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  مقدمه اى بر تاريخ آئين بهائى : الف

آئين بهائى نه تنها از ايران بر خاسته است بلکه با روح فرهنگ شامخ و شکوهمند ايران پيوندى يگانه و استوار 

همين جهت در ايران  به.  بردبارى در ايران بودآئين فرخندۀ حضرت زردشت جلوۀ شگرفى از فرهنگ تسامح و .  دارد

باستان بردبارى فرهنگى و مذهبى مبادلۀ فکرى و شکيبائى مذهبى را تشويق نمود و در زمان نامدارانى چون کوروش 

همين روحيّۀ تسامح و بردبارى بود که با تعامل با .  دادگر ايران مهد تمّدن و خالقيّت فرهنگى و علمى و سياسى گرديد

اما متأسفانه .  شگرفى در قرنهاى اوليۀ اسالم منجر شد   مبادلۀ فرهنگى و خالّقيّت فکرى  وح آئين مقّدس اسالم بهر

بتدريج با جهالت بسيارى از علماء و تحّکم نابردبارى مذهبى اين روحيۀ تحقيق و بردبارى سرکوب گشت و بجاى آن 

سان بود که  بدين.  ن توسط سران مذهبى و سياسى تشويق گرديدپرستى و نفرت از بيگانگا فرهنگ تکفير، تقليد، سنت

شکوه گذشتۀ تابناک ايران در وراء ابرى تيره از اوهام و تقاليد مذهبى پنهان گرديد و خالقيّت فکرى و علمى جاى خودرا 

عصر جديد از در چنين شرايطى بود که فرهنگ و اقتصاد نوزاى غرب که در .  به رکود فرهنگى، صنعتى و سياسى سپرد

زد به آسانى  کابوس اوهام سنتى و نابردبارى فرهنگى تا حدودى بيدار گشته و در جهت اعتالء علمى و فرهنگى قدم مى

علماى ايران بجاى تشويق کسب علم و .  و سادگى در رقابتهاى اقتصادى و نظامى و سياسى بر ايران چيره و فائق گشت

وجدان به تعّرض بر عقائد پرداختند و هر گونه يادگيرى از علوم و صنايع صنعت و فرهنگ خالّق و آزادى عقيده و 

بباد دشنام و تکفير ) هرکس که به قومى شباهت جويد از آنها ميشود" (من تشبّه بقوم فهو منهم"را باستناد حديث  غرب

قتصاد سنتى ايران تاب رقابت نتيجه آن شد که نه ا.  گرفتند و از هرگونه تکامل علمى و خالّقيّت فرهنگى ممانعت کردند

جاى تأسف است که .  با اقتصاد صنعتى اروپا را داشت و نه ارتش ايران قادر به مقاومت در مقابل ارتشهاى اروپائى بود

پاسخ سران فرهنگى و مذهبى به اين شرائط ناگوار از قرن هجدهم به بعد تشديد روحيۀ نابردبارى مذهبى، تقويت 

گرائى، امتناع از  افزايش قدرت آخوندها در فرهنگ و سياست ايران، دامنه زدن به روحيۀ توطئهفرهنگ تکفير و تفسيق، 

افتادگى اجتماعى، و باالخره تضمين نابردبارى فرهنگى،  قبول هرگونه مسئوليت فرهنگى در ارتباط با اين عقب

سان است که  بدين.  ان بوده استپرستى فرهنگى در ساختار سياسى اير اجتماعى و دينى از طريق نهادى ساختن سنت

اى از فرهنگ تکفير و نابردبارى و  نۀ تيرهالايران عزيز که زمانى مهد تسامح فرهنگى و بردبارى مذهبى بود بعنوان 

  .خشونت و تبعيض در سرتاسر دنيا شهرت يافته است

.  انى جلوۀ تابناک بديعى يافتاّما در نيمۀ قرن نوزدهم با ظهور آئين بهائى  روحيۀ بردبارى و تسامح فرهنگى اير

قدير تهمانند آئين مقدس زرتشت که از ايران بپا خاسته بود آئين بهائى نيز از ايران ظهور کرد و بوحى الهى و الهام ربّانى 

روحيّۀ تسامح و .  برآن قرار گرفت که ايران بار دگر محل ظهور فرهنگ شکيبائى و برابرى و تعاون و تکامل گردد يزدان

گيرد و درنتيجه آئين بهائى پلى براى ارتباط وآشتى خالّق ميان  شمول بخود مى ارى در آئين بهائى شکلى جهانبردب

شمول و خالّق و مترّقى که نياز و مقتضاى زمان است از ايران  گردد و بدين ترتيب فرهنگى جهان ايران و جهان مى

  .  بپاخاست که آرمانش تکامل و اتحاد عالم انسانى است
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 ١٢٦٠جمادى االولى از سال  ٥(شمسى  ١٢٢٣خرداد ماه سال  ٣انت جهانى بهائى آغازش از شهر شيراز در دي

که هزار سال کامل از وفات امام ) هجرى قمرى ١٢٦٠(در اين سال .  ميالدى بود ١٨٤٤مى  ٢٣برابر با ) هجرى قمرى

ب علم الهى را بروى جهانيان گشود، خودرا محمد شيرازى با ساله بنام سيّد على ٢٥حسن عسکرى گذشته بود جوانى 

پرستى و  حضرت باب زلزله بر ارکان اوهام و تقاليد انداخت و بتهاى سنّت.  ناميد و پيروانش به بابى معروف شدند  باب

پرستى قلمداد  بخالف علماى رسوم که مبناى علم و اقتدار خودرا مشروعيّت سنّت.  ارتجاع فرهنگى را درهم شکست

د حضرت باب که تاجرى جوان بود اعالن فرمود که به وحى و الهام الهى آئين بديعى را براى بشريت به ارمغان کردن مى

هاى کهنسال را درهم فروريخته و از لزوم تجّددى راستين که مبتنى بر هماهنگى علم و دين است  آورده است که سنت

باب کتابى بنام قيّوم االٔسماء در شرح سورۀ يوسف  براى اعالن اين نوزائى روحانى و فرهنگى حضرت. گفت سخن مى

نازل فرمود و در اين تفسير شگرف از وحدت همۀ انبياء الهى سخن گفت و داستان يوسف را سمبلى از اين وحدت 

آن حضرت اعالن فرمود که اکنون زمان ظهور حقائق نهفتۀ در کتب مقّدسه فرا رسيده است .  راستين پيامبران تلّقى فرمود

از نقطه نظر حضرت باب حقيقت همۀ انبياء .  آدميان را به توّجه به حقيقت مشترک اديان و پيامبران دعوت نمودو 

.  سازد است و آن امر و مشيّت الهى است که در هر زمان بنابه اقتضاء زمان بصورت جديدى خودرا ظاهر مى يکى

ت که تصويرگر آن حقيقت واحد يعنى پيامبر اى اس بفرمودۀ آن حضرت تمامى يک مدنيّت روحانى همانند آينه

بدين جهت بود که با تعبير بديع خويش از آيۀ قرآنى که خداوندرا اّول و آخر و ظاهر و باطن تعريف ميفرمايد .  است الهى

براى توصيف همين   ١.آن حضرت اّول و آخر يعنى تمامى مدنيّت روحانى را انعکاسى از تجلّى پيامبر الهى دانست

رف عرفانى بود که حضرت باب از وحدت همۀ مراتب گوناگون مقامات روحانى سخن گفت و لذا خويشتن را اصل ژ

عنوان پيامبر معّرفى فرمود تا مردم را بصورتى تربيت فرمايد که در  عنوان خود امام و هم به عنوان باب امام، هم به هم به

از ظواهر اشياء فراتر رفته و به حقائق اشياء يعنى تجلّى الهى  آئينه موجودات چيزى جز تجلّى امر و مشيت الهى نبينند و

مخالفان آئين بهائى از ابتدا نظر به تقاليد مرسوم ميان ايشان از درک اين اصل لطيف روحانى قاصر شدند و .  ناظر شوند

  . گوئى و تغيير اّدعاى خويش متّهم ساختند در نتيجه حضرت باب را به تناقض

يف روحانى يعنى توّجه به حقائق اشياء بود که در آثار گوناگون حضرت باب از جمله کتاب اّما همين اصل لط

بدين ترتيب که چون حقيقت همۀ .  اى مستحکم براى ارائۀ مفهوم جديدى از تمّدن و تجّدد گشت بيان فارسى شالوده

عزيز و متعالى گشته و اخالق و اديان چيزى جز تجلّى اسماء و صفات الهى نيست در آنصورت همۀ انسانها مقّدس و 

آن حضرت در آثار خود از آدميان . فرهنگى مبتنى بر تقّدس انسانها و شرافت فرد فرد آدميان موّجه و مشروع گرديد

خواهند که در همۀ افعال خويش مظهرى از صفات خدا گشته، همه کار را در نهايت کمال و لطافت انجام داده،  مى

دا و بدون اغراض شخصى معمول داشته و همانند خداوند که عنايت و موهبتش شامل را بمنظور رضاى خ هرکارى

                                                 
 .يعنى خداوند اّول است و آخر و ظاهر است و باطن. ٣الحديد، آيه  سوره. هو االول واالخر والظاهر والباطن  ١
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بخالف علماى   ٢.همگان است به همۀ انسانها صرفنظر از ديانت و اعتقادشان مهر ورزيده و محبّت و عنايت کنند

نجاست و کفر مسيحيان سخن خبر از دنيا و حوادث آن به تکفير و طرد اروپائيان پرداخته و از  پرست آن زمان که بى سنت

را مورد تمجيد و ستايش قرار داده و از لزوم تکامل و تجّدد علمى و  گفتند حضرت باب علم و صنعت اروپائيان مى

ستيز نويسندگان اروپائى از ضرورت اتحاد و هماهنگى دين و  در عين حال بخالف فرهنگ دين  ٣.صنعتى سخن گفتند

ان و ايمان را به عنوان مبنائى عينى براى اعتقاد به تقّدس و حقوق آدميان متذّکر علم نيز سخن فرموده و ضرورت عرف

  .شدند

را مورد سئوال  از آنجا که پيام حضرت باب استبداد سياسى سران قاجار و نيز استبداد دينى سران مذهبى ايران

هاى پوسيده بامر الهى مورد  نفى سنت پرستى استوار بود با طرد و را که بر مبناى سنت قرارداد و مشروعيت قدرت ايشان

خطر انداخت، بسيارى از علماى دينى و حّکام محلّى و زمامداران مملکتى آن حضرت و پيروانش را تکفير کردند و با 

اکنون نيز  هزاران تهمت و دروغ و افتراء مردم را از تحقيق در مورد آئين جديد ترساندند که اين شيوۀ عقيم و ظالمانه هم

ولى هرچند که بيداد و ستمگرى فرمانروايان و تکفيرهاى بعضى از علماء بيشتر شد برعکس تعداد مؤمنان به .  دارد ادامه

از جمله اولين مؤمنان به حضرت باب بسيارى از .  حضرت باب در اطراف و اکناف ايران و حتى در پايتخت افزوده شد

در ميان مسلمانان آن زمان تشّخص خاّصى داشتند که از آن علماى مکتب شيخيّه بودند که از نظر فلسفى و عرفانى 

العين را  على بارفروشى و نيز بانوى حماسى و نابغۀ قهرمان تاريخ ايران طاهره قّرة اى، مال محمد جمله مال حسين بشرويه

  .آيند حساب مى نفر اولين مؤمنان به حضرت باب، موسوم به حروف حّى، به ١٨توان نام برد که از  مى

در سه سال اول پس از اظهار امرشان حضرت باب در شهرهاى گوناگون از جمله شيراز و مّکه و اصفهان اقامت 

سال آخر زندگانى عنصرى حضرت باب در زندانهاى ماکو  اّما سه.  داشتند که اکثر اين اوقات در حبس خانه بسر ميبردند

ن يعنى ميرزا آغاسى را اميد براين بود که شايد به اين ترتيب زما و چهريق گذشت چرا که علماء و صدر اعظم ايران در آن 

در قسمتهاى .  اّما تعداد پيروان حضرتش روز بروز بيشتر شد.  ارتباط مردم با آن حضرت قطع شود و امرش فراموش گردد

                                                 
كن هلل و لخلقه بمثل ما كان اهلل لنفسه و لخلقه فكما اّن اهلل خلقك  ال من شئ فانت فاعبده خالصًا مخلصا :  حضرت باب مى فرمايند  ٢

و ان ظلموك الكّل انت تعفو عنهم و تحسن اليهم كما اّن الذين كفروا باهلل انّه سبحانه ... ف من العقابلوجهه بدون طلب الثّواب و الخو

پس همانطور که خداوند ترا از هيچ . يعنى باش از براى خدا و از براى خلق خدا همچنانکه خداوند ازبراى خود و خلقش است. يرزقهم

و اگر همگان بر تو ظلم کردند توآنها را ... و بدون طلب پاداش و ترس از مجازات عبادت کن چيز آفريد تو هم او را با خلوص و بخاطر او

 .ببخش و بر ايشان نيکى کن همچنانکه  خدا به کسانى که بر او کفر مى ورزند رزق عنايت مى فرمايد

     ١١٦-١١٥،  ص ۹۸حضرت باب، فى السلوک، مجموعه محفظه آثار مبارکه طهران،  شماره 

فانى كلما انظر فى اصناف خلقك فوق االرض ما شهدت خلق ظهور مثل خلق االنجيل فى صنع صنايعهم  :حضرت باب مى فرمايند  ٣

يعنى اى خدا هرگاه  .ادى فيهم بان مثل هوءالء ال ينبغى من جودك بان ترضى من ان يحتجب بلقائكؤوبديع بدايعهم وقد حزن ياالهى ف

اى خدا دلم برايشان   .زمين مى نگرم هيچ ملتى را همانند اروپائيان در کمال صنعت و خالقيت نمى يابمکه من به اقوام مخلوقت بر روى 

   .در اندوه است چرا که از جود تو بعيد است که چنين افرادى از لقائت احتجاب يابند

 ٦٢٧، ص ٢٩حضرت باب، کتاب االسماء، مجموعه محفظه آثار مبارکه طهران،   شماره 
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نوظهور ولى سريعًا  داده و جامعۀ گوناگون ايران از جمله مازندران و نيريز و زنجان علماء و حّکام محلّى دست بدست هم

بابيان در اين مناطق مجبور به دفاع از .  را مورد آزار و اّذيت قرار دادند و کمر بر کشتار ايشان بستند در حال رشد بابى

در اين زمان .  حيرت انداختند خود گشته و آنچنان شجاعت و شهامتى از خود نشان دادند که دولت و ملّت ايران را به

را صادر کرد و  ديد يعنى ميرزاتقى خان امير کبير به تأييد و فتواى علماء تبريز فرمان قتل آن حضرتبود که صدر اعظم ج

  .در شهر تبريز صورت گرفت )ميالدى ١٨٥٠( ١٢٢٩تير  ١٧اين فاجعه در 

سال رسالت حضرت باب کتابهاى متعدد و الواح گوناگونى از قلم ايشان نازل گرديد که در اين الواح  ٦در طول 

که موعود " من يظهره اهلل"عنوان  تر  به الوقوع موعودى عظيم الوه بر تشريح حقائق نهفتۀ کتب مقّدسه از ظهور قريبع

  .جميع اديان عالم است مکّررًا و مؤّکدًا سخن فرمودند

دو سال پس از شهادت حضرت باب دو سه نفر از بابيان، سرخود و بدون داشتن هيچگونه مسئوليّتى در جامعۀ 

ى و بدون مشورت با بابيان ديگر، از ستم پادشاه و علماء بستوه آمده و بخاطر اندوهشان از شهادت حضرت باب باب

فکر و نادان که  عمل اين اشخاص بى.  شاه را کردند چرا که او را مسئول اين فاجعه مى دانستند قصد کشتن ناصرالدين

که موج عظيمى از آزار و شکنجه و قتل و غارت عليه بابيان اى استفاده کردند باعث شد  در حملۀ خود از تفنگ ساچمه

بهاءاهلل را که از   على نورى ملّقب به از جمله ميرزا حسين  در طهران عّدۀ زيادى از سران بابى.  در سرتاسر ايران برخيزد

شمسى  ١٢٣١  لچال در سا در همين زندان سياه.  چال محبوس کردند مؤمنان اوليّۀ حضرت باب بود در زندان سياه

وحى الهى حامل رسالت گشتند و وعدۀ همۀ اديان الهى از جمله آئين بابى  بود که حضرت بهاءاهلل به) ١٨٥٢(

بغداد که جزئى از مملکت عثمانى  با اثبات بيگناهى حضرت بهاءاهلل دولت ايران با تبعيد ايشان به.  حقيقت پيوست به

سال زندگانى حضرت بهاءاهلل در داخل مملکت عثمانى در تبعيد و  ٤٠ّدت بعد بم از اين زمان به.  بود موافقت نمود

سال در زندان شهر  ٢٤ماه در استانبول، پنج سال در ادرنه و  ٤سال در بغداد،  ١١زندان سپرى گرديد که از اين مدت 

عيد صورت گرفت و ر خارج شهر عّکا در تب د)  ١٨٩٢(شمسى  ١٢٧١وفات ايشان در بهار سال  .  عّکا اقامت داشتند

  .مزار ايشان، مقّدسترين مقامات بهائى است

ساله کتابها و الواح بسيار زيادى از قلم حضرت بهاءاهلل نازل گرديد که شالودۀ مدنيّتى بديع و  ٤٠در اين دوران 

اءاهلل تعبير در آثار اوليه ايشان که در دوران بغداد نازل شد حضرت به.  شمول را در عالم انسانى بنيان گزارد جهان

بر خالف انتظار سنتى از .  انقالبى و نوينى از مفاهيم موعود و ميعاد که در ظهور خودشان محّقق گرديد به ارمغان آوردند

نمود حضرت بهاءاهلل از ابتدا در  موعود که ظهور موعود را با خونريزى و خونخوارى و قتل و کشتار فراوان تصوير مى

ى هرگونه خشونت و قهر، نسخ حکم جهاد و قتال، تأکيد مؤّکد بر آزادى عقيده و وجدان، و آثارشان  ظهور خودرا با نف

ضرورت الفت و اتّحاد با همۀ اقوام و اديان تعريف نمود و نجات عالم انسانى و تحّقق ارادۀ الهى را در وحدت و اتّحاد 

به همين جهت حضرت بهاءاهلل از پيروان خود .  داديان و وداد و صلح در ميان همۀ فرهنگها، قومها و کشورها تصوير فرمو

دعوت نمود که بجاى کاربرد قهر و تسخير ممالک خاکى به مدائن دلهاى مردمان توّجه کنند و با حکمت و اخالق و 

حضرت بهاءاهلل از ابتدا تأکيد فرمودند که ظهور ايشان متوّجه و معطوف به قلوب است و .  بردبارى به فتح قلوب پردازند
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  .را به مردم و نمايندگان آنها محّول فرموده است کومت ارضح

و  ١٢٤٦در اواخر دوران اقامت حضرت بهاءاهلل در ادرنه و اوائل اقامت ايشان در زندان عّکا يعنى در سالهاى

ميالدى بود که حضرت بهاءاهلل با نزول سورۀ هيکل زمامداران عالم از جمله پاپ،  ١٨٦٨و  ١٨٦٧شمسى يا  ١٢٤٧

راطور روسيه، ناصرالّدين شاه، ملکۀ انگليس، صدر اعظم عثمانى و سلطان عبدالعزيز خليفۀ عثمانى را مخاطب امپ

را به نفى فرهنگ خشونت، محو بيدادگرى اقتصادى و اجتماعى و ايجاد صلح عمومى دعوت  فرموده و همۀ ايشان

کا از جمله کتاب اقدس و لوح شيخ همگى بر لزوم سالۀ اقامت ايشان در ع ٢٤آثار حضرت بهاءاهلل در دوران .  فرمودند

اين آثار از ظهور مرحلۀ .  شمول و استقرار صلح و وداد در عالم انسانى تأکيد فرمودند تأسيس نظمى بديع و جهان

شمول و فرهنگى مبنى بر اصل وحدت عالم  جديدى از تحّول و تکامل جهان سخن گفته و لزوم ايجاد نهادهاى جهان

  .براى آيندۀ جهان مؤکد ساختندانسانى را 

در عين حال حضرت بهاءاهلل نظر به عشق مخصوص به وطن خود ايران، به مسئلۀ توسعه و تجّدد و تمّدن در ايران 

ايشان از لزوم تحّقق دمکراسى سياسى، تساوى حقوق زنان و مردان، آزادى مذهب و .  نيز توّجه مخصوصى فرمودند

هاى گوناگون، ضرورت  نى، نفى انواع خشونتها در روابط اجتماعى و فرهنگى گروهحّريت وجدان، وحدت عالم انسا

ارتقاء و تکامل علمى و صنعتى، لزوم معاشرت با همۀ اديان و اقوام، و هماهنگى دين و علم يا بعبارت ديگر مدنيّت 

شمولى که در آثار آن حضرت  هانرا به نظم بديع و ج ماّدى و روحانى براى رشد و تکامل ايران سخن گفتند و مردم ايران

ترتيب اصل تقّدس آدميان، که در آثار حضرت باب نيز مورد تأييد قرار گرفته بود،  بدين.  ارائه شده است دعوت فرمودند

اى از تعاليم اجتماعى و فرهنگى  اکنون در آثار حضرت بهاءاهلل براى اولين بار در طول تاريخ اديان بشکل مجموعه هم

ظاهر گرديد که محور آن اصل وحدت عالم انسانى و صلح عمومى بوده، از آزادى و حقوق طبيعى همۀ متبلور و مت

آدميان صرفنظر از رنگ و جنس و مذهب و قوميّت آنان دفاع کرده و همۀ انسانهارا از بيگانگى و فرهنگ بيگانگى بر 

  .گفته استحذر داشته و در عين وطن دوستى از لزوم خدمت به همۀ عالم انسانى سخن 

از آنجا که هدف حضرت بهاءاهلل تحّقق وحدت عالم انسانى بود آن حضرت هرآنچه را که به عداوت و بيگانگى 

بدين جهت است که .  شد اثبات نمود را که به يگانگى و پيوند دلها منجر مى انجاميد نسخ فرمود و آنچه ميان انسانهامى

اى روحانى و اخالقى معّرفى  را فريضه  با پيروان همۀ اديان و مذاهبرا بالکّل از ميان برد و معاشرت  حکم نجاست

مبادلۀ .  را بالمّره طرد فرمود هرگونه اختالف حقوق را ميان زن و مرد محو نمود و تبعيض ميان مؤمن و غير مؤمن.  فرمود

اهليّه، اعم از دينى يا نژادى يا را بستود و انواع تعّصبات ج ها و کشورهاى گوناگون ها و فرهنگ علمى و هنرى ميان گروه

حکم قتال و جهادرا نسخ نمود و از لزوم الفت و محبّت با همگان، آزادى دين و .  جنسى يا وطنى را نفى فرمود

  .مذهب، و نفى هرگونه تعّرض به عقائد و وجدان افراد سخن گفت

دين طريق بهائى شدن و بهائى اّما عالوه بر اين تعاليم آن حضرت عهد محکمى با پيروان خويش ببست که ب

عبارت ديگر اساسى گذاشت که بر طبق  به.  گرديد ماندن امرى اعتقادى و اختيارى در چارچوب عهد و پيمانى متقابل 

پس تولّد در يک خانوادۀ بهائى هيچکس را .  آن ديانت ديگر امرى نژادى، خونى، تقليدى و يا اجبارى نخواهد بود
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که فردى بهائى باشد بايد خود مستقالّنه تحّرى حقيقت کند و در صورت قبول داوطلبانۀ براى آن.  کند بهائى نمى

همين علّت اگر فردى به اصول بهائى اعتقاد نداشته و از  اّما به.  حّقانيت ديانت بهائى در جرگۀ بهائيان در خواهد آمد

در نتيجه آزادى وجدان و عقيده .  بهائى باشدتواند  عهد و پيمان حضرت بهاءاهلل سرپيچى نمايد نيز بر طبق تعريف نمى

گردد بلکه بعالوه  اى براى آزادى و انديشه و اعتقاد مى مستلزم مفهوم عهد و پيمان است که در امر بهائى نه تنها وسيله

  .نمايد کند و آنرا از فرقه فرقه شدن و اختالف درونى محافظه مى را نيز حفظ مى  وحدت جامعۀ بهائى

.  شود مان حضرت بهاءاهلل مسئلۀ جانشينى و رهبرى مذهبى بصورتى صريح و دقيق مشّخص و حل مىدر عهد و پي

حضرت بهاءاهلل وظيفۀ تبيين و تفسير آثار خودرا به پسر ارشد خويش عباس يعنى حضرت عبدالبهاء سپردند در حاليکه 

ئيان بنحوى دمکراتيک انتخاب ميگردد اى انتخابى که توّسط همۀ بها را به مؤّسسه وظيفۀ وضع قوانين غير منصوص

بينى نمودند که جانشينى ايشان براى  حضرت بهاءاهلل پيش.  شود اين مؤّسسه بيت عدل اعظم ناميده مى.  مّحول نمودند

مدتى کوتاه از اخالف ايشان بوده و به تبيين آثارشان معطوف خواهد بود و آنگاه اين جانشينى بدست بيت عدل اعظم 

برطبق .  گردد بدين ترتيب براى اولّين بار در تاريخ اديان رهبرى مذهبى بشکلى دمکراتيک ظاهر مى.  شد سپرده خواهد

.  نامۀ کتبى حضرت بهاءاهلل پسر ارشدشان عباس، حضرت عبدالبهاء، جانشين و مبيّن آيات الهى گرديد وصيّت

اّما .  دار همان وظيفه گرديد قى ربّانى عهدهشان حضرت شو نامۀ کتبى حضرت عبدالبهاء نوه سان بر طبق وصيّت بهمين

ميالدى دوران تبيين به سرآمد و با تشکيل بيت  ١٩٥٧شمسى برابر با  ١٣٣٦امراهلل در سال  پس از وفات حضرت ولىّ 

ميالدى رهبرى جامعۀ بهائى بشکل نهادى دموکراتيک و در عين  ١٩٦٣شمسى برابر با  ١٣٤٢عدل اعظم در سال 

را از خطر مهلک انشقاق و افتراق  اين عهد و پيمان حضرت بهاءاهلل بود که ديانت بهائى.  ل گرديدحال روحانى متشکّ 

در .  مذهبى حفظ کرد و عليرغم کوشش افرادى که به نقض آن عهد قيام کردند وحدت جامعۀ بهائى محافظه گرديد

حانى پس از وفات پيامبر و شارع حفظ در هيچ ديانتى وحدت جامعۀ رو.  سابقه بوده است تاريخ اديان اين امر بى

  .امر بهائى ورقى نو در دفتر اتّحاد و اتّفاق دينى باز گشوده است.  نگرديد

يا  ١٢٣١سالگى بهمراه پدر بزرگوارشان در بحبوحۀ سرماى زمستان در سال  ٩حضرت عبدالبهاء که در سن 

اگرچه آن .  را بعهده گرفتند اءاهلل قيادت آئين بهائىاز ايران به بغداد سرگون شدند پس از وفات حضرت به ١٨٥٣ژانويه 

ايران و زبان شيرين فارسى در سرتاسر زندگى و آثار ايشان بنحو  سالگى از ايران تبعيد گرديدند ولى عشق به ٩حضرت در 

سالۀ اى تحت عنوان ر ميالدى بامر پدر بزرگوار خويش رساله ١٨٧٥شمسى برابر با  ١٢٥٤در سال .  شگرفى هويداست

در اين اثر نظريّات مخالفان .  را مورد بررسى دقيق قرار دادند مدنيّه بنگاشته و مسئلۀ توسعۀ اقتصادى و اجتماعى ايران

ستيز  را با قدرت و قاطعيّت تمام مطرود کرده و در عين حال از دو جنبۀ قهرآميز و دين پرستى تجّدد يعنى مدافعان سنّت

. رموده و از لزوم هماهنگى مدنيّت مادى وصنعتى با مدنيّت اخالقى روحانى سخن گفتندتجّدد غرب نيز شديدًا انتقاد ف

.  است اين اثر شاهکارى تاريخى در فرهنگ ايران است که متأّسفانه بخاطر تعّصب و غرض تاکنون مورد غفلت قرار گرفته

اّما با .  اط گوناگون دنيا سفر کنندمسجونيت حضرت عبدالبهاء در حيفا و عّکا مانع از آن شد که حضرت ايشان به نق

انقالب جوانان ترک و سقوط دولت عثمانى حضرت عبدالبهاء از زندان آزاد گرديده و توانستند عازم سفر به افريقا 
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( ساله  در طول اين سفر سه.  گردند) امريکا و کانادا(و امريکا ...)  انگلستان، فرانسه، اطريش، آلمان( ، اروپا)مصر(

ها،  حضرت عبدالبهاء در مجامع عمومى، کليساها، دانشگاه) ميالدى ١٩١٣تا ١٩١٠شمسى و يا ١٢٩١تا  ١٢٨٩

که اروپا و  در زمانى.  هاى مهّمى در مورد اصول آئين بهائى ايراد فرمودند هاى يهود و اجتماعات گوناگون  خطابه کنيسه

ر تّشنج و تخاصم بود و غرب آمادۀ انفجار جنگ امريکا از مسابقۀ تسليحاتى و تب مهلک نژادپرستى و مردساالرى د

صلح عمومى فرمودند و بديشان هشدار دادند که  گشت حضرت عبدالبهاء مردم آن سرزمين را دعوت به جهانى اّول مى

در اين .  در صورت غفلت از پيام حضرت بهاءاهلل جنگ مهيب و مهلکى بزودى اروپارا به خاک و خون خواهد کشيد

بدالبهاء از لزوم حرکت در جهت تساوى حقوق زن و مرد سخن گفتند و فرهنگ بديعى معطوف به خطابات حضرت ع

بفرمودۀ حضرت عبدالبهاء سياه و سفيد و سرخ و زرد .  اتّحاد اقوام، نژادها و اديان گوناگون را بمردم غرب ارائه فرمودند

در همين  . آورند باغى معّطر و زيبا را بوجود مى همانند گلهاى زيباى گوناگونى هستند که با رنگها و عطرهاى متفاوت

خطابات حضرت عبدالبهاء بر لزوم هماهنگى مدنيّت مادى و مدنيّت روحانى تأکيد فرمودند و اصول اين بينش بديع را 

و در  در تاريخ ايران سابقه نداشته است که يک ايرانى در اوائل قرن نوزدهم به اروپا وامريکا سفر نمايد.  تشريح کردند

بزرگترين مجامع و معاهد علمى و دينى و اجتماعى آن ممالک از لزوم وحدت اديان، صلح عمومى، تساوى حقوق زن و 

مرد، رفع تعّصبات گوناگون، لزوم هماهنگى دين و علم و عقل، تعديل معيشت و جدائى دين از سياست سخنرانيهاى 

انيان نظر به تلقينات رؤساى مذهبى خود با دشنام و توهين از حضرت در زمانى که اير.  مؤثّر و خالّق و جاذبى بعمل آورد

دوستان و سران فرهنگى اروپا و امريکا تازگى، خالّقيت و جّذابيّت  گفتند، فالسفه و هنرمندان و صلح عبدالبهاء سخن مى

  .دادند پيام اين حکيم روحانى ايرانى را مورد ستايش و قدردانى قرار مى

سخنرانيهاى حضرت .  مجهودات حضرت عبدالبهاء توّجه مخصوص به ايران و ايرانيان داشتند اّما همگام با اين

عبدالبهاء حتّى در اروپا و امريکا در مورد مسائلى مثل نوروز و تقّدس ايران بخوبى نمايانگر عشق و تعلّق خاّص آن 

سرگونى بجاى ايجاد احساس اّما اين . سالگى از آن سرگون شدند ٩حضرت به وطن خويش است، وطنى که در 

بسرپرستى و هدايت .  بيگانگى يا خصومت و خشم، به عشق و عطوفت ايشان به وطن خود و فرهنگ ايران بيفزود

اين محافل که . حضرت عبدالبهاء بود که جامعۀ بهائى ايران به ايجاد محافل روحانى در شهرهاى مختلف اقدام کردند

بعالوه .  را بوجود آوردند گردند اّولين مؤّسسات دموکراتيک در تاريخ ايران  مى توّسط انتخابات افراد بهائى تشکيل

بهائيان ايران به قيادت حضرت عبدالبهاء بتدريج به اجراى تعاليم بهائى در جهت توسعه و تکامل اقتصادى، اجتماعى 

ان، رفع بيسوادى و همچنين تشکيل اقدامات وسيع براى ترقى زنان و تساوى حقوقشان با مرد. و فرهنگى ايران پرداختند

هاى مدرن علمى از جمله مؤّسساتى بود که بهائيان  مدارس گوناگون از جمله اّولين مدرسۀ دخترانه در ايران و بيمارستان

اشاعۀ پيام حضرت بهاءاهلل که پيام تجّدد راستين، رفع اوهام و سنتهاى پوسيده، .  را پيشقدمان تجّدد و ارتقاء نمود ايران

فى خشونت و قهر مذهبى، آزادى عقيده و وجدان، عدم دخالت علماء مذهبى در سياست، هماهنگى علم و دين و ن

سازد بتدريج در جهت بيدارى فرهنگى ايرانيان و رشد فرهنگ تسامح و برابرى و  عقل و بسيارى اصول ديگر را مؤّکد مى

  .عدالت اجتماعى کمک بزرگى به ايران و ايرانيان نمود
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نامۀ کتبى حضرت  ميالدى بنا بر وصيّت ١٩٢١شمسى برابر با  ١٣٠٠وفات حضرت عبدالبهاء در سال  پس از

اشاعه و نفوذ .  امر بهائى رهبرى جامعۀ بهائى را بدست گرفتند عبدالبهاء نوۀ ارشدشان حضرت شوقى ربّانى بعنوان ولى

گسترش خاّصى يافت بطوريکه  تقريبًا در همۀ امر بهائى در شرق و غرب در تحت هدايت حضرت ولى امراهلل دامنه و 

امراهلل به  براى تکميل و تقويت اين فرايند روحانى بود که حضرت ولى.  کشورهاى عالم مؤّسسات بهائى بوجود آمد

هدايت ايشان بسيارى آثار  ترجمۀ بسيارى از آثار حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء بزبان انگليسى اقدام کردند و به

بعالوه آن حضرت به تبيين و تشريح جزئيّات سازمانى و ادارى .  زبانهاى متعدد ديگرى نيز ترجمه گرديد به بهائى

تشکيالت بهائى پرداختند و در سرتاسر جهان سازمانها و تشکيالت ادارى منّظمى که مجراى صاف و لطيفى براى جريان 

را به جهان  شمول بهاءاهلل اصول فرهنگى روحانى و جهانترتيب حضرت  بدين.  باشد بوجود آمد اصول روحانى بهائى مى

امراهلل  را به شرق و غرب عالم گسترش دادند وحضرت ولى ارائه کردند و حضرت عبدالبهاء با تشريح اين اصول امر بهائى

و استقرار را با سازمانهاى ادارى بهائى بنحوى منّظم متشّکل ساختند و آماده انتخاب  شمول اين جامعۀ متّحد و جهان

اى روحانى که به اين سرعت در سرتاسر  عالم نفوذ يافته، از وحدت و  در تاريخ بشر جامعه.  بيت عدل اعظم کردند

اتّحاد کامل برخوردار بوده، تشّکل و تشکيالتى منّظم و مجّهز داشته و هدفش ايجاد وحدت عالم انسانى و صلح 

را بعنوان مهد  المللى در هرجا که هستند عاشق ايرانند و ايران ۀ بيناعضاى اين جامع. عمومى باشد سابقه نداشته است

  .آئين بهائى و وطن حضرت بهاءاهلل از جان و دل ميپرستند

بخاطر آنکه علما و دولت ايران حضرت بهاءاهلل را از ايران تبعيد کردند و ايشان را به مملکت عثمانى سرگون 

بهاء در داخل کشور عثمانى يعنى در عّکا و حيفا قرار گرفت و عّکا و حيفا نمودند مزار حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدال

سال پس از وفات حضرت عبدالبهاء بود که با تشکيل دولت  ٢٧.   مرکز روحانى و ادارى جامعۀ جهانى بهائى گرديد

اند بهائيان  ى نبردهمخالفان امر بهائى که از انصاف و خرد بوئ.  اسرائيل عّکا و حيفا جزئى از خاک اين کشور گشت

دليل اصلى .  اند را مسلوب کرده  اند و حقوق اّوليّۀ ايشان را بعنوان جاسوسان صهيونيزم مورد زجر و آزار قرار داده ايران 

اين افراد براى توجيه افعال ضد انسانى و ضد خدائيشان اين است که مرکز ادارى و روحانى بهائيان در اسرائيل قرار دارد 

انصافى و بيرحمى و خشونت  آيا بى.  براى مخارج اين مراکز، تبّرعاتى به مرکز ادارى بهائى در حيفا ميفرستند و بهائيان

شود؟  نابردبارى همين افراد بود که به سرگونى و تبعيد حضرت بهاءاهلل از وطن خود به کشور عثمانى  بيش از اين هم مى

و نابردبار بودند که به آزار و اذيت بهائيان پرداختند، حقوق اّوليّۀ  نظر اين دولت ناشکيبا و علماء تنگ.  منجر گرديد

را مسلوب نمودند، به قتل و غارت و کشتار ايشان پرداخته و شارع بهائى را از ايران اخراج کرده و باالخره به زندان  ايشان

کند  چرا که پيامبر بهائى در عّکا وفات مى سازند را متّهم به جاسوسى اسرائيل مى آنگاه بهائيان ايران.  عّکا تبعيد نمودند

.  گيرد، جائى که بيش از نيم قرن بعد مبّدل به دولت اسرائيل ميشود و لذا مرکز ادارى و روحانى بهائى در فلسطين قرار مى

جاى نظرى و نابردبارى خود خجل شده و ب بجاى پرداختن اين اوهام و افترائات بهتر بود که سران مذهبى ايران از تنگ

تعّرض به عقائد و دفاع از تجاوز به حقوق بشر در جهت روح و حقيقت اسالم حرکت کرده و از آزادى و حقوق بهائيان 

  .در ايران دفاع نمايند
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ترين و مهمترين نتائج گسترش تشکيالت و سازمانهاى ادارى بهائيان در سرتاسر دنيا آن بود که با  يکى از اساسى

هاى تشکيل بيت العدل اعظم بعنوان رهبر روحانى و ادارى جامعۀ بهائى در عالم تأسيس  ايهامراهلل پ قيادت حضرت ولى

امراهلل توّسط انتخابات بهائى در سراسر عالم مؤّسسۀ بيت عدل  سال پس از صعود حضرت ولىّ  ٦همين جهت  به.  گرديد

گردد رهبرى  ج سال تجديد انتخاب مىاين مؤّسسه که هر پن.  تشکيل گرديد ١٩٦٣شمسى برابر با  ١٣٤٢اعظم در سال 

در ظل هدايت بيت عدل اعظم جامعۀ جهانى بهائى به رشد و گسترش خود .  را بدست خواهد داشت جامعۀ بهائى

ادامه داده، در فعاليّتهاى عمرانى گوناگون در سرتاسر جهان قدمهاى عمده اى برداشته، در سازمانهاى غير سياسى بين 

شمول و  ل پرچمدار فرهنگ وحدت و الفت و عدالت اجتماعى بوده، و در اشاعۀ فرهنگى جهانالمللى نظير سازمان مل

  .  کوشد متّرقى معطوف به وحدت عالم انسانى مى

اين تاريخ بيانگر حرکت فزاينده اى در .  اى از هويّت بديع اين آئين است ترتيب تاريخ ديانت بهائى آينه بدين

رتاسر عالم نفوذ يافته، اقوام و مذاهب و اجناس گوناگون را متّحد و متّفق کرده، اى است که در س جهت ايجاد جامعه

را در ظّل اصول واحد روحانى و تشکيالت منسجم ادارى مجّهز و متشّکل کرده، وحدت در کثرت را اساس  همۀ ايشان

اصول دمکراتيک مقّرر داشته  اين فرهنگ پنداشته و رهبرى ادارى و روحانى جامعۀ بهائى را از طريق انتخابات آزاد و

وحى الهى از  چال طهران به شمول، دمکراتيک و روحانى از سياه سرچشمه اين فرهنگ بديع، صلحجو، جهان. است

بينى آن  در اين مقالۀ کوتاه نگاهى کلّى و کوتاه به تعاليم حضرت بهاءاهلل و جهان.  قلب حضرت بهاءاهلل انبعاث يافت

  .  افکنيم حضرت مى

  ران و امر جهانى بهائى اي: ب

بهائيان .  ديانت بهائى از ايران آغاز شده است و عشق به ايران اصلى بنيادى و ناگسستنى از فرهنگ بهائى است

اّما اين ستايش و مهر صرفًا امرى .  ورزند ستايند و به ايران مهر مى صرفنظر از نژاد و مليّت خويش همگى ايران را مى

داشتن ايران مسئله و مفروضى روحانى و الهى است   ه براى بهائيان سرتاسر عالم دوستعرضى و تصادفى نيست بلک

يعنى بر اساس اعتقاد و الهيّات بهائى، ايران بعنوان گهوارۀ ظهور مدنيّت روحانى نوين و محّل تجلّى وحى الهى 

  .هائى استسرزمينى مقّدس و ممتاز است و در نتيجه خدمت به ايران فريضه و وظيفۀ هر فرد ب

اى براى توجيه نفرت و کينه به ديگر اجناس و اقوام و ممالک عالم  اّما ديانت بهائى عشق به ايران را وسيله

بالعکس بهائيان ايران را مطلع تابش خورشيد عشق به عالم انسانى و ظهور فرهنگ وداد و صلح و اتّحاد .  پندارد نمى

قطه نظر انديشۀ بهائى وجه امتياز ايران قبل از هر چيز اين است که ايران پيام بدين جهت از ن.  شمارند همۀ افراد بشر مى

در .  صلح و وداد را براى سرتاسر جهان بارمغان آورده و پلى براى آشتى و معاشرت و اتّحاد و دوستى و يگانگى است 

ا تعلّق و عشق بخصوص هر فرد اينجاست که اعتقاد بهائى به اصل وحدت عالم انسانى و مساوات و يگانگى نوع بشر ب

شود که تمامى همتّش رفع خشونت و محو  يابد و ستايش و محبّت به ايران جزء  فرهنگى مى بهائى به ايران پيوند مى
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  .باشد کينه و نفرت از دلهاى آدميان و آفرينش نظام اجتماعى و فرهنگى صلح و وداد مى

دوستى که بنيان هويّت و اعتقادات هر فرد بهائى است بيانگر  ندوستى و جها اين پيوند و ارتباط خاّص ميان ايران

اند  همانگونه که حضرت بهاءاهلل بارها مؤّکد فرموده.  آغاز مرحلۀ جديدى از تکامل اجتماعى و روحانى نوع بشر است

دوستى همراه  جهانپرستى محور بسيارى از فرهنگهاى گذشته بوده است ولى با تأکيد صريح و منّظم بر لزوم  فريضۀ وطن

بالعکس بنا باقتضاء زمان و بخاطر محدوديّت درجۀ تکامل اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و روحانى نوع .  ٤نبوده است

بدين جهت .  بصورت صريح و منّظم اختالفات و نابرابريهاى گوناگون را لغو ننمودند بشر احکام و شرايع گذشته معموالً 

اّما حضرت بهاءاهلل .  فروشى در هيچ آئينى قبل از ديانت بهائى حرام نشده است ى و بردهدار است که بعنوان مثال برده

دارى  گان نپرداختند بلکه خريد و فروش انسان و نظام برده براى اّولين بار در تاريخ اديان صرفًا به تشويق آزاد ساختن برده

ًا و مطلقًا و در هر صورت و شکل و موقعيّتى تحريم را امرى ضّد انسانى و ضّد روحانى تعريف فرموده و آنرا قطعيّ 

بهمين لحاظ است که احکام هيچيک از اديان گذشته برترى حقوق مرد نسبت به زن را قاطعًا تحريم ننمود و   ٥.فرمودند

و مرد را اّما آئين بهائى است که براى اّولين بار در تاريخ اديان اصل تساوى حقوق زن .  رى را انکار نکردالنظام مردسا

از اصول بنيادى تعاليم خويش شمرده و احکامى نظير چند همسرى يا جواز خشونت به زنان و يا تبعيض حقوق 

باز   ٦.اجتماعى نسبت به ايشان و يا محدود ساختن زنان به چهار ديوارى خانه را همگى قاطعانه مردود کرده است

ى ميان مؤمن و غيرمؤمن را برداشته، زبان نفرت و کينه و بهمين جهت است که امر بهائى برخالف اديان گذشته جدائ

بيگانگى مذهبى را از ميان برده، واژه کافر را برانداخته و بجاى آن زبان وحدت و محبّت و الفت و معاشرت و صلح با 

مؤمن از ريشه  اختالفات و تبعيض حقوقى و يا اخالقى را نسبت به گروه غير.  همۀ اقوام و اديان را جايگزين ساخته است
                                                 

قلم اعلي در هر يک از آيات الهى ابواب محبّت و اتّحاد باز نموده قلنا و قولنا الحق عاشروا مع االديان :  اءاهلل مى فرمايندحضرت به  ٤

و در ارتقاء وجود و ارتفاع نفوس .  کلّها بالّروح و ريحان  از اين بيان آنچه سبب اختالف و علّت اجتناب و تفريق بود از ميان برخواست

آنچه از لسان و قلم ملل اولي از قبل ظاهر شده فى الحقيقه سلطان آن در .  چه که باب اعظم است از براى تربيت اهل عالمنازل شده آن

اند  حّب الوطن من االيمان،  و لسان عظمت در يوم ظهور فرموده ليس  از قبل فرموده .اين ظهور اعظم از سماء مشيّت مالک قدم نازل

باين کلمات عاليات طيور افئده را پرواز جديد آموخت و تحديدو تقليد را از کتاب محو .  من يحّب العالمالفخر لمن يحّب الوطن بل ل

  . فرمود

 ٢٩٠حضرت بهاءاهلل،  مجموعه الواح مباركه حضرت بهاءاهلل چاپ مصر، ص 

و ليس الحد ان يفتخر على احد کّل ... بدًاقد حّرم عليکم بيع االمآء و الغلمان ليس لعبد ان يشترى ع:  حضرت بهاءاهلل مى فرمايند  ٥

حق خريد و فروش بنده ديگرى را  و هيچ بنده اى يعنى خريد و فروش کنيز و غالم بر شما حرام است. ارّقاء له و ادّالء على انّه ال اله اّال هو

  .ت خدايندندارد و هيچ انسانى حق فخر ورزيدن به هيچ انسانى را ندارد چرا که همگان بنده و آينه وحد

 ۷۲حضرت بهاءاهلل،  كتاب مستطاب اقدس، بند 

و از جملۀ تعاليم حضرت بهاءاهلل وحدت نساء و رجال است که عالم انسانى را دو بال است يکى بال :  حضرت عبدالبهاء مى فرمايند  ٦

وازممکن نيست تا عالم نساء متساوى با عالم رجال و يک بال نساء تا دو بال متساوى نگردد مرغ پرواز ننمايد اگر يک بال ضعيف باشد پر

 رجال در تحصيل فضائل و کماالت نشود فالح و نجاح چنانکه بايد و شايد ممتنع و محال

 ٣٣٤، ص ٤اسداهلل فاضل مازندراني،  امر و خلق جلد 
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برکنده است و با تأکيد بر ضرورت و حّق آزادى عقيده و وجدان، همۀ افراد بشر، صرفنظر از اعتقاد مذهبى را داراى 

و نيز بهمين جهت است که در جهانى که اعتقادات مذهبى از مهمترين . تقّدس و حقوق واحد معّرفى نموده است

نفرت شده است ديانت بهائى هر نوع فرهنگ خشونت و نفرت را نفى هاى فرهنگ خشونت و جنگ و  عوامل و انگيزه

اى دوستان "بفرمودۀ حضرت بهاءاهلل .  گويد کرده و بجاى آن از لزوم الفت و اتّحاد و وداد و صلح جهانى سخن مى

      ٧".سراپردۀ يگانگى بلند شد به چشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار

بلکه اين اصول .   چنانکه خواهيم ديد اين اصول جديد آئين بهائى صرفًا امرى انتزاعى و شعارى کلّى نيست

شالودۀ احکام و قوانين اجتماعى و اصول اخالقى آئين بديع شده است و ديگر شعارى پوچ در ميان مجموعه اى از 

تر اينکه همانطور که خواهيم ديد اين اصول زمينۀ طرحى از آن مهم. احکام و قوانين مبتنى بر اختالف و تبعيض نيست

المللى در اين آئين نوين شده است که تحّقق آن اصول را در  جديد از مدنيّت و تشکيل مؤّسسات و نهادهاى ملّى و بين

  .نمايد پذير مى عمل امکان

آميزد و  تمام عالم انسانى مىدوستى ايرانى با فرهنگ صلح و وداد و محبّت به  پس در آئين بهائى است که وطن

توان حتّى در شکل ظاهرى نزول آيات الهى در  اين مطلب را مى.  گردد هويّت ملّى با هويّتى انسانى و روحانى توأم مى

پيامبر صرفًا به زبان ملّى قومى که در آن متولّد شده بود آيات الهى  در اديان گذشته معموالً .  ديانت بهائى مشاهده نمود

گرفت و زبان وحى هم صرفًا زبان آن  در حيطۀ قومى و زبانى واحد صورت مى زندگى پيامبر معموالً .  نمود ل مىرا ناز

اين مطلب حتّى در قرآن کريم هم تصريح شده است که هيچ رسولى جز به زبان قوم خودش .  قوم و مليّت بوده است

يات به زبان قوم پيامبر بدين جهت است که آنان که موّظف اّما آشکارست که قوم پيامبر و نزول آ  ٨.فرستاده نشده است

بعبارت ديگر در گذشته مخاطب .  به قبول آئين الهى هستند بتوانند زبان وحى را بفهمند و از ارادۀ الهى باخبر گردند

ى به آثار ديانت بهائى اّما وقت.  آئين الهى قبل از هر چيز قوم و ملتّى بوده است که پيامبر در ميان ايشان متولّد شده بود

بينيم که اگر چه زبان شيرين و فخيم فارسى وسيله نزول وحى در اين آئين بديع است اّما هم مبشر و هم  کنيم مى نگاه مى

همچنين ديگر هياکل . نگارند شارع ديانت بهائى در نزول آيات به يک زبان اکتفاء نکرده بلکه به زبان عربى هم مى

نى حضرت عبدالبهاء و حضرت ولّى امراهلل عالوه بر فارسى و عربى به زبانهاى ديگر هم بعنوان مقّدسۀ اين ديانت يع

پس حضرت عبدالبهاء گاهى به زبان ترکى و حضرت ولّى امراهلل به . اند زده اى براى بيان حقائق روحانى دست وسيله

يگانه است و علّت آن هم يگانگى مرحلۀ جديد اين مسئله در تاريخ اديان .  اند زبان انگليسى هم دست به تحرير زده

حضرت بهاءاهلل بعنوان رسول الهى به زبان قوم خويش سخن .  تکامل روحانى نوع بشر در ارتباط با آئين بهائى است

.  گويد ولى بخالف ادوار گذشتۀ روحانى قوم حضرت بهاءاهلل از طرفى ايران است و از طرفى تمام عالم انسانى است مى

دوستى در زبان وحى و شکل ظاهرى تجلّى حقائق الهى نيز در اين آئين از  دوستى و جهان  بارت ديگر تضاّد ميان وطنبع

نظر بآنکه ديانت بهائى براى ايجاد صلح و اتّحاد و يگانگى همۀ عالم بشرى آمده است قوم مخاطب .  رود ميان مى

                                                 
   ٨-٧حضرت بهاءاهلل، درياي دانش، ص   ٧

 .يعنى نفرستاديم رسوالنمان را مگر بزبان قومشان .چهارم آيههيم، ابرا سوره.  و ما ارسلنا من رسول اّال بلسان قوم  ٨
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اند و  اّما از طرف ديگر حضرت بهاءاهلل از ايران آمده.  فًا ايران نيستاند صر حضرت بهاءاهلل که براى آن قوم فرستاده شده

قوم "در نتيجه بنا به مفهوم جديد .  لذا در عين حال مهر ايران و مهر زبان فارسى جزئى ناگسستنى از آئين بهائى است

ه کرده است در عين آنکه زبان در اين عصر بديع است که آئين بهائى به زبانهاى گوناگون حقائق الهى را ارائ" پيامبر

از آن گذشته زندگى حضرت بهاءاهلل در   ٩.گردد اى يافته و لذا وسيله و ظرف نزول وحى مى فارسى امتياز و تقّدس ويژه

چارچوب زبانى واحد صورت نگرفت بلکه بخاطر تبعيد ايشان توّسط دولت ايران بود که زندگى ظاهرى ايشان پس از 

در داخل کشور عثمانى صورت پذيرفت و در نتيجه زبان عربى زبان فائق محيطى بود که  ايران بمّدت چهل سال

اّما نزول آيات الهى توّسط حضرت بهاءاهلل هم به زبان فارسى و هم به زبان .  کردند حضرت بهاءاهلل در آن زندگى مى

تيب که آثار حضرت بهاءاهلل و پيام ايشان از  بدين تر. باشد عربى بيانگر اصل بسيار مهّم ديگرى در اين آئين الهى نيز مى

کند فراتر  ستيزى خود را ظاهر کرده يا مى ستيزى و گاهى بشکل پارسى تنگناى فرهنگ نفرت و کينه که گاهى بشکل عرب

ده و رفته و از ابتدا به لزوم احترام هم به فرهنگ شکوهمند ايران کهنسال زرتشتى و هم به آئين فرخندۀ اسالمى تأکيد کر

باشد که بخصوص در ارتباط با  چنانکه خواهيم ديد اين امر بازتابى از مفهوم بديع تجّدد در آئين بهائى نيز مى.  کند مى

بدين جهت است که حضرت بهاءاهلل از طرفى به زبان فارسى و .  ايران مورد تأکيد گسترده و منّظم آثار بهائى بوده است

فى از لزوم انتخاب يا اختراع دمکراتيک زبانى دّوم براى همۀ مردم دنيا سخن عربى انزال آيات فرمودند و از طر

باشد اين زبان در تاريخ  المللى نظر به آنکه زبان اصلى وحى زبان فارسى مى اّما عليرغم آن زبان آيندۀ بين  ١٠.فرمودند

  .آيندۀ بشر همواره موقفى يگانه و ممتاز و مقّدس خواهد داشت

  انۀ پيام بهائى  گ اصـول سـه: ج

. آثار حضرت بهاءاهلل بر خالف سنّت چيره در تاريخ اديان گذشته، منحصر به چند موعظه و يا يک کتاب نيست

هاى متعّددى ظاهر شده است که از نظر تعداد به حدود  بالعکس تجلّى وحى الهى در اين آئين بديع بشکل کتابها و نامه

سال دوران رسالت حضرت بهاءاهلل  که تمامى اين دوران در تبعيد و  ٤٠طول  اين آثار در.  گردد صد جلد بالغ مى

درک پيام حضرت بهاءاهلل يعنى شناسائى محتواى آن .  عثمانى سپرى گرديد نازل شده است اسارت ايشان در مملکت

ه موسوم به کتاب عهد در وصيّتنامۀ خويش ک.  باشد آثار مستلزم آشنائى و توّجه به غايت و هدف نگارش آن آثار مى

                                                 
اند پى بردن بگفتار  دربارۀ زبان نوشته بوديد تازى و پارسى هر دو نيکو است چه که آنچه از زبان خواسته:  حضرت بهاءاهلل مى فرمايند    ٩

ن ايران آشکار و هويدا است هر چه اين زبان را ستايش نمائيد و امروز چون آفتاب دانش از آسما گوينده است و اين از هر دو مى آيد

 .  سزاوار است

     ٢٦٢حضرت بهاءاهلل،  مجموعه الواح مباركه حضرت بهاءاهلل چاپ مصر، ص 

ولکن . . .لسان پارسى بسيارمليح است ولسان اهلل دراين ظهوربه لسان عربى وفارسى هردو تکلم نموده:  حضرت بهاءاهلل مى فرمايند  ١٠

 مقصودآنکه لغتى ازلغات را اهل ارض اختيارنمايند وعموم خلق به آن تکلم کنند

    ٢١٣- ٢١٢عبدالحميد اشراق خاوري،  گنج شايگان، ص 
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نمايند که از آن جمله چنين  هاى گوناگون هدف غائى آثار خود را تصريح و تأکيد مى باشد حضرت بهاءاهلل بشکل مى

  :است

مقصود اين مظلوم از حمل شدائد و باليا و انزال آيات و اظهار بيّنات اخماد نار ضغينه و بغضاء بوده که 

  ١١. اتّفاق منّور گردد و به آسايش حقيقى فائزشايد آفاق افئده اهل عالم بنور 

هاى متفاوت معطوف به اصل واحدى است و آن اصل يگانگى  بعبارت ديگر تمامى آثار حضرت بهاءاهلل بشکل

اين امر ماهيّت و هويّت آئين بهائى و فرهنگ .  عالم انسانى و تحّقق فرهنگ صلح و وداد در سرتاسر جهان است

از نظر ديانت بهائى هر چه که با اين اصل بنيادى سازگار .  کند جامع و کامل تعريف و تصوير مىروحانى آن را به نحو 

باشد صحيح و مطلوبست و بايد تشويق و حمايت گردد و هر آنچه که با آن منافات و تعارض داشته باشد نامطلوب و 

به ماهيّت و هويّت راستين ديانت جديد کارى البتّه دشمنان آئين بهائى همانند دشمنان همۀ اديان گذشته .  منفى است

نمايند تا اينکه مانع تکامل و تحّول و تجّدد جامعه شوند  و  نداشته و همۀ نيروى خود را مصروف مسخ و دروغ و افتراء مى

و تجّدد هدف اين دشمنان تحّول و ترّقى .  هاى پوسيده و مردۀ گذشتگان باقى نگهدارند تودۀ ناآگاه را در اسارت سنّت

هاى ناروا و بازى با احساسات و تعّصبات مذهبى مردم تصويرى هولناک از آئين بهائى در  آن است که با تکرار تهمت

نه در مورد حقيقت ديانت جديد را نداده ذهن عاّمه ترسيم نمايند تا آنکه مردم هرگز بخود اجازۀ پژوهش و تحّرى مستقّال 

هاى آسمانى تأکيد شده  همانگونه که در قرآن کريم و همۀ کتاب.  ر دو محروم گردندو در نتيجه از موهبت عقل و ايمان ه

سران مذهبى و سياسى براى حفظ جاه و   ١٢.است مخالفت و انکار پيامبر جديد يک اصل تغييرناپذير تاريخ اديان است

عاّمۀ مردم به تقليد از خود را مقام و منافع خويش از قبول مدنيّت روحانى بديع و وحى الهى سرباز زده و وابستگى 

از همين روست که هنوز اکثر مسيحيان به حّقانيّت .  دهند اى براى نفى پيامبر جديد و فرهنگ بديعش قرار مى وسيله

اند و از اين جهت است که همۀ پيامبران مورد ظلم و آزار مردم اطراف و خصوصًا اصحاب زور و زر  اسالم ايمان نياورده

  .اند قرار گرفته

پردازان کارى به حقيقت ديانت بديع نداشته و هرگز به مطالعۀ  اّما خصوصيّت مسخ و افتراء  اين است که دروغ 

ها و  بالعکس ايشان ديانت جديد را همواره بشکل بازتابى از ترس. پردازند جّدى و منصفانه در مورد آن نپرداخته و نمى

در طول تاريخ اديان همواره حقيقت پيام پيامبر الهى مورد غفلت . نمايند تابوهاى فرهنگى محيط خود قلمداد مى

ايشان به .  اند عمدى قرار گرفته و بالعکس سران مذهبى و سياسى در تعريف ديانت جديد از روش واحدى استفاده کرده

مردم است آنگاه آن  هائى مورد نفرت و انزجار و ترس عاّمۀ بينند که چه عوامل و سمبل کنند و مى جامعۀ خود نگاه مى

در نتيجۀ تعريف ايشان از ديانت بديع چيزى جز . دهند اصول را فرافکنى کرده و به ديانت جديد و پيام بديع نسبت مى

  .  باشد ها و تابوهاى فرهنگى به پيکر آئين بديع نمى پرتاب جاهالنه و ظالمانۀ عقده

                                                 
 ٣٠٩حضرت بهاءاهلل، مجموعۀ الواح مبارکه ، ص   ١١

ندگان که هيچ رسولى بر آنان نيامد مگرآنکه به يعنى واى بر حال ب. يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول اال کانوا به يستهزئون   ١٢

   ٣٠آيه  - ٣٦تمسخر و باستهزاء او پرداختند سوره يس 
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پدر خوانده و   نگريست و مسيح را بى ش و دروغگو مىهمان نظام مسخ و افتراء که به حضرت موسى بعنوان آدمک

مريم مقّدس را زنى ناپاک و فاقد عّفت اخالقى معّرفى ميکرد و به حضرت محّمد بعنوان تکرار کنندۀ اساطير اّولين، 

کرد،  اکنون نيز از حضرت باب و حضرت بهاءاهلل  رحم نظر مى طلبى سّفاک و بى ران وقدرت شاعرى مجنون و شهوت

ها و تابوهاى فرهنگ  دشمنان اين آئين بديع با توّجه به ترس.  گويد فروش سخن مى بعنوان مجنون و سياستمدارى وطن

داوريهاى خويش مورد تعريف قرار  ممسوخ پيش (projection)فرافکنى ٣ايرانى و اسالمى آئين بهائى را از ابتداء با 

اعتقاد به خداى واحد دانسته و چنين قلمداد کردند که  شته و بىاّول آنکه آئين بهائى را مخالف اديان گذ.  دادند

دّوم آنکه ديانت بهائى را مخالف عّفت و عصمت اخالقى دانسته و بهائيان را . دانند بهائيان حضرت بهاءاهلل را خدا مى

سّوم آنکه .  اختندس  گرائى جنسى، ازدواج با محارم و خالصه هر آنچه که وسواس ذهن ناپاکشان است متّهم به آزادى

هاى خارجى و استعمار  اى سياسى قلمداد نموده و بتدريج آنرا ساخته و پرداختۀ سياست آئين بديع را از ابتداء بعنوان فتنه

  .نمودند المللى معّرفى  بين

 داوريها نرهند هرگز به فضاى معّطر حقيقت و آزادى و عرفان دسترسى اّما کسانى که از اسارات تقليد و پيش

داورى به مطالعۀ آثار حضرت بهاءاهلل پرداخت و   براى درک حقيقت آئين بهائى بايد با انصاف و بدون پيش.  يابند نمى

با استقالل فکرى و تحّرى حقيقت، ماهيّت و هويّت راستين آئين بهائى يعنى فرهنگ صلح و وداد جهانى را مورد 

که سخافت همۀ اين اتّهامات ناجوانمردانه همانند سخافت همۀ در چنين تحقيقى است .  پژوهش و مطالعه قرار داد

  .گردد اتّهاماتى که بر پيامبران گذشته وارد شده است آشکار مى

اّما تحّقق غايت نهائى نزول آثار حضرت بهاءاهلل يعنى ايجاد يگانگى و وحدت نوع بشر و ازالۀ فرهنگ نابرابرى و 

انواده، روابط اجتماعى و اقتصادى ،نهادهاى سياسى و فرهنگى و نظام خشونت و ستم در سطوح اخالق فردى، خ

بينى و فرهنگ نوينى است که بصورتى جامع و همه جانبه راه رسيدن به صلح و  المللى مستلزم ظهور جهان روابط بين

فرهنگى معطوف آثار حضرت بهاءاهلل همگى بشکلى جديد و منّظم بشرح  بيان چنين .  آشتى و دوستى را ارائه  بدهد

بينى مبتنى بر وحدت ناگسستنى سه  اصل کلّى انديشۀ بهائى است که با يکديگر شالودۀ مدنيّت آيندۀ  اين جهان.  است

  .     ريزد بشر را پى مى

آهنگى همۀ آثار حضرت بهاءاهلل  بررسى سه  اصل کلّى و بنيادى پيام حضرت بهاءاهلل در عين حال وحدت و هم

بدين ترتيب که اين سه  اصل با سه مرحلۀ نزول آيات از قلم . سازد سال رسالت ايشان بخوبى آشکار مى ٤٠را در طول 

توان ارتباط منّظم و ناگسستنى آثار گوناگون حضرت بهاءاهلل با  حضرت بهاءاهلل انطباق کامل داشته و در نتيجه مى

رت بهاءاهلل داراى ترتيبى منطقى بوده و اصل دّوم مبتنى بر سه  اصل بنيادى آثار حض.  يکديگر را تا حّدى متوّجه گشت

بدين صورت تمامى آثار حضرت بهاءاهلل بشکل . باشد اصل اّول، و اصل سّوم مبتنى بر دو اصل اّول و دّوم مى

ه مرحلۀ در يکى از آثارشان خود حضرت بهاءاهلل باين س.  گردد بينى نوينى مى اى واحد و پيوسته بيانگر جهان مجموعه

نزول آيات اشاره نموده و از ارتفاع قلم اعلى خطاب به عرفاء و آنگاه به علماء و بعد به ملوک و سالطين سخن 
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آثار اّوليّۀ حضرت بهاءاهلل که در دوران اّوليّۀ تبعيد ايشان در بغداد نازل گرديد از زبان عرفان براى بيان   ١٣.اند فرموده

ميالدى  ١٨٦٠تا  ١٨٥٢شمسى برابر با  ١٢٣٩تا  ١٢٣١هاى  اين آثار در فاصلۀ سال.  دنماي حقائق الهى استفاده مى

هاى آثار اين دوران  کلمات مکنونه، چهاروادى، هفت وادى، و قصيۀ عّز ورقائيّه از مشهورترين نمونه.  نازل گرديده است

مربوط به حقائق اديان گوناگون و تفسير   ت مرحلۀ دّوم آثار حضرت بهاءاهلل بيشتر به حّل مسائل و مشکال.  باشد مى

معانى راستين کتب مقّدسۀ گذشته و پاسخ به اعتراضات علماء يعنى رؤساى مذهبى در رويکرد ايشان به حقيقت امر 

هاى اين آثار کتاب ايقان و کتاب بديع است که اّولى در اوائل و دّومى در  از مهمترين نمونه.  باشد بديع معطوف مى

سّومين مرحلۀ نزول آيات .  نازل شده است) ميالدى١٨٦٧تا  ١٨٦٠شمسى يا  ١٢٤٦تا  ١٢٣٩(مرحلۀ دّوم  اواخر

ميالدى آغاز گرديده و تا پايان حيات عنصرى ايشان يعنى  ١٨٦٧شمسى برابر با   ١٢٤٦توّسط حضرت بهاءاهلل از سال

اين مرحله نزول الواح ملوک و سورۀ هيکل است که سرآغاز .  يابد ميالدى ادامه مى ١٨٩٢شمسى برابر با  ١٢٧١سال 

  .فرمايند از طريق آن، حضرت بهاءاهلل زمامداران سياسى عالم را به ايجاد مدنيّت بديع دعوت مى

بالعکس هر يک از اين مراحل بيانگر  يکى .  اين ترتيب نزول آيات از قلم حضرت بهاءاهلل امرى تصادفى نبود  

  .  گرديد بينى حضرت بهاءاهلل بود که بايد باين ترتيب منطقى و منّظم ارائه مى هاناز سه اصول پيوستۀ ج

امر بهائى هستى را در وراء ظواهر و ابعاد ماّدى .  اّولين اصل بنيادى آئين بهائى تعريف روحانى عالم هستى است

نوع انسان توّجه به حقائق اشياء يعنى  کوشد تا در هشيارى افراد آن اساسًا امرى روحانى و الهى دانسته و در نتيجه مى

از نقطه نظر آثار حضرت بهاءاهلل حقيقت اشياء چيزى جز تجلّى الهى بر آن .  توّجه به جنبۀ روحانى هستى را بيدار نمايد

ت بدين ترتيب بايد از ظواهر و کثرات اشياء فراتر رفته و به جنبۀ وحدت هستى يعنى تجلّى اسماء و صفا.  اشياء نيست

چنين نظرى عصاره و حقيقت عرفان است که در همۀ اديان و مکاتب .  الهى که حقيقت همۀ هستى است توّجه نمود

اّما بخالف اديان و مکاتب گذشته اين اصل روحانى براى اّولين بار در آثار .  روحانى بشکلى مورد تأکيد قرار گرفته است

بعبارت ديگر .  گردد که اقتضاء منطقى تعبير روحانى عالم هستى است مىحضرت بهاءاهلل زمينۀ مدنيّت اجتماعى نوينى 

اگر همه چيز و همه کس مظاهر تجلّى اسماء و صفات الهى هستند در آن صورت هم طبيعت و هم انسان بايد مقّدس و 

همۀ افراد بشر  متعالى و زيبا تلّقى شده و در نتيجه نظام اجتماعى و حقوقى و فرهنگى جامعه بايد بر برابرى حقوق

صرفنظر از جنسيّت، آئين و مذهب، طبقۀ اقتصادى، رنگ پوست و نظائر آن تأکيد نمايد  و اين برابرى و وحدت را 

دهد در عين  يعنى بر خالف بسيارى از عرفاى گذشته، آثار حضرت بهاءاهلل صرفًا شعار عرفان نمى. تنفيذ و اجراء نمايد

کند يا نظام بردگى را مورد تحريم قاطعانه قرار ندهد  و يا ميان حقوق مؤمن و غيرمؤمن  ع حال که از چيرگى مرد بر زن دفا

اّولين اصل . هاى ديگر در هم نکوبد شود  و فرهنگ انزجار و نفرت و نجاست و خشونت را در مورد گروه تفکيک قائل 

بخالف .   سازد ستيز جدا مى تب ماّدى و دينآثار بهائى يعنى تعبير روحانى از عالم هستى، امر بهائى را از هر نوع مک

                                                 
.  يعنى بشنو بشنو. اسمع اسمع هذا صرير قلمي ارتفع امام وجوه العرفآء ثّم العلمآء ثّم الملوك و الّسال طين:  حضرت بهاءاهلل مى فرمايند  ١٣

 .رابر اول عرفا بعد علما و آنگاه پادشاهان و سالطين  بلند گرديداين صداى قلم من است که در ب

  ٢٦٠حضرت بهاءاهلل،  كتاب اشراقات، ص 
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امر بهائى حقيقت هستى را بالمآل امرى روحانى و  (Marxism)و مارکسيزم   (Liberalism) مکاتبى نظير ليبراليزم

هرگونه مدنيّت پيشرو و .  نمايد شمارد و انسان را بعنوان عرش تجلّى اسماء و صفات الهى تعريف مى استعالئى مى

آهنگ و  ايد به جنبۀ روحانى انسان و هستى توّجه نمايد و در واقع مدنيّت ماّدى بايد با مدنيّت روحانى همآفريننده ب

هاى روحانى و اخالقى در ترسيم  از اينجاست که اصل اّول آثار حضرت بهاءاهلل از لزوم توّجه به ارزش.  منطبق باشد

ونه به چند بيان از آثار حضرت بهاءاهلل که بيانگر اصل تعبير براى نم.  گويد نظام مطلوب اجتماعى و فرهنگى سخن مى

  :کنيم روحانى از هستى است توّجه مى

  اى بلبل معنوى 

جز در گلبن معانى جاى مگزين و اى هدهد سليمان عشق جز در سباى جانان وطن مگير و اى عنقاى بقا 

. ان برپرى و آهنگ مقام خود رايگان نمائىاينست مکان تو اگر بالمکان به پر ج.  جز در قاف وفا محل مپذير
١٤  

  اى برادران 

قسم . به عّزت افتخار منمائيد و از ذلّت ننگ مداريد. با يکديگر  مدارا نمائيد و از دنيا دل برداريد

    ١٥.بجمالم که کل را از تراب خلق نمودم و البتّه به خاک راجع فرمايم

  اى ابناء غرور

آرائيد و بدين سبب  وت باقى من گذشته و خود را باسباب زرد و سرخ مىبه سلطنت فانيه ايّامى از جبر

قسم بجمالم که جميع را در خيمۀ يکرنگ تراب درآورم و همۀ اين رنگهاى مختلفه را از . نمائيد افتخار مى

  ١٦. ميان بردارم مگر کسانى که به رنگ من درآيند و آن تقديس از همۀ رنگهاست

معرفت که آخر مقام تحديد است باّول مقام توحيد داخل شود و از کأس  و سالک بعد از سير وادى

در اين مقام حجاب کثرت بردرد و از عوالم شهوت برپرد و در سماء . تجريد بنوشد و در مظاهر تفريد سير نمايد

بخلوتخانۀ دوست قدم . بگوش الهى بشنود و بچشم ربّانى اسرار صنع صمدانى بيند. وحدت عروج نمايد

در اشياء بنظر توحيد مشاهده کند و اشراق تجلّى شمس الهى را از مشرق ...ارد و محرم سرادق محبوب شودگذ

  ١٧. هويّت بر همۀ ممکنات يکسان بيند و انوار توحيد را بر جميع موجودات موجود و ظاهر مشاهده کند

ل يعنى اصل تعبير روحانى عالم اگر اصل اوّ .  بينى حضرت بهاءاهلل اصل هشيارى تاريخى  است اصل دّوم جهان

سازد، اصل دّوم  هستى، امر بهائى را به اصحاب اديان گذشته  مرتبط ساخته و آنرا با هر نوع مکتب ماّدى متفاوت مى

بينى حضرت بهاءاهلل خّط فاصل قاطعى ميان امر بهائى و برداشت متداول اصحاب اديان گذشته از دين و جامعه  جهان

                                                 
 حضرت بهاءاهلل،  کلمات مکنونه  ١٤

 حضرت بهاءاهلل،  کلمات مکنونه  ١٥

 حضرت بهاءاهلل، کلمات مکنونه  ١٦

  ١٧حضرت بهاءاهلل، هفت وادي، ص   ١٧
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بدين ترتيب که اصحاب اديان گذشته تحت نفوذ رؤساى دينى با نفى هشيارى تاريخى و اتّخاذ .  نمايد ترسيم مى

هاى روحانى همگى دين خود را آخرين دين دانسته و قوانين و احکام  رويکردى ايستا و راکد به عالم  هستى و ارزش

ترتيب نه تنها از شناسائى پيامبر جديد  بدين.  شمارند مّدون در کتاب مقّدس خود را قوانين غيرقابل تغيير و ابدى مى

پرستى و رکود فرهنگى و  مانند بلکه  با اتّخاذ اين رويکرد ايستا و ضّد تاريخى بزرگترين عامل سنّت الهى محروم مى

  .گردند دشوارترين مانع ترّقى و تکامل جامعه نيز مى

براى نوع بشر است و هدف آن ارتقاء و از نقطه نظر آئين بهائى ديانت و وحى الهى بزرگترين موهبت خداوند 

گردد که با  وحى الهى و تجلّى ربّانى همواره بصورت احکام و شعائرى ظاهر مى.  ناپذير عالم انسانى است تکامل وقفه

هاى فردى و  مقتضيات زمان و مکان يعنى درجۀ تکامل تاريخى جامعه انطباق داشته و لذا چارۀ نيازها و شفاى بيمارى

اّما همين ديانت به اين ارتقاء و تکامل کمک کرده و لذا جامعه بشرى وارد مرحلۀ .  باشد مردم عصر خود مى اجتماعى

در چنين .  آورد ها و مقتضيات جديدى را بوجود مى گردد که نيازها و دشوارى جديدى از تحّول فرهنگى و اجتماعى مى

شود  عائر مذهب قبل نه تنها باعث ترّقى و تکامل و آزادى نمىوقتى است که کاربرد جزمى و اصرار بر تحميل قوانين و ش

در اينجاست که فضل و عدل خدا مستلزم تکرار تجلّى ربّانى و .  بلکه بزرگترين مانع تکامل و پيشرفت نيز خواهد شد

  . انسان کمک نمايدوحى الهى بصورت پيامبر  و مدنيّتى بديع است که با نياز عصر انطباق داشته و بتواند به ارتقاء مقام 

هاى گوناگون اصل هشيارى تاريخى را به صراحت و تأکيد مورد بحث قرار  آثار حضرت بهاءاهلل همگى بشکل

بدين . هشيارى تاريخى بدين معنى است که همۀ هستى را بايد بعنوان حقيقتى پويا و متحّول درنظر گرفت.  دهند مى

ات است و در اين ميان انسان و جامعه نيز پديدارهائى متحّول و ترتيب حرکت و تکامل خصلت اساسى همۀ مخلوق

در ميان فالسفۀ ايرانى صدرالّدين شيرازى بشکلى انتزاعى و .  باشند مشمول اصل تاريخ يعنى اصل تحّول و تطّور مى

ا صدرالّدين امّ .  خاّص از اصل حرکت جوهريّه سخن گفت و بدين ترتيب حرکت و تحّول را اقتضاء ذاتى اشياء دانست

شيرازى اين اصل متافيزيکى را به اصلى اجتماعى و فرهنگى و سياسى مبّدل نساخت و در نتيجه در صحنۀ جامعه و 

شناسان  ميالدى فالسفه و جامعه ١٩در قرن .  گرايانۀ ايستاى گذشته را دنبال نمود فرهنگ و اقتصاد همان انديشۀ سنّت

همگى اصل هشيارى تاريخى را در صحنۀ جامعه و (conte) و ُکنت  (Marx) س، مارک(Hegel) شهير غرب نظير ِهِگل

اى ايستا مبّدل گرديد چرا که غالب  با اين وصف نظريّۀ ايشان نيز در غالب موارد بالمآل به نظريّه.  تاريخ مؤّکد ساختند

دف و غايت نهائى خويش يعنى پايان پذير دانسته و از نيل تاريخ به ه ايشان سير تحّول تاريخى را سيرى محدود و وقفه

خدا در جامعۀ مدرن سخن گفت و مارکس به   (self-alienation)ِهِگل از پايان خود بيگانگى.  تاريخ سخن گفتند

و سرآغاز عصر آزادى و برابرى در جامعۀ اشتراکى توّسط انقالب  )جامعه طبقاتى عصر(پذيرى عصر جبر و ضرورت  پايان

  . داد و علمى و پايان تاريخ خبر مى (positive)در حالى که ُکنت از تحّقق عصر ثبوتىکمونيستى قائل شد 

برخالف فالسفه و انديشمندان شرق و غرب حضرت بهاءاهلل در آثار خود هشيارى تاريخى بديعى را مؤّکد 

هائى نيز صرفًا يک مرحلۀ در اين هشيارى تاريخى براى تکامل جامعه و انسان پايانى نيست و مدنيّت آيندۀ ب.  ساختند

از اين روست .  گردد بخصوص از مراحل نامتناهى تکامل روحانى و فرهنگى جوامع بشرى در سلوک خويش تصّور مى
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که حضرت بهاءاهلل با تأکيد هرچه بيشتر خود را آخرين پيامبر الهى ندانسته و اعالن فرمود که همۀ پيامبران، عليرغم تعابير 

ناپذير اديان  و تقليد کورکورانۀ پيروان خويش، بر ضرورت استمرار و تداوم فيض الهى و تکامل پايانغلط رؤساى اديان 

نکتۀ بسيار جالب آنکه برخالف فالسفۀ شرق و غرب حضرت بهاءاهلل نه تنها از پايان تاريخ سخن .  اند الهى تأکيد کرده

رى تاريخى را به صحنۀ کالم الهى و هدايت ربّانى و تجلّى نفرمودند بلکه بالعکس اصل تحّول و تطّور يعنى اصل هشيا

بعنوان مثال ِهِگل فيلسوف آلمانى در عين تأکيد بر هشيارى تاريخى از مسيحيّت بعنوان .  وحى الهى نيز تعميم بخشيدند

و تفاعل  آخرين تجلّى حقيقت دين سخن گفت در حالى که حضرت بهاءاهلل حقيقت بنيادين اديان را بر اساس تعامل

ناپذير انسان و جامعه از  وحى الهى با نياز جامعه و مرحلۀ تکامل انسان تعريف فرمودند و در نتيجه بنا به تکامل وقفه

  . ناپذير  تکامل کالم الهى بعنوان حقيقت بنيادى دينى سخن گفتند استمرار پايان

و عرفانى عالم هستى از لزوم توّجه به اديان و بينى حضرت بهاءاهلل يعنى اصل تعبير روحانى  اگر اصل اّول جهان 

ق  و تکامل انسان و جامعه سخن گفت، اصل دّوم يعنى اصل هشيارى تاريخى امر هاى روحانى براى آفرينش خّال  ارزش

پرستى دينى و فرهنگى دفاع کرده و براى  هاى گوناگون از سنّت بهائى را از نظر همۀ رؤساء و اصحاب اديان که بشکل

بدين ترتيب اصل هشيارى .  سازد الهى و قوانين اجتماعى دينى اعتبارى ابدى قائل شدند متمايز و ممتاز مى کالم

در نتيجه .  گيرد تاريخى صرفًا به جامعۀ انسانى اطالق نگرديده بلکه به حيطۀ ظهور وحى الهى و ارادۀ ربّانى نيز تعلّق مى

اديان نيز بايد بر اساس تغيير ساختار فرهنگى و اجتماعى و تحّول هاى روحانى و قوانين اجتماعى و حقوقى  ارزش

در چنين صورتى است که دين .  نيازهاى بشرى و دگرگونى درجۀ رشد و تکامل انسانى مورد تحّول و تکامل قرار گيرد

براى درک بيشتر  . گردد مانعى براى رشد و تکامل بشرى نبوده بلکه عاملى خالّق براى ارتقاء مقام و قواى انسانى مى

  :   شود اين اصل دو بيان حضرت بهاءاهلل در اين مورد ذکر مى

بيند و  رگ جهان در دست پزشک داناست درد را مى: هاى آسمانى پرسش رفته بود اينکه از نامه

امروز . ردرد امروز را درمانى و فردا را درمان ديگ. هر روز را رازى است و هر سر را آوازى. کند بدانائى درمان مى

    ١٨.را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد

و دماغ جان چون از زکام کون و امکان پاک شد البتّه رائحۀ جانان را از منازل بعيده بيابد و از اثر آن 

رائحه به مصر ايقان حضرت منّان وارد شود و بدايع حکمت حضرت سبحانى را در آن شهر روحانى مشاهده 

نونه را از اطوار ورقۀ شجرۀ آن مدينه استماع نمايد و از تراب آن مدينه تسبيح و تقديس کند و جميع علوم مک

و اين مدينه در ... رباب به گوش ظاهر و باطن شنود و اسرار رجوع و اياب را به چشم سر مالحظه فرمايدالا رّب 

در  لهيّه است در هر عهدى مثالً و آن مدينه کتب ا...رأس هزار سنه، او ازيد او اقل، تجديد شود و تزئين يابد 

اهلل فرقان و در اين عصر بيان و در عهد  عهد موسى تورات بود و در زمان عيسى انجيل و در عهد محّمد رسول

  ١٩.  اهلل کتاب او من يبعثه

                                                 
  ١٧وادى ص حضرت بهاءاهلل،  هفت  ١٨

 ١٢٩- ١٣١حضرت بهاءاهلل،  ايقان، صفحات   ١٩
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شمول يا اصل وحدت عالم انسانى و صلح عمومى  بينى حضرت بهاءاهلل اصل رويکرد جهان سّومين اصل جهان

اصل اّول که در آثار اّوليۀ حضرت .  ابطۀ مستقيم و ناگسستنى اين اصل با دو اصل ديگر قابل توّجه استر.  است

هاى روحانى در تقويم مدنيّت اجتماعى  شود از حقيقت روحانى هستى و لزوم توّجه به ارزش بهاءاهلل بيشتر تأکيد مى

ر در آثار مرحلۀ دّوم حضرت بهاءاهلل مورد بحث قرار گرفته اصل دّوم يعنى اصل هشيارى تاريخى که بيشت.  گويد سخن مى

تکامل و تحّول جامعه و ء هاى روحانى و قوانين حقوقى و اجتماعى به ازا کنندۀ اين حقيقت است که بايد ارزش بيان

بينى حضرت  هانبينيم که در واقع اصل سّوم ج از اينجاست که مى.  مقتضيات نيازهاى جديد انسانى تحّول و تطّور يابند

توان بطور غيرمستقيم از دو اصل ديگر استنتاج نمود يعنى آنکه با توّجه به مرحلۀ تکامل اجتماعى و  بهاءاهلل را مى

توان دريافت که فرهنگ  اقتصادى و فرهنگى جامعۀ بشرى و نيازهاى بخصوص اين مرحله از تکامل تاريخى بشريّت مى

لم انسانى و صلح عمومى تکيه نمايد و يگانگى عالم انسانى هسته و روح آن قرار بديع روحانى بايد بر اصل وحدت عا

بعبارت ديگر از نظر حضرت بهاءاهلل جهان وارد مرحلۀ خطير نوينى شده است بصورتى که تمام عالم انسانى .  گيرد

انسانى و بازسازى نهادهاى حکم يک هيکل پيوستۀ زندۀ واحد را يافته که صرفًا از طريق ايجاد فرهنگ وحدت عالم 

هاى ساختارى جامعۀ نوين  ها و دشوارى توان به بحران اجتماعى بر اساس محور برابرى و وداد و اتّحاد است که مى

هاى جهان فعلى مستلزم  بينى بهائى حّل هر يک از مشاکل و دشوارى در نتيجه از نظر جهان.  ق دادپاسخى مؤثّر و خّال 

هاى محدود به چارچوب و منطق خصوصى که ملّتى را در  باشد بصورتى که راه حلّ  عمومى مىشمول و  رويکردى جهان

مقابل ملل ديگر و دينى را در مقابل اديان ديگر و نژادى را در مقابل نژادهاى ديگر و جنسى را در مقابل جنس ديگر 

  .بود ساز خواهد ثمر و حتّى ويران قيّت نداشته و عقيم و بىگذارد توان و خّال  مى

دهد که هيچيک از  بينى حضرت بهاءاهلل حقيقت پيوستۀ واحدى را تشکيل مى از اينجاست که  سه  اصل جهان

اى براى توجيه فرار از  تواند وسيله بدين ترتيب عرفان و روحانيّت در امر بهائى نمى.  آنها از يکديگر قابل تفکيک نيست

از نظر امر .  يا رياست روحانى رؤساى عرفان و مذهب در جامعه قرار گيرد جامعه يا نجاست ملل ديگر يا برترى مرد بر زن

دارى  رى دفاع ميکند، نظام ضّد انسانى بردهالشنود ولى از نظام مردسا بهائى عارفى که در همۀ اشياء نداى انالحّق مى

طبقات اجتماعى را مورد انکار دهد و تبعيض حقوقى ميان مؤمن و غيرمؤمن و يا تفاوت افراطى  را مورد سئوال قرار نمى

بهمين سان است که اصل .  دهد در واقع وى از حقيقت عرفان غفلت  کرده است منّظم و صريح و قاطع قرار نمى

طلبى فرهنگى ماّدى  گرائى و انتفاع وحدت عالم انسانى و صلح عمومى در امر بهائى اصلى ثانوى يا مقتضاى مصلحت

  .شمارد اى روحانى، حقيقتى ربّانى و اعتقادى وجدانى مى ابرى و وداد عالميان را فريضهنبوده بلکه بالعکس اتّحاد و بر

نمايد اّما آثار مرحلۀ  شمول تأکيد مى هاى گوناگون بر اصل رويکرد جهان اگر چه همۀ آثار حضرت بهاءاهلل بشکل

ثار با نزول الواح ملوک و سورۀ هيکل اين آ.  نمايد سّوم ايشان است که بنحوى خاّص و منّظم اين اصل را تشريح مى

اين آثار همۀ .  نمايد خطاب به زمامداران و سالطين عالم آغاز شده و طرحى جديد از مدنيّت آيندۀ بشرى را ترسيم مى

کند و از ضرورت تحّقق  رهبران عالم را به حرکت در جهت صلح عمومى و اتّحاد عالم انسانى تشويق و دعوت مى

آثار ديگر .  نمايد مول بعنوان مقتضاى تکامل تاريخ در اين دوره از تحّول انسان و جامعه دفاع مىش فرهنگى جهان
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شمول را مورد تشريح و تصريح فزاينده  هاى گوناگون مختّصات اين مدنيّت جهان حضرت بهاءاهلل در مرحلۀ سّوم بشکل

  : گردد ضرت بهاءاهلل اشاره مىبراى درک بهتر اين اصل به دو نمونه از بيانات ح.  دهد قرار مى

فرمايد طوبى  حضرت موجود مى. رض قيام نمايدالا امروز انسان کسى است که بر خدمت جميع من على

  الوطن بل لمن يحّب  فرمايد ليس الفخر لمن يحّب  و در مقام ديگر مى.  لمن اصبح قائمًا على خدمة االمم

    ٢٠.رض اهل آنالا علىالحقيقه عالم يک وطن محسوب و من  فى. العالم 

. الّطور و انصاف در امور طراز دّوم معاشرت با اديان است به روح و ريحان و اظهار ما اتى به مکلّم 

اصحاب صفا و وفا بايد با جميع اهل عالم به روح و ريحان معاشرت نمايند چه که معاشرت سبب اتّحاد و 

طوبى از براى نفوسى که بحبل . و حيات امم است اتّفاق بوده و هست و اتّحاد و اتّفاق سبب نظام عالم

نمايد به بردبارى و  اين مظلوم اهل عالم را وصيّت مى. شفقت و رأفت متمّسکند و از ضغينه و بعضا فارغ و آزاد

    ٢١.اين دو دو سراجند از براى ظلمت عالم و دو معلّمند از براى دانائى امم. نيکوکارى

توانيم بدين نکته توّجه نمائيم که درياى معارف و  بينى بهائى اشاره گشت مى نحال که به سه  اصل بنياد ى جها

در اين جزوه مقّدماتى، .  هاى گوناگون از اين سه سرچشمۀ اصولى فوران و جريان يافته است حقائق اين امر نوين بشکل

به موقف بهائى در مورد سه   اّما اختصارًا در باقى اين بحث.  فرصتى براى بحث تفصيلى درخصوص امر بهائى نيست

بايد ديد که در واقع اين سه موضوع بازتاب سه اصل بنيادين آئين بهائى .  نمائيم موضوع اساسى و خطير توّجه مى

اين بحث اساسًا تفصيلى .  کنيم در قسمت اّول اصول اعتقادات و الهيّات بهائى درخصوص وجود را مطرح مى.  است

در قسمت دّوم مسئلۀ تجّدد و مفهوم تجّدد راستين را از نقطه نظر آثار .  در امر بهائى است از تعبير روحانى عالم هستى

خواهيم ديد که در بطن خود اين انديشۀ بديع تجّدد از هشيارى تاريخى بهائى .  دهيم بهائى مورد پژوهش قرار مى

م پرداخت که مستقيمًا يکى از ابعاد اصلى خره در پايان اين بحث به مسئلۀ صلح جهانى خواهيالگيرد و با سرچشمه مى

  .شمول بهائى است رويکرد جهان

  الهيّـــات بهائــــــى: د

شناسى بهائى همگى مبتنى بر تعبيرى روحانى از  شناسى و جامعه شناسى، انسان شناسى، کيهان  الهيّات، هستى

بدين ترتيب .  ت خدا بر اشياء مخلوق استمحور همۀ هستى در انديشۀ بهائى تجلّى اسماء و صفا.  عالم هستى است

اين اصل تحت عنوان مفهوم مظهريّت .  باشند از نظر حضرت بهاءاهلل تمامى هستى مظاهر و مطالع جلوۀ تجلّى الهى مى

در نتيجه از نظر آئين .  گردد يعنى آنکه هر شئى مظهر و محّل ظهور و تجلّى خداست نيز در آئين بهائى مکّررًا تصريح مى

بهائى هر شئى را بايد به دو لحاظ مالحظه کرد اّول جنبۀ ظاهرى اشياء و ماهيّت خاّص هر شئى است که آنرا از ديگر 

                                                 
 ١٠١اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحۀ  حضرت بهاءاهلل،  مجموعه  ٢٠

 ١٨اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحۀ   حضرت بهاءاهلل، مجموعه ٢١
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اّما جنبۀ دّوم هر شئى .  گردد اين جنبۀ پديدارهاست که کثرت اشياء را باعث مى.  سازد اشياء متمايز  و متفاوت مى

ود آن شئى که اين وجود هم تجلّى الهى است که در آن شئى به حقيقت راستين آن است و آن چيزى نيست جز وج

بعنوان مثال آينه . نمايد لت مىالبنابراين هر شئى از جهتى به خود و از جهتى به تجلّى الهى د.  وديعه گذارده شده است

ت ديگر را ميتوان از  دو  جهت مالحظه کرد يک جهت خود  آينه است که از  شيشه خاّصى ساخته شده است و جه

جهت تجلّى الهى جهت وحدت اشياء و حقيقت راستين هستى .  عبارت از تصويرى است که در آن نقش مى بندد

کوشد تا به همۀ بشر تعليم دهد که به حقائق اشياء ناظر باشند و اين حقيقت چيزى  از اينجاست که امر بهائى مى.  است

  .ع در اشياء نيستجز جهت تجلّى الهى و ظهور اسماء و صفات الهى مودو

دهد تجلّى اسماء و صفات الهى است و نه  اّما آنچه که حقيقت اشياء يعنى وجود راستين آنها را تشکيل مى

بنابراين الهيّات بهائى در عين تأکيد بر اصل تقّدس و مظهريّت دنياى مخلوق در عين حال .  حلول ذات الهى در اشياء

وجودى را   يدرک خداوند است و هر گونه اعتقاد به همه خدائى و يا وحدتال معتقد به تنزيه و يگانگى ذات غيب منيع

آئين بهائى در آِن واحد دو اصل بظاهر .  سازد که به تقليل و تأويل حّق به خلق قائل شود مطلقًا و قاطعًا مطرود مى

داند به همه چيز  ع تجلّى الهى مىبخاطر آنکه همۀ هستى را مجالى و مطال اّوالً .  متفاوت را با يکديگر پيوند داده است

اّما اين عرفان با هر گونه عرفانى که .  نگرد و در همه چيز به جهت وحدت آن معطوف است به نظر عرفان و تقّدس مى

يعنى هم اصل عرفان و هم اصل تنزيه و .  استعالء و تنزيه و تقديس مطلق حّق را انکار نمايد معارض و منافى است

نتيجۀ اين پيوند اين است که امر .  اند و استرفاع مطلق ذات الهى هر دو در الهيّات بهائى تأکيد شدهتقديس و استعالء 

  .بهائى معتقد بر آن است که وجود داراى مراتب سه گانه است عالم حّق عالم امر و عالم خلّق 

از نظر امر بهائى .  يف استعالم حّق اشاره به ذات غيب منيع خداوند دارد که غيرقابل ادراک و شناسائى و توص

در .  هيچ چيز در سطح ذات خداوند وجود ندارد که بخواهد با آن يکى شود يا با آن ارتباط يابد و بتواند آنرا بشناسد

اين تجلّى، که هرگز نبايد با .  نتيجه علّت خلق هستى مخلوق، نه ذات خداوند بلکه تجلّى اسماء و صفات الهى است

اّما .  گردد د، در واقع اراده و مشيّت خداوند و يا امر و کالم او ست که از طريق آن خلقت خلق مىذات حّق اشتباه گرد

اين اراده و مشيّت و يا امر و کالم خداوند در واقع اشاره به عالم امر است که آنهم چيزى جز حقيقت پيامبران الهى و 

جسمانى و انسانى خويش مظهر اين تجلّى و وحى الهى هستند بنابراين پيامبران عالوه بر جنبۀ .  باشد وحى ربّانى نمى

اين تجلّى علّت خلق عالم امر است و  عالم امر  واسطۀ .  که در واقع فؤاد ايشان يعنى حقيقت راستين وجودشان است

ولى اين  بنابراين عالم خلق سّومين رتبۀ وجودست که محصول تجلّى اراده و مشيّت خداست.  گردد ميان حّق و خلق مى

بدين ترتيب از نظر .  اراده و مشيّت الهى همان عالم امرست که هرگز با ذات خداوند يعنى با عالم حّق نبايد اشتباه گردد

يدرک است التر از اين سخن که يک انسان يا يک پيامبر ذات خدا يعنى ذات غيب منيع  آئين بهائى کالمى سخيف

اند که بهائيان حضرت بهاءاهلل را خدا  بخاطر جهل و قصور درک گمان کرده آنان که يا بخاطر غرض و يا.  وجود ندارد

  :حضرت بهاءاهلل مى فرمايند. دهند دانند درست عکس تمامى اعتقادات بهائى را به آئين بهائى نسبت مى مى

 از سبب کسالت و انزواست لعمر اهلل از جمله عرفاى ملّت اسالم بعضى از آن نفوس متشبّثند به آنچه که
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آنچه را که سبب اعظم است از براى  اند آن نفوس در مقامات توحيد ذکر نموده ...مقام بکاهد و بر غرور بيفزايد

  .حّق مقّدس است از کلّ  .اند اند و خود را حّق پنداشته را برداشته فى الحقيقه فرق .ظهور کسالت و اوهام عباد

در تجلّيات آفتاب مشاهده نمائيد ...فتر دنيا کّل مذکور و مشهوددر د .آيات از اوست نه او .او ظاهر در کّل آيات

در ارض مشاهده  آنچه  .احاطه نموده ولکن تجلّيات از او و ظهور اوست بنفس او نه نفس او انوارش عالم را

 ٢٢ ميشود حاکى از قدرت و علم و فضل اوست واو مقّدس از کلّ 

در .  مقّدس از هر زنگارى است که مظهر تجلّى خورشيد الهى استپيامبر الهى از نظر آئين بهائى آينۀ پاک  و  

اّما اين خورشيد با خورشيد .  نتيجه حقيقت اين آينه چيزى جز تجلّى خورشيد نيست و در آينه جز خورشيد را نبايد ديد

اء و صفات الهى و همۀ انبياء بدون استثناء مظهر اسم.  آسمان يکى نيست بلکه تجلّى و جلوۀ آن خورشيد متعالى است

در واقع ذات خداوند که مستعلى و متعالى از هر وصف و ذکرى است آن چنان منّزه و .  محّل تجلّى خورشيد حّق هستند

در .  مقّدس و مسترفع است که هيچ چيز از جمله پيامبران در رتبۀ او وجود و ذکرى ندارند چه رسد آنکه با آن يکى باشند

دهيم در واقع اسم و صفت راستين ذات الهى نيست بلکه اسم و صفتى  به خداوند نسبت مىنتيجه هر اسم و صفتى که 

در نتيجه اسماء و صفاتى که از طريق .  است که در دنياى مخلوق تحّقق دارد و لذا قابل شناسائى انسان مخلوق است

واسطۀ ميان خداوند و عالم خلق نمائيم در واقع همگى اسماء و صفات پيامبر الهى است که  آن خداوند را توصيف مى

اگر پيامبرى صفت يا فعل خود را بعنوان صفت و فعل حّق توصيف نمايد اين صرفًا بدين معنى است که اين .  است

اى  کند و قدرت ايشان نشانه شائبۀ تجلّى ارادۀ الهى هستند و لذا علم ايشان از علم خداوند حکايت مى پيامبران آينۀ بى

تى است که در ذهن الذات خداوند فراتر از مقو  يشان انعکاسى از کالم حّق است واّال ند است و کالم ااز قدرت خداو

ت موجود در عالم خلق است و الاين صفات همه بيانگر اوج کما.  بندد  انسان بعنوان علم و قدرت و کالم نقش مى

هاى زبان  مرى است مخلوق و در نتيجه واژهزبان انسان ا.  خداوند از هر آنچه که مخلوق است منّزه و متعالى است

اّما اثبات اين اسماء و صفات در رتبۀ خداوند بخاطر نفى نقائص .   هيچيک قادر به توصيف راستين خالق مطلق نيست

پس الهيّات بهائى .  است نه آنکه اين اسماء و صفات بنحوى ثبوتى و راستين اسماء و صفات خداوند را توصيف کنند

شمارد و در عين حال اسماء و صفات منسوب به  ا فراتر از هر اسم و صفتى که قابل تصّور انسان باشد مىذات غيب ر

از اينجاست که پيامبر . داند خدا را در واقع توصيف تجلّى الهى در عالم خلق يعنى توصيف حقيقت پيامبران الهى مى

. ت و هم آنکه در رتبۀ ذات خداوند نيستى محض استالهى بعنوان اعلى جلوه و مظهر امر الهى هم آينۀ تجلّى خداس

  :  مى فرمايند عبدالبهاءحضرت 

بحت يعنى از هر ستايشى منّزه و  بدانکه حقيقت الوهيّت و کنه ذات احديّت تنزيه صرف و تقديس

يوصف  وجود در آن مقام اوهامست غيب منيع ال يدرک و ذات بحت ال مبّراست جميع اوصاف اعلى درجۀ

محيط اعظم از محاط لهذا محاط پى بمحيط نبرد  ذات الهى محيط است و جميع کائنات محاط و البتّهزيرا 

مشاهدۀ آثار  عقول هر چه ترّقى کند و بمنتهى درجۀ ادراک رسد ، نهايت ادراک. ننمايد  و ادراک حقيقت آن
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در علّو تقديس است و ذات و صفات حضرت احديّت  و صفات او در عالم خلق است نه در عالم حّق زيرا

االسرار را تجلّيات و  ولى آن جوهر الجواهر و حقيقة الحقائق و سرّ . . . و ادراکات را راهى بآن مقام نه  عقول

مطالع آن اشراق و مجالى آن تجلّى و مظاهر آن ظهور مطالع  اشراقات و ظهور و جلوه اى در عالم وجود است و

اند و جميع کماالت و  مقّدس الهيّه اند که آنان مراياى حقيقى ذات مانيّهو حقايق کلّيّه و کينونات رح مقّدسه

صافيۀ لطيفه  حقيقت مظاهر قدسيّه ظاهر و باهر است مانند آفتاب که در مرآت فيوضات و تجلّيات از حّق در

ق مقصود اين که مرايا مظاهر آفتابند و مطالع نيّر اشرا و اگر گفته شود. بجميع كماالت و فيوضات ساطع گردد 

و يا آنکه آن حقيقت نا محدود در اين  که آفتاب از علّو تقديس تنّزل نموده و در اين آئينه مجّسم گشته نيست

اوصاف و محامد  استغفر اهلل عن ذلک اين اعتقاد طائفۀ مجّسمه است ولى جميع مکان مشهود محدود گرديده

صاف و نعوت و اسماء و صفات ذکر نمائيم کّل راجع هر چه او و نعوت راجع باين مظاهر مقّدسه است يعنى

تا اشاره اى نمايد يا بيانى کند و يا محامد و  مظاهر الهيّه است اّما بحقيقت ذات الوهيّت کسى پى نبرده باين

و کماالت راجع باين  حقيقت انسانيّه آنچه داند و يابد و ادراک کند از اسماء و صفات پس. نعوتى ذکر نمايد 

  ٢٣.قّدسه است و راهى بجائى ديگر نداردمظاهر م

يعنى آنکه از طرفى حقيقت همۀ اشياء . الهيّات مظهريّت در واقع بيانگر تناقض بنيادى هستى پديدارهاست

از طرف . تجلّى اسماء و صفات الهى است و لذا هدف و کمال و بهشت هر چيز شناسائى خداوند و ديدار و لقاء اوست

ادراک است و وجود مخلوق خود گواه و شاهدى است که هيچگونه ارتباط و شناسائى  با ديگر ذات الهى غيرقابل 

انجامد چرا که آئين بهائى اين  اين تناقض بنيادى به فلسفۀ يأس و حرمان و پوچى نمى. ذات حّق برايش ميسّر نيست

ن ترتيب که اگر چه ذات خداوند بدي.  کند تناقض را حل کرده و از اين دو اصل متعارض اصل مظهريّت را استنتاج مى

گردد چرا که اين غايت به شناسائى  غيرقابل ادراک است اّما غايت هستى اشياء يعنى شناسائى خداوند نيز بيهوده نمى

از اينجاست که از نظر آئين بهائى کمال هر .  گردد تجلّى خدا در عالم خلق يعنى به شناسائى پيامبران الهى راجع مى

د رسيدن به حقيقت خود و نيل به شناسائى پيامبر آن عصر است چرا که حقيقت هر شئى جهت تجلّى شئى در آِن واح

پس براى شناسائى پيامبر الهى بايد . ارادۀ الهى بر آن شئى است و در نتيجه اين حقيقت انعکاسى از حقيقت پيامبرست

اى شناسائى و نيل به حقيقت راستين وجود در جهت نيل به حقيقت روحانى وجود خود حرکت نمائيم و در عين حال بر

در نتيجه هدف و غايت وجود انسان از عرفان . خود بايد به شناسائى اراده و مشيّت الهى يعنى پيامبر ربّانى موّفق گرديم

  .گردد مظهر امر الهى ناگسستنى مى

ت که در طول تاريخ اديان هائى اس ها و دشوارى اصل مظهريّت که شالودۀ الهيّات بهائى است کليد حّل بغرنج

خواهد  چنانکه ديديم امر بهائى از ما مى.  باعث سوءتفاهمات گوناگون در ارتباط با اديان و کتب مقّدسۀ آن شده است

اين امر ادراک معانى راستين و پنهان کتب .  که به حقائق اشياء يعنى جهت تجلّى اراده و  مشيّت الهى توّجه کنيم

 بدين معنى که متأّسفانه رؤساء و پيروان اديان گذشته عليرغم پيام ديانت خود معموالً .  نمايد سان مىمقّدسه را براى ما آ
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در چنين تعبير ممسوخى از دين، امر الهى و ارادۀ .  اند از حقيقت دين غفلت کرده و صرفًا به ظواهر آن تمّسک کرده

گردد و در نتيجه اين افراد ديانت خود را تنها  ه مىربّانى با شکل خاّص احکام و شرائع  يک ديانت مخصوص اشتبا

به عالوه پيروان همۀ اديان ديانت خود را آخرين .  کنند ديانت حّق دانسته و پيروان اديان ديگر را گمراه و باطل تلّقى مى

اّما هر دو .  داند مىدانند و هر يک با استناد به کالمى از کتاب مقّدس خود نظريّۀ خود را صحيح و انکارناپذير  دين مى

تعبير به اعتقاد ديانت بهائى غلط است و هر دو تعبير محصول تقليل ارادۀ متعالى الهى به شکل خاّص و تاريخى ظهور 

بدين معنى که بر طبق ديانت بهائى حقيقت همۀ اشياء و حقيقت همۀ اديان يکى .  باشد آن اراده در تاريخ بشر مى

امر . کل بخصوص احکام اديان يا جنبۀ بشرى پيامبران بلکه نفس اراده و امر الهى استاست و آن حقيقت واحد نه ش

اّما آنچه که آدمى بآن .  الهى و حقيقت مشترک همۀ انبياء خارج از درک و احاطه و دسترسى بشر و تاريخ انسانى است

تجلّى امرى تاريخى يعنى تدريجى، متحّول اين ظهور و .  دسترسى دارد ظهور و تجلّى و جلوۀ امر الهى در تاريخ بشرست

در نتيجه انبياء الهى داراى دو .  گيرد هاى گوناگونى بخود مى و متکامل است و بازاء تکامل انسان و جامعه شکل

اند يکى جنبۀ توحيد يعنى حقيقت ايشان که آن امر الهى و مشيّت ربّانى است که در اين جهت همه مشترک و  جنبه

.  جنبۀ تفصيل يعنى شکل بخصوص ظهور آن امر الهى بر اساس مقتضيات متحّول و متکامل تاريخ بشر  واحدند و ديگر

  :فرمايند در اين مورد حضرت بهاءاهلل در کتاب ايقان چنين مى

و مقام ... از قبل دو مقام از براى شموس مشرقه از مشارق الهيّه بيان نموديم يکى مقام توحيد و رتبۀ تفريد

در اين مقام هر کدام را هيکلى معيّن و امرى مقّرر . ام تفصيل و عالم خلق و رتبۀ حدودات بشريّه استديگر مق

و ظهورى مقّدر و حدودى مخصوص است چنانچه هر کدام به اسمى موسوم و به وصفى موصوف و به امرى 

و کلمات مختلفه از آن نظر به اختالف اين مراتب و مقامات است که بيانات ...بديع و شرعى جديد مأمورند

الحقيقه نزد عارفين معضالت مسائل الهيّه جميع در حکم يک کلمه  فى شود واّال  ابع علوم سبحانى ظاهر مىمن

  ٢٤. مذکور است

هاى  آورد که اشتباهات گروه تصوير امر بهائى از دين و حقيقت آن روش نوينى در بررسى اديان بوجود مى

اشتباه بنياد گرائى و ظاهر گرائى مذهبى آن است که دين را صرفًا بعنوان . برد ز ميان مىمتعارض در ارتباط با ديانت را ا

ارادۀ الهى تصوير کرده و لذا از جنبۀ تاريخى آن که منطبق با شرائط زمان و مکان و نيازهاى متکامل تاريخى است 

ابدى دانسته و لذا نه تنها از عرفان پيامبران  کند و در نتيجه احکام و شرائع دين خود را احکام و قوانين مطلق غفلت مى

اّما .  گردد قيّت مدنى نيز مىپرستى اجتماعى و منع تکامل فرهنگى و خّال  شود بلکه عاملى براى سنّت  جديد محروم مى

که  پردازند مرتکب ميشوند بدين ترتيب شناسى دين مى ستيزى که به جامعه عکس اين اشتباه را انديشمندان ماّدى و دين

ايشان دين را صرفًا امرى اجتماعى و انعکاسى از شکل خاّص يک فرهنگ قلمداد کرده و در نتيجه عامل وحى الهى و 

کنند که نتيجۀ آن هم نفى حقيقت راستين ديانت و تقليل دين به  ارادۀ ازلى ربّانى را در تقويم ديانت انکار مى

داند اين تعامل و  ت بهائى ديانت را حاصل يک تعامل و تفاعل مىاّما ديان.  هاى راکد  وايستاى فرهنگى است سنّت
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در . باشد تفاعل  عبارت از ارتباطى ميان امر ازلى الهى و مقتضيات تحوّل و نيازهاى خاّص و متغيّر جامعۀ بشرى مى

يقت را با شکل نتيجه در بررسى هر دين بخصوصى بايد هم به حقيقت دين يعنى امر الهى توّجه نمود و هم آنکه آن حق

نتيجۀ چنين تعبير .  خاّص جلوۀ آن امر الهى يعنى با شکل خاّص احکام و مدنيّت بخصوص آن عصر اشتباه ننمود

سپارد  بديعى آن است که براى فرد بهائى تضاد و ستيز ميان اديان جاى خود را به اصل وحدت اديان و کتب مقّدسه مى

بينيم که الهيّات بهائى  مى. گردد پيامبران به اصل وحدت انبياى الهى تبديل مى حاصل برترى و بهترى ميان و مسابقۀ بى

کند و از لزوم صلح و معاشرت و  بجاى تشويق بيگانگى و ستيز و خصومت ريشۀ کينه و ضغينۀ مذهبى را از ميان بر مى

اه به دين به حقيقت دين ناظر علّت اين امر آنست که بهائى در نگ.  گويد دوستى و آشتى ميان همۀ اديان سخن مى

  .  داند که آن حقيقت را نبايد با جلوۀ خاّص و تاريخى آن حقيقت اشتباه و مغلوط نمايد است و بخوبى مى

هاى دينى و متشابهات کتب مقّدسه  آشکار است که الهيّات بهائى مرحلۀ جديدى در درک حقائق باطنى بغرنج

يروان اديان دين خود را آخرين دين دانسته و اين امر را به اتّکاء کلماتى چند در کتب بعنوان مثال همۀ پ.  را آغاز  ميکند

جالب آن است که پيروان اديان .  دانند دانند و بر همين اساس اديان پس از دين خود را باطل مى شان معتبر مى مقّدسه

ايشان نبايد همان اشتباه مخالفان خود را  اند که بعد هيچيک از اين تجربۀ تاريخى درس عبرت نگرفته و متوّجه نشده

اّما اينگونه نيست که يکى از .  ناپذير الهى شوند تکرار کرده و بظاهر آيات خود تمّسک کرده و قائل به تعطيل فيض وقفه

گويند بالعکس همۀ ايشان از روش نادرست واحدى استفاده کرده و به  گويد و بقيّه نادرست مى ها درست مى اين گروه

اّما حضرت بهاءاهلل روش بديعى براى مطالعۀ اديان بدست دادند و ما را به . گردند اى ناشکيبا و ايستا گرفتار مى انديشه

از اينجاست که اين سوءتفاهم مشترک در همۀ اديان يعنى .  توّجه به حقيقت اشياء و حقيقت دين معطوف نمودند

کنيم  وقتى که ما به حقيقت پيامبران نگاه مى. گردد پيامبرست قابل حل مىاعتقاد همۀ آنها به اينکه پيامبرشان آخرين 

بالعکس توّجه به حقيقت . کنيم ديگر به جنبۀ خاّص تاريخى و اجتماعى و يا احکام و شرائع بخصوص ايشان نگاه نمى

نى است که در همۀ انبياء واحد پيامبران و اديان توّجه به عامل مشترک در انبياء و اديان يعنى امر الهى و روح قدسى ربّا

بنابراين انبياء الهى باعتبار حقيقت خود همه يکى هستند و در نتيجه همۀ آنها رجعت يکديگرند و در . و متجلّى است

باشند پس هم حضرت موسى و هم حضرت  نتيجه همۀ آنها اّولين و آخرين پيامبر در سلسلۀ نامتناهى نبّوت و رسالت مى

ت محّمد همگى بالاستثناء اّولين پيامبر و آخرين پيامبرند در عين حال که اين اّول و آخر بودن کارى عيسى و هم حضر

در .  به ظاهر جسمانى و انسانى و يا شکل بخصوص تجلّى آن امر الهى يعنى قوانين و شعائر خاّص اديان گوناگون ندارد

بعنوان . اند اديان گوناگون از فهم کتب مقّدسه غفلت کرده واقع اين امر در همۀ کتب مقّدسه ذکر شده است اّما پيروان

واضح است که پيامبران الهى همگى  ٢٥.فرمايد تعريف مى" اّول و آخر و ظاهر و باطن"مثال قرآن کريم خداوند را بعنوان 

پس .  باشد نيز مىآينۀ کامل اسماء و صفات الهى هستند و در نتيجه هر پيامبرى هم اّول و هم آخر، هم ظاهر و هم باطن 

همانگونه که آخريّت خدا بدين معنى نيست که اّوليّت خدا را بايد نفى کرد بهمين صورت آخريّت هر پيامبرى بيانگر 

                                                 
 ٣الحديد، آيه  سوره. هو االول واالخر والظاهر والباطن ٢٥
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آشکارست که اگر هر شريعت و قوانين بخصوصى را قوانين و شريعت ازلى و ابدى و  ٢٦.اّوليّت آن پيامبر هم هست

ت را به عنوان بزرگترين مانع تکامل بشرى و ارتقاء اجتماعى و ارتفاع فرهنگى تغييرناپذير اجتماعى تلّقى کنيم ديان

  .مذهبى استالتر از  تر و مغلوط چنين تصّورى کفران نعمت الهى است و بمراتب ممسوخ.  ايم انحطاط داده

اّما  در آئين مقّدس اسالم همين حقيقت بشکل صريح و واضح در قرآن کريم مکّررًا تکرار و تأکيد شده است

داند که  هر کس که با قرآن کريم آشناست بخوبى مى.  متأّسفانه اين حقيقت مورد غفلت رؤساى مذهبى قرار گرفته است

واژۀ اسالم در قرآن کريم در آِن واحد هم به معنى شريعت خاّص اسالم آمده و هم به معنى حقيقت مشترک همۀ اديان  

جهت است که همۀ پيامبران و اولياء الهى در قرآن کريم بعنوان مسلم تعريف باين .  يعنى امر و مشيّت الهى آمده است

آشکارست که اسالم در اينجا شکل خاّص شريعت اسالم نيست چرا که احکام و شعائر اديان گذشته با   ٢٧.اند شده

کردند و اين  يل مىبعنوان مثال بر طبق شهادت قرآن کريم يهوديان سبت را تعط.  احکام و شعائر اسالمى تفاوت داشت

يا آنکه به نّص قرآن کريم قبلۀ گذشته يعنى اورشليم، که در . حکم الهى بود اّما در اسالم چنين حکمى تداوم نيافت

دوران اقامت حضرت محمد در مّکه  نيز قبلۀ اسالم بود، به ارادۀ الهى تغيير يافت و قبله به طرف کعبه در مّکه راجع 

توانست شهادت  م واضح است که شهادت ايمان در عصر حضرت موسى يا حضرت مسيح نمىاز اين که بگذري  ٢٨.شد

به توحيد خدا و رسالت حضرت محّمد باشد بلکه شهادت به توحيد خدا و رسالت حضرت موسى يا حضرت عيسى 

اى شريعت خاّص اند هرگز اسالم به معن بنابراين آشکارست که اديان گذشته که به صريح قرآن اسالم بوده.  بوده است

اند پس ذکر واژۀ اسالم براى اديان ديگر در قرآن کريم بيانگر اين اصل است که حقيقت راستين اسالم  اسالم نبوده

چيزى جز امر الهى و وحى الهى نيست که بايد مسلمانان و همۀ افراد بشر بآن ناظر باشند و در نتيجه هر گاه و هر زمان که 

يانت جديدى ظاهر گرديد آنرا قبول کنند نه آنکه به ظاهر اسالم تمّسک کرده و از حقيقت همان اسالم راستين بشکل د

  .آن غفلت کنند

بدين ترتيب که در عين تأکيد بر آنکه .  گيرد همين مطلب بشکل ديگرى نيز بارها در قرآن کريم مورد تأکيد قرار مى

هاى روحانى است قرآن مجيد بر اين نکته تصريح  حقيقت اّمت اسالم امر متعالى الهى است که مشترک همۀ اّمت

                                                 
دء و وصول باو حاصل نميشود مگر بمعرفت و وصول اين کينونات مشرقه از شمس حقيقت  و معرفت مب:   حضرت بهاءاهلل مى فرمايند ٢٦

ت و باطنيّت پس از لقاء اين انوار مقّدسه لقآء اهلل حاصل ميشود  و از علمشان علم اهلل  و از وجهشان وجه اهلل  و از اوليّت و آخريّت و ظاهريّ 

اِهُر و الَْباِطن "حقيقت بانّهاين جواهر مجرده ثابت ميشود از براى آن شمس  و همچنين سائر اسماء عاليه و صفات  "ُهَو االّٔوُل َو االِٓخُر َو الظ

  متعاليه

   ١١١-١١٠حضرت بهاءاهلل،  كتاب ايقان، ص  

يعنى حضرت ابراهيم نه . مًاميفرمايد ما کان ابراهيم يهوديًّا و ال نصرانيًّا و لکن کان حنيفا ُمْسلِ  ٦٠بعنوان مثال در سورۀ آل عمران آيه   ٢٧

  . يهودى بود و نه مسيحى بلکه حنيف و مسلم بود

 ١٥٠تا  ١٤٢سوره بقره آيه    ٢٨
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  ٢٩.نمايد که هر اّمتى را پايان و اجلى است و زمانى که پايان آن فرا برسد ساعتى تقّدم يا تأّخر نخواهد يافت مى

خواهد بود و اين امر بر ضرورت تداوم فيض الهى " لکّل اّمة اجل"آشکارست که اّمت اسالم هم مشمول اصل کلّى 

  . نمايد بزرگترين جلوۀ عدل و فضل الهى تأکيد مىبعنوان 

اى به  اين تعابير دريچۀ تازه.  دهد الهيّات بهائى تعبير بديعى از حقائق روحانى و آيات کتب مقّدسه بدست مى

  .گردد نظر به کوتاهى اين جزوه فقط به يک مثال آنهم باختصار اکتفاء مى.  گشايد مکان آزادى و عرفان باز مىالفضاى 

در کتب مقّدسه مطالب ظاهرًا .  يکى از نکات بغرنج کتب مقّدسه اعتقاد به روز جزاء، روز قيامت و يوم حساب است

متناقضى در اين مورد بيان شده است  که ظاهر بسيارى از آنها نيز بيشتر از تمثيلى اخالقى و نه واقعيّتى عينى حکايت 

کند در عين حال که  کند و آنرا به پايان تاريخ ارجاع مى ز رستاخيز گفتگو مىبعنوان مثال قرآن کريم از عالئم رو.  کند مى

.  کند بودن و احياء حمزه سيّدالّشهداء در زمان حيات حضرت محّمد حکايت مى همان کالم الهى بصراحت از مرده

در انجيل مؤّکد فرمود  حضرت مسيح نيز  ٣٠.تواند مفهوم ظاهر اين واژه باشد شدن نمى آشکارست که مفهوم مردن و زنده

قيامت . آثار بهائى حقيقت راستين مفهوم رستاخيز و احياى از قبر را بيان کرده است  ٣١".منم قيامت و حيات"که 

با .  يابد عبارت از قيام پيامبر جديد بر امر الهى است بدين ترتيب قيامت در آخر دوران هر ديانت و مّدنيتّى تحّقق مى

با ظهور پيامبر جديد رو ز رستاخيز .  يابند رسد و همگان حکم مردۀ روحانى مى بل به انتها مىانتهاى يک ديانت دور ق

آنان که به امر الهى پاسخ مثبت داده و به عرفان امر جديد . گيرند تحّقق يافته و همۀ آدميان مورد حساب و جزاء قرار مى

ت و فردوس راستين عبارت از نيل به غايت وجود يعنى پس بهش. گردند شوند همانند حمزه احياء روحانى مى موّفق مى

  .باشد عرفان مظهر امر الهى است در حاليکه آتش و دوزخ چيزى جز حرمان از عرفان نمى

کند اّما  لت مىالاّما اگر چه مفهوم رستاخير و بهشت و دوزخ در واقع به ظهور مظاهر مقّدسه در طول تاريخ د

از نظر امر بهائى حقيقت وجود . مرگ معانى روحانى مخصوصى خواهند داشتبهشت و دوزخ نيز در عوالم پس از 

انسان روح اوست که امرى ماّدى و جسمانى نبوده و لذا محدود به حيطۀ زمان و مکان نيست بدين جهت مرگ جسد 

اّما دوزخ .  دباش نهايت تکامل روح در عوالم روحانى بعد مى عنصرى عبارت از مرگ روح نبوده بلکه سرآغاز مراحل بى

و بهشت نيز در عوالم گوناگون امرى روحانى بوده و صرفًا براى توصيف آن است که از تشبيهات جسمانى بناچار استفاده 

  .  شود اّما اين تمثيالت را نبايد با حقيقت نار و نور يکى دانست مى

                                                 
يعنى هر امتى را پايانى است و وقتيکه .  ٣٤ هو لکل امة اجل فاذا جاءاجلهم اليستأخرون ساعة و ال يستقدمون سوره االعراف آي  ٢٩

 .شداجلش فرا رسيد ساعتى پس و پيش نخواهد 

يعنى آيا  ١٢٢سوره انعام آية  . او من کان ميتًا فاحييناه و جعلنا له نورًا يمشى به فى الناس کمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها  ٣٠

ى کسى که مرده بود و ما او را زنده کرديم و برايش نورى قرار داديم که با آن در ميان مردم گام مى زند مانند کسى است که گوئى در تاريک

 است و راهى به خارج ندارد؟

است منم قيامت و حيات هر که بمن ايمان آورد اگر مرده باشد زنده ميگردد و هر که زنده است  ٢٥آيۀ  ١١در انجيل يوحنا باب   ٣١

  .ايمان مياورد تا به ابد نخواهد مرد
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  هشيــــارى تاريخى و تجــــّدد راستين    : ه

يعنى اصل هشيارى تاريخ، انقالبى بنيادين در صحنۀ دين و فرهنگ و نظام بينى بهائى   اصل دّوم جهان

يکى از نتائج اين اصل آن است که آثار بهائى از ابتداء فرهنگ ارتقاء و تکامل يعنى فرهنگ .  اجتماعى به ارمغان آورد

و به هيچ جامعه و فرهنگ اگر چه مفهوم تجّدد مفهومى عام و کلّى است .  تجّدد راستين را به بشريّت ارائه نمود

اى به مسئلۀ  شود اّما آثار بهائى در عين بحث کلّى درخصوص تجّدد راستين توّجه ويژه بخصوصى محدود و منحصر نمى

حضرت بهاءاهلل در لوح سلطان خطاب به زمامدار وقت ايران ناصرالّدين شاه و نيز در الواح . تجّدد در ايران نمود

عالقۀ .  نيا درخصوص ترّقى و تکامل اجتماعى، فرهنگى و روحانى ايران به بحث پرداختندگوناگون ديگر نظير لوح د

خاّص حضرت بهاءاهلل به پيشرفت ايران بحّدى بود که  به فرزند ارشد خود يعنى حضرت عبدالبهاء مخصوصًا امر 

شمسى برابر با  ١٢٥٤لۀ مدنيّه که در سال اين اثر عظيم يعنى رسا.  فرمودند که کتابى دربارۀ مسئلۀ عمران ايران بنگارند

بخاطر عشق نامشروط .  ميالدى نگاشته گشت يکى از مظاهر عشق شارع ديانت بهائى و فرزند ايشان به ايران بود ١٨٧٥

به توسعه و تکامل ايران بود که حضرت عبدالبهاء اين رساله را بصورت گمنام و بدون ذکر نام خود و بدون کوچکترين 

هدف اين رساله اين بود که مردم ايران حتّى اگر بهائى نيز نشوند به اصالح .  صريحى به ديانت بهائى نگاشتنداشارۀ 

فرهنگى و مذهبى قيام کرده، شکوه و عظمت ديرينۀ ايران کهنسال را اعاده نموده و بجاى فرهنگ تکفير و تفسيق، 

  .هان ارائه نمايندفرهنگى مشّوق صنعت و علم و آزادى و برابرى را به مردم ج

مسئلۀ تجّدد راستين از اصول اساس امر بهائى است چرا که زمينۀ اصلى فرهنگ تجّدد راستين همان اصل 

از اّولين و مهمترين آثار حضرت بهاءاهلل که به بررسى تفصيلى درخصوص هشيارى تاريخى .  هشيارى تاريخى است

بخش اّول به .  سابقه در تاريخ اديان از دو بخش تشکيل شده است اين اثر عظيم و بى.  پردازد کتاب ايقان است مى

پرست که بنام مذهب مانع  کند در حاليکه در بخش دّوم مفروضات فرهنگ ايستا و سنّت اصل تحّرى حقيقت توّجه مى

تجّدد راستين بسيار رابطۀ اين دو بخش با مسئلۀ .  گيرد باشد مورد نفى و ابطال قرار مى تجّدد و تکامل جامعه بوده و مى

فرهنگ .  است  (traditionalism)گرائى پرستى و سنّت در مقابل سنّت (modernity)تجّدد .  ژرف و گسترده است

و استفاده از آنچه که نوين و جديد ولى مثبت و  تجّدد بر آن است که انسان در جهت ترّقى و تکامل قدم زند و از بررسى

رهنگ تجّدد فرهنگ تحّول و پيشرفت است و نهادهاى اجتماعى و فرهنگى را بر بنابراين ف.  مطلوب است نهراسد

پرستى  اّما اگر چه فرهنگ تجّدد نفى فرهنگ سنّت.  سازد اساس اقتضاء سير تکامل تاريخ دستخوش تطّور و تکامل مى

انتخاب را نه تقّدس  باشد يعنى فرهنگ تجّدد مالک نيز مى  (rational)است در عين حال فرهنگى خرد گرا و عقالنى

بدين ترتيب فرهنگ تجّدد در واقع در آِن واحد . داند هاى تغييرناپذير بلکه استفادۀ منّظم از خرد و دانش و تدبّر مى سنّت

پرستى ايستا گراست و ديگر اثبات فرهنگ خردگرائى و پژوهش  مبتنى بر دو جنبۀ متالزم است يکى نفى فرهنگ سنّت

توان تا حّدى  ساز کتاب ايقان و هشيارى تاريخى مشروح در آن اثر را مى ميّت بنيادى تاريخاينجاست که اه. ذهنى

پردازد و هم آنکه  کتاب ايقان هم به مسئلۀ تحّرى حقيقت، روش منّظم پژوهش و فرهنگ خردگرا مى.  متوّجه گرديد
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  .مى سا ز د  داده و اصل هشيارى تاريخى را مؤّکد  گرائى را مورد انتقاد قرار اصل سنّت

افتادگى ايران و ديگر کشورهاى خاور ميانه در دنياى جديد، فرهنگ طرد و تکفير  يکى از علل اصلى عقب

بر اساس اين فرهنگ معاشرت با .  گرديد مذهبى بود که توّسط علماء و زمامداران مذهبى بر عاّمۀ مردم تحميل مى

فرهنگ تکفير .  گرفت ست و گمراهى و ضاللت آنها مورد تأکيد قرار مىاروپائيان و ديگر اقوام و اديان مطرود گشته و نجا

اند و لذا فرهنگ آنان همگى فرهنگ ممسوخ و  بر آن بود که مسيحيان و يهوديان حتّى کتاب خود را عمدًا تحريف کرده

خبر  ات اروپا اساسًا بىاى به مطالعۀ فرهنگ اروپائى نداشتند و از اتّفاق گمراه است در نتيجه مردم خاور ميانه عالقه

بالعکس سران مذهبى اين جوامع خود را داراى فرهنگ برتر دانسته و با تأکيد بر ايستاگرائى مذهبى، .  بودند

قيّت فردى و توسعۀ اقتصادى را گرائى فرهنگى و تقليد از علماء روحيّۀ تحقيق علمى و تکامل فرهنگى و خّال  سنّت

هاى شکوفائى اسالم کشورهاى اسالمى نيروى چيره بر نيروهاى اروپائى بوده و بسيارى  اگر چه در قرن.  سرکوب نمودند

هاى اسالمى قرار داشت اّما اروپائيان با رويکرد به فرهنگ تحقيق  از مناطق اروپا تحت کنترل و تسخير نظامى ارتش

سياسى نيز پيشرفت  علمى و آزادى مذهبى بتدريج در جهت علمى، اقتصادى، اجتماعى و در نتيجه نظامى و

هاى گوناگون اروپا را شکست داده و بتدريج بسيارى  هاى اسالمى فائق بر قسمت انگيزى نموده و بزودى حکومت حيرت

   ٣٢.از مناطق اسالمى را تحت تصّرف و نفوذ خود قرار دادند

يم گرديد اّما هاى استعمارى اروپائى تشديد و تحک افتادگى کشورهاى خاورميانه توّسط سياست اگر چه عقب

در واقع اينکه اروپائيان بتوانند . باشد افتادگى بوده و مى عوامل درونى فرهنگى اين ممالک هم از علل عمدۀ اين عقب

که ممالک اسالمى را تحت تسخير و تصّرف و استعمار قرار دهند و نه بالعکس، خود مستلزم اين است که مستّقل از 

وامع نيز در امکان رشد و توسعۀ علمى، اقتصادى و نظامى آنان تأثير اساسى داشته هاى فرهنگى اين ج استعمار، تفاوت

تأکيد بر لزوم اتّخاذ فرهنگ تحّرى حقيقت در سرتاسر آثار بهائى تأکيد بر علويّت و شرافت و برابرى همۀ افراد .  باشد

روحانى و وجدانى براى تک تک انسانها، آثار بهائى با تأکيد بر لزوم تحّرى حقيقت بعنوان فريضه اى  . انسانى است

وابستگى و اطاعت کورکورانه از علماء مذهبى يعنى تقليد از مراجع دينى را مطرود ساخته و اصل استقالل فکرى افراد و 

بينان اجتماعى بخوبى بر اين نکته واقفند که اعتماد و  تيزهوشان و باريک.  سازد آزادى وجدان و عقيده را مؤّکد مى

ترين موانع  و سرسپردگى عاّمۀ مردم به رؤساى مذهبى از بزرگترين عوامل رکود اقتصادى و فرهنگى و از سرسخت اطاعت

بهمين جهت آئين بهائى بساط مرجعيّت روحانى را درهم دريد، تقليد از هيچ .  باشد قيّت اقتصادى و علمى مىخّال 

.  دمکراسى روحانى را جايگزين پيشواپرستى سنّتى نمود انسانى را جائز نشمرد، و بالعکس در نظام ادارى خويش اصل

از اين روست که در آئين بهائى ديگر کشيش و  آخوندى در کار نيست و بالعکس ادارۀ جامعۀ بهائى بر اساس مشورت 

جاى تعّجب نيست که کتاب . گيرد المللى صورت مى افراد بهائى و انتخاب دمکراتيک نهادهاى محلّى و ملّى و بين

ايقان که اصل وحدت و اتّحاد اديان و اقوام را جايگزين فرهنگ تکفير و تفسيق نمود و اصل تحّرى حقيقت را در مقابل 

ترين شکل از تقليد رؤساى مذهبى توّسط عاّمۀ مردم بشّدت  ترين و قاطع گرائى مؤّکد ساخت به صريح فرهنگ سنّت

                                                 
 Bernard Lewis, What Went wrongبعنوان مثال ن ک به   ٣٢
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  .انتقاد کرد

شيارى تاريخى بهائى است از همان ابتداء يکى ديگر از علل عمدۀ اصل وحدت اديان و انبياء که بازتاب ه

ماندگى اجتماعى، اقتصادى و نظامى ايران و ديگر ممالک خاورميانه را مشّخص و مطرود  فرهنگى رکود و عقب

اد و بدين ترتيب که فقدان آزادى دين و وجدان، تعّرض به عقائد و آزار مردم، نابرابرى و تبعيض حقوقى افر.  ساخت

ترين هادمان روحيّۀ تحقيق و  ها بر اساس اعتقادات ايشان يکى از مهمترين موانع رشد علم و صنعت و از اساسى گروه

هم فقدان آزادى وجدان و هم فقدان برابرى حقوق در جوامع خاورميانه از .  قيّت اقتصادى و فرهنگى استتتبّع و خّال 

طاط اقتصادى و سياسى ايران و ديگر ممالک خاورميانه بوده است در مهمترين علل رکود اقتصادى و فرهنگى و انح

بهمين علّت است که حضرت بهاءاهلل در الواح گوناگون .  حالى که عکس اين امر در مورد اروپا مصداق داشته است

ايند و حضرت فرم خود از جمله لوح سلطان خطاب به ناصرالّدين شاه بر ضرورت آزادى عقيده و دين در ايران تأکيد مى

عبدالبهاء نيز در آثار گوناگون خود از جمله مقالۀ شخصى سيّاح تحّقق حريّت وجدان را شرطى اساسى براى عدالت 

جاى تأّسف است که اين آرمان آزادى و   ٣٣.فرمايند اجتماعى و تکامل و تجّدد و توسعۀ اقتصادى و فرهنگى معيّن مى

ن آماج تعّرض فکرى و ناشکيبائى مذهبى و تبعيض و ظلم حقوقى و توهين و برابرى و دمکراسى از ابتدا خود مهمتري

شناس تيزهوش و منصفى بخوبى از اين نکته آگاه  بى جهت نيست که هر جامعه.  افتراء و خشونت فرهنگى قرار گرفت

شش ايرانيان است که شاخص راستين گسترش و رسوخ انديشۀ دمکراسى و شکيبائى دينى و فرهنگى در ايران درجۀ کو

 .در جهت حمايت از آزادى مذهبى و حقوقى هموطنان بهائى خويش است

از .  شناسان برجسته اى مورد بحث قرار گرفته است پرستى توّسط جامعه تضاد ميان فرهنگ تجّدد با فرهنگ سنّت

ه تعارض ميان فعل توان نام برد که ب را مى)  Max Weber(ق آلمانى ماکس وبر شناس بسيار خّال  اين ميان جامعه

گوياى  است کامالً  اّما مفهوم فعل سنّتى آن چنانکه ماکس وبر آنرا تعريف کرده .  عقالنى و فعل سنّتى تأکيد نمود

مشکل اين است که از نظر ماکس وبر فعل سنّتى آنگونه فعلى است که اساسًا .  باشد پرستى جوامع اسالمى نمى سنّت

ميکند بعبارت ديگر رسوم گذشته بدون آنکه مشمول بررسى و تدبّر عقالنى گشته و  رسوم گذشته را بخاطر عادت تکرار

درستى و نادرستى آنان مورد کنکاش و تأّمل قرار گيرد صرفًا بنا به عادت تکرار و بازسازى شده و موّجه و مطلوب تلّقى 

است يعنى فرهنگى  (rationalization)آشکارست که چنين فرهنگى مانع رشد فرهنگ عقالنيّت و خرد   ٣٤.گردند مى

است که شقوق گوناگون را مورد تأّمل و تدبّر منّظم قرار نداده و بر اساس دانش و عقل دست بانتخاب کار آمدترين و 

گرائى  سازتر از سنّت گرائى حاکم بر کشورهاى اسالمى به مراتب دشوارتر و ويران اّما سنّت.  زند ترين شّق نمى معقول

                                                 
 اين ... ضمائر و وجدان رعايا و برايا باشد چه لزوم که حکومت تعّرض اين و آن و پاپى:   دالبهاء مى فرمايندبعنوان مثال حضرت عب  ٣٣

تزلزل شديد که بر ارکان حکومت شرقيّه واقع فى الحقيقه  امور در جميع ممالک مانع نمّو و ترّقى و داعى انحطاط و تدنّى است گونه

 صول تعّرضيّه استو خطب جسيم اين قوانين و ا سبب عظيم

  ٩٦حضرت عبدالبهاء،  مقاله شخصي سيّاح، ص 

34 Max Weber, Economy and Society I. 
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گرائى مبتنى بر نيروى عادت در مقابل نفوذ فرهنگ خرد  مسئله اين است که سنّت.   باشد ط وبر مىتعريف شده توسّ 

بالعکس اعتقاد .  پرستى چنين نبوده و نيست خورد اّما در خاورميانه نوع فائق سنّت ريزد و شکست مى بآسانى درهم مى

و رسوم آن تنها حکم و رسم معتبر و مشروع است  به اينکه اسالم آخرين شريعت الهى است و در نتيجه احکام و شعائر

ها نه يک عادت فرهنگى بلکه تبلور مطلق اراده و  پرستى را بوجود آورده است که در بطن آن سنّت نوع خاّصى از سنّت

تنى گرائى مب گرائى بسيار توانمندتر از سنّت آشکارست که مشروعيّت چنين برداشتى از سنّت.  کالم الهى قلمداد گرديدند

بودن يک شکل  ق امر الهى و لذا اعتقاد به ابدىبر عادت است در نتيجه تفّکر ايستاى مذهبى و انحراف از روح خّال 

. خاّص ظهور امر الهى يعنى شريعت اسالمى از بزرگترين موانع رشد و تکامل اقتصادى و اجتماعى درآمده است

يخى آن، چه انقالب اساسى و شگرفى در فرهنگ ايران و بينيم کتاب ايقان و انديشۀ هشيارى تار اينجاست که مى

اصل تحّرى حقيقت و اصل هشيارى تاريخى هر دو از ريشه موانع بنيادين فرهنگ تجّدد و .  سازد خاورميانه را نمايان مى

  .شکنند خردگرائى راستين را درهم مى

کند بلکه بسيارى از خصال اساسى مفهوم  ى مىگرائى جاهالنه را نف اّما انديشۀ تجّدد در آئين بهائى نه تنها سنّت

هشيارى تاريخى بهائى مفهوم بديعى از تجّدد بدست داده است که اگر چه .  دهد تجّدد غربى را نيز مورد سئوال قرار مى

بحث .  داند با عناصرى از مفهوم متداول تجّدد موافق است ولى بهيچوجه تجّدد راستين را با تجّدد غربى  يکسان نمى

اّما بطور .  پذير نيست فصيلى در اين خصوص نيازمند توّجه به مباحث گوناگونى است که در اين جزوۀ کوتاه امکانت

شناسى غرب دستخوش تعارضات و تناقضاتى غيرقابل حّل بود و  کلّى بايد گفت که مفهوم تجّدد در فلسفه و جامعه

ا شکست داده و تاحدود زيادى فلسفۀ پسامدرن ها بالمآل فلسفۀ تجّدد گرائى ر بهمين جهت اين نارسائى

(Postmodernism) پرستى  مفهوم تجّدد راستين بهائى نه سنّت.  يا مابعد تجّدد در ميان انديشمندان غربى حاکم شد

هاى  پرستى مذهبى از لزوم توّجه به ارزش سنّت.  گرا مى باشد ستيز غربى و نه مابعد تجّدد پوچ مذهبى، نه تجّدد دين

قيّت او را دانسته و لذا انسان و خّال ) غيرقابل تحّول(ها را ايستا و غيرتاريخى  کند ولى اين ارزش حانى صحبت مىرو

دراين انديشه تحميل قوانين و احکام ابدى بر جوامع انسانى مستلزم تعّرض بر خردگرائى و .  نمايد سرکوب و طرد مى

پرستى مذهبى يکى  غربى نيز بخاطر آنکه مفهوم ديانت را با سنّت اّما فرهنگ تجّدد. هاست قيّت انسانآزادى و خّال 

ها را از خرد  هاى روحانى و تجّدد قائل گشت و در نتيجه بر آن شد که ارزش تلّقى کرد به تضاد و تعارض ميان ازرش

 تجّدد غربى خدا و بهمين جهت بود که در فلسفۀ چيرۀ. هاى روحانى استنتاج نمايد انسانى و بدون توّجه به خدا و ارزش

اّما اين انسان و خردگرائى او اساسًا بر اساس .  نشست الهام ربّانى از صحنۀ تاريخ و جامعه طرد شده و انسان بجاى خدا 

پرستى  نتيجۀ اين امر آن شد  که باز همانند فرهنگ سنّت. گرديد جنبۀ ماّدى بشر تعريف شده و تماميّت وجود وى مغفول 

ذهبى بجاى توافق و همآهنگى دين و عقل، فرهنگ تجّدد غربى نيز از تعارض و تناقض خرد و مذهب گرائى م و جزم

گشت حال در اين فرهنگ جديد جوانب روحانى انسان  پرستى مذهبى خرد مطرود مى اّما اگر در سنّت.  گفت سخن 

  .گرديد اى خرافى تصوير  اسطوره

از طرفى خردگرائى تجّدد غربى آدمى را جانشين خدا .  ست بوداّما فرهنگ تجّدد غربى از ابتدا محکوم به شک
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اّما از .  قابل توجيه دانست (instrumental reason) گرائى ابزارى  ساخت و اصول اخالقى را صرفًا بر اساس اين خرد

.  دفاع نمود ينفک همۀ آدميانالنها و يا حقوق  طرف ديگر نيز شديدًا از اصولى اخالقى مانند اصل حقوق طبيعى انسا

ها در چارچوب  در واقع انديشۀ تجّدد غربى با دفاع از حقوق طبيعى همۀ آدميان از ضرورت آزادى و خودمختارى انسان

برابرى حقوق ايشان حمايت کرد و در نتيجه از لزوم آزادى فعل اقتصادى مبتنى بر اصل قرارداد داوطلبانه، دمکراسى 

ناپذير  توان اصل حقوق طبيعى و انفکاک اما  مشکل اين است که بهيچوجه نمى.   سياسى و آزادى وجدان سخن گفت

متافيزيکى است و در    در  واقع مفهوم حقوق طبيعى  انسان  مفهومى کامالً .  انسان را از خردگرائى ابزارى  استنتاج نمود

قرن هيجدهم   (the Enlightenment)فالسفۀ روشنگراى. واقع مبتنى بر تعريفى روحانى از عالم هستى و انسان است

فرانسه اگرچه در غالب مواقع هر گونه مفروض روحانى را ظاهرًا با فرياد و دشنام مطرود ساختند اّما در واقع همۀ ايشان 

اصل شرافت و تساوى حقوق .  بصورى ناخودآگاه از اصول دينى در تقويم اخالق و فلسفۀ اجتماعى خود مدد جستند

ًا در صورتى قابل استنتاج از خرد است که اين خرد صرفًا خردى ابزارى و تکنيکى نبوده بلکه در آِن طبيعى آدميان صرف

به عبارت ديگر همآهنگى و انطباق و تعاضد دين و عقل .  نيز باشد(spiritual reason)واحد، خردى روحانى 

شنگراى غربى از اين امر غافل بوده و فلسفۀ رو. امکان دفاع خرد از اصل حقوق طبيعى آدميان است فرض ضرورى پيش

شناسان هر چه بيشتر اين تضاد  اّما در قرن بيستم فالسفه و جامعه.  متوّجه اين تناقض درونى نظام فکرى خويش نگشت

گرائى  در نتيجه نسبيّت.  درونى را متوّجه گشتند و نتيجۀ اين امر آن بود که فلسفۀ تجّدد غربى از درون درهم شکست

توان بهتر از فلسفۀ اخالقى ديگرى  و اينکه بهيچوجه هيچ نوع فلسفۀ اخالقى را نمى (moral relativism) اخالقى

باين صورت بود که فلسفۀ تجّدد غربى شکست خورد و .  ينفّک آدمى گشتالدانست جايگزين اصل تساوى حقوق 

اين فلسفه نيز هر گونه تعريف روحانى از .  ف کردپسامدرن تصرّ   (nihilism)گرائى گرائى و هيچ جاى آن را فلسفۀ نسبيّت

نتيجه آن شد که . ها را از هرگونه شرافت و عّزت ذاتى تهى و عارى نمود عالم هستى را مغفول گذارد و در نتيجه انسان

و گرائى فرهنگى حاکم گرديد و در نتيجه بر طبق فلسفۀ پسامدرن آدمى چيزى جز انعکاسى از فرهنگ  فلسفۀ نسبيّت

گرائى  سنّت گروه خود نبوده، هرگونه مالک کلّى اخالقى نفى گرديده و تنها مالک درستى و نادرستى يک فعل  سنّت

  .اجتماعى گشت

هاى روحانى  پرستى آغاز گرديد ولى بخاطر نفى ارزش بينيم که فلسفۀ تجّدد غربى با طغيان عليه سنّت مى

تيجه فرهنگ جايگزين آن يعنى فرهنگ پسامدرن بار ديگر  به فرهنگ دستخوش تعارضى شد که غيرقابل حّل بود و در ن

پرستى مذهبى نبود بلکه سنّت صرفًا بخاطر آن که سنّت  پرستى سنّت اّما اين بار اين سنّت.  پرستى رجوع نمود سنّت

مورد دفاع قرار پرستى مذهبى بر اساس اعتقاد به خدا و جبر الهى  اگر سنّت.  فرهنگى است مطلوب و مشروع تلّقى شد

پرستى مکتب پسامدرن  اّما سنّت.  گرديد پرستى فلسفۀ پسامدرن بر اساس اعتقاد به مرگ خدا توجيه  گرفت حال سنّت مى

کند و از ارزش  ها دفاع مى از طرفى  اين مکتب از دلبخواهى بودن همۀ ارزش.  نيز دستخوش تعارضى بنيادى است

گويد ولى از طرف ديگر از اصل تکثّر فرهنگى نيز دفاع کرده  و اخالقى سخن مى ها و اصول فلسفى مساوى همۀ فرهنگ

اّما آشکارست که اين دو اصل با هم در .  گويد المللى سخن مى رى و يا استعمار بينالو عليه نژادپرستى يا مردسا
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گرا بلکه اعتقاد به اصل  پرستى نسبى اگر نژادپرستى بد است درآن صورت مالک نادرستى نژادپرستى نه سنّت. تناقضند

کند و از  مکتب پسامدرن از طرفى هر فرهنگى را تائيد مى.  ها است ناپذير همۀ انسان شرافت و حقوق برابر و انفکاک

چنين تناقض فاحشى هنوز براى اکثر . سازد ر و استعمارى را مطرود مىالهاى نژادپرست و مردسا طرف ديگر فرهنگ

  .هشيارى درنيامده است طرفداران اين مکتب به صحنۀ

ق انسان و تاريخ مطابقت دارد و از تناقضات عمدۀ نظرى عارى و برکنار اى که با روح خّال  آشکارست که فلسفه

بالعکس فلسفۀ راستين و مطابق روح عصر در عين .  گرا پرستى جزمى است و نه مکتب پسامدرن هيچ باشد نه سنّت مى

اين نظريّۀ نظريّه .  باشد ت انديشۀ غربى تجّدد نيز برى مىالنمايد از اشکا مى حال که از اصول مطلوب تجّدد دفاع

آئين بهائى اين مفهوم بديع از تجّدد را به بشر . تجّدد راستين است که در واقع انديشۀ ارتقاء و ارتفاع مقام انسان است

نيّت آن صرفًا خردگرائى تکنيکى و ابزارى امر بهائى با خردگرائى موافق است اّما خردگرائى و عقال. ارائه کرده است

اّولين بعد خردگرائى بهائى خرد تکنيکى و .  نيست بالعکس اصل عقالنيّت در آثار بهائى داراى ابعاد گوناگونى است

  (practical reason)دّوم خرد اخالقى و عملى.  انجامد صورى و ابزارى است که به رشد علم و صنعت و تکنولوژى مى

و از لزوم وداد و اتّحاد و مساوات  ينفک انسانى را مورد تأکيد قرار دادهالفرهنگى مبتنى بر اصل حقوق است که 

چنين عقالنيّتى در سطح نهادهاى اجتماعى از آزادى معتدالنه اقتصادى و اصل قرارداد دفاع .  گويد درجامعه سخن مى

سبتًا مساوى براى همگان متحّقق باشد و همۀ افراد انسانى هاى ن داند که فرصت کند اّما اين آزادى را محدود بآن مى مى

اين است که مفهوم .  در افعال اقتصادى خود نه تنها به منافع خود بلکه باصول کلّى اخالقى و روحانى نيز تمّسک يابند

از قيد و شرط هر دو  قيد و شرط و نيز نظام اشتراکى آکنده دارى بى تجّدد راستين در امر بهائى از افراط و تفريط سرمايه

در واقع حضرت .  گويد اين تجّدد راستين در صحنۀ روابط سياسى از لزوم دمکراسى سياسى سخن مى. عارى است

تأکيد صريح و مکّرر حضرت بهاءاهلل بر لزوم توّجه به .  بهاءاهلل اّولين ايرانى هستند که از دمکراسى سياسى دفاع فرمودند

بهمين سان در رسالۀ مدنيّه حضرت  ٣٥.ميالدى مطرح گرديده است ١٨٦٠يشان در دهۀ دمکراسى سياسى در آثار ا

ميالدى در مورد تجّدد و توسعۀ ايران نگاشته شد از لزوم و مطلوبيّت  ١٨٧٥شمسى يا  ١٢٧٤عبدالبهاء که در سال 

شد بر لزوم آزادى دين و  ديده به عالوه تجّدد راستين چنان که قبالً  ٣٦.دمکراسى سياسى در ايران سخن رفته است

                                                 
و سمعنا بأنّک اودعت زمام المشاورة بايادى الجمهور نعم ما : " حضرت بهاءاهلل در لوح خطاب به ويکتوريا ملکۀ انگليس ميفرمايند   ٣٥ 

مور و تطمئّن قلوب من فى ظلّک من کّل وضيع و شريف ولکن ينبغى لهم أن يکونوا امناء بين عملت الّٔن بها تستحکم اصول ابنيّة االٔ 

اين کار   .سپرده اى دست جمهور مردم  يعنى و ما شنيده ايم که تو زمام مشورت را به  .العباد و يرون انفسهم وکالء لمن على االرض کلّها

وده بناى امور استحکام مى يابد و دلهاى همه اتباعت از کهتر و برتر اطمينان مى نيکى است که انجام دادى چرا که به اين وسيله شال

  .ولى شايسته است که ايشان امين مردم بوده و خودرا نماينده همه مردم روى زمين بشمارند. گيرد

  ٢٨١، ص ٤جلد  - اسداهلل فاضل مازندراني،  امر و خلق 

و به نظر .. لس و تاسيس محافل مشورت اساس متين و بنيان رزين عالم سياست است تشکيل مجا:  حضرت عبدالبهاء مى فرمايند  ٣٦

. اين عبد چنان مى آيد که اگر انتخاب اعضاى مقننه در مجالس ممالک محروسه منوط به رضايت وانتخاب جمهور باشد احسن است 
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به . فرض اصالح و تکامل جامعه در آثار حضرت بهاءاهلل اعالن شده است نمايد و اين امر پيش عقيده و وجدان تأکيد مى

  .عالوه در تجّدد راستين بهائى بر لزوم تحّقق تساوى حقوق زن و مرد در جامعه مکّرر تأکيد شده است

دهد اّما اين عقالنيّت  ح کلّى ظاهرى تمّدن و تجّدد راستين را بدست مىاگر چه عقالنيّت اخالقى و عملى طر

امر بهائى چنان که ديديم مبتنى بر تعبيرى .  براى آنکه قرار و دوام و معنا يابد بايد که با عقالنيّت روحانى نيز توأم گردد

در ارتباط با ديانت و امور روحانى نيز  گرائى و تحّرى حقيقت را روحانى از عالم هستى است و حضرت بهاءاهلل لزوم عقل

هاى راستين اخالقى توّسط خرد را  چنين عقالنيّتى است که زمينۀ عينى استنتاج ارزش.  اند مورد تأکيد قاطعانه قرار داده

 ستيز نيست بلکه خردى است که جوانب گوناگون هستى اّما اکنون ديگر اين خرد صرفًا خرد ابزارى دين.  کند ميّسر مى

فرض اصلى هشيارى  عقالنيّت روحانى پيش. هاى روحانى است دهد و ملهم از ارزش آدمى را بيکديگر پيوند مى

  .تاريخى بهائى است

آثار .  بايد به يک نکتۀ ديگر هم اشاره کرد و آن تأکيد بر ضرورت هنر و لطافت و زيبائى در مدنيّت بهائى است

هاى صنعتى و اقتصاديش، آن کار را در نهايت  کند، از جمله فّعاليّت ه مىخواهد که در هر کارى ک بهائى از آدمى مى

لذا همانند خداوند عمل . کمال ممکن در حّد خود انجام دهد و در هر امرى اصل لطافت و زيبائى را مراعات نمايد

يب مدنيّت اقتصادى و بدين ترت. پردازد کند يعنى صانعى شود که در صنعت خود همه چيز را در علّو کمال و زيبائى مى

نمايد و در نتيجه عقالنيّت و  هاى روحانى از اصل زيبائى و لطافت نيز پيروى مى صنعتى عالوه بر اخالق و ارزش

  . يابد اى مى خردگرائى بهائى ابعاد بسيار متنّوع و پيچيده

.  توان اين جزوۀ کوتاهستاّما انديشۀ تجّدد در آثار بهائى داراى جوانب بديع ديگرى است که بحث آن خارج از 

اين دو مفهوم بديع يکى اصل نفى .  اّما بايد در اين ميان به دو جنبۀ بسيار اساسى مفهوم تجّدد در امر بهائى اشاره نمود

اّما هر دو اين اصول به تفصيل در .  فرهنگ خشونت از صحنۀ روابط انسانى و ديگرى اصل رويکرد جهانى است

شمول مشروح شده است که موضوع بحث ما در  حضرت بهاءاهلل يعنى اصل رويکرد جهان بينى سّومين اصل جهان

  .قسمت بعد است

  شمول                      صلح جهانى و رويکرد جهان: و

چنانکه در آغاز گفته شد هدف و غايت اصلى همۀ تعاليم بهائى تحّقق وحدت عالم انسانى و صلح عمومى در 

رويکرد .  دهد بينى حضرت بهاءاهلل را نيز تشکيل مى ا اين هدف در واقع سّومين اصل جهانامّ .  سراسر جهان است

مبناى عينى اين وحدت را تعبير روحانى عالم  اّوالً .  ناپذير است شمول حضرت بهاءاهلل از دو اصل ديگر انفکاک جهان

                                                                                                                                                             
د که مبادا صيت و شهرتشان مذموم گردد و از درجه امور عدل و داد را مراعات مى نماين چه که اعضاى منتخبه از اين جهت قدرى در

 . حسن توجه اهالى ساقط شوند

  ٢١حضرت عبدالبهاء،  رساله مدنيه، ص  
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نه نظرى شخصى يا ترجيحى  دهد بطورى که کوشش در جهت تحّقق وداد و يگانگى و صلح هستى تشکيل مى

در عين حال لزوم تحّقق چنين .  طلبانه بلکه امرى اعتقادى و از مقتضيات ضرورى باورهاى روحانى بهائى است انتفاع

.  هاى جهان فعلى است وحدت و ودادى بر طبق اعتقادات بهائى مقتضاى تکامل تاريخ و تنها چارۀ مشکالت و دشوارى

  .وم منطقى هشيارى تاريخى بهائى استبه عبارت ديگر اين اصل لز

در تاريخ بشر از .  دوستانه تفاوت بنيادى دارد اّما اصل وحدت عالم انسانى کيفًا با هر گونه شعار انتزاعى نوع

دوستى  در آثار خود بيان  اند بسيارى از انديشمندان يا شعرائى که جمالتى حاکى از نوع جمله در تاريخ ايران بوده

رى الّما متأّسفانه غالب همان شعراء در حين سخن از مقام زن او را به نفس اّماره تقليل داده و از نظام مردساا.  اند کرده

گى و  بهمين ترتيب هيچيک از اين شعراء نه از لزوم دمکراسى سياسى و نه از ضرورت تحريم برده.  اند دفاع کرده

اصل جامع وحدت .  اند بودنشان سخن گفته  س مؤمن و کافردارى و نه از فريضۀ نفى تبعيض حقوق افراد بر اسا برده

از طرفى وحدت عالم انسانى بر لزوم .  عالم انسانى در آثار بهائى در آِن واحد اصلى است روحانى، اخالقى و اجتماعى

سياسى،  کند و از طرفى طرحى نو از تمامى مؤّسسات و نهادهاى اجتماعى، دوستى تأکيد مى اخالق محبّت و وداد و نوع

بدين جهت است که تقليل اين اصول شگرف بهائى به نظريّات .  کند المللى جهان ارائه مى اقتصادى، مدنى و بين

  .باشد نظرانه مى ديگر بسيار کوته

اى که در  از نقطه نظر حضرت بهاءاهلل عالم انسانى وارد مرحلۀ جديدى از تکامل و تحّول خود شده است مرحله

از اين جهت است که از .  سانى حکم يک هيکل واحد يعنى پيکرى پيوسته و متعامل و واحد يافته استآن همۀ عالم ان

ق و پيشرو مستلزم رويکردى است که چه از نظر هاى دنياى فعلى و ايجاد تمدنّى خّال  نظر حضرت بهاءاهلل حّل دشوارى

مؤّسسات بشرى حکم وحدت عالم انسانى و صلح احساس و عالقه و اعتقاد افراد بشر و چه از جهت ماهيّت نهادها و 

در چنين .  هاو تعّصبات جاهالنه است داورى اى مستلزم ترک همه گونه پيش چنين انديشه.  سازد عمومى را متحّقق 

باعتقاد ديانت  با يکديگر پيوند و الفت بخشد واّال ها را  اى است که ديانت بايد عامل صلح و وداد باشد و انسان انديشه

همچنين هر   ٣٧.دينى بهتر از آن است که دين باعث بيگانگى و کينه و نفرت ميان افراد بشر گردد ائى نبودن دين و بىبه

هاى گوناگون دفاع نمايد  گونه تعّصب نژادى و قومى و ملّى که از استثمار و تبعيض گروهى نسبت به گروه ديگر به بهانه

ها را بعنوان آينه و مظاهر اسماء و صفات  تقّدس و تساوى فرد فرد انسان بايد بکلّى مطرود گردد و بجاى آن فرهنگى که

بهمين سان اصل وحدت عالم انسانى مستلزم نفى کامل نظام   ٣٨.دهد جايگزين گردد الهى مورد تأکيد قرار مى

                                                 
دين بايد سبب * حضرت بهاءاهلل ميفرمايد اگر دين سبب اتحاد نشود عدمش بهتر از وجود است :  حضرت عبدالبهاء مى فرمايند  ٣٧

  دوائى سبب مرض گردد نخوردن آن دواء بهتر است  اکر* دوا بجهت شفاست * محبت شود 

   ٥٥حضرت عبدالبهاء،  خطابات جلد اول، ص  

انشاء اهلل ملل شرق و غرب با يکديگر التيام يابند تا اين که اين تعّصبات دينى ،وطنى ،مذهبى :  حضرت عبدالبهاء مى فرمايند  ٣٨  

بنيان انسانى است چون نظر به تاريخ مى کنيم مالحظه مى نمائيم که از بدايت  ،سياسى ،جنسى در ميان بشر نماند هر نوع تعّصب هادم
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مساوى، کبوتر  رى و هر گونه اهانت به مقام شامخ بانوان است تا آنکه زنان و مردان همانند دو بال همآهنگ والمردسا

  .عالم انسانى را در ارتقاء و آزادى پرواز دهند

جزئيّات .  گشايد شمول بهائى طرحى جديد و نقطه نظرى بديع در مقابل چشمان ما باز مى اصل رويکرد جهان

 اّما بعنوان مثال بايد گفت که رويکرد وحدت عالم.  اى خارج از عهده اين بحث مختصر است چنين تحوّل همه جانبه

که سالهاست انديشمندان شرق و غرب را  (Globalization)جهانى شدن     انسانى ديدگاهى نوين درخصوص بغرنج

بطور خالصه و بدون ورود در جزئيّات، دو نظر متعارض درخصوص مسئلۀ .  نمايد متحيّر و مضطرب کرده است ارائه مى

ها، طرفداران  هاى گوناگونى نظير مارکسيست ه توّسط گروهنظر اّول ک  ٣٩.اند شدن در مقابل يکديگر قرار گرفته جهانى

شدن امرى نامطلوب  گردد بر آن است که جهانى پرستى افراطى مطرح مى مکتب پسامدرن و قائالن به نژادپرستى و مليّت

رچوب از نظر  اين گونه افراد وضع مطلوب آن است که افراد و جوامع در چا.  و منفى است و بايد آنرا مطرود ساخت

فرهنگى و ملّى و نژادى و قومى و دينى محدود خود بمانند و روابط اقتصادى و فرهنگى و سياسى با جهان خارج را به 

اّما آشکارست که چنين .  حرکت نمايند(tribalism) گرائى  هاى انسانى در جهت قبيله حّد اقّل برسانند تا آنکه همۀ گروه

از آن گذشته چنين حرکتى نه قدمى در جهت ارتقاء و .  تر از وضع فعلى است تر و نامطلوب راه حلّى بمراتب عقيم

بعالوه چنين تقهقر و بازگشتى با .  پرستى جاهالنه است روى و سنّت تکامل بلکه قدمى در جهت ارتجاع و پس

  .  گريز نيست مقتضيات و واقعيّات اجتماع و تکامل تاريح در ستيز است و جز افسانه يا کابوسى واقع

شدن را عبارت از نظام رقابت آزاد  شود جهانى اّما گروه دّوم که بيشتر از قائالن ليبراليزم افراطى تشکيل مى

المللى حمايت  کشورهاى جهان درخصوص اقتصاد و سياست و فرهنگ دانسته و در نتيجه از وضع موجود نظام بين

المللى موجود در دنيا  که نظام اقتصادى و سياسى و بين اّما آشکارست.  دانند کرده و آنرا با عدالت و پيشرفت يکى مى

شدن در وضع فعلى در عين حال که منافع مهّمى  بالعکس جهانى.  شدن راستين بيانجامد نظامى نيست که به جهانى

شدن  در اين صورت جهانى.  آورد هاى بسيارى نيز خصوصًا براى کشورهاى فقير بوجود مى ها و دشوارى آورد زيان ببار مى

  .باشد زند اگر چه داراى منافعى هم براى همۀ دنيا مى در چارچوب نظام موجود تا حّدى به نابرابرى جهان دامن مى

بديعى درخصوص اين مسئلۀ بغرنج عملى و نظرى ارائه  در اينجاست که اصل سّوم آئين بهائى ديدگاه کامالً 

گرا، فرهنگ بيگانگى و فرهنگ جدائى مخالف است  بيلهديانت بهائى با هر گونه حرکت در جهت فرهنگ ق.  دهد مى

شمول و اتّحاد عالم انسانى را امرى ضرورى و مطلوب و مقتضاى  بالعکس امر بهائى حرکت در جهت رويکرد جهان

شدن فعلى زمين تا آسمان فرق دارد چرا که مفهوم  شمول با مفهوم جهانى اّما اين رويکرد جهان.  شمارد تکامل تاريخ مى

شدن فعلى، در واقع تثبيت نظام ملّى و رقابت در چارچوب اين نظام ملّى بر اساس درجۀ قدرت کشورهاى  هانىج

                                                                                                                                                             
عالم تا يومنا هذا هزاران حرب و قتال حاصل شده و هر خونريزى که واقع گرديده منبعث از تعّصب بوده جميع محاربات يا منبعث از 

 ث از تعّصب جنسى بودهتعّصب دينى يا منبعث از تعّصب مذهبى يا منبعث از تعّصب سياسى يا منبع

   ٢٨٩، ص ٢خطابات  جلد  حضرت عبدالبهاء، 

39 David Held and Anthony McGrew (eds.), Globalization/Anti-Globalization. 
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شدن خود قبل از هر چيز مستلزم آن است  که اين نظام ملّى  گوناگون است در حالى که مفهوم راستين و مطلوب جهانى

ه نهادهاى جهانشمول نوينى در سطح جهانى محّقق حاکم بر جهان خود دستخوش تحّول بنيادى گردد بدين ترتيب ک

و حقوق را براى همۀ مردم جهان محّقق سازد  تا آنکه رقابت جهانى با   گردد که امکان حّد اقّل تساوى در فرصت

شدن در حيطۀ کنترل و اداره دمکراتيک مردم جهان  معاضدت و اتّحاد جهانى همراه گردد و در نتيجه فرايند جهانى

  .  و در خدمت تکامل و عدالت جهانى حرکت نمايددرآيد 

ميالدى اعالن فرمودند که نظام  ١٨٦٠حضرت بهاءاهلل در خطابات خويش به زمامداران عالم در دهۀ 

پرخاشگرى و رقابت بين المللى بايد جاى خود را به نظامى جهانى بخشد تا مؤّسسات جهانى آن نظام بديع چارچوب 

شدن نه فرار  مشکالت فعلى جهانى  حلّ  در چنين ديدگاهى راه.  نه ميان کشورها را ببار آوردالعادصلح و اتّحاد و رقابت 

اين است که .  ق و سازنده باشنداز ارتباط بلکه حرکت در جهت اتّحادست تا ارتباطات جهانى بجاى ويرانگرى، خّال 

باشد بدين ترتيب که  ى سياسى نيز مىاز نظر آئين بهائى اصل وحدت عالم انسانى در واقع مقتضاى اصل دمکراس

  المللى تنها توسط قانون زور و تصادف و ناخودآگاهى جمعى تنظيم بجاى وضع فعلى که روابط و حوادث جهانى و بين

مى شود  بايد که سرنوشت مردم جهان از طريق تشکيل مؤّسسات سياسى جهانى و بر اساس مشارکت دمکراتيک همۀ 

جاى خوشوقتى است که نفراتى . شمول تعيين و تنظيم گردد ت جهانى و دمکراسى جهانملل جهان از طريق مشور

  ٤٠. اند شمار از انديشمندان دهۀ اخير در جهت اين طرز فکر حرکت کرده انگشت

اين جزوه را با .  شمول حضرت بهاءاهلل دعوت ايشان به صلح جهانى است يکى از مهمترين مظاهر رويکرد جهان

  .رسانيم اين مورد بانتها مى بحث کوتاهى در

اصل صلح جهانى و فرهنگ وداد و الفت و يگانگى هستۀ آثار حضرت بهاءاهلل و غايت نهائى رسالت ايشان 

توضيح آنکه حضرت بهاءاهلل .  توان بوضوح در سه مرحلۀ اظهار امر حضرت بهاءاهلل مشاهده کرد اين امر را مى.  است

.  شوند ه در اصطالح بهائى اظهار امر خفى، اظهار امر عمومى و اظهار امر علنى ناميده مىداراى سه اظهار امر بودند ک

اين حادثه .  اظهار امر خفى در واقع عبارت از تولّد آئين بهائى و اّولين تجلّى ظهور وحى در قلب حضرت بهاءاهلل است

حضرت .  صورت پذيرفت) ميالدى١٨٥٢هجرى قمرى و  ١٢٦٩(شمسى     ١٢٣١چال طهران در سال  شگرف در سياه

  :اند بهاءاهلل خود اين حادثه را توصيف فرموده

اّما محّل ... الحقيقه دخمۀ تنگ و تاريک از آن افضل بود اّما سجن که محّل مظلوم و مظلومان بود فى

منفذ تاريک و معاشر قريب صد و پنجاه نفس از سارقين و قاتلين و قاطعين طرق بود مع اين جمعيّت محل 

اش خارج از بيان و آن جمع اکثرى  نداشت جز طريقى که وارد شديم اقالم از وصفش عاجز و روائح منتنه

انّا ننصرک "ها در عالم رؤيا از جميع جهات اين کلمۀ عليا اصغاء شد  و در شبى از شب... لباس و فراش بى

  ٤١. االمنين تخف انّک منال تحزن عما ورد عليک و ال . بک و بقلمک 

                                                 
40 David Held, Democracy and the Global Order. 
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ما ترا بتوّسط " (انّا ننصرک بک و بقلمک"بينيم که اّولين تجلّى بارقۀ وحى به حضرت بهاءاهلل با جملۀ  ىم

گردد و هستۀ مدنيّتى  توّسط اين بيان است که امر بهائى متولّد مى. گردد آغاز مى.) خودت و قلمت نصرت خواهيم نمود

فرمايد که ما ترا  اين بيان خداوند به حضرت بهاءاهلل بيان مىدر .  شود بديع و جهانشمول در عالم هستى کاشته مى

آنچه که در اين بيان ساده اظهار شده است شالودۀ انقالبى روحانى . بتوّسط وجود خودت و قلمت نصرت خواهيم نمود

م نصرت بدست عالوه بر مسائل پيچيدۀ ديگر، اين بيان تعبير بديعى از مفهو.  و اجتماعى و فرهنگى در تاريخ بشرست

بدين ترتيب که اديان گذشته در بسيارى مواقع براى نصرت و غلبه و اظهار دين خدا دست به کاربرد قهر و .  دهد مى

در عالم اسالم اين حکم نصرت بصورت حکم جهاد و قتال درآمد که مکّررًا در قرآن کريم در مورد .  زده اند خشونت 

ين وحى الهى آغاز شد که نصرت امر خدا صرفًا توّسط وجود حضرت بهاءاهلل و اّما آئين بهائى با ا. آن بحث شده است

هاى مردم است که تنها مالک و مبناى  بدين ترتيب حکمت و بيان و قبول داوطلبانۀ دل.  پذيرد قلم ايشان صورت مى

نفى کامل هر گونه خشونت تعبير بديع اصل نصرت، . سازد  ابالغ امر بهائى بوده و ايمان بدان را مشروع و موّجه مى

  ٤٢.هاست مذهبى، تأکيد بر اصل آزادى عقيده و وجدان، و اثبات تقّدس و حقوق مساوى انسان

ميالدى در خارج از  ١٨٦٣شمسى برابر با  ١٢٤٢همين اصل در اظهار امر عمومى حضرت بهاءاهلل که در سال 

حضرت بهاءاهلل در روز اّول از اين ايّام دوازده روز اظهار بشهادت خود .  گردد شهر بغداد در باغ رضوان رخ داد اظهار مى

اصل اّول اصل رفع شمشير است که در واقع همان اصل وحدت . امر عمومى بود که ايشان سه اصل را اعالن فرمودند

و  اصل سّوم اصل تطهير. اصل دّوم اصل هشيارى تاريخى و استمرار فيض الهى در آينده است. عالم انسانى مى باشد

تقّدس همۀ عالم هستى بر اساس تجلّى همۀ اسماء و صفات خدا بر همۀ اشياء است که حقيقت  هستى را امرى 

  : به بيان حضرت بهاءاهلل. روحانى مى شمارد

در يوم اّول که جمالقدم بر عرش اعظم در بستانى که به رضوان ناميده شد مستوى لسان عظمت به سه 

يکى آنکه سيف در اين ظهور مرتفع است و آخر قبل از الف سنه هر نفسى اّدعا نمايد :  آيۀ مبارکه نطق فرمود

                                                 
که حّق جّل ذکره مقّدس است از دنيا و آنچه در اوست و مقصود از نصرت اين نبوده که  معلوم بوده:  حضرت بهاءاهلل مى فرمايند  ٤٢

نفسى به نفسى محاربه و يا مجادله نمايد سلطان يفعل ما يشآء ملکوت انشاء را از بّر و بحر به يد ملوک گذاشته و ايشانند مظاهر قدرت 

خود خواسته قلوب عباد اوست که کنائز ذکر و محبّت ربّانيّه و خزائن علم و حکمت  و آنچه حّق جّل ذکره از براى. ..الهيّه على قدر مراتبهم

يزل ارادۀ سلطان اليزال اين بوده که قلوب عباد را از اشارات دنيا و ما فيها طاهر نمايد تا قابل انوار تجلّيات مليک اسماء و  اند لم الهيّه

يگانه به مقّر خود آيد يعنى تجلّى اسماء و صفاتش نه ذاته تعالى چه که   بد تا دوستصفات شوند پس بايد در مدينۀ قلب بيگانه راه نيا

آن سلطان بيمثال الزال مقّدس از صعود و نزول بوده و خواهد بود پس نصرت اليوم اعتراض بر احدى و مجادلۀ با نفسى نبوده و نخواهد 

و هوى است به سيف بيان و حکمت و تبيان مفتوح شود لذا هر  بود بلکه محبوب آن است که مدائن قلوب که در تصّرف جنود نفس

به نفسى که ارادۀ نصرت نمايد بايد اّول به سيف معانى و بيان مدينۀ قلب خود را تصّرف نمايد و از ذکر ما سوى اهلل محفوظ دارد و بعد 

اند  ت و آنچه از قبل بعضى از جّهال ارتکاب نمودهمدائن قلوب توّجه کند اينست مقصود از نصرت ابدًا فساد محبوب حّق نبوده و نيس

  ابدًا مرضى نبوده ان ُتقتلوا فى رضاه لخير لکم من ان تقتلوا  

   ٣٠حضرت بهاءاهلل ، سوره هيكل، ص 
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  ٤٣. و ثالث حّق جّل جالله در آن حين بر کّل اشياء بکّل اسماء تجلّى فرموده...باطل است

ن عالم سّومين اظهار امر حضرت بهاءاهللّ با نزول سورۀ هيکل و الواح گوناگون حضرت بهاءاهلل خطاب به زمامدارا

جالب است که هستۀ اصلى اين الواح دعوت پيامبر خداوند از زمامداران عالم، سران مذهبى و .  پذيرد صورت مى

بينيم که ماهيّت آئين بهائى با ابعاد گوناگون  مى. جمهور مردم جهان به صلح جهانى و اتّحاد و اتّفاق و يگانگى است

ات فرهنگ الفت و يگانگى و محبّت جهانى ممزوج و پيوسته مفهوم صلح و اصالح، نفى فرهنگ خشونت، و اثب

  .است

.  حضرت بهاءاهلل در سورۀ هيکل و ديگر الواح خود راه رسيدن به صلح پايدار جهانى را به بشريّت ارائه فرمودند

اين مباحث و اصول بحّدى ژرف و وسيع و دقيق است که هنوز هم بزرگترين انديشمندان علوم سياسى، روابط 

مفهوم صلح .  اى عاجزند شناسى، و يا فالسفۀ سياسى و اجتماعى از ارائۀ چنان بينش جامع و گسترده المللى، جامعه بين

علل و عوامل صلح را نبايد به يک عامل تقليل داد و در نتيجه بايد .   در آثار حضرت بهاءاهلل مفهومى است چند بعدى

براى درک بهتر .  ه نمود تا حرکت در جهت صلح جهانى ميّسر گرددبه همۀ عوامل ساختارى و فرهنگى صلح توجّ 

انديشۀ صلح در آثار حضرت بهاءاهلل به ذکر سه نظريّۀ کلّى درخصوص صلح در مباحث کنونى انديشمندان جهان اشاره 

هر سه نظريّه  . داند هر يک از صاحبان اين سه نظريّه نظر خود را صائب و نظريّات ديگر را نادرست مى.  کنيم مى

اّما پيام حضرت بهاءاهلل در وسط قرن نوزدهم .  کنند و يک بعدى را ارائه مى (reductionistic)گرايانه اى تقليل انديشه

  .همۀ اين عوامل را به صراحت مورد بحث قرار داده و لزوم هر سه عامل را براى تحّقق صلح مورد تأکيد قرار داده است

اين نظريّه .  است که هم اکنون نظريّه چيره در مباحث علوم سياسى است (Realism)گرائى  اقعنظريّۀ اّول نظريّۀ و

بعبارت ديگر بر .  المللى دنيا نيست کنندۀ جنگ يا صلح چيزى جز ساختار نظام سياسى بين بر آن است که عامل تعيين

توان گفت  مى.  شکل بخصوص آحاد اين نظامالمللى است و نه  طبق اين نظريّه، عامل مهم ساختار و نظام روابط بين

گرايانه بر  نظريّۀ واقع.  المللى است در سطح نظام بين  (structuralism)گرائى که اين نظريّه نوعى تعميم مکتب ساخت

المللى فاقد يک  المللى ساختار هرج و مرج و آنارشيزم است يعنى نظام بين آن است  که ساختار نظام سياسى بين

گرايانه و ناسيوناليستى است آحاد و اجزاء  در اين نظام که نظامى ملّى.  نهادهاى مطاع و توانمند جهانى است حکومت و

دهند که همگى با يکديگر در رقابت و ستيز هستند و هر يک ديگرى  المللى را کشورهاى گوناگونى تشکيل مى نظام بين

المللى باعث مخاطره و احساس عدم امنيّت براى  ار هرج و مرج بين بنابراين ساخت.  داند را دشمنى بالفعل يا بالقّوه مى

باشد و در نتيجه همۀ کشورها قبل از هر چيز ديگر در فکر آن هستند که امنيّت خود را در قبال تهديد  همۀ آحاد مى

بر آن است که نظام  گرايانه مکتب واقع.  نتيجۀ اين امر مسابقۀ تسليحاتى جهانى است.  نظامى خارجى تضمين نمايند

کننده  المللى است که تعيين داخلى اين آحاد ملّى اثر مهّمى در تعيين جنگ يا صلح ندارد بلکه اين ساختار نظامى بين

دهند در نتيجه نظريّۀ ايشان در  از آنجا که طرفداران اين نظريّه نفس نظام هرج و مرج را مورد سئوال قرار نمى.  است

.  گردد محدود مى  (balance of terror)و موازنۀ وحشت  (balance of power)مورد موازنۀ قوامورد صلح به بحثى در
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اى و سالحهاى اتمى موازنۀ وحشت در  بعنوان مثال از مهمترين باورهاى اين نظريّه آن است  که با ايجاد نيروى هسته

شود که  که جنگ زمانى عقالنى تلّقى مىبيند چرا  دنيا بصورتى درآمد که هيچ کشورى جنگ را به نفع خود نمى

اّما در دنياى سالحهاى اتمى و .  کشورى بتواند بر ديگرى غلبه کند و بدون تلفات و زيان شديد منافع زيادى بدست آورد

هاى اتمى بعنوان ضامن صلح تلّقى  اى امکانى براى پيروزى در کار نيست و در نتيجه تجهيز کشورها به سالح هسته

ترين دوران صلح ميان کشورهاى توانمند در دوران اخير يعنى پس از  نىالاند که طو اين نويسندگان تأکيد کرده.  شود مى

پردازان  بدين جهت اين نظريّه.  دارى محّقق شد جنگ جهانى دّوم و در قلب جنگ سرد ميان دو قطب کمونيزم و سرمايه

  ٤٤.اند اى را امرى منفى و مخالف صلح تلّقى کرده هستهو محدود ساختن سالحهاى ) جنگ سرد(نابودى نظام دو قطبى 

المللى  که عامل اصلى صلح يا جنگ را ويژگى آحاد بين (Idealism)گرائى است  نظريّۀ دّوم نوعى نظريّۀ ذهن

کنندۀ جنگ يا صلح، ساخت  برطبق اين نظريّه عامل تعيين.  شمارد المللى را فاقد اهميّت مى دانسته و ساختار بين

گرائى بر آن است که دمکراسى سياسى ضامن صلح بوده و  بدين ترتيب که نظريّۀ ذهن.  ياسى تک تک کشورهاستس

" نظريّۀ دمکراتيک صلح"اين نظريّه که گاهى .  بالعکس فقدان دمکراسى سياسى مشّوق جنگ و پرخاشگرى است

(democratic peace theory)  ن مورد بررسى آمارى و تاريخى قرار گرفته است و شود توّسط بسيارى از محّققا ناميده مى

دهد که کشورهاى  در مورد صّحت آن تقريبًا اتّفاق نظر وجود دارد بدين معنى که آمار تاريخى بخوبى نشان مى

جنگند و ميزان جنگ ميان چنين کشورهائى بالنّسبه به ديگر کشورها بسيار  با يکديگر نمى دمکراتيک معموالً 

گيرى سياسى، عادت به اتّخاذ تدابير  سازند که مشارکت مردم در تصميم پردازان خاطرنشان مى نظريّه اين  ٤٥.ناچيزست

آميز در داخل آن کشورها و احترام متقابل مردم متعلّق به شيوه دمکراسى سياسى از جمله عواملى است که صلح را  صلح

ز نظر اين نظريّه توسعه و تشويق دمکراسى در سراسر حّل صلح ا در نتيجه راه. کند ميان کشورهاى دمکراتيک تشويق مى

  . جهان است

هاى فرهنگى مردم  گرائى است عامل اصلى جنگ و صلح را ارزش نظريّۀ سّوم که نوع ديگرى از نظريّۀ ذهن

اى  ر عمدهالمللى و نه ساختار سياسى واحدهاى ملّى هيچيک تأثي بر طبق اين نظريّه نه ساختار نظام بين.  آورد  بشمار مى

بينى  در تحّقق جنگ يا صلح ندارند بالعکس عامل اصلى تعيين کننده جنگ يا صلح در دنيا نحوۀ اعتقادات و جهان

جو باشند و جنگ را امرى منفور و غيرانسانى شمارند صلح جهانى تحّقق  دوست و صلح افراد انسانى است که اگر صلح

دوستى در دنيا بوجود آمده است و بزودى در دنيا چيره  وعى فرهنگ صلحطرفداران اين نظريّه برآنند که ن.  يابد مى

  ٤٦.پندارند گردد و لذا جنگ را امرى مّوقتى مى مى

اّما .  باشد ترين نظريّات انديشمندان جهان در قرن بيست و يکم مى بايد توّجه داشت که سه نظريّۀ فوق بيانگر دقيق

                                                 
44 John J. Mearshheimer, Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War. 

45 R. J. Rummel, Libertarianism and International Violence, Journal of Conflict Resolution, Vol. 27, No. 1. (Mar., 

1983), pp. 27-71. 

46 John E. Mueller, Retreat from Doomsday. 
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اى جامع و همه جانبه در مورد صلح  ميالدى نظريّه ١٩زندان در نيمۀ قرن  نکتۀ غريب اين است که يک ايرانى از وسط

گرايانۀ هر سه نظر فراتر  ارائه کرده است که حاوى همۀ نکات مثبت اين سه نظريّه است در حالى که از تنگناى تقليل

اين امر .  فهوم نصرت تأکيد نمودچنانکه ديديم اّولين اظهار امر حضرت بهاءاهلل بر ضرورت تعبير جديدى از م.  رود مى

اى از اين واقعيّت است که آئين بهائى مردم بشر را به فرهنگ نوينى دعوت نمود که اين فرهنگ فرهنگ يگانگى  نشانه

حضرت بهاءاهلل نه تنها ضغينه و کينۀ مذهبى را مطلقًا مطرود فرمودند بلکه بعالوه هر گونه .  و صلح و اتّحاد است

در واقع سرتاسر آثار حضرت بهاءاهلل کوششى است براى دگرگون ساختن . را مورد انتقاد قرار دادندفرهنگ خشونت 

اّما تحّقق چنين فرهنگ   ٤٧.هاى مردم بشر تا از تنگناى نفرت و خشونت به گلزار محبّت و يگانگى قدم گذارند دل

.  رهنگى، اقتصادى، و سياسى در دنياستت و تطّورات بنيادى اخالقى، فالصلحى در ميان افراد بشر نيازمند تحوّ 

دين بايد سبب الفت و "دارد که  گويد و اعالن مى بعنوان مثال امر بهائى از لزوم رويکردى جديد به ديانت سخن مى

دينى را به مراتب از آن نوع اعتقاد دينى که باعث خشونت و جنگ و  و شارع بهائى بصراحت بى" محبّت باشد

اعتقاد بهائى به .  نسخ کامل حکم جهاد و قتال از جمله مظاهر اين فرهنگ نوين است.  شمارد بيگانگى شود بهتر مى

وحدت اديان و وحدت انبياء که بازتابى از هشيارى تاريخى بهائى است دريچۀ فرهنگ جديدى را بروى مردم دنيا باز 

مسيح، ديانت اسالم، ديانت زرتشت، ديانت بر طبق امر بهائى همۀ اديان الهى، ازجمله ديانت يهود، ديانت .  کند مى

هاى گوناگونى از ظهور حقيقت امر الهى  بودا و ديانت هندو همگى از جانب خداوند واحد آمده و همگى شکل

هاى اين اديان يا ناشى از سوء تفاهمات و سوء تعابير رؤساء و پيروانشان است و يا محصول  بنابراين تفاوت.  باشند مى

پس حقيقت اديان و انبياء يکى است و در  .  باشد ء عصر و نياز مردم در اعصار گوناگون تاريخ آدمى مىتفاوت در اقتضا

از اين .  نتيجه بجاى نفرت و پرخاشگرى و تکفير ديگر مذاهب و اديان بايد باتّحاد و اتّفاق و صلح و يگانگى نائل شد

همۀ اديان و اقوام با روح و ريحان معاشرت نمايند و به روست که حضرت بهاءاهلل خطاب به نوع  بشر فرمودند که با 

  .چشم بيگانگى يکديگر را نگاه نکنند

اّما عالوه بر رويکرد جديد به تعريف ديانت، حضرت بهاءاهللّ از لزوم تحّول خانواده بعنوان يکى از عوامل اصلى 

خانواده بايد مظهرى از اصل وحدت عالم از نظر آئين بهائى .  براى تحّقق فرهنگ صلح و وداد نيز سخن فرمودند 

از اينجاست که آثار حضرت . گردد آميز شالودۀ فرهنگ صلح مى انسانى باشد و بدين ترتيب خانوادۀ مستحکم و عطوفت

اين آثار مفهوم سنّتى خانواده را که مفهومى اقتدارطلب و  .  دهد بهاءاهلل تعريف بديعى از خانوادۀ مطلوب بدست مى

دهد و بدين ترتيب تساوى حقوق زن و مرد هم در سطح خانواده و هم در سطح جامعۀ  ه بود مورد سئوال قرار مىخودکام

گردد و اصل مشورت بعنوان زيربناى  تعّدد زوجات تحريم مى.  گردد انسانى از مهمترين عوامل صلح و اصالح مى

                                                 
مائيد که شايد جدال و نزاع مذهبى از بين اهل عالم مرتفع شود و اى اهل بها کمر همت را محکم ن:  حضرت بهاءاهلل مى فرمايند  ٤٧ 

حبّا هلل و لعباده بر اين امر عظيم خطير قيام نمائيد ضغينه و بغضاى مذهبى ناريست عالم سوز و اطفاء آن بسيار صعب مگر يد * محو گردد 

  قدرت الهى ناس را از اين بالء عقيم نجات بخشد

     ١١- ١٠، ص  حضرت بهاءاهلل ، لوح شيخ
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دان براى پدران و مادران با مسئوليّت اخالقى و روحانى ايجاد فرزن. گيرد خانواده و تربيت کودکان مورد تأکيد قرار مى

ايجاد فرزند بايد صرفًا در چارچوب ازدواج ميان زن و مرد و در متن فضاى مشورت و اتّحاد و .  خطيرى همراه ميشود

و شود بلکه بالعکس اصلى روحانى  فرزند آورى بعنوان امرى صرفًا جنسى و جسمانى تلّقى نمى.  محبّت صورت گيرد

گردد و آن تربيت مطلوب فرزندان است بصورتى که هم از نظر علمى و اخالقى و هم از جهت  اخالقى محسوب مى

تأکيد بر تقدس و .  روحانى اين کودکان مظهر اسماء و صفات الهى گشته و فرهنگ و صلح و وحدت را تقويت نمايند

ازدواج و روابط جنسى فائق غربى در مورد خانواده و  اهميّت خانواده و وظيفه تربيت کودکان آثار بهائى را از بينش

چارچوب ازدواج ميان دو همسر مشروعيت مى يابد، و اصل عّفت و  روابط جنسى صرفًا در.  سازد متمايز مى کامالً 

  :حضرت عبدالبهاء مى فرمايند.  گردد عصمت هم در مورد زنان و هم در مورد مردان قاطعانه مؤّکد مى

مضمون آيه به  در نصوص الهيه مرقوم و. ظاهر عصمت کبرى وعفت عظمى باشند اهل بهاء بايد م

. ابدًا نظرشان به آن سمت نيفتد  فارسى چنين است که اگر ربّات حجال به ابدع جمال بر ايشان بگذرند

ورقات مومنه مطمئنه بايد در کمال . اهل بهاء است  مقصد اين است که تنزيه و تقديس از اعظم خصائص

ستر و حجاب و حيا مشهور آفاق گردند تا کل بر پاکى و طهارت و کماالت  ه و تقديس وعفت و عصمت وتنزي

  ٤٨ . دهند زيرا ذره اى از عصمت اعظم از صد هزار سال عبادت ودرياى معرفت است ايشان شهادت

رت باب حرمت سازد و حض هاى بشرى و مذهبى ازدواج با محارم را ممنوع مى امر بهائى همانند همۀ فرهنگ

ازدواج با مادر و خواهر را به امرى مابعدالّطبيعه و متافيزيکى مبّدل ساخته و آنرا امرى تغييرناپذير و قانون ازلى هستى 

سازد که در تاريخ اديان و  رود و اصل بديعى را نيز مؤّکد مى اّما امر بهائى از اين حرمت فراتر مى  ٤٩.اند قلمداد فرموده

سابقه بوده است بدين ترتيب که ديانت بهائى عامل ازدواج را نيز در متن اصل اتّحاد و اتّفاق عالم  بىها تاکنون  فرهنگ

ها، اقوام و اديان گوناگون  اى براى اتّحاد و موّدت ميان گروه نمايد و در نتيجه بايد که ازدواج هم وسيله انسان تصوير مى

همسر هر چه دورتر بهتر يعنى آنکه حتّى ازدواج با اقوام و منسوبان  در نتيجه در امر بهائى در ازدواج و انتخاب.  شود

هاى  علّت اين امر آن است که با ازدواج افراد و خانواده.  گردد غيرمحارم نيز اگرچه تحريم نشده اّما نامطلوب تلّقى مى

در اقتران هر :  "فرمودۀ حضرت عبدالبهاءبه .  يابد دور، دامنۀ اتّحاد و اتّفاق و ارتباط و تعاون در جامعۀ بشرى ازدياد مى

". تر زيرا بُعد نسب و خويشى بين زوج و زوجه مدار صّحت بنيۀ بشر و اسباب الفت بين نوع انسان است چه دورتر موافق
٥٠  

تأکيد ديانت بهائى بر تقّدس خانواده و منحصر نمودن رابطۀ جنسى ميان زن و مرد در چارچوب ازدواج با روند 

هائى که در آن مادران هرگز ازدواج نکرده و   غرب يعنى ايجاد فرزند خارج از چارچوب ازدواج و رشد خانوادهفزايندۀ

                                                 
     ١٩١حضرت عبدالبهاء،  مائده آسماني جلد پنجم، ص   ٤٨

 مجموعه محفظه آثار مبارکه طهران،   حضرت باب، بيان علة تحريم المحارم من االخت و االم و العمه و الخاله الخ باالصل،   ٤٩

     ٥٠٣، ص ۱۴شماره 

    ١٥٩، صفحۀ ٤امر و خلق، جلد  ٥٠ 
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شناسى نشان داده است  شناسى و مردم اّما تحقيقات جامعه.  مخالف است آيند  کامالً  فرزندان در غياب پدر خود بارمى

طلبى همآهنگى دارد غياب پدران از  با جنگ و جنگکه از جمله عواملى که فرهنگ خشونت را تشويق کرده و 

اى دارد چرا که اين پسران بخاطر غياب پدر  خصوصًا اين امر در مورد پسران نوجوان مصداق ويژه  ٥١.خانواده است

ع از امکانات مالى، نظارت کافى و ابراز مهر کمترى برخوردارند بلکه بعالوه آنها در بسيارى مواق خويش نه تنها معموالً 

در مورد هويّت مردانگى خويش احساس اضطراب و ترديد کرده و در نتيجه براى اثبات مردانگى  خويش دست باعمال 

زنند و در نتيجه آمار مربوط به جرم و جنايت در اين افراد بشکلى  آميز و خشن مى هاى جرم افراطى بخصوص فّعاليّت

  .  آميز باالست مخاطره

جوئى بعنوان ضامن صلح  ريّۀ جنگ بايد گفت که نظريّۀ سّوم يعنى لزوم فرهنگ صلحبنابراين در ارتباط با سه نظ

امر بهائى بر لزوم چنين فرهنگى بعنوان يکى از شرائط ضرورى صلح تأکيد .  تا حّدى درست است ولى کامل نيست

با نهادهاى مشّوق صلح همراه  اّول آنکه معتقد است عوامل فرهنگى بايد.  کند  اّما با نظريّۀ فرهنگى متفاوت است مى

تواند براحتى در شرائط  طلبى مردم يک جامعه مى گردد تا چنين فرهنگى مؤثّر و متداوم باشد در غير اينصورت صلح

اى از علل روحانى و  دّوم آنکه ايجاد چنين فرهنگى امرى خود بخود نيست بلکه مجموعه.  بحرانى به جنگ مبّدل شود

چنان که ديديم امر بهائى شرايط فرهنگى و . دست بدست هم بدهند تا آنرا ميّسر سازند فرهنگى و اجتماعى بايد

ترين  دهد در حالى که خود بزرگترين و ژرف زم براى تحّقق اين فرهنگ را مورد تأکيد قرار مىالاجتماعى و روحانى 

  .نمايد فرهنگ صلح و وداد را نيز ارائه مى

هاى افراد جامعه تأثير بسزائى در  المللى و نه ويژگى بر آن بود که نه ساختار بينهمانطور که ديديم نظريّۀ دّوم صلح 

اين نظر نيز تا حّدى نادرست است بدين ترتيب که .  صلح ندارند بلکه تنها عامل اصلى صلح دمکراسى سياسى است

 عالوه بر تأکيد بر حضرت بهاءاهلل.  دمکراسى سياسى مؤيّد و مشّوق صلح است اّما براى تحّقق صلح کافى نيست

در سورۀ هيکل که دعوتى از .  فرهنگ صلح از لزوم حرکت در جهت دمکراسى سياسى نيز مکّررًا دفاع فرمودند

زمامداران عالم انسانى به صلح عمومى است آن حضرت مستقيمًا به مسئلۀ دمکراسى سياسى اشاره فرموده و آنرا عاملى 

  :فرمايند نمايد معّرفى مى هاى مردم را راضى و راحت مى دل که بناى جامعه را مستحکم نموده و

ّن بها تستحکم اصول ابنيـة  نعم ما عملت ال. الجمهور  المشاورة بايادى  و سمعنا بانّک اودعت زمام

ولکن ينبغى لهم ان يکونوا امناء بين العباد و يرون . االمور و تطمئّن قلوب من فى ظلّک من کّل وضيع و شريف

   ٥٢.رض کلّهاالوکالء لمن على ا انفسهم

و ما شنيده ايم که تو زمام مشورت را به دست جمهور مردم سپرده : مضمون فارسى آن چنين است[

اين کار نيکى است که انجام دادى چرا که به اين وسيله شالوده بناى امور استحکام مى يابد و . اى

                                                 
51 Carol R. Ember and Melvin Ember, War, Socialization, and Interpersonal Violence: A Cross-Cultural Study. 

Journal of Conflict Resolution, Vol. 8, No. 3. (Nov., 1964), pp. 620-646. 
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شايسته است که ايشان امين مردم بوده و  ولى. دلهاى همه اتباعت از کهتر و برتر اطمينان مى گيرد

  .  ]خودرا نماينده همه مردم روى زمين بشمارند

  :     اند حضرت عبدالبهاء نيز در رسالۀ مدنيّه خطاب به مردم ايران از لزوم دمکراسى سياسى سخن فرموده

نظر اين و ب... تشکيل مجالس و تأسيس محافل مشورت اساس متين و بنيان رزين عالم سياست است

آيد که اگر انتخاب اعضاى مقنّنه در مجالس محروسه منوط به رضايت و انتخاب جمهور باشد  عبد چنين مى

  ٥٣. نمايند احسن است چه که اعضاى منتخبه از اين جهت قدرى در امور عدل و داد را مراعات مى

ند و اگرچه اين دمکراسى را نه تنها اّما اگرچه حضرت بهاءاهلل اّولين ايرانى هستند که از دمکراسى دفاع فرمود

براى ايران بلکه براى سرتاسر جهان امرى مطلوب و سودمند براى تحّقق صلح جهانى دانستند اّما در عين حال از 

در واقع از اصول اساسى تعاليم .  ضرورت عدالت اجتماعى و تعديل در معيشت نيز براى تحّقق صلح سخن گفتند

اّما واژۀ تعديل معيشت، بعنوان معادل عدالت اقتصادى، .  شت و يا عدالت اجتماعى استحضرت بهاءاهلل تعديل معي

در امر بهائى .  کند دارى افراطى و هم با نظام اشتراکى صريحًا مشّخص مى تفاوت بنيادى آئين بهائى را هم با سرمايه

نفى دو قطب متضاد تساوى عدالت اجتماعى و اقتصادى به معناى تعديل معيشت تعريف شده است و تعديل، 

قيّت و توليد ايشان از نظر امر بهائى تساوى اقتصادى همگان صرفنظر از کار و خّال .  باشد اقتصادى و تفاوت فاحش مى

افتادگى اقتصادى و  نه تنها عدل نيست بلکه استثمار و ظلم است اّما ظلمى که به تشويق تنبلى و کاهلى و عقب

اى از مردم  حال اختالف افراطى طبقات اجتماعى نيز بصورتى که باعث فقر و فاقۀ طبقه در عين.  انجامد اجتماعى مى

نتيجه آن است .  گردد هاى نسبتًا مساوى را از فرزندان فقراء سلب نمايد بعنوان استثمار  و ظلم تصوير مى گشته و فرصت

بهائى است بهمين علّت است که  که عدالت اقتصادى مستلزم تعديل در معيشت است که از اصول تعاليم ديانت

کن  حضرت بهاءاهلل در سورۀ هيکل و در پيام خويش خطاب به زمامداران عالم مکّررًا از لزوم عدالت اقتصادى و ريشه

  :اند ساختن فقر و فاقۀ مردم سخن فرموده

. ظلم عظيم اّال  ى الّرعيّه ان هذايا معشر الملوک انّا نراکم فى کّل سنة تزداد مصارفکم و تحملونها عل

ان اختاروا لهم . تخربوهم لتعمير قصورکمالتحملوا على الّرعيّه فوق طاقتهم و الاتّقوا زفرات المظلوم و عبراته و 

  ٥٤.امر عجيب ان هذا اّال ! بون و عليهم تستکبرونبهم تحکمون و تأکلون و تغل... نفسکمالما تختارونه 

مى بينيم که در هر سال شما مصارف خود را افزايش اى زمامداران ما : مضمون فارسى آن چنين است[ 

بترسيد از آهها و . اين نيست مگر ظلمى آشکار. داده و آنرا بر مردم خارج از  حد طاقتشان تحميل مى کنيد

پس . اشکهاى مظلوم و بر مردم فراتر از توانشان تحميل مکنيد و ايشان را براى بناى کاخهايتان ويران مسازيد

بخاطر مردم است که شما حکم ميرانيد و  مى ... زينيد هر چه را که براى خودتان برمى گزينيدبراى آنها برگ

                                                 
 ٢١رسالۀ مدنيّه، ص ٥٣

 ٦٤حضرت بهاءاهلل،  کتاب مبين، صفحۀ   ٥٤
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  ]اين نيست مگر امرى عجيب! خوريد و چيره مى گرديد و با اينحال بر آنها استکبار مى ورزيد

نگ و صلح را ساختار گرايانه تنها عامل ج در بررسى سه نظريّۀ صلح ديديم که نظريّۀ اّول صلح يعنى نظريّۀ واقع

اين نظريّه بدرستى متوّجه شده است که .  شمارد المللى دانسته و عوامل ديگر را فاقد اهميّت مى نظامى و سياسى بين

آفريند اّما بجاى آنکه از اين  افروز در دنيا مى آميز و بالقّوه جنگ ساختار هرج و مرج سياسى دنيا همواره موقعيّتى مخاطره

المللى را نتيجه بگيرد بالعکس از لزوم مسابقۀ تسليحاتى و گسترش  در جهت ازالۀ هرج و مرج بيناصل لزوم حرکت 

در سورۀ هيکل حضرت بهاءاهلل درست عکس اين نظر را ارائه .  گويد اى بعنوان ضامن صلح سخن مى هاى هسته سالح

فرمايند و از طرف ديگر  قۀ تسليحاتى سخن مىاز خلع سالح عمومى و ضرورت جلوگيرى از مساب فرمايند يعنى اّوالً  مى

المللى که هرج و مرج نظام ناسيوناليستى جهان را به نظم و  اين  امر را صرفًا در صورت تحّقق يک نظام دمکراتيک بين

ِاين مطلب در رساله مدنيه نيز توسط حضرت . شمارند د ممکن مى المللى مبدل ميساز انتظام و تساوى و قانون بين

  ٥٥:لبهاء بيان شده استعبدا

اى ميان امريکا و روّسيۀ شوروى در نيمۀ دّوم قرن بيستم  بايد بر اين نکته توّجه کرد که علّت آنکه جنگ هسته  

صورت نگرفت اين واقعيّت بود که هر دو واحد سياسى در فکر منافع خود بوده و بصورتى قاطع از مرگ خويش 

هاى افراطى مذهبى و سياسى بدان  اى در جهان و دستيابى گروه هاى هسته سالحدر حالى که با گسترش .  هراسيدند مى

در چنين شرائطى است که ازالۀ جهان از .  گردد يابد بلکه انهدام جهان نيز تضمين مى نه تنها امکان صلح افزايش نمى

المللى دمکراتيک يعنى  دهاى بينالمللى صرفًا و صرفًا از طريق تحّقق نها اى و جلوگيرى از خشونت بين هاى هسته سالح

  . پذيرست حرکت در جهت وحدت عالم انسانى امکان

اى از  اّما چنانکه ديديم امر بهائى مسئلۀ صلح را نه در چارچوب يک عامل محدود بلکه در چارچوب مجموعه

ح هم به عامل ساختار سال قبل در بررسى صل ١٥٠در نتيجه حضرت بهاءاهلل .  دهد عوامل متعامل مورد بررسى قرار مى

ها و اعتقادات افراد جوامع گوناگون  المللى، هم به عامل ساختار تک تک کشورها و هم به عامل فرهنگ و ارزش بين

                                                 
بلى تمدن حقيقى وقتى در قطب عالم علم افرازد که چند ملوک بزرگوار بلند همت آفتاب رخشندۀ :  حضرت عبدالبهاء مى فرمايند  ٥٥

نهاده مسئله صلح عمومى را در ميدان  عالم غيرت و حميت بجهت خيريت و سعادت عموم بشر بعزمى ثابت و رايى راسخ قدم پيش

ائط تشبث نموده عقد انجمن دول عالم نمايند و يک معاهدۀ قويه و ميثاق و شروط محکمه ثابته مشورت گذارند و بجميع وسائل و وس

تاسيس نمايند و اعالن نموده باتفاق عموم هيئت بشريه مؤکد فرمايند اين امراتم اقوم را که فى الحقيقه سبب آسايش آفرينش است کل 

قاى اين عهد اعظم باشد و در اين معاهده عموميه تعيين و تحديد حدود و سّکان ارض مقدس شمرده جميع قواى عالم متوجه ثبوت و ب

ثغور هر دولتى گردد و توضيع روش و حرکت هر حکومتى شود و جميع معاهدات و مناسبات دولّيه و روابط و ضوابط مابين هيئت 

شود چه اگر تدارکات محاربه و قوه عسکريه  حکومتيه بشريّه مقّرر و معيّن گردد و کذلک قوه حربيۀ هر حکومتى بحّدى معلوم مخّصص

دولتى ازدياد يابد سبب توّهم دول سائره گردد بارى اصل مبناى اين عهد قويم را بر آن قرار دهند که اگر دولتى از دول من بعد شرطى از 

آنحکومت بر خيزد اگر جسم مريض شروط را فسخ نمايد کل دول عالم بر اضمحالل او قيام نمايند بلکه هيئت بشريه بکمال قوت بر تدمير 

  عالم باين داروى اعظم موفق گردد البته اعتدال کلى کسب نموده بشفاى باقى دائمى فائز گردد 

  ٥٣- ٥٢حضرت عبدالبهاء، رساله مدنيه، ص 
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  .شمارند توّجه فرموده و تحّقق صلح را مستلزم تحّولى بنيادى در هر سه رتبه محّقق مى

اعى، دعوت به دمکراسى سياسى، دعوت به آنان که نظر به جهل و غرض دعوت به عدالت اقتصادى و اجتم

المللى، دعوت به ارتقاء فرهنگى  المللى و نهادهاى دمکراتيک بين وحدت عالم انسانى، دعوت به حکومت قانون بين

ها، و نيز  و اقتصادى، دعوت به خردگرائى و علم و صنعت، دعوت به تحّرى حقيقت و آزادى و استقالل همۀ انسان

وداد با همۀ اديان و اقوام و ملل را امرى نامطلوب شمرده و چنين نظرى را دفاع از استعمار و دعوت به معاشرت و 

کنند اميدوارند که با چنين نوع دروغ و افترائى جوامع خاورميانه را از کاروان تمّدن و  هاى خارجى قلمداد مى سياست

گرائى مذهبى و اجتماعى و نفى  ت محروم نموده، سنّتتکامل بازداشته، عاّمۀ مردم را از انديشۀ آزادى و تحّرى حقيق

آزادى وجدان و عقيده را گسترش بخشيده و بجاى تکامل اجتماعى و بسط فرهنگ صلح و وداد، افزايش 

افتادگى فرهنگى و اقتصادى اين جوامع را تضمين نمايند تا آنکه بجاى منافع مردم، اغراض و سودجوئى  عقب

توان با دروغ و افتراء  ق  تاريخ را نمىاّما کاروان تکامل خّال .  امل و صلح دنبال نمايندخصوصى خويش را به قيمت تک

وحدت عالم انسانى و صلح عمومى هم مقتضاى تکامل و تحّول تاريخ است و هم بازتابى از اراده و .  متوّقف ساخت

ق آن ارادۀ الهى است و ران و تکامل خّال آيندۀ تابناک اي.  آنگيز ق  شگفتمشيّت الهى براى بشريّت در اين عصر خّال 

  .       تواند در مقابل اين مشيّت الهى بايستد هيچ چيز نمى

يکى .  کنند هاى خود استفاده مى شناسى براى بسط دروغ هاى جامعه دشمنان حقيقت براى مسخ حقيقت از واژه

امر بابى و بهائى براى ايجاد تفرقه و اختالف  از ١٩گويد که استعمار دول خارجى در قرن  هاى ممسوخ مى از اين تحليل

.  ميان ايرانيان مسلمان استفاده کرد تا مردم ايران را از توّجه به علماى مذهبى روى برگرداند و ايران را ضعيف نمايد

م چنين تحليلى را اگر به ظهور حضرت مسيح اطالق کنيم بايد حضرت مسيح را ساخته و پرداختۀ استعمار رومى بداني

چرا که آن حضرت نظام فکرى و دينى حاکم در ميان يهوديان را مورد سئوال قرار داد و تحّکم علماء يهود را متزلزل 

شود که بياد آوريم هر پيامبرى  تر مى سخافت اين نوع تحليل وقتى روشن! دار کرد ساخت و وحدت يهوديان را خدشه

اّما سئوال اين است .  د و در کوتاه مّدت وحدت آن قوم را کاهش دادفرهنگ قبل از خود را مورد سئوال و انتقاد قرار دا

که چه شد که ايران و کشورهاى اسالمى که زمانى بر اروپا حاکم بودند در نهايت حقارت و خّفت در تحت سلطۀ 

ّدد، فرهنگ پرست ضّد تج اروپائيان قرار گرفتند؟ علّت اصلى اين امر فرهنگ تقليد از علماء،  فرهنگ پوسيدۀ سنّت

تکفير و تفسيق و بيگانگى، و نيز فرهنگ خشونت و ناشکيبائى فکرى بود که به رهبرى علماء مذهبى در کشورهاى 

بدين ترتيب نفى اين فرهنگ و ابداع فکرى در جهت انديشۀ تجّدد راستين، دمکراسى .  اسالمى حاکم شده بود

ت صنعتى و علمى، و تأکيد بر حقيقت اديان بعنوان عامل الفت سياسى، آزادى عقيده، معاشرت با همۀ اديان، عقالنيّ 

آنچه که به تحّکم .  باشد و اتّحاد، تنها عاملى بوده و هست که سّد قوى در مقابل تحّکم استعمار خارجى بوده و مى

شد نهضت  استعمار انجاميد فرهنگ تکفير و جهالت و بيگانگى و تقليد از علماء بود و آنچه باعث بيدارى ايرانيان

ق بابى و بهائى بود که اگر چه خود مورد تعّرض و ستم بسيارى از ايرانيان  قرار گرفت اّما غيرمستقيم انديشۀ آزادى و خّال 

انصاف بايد داد آيا فرهنگ تکفير و جهالت و تقليد علّت .  دمکراسى و تجّدد را در فرهنگ ايران به وديعه نهاد
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استعمار بوده است يا فرهنگ آزادى فکرى و شکيبائى مذهبى و عقالنيّت صنعتى و افتادگى و در نتيجه پيروزى  عقب

اّما يک تفاوت بنيادى ديگر نيز ميان امر !  دمکراسى سياسى که توّسط نهضت بابى و بهائى به ايران و دنيا هديه شد

هدفش نفى ظلم و  امر بهائى يک نهضت روحانى است و نه سياسى و لذا.  باشد هاى سياسى مى بهائى و نهضت

بهمين جهت است که .  بردن ظلم و استعمار از سرتاسر دنياست استعمار از يک جاى دنيا نيست بلکه هدفش از ميان

برد و امکان تحّقق ظلم از جمله استعمار کشورها  تعاليم اين ديانت شرائط ظلم و خشونت و نابرابرى را بکلّى از ميان مى

ديانت بهائى يک نهضت سياسى براى يک کشور نيست بلکه هدفش ايجاد .  افکند نسبت بيکديگر را از ريشه برمى

دارد و هدفش راحت  ها را دوست مى اين است سياست خداوند که همۀ انسان. آزادى و برابرى و اتّحاد همۀ دنيا است

  . برد پيش مى و امان همۀ جهان است و در نتيجه آزادى و تکامل نه تنها ايران بلکه سرتاسر جهان را به
 


