد ژرف انییشی و بلنی هّمتهی و همهر 

بستن بد هوشش و تالش و تربیت، و تشویق بد 

هر هههیف ها  بلنیپایههد  شههرا ت و عههّزت و دیگه

.است
۷
لبهاء)   (c ،68عبیا

ههور و  ههق و شه ههن عشه هر و ایه ه هار نظه ه ههن اظهه ههال ایه حه

ها برداشهت و قضههاوت  دلسهوز  را مقایسههد هنیهی به

هایی هد  ناظران غربی، یعنی نویسنیگان و دیپلمات

از میان  .هردنی ها از ایران دیین می در همان قرن

 .هنم می دو مورد اهتفایکی بد ها و صیها مورد  دا

د بد ایران در عهی صفویّ اح  رانسو  هد شاردن سیّ 

 نویسی: سفر نمود در سفرنامءه خود چنین می

  و بزرگترین هار و متقلّ  ایرانیان بسیار مخفی 

قهین عهالم هسهتنی و در دنائهت و وقاحهت ههم متملّ 

ههتنی و  .باشههنی همتهها می بی ههد غایههت دروغگههو هسه به

چنان در  ...م و آید استس  هارشان همد پرگویی و ق  

خیعد و  ری  مهارت دارنی هد محال است انسان 

 (۷۴زادا،   مال) .دامشان نیفتید ب

شاهزادا الکسی سولتیکوف هد در زمان قا ار 

ههارءه  ههیاحتنامءه خههود دربه ههفر هههردا در سه در ایههران سه

 ایرانیان نوشتد است:

ههود  ههران و ه ههد در ایه ههفتی اسهههت هه درسههتی صه

سوم مهردم دروغ بد طور  در عادات و ر ...نیارد

یک نفر از آنها  ایران ریشد دوانییا هد اگر احیانًا

ر تار  بد درستی نمایی و یا بد قول خود و ا نمایی 

ترین هار دنیا را انجام  چنان است هد گویی مشکل

از شما  ایزا و پاداش و انعام  دادا است و رسمًا
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 .(۶۳زادا،   مال) .ع داردتوقّ 

 ویسی:ن سر  ان ماهیونالی انگلیسی می

  ...انی بسیار  صفات پسنیییا  اقی ...ایرانیان

ههار   در تمههام  نههون   هر و حیلههد و دورویههی و ریاهه ه مکه

هّیار و در  ماهرنهی و نسههبت بههد زیردسهتان شههقی و غه

از ایهن  .باشهنی مقابل زبردستان ا تادا و  هروتن می

ههی ههتنی به ههتد مردمهههی هسه ههد گذشه ههم و هینه ههواا و  رحه ه خه

(۶۷زادا،   مال) ....حریص
۶

 

دو نوع قضاوت نمودار روشنی از تناق  و این 

لقیات ما ایرانیان است هد در باال بیان ا راط در خ  

تفاوت اینجاست هد حضرت عبیالبهاء  .اشارا شی

در ایرانیهان  هز خههوبی و  ،بها آن همهد خهاطرءه تلههخ

ها هد در  بیننی و سفرا و دیپلمات نیکی چیز  نمی

هها  اریکیها و ت ناز و نعمت آمینی و ر تنی بهر بهی 

 .نهنی انگشت می

نمونءه دیگر عشق حضرت عبیالبهاء بد ایران 

تشویق دائم ایرانیان چد بد صورت  رد  چهد بهد 

هههالق،  ه ههد اخه ه ههومی به ه ههی و عمه ه ه ههتد  معه ه ههورت دسه ه صه

گواا  .درستی، پاهیامنی، راستی و عیالت است

هیهی بهر هسه  أایهن امهر صهیها لهوح و خطابهد در ت

ء بهد نگاا حضرت عبهیالبها .چنین  ضایلی است

تاریخ ایران  قط بر یک زمیند متمرهز است و آن 

ها  ه ههاختن ایرانههی آبههاد به پنههی آمههوختن از تههاریخ و سه

 .مردمانی با  رهنگ، درست هردار و درست پنیار

ها  حضهرت عبهیالبهاء بهد بهائیهان،  در نامد مثالً

هد شامل  شاهنامهتبار،  بهائیان زردشتی مخصوصًا

هها   حشهور هها و سل ها، هشتارها، ناهامی  نگ

پهلوانهان اسهت تبهییل بهد هتهابی دینهی و اخالقهی 

ههءه  مههی ههر داسههتان از آن حماسه هر نههام و هه ه گههردد و هه

شود تا از تاریخ بییل بهتر   ا  می  اودان بهاند

ههردد ههد گه ههد .ارائه ه ههن نامه ههرت  در ایه ه ههوالً حضه ها معمه ه هه

عبیالبهاء نهادها  اساطیر  و تاریخی نام گیرنیا 

و از آن مفههومی  دهنهی را بها پیهام نامهد ارتبهاط مهی

 آورنی: اخالقی و معنو  بیست می

ءه شمشهیر ا  رسهتم دسهتان، همنهام تهو بهد قهوّ 

 هانگیر گشت ولی آن  ههانگیر  منتههی بهد 

اسیر  در چاا عمیق شی و این  هان را بیرود 

حال تو الحمی  تسخیر هشور هیایت  .نمود

ایزد دانا نمود  و اقلیم ایمان و ایقان را  تح 

ایههن هشورسههتانی ابهی  اسههت و ایههن  .ههرد 

 . هانگیر  سرمی  شکر هن خیا را

لبهاء)  (d ،۱۳عبیا

نادانی و  .ا  رستم، ستم  هان را  رو گر تد

هوشی چون شه  تاریهک بهاختر و خهاور را  بی

اگر تهمتن یزدانی دیوان را  .گر تد و تار نمودا

ههر  نگ ه ههرد دلیه ه هر مه ه ه ههن و اگه ه ههی هه ه ههاهی  در بنه ه گه

دشهمن  .در همهی ا کهنهها  نادانهان را  گهردن

شکسهتن و تهمهتن بهودن آسهان ولهی اهههرمن در 

لبهاء) .بنی نمودن دشوار  (b ،۲۷۶عبیا

ا  نوشیروان، نوشیروان دادگستر و بینواپرور 

هها  ههد  ههاودان اسههتوار و په ها نمههود هه بنیههاد  برپه

ها یههارا و ا سههر هم .بر اسهت هتر  شهههریاران به بسه

خهاک شهینی و او چهون اختهر تابنهاک از خههاور 

 هانبانی در هیهان  اودانی روشن و نور پاش 

 انت شاد  .اگر بنیاد  نهی چنین بند .است

.باد
۴
لبهاء)   (b ،۲۷۴عبیا

مشکالت ا تماعی و سیاسی ایران نیز از نظر 

ههیار   ههوا  بسه ههیالبهاء دور نمانههی و سه حضههرت عبه

 م
ّ
الهواح و خطاباتشهان در مهورد  طالبی هد در طهی

 
ّ
هه اصههالح ایههران صههادر شههی، در طههی هالد به د دو رسه

راهبردههایی  رساالءه سیاسای هو  رسالءه مانی اه :ها  نام

مشکالت عمیقی ههد ایهران دورءه قا هار  برا  حلّ 

رساالءه از  ملهد در  .با آن روبرو بهود ارائهد  رمودنهی

نماینی هد  اصولی برا  ادارءه هشور توصید می مانی ه
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ههالس  ه ه ههکیل مجه ه ههاعی و تشه ه ههیالت ا تمه ه ها عه ه ه از آنهه

ت ( را ههد اسهاس مشههروطیّ    مجلهس شهورمشهورت )

انگشهت بهر  رساالءه سیاسای ه .توان نام برد است می

هاسهت دامنگیهر ایههران  گهذارد هههد قرن مشهکلی می

ون در یهان و روحهانیّ اسهت یعنهی بهال  میاخلهءه ماّل 

د نظر  بد تاریخ ایران از زمان صفویّ  .اسیامور سی

ا کننی و مهوارد روشهنی از  تنهد و  تا زمان قا ار می

یههان را ههد در هههر دورا مو ه  خرابههی آشهوب ماّل 

ت و هشور و بر باد ر تن خزائن و ثروت دولت و رعیّ 

.دارنی آوارگی هزاران تن از وطن گردییا بیان می
۲۳

 

ههیالبهاء را می ههرت عبه ههوان از  حضه ههالته ترین   ّعه

هههش و  ههعءه دانه ههءه توسه ه ههود در زمینه ههان خه ه ههان زمه ایرانیه

او بود هد بر تربیت  .سوادآموز  در ایران دانست

سههیس أدختهران پها  شهرد و بهائیههان را تشهویق بهد ت

ایجاد بیش از پنجاا میرسد  .میارس دختراند نمود

در دورءه قا هار، در شهههرها و دهههات ایههران همههد و 

ههویق ه ه ها تشه ه ه ه ههد به ه ههوزاند  ها و راهنمایی همه ه ه هها  دلسه ه ه هه

هر  حضهرتش انجههام پهذیر ت هههد درهها  خههود را به

اطفال از هر مذهبی گشودنی و در زمان خود از حّی 

این  .منی بودنی ت اخالقی و درسی بهراباال  هیفیّ 

میارس اگر بد دست  هل و ظلم تعطیل نشیا بود 

اینهک ههر ههیام مراههز بهزر  آموزشهی و  رهنگهی 

 (Shahvarو  bهمن، و619-662مؤمن، ) .هشور بودنی

ههرتش هم ه هه حضه ه ه هروترین و  ّعه ه ه ههین پیشه ه ه ترین  الچنه

اصل  .بانوان ایران بود ترقّیایرانی در  شخصیّت

اعتقهادات بههائی را مبنهی بهر تسهاو  حقهوق  مههمّ 

زنان و مردان در صیها نامد و لوح تشریح هردنی و 

ن و مادران را تشویق بد با رهنمودها  گرانبها بانوا

هها  تبلیهغ، هوشهش در  سهیس هالسأتحصهیل، ت

ههیراا  ههیلی  ترقّ هانوادا و تربیهههت روحههانی و تحصه خه

 (603-16بروهشا، ) .اطفال خود  رمودنی

بد تشویق حضرت عبیالبهاء بهائیان ایران در 

 .زمینءه بهیاشت و رعایت نظا ت نیز پیشگام بودنی

ام دوش در دهات و شهرها سهاختنی ههد ها حمّ  دا

هها   ام خزینهد و آلودگیحمّ میهنان از ر تن در  هم

شی رهایی  آن هد مو   مر  و میر و بیمار  می

سیس أت در طهران تبیمارستان بهائی صحّ  .یابنی

شی و بد توصید حضرت عبیالبهاء چنهیین بهانو  

هه ها تخّصه ه ههی به ههد یکه ههایی از  مله هر امریکه ه ص در دهته

هها  بهانوان بهرا  همهک بهد ادارءه آن بهد  بیمار 

 .ها زن بیمهار شهتا تنیایران آمینی و بهد یهار  صهی

 (266-43 ؤاد   - ا ل)

ها و دا هها دیگهر هههد نیهاز بههد  بها چنهین رهنمودهه

نگارش هتابی دارد، بهائیان ایران نشان دادنی هد 

ات و  قهد آیین حضرت بهاءا   قهط عرصهءه شهرعیّ 

دیانت زنیگانی است، دیانت پیشر ت و  .نیست

ههرد  توسههعد اسههت، دیانهههت تسههاو  حقههوق زن و مه

انت دورءه بلوغ انسان است هد در آن از است، دی

 . و آخونههی و هشههیش و حاخههام خبههر  نیسهههتمههاّل 

رود و  دیانتی است هد در آن هار عبادت بشمار می

بزرگترین گناا غیبت و دروغ، دیهانتی انسهان سهاز 

است هد از ایران برخاستد و رسالتی برا  این هشور 

 .دارد

همههد در  اّمهاهها بسهر خواههی آمهی  ها و قرن سهال

ههیالبهاء،  ه ههال عبه ه ههد حه ه هههت و همه هیّتوقه ه ه ههد  یشخصه ه ه هه

و ودش با نام ایران و عشق بد ایران عجهین بهود 

ها  امهروز و  ا   هروزان راهنمها  نسهل چهون سهتارا

 ■ .و تعالی خواهی بود ترقّیایران بد شاهراا  آینیءه

 ها یادداشت

هال  .، تر مهءه ف۴۴۳، چهاو قهاهرا ص ماهالمقا   -۲ روزنته

F. Rosenthal هاال  .۳۲۲ .ص هال در تر مهءه مطله  به روزنته

هیح می ههطالح  تو ه ههرب در اصه هر عه ه هور از غیه ه هد منظه ه هی هه ه دهه

هان ) زبان ه ههرب عجمه ههی عه ههرسشناسه ه هردم    ه هور  مه ه ه ( از امپراته

لهءه  دچنهین نگهاا هنیهی به هم .باشهنی پیشین ساسانیان می مقا

ه هاطر به هتاد یارشه ههالم در د اسه هان اسه هران در  هه هور ایه هام حضه ه نه

 The Persian Presence in theهتهابی بهد همهین نهام:



51 

 

 

 ۳۴۴-۳۴۳پیام بهائی شمارا  

 ۳۴2پیام بهائی شمارا 

Islasmic world 

هریط  -۱ هراط و تفه هاعی ایهن ا ه بهرا  دالیههل تهاریخی و ا تمه

 .۴۴-۶۶نک: اسالمی نیوشن، 

هرا  دا -۳ ه ه هائی  به ه ه ه هار بهه ه ه ر آثه ه ه ه هد دیگه ه ه هابد به ه ه ه ههات مشه ه ها بیانه ه ه هه

 .مرا عد  رماییی یاران پارسیهتاب  بد مخصوصًا

لبهاء -۴  .۲۲۶، ۲عبیا

هوان  -۴ ه ه ها عنه ه ه هنیا به ه ه ههخنرانی نویسه هتن سه ه ه هد مه ه ه هی به ه ه هاا هنیه ه نگه

هزد  رّ ایه ه هاءا   ه هران،  بهه در انجمههن ادب و  رهنههگ ایه

هان، ژوئهن  -تامبهاخ همارا ۱۳۲۱آلمه هد در یکهی از شه ها   هه

 .درن خواهی شی پیا  بهائیءه آتی مجلّ 

هانی  -۶ ه لبنه هامی  ه همنی نه ه هنیا و انییشه ه ههالن نویسه شههکی  ارسه

لبیان امیرو  مجاهی هبیر(، هد لق  68۶9-69۴۶)  ا

هان می هورد ایشه هد در مه هی:  گر ته لبهاء آیتههی از  ...نویسه هیا عبه

هود هیا به هزر  خه هایق بزرگههی و  .آیهات به خیاونهی  میههع حقه

اصهالت و نجابهت و  ضهائل و مناقه  را در و هود او  مههع 

هد  . رمهودا بهود بسهیار نهادر و همیابنهی هسهانی ههد بهد ایهن همه

ین در هد آخهر ...هماالت علمی و روحانی آراسهتد باشهنی

هود ه ه ههت را دارا به ه ههل و حکمه ه ر  ...عقه ه ه ه ه هالت رأ  و نظه ه ه در اصه

عمیق و قّوت برهان و محکمی اسهتیالل نظیهر  بهرا  او 

ر  ...نبهود ه هد اگه هامی بهود هه در عظمههت اخهالق و علههم در مقه

لبهاء  ریهی ] [ دههر و وحیهی عصهر و یگانهءههسی بگویی عبیا

هودا اسههت هد نپیمه لغه هءه دوران اسههت راا مبا ههن  .اعجوبه و ایه

ههی از  هارءه  دایکه ه ه هابد دربه ه ه هر مشه ه هار نظه ه ه ها اظهه ه ه هیّتهه ه ه و  شخصه

لبهاء است  .هماالت حضرت عبیا

 .این دو بخش بازنویسی شیا است -۷

زادا در سال  علی  مال محّمینویسنیءه معروف سیی  -۶

هد بد  مسایل ایرانءه شمسی رشتد مقاالتی در مجلّ  ۲۳۴۳

هران می ه هاعی ایه ه ههات ا تمه هد  تحقیقه ه هرد هه ه ههت درن هه پرداخه

ه هان مجلّ هابی بهبعهیها از سهو  همه هام د د در هته اا خُ نه لقیاا  ما

ایهن هتهاب شهامل اظهارنظرهها  مثبهت  .منتشر شی ایرانیان

هد  ه ههت هه ه هان اسه ه هورد ایرانیه ه ه ههی در مه هفاندو منفه ه ه ّسه ههش  متأ ه بخه

ه ه هارتر و مفّصه ه ر به ه ه ههی آن په ها  منفه هر  لنظرهه ه ههش دیگه تر از بخه

 .است

 یااران پارسایتهوان در هتهاب    از ایهن مهوارد را میبسهیار -۴

لبهاء  هد شامل نامد ها  حضرت بهاءا  و حضرت عبهیا

 .تبار است مالحظد هرد خطاب بد بهائیان زردشتی

ابهرا  شهرحی در مهورد  -۲۳ هد  .نهک هسیاسای و  هرساالءه مانی  به

سیاست از نظر حضرت و مقالءه  (۲۷۶-۱۲۶ مینایزدانی،)

لبهاء  .بد قلم  رح دوستیار در همین شمارا عبیا

 شناسی کتاب

، شهرهت ایران و تنهائیشعلی:  محّمیاسالمی نیوشن، 

 ۲۳۷۶انتشار، طهران 

هز:  هواح  تشهویقبروهشهاو، دومینیههک پرویه له ها  آموزنههیا، ا

هران و  ه هائی در ایه ه هان بهه ه هد زنه هاب به ه لبهاء خطه هیا ه هاءا  و عبه بهه

، جامعه شاناختی -های تاریخی بهائیان ایران، پژوهش، هنی

 ۱۳۲۲نشر باران سوئی 

هیزادا،   مهال هانخ  علههی:  محّمه ها ایرانیه هات مه هانون لقیّه ، هه

 ۲۳۶۳معر ت امریکا 

هو:  ه ه هؤاد ، مینه ه هینا و  ه ه ه سه ههل،  هتی  ا ه ه ه شه ها  بهیا ه ابتکارهه

هران ه هان در ایه اران، پژوهش، بهائیه ا اان ای ا ا ااریخی بهائی ا ا اای ت ا  -ها

 ۱۳۲۲، نشر باران سوئی جامعه شناختی

لبهاء گردآورنهیا عبیالحمیهی اشهراق  ،پیا  ملکاو ، aعبیا

 .۲۴۶۴م، مطبوعات بهائی هنی خاور ، چاو سوّ 

،____b
 .۲۴۴۶، مطبوعات بهائی آلمان یاران پارسی 

،____c اه ا االءه مانی  هان رسا ه هتات آلمه هر  ییههی، دارمشه ، عصه

۱۳۳۴. 

،____d اای ااران پارسا ا اار ی اه افتخا ا ا اه ب اوا  مبارکا ا اءه ال ، مجموعا

 .مطبوعات بهائی ایران

بهائیاان ایاران، ، میارس بهائی در ایهرانمؤمن، موژان: 

ااریخی پژوهش ا ا اای ت اناختی -ها ا اه شا ا هوئی جامعا ه هاران سه ه ر به ه ه ، نشه

۱۳۲۲ 

 عبیی ۲۲۶، طهران خاطرا  حبیبی، حبی : مؤیّ 

ههیون: aوهمههن هران،  ریه ه هردم ایه هرزمین و مه ه اای ، سه ا راهنما

 ۲۳۴۱، اسفنی کتاب

،____b ر بهاران صا و شصت سال مبارزه با آیین بهائی ، نشه

 ۱۳۲۲سوئی 

ها:  ه ه ههی، مینه ه هالءهیزدانه ه ه هد رسه ه ه ه هالءه مینیّ ه ه د رسه هیّ ه ه ه سه ، سیا

اه ار خوشا ا ارمن و ادب و هن ریّ  ۲۴ هایی از خا ه ه هاق، نشه د دورءه میثه

هی  ه ه ه هر  ییه ه ه هویس، عصه ه ه سه هر،  ه ه ه ههن ادب و هنه ه هاالند انجمه ه ه سه
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ل  بخش او 

 ءـهاعبدالب  تـرحضراثن رد آانز
ترقّهی من در سعی و هوششم هد عالم نساء را بد عون و عنایهت  مهال مبهارک چنهان 

 دهم هد هّل حیران ماننی یعنی در روحانیّت و  ضائل و هماالت انسانیّت و معر ت

 

 مینو فؤادی

 

ها  امهروز مراحههل نهضهت آزاد  زنههان از آغهاز ته

گوناگونی گذرانیا و نشی  و  رازها  بیشمار دییا 

این نهضهت را بهد سهد مهون یها سهد خیهزش  .است

در  ۲۴۲۳هد در دهد  اّولمون در  .انی تقسیم هردا

انگلستان، هلنی،  رانسد، امریکا و دیگر هشورها  

هتار  ه ههوق أر حههّق غربههی رخ داد زنههان خواسه   و حقه

و نیاز  اّول نگ  هانی  .مساو  با مردان بودنی

ها مو   گردیی زنانی ههد تها  بد نیرو  هار خانم

ها  ا تمهاعی   ّعالیّتحال در منازل بودنی وارد 

 .و حقوقی مساو  با مردان بخواهنی شونی

حهادث شههی  ۲۴۶۳ههد در دههءه  دّومدر مهون 

اینک  .طلبیینی ها  بیشتر  را می بانوان آزاد 

ها در بیمارسههتان خانم هر هه ههار ،  هتها، شه ها  تجه

هها    ّعالیّتتمهامی  ارتهش، حمهل و نقهل و تقریبهًا

هتار  ه ا تمههاعی مشههارهت داشههتنی و نههد تنههها خواسه

هر بها همکههاران مههرد خهود بودنههی بلکههد  حقهوق برابه

هههس از  ه ههاملگی و په ه ه ههورد دوران حه ه ه ههوقی را در مه ه ه حقه

ههوق  ه ه هههی، حقه ه هها   نسه ه ها و آزارهه ه ه ه ههان، تجاوزهه ه زایمه

 .شینی مساو  در ازدوان و غیرا خواستار می

شروع شی و هنوز  ۲۴۶۳م هد از دهد مون سوّ 

ههها  گونههاگونی دربههارءه  ادامههد دارد شههامل بحث

، نحهوءه تعبیهر و تفسهیر دّومها  مهون  همهان ههیف

ها  نژاد  و  اقلّیّتدستاوردها  آن، حقوق زنان 

 .باشی مذهبی، و غیرا می

ها  ه ها به ه ههتین روزهه ههائی از نخسه ههاریخ دیانهههت بهه ته

قعههءه بیشههت و وا .نهضهت آزاد  زنههان رقههم خهورد

چادر از سر انیاختن حضرت طاهرا، شرهت زنان 

ها قههوا  دولتههی و  بهابی زنجههان و نی ریههز در نبههرد به

یعءه آزاد  زنهان لتوان ط ها  آنان را می  انباز 

ههمار آورد ههورد  .بشه ه ههاءا  در مه ه ههرت بهه هالیم حضه ه ه تعه

بانوان، اساس و پایءه آزاد  زنان و شناسایی ارزش 

د، و در دوران حضرت ریز  نمو واال  زن را پاید

هها  ه ه ههی به ه ه ههواهیم دیه ه ه ههد خه ه ه ههرحی هه ه ه ههد شه ه ه ههیالبهاء به ه ه عبه

هها  حکیمانههد حضهرتش  امعههءه بهههائی  راهنمایی

بهد عنهوان نخسهتین  امعههءه دینهی  ههان تسههاو  و 

آزاد  زنان را امر   یایی ناپذیر از تعالیم خود 

 .ساخت

هنیم ههد  در ایهن مقالهد دورانهی را مطالعهد مهی

و غرب و آغاز مون مقارن با بییار  زنان در شرق 

 .نهضت آزاد  زنان در اروپا و امریکا اسهت اّول

طور  هد خواهیم دیی آنچد بانوان شرق و غرب ب

ههود  ه ههر  خه ه ههرا  آزاد  و برابه ه ههروز به ه ها امه ه ه هاز ته ه ه از آغه
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ههرت  می ه ه ه ه ههواح حضه ه ه ه ههات و اله ه ه ه ههتنی در خطابه ه ه ه خواسه

ها نامههد ههد  عبههیالبهاء و یه ها  حضرتشههان خطههاب به

ها  بههائی  اینهک بها  امعهد .بهانوان آمهیا اسهت

شرق و غرب است هد بتواننی این اهیاف عالید را 

هوشههنی هههر چههد  آن می تحّقههقهاسههت در  هههد سال

بیشتر بد هیف نهائی آن هد تساو  هامل حقوق 

بانوان  ماّد روحانی و معنو  و  ترقّیزن و مرد و 

 .باشی نزدیک نماینی

 

 آمان زنان در اجتماع

 مساویو خواستاری حقوش 

ازین قهرن بیسههتم همهانطور ههد گفتهیم دهههءه آغه

گیر در هشمکش زنان برا  شاهی دگرگونی چشم

تر در مؤثّربیست آوردن مساوات با مردان و نقشی 

 آزاد  ا کههار و شهناختن حقههوق بشههر . امعهد بههود

هتوّ ههد  ه ههد نامالیمههات و محرومیّ هها   تمههردم را به هه

هر  .ا تماعی و زنیگی دشوار زنان  ل  هردا بود

هها   گوشهد از ههرا زمهین شهاهی روایهات و داسهتان

طر یاران  .بهتر بود موقعیّتتالش زنان برا  احراز 

هها   تساو  زنان در انگلستان با تشکیل انجمهن

رأ  برا  زنان، دادن لوایح متوالی  حّق طر یاران 

ههها  بههزر ،  ییپیمها بهد پارلمههان، تظههاهرات، راا

 موقعیّتشهرونیان را بد توّ د  مؤثّرها   سخنرانی

نامطلوب خود در ا تماع  ل  نمودا در این راا 

زنان آمریکهائی  .هردنی تحّملصیمات زیاد  را 

 حهّق نیز برا  تساو  با مهردان در  امعهد و احهراز 

رأ  در پارلمان با هوششی خستگی ناپذیر ماننی 

ها  زنان انگلیس دادخواهی نمودا و با ایجاد گروا

ی نهضت حقوق زنان، انجمن ملّهها    معیّتو 

رأ  زنههان و انجمههن مههیا عان حقههوق زنههان و  حهّق 

ها را بردارنی و  ا  خود را امثال آن توانستنی سیّ 

 .در  امعد تثبیت نماینی

زنان در در هشورها  خاورمیاند ماننی ایران نیز 

ها  سیاسی و انقالبی شرهت داشتنی از  هشمکش

سیاسی هد بد لغو  ملد شرهت آنان در تظاهراتی 

( و نهضت مشهور بد تنباهو 6872قرار داد رویتر )

ههم .(6890انجامیههی ) ههی را هه ههان ایرانه ههین در  زنه چنه

بینیم  طلبی اوائل قرن نهوزدا مهی مبارزات مشروطد

هار مهردان صههیا  خهود را بههرا  ایجههاد  ههد در هنه

ههروطیّت ههی مشه ههی هردنه   .بلنه
 
ههی ه ههکیل  حتّ ه پهههس از تشه

 نبءه اسالمی  مجلس و تصوی  قوانینی هد بخاطر

ههان  هانوان نههیاد، زنه ه ههوقی بههد به خههود هیچگونههد حقه

در قانون اساسی، با  حّق مأیوس از داشتن هرگوند 

هرّ  ایجههاد انجمن هاتّحاد  ماننههی ههها  سه ههییّه  د غیبه

انجمههن آزاد  و  رات وطهنانجمهن مخهیّ ، نسهوان

ها   ّعالیّتاین  .خود ا زودنی  ّعالیّتبد و غیرا  زنان

و بهرا  بیسههت المنفعههد  هارهها  مفیههی و عهامّ در 

ها  ه ه ه ههر، به ه ههتی بهته ه ههاعی و سرنوشه ه ههوق ا تمه ه آوردن حقه

ههاالت  ها نوشههتن مقه ه ههیارس دخترانههد و به تأسههیس مه

روزنامد ، صور اسارافیل، ایران نوها  هشور ماننی  در  

ااین ا اال المتا اانون، حبا ا ا، قا ا ا ا اانو  اثری  ا اااای وطا ههام  نا ه انجه

صیا  خود ترتی  بود هد بانوان  گر ت و بیین می

 .نیرسانی گوش مردم مید را ب

ها و  ه ه ههیالبهاء در آمریکه ههرت عبه ههد حضه ههانی هه زمه

انگلستان بودنی بارها با سران طر یاران آزاد  و 

مساوات زنان مالقات داشتنی و با سخنانی تشویق 

آمیهز  نهبش آنههان را تحسهین نمههودا و آنهان را بهها 

تا مساوات تاّمد بین ذهور و اناث در اصولی مثل: 

خهارق ات ترقّیهحقوق حاصل نشود عالم انسهانی 

ههی ه ههادا ننمایه العه
6
ههنا می  ه ههی آشه ه ههان و  نمودنه ه ههد آنه ه به

دنیا   ردا بیشتر از امروز دنیا  زن  آموختنی هد می

 ترقّیخواهی بود زیرا ملکات روحانی رو بد عرون و 

شرهت  حّق در لنین با نماینیا خواستاران  .است

ها اعضهها   در انتخابههات پارلمههان، ها به و در آمریکه
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زنان و طر یاران تساو  زنان مالقات  اتّحادهلوو 

ا   و هوشش آنان را ستودا آینیا هّمتنمودنی و 

آمهال نمودنهی زیهرا  هها آرزو مهی شکو ا برا  خهانم

ههین ههومی به ههان  صههلح عمه ههاعی زنه ههی از راا مسه الملله

.یابی تحّقق
2 

 

 ناث و ذکور عنااهلل واحا بوده و هستا  

و ناث ا  :  رماینی بیان حضرت بهاءا  هد می

واحههی بههودا و هسههت، و مطلههع نههور  ذههور عنههیا

با یک شعاع بر ] م جلّی ن بد یک ت جلّی بر هلّ رحم  

[تابی می هلّ 
3
شعار  برا  بانوان بهائی شی تا از  

برا  تغییرات  رد  و ابتیا  تاریخ این دیانت 

رغم راا علی  .ها  ا تماعی هوشش نماینی پیشر ت

خود داشتنی،  پر پی  و خم و دشوار   هد رویارو 

 ءهبها شههامت و  هیاهار  ثابههت هردنهی ههد شایسههت

بعهالوا  .باشنی مقامی هد بد آنان عنایت شیا می

 ،تعالیم و قوانین بهائی در مورد نهی تعّید زو ات

ه تعلهیم ا بهار  بههرا  دختهر، ت طههالق، و مکروهیّ

لزوم شرهت زنان در  میع امور ا تمهاعی سهب  

هانوادا و عههادات ههها  بهههائی رسههم  شهی هههد در خه

   ایش را بد مساوات و احترام بد گذشتد تا حیّ 

ات و ا کار آنان در زن بیهی و نظریّ  اهّمیّتمقام و 

گونی در با این دگر .همءه امور محترم شناختد شود

هانوادا، ههد در دیانههت بههائی هسههت ءه سهاختمان خه

دههی،  مرهز  و محور اصلی  امعد را تشهکیل می

ان تمایز  احشی زن موقعیّتبهائی در بهبود  ءه امع

اسالمی داشت  ءهخصوص  امعبا  وامع دیگر ب

ههد بهر اسهاس خرا هات هههن زنهان را نهاقص عقههل 

اروپائیانی هد در ایران با بهائیان  .آوردنی بشمار می

ها را دییا  خانم موقعیّتتماس داشتد و از نزدیک 

بودنی در گزارشات و خاطرات خود بد این نکتد 

 .هننی اشارا می

ههد ههورّ   امعه ه ههناس و مه ه ههانیر شه ه ههتانی الکسه ه خ لهسه

ههد در  Aleksander Jablonowski  وبلونوسهکی

با بهائیان در بغیاد آشنا شی در یکی از  .م ۲۶۷۲

ههائی را  ه هههت بهه ههاالتش دیانه هوّ مقه ه ه ههمّ تحه ه و  لی مهه

ههان ههد زنه ههل مالحظه ههر ت قابه  عههاملی باعهههث پیشه

شود  ایست هد نمی این نکتد :گویی دانی و می می

.آن را انکار هرد
۴

 

 

 زنان بهائی ایران از مقنعه تا آزادی

 
ّ
سال رهبر   امعد  ۱۴ حضرت عبیالبهاء طی

برا  پیشبرد اصل تساو  حقوق زنان با مردان در 

هی  زمان سکون و سکوت را بهرا  بهانوان  هایز 

نییینی و نظرگاهشان از تساو  حقهوق نیهز بهاالتر 

  رماینی: می .بود

د بهم نسهاء را من در سعی و هوششم ههد عهال  

ی دهم عون و عنایت  مال مبارک چنان ترقّ 

ههلّ  ه هههد هه ه ههی در روحانیّه ههی یعنه ههران ماننه ت و حیه

.ت و معر ت ضائل و هماالت انسانیّ 
۴

 

ها  بههائی  در صیها لوح و نامد خصوصی خانم

ههرار می ههویق و عنایهههت قه ههورد تشه ها از  را مه ه ه ههی ته دادنه

ها  راا نهراسههنی و در بههاال بههردن مقههام و  سههختی

ه :بیانههاتی مثههل . ایگههاا خههود بکوشههنی ه  ءها  ورقه

ن اسهت، و حم  الهرّ  د امهاءنظهر عنایهت متوّ همؤمنهد 

.سایءه رحمت ا کنیا بر  رق هنیزان یزدان
۶
 :و یا 

نسائی و بر سر مقنعد  ءها  هرچنی در  امع ا  امهلل

دار  ولی حلل عر ان بر قامت نسهوان نمایشهش 

.تر بیشتر است و آرایشش عظیم
۷
بد زنان هد تا آن  

ی بودنی شجاعت و  سارت حقّ زمان محروم از هر 

داد تا پا بد مییان گذارنی و در تکمیل  ضایل  می

 .خود بکوشنی و از مردان پیشی گیرنی

هر ها ان آندر ایه ههزمه ههان  رغم تالشن علی  ههها  زنه

ی از پایگاا حقیر ا تماعی، در زنیگانی یبرا  رها
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ه ها تغییهر  دادا  ت خهانماهثریّ هنههوز  .نشههیا بهودهه

بسیار  از داشتن سواد محروم بودنی و با آنان بد 

شهی ههد بایهی تهابع نظهر  ر تهار می  هعیفدعنهوان 

خود از دانش و هماالت  مردانی باشنی هد در حیّ 

 .بهرا بودنهی و بها زن ر تهار  عادالنهد نیاشهتنی بی

و پا  زنان را  هنوز زنجیرها  بنیگی و اسارت پر

سهو  آزاد  و تسهاو  حقهوق بها د از هر حرهتی ب

هاز مههی  در چنههین محیطههی  .داشههت مههردان به
 
ههی ه  حتّ

ها  بهائی برا  رسیین بد آمال نهائی خود  خانم

یعنهی برابهر  زنههان و مهردان، راهههی نهاهموار و پههر 

ها  ه ه ههد اغلههه  به ههتنی هه ه ههیش داشه هراز در په ه ههی  و  ه نشه

ههود هراا به ه ها  .نامالیمههات همه ه ههیالبهاء به حضههرت عبه

ا نهایت شفقت و راهنمائی، حکمت، و عالقد و ب

 امعد نسوان را از اعظم  ترقّیپیشر ت و مهربانی 

راا  امور دانستد هر گاا یکی از بانوان را در ایهن

آمیز او را مشحون  دیینی با لوحی شفقت ق میمو ّ 

 ساختنی: الطاف خود می

علما   ما  ر ال غا ل و تو آگاا وظ  الیوم ع  

ّ  ...اقوام و ملل هور و تو بینا و با انتباا  من
 
 ت حی

 ّ اقبال  خر ر ال د وم را سزاست هد نساء را بقی

بطال ت ایمان غال  بر ا  قوّ د  رمود و اماء را ب

.مییان
۶

 

خواستنی ههد  سوا  آن از مردان و زنان هر دو می

 :ت نماینیزنان همّ  ترقّیبرا  پیشبرد و 

را  یا  یکییگر نماینی  زن و مرد حقوق خود

یکهییگر هننهی نهد بهد  ان و دل خیمت بد د ب

هز بهه ههام  ه هر و عنههف و ایههن مقه هوّ د  به ههان  ءهقه ایمه

ههود ه ه ههل نشه ه ههد  .حاصه ه ه هههذب به ههی منجه ه ه ههوب بایه ه قله

ا  باشی تا هر نفسی دیگر  را بر خود  نفحات

.م دانیمقّیم شمرد ند آنکد خود را مقیّ 
9

 

 

 باون تساوی حقوش زن و مرد

 عالم انسانی کامل نیست

حضرت عبیالبهاء مسئلد تساو  حقهوق زن و 

 نسی یا گر تن  تعّصباتمرد را از قال  عیم 

حقوق ا تماعی برابر با مردان باالتر بردا و آن 

ههرا   ههقرا اصههلی الزم به هه تحّقه  ءهوحهههیت  امعه

تههرین  تسههاو  زن و مهرد مهمّ  .داننهی بشهر  مههی

 بایست  امعد بشر  آن مو وعی بود هد می

 رمودءه ایشان تساو  زن و نمایی زیرا بد  را حلّ 
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ایجهاد وحهیت  ءهاّولیّ ها  اصلی و  مرد از پاید

این امر را حضرتشان بارها  .عالم انسانی است

در مالقات با رهبران حمایت حقوق زنان در 

از آنجها ههد  .انگلیس و آمریکا تأهیی نمودنی

عیالت پاید و اساس اصالح  امعد است و از 

آنجا هد عیالت از هر چیز  نزد خیا عزیزتهر 

 :است لذا

نمایی هد زنان و  عیل نیز چنین اقتضا می ...

در  ...مردان مساو  باشنی تربیت واحی شونی

زنهی و مهرد  نیسهت ههرهس قلههبش  نهزد خهیا

تر است هرهس  بتر است نزد خیا مقرّ  روشن

پهس  .تهر ایمانش بیشتر است نزد خیا مقبهول

شما بایی ش  و روز بکوشیی هس  همال هنیی 

تا در  ضائل عالم انسهانی مسهاو  بها مهردان 

باشیی تا در  میع شئون عالم انسانی چنهان 

هنیی هد مردان شهادت دهنی هد شما با  ترقّی

 ترقّهیزنها در اروپا خیلی  .آنها مساو  هستیی

انهی  ر هال نرسهییا در هءهد ز بههنهو اّماانی  هردا

ر ال برسنی  در ءهد امیی من چنان است هد ب

.شود آنوقت عالم انسانی هامل می
60

 

 

 آگاه نمودن زنان به مقا  خود

حضرت عبیالبهاء در مکاتبات خود بانوان را 

مؤمنهد،  ءهبا هلمات و القابی ماننی امهللالبهاء، ورق

د طیّبد روحانیّ  ءهن، ورقحم  ، اماء الرّ الٓهیهنیز درگاا 

دادنی تا مقام و منزلت  و نظایر آن مخاط  قرار می

باال بردا بد قیرت روحهی و روانهی ایشهان  آنان را

ر بیانی این خطاب چقیر ا  امهللا  اگ .بیا زاینی

ههر عنههوانی  ایههن عنهوان  خهر :یها مبهارک اسهت

  :و است و  وهر هر الطا ی

اشرف از ا  امهلل البهاء اسم و لقبی اعظم و 

د پهس به ...آن بسهتایمد را بو این نیا تم هد ت

م  ان بکوش تا حقیقت این لق  در تو مجسّ 

.گردد
66

 

 متوّ هددر اهثر این مکاتی  زنان را بد این نکتهد 

 :نماینی هد می

ههان  ههیم زنههان ته بههد  ضههل و موهبهههت  مههال قه

هر نهادنههی و مههردان محتجبههان  هر سه مردانگههی به

آن نسهاء چههون   .زنهان بهر رخ انیاختنهی مقنعهءه

شیر ژیان و پیل دمان در مییان عر ان بتاختنی 

 ههل  ءهو این ر ال چون اّمهت دّ هال در حفهر
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هد توانا  ...تو خوشنود شو و خورسنی ...خزیینی

.ت قییمد قرار یا تیگشتی و بر مسنی عزّ 
62
  

 ش لین تشرّ در اوّ  Lua Getsingerبد لوآ گتسینگر 

  رماینی: ا میدر عکّ 

معنی پهرچم اسهت تهو د زبان  ارسی بلوآ در 

 بایی بیرق و پرچم من باشی و در شرق و غرب  

.ییآعالم بد اهتزاز در
۲۳

 

شی هد در ایران  این مراحم زمانی بد زنان دادا می

 
 
هردنی  زنان را بد اسم پسر یا شوهر خطاب می حتّی

ههور ه ه ه ههر تد و در هشه ه ه ه ه ههیس  ها  پیشه ه ه ه ه ههی انگله ه ه ه ه ا  ماننه

نادیههیا گر تهد بههیون دادخهواهی زنههان را پارلمهان 

 .گذارد  واب می

 

 تشویق به تحصیل و فراگیری

  ها تحصیل دانش از مطال  عمیا در نامد

 حضرت عبیالبهاء بد بانوان است:

ههان تهها دوشههیز گان در مکاتههه  و مههیارس عر ه

تربیت نشونی و تعلّم علوم و معارف ننماینی و 

هه ههنایع الزمههد نکننههی و به د تحصههیل بههیایع و صه

ّ تربیت  تربیت نشونی حال انتظام نیابی د الٓهی

[ مهادران] ههاتزیرا روز  آیی هد ایهن بنهات امّ 

هاتنی هد تأسیس بی اطفال امّ مرّ  اوّلگردنی و 

. ضائل در طینت هودک نماینی
6۴

 

هه در مقابهل علمههاِء :تواننههی زنهان دانشههمنی می ن م 

ههح و د علههی االرض بهه ههی قههاطع و بیههانی وا ه دلیله

هالمهی  صهیح له  برههانی المهع و نطقهی بلیهغ و 

.بگشاینی
65
ورقءه مبارهد  ناب طاهرا چهون در  

نهایهت  لهوا نمهود و سههب   سهلک نسهاء بهود بههی

حیرت عموم گردیی اگر از ر هال بهود ابهیًا چنهین 

.نمود  لوا نمی
61
چون :  رماینی در مکتوبی می 

د و انوار رحمانیّد د و  ضائل روحانیّ هماالت معنویّ 

نساء باهر  ءهگردد و در ز ا  در قمیص اناث ظاهر

ههوا ههی  له هتر باشه ه ه .اش بیشه
67
هان  ه ه ههویق  مخه ه ها را تشه ه هه

صحبت از گرمی هوا و سرد  آب  : رماینی هد می

ههار  هزار و طههراوت چمههن و  ویبه و لطا ههت بههاغ و گله

.نیارنی
68
بلکد هوشش نماینی تا بیشتر با تالوت  

آیات و اقامءه بیّنات و بیان ادلّد و برهان خهود را 

 .آشنا سازنی

ههیم ه ه ههاطر عه ه ه ههد خه ه ه ههد به ه ه ههانی هه ه ههد  در زمه ه ه ههد توّ ه ه ه به

ههها  لنههین  ها  تسههاو  زنههان روزنامههد درخواسهت

رأ   حهّق طر یاران   معیّتاز شرح شورش  مملوّ 

ههان در خیابان ه ههرت  زنه ه ه ههود، حضه ه ه هههر به ه ه هها  آن شه ه ه هه

عبیالبهاء درمجمع حقوق زنان در لنین  رمودنی: 

بایی نساء در تربیت و تحصیل هماالت بکوشنی و 

زور و د حقوق خویش نماینی ند ببد تربیت احقاق 

ز ر زیرا بهد حسهن تهیبیر و تربیهت طله  مسهاوات 

.نمودن شأن عاقل است
69

 

بد آموزش  ا  هد حضرت عبیالبهاء د ویژاتو ّ 

توانی مو وع  و تحصیل دوشیزگان داشتنی خود می

در ایران دورءه قا ار  .ا  قرار گیرد پژوهش  یاگاند

ها  مکت  خاند .میرسد برا  دختران و ود نیاشت

 هردنی و موادّ  سالگی قبول می 7 دختران را تا سنّ 

ههاب  ههد هته ه هر به ه ارآندرسهههی منحصه ا ا ههود قا ههیارس  .به ه مه

 .شی میسیونرها  مسیحی ادارا می توّسطمعیود  

ههائی  ههدر  امعههءه بهه ههد در  یناّوله ههد دخترانه میرسه

ههی مههاّل  توّسهههط ۲۶۶۱مههاهفروزک در  دهکههیءه  عله

 سهپس .سهیس شهیأد خهانم ت ان و همسرش علویّ 

د هران بطمنیرا خانم ایاد  در  توّسطا   میرسد

دوشیزگان وطن تحت نظامت  ءهیییّ یتأ ءهنام میرس

بد تشویق حضرت  .هار هردد د اشرف شروع بقیسیّ 

ههال  ه ه ههیالبهاء در سه ه ه هههی 6962عبه ه ه ههن ایرانه ه ه -انجمه

سیس شهی و در تأ ی تربیت شرق و غربیآمریکا

ها  مؤثّر بهد میرسهءه دخترانهد  ها همک طول سال

 .نمود تربیت بنات ءهمیرسنام د طهران ببهائی 
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ه ها اصههول  ییههی آمههوزش و په رورش و ایههن میرسههد به

ی بهههائی ماننههی یمههان آمریکههات معلّ تحههت مههییریّ 

 ءهبرنام .شی سوزان مود  و لیلیان هپس ادارا می

ه ه ه ه ههوم و اخالقیّ ه ههامل عله ههیرن و شه ه ههی آن مه ات و درسه

شاگردان میرسهد تربیهت بنهات بهد  .ت بودروحانیّ 

حسهن ر تهار و ههردار معهروف بودنهی و برخهی ر هال 

 سهدرترانشان را برا  تحصیل بد این میهشور دخ

  . رستادنی می

هیهیها  حضههرت عبههیالبهاء در أت

ههتمکاتیه  خههود بهد  هاز  اهّمیّ و نیه

ن بد تحصیل دانش حم  اماء الرّ 

هه ه هر هّمه ه ه ههم، به ههد  ت وو عله ه توّ ه

میارس بهائیان برا  ایجاد 

تیریج د دختراند ا زود و ب

مهیارس دخترانههد تربیههت 

ههیار  از  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه در بسه

 .ها تأسیس شی شهرستان

ههی می ه ه ه ه ههد  : رماینه ه ه ه ه ه میرسه

ههمّ  ه ه ههات اهه ه ه ه بنه ه ه ه  ءهاز میرسه

ذهور است زیرا دوشیزگان 

ایهن قهرن مجیهی بایهی نهایههت 

ه ه ه ه ه ههارف و اّطه ه ه ه ههوم و معه ه ه ه الع از عله

ههیم  ههرن عظه ههیایع ایههن قه هنایع و به صه

.داشتد باشنی
20
 ها  پیهاپی با تشویق 

بهردن سهطح دانهش  حضرت عبیالبهاء برا  باال

ها و دستور ایجاد مجمع نسوان، زنان ایرانی  خانم

ال در تشکیالت بههائی حا هر را برا  شرهت  عّ 

  .نمودنی
 
ها  اروپائی و  ترتیبی دادنی هد خانم حتّی

و  Emogene Hoagg آمریکائی ماننی ایمو ن ها 

ماننی  ناب ی نزد دانشمنی  مّیتیا لوآ گتسینگر 

ابوالفضائل گلپایگانی موا یع مربوط بد دیانت 

 .بهائی و سایر ادیان را  راگیرنی

بها چنهین رهبهر  و هوششهی بهود ههد در دوران 

نوبد خود د حضرتش زنانی برخاستنی و هر یک ب

ههیبهرا   هر  سههطح دانههش خانم ترقّ ها و پیشههبرد امه هه

 .خیمات عظیمد انجام دادنی

عصمت ئی ماننی در ایران زنان دانشمنی بها

ههه ههتو ی ملق  ه هتیانی مسه ه ههانم آشه هایرا، در خه ه ه ههد طه   به

با قلمی توانا  ایران نومقاالتی در روزنامد  دمجموع

و دالئلهی منطقهی خواسهتار آزاد  زنهان از زنههیان 

هشور  نویسی:  این خانم می .بیسواد  بود

هههد نیمههی از شهههرونیانش از تربیههت و 

 تمّینو  ترقّیتحصیل محروم باشنی 

هد زنان برایش ممکن نیست چد 

هههی ه ه ه ه ه ههیا مه ه ه ه ه ه ههی  درس خوانه ه ه ه ه ه ه تواننه

الفکر پهرورش  رشهرونیانی منوّ 

ه ه ه ه ه ههی و ملّ ه ه ههیدهنه ه ه تر ت را نیرومنه

ههی ه ههم  .نماینه ه ه هههش و عله ه و  دانه

ههرم ه ه هر را سه ه ه هههگی دخته ه اید همیشه

دانههی و از مههردان  دختهران مههی

خواههی هههد بهرا  تأسههیس  مهی

نهادها  تحصیلی برا  زنهان 

هلیی اقیام هننی و عقییا داشت 

زنان  ترقّیت در هشور و ملّ  پیشر ت

 .است

ین زن ایرانی است هد اّولد اشرف قیسیّ 

برا  هس  دانش بد حضرت عبیالبهاء بد تشویق 

تا در بازگشت بد مجاهیت در آمریکا سفر نمود 

ههیامهر  .نسههوان مشهغول گههردد ترقّ
۱۲
و  در سههال  

ه از دانشهگاا ۲۴۲۷  ءههها  بوسههتون و هلمبیها در ه

هاز بههد  لیسهانس و  ههوق لیسهانس گر ههت و سهپس به

تشهویق حضهرت عبهیالبهاء از دانشهگاا آمریکهائی 

لگی نائل بیروت بد دریا ت دیپلم پرستار  و قاب

ههی ه ههاوت و .گردیه ه ه ها ذهه ه ه ههد آمریکه ه ه ههیا  ورود به ه  از ابته
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هر  اّطالعهات وسههیع و سالسههت بیهان ایههن دخته

هرار داد بههد  خهانم  ههوان همگهان را تحههت تهأثیر قه

ها   نحو  هد روزنامد ها  معتبر آمریکا مصاحبد

 مترقّیدختر چاو رسانینی و و  را د ایشان را ب

این در زمانی بود هد ند تنها  .نامیینی می شرقی

در ایران بلکد در آمریکا نیز تعیاد زنهان تحصهیل 

ههی ههمنی هههم بودنه ه .هههردا و دانشه ه ه د و خههیمات خیریّ

اقیامات این خانم برا  تزئیی آگاهی و معلومات 

هر زیسهتن، بهبهود و ههع  زنهان ایهران، چگهونگی بهته

ههان، ههییریّ  هودهه ه هز مه ه ه هاران و نیه ه ه ههارگران، و بیمه ه ت هه

ههین مؤسّ  ههات گردانه ه ههتان، سه ه ههی بیمارسه ه ههزر  ماننه به

ههان و  ها و در لبنه ههد در آمریکه درمانگههاا و مههیارس چه

ها  متماد    لسطین و چد در ایران در طول سال

تحصیل علم و دانش زنان بهرا   اهّمیّتنمودار 

پیشهبرد  امعههد و آسهایش و ر ههاا شههرونیان هشههور 

.است
۱۱
ذهوریّت  : رماینی حضرت عبیالبهاء می 

 و  رزانگی بد لحید و سبلتاناثیّت و مردانگی و   

و یال و هوپال نبودا بلکد بد هّمت و [ ریش و سبیل]

قهیرت و معر هت و ثبهات و اسهتقامت و اشههتعال و 

زنان حجلد ] جالبّات ح  انجذاب بودا چد بسیار ر  

قهّوت اعظهم ر هال مبعهوث د ب[ نشین = زنان در پردا

شینی و بسا مردان هد در تحت مقنعد ذّل و هوان 

صفت است و شرط و د پس نظر ب .نیمحشور شی

.مناط سمت و سیرت ند نقش و صورت
۱۳

 

 اّولیّدها  غربی دوران  در مورد خیمات خانم

اشارا نماییم  ها نوشت ها ی است امر بایی هتاب

هد ،Martha Rootبانوانی چون مارتا روت بد نام 

ههس ) مو هه  ایمههان ملکههد مههار  رومههانی شههی عکه

، Isabella Brittinghamایزابال برتینگهام  ،(۶۳ص

 Laura Cliffordدریفههوس -لهورا هلیفههورد بههارنی

Barney-Dreyfus   مرهههون  کتاااب مفاوضااا هههد

هانوانی مثهل دهتهر مههود  و هّمه ت اوسهت، و نیهز به

دیگران هد در مهیارس بههائی ایهران و بیمارسهتان 

هردنی و خواننیگان را بد منابع  ت خیمت میصحّ 

 ■ .شیا ر وع دهیم د هد در این زمیند نوشتدمتعیّ 

 دنباله در شمارل بعا

 ها یادداشت

امانی -۲ ا اا  آسا ا هارات پی اائی، از انتشه اا  بها ا ا ریّ  پی ه ه هد نشه ه د ماهانه

ه ه هانی ملّ هان ایرانههی، نمحفههل روحه هرا  بهائیه هد به  ۱ی  رانسه

 ۳۱۴بییع، ص ۲۴۷-۶، ۱۳۳۲سال 

 .۱۷۷ص ،همانجا -۱

اائی -۳ ا ات بها ا ا اوش زن در دیان ا اا  و حقا ا اانی، مقا ا اادی روحا  ؛مبا

ه ه لّ ر آثهار امهر  یزدانهی، احمهی، لجنهد م ه ۲۳۷ی نشه ، ییعبه

 .۷۶ص

4- Moojan Momen, The Babi and Baha’i Religions, 

1844-1944, George Ronald, Oxford, 1981, p.27. 

 ۲۳۴ی مطبوعات امر  ملّ  ءهس، مؤسّ مکاتیب عباالبهاء -۴

 .۳۶، ص۷بییع، ن

 .۲۷۶همانجا، ص -۶

 .۷۳همانجا، ص-۷

 .۱۳۳صهمانجا،  -۶

ر آثهار امهر  بزبهان  ارسهی و ملّ  ءه، لجنالآثارباای   -۴ ی نشه

هاین هان غربههی،  -عربههی، النگنهه ههییع ۲۴۴آلمه ، ۲۴۶۷-به

 .۳۴۷، ص۲ن

ه ءه، لجنهمجموعه خطابا  حضر  عبااالبهاء -۲۳ ی نشهر ملّ

هاین ه ههی، النگنهه ههی و عربه هان  ارسه ه هر  بزبه ه هار امه هان  -آثه ه آلمه

ههی،  ه ه ه ه ههییع،  ۲۴۳غربه ه ه ه ه ه هفر ۲۴۶۴به ه ه ه ه ه ه سه ها،  اّول، در  ه ه ه ه ه ه اروپه

 .۲۶۴-۴صص

 .۱۳، ۱۲، ۱۴همانجا، صص -۲۲

 .۱۳۶-۷همانجا، صص -۲۱

اان -۲۳ ا ا ا ا اران تاب ا ا ا ههاب، مؤسّ اخت ه ه هروغ اربه ه ه ه ه،  ه ه ه ه ههاو و  ءهسه ه ه چه

هتان،  هو، هنیوسه هرآت، دهلههی نه هارات مه ههییع،  ۲۳۶انتشه به

 .۲۴۳، ص۲۴۴۴

 .۲۴۷همانجا، ص -۲۴

 .۷۴همانجا، ص -۲۴

 .۶۳همانجا، ص -۲۶

 .۴۲-۱همانجا، صص -۲۷

 .۶۲همانجا، ص -۲۶

 .۳۳، ص۱،نباای  الثار -۲۴

 .۳۲۴، صپیا  آسمانی -۱۳

هیلورا، -مهنهاز ار منهی -۱۲ ر پیاا  بهاائیداسه ه ، ۱۳۲۲، اهتبه

 .۱۳ص ،۳۶۳، شمارا بای  ۲۶۶

 .۳۶۴-۷ها   همانجا، شمارا -۱۱

 .۴۲ص ،همانجا -۱۳
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 اء هب رغبحضرت عبدالبـه  اهیی از سفرانهمٔ نکته
 اآلاثر تألیف جناب محمود زراقنی  نقل از بدایع

 

 مخارج سفر

مکهّرر بهد خهّیام حضههور و  ،قبهل از مسها رت ...

ه : رمودنهی هههد ملتهزمین رههاب می د در ایهن سهفر به

نماییم هد  رمود از   رمودءه حضرت مسیح عمل می

نماییی چنان منقطع باشهیی ههد  هر شهر  عبور می

و چهون  .دامهن شهما ننشهینید آن شهر به زغبار  ا

ههوت  ه هههت دعه هههک و ا ابه ههد امریه ه هها رت به ه ههول مسه قبه

ه هنگرا اء ههم از هها  صهلح و اخهّوت  رمودنهی احبّ

ههی ها ته ههان امریکه هههرها و مجمههع بهائیه ارک  میههع شه

مصهاریف سهفر مبهارک را دیهیا و هد ههاملی مبلههغ 

شانزدا هزار دالر  مع هردنی و در دو برات تقییم 

سهاحت د به اّولچهون بهرات  .حضور اطهر نمودنهی

بد  اسکنیریّدانور رسیی  ورًا پس  رستادنی و از رملءه 

 ناب میرزا احمی سهراب هد در واشنگتن بودنی 

امر مبارک صادر هد این و وا را بزود   ،هییأبد ت

ه د و مصهاریف سهفر بد صاحبانش رد هنیهی زیهرا تهیّ

ههی و  اگههر مو ههود نبههود قبههول می .مو ههود اسههت شه

ههال  الههواحی مؤّهههی در ایههن خصههوص صههادر و ارسه

 (۴ص ،۲ن ،زرقانی) .امریکا گردیی

 

 ها [ اروپاییخوراکل ]ک  کثر  ا  

 در هشتی سیریک ۲۴۲۱مارس  ۱۴

ههانی  ... ههءه  وقه ههارک در طبقه ههاق مبه ههد اطه بعههی به

چا  عصر  .تشریف بردا قیر  استراحت نمودنی

 ل  ه  [ میل  رمودنی و از هثرت ا  در رستورانرا سر میز ]

نمودنی هد دو ساعت نیست  ها صحبت می اروپایی

ه ناههار خوردا ل انهی حهاال بهاز بها چها  غهذا  مفّصه

 .خورنی می

 

 حقوش رنجبران

 ۲۴۲۱مارس  ۱۶

[ هد سیاهی شهر ناپلسواد میینءه ناپولی ]از دور 

 .از شهرها  بزر  ایتالیاست بد نظر مبارک رسیی

و چهون  .صل بد خشهکی ایسهتاددر آنجا هشتی متّ 

محاربد بین عثمانی و ایتالیا بود و عیاوتشان با  ایّام

یی هد اگر هر یک از آنها یکی از  یکییگر بد در د

دیهی بهیون  میود را در بلی خویش قوم مخالف خ

ههواب تعههّرض میؤسهه هه ال و  ه ههود له  هنمه ه ه اء از ذا احبّ

هر و  حضهور انهور ر هاء نمههودا بودنهی ههد و هود اطهه

ملتزمین رهاب مبارک چون در لباس شرقی هستنی 

هرّ  ههد تعه هاپولی پیههادا نشههونی، چه ههد در نه ض اهههالی به

مسا رین شرقی وانگههی بها مولهو  و  ینهءه عثمهانی 

هآن بود هد نظر بد ر ها   .مسلّم بود اء بیهرون احبّ

ههی از   تشههریف ههل هشههتی بعضه ها نشههینی از داخه ه  رمه

 .ها  شهر بد نظر مبارک رسیی ها و عمارت خیابان

آن روز چنی مرتبد از حقوق رنجبران بیان  رمودنی 

ل زحمت هش چقیر تحمّ  ها  زغال الهد این حمّ 

هههی الزم  می ههی خیله ههان و  قیرنه ههیر محته ههی، چقه نماینه

ها بههد  نههداسهت صههاحبان همپههانی و اعضههاء هارخا

 هت مزدورها ولو  زئی باشهی در شهرهت سههمی 
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 .ت آنها شودن نماینی تا سب  ر اهیّ معیّ 

 

 تمجیا از نوازناگان

 ۲۴۲۱اپریل  ۴

ا نهان یهزد نههازل و  حهّق ل در عصهر الهواح مفّصه

صادر شی و بد  هت غهذا  مبهارک ناههار و شهام 

بعی  .قیر  شوربا طبخ نمودا سر میز مبارک آوردنی

از شام حال مبارک خیلی بهتر بود و تا دیر وقت در 

[  الس بودنی و نالد و نغمهءه موزیهک اطاقبیرون ]

آن  .هم هر صبح و عصر پس از ناهار و شام بلنهی

ش  یکی از نغماتشان را بسیار تمجیی  رمودنی و 

هار لیههرا هههم بههد موزیکههانچی ] [ انعههام نوازنههیگانچهه

 .عنایت نمودنی

 

 کنیم طعا  جسمانی نمیمااخله در 

 ۱۳۲۱اپریل  ۶

هنگهام صهرف چهها  دسهتورالعمل ورود بههد  ...

رسهیم   رمودنهی ههد چنهی روز دیگهر می نیویهورک می

ها منههزل را خودمههان در هتههل بگیههریم  بایههی همههد  ه

ّ  اّما .اء نشویممزاحم احبّ  اء مجالس اگر در منزل احب

بعی  رمودنی: برویی سر میز ناشتا  .باشی عی  نیارد

بخوریی، و خود مشغول تحریر الواح گشتنی تا وقت 

ذهر غذا  بسیط و  .ناهار هد سر میز تشریف آوردنی

دوستان غرب عرض هردنی در  . رمودنی مختصر می

ا  امریکا دستورالعمل عنایت خصوص غذا بد احبّ 

رمودنی ما میاخلد در طعهام  سهمانی آنهها   .شود

 ...هنیم، میاخلءه ما در طعام روحانی است نمی

 

 ذکر شهاای این ظهور

 ژوئن مونتکلر حومءه نیویورک ۱۱

ه اء تبیهین ایهن بیهان عصر آن روز در مجمع احبّ

خواهی   رمودنی هد هرهس می حضرت مسیح را می

با من بیایی بایی صلی  خود را بهد دوش خهویش 

پس ذهر شهیا  این ظهور اعظم  رمودنی  .بردارد

اب شیراز  رسیینی تا بد شهادت آقا میرزا عبیالوهّ 

هد چون از حبس طهران عزم قربانگاا یزدان نمود 

هر بهر قههیوم  مهال مبههارک نهههاد و  اّول در زنهیان سه

بوسد داد و بعی با یک یک از دوستان مصا حد 

رد نمود و چون از این  هرائ   هارغ شهی رقصهی هه

و چون  .بشکن بشکن نمودا عازم مییان  یا گردیی

بد ذهر بشکن بشکن نمودن رسیینی خود بد حالت 

هه آن شهههیی در آمینههی و نعرا ه ههی زدنههی و هیفیّ ت را یه

بهردار  از حضورشهان ...انیهی پس از ورود حضرت عبیالبهاء بد نیویورک یهک شهرهت  یلم

ه  : رمودنهی د شهود. حضهرت عبهیالبهاء  هورًادرخواست هرد ههد ا هازا دهنهی  یلمهی از ایشهان تهیّ

ممکهن اسهت در امههاهن  اء نگرانهی خهود را از ایههن ههد ایهن  هیلم. برخهی از احبّهبسهیار خهوب

 :عمومی و سینماها نشان دادا شود حضور مبارک عهرض هردنهی. حضهرت عبهیالبهاء  رمودنهی

 Hotel. نتیجههد ایهن هههد  هیلم بسههیار هوتهاهی از ایشههان در  لهو  هتههل آنسهونیابسهیار خهوب

Ansonia آوردنههی بههر داشههتد شههی، و حضههرت عبههیالبهاء در حالیکههد بسههو  دوربههین تشههریف می

 .ق دارعالء امر آسمانیت در سراسر  هان مو ّ یا بهاءا  این وسیلد را در راا ا   رمودنی: 

ه سههاهن بههروهلین  ههیلم  MacNuttنههام آقهها و خههانم مکنههات د بعهیها در منههزل یههک زون بهههائی به

 تر  از حضرتشان برداشتد شی.طوالنی

 ۱9۱۲سپتامبر  8، ۱0( شماره انگلیسی) نجم باختر 
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ه ه ه ههیمجّسه ه هههس می .م نمودنه ههی از مجله ه ههی:  بعه ه ه  رمودنه

ت شهیا  این ظهور را نسبت بد استقامت و هیفیّ 

اصحاب مسیح مالحظهد هنیهی مقهام امهروز هجها و 

ام آن نفوس هجا، ببین تفاوت را از هجاست تا مق

 .بد هجا

 

 طبخ غذا برای میهمانان

 ژوئن ۱۳

با بع  خّیام بد  ،صبح پس از اوراد و اذهار

و خود  ،بازار تشریف بردنی برا  خریی لوازم طبخ

و  . رمودنی و ود اقیس رسییگی بد امور طبخ می

ههود  ه ه ه ه ه ههین به ه ه ه ه ه ههات چنه ه ه ه ه ه ههه  اوقه ه ه ه ه ههفر اغله ه ه ه ه ه ههن سه ه ه ه ه در ایه

ههی   علههی الخصههوص اوقههاتی هههد مهمههان مخصوصه

گاهی هد  ًااتّفاقپرداختنی و  داشتنی خود بد طبخ می

هسی مهمان نبود را ی بد زحمت خّیام و طهبخ 

شینی و بد  زئی نان و پنیر قناعت  مخصوص نمی

 .نمودنی می

 

 تساوی حقوش مرد و زن

 ۲۴۲۱نوامبر  ۲

ه) ه ها تبّسه ه هد خانمبه ه هی م رو به ه هودا  رمودنه ه ها نمه ه ههن در هه ( مه

اروپا و امریکا گفتم  قط در یک مسئلءه رأ  است 

رنی و طل  مساوات مردان مؤخّ  بد هد زنان نسبت

در بهاقی مسهایل و شهئون مردهها بایهی  ...نماینهی می

چد بسیار ر ال هد در اروپا  .طل  مساوات نماینی

هار مشهغولنی و آنچهد د و امریکا از صبح تا عصر ب

ه ینههی صههرف زینههت و زیههورنما انیوختههد می  ءهو البسه

 ...شود ها  آنها می رنگارنگ و میها  تازا خانم

هًا ه ه واقعه ه ههارا عمله ههردان بیچه ههی ءهآن مه هههخص  .زناننه شه

آمینی قیر  غبار بر  محترمی با خانمش نزد من می

بد شوهرش   ورًا .هفش آن خانم محترمد نشستد بود

آن مرد بیچارا غبار  .ها  مرا پاک هن گفت هفش

من  .بد من هردهفش خانم را پاک نمود و نگاهی 

گفتم خانم آیا شما هم هفش شوهر خود را پاک 

گفتم  .هنم هنی؟ گفت من لباس او را پاک می می

این نشی این مساوات نیست شما هم بایی هفش او 

بار  حاال شما گاهی هم خوبست  .را پاک نماییی

 .طر یار  مردها نماییی

 

 بیننا اینها اهل شرش را با نمر حقار  می

  ۲۴۲۱دسامبر  ۶

میز تشریف بردنی، چون طعهام  وقت ناهار سر

 :باشهی  رمودنههی هههد تنهاول نمودنههی بههد پیشخیمت

هرسی و میز من دم  در است اینجا سهرد اسهت، 

هرا  هها   هز و هرسهی خههالی داریههی هرسهی مه شهما میه

آن ش  شام مبارک را ساعت  ...دیگر قرار بیهیی

ز تناول مالزم  هاز بد اطاق مبارک برد و پس ا ۴

 .شام زود استراحت  رمودنی

 

 دسامبر ۷

ا  اطراف امریکا ههد هنگهام عرای  احبّ  ...

شی تا وقت ناهار  وداع تقییم شیا بود تر مد می

بردنی خیلی سرما بود چون از  هد سر میز تشریف می

دور دیینهی ههد بهاز هرسهی مبهارک را دم در نشههان 

ا اهل اینه ... رمودنی .دهنی دیگر تشریف نبردنی می

نوع  من مح  عز   .بیننی شرق را بد نظر حقارت می

و تأدی  و تربیت این اشخاص چنی روز ریا هت 

بعی  .نمایم هنم و بد آنها اعتنا نمی بد خود قبول می

ف شهیا ر ها  از آن آنچد بد حضور مبهارک مشهرّ 

 رمایی سر میز نمودنی تشریف نبردنی و قبول  تشریف

هم بد آنها نگفتنی  غذا  آنها نفرمودنی و سب  را

تا خودشان  همیینی و عذرخواهی هردنی ولهی ههر 

هتر عنایههت می  رمودنههی و  روز بهد آنههها بخشههش بیشه

 ■ .دادنی ها را انعام شایان می پیشخیمت
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 اءسیاست از دیدگاه حضرت عبدالبـه 
 

لبهاء یعنههی سههال هیا ها   دوران زنههیگی حضههرت عبه ها 6844هه هیالد   6926ته هر یکههی ازمه هاریخ بشه هم ته هر تالطه ادوار په

قهرن  دّوم در نیمهءه .نامنهی هها در  ههان غهرب می را عصر انقالب 6848تا سال  6789از انقالب  رانسد در سال  .است

هد ر نهوزدا ایههن انقالب هون سهاخت و تشههکیل دولهتهها ر ته هام هشهورها را دگرگه ه  تهد نظه ها  ملّ هیوین قهانون اساسههی هه ی و ته

هد  لهو رانهی ها را بهد آهسهتگی و دموهراسهی هیم بهد قهیم به هءه .قه ههرها را دگرگهون نمهود و در زمینه  انقههالب صهنعتی چههرا شه

 .ساز اون گر ت المللی رقابت تسلیحاتی در  هت آمادگی برا   نگی سرنوشت روابط بین

لیتاریسم می ه اواخر قرن نوزدا را دوران می را تفکّ تمایهل  طلبهی و نظهامی یعنهی برتهر هها   گهرا و ارزش ر  نهگنامنی زیه

رههود  در ایهن زمهان سیاسهتمیاران ایهران بهد آهسهتگی از .ها  ا تماع رسوخ نمهودا بهود مثبت بد  نگ در تمامی بخش

ر بهود ءعلما با مقاومت و  تنءه سو هر دطلبی ازها  تجیّ  شینی ولی هوشش و خواب چنی صی سالد بییار می در  .در گیه

لبها دو اثراین دوران است هد حضرت  حکومهت اختصهاص  دیهن و رابطهءه سیاسهت و بهد مسهئلءه خهود را تمامهًا مههمّ  عبیا

ربها  .هسیاسی  رسالءهو  همانی  رسالءهدهنی:  می یابهی ولهی نگهاا حضهرت  مسهائل سیاسهی زمهان انعکهاس مهی اثهر دو آنکهد در هه

لبهاء بهد آینهیا اسههت و در ادامه هان حضهرت بههاءا  دیهیگاا ءهعبهیا هیم  تعهالیم پهیر بزرگوارشه ها  ایهن آئهین  ییهی را ترسه هه

ل .هننی می لبهاء را در زمینهءه ءهاین تحقیهق عهالوا بهر دو رسها مطاله  مربهوط بهد سیاسهت  نهامبردا بیشهتر آثهار حضهرت عبهیا

 هان مورد بررسی  آینیءهالت چهارچوب دموهراسی و تحوّ  متن علوم سیاسی میرن یعنی در بررسی نمودا و آنها را در

 .دهی قرار می
 

 فر  دوستاار

 

 سیاست چیست؟

دارا  مفهوم واحی  نیست  سیاست واژءه

ههد در دو معنهههی  هامّ بلکه ه ههاّص و  عه ه هه خه ههرداد به ه هار به ه  هه

 مشی و سیاست یعنی خّط  عامّ در حالت  .شود  می

ههیف  پیشهبرد ههار یها شیوا تأثیرگذار ، تنطیم و

 .نی خواا در زمیند خصوصهی و خهواا هشهور معیّ 

سیاست را در علم قهییم و عههی  خاّص در مفهوم 

نامیینی هد تنظیم و ادارا  می عتیق هنر هشوردار 

 .گر ت می مربوط بد شهرونیان را در بر تمامی امور

االنههد معنههی اقههیام  عّ د علهم  ییههی سیاسههت به در

هشور،  ءهمسائل مربوط بد ادار  هت اثرگذار  بر

در احههزاب   ّعالیّهتهها  حکههومتی،  پسههت احهراز

ههراهت در سیاسههی و ها شه هئولیّت یه هها  ادار   مسه هه

 .مملکت است

ا  از  ا  یهها مجموعههد چنانچهد دیههن را پییههیا

ههر ههد به ههامی تعریهههف هنههیم هه ههار، اصههول و احکه  ا که

ههان ههال انسه هار و اعمه ه ههات، اخهههالق، ر ته ها  احساسه ه هه

د ههر دینهی بهر گردد ه می تأثیرگذار است، وا ح

 دو بینیش سیاست را در هر اساس تعالیم و  هان

تاریخ  .دهی  می تحت تأثیر قرار خاّص و  عامّ مفهوم 

ادیان در دوران  .بشر نیز گواهی بر این میعاست

ههود ه ه ههاریخ خه ه هههف ته ههد دوران مختله ه ه هاز هه ه ه ههد درآغه ه ، چه

چد هنگام زوال اخالقی، در هر زمهان  ی ویشکو ا

رو  ایهن از .انی ا  بر سیاست اثرگذار بودا ندگود ب

ها  سیاسی آئین بهائی مورد  بجاست هد دییگاا

 .تحقیق قرار گیرد مطالعد و
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 مورد مسئلءه بیاناتی هد حضرت عبیالبهاء در

توان بد چهار گهروا   می هننی را  می سیاست عنوان

 نمود:تقسیم 

سیاست یعنی شهیوا  عامّ مطالبی هد مفهوم  (الف

نی را هیف معیّ  پیشبرد هار یا تأثیرگذار ، تنطیم و

صهورت د را به آن ءحضرت عبیالبها در بر دارد و

 عنهوان دقهی داراخال ءه نبه ی ههد بیشهتریها توصید

 .هننی  می

آن  خاّص مفهوم  مسائل مربوط بد سیاست در (ب

 .هشههور ءهحکومتهیار  و ادارارتبهاط بهها روش  و در

 رسالءه در ء ا  دیگر حضرت عبیالبها بیش از هر

ا ههتم  همانی ا هها سیسه ههوردار ، نظههام یه ههد اصههول هشه به

 .هننههی  مهی حکهومتی و خصهائص زمامهیاران اشهارا

مهتن دموهراسهی  در تحقیهق حا هر در همانی   رسالءه

ههذار لیبههرال و ههد روش  از گه ههتبیاد  به حکومهههت اسه

 .گیرد  می مورد مطالعد قرار مردمساالر

در مورد رابطهد   عبیالبهاءمطالبی هد حضرت  (ج

هننی و مو وع محور   می دین و سیاست عنوان

این اثر را بایی در  .دهی می را تشکیل هسیاسی   ءهرسال

ههتن  ههّولمه ههیا تحه ههیون یعنهههی  ه ه ههین  سکوالریزاسه ه شه

ههد و مؤسّ  ههییگر تجزیه ههی از یکه ههی و سیاسه ههات دینه سه

 در اینجا بایی  رق گذاشت بین دو .تحلیل نمود

 ا  قانونی بود و مفهوم سکوالریزاسیون هد مسئلد

ی دو سیسههتم حقههوق دینههی و مههینی یباعهث  ههیا

ی هد یک یمعنی دنیاگراد گشت و سکوالریسم ب

بینی است هد دیی خود را بد  اییئولوژ  و یا  هان

 .سازد می دنیا  زمینی محیود

المللی هد  روابط هشورها و سیاست بین مسئلءه (د

ه بهد ازمنجهّر بایهی  پیشههبرد  ان برداشهتن  نهگ ومیه

 این مطال  در زمینءه . هان گردد در اتّحادصلح و 

سهو   هههانی د ل  ههانی شههین یها حرههت بههتحهوّ 

 المللی قابل شین و بسط دموهراسی در سطح بین

 .استتوّ د 

 

 عمل : شیولعا   ( سیاست در مفهو  ١

 ها تأثیرگذاری در پیشبرد هاس روش و

یکی از مفاهیم محور  هد حضرت عبیالبهاء 

هه ه ههود به ه ههات خه ه ههوان روش د در مکاتیههه  و خطابه ه عنه

ههین ه ههی و تعیه ههیءه اساسه ه ههار هننه ه ههردار ر ته ه ههان و هه ه  بهائیه

 راننی پیرو  از می تکرار از آن سخند ستاینی و ب می

را در چنی  مقصود از آن .است الٓهیسیاست 

مهربانی و عیالت نسبت هننی:  می  ملد خالصد

در  .هها بهیون هیچگونهد تبعیضههی بهد  میهع انسهان

  رماینی: می 411 صفحءه 3  لی مکاتیب

 میهع بشهر اسهت د مهربانی ب الٓهیسیاست 

...حقیقی است این سیاست   ،بیون استثناء
*

 

 و در همانجا:

بهائیان را ثروت هنز ملکوت اسهت و عهّزت 

عالم انسان وحیت د ب ...قربیّت درگاا هبریا

مم مهربان،  رقهی ا    میعد خیمت نماینی و ب

ههه  ه ههان نمه ه هههت  در میه ه ههع را دوسه ه ه ههی،  میه ه ه گذارنه

 .نماینی م  الٓهیدارنی، متابعت سیاست  م 

ههفحءه ه ههاب صه ههان هته ههد 43 و در همه ههد  در نامه ه ا  هه

  رماینی: می خطاب بد بهائیان غرب امریکاست

ههی  ... ههاهر و روحه ههی طه ههی ثابهههت و قلبه بهها عزمه

 الٓههیترویج تعالیم د مستبشر و لسانی ناطق ب

ها وحههیت عههالم انسههانی در قطهه   بپردازیهی ته

مریک خیمد برا هرازد و  میهع ملهل متابعهت ا

 ٓ هیّد نماینی و ایهن معلهوم اسهت ههد سیاست ال

ٓ سیاست   عموم استد عیل و مهربانی ب هیّدال

د از دییگاا بهائی بایی بها  مّشی انسان ر تار و خّط 

ههد ه ههه  از گونه ههد مو ه ه ههی هه ه هه ا  باشه ه ههتن میه ه ان برداشه

اختال ههات، آشههتی و بسههط دوسههتی و عههیالت در 

 . هان گردد
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ا  در هنگرءه انجمن آزاد  ادیهان  در خطابد

ههتن در ب   ه ه ه ه ه ه ه ه هههی 24سه ه ه ه ه ه ه ه اا ) 6962  مه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  (2ن ،خطاب

  رماینی: می

ههدمها بایهی از سیاسهت  هر  الٓهیّ اقتبهاس هنهیم هه

هنی همان  نوعی هد خیا با بنیگان خود معاملد م 

بایی دست از اوهامات و تقالیی  ...نوع ر تار نمائیم

حهّق نمهائیم و از اخهتالف و د برداریم و تمّسک ب

 خطابا  دردر همین زمیند  .ا تراق ا تناب هنیم

 مهربان هلّ  خیاونی   رماینی:  می 3صفحد  2 لی 

 میهع د دههی و به را خلق هردا و  میع را رزق م 

نمود  الٓهیّدمهربان است پس بایی متابعت سیاست 

توانی سیاستی  زیرا بشر هر قیر هوشش نمایی نم 

خیا با  میع  .تأسیس نمایی الٓهیّدبهتر از سیاست 

همههد د صهلح اسهت مها چهرا در  نهگ باشهیم او به

 .مهربان است ما چرا نامهربان باشیم؟

زان ر تار انسان را حضرت می باالترین ارزش و

ها  بد  میع انسان ت و مهربانیمحبّ   عبیالبهاء

عاع این سایر تعالیم بهائی تحت الشّ  .دهنی می قرار

ا چنانچد مرور  بد مادّ  .تعلیم اساسی قرار دارنی

ههد دّوم ههح اعالمیّ هائیم وا ه هر نمه   هههانی حقههوق بشه

 ر تهد و زمینهءهشهود ههد آئهین بههائی قهیمی  راتهر  مهی

ههرا  آن هههت ا ه ههاطفی  هه ههی و عه ههراهم اخالقه ه  را  ه

 سازد: می

 هر هس: د  هانی حقوق بشراعالمیّ  2 مادءه

هی  گوند تمایز ، بویژا از حیث نژاد،  توانی بی می

سیاسهی یها ههر  رنگ،  نس، زبان، دین، عقیهیءه

ی یها ا تمهاعی، ملّ  أدیگر، و همچنین منش عقییءه

ههر  ها هه ه ههام  و ههعیّتثههروت، والدت یه ههر، از تمه دیگه

 اعالمیّدها  ذهر شیا در این  آزاد  حقوق و همءه

د عمل عالوا نبایی هی  تبعیضی بب .منی گردد بهرا
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هههی ههع سیاسه ههر و ه ههی به ه ههد مبتنه ههی هه ها آیه ه ه ههایی یه ، قضه

المللی هشور یا سرزمینی باشی هد شخص بهد  بین

، مستقلّ دارد، خواا این هشور یا سرزمین  تعلّقآن 

هه ه ههر خودمتحهههت قیمومیّ ها غیه ه هها ت یه ههی، یه هار باشه ه خته

 .آن بد شکلی محیود شیا باشی حاهمیّت

 

 :خاص  مفهو   ( سیاست در2

 کشور ااری و ادارلروش حکومت

ههءه ه ه ه ه ههان را از  نبه ه ه ه ه هههی  هه ه ه ه ههاع سیاسه ه ه ه روش  او ه

ههات  هشههوردار  و ههومتی در زمههان حیه سیسههتم حکه

تهوان چنههین  مهی حضهرت عبهیالبهاء بطهور خالصههد

 توصیف نمود:

ههها   گونهدد ی اسهتبیاد بهیدر هشهورها  آسهیا

ها بههود ایههن  حکومهت ایههران در .مختلفهی حکمفرمه

سلطنت  ها  سیاسی بایی دوران را از نظر سیستم

ها رژیهم .مطلقهد نامیههی طنتی مطلههق لههها  سهه دراروپه

(Monarchy Absoluteر تد ر تد تبییل بد مشروطد ) 

یعنی حکومتی هد مطابق قانون اساسی  .شینی می

ههد محههیود اسههت و اختیههارات تهها حههیود زیههاد   به

  .(Constitutional Monarchyشود ) می مجلس واگذار

  در این راا برداشت مؤثّرین هشور  هد قیم اّول

ههمن  هر بههود و حضههرت بهههاءا  در ه بریتانیهها  هبیه

لو  ملکه در  6817ها  خود بد سالطین سال  پیام

هننی  می ستایش دو اقیام او را خصوصًا ویکتوریا

 توّسههطار  ذگه دیگهر  قههانون یکهی لغهو بردگههی و

ها    نگ 69قرن  دّوم نیمءهامریکا در  .مجلس

آبراههام  هّمهتداخلهی را پشهت سهر گذاشهتد و بهد 

ههد  ها ایههن همه ه ههی لغههو گردیههی به لیههنکلن قههانون بردگه

ه ه ه ههژاد  به ه ههات نه ه ههائل د تبعیضه ه ههی از مسه ه ههوان یکه ه عنه

 ءهمتّحیایاالت  .ت خود باقی مانیقوّ د ا تماعی ب

هد  ین هشوریست هد نظام دموهراسی رااّولامریکا 

ههیط  ههن یعنهههی محه هههر آته هها در شه ههیش از آن تنهه ها په ته

هوچکی امتحان شیا بود در مملکتی وسیع و بها 

ههال  ههاخت و در سه هرار سه ه ههیرال برقه ههتم  ه ههود سیسه و ه

(، 6789، قیر  پیش از انقالب  رانسد )6771

در  .بد عنوان یک  مهور  اعالم استقالل ههرد

 .رأ  محروم بودنی حّق از  این زمان زنان هنوز

 ها  دموهراتیهک نام رژیمد ما ب آنچد امروزا

 اّول و نیمهءه 69قهرن  تحهّوالت شناسهیم نتیجهءه مهی

اروپا از قهرن  و  السفءه متفّکرین .قرن بیستم است

وا و محیود ساختن تقسیم ق   الد  مسئلءهمی هفیا

ههاختنی ه ههرح سه ههیار را مطه ه ههارات زمامه هههس از .اختیه  په

ها  تلخ  تجربد ها  داخلی و ها و  نگ انقالب

ها   ها  غربی هنونی در سال دموهراسیتاریخی 

شهکل گر تههد و اصههول  دّومبعهی از  نههگ  هههانی 

هد  ههانی حقهوق بشهر را در قهوانین اساسهی  اعالمیّ

قرن  دّوم نیمءه تحّوالتانعکاس  .خود گنجانینی

 نگ  هانی  ءهنوزدا و اوائل قرن بیستم تا خاتم

را در آثار حضرت عبیالبهاء  6969در سال  اّول

ایشهان ههد  ین اثهراّوله .هنیم می بد و وح مشاهیا

دهی  می زمان را پوشش تحّوالتمسائل سیاسی و 

آخهرین  .هسیاسای   ءهرسال دّوماست و اثر  همانی   ءهرسال

ها   مسائل سیاسی را در خطابد مطال  در زمینءه

امریکها و ا متّحهیدر ایهاالت  ایهراد شهیا خصوصهًا

توقیعهات پهس از آن تها هنگهام صهعود مبهارک در 

 .یابیم می 6926سال 

 

 همانی   ءهرسالروش کشورداری در 

در زمیند روش هشوردار  و شهیوءه  هرسالءه مانی  

هههتحکومهههت دارا   ه ه اهّمیّ ه هههت و رو  خاّصه ی اسه

در این رسالد اصولی  .سخن آن با ایرانیان است

زنجیهر بهههم ههها   شههود ههد ماننههی حلقهد مهی عنهوان

در  6875حضههرت عبههیالبهاء در سههال  .مرتبطنهی

 رسالءهحضرت بهاءا   خواستءهد سالگی ب 36 سنّ 
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را در زمیند علل پیشر ت و آبادانی و زوال و  همانی  

ها نگاشههتنی .انحطههاط دنیه
6
ههام   هالد  اقههی نه ههن رسه ایه

صورت سیستماتیک د با آنکد بنویسنیا است و 

در آن عوامل پیشر ت و آبادانی و  اّماتنظیم نگشتد 

ی یهها زوال هشور با آوردن مثال خرابی وهمچنین 

اصول  .گیرد می از او اع ایران مورد بررسی قرار

صهریح  ءهآئین بهائی نیز در ایهن رسهالد بهیون اشهار

سهاختار رسهالد نمها  ههاملی از نظهام  .آوردا شهیا

در خاتمهد  .دههی مهی سیاسهی آینهیا  ههان را ارائهد

 این تحقیق خطوط اصلی ایهن نظهم  ییهی روشهن

 .گردد می

صهورتی ههد در د عوامهل پیشهر ت و آبهادانی به

ایهن ترتیه  د تهوان به می گردد را می رسالد بررسی

 خالصد نمود:

هر بهرا -۲ ههدار  از دبه ههش و انه ههد بر  خ   -۱ .ر شه

هههالق و ه هههش اخه ههرو  خاّل  نقه ه ههن در دوران نیه ه ه ههد دیه ه ه قه

ههکو ا ه ههتم  -۳ .ی آنیشه ه ه هههش سیسه ه ههومتی در نقه ه ه حکه

هانی،) آبههادانی هشههور هتم پارلمه هانون و  سیسه حکومههت قه

هد پایهد هوم مهردم هه ها  دموهراسهی را تشههکیل آگهاهی عمه  هه

اخالقههی و  ظر یّهتنقهش زمامهیاران ) -4 .(دهنهی مهی

توسعد اقتصاد   اهّمیّت -۴( مهارت در ادارا هشور

هها   پیشر ت بردار  از بهرا ر اا ا تماعی وو صنعتی )

هنّ  ه ههیرن آور  علمههی و  ه ها  مه برقههرار  روابهههط  -1 .(هه

سیاسی و اقتصاد  با سایر ملل و پیشبرد صلح در 

 . هان

 :زوال عوامل خرابی و

هزان دیههن وی اخههالق )تههینّ  -6 قههییمی شههین و  خه

هودن اصهول آن را نبه ه  سههاد علمهها  دیههن  -2 .(قابهل ا ه

 علمها و طلبی و تفسیرها  مغر هاند و سهود ویانءه قیرت)

هیّ  ه سه هاد  ه هوّ  ایجه ه هانع در راا تحه ه هر تو مه ه زوال  -3 .(ل و پیشه

 نهگ و  -4 .دسهتگاا سیاسهی و  سهاد زمامهیاران

 .یی و ستیزا

 د عامل نخستین رفاه و پیشرفتر  دانش و خ  

مباحهث  عنهوان ههردن یکهی از بها همانی   رسالءه

هر پایهد مههیرن  تحههّوالتشهروع  روشههنگر  و ا  عصه

را  سیاسهی آن  لسهفءه بحثی هد در .گردد می آغاز

نامنی و در محور آن این سؤال  می تئور  پیشر ت

شههود و  مههی قهرار دارد هههد پیشهر ت چگونههد ممکهن

ایههن  اهّمیّهتدلیهل  .مسهیر آن چگونهد خواههی بهود

تفّکر بحث در آنست هد در  لسفد یونان باستان و 

  مسهیحی
 
ها  در قهرون وسهطی نظههام عهالم را ثابهت یه

در این  .هردنی می ایستا و هامل و همیشگی  رض

هر   مههی( Ordo) اوردورا  ظههام هههد آنن نامیینههی هه

ارات گر تد تا مو ودات زنیا و ا ، از سیّ  آ رییا

یهک  ها، در طبقات مختلف ا تمهاع، ههر انسان

 و ثابت خود را داشهتد و از آن سهر مشّخص ا  

این نظام میار بستءه  در .هردنی ی نمیی تخّط یمو

و پیشر ت مفهومی نیاشت و انسان  تحّولهستی 

ها  .نههاچیز  در چههرخ گههردان آ ههرینش بههود ءهمهههر ه به

عصر  ییی بطهالن ایهن نظهام  علمی در هشفیّات

پیشهر ت دانهش بشههر   .مهیار بسهتد ثابهت گردیهی

توانی دگرگهون  می وا ح ساخت هد نظام  امعد

 .شرایط زنیگی انسان را بهبود بخشی گردد و

در  وامع اسالمی نیز  رض بر این بود و هنوز 

آ رینش و بشر بودا در  ءهآنچد الزم اینست هد نیز بر

بسهتد هرگونهد  این نظام مهیار در .آوردا شیا قرآن

شود هد  می تلّقیعنوان خطر  د ی بتحّولتغییر و 

انسان  .هنی می تمامی  امعد را تهییی مو ودیّت

 ترقّیدر تحت این نظام ابی  قرار دارد و تکامل و 

تنها در اثر ا هرا  هامهل و بالشهرط اصهول دینهی 

هم اهنون نیز در  وامع اسالمی  تصّوراین  .است

.دارا  اعتبار است
2

 

ههیالب ههرت عبه ههی هههد حضه اء در هنخسههتین مطلبه

هننی گشودن این میار بستد   می عنوان همانی   رسالءه
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حاهم بر  وامع  ءهنظریّ رسالد بر  اّولسطور  .است

و تمامی مظاهر زنیگی انسان را  تمّیناسالمی هد 

 .هشنی می بطالن  ستجو نمود خّط  قرآنبایی در 

تئهور  پیشههر ت و  حضهرت عبهیالبهاءدر همانجها 

هننی هد  می عصر روشنگر  را تأییی ءه السف ءهنظریّ 

هتا و ثابههت نیسههت،  تمههّین ههّولپیشههر ت و ایسه  تحه

دو  آن دانش أمنشممکن است و  ر   .انسان است خ 

بیایع حمی و ثنا و  وامهع شهکر و سهپاس درگهاا 

ه پروردگههاري حهییّت  ا ءه را سزاسههت ههد از بههین ها ّه

دانش و هوش د حقائق هونیّد حقیقت انسانیّد را ب

عظمین عالم هون و امکانست مفتخر و اهد نیّرین 

 ن موهبت ع  آممتاز  رمود و از نتائج و آثار 
 
در  ظمی

ر بییعد و و  ص  د را ب مرآت هائنات یهر عصر و قرن

د چهد اگهر به .نقوش  یییا مرتسهم و منطبهع نمهود

مشهود گردد هد از   دییءه پاک در عالم و ود نگر

د ب   یو ات  کر و دانش هیکل عالم در هر دور

  لطائف بخشایش  ییید مزیّن و ب   لوا و طور

 (2ص) ...و مفتخر است متباهی

بههرخالف برداشههت برخههی از عر هها  اسههالم، 

هاهی بر رو  اموان دریا نیست  هماننی پرانسان 

ههد مایهل باشهی  ییاو را بهد ههر سهو الٓهی هد ارادءه

دو بها دانهش و   ّعاالنههدبلکهد  ،حرههت دههی هر  ه  و خ 

توانههی شهرایط زیسهت را بهبههود  مهی ت خهودقیّهخاّل 

ه .را بهد پهیش بهرد تمهّینعظهیم  ءهبخشهی و ارابه د به

ا کار و دییءه بصیرت مالحظد نمائیی هد این آثار و 

همعهارف و  نهون و ح   م و علهوم و صهنائع و بههیائع ک 

هّل از  یو ههات عقههل و دانهههش مختلفههءه متنوّ  عههد هه

پایان  ا  هد در این بحر بی هر طایفد و قبیلد .است

 .بیشتر تعمّق نمودنی از سائر قبائل و ملل پیشترنی

هر ملّتهی در آنسههت هههد از   ههق اعهّزت و سههعادت هه

ههمعههارف چههون شههمس م   سههتو  ل ی  شههرق گردنههی ه 

 (4ص) .یعلمون الّذین یعلمون و الّذین ال

ههد  ه هههت هه هالد آنسه ه ههن رسه ه ههائص ایه ه ههی از خصه یکه

ی یأییهی ههر مطلبهی از سههوتحضهرت عبهیالبهاء در 

ههد هها   آیه ارآنهه ا ه قا ه ههیدد و احادیهههث اسهههالمی را به ه  مه

ههی و  طلبنههی و از سههو  دیگههر  نبههد مههی ههها  منطقه

درا عنوان هردا و  اخالقی آن ر  و و یان شخص  خ 

 سازنی: می را برا  قبول مطل  بییار

شرا ت و مفخرت انسان در آنست هد بین  ...

عهالم و هود آیها  در .خیر  گردد أامکان منش مالر

ست هد انسان چون در ا رن متصوّ آنعمتی اعظم از 

سب   الٓهیّدتو یقات د خود نگرد مشاهیا هنی هد ب

آسایش و راحت و سعادت و منفعت هیئت بشریّد 

 (4ص) ...است ال وا 

 

 احیای هوی ت تاریخی ایرانیان

هت اسههالمی و  تمههّین ءهپههس ازگشههودن مههیار بسه

هار د بوسیلد ب تحّولنشان دادن امکان پیشر ت و 

دگر تن دانش و  ر  انسان، حضرت عبیالبهاء بد  خ 

ایهن  .پردازنهی مهی احیا  هویّت تهاریخی ایرانیهان

سی سال هم  مسئلد پس از گذشت بیش از صی و

خههود مشههغول سههاختد و بههد د اهنههون ایرانیههان را بهه

هویّت هنونی  از  ستجو  هویّتی پر بارتر و پر ثمرتر

ها   ها یا سمبلدر علم سیاست نماد .بر انگیختد

د ی، قهرمانان تاریخی، بهی ماننی پرچم، روز ملّ ملّ 

 مهمّ عوامل  ی ازملّ  ویّتهعنوان سرمشق دالور  و 

و ر تار مردم هر  آینی زیرا قادرنی بد ا کار می بشمار

ههنی ههتالء بخشه ههور   ههههت و اعه ا .هشه ا ا ا االءه مانی  ا  هرسا

 رهنههگ غنههی و پرشههکوا ایههران باسههتان را الهههام 

این خّطءه طیّبد چون سران : سازد می بخش آینیا

انهوار عر هان و  هیاء علهوم و  نهون و علهّو د وّهان ب

منزلت و سموّ هّمت و حکمت و شجاعت و مرّوت 

نورانی بود حال از هسالت و بطالت و خمودت و 

عیم ترتی  و نظم و قلّت غیهرت و هّمهت اههالی 
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 (62ص) .پرتو اقبالش مکّیر و ظلمانی گشتد

ههرح ه ه ههؤال را مطه ه ه ههن سه ه ه ههیالبهاء ایه ه ه ههرت عبه ه  حضه

هههیچنههی قههرن اخیههر چههد  سههازنی هههد در ایههن مههی  ترقّ

ههی قههرن اسهههت هههد هیئهههت  ...: حاصههل گشههتد چنه

عمومیّهد ایهران بهر روش معلهوم حرههت نمهودا و بهر 

ی مشهود و اصول معتادا مشی هردا چد  وائی و ترقّ 

حال بد محهک د مور تا باو اگر این ؟ حاصل شی

توّهم بعضهی  تجربد نرسییا بود محتمل هد محلّ 

ههعلءه  نفههوس هاهلههد گههردد یعنهههی اشخاصهه  هههد شه

ئی در ز ا ءه  طرتشان مخمود نورانی عقل هیوال

حال ند چنانست بلکد  زئیّات این هیفیّات  .است

نیّد در ممالک سائرا مرارًا و هرارًا تجربد گشتد تمیّ 

 (68ص) ....و  وائیش در ءه و وح یا تد

ین شهاا ههد قصههی اشهارا بهد خواسهت ناصهرالیّ 

اصهالحات نمههودا، و شههرح مقاومههت و مخالفههت 

 ، زمینهد را آمههاداتحهّوالتعلمها  ایهران در برابهر 

ها  بعی  هتاب حضهرت  سازد تا در قسمت می

نحو  هد شارعین ادیان د عبیالبهاء نقش دین را ب

 انهی، در بازسهاز   رهنگهی بنمایاننههی و بیهان ههردا

و سیاست همچنین نقش علما را در تخری  دین 

گیر   نتیجد .در دوران مختلف تاریخ تشریح  رماینی

بار   ...شود:  می ایشان در این  مالت خالصد

 یّههدمقصهود اینکهد مالحظهد شههود ههد دیانهت حقیق

چگوند سب  تمّین و عّزت و سعادت و علوّ منزلت 

و معارف و ترقّی طوائف ذلیلءه اسیرءه حقیرءه  اهلد 

   اههل متعّصه دسهت علمهاءد شود و چهون به م 

 چنین نورانیّهت ع   ،ا تی از سوء استعمال
 
د به ظمهی

 (94ص) .شود ظلمت دهماء تبییل م 

 

 نقش اخالش

ههبرد هههیف در مو ّقیّههت هها  واال  ههههت  پیشه هه

زان اخالق زمامیاران می آبادانی و ر اا بستگی بد

یّءهو سیاستمیاران و  از دییگاا  .شهرونیان دارد هلّ

دینی و گسترش  ساد  حضرت عبیالبهاء شیوع بی

 حاصل چنی عامل است:

ها و قیرت طلبی ا راد  هد خود  دخالت -6

داننی و دخالت علما   اهل و  می را حامی دین

ه أمنشه نورانیّهت  در امهور هشهور  تعّصه م س و مؤّسه

حضرت  .هننی می ظلمت و تباهید دین را تبییل ب

از هتاب را بد شرح  متعّید عبیالبهاء صفحات 

 (94ص) .دهنی  می این مطل  اختصاص

توان بد  رب شمشیر و اخالق  دین را نمی -2

نظهر د  هی الحقیقهد اگهر بهپهیش بهرد:  را بد ا بار

دقیق مالحظد نماینی مشهود گردد هد در این عصر 

ههب  وحشهههت و  ههد سه ههرویج نههد بلکه ههطءه ته سههیف واسه

ههردد و در  ه ههوس گه ه ههوب و نفه ههمئزاز قله ه دهشهههت و اشه

قهّوءه قههاهرا د هههل هتهاب را بهاشهریعت مبارههءه غهّرا 

  ا بار بر اقرار و ایمان  ائز ند و حال آنکد داللت و

ه هر مهههههیایت  ریضههءه ذّمه ه  من موّحههی اسهههت وؤت هه

ها  ییث حهه ه ههیفن ه  بالّسه
ّ
ههییث و هههذ   ا نبهه  لک حه

 امرت ا  
 
 یقولوا ال الد ااّل ا  ن أقاتل النّاس حتّی

هد هههد از هثههرت تههوّحش و  مشههرهین  در حههقّ  اهلیّه

چد هد  .نادانی از در ءه بشریّت ساقط بودنی وارد

هیار د ایمهان  ههد به  ههرب سهیف حاصهل گهردد بسه

هفهر و د سهب  امهر  زئهی منقله  بهد اعتبهار و به بهی

 .(52ص) .شود  الل م 

ون و مؤمنین سپس حضرت عبیالبهاء از حواریّ 

آورنی ههد در همهال   می حضرت مسیح شاهی اّولیّد

ههت و حسههن اخههالق بههد تههرویج دیههن مسههیح  روحانیّ

پرداختد و آزار دشمنان را بیون ابراز هی  خشونتی 

بهد  :هردا و این دیانت را منتشهر سهاختنی تحّمل

این ادلءّه وا حءه الیحد ثابت و مبرهن گشت هد 

ه الٓههیتهرویج دیههن  هانیّد و اخههالق د به همهاالت انسه

ههد  ه هیّد و روش و حرههههت روحانیّه ه ههیم مر ه هند و شه ه حسه
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صرا ت  طرت اقبال الی ا  د اگر نفسی ب .است

نمایی مقبول درگاا احییّت بودا چد هد این نفس 

د ا و بهاز اغراض شخصیّد و طمع منا ع ذاتیّد مبهرّ 

صفت امانت و د التجا نمودا ب صون حمایت حقّ 

صیاقت و پرهیزهار  و حقوق پرور  و هّمت و و ا 

 
 
بهین خلههق ظهاهر گهردد و مقصههود  و دیانهت و ت قهی

سءه سمائیّد هد سعادت اصلی از انزال شرائع مقیّ 

ههی ا خههرو  و تمههّین دنیههو  و تهههذی  اخههالق باشه

قبل و ظاهر م  د  رب سیف بد حاصل گردد و ااّل ب

 (55ص) .گردنی و میبر غلّ در باطن م  

مسائل مربوط بد عمران و آبادانی را نبایی  -3

ایهن امهور ظهاهرءه با مسائل دینی مخلوط نمهود: 

نیّد و وسهائل معهارف و  نهون سباب تمیّ ا سمانیّد 

 ّ هب ه ههد و تشه ههثات ترقّههحکمههت طبیعیّه ه ههل ح  ف و ر  ی اهه

 مور مملکتا صنایع عمومیّد و  بط و ربط مهامّ 

و غوام   الٓهیّدیءّه اساس مسائل هلّ د بودا دخلی ب

اگر گفتد شود در این  حقائق عقائی دینیّد نیارد و

امور نیز اقتباس  ائز ند این قول دلیل بهر  ههل و 

 (32ص) .نادانی قائل است

 

 ل  سیستم حکومتیتحو  

مطالبی هد حضرت عبهیالبهاء در ایهن رسهالد 

حکومتیار  و سیستم بطور مستقیم در ارتباط با 

این ترتیه  د توان ب می هننی را می سیاسی عنوان

 خالصد نمود:

ههد -6 ه ه ههوانین عادله ه ه ههیس قه ه ههد 68ص) تأسه ه ه ( هه

ه ههواحی مملکهههت را از حّکه ههتام والیهههت و نه  حّریّه

هه ه ّ  ءهمطلقه هی ه ه ه ههتدسیاسه ه ه هههت  ( و69ص) د بازداشه ه حّریّه

 ّ  (68ص). را تضمین نمایی ا راد اهالی ءهعمومی

علههم  در قهانونحکومهت ایهن مسهئلد یعنههی 

 ههش  .شهود مهی سیاست اصل لیبرالیسم نامیهیا

خواهی با اون گر تن این  دموهراسی تحّوالت ءهاّولیّ 

بود هد بجا  حکم مطلق زمامیار، هد بستد  نظریّد

هرد، بایی قوانین   می یریو هوسش تغ ل و هو   می بد

عمومی شهرونی  و ع گشتد و تمامی مردمان در 

مر ع و ع قوانین مجلس  .برابر آن یکسان باشنی

هدعملهی سهاختن ایهن  در اّولقهیم  .اسهت ههد  نظریّ

هر م ههرن  شهههیر انگلیسههی  ههان الک آنتفّکه را در قه

الد  مطرح ساخت و بعیها بد لیبرالیسم می هفیا

یا  نبش آزادیخواهی معروف گشت آن بود ههد 

 .دادنی می د را تشکیلا رائیّ  ءهزمامیار و وزرایش قوّ 

را  نظریّد رانسو  این تفّکر چنی  بعی منتسکیو م

مین عنوان سوّ د تکمیل نمودا و دادگستر  را نیز ب

را مسئول قضاوت و  اعالم نمود و آن مستقلّ  قّوءه

عملهی سهاختن ایههن  .حفهظ قهوانین مهینی سههاخت

 اّولمرحلءه  .طول انجامیید ها چنیین قرن ب تئور 

بود هد زمامیار هنوز اختیارات وسیعی  مشروطیّت

هراا وزرایهش در رأس  هّوءهداشهت و بههد همه ه قه ه د مجریّ

بعهی  تنهها وزرا  در مرحلهءه .هرد می هشور را ادارا

هّوءه ه قه ه هاا بههمجریّ عنههوان د د را تشههکیل دادا و پادشه

هه ه ههیا ملّ ههنماینه ه ههیا و  نبه ههارن شه  ءهت از سیاسهههت خه

ه اتّحههادتشهریفاتی و نگاهیارنههیا  ه هملّ خههود د ی را به

 .گر ت

تأسیس محا ل مشورت  مجالس و یلهکهتش -2

 (22ص) .بنیان رزین عالم سیاست اساس متین و

ههیا پارلمههان یهها مجلهههس شههورا از ی یاصههول  ه

هها ههد  اعضها  پارلمهان .دموهراسی اسهت ناپذیر

الد  در انگلستان آغاز می تاریخ آن از قرن سیزدا

 گردیی اشراف بودنی هد بد صورت انتصابی تعیین

 ر تهد ر تهد انتخابهات متهیاول گردیهی و .گشهتنی  مهی

 .نی انتخاب گردیینیمعیّ  مّیتنماینیگان برا  

حضرت عبیالبهاء انتخاب مجلس با رأ   ءهتوصی

آیی هد   می نظر این عبی چناند ب ...مردم است: 

مجهالس ممالهک  تد دراگر انتخاب اعضا  موقّ 
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ر ایت و انتخاب  مهور باشی د محروسد منوط ب

هد اعضا  منتخبد از این  هت احسن است چد 

نماینهی  قهیر  در امهور عهیل و داد را مراعهات مه 

هد مبادا صیت و شهرتشان مذموم گردد و از در ءه 

 (30ص) .حسن توّ د اهالی ساقط شونی

هّوءهعههالم سیاسههی را دو  ...قههوا:  ءهتجزیهه -3  قه

مرههز  .ءه تنفیذیّدءه تشریعیّد و قوّ قوم الزم قوّ اعظم ا

ءه تشهریعیّد تنفیذیّد حکومت اسهت و مر هع قهوّ ءه قوّ 

 (44ص) .دانایان هوشمنی

چون این اوان چنین لزوم آموزش سیاسی:  -۴

الو ود است و حکومت و  نفوس هاملءه  امعد نادر

غایت در ءه احتیان  انتظام حال درد ت ملّت بأهی

ت علمیّهد الزم ههد اعضها  ایههن ألهذا تأسهیس هیه

ّ  مجلس هر از  نون مذهورا ماهر  یچنی نفس در  ن

اقیام و  هی بلیغ در  میع احتیا ات د باشنی و ب

هر نمهودا امههور را در نقطههءه  هتقبالیّد تفّکه حالیّهد و اسه

 .اعتیال و مرهز مستقیمی مرهوز نماینی

ا کار عموم  ترقّیبایی  هل را از بین برد و بد 

زان میه اهتمام نمود زیرا برتر  هشورها وابستد بد

باعث اعظم تنزّل و تزلزل دانش مردم آن است: 

ملل  هل و نادانی است و االٓن اهثر اهالی از امور 

وقهوف حقهائق د عادیّد اّطالع نیارنی تا چد رسی ب

ذا الزمست هد له   .امور هلّیّد و دقائق لوازم عصریّد

مفییا تصنیف شهود و آنچهد الیهوم رسائل و هت  

علید سعادت و ترقّی یحتان الید ملّت و موقوف ما

براهین قاطعد بیان شود و آن د بشریّد است در آن ب

رسائل و هت  را طبع نمودا در اطراف مملکت 

ا راد ملّت قیر  چشم  خواّص  انتشار شود تا اقاّلً

و گوششان باز شیا در آنچد سهب  عهّزت مقّیسهءه 

 (629ص) .ایشانست بکوشنی

تکامل سیستم سیاسی بایی تیریجی باشی:  -5

ث ل عالم انسان است هد اوّل  ث ل عالم سیاسی م  م 

ضغد و عظام و لقد و م  ن در مرات  ع  نطفد پس تیرّ 

ههءه احسهههن  ها برتبه ه ههق آخرته ههاء خله ههم و انشه اهسههاء لحه

همچنانکهد ایهن از لههوازم  .قین واصهل گهرددلالخها

همچنین د خلقت و مبنی بر حکمت هلّیّد است ب

اون د واحیا از حضی   تور ب لم سیاسی د عهللً عا

همال و سیاد نرسی بلکد نفوس هاملد لیالً و نهارًا 

ّ وسائل ما بد التّرقّهد ب ث نمهودا تها دولهت و ی تشهب

ملّت یومًا  یومًا بلکد آنًا  انًا ترقّی و نمّو در  میع 

و همچنین نیّات خالصد و معیلت  ...مرات  نمایی

پادشاهی و دانش و مهارت هاملءه سیاسی اولیا  

غیرت اهالی چهون  مهع شهود روز  هّمت و و امور

ههارد بهه ههّزت و  روز آثه ههد و عه ههی و اصههالحات هامله ترقّه

 .(627ص) .گر گردد سعادت دولت و ملّت  لوا

 

 نقش اقتصاد و صنعت در رفاه اجتماعی

البهاء در یحضرت عب  رمودءهد شرف انسان ب

اینست هد با ایجاد صنایع و اختراعات مو ه  

مت ها  حکو مسئولیّتیکی از  .ر اا عموم گردد

کد  قط  معی از ثروت است ند آن ءهتوزیع عادالن

ثروت منی باشنی و دیگران  قیر ماننی:  ثروت بهرا

ت  معیّت ملّت غنی أاگر هیح، و غنا بسیار ممیو

معهیودا غنها   ههاحش  کهن اگهر اشهخاصباشهی ول  

داشتد و سائرین محتان و مفتقر و از آن غنها اثهر و 

ها از بههرا  آن ههن غنه ههی  ثمههر  حاصههل نشههود ایه غنه

 (36ص) .خسران مبین است

االءهدر مجمهوع  ا رسا  ارتبهاط عوامههل مهههمّ  همانی ا

بردار  از  بهرا .سازد می عمران و آبادانی را روشن

ددانهش و  هر  بهد توّ هد  اخهالق و اهّمیّهتبشهر ،  خ 

اصل دین ند آنچد هد علما و تشکیالت دینی بنا 

دهنی، نقش  می ات و منا ع شخصی روانبد نظریّ 

سیستم حکومتی، قانون اساسی، مجلس، تقسیم 

تقسیم ثروت و  اهّمیّتاالن سیاسی، وا آموزش  عّ ق  
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آمیز با سایر ملل همگی  ر اا عمومی، روابط صلح

 ت را آن پیشهر هم در ارتباط بهودا و مجموعهءه با

 .سازد می ممکن

 

 سیاست و دین رابطءه

هر ه از ابتههیا  تههاریخ بشه هروّ د دیههن به ن عنههوان مه

ارتباط معنو  انسهان بها خهالقش  ءهاخالق و وسیل

و ود آنکهد  با .ی در  امعد ایفا نمودامهمّ نقش 

عها  حکومهت زمینهی هیچیهک ادّ  الٓهیپیامبران 

بهران دینهی در دوران سات و رهنیاشتنی ولی مؤسّ 

ها  گوناگون بر سیاست اثرگذار  روش مختلف بد

ههودا و هههت در آن را  به هها دخاله ه هّق یه ه لّ  حه ه ه ه ههودمسه ه  م خه

 .دانستنی می

هد حضرت عبیالبهاء در سال  هسیاسی   رسالءه در

نگاشتنی  تند و  ساد علما و دخالت آنان  6893

 .گیرد می در مسائل سیاسی هشور مورد بحث قرار

در آن دوران قهرارداد تنبهاهو ههد مو ه  خسهارت 

بزرگهی بهرا  مملکهت گشههتد بهود بها قیهام مههردم و 

رهبر  علما لغو شی و این واقعد مو   گشت هد 

ون در حضرت عبیالبهاء عواقه  دخالهت روحهانیّ 

مو ع دیانت بهائی را  تو ید نمودا و سیاست را

 ءهاز  نبه دین و سیاست، خصوصهًا در مورد رابطءه

این اثر هد در ظاهر بد سبک  .روشن سازنی حقوقی

ههاتو  ههاختار  آن ادبیّ هر سه ههتد شههیا از نظه زمههان نوشه

 ءهاعالمیّ ها   ادر بر گر تن مادّ  قانونی دموهراسی و

 ههانی حقههوق بشههر در قهانون اساسههی مملکتههی و 

ی مهمّ  ایگاا دین دارا  نکات بسیار حساس و 

 .است

ی یحضهرت عبهیالبهاء از سهو هسیاسی   رسالءهدر 

رسالت اصلی و محور  پیامبران و هیف دین را 

 سازنی و از سو  دیگر هیف سیاسهت و می روشن

بر اساس این  .هننی می مشّخصحکومت را  وظیفءه

رسالد این دو مر ع هد نقهش اساسهی را در نظهم 

ت دارا ا تماع و  راهم ساختن امکانات ر اا ملّ 

یهک بایهی  هستنی وظائفشان متفهاوت اسهت و ههر

ها نمایهینقهش معهیّ  شهواهی تههاریخی  .ن خهود را ایفه

دههی ههد هرگهاا رؤسها  دیهن بهد مسههائل  مهی نشهان

اصلی خود هد  ءهایفا  وظیف سیاسی پرداختنی در

هاست دچار اهمال  تربیت اخالقی و معنو  انسان

ها  گوناگونی را از  مثال ءحضرت عبیالبها .شینی

ادیان عنهوان ههردا و عالمهت  تاریخ ایران و سایر

را در  در این ههور اعظهم ،بلوغ عالم رشی و

 داننهی ههد دیهن وظیفهءه مهی روشهن شهین ایهن مسهئلد

خود را دارد و علما  دین نبایی هیچگوند  مقّیس

مضهمون  .ی بد مسهائل سیاسهی داشهتد باشهنیتعلّق

سهایر  مطال  این رسالد را حضرت عبهیالبهاء در

 .انی آوردا مکاتیبو  خطابا آثار خود نیز ماننی 

قلم حضرت عبیالبهاء در سرآغاز د لوحی بدر 

هالد هههد در طهههران در سههال  ءهنسههخ چههاپی ایههن رسه

نویسنی هد در  می منتشر گشتد ایشان چنین 6934

اثر  ساد علما حاصل  ی هد دریاین رسالد  ررها

شههود و حقهوق دولههت و  مهی تفصههیل بیهاند شهیا به

 شهرونیان و روابط بین مسئولین امور و مردم روشن

هننی هد:  می این مطل  تکیدد سپس ب گردد و می

اینسههت روش و سههلوک ایههن آوارگههان و اینسهههت 

.مسهلک و مهنهج ایهن مظلومهان
3
ایهن ترتیهه  د به 

هالد تنهها شههرح او هاع آن زمههان نیسههت  ههیف رسه

دیهن و  ءهبلکد مو ع آئین بهائی را در مهورد رابطه

 .سازد می سیاست روشن

در ابتیا  این مقالد اشارا ر ت  همانگوند هد

را حضهرت عبهیالبهاء بها ایهن مطله   همانی ا رساالءه

دهننی هد دانش و  می آغاز ر  هانسان شهرط  خ   ءهاّولیّ

ههیپیشهر ت و  دیههن و طبیعهت و تمههامی  .اسهت ترقّ

دنعما  خیاداد  بیون و ود  ر  و  هم بشر  و  خ 
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 رسالءه .استفادا خواهی مانی بردار  از آنها بی بهرا

بنیهان و اسههاس شهود هههد  مههی چنههین شهروع هسیاسای  

ههو   آ ههرینش را یههزدان پههاک بههر ظهههور همههال معنه

 الٓههیو همال غیبهی ههد در ذات  هویّت .گذاردا

 احکهام و ا هرا  آن آشهکار مکنون است بوسهیلءه

شناخت این گهنج پنههان ههیف اصهلی  .گردد می

 .خلقت انسان است

 ایّامهننی از آنجا هد در این   می سپس عنوان

هّیا ههن را  عه ههادان دیه ههبرد ا  نه ههوب و پیشه هیلد آشه وسه

بد عبارتی دین را  اغراض شخصی خود ساختد و

ههی   ههناخت گههنج مخفه ههود هههد شه هیر اصههلی خه  از مسه

هار ها پروردگه ه و خلقهت یه ه ات اسههت منحههرف اخالقیّ

 ّس ا  انی، الزم دانستنی هد مطالبی در مورد  ساختد

یعنهی ههیف اصههلی  (3ص) اسهاس آئهین یزدانهی

 .دین بیان نماینی

ههع  ه ههرت  میه ه ههدر  طه ه ههودات، به ه ههودءهد مو ه ه ه   رمه

حضرت عبیالبهاء، قّوت و استعیاد ظهور دو نوع 

هماالت مو ود است: یکی هماالت  طر  هد در 

ههاالت  ه ههر همه هههت و دیگه ههود  اسه ههر مو ه ه خلقهههت هه

اهتسابی هد در اثر تربیت رشی هردا و بد نتیجد و 

حال خود گذاردا د رسی و حال آنکد اگر ب می ثمر

 .آتههش اسههتثمهر و الیههق  شهود ماننههی گیههاهی بههی

بشر  نیز نیازمنی تکامل و پهرورش اسهت و   امعءه

هیر  بهیون آن در چنههگ خونخههوارگی و تههّوحش اسه
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 .خواهی مانی

بهد نظههر حضههرت عبههیالبهاء نظههم و آرامههش و 

 .گردد می دو مر ع تأمین تکامل ا تماعی بوسیلءه

عهالم  سهمانی و د هد متعلّق بهسیاسی  ءهیکی قوّ 

سهت و سهب  مورث سعادت خار هد عهالم انسانی

شر  و علّت عّزت و  ان و مال و ناموس ب ءهمحا ظ

و  . امعد این نوع  لیل استت أعلّو منقبت هی

سیاسیّد و محور دائرا این   مرهز رتق و  تق این قوا

ههل و  موهبههت ربّانیّههد خسههروان عههادل و امنهها  هامه

  .(7ص) .وزرا  عاقل و سران لشکر باسل هستنی

ههن هههد مو ههه  تربیهههت  دّوم ها دیه ههو  یه نیههرو  معنه

 و مربّهی و  هابط ثهانی  گهردد:  می اخالقی انسان

هّوءه هد و هتهه  منزلههد  عهالم انسههانی قه قیسهیءّه روحانیّه

و نفوس رحمانی و علما   الٓهیسمائیّد و انبیا  

چههد ههد ایههن مههابط وحههی و مطهالع الهههام  .ربّهانی

حّسههن مربّهی قلههوب و ارواحنهی و معههّیل اخهالق و م  

ا یعنی این قوّ  ( وظیفءه8ص) .اطوار و مشّوق ابرار

 هها اثهر دین امور روحانیسهت ههد بهر و هیان انسهان

هگههذارد و  مههی ه ههور د تعلّقههی به شههئون  سههمانی و امه

سیاسی و شئون دنیو  نیاشتد بلکد قوا  قیسیّد 

طاهرا در حقیقت  ان و و یان و  ءهاین نفوس طیّب

رایات  ل وهویّت روح و دل نا ذ است ند آب و گ  

هانفزا   ه هها   ه هّردا در  ضه ههایق مجه ههن حقه آیههات ایه

میخلی در امور  ،روحانی مرتفع ند خاهیان ترابی

ههتد و  ههوس نیاشه ههائس و مسه ههت وسه حکومهههت و رعیّه

 (9ص) .نیارنی

شناخت و اعتقاد بد  یا بودن دو مر ع دین و 

ههبالً ه ههد قه ههرت  سیاسهههت را چنانچه ه ههی حضه ههوان شه عنه

عبیالبهاء عالمت رشی و بلوغ عالم دانستد هد در 

در  .نیز آوردا شهیا کتاب اقا یعنی  الٓهیهتاب 

عا  هرگوند حکومت آن هتاب حضرت بهاءا  ادّ 

ههوب  ها قله ه ههردا و ارتبههاط به ههود دور هه زمینههی را از خه

بر طبق این  .هننی می ها را برا  خود اختیار انسان

ها  مربوط  ور سیاسی و سازمانبیان در آینیا نیز ام

سات دینی بد آن وظیفد دین نبودا و در تحت مؤسّ 

 .قرار نخواهی گر ت

قییمی تفّکر ی این یحضرت عبیالبهاء از سو

و با نفوذ خواهی شی هد  مهمّ را هد دین هنگامی 

زمهان  ممالک حکومت هنی خاتمهد دادا و ههم بر

زمامیاران  .هننی می ییزدا سبا آن از حکومت تقیّ 

ی نبودا، بایی در تحت قهوانین عمهل مقّیسا راد 

در مورد رؤسا   .هننی و مسئول اعمالشان هستنی

  رماینی: می دین یا تشکیالت دینی

هائرا نخواهنهی و سههمنی ... میاخلهد در امهور سه

چد  .ریاست نراننی هّمت را در مییان نهمت و

هههت و  هههت و حکومهههت و مملکه ههور سیاسه ههد امه هه

مصیر معهیّن، و  رعیّت را مر ع محترمیست و

ههیایت و دیانهت و معر هت و تربیهت و تهرویج 

خصائل و  ضائل انسانیّت را مرهز مقّیسهی و 

ه .منبهع مشّخصههی امههور د ایههن نفهوس تعلّقههی به

سیاسی نیارنی و میاخلد نخواهنی اینست در 

الم این مسئلد این هور اعظم و رشی و بلوغ ع

منصوص  الٓهیچون بنیان مرصوص در هتاب 

 (60ص) ...است

مسئلد غیر سیاسهی بهودن آئهین بههائی در آثهار 

 
ّ
شود بطور  می تکرار دییاد امرا  نیز ب حضرت ولی

 :17صفحد  نمم جهانی بهائینموند در هتاب 

ها   پیروان حضرت بهاءا  هر چنی بد دولت

چنی بد ههر چیهز  ههد بهد متبوعشان و ادارنی و هر 

منینی و بد هر منیّت و ر اهشان مربوط است عالقا

چد هد سب  پیشر ت مصالحشان باشی راغ  اّما 

اعتقاد راسخشان در این است هد خیاونی متعال 

ها   وق  میع طو انانی ما آن پیوستددینی را هد بد 

و  میع تشّعبات و تشنّجات سیاسی قهرار دادا و 
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 وق اصوالً غیر سیاسی است و ذاتًا ماآئین بهائی 

بنی  بیزار است  ها است و بد هلّی از هر دستد ملّت

ههت و ههی و امیههال ملیّه ههتان در  از مطههامع و مقاصه پرسه

 .هنار

مطله  دخالههت نکههردن دیههن در سیاسههت را 

هز بسههط  حضههرت عبههیالبهاء در خطابههات خههود نیه

ا  در پاریس سال  دهنی بطور نموند در خطابد می

6966: 

بهتر  البتّداگر مأمورین دولت متییّن باشنی  ...

انهی و از ایهن ههالم  است زیرا اینها مظهر خشیهللا 

یست هد دین در سیاست میخلی مقصودم این ن

دیهن ابهیًا در امههور سیاسهی عالقهد و مههیخلی دارد 

هرا دیههن  ه تعلّههقنهیارد زیه ارواح و و ههیان دارد و د به

ادیان نبایی در ذا رؤسا  له   . سمد ب تعلّقسیاست 

تعهییل د امور سیاسی میاخلد نماینی بلکهد بایهی به

ه ت پردازنهی نصههیحت هننهی و تشههویق و اخهالق ملّه

ت نماینههی اخههالق عمههومی را تحههریص بههر عبودیّهه

نفهوس دهنهی د خیمت هننی احساسات روحانی ب

ههیًا  ههی ابه ها در امورسیاسه ه ههی و اّمه ههوم نماینه تعلههیم عله

 .رمایی  میخلی نیارنی حضرت بهاءا  چنین م 

 (671ص ،6ن ،خطابات)

بهد  هسیاسای   رسالءهسپس حضرت عبیالبهاء در 

آوردا  کتاب اقا دیگر  هد آن نیز در  اصل مهمّ 

این نّص قاطع و برهان د و بهننی:  می شیا اشارا

المع هّل بایی اوامر حکومت را خا ع و خاشع و 

پاید سریر سلطنت را منقاد و طائع باشنی یعنی در 

ههت شهههریاراناطاعههت و  ههت صههادق و  ،عبودیّ رعیّ

چنانچد در هتاب عهی و ایمان  .بنیا موا ق باشنی

و پیمان باقی ابی   مال رحمانی هد امرش قاطع 

و  جرش ساطع و صبحش صادق و المعسهت بهد 

: امهر منصهوص ایهن اسهت ، رمایی نّص صریح م 

یا اولیاءا  و امنائد ملوک مظاهر قیرت و مطالع 

ههروت حقّ  ههی عههّزت و ثه ها هنیه ه ههان دعه ههارءه ایشه ههی دربه نه

آن نفوس عنایت شی و قلوب را د حکومت ارض ب

 (66ص). ...از برا  خود مقّرر داشت

ی مهمّ اطاعت از اوامر حکومت مسئلد حقوقی 

 مهمّ را یکی از دستهللوردها   هنی هد آن می حلّ را 

الد  مهی تها قهرن نهوزدا .نامنی می سکوالریزاسیون

در  .اساسی هشورها بودقوانین دینی ما وق قانون 

نتیجد بجز پیروان دین رسمی، پیروان دیگر ادیان 

از حقوق و مزایا  مساو  برخوردار نبودا و مورد 

هرار ه ه ه ههی  قه ه ه ههی تبعه ه ه ه ههی مه ه ه ههد در .گر تنه ه ه ههبش  ادامه ه ه ه  نه

ههوق دینهههی و ههتم حقه ههوق  سکوالریزاسههیون سیسه حقه

ههتنی ه ههیا گشه ه ههییگر  ه ه هههرونی  از یکه ه ههوق  .شه ه در حقه

شههرونی  تمهامی شهههرونیان بهیون ههی  تبعیضههی 

 .مساو  هستنی و هر  هرد  در بهاورش آزاد اسهت

حکومت و قانون اساسی آزاد  تمامی ادیهان را 

 .هنی می تضمین هردا و از حقوق آنان د اع

د مشی حضرت بهاءا  هد ب این ترتی  خّط د ب

عا  سلطنت ین و نظم  ییی  ادّ عنوان شارع آئ

 هسیاسی   رسالءهسازنی، در  می ی را از خود دوریدنیا

  .گهردد می تشریح و تأهیی
ّ
امهرا  در  حضهرت ولهی

 نمم جهانی بهائیدر هتاب  6932مارچ  26توقیع 

 هننی: می و وح بیاند نیز این مطل  را ب

بایی بد  میع اعالن نماینی هد بهائیان در هر 

ههد  ه ههیر هه ه هر قه ه ه ههنی و هه ه ههاهن باشه ه ههد سه ه ههی هه مملکته

تقّیم یا تد باشی و هر چنی هد بد  تشکیالتشان

 هان مشههتاق ا هراء احکههام و تهرویج اصههول و 

مبهاد  دیانههت حضههرت بهههاء ا  باشههنی بههاز 

درنگ شرط ا راء احکام و ترویج اصهول  بی

داننهی ههد موا هق قهوانین  مهذهور را در ایهن مه 

یعنی  ّی و  هیشان در  .دول متبوعشان باشی

اهمال امور تشکیالتی دیانتشان موهول بد این 

نیست هد بخواهنی بد نحو  از انحاء قانون 
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تا چهد رسهی  .مملکت خویش را نق  نماینی

بد اینکد بخواهنی تشکیالت خود را باالتر از 

 .تشکیالت حکومت متبوعشان قلمیاد هننی

 (71ص)

 قاطعیّتحضرت عبیالبهاء با  هسیاسی   رسالءهدر 

و بطور عموم ههر نهوع حکومهت دینهی را مخهالف 

پههس از  .نامنهی مههی اصهل دیهن و رسههالت پیهامبران

ههال ههن مطلههه  و آوردن مثه ه ههاختن ایه ههن سه هها   روشه ه هه

علما هد  مختلف تاریخی در مورد  ساد و ریا و تزویر

هر و بی ه هتار و  قه ه ههرر و هشه ههمو هه   ه ههالی چه ارگی اهه

هز تکهرار گشهتد، نقههش  گردیهیا و در همهءه ادیهان نیه

هننهی، بههد  مههی پاهههیل را تمجیهی علمها  صهادق و

هههتتشههریح  ههع  اهّمیّ هتیبانی دو مر ه ه همکههار  و پشه

ت از قوانین بد لزوم تابعیّ  حکومت و دین پرداختد و

ها  شهرونی  اشارا هردا و  مسئولیّت حکومت و

هها دو توصههی هالد را به ههمّ  ءهرسه ههد مهه ههان خاتمه  بههد بهائیه

اهی و دور  از هرگوند  تند و بخشنی: یکی آگ می

م بخشیین تعالیم اخالقی این  ساد و دیگر تجسّ 

 .آئین  ییی در ر تار و اعمال خویش

نهد بد دستهللوردها  سکوالریزاسهیون )توّ د  با

هز  هسیاسای   رساالءهتهوان گفهت ههد  مهی (سکوالریسهم نیه

این دستهللوردها  .هنی می ی را دنبالمش همان خّط 

 خالصد نمود: توان در چنی نکتد می را

سات دینی با حکومت بوسیلد مؤسّ  ءهرابط -6

بستن قراردادها و طرح قوانین  ییی روشن گشتد و 

 .گردد می ها و اختال ات داخلی مسیود راا  یال

ها  ابزار  سیاست از دین،  استفاداسوء -2

 ی، ویهها از سهو  هت هنترل  کهر و و هیان انسهان

ها   دینی از قیرت مؤسّساتها  ابزار   استفادا

سیاسی  هت گسترش اقتیار دینی از سو  دیگر، 

ههد ههی مهههی خاتمه ه هههت در  .یابه ههن و سیاسه ههع دیه دو مر ه

یک بد ا را   هر  ایگاا اصلی خود قرار گر تد و

 .پردازنی می وظائف مربوطد بد خویش

طهرف بهودن حقهوق شههرونی  و  اعهالم بهی -3

 .ها در برابر قانون هشور  مساو  قرار دادن انسان

هها  قهومی و  اقلّیّهتتضمین حفظ حقهوق  -4

 .مذهبی

حفظ حقوق بنیادین  رد در برابر دو قیرت  -5

ی در راا مهمّ ا تماعی، سیاست و دین، هد قیم 

هها، عههیالت ا تمههاعی و  شهناخت منزلههت انسههان

 .شناخت الیحد عمومی حقوق بشر بود

 

 جهان پیشبُرد صلح در المللی و روابط بین

پس از شرح عوامل پیشر ت و  همانی   رسالءهدر 

گیر  هردا  موانع مو ود، حضرت عبیالبهاء نتیجد

ن سعادت بشر است  رماینی هیف نهائی تمیّ  می و

و راحت  الٓهیسعادت بشر در نزدیکی بد درگاا  و

وسیلد  .ا  است و آسایش  میع ا راد از هر طبقد

ههند  ههی بههزر  اخههالق حسه رسههیین بههد ایههن دو مقصه

ههّین .اسهههت ه ه تمه ه ه ههاهر  به ههواب یون اخهههالق ظه ه خه

د ن اروپها را بهسهپس تمهیّ  .بهیش نیسهت پریشهانی

آورنی هد هشورها  آن در ظاهر دم  می عنوان نموند

ها در مههی از دوسههتی ههی و در خفه ه زننه ه ههیارک تهیّ د و ته

شهرح د پس از آن ب .نابود  یکییگرنی ات ومهمّ 

ها و   جیهع  نههگ وقهایع هها  بههین هشهورها در اروپه

مهردم  هشتار هشت و ها و غارت ها و قتل و خرابی

گناا پرداختد هد همگی بخاطر منا ع ظاهر  و  بی

حقیقهی هنگههامی  تمهّین .گیهرد مهی تی صهورتمهوقّ 

 شهود ههد چنههی زمامهیار بلنههی مههی در شهش ا راختهد

سهعادت عمهوم بشهر  برخاستد و برا  خیر و هّمت

مشورت گذارنی و با عقی د مسئلد صلح عمومی را ب

ف بد ترک وّظ ها   هان را م قراردادها حکومت

ان برداشتن  نگ نمودا و روابط می از تسلیحات و

 قوّءهها تنظیم نماینی،  قوانین و پیمان ءهخود را بوسیل
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ههد  ه ههیود به ه ههلیحاتی محه ه تسه

برقرار  نظم داخلی شود 

هر ملّ  ه ه هو اگه ه ه ه ه هر ملّ ه ه ههی به ه ه ت ته

ههرّ  ه ه ه ههر  تعه ه ه ه ههرد دیگه ه ه ه ض هه

ههر  ههیّ  ههام  همگههی به او قیه

 هننی:

بلهی تمهّین حقیقههی 

م ل  وقتی در قط  عالم ع  

ههوک ا ههرازد  ههد چنههی مله هه

بزرگوار بلنی هّمت چون 

ههالم  ه ههنیا عه ه ههاب رخشه ه آ ته

غیرت و حمیّت بد  هت 

خیریّت و سعادت عموم 

ههی ثابهههت و  ههد عزمه هر به ه بشه

ههیش  ههخ قههیم په رأیههی راسه

ههلح  ه ه ه ه هئلد صه ه ه ه ه ه ههادا مسه ه ه ه ه نهه

ههیان  ه ه ه ه ه ههومی را در میه ه ه ه ه عمه

ههد  ه ه ههی و به ه ه ههورت گذارنه ه مشه

ههائط  ههائل و وسه  میههع وسه

ههی  ه ه ه ه ههودا عقه ه ه ه ه ههبّث نمه ه ه ه ه تشه

انجمن دول عالم نماینی 

ههی ه ههد  ءهو یهههک معاهه ه و قویّه

 ءهمیثههاق و شههروط محکمهه

 ...ثابتد تأسیس نماینی

 (75ص ،همانی  رسالءه)

  رمودءهد دستیابی بد چنین صلح پاییار  بنا ب

هههک  ههان یه ه ههیالبهاء محته ه ههرت عبه ه ههّوءهحضه ه ههیم  قه ه عظه

 اخالقیست:

و  الٓههیو  میع انبیاء  الٓهی میع هت   ...

 میع عقالء بشر  میعًا متّحی و متّفق بر آننی 

هد  نگ سب  خرابی اسهت و صهلح سهب  

انی هد  نگ بنیهان انسهانی  آباد  هّل متّفق

برانیازد ولی یک قّوتی عظیمد الزم هد ایهن 

صلح را ا را نمایی و این حرب را منع هنی و 

وحیت عالم انسانی را اعالن هنی زیرا مجّرد 

مها محتهان  ...هنهی نمه  علم بد شهیء هفایهت

هّوءه عظیمههد هسههتیم هههد سههب  ا ههرا   یههک قه

 ....امییها شود

ههرت  ه ه ههد حضه ه ه هههت هه ههلح از مسائلیسه ه ه هئلد صه ه ه مسه

ههد آن  ه هیار به ه ه ههیالبهاء بسه ههدعبه ههی تکیه ه ههی و در مه ه  نماینه
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 خصوصهًا .شود می خطابات و مکاتی  نیز دنبال

ههد ه ههد در خطابه ههالبی هه هها در  مطه ه ها و امریکه ه هها  اروپه هه

ههال هها   سه ه هها  6966هه ه ههال 6963ته ه ههی سه هها   یعنه ه هه

ههانی  سرنوشههت ههل از  نههگ  هه هاز قبه ه ههراد  اّولسه ایه

هز  موقعیّهت انهی در نمهودا بحرانهی هنهونی  ههان نیه

 .ق استدرخور بحث و تعمّ 

 حضرت عبیالبهاء 
ّ
 بر طبق نوشتد حضرت ولی

اائیهتههاب  امههرا  در اانی بها بههد یکههی از  نماام جها

هها در  صههاح  ههبان عالیمقههام حکومهههت امریکه منصه

توانی بد دولت و   واب سؤالش هد بد چد نحو م 

  رماینی: می ملّت خود خیمت نمایی چنین

بایهی ی ینمها چنانچد در خیر امریکا سعی م 

خواا عموم ملهل و ممالهک باشهی و چهون خیر

عالم را وطن خویش شمار  بایی بکوشی هد 

ههد در  ه ههو  هه ههد نحه ه ههیرالی به هههت  ه اصهههل حکومه

حکومت امریک معمول است در میان عموم 

 (39ص) .ملل و اقوام روان یابی

 

 گیری نتیجه

دییگاا حضرت عبیالبهاء بد سیاست نگاهی 

این دییگاا مهیار اطمینهان و  .ی و  امع استهلّ 

ه هنهی ههد  مهی بینهی ی را پیشآسایشی عمومی و هلّ

ین قیم اّول .گیرد می تش در برسیاست را در تمامیّ 

 میع د ست یعنی مهربانی بالٓهیپیرو  از سیاست 

سعادت  .همگان بودنخواهان سعادت  و نوع بشر

ههول  ههیالتخواهی و رعایهههت اصه هیلد عه ه عمههومی بوسه

ههود مهههی اخالقهههی حاصهههل ههرو   .شه ه هرا اخهههالق نیه ه زیه

هرّ  ههرد  یهها محه ههدک قبههول حقههوق  ه ههانی  اعالمیّ  هه

این قیم مو   بسط دموهراسی  .حقوق بشر است

ههان ههورها   هه ههین هشه ههیالت در به ههی و عه ههردد مه  .گه

مشورت  دموهراسی زمیند را برا  روابط دوستاند و

در نظام بهائی دین  .سازد می ها مهیّا حکومت بین

 ءهانهی بهها دو وظیفهه  امعههد مههمّ و حکومهت دو رهههن 

در عین همکار  و پشهتیبانی هیچیهک  .مشّخص

ههی هههرد ءهوظیفهه ههر  را غصهه  نخواهه ههان  .دیگه ادیه

مختلف در همال صهلح و آشهتی از قهوانین مهینی 

ولو آنکد در تهیوینش از طر نی ) هد از نظر حقوقی بی

 ( پیهرو ی الهام گر تد باشیمشّخصاصول اخالقی دین 

برقرار  صهلح در  مشکل  نگ و حلّ  .نماینی می

ترین قیم در راا تکامل و  ّمهم  هان یعنی آخرین و

ات و سعادت بشر ارتباط مستقیم بد لزوم اخالقیّ 

د عبهارت دیگهر بهد به .دارد  میع بشهرد مهربانی ب

ها   رمههودءه مغناطیسههی  قههّوءهحضههرت عبههیالبهاء تنهه

است قادر  الٓهیهد منشأ آن عشق   محبّتعشق و 

 طلبهی و خواهی بود هواها  نفسانی یعنی قهیرت

 .ی را در و ود انسان مهار نمایییبرتر  و سود و

ههایش در ه ههان و آسه ه ههیار اطمینه ها مه ه ه ههیودا یه ه ههن محه  ایه

توانی رؤیها  دیهرین بشهر یعنهی سهعادت و ر هاا  می

د حقیقهت پیونهید و  ههان را بهد معنو  ب و ماّد 

 ■ .سو  صلح اعظم سوق دهی

 ها یادداشت

هابق نسههخد صههفحد هتههاب -* ه هد مطه له ها در ایههن مقا ه ها   هه ه هه

هود در  ه همو ه ه هائی ءههتابخانه ه هع بهه ه هد  مرا ه ه هیا هه ه آوردا شه

 انی: ت آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسیتح

 http://reference.bahai.org/fa/ 

ا رساالءهرا ع بد چگهونگی نگهارش  -6 نگهاا هنیهی بهد  همانی 

علی  یضی  یقلم محمّ د ب حیا  حضر  عباالبهاءهتاب 

 .42ص

 العظمی   ا  یتآا  از  برا  نموند نگاا هنیی بد مقالد -2

 پژوهشکیا باقرالعلوم واد  آملی درسایت 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definiti

on&UID=41492 

هود ایهن  هزوا در  – 3 لههف اینترنتهی مو ه هایت هها  مخت سه

 مرا ع و آثار بهائی: ءهاست از  ملد در هتابخان

 http://reference.bahai.org/fa/ 

ههفحد ه ها در صه ه ه هود در  هه ه ه ه ههخد مو ه ه هابق نسه ه ه ه هد مطه ه ه له ههن مقا ه ه ایه

 .آوردا شیا مرا ع بهائی ءههتابخان
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کااالذکار  مشرق  بنای سنگ صدمین سال نهادن  ارمی
 االذکار آرمان و مقصود از مشرق سخنی ردبارٔه 

 

نوشته والری دانا
۱

 

 ترجمه فاروش ایزدی نیا

 

ایم تا صیمین  در این شامگاا  مع شیا

االذهار امریکا    سال نهادن حجر زاویءه مشرق

شههمالی را، هههد نخسههتین معبههی بهههائی غههرب 

ایهن واقعههد  .بههیاریممحسهوب اسههت، گرامهی 

تهی برا   امعءه بهائی امریکا  شمالی اهّمیّ 

ههومی    ههوق هر ًا تکههریم یه العههادا دارد، زیههرا صه

ءه بنا  ساختمانی زدا نیست هد هلنگ اّولیّ 

این بنا مظهر امر  بسیار بییع و متفاوت  .شی

ههارز در  هار اسههت و نقشههی به بههرا  مشههارق اذهه

توسعءه  امعءه بهائی امریکا  شمالی ایفا هردا 

 .است

ت هد این بنا، و ساختار آن، در این واقعیّ 

نظیهر و منحصهر بهد  در میان مشارق اذهار، بی

این بنا با هی ی  . رد است، ابیًا بحثی نیست

عنصر  بر تعالیم حضرت  مشّخص، شاهی 

ءه بهاءا  و عاملی برا  انعکاس تعالیم اساسیّ 

د و وحیت دین و الٓهیّ ت امر بهائی، یعنی وحیانیّ 

معمار  هد برا  این  .وحیت عالم انسانی، است

بنها برگزیهیا شهی، یعنههی لهوئی بهورژوآ،
۱
هانههادایی  

تبار، از همههان ابتههیا دسههت بههد طّراحههی   رانسهو 

تجّسهمی از سهاختمانی زد ههد، بهد گفتهءه خهود او 

ههّوت هر  .اسههت وحههیت و اخه ه او معبهههی  را در نظه

ههام  ههیءه پیه هر زنه ه هرار بههود مظهه ه ههد قه ههاخت هه مجّسههم سه

امروز، بنایی هد او  .بخش امر بهائی باشی وحیت

العههادا از سههاختار    طّراحهی هههرد، مثههالی خههارق

عنصر  است هد تعالیم اساسی دیانتی را در بر 

 .گر تد است

ا  هد ماهت معبی در معرض  از نخستین مرتبد

دیی قرار گر ت، بییهی بود هد لوئی بورژوآ چیز  

وقتهی ماههت  .العادا را طّراحی ههردا اسهت   وق

ا   معبی در انظار عموم قرار گر ت، توّ د گستردا
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لی و نیز معماران و المل را از سو  ارباب  رایی بین

ایهن  .هنرمنیان مشهور وقت را بد خود  ل  هرد

اّولهین  :طرح بد انحاء گوناگون با عباراتی چون

ه ه ه ههیزدنظریّ ههیءه سه ه ههار  از سه ههی در معمه ه ها ءه  ییه ه ه هم ته

هنهون
۳

 هّن معمههار   ههد در ...مشهروع بهییعی ...

ه ههیر آن ...پهها خواهههی هههردالب عظیمههی برانقه  مصه

ههیات  ههاال و تأییه ههالم به ههات عه ههان ا   یو ه ههر    هه ه  خه

است
۴
جپان ا  منیرن در  در مقالد .توصیف شی 

تایمز انا میل
۴
طرح معبی بد نحو   :آمیا است هد 

نماینی  است هد نفوسی هد بد ساختار آن توّ د می

هننی مجذوب  آغهوش  رسی احساس می بد نظر می

 .انی بخش  میزبانی روحانی شیا باز و پناا

ههی هههد وقتههی ماهههت  ههن چههد امههر  سههب  شه ایه

ه اتی سهاختمان باشهکوا بهد عهالم عر هد شهی، نظریّ

بیان گردیی هد حاهی از آن بود هد این بنا بیش از 

 شگفتی بییعی در امر معمار  است؟

شهایی تعهالیم امهر بههائی اسهت ههد بهد نحههو  

ههین  ههیا چنه ههق شه ههی تلفیه ههن معبه ههرح ایه نمههادین در طه

خود لوئی بورژوآ  .هرد احساساتی عالی را القاء می

ات طّراحی پیشین گفت هد طّراحی معبی با تجربیّ 

او اظهار داشت هد  قط وسیلد و  .او تفاوت داشت

مجرایی بود هد هّل الهام از آن عبور نمایی، زیرا 

 .این معبی حضرت بهاءا  بود

ههرتش را  ههان حضه ههد بهائیه ههاءا ، هه ههرت بهه حضه

 رمود داننی، تعلیم  می الٓهی یییترین مظهر ظهور 

هد زمان  یایی ادیان بد پایان رسییا، در آینیا 

ههها   مجهالی بههرا  تجزیهءه عههالم انسهانی بههد گروا

مختلهف متبهاین و ههود نخواههی داشهت؛ خیاونههی 

محور اصلی  .واحی است و عالم انسان نیز واحی

هد تعالیم امر بهائی حول آن طائف است، عبارت 

ههیانیّ  ه ه هههت؛ وحه ه هههیت اسه هههت از وحه ه ه هههیت الٓهیّ ه د، وحه

 .نش و وحیت عالم انسانرسوال

این مفهوم وحیت بد حّی و ور در سراسر معبی 

در بنا  معبهی نمادهها  گونهاگون  .مشهود است

ادیهان بههزر  عهالم و ههود دارد ههد در الگوههها  

ههها  تزئینههی در هههم تنیههیا شههیا  ها و قوس سههتون

رونی  ها باال می تیرها  صعود  هد از ستون .است

خّطی ناگسستد بد نمادها  گوناگون دینی را در 

دهنههی و گویهها  ظهههور متههوالی  یکههییگر پیونههی می

حرهت صعود   .در میان نوع بشرنی الٓهیپیامبران 

تزئینهات حهاهی از تعلهیم اصهلی حضهرت بههاءا  

است هد ادیان مقّیسءه عالم نشأت از خیا  واحی 

هههالح و  ههترک در اصه هههی  مشه ههد و دارا  مقصه گر ته

دائمهًا در  ارتقها  عهالم انسهان و تأسهیس مهینیّتی

آنچد هد معابر تسعءه آن را زینت  .حال ترقّی است

نازلد بر  الٓهیبخشی بیانات عالید از هالم وحی  می

از آن  ملد  .حضرت بهاءا  دربارءه وحیت است

 است:

هه -۲  ن  عهالم یههک وطههن محسههوب اسههت و م 

 ی االررض اهل آنل  ع  

 (۱۳، صدریای دانش)

 بر یک امر آمرنی ... میع انبیاء -۱

 (۲۱۳-۲۲۴صص، ایقان)

 همد بار یک داریی و بر  یک شاخسار -۳

 (۷، صدریای دانش)

شود، همهانطور ههد  هد وارد معبی می شخصی

هننی  احساس می :ذهر شیا جپان تایمزدر  رییءه 

بخش  میزبهانی روحهانی  مجذوب  آغوش باز و پنهاا

زمهانی هههد نگهاا بهد بههاال دوختهد شههود،  .انی شهیا

  بهاءیا عبارت 
 
 الٓهی، هد توّسل بد ذات االربهی

و تمجیی او است، با خّطی زیبا، بد لسان عربی، 

 .شود مشاهیا می

االذهار با تزئینات و نماد   ساخت این مشرق

وحیتش، در نظر بهائیان، اطاعت از امر حضرت 
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ترین هتهاب  آن حضرت در مقهّیس .است بهاءا 

هی )، کتااب اقاا بهرا  بهائیهان، موسهوم بههد  ( ۳۲بنه

  رمایی: می

ها  االنشهللء عّمروا بیوتًا ب   یا مالر مکهن مها ی   ل  هم 

لیان الب   دیان  یاالر ک  اسم مال  مکان ب  اال   ی   

و االمثال *  ر  و  و زیّنوها بما ینبغی لها ال بالص  

هرّحم   ه ه ههم اله ه ها ربّکه ه ه هروا  یهه ه ه هّم اذهه ه ه هالرّوح و  نثه ه ه ه به

 .الّریحان

ههائی را  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههی بهه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههاءا  معابه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههرت بهه ه ه ه ه ه ه ه ه ه حضه

تسهمید  رمودنهی، ههد بهد معنها   االرذهار  مشرق

 .است الٓهیمحّل اشراق ذهر 

تمایهل بهد ا هرا  ایههن امهر حضهرت بهههاءا  و 

ایجهاد ایهن مشههارق اذههار بهود هههد  امعهءه نوپهها  

بهائیان امریکا  شمالی را، در سیءه بیستم، بیان 

 هت سوق داد هد از حضرت عبهیالبهاء،  رزنهی 

 منصههوب ا
ّ
یشهان، طلهه  حضهرت بهههاءا ، وصهی

ا ازا برا  بنا  مشارق اذهار در امریکا  شمالی 

نمایی؛ و بنا بد تصوی  و هیایت بردبارانءه ایشان 

بود هد بد آحاد احبّاء مساعیت نمود هد بد نحو 

اهمل درک نماینی هد اصل وحیت عالم انسانی 

صر ًا ابراز امیی  مبهم و پرهیزگاراند یا  قط اظهار 

کد، تعالیم مبارهد تحّول را بل .آرمان و آرزو نیست

ههیا می ههد شه ههوم پذیر ته ههرک رسه ههی و ته ههد  طلبه ا  را هه

ههد ههوا  تفرقه ههی قه انگیز اسهههت، الزم  مو ههه  و مو ه

االذهار هد نماد    نفس ساخت مشرق .شمرد می

از وحهیت اسهت، نفهوس را هههد بهد ایهن امهر مبههرم 

نمایی هد خود آنها این  نماینی ملزم می مبادرت می

بد ا را بگذارنی ههد آئینهءه تعالیم مبارهد را چنان 

 .نما  آنها باشنی تمام

ههءه  ه ه ه هر زاویه ه ه ه ه هههت حجه ه ههاطرءه حکایه ه ه ه ههی خه ه ه در تجییه

االذهار امریکا  شمالی، پی بردن بد تأثیر   مشرق

ههائی  ههعءه  امعههءه بهه هر توسه ههن طههرح به شههگر ی هههد ایه

در  .ت اسهتآمریکا  شمالی داشتد، حائز اهّمیّ 

، وقتی ابتیا بهائیان شیکاگو تقا ا  ۲۴۳۳سال 

االذههار   ا هردنی هد بد سهاختن مشهرقصیور ا از

مبادرت نماینی، تصّور بر آن بود هد این طرح  قط 
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در آن زمان بهائیان در  .برا  بهائیان شیکاگو است

شهر در سراسر ایاالت متّحیا و هانادا، بها  ۲۴۳

ههنگتن  ههیکاگو، نیویههورک و واشه هتر در شه هز بیشه تمرهه

سی، پراهنیا بودنی، اّما این  وامع مستقّل از  د 

داشتنی و صر ًا بد واسطءه محبّتی   ّعالیّتیکییگر 

هد همد بد حضرت عبیالبهاء داشتنی و با ایشان 

طرح معبی بد  .ردنی با هم مرتبط بودنیه مکاتبد می

هًا ایههن  واسههطءه هههیایت حضههرت عبههیالبهاء، نهایته

 . وامع متشتّت را مجتمع ساخت

المثل، وقتهی بهائیهان نیویهورک، بهد امیهی    ی

سهاختن معبهی خههود، از حضهرت عبهیالبهاء ا ههازا 

ههل  ههی، هیکه هار مبههادرت نماینه ه ههد ایههن هه هتنی به خواسه

بّاء بایی متّحی اح هلّیءّهحال  :مبارک  واب دادنی

ها تّفهق شهونی تها معبهی در یهک مکهان بهو م زود  بنه

.شود
۶

 

طریهق مههّم دیگهر  ههد حضهرت عبهیالبهاء از 

بنها  معبههی بههرا  توسهعءه  امعههءه بهههائی اسههتفادا 

ن، یعنهی  رمودنی در انتصاب یکهی از امهاءالّرحم  

خانم هورین ترو،
۷
برا  احراز نقشی پیشرو در طرح  

اگرچد تعالیم حضرت بهاءا   .مزبور تجّسم یا ت

دربهارءه تسهاو  حقهوق ر هال و نسهاء ههامالً وا هح 

است، اّما پنیارءه تفّوق ر ال در شیکاگو در ابعاد 

وسیع شایع بود، و بهائیان نیز از تأثیر و نفهوذ آن 

مثالً،  قهط ر هال مجهاز بودنهی در  .مصون نبودنی

هتد باشههنی  .امهور ادار  امههرا  مشههارهت تهاّم داشه

عبیالبهاء، با حکمت نامتناهی خویش،  حضرت

از  رصت طرح معبهی اسهتفادا هردنهی و بها ارتقهاء 

یکی از نسوان بد نقش رهبر  در طرحی هد تا آن 
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ها  موقهع بزرگتههرین تعّههی و اقههیام  امعهءه بهههائی نوپه

شی، بد مطهرح ههردن ایهن نقهص نیهز  محسوب می

هاء را،  ب هت و حیرت   .مبادرت  رمودنی ر ال احبّ

وران هد هنوز نسوان حّق رأ  در این هشور آن د در

ه .توان در نظر مجّسم سهاخت نیاشتنی، می ءه نظریّ

انتصهاب بههانویی بههد ریاسهت طرحههی چههون بنهها  

 .االذهار تا آن موقع مسموع واقع نشیا بود  مشرق

 .برا   امعءه  وان و نوپا بود مهمّ اّما، درسی 

ه ا  را بهد حضهرت عبهیالبهاء  دهورین ترو نظریّ

هههرد هههد طههرح مزبهور توّسههط سههازمانی هههد تقهییم 

ها  هاّرات امریکه نماینهیءه  وامههع بهههائی در سراسهر قه

است، هیایت شود ند آن هد  قط بهائیان شیکاگو 

حضرت عبیالبهاء در  واب  .بانی آن هار باشنی

او با همال مسّرت پیشنهادش را تصوی   رمودنی و 

ایههن سهب  وحهیت هلمههد در  :مرقهوم داشهتنی ههد

.آمریکا گرددسراسر 
۶
در همین لوح مبارک هد در  

مسئول هیایت طهرح معبهی  هیأتیآن بد و ود 

اشارا شیا، حضرت عبیالبهاء هار دیگر  انجام 

نمهود اّمها بهد  دادنی هد اگرچهد بهد ظهاهر نهاچیز می

هیکل مبارک  .ت داشتمیزانی باورنکردنی اهّمیّ 

نسوان صراحتًا مرقوم  رمودنی هد در این هیأت 

( این اقیام ند تنها تر مد) .بایی عضو باشنی نیز

سهب  توحیههی مسههاعی  وامهع بهههائی پراهنههیا در 

سراسر هشور در هی ی مشترک و واحی شی، بلکد 

طریقی را مفتوح ساخت هد نسوان بتواننی  ایگاا 

 .بحّق خود در ادارءه امور امرا  را هس  نماینی

ههال  ههذا، در سه ههیءه ۲۴۳۴له ههویق و توصه ههد تشه ، به

ههرت  ههیگان حضه ههیالبهاء، نماینه هههر و  ۳۴عبه  ۲۴شه

ایالت برا  هیف مشّخص پیشبرد طرح معبی در 

نماینهیگان  ،ایهن هیهأت .شیکاگو ا تماع هردنهی

هیأت ملّی برا  اتّحاد معبی بهائی را بد عنوان 

تأسهیس هردنههی و هیهأت ا رایههی را  بنها  معبههی

متشّکل از شش تن از ر ال و سد تن از نسهاء، از 

امهروز مها آن را  .رو، منصوب هردنی ملد هورین ت

ههی بههائی در امریکها  شههمالی  اّولهین هانونشهن ملّ

 .هنیم محسوب می

ههر سهالد  "هیأت ا رایی اتّحاد معبی بهائی"

توّسط نماینیگانی از سراسر هشور و هانادا انتخاب 

 .دادنی شینی و بد هیایت طرح معبی ادامد می می

اب محفل بد انتخ ۲۴۱۴این امر نهایتًا در سال 

منجّر روحانی ملّی بهائیان ایاالت متّحیا و هانادا 

 .شی

ها  بعی از تأسیس اتّحاد معبی بهائی  در سال

منجهّر ههد بهد تکمیهل نههایی معبهی  ۲۴۳۴در سهال 

هها   ه ههیم و ایثارهه هههالت عظه ههی، مشهههحون از معضه شه

ها بهد  امعههءه  .شهمار بهود بی اّمهها معضهالت و ایثارهه

متشتّت مساعیت هرد تا پیونهیها  اتّحهاد قهو  

ایجاد نماینی و احبّاء در تعالیم امر مبارک تقویت 

همچنههین، ایهن طرحههی بههود هههد  .و تحکهیم شههونی

 میع برا  مشهارهت در آن  هرا خوانهیا شهینی و 

هی  تبّرع و مشارهتی، هرچنی ناچیز، نبود ههد بهد 

 .شودآن اعتناء ن

انگیزترین حکایات تبهّرع و ایثهار  یکی از رقّت

مربوط بد خانم خیّاطی  قیر در شیکاگو بد نام نتی 

خانم توبین، از احبّا   .بود Nettie Tobinتوبین 

هاتوانی خههویش در تقههییم تبّرعههات  مخلههص، از نه

بد  .مالی بد طرح معبی سخت مغموم و ا سردا بود

عهد ههرد بها هارگاا ساختمانی مجهاور منهزلش مرا 

این امیی هد سازنیگان را مجاب هنی سنگی بد او 

سهرهارگر از او خواسههت ههد یکههی از  .هبهد نماینههی

ها  آهکی آسی  دییا را هد در نظر آنها  سنگ

نتهی از  .غیر قابل استفادا بود برا  خهود بهردارد

هّل  دوسههتان و غریبههد ها بههرا  حمههل سههنگ بههد محه

ا در او ابتیا سنگ ر .ساخت معبی همک خواست
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  رشی پیچیی و رو  زمین هشیی و سپس بها گهار   

هرد و سهپس بها دسهت و گهار   نستون ب  و  اسبی بد ا 

این سهنگ،  .دستی بد محّل ساخت معبی رسانی

ههی ه ه ههاران آن رّد هردنه ه ه ههد معمه ه ه ههنگی هه ه ه ،سه
۴
و روح  

هر  هًا در تههاریخ امه خضهوع و  ههیاهار  بههود ههد نهایته

بهائی  ناناپذیر گشت و ما را بد روییاد  خهاّص 

ههی  ه ه ههد آن را گرامه ه ههان هفته ه ههن پایه ه ه ههد در ایه ه ههانی هه ه رسه

ههی  مهههی ه ههد بایه ههیاد  هه داریم؛ رویه

ههاریخ  ههایع خطیههر در ته یکههی از وقه

 امعهءه بهههائی امریکهها محسههوب 

ههد  ه ه ه هاا مه ه ه ه ه ههد روز اّول مه ه ه ه ههردد، هه ه ه ه گه

ههیالبهاء۲۴۲۱ ه ه ه ههرت عبه ه ه ه ، ، حضه

 رزنهی حضهرت بههاءا ، ریاسهت 

ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههاح عملیّ ه ه ه ه ه ه ه ههم ا تته ه ه ه ه ه ه ه ات مراسه

ساختمانی اّولین معبی بهائی در 

 .هرءه غربی را بد عهیا گر تنی نیم

حضهرت عبههیالبهاء یههازدهم 

هههل  ه ه ه هها   ۲۴۲۱آوریه ه ه ه ه ه وارد امریکه

ههینی ههمالی شه ههفار  .شه  اسه
ّ
ههی در طه

روزءه خهود، نهد تنهها ایمههان  ۱۳۴

ههمالی را  ه ه ه هها  شه ه ه ه هها  امریکه ه ه ه ه احبّ

بیشهتر  تحکیم  رمودا از عمق 

ها  ه ه ه ههد به ه ههی، بلکه ه ه ههوردار  رمودنه ه برخه

ها   خطابات عمومی و مصاحبد

خهود از سهاحل شههرقی تها سههاحل 

غربی و نیز در هانادا، تعالیم امر 

هیر  مبهارک را بهرا  ههزاران ههزار نفهر تشهریح و تفسه

ههت  رمودنهی و پیههام وحههیانیّ  د و وحههیت عههالم الٓهیّ

انسانی را بیان هردنی و محبّت، مهربانی و خیمت 

موا هد با  میع نفوسی هد با ایشان مالقاتی را در 

 .منّصءه ظهور و شهود رسانینی بداشتنی، عمالً

هیکل مبارک سد مرتبد بد منطقءه شیکاگو وارد 

 .بود ۲۴۲۱آوریل  ۱۴شینی؛ اّولین مرتبد شامگاا 

روز بعههی هیکههل مبههارک در ا تمههاعی عمههومی بههد 

ایراد خطابد پرداختد این مطال  را دربارءه مشارق 

 اذهار بیان  رمودنی:

مقصود اساسی از معابی و مشارق اذههار  ...

مم وحیت و اتّحاد است؛ یعنی اماهنی هد ا  

ههر  ه ها هه ه ههوس به ه ههّیدا و نفه ههاس متعه ه ههد، ا نه مختلفه

 ّ ت و تی مجتمع شونی تا محبّهاستعیاد و قابلی

ها بهد ظهههور و بهروز رسههی بهد ایههن  .و هاق بهین آنهه

سب  است هد حضرت بهاءا  امر  رمودنی هد 

معتقهیین بهد  ءهمحلّی  هت عبادت برا  هلّیّ 

ادیان عالم بنا شود هد پیروان  میع ادیان، 

هر ق در ظهّل  امع هلّیءّه الّشهمول آن  ا ناس و   

ا تمهاع نماینههی، از صهحن مقههّیس آن نههیا  
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انسان انتشار یابی؛ هد  میع نوع وحیت نوع 

هر  بشهر بنهیگان خیاونهی هسهتنی و  میهع در بحه

.رحمت او مستغرق شونی
۲۳

 

، هیکهل مبهارک ۲۴۲۱یوم بعی، اّول ماا مهد 

حجر زاوید را برا  آنچد هد مقّیر بهود تحّقهق امهر 

سیصی نفر در این  .حضرت بهاءا  باشی، نهادنی

ههور داشههتنی ههرت عبههیالبهاء چ .واقعههد حضه ههی حضه نه

سههپس  .هالمهی در تمجیهی خیاونههی بیهان  رمودنهی

ارادا  رمودنی سنگ نتی توبین در مرهز آن قطعد 

از آنجا هد زمین سهخت و سهفت  .زمین قرار گیرد

هرد هههردن  بهود، هیکهل مبهارک از هلنگههی بهرا  خ 

سپس حضرت  .اّولین قطعءه زمین استفادا  رمودنی

خواستنی هد از  عبیالبهاء از نسوان حا ر در محلّ 

بیل برا  زیر و رو هردن خاک اسهتفادا هننهی ههد 

خانم هورین ترو اطاعت هرد و سپس ا راد  هد 

یّ  ۲۴قری   نماینیءه خوانیا ت بودنی  رانژاد و ملّ

هر زمههین مشههارهت نماینههی ههی  .شههینی تهها در حفه وقته

هیکل مبارک سنگ بنا را بد دست مبارک قرار 

معبی  :مودنیدادنی و خاک اطراف آن ریختنی،  ر

.ساختد شی
۲۲
 (تر مد) 

سال طول  ۴۲یاران عزیز، بد حساب بشر ، 

هشیی تا معبی بطور هامل ساختد شود و درها  آن 

این، از این بیان  بر بنا .گردد همگان بازبد رو  

معبهی  :حضرت عبیالبهاء ههد در آن روز  رمودنهی

هتنباطی خههواهیم  سهاختد شههی چههد برداشههت و اسه

تههوان گفهت هههد ایشههان از آن  اگرچههد می .داشهت

ههد  ه ه ههی هه ه ه ههوردار بودنه ه ه ههیرت برخه ه ه هر را در اّول قه ه ه ه ه آخه

،بیننی
۲۱
اّما منظر دیگر شایی شعاعی باشی هد از  

خطابءه مبارهی هد یوم قبهل در ا تمهاعی عمهومی 

ههن   ههءه هانونشه هراد  در خاتمه ه ه ههائی ایه ههی بهه ههاد معبه اتّحه

 هیکل مبارک  رمودنی: .ا کنی  رمودنی، پرتو می

است؛ چد هد  میع  الٓهیمعبی حقیقی هالم 

نوع بشر بایی بد آن توّ د نماینی و آن عبارت از 

اصل  امع  .اصل وحیت عالم انسانی است

اسهت؛ سههب  اتّفههاق و الفهت قلههوب اسههت؛ 

عالمت وحیت نوع بشر است؛ منشأ حیهات 

 (تر مد) .د استابییّ 

برا  این یوم، از نظر  الٓهیاحبّا  عزیز، هالم 

بهائیان، عّز نزول یا تد و معبهی و  امعهءه بههائی در 

همال استحکام بد نحو  تأسیس شیا هد  میع 

در سراسر هشور، قاّرا،  .اهل عالم مشاهیا نماینی

ها نفر در حال بذل مجهودات و مساعی  و عالم دا

ها مههینیّ  ههت هسهتنی ته د را هههد حضههرت بهههاءا  الٓهیّ

حضهرت عبههیالبهاء آن را بههد و   دابینهی  رمههو پیش

انی، بهر و هد ارض  آوردا هیایت نموداحرهت در

حضهرت عبهیالبهاء در پیهامی ههد در  .شهود مسهتقرّ 

 ۲۴۳۴اّولین هانونشن اتّحاد معبی بهائی در سال 

[ معبههی]ههد تأسههیس ایهن  :خوانهیا شهی،  رمودنههی

( اگرچد هنوز تر مد) .بیایت تأسیس ملکوت شود

هار زیاد  بایی انجام شود، اّما شایی این تصهّور 

چنیان  سوراند نباشی هد اگر حضرت عبیالبهاء 

در این شامگاا بد نفوسهی ههد در تکهریم تأسهیس 

 رمودنههی، و ایههن  انهی نظههر می ایهن معبههی گههرد آمیا

هردنی، چنین تعلّق خاطر   ها را مالحظد می چهرا

ی  بد خیمت بد تمامی و چنین تعهّ  الٓهیبد هالم 

هردنی، محتمالً بد هالمی  نوع بشر را مشاهیا می

در حهال  الٓهیملکوت  : رمودنی قاطع اعالم می

 ■ .تأسیس است

 

 ها یادداشت

لریها دانها  -۲ بهد  ۱۳۳۴ههد از سهال  Valeria Danaخانم وا

هی ایهاالت متّحهیءه امریکها بهد عضویّ  ت محفل روحانی ملّ

هور انتخهاب شههیا، از  سهمت قائم مقهام منشههی محفهل مزبه

هانوک  ه ه ه هءه راپاهه ه ه ه له هان قبی ه ه ه ههی  Rapahannockبومیه ه ه ه در ویر ینه

خهانم دانها  .پیرش امریکایی از تبار ا ریقهایی اسهت .است
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ههی  ه هر  چینه ه هردا و دارا  دخته ه ههی ازدوان هه هرد  ایرانه ه ها مه ه به

ها  بهزر  بهودا  وقی شرهتایشان قبالً مشاور حق .است

هر حقهوقی خصوصههی در  و مهّیتی در اوهالهومها دارا  د ته

هور تجهار  و  رزنیخوانههیگی بهودا اسههت سههپس  .زمینهءه امه

بعهی از  .سال نیز در هلرادو اقامهت ههردا اسهت ۲۱مّیت 

در شهر اوهالهوما، رئیس گروا  ۲۴۴۴گذار  سال  بم 

 Interfaith Disaster Recoveryاالردیان  بران  ا عد   بین

هور شهی هد  .در شههر مزبه هودات مسهاعیت به هیًا رهبهر مجهه بعه

خهانم  .قربانیان در هشور  دوردست، یعنهی ههامرون، شهی

هی بهد دانا بعی از انتخهاب بهد عضهویّ  ت محفهل روحهانی ملّ

 م -. شیکاگو نقل مکان هردا است

هورژوآ -۱ هوئی به ه له  Jean-Baptiste Louiseژان باپتیسههت 

Bourgeois ( هی ه ه ه هارس  ۲۴تولّ ه ه ه هت ن دو  ۲۶۴۶مه ه ه ه سه ل  هن س  ه ه در سه

ک ب  (، معمهار امریکهایی ۲۴۳۳اوت  ۱۳و ات  ،نیکولد، ه 

هرق هییون طرّاحههی مشه ههرتش را مه هد شه ههع در   هه هار واقه االذهه

 .ویلمت، ایلینو ، امریکا است

هار  هلیسهایی در  لوئی بورژوآ در  هوانی در د تهر مقاطعهد

هویر -تهروا ر Trois-Revièresریه ه هود و در اثه ههک، هارمنهی به ب  ، ه 

هال تجر لد در سه ه ها   ۲۶۴۱بهءه حاصه هاختمان هلیسه هرح سه طه

ههال  سه ههن ونس  هرد Saint-Wenceslasسه ه هد هه ه ه ههط  .را تهیّ ّسه او تو

هار رمایش برا  ادامهءه تحصهیل بهد  رانسهد اعهزام شهی اّمها 

هد  ه هرد و به هیل را تههرک هه هاریس، تحصه در دوران اقامههت در په

هفر  :سهایر هشهورها از  ملهد ها، یونهان، مصهر و ایهران سه لیه ایتا

هد امریکها  شهمالی بازگشههت و در  ۲۶۶۶در سهال  .ههرد به

هی ه ه شه هار  ه ه هد هه ه ه هغول به ه ه هیکاگو مشه ه ه هتان  .شه ه ه ها  ۲۴۳۶در زمسه ه ه ه ته

ههورک۲۴۳۷ هد در نیویه هانی هه ههت،  ، زمه هیتی اقامههت داشه سه

ر بههائی دربهارءه اتّحهاد ادیهان، بهد  بعی از اّطالع از تعهالیم امه

هرد ه ه هال هه ه ه ه ر اقبه ه ه ه ههن امه ه ههک  .ایه ه ه هد تینه ه ه ههپس به ه ه در  Teaneckسه

ها هر بهه هد تهرویج امه هرد تها به ئی در آن نیو رسهی نقههل مکهان هه

ههی ۲۴۱۳در سهال  .نقطهد بپهردازد ، نماینهیگان هانونشهن ملّ

هورژوآ را بهرا  معبهی بههائی در ایههاالت  لهوئی به بههائی طهرح 

رغم حملءه بیمهار  بهر در دهءه بعی، علی  .متّحیا برگزیینی

هاد  را  همانی، وقههت زیه هیان مطلهوب  سه هد چنه سهالمت نه

هود هءه آن نمه هأمین بود ه هاختمان و ته هی از یههک  .صههرف سه بعه

هعیّتمهاا  هال  و ه هامطلوب صههّحی، در سه  ۷۴در  ۲۴۳۳نه

ههت هالگی درگذشه ه هرق .سه ه هال   مشه ه ه سه ههت در  هار ویلمه ه االذهه

 پییا متر م بد نقل از ویکی -ا تتاح شی ۲۴۴۳

ن ماگونیگهلاین نظریّ  -۳  Harold Vanد را هارولی وان بهور 

Buren Magonigle (۲۶۶۷- ۲۴۳۴ هایی (، معمهار آمریکه

او  .بیهان ههردهد بد علّت نوشتن خاطراتش شههرت دارد، 

McKinleyهینلی ) طهرّاح مقبهرءه یهادبود مهک  Memorial 

Mausoleum  هادبود آزاد ه ه ها  یه ه ه هایو، و بنه ه ه هانتون  اوهه ه ه ( در هه

(Liberty  Memorialم -.سیتی میزوری است  ( در هانزاس 

ه -۴ ه ه ه ه ههن نظریّ ه هینایه ه ه ه هوئیجی  ءه تحسه ه ه ه له هور  ه ه ه ههط پرو سه ه ّسه آمیز تو

لیهایی و اسهتاد سهابق Luigi Quaglinoهوآگلینو  ، معمار ایتا

ن  نگهاا هنیهی  .ابراز شهیا اسهت Turinمعمار  از اهل تور 

هد  اای به ارن با هد .۷۳۴، صقا هی به هاا هنیه ه هین نگه  Theهمچنه

Baha’i Temple: Press Comments, Symbolism ر ، اثه

 .م -۷لوئی بورژوآ، ص

اسهت ههد  Japan Timesمقصهود  ریهیءه  اپهان تهایمز  -۴

هام  Japan Times and Mail ۲۴۴۳تها  ۲۴۲۶از سهال  نه

 .م -داشت

مهتن هامهل  .اصل  ارسی ایهن بیهان مبهارک یا هت نشهی -۶

-Tablets of ‘Abdu’l دّومانگلیسی لوح مبارک در  لی 

Bahaم -بد بعی منیرن است ۴۳۴، ص. 

ّ) Corinne Knight Trueخانم هورین ترو  -۷ ل اوّل نهوامبر ی:تو

هل  ۳صعود: -۲۶۶۲ توّسههط  ۲۴۴۱ وریهد  ۱۴( در ۲۴۶۲آوریه

 امرا  بد مقام ایاد  امرا  منصوب شی
ّ
 م -حضرت ولی

هیا -۶ ه هارک یا ههت نشه ه هان مبه ههی بیه ههل  .صههل  ارسه هتن هامه مه

-Tablets of ‘Abdu’lانگلیسی لوح مبهارک در  لهی اّول

Bahaم -درن است ۴۴، ص 

یهان منسهوب بهد حضهرت مسهیح ههد خطهاب بهد عمهوم ب -۴

هردنی همهان سهر سنگی را هد معماران رّد  :مردم  رمود

، مرقس/  ۲۷، آیهءه ۱۳، باب انجیل لوقا) .زاوید شیا است

 .م -(۴۱، آیءه ۱۲، باب متی/  ۱۳، آیءه ۲۱باب 

هد  ارسهی در دسههت  -تر مهد -۲۳ هءه مبهارک به اصهل خطابه

ههت ه ه ه ههفحءه  .نیسه ه ه ه ههی آن در صه ه ه ه ه هتن انگلیسه ه ه ه ه  ۶۴Theمه

Promulgation of Universal Peace منههیرن اسههت. 

، الآثاار  بااای شرح هوتاهی در چنی سهطر نیهز در  لهی اّول 

 .م -درن شیا است ۶۳ص

بهد  ۶۳، صالآثاار  بااای شرح این واقعد در  لی اّول  -۲۲

 .م -بعی درن است

هفات شایی اشارءه مؤلّف بد بیان حضرت بههاءا  در  -۲۱

آخر را  ...مسا ران حییقءه عر ان :باشی هد  رمودنی وادی

هی ه ه ه  ) ...در اّول بیننه
 
ای ا ا ا ا ام اعل ا ا ا ا اار قل ا ا ا ا ههییع،  ۲۱۲، ۳، نآث ه ه به

 .(۲۳۷مؤّسسءه ملّی مطبوعات امر  ایران، ص
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 کااندا حضرت عبدالبهاء هب  یکصدمین سالگرد سفر
احسینیاهلل  نصر   محم 

 

ام مههاا اوت سههال  یکصهی سههال پههیش در سهی

حضهرت میالد  ش  هنگام قطار حامل  ۲۴۲۱

 (Boston)و همراهان هد از شههر بسهتن  عبیالبهاء

امریکا عزیمت هردا بود، در ایستگاا شهر مونتریال 

(Montreal)  ههتگاا ه در ایسه

واقههع  (Windsor)وینهیزور 

ههل  ه ه ه ههان پیه ه ه  (Peel)در خیابه

آن حضهرت  .توقّف نمود

ههتقبال مههیمههورد  ههولز   اسه به

(May Bolles)  ههام و ویلیه

ههول  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههادرلنی ماهسه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه سه

(William Sutherland 

Maxwell)  ههی و هرار گر تنه قه

هههت آن دو  ه ه ه ه ه ههد درخواسه ه ه ه ه ه به

یکسر عازم خانءه زیبایشان 

نیز  زء  (Louise Bosch)خانم لوئیز بوش  .شینی

ها در دامنءه  خانءه ماهسول .استقبال هننیگان بود

قهرار  (Mount Royal)تپّءه معروف بد مونت رویهال 

 .معمار این خاند خود مهنیس ماهسول بود .داشت

تههوان  را می مونتریههالبهد  حضههرت عبههیالبهاءسهفر 

ترین بخش سفرها  آن حضرت بهد  یکی از مو ّق

ه .مغهرب زمههین بشهمار آورد ه ات پههیش از بیهان  زئیّ

ا  بهد چگهونگی انتشهار  مربوط بد این سفر اشهارا

 هانههاداو اصهوالً  مونتریهالآئهین  ههانی بههائی در 

 . رور  است

مهیالد  ههد پارلمهان  هههانی  ۲۶۴۳در سهال 

و در  (World’s Parliament of Religions)ادیان 

ههانی  ه ه ه ه ه ه ههگاا  هه ه ه ه ه ه ه ههذار  نمایشه ه ه ه ه ه ها برگه ه ه ه ه ه ه ه ههاط به ه ه ه ه ه ارتبه

بهد Columbian Exposition)   (World’sهلمبیها

هاّرءه  ه ههال هشهههف قه ههیمین سه ههن چهارصه مناسههبت  شه

حضهرت امریکا انعقاد یا تد بود نخستین بار نام 

در روز بیست و سّوم سپتامبر در آن پارلمان  بهاءا 

ههیاخت ههین انه ههوو  .طنه ههر   سه ههر هنه ههام دهته در پیه

(Henry Jessup)  ّد هد هشیش مسیحی ساهن سوری

در آن پارلمان بوسیلءه هشیش دیگر  قرائت گردیی 

ههرت بهههاءا عود صهه ههطیندر  حضه ههاهی   لسه بههد آگه

داشت تعالیم  پیامی هد مذهور می .حا ران رسیی

از  .بر پایءه مهر و آشتی استوار است حضرت بهاءا 

از ناشران امر بهائی هد  آن پس بد هّمت تنی چنی

بد  حضرت بهاءا زمین آمیا بودنی تعالیم از خاور

ساهنان امریکا  شمالی ابالغ گشت هد در میان 



 

 

95 
 ۳۴۴-۳۴۳پیام بهائی شمارا  

 ۳۴2پیام بهائی شمارا 

بهتر  .انی بودا هاناداآنان  ماعتی از مردم هشور 

بگوییم تنی چنی اصالً هانادایی ولی ساهن هشور 

ههد در  انهی بهودا هاناداامریکا و برخی مقیم خود 

 .شیا است معّر یهشور امریکا امر بهائی بیانان 

نهاد هانادایی  کبد هر حال گروهی از آن مردم پا

 .انی نموداامر بهائی را پذیر تد و بد انتشارش قیام 

ههاد  از میههان مههردم هانههادایی هههد پههس از انعقه

مههیالد   ۲۴۳۳پارلمهان  هههانی و پهیش از سههال 

از  .توان نهام بهرد این نفوس را می انی شیابهائی 

ههین  ه هههر لنه ه ههو  (London)شه ه ه هههت آنتریه ههع در ایاله ه واقه

(Ontario)  خانم استر انی مگی(Esther Annie 

Magee)  ز و  (Vail)و ویهل  (Rose)و دو خهواهرش ر 

هد موسیقییان  (Edith)دختران استر یعنی ادیت 

ههتین  .(Harriet)بههودا و هریهههت  هانوان نخسه ه ههن به ایه

آقها  گها  مگهی  .انهی بودا هاناداساهن  بهائیان

(Guy Magee)  شوهر خواهر خانم اسهتر مگهی نیهز

 مطالعههاتا  بهودا و در  بر سههتد نگهار روزنامههدههد 

تطبیقی ادیان تخّصص داشتد از نخستین مؤمنان 

از  (Kate Ives)خانم هیت آیوز  .ستهاناداساهن 

 New)بانوان بر ستءه زمان اهل ایالت نیو ونیلنی

Found land)  خانم استر رنلز(Ester Rennels)  اهل

واقع در ایالت آلبرتها  (Edmonton)شهر ادمنتون 

(Alberta)  ههی آقهها  مهنههیس پههال هینگسههتون دیله

(Paul Kingston Dealy)  اصالً اهل شههر سهینت

واقع در ایالت نیو برانزویهک  (Saint John) ان 

(New Brunswick)  ههتگان ه ههان و بر سه از مخترعه

ههنعتی در  ههاداصه ههتوارت  هانه ههد اسه ههرش آدلیه و همسه

(Adelaide Stewart)  هانادایی  بهائیاننیز از دیگر

هونورا  کسون  .انی بودا اّولیّد ها  السدر همان 

(Honore Jaxon)  ّو حامیهان  حقهوق بشهراالن از  ع

، دهتهر  یمهز هانهادا قیر و بومیان هشور  مها ران

ههیت  ه هز  (James Oaksheete)اوک شه ه ه ههر  یمه ه دهته

و خهانمش نیهز در  (James Carmichael)هارمایکل 

  .انی شیاهمان اوقات بد امر بهائی مؤمن 

در  هانهادانههاد   از مهردم پهاک چهد گروههیاگر

میالد  بد آئین بههائی  ۲۴۳۳پیش از  ها  سال

ولیکن تأسیس رسمی  امعءه بهائی  انی شیامؤمن 

ههییون  هانههادادر  ههی مه هها  تههالشرا بایه ههقانءه  هه عاشه

بولز  خالصانءه بانو   اودانءه تاریخ بهائی خانم می

 مادر  امعءه بهائی هاناداماهسول دانست هد بد 

ههروف اسهههتملّقههه   ههی .و معه ههیانی   مه ه ههولز از خانه به

در  .بر ستد بود هد از امریکا بد  رانسهد ر تهد بهود

بد آئین بهائی مؤمن  ۲۶۴۶جا بود هد در سال آن

حضهرت در عّکها بهد حضهور  ۲۶۴۴شی و در سال 

رسیی و پس از برگشت بد پاریس  ّیًا بد  عبیالبهاء

ترویج امر بییع مبادرت ورزیی و گروهی را بد آئین 

با مهنیس  ۲۴۳۱در سال  .هائی رهنمون گشتب

معمار معروف هانادایی ویلیهام سهادرلنی ماهسهول 

هههر  ه ه ههر دو در شه ه هههس از ازدوان هه ه ههود و په ه ازدوان نمه

 ۲۴۳۴آن دو در سال  .مونتریال سکونت نمودنی

ههور  ارض اقهههیسدر  ه ههد حضه ههیالبهاءبه ه ههرت عبه  حضه

دعا  رمودنی هد آن دو  حضرت عبیالبهاءرسیینی و 

ها بههود هههد مهنههیس  .یصهاح   رزنههی شههون در آنجه

شرح خیمات خانم و  .ماهسول بد اون ایقان رسیی

ویژا هت  ماهسول در متون نشریّات بهائی بآقا  

 .تاریخ آمیا است

از  ملد هسانی هد در همان آغاز اقامت خانم 

بهد امهر بههائی مهؤمن  مونتریهالو آقا  ماهسول در 

هتد ه ه ه ههن گشه ه ه ز هنیرسه هر ر  ه ه ه ه ههانم دهته ه ه ههی خه ه ه  Rose)انه

Henderson) هههت ه ه ه هانوان  .اسه ه ه ه ه ه ههتین به ه ه ه ه و  از نخسه

نائل  (Phd)هانادایی بود هد بد اخذ در ءه دهترا 

و در  هانهادانامبردا از مشاهیر بهانوان  .گشتد بود

دهتهر هنهر   .خهیمات ا تمهاعی بسهیار مو ّهق بهود

استاد دانشگاا  (Henry Armstrong)آرمسترانگ 
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 ۲۴۳۶در مونتریال نیز در سال  (McGill)گیل  مک

 .پیوست هانادا امعءه بهائی  میالد  بد

بر اثر هوشش خانم ماهسول هانون  مونتریال

ویژا با سفرها  برا  انتشار امر بهائی شی و ب الی عّ 

تههیریج ایههن آئههین بههییع در دیگههر شهههرها  د او بهه

ههادا هار یا هههت هانه ه ههال  .انتشه ههی  ۲۴۲۳در سه خیاونه

دختر  بد خانم و آقا  ماهسول عنایت نمود هد 

 روحیّدنهادنی و بعیًا نام  (Mary)نامش را مر  

هانی  گر ت و بد ا تخار همسر  حضرت شهوقی ربّ

 البهههاء امههللشههرح حیهات و خههیمات  .نائهل گشهت

 .نیز خود هتابی مفّصل است خانم روحیّد سرهار

ههال  ه ه ه ههیالد   ۲۴۲۱در سه ه ه ه مه

 مونتریهالبهد  حضهرت عبهیالبهاء

هد قبالً  همانگوند .سفر  رمودنی

بیان نمودیم آن حضرت در روز 

ام اوت شه  هنگهام   معد سی

بها قطهار بههد ایسهتگاا وینههیزور در 

رسیینی و مورد استقبال  مونتریال

از  ملهد خهانم و آقها  ماهسهول 

قهرار گر تنههی و بها هالسههکد عههازم 

ها شههینی همراهههان آن  .خانهءه آنهه

ههر  ها هالسههکءه دیگه هز به حضههرت نیه

ههودءه  هههد اّطههالع همانگونههد .آمینههی داریههم بههد  رمه

حضهرت حضرت شوقی ربّانی سفرها  سهد سهالءه 

ها و امریکهها  شههمالی از  عبههیالبهاء بههد مصههر، اروپه

لحاچ عظمت تاریخی نقطءه عطفی در قرن بیستم 

ویژا توان گفت هد این سفرها ب ت و میمیالد  اس

ت هشت ماا سیر در امریکا  شمالی اون مأموریّ 

ههود ههییع به هر به ه هار امه ه ههرت در انتشه هههتآن حضه  .ا اسه

حضرت هد ابالغ عمومی امرا  بوسیلءه  همانگوند

بههد پادشههاهان و رؤسهها  ادار  و مههذهبی  بههاءا 

ههورها  ه هه هشه ه ه ه هههش مأموریّ ههان اون درخشه ه ه ت آن  هه

هد هتهابحضهرت بههودا اسهت ) هذ: از  مله  Godمأخه

Passes By  ۱۴۴-۱۷۶صم، ص ۲۴۷۳چاو سال). 

در  مونتریالدر  حضرت عبیالبهاءمحّل اقامت 

 .سد روز  نخست خانءه خانم و آقها  ماهسهول بهود

بهیان خانهد یهاران  حضرت عبیالبهاءپس از ورود 

بهائی و دیگران از حا ران بد حضور حضرتشهان 

در میان  .مشّرف شینی و مورد مرحمت قرار گر تنی

حا ران یکی از صاحبان  رائی یعنی آقا   ان 

ههوئیس  هریّ  (John Lewis)له ه ههور نشه ههروف ادیته ه ءه معه

Montreal Daily Star  بههود هههد بههرا  ورود آن

نهایت مسرور  نمود و بی شمار  می حضرت دقیقد

 حضرت عبیالبهاءخانم ماهسول بد عرض  .گشت

هها تهن تلفهن هردنهی و سهاعت  رسهانیی ههد امهروز دا

پرسهیینی، از  ملهد یکهی از  ورود حضرتشهان را مهی

تلفهن هههرد و  مونتریهالهشیشهان معهروف و بر سهتءه 

ههد  اسههتیعا نمههود هههد آن حضههرت قبههول نماینههی هه

 . ردا در هلیسا  او ایراد خطابد  رماینی  پس

هنبد  اوت  ردریهک رابرتسههون  ۳۲صهبح روز شه

ههریفین  ههیش  (Frederick Robertson Griffin)گه هشه

هههد بعههیها  (Uniterian Church)یین هلیسها  موّحهه

ه ها رئههیس هشیشههان هلیسهها  موّحه ه یین در  یالدلفیه
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 حضرت عبیالبهاءگردیی، همراا گروهی بد حضور 

ههرد هیار به ه ههی  بسه ههان  ه ههیی و از محضرشه ههوهر  .رسه  ه

بیانات آن حضرت خطاب بد او و همراهانش این 

بهود هههد اوههام و خرا ههات و تقالیهی مههذهبی مههانع 

اسهت و منها ی علهم و  الٓهیترویج حقیقت ادیان 

شههخص بایههی خویشههتن بههرا   .عقهل سههلیم اسههت

مایی و تقلیی هورهوراند از هشف حقیقت تالش ن

پیشوایان و پیران و مادران مهانع هشهف حقیقهت 

ءه از  ملد روییادها  آن روز مصاحبءه نشریّ  .است

حضرت با  Montreal Standard مونتریال استنارد

ءه مذهور تقا ا نمود خبرنگار نشریّ  .بود عبیالبهاء

هر مبههارک و نیههز  ههد شههرحی در خصههوص تهاریخ امه

حیات حضرتشان بیان نماینی هد بیان  رمودنی و 

، نشریّدعالوا بر آن  .انتشار یا ت نشریّدبعیًا در آن 

در آن روز و  مونتریالو  رانسو   انگلیسیات نشریّ 

روزها  بعی در خصوص تاریخ و تعالیم امر بهائی 

و محتوا   حضرت عبیالبهاء یّتشخصو حیات و 

مقههاالتی  مونتریهالهها  آن حضهرت در  سهخنرانی

 Montreal Daily Star ،Theاز  ملهد: .نوشهتنی

Gazette ،The Daily Witness،La Presse  ،La 

Patrie ،La Devoir ،Montreal Daily Herald ،

Weekly Star. 

هههت  هها  اقامه ه ههیالبهاءدر روزهه ه ه ههرت عبه ه در  حضه

ها   سخنرانیمونتریال صیها تن از مردم شهر از 

ههخنرانی  .حضرتشههان استفا ههد نمودنههی هشههت سه

ها و  رسمی و هفت سخنرانی غیررسمی در انجمن

مردم شهر شیفتد  .ایراد  رمودنی مونتریالهلیساها  

 .و مجذوب آن حضرت شیا بودنی

هها   ههد آقه ههامی هه ههم اوت هنگه در روز سههی و یکه

و  حضهرت عبهیالبهاءماهسول برا  آوردن وسائل 

همراهان بد گمرک شهر ر تد بود مأمور گمر  بد 

بهد آقها   حضرت عبهیالبهاءمح  دیین عکس 

ماهسهول گفتههد بههود ایهن وسههائل را ببریههی بازرسههی 

بعی از ظهر آن روز بد خواهش  .گمرهی الزم نیارد

با هالسکد در  ضرت عبیالبهاءحمهنیس ماهسول 

در  ههمن راا بههد  .گههردش  رمودنهی مونتریههالشههر 

 الٓهیهر شهر  هد در آن ذهر ماهسول  رمودنی: 

عّکا شههر محّقهر   .است الٓهیبلنی شود آن شهر  

گشهت  الٓههیبود، چون مرهز اذهار و مطلع انهوار 

ههود هها   .عههالمی را روشههن نمه چههون از هنههار هلیسه

 الٓهی ردا نیا  یین عبور نمودنی  رمودنی: موحّ 

هنگهامی هههد  .را در ایهن  ها بلنهی خههواهیم نمهود

ههزر   ه هها  به ههد هلیسه ههان به ههکءه حامهههل حضرتشه هالسه

 Roman)یعنی هلیسا  نوتردام  مونتریالهاتولیکان 

Catholic Church of Notre Dame)  ههیی از رسه

هالسهکد پیهادا شههینی و بهرا  تماشهها  هلیسها بههد 

وسعت و زینت هلیسا مورد  .داخل آن قیم نهادنی

توّ د حضرتشان قرار گر ت و در باب آن بیاناتی 

چهون از هلیسها خهارن شهینی خطهاب بهد  . رمودنهی

ببینیهی یهازدا نفههر همراههان حضرتشهان  رمودنههی: 

بد  .ینمودن  انفشانیچگوند  .حوار  چد هردنی

چون  .گویم هد بر اثر قیم آنها مشی هنیی شما می

 .نمایهی انسان منقطع باشی عهالمی را منقله  مهی

حواریّان مسیح باال  هوا ا تماعی نمودنی و با 

یکییگر معاهیا هردنی هد تحمّل هر گوند مشّقتی 

بنماینی و هر مصیبتی را موهبهت و ههر مشهکلی را 

آن بود هد چون از هوا پایین آمینی  ...آسان داننی

اینست  .هر یک بد طر ی ر ت و دیگر برنگشت

بعی از حضرت  .گوند آثار را یادگار گذاردنیهد این

ههد  هتنی نه هّیًا از خههود گذشه ه هًا حههواریّین  ه مسههیح واقعه

 (۱۲۲-۱۲۳صص،۲، نالآثار باای ) ....لفظًا

آن روز بعی از غروب  معی در خانءه خانوادءه 

 .رسههیینی حضههرت عبههیالبهاءماهسهول بههد حضههور 

روحانیّد در  ترقّیّاتبیانات حضرتشان در خصوص 



98 

 

 

 ۳۴۴-۳۴۳پیام بهائی شمارا  

 ۳۴2پیام بهائی شمارا 

ها   آن حضرت بد پرسش .د بودانسانیّ  شخصیّت

ههی ه ه ه ه ه ه ههخ دادنه ه ه ه ه ه ه ههران پاسه ه ه ه ه ه ههع  .حا ه ه ه ه ه ه ه ههیس مجمه ه ه ه ه ه ه رئه

هد مشّرف  مونتریالها  همونیست  تسوسیالیس

جمع آنان حا ر شونی و بود تقا ا نمود هد در م

هیار  .بیانهاتی بفرماینههی، قبهول نمودنههی بها آنکههد بسه

خستد بودنی تا آخر ش  بد پاسخگویی بد حا ران 

  .ها اشتغال داشتنی در خانءه ماهسول

هپتامبر  حضههرت یکشهنبد روز نخسههت از مههاا سه

در  موّحهیینبها هالسهکد عهازم هلیسها   عبهیالبهاء

شینی هد در سهال  (Sherbrook)خیابان شربروک 

ساختد شیا و معمار آن مهنهیس ماهسهول  ۲۴۳۴

 The Unitarianاین هلیسا را بد نام هامل خود .بود

Church of Messiah (  ها هیینهلیسه ههرت  موّحه حضه

 .خوانینی ( میمسیح

ههد  ههیالبهاءهنگههامی هه ههرت عبه هها  حضه ههد هلیسه به

ی نمهود و آمه  رسهیینی هشهیش هلیسها عهرض خهوش

ههءه  ه ههینی همه ه ها شه ه ه ههون وارد هلیسه هها  چه ه ههران بپه ه حا ه

را گر تد حضرت هشیش مذهور بازو  آن  .خاستنی

تها محههراب هلیسهها حضرتشههان را همراهههی هههرد و 

ههنیلی  ه ههر رو  صه ههرت به ههد آن حضه ه ههود هه ها نمه ه تقا ه

پهس از  .مخصوص اسقف هلیسا  لهوس  رماینهی

ا را  سرود هلیسا آیاتی از هتاب حضرت اشعیا  

نبی در باب روز بازپسین ههد در حقیقهت اشهارتی 

حضور آن حضهرت در هلیسها و ایهراد پیهام  بود بد

و اّمتی بهر اّمتهی صلح حضرتشان قرائت گردیی: 

هههگ را  ههر  نه ه ههار دیگه ه ههیی و به ه ههی هشه ه هیر نخواهه ه شمشه

ههی آموخهههت هاب دّوم) .نخواهنه ه ههین ( به ههان و زمه بیابه

خشک شادمان خواهی شی و صحرا بد و ی آمیا 

شهوهت لبنهان و  ...مثل گل سرخ خواههی شهکفت

و آنان بهاء  ...خواهی شی بیان عطاء ...بهاء هرمل

 (۳۴باب ) .خیا  ما را مشاهیا خواهنی نمود

هشیش هلیسا،  ردریک رابرتسون گریفین در 

آن حضرت بیانات مفّصلی ایراد نمود هد  معّر ی

امهروز  :مضمون برخی از عبارات آن این بود هد

 .بسیار مفتخریم هد در حضور پیامبر صلح مشّر یم

ها صیمات و بالیا  بسیار  سال حضرت عبیالبهاء

تحّمل  رمودا و همءه دقایق حیاتشان را در تهرویج 

ههان  ه ه ه ه ههان مردمه ه ه ه هههیت در میه ه ه ههاد وحه ه ه ه هههت و ایجه ه ه ه محبّ

هریّءه .انههی گذرانههیا از  (Gazette) گااز  معههروف نشه

 معّر هههیجنههاب گههریفین را در  ملههد عبههارات عالی

هنی ههد  بیین مضمون نقل می حضرت عبیالبهاء

ها آن هههد گفههت:  بههد خههاطر  عبههیالبهاءحضههرت به

دراز در زنیان و  ها  سالایمانشان بد آئین  ییی 

ولیکن نگاهشان بد حیات انسانی  انی بوداتبعیی 

نگاا یک  وان معصوم است و هرگز روحشان با 

شمارءه ) .همءه مصائ  واردا مصلوب نگشتد است

پهس  .(میالد ، صفحءه ششهم ۲۴۲۱موّرخ دّوم سپتامبر 

 حضرت عبیالبهاءیش هلیسا از خاتمءه سخنان هش
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ههودا و  ههام  رمه ههخنرانیقیه هههوص  سه ههلی در خصه مفّصه

ههانی ههالم انسه هالیم  وحههیت عه ه هر تعه ه ههرت و دیگه حضه

ههاءا  ه ه ههتجو   بهه ه ه ه هههالش در  سه ه ه ههزوم ته ه ه ههد له ه ه ه از  مله

حقیقت، ترک تعّصبات نابخرداند، تطابق علم و 

دین، تساو  حقوق همءه آدمیان و از  ملد بانوان 

و  ا بار ، وحیت خّط  تعلیم و تربیتبا مردان، 

ایراد  المللی بینزبان و لزوم تشکیل محکمءه هبرا  

منا ات شیوا و گیرایی  سخنرانیدر آخر  . رمودنی

از لسان حضرتشان صادر گشت هد بسیار معروف 

ههرت در  اسههت و لحههن ملکههوتی منا ههات آن حضه

ا مهربانا پروردگارهلیسا  مذهور طنین انیاخت: 

بد سو  تو  منا ات .نیاین  مع توّ د بد تو دار

با نهایت تضّرع و خضوع بهد ملکهوت تهو  .نماینی

خیایا این  .تبتل هننی و طل  عفو و غفران نماینی

سخنرانی حضرتشان و آن  .... مع را محترم هن

شهیوا و گیهرا قلهوب حا هران را بهد هلّهی  منا هات

از آن پهس در مهردم و در مجهامع  .منجهذب نمهود

یکی  .عجی  حاصل گشت شور    مونتریالشهر 

گفت دینی هد امروز مورد نیاز بشر است آئین  می

داشت هد خیا   بهائی است و دیگر  مذهور می

م ههد نمهردم و ایهن نهیا  سپاسهگزاررا 

 .آسمانی را شنییم

 من گزارش  میرزا محمود زرقانی

تشّرف  ماعاتی از مردم شهر بد حضور 

ها  در خانءه ماهسول حضرت عبیالبهاء

راد بیانات شیوا و گویا  حضرتشان و ای

ههارت  ه ههین عبه ه ههد عه ه ههان به ه ههد آنه ه ههاب به ه خطه

 ذبهد و تسلسههل و قههیرت نویسههی:  مهی

بیان مبارک نوعی بود هد تهان از سهر 

مبهارک ا تهاد و مههو  مشهکبو  ماننههی 

 .ها  مشتاقان آشفتد و پریشان شی دل

بها آن حهال بهاز متجهاوز از نهیم سهاعت 

هر بههی .نطههق  رمودنههی ه ههان  آخه تههان از میه

ه ه ههاق  معیّ ههد اوطه ههی و به ههور  رمودنه ت عبه

ااای ) .مبهارک تشههریف بردنههی اار  با ا ، الآث

هریّءه( ۱۱۳، ص۲ن ه ه ه ه ه هتار نشه ه ه ه ه ه ههی اسه ه ه ه ه  دیله

 The Montreal Daily Star مونتریهال

در صفحءه دّوم شمارءه دّوم سپتامبر خود 

 عبههیالبهاءاز  ملهد نوشههت ههد نههیا  

ههتی ه ه ههلح و آشه ه ه ههامبر صه ه ه ههال  ...پیه ه ه ه در همه

عظمت در باب وحیت انسانی در هلیسا  مسیح 

و  بهر وحهیت  .ا کهن گشهت در روز یکشهنبد طنهین

نیز تأهیی نمود و همگان را بد  الٓهیاساس ادیان 

هتیز و تنّفهر و  نابخردانهد دعههوت  تعّصههباتتهرک سه

 . رمود
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هههت  هها  اقامه ههاذب روزهه ههات  ه ههی از حکایه یکه

ههوط  در خانههءه ماهسههول حضههرت عبههیالبهاء ها مربه هه

بعهیًا سهرهار ست بد دختهر هوچهک آن دو، مهر  )ا

د بهر رو   حضهرت عبهیالبهاءروز  ههد  .(خانم روحیّ

صنیلی استراحت هردا و چشمانشان را رو  هم 

گذاردا بودنی، مر  تقریبًا دو سالد وارد اتاق شیا 

ههو  آن حضههرت مهههی هها   دود و بهها دسهههت بههد سه هه

ههاال زدا و  هههوچکش پلههک چشههم حضرتشههان را به

 Wake up, Wake) .بییار شو عبیالبهاءگویی:  می

up Abdu’l-Baha) ردسالخ  مر   حضرت عبیالبهاء 

ههود  ههودءه خه ههد  رمه ههد و به ههرت را در آغههوش گر ته حضه

سر او را بر سینءه خویش نهادا و ههر دو  عبیالبهاء

 .انی بد خواب ر تد

 هاناداپیش از سفر بد  حضرت عبیالبهاءقصی 

اقامهت  مونتریالاین بود هد تنها دو سد روز  در 

نظیهر و شهور و حهرارت   رماینهی ولهیکن اسهتقبال بهی

سهب  گشههت ههد سههفر خههویش را  مونتریههالمهردم 

بهد ایهراد  مونتریهالایّام اقامهت در  .تمییی نماینی

ههن ه ههاها، انجمه ه ه ههخنرانی در هلیسه ه ههءه  سه ه ه هها، در خانه ه ه هه

گذشهت و مقهیار  از  هها و یها در هتهل می ماهسهول

بویژا خطاب اوقاتشان صرف صیور الواح متعّیدا 

ها  .بهد یهاران ایهران و مشههرق زمهین بهود سهوا  آن به

هالسکد، تاهسی و اتوبوس بد نقاط دیهینی شههر 

  .تشریف بردنی
 
یهک بهار شخصهًا بهد تنههایی  حتّهی

سوار قطار شینی هد حکایت شیرین سوار شین در 

آوردا  الآثاار  باای در  میرزا محمود زرقانیقطار را 

 .(۱۱۴-۱۱۴ص، ص۲ناست )

هراوان و  عبههیالبهاءحضهرت  هرار  ه بهها و هود اصه

شهان  ها هد آن حضرت در خانهد تقا ا  ماهسول

بماننی، در روز دوشنبد دّوم سپتامبر پس از صرف 

صبحاند در آن خاند و مالقات  معی از محترمین 

هوچ  رمودنی و پس از  (Windsor)بد هتل وینیزور 

ها  ترتیه  امهور مربهوط بهد هتههل بهد خانهءه ماهسهول هه

هههت  ههیمرا عه ه ههی  .نمودنه ه ههان ایرانه ه در آن روز همراهه

غهذا  ایرانهی طهبخ نمودنهی و  حضرت عبیالبهاء

ها  ماهسول میهمانانحضرتشان همگی و از  ملد 

 .را در وقت ناهار بد صرف غهذا دعهوت  رمودنهی

ظهههر آن روز  معههی از اسههتادان دانشههگاا  از بعههی

هههک ه ه هها   مه ه ه ه ه ههان هلیسه ه ه ه ه ههل، هشیشه ه ه ه ه ههالگیه ه ه ه ه و  مونتریه

ههد ه ه ها روزنامه ه ه ه ه ههنگه ه ه ه ههل وینه ه ه ه ههور ران در هته ه ه ه ههد حضه ه ه ه یزور به

بخشی از بیانات آن حضرت  .حضرتشان رسیینی

 Toronto نشریّءهخطاب بد حا ران هد از  ملد در 

Star Weekly این بیانات در باب  .انتشار یا ت

در مغرب زمین و عیم توّ د  علوم و  نونپیشر ت 

 .بد معنویّت و روحانیّت راستین و عواق  آن بود

 همن بیانهات حضرتشهان وقهوع  نگهی عظههیم در 

این  نگ دو سال بعی  . رمودنی بینی پیشعالم را 

( آغاز گشهت و در تهاریخ بهد میالد  ۲۴۲۴در سال )

 .مشهور شی اّول نگ  هانی 

ههه  ههه  شه ههءه  در غاله ه ههاتی در خانه ه ههز  لسه ه ها نیه ه ه هه

ها تشهکیل می ماهسهول یا ههت و طبقهات مختلههف  هه

ه ه ه ههر حضه ه ههیا و از محضه ه هر شه ه ه ههردم در آن حا ه رت مه

لهد  نهاب از  م .نمودنهی عبهیالبهاء استفا هد مهی

خود از شبی گفتگهو  ثارباای  الآ زرقانی در هتاب 

هنی هد حضرت عبیالبهاء در حضور  معی از  می

طبقهات مختلههف مههردم شههر و از  ملههد اسههتادان 

 خبرنگاراندانشگاا، برخی از هشیشان هلیساها و 

ش  نویسی:  و  می . رائی ایراد خطابد  رمودنی

( منزل مستر و مسس مکسولچون از هوتل بد مجمع )

عرض شی  .بردنی سوار تراموا  شینی تشریف می

ا  نیسهت   رمودنی: حال مسهئلد .هالسکد بطلبیم

 .شود تفاوت هراید یک دالر می .صر د در اینست

 . رمودنهی طور مصارف شخصی را مالحظد مهیاین

 اّما چون بد منزل مستر مکسول رسهیینی بهد خهّیام
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آن ش   .خاند هر یک یک لیرا عنایت  رمودنی

صل بود صف در با آن هد در دو تاالر هد بد هم متّ 

صف هرسی چییا بودنی باز  ا  نشستن   میهع 

 ا  دوستان شرق خیلی خالی و نمایان هد  .نبود

و  عالم طبیعهتببینیی از نطق مبارک در نقائص 

چهد شهوق و شهور  در  الٓههیاهمهال آن بهد تربیهت 

بعی از  .ها و چد  ذبد و سرور  در سرها ا تاد دل

نطق مبارک با یک یک دست دادنی و بد همد 

باز چون باال تشریف بردنی اهثر   .عنایت  رمودنی

نفوسی هد تازا  الخصوص  علیمشّرف شینی 

  (۱۱۳، ص۲ن) .آمیا بودنی

ههیاد  ههد در بامه اخبههار آن  لسه

هپتامبر در  روز سههد هّوم سه هنبد سه شه

ههیءه  ههالچنههی  ریه درن  مونتریه

شی و بد حضور آن حضرت 

هز  .تقههییم گشههت ه آن روز نیه

ههان  ه ه ه ه ههی از هشیشه ه ه ه ه هههی چنه ه ه تنه

ههاها   ه ه ه ه ه ههالهلیسه ه ه ه ه ه ه و  مونتریه

گیل  استادان دانشگاا مک

دهتهر ویلیههام  .مشهّرف شههینی

 (William Peterson)ن پیترسه

 رئهیس دانشهگاا مهذهور از  ملههءه

ها  برخی  پرسشدر پاسخ  .آنان بود

از حا هران بیانهات حضرتشههان در بهاب لههزوم 

خلق شفّقت در روابط ا راد بشریّت، لزوم تحّقهق 

 تعّصباتصلح عمومی در عالم و لزوم ترک  میع 

ص شین  مهع پس از مرخّ  .نابخردانءه مضّرا بود

 مونتریالیاد شیا  ماعتی از دیگر بر ستگان شهر 

حضههرت بیانهات  .بهد حضهور آن حضههرت رسهیینی

خطهاب بهد آنهان از  ملهد در خصههوص  عبهیالبهاء

و لزوم تحّقق تساو  حقوق زنان و مردان  اهّمیّت

ش  هنگام بر پایءه دعوت قبلی هد بوسهیلءه  .بود

ههین  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هها  گوله ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههع  (Goulden)آقه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه در مجمه

شهر  هارگرانت و رهبران همونیسها   تسوسیالیس

 (Coronation Hall)ن ههال در هورونیشه مونتریهال

بیش از پانصی تن در این  لسد  .شرهت نمودنی

ههوع  ههتنی و مو ه ه ههرهت داشه ههخنرانیشه ه ههرت  سه ه حضه

ههوع انسههان ) عبههیالبهاء ههاا اقتصههاد  نه هین ر ه ه هد عه ه به

 The Economic Happinessعباراتی هد اعالن شیا بهود

of The Human Raceبود ). 

هها   آقها  گلهین رئهیس مجمهع سوسیالیسهت

نمود و از  ملد  معّر یحضرت را بد حا ران 

بیان داشت هد ایشان امش  بد مها 

اصول برادر  و سعادت واقعی و 

تالش برا  تأمین وسائل ر اا 

زحمتکشهان و مسههتمنیان را 

حضرت  .خواهنی آموخت

در آغهاز خطابهءه  عبهیالبهاء

مبههارک در خصههوص نیههاز 

، یکییگربد  اعضاء  امعد

ههق  ههود روابههط عمیه لههزوم و ه

انسانی میان آنان و وحیت 

ههی  .نههوع انسههان سههخن  رمودنه

بیان نمودنی در  هانی هد آرمان 

مهورد پهذیرش  وحیت عالم انسهانی

قرار گیرد رنج و درد یک انسان از هر قوم و 

 . نس و اعتقاد هد باشی رنج و درد دیگران است

بوسهیلءه  ند تنها اصهول عهالی اخالقهی انسهانی ههد

هر  در ایههن دور نههورانی تشههریع و توصههید  الٓهههیمظهه

گردییا است بایی حاهم بر روابط انسانی باشی، 

در هنار آن بایی قوانینی و هع شهود ههد  قهر و نیهز 

مشکالت ا تماعی و  .غنا   احش تعییل گردد

اقتصاد  مو ود همد ناشی از تعّصبات  اهالنءه 

 .دینی، نژاد ،  نسی، سیاسی و اقتصاد  است
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اگر ا راد انسانی در سطح  هانی خود را اعضاء 

دهنی  دلسوز یک خانیان شمرنی هرگز ا ازا نمی

هد یک عضو این خانیان از  قر رنج  راوان برد و 

هر از ثههروت بههی ههی پایههان عضههو دیگه  .برخههوردار باشه

سهپس برخهی از  هوابط هلّهی  حضهرت عبهیالبهاء

هههک  ه ه هههک یه ه ههائی را یه ه ه ههاد  بهه ه ه ههاعی و اقتصه ه ه ا تمه

ههاب  ه ههویژا در به ه ههی، به ه ههیح  رمودنه ه ههمردنی و تو ه برشه

هههت ههاورز  اهّمیّ ههومی در  هشه ههزن عمه ههکیل مخه و تشه

ههازن ه ه ههن مخه ه ههارن ایه ه ه ههیاخل و مخه ه ههتاها و مه ه آن  .روسه

حضهرت بهر اصهل مواسهات 

ههیاهار   ه ه ه ه هار و  ه ه ه ه ه ههی ایثه ه ه ه یعنه

ههد ههد به ههاء  امعه ههور  اعضه ه منظه

اعانت بد  قیران و رنجبران 

بسیار تأهیی  رمودنی و اظهار 

ههودبینی و  ه ه ه ههد خه ه ه ههتنی هه ه ه داشه

خودپسنی  بویژا در روابط 

ههوان و  ه ههأن حیه ه ههاد  شه اقتصه

ایثار و  یاهار  شأن انسان 

ههق  ه ههوم عمیه ه ههانی در مفهه روحه

 .خود است

حا هران در هورونیشههن 

شیوا و  سخنرانیهال  من 

ههین  ههیالبهاءمته ه ههرت عبه ه  حضه

ههی ه هههف زدنه ها هه ه ه ههون  .بارهه ه ه چه

سخنانشهان پایهان یا هت رئهیس مجلهس از حضهور 

ههها   مبههارک ا ههازا گر ههت هههد حا ههران پرسههش

ههی ه ه ه ههرت نماینه ه ه ههییم آن حضه ه ه هًا تقه ه ه ه ههویش را هتبه ه ه  .خه

 .هها  آنههان پاسهخ  رمودنههی حضرتشهان بهد پرسههش

ههران در  ههرت نیههز حا ه  ههمن پاسههخگویی آن حضه

زنان مراته   تاالر هورونیشن با هلهلد و ولولد هف

ههویش ه ههادمانی خه ههی ارادت و شه ه ههییم نمودنه ه  .را تقه

در پاسهخ آقها  گولهین در آن  حضهرت عبهیالبهاء

ههها  حا هر  رمودنههی هههد  تسوسیالیسهمحفهل بههد 

تجّید در مفهوم واقعی خود استمیاد از علم برا  

درک حقهائق دینههی و اسهتمیاد از دیههن و اخههالق 

ی راسهتین گرایه هها و خلهق  ههان را  ر هع تبعهی به

ههد  .اسهههت ه هههت به هر وقه ه ه ها دیه ه ه ههه  ته ههان آن شه ه حضرتشه

پهس از  . رمودنهی هها  حا هران پاسهخ مهی پرسهش

ههرد  هر گه ه هههت حا ه ههرت خاتمههءه مجلهههس،  معیّ حضه

ههیالبهاء ه هًا  عبه ه ه ههردا عمیقه ه ههاع هه ه ههگزار ا تمه ه ه  سپاسه

داشتنی هد تا چهد حهّی از  نمودنی و معروض می می

ههین آن  سههخنان شههیرین و مته

پس  .انی گر تدحضرت بهرا 

ههل در راا  از عزیمههت بههد هته

ههیین  ه ه ه هراا به ه ه ه ههاران همه ه ه ه ههد یه ه ه به

ههمون  رمود ههی: مضه ههی نه ه حمه

ملکوت خیا را هد تأیییات 

 
 
 .رسههی پههی در پهی مههی ابههی

 بهائیهانههاک از  آقها  وود

گفت  مرتّبًا بد من می هانادا

مرههز مردمههان  مونتریههالههد 

ببینیی  .بسیار متعّص  است

ابیًا از ابراز  .چد خبر است

هها در اینجها خبهر   تعّصه 

 .نشی

هنبد  ه ه ه ههیاد روز چهارشه ه بامه

در هتل وینیزور  عبیالبهاءحضرت چهارم سپتامبر 

هد هنوز بد حضور آن  مونتریالبا  ماعتی از مردم 

حضرت نرسییا بودنی مالقات  رمودنی و آنان از 

هراوان بردنهی عصههر همههان روز  .محضرشهان  ههی   ه

برا  ر ع خستگی بهد دامنهءه ههوهی ههد در خهارن 

شههر بهود تشهریف بردنهی و بها آسانسهور مخصههوص 

 Steam)ر  هد بد اصطالحآسانسو .باال  هوا ر تنی

Driven Lift) ها قهّوءه بخهار بههاال  .بههود بهاالبر  ههد به
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مهیالد  بهد ههار ا تهادا  ۲۶۶۶ر ت و از سال  می

پها  مبهارک  زیهر مونتریالدر آنجا همءه شهر  .بود

ههود ه ههد .به ه هها، هوچه ه ه ههاال بناهه ه ه هها،  از به ه ه ههانهه ه ه هها خیابه ه ه ، هه

ها را مالحظهد مهی هها و بهاغ روردخانهد در  . رمودنههی هه

ههی  ههی از  رائه ه ههءه برخه ها تر مه ه ههالآنجه ههییم  مونتریه ه تقه

حضورشان گشت هد سفر حضرتشان و بیانات شیوا 

بد عهین  .و متینشان را تجلیل و تقییر هردا بودنی

 عبارت  رمودنی:

 .بد  یایت بهاءا بد قربانت، ا   بهاءا   ا

چد امر عظیمی  .ا  هد منکر نیارد حر ی زدا

ههانع  تأسههیس  رمههودا ا  هههد هههر مجمعههی را قه

ا  بر عظمهتش گهواهی دههی،  نمایی، هر  رقد

ها  در هنائس ارواح را بد اهتزاز آرد، تیاسفی

ههی،  ه ه ه ههان دهه ه ه ه ّ را هیجه هانی ه ه ه ه هههت  ونروحه ه ه را روحانیّه

توحیهی آگههاا  را بهد حقیقههت   موّحههیینبخشهی، 

 ّ ون را را هی و شهاهر گردانهی، نمایی، اشتراهی

را بهد نشهاط و طهرب آرد، ههی  مجامع صلح 

ایههن معجههزا  .حزبهی  ههز خضههوع مفههّر  نیابههی

این  .قوا  عالم و ود است این اقو    .است

 .تأییی  مال مبارک است

 (۱۱۷، ص۲، نالآثار  باای )

پس از مرا عت از هوا بد خانءه خانم و آقا  

ها عهرائ  هتبههی  .ماهسهول تشههریف بردنهی در آنجه

شههرق ههد از طریههق پسههت رسهییا بههود بههد  بهائیهان

 شخصیّت  از  ملد عریضءه  .حضورشان تقییم شی

ههیرعلی  ه ه ههرزا حیه ه ههان میه ه ههائی حه ه ههاریخ بهه ه ههءه ته ه  اودانه

ههفهانی از  ه ه هههیساصه ه ههد در  ارض اقه ه ه ه ههود هه ه ه ها به ه ه ه ه حیفه

هههوص  ه ه هههتخصه ه ه ه ههفر  اهّمیّ ه ه ه هههت سه ه ه ههرت و عظمه ه ه ه حضه

ههیالبهاء ههود عبه هتد به ه ههی را نوشه ههرب مطلبه ههد غه آن  .به

ههارت  رمودنههی:  ههیر و حضههرت بههد عههین عبه بلههی قه

عظمهت ایهن سهفر هنهوز معلهوم نیسهت بعهی معلههوم 

چون ما مقصی  از این سفر  ز عبودیّت  .شود می

آسهتان احهییّت نیاشهتیم لهذا تأییهی رسهیی و بارقههءه 

سپس باز  معی بد حضور  .عنایت و تو یق دمیی

رسیینی و محفل عمومی متشّکل از یاران بهائی و 

 پیروان دیگر ادیان و مکات  ا تماعی و اقتصاد 

ههی ههکیل شه ههر هانادا .تشه ههان ئعهههالوا به ههییه و  انگلیسه

ههد ها   رانسه ه ه هز به ه ههراب نیه ههان و اعه ههی از ترهه ههان  معه زبه

خطابءه  .ها  رسمی در محفل حضور داشتنی لباس

هالیم  حضههرت عبههیالبهاء ه در آن شهه  پیرامههون تعه

و از  ملد برادر  و برابر  ا راد  حضرت بهاءا 

و لههزوم ر ههع  قههر اعضههاء  تعههییل معیشههتبشهر  و 

 . امعءه انسانی بود

روز پنجشنبد پنجم سپتامبر هشیش بزر  یعنی 

 The Archbishop of)مونتریالشهر  هاتولیکاسقف 

The Roman Catholic Archdiocese of Montreal) 

ههال بروچههز   Louis Joseph Paul)لههوئی ژوزف په

Bruchesi)  ههرت عبههیالبهاءبههد حضههور ههیی و  حضه رسه

استفا هد نمههود و از شههرهت آن حضههرت و ایههراد 

در مجامع شهر در باب حقهائق دینهی و  خطابات

بیو  رمودنی  .نمود سپاسگزار نهایت  روحانی بی

ها بهر تقا هها  قبلهی مسههئوالن هلیسهها   امشه  بنه

اگهر  .متییست در آن هلیسا سهخن خهواهم گفهت

هر   .مایلیهی در آن هلیسهها حضههور یابیهی یکههی از  ناشه

از ایالههت  (Toronto)ات معهروف شهههر تورنتهو نشهریّ 

رسیی و  حضرت عبیالبهاءبد حضور  هاناداآنتریو  

مّواد الزمد برا  تهیءه یک مقالءه مفّصلد را در باب 

آن روز  . هراهم نمههود نشهریّدآئهین بههائی بههرا  آن 

نیز بد حضور  مونتریالحاخام بزر  یهود در شهر 

استفا د  مشّرف گشت و بسیار حضرت عبیالبهاء

ههود ههیالبهاء .نمه ههرت عبه ه ههازم  حضه ه ههام عه ههه  هنگه شه

ههن  .شههینی مونتریههالهلیسهها  بههزر  متییسههت  ایه

نهام  The Saint James United Churchهلیسا ههد 

هلیسا  متییست در  هان بود  ترین بزر داشت 
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بهر اسهاس هلیسها   داهانهاو آن را وست مینستر ابی 

وسهت  .نامیینهی ( مهیمشهور  بد همین نام درانگلیس

عظیمی  هاتولیکهلیسا   انگلستانمینستر ابی در 

گذار   در آنجا تان انگلستان پادشاهاناست هد 

 انگلستان پادشاهانهمچنین گورستان  .نماینی می

معروف و  نویسنیگانو بسیار  از سیاستمیاران و 

 .باشی بزر  می

 مونتریهالبهر بهاال  هلیسها  بهزر  متییسهت 

هها  بهرق درخشههش  اعالنهی بها اسهتفادا از چههراغ

ههد:  .چشههمگیر داشهههت ههود هه تر مههءه اعهههالن ایههن به

امش  پیامبر شرق در خصوص تعالیم آئین بهائی 

ها  ه ههن هلیسه ههخنرانیدر ایه ههی سه ههی مه ههرت  .نمایه ه حضه

مایههل نبودنههی هههد عنههوان  و ههد هههی   بههد عبهیالبهاء

بد ایشان دادا شود لذا  رمودنی هد  پیامبر شرق

بهیین  .بردنهی ین عناوین را بد هار نمهیا  هاش ا

علّت آن ش  در هلیسا چنی بار در خصوص مقام 

ههی هههخن  رمودنه ههان سه هههت حضرتشه ههرت  .عبودیّ ه حضه

ها  ،پههس از ورود عبهیالبهاء نخسههت بههد د تههر هلیسه

تشریف بردنی و مورد استقبال هشیشان آن هلیسا 

هرار گر تنههی ههءه  .قه ههد سههالن هلیسهها همه پههس از ورود به

حا ران بد احترام حضرتشان بپا  خاستنی و آن 

 .حضههرت در پشههت میههز خطابههد  لههوس  رمودنهههی

آمهی عهرض نمهود و   هشهیش رئهیس مجلهس خهوش

حضرت  .تقا ا هرد بیانات مبارک را آغاز  رماینی

خطاب بهد  معیّهت انبهوا حا هران در  عبیالبهاء

ها از  ملههد بههیین مضههمون   از رمودنههی هههد: هلیسه

هیار مسههرورم ه ههد  .شههرهت در ایههن محفههل بسه چههون به

هر مههی هر یههک از شههما نظه هههنم مالحظههد  سههیما  هه

نمایم هد برا  هشف حقیقت در ایهن محفهل  می

خیاونهی بهد آدمهی قهیرت تفّکهر و  .ایی حا ر گشتد

تعّقهل عنایهت  رمهودا اسههت تها بهد هشهف حقههائق 

لذا هر انسان موّظف است هد در  .مبادرت نمایی

تقلیی از دیگر  برا  درک و  ایت استقالل بینه

آدمی اگر از موهبت  .هشف حقیقت تالش نمایی

د ر   .پشت هردا است الٓهیبهرا نگیرد بد عنایت  خ 

چون در  هت هشف حقیقت گام برداریم روشن 

اسهت، دائهم اسهت و  مستمرّ  الٓهیشود هد  ی  

هد خورشیی دائمًا  گوندهمان .شود هرگز قطع نمی

تابنیا است،  ی  شهمس حقیقهت نیهز  اودانهد 

هاییم در .تابههان اسهههت ه ههون هشهههف حقیقهههت نمه  چه

یهابیم هههد خیاونهی همههوارا در ههر دور یکههی از  مهی

ههاودان  ه ههی   ه ه ههن  ه ه هر ایه ه ه ههمانی را مظهه ه ههان آسه ه ه مربّی

هر دور  .ی رمایه مهی بوسهیلءه ایهن مربّهی آسهمانی در هه

 .شویم منی می بهرا الٓهیاست هد ما از  یو ات 

رو  گردانیم در  هل و تاریکی  الٓهیاگر از  ی  

سههپس بههد  حضههرت عبههیالبهاء .گههردیم غهرق مههی

در ادوار  الٓههیتفصیل بد چگهونگی ظههور مربّیهان 

ههارا  رمودنههی ههراهیم،  .مختلههف اشه ههد حضههرت ابه به

 
 
، حضههرت مسههیح و دیگههر مظههاهر حضههرت موسههی

هه مقّیسهءه هامبران آسههمانید )الٓهیّ ( اشههارا  رمودنههی و پیه

 میع آنان مظهر بیین مضمون بیان داشتنی هد: 

 هی  واحهی  بودنههی، حقیقهت واحهی  را تههرویج 

 رمودنهی و بهرا  اتّحهاد  ماعهات انسهانی تههالش 

ا سوس هد پس از گذشت زمان، مردمان  .نمودنی

هر تقلیههی از  هر اثه ایهن حقیقههت  رامههوش نمودنههی و به

 ات و اوهام پیشینیان و پیشوایان خویش اسیر خرا

 الٓهیبد ارادءه  حضرت بهاءا این بود هد  .شینی

در شههرق ظههاهر شههینی و همههان حقیقههت و اسههاس 

ادیان گذشتد را ترویج  رمودنی و نیز قواعی  ارائد 

ادیان گذشتد بود و هر  مقرّراتنمودنی هد مکمّل 

 .نمود مانعی را در راا وحیت نوع انسان ر ع می

ههیالبهاء ه ههرت عبه ههول و  حضه ه ههی اصه ه ههیح  رمودنه ه تو ه

بهد عالمیهان  حضهرت بههاءا قواعی  هد بوسهیلءه 

ارائهد گشهت پاسهخگو  نیازهها   امعهءه انسههانی 
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هالیم  .بههود ههر  حضههرت بهههاءا تعه مطههابق روح عصه

است و چون بد مرحلءه ا هرا درآیهی عهالم انسهانی 

سپس بد  حضرت عبیالبهاء .بهشت  اودانی گردد

اشارا  رمودنهی و  حضرت بهاءا برخی از تعالیم 

حضرت از  ملد تعالیم  .تو یحاتی بیان داشتنی

بیانها اشارا  رمودنی  حضرت عبیالبهاءهد  بهاءا 

لزوم تحّر  حقیقت یعنی تحقیق در هشف حقائق 

دینی و اصوالً  میهع امهور انسهانی، وحهیت نهوع 

انسان، وحیت دین، توا ق علم و دین، لزوم ترک 

لهزوم اسهتمرار  ههی   نابخردانههد، تعّصهبات میهع 

یعنی ظهور پیامبران آسمانی در همءه ادوار،  الٓهی

ا بار  بد  هت  میع ا راد نوع  تعلیم و تربیت

، تساو  حقوق صلح عمومیانسانی، لزوم تحّقق 

و زبهان یعنههی تعلههیم  زنهان و مههردان، وحهیت خههّط 

و زبان  هانی در همءه میارس عالم در  یک خّط 

و زبان مادر  بهرا  ر هع سهوءتفاهمات  هنار خّط 

 .بود وحیت عالم انسانیمو ود و تسریع تحّقق 

ها  چنههان در دل حضههرت عبههیالبهاءبیانههات  ه هه

نشست و سب  بینش و آگاهی حا ران گشت هد 

 مونتریههال نهاب آقها  ریکههردر قا هی شههر   عهالی

و  حضرت عبیالبهاءبرخاست و در تجلیل از مقام 

سپس  .تشان سخن گفتبیانات شیوا و متین حضر

 از سپاسهگزار هشیش هلیسا قیام ههردا و  همن 

برخی گمان  ملد بیین مضمون بیان نمود هد: 

زمین بد همال خود رسییا و در  نماینی هد مغرب می

هالیم و  یو هاتی نیسههت ههد غههرب بههیان  شهرق تعه

ههی ههد  حههال آن .محتههان باشه ههیالبهاءهه  حضههرت عبه

هد تاهنون آن مطال  را   رماینی میمطالبی ارائد 

حضرت  منا اتدر آن حین صوت  .ایم نشنییا

در سالن هلیسا طنین انیاخت و قلوب و  عبیالبهاء

ههتعل و منجهههذب  هتر مشه ه ههی بیشه ههران بسه ارواح حا ه

قا ی یاد شیا مجّیدًا برخاست و از سو   .گشت

ههروض  همههءه حا ههران مراتهه  سههپاس و امتنههان معه

اهسول در معلوم است هد خانم و آقا  م .داشت

هههی ههی مه ه ه ههد قه ه ه ههان چگونه ه هار  آن احیه ه ه ه ههیینی و ا تخه ه ه هشه

نمودنی هد میهمان بزرگوارشان این چنین مورد  می

 .انی گر تدقرار  مونتریالاستقبال مردم 

 مونتریالبامیاد روز  معد ششم سپتامبر  رائی 

هد در باب تاریخ و تعالیم آئین بهائی، شخصیّت 

آن حضرت  خطاباتو محتوا   حضرت عبیالبهاء

بهود و بههرا  ارسههال بههد محا ههل روحههانی و اصههوالً 

ههور  هتد بههود بههد حضه ههادا گشه یههاران بهههائی شههرق آمه

 John)آقها   هان لهوئیز .حضرتشهان تقهییم گردیهی

Lwis)  نشریّءهادیتور The Montreal Daily  هد در

ههه  ورود  ههیالبهاءشه ه ههرت عبه ه ههیمت آن  حضه ه ه ههد خه ه به

حضرت رسییا بود مطالبی را در باب آن حضرت 

از  ملد  .درن هرد نشریّدمختلف آن  ها  شمارادر 

نوشت: ( ۲۱صفحءه در شمارءه موّرخ ششم سپتامبر )

داین از خاورزمین بود هد  ر  منیانی نزد گاهوارءه خ 

( آمینهی و او را تجلیهل یعنهی مسهیحشاهزادءه صلح )

داینهک پههس از دو ههزار سهال  .نمودنهی ر  منههی  خ 

دیگر از خاور سفر بهد بهاختر ههردا و همهءه مها را بهد 

نمایههی و حقیقههت  خهیمت بههد خیاونهی دعههوت مهی

 . همانی را بد ما می انجیل

در روزههها  ششهم تها نهههم  حضهرت عبهیالبهاء

سپتامبر بد علّت هسالت حضور در مجامع عمومی 

را نپذیر تنی ولیکن با آنکد  سخنرانیشهر و ایراد 

ود مرتّبًا در هتل وینهیزور بهرا  حالشان مناس  نب

یاران بهائی و دوستان محّقق آنان بیانهات زیبها و 

چنی بار بیین منظهور بهد  . رمودنی شیوا و متین می

 .ها نیز تشریف بردنی خانءه ماهسول

هپتامبر روز حرههت  حضههرت روز دوشهنبد نههم سه

یاران بهائی و  معی از  .بود مونتریالاز  عبیالبهاء

 .یان برا  تودیهع حضهور داشهتنیدوستان آنان گر
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هههت از  ههد راحه ه ههان به ه ههان و مالزمانشه ه ههائل حضرتشه وسه

رئیس گمرک گفتد بود هد وسائل  .گمرک گذشت

حضرت چهرءه  .ایشان و یارانشان هنترل الزم نیارد

از استماع این خبر چون گل شکفتد شی  عبیالبهاء

ههرحی از  هههتو شه ههءه  اهّمیّ ه ههد مایه ههیق و امانهههت هه ه صه

ساعت  .ا راد بشریّت است، بیان  رمودنی اطمینان

ههار راا ۴ ههن از  بامههیاد قطه ههالآهه هههر  مونتریه ههازم شه عه

ه .تورانتهو گردیههی ه  اقامههت ن 
ّ
حضههرت د روزءه در طههی

با دییار  مونتریالچنی هزار تن از مردم  عبیالبهاء

آن حضرت و استماع بیانات شیوا و متینشهان بها 

 حیّ  .تاریخ و تعالیم آئین  هانی بهائی آشنا شینی

ههلّ  ههردم  اقه ههون از مه ههیم میلیه ههاداقریههه  نه ههی  هانه یعنه

یی بویژا هاناداات نشریّ  خواننیگان

گشت  آنها هد در مونتریال منتشر می

 .از امر مبارک آگاهی یا تنی

انتشار مقاالت متعّیدا در باب 

هههخص  ههارک و شه ه ه هر مبه ه ه ههرت امه ه ه حضه

ههیالبهاء ه هریّ  عبه ه ه ههالات در نشه ه  مونتریه

پهس از  .انگیز بودا اسهت اعجاب

هههت  ه ه ههرعزیمه ه ه ه ههیالبهاءحضه ه ه ه از  ت عبه

هریّءه مونتریهال  The Montreal نشه

Daily سپتامبر  ۲۲قالءه خود در شمارءه موّرخ در م

(  من تجلیل  راوان از آن حضرت از ۲۱صفحءه )

ههد نوشهههت:  ههد  مله ههاا سهههخن آنکه ه ههیالبهاءهوته ه  عبه

تهرین شخصهیّت هواخهواا صهلح عمهومی در  عظهیم

 هان معاصر است و  وهر گفتار و هردارش مبیّن 

هابد ایههن نظههر در  .بهرادر  نههوع انسههان اسهت مشه

در آن زمان زیاد است هد مجال  مونتریالات نشریّ 

 من تو یح  حضرت عبیالبهاء .نقل آنها نیست

در  حضرت بهاءا تعالیم مبنی بر صلح و اتّحاد 

و اصوالً در اسفار غرب بد انذار بشریّت  مونتریال

ههادرت  ه ه ههیا مبه ه ههاگوار آینه ه ه ههوادث نه ه هههوص حه در خصه

انی تا همگان در پی چهارا تهالش نماینهی و  ورزییا

ههال در  .در تههرویج مبههانی صههلح بکوشههنی بههرا  مثه

 مونتریال نشریّاتبا خبرنگار یکی از  ا  مصاحبد

 اروپا انبار اسلحد شیا و یقین است هد رمودنی: 

بههد  نههگ بزرگههی  بههاالخراایهن تههیارهات حربههی 

هرا همههین  .منتههی گههردد سههب  بههروز  تسههلیحاتزیه

شود و این زّرادخاند منفجر خواهی شی و   نگ می

گویی الزم نیارد، هر عقهل  چنین استنباطی غی 

، بیت العیل اعظم) .هنی سلیمی آن را تصییق می

 (۱۴، صقرن انوار

انفههاس  مونتریهالبههد  حضههرت عبهیالبهاءسهفر 

چهد ی و اگهر رسهانی هانهاداد را بد هشور الٓهیّ ءه قیسیّ 

 معیّت بهائی آن اقلیم تا چنی دا سال انیک بود 

ولیکن آن  مع قلیل بد خهیماتی  اودانهد بهد امهر 

حضههرت آنههان ههد بهد حضهور  . لیهل تو یهق یا تنهی

هام  عبیالبهاء رسیینی چد بهائی و چد غیربههائی ایّ

تشّرف خویش را از بهترین ایّام زنیگی محسوب 

رود هیچیک از آنان تاهنون  گمان نمی .انی هردا

هیار از  و   رزنههیاندر حیههات باشههنی ولههیکن چههد بسه

 
 
هر ابهههی هّل امه وارد  نوادگهان آنههان هههد بعهیها در ظه

در آثار مبارهشان بارها  حضرت عبیالبهاء .شینی

ههفر پیروزمنیانههدبههد  ههان بههد  سه ههاداشه ههیءه  هانه و بههد آینه

در آن  الٓهیامر درخشان این هشور و انتشار هامل 
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از  ملد در لوحی هد در بامیاد  .انی  رمودااشارا 

ههال  ههم  وریههءه سه هنبد بیسههت و یکه  ۲۴۲۷روز چهارشه

ههاق  ه ههیالد  در اته ههاءا مه ه ههرت بهه ه ها از  حضه ه ه در عّکه

صادر گشتد است  هانادا بهائیانقلمشان خطاب بد 

مستقبلش بسیار عظیم  هانادااقلیم :  رماینی می

مشهمول نظهر  .نهایهت  لیهل اسهت و حهوادثش بهی

ّ عنایت  ّ الٓهی د د خواهی گشت و مظهر الطاف سبحانی

در سیر و سیاحت بد آن  عبیالبهاءزیرا  .خواهی شی

توّ هد بهد  ...دیهار نهایهت سهرور در آن اقلهیم یا هت

چون بد آن شهر رسیی مالحظد شی  .هرد مونتریال

هد ابواب مفتوح و قلوب در نهایت استعیاد و قّوءه 

 ّ هر حائل و مانعی را از میان  الٓهیملکوت ءه معنوی

هنائس آن دیار بد نهایت سرور در مجامع و  .بردا

ا  نمهود و تخمهی ا شهانی ههد یههی  ملکهوتبهد  نهیا

آن تخم سبز  البتّد .آبیار  خواهی هرد الٓهیقیرت 

ههها  عظیمههد تشههکیل  و خهّرم خواهههی شههی و خههرمن

ههد  لههذا دوبههارا نگاشههتد مههی ...خواهههی داد شههود هه

ت بسیار عظیم است چهد از حیثیّه هانادامستقبل 

مهینیّت و آزاد   .ت ملکوتملک و چد از حیثیّ 

سههحاب همچنهین  .روز بهد روز تزایههی خواههی نمههود

جهها هشههتد شههیا ملکههوتی تخههم هههیایتی هههد در آن

ههیآب ه ه ههار  هنه ه اب ) .یه ا ا ا ااالبهاءمکاتی ا ا ا ا ار  عب ا ا ا ، ۳، نحضا

 (۴۶-۴۴صص

تههیریج د  رمودنههی به حضههرت عبهیالبهاءآنچهد 

ههور  از حیهههث ملهههک و  هانههاداتحّقههق یا هههت و هشه

ههد گشههت ههائی  .ملکههوت در  هههان نمونه  امعههءه بهه

ها هزار تن از عاشقان  مال  متشّکل از دا هانادا

 
 
در همال تو یق در مییان خیمت بویژا امهر  ابهی

مها رت و نشر معر ت و ایجاد الفت و محبّت در 

ها  بهائی  قلوب ا راد بشریّت از بسیار  از  امعد

 ههها  سههالاز همههان  . هههان سههبقت گر تههد اسههت

 بد هّمت   حضرت عبیالبهاءنخستین پس از سفر 

بولز ماهسول و تنی چنی    اودانءه تاریخ بهائی می

 دیگر عاشقان  از
 
، امر اعظم در  مال اقیس ابهی

قلوب برخی از بر ستگان آن سرزمین نفوذ نمود و 

ههحنءه  ه ههائی در صه ههاریخ بهه ههان ته ههی از  اودانگه گروهه

ژان  .تو یق یا تنی ا  ارزنیابد خیمات  المللی بین

 Jean Baptiste Louisبپتیسههت لههوئی بههورژوا 

Bourgeois (مهیالد  ۲۴۳۳-۲۶۴۶ها  حیات  سال )

یی هد در سال هانادامقام   هنیس بر ستد و عالیم

بد امهر اعظهم مهؤمن  نیویورکمیالد  در  ۲۴۳۷

هار  مشهرقشهیا بههود، طهرح نخسههتین  بهههائی  االذهه

 هاناداامریکا و  بهائیانغرب را هشیی هد بوسیلءه 

را بههد  حضهرت عبههیالبهاءپذیر تهد شههی و تصههوی  

هراا آورد ههوش .همه هتا  رامه ه ههیمات او در ایههن راسه   خه

 .ناشینی است

زیگفریهی  ایهاد  امهرا  اودانهءه تهاریخ بههائی 

ههال  Siegfried Schopflocherشهها الخر  هههد در سه
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بد امر اعظم مؤمن گشتد  هانادامیالد  در  ۲۴۱۲

ا   بد خیمات  اوداند المللی بینبود، در صحنءه 

از سهو  حضههرت  ۲۴۴۱تو یهق یا هت و در سههال 

 .ارتقهاء یا هت ایاد  امرا شوقی ربّانی بد مقام 

 John Robartsایاد   قیی امرا   ناب  ان ربارتز 

دو  .استهاناداز دیگر  اودانگان تاریخ بهائی در 

و  ۲۴۱۳ ها  سالسفر عاّلمد  ا ل مازنیرانی در 

مههیالد  بههد امریکهها  شههمالی و از  ملههد  ۲۴۱۳

نتهایج درخشههان داشهت و از  ملهد ایمههان  هانهادا

 Austinآستین هالینز 

Collins  هههر ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه در شه

ونکهوور سهب  هههیایت 

ها تن از  اودانگان  دا

ههن  ههائی در ایه ههاریخ بهه ته

ههی ه ه ههیم گردیه ه ههیءه  .اقله ه ه بنه

ههال ه ههیا سه ه ها در  نگارنه ه ه ه هه

ههون  ه ه ه هههر ورنه ه ه  Vernonشه

ا تخار همسایگی ایهن 

هناشهر نفحهات  د را الٓهیّ

ههتد ه ه ه ه ه ه ههد  .ام داشه ه ه ه ه ه ه ه و  هه

ههیا  ه ه ه ههن بنه ه ه ه هههت ایه ه دانسه

هها شهاگرد  نهاب  سهال

ام، هموارا   ا ل بودا

ههوان  ه ه ههد عنه ه ه ههل به ه از  ا ه

نمود هد سب  ههیایت  ا  آسمانی یاد می رشتد 

  . اودانی او شیا بود

هر پایههءه  ههاران  گسههتردءه تههاریخ ههها  پههژوهشبه نگه

هناد و مههیارک مو هود آئههین بهههائی از  بههائی و اسه

هها   ههارش در امریکه ههتین انتشه هها  نخسه همههان روزهه

 .شمالی هاناداییان را بد خود  ل  هردا است

در  مونتریهال بهائیهاننخسهتین محفهل روحهانی 

 ۲۴۱۱آغاز والیت حضرت شوقی ربّانی در سال 

ههانی  هایر محا ههل روحه ههی و سه مههیالد  تشههکیل گردیه

 ۲۴۳۷در سال  .تیریج تشکیل یا تد محلّی نیز ب

هههللمههیالد   ههاء امه ههرهار البهه ههانم سه ههد خه ه هر  ) روحیّ ه مه

هول ههانی ماهسه ه ( ا تخههار همسههر  حضههرت شههوقی ربّ

ههی  .یا ههت ه ههیس محفههل ملّ ههال پههس از تأسه چنههی سه

ایههاالت متّحهیءه امریکها و هشههور  هائیهانبمشهترک 

 هانادا بهائیان مستقلّ ، نخستین محفل ملّی هانادا

میالد  تشکیل یا ت و در بیش از  ۲۴۴۶در سال 

هههت  ۲۱۳۳ ه ه ههان زیسه ه ه ه ههیم بهائیه ه ه ههن اقله ه ه ه ههد از ایه ه ه نقطه

هههی ههی مه ه ههان  .نماینه ه پارلمه

 ۲۴۴۴هانادا در سال 

ههوی   ه ها تصه ه ههیالد  به مه

قانونی بد آئهین بههائی 

ههردرسههمیّ   .ت اعطههاء هه

امروزا مردم این هشور 

ههردان،  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه از دولتمه

ههان،  ه ه ه ه ه ه ه ههوایان ادیه ه ه ه ه ه ه پیشه

هها،  اسهتادان دانشهگاا

ههر  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههکان و دیگه ه ه ه ه ه ه ه ه ه پزشه

ههات، از  ه ه ههانطبقه ه ه  بهائیه

ههران  تحههت سههتم در ایه

ههیًا و  ه ه ها اهیه ه ه ه ههقوبارهه ه ه ه ه ًا یّ

ههوداحمایهههت  ههی نمه و  انه

ها  هانههادا .نماینههی مهی به

ههها   تهرین  امعهد هها ههزار بههائی یکههی از مو ّهق دا

 هانادامعءه بهائی  ا .بهائی  هان را در خود دارد

بههد نهایههت در ههد  وشههان و هوشههان و متشههّکل از 

ههن از  ههیها ته ههمنیانصه ه ههد از  انییشه ه ههراد  رهیخته و ا ه

ان، شناس  امعدشناسان،  پزشکان بر ستد، حقوق

ههاریخ روان ه ههان، ته ه هههک شناسه ههاران،  یزیه ه ههان و  نگه ه دانه

ا  از هر رنگ، قومیّهت و  دانان با پیشیند ریا ی

 ■ .آرمان است
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 ـتذرـکة الوافء
هد ه هائی و  خالصه ه ه هارف بهه ه ه ههن معه هرانس انجمه ه ه هد در هنفه ه ه ههخنرانی هه ههک سه ه ا  از یه

 .م( ایراد شیا است ۱۳۲۱می  ۱۴-۱۴مطالعات ایرانی در تامباخ )آلمان، 

 وحیا رأفتی

 

یکی از آثار ارزنیا حضرت عبهیالبهاء ههد در 

ها  اخیر حیات عنصر  آن حضرت بد رشتءه  سال

تااذکر  الوفااء فاای تحریهر درآمهیا هتههاب موسهوم بهد 

ااء ا اامءء الحب ا ا اا  قا ا ای حیا ا ههوان و  ترجما ه ههد عنه اسهههت هه

نویسی در  منیر ات آن یادآور میراث غنی تذهرا

ها  بسیار  نویسی از رشتد تذهرا .ادب  ارسی است

ههتپههر  ههردد و  معههارف بشههر  محسههوب می اهّمیّ گه

توانهی از  ملهد مطالعههات و تحقیقهات ادبههی،  می

ههاعی و  ه ههاریخی، ا تمه  ته
 
ههی ه ههوب  حتّ ه هههی محسه سیاسه

.گردد
۲ 

بد معنی یاد نمودن، بد خاطر  تذهراهلمءه 

آوردن و ارائد تر مد احوال و ذهر آثار نفوس است 

تها مو ه  یهادآور  وقهایع زنهیگی و مسهاعی آنهان 

هت  تذهرا بنا بر این هتبی هستنی هد برا   .گردد

یهاد نمهودن احههوال، خهیمات و آثهار باقیمانههیا از 

عر ا، شعرا، دانشمنیان و غیرا بد رشتءه تحریر در 

هلمءه تذهرا ممکن است در عنوان هت   .آیی می

هد مورد  تذکر  الوفاءشرح حال بیایی، نظیر عنوان 

ل ببحث است و یا  هائیتذکرل شعرای قرن او 
۱
هد در  

 . زئی از عنوان است تذهرااین عناوین هلمءه 

هت  شرح حال ممکن است  اقی هلمد تذهرا در 

هد در  مصابیح هاایتعنوان باشی، نظیر مجلیات 

شرح حال مبلّغین، شهیاء و علما  بهائی تهیوین 

یا تهد
۳
ها هتههاب   هر سههیییالّیین  لبااب اللبااابو یه اثه

ش از یکصی و محّمی عو ی هد در شرح احوال بی

شصت شاعر و ادی   ارسی زبان بد رشتءه تحریهر 

 تههذهرادرآمهی، اّمها در عنهوان ایههن هته  هلمهءه 

.نیامیا است
۴ 

ها معموالً منحصر بد شرح احوال نفوس  تذهرا

است اّما وا ح است هد شرح احوال اشهخاص 

ممکهن اسههت در هتبهی هههد حهاو  مطالهه  دیگههر 

در  ادبی اا  تااریخنظیر هتاب  .است نیز درن شود

ا  صهفا ههد اصهوالً در شهرح  اثهر دهتهر ذبهیح ایاران

تاریخ تطّور نظم و نثر و ادب  ارسی بد طور هلّی بد 

بسیار  از شهعراء و  ءهرشتءه تحریر درآمیا اّما تذهر

.ادبا و نویسنیگان ایرانی را نیز در بر دارد
۴
از این  

نگ ها،  قبیل است صیها هتابی هد بد صورت   

ها تیوین یا تد  نامد ها و دانش ها،  رهنگ هشکول

ههذهر ههاو  ته ههر حه هیار دیگه ه ههر مطالههه  بسه  ءهو عههالوا به

 .باشی اشخاص مختلف نیز می

ها همان طهور ههد اشهارا شهی  محتویات تذهرا

ممکن است محیود بد شرح احوال گروهی خاّص 

و یا عار ان در همد ادوار نظیر شاعران، خّطاطان 

باشی و یا بد نحو  محیودتر مثالً بد شرح احوال 

ا   بد دورا متعلّقشعرا  یک منطقد و یا شعرا  

ههردازد خههاّص  ههذهرا .بپه  ها  بعضههی از ته
 
ههی ههور  حتّ بطه

اخهّص حههاو  شهرح احههوال زنههان و یها  ههی المثههل 

 .سرایان است مثنو 

ه منهیر ات تهذهرا  ءهها گهاهی بهد صهورت عر ه

ها بد صورت الفبائی نام ا راد است،  شرح حال
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و یا  تولّیبعضی نیز با رعایت ترتی  تاریخی سال 

 .سال درگذشت نفوس تنظیم شیا است

ها استفادا از سجع  در عنوان بسیار  از تذهرا

اقین و رعایهت گردیههیا اسههت، نظیههر  عرفااا  العاشا

اوحی  هد سجع هلماتی ههد در  عرصا  العارفین

عنوان هتاب آمیا است وزن و لطها تی ذوقهی بهد 

.این عنوان دادا است
۶
رعایت سجع در عنوان  

هیار متههیاول و مطلههوب بههودا و  تههذهرا ها امههر  بسه

نویسان قرار  هموارا مورد رعایت بسیار  از تذهرا

 .گر تد است

ههت و هههی ی  در منهیر ات تههذهرا ها از نظهر نیّ

ها دارنههی تفاوتهههد نویسههنیگ ههها  اساسههی  ان آنهه

هههت ههود اسه ههذهرا .مو ه ه ههی از ته هههحون از  بعضه ها مشه

آمیهز اسهت، بعضهی بها  تعار ات و تعریفات اغراق

 ءهتکلّف و تصنّع و استفادا از صنایع لفظی بد رشت

هر و دار  تحریهر درآمههیا و لهّ   لبههاب مطله  در گیه

ها نیز  بعضی از تذهرا .لّفاظی مهجور مانیا است

مشرب نویسنیگان آنها مشحون از نظر بد مذه  و 

ورز ، تعّص ، عیم ارائد حقایق و هوشش  غرض

 .در تحقیر نفوس نگاشتد شیا است

ههی در زمینهتوّ ههد  بها هابق ءهبهد چنههی نکتهد هلّ  ءهسه

نویسی در ادب  ارسی، دربارا تذهرة الو ا   تذهرا

حضرت عبیالبهاء چنی مطل  ذیل را بد اختصار 

هرا مطههرح می هر نمایههی: چنههان هههد از قه ه ئن مو ههود به

ههاب  می ه ههی هته ااءآیه ا ا ااذکر  الوفا ههی  تا ه ههد قصه ه ههیا به از ابته

نویسهی بهد رشهتد تحریهر در نیامهیا و در آغهاز  تذهرا

ههیالبهاء  ههرت عبه ههفاهی حضه ههات شه ههارت از بیانه عبه

حیات و خیمات بعضی از بزرگان و خّیام  ءهدربار

ها   امهر بهههائی بههودا، بههد ایههن نحههو هههد در سههال

 ۲۴۲۶-۲۴۲۴الملل اّول یعنهی سهنین   نگ بین

حضرت عبیالبهاء در  مع احبّا  حیفا بهد بیهان 

هههوس  ه ه ههن نفه ه ه ههات ایه ه ه ه ههوانح حیه ه ه ههوال و سه ه ه ه ههرح احه ه ه شه

انی هد بد ثبت و  بط رسییا و سپس  پرداختد می

متن این بیانات مورد تنقیح و تصحیح آن حضرت 

تیوین و  تذکر  الوفاءقرار گر تد و بد صورت هتاب 

 .تنظیم یا تد است

 عزیز
ّ
امرا  هد  از بیانات شفاهی حضرت ولی

بوسیلءه  ناب طرازا  سمنیر  یادداشت شیا و 

آهیطراز در هتاب  ال
۷
انتشار یا تد چنین پییاست هد  

هام میهرزا احمهی سههراب بیانهات شههفاهی  در آن ایّ

ههیالبهاء را می ه ه ه ههرت عبه ه ه ههپس آن  حضه ه ه ه ههتد و سه ه ه ه نوشه

حضهرت بیانههات ثبهت شههیا را تصهحیح و تنقههیح 

 .انی نمودا و برا  طبع و انتشار آمادا نمودا

تذکر  الوفاء فی ترجمی در عنوان هتاب، یعنی 

گهردد هههد  سهجعی مالحظهد می حیاا  قااماء الحب ااء

نویسی با رعایت سجع  یادآور سنّت و سبک تذهرا

 .هلمات در عنوان بسیار  از تذاهر است

هام  نههگ  هههانی اّول  در او هاع و احههوال ایّ

ههاو  ه ه ااءچه ا ا ا ااذکر  الوفا ا ا ههرت  ءهدر دور تا ه ه ه ههات حضه ه ه حیه

عبیالبهاء میّسر نشیا اّما این اثر چنی سال پس از 

م  ۲۴۱۲صههعود آن حضههرت هههد در نههوامبر سههند 

م در حیفها در  ۲۴۱۴ا تاد در ژانویهد سهند  اتّفاق

طبع نفیس  ءهصفحد بد حلی ۳۲۶عباسیّد در  ءهمطبع

آراستد گشت و تصّی  نشر و طبع ایهن اثهر را آقها 

در  .اشهتد اسهتمحّمی حسین ههربائی بد عهیا د

 صفحد عنوان این هتاب چنین آمیا است:

ااء ااماء الحب ا اا  قا ای حیا ااء فاای ترجما  -تاذکر  الوفا

این هتاب اّول  -بیانات مبارهد حضرت عبیالبهاء

هتهاب امهر  اسههت ههد بههر حسه  اذن مبههارک و 

ها چههاو  تصههوی  محفههل مقههّیس روحههانی در حیفه

هاز -شههی  امههرا  غصههن ممته
ّ
هایتی حضههرت ولههی  -عنه

 .اسیّد در حیفامطبعهلل عبّ  -بع محفوظهللحقوق الط

ههین  ه ه ههوان چنه ه ههفحءه عنه ه ههی از صه ه ههفحد بعه ه و در صه

 مسطور است:
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در  -تذکر  الوفاء فی ترجمی حیا  قاماء الحب ااء

بیان حال قیماء نفوس زهیّد هد در ایّام مرهز عهی و 

ههن ههرت غصه   پیمههان حضه
 
ههی ههق اعله ا  االعظههم بر یه

ههن  صههعود نمودا ههاق در ایه ههی و از قلههم میثه اوراق انه

بهع محفوظههلل حقهوق الّط  .انی مذهور و مفتخر گشتد

ههروف  ه ه ههزد  المعه ه ه هر یه ه ه ه ههی اهبه ه ه ههین عله ه ه ههی حسه ه ه لمحّمه

  -۲۴۱۴ژانوید  -بکهربائی
 
 -۲۳۴۱ ماد  االولی

هیّ طبههع بالمطبعهههلل العبّ  ه ههنهلل اسه ها سه  ۲۳۴۱هلل  ههی حیفه

 .هللهجریّ 

بعی از صفحءه  وق در متنی هد بد  ءهو در صفح

امضاء منشی محفل روحهانی حیفها، یعنهی  نهاب 

د و نورالّیین زین بد رشتءه تحریر درآمیا دربارا تهیّ 

آمهیا ههد در اینجها  تذکر  الوفااءطبع و نشر هتاب 

  .آوریم عینا آن را می

ههاب  ااءهته ا ااذکر  الوفا هنّت تذهرا تا ه ههی  در سه نویسه

ههی ایرانههی هههد بعضههی از مشّخصههات آن  مرقههوم شه

هرا شههرح  ا  عمههومی محسههوب می تهذهرا گههردد زیه

ههرا ،  هههیاء، مبلّغههین، ایههاد  امه احههوال شههعرا، شه

در این  .را در بر دارد الٓهیخّطاطان و خادمین امر 

اثر شرح احوال زنانی نظیر حرم حضهرت سهلطان 

 و  ناب احوال شمس الّض  ءههیاء و تر مالشّ 
 
حی

 ءهعر ه .ة العهین نیهز منهیرن گشهتد اسهتطهاهرا قهرّ 

مطال  در این اثر ند الفبائی اسهت و نهد ترتیبهی 

هه ها  هرسهتی هههد در تهاریخی بهر آن مترتّ   اسهت اّمه

انتها  آن بد طبع رسییا پییا هردن شرح احوال 

حیود هفتاد نفر را هد در آن هتاب منیرن گردییا 

 .سازد است آسان می

ههوس را  ههن نفه ههوال ایه ههرح احه هها  شه ههد زیربنه آنچه

ههکیل می ههد  تشه ه ههی و و ه ه ههان دهه ه ههات آنه ه ههترک حیه مشه

آنان بهد خهیمت امهر  ءهگردد قیام هم محسوب می

ات و امکانهات و تقییم استعیادات، قابلیّ  الٓهی

دریغ بهد مصهالح امهرا   خود در سبیل خیمت بی

 .است

نیّت حضرت عبیالبهاء در ایهن اثهر تمجیهی و 

تحسین از صفات و هماالت نفوسی است هد در 

قاند خود را انی خیمات صاد هر شرایطی هد بودا

ت گذاشتد با  یاهار  و بق اخالص و محویّ در ط  

 انبهاز  و ایثهار و از خودگذشهتگی بهد امهر عظهیم 

حضرت عبیالبهاء بد توّ د  .انی اهیاء نمودا الٓهی

بینی  لسهفی آن  اینگوند خصایص نهاظر بهد  ههان

حضرت است هد بایی بد حسنات ناظر بود و در 

د ل روحانیّ تشویق و تحری  نفوس بد هس   ضائ

با چنین بینش واالئی است توّ د  با .هوشش نمود
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هد حضرت عبیالبهاء بد نقهی و ارزیهابی سهوانح و 

انهی   هات مثبت و منفی حیهات نفهوس نپرداختد

انهی ههد تشهکیل  بلکد صر ًا ناظر بد هماالتی بودا

ههانی در  ههاالت و هرامههت انسه دهنههیا مناقهه ، همه

ز این نظر ا .است الٓهیخیمت بد خلق و امر عظیم 

هیّاتاز  تااذکر  الوفااءهتهاب  نویسههی  تذهرا خصوصه

شههود و  گیههرد، هتهاب اخهالق می سهنّتی  اصهلد می

هههط می ه ههرح و بسه ه ههوتی را شه ه ه ههجایا  ملکه ه ههی؛  سه ه ه دهه

ههو   ههها  انسههانی را مطههرح می ارزش سههازد و الگه

  .هنی انسان با  ضیلت را تصویر می

ااء ه تااذکر  الوفا ههر عر ه ههات  ءهعههالوا به شههرح ملکه

ههد ه ههوس نفیسه ه ههیمات نفه ه ههلد و خه ههد در آن   ا ه ه ا  هه

بر تشبیهات،  احتوا مذهورنی اثر  بسیار غنی در 

گیهر  وسهیع از صهنایع  هنایات، تلمیحات و بهرا

 .ادبی نظیر سجع،  ناس، استعارا و مجاز است

در عین حال این اثر سرشار از استشهادات بجا و 

ث اسالمی بد موقع بد اشعار شعرا و آیات و احادی

و نثهر  تاذکر  الوفااءاز این  هات است ههد  .است

ههءه  ههار بر سههتد در زمینه ههی یکههی از آثه  ههاخر آن را بایه

نویسی بد زبان  ارسی در اوائل قهرن بیسهتم  تذهرا

 .میالد  محسوب داشت

ااء ههاریخ  تااذکر  الوفا در عههین حههال زوایههائی از ته

هه هر بههائی و هیفیّ ههامت حهال و هههوا  عمهومی امه  ایّ

ههفار و حیههات عنصههر    مههال قههیم را در حههین اسه

سازد  سرگونی بد ارا ی مقّیسد وا ح و معلوم می

سجن و دوران تحّصهن مجهاورین و  ایّامو مصائ  

 .نمایی مسا رین را در مییند محّصند را روشن می

بهد هّمهت  ۲۴۷۲بهد سهال  تذکر  الوفااءهتاب 

د گییل بد زبان انگلیسی تر مد گشتد و خانم مر یّ 

Memorials ofزیر عنوان   the Faithful  ۱۳۶در 

مطبوعات بهائی  ءهصفحد در ویلمت بوسیلءه مؤّسس

 .انتشار یا تد است

ااءنشههر  ییههی  ااذکر  الوفا ههال  تا ههد  ارسههی در سه به

 ءهم در آلمان صورت گر تد و بوسهیلد لجنه ۱۳۳۱

ههات و  ها تزئیههی  رهنههگ لغه هار امههر  به هر آثه ههی نشه ملّ

هاویر در  ههع  ۳۳۱ هرسههت اعهههالم و تصه ههفحد طبه صه

 ■ .ا استگردیی

 

 ها یادداشت

نویسهی  بهرا  مالحظهد مطاله  مفّصهل در زمینهد تذهرا -۲

 توان بد منابع ذیل مرا عد نمود: می

)طههران: مرههز دائهرة  دائر  المعارس بازر  اساالمی -الف

ههالمی،  ه هزر  اسه ه ه ه هارف به ه ه ه ۲۳۶۴المعه ه ه ه ه ، ۲۴ش(، ن .هه

 .۷۱۳-۷۲۶صص

هران: مؤسّ  دانشانامءه ادب فارساای -ب هد  رهنگههی و )طهه سه

هنامد،  ه ۲۳۷۴انتشهاراتی دانشه -۱۶۴، صههص۲ش(، ن .هه

۱۷۳. 

ل بهاائیهتهاب  -۱ ارن او  هاب  تاذکرل شاعرای قا بهد اهتمهام  نه

هیا و در  نعمههت هر درآمه هتد تحریه هد رشه هائی به هائی بیضه ا  ذهه

سهد بییع در چهار  لی بوسهیلءه مؤسّ  ۲۱۴-۲۱۲ها   سال

 .ملّی مطبوعات بهائی در ایران انتشار یا تد است

ههاب  -۳ اابیحهته ا ااایت مصا ا هزا   ها ه ه هاب عزیه ه ههت  نه هد هّمه ه ه به

لیمانی اردههانی در   لهی بهد رشهتد تحریهر درآمهیا و  ۲۳سه

هیلءه مؤسّ  هال در ایهران بوسه هائی از سه ههی مطبوعهات بهه سهءه ملّ

 .بییع بد بعی انتشار یا تد است ۲۱۲

ههاب  -۴ هارءه هته ه هه  دربه له هرح مطا ه هد شه ه هرا  مالحظه ه ااب به ا ا ا لب

ااب ههفحءه  اللبا هنامءه ادب  ارسههی صه هد دانشه ه هو ی به  ۷۴۶عه

 .د  رمایییمر ع

ااریخ هتهاب  -۴ ا اا ت ا هران )هتابفروشههی  در ایاران ادبی  در طهه

ههی،  ه هینا و  ردوسه ه ه سه ههن  ه ه ۲۳۷۲ – ۲۳۳۶ابه ه ه ه ه  ۴ش( در  .هه

 لی پنجم این هتاب خهود شهامل  . لی انتشار یا تد است

 .سد بخش مجزّا است

لیهانی و آثهار او بهد ظبرا  مالح -۶ د شرح احوال اوحی  ب

اارس بازر  اسااالمی  ۴۲۴-۴۲۴صههص، ۲۳، ندائار  المعا

 .مرا عد  رماییی

هبین،  -۷ ههمنیر  خوشه اراز پریههوش سه ا ایطا ها ههیاس:  الآ )دانه

 .۴۴۴، ص۲م(، ن ۱۳۳۱معارف بهائی،  ءهسمؤسّ 
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 اءحضرت عبدالبـه  ۹نبوغ
 

ههیگی  ه ههءه زنه ه ههیالبهاءهمه ه ههرت عبه ه ههاء  حضه ه ه از دهه

 آن حضرت حکایت العادءه  خارقو نبوغ  استثنایی

هها   بینهی پیشاز  ملد عالئم این نبوغ  .هنی می

در  .دقیق آن حضرت دربارءه حوادث آینیا است

ههد  ها به ها و امریکه ه هها  سههالسههفرها  اروپه و  ۲۴۲۱ هه

اّول  المللی بینایشان صریحًا وقوع  نگ  ۲۴۲۳

و بعی از  نهگ بهاز توّ هد  انی  رمودا بینی پیشرا 

د بد مجرّ  .ر در پیش استت دادنی هد  نگی مهی 

وقوع  نگ اّول دستور هشت غاّلت و انبار هردن 

و توزیع بعی  آن را بین تنگیستان هد بر اثر  نگ 

 
 
از یک هف دست نان محروم بودنی، صادر  حتّی

هردنی و همین خیرخواهی سب  شی هد مقامهات 

ر) Sirعنوان لرد  انگلیسی ( را خالصهاند تقهییم س 

  هد هی درگاا حضرتش هردنی 
 
 گاا بعی از آن حتّی

 مال بد سفیر ژاپن بیان  .اشارتی بد آن نفرمودنی

 
 
ها قبل از  نهگ دّوم  ههانی  را سال اقیس ابهی

و ناهازاهی  هیروشیماهد منتهی بد انفجار دو بم  

غریبههد در  ءهاسههباب عجیبههشههی، در مههورد آن هههد 

ارض مو ود و آن اسبابی است هد قادر است بر 

ههواء ار ه ه ههییل هه ه ه ههب  ض هلّ تبه ه ه ههمیّت آن سه ه ه ها و سه ه ه ه هه

ای  ) هالههت سههی  .(، یههادآور شههینیهکلمااا  فردوسا

اایهران در  مشهروطیّتسهال قبهل از  ا راا  هرساالءه مانی 

و حکومت قانون و مشروطد را  دموهراسیوصول بد 

ههانبههد  ههد  ایرانیه ههان دادنههی در حالیکه سههرگردان نشه

  ین شااناصرالیّ 
 
اصالحات میرزا حسین خان  حتّی

ههم را هههم  صههیر ههلاعظه ههرد نمههی تحّمه  .توانسهههت هه

ها از این قبیل بیرون از حّی احصاء است و در  مثال

ایهن مقهال  قهط یهک مهورد آن را مو هوع بررسهی 

لو  دهیم و آن بیان آن حضرت است در  قرار می

شمع سّوم وحیت آزاد  هد:  هفت شم   وحا 

 .ًا حاصل گردداست، آن نیز قطعیّ 

قرن پیش بود هد یک سازمان  در دهءه پنجاا  

بو ود آمی و  Freedom Houseغیرانتفاعی بد نام 

تطبیقی در  مطالعاتشروع بد نشر  ۲۴۷۱از سال 

 .مورد در ءه آزاد  در ممالک مختلف  هان هرد

این سازمان هد همد سالد گزارشی مبسوط دربارءه 

هنی، بر  میزان آزاد  در ممالک  هان منتشر می

هههالک ه ه ه ههاس مه ه ه ه ه ههل  اسه ه ه ه ه ههد در  صه ه ه ه ه ههق هه ه ه ه ه ههایی دقیه ه ه ه ه هه

 گیر  انیازاآن مطالعات آمیا بد  شناسی روش

هر  میهزان حقهوق سیاسههی و آزاد  هها  مهینی در هه

پردازد و نتایج آن را در اختیار همگان  هشور  می

ههزارش سههال  .گههذارد مههی ههورد  ۱۳۲۳گه  ۲۴۴در مه

سرزمین وابسهتد بهد مطالعهد پرداختهد و  ۲۴هشور و 

 ۲۴۲۱و  ۲۴۲۲ههها   همهین تعههیاد را در راپههرت

بهر طبهق گهزارش آن  .تهوان بازیا هت ( میماتیمقیّ )

هشور بد عنهوان  ۴۴ قط  ۲۴۶۲سد در سال مؤسّ 

این رقم  .شونی می تلّقیمنی از آزاد   ممالک بهرا

رسییا  ۶۷نی سی سال بعی بد یع ۱۳۲۲در سال 

 -ی هد تا حّی  از آزاد  سیاسیهشورهای .است

عیدشههان در ایهن سهی سههال از  برخوردارنهیمهینی 

ترقّهی ههردا در حالیکهد ممالهک  اقههی  ۶۳بهد  ۴۷

مورد  ۴۶مورد بودنی اهنون بد  ۶۴آزاد  هد سابقًا 

درصهی  ۳۳، یعنی در حال حا ر انی شیامحیود 

ممالک  هان از آزاد  هامل برخوردار هستنی و 
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( و در درصههی ۶۲ معهًا آزاد  ) دنیمههدرصهی از  ۱۶

درصی ممالک عالم  اقی هر گوند  ۳۴نتیجد  قط 

 .و مینی هستنی امور سیاسیآزاد  در عرصءه 

بد  حضرت عبیالبهاء بینی پیشمراد آن بود هد 

ًا حاصل خواهی ینی قطعیّ م -کد آزاد  سیاسیاین

ها  بههار عهربشهی، در شهرف تحّقهق اسهت ههد  یه

شکو ایی آزاد  در ممالک عرب شمال ا ریقا و 

 .آن است واقعیّتگواهی بر  خاورمیاند

* 

حقوق سیاسی و  گیر  انیازاتا اینجا سخن از 

ها   ها  مینی بود، اگر بد مو وع آزاد  آزاد 

ههق  ه ه ههیع تحّقه ه ههءه وسه ه ههیم، دامنه ه ه هارا هنه ه ه ههاعی اشه ه ا تمه

 .شود بهتر دستگیر می حضرت عبیالبهاء بینی پیش

آزاد  بردگان از بردگی و خریی و  روش غالمان، 

ههان  ههوغ مالکه ها از یه آزاد  رعایه

ههلطءه  ه ههان از سه ههار، آزاد  زنه ه  بّ

مباالت مردان؛ سهد نمونهءه  بی

هر از  ه ه ههارز دیگه ه ههوق به ه ه هراز حقه ه ه احه

ههاعی  ه ه هههطا تمه ه ههرها   توّسه ه ه ه قشه

ههد  ه ههتنی هه ه ههد هسه ه مختلهههف  امعه

 ًا در قههرن بیسهتم تحّقههق متهیرّ 

هءه .عینهی یا تنههی حقههوق  اعالمیّ

ها   ، آزاد ۲۴۴۶سال  بشر

دیگر  را برا  ا راد بشر  بد 

تصوی  رسانی از  ملد آزاد  

ههّل  ه ه ه هر محه ه ه ه ههی و تغییه ه ه هههت و آمه ه ر ه

ههاب  ه هههت، آزاد  در انتخه اقامه

شغل، آزاد  در اختیار دین و 

مهذه  و چنهی مهورد دیگهر ههد 

ذهر آنها سهخن را پهر طهوالنی 

 .هنی می

ههطور  ه ه ه ه ه ه ههن سه ه ه ه ه ه ههیءه ایه ه ه ه ه ه نگارنه

ههی   رامههوش نمهههی ههد وقته ههی هه هنه

خواست بد اتّفاق پیر  بود، می و واننهودک یا 

سهفر  در داخههل ایهران هنههی و ناچهار بههد تحصههیل 

 .بود حلّ یا هالنتر  م شهربانیمجّوز از 

 حضرت عبیالبهاءماحصل هالم آن هد وعیءه 

غرض ت دارد و موارد مقاومت ا راد غا ل یا م  قطعیّ 

هر آزاد  ه ه ه ههد آزاد   در برابه ه ه ههانی از  مله ه ه هها  انسه ه ه هه

ا  ند  گمان در آینیا ی بیسیاسی، مینی و عقییت

 ■ .چنیان دور منکوب و مطرود خواهی شی

 یادداشت

: انهی ههردالغت چنهین تعریهف  ها   رهنگنبوغ را در  -۲

هاز شهین در دانههش و  هتعیاد بسهیار، ممته ههوش سرشهار، اسه

هر و ادب ههوش  .هنه ها هه ه هتعیاد یه ه سه ههک ا هد یه ه هوالً به ه هوغ معمه ه نبه

 .شود العادا گفتد می طبیعی خارق
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 اهی اتریخی یادداشت
 زاده  اهی عاّلمۀ زقوینی و سّید حسن تقی مالاقت

 با حضرت عبدالبهاء رد اپریس
 

در میهان نویسهنیگان و محّققهین ایهران محّمههی 

و   .قزوینی دارا  شهرت و اعتبار خاّصی اسهت

ها و  تاریخ ایران دورءه اسالمی پژوهشدر ادبیّات و 

تحقیقات  راوانی هردا و بخهاطر عمهق و صهّحت 

یاد  عالّمد و استاداین تحقیقات از او با عنوان 

 .شود می

ههی و  محّمههی قزوینههی دربههارءه حیههات ر ههال ادبه

علمی ایران و خاورمیاند نیز مقاالتی نگاشتد هد از 

او تحت  ها  تاریخی یادداشتآن  ملد است 

هءه تهاریخی و یّات معاصرینعنوان   -ههد در مجلّ

بد سردبیر  عبّاس اقبال آشتیانی در  یادگارادبی 

قسمت  .شمسی بد طبع رسییا است 6327سال 

ها  مزبور بد ذهر نفوسی هد نامشان  نهم یادداشت

شود اختصاص یا تد و اّولین  آغاز می عبا حرف 

اسهت   عبّاس ا نیعنوان حضرت عبیالبهاء 

آن مجلّد موّرخ بهمن و اسفنی  7و  1هد در شمارءه 

هءه ) 6327 ه ه هد و  وریه ه ههییا 6949ژانویه ه ههاو رسه ه ههد چه ه ( به

 .است

محّمی قزوینی ابتیا بد شرح مختصر  از تاریخ 

زنیگی حضرت عبیالهاء پرداختد و سپس داستان 

ههل مبههارک در پههاریس ) ر مالقههاتش را بهها هیکه ه ه اهتبه

ه .( نگاشههتد اسهههت6۴66 ه ههین و  از دوسه ت همچنه

دیرین و صمیمی خود سیّی حسن تقی زادا هد در 

عرصءه سیاست و دیپلماسی ایران و نیز تحقیقات 

ادبی و تاریخی صاح  نام و عنوان بود خواستد 

هد او هم شرح دییار خود را با حضرت عبیالبهاء 

در پاریس بنویسی و آن نوشتد را  میمءه مقالءه خود 

هءه  بهد طبهع رسهییا  یادگاارنمهودا ههد در همهان مجلّ

 .است

قابل تذّهر است هد محّمی قزوینی و سیّی حسن 

دو بها ادوارد بهراون مستشهرق معهروف  زادا هر تقی

آورترین محّققین  براون از نام .انی بسیار مأنوس بودا

در تحقیقات مربوط بد دیانت بابی است و ههم 

اوست هد تألیف مشکوک و احتماالً مجعولی را 

در سلسلد انتشارات گی   کاسنقطی النام هتاب د ب

ایهن هتهاب بیشهتر بهرا   .در لنهین بهد طبهع رسهانی

  اثبهات مقهام و رتبهد
 
ازل بههد  ا  بههرا  میهرزا یحیهی

 عنهوان 
ّ
حضههرت بهاب اسههت هههد دارا   وصههی

اغالط  احش تاریخی است و بد برخی از آنها در 

هد بد دستور حضرت عبیالبهاء  کشف الغطاءهتاب 
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 نابان ابوالفضهل  توّسط

ی مهههی  گلپایگهانی و سهیّ 

گلپایگهانی نگاشههتد شههیا 

در  .اشهارا گردیهیا اسههت

ها  اخیر نیز ایاد   سال

 قیی امرا   نهاب حسهن 

هالیوز  هتههابی بههد زبههان  به

ادوارد انگلیسی موسوم بد 

 براون و دیانت بهائی .ج

E.G. Browne and 

the Baha’i Faith  

نگاشههتد، و در آن نکههات 

ههاریخی  ه ه ههایق ته ه هّم و حقه ه ه مهه

هههس از  ههد دوران په ههع به را ه

 
 
و  شهادت حضرت اعلهی

ههو  ازل و  ه ه ه هههت دعه ه ه ه   ّعالیّ

اصحاب و یارانش در اسهتانبول را مشهروحًا بیهان 

مطالعءه این اثر نفیس شبهات منیرن  .داشتد است

هها  ازلیهان را ر ههع  و سهایر نوشهتد نقطای الکااسدر 

 ال  آنست هد بد اقرار خود قزوینی در  .هنی می

نقطی ( مقّیمءه هتاب و نیز در منابع دیگراین خاطرا )

صفحد هد همد هس در  78هاشانی را در  الکاس

هرد از ناشر آن ادوارد براون است  ابتیا تصّور می

ههود او ) ههیخه ها قزوینه ه ه ههات به ههتد اسهههت و مالقه ه ( نگاشه

حضهرت عبهیالبهاء پهس از نشهر ایهن هتهاب بههودا 

 .است

ههتد ههد در نوشه ه ها آنچه ه هها  مح اّمه ه ههی و هه ه ههی قزوینه ّمه

ههی ههی تقه ه ههم مه ههد چشه هههت  زادا به ههورد لطهههف و عنایه خه

حضرت عبیالبهاء در حّق آنان است هد هرچنی بد 

اقرار خودشان نسبت بد امر و تاریخ آن خیمتی و 

 
 
قزوینی مشّوق براون در طبع  محبّتی ننمودا و حتّی

، و خود نویسنیءه مقّیمد و مصّحح آن نقطی الکاس

ذا هیکل بودا است، معه  

مبهارک بههیون ذههر گلههد و 

شکایتی بد نهایت رأ ت 

و محبّت آنان را پذیر تد و 

لطف عمیمشان را شامل 

 .انی نموداحال ایشان 

بهر حال چون این دو 

ههتد  هههتنوشه ههیش از شصه ه  به

ههی  ه ههیش در محیطه ه ههال په سه

هد آثار تعّصبات  اهلیّد و 

ههر  ه ههد امه ه ههر علیه ه ههومت به خصه

هههی ه ه ها  الٓهه ه ه ه ه ه در آن حکمفرمه

چاو رسییا و از  بودا بد

هههت و  ه ه ه ه ههوا  آن عظمه ه ه ه ه  حه

ههاق، و  ه ه ه هز میثه ه ه ه ه هههالل مرهه ه  ه

نکاتی مربوط بد اقامتشان 

در پایتخت یکی از ممالک مترقّی اروپا بد چشم 

خورد لذا درخور  توّ د و از  هت تاریخی مهّم  می

 .باشی می

 تمّین الملکها از  چون در این یادداشت

بهد عنههوان بهههائی متمّسهک و متعّصهه  یههاد شههیا 

هارالید بهد عنههوان  .اسهت بایههی یهادآور شههود ههد مشه

هراا هیکهل مبههارک بهود ولههی متأّسههفاند  متهر م همه

غرور و عوامل دیگر باعث انحراف او گردیی و از 

 .امر دور ا تاد

* 

( معروف بد قمر  6340-6210) عبّاس ا نی 

عبیالبهاء پسر ارشی میرزا حسینعلی نور  معروف 

هی عبهیالبهاء د .بد بهاءا  است ر شه  پهنجم تولّ

 
 
ههی هزار و   مههاد  االوله ه و شصهههت  دویسههتسههنءه هه

مهیالد  بهودا  6844هجهر  قمهر  مطهابق سهنءه 

ها در خانءه شخصی  است در طهران در محلّءه عرب
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ههد  ه ه ههادرش هه ه ه ههاءا ، و مه ه ه بهه

هههت  ههاءا  اسه ههین زن بهه اّوله

ههد و  ه ههد نّوابه ههودا به هههور به مشه

الکائنهات، و  ملّقبهد بهد امّ 

خود عبّاس ا نی  ملّق  

ههن  ه ه ههد غصه ه ه هههت به ه ههودا اسه ه به

ههم ههی ا از .اعظه ه ههن زن یعنه یه

ههرا   هر دیگههر  به نّوابههد پسه

ههی شهیا بههودا  بههاءا  متولّ

ههرزا  ه ههد میه ه ههوم به ه اسهههت موسه

مههی  و ملّقهه  بهد غصههن 

ر هد در حیات پیرش ه  ط  ا  

ههنءه  ه ه ه ههاءا  در سه ه ه  ۲۱۶۶بهه

سالگی  69قمر  در سّن 

 .در عّکا  وت نمودا است

بهاءا  زنی  ن زندّومی

بودا است موسومد یا ملّقبد بد مهی علیا، و از این 

زن سد پسر برا  بهاءا  بو ود آمیا بودا است: 

 دّوماّول میرزا محّمی علی ملّق  بهد غصهن اهبهر، 

مابین این سد  .م میرزا  یاءا ا ، سوّ  میرزا بییع

بهرادر بها بهرادر چهارمشهان عبّهاس ا نهی  صهاح  

و ههات پههیر در خصههوص  انشههینی  تر مهد بعههی از

بهاءا  در ریاست بهائیّد مخالفت بسیار شییی  

رو  داد و از این  هت اتباع عبّاس ا نی  خود 

ههرادر را  هابتین مههی خواننههی و اتبههاع ایههن سههد به را ثه

 .ناقضین

مین زن بهاءا  زنی بودا مسهّماة بهد گهوهر سوّ 

از این زن بهاءا   ز  .خانم و معرو د بد حرم هاشی

ه د خهانم اوالد دیگهر  یک دختر مسّماة بهد  روغیّ

 .نیاشتد است

مههیالد  ههد انقههالب  6908در اواسهط سهنءه 

عثمانی و خلع سلطان عبیالحمیی رو  داد تمام 

هه ه هر منفیّ ه ه ههین غیه ین و محبوسه

حقوق عمومی آزاد شینی 

هههی   ه ههاس ا نه ه ه ههد عبّ ه از  مله

صاح  تر مد بود هد در 

ههان  ه ه ه ه ه ه ه ه ه  6960) 6328رمضه

ههیالد  ه ه ها مه ه ه ه ( در دروازءه عّکه

هها   ههاد و بنه ههرون نهه قههیم بیه

ههراف را  ه ه ههد اطه ه هها رت به ه مسه

ههر  ههیاء بههد مصه گههذارد و ابته

ر ت و از آنجا بد سویس و 

سپس بد لنین و پس از آن 

ًا دمجیّ بد پاریس و از آنجا 

بد مصر و از آنجا در اوایل 

ههنءه  ه ه ههیالد  از  6962سه ه ه مه

هها   هر بههد طههرف آمریکه مصه

شهمالی حرهههت هههرد و در 

سههند وارد نیویههورک شههی و پههس از اواسههط همههان 

ها  گهردش و موعظههد در بسههیار  از شهههرها  آمریکه

بهد اروپها مرا عههت  6962بهاالخرا در اواخهر سههنءه 

دسامبر از سنءه مذهورا بد لیورپول  64نمود و در 

 ،بههد آلمههان 6963از آنجهها در  ریههان وارد شهی و 

مجارستان و بسیار  دیگر از بالد اروپها  ،اطریش

بد  6963سیاحت نمود و از آنجا در اواسط سنءه 

یهن ا مصر و از آنجا بد حیفا برگشهت و آنجها را از

تاریخ بد بعی مقّر نهائی خود قرار داد بجا  عّکا، 

و مجموع مّیت سفر عبیالبهاء از ماا رمضان سنءه 

ها و  6329 ه هر و اروپه ههرف مصه ههطین بههد طه هههد از  لسه

ههد مجهّیدًا بهد  6332آمریکا سفر نمود تا محهّرم 

 لسهطین مرا عهت ههرد دو سههال و سهد مهاا و چنههی 

 .روز  بود

و ات عبّاس ا نی  صاح  تر مد در بیست 

ههل  ههی و چهه هزار و سیصه ه هنءه هه ه ههع االّول سه و هفههتم ربیه
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هزار و نهصهی و بیسهت و یههک  28مطهابق  نهوامبر هه

شمسی و  78میالد  بودا است در حیفا در سّن 

شرف مر ، و در  بل هرمل باال  حیفا و م  ق 80

 .بر آن در  ن  مزار منسوب بد باب می ون شی

ههین او در  ههاس ا نههی   انشه ه پههس از و ههات عبّ

هد )چهون اوالد ذههور  بهرا  عبّهاس  ریاسهت بهائیّ

ها قبهل از و هاتش دیگههر ههی  بههاقی  ا نهی  مهّیت هه

ر غدو در ص نمانیا بودا است و دو پسر صغیر او هر

انی( بهر  از دیگر  و ات هردا بوداسّن یکی بعی 

هیّت خههود او نههوادءه دختههر  او شههوقی  حسهه  وصه

د خانم دختر صلبی عبّاس ا نی  ا نی  پسر  یائیّ 

هیّی حسههین بههن  هامیرزا هههاد  بههن آقاسه هههد زو ههءه آقه

حا ی میرزا ابوالقاسم بودا است )و این شخص 

اخیر یعنی حا ی میرزا ابوالقاسم برادر زن بهاب 

شههینی او منتصه  شهی و ایههن  اند بهودا اسهت( به

هیتءه اهسههفورد  شههوقی ا نههی  از متخههّر ین اونیورسه

هجر   6364بودا است در انگلستان و در سنءه 

متولّی شیا و در مرض موت عبیالبهاء و  هنوز در 

اهسهفورد بهودا اسهت و خهانوادءه او بهد تعجیهل بهد 

اهسهفورد نوشهتنی ههد و  را بهد اسهرع مهایمکن بهد 

نی حیفا برگرداننی ولی بر  ها  راا یک ماا  اثر ه 

بعی از و ات عبهیالبهاء بهد حیفها رسهیی و اگهر ایهن 

تاریخ تولّی او صحیح باشی پس او  عالً یعنهی در 

 .بایی پنجاا و چهار سال داشتد باشی 6327اسفنی 

 

 شر  مالقا  من

 در پاریس عباالبهاءبا عب ا  افنای 

میالد  راقم این سطور  6966در ششم اهتوبر 

بن عبیالوّهاب قزوینی از هالران محّمی
۲
سویس  

ههامی  ههد زهه ههد محههه  ورود به ههیم و به وارد پههاریس شه

سخت مبتال گشتد قری  یک هفتد در منزل مانیم 

ذا از اخبار ار ی و سماو  و هی  بیرون نر تم له  

 سیّی تا یک روز آقا .بد هلّی محجوب مانیا بودم

محّمی شیخ االسالم گیالنی شوهر خواهر مرحوم 

ههریم خههان رشهتی و بههرادرش مرحهوم سههردار  زارمیه

محیی هد منزل من آمیا بود در  من صحبت بد 

ههیس  ههاس ا نههی  رئه ه هر دار  هههد عبّ ه مههن گفههت خبه

  بهائیان در پاریس است؟ گفتم ند و خیلی تعجّ 

گفهت بلهی قریه  دوازدا روز اسهت ههد در  .ههردم

پاریس و منزلش هم نزدیهک پاسهی
۱
از محهالّت  

مهن  هورًا مکتهوبی بهد دهتهر  .معروف پاریس اسهت

محّمیخان محالّتی از ر قا  قییمی پاریسهی مهن 

و از بهائیان متجاهر معتقی بیین طریقد نوشتد از او 

ههاس  هیلءه ر ههتن بههد منههزل عبّ خهواهش هههردم هههد وسه

ا نی  را اگر ممکن است برا  من  راهم بیاورد و 

اگر الزم است رخصتی بهرا  مهن از او بگیهرد بهد 

جا هم مثل عّکا است ههد از قهرار خیال اینکد این

معروف مالقات رئیس بد توّسهط واسهطد و بعهی از 

 .هس  رخصت و ا ازا بایی باشی

( خهود دهتهر 6966اهتوبر  64شنبد  ردا ظهر  )

محّمی خان مزبور بد منزل ما آمیا تقریر نمود ههد 

وسیلد و واسطد و هس  ا ازا هیچکهیام از اینهها 

 الزم نیست:

 یا و هرهد خواهی گو بروهرهد خواهی گو ب

 ناز و حا   و دربان بیین درگاا نیست و رهب

 رنگی  9قرار گذاشتیم هد  ردا صبح ساعت 

 ردا  .آمیا بد اتّفاق هم بد منزل عبیالبهاء برویم

هنبد صههبحی ) هوبر  65یکشه ه هابق  6966اهته هّوال  26مطه ه شه

( دهتر محّمی خان بد منزل آمهیا بهد اتّفهاق 6329

( وارد منزل عبیالبهاء مترومینی )آهن زیرز بوسیلءه راا

واقع در نمرءه چهار هوچءه هامئونس
3
منزل  -شییم 

و  در خانءه عالی  یییالبنائی است با تمام لوازم 

راحت  ییی از آسانسور و برق و قالی در پلکان و 

لک و آپارتمان وسیعی است دارا  تلفون و غیر ذ  
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ههالون و  هتر و دو سه ههاق و شههایی بیشه شههش هفههت اطه

وارد داالن آپارتمهان ههد  .خیلی مجلّهل ها  موبل

شیم دییم در داالن متفّرق دو بد دو یا سد یا چهار 

انی و بد آمی و  هر دستد با یکییگر مشغول صحبت

 هورًا دانسهتم ههد مثهل  .ر ت هسی توّ هی نیارنی

خهوانی ایههران اسهت هههد هسهی بههد  مجهالس رو ههد

هسی نیست دعوت یا اخبار قبل الوقت یا هارت 

 .لک هی  در هار نیستاستیذان و نحو ذ   دادن یا

ر یق همراا من هم داخل یکی از آن ا تماعات 

م شی قری   .سرپا  داالن گشتد تقریبًا از نظر من گ 

دانستم  نمی ا ایستادانیشش دقیقد سرپا حیران ما

ناگاا نظرم بد یکی از آشنایان پارسالءه  .چد بکنم

 پهاریس خهود ملّقهه  بهد تمهّین الملههک ا تهاد هههد

لّبی  ه ه ههائی متصه هیراز و بهه ه ههل شه ههوانی اسهههت از اهه  ه

است، بد طرف او ر تم و او هم همینکد مرا دیی 

من گفتم چطور  . ورًا بد طرف من آمی و دست داد

بایی خیمت عبیالبهاء رسیی؟ گفت همین االٓن در 

این را گفت  .سالون تشریف دارنی بفرمائیی سالون

یم و  ورًا یک صنیلی برد و در سهالون، بعهی از نه

من داخل سالون  .دقیقد برگشت و گفت بفرمائیی

تأّمههل او را  شهیم چشههمم بههد عبهیالبهاء ا تههاد بههال

کسش را سابق مکّرر در بعضی شناختم زیرا هد ع

ها و در بعضی هت  دییا بودم و  ها و روزنامد مجلّد

عّمامءه بسیار هوچک  .چشمم آشنا با قیا ءه او بود

یک دور  قهط پارچهءه  مولو  بلکد بد عبارة اصحّ 

سفیی  رو  یک  ینءه سفیی پیچییا بر سر، و یک 

هیار وسههیع ) ههادءه بسه ها  ( قهههواآبیسههتلبّ ا  رنههگ به

ها  بسیار  راخ بهر تهن بها ریهش و ابروهها   آستین

هها  درخشهان تیهزبین و  سفیی ماننی پنبهد، و چشهم

[  م  ن  هرءه قو  مرداند، تقریبًا از    چ صورت ]شکل 

ههن ه هههک صه ههتو ، در رو  یه ههیتولسه ه یلی مخمله
۴
در  

بهاال  سهالون پشههت بهد پنجههرا نشسهتد و اطههراف 

سالون )چون دو سالون بود تو در تو یکی بزرگتر هد 

خود او  عالً آنجا بود و یکی دیگر هوچک( زن و 

ههائی و انگلیسهههی و  ههر  و آمریکه ههی و مصه مههرد ایرانه

 رانسو  و غیرهم قری  بد سی و پنج نفر بود، هد 

هها همهد سهراپا  لیبیشترشهان زن بودنهی، رو  صهنی

ی و یوش صههامت و سهاهت نشسههتد، ابهیًا صههیاگه

هها  مخصوصًا ایرانی .شی حّسی از هسی بلنی نمی

ها  همد بر سیند مثل  غالبًا با هالا ایرانی و دست

حرههت و راسهت نشسهتد بودنهی هانّمها  مجّسمد بی

 
 
ههد رؤسهههم الّط  علههی ههان هرهسههی به ههر، و نگههاا ایشه یه

ههن  ههع ممکه ههود و  ههی الواقه ههودش به ههود شههخص خه به

شخص ایشان را بهد مجّسهمد اشهتباا هنهی از بهس 

 .عالمات حیات بودنی صیا و بی حرهت و بی بی

من آهستد وارد شیا سالمی هردا خواستم همان 

ههاس ا نههی   هالون بههزر  ینشهینم  ههورًا عبّ پهائین سه

باال برخاستد توا ع نمایانی از من نمودا گفت: 

تههد مههن قهیر  بههاالتر ر  .بفرمائیهی، بههاال بفرمائیهی

باال بفرمائیی، اینجا خواستم بنشینم باز گفت: 

ههود در  .بفرمائیههی و صههنیلیی را بههاال  دسههت خه

طرف راست خود اشارا هردا من برا  اینکهد او 

د ی هد نشان دادا بویایستادا نمانی  ورًا ر تد آنجا

پرسی گرمهی از نشستم، قری  دو سد دقیقد احوال

من  من هرد هد عین عبارتش یادم نیست و گفت

 ویا  احوال شما بودم گفتنی هد شما در پاریس 

نیستیی، من قیر  تعّج  هردم هد او از هجا مرا 

ههاریس  مههی ههاب مههن از په شههناختد اسهههت هههد در غیه

بعی بد  کرم رسیی هد این  .احوالپرسی هردا است

 قرا شایی نوعی  نگ زرگر  بودا اسهت بهرا  

 اینکد موا قی بر موا قین خود بزعم خود بیفزاینی

بهد ایهن معنهی ههد چهون مسهیو دریفهوس
5
از اینکههد  

ام و متن  ارسی آن  را من چاو هردا نقطی الکاس

ههی آن را از  ههودا و مقّیمههءه  ارسه هز تصههحیح نمه را نیه
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ههاب و ه ههین هته ه ههی همه ه ههءه انگلیسه ه ههز مقّیمه ه هایر  نیه ه ه از سه

ام بد  نوشتجات مرحوم ادوارد براون بر آن ا زودا

ذا بد مح  اینکد من هلّی مسبوق بودا است له  

ام بد عبیالبهاء گفتد بودا هد  اذن دخول خواستد

طلبهی همهان  این شخص هد االٓن اذن دخهول مهی

بسیار منفور شماست، ولی وقتی  نقطی الکاسناشر 

هد وارد شی شما برا   ل  قل  او هی  بد رو  

( برا  اینکد در یعنی دریفوسکن او )نیاوریی، ل   او

بیرون  سالون در آن دقیقد حا ر نباشی از در دیگر

ر تد و پس از ورود من باز وارد شی و با چشم با من 

ههارن وارد  ه ه ههد االٓن از خه ه ههل اینکه ه ه ههود مثه ه ههار ی نمه ه تعه

 .شود می

عبیالبهاء  ورًا توّ د بد او نمودا از قریند معلوم 

انهی یعنهی عبهیالبهاء بهد  شی هد مشغول نطق بهودا

هردا مشتمل بر مواعظ و تبلیغ و   ارسی نطقی می

هننهی، و متههر م  اسههتماع مهیسهایرین سهراپا گهوش 

ولهی  .نطق  ارسی بد  رانسد دریفوس بودا اسهت

هشم تر مد ههنم  دریفوس گفت من خجالت می

ها و  در حضهور میهرزا محّمهی هههد از دوسهتان قهییم مه

 .خیلی عالم است

هههت:  ههردا گفه ه ههن هه ههد مه ه هههش را به ههیالبهاء رویه عبه

ههی از  ه ههودیم بعه ههرات به ه هها حضه ههحبتی به ه ههغول صه مشه

اگهر میههل  .رسهم صهحبت مفّصهالً خهیمت شهما مهی

بنی اسرائیل داریی برا  حضرات تر مد هنیی هد 

مهن گفههتم بههد  ...ظلمههت  هرو ر تههد بودنههی ددر تیه

هار  واسهطءه اینکهد تههازا وارد شهیا ام مههانع از ایهن هه

است، خوب است همان آقها  دریفهوس تر مهد 

عبّاس ا نی  دنبالءه نطق خود را گر تد  .بفرماینی

گفت و  دا می ملد بد  ملد با  ارسی  صیح شمر

ههد  ههد را بههد  رانسههد تر مه دریفههوس حاصههل آن  مله

هرد و غالبًا تر مد خیلی دور از لفظ بود و بهد  می

ها اصههل مطلههه   زحمههت مههی تههوان گفههت ربطههی به

عبّاس ا نی  داشت و بایستی با سریشم آن تر مد 

 .را بد این  ملد چسبانی

بار  مضمون سخنان او از آنجا هد من شنییم 

هار ایهن بهه هر بطهور اختصه هرائیل در قعه ود هههد بنهی اسه

در  نگ  ظلمت  رو ر تد بودنی و با یکییگر دائمًا

ٓ و نزاع و  یال بودنی و  پرستیینی،  هءه متعّید میال

 
 
را بههرا  ههیایت ایشههان  خیاونهی حضههرت موسهی

 رسهتاد و ایشههان را از واد   ههاللت بههد شههاهراا 

هانیی ه ههطءه  .هههیایت رسه ههیا بواسه ههرون عییه پهههس از قه

اسهرائیل مهذه  حضهرت  دنیاپرستی علما  بنی

 
 
 اسی گردیی و آلت  ل  منفعت هشیشان  موسی

 گشت له  
 
ا  ظاهر گردیی و  روح ذا حضرت عیسی

لک و هههذ   ... هان خهود را در سهر ایهن ههار گهذارد

هیّی علههی  حضهرت رسههول و سههپس بههزعم ایشههان سه

 ...محّمی باب و بهاءا  و خود او الخ

بد بار  پس از اتمام این نطق دست مرا گر تد 

ها آن سههالون هههوچکتر دیگههر در ه لون  نهه  ایههن سه

قههءه هها  متفرّ  بهزر  بههرد و مبلغهی بهها ههم صههحبت

ههد  ههؤال را ههع به ههن چنههی سه غیرمههذهبی هههردیم، و مه

م عیلیّد )چون در آن حین مشغول طبع  لی سوّ اسم  

ینی بودم هد عمیءه مو وعاتش  هان گشا      و 

عیلیّد اسههت( از او هههردم یعنههی در خصههوص اسههم  

علهی شهامات، او همهد را  هواب متهین عیلیّءه  اسهم  

بعی چنی سؤال از او در باب ازلیان  .صحیح داد

ها  ههردم دیههیم  ههورًا اخههم او در هههم ر ههت و از آنهه

هرد و هرگز ایشان را  تعبیر می یحیائیانهمیشد بد 

بعهی از او پرسهییم اینکهد در  .گفهت نمی ازلیان

ایهران معهروف اسهت ههد  سهی بهاب را بهد دسههتور 

ضرتعالی از اطراف طهران بد  بل هرمل العمل ح

ها آوردام   انههی  انههی و آنجها د ههن هههردا شهرف بههر حیفه

راست است؟ صریحًا وا حًا  واب داد هد بلی 

هنءه آن مهن در سههنءه  هالن ) سه هد راقهم ایههن سهطور  عههالً  هه
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 .( این قضیّد را ا را هردمآیی بخاطرم نمی

ها  متفّرقد مرا بد ناهار  بار  بعی از صحبت

و از  ملد غذا  سر سفرا آبگوشت  نگاا داشت

 دبسیار لذیذ  بود با نخو
 
هد  ها  بسیار پزا  اعلی

در پهاریس و ههودش بسهیار نههادر اسهت، و چنههیین 

مرتبءه دیگر هم چد منزل او و چد منزل دریفهوس و 

هز بههارنی دریفههوس بهها حضههو زو ههد ههاس اش مسه ر عبّ

هار یها شههام مهمهها ها اینکههد از  نا نهی  ناهه بهودم، ته

 .پاریس خارن شی

* 

در همان اوقات هد من در پاریس بد مالقات 

ههن عبههیالبهاء  هیّی حسه هها  سه ههیم  نههاب آقه نایههل شه

ها  تقهی زادا سههفیر سهابق ایههران در لنهین در همانجه

تشریف داشتنی و ایشان نیز بد مالقات او ر تنی و او 

با نهایت تجلیل و احترام ایشان را پذیر ت و من 

اهنون در طهران از ایشان خواهش نمودم هد آنچد 

از آن مالقات االٓن بد خاطر ایشهان مانهیا اسهت 

بر رو   یادگارمرحمت  رمودا برا  درن در مجلّءه 

هز بههد  چنهی صههفحد هاغههذ مرقههوم دارنههی، ایشههان نیه

ههد  ه ه ه ههءه علمیّ ه ه ههور نا عه ه ههارعت در امه ه ه ههان در مسه ه عادتشه

ههوم  ههی و  صههل ذیههل رامرقه ها آوردنه هرا بجه خههواهش مه

 شود: دنیهد ذیالً بد عین عبارت درن می رمو

 

 با عباالبهاء زاده تفصیل مالقا  آقای تقی

مسیحی بود هد  6966ظاهرًا در اواخر سال 

از استانبول، هد در آنجا از اّول  وریءه این  ان  

سهال مزبهور بههد ایهن طههرف توقّهف داشههتم، بنها بههد 

دعهوت مرحههوم حههان علهی قلیخههان سههردار اسههعی 

گویها دو یها بختیهار  بهد پهاریس ر هتم و مهّیت همهی)

( در پاریس بودم )در این بین سفر  چنی سد هفتد

روزا بد لنین نمودا و بد پاریس برگشتم و بعی باز 

ریس بد استانبول عودت نمودم( این اوقات از پا

ان بهرا  ها  مشهور روس بد ایر مقارن اولتیماتوم

هتر آمریکهها ی بههود هههد عواقهه  یاخههران مسههتر شوسه

وحشتناک آن و هشتار تبریز و دار زدن ثقهلل االسالم 

قمر  هجر  مساو   6330در روز عاشورا  سال 

مسهیحی در موقهع ورود مهن  6966دسامبر  36با 

 .نبول مسموع شیبد استا

در موقع بودن من در پاریس روز  بهر حسه  

وعیا بد دیین عبّاس ا نی  عبیالبهاء رئیس  رقءه 

الید صهبح یکهی از روزهها هههد بهائیهان ر هتم و مشهار  

ههان  ه هههت و همه ههاطرم نیسه هههی آن در خه ههاریخ تحقیقه ته

ها  روس بد ایران بود مرا در  مصادف یادداشت

گفتنهی بهد منزل خود هد عمارتی پاهیزا بهود )مهی 

لیهرءه طههال   610مهاهی چهههارهزار  رانهک یعنههی 

د اطاق از دهلیز ب .انگلیسی هراید هردا( پذیر ت

ها   ی عمومی و خطابدیبزرگی هد گویا محّل پذیرا

او بود داخل شیا و از آنجا نیز بد اطاق هوچکتر 

در آن اطاق  .دیگر  هد اطاق خواب او بود ر تم

هرا بهد گرمههی پههذی ر ت و تهها خهواب خیلههی عههالی مه

 .حوالی ظهر صحبت هردیم

در این بین  معی در اطاق بزر  بهد انتظهار 

ی یین او  مهع شهیا بودنهی و چهون پهذیرابیرون آم

عمهومی او قهیر  دیهر شهی مسهیو دریفهوس یههود  

 رانسو  از اتباع خاّص او تو  اطاق خواب آمی و 

 .نفوس منتظرنیدست بد سیند ایستادا گفت: 

و  باشیاد  نکردا گفت: عبیالبهاء اعتنا  زی

از مطهالبی ههد  .باز دنبالءه صهحبت بها مهرا گر هت

آیی صحبت شی یکی آن بود هد من از  خاطرم می

او پرسییم هد از قرار معلوم شما طال  آزاد  در 

ایران هستیی و از این  هت آیا سزاوار نیست هد 

اتباع شما بد دستور شما در مواقع الزمد بد آزاد  

ههی ا ههان سیاسه هائییرانهههی )طلبه ه ر بهه ه ه ههی وغیه ه  ( همراهه

مساعیت هننی مثالً در انتخابات و غیرا؟  واب 
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داد ههد مها اصهوالً آزاد  را دوسهت داریهم بهرا  

است و نزد خیا مطلوب  الٓهیاینکد نعمتی از نعم 

اسهت ولههی نهد بههرا  اینکهد آزاد  بههد پیشههر ت و 

هنی بلکد بالعکس امر ما  انتشار امر ما همک می

مطل   .نمایی آزاد بهتر پیشر ت میدر محیط غیر 

بهد معنههی نقههل شههی و عهین عبههارات در خههاطر مههن 

 .نیست

معّمم و بد بعی از چنی روز آقایان میرزا اسیا  )

ههد در بانهک ) ( و میرزا عزیهزا  خهان ورقهالباس قییم

( از اصهحاب عبهیالبهاء روس در طهران مستخیم بود

یغههام بهد دیهین مهن آمینهی و از  انه  عبهیالبهاء پ

موّدت آوردا گفتنی آقا خواهش دارنی شبی برا  

من هم ا ابت هردم و  .شام آنجا تشریف بیاوریی

در موقع آمین میرزا اسیا  و  .در ش  موعود ر تم

ههییی  ه ههءه شه ها از عالقه ه ههن، آنهه ههیش مه ههان په ههزا  خه عزیه

عبیالبهاء بد ایران و استقالل آن صحبت نمودا و 

ها چد خبر تازا  مدپرسی در روزنا گفتنی آقا دائمًا می

اسهت و نگههران اسهت یعنههی از  ههت اولتیمههاتوم 

هتر از  )گمهان ههردم ههد ایهن حهرف .روس هها را بیشه

بابت عادت آن طایفد بد صحبت مطابق مهذاق 

گفتنی و چون  هرهس و  ل  قلوب از این راا می

مرا متعّص  در وطن دوستی تشخیص دادا بودنی 

این  هد تمام  کر و ذهرم معطوف آن مطل  است

شایی واقعًا  البتّدهردنی اگرچد   نبءه آقا را ابراز می

عالقهد نبهودا  هم عبیالبهاء بد اسهتقالل ایهران بهی

 .است(

ههتم  ههام ر ه ههیالبهاء بههرا  شه ههد منههزل عبه شههبی هه

بارنیگی بود و در سهاعت هشهت بعهی از ظههر ههد 

د بد سهولت ها وسیلءه نقلیّ  عزیمت هردم در خیابان

شی وقتی هد آنجا بیست نیامی و انیک تأخیر  

هیمرسههییم ) ههت و نه ها هشه هع یه ه هایی هشههت و ربه ه ههیم شه ( دیه

عبیالبهاء با اصحاب خود منتظر من است و در آن 

مجلس عالوا بر میرزا اسیا  خان، تمّین الملک 

کن چیز  ههد باعهث تعّجه  هم حضور داشت ل  

من شی این بود هد از شام خبر  نشی و همینطور 

هّور  تها مههّیتی مشههغول صههحبت شههییم مههن هههد تصه

هههردم شهام درسههت در سهاعت هشههت صههرف  مهی

( و گرسند هم بهودم بنا بر معمول  رنگستانشود ) می

متحیّر شیم و چون هرچد منتظر شیم خبر  از شام 

ام و شهام را  نشی تصّور هردم هد مهن دیرتهر رسهییا

 .انی خوردا

بعی از ساعتی عزیزا  خان و من و عبهیالبهاء 

یم گاهی بواسطءه همانطور دامنءه صحبت را گر ت

گرسنگی و قصی احتراز از مزاحمت زیاد خواستم 

عاقبهت بعههی از  .بهروم ولهی رو دربایسهتی مهانع شهی

ههان  ه ه ههازدا آقایه ه ههاعت یه ه ههیود سه ه ه هایی در حه ه ه ههّیتی شه ه مه

اصحاب باز یگان یگان پییا شینی و نزدیک بد 

ا  مشهحون بهد  نیمد ش  شام خبر هردنی و سفرا

قیمهد  و از آن  ملد پلو مخلهوط بهد غذاها  لذیذ

هر دارد) ها اسههم دیگه هو اسههالمبولی یه له ها پ ( گسههتردا ههد گویه

شی، پس از صرف غذا بهاز بهد اطهاق اّولهی بهرا  

صحبت و صرف قهوا ر تیم و پس از انهیهی ههد 

قهوا صرف شی آثار هسالت در عبیالبهاء ظاهر شی 

و یکی از اصحاب او آهستد بد من گفت هد و  

ههی از شام  ه هه ه ه خوابی و از  میعادت دارد بال اصلد بعه

اینجا معلوم بود ههد زنهیگی او بها عهادت ایرانهی 

ها  .اسهت پهس مهن برخاسهتم، ولهی او پرسهیی ههد آیه

ولههی قبههول  .ههنم اتومبیهل داریههی؟ گفهتم پیههیا مههی

آلهود بهود اصهرار ههرد ههد  نکرد، و با آنکهد خهواب

منتظهر باشههم تها یکههی از گماشهتگان او بههرا  مههن 

ههوار شههیا ههزل  تاهسههی بیههاورد، و آوردنههی و سه بههد منه

 .برگشتم

ها  او در آن ش  شهیرین و دلکهش  صحبت

بود، صحبت مذهبی چنیان بد میهان نیهاورد و از 
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گی خود هرد اوایل عمر خود حرف زد و یاد از بچّ 

و گفت هد مادرم یک دو قرانهی یها پهول نقهرا بهد 

گوشءه دستمال گرا زد و بد من داد هد بروم و آذوقد 

ههد مههی ههءه ر ههتم  بخههرم، وقتههی هههد در هوچه در بازارچه

ها  ریاد هرد  هربالئی عبّاسعلی طهران یکی از بّچد

و لههذا اطفهال بهد مهن هجههوم  !ک بّچهد بهابییهههد 

آوردنی هد بزننی و من خیلهی ترسهییم و  هرار ههردم 

( هشهتی) اس  یهرها دنبال نمودنی تا خود را بهد ه  آن

ههیر  ه ه ه ههاهرًا په ه ه ه ههی ظه ه ه ه ههیرالعلماء )یعنه ه ه ه ههیر صه ه ه ه ههءه په ه ه خانه

اماد سیّی عبیا  محسن د میرزا صیرالعلماء و آقا

بهبهانی هد در اوایل مشروطیّت معروف بودنی یها 

ها( انههیاختم و در آن ه   هّی آنهه هایی  ه ههد  ریههاس  شه نیمه

تاریک آنقیر مانیم تا هوچد خلوت شی و بد خاند 

 .برگشتم و مادرم نگران شیا بود

از اتّفاقات آن ش  آن بود ههد پهس از ر هتن 

ههها اصهحاب عبههیالبهاء بهد گههردش ههد مههن و او تن

مانییم موقعی هلفت  رانسو  آمی و بد او گفت 

از مهن پرسهیی چههد  .خواهنهی شهما را پها  تلفهن مههی

 واب داد هد عزیزا   .گویی و من تر مد هردم می

من باز  .خان را پییا هنیی و بگوئیی پا  تلفن برود

خههیمتکار  هواب داد ههد در منههزل  .تر مهد ههردم

خیمتکار گفهت او ههم  .گفت تمّین برود .نیست

نیست، و عاقبت عبیالبهاء مجبور شی و پا  تلفن 

هاهر هههت ) ه هاظه ه ههک زن امریکه ه ههی یرًا یه ه هد  ارسه ه هد هه ه ه ه ی بهائیّ

هرد دانسههت صههحیت مههی مههی ههن هه ( و وقتههی هههد نههزد مه

برگشت گفت این اّولین مرتبد در عمرم بود هد با 

تلفن حرف زدم، و نیز شرحی از خیمتکار  رانسو  

دارد و همیشهد هاغههذ  خهود نقهل هههرد ههد نههامزد 

ههذ   مههی ههی روز اسههت از او هاغه ههی و حههاال چنه نویسه

هنی و همد را از  نیامیا و این دختر دائمًا گرید می

گرید بد ستوا آوردا و خهود عبهیالبهاء او را تسهلّی 

هر آرام  داد و گفتهد هاغهذ بهد تههو مهی رسهی ولهی دخته

 .نگر تد است

عبیالبهاء شخصًا بسیار مؤّدب و معقول و بهد 

هرقهول م بههود و در مالقههات  مبهاد  آدابف وعه

هننیگان تأثیر خوب داشت و بواسطءه اهتمامی هد 

بد نظا ت و رعایت رسوم و آداب  رنگی داشت 

آبرومنی بود وقتهی ههد بها عبها و قبها  سهفیی خیلهی 

ر ت توّ هد مهردم  ها یا باغ راا می تمیز در خیابان

نسبت بد اینجان  هم بد  .هرد  رانسد را  ل  می

هرد و در مالقات اّول وقتی  ادب ر تار می ام واحتر

هد از اطاق خواب بیرون آمیا از اطاق بزر  هد 

ههی از  ه ه ههتم یکه ه ههرون ر ه ه ه ههی و بیه ه ههی رّد شه ه ه ههی بودنه ه  معه

اصهحاب او در دهلیهز خانهد بهد مهن گفهت ههد آقهها 

یم ههد شهما شههخص یانهی مها بهد مههردم بگهو  رمهودا

مصر  هستیی و هسی از آمین شهما پهیش ایشهان 

 .مطلّع نشود

و  6962کهن بعههی از چنههی  در اواخههر سههال ل  

مسیحی ههد او در لنهین بهود و  6963اوائل سال 

من هم بودم دیگر او را نیییم و بعی شنییم هد بد 

او از دوسهتی مهن بها مرحهوم پرو سهور ادوارد بههراون 

انی و او هد باطنًا نسبت بد مرحوم براون  چیز  گفتد

ی و بعضه نقطای الکااساز  هت طبع و نشر هتاب 

ها  او ملول بود این مالل خاطر را نسبت  نوشتد

 .بد من بسط داد و ا  اعلم

ههتم او از  ظههاهرًا شههبی هههد پههیش عبههیالبهاء ر ه

تههان و غیههرا از  عزیهزا  خههان پرسهیی هههد در روزنامهد

 ■ .ایران چد خبر است

 ها یادداشت

1-Clarens. 2 – Passy . 3-rue camoens. 4 – Fauteuil  

ههت  -5 ههوسهیپولیه Hippoly دریفه te Drey fus ههی ه از  یکه

واسهطءه اینکهد وهیهل ان  رانسد بود هد بههائی شهیا و بیهودی

هاریس  دعهاو  و نّطهاق خهوبی اسهت نماینهیءه عهاّم بهائیهان په

دهم هد االٓن  هزو احیها نباشهی و    میقواست و احتمال 

 .چنیین سال باشی هد مرحوم شیا باشی



 

 

 

تاریخی حماسی و هتابی مستنی دربهارءه قهرمانهانی ههد   صا و شصت سال مبارزه با آیین بهائی

و  هیاهار  ظلهم را مقابلهد  مظلومیّهتنسل بعی از نسل با شجاعت و سربلنی  و در عهین حهال بها 

را در  هان بلنیآوازا ساختنی. هتابی هد تاهنون بد سد چاو رسییا و بد خاطر  الٓهیهردنی و پیام 

حقهایقی تهاریخی ههد بههرا  نخسهتین بهار در آن  هاش گردیههیا از سهو  انییشهمنیان و نویسههنیگان 

 مورد استقبال گرم قرار گر تد است.

ها و پژوهنیگان ایرانی و خار ی در مورد  پژوهش از اساتیی دانشگاا ۲۲مجموعءه   بهائیان ایران

ها  تساو  حقوق زنهان و مهردان،  میند امعءه بهائی ایران از آغاز تا امروز و دستاوردها  آن درز

ها  بهائی، ایمان زردشتیان و یهودیان ایران بد دیانت  ها و درمانگاا میارس بهائی، بیمارستان

 هایی دربارءه آزار و سرهوب بهائیان. بهائی و پژوهش

ا  و بهیش از هفتصهی سهنی از آزار و  هتابی بها یهک مقیمهءه دویسهت صهفحد  اسناد بهائیان ایران

. ایههن هتههاب  قههط ۲۳۳۲تها  ۲۳۱۳ر ها شههاا پهلههو  در سههال  محّمههیهوب بهائیههان در زمههان سهر

ها  تههوان از خهالل آن بههد تهاریخ بهائیههان بیشهتر شهرسههتان اسهناد تههاریخی و دولتهی نیسههت بلکهد می

 دست یا ت.

هها  بههابی و بههائی بها نهضهت روشهنفکر  ایهران، هتههابی  بازگشهایی نسهبت آیین  رساتاخیز پنهاان

است با لحنی صریح و روشن، هد نفهوذ تفکهرات بهابی و بههائی را بهر هسهانی ههد اینهک رهبهران 

 نمایانی. شونی می روشنفکر  ایران شناختد می

 تان غیر بهائی شما.هایی برای عالقمناان به تاریخ بهائی، پژوهناگان، نویسناگان و دوس کتاب

 :های بهائی و یا ها و کنفرانس فروش: بیشتر کتابفروشی حل  م

info@baran.se 

info@ketabebahai.com 



 

 

 



 

 

621 
 ۳۴۴-۳۴۳پیام بهائی شمارا 

 اهی این شماره رشح عکس

ههیالبهاء در  :5ص  ه ه ه ههرت عبه ه ه ههد از حضه ه ه ههی هه ه ه عکسه

 شیکاگو گر تد شیا.

 نقشءه سفر.: 9ص 

 .ارت آلمانگاء اشتوتبّ با اح :۱۱ص 

ه  :۱۶ص  ه ه هام ب  ههارگراهه ههد ا تخه ههرع تلفههن هه  ل مخته

 حضور پییا هرد.

شههاعر  توّسهططرحهی از صهورت مبههارک  :۱1ص 

 معروف لبنانی خلیل  بران.

 با بهائیان مینیا پولیس. :۱9ص 

 مستقلّ هنگام ایراد بیانات در هلیسا   :۲5ص 

Congressional Church  .شیکاگو 

علیا خواهر حضرت  ءهمباره ءهحضرت ورق :۳۱ص 

 عبیالبهاء

 اوائل قرن بیستممصر در  -اسکنیریّدشهر  :۳۲ص 

 عبیا مفتی  امع االزهر محّمیشیخ  :۳۳ص 

پهس از ایهراد خطابهد، در مقابهل مسههجی  :2۲ص 

 در لنین.Woking Mosque مسلمانان 

تنها عکس رنگی حضرت عبیالبهاء هد  :29ص 

 در امریکا برداشتد شیا.

نیو رسی امریکا، با  معی از همراهان  :5۲ص 

در منزل هنسول ا تخار  ایران آقا  توپکین 

Topkin. 

، هانی Dr. Moodyاز چپ: دهتر مود   :۶0ص 

 Clifford، هلیفههورد بهارنی Conny Trueتهرو 

Barney 

، لهوا Martha Rootاز چپ: مارثها روت  :۶۱ص 

 ، مههاریون  ههکLua Getsingerگتسههنگر 

Marion Jack 

هها عکسههی از  ههوانی  :۶۳ص  ههد مههار  رومانیه ملکه

Queen Mary of Romania  ههد بهد امهر اقبهال

 نمود.

  شن وحیت در انگل وود.: ۶5-۶2صص 

ه :1۲ص  اء در منهزل خهانم هلههن بها  معهی از احبّ

 در اوهلنی هالیفرنیا. Hellen S. Goodallگودال 

هر  :80ص  ه ه ه ه ههگاا  دهته ه ه ههی از آسایشه ه ه ه ههام بازدیه ه ه هنگه

 هلیولنی، اوهایو.در  Swingle سوینگل

مهنیس  Louis Bourgeiosلوئی بورژوا  :8۶ص 

 االذهار شیکاگو. معمار مشرق

در مراسم گذاردن سهنگ بنها در  :89-88ص ص

ههرق ه ههین مشه ههد  زمه ه هههت مه ههیکاگو، ویلمه ه االذهار شه

۲۴۲۱. 

هد سنگ بنا   Nettie Tobinنتی توبین  :9۱ص 

 االذهار را با خود آورد. مشرق

 آقا  ماهسول و همسرشان  :92ص 

اطاق خواب حضرت عبیالبهاء در منزل  :9۶ص 

 ماهسول، مونترآل هانادا.

ماهسول امروزا در  ءهورود  منزل خانواد :98ص 

 مونترآل.

خانم، دختر خهانم و آقها   روحیّدسرهار  :99ص 

 امرا . ماهسول و همسر حضرت ولی

 William Petersonدهتر ویلیام پیترسن  :۱0۱ص 

 رئیس دانشگاا مک گیل مونترآل.

 John Robartsایاد  امرا   ان روبارتز  :۱0۲ص 

 از اهالی هانادا.

اتوموبیلی هد در مونترآل مورد استفادءه  :۱0۶ص 

 گر ت. حضرت عبیالبهاء قرار می

هها الخر  :۱01ص  ه ه ه ه ههی شه ه ه ه ههرا  زیگفریه ه ه ه ههاد  امه ه ه ه ایه

Siegfried Schopflocher .از اهالی هانادا 

از بهائیان  Austin Collinsاستین هالینز  :۱08ص 

 ونکوور.

 ی حسن تقی زادا.سیّ  :۱۱۶ص 

 قزوینی. محّمیمد عاّل  :۱۱1ص 
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ف جناب محمود زرقانی مول   منمومءهاز  یبخش کوچک

در تهنیات ورود حضار  عبااالبهاء  الآثاار  باای کتاب 

از سفر غرب به ارض اقا . متن کامل این قصیاه در 

 آماه است. الآثار  باای  دو  جلا پایان 

* 

  ضل و عطا شمس لقا باز دمیی مژدا هز 

 طلعت عهی بهاء باز ز رخ پردا هشیی

 گشت روز طرب اهل بهاء روز  ییی

 روح قیسی نفسی تازا در عالم بیمیی

 هیکل میثاق قرار حقّ ست در مرهز    

 ز رخش باز شی ا الک بقا پر انوار

* 

 آن هد بر صفحءه امکان رقم  ضل نگاشت

 در اقالیم  هان رایت یزدان ا راشت

 خیمءه صلح عمومی همد  ا بر پا داشت

  بهد بر خاک در مالک الطاف گذاشت

 هرد با مهر و و ا رو چو سو  تربت پاک

 ا تاد بد خاکباز در درگد ذات قیم 

* 

 در حریم شد  ان سّر بهاء  رع قویم

 هرد زار  و منا ات چو با قل  سلیم

 پاسخش داد  مال قیم از عرش عظیم

 هی مهین غصن بقا ا  مد میثاق قییم

 ز تو ا شا گردیی الٓهیاسرار  حقّ ال

 عالمی از نفس پاک تو احیا گردیی

* 

عال شی از قیام  ات همد آیات  قیام ا 

ی   ز خطابات   بر پا شی تو ا عالم ه 

 عالم قیس ز الحان تو پر آوا شی

 نغمءه بنیگیت از دل و  ان اصغا شی

 شاد باش ا  رخ نورانی و ا  سّر قویم

 شاد باش ا   م رحمانی و ا   ّر هریم
 

 

  بهائی  پیا 

  یملّ   روحانی  محفل  ماهاند  نشریّءه

  بهائیان  برا    رانسد

* 

 و نهم متشه شمارءه ،مچهار و سی  سال

 ۳۴۴-۳۴۳ پیاپی  شمارءه

 بییع ۲۶۴ همال، اسماء، عزّت و مشیّت ها  ماا

 ۲۳۴۲ ، شهریور و مهرمرداد

* 

د  هیأت  نشانی   ارسال  برا   تحریریّ

  پیشنهادات و ها ،نامد مقاالت

P .O. Box 511 

1211 Genève 12, Switzerland 

* 

  ها  نامد ، اشتراک  حق    ارسال  برا   نشانی

  نشانی تغییر و  اشتراک  بد  مربوط

Payám-i-Bahá’í 

B. P . 9 

06240 Beausoleil, France 

Fax: 33-493-784418 

 

لیاند  اشتراک  حق    و یورو، ۴0  اروپایی  هشورها   برا   سا

 سایر بد آن معادل یا و است یورو ۴۴ اروپا از  خارن  برا 

 .ارزها

 

 : اشتراک  مبلغ  ارسال  چگونگی

ها  نماینههیگان  توّسهط -6 ها -2 مه هءه به له هتی  حوا   چههک -3  پسه

  و هد در   رانسهو   بانهک  یهک  حسهاب  بد یورو  بد  بانکی

 بد دالر  چک ارسال با امریکا مشترهین -۴  بهائی  پیام

PAYAM’I BAHA’I 

P.O. BOX 62 

LAKE ZURICH, IL. 60047 - 9998 

  توّسههط مسهتقیمًا -۶ یهورو بهد Visa  اعتبهار   ههارت بها -۴

  نام و رسیی  ارسال با زیر  حساب  شمارءه    بد  خودتان  بانک

 ما:  نشانی  بد خود

Payám-i-Bahá’í 

IBAN FR76 30003 01500-00037261910-30 

Adresse Swift (BIC): SOGEFRPP 

Bank Société Générale 

8 Ave. Jean Médicin 

06000 Nice, France 

  میالدی  سال هر  لاو   در ها اشتراک کل ی ءه

 .گردد می تجایا

Payám-i-Bahá’í 

Publié par l'Assemblée spirituelle 
Nationale des Bahá’ ís de France 



 

 

 ٭ کنفرانس انجمن ادب و هنر اریان ٭

گلستان  رد ان

 جامعٔه انسانی رافه و سعادت
 نقش رفد، مؤّسسات و جامعه

 ، هتل هیلتون، واتفورد2012دسامبر  26-30
 

 دیگر.و پژوهشگران سهیل بشروئی، فرهاد ثابتان، بهروز ثابت، موژان خادم، شاپور راسخ، وحید رأفتی، خاضع فناناپدیر  سخنرانان:

 اقتصاد، انسان در عرصٔه نی شکوفا،های بازسازی تمد  : شالودهحق   عدالت، وحدت و بیانیه رفاه عالم انسانی، مروری بر :هاسخنرانی

ه و لییمو  سیاسیی   ، وحیدت اد یان در ارییار حعیرت عهیداله ال، رسییالٔهعید اجتمییال و تجید  تییر ن ن یاد بیرای ت ییو  تعلییم و تربییت بییه عنیوان م یم  

ت حعیرت عهیداله ال در طابیاخ ،د ن از سیاست، حعرت عهداله ال در مصر، اوضیا  سیاسیی ارو یا در دوران حعیرت عهیداله التفکیک 

 ر.های د گکالسیک غرب و سخنرانی حعور ا ران در موسیقی ،1912 در ، مروری بر تار خ د انت ب ائی1912دسامهر  در لندن

 ایرانی. های جدیدو فیلم تراهلل بدیعی و پریسا بدیعی، تئاحمتر برنامه هنری با شرکت

 ی.برنامه جداگانه به زبان انگلیس

 .آموزگاران با تجربه سایرفردوس روشنگه و  نوشتن فارسی زیر نظر خانم های آموزشی خواندن وکالس

 .برنامه نوجوانان

 امراهللضرت حمقام عزیمت به سرویس 
ّ
 ر.هر روز در ساعات مقرّ  ولی

 پوند. 10روزانه پوند،  20و کودکان  یانپوند، دانشجو 40بزرگساالن  : شرکت در کنفرانس:هاهم نه

 پوند.۱0پوند، یک وعده  37.50 :۱۲-5پوند، کودکان  75بزرگساالن:  غذا برای تما  مدت کنفرانس:

 پوند. 67پوند، دو تخته  57اطاق یک تخته  ژانو ه: 5دسامهر تا  23هتل از 

  www.hilton.com/bahaiconferenceهیلتون واتفورد توسطاق لطفًا با تا برای رزرو

 00۴۴7۸7۹۸۴۸3۱0، 00۴۴۱7073۲75۲۲ هایتلفنشماره یا و 

 تماس بگیرید. bs4paal@yahoo.com و یا ای میل 
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