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 الفص 
                         پيش گفتار

 ّولى امر بهائى حضرت شوقى افندى در ايفاء وظيفۀ خطيرۀ
 تأکيدمبارکه اش در تبيين آيات و آثار ظهور بهائى به تفصيل و 

 بر نظم جهان آرائى که در صدف آن ظهور مستور است تکيه کرده
 از ابتداى واليتش که شروع عصر تکوين امر بهائى است به عناصر
ّگرانبهاى مدنيت الهيه که تأسيسش مقصد اصلى حضرت بهاءا ّ 
 ّاست اشاره فرموده و طى ساليان بعد ضمن نامه هائى که معمو به

 .مشهور است به تشريح و توضيح پرداخته " انى نظم جه" توقيعات 
 امروزه بسيارى از مردم اذعان دارند که وجود نظمى جهانى در

ّاين زمانه لزوم حياتى دارد اما حتى مؤيدين و طرفداران ّ 
ّپر حرارت چنين نظمى در بارۀ چگونگى تحققش متحيرند و در ّ 

  انسان بهّعين حال سير تجزى و فساد همچنان جارى است و عالم
 .يأس و پريشانى دچار و گرفتار 

  در چنين موقع بحرانى بيت العدل اعظم که مرجع بين المللى امر
 بهائى است بر خود الزم شمرد که بار ديگر مقصد و معناى پيام
 بهائى را بگوش عالميان برساند و رابطه و مالزمتش را با موضوع

  
  بص

 عالم دارد و بر آن شدحيات و بقاى انسان در اين کرۀ خاک ا



 "نظم جهانى " که در اين دفتر منتخباتى از توقيعات 
 حضرت بهاءا را جمع آورد و آنرا چون چراغ هدايت در اين
 عصر تاريک تاريخ بشرى در دسترس جميع عالم نهد و ضمنًا

 يقين دارد که اين عصر ظلمانى را آينده اى است بس نورانى که
 ى روشن است که در جميع اعصار گذشتهافقش بانوار روز فيروز

 ها پيامبران و عرفا بآن بشارت داده و شاعران در ذکرش شعر
 .سروده و امروز سپيده اش بر بنى آدم دميده است 

  
 ص 
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 ١ص 
 ّ                       مقدمه

    پيروان آئين بهائى اعتقاد راسخ دارند که جوهر تعاليمى
 ئق دينىحقا: که حضرت بهاءا بعالم ابالغ فرموده اين است که 

ّظهورات الهيه تسلسل دارد و تجدد. امرى است نسبى نه مطلق  ّ 
 مبادى و. جميع اديان بزرگ عالم اساسشان الهى است . يابد 

 آمال و مقاصدشان يکى. اصولشان کام با يکديگر موافق است 
 وظائف. ّتعاليمشان جلوه هائى متنوع از حقيقت واحد است . است 

 تفاوتشان فقط در تعاليم فرعى. کديگر است ّو اجرائاتشان مکمل ي
 رسالتشان هر يک نمايندۀ مراحلى متتابع در. و غير اساسى است 

  تکامل جامعۀ انسانى است
  



 ٢ص 
    هدف حضرت بهاءا پيامبر اين عصر جديد و عظيم

 که ظهورات سابقه را باتمام رساند نه... عالم انسانى چنين است 
 سبب آشتى بين اديان شود نه آنکه. حل سازد آنکه آنها را مضم

 .گشته دامن زند  شان که سبب انشقاق جامعۀ کنونىّبر اختالفات معتقدات متضاد
     مقصد حضرت بهاءا هرگز آن نيست که انبياء گذشته
 را تحقير نمايد و تعاليمشان را تخطئه کند بلکه آن است که

 نون است از نو اظهار داشتهّحقائق اصليه اى که در تعاليمشان مک
 بنحوى بازگو نمايد که با حوائج اين زمان موافق و با استعداد

 مردمان مطابق و با مشکالت و علل و سرگردانى هاى عصر حاضر
 .متناسب و مربوط باشد 

     رسالت حضرت بهاءا اعالن اين مطلب است که زمان
  و هيجاناتىشيرخوارگى و صباوت بشرى سپرى گشته و التهابات

 که حال مشهود است مربوط به مرحلۀ بلوغ اوست که بتدريج و
 همراه با درد و مالل او را آمادۀ وصول به مرحلۀ رشد و کمال
 مى سازد و طلوع عصرى را بشارت مى دهد که سرآمد اعصار

 است عصرى که در آن تيغ و شمشير به گاو آهن و خيش
  

 ٣ص 
 بق وعدۀ صريح حضرت مسيحتبديل شود و ملکوت آسمانى ط

 ّبيآيد و صلح جهانى قطعيًا تا ابداآلباد در کرۀ زمين استقرار
 ّو نيز حضرت بهاءا ظهور خويش را خاتمۀ ظهورات الهيه. يابد 

 ّنمى داند بلکه پيش بينى مى فرمايد که در آينده طى مراحل
  و نامحدود بشرى ، حقائق بيشترى از آنچهّتکامل مستمر

 ش امروز بامر خداوند متعال در اين دورۀ خطير بعالمحضرت
 .انسانى ابالغ فرموده از طرف پروردگار ظاهر خواهد شد 

     آئين بهائى به يگانگى خدا و يگانگى انبياء معترف است
 ّو به وحدت و جامعيت نوع بشر معتقد و باين ندا منادى است

 است و بتدريجّکه اتحاد عالم انسانى واجب بل اجتناب ناپذير 
ّآئين بهائى مدعى است که جز روح خالق الهى که. ّتحقق مى يابد  ّ 



 در کالم فرستادۀ يزدانى در اين عصر جهان افروز سريان دارد
ّهيچ امر ديگرى اتحاد نوع انسان را تضمين نتواند و تحقق  .بخشد  ّ

 ّ    آئين بهائى پيروان خويش را به تحرى و
 ّهر نوع تعصبات و خرافات را. دارد ّجستجوى حقيقت مکلف مى 

 ّمقصد از دين را ترويج محبت و. مذموم و مردود مى شمارد 
  

 ٤ص 
 دين و علم را اصو موافق و مطابق يکديگر. وداد مى داند 

ّدين را سبب اعظم جهت صلح عالم و ترقى منظم جامعۀ. مى بيند   .بنى آدم مى شمارد   ّ
 ساوى مجال و مزايا و  حقوق زن    آئين بهائى واضحًا به ت

 بر تعليم اجبارى تاکيد مى نهد ، افراط و. و مرد معتقد است 
 تفريط در فقر و ثروت را از ميان بر مى دارد ، کشيش و طبقۀ

 روحانى حرفه اى ندارد ، بردگى را ممنوع و رياضت و دريوزگى و
ّرهبانيت را مردود مى شمرد ، تعدد زوجات را جايز نمى شما  رد ،ّ

 ّطالق را مذموم مى داند ، لزوم اطاعت تام را از حکومت متبوع به
 تأکيد تأييد مى کند ، شغل و کار را که با روح خدمت همراه

 باشد عين عبادت مى شمرد ، انتخاب يا اختراع يک زبان عمومى
ّبين المللى را سفارش مى کند و کيفيات کلى مؤسساتى را که بايد ّّ 

 .ّرار صلح عمومى باشند معين مى سازد ّضامن تحقق و استم
 :ّ   آئين بهائى حول سه شخصيت عظيم دور مى زند 
ّاول حضرت باب که جوانى بود بنام ميرزا على محمد ّ 

  بيست و پنج سالگىّ در سن١٨٤٤ّمتولد شيراز و در ماه مه 
 ّاعالن فرمود که بر وفق کتب مقدسۀ پيشين ظاهر شده تا بشارت

  
 ٥ص 

 ص جليلى دهد که اعظم از اوست و اين شخص جليلبظهور شخ
 ّبايد بنا ببشارت همان کتب مقدسه در عالم ظاهر شود و دوران

 صلح و آشتى و عدل و تقوى را در جهان آغاز نمايد يعنى
 دورانى را که بمنزلۀ اکمال و اتمام ظهورات گذشته و در عين
 .ت ّحال مؤسس کور جديدى در تاريخ دينى عالم انسانى اس



 ّحضرت باب بمجردى که دعوتش را در وطن خويش آغاز کرد
 دچار ظلم و ستم شديد رؤساء دولت و دين شد و متعاقبًا به

 توقيف و تبعيدش در کوههاى آذربايجان و زندانى شدنش در
 ٩قلعۀ ماکو و چهريق منجر و به اعدامش در ميدان تبريز در 

 نفر از پيروانش با هزار ٢٠بيش از .  منتهى گرديد ١٨٥٠جوالى 
 قساوت وحشيانه اى به قتل رسيدند و چنان ستمکارى و شقاوتى

 بر ايشان وارد آمد که عواطف بعضى از نويسندگان و
ّديپلمات ها و سياحان و محققين مغرب زمين را برانگيخت و آنان ّ 
 را که بعضًا شاهد عينى بودند تحريک نمود که همۀ آن وقايع

 اد داشت هاى روزانۀ خويش به ثبت رسانندهولناک را در کتب و ي
 .و جانبازى پيروان دين جديد را ستايش نمايند 

 ّ     شخصيت ديگر حضرت بهاءا است که حضرت باب
ظهورش را وعده فرمود نام مبارکش ميرزا حسين على و اص 

  
 ٦ص 

 ّآن حضرت نيز بهجوم همان قواى جهل و تعصب. مازندرانى است 
  از وطن١٨٥٢، در طهران بزندان افتاد و در سال مبتال شد 

 خويش ايران به بغداد سپس به اسالمبول و ادرنه نفى بلد گرديد
  سال در آنجا زندانى و٢٤ّباالخره در زندان عکا محبوس شد و 

  از عالم١٨٩٢ّاسير و در تبعيد بود حوالى همان شهر عکا در 
 يدش تعاليم و احکامحضرت بهاءا در دورۀ تبع. رحلت فرمود 

 ديانتش را در متن بيش از يکصد جلد کتاب تشريح و تشريع
 نمود و به بيان اصول آئينش پرداخت و پيامش را به ملوک و

 به پاپ و. رؤساى شرق و غرب از مسيحى و مسلمان ابالغ فرمود 
 ّخليفۀ اسالم و رؤساى جمهور قارۀ آمريکا و مراجع دينى

 ّب شيعه و سنى اسالم و موبدانّمسيحيت و رؤساى مذاه
 زردشتى خطاباتى مهيمن گسيل داشت و در جميع اين کتب و
 آثار ظهورش را اعالن و مخاطبينش را دعوت فرمود که ندايش

 آنان را از عواقب. را اجابت کنند و بترويج امرش پردازند 
 .فرمود  ّغفلتشان بر حذر داشت و احيانًا ظلم و کبر و غرورشان را مذمت



      حضرت بهاءا بعد از خويش فرزند ارشدش معروف به
ّعبدالبهاء و موسوم به عباس را مرجع امور و مبين منصوص ّ 

  
 ٧ص 

 حضرت عبدالبهاء از کودکى شريک. ّتعاليمش معين فرمود 
 ١٩٠٨ّتبعيدها و بليات پدر واالگهرش بود تا آنکه در سنۀ 

 نقراض عثمانيان از تبعيدو ا" ترک جوان " ميالدى بعد از انقالب 
 ّآزاد شد و پس از چندى ازعکا به شهر حيفا نقل مکان فرمود

 و از اين شهر سه سال به مصر و اروپا و آمريکاى شمالى
 مسافرت فرمود و در اين سفرها تعاليم پدر آسمانيش را در نزد
 بسيارى از نفوس بسط داد و قرب وقوع جنگ جهانى را

 ّمى قبل از شروع جنگ اول جهانى بهپيش بينى فرمود و خود ک
 حيفا مراجعت فرمود و در زمان آن جنگ همواره در خطر عظيم

 ى افتاد و حکومتنببود تا آنکه فلسطين بدست نيروى ژنرال ال
 جديد بر حرمت حضرتش برخاست و برعايت تعداد قليل

  ميالدى در١٩٢١ حضرت عبدالبهاء در سنۀ. پيروانش پرداخت 
 مود و در جوار مقام اعلى يعنى آرامگاه حضرتحيفا رحلت فر

 باب که خود باشارۀ حضرت بهاءا قب در کوه کرمل ساخته و
  سال که محفوظ و پنهان بود از٦٠جسد حضرت باب را بعد از 

 .تبريز بارض مقصود آورده بود مدفون گرديد 
 ّ     درگذشت حضرت عبدالبهاء عصر اول آئين بهائى را که

 است خاتمه داد و عصر ديگرى را بنام" عصر رسولى " به موسوم 
  

 ٨ص 
 عصر تکوين شاهد ارتفاع نظم ادارى. آغاز نمود " عصر تکوين " 

 بهائى است ، نظمى که حضرت باب بآن بشارت داده و حضرت
 بهاءا قوانين و قواعدش را وضع فرموده و حضرت عبدالبهاء

 ش تعيين نموده است و حالّحدود و کيفيتش را در الواح وصاياي
ّپيروان امر بهائى پايه و اساسش را در شوراهاى ملى و محلى  ...استقرار مى بخشند  ّ
     اين نظم ادارى بهائى بر خالف تشکيالت ديگرى که پس



 از رحلت صاحبان اديان گذشته بوجود آمد ، اساسش الهى است
 کهّو مبتنى بر حدود و احکام و تعاليم و مؤسساتى است 

 حضرت بهاءا خود صريحًا در آثار مبارکش نازل فرموده و
 ّوظايفش نيز کام طبق تبيينات حضرت عبدالبهاء مبين
 نظم ادارى. ّمنصوص کتب مقدسۀ بهائى بمرحلۀ اجراء در مى آيد

 ّبهائى هر چند از بدو تأسيس بهجوم شديد مخالفان دچار شد اما
 خ اديان جهان بى نظير استّبنا بر کيفيت ذاتيش که در تاري

 توانست وحدت جامعۀ گستردۀ پيروانش را که هر يک از کشورى
 و دين و مذهب و نژادى هستند حفظ نمايد و آنان را قادر

ّسازد که متحدًا منظمًا در شرق و غرب عالم به اجراء نقشه هائى ّ 
 جهت بسط و ترويج آئين بهائى و تحکيم اساس تشکيالتش

  
 ٩ص 

 بايد دانست که آئين بهائى که اين نظم بديع. ورزند مبادرت 
 ّخادم و حافظ و مروج آن است آئينى است آسمانى و جهانى و
 غير سياسى و غير حزبى و کام مخالف با هر سياست و مرامى
 است که نژادى را يا طبقه و کشورى را باالتر از ديگرى شمارد ،

  حرفه اى و يا مراسمآئين بهائى کشيش و آخوند و طبقۀ روحانى
 ّو شعائر تقليدى اضافى ندارد و حوائج ماديش فقط و فقط از

 آنان که بآئين. ّطريق تبرعات پيروان معتقدش مرتفع مى شود 
 بهائى گرويده اند مطيع حکومت و دوستدار قلبى وطن و همواره
 در انديشۀ ترويج مصالح کشور خويشند ولى در عين حال عالم

 ه اى واحد مى بينند و بترويج مصالح عموميشانسانى را جامع
 ّتعلق کامل مبذول مى دارند و هر مصلحت خصوصى را چه

 ّشخصى يا منطقه اى يا ملى باشد بيدرنگ مادون و تابع مصالح
 ّکلى عالم انسانى مى شمارند و مى دانند که در چنين جهانى که

 ح جزءّمردم و ملتهايش شديدًا بيکديگر وابسته و محتاجند مصال
 ّدر حفظ و رعايت مصالح کل حاصل مى شود و اگر منفعت

 عمومى هيأت عالم انسانى زير پا نهاده شود هيچ يک از اجزاء
 ...ّمرکبۀ آن نيز خير نخواهد ديد 



  
 ١٠ص 

  مصائب عالم انسانى- ١                 
 سراسر جهان را طوفان خروشانى فرا گرفته* در اين زمان 

 ابقه است و مسيرش نامعلوم ، تأثيرات آنيشّکه شدتش بى س
 نيروى. دهشتزاست و نتائج نهائيش بى نهايت پرشکوه و جالل 

ّمحرکه اش بى رحمانه بر وسعت و سرعتش مى افزايد و قوۀ ّ 
 ّتطهيريۀ نهانيش روز بروز شديدتر مى گردد ، عالم انسانى در

ّقبضۀ قدرت مخربه اش اسير است و به مظاهر قه   مقاومتّاريتّ
 ناپذيرش گرفتار ، نه از منشأ و مبدأش آگاه است و نه بر

  لهذا حيران و ناالن و تش واقف و نه از نتائجش با خبرّاهمي
 درمانده و سرگردان به اين صرصر قهر الهى نگران است که چگونه

 به دورترين و آبادترين نقاط کرۀ زمين تاخته بنيانش را متزلزل
 هم زده مللش را منقسم نموده خانمانساخته تعادلش را بر 

 مردمش را بر باد داده بالدش را  مضمحل کرده شاهانش را به
 ّجالى وطن افکنده قلعه هاى محکمش را در هم کوفته مؤسساتش

 را زير و زبر نموده و نورش را خاموش و روح ساکنانش را
-------------------------------------------------------------------- 

 . نوشته شده ١٩٤١ در مارچ -* 
  

 ١١ص 
 ...مجروح ساخته است 

 ّ    انفعاالت قويۀ اين انقالب عظيم را کسى جز آنان که به
  آئين حضرت بهاءا و حضرت باب مؤمن باشند ادراک نتوانند
 زيرا آنانند که مى دانند اين طوفان از کجا برخاسته و به کجا

 ند نمى دانند که دامنه اش تا بکجا مىمنجر مى شود و هر چ
 کشد ولکن بوضوح تمام از پيدايش و منشأش آگاهند و از

 جريان مرموزش را. مسيرش با خبر و لزوم و ضرورتش را معترف 
 ّبا اعتمادى کامل ناظرند و تخفيف شدتش را بدعاى صميمانه
 ّآمل ، با جد و جهد متينشان در تسکين خشم جنون آميزش



 .را منتظر و نگران  با بينش روشنشان نتائج نهائى و بيم و اميد حاصله اشساعيند و 
     هر کس که حضرت بهاءا را بزرگترين مظهر الهى در

 اين جهان شناسد و کالمش را پيام ايزدى شمارد مى داند که
 اين قضاء آسمانى هم مجازاتى است عبرت انگيز و هم تأديبى

  و عقابى آسمانى است و هم وسيلۀّاست مقدس و عالى ، هم عذاب
 ّآتش فروزانش آلودگى نوع انسان را بکلى. تطهير عالم انسانى 

 ّبسوزاند و اجزاء مرکبه اش را ذوب نمايد و از آن جامعه اى را
  

 ١٢ص 
 ...است  قالب گيرد و بيآفريند که جهانگير است ، زنده و تجزيه ناپذير

 :انذار مى فرمايد          حضرت بهاءا از يک طرف 
ّان ارتقبوا يا قوم ايام العدل و انها اتت بالحق        "  ّ ّ) " ١( 
 آنچه را که داريد بيک سو افکنيد و بگيريد آنچه        " 

 بيقين بدانيد که.         را که خداوند مالک رقاب آورده 
         اگر از اعمالى که مرتکب شده ايد روى برنگردانيد

 ذاب اليم از جميع جهات شما را احاطه کند        ع
 )ترجمه " (         بنحوى که نظيرش را نديده ايد 

ّانا قد جعلنا ميقاتا لکم فاذا تمت الميقات و ما        "  ّ 
ّ        اقبلتم الى ا ليأخذنکم عن کل الجهات و يرسل ّ 

 )٢... " (ّ        عليکم نفحات العذاب عن کل االشطار 
      و نيز حضرت بهاءا در اين زمان که پردۀ ظلمت   

 ّ        همه جا را فرا گرفته مؤکدًا چنين پيش بينى فرموده که جهان را
 :مى فرمايد .         آينده اى است بس روشن و درخشان 

 حال ارض حامله مشهود زود است که اثمار منيعه        " 
 ّحبوبه و نعماء جنيه        و اشجار باسقه و اوراد م

 . "        مشاهده شود 
  

 ١٣ص 
 ّسوف تضع کل ذى حمل حملها تبارک ا مرسل        " 

ّذى احاط االشياء کلها عمّ        هذا الفضل ال  )٣. " (هو المکنون  اّا ظهر و عمّ



 :ن عالم انسانى مى فرمايد يّ        و در پيش بينى عصر زر
 . "مى نمايد  ى واردۀ عظيمه تدارک عدل اعظم الهىاين ظلم ها        " 

 و اين عدل اعظم عدلى است که بر اساسش بالمآل صلح اعظم
 ّاستوار گردد و اين صلح اعظم خود سبب ظهور مدنيتى جهانى
 ...مربوط خواهد بود  ّشود ، مدنيتى که تا ابد به اسم اعظم حضرت بهاءا منسوب و

 اءا تقريبًا يکصد سال مى گذرد        از ظهور حضرت به
 :ظهورى که در باره اش خود چنين شهادت داده که 

 . "ّآگاه نه اال على قدر معلوم  ّمظاهر قبل هيچ يک بر کيفيت اين ظهور بتمامه        " 
         بلى خداوند متعال يک قرن تمام به نوع بشر مهلت عطا

 سد و به امرش اقبالفرمود تا مظهر چنين ظهور عظيمى را بشنا
 .کند و عظمتش را اعالن نمايد و نظمش را استوار سازد 

  
 ١٤ص 

 حضرت بهاءا حامل اين پيام آسمانى در ضمن يکصد جلد
 کتاب که گنجينۀ احکام گرانبها و قوانين واال و اصول بى همتا و

ّنصائح مؤثر و انذارات مکرر   ۀو پيشگوئى هاى شگفت انگيز و ادعيّ
 نواز و تفاسير جامع متين است ، رسالت الهى خويش را چنانروح 

 اعالن فرمود که هيچ يک از پيغمبران گذشته به مانند او به ابالغ
 ّحضرت بهاءا در مدت قريب به. دعوت خويش نپرداخته اند 

 پنجاه سال در اوضاع و احوالى غم انگيز از درياى پر موج بيان
 به امپراطورها و ملوک و سالطينُبى بديلش درر شاهوارى خطاب 

 و امراء و به فرمانروايان و دولت ها و رؤساى اديان و مردم
  جهان در شرق و غرب ، از مسيحى و يهودى و مسلمان وّعادى

 زردشتى ، نثار فرموده است و با آنکه خود شخصًا مظهر الهى در
 اين جهان بود از هر نام و نشانى گذشت و دل از مکنت و

 بست ، حبس و تبعيد را قبول فرمود ، هر طعن و اهانتىثروت بر
ّرا تحمل نمود و به تعذيب جسمانى و محروميت ظالمانه تن در ّ 

 داد ، از جائى به جائى دربدر شد و از کشورى به کشورى
 :چنانکه بقلم خويش چنين شهادت داده ... تبعيد گرديد 

 قحسب الوظيفه آنچه الزم بود از نصيحت خل        " 



         کوتاهى نکرديم و آنچه را خداوند سبحانه و
         تعالى امر فرمود ابالغ نموديم اگر خلق بگوش

  
 ١٥ص 

 )ترجمه . " ( مى ديدند          قبول مى شنيدند جهان را جهانى ديگر
 :و در جاى ديگر مى فرمايد 

 هور من عذر ال وّهل بقى الحد فى هذا الظ        " 
ّب العرش العظيم قد احاطت اآليات کل الجهات و        ر ّ 

ّ        القدرة کل البرية ولکن ّ  )٤. " (ّ الناس فى رقد عجيب ّ
          بايد از خود بپرسيم که آيا جهانيان که منظور نظر آن
 مظهر عنايت الهى بودند با او که خود را فداى مصالحشان

  و از او چگونهفرمود چگونه معامله و چگونه مقابله نمودند
 استقبال کردند و دعوتش را اجابت گفتند ؟ اين امر نوزاد الهى
 در موطن خويش با غوغا و ضوضائى روبرو شد که در تاريخ

 بنا بر اظهارات مستند لرد کرزن... شيعۀ اسالم بى نظير بود 
 ظلم هاى وارده بر آن چنان آتش بالئى بر افروخت که بيش از

 روان امر جديد را در اندک زمانى بخاک وبيست هزار نفر از پي
 آن فدائيان در راه عقيدۀ خويش سر باختند ولى. خون کشيد 

 ّايمان نو يافتۀ خويش را هرگز با عزت و کامرانى و امن و امان
 ...در اين جهان فانى مبادله ننمودند 

  
 ١٦ص 

 از طرف ديگر صاحبان منصب و مقام مطلقًا نسبت به
 ون اسالم بى رحمانه باّروحاني. ور بى اعتناء ماندند اين آئين نو ظه

 مردم کشورى که اين امر عظيم. بغض و عناد مقابله اش نمودند 
 اغلب سالطين. در آن ظاهر گشته به سخره و استهزائش گرفتند 

 و رؤسائى که مورد خطاب آئين گزارش شده بودند حقير و
 انتشار يافته بودّدر کشورى که اول بار در آن . خوارش شمردند 

 و از مردمى که در ميانشان ظاهر شده بود چه تهديد ها که
 نديد و از ديگران در بالد دور دست که از روى حسد و عناد



 اصول و احکامش را تحريف نمودند وبه غلط جلوه دادند چه ها
 اينها نمونه هائى است از اعمالى که آن نسل خود پرست و. نکشيد 

 ّامر جديد الهى روا داشتند و بکلى ازخداناشناس به اين 
 ...بشارات و انذارات و نصائح حامالن پيام الهى غفلت ورزيدند 
          حال ببينيم که به اهل عالم در ازاء اين اعراض و غفلت
 کامل چه وارد گشته و مى گردد و مالحظه کنيم که مخصوصًا

ّطى سالهاى اخير اولين قرن بهائى که مشحون از بال  يا و ظلم ها وّ
 ستم هاى وارده بر آئين حضرت بهاءا بوده چه حوادثى در

 چه بسيار امپراطورى ها که. صفحۀ روزگار پديدار گشته است 
 نابود شد سلطنت ها که بر باد رفت سلسله ها که منقرض شد ،

  
 ١٧ص 

 بسيارى شاهزادگان مخذول و مفتضح گرديدند ، برخى از شاهان
 يا نفى بلد شدند يا در کشور خويش ذليلکشته يا مسموم 

 گشتند و معدودى نيز که مانده اند تخت و تاجشان را با سقوط
 ...شاهان ديگر بسى متزلزل و لرزان مى يابند 

 ّ شکى نيست که اگر شخص منصفى بى طرفانه به آثار
 ّمدهشۀ اين جريان پر انقالب کنونى که در مدتى نسبتًا کوتاه رخ

 يقينًا چنين نتيجه مى گيرد که صد سالى که گذشتداده بينديشد 
 ...تاريخ بشرى بوده است  از نظر زير و زبر شدن سلطنت ها يکى از طوفانى ترين ادوار
          سرنوشت شومى که بر تاجداران نيرومند حاکم بر امور
 عرفى بشر وارد آمد از عاقبت رؤساى دين که نفوذشان بر باد

 ّع مدهشى که منتج به انحالل سلطنت ها ووقاي. رفت کمتر نبود 
 امپراطورى ها شد تقريبًا مقارن بود با فروريختن قلعه هاى

ّمستحکم مؤسسات متعصب دينى و همان سيل خروشانى که ّ 
 .پادشاهان و امپراطورها را از جاى کند و سلسله ها را برانداخت 

 مبتالّرهبران دينى را چه در عالم مسيحيت و چه در عالم اسالم 
ّکرد و  حيثيتشان را مخدوش نمود و احيانًا مؤسسات عاليه شان ّ 

  
 ١٨ص 



 ّرا برانداخت و عزت از دو طائفه سلب شد ، امراء و علماء ، حشمت
 ...شاهان مفقود شد و قدرت علماء دين نيز نابود گرديد 

 ّ         هر ناظر هوشيارى در مى يابد که بعضى از مؤسسات
 و شکافى که بين.  ناپذير در هم شکسته اند دينى بنحوى جبران

 ّگروه متعصبين و آزادى منشان اديان بوجود آمده هر دم فراخ تر
 ّمى شود ، بالنتيجه عقائد و اصولشان يا رقيق و کم رمق و يا

 ّتسلطشان بر رفتار و سلوک افراد.  ّاحيانًا بکلى متروک شده است 
 ّ روحانيونشان کاستهّانسانى ضعيف گشته است و از عده و نفوذ

 ّاست و در عين حال جبن و رياى شيوخ و وعاظشان چه بسا که
 اوقافشان در بعضى از کشورها از ميان رفته و. بر مال شده است 

 ّمعابدشان بعضى بکلى. آموزش دينيشان رو بانحطاط نهاده است 
 خراب و بعضى متروک گرديده و غفلتشان از خدا و تعاليم خدا

 ...و توهينشان گشته است  ّ از مقصد الهى سبب ضعفشان شده و علت تحقيرو بيخبريشان
ّ         از فساد در مؤسسات دينى که بگذريم عالئم تدنى در ّ 

 ّعالم اخالق نيز بهمان اندازه اهميت دارد و بر همه کس واضح و
 چنانکه امروز ما بهر طرف که ديده گشائيم و... مبرهن است 

  
 ١٩ص 

 ّتار و کردار نسل کنونى حتى بطور سطحى نظرهر چه در گف
 نمائيم ناچار مالحظه خواهيم کرد که مظاهر فساد و انحطاط

 ون انفرادى و اجتماعى زنان و مردان اين عصرؤاخالقى در ش
 .چنان آشکار است که سبب حيرت و وحشت شده 

 ّ         شک و ترديدى نيست که چون دين بعنوان نيروئى
 ّپذيرفته ، ضعف مؤسسات مذهبى که نموداراجتماعى انحطاط 

 ّخارجى آنست سبب و باعث ايجاد چنان فساد و شر مهلکى
 :حضرت بهاءا در بارۀ دين مى فرمايد . گشته است 

 آنست سبب بزرگ از براى نظم جهان و اطمينان        " 
 ّسستى ارکان دين سبب قوت.         من فى االمکان 

 . "ج و مرج است ّ        جهال و هر
 :و در لوحى ديگر مى فرمايند 



 دين نورى است مبين و حصنى است متين از        " 
 ة ا حفظ و آسايش اهل عالم چه که خشي        براى

 .        ناس را به معروف امر و از منکر نهى مى نمايد 
 .        اگر سراج دين مستور ماند هرج و مرج راه يابد 

 ... "باز مانند  ّنير عدل و انصاف و آفتاب امن و اطمينان از نور        
  

 ٢٠ص 
 ّ        بايد اذعان کنيم که افراد و مؤسسات بشرى امروز

 حضرت بهاءا در بارۀ. بچنين وضع اسف بارى دچار گشته اند 
 :حسرت و اندوه بشر غافل چنين فرموده 

 لحقيقه در ظاهردو نفس ديده نمى شود که فى ا         " 
 آثار نفاق موجود و." " ّ        و باطن متحد باشند 

ّ        مشهود و مع آنکه کل از براى اتحاد و اتفاق خلق ّ  ."شده اند  ّ
 :در همين لوح مى فرمايد 

 غفلت تا کى ، اعتساف تا کى ، انقالب و اختالف تا        " 
 هات در        کى ، فى الحقيقه ارياح يأس از جميع ج

 . "فيومًا در تزايد          عبور و مرور است و انقالبات و اختالفات عالم يومًا
 ّ         احياء و بازگشت تعصبات دينى و خصومات نژادى و

 ّغرور وطنى ، شواهد روز افزون خود پرستى و سوء ظن و خوف و
 تزوير و ريا ، اشاعۀ تروريسم و قانون شکنى و شرب مسکرات و

ّ ، داشتن عطش مفرط و کوشش حاد و بى حد براى کسبجنايت ّ 
 ّمال و لذت و شؤون ناچيز دنيوى ، تضعيف اساس خانواده ،

  
 ٢١ص 

 اهمال در مراقبت و انضباط اطفال از طرف والدين ، استغراق در
ّتجمل پرستى ، نداشتن حس مسئوليت در قبال ازدواج و بالنتيجه ّ ّ ّ 

 ّ در عالم هنر و موسيقى ، ملوثازدياد طالق ، انحطاط و انحراف
ّشدن ادبيات و فساد مطبوعات ، تزئيد نفوذ و فعاليت مروجين ّ ّّ 
 انحطاط که از بسر بردن زن و مرد با هم بدون ازدواج دفاع مى
 کنند و فلسفۀ برهنگى را تعليم مى دهند و حياء را منسوخ و



 قصدافسانۀ خيالى مى شمارند و از قبول اينکه توليد نسل را م
 ّاصلى و مقدس ازدواج بدانند ابا دارند و دين را افيون خلق
 ّتوصيف مى کنند و نوع بشر را اگر بتوانند بقهقراى توحش و

 هرج و مرج و باالخره بانعدام صرف سوق مى دهند ، اينها همه
 ّ بارزۀ جامعۀ فاسد منحط اين زمانند ،ّاصهر ظاهر از خوبظا

 ت جز آنکه يا زندگى تازه يابد ياجامعه اى که چارۀ ديگرش نيس
 ...بمرگ و نيستى دچار شود 

 ّ         مبادا منظور ما بر کسى مشتبه شود و حقيقت مسلمى
 هر کس. که از اصول آئين حضرت بهاءا است سوء تعبير گردد 

 که پيرو دين بهائى باشد بجان و دل معتقد است که جميع
  آنانّ و به وحدت اصليۀ...پيغمبران خدا منشأى الهى دارند 

 ّايمان دارد ، تسلسل ظهوراتشان را تأييد مى کند و مرجعيت الهى
  

 ٢٢ص 
 ّکتب مقدسه و ارتباطشان را به يکديگر اذعان دارد ، آمال و
 مقاصدشان را يکى مى داند و نفوذ و قدرتشان را يکسان

 مى شمرد پيروانشان را بالمآل با هم موافق و مالئم مى بيند
 :شهادت قلم حضرت بهاءا به 

 همه را در يک رضوان ساکن بينى و در يک هوا        " 
 . "بر يک امر آمر          طائر و بر يک بساط جالس و بر يک کالم ناطق و

          ديانتى که به حضرت بهاءا منسوب است هرگز قصدش
 ن راآن نيست که مقام پيغمبران قبل را تخفيف دهد و تعاليمشا
ّتحقير کند و ذره اى از انوار ظهوراتشان بکاهد و محبتشان را ّ 
 از دل پيروانشان بزدايد و اصول شريعتشان را منسوخ سازد و

 ّکتب نازله شان را بى اعتبار نمايد و يا آمال حقۀ مؤمنانشان را
 آئين بهائى اين نظر را مردود مى شمارد که بگويند. ّمتوقف کند 

 خرين ظهورى است که خداوند براى نوع انساندينى از اديان آ
 ّمقرر فرموده چنانکه حضرت بهاءا آئين خويش را نيز آخرين

 اديان نمى داند بلکه بر عکس نسبى بودن حقائق دينى را ترويج و
 کيدأ تکامل تدريجى مکاشفات دينى را تّتسلسل ظهورات الهيه و



 نست که اساسحضرت بهاءا مقصد مبارکش اي. فرموده است 
  

 ٢٣ص 
ّاديان الهيه را بسط دهد و اسرار کتب مقدسه را مکشوف سازد  ّ. 
 مقصد جميع اديان را يکى مى داند و وظائفشان را هم آهنگ
 ّمى سازد و حقائق لن يتغيرى را که در جميع اديان موجود است

 ّتعاليم اساسيشان را از تعاليم فرعيه و. از نو بيان مى فرمايد 
 ه منفصل ساخته حقائق نازله از جانب خدا را از خرافاتّتقليدي

 وارده از علماء دين جدا مى نمايد و اعالن مى فرمايد که بى ترديد
ّجميع اديان متحد شوند و جميع آمال عاليه شان تحقق يابد  ّ... 
ّ        و هم چنين حتى لحظه اى نبايد چنين تصورى را بخاطر ّ 

 ّءا رتبه و مقام روحانيون وراه داد که پيروان حضرت بها
 ّرهبران دينى راتنزل داده تحقيرشان مى نمايند بلکه رهبران
 روحانى که اعمالشان در خور شغلشان و رفتارشان شايستۀ
 :حضرت بهاءا  مقامشان باشد در نزد بهائيان محترمند و بشهادت قلم

 القفى الحقيقه به طراز علم و اخ... علمائى که         " 
 ّ        مزينند ايشان به مثابه رأسند از براى هيکل عالم
         و مانند بصرند از براى امم الزال هدايت عباد به

 ... "ّ        آن نفوس مقدسه بوده و هست 
  

 ٢٤ص 
 ّ        حضرت بهاءا در بيان اينکه جميع ظهورات الهيه سبب

ّتحول و ترقى افکار بشرى گشته اند چن  :ين مى فرمايد ّ
 مقصود از هر ظهور ظهور تغيير و تبديل است        " 

 ّ        در ارکان عالم سرًا و جهرًا ، ظاهرًا و باطنًا ، چه
         اگر بهيچ وجه امورات ارض تغيير نيابد ظهور

ّ        مظاهر کليه لغو خواهد بود  ّ" . 
 ت که حضرت        آيا اين بيان حضرت بهاءا همان نيس

 :ون خويش فرمود که ّمسيح خطاب به حواري
 ّهنوز بسى چيزهاست که بشما بگويم اما حال        " 



ّ        قدرت تحملش را نداريد و چون روح حق ظاهر ّ 
 . "        گردد او شما را بتمام حقيقت رهبرى نمايد 

         هر ناظر منصفى از اين کالم حضرت مسيح از وسعت
  امرى که حضرت بهاءا ظاهر فرموده و از عظمتدائرۀ

 ...حيرت انگيز ندائى که اعالن فرموده با خبر مى شود 
         هر گاه به حقائق ومعانى عاليۀ امر حضرت بهاءا کما هو
ّحقه توجه و تعمق نمائيم بايد که آئين بهائى را در اعلى رتبۀ يک ّ ّ 

  
 ٢٥ص 

  يک سلسله ظهوراتى قرار دهيم کهکور عظيم و آخرين مرحلۀ
 بر حسب استعداد و تکامل نوع بشر يکى پس از ديگرى ظاهر

ّگرديده و کال مقدمۀ اين ظهور اعظم بوده اند ّ اين ظهورات که از  
 آدم شروع و به حضرت باب منتهى مى شود همواره طريق را
 ّصاف و هموار کرده و به نهايت تأکيد حلول يوم االيام را که

 ...ّيقات ظهور موعود کل اعصار است بشارت داده اند م
          عظمت و منزلت قواى مکنونۀ ذاتيۀ امر بهائى که در

 تاريخ روحانى بشرى بى همتا و بى نظير و بمنزلۀ اوج و کمال
 ّمرحلۀ اديان جهان است چنان است که هرگز در حيطۀ تصور ما

  پر مجد و جالل دورۀو تشعشع انوارش که از هزارۀ. نگنجد 
 شريعتش تابان است چنان درخشان است که ديده ها را خيره

 و سايۀ ممدود شارعش بر سر پيغمبران آينده چنان. نمايد 
 .گسترده است که به ادراک ما در نيايد 

 ّ         روح خالقش در کمتر از يکصد سال در جامعۀ
َشيده که خرد راّپر اضطراب بشرى تحول و انقالبى را جريان بخ ِ 

 به کنه آن راهى نيست و هر چند آئين بهائى در اين مرحلۀ
ّمقدماتيش دورۀ فترت و رشد تدريجى اش را مى گذراند اما در ّ 

  
 ٢٦ص 

 عين حال از طريق پيدايش و تبلور تدريجى نظم بديعش چنان
ّتحول و غليانى را در حيات عمومى بشرى بوجود آورده که مقدر ّ 



 ّجامعۀ مغشوش و متشنج کنونى را بلرزه افکند واست اساس 
 ّحياتش را تطهير نمايد و مؤسساتش را از نو بسازد و بجهت

 .تازه اندازد و سرنوشت محتومش را شکل نهائى بخشد 
 ّ         هر صاحب بصر خالى از تعصبى که با بشارات و انذارات

 د اينهمراه با طلوع و ارتفاع امر حضرت بهاءا آشنا باش
ّتشنجات و انقالبات شديد و مخرب و خوفناک و مصيبت بار ّ 
 عالمگير کنونى را چگونه توجيه تواند کرد جز آنکه بگويد که

 ِآنهمه مولود نظم در حال تکوين جهانى حضرت بهاءا است که
 :در شأنش چنين فرمودند 

ّقد اضطرب النظم من هذا النظم االعظم و اختلف        "   )٥" (تيب بهذا البديع ّالتر ّ
 ّ         آيا اين بحران و هيجان حادى که حال بشر را احاطه

 ىأانى بى نظير است بچه منبع و مبدنموده و در تاريخ نوع انس
 مى توان نسبت داد جز آنکه بگوئيم که آنهمه از تأثيرات روح

 عظيمى است که بفرمودۀ حضرت باب در حقائق جميع کائنات
  

 ٢٧ص 
  است و جهان را بلرزه مى افکند و نيرويش مى دهد وّنباض

 ّاين تشنجات جامعۀ امروزى جهان ، اين غليان. نجاتش مى بخشد 
 افکار جنون آساى مردمان ، اين آتش سوزان منازعات نژادى و

 ّدينى و طبقاتى ، اين غرقاب ملل ، اين سقوط پادشاهان و تجزى
 ط مقامات دينى و انحطاطامپراطورى ها و انقراض سلسله ها و هبو

 ّمؤسسات معهود و قديم و گسستن رشته هاى عرفى و دينى که
 ّطى قرون و اعصار مردم دنيا را بهم پيوند مى داد ، تمام

 ّشواهدى هستند که از شروع جنگ اول جهانى که درست قبل از
 ۀ ظهور و بروزّطلوع عصر تکوين امر حضرت بهاءا بوده ، بمنص

 ّ تمام اين شواهد اثرات تولد عصر جديدى رارسيدند و در
 مى توان تشخيص داد که با پيدايش امر حضرت بهاءا مقارن
 شد و از ندايش غفلت ورزيد و حال در بحبوحۀ درد زايمان

 ّوقتش رسيده است که بمدد تأثيرات روح خالق و صفابخش و
 ...را بر زمين نهد  يشّتحول انگيز امر حضرت بهاءا فارغ شود و بار سنگين خو



          خداوند متعال بتدريج و بنحوى اسرار آميز و
 مقاومت ناپذير به اجراء نقشه هاى عاليۀ خويش مشغول است ولى

 افسوس که ما امروز از ادراکش عاجزيم و فقط جهانى را در
  

 ٢٨ص 
 مقابل خويش مى بينيم که نااميد در بند دام خويش افتاده و از

 انى که صد سال است او را بخدا مى خواند غافل ماندهنداى آسم
 و در عوض بصفير هاى خطر و صداهاى جانخراشى دل بسته که

 .ّاو را بپرتگاه مذلت مى کشاند 
          مقصد خداوند چيزى جز اين نيست که از طريقى که

 ّفقط خود مى داند عصر بزرگ و زرينى را آغاز کند و جهان را
 اوضاع جهان در اين.  و جنگ و ستيز برهاند ّاز شر درد ورنج

ّايام بسى تاريک است اما آيندۀ دورش چنان درخشان و چنان ّ 
 پرتو افشان است که اينک تصويرش در اين زمان بر صفحۀ

 .ديدگان ما هرگز نقش نبندد 
  

 ٢٩ص 
  وحدت عالم انسان- ٢                   

 لحاظ اخالق انفرادى و چهّ        افسوس که عالم بشريت چه از 
 ّاز حيث روابط بين ملل و جامعه هاى منظم چنان از راه راست
 ّمنحرف گشته و چنان رنج کشيده که بهيچ وجه آنرا حتى با

 ّمساعى و تدابير سياستمداران و زمامداران بى طرف و خوش نيت
 نه طرح ها و نقشه هائى. و ساعى و فداکار نيز نمى توان نجات داد 

 ياستمداران واال مقام تدبير نمايند و نه مبادى و اصولى کهکه س
 خبرگان بلند پايۀ علم اقتصاد وضع کنند و نه تعاليمى که

 ّاخالقيون در ترويجش کوشند هيچ يک نمى تواند بالمآل اساس و
 .آشفته را بنا نمود  شالودۀ متينى را تدارک بيند که بر آن بتوان آيندۀ اين جهان

 گز اصرار و الحاح خردمندان جهان که مردمان را به        هر
 بردبارى و تفاهم نسبت بهم دعوت نمايند جهان را آرام نسازد و

  



 ٣٠ص 
 هرگز طرح. تاب و توان از دست رفته اش را باز نگرداند 

 ّنقشه هاى کلى و عمومى در تعاون و تعاضد بين المللى ، هر قدر
 دى را که موازنۀ جامعۀريشۀ فسا. وسيع و دور انديش باشد 

 ّحتى مى توان گفت که. کنونى را بر هم زده قلع و قمع نتواند 
 ّتشکيل سازمانى براى ايجاد اتحاد سياسى و اقتصادى جهان که
 ّاين روزها بسيار بر سر زبانهاست عاجز است تا سم مهلکى را که
 .شود  حيات اجتماعى مردم و نظم ملل را تهديد مى کند نوشداروئى
          پس ديگر چاره اى نمى ماند مگر آنکه طرح الهى را که

 حضرت بهاءا در نهايت وضوح و بساطت در قرن نوزدهم اعالن
 فرموده بدل و جان بپذيريم ، طرحى که نقشه هائى را که خداوند

 متعال جهت حصول وحدت بشر در اين عصر و زمان ارائه
 ّاجزاء مرکبه اش قادر استفرموده در بردارد طرحى که هر يک از 

 در مقابل نيروهاى جانکاهى مقاومت نمايد که اگر چاره نشود
 ّجسم عليل و مأيوس جامعۀ انسانى را بکلى به تحليل خواهد

 پس بشر خسته و درمانده را ديگر چه چاره اى است مگر. برد 
 .آنکه بسوى اين هدف يعنى بسوى نظم بديع جهانى روى آورد 

 ش الهى است و نطاقش جامع و عالم گير و اصولشنظمى که اساس
  

 ٣١ص 
 .کى بر عدل و انصاف و عناصر و اجزايش بى نظير و مثيل است ّمت

ّ         اگر کسى حتى از اهل بهاء ادعا نمايد که دقائق نقشۀ ّ 
 عظيم حضرت بهاءا را براى وحدت عالم انسانى دريافته و به

 ده و الفى بى جا زده است زيراکنه عظمتش پى برده گستاخى نمو
 ّکوشش در تصور جميع امکاناتش و تقويم و تخمين فوائد

ّآينده اش و تخيل مجد و جاللش حتى در اين مرحلۀ ترقى عالم ّ ّ 
 .انسانى کوشش واهى و نابهنگام است 

          آنچه را که امروز از آن نظم بديع دريافت توان کرد به
 لين پرتو فجر موعود است که در ميقاتّمنزلۀ لمحۀ بصرى بر او

 ّمقرر ظلمات عالم انسانى را محو و زائل سازد و در زمان حاضر



 ّياتى از مبادى اساسىّآنچه از ما بر مى آيد آنست که بذکر کل
 ...نظم بديع حضرت بهاءا مبادرت ورزيم 

          هيچ عقل سليمى انکار نتواند نمود که آشوب و مصيبتى
 م اين روزگار را احاطه کرده اکثرًا نتيجۀ مستقيم جنگکه مرد

 با... ّو غفلت و کوته بينى طراحان معاهدۀ صلح است * بين الملل 
------------------------------------------------------------- 

 .ّ صادر و اشاره به جنگ بين الملل اول است ١٩٣١اين اثر در سال * 
  

 ٣٢ص 
 حوال درست نيست اگر بگوئيم جنگ جهانى با تمامتمام اين ا

 ّتلفاتى که داشت و با همۀ تعصباتى که بر انگيخت و با همۀ
 داغهائى که بر جاى نهاد فقط و فقط مسئول اين سرگردانى و
 ّاضطرابى مى باشد که امروز هر جزء از اجزاء مدنيت جهان را

 نم اين است کهاحاطه نموده ، جوهر مطلب که بايد بر آن تأکيد ک
ّعلت اصلى ناآرامى عصر حاضر در چيست ؟ علت اين تشنجات را ّ ّ 
 ّنبايد چندان به حوادثى نسبت داد که از مقتضيات مرحلۀ موقت

ّتحول اين جهان دائم التغيير است بلکه علت اصليش اين است که ّ ّ 
 زمامدارانى که سرنوشت افراد و ملل را در قبضۀ خود داشته اند

 ده اند که سيستم هاى اقتصادى و دستگاههاى سياسىقادر نبو
 .هم آهنگ و مطابق سازند  خويش را با حوائج و نيازمندى هاى اين عصر سريع االنتقال
          آيا اين بحران هاى پى در پى که جامعۀ کنونى را بلرزه

 ّمى افکند در درجۀ اول بدان سبب نيست که پيشوايان و
 از آن بوده اند که مقتضيات اين عصر رازمامداران جهان عاجز 

 درست تشخيص داده و يکباره خود را از افکار از پيش ساخته و
 عقائد دست و پاگيرشان برهانند و دستگاه حکومتشان را چنان

  
 ٣٣ص 

 تغيير دهند که با موازين وحدت عالم انسانى که حضرت
 زۀ آئينّبهاءا اعالن فرموده و مقصد اصلى و غائى و وجه ممي

 خويش قرار داده است تطبيق نمايد ؟ زيرا اصل وحدت عالم



 انسانى که سنگ بناى نظام جهان آراى حضرت بهاءا است
ّتحققش ممکن نيست جزآنکه طرح بديعش براى اتحاد بشر ّ 

 .که قب بدان اشارت رفت تنفيذ شود 
 :        حضرت عبدالبهاء مى فرمايد 

  که اشراق صبح هدى شددر هر ظهورى        " 
 ّاما در...         موضوع آن اشراق امرى از امور بود 

         اين دور بديع و قرن جليل اساس دين ا و
         موضوع شريعت ا رأفت کبرى و رحمت
         عظمى و الفت با جميع ملل و صداقت و

 و        امانت و مهربانى صميمى قلبى با جميع طوائف 
 ... "        نحل و اعالن وحدت عالم انسانست 

         چه اسف انگيز است سعى و کوشش باطل رهبران
 تشکيالت جامعۀ بشرى که از روح اين عصر بى خبرند و مى

 خواهند موازين عتيقه اى را که مربوط باعصارى بوده است که
  

 ٣٤ص 
 وده اندهر يک از ملل در حدود و ثغور خويش مستغنى از غير ب

 منطبق با اين عصر جديد نمايند عصرى که بفرمودۀ حضرت
 ّبهاءا دو راه بيش در پيش ندارد يا بايد متحد گردد يا

 لهذا در اين لحظۀ خطير. بسوى نيستى و نابودى قدم گذارد 
 در تاريخ جهان ، شايسته چنان است که همۀ رهبران عالم در تمام

  چه در شرق و چه در غرب ، چهکشورها چه کوچک و چه بزرگ ،
 غالب و چه مغلوب ، به نداى جانفزاى حضرت بهاءا گوش هوش

ّفرا دارند و هم خود را وقف اتحاد بشر سازند و باطاعت و وفا ّ 
 بامر اعظمش پردازند و بى چون و چرا قيامى مردانه نمايند تا
 نوشداروى جان بخشى را که پزشک آسمانى براى بشر دردمند

 يز فرموده بتمام و کمال بکار برند و افکار از پيش ساخته راتجو
ّبکلى بيکسو افکنند و از جميع تعصبات ملى دست بردارند و ّّ 
 ّاين پند حضرت عبدالبهاء مبين منصوصش را بجان بشنوند که

 بيکى از صاحب منصبان عالى مقام حکومت امريکا بيان داشته و در



 :نمايد چنين فرموده  ّتواند بدولت و ملت خدمت که بچه نحو بهتر مى الشسؤجواب 
 چنانچه در خير امريکا سعى مى نمائى بايد        " 

         خير خواه عموم ملل وممالک باشى و چون عالم را
         وطن خويش شمارى بايد بکوشى که اصل

  
 ٣٥ص 

         حکومت فدرالى بنحوى که در حکومت امريک
 )ترجمه . " ( يابد  در ميان عموم ملل و اقوام رواج        معمول است 

 ّ         حضرت عبدالبهاء در رسالۀ مدنيه که در بارۀ تجديد
 :ّنظام آيندۀ جهان مطالب بسيار مهمى دارد چنين مرقوم داشته اند 

 ّبلى تمدن حقيقى وقتى در قطب عالم علم افرازد        " 
 ّد همت چون آفتاب        که چند ملوک بزرگوار بلن
 ّت بجهت خيريت وّي        رخشندۀ عالم غيرت و حم

         سعادت عموم بشر بعزمى ثابت و رأيى راسخ قدم
         پيش نهاده مسألۀ صلح عمومى را در ميدان

 ّ        مشورت گذارند وبجميع وسائل و وسائط تشبث
 عاهدۀ        نموده عقد انجمن دول عالم نمايند و يک م
 ّ        قويه و ميثاق و شروط محکمۀ ثابته تأسيس

ّ        نمايند و اعالن نموده باتفاق عموم هيأت بشريه ّ 
 ّاين امر اتم اقوم را که فى الحقيقه. ّ        مؤکد فرمايند 

ّ        سبب آسايش آفرينش است کل سکان ارض ّ 
ّ        مقدس شمرده جميع قواى عالم متوجۀ ثب  وت وّ

  و در اين معاهدۀ         بقاى اين عهد اعظم باشند
  

 ٣٦ص 
 ّ        عموميه تعيين و تحديد حدود و ثغور هر دولتى
         گردد وتوضيح روش و حرکت هر حکومتى شود
 ّ        و جميع معاهدات و مناسبات دوليه و روابط و

ّ        ضوابط مابين هيأت حکومتيۀ بشريه مقرر ّ  ّ و معينّ
ّ        گردد و کذلک قوۀ حربيۀ هر حکومتى بحدى ّ ّ 



 چه اگر تدارکات محاربه و. ّ        معلوم مخصص شود 
ّ        قوۀ عسکريۀ دولتى ازدياد يابد سبب توهم دول ّ ّ 

 بارى اصل مبناى اين عهد قويم را.         سائره گردد 
 دول من بعد        بر آن قرار دهند که اگر دولتى از 

 ّ        شرطى از شروط را فسخ نمايد کل دول عالم بر
 ّ        اضمحالل او قيام نمايند بلکه هيأت بشريه بکمال

 اگر جسم. ّ        قوت بر تدمير آن حکومت برخيزد 
ّ        مريض عالم باين داروى اعظم موفق گردد البته ّ 

 ... "فائز گردد  مى باقىّ        اعتدال کلى کسب نموده به شفاى دائ
 :و نيز در ادامۀ آن بيان مى فرمايند 

 ّيۀ عالم انسانّبعضى اشخاص که از همم کل        " 
         بى خبرند اين امر را بسيار مشکل بلکه محال و

 نه چنان است بلکه از فضل.         ممتنع شمرند 
  

 ٣٧ص 
 ّريدگار و همتّ        پروردگار و عنايت مقربين درگاه آف

         بى همتاى نفوس کاملۀ ماهره و افکار و آراء فرائد
         زمانه هيچ امرى در وجود ممتنع و محال نبوده و

ّهمت همت غيرت غيرت الزم است .         نيست   چه. ّ
         بسيار امور که در ازمنۀ سابقه از مقولۀ ممتنعات

 ّعقول تصور وقوع آنرا        شمرده مى شد که ابدًا 
         نمى نمود حال مالحظه مى نمائيم که بسيار سهل و

 و اين امر اعظم اقوم که فى الحقيقه.         آسان گشته 
 ّ        آفتاب انور جهان مدنيت و سبب فوز و فالح و
 ّ        راحت و نجاح کل است از چه جهت ممتنع و

 اينست که عاقبت بر ّدرض شود و الب        محال ف
 . " گردد ر اين سعادت در انجمن عالم جلوه گ        شاهد

          حضرت عبدالبهاء در يکى از الواح در توضيح بيشترى
 :راجع به اين موضوع جليل ميفرمايد 

 در دوره هاى سابق هر چند ائتالف حاصل گشت        " 



 بود زيراّ        ولى بکلى ائتالف من على االرض غير قابل 
 ّ        وسائل و وسائط اتحاد مفقود و در ميان قطعات

  
 ٣٨ص 

 بلکه در بين. ّ        خمسۀ عالم ارتباط و اتصال معدوم 
         امم يک قطعه نيز اجتماع و تبادل افکار معسور

 ّ        لهذا اجتماع جميع طوائف عالم در يک نقطه اتحاد
 ّاما حال. ر ممتنع و محال ّ        و اتصال و تبادل افکا

 ّ        وسائل اتصال بسيار و فى الحقيقه قطعات خمسۀ
 همچنين جميع قطعات...         عالم حکم يک قطعه يافته 

         عالم يعنى ملل و دول و مدن و قرى محتاج
         يکديگر و از براى هيچ يک استغناى از ديگرى نه

 ّبين کل موجود و ارتباطّ        زيرا روابط سياسيه 
         تجارت و صناعت و زراعت و معارف در نهايت

ّلهذا اتفاق کل و اتحاد عموم.         محکمى مشهود  ّّ 
         ممکن الحصول و اين اسباب از معجزات اين عصر

         مجيد و قرن عظيم است و قرون ماضيه از آن
 ّى ديگر و قوتى        محروم زيرا اين قرن انوار عالم

 ّ        ديگر و نورانيتى ديگر دارد اينست که مالحظه مى
         نمائى در هر روزى معجزۀ جديدى مى نمايد و

         عاقبت در انجمن عالم شمع هاى روشنى برافروزد و
 ّ        مانند بارقۀ صبح اين نورانيت عظيمه آثارش از افق

 .        عالم نمودار گشته 
  

 ٣٩ص 
 .آن ظاهر گرديده   و جزئى اثرى ازّشمع اول وحدت سياسى است        

 . عنقريب اثرش ظاهر گردد          شمع دوم وحدت آراء در امور عظيمه است آن نيز
 . حاصل گردد  ّ آن نيز قطعيًاشمع سوم وحدت آزادى است        

 اهد اين وحدت است و ش        شمع چهارم وحدت دينى است اين اصل اساس
 .ّالهيه جلوه نمايد  ّدر انجمن عالم بقوت        



ّاتحاد و يگانگى نيز بنهايت قوت   در اين قرن اينشمع پنجم وحدت وطن است        ّ 
 .جميع عالم عاقبت خود را اهل وطن واحد شمارند  .ظاهر شود       

 .س واحد شوند على االرض مانند جن  جميع منشمع ششم وحدت جنس است        
 گردد که عموم خلق تحصيل آن  يعنى لسانى ايجادشمع هفتم وحدت لسان است        
 . يکديگر مکالمه کنند  نمايند و با       

ّزيرا قوتى ملکوتى مؤيد آن   الحصول استّ       اين امور که ذکر شد جميعًا قطعى ّ" ... 
  

 ٤٠ص 
 ءا در لوحىحضرت بها*         بيش از شصت سال پيش 

 :فرموده اند  خطاب به ملکۀ ويکتوريا رؤساى ارض را چنين مخاطب
ّتدبروا و تکلموا فيما يصلح به العالم و حاله         "  ّ... 

فانظروا العالم کهيکل انسان انه خلق صحيحا کام        ّ 
         فاعترته االمراض باالسباب المختلفة المتغايرة و ما

ّطابت نفسه فى يوم بل اشتد مرضه بما وقع تحت         ٍ 
ّ        تصرف اطباء غير حاذقة الذين رکبوا مطي ّ  ة الهوىّّ

         و کانوا من الهائمين و ان طاب عضو من اعضائه
ٍصار بطبيب حاذق بقيت اعضاءعٍ        فى عصرمن اال  )٦..." (اخرى فيما کان  ٍ

 :و نيز در همان لوح مى فرمايند 
ٍانا نراکم فى کل سنة تزدادون مصارفکم و       " ...   ّ ّ 

ّ        تحملوها على الرعية ان هذا اال ظلم عظيم اتقوا ّ ّّ 
ّ        زفرات المظلوم و عبراته و ال تحملوا على الرعية فوق ّ 

 اصلحوا ذات بينکم اذًا التحتاجون...         طاقتهم 
        --------------------------------------------------- 

  سال ، لوح به ملکۀ ويکتوريا در١٠٠ اآلن بيش از -* 
 . نوشته شده ١٨٧٠حدود سال 

  
 ٤١ص 

ّ        بکثرة العساکر و مهماتهم اال على قدر تحفظون به ّ 
 ّان اتحدوا يا معشر الملوک به...         ممالککم و بلدانکم 

ّکم و تستريح الرعية و من        تسکن ارياح االختالف بين ّ 



 ان قام احد منکم على اآلخر قوموا عليه...         حولکم 
 )٧" (ّ        ان هذا اال عدل مبين 

          آيا اين بيانات مهيمن و متين داللت بر اين ندارد که
 ّحکومت هاى ملى که اينک هر نوع آزادى عمل را بر خود روا

 ّبر حاکميت خويش بنهند تامى دانند بايد حدود و قيودى 
ّبتوانند اولين قدم الزم را براى تشکيل اتحاديه اى از جميع ملل ّ ّ 
 ّعالم در آيندۀ ايام بردارند ؟ زيرا مقتضاى زمان چنين است که
 ّيک حکومت اعالى جهانى ايجاد شود که در ظل آن تمام ملل
 النّعالم بطيب خاطر از داشتن حقوق و اختياراتى از قبيل حق اع

ّجنگ و حق وضع بعضى ماليات ها و کل  ّيۀ حقوق مربوط بهّ
 ّتسليحات جز آنچه براى امنيت داخليشان الزم است صرفنظر

ّچنين حکومتى جهانى داراى يک قوۀ مجريۀ بين المللى. نمايند  ّ 
 خواهد بود که قدرت نهائى و بالمنازع خويش را بر هر عضو

ّمتمرد و طاغى آن اتحاديۀ جهان ّ  همچنين يک. ى بکار خواهد بست ّ
  

 ٤٢ص 
 پارلمان جهانى خواهد داشت که انتخاب اعضايش با مردم هر يک

 و نيز يک محکمۀ. از کشورها و با تأييد دولت هايشان خواهد بود 
 کبراى بين المللى بوجود خواهد آمد که حکمش قاطع و بر همۀ

 د کهّممالک روا خواهد بود حتى کشورهائى که مايل نباشن
 قضايايشان به آن محکمه ارجاع گردد باز مجبور بر اطاعت از

 در چنين جامعۀ جهانى جميع موانع. حکم صادره اش خواهند بود 
 سرمايه و کار عواملى الزم و. ّاقتصادى بکلى از ميان خواهد رفت 

 ّملزوم يکديگر بشمار خواهد آمد ، تعصبات و منازعات مذهبى
 وت هاى نژادى تا ابد خاموش خواهدّبکلى فراموش و آتش عدا

 مجموعه اى از قوانين بين المللى که محصول مشاورات. شد 
 نمايندگان پارلمان بين المللى است تدوين خواهد گشت که ضامن

ّاجرايش واحدهاى نيروى اتحاديۀ جهانى خواهد بود   و باالخره. ّ
 يک وطن پرستى کاذب و جنگاور بيک جهان دوستى و نوع پرستى

 ّاينها است رئوس کلى و برجستۀ نظمى که. تبديل خواهد شد 



 حضرت بهاءا پيش بينى و تدبير فرموده و اعلى ثمرۀ عصرى
 .است که بتدريج رو ببلوغ نهاده است 

 :         حضرت بهاءا خطاب به اهل عالم مى فرمايد 
 سراپردۀ يگانگى بلند شد بچشم بيگانگان        " 

  
 ٤٣ص 

 همه بار يک داريد و... " "        يکديگر را مبينيد  
 عالم يک وطن محسوب و... " "         برگ يک شاخسار 

 ّليس الفخر لمن يحب... " "         من على االرض اهل آن 
 ... "ّ        الوطن بل لمن يحب العالم 

                  براى آنکه راجع به مقاصد حيات بخش آئين
 راى حضرت بهاءا سوء تفاهمى در ميان نيايد بايد گفتجهان آ

 که امر بهائى مقصدش هرگز آن نيست که شالودۀ جامعۀ کنونى
 عالم را زير و زبر نمايد بلکه هدفش آنست که بنيانش را وسعتى

 ّبيشتر بخشد و به مؤسساتش شکل تازه اى دهد که موافق و
 شريعت و آئين.  باشد ّمطابق با حوائج اين جهان دائم التغيير

 ّحضرت بهاءا با هيچ تابعيت و سرسپردگى مشروعى تناقض
 مقصدش آن. ندارد و وفادارى هاى صادقانه را تضعيف نمى کند 

 نيست که شعلۀ وطن دوستى سالم و خردمندانه را در دلهاى
 ّمردمان خاموش سازد ، نمى خواهد که نظام خود مختارى ملى را

 ّ مرکزيت افراطى در ادارۀ امور جهان الزم استکه براى دفع آفت
ّهرگز تنوع و تعدد نژاد و آب و هوا و تاريخ و. از ميان بردارد  ّ 

 زبان و سنن و افکار و آدابى که مردمان و ملل جهان را از
 يکديگر ممتاز مى کند منکر نگشته طالب تضعيفشان نمى باشد

  
 ٤٤ص 

 دارى وسيعتر و آمالبلکه دعوتش آن است که مردم جهان وفا
 بلندترى را از آنچه تا بحال داشته اند برگزينند و منافع و

ّانگيزه هاى ملى را تابع مصالح يک جهان متحد سازند و هم با ّ 
 ّمرکزيت افراطى در ادارۀ امور و هم با يکنواخت و يک شکل



 .بودن عالم مخالف است 
 ت چنانکهّ        کليد رمزش شعار وحدت در تنوع و کثرت اس

 :حضرت عبدالبهاء مى فرمايد 
 ّمالحظه نمائيد گلهاى حدائق هر چند مختلف النوع        " 

ّ        و متفاوت اللون  و مختلف الصور و االشکالند ولى ّ 
         چون از يک آب نوشند و از يک باد نشو و نما

  يک شمس پرورشاءت و ضي        نمايند و از حرار
 ّد آن تنوع و اختالف سبب ازدياد جلوه و        نماين

         رونق يکديگر گردد ، چون جهت جامعه که نفوذ
 اين اختالف آداب و.         کلمة ا است حاصل گردد 

         رسوم و عادات و افکار و آراء و طبايع سبب
 ّو هم چنين اين تنوع و.         زينت عالم انسانى گردد 

 ّچون تفاوت و تنوع فطرى  خلقى اعضاء و       اختالف 
         اجزاى انسان است سبب ظهور جمال و کمال
 ّ        است و چون اين اعضاء و اجزاى متنوعه در

  
 ٤٥ص 

         تحت نفوذ سلطان روح است و روح در جميع
         اعضاء و اجزاء سريان دارد و در عروق و

ّ اختالف و تنوع مؤيد        شريان حکمران است ، اين ّ 
ّ        ائتالف و محبت است و اين کثرت اعظم قوۀ ّ 

 اگر حديقه اى را گلها و رياحين و شکوفه.         وحدت 
         و ثمار و اوراق و اغصان و اشجار از يکنوع و

         يک لون و يک ترکيب و يک ترتيب باشد بهيچ وجه
 ّ ولکن چون از حيثيت.        لطافتى و حالوتى ندارد 

         الوان و اوراق و ازهار و اثمار گوناگون باشد هر
         يکى سبب تزيين و جلوۀ سائر الوان گردد و

         حديقۀ انيقه شود و در نهايت لطافت و طراوت و
 ّ        حالوت جلوه نمايد و هم چنين تفاوت و تنوع

 ايع و اخالق عالم        افکار و اشکال و آراء و طب



ّ        انسانى چون در ظل قوۀ واحده و نفوذ کلمۀ ّ 
 ّ        وحدانيت باشد در نهايت عظمت و جمال و

 ّاليوم جز قوۀ. ّويت و کمال ظاهر و آشکار شود         عل
 ّيۀ کلمة ا که محيط بر حقائق اشياء استّ        کل

 اح عالم انسانى را در        عقول و افکار و قلوب و ارو
 ... "ّ        ظل شجرۀ واحده جمع نتواند 

  
 ٤٦ص 

         تعاليم حضرت بهاءا در وهلۀ اولى با هر نوع فکر محدود
 هر گاه مرام هاى متداول و. ّو تنگ نظرى و تعصب مخالف است 

 ّمطلوب و مؤسسات ديرينه و مقبول و مفاهيم اجتماعى و عقائد
 د رفاه و سعادت قاطبۀ نوع انسان را ترويج نمايد ومذهبى نتوان

 هر گاه نتواند حوائج و نيازهاى بشرى را که پيوسته بسوى تکامل
 ّمتحرک است رفع نمايد چه بهتر که آنها را بيکسو افکنيم و بطاق
 نسيانشان اندازيم و از زمرۀ عقائد متروکشان شمريم زيرا جهان

 هذا آن قواعد و عقائد نيز ازمحکوم بقانون کون و فساد است ل
 تغيير و تبديل و کون و فساد که دامن همه را مى گيرد

 از اين گذشته هر قانونى و هر مکتب سياسى و. مستثنى نيست 
 اقتصادى فقط براى آن خلق شده که منافع بشرى را حفظ نمايد

 .نه آنکه بشر را براى حفظ آنها فدا نمايند 
 که اصل وحدت عالم انسانى که محور         نبايد اشتباه شود 

 جميع تعاليم حضرت بهاءا است صرفًا منبعث از اظهار
 احساساتى ناسنجيده و بيان اميدى مبهم و نارسا است و نبايد

 ّآنرا منحصرًا ناشى از آرزوى احياء روح اخوت بشرى و
 خير خواهى بين مردم انگاشت و هدفش را فقط در اين دانست

  
 ٤٧ص 

 که بين افراد بشر و ملل و اقوام فى الجمله تعاون و تعاضدى
 حاصل گردد بلکه مقصدش بسيار برتر و دعويش بسيار عظيم تر

 .ّاز آنست که حتى پيامبران پيشين مجاز به بيانش بوده اند 



ّپيامش فقط متوجه افراد نيست بلکه بروابط ضروريه اى نيز توجه ّ ّ 
 وند مى دهد و عضو يک خانوادۀدارد که ممالک و ملل را بهم پي

 بشرى مى نمايد و چنان نيست که فقط مرامى را اعالن کرده
 ّباشد بلکه با تشکيالت و مؤسساتى همراه و پيوسته است که آن
 ّتشکيالت حقيقت ذاتى اصل وحدت عالم انسانى را تجسم
 ّمى بخشد وصحت و اعتبارش را نمايان و تأثير و نفوذش را

  و نيز مستلزم آنست که در بنيان جامعۀ کنونى.جاودان مى کند 
 صورت پذيرد که شبهش را چشم عالم) ارگانيک ( تغييراتى حياتى 

 ّاين اصل متضمن مقابله اى دليرانه و عمومى با. نديده است 
 ّمعيارهاى پوسيدۀ افکار و مرام هاى ملى است که هر چند در زمان

 قدير پروردگار جاىخود الزم و مجرى بوده اند ولى حال به ت
 خود را به مبانى اعتقادى تازه اى داده که اساسًا با اصول عقائد

 بلى اصل وحدت عالم. سابق متفاوت و از جميع آنها برتر است 
 انسانى خواهان تجديد بنيان جامعه و طالب خلع سالح کشورهاى

 جهانى که بمانند هيکلى زنده در جميع. ّمتمدن جهان است 
 ى حياتش ، در نظم سياسيش ،آمال روحانيش ،جنبه هاى اصل

  
 ٤٨ص 

ّ خط و زبانش متحد باشد و در عين حال،تجارت و اقتصادش  ّ 
 ّکشورهاى عضو آن حکومت متحدۀ جهانى بتوانند آزادانه

 .ّخصائص ملى خود را حفظ کنند 
 ّ         اصول وحدت عالم انسانى نماينده و نشانۀ تحقق تکامل

 اين تکامل با حيات خانواده شروع. جهان است نوع بشر در اين 
 ّشد و متعاقبًا به اتحاد قبيله و بعد به وحدت حکومت در يک

 . ارتقاء جست ّلشهر و سپس به نظام کشورهاى مستق
          باالخره اصل وحدت عالم انسانى که حضرت بهاءا اعالن

 ه وصولفرموده با خود اين دعوى را بکمال تأکيد همراه دارد ک
 به اين هدف عظيم که مقصد نهائى در تکامل جامعۀ انسانى

 بلکه حتمى و،  نه فقط امرى است ضرورى و الزم ،است 
ّيقين الوصول و قريب الوقوع است و هيچ قوه اى نيز جز قوۀ الهيه ّ ّ 



ّنمى تواند تحقق چنان مقصد اعالئى را ميسر سازد  ّ... 
 ق چنين مفهوم و مرام بزرگىّ         کسى چه مى داند شايد تحق

ّيعنى تشکيل اتحاديۀ جهانى ايجاب نمايد که بشر دچار مصائب ّ 
 چنانکه براى. و آالمى شود که تا کنون شبيه و نظيرى نداشته است 

  
 ٤٩ص 

 ّتشکيل حکومت اياالت متحدۀ آمريکا نيز هيچ چيز بجز آتش
 دامنگير و سرکش جنگ داخلى که نزديک بود جمهورى بزرگ

 ّامريکاى شمالى را بکلى نابود سازد نمى توانست کشورهاى موجود
 آن زمان آمريکا را در لهيب خويش چنان ذوب کند و بهم جوش
ّدهد که نه تنها بواحد هاى مستقل در يک اتحاديه تبديل شوند ّ ّ 
ّبلکه با وجود اختالفات نژاديشان بصورت يک ملت در ظل يک ّ 

 ّ که چنان تحول اساسى و عظيم بسيار بعيد است.وطن در آيند 
 و چنان تغييرات بنيادى در جامعۀ آمريکا جز با بروز اضطرابات
 و فقط از راههاى ديپلماسى يا تعليم و پرورش افکار مى توانست

 کافى است به تاريخ خونين بشرى بنگريم تا دريابيم. بوجود آيد 
 که هيچ عاملى جز رنج و مصيبت و دردهاى شديد جسمانى و

 عنوى نبوده است که بتواند تغييرات عظيمه را در تاريخ بشرم
 .محسوب گردد  ّبوجود آورد که بمنزلۀ بزرگترين وقايع در تاريخ تمدن بشرى

 ّ         اين تغييرات و تحوالت بزرگ و دامنه دار گذشته را اگر
 با ديدۀ روشن بين بنگريم درمى يابيم که همۀ آنها بمنزلۀ وسائل

ّى بوده اند که تحوالت و تبدالت پرجالل و باشکوهى راو وسائط ّ 
 ّکه مقدر است در اين عصر و زمان نصيب نوع انسان گردد

  
 ٥٠ص 

 ّ بليات وّافسوس و دريغ که امروز فقط قوۀ. تدارک ديده اند 
 مصائب است که ظاهرًا مى تواند دورۀ جديدى را در طرز فکر

 يغ که هيچ چيز بجز آتشافسوس و در. مردم جهان آغاز نمايد 
  و متخاصمى راّادّان و بليات نمى تواند عوامل متضسوزان امتح

ّکه اجزاء مرکبۀ تمدن امروزۀ ما است چنان در هم ذوب نمايد و ّ 



ّبهم جوش دهد که همۀ آنها را اجزاء مرکبۀ يک اتحاديۀ جهانى ّ  .آينده گرداند  ّ
 :که مى فرمايد  اخر کلمات مکنونه است        اين انذار حضرت بهاءا در او

 بگو اى اهل ارض براستى بدانيد که بالى        " 
 ... "عقب          ناگهانى شما را در پى است و عقاب عظيمى از

         گويا سرنوشت فورى و غم انگيز بشر چنين است که تا
ّاز کورۀ سوزان مشقات و بليات پاک و آماده بيرون نيايد ، هر  گزّ

 ّوليتى که الزمۀ اين عصرؤدر قلوب رهبران جهان احساس مس
 .نوظهور است القاء نخواهد شد 

          دو باره به اين بيان حضرت بهاءا اشاره مى کنم که
  

 ٥١ص 
 :مى فرمايد 

 )٨... " (العالم  ّاذا تمت الميقات يظهر بغتة ما ترتعد به فرائص        " 
 مقال بايد بگويم که دعوت وحدت عالم انسانى         در خاتمۀ 

 ّرا که اس اساس سلطنت روحانى عمومى حضرت بهاءا است
 هرگز نبايد با آنچه گذشتگان از روى خيرانديشى و خوش

 دعوت حضرت بهاءا صرفًا ندائى. باورى گفته اند مشابه دانست 
 ّدير اسارت در مقابل دو سلطان مستبنيست که در زير زنج

 ّمقتدر شرق يکه و تنها و بى نصير و ظهير اعالن فرمود بلکه
 دعوتش هم شامل انذار و اخطارى است و هم حاوى مژده و

 اخطار به اينکه نجات اين جهان محنت زده تنها در: بشارتى 
ّاجابت آن دعوت ميسر گردد و بشارت به اينکه تحققش بزودى ّ 

 .در اين عالم امکان بوقوع خواهد پيوست 
         آن نداى وحدت عالم انسانى در وقتى مرتفع شد که در 

ّهيچ کجاى عالم کسى جدًا بدان نمى انديشيد ، اما چون حضرت ّ 
 ّبهاءا بقوۀ آسمانى در آن ندا روحى جديد دميد روز بروز

  
 ٥٢ص 

ّقوت گرفت و چنان که حال مشاهده مى کنيم که هر روز عدۀ ّ 
  نه تنها آن وحدت را ممکن الحصولبيشترى از خردمندان جهان



 مى شمارند بلکه آنرا الزم و نتيجۀ عوامل و قوائى مى بينند که
 .امروز در جهان در کار است 

          يقين است که جهان امروز که از اثر پيشرفت بسيار
 ّسريع علوم مادى و از توسعۀ عمومى صناعت و تجارت به هيکل

ّ گشته در ورطۀ تمدن مادى زيرزندۀ واحد پيچيده اى تبديل ّ 
 .فشار قواى اقتصادى دست و پا مى زند 

 ّ         يقين است در چنين جهانى بايد حقايق مکنونه در هويت
 اديان سابقه با زبانى گويا که مطابق و مناسب حوائج اين زمان

 و چه ندائى گوياتر از نداى حضرت بهاءا. است بيان شود 
 .ديگرگون کند  ّت اجتماعيه راأ زمان ، قادر است که هيمظهر الهى در اين

          اين همان ندائى است که قلوب مردمانى را که بظاهر
 ّمختلف و آشتى ناپذير بودند در ظل خود التيام بخشيد و تلفيق

 .نمود و در زمرۀ پيروانش در تمام جهان در آورد 
  

 ٥٣ص 
 نکر اين حقيقت باشد        هيچ کس جز معدودى نمى تواند م

 که وحدت عالم انسانى ، يعنى اين مفهوم پر قدرت عظيم ، بسرعت
 در اذهان مردم جوانه مى زند و در حمايتش صداى مردمان از
 ّهر طرف بلندتر مى گردد و خواص برجسته اش در وجدان

 .ّزمامداران تبلور و تجسمى بيشتر مى گيرد 
 ّار تعصب گرفته نمى تواند         هيچ کس جز آنکه قلبش را زنگ

 منکر گردد که آن مفهوم عظيم وحدت عالم انسانى در مراحل
 ابتدائى و ساده اش هم اکنون در قالب تشکيالت جهانى پيروان

 ...ّحضرت بهاءا تجسم يافته است 
  

 ٥٤ص 
  

 ٥٥ص 
  طرح و نمونۀ جامعۀ آينده- ٣                

  دانند حضرت بهاءا روحى تازه        بسيارند نفوسى که مى



 در اين عالم دميده است که بدرجات مختلف ، هم مستقيمًا در
 مجهودات پيروان جانفشانش ظاهر و نمايان است و هم بطور غير
ّمستقيم در قالب برخى از مؤسسات عام المنفعۀ نوع پرستانۀ ديگر ّ 

 در عالمو اين روح قدسى چنانکه بايد و شايد . هويدا و آشکار 
 امکان تأثير و نفوذ نتواند داشت مگر آنکه در قالب نظمى

 نظمى که بنام مبارکش و با اصول تعاليمش. ّمشهود تجسم يابد 
 .مربوط باشد ، نظمى که بر وفق حدود و احکامش عمل نمايد 
 اينست که حضرت بهاءا در کتاب اقدس و حضرت عبدالبهاء

ّدر الواح وصايا که مؤيد و متم  م و مالزم کتاب اقدس است اصولّ
 ّکلى و عناصر اساسى جامعۀ بهائى را بنحوى بيان فرموده اند که

 و بر اساس اين اصول تشکيالتى. احدى منکر آن نتواند شد 
 خدا داده است که آئين حضرت بهاءا يعنى سفينۀ نجات عالم
ّانسانى بايد تشکل و تجسم پذيرد و بر همان اساس است که ّ 

 ّيع مواهب آيندۀ نوع انسان تحقق مى يابد و قدرتجم
  

 ٥٦ص 
 .شکست ناپذير امر بهائى استوار مى گردد  

          بايد دانست که حضرت بهاءا فقط روحى جديد در
ّکالبد بيجان عالم امکان ندميده و فقط کلي  اتى را از اصول عمومىّ

  و توانا وبيان ننموده و فقط فلسفۀ مخصوصى را هر چند رسا
 بلکه عالوه بر آنها حضرت. عالمگير باشد بعالم عرضه نفرموده است 

 بهاءا و بعد از ايشان حضرت عبدالبهاء بر خالف ظهورات
ّگذشته يک سلسله قوانينى را وضع و مؤسسات مشخصى را ّ 

 ّايجاد کرده و آنچه را که الزمۀ تأسيس يک مجتمع منظم الهى
 ّ مقدر است که نمونۀ جامعۀ آينده و اعلىاست بيان فرموده اند و

 ّوسيله براى تأسيس صلح اعظم و يگانه سازمان جهت تحقق
 ...ّاتحاد بنى آدم و اعالن حکومت عدل و داد در اين جهان باشد 
ّ         چه نيکو است که رهبران اديان و مروجان فرضيه هاى ّ 

 شتسياسى و رؤساى جوامع انسانى که حال با حيرت و ده
 ّشاهد ورشکستگى آراء و تجزى ساخته هاى خويشند چشم بر



 ظهور حضرت بهاءا گشايند و به نظم جهان آرائى که در
 ّتعاليمش مندرج است بينديشند و دريابند که چگونه متدرجًا
 ّرشد مى کند و از ميان هرج و مرج و آشوب تمدن کنونى سر

  
 ٥٧ص 

 يد آنى در بارۀ اصل وبباال مى کشد ، و در اين انديشه نبا
ّاعتبار و کيفيت مؤسسات و تشکيالت بهائى که اهل بهاء به ّ 

  و شبهه اى نمايندّبنايش مشغولند ادنى دغدغۀ خاطر و شک
 زيرا همه در گنجينۀ تعاليم و آثار بهائى موجود و مذکور است و
 ...ت نيافته اس هرگز دخالت هاى بيجا و تفسير هاى غير مجاز در آن آثار راه
 ّ         قواى نافذۀ ساريه اى که معجزه آسا از دو ظهور مستقل و
 ّمتعاقب صادر گرديده حال بتدريج در مقابل ديدگان ما توسط
 حاميان برگزيدۀ امر سريع االنتشار بهائى نظم و ترتيب مى گيرد و

ّآن قواى نافذه حال متدرجًا در مؤسسات. ضبط و ربط مى پذيرد  ّ 
 تبلور مى يابند که اهل بهاء در کار تأسيسش بودهو تشکيالتى 

 ّبا عمل جاودانش مى کنند و اين مؤسسات است که در آيندۀ
 ...ّايام بعنوان امتياز و جالل اين عصر شمرده خواهد شد 

          سعى در مقايسۀ اين نظم فريد و خداداد بهائى با ساير
 تاريخ براى ادارۀّنظامات متنوعى که فکر بشرى در ادوار مختلف 

 تشکيالتش ساخته کوششى بيجا و نشانۀ آن است که ما چنانکه
 بايد و شايد بشأن و منزلت اين نظم بديع و آفرينندۀ جليلش

  
 ٥٨ص 

 پى نبرده ايم ، زيرا چگونه مى توانيم از اين نکته غافل باشيم که
ّاين نظم بديع همانا الگو و طرح مدنيت الهيه اى است که شريع  تّ

ّغراى حضرت بهاءا بوجود آورده و مقدر است در جهان ّ 
 هيچ يک از نظامات و اسلوب هاى مختلف و. تأسيس شود 

 ّدائم التغيير ادارۀ امور بشرى چه در گذشته و چه در حال چه
 شرقى و چه غربى معيار و محک درستى در دست ندارد که

 ه اش رابتواند قدرت نظم بهائى را بسنجد يا فضيلت مکنون



 .دريابد و يا استحکام اساسش را قياس نمايد 
 ّ         جامعۀ متحدۀ بهائى آينده که يگانه قالبش همين نظم
 ّوسيع ادارى بهائى است نظرًا و عم در تمام تاريخ مؤسسات
 سياسى بشرى بى نظير است و هم چنين در تاريخ هيچ يک از

 فت ، هيچ شکلى ازاديان معتبر عالم شبيهش را نمى توان يا
 حکومت هاى دموکراسى يا حکومت مطلقه يا استبدادى چه

 سلطنتى و چه جمهورى هيچ نظام و هيچ طرح ميانه اى نظير نظم
 اشرافى و هيچ يک از انواع معلوم حکومت هاى دينى از قبيل

 ّحکومت عبرانى يا سازمانهاى متنوع کليساى مسيحى يا امامت و
 دارى بهائى که دست ماهر معمار کاملشخالفت ، هيچ يک با نظم ا

 .طرح فرموده قابل قياس و سنجش نيستند 
  

 ٥٩ص 
 ّ        البته اين نظم نوزاد ادارى در ترکيب خويش عناصرى

 چند از هر سه نوع حکومت هاى عرفى معروف را در بر دارد ولى
 هرگز نه تنها تطابق عينى با هيچ يک از آنها ندارد بلکه از عيوب

 نظم ادارى بهائى جميع. ّائص ذاتى آنها نيز مبرى است و نق
 حقائق سليمه اى که در هر يک از آن نظام ها موجود است با هم

 ّتلفيق و ترکيب کرده بدون آنکه از حقائق خدادادى که اس
 اساس آن نظم است سر موئى بکاهد و اين امرى است که
 .ه اند هيچ يک از نظم هاى بشرى هرگز از عهده اش بر نيامد
          نظم ادارى بهائى را بهيچ وجه نبايد صرفًا نظمى

 دموکراسى پنداشت زيرا شرط اصلى دموکراسى هاى عالم اينست
 ّاما چنين شرطى در امر بهائى. ّکى بر ارادۀ ملت باشند ّکه مت

 نيست زيرا بنا به بيان صريح حضرت بهاءا اعضاء بيت العدل
 مر ا و در اجراى وظيفۀ خويش کهاعظم در تمشيت ادارۀ ا

 ّتشريع قوانينى متمم احکام کتاب اقدس باشد هرگز مسؤول
 مردمى که ايشانرا به نمايندگى خويش برگزيده اند نمى باشند و
 ّهرگز محکوم و تحت تأثير احساسات و افکار عمومى حتى
 ّمعتقدات جمهور مؤمنين وحتى منتخبين خويش نيستند بلکه



  
 ٦٠ص 
 ّواره در اجراء وظايفشان توجه بدرگاه پروردگار کرده اند و ازهم

 ّحکم وجدان خويش تبعيت مى نمايند و بر ايشان فرض و واجب
 است خود را با اوضاع و احوال جامعه کام آشنا سازند و

 ّبى طرفانه در ضمير خويش صحت و سقم هر يک از قضاياى
ّمرجوعه را بدقت رسيدگى نمايند اما در ج ّميع احوال حق مسلّ  مّ

 ّاتخاذ تصميم با آزادى کامل را همواره براى خويش محفوظ مى
 و اين بيان مبارک حضرت بهاءا که مى فرمايد خداوند. دارند 

 .ضامن اعتماد و اطمينان خاطر آنان است " يلهمهم ما يشاء " 
 اعضاء بيت العدل هستند که بسرچشمۀ حيات و حافظ نهائى اين

 .ى که عبارت از هدايات و الهامات يزدانى است مرتبطند امر اله
 ّاما کسانى که مستقيمًا يا غير مستقيم اعضاء بيت العدل را

 .انتخاب مى نمايند داراى چنين موهبتى نيستند 
و نيز نمى توان گفت که نظم بديع حضرت بهاءا          

 عنانحکومت استبدادى صرف است يا تقليدى از حکومت مطلق ال
 و برهان. دينى از قبيل امامت يا حکومت پاپ و غيرهاست 

 ّواضحش اينست که حق تشريع فرامين و احکام غير منصوص
 منحصرًا بر عهدۀ نمايندگان منتخب اهل بهاست که بانتخاب
ّبين المللى معين شده اند و اين حق حياتى را ولى امرا و هيچ ّ ّ 

  
 ٦١ص 

 ّغصب کرده به حريم مقدسش تجاوزّمؤسسۀ ديگرى نمى تواند 
 الغاء حرفۀ کشيشى و شعائر آن از قبيل غسل تعميد و. نمايد 

 ّعشاء ربانى و اقرار به معاصى و نيز ايجاد قوانينى که انتخاب
ّاعضاء بيوت عدل را در حد محلى و ملى و بين المللى توس ّ ّ   رأىطّ

 ختيارّۀ مردم معين نمايد و منسوخ شدن کامل سلطه و اّعام
 ّون با امتيازات و فسادها ومضرات بورکراسى کهّطبقۀ روحاني

 همراه آن است شواهد ديگرى بر اين دعوى است که نظم ادارى
 بهائى جنبۀ استبدادى ندارد بلکه در ادارۀ امور بروشهاى



 .دموکراسى بيشتر متمايل است 
  با         هم چنين نظم منسوب به حضرت بهاءا را نمى توان

 هيچ نظام حکومت اشرافى مطابق دانست زيرا اگر چه از طرفى نظم
 ّبهائى اصل وراثت را معتبر مى داند و به ولى امرا وظيفۀ تبيين

 ّتعاليم بهائى را تفويض مى کند اما از طرف ديگر شروط و
 تدابيرى را براى انتخاب مستقيم و آزاد هيأتى را از طرف

 .ديده است  ين هيأت امر بهائى است تعبيهجمهور مؤمنان که عالى تر
          با آنکه نظم ادارى بهائى بهيچ يک از نظام هاى موجود

  
 ٦٢ص 

 ّ شبيه نيست اما در عين حال عناصر صالحۀ همۀ آنهاجهان عينًا
 را در قالب خويش ريخته آنها را با خويش ماليم ساخته و

 ّروثى که به ولى امرا مث سلطه و اختيار مو تحليل داده است
 ّمفوض گشته ، وظايف حياتى و اساسى که به بيت العدل اعظم

 ّمقرراتى که براى انتخاب دموکراتيک نمايندگان، واگذار شده 
 ّجامعۀ مؤمنان وضع گرديده ، همه مبين اين حقيقت است که

 ترکيب اين نظم آسمانى با هيچ يک از حکومت هائى که در آثار
 ّر است شباهت ندارد اما عناصر صالحه اى را کهارسطو مسطو

 ّهر يک از آن حکومت ها دارا هستند با حقائق روحانيه اى که
 اساس نظم بهائى است ممزوج ساخته بدون آنکه عيوب و نقائص

 و چنين نظمى. موجود در هر يک از آن نظم ها را پذيرفته باشد  
 ابد هرگز به انواعهر قدر امتداد يابد و هر چند دامنه اش وسعت ي

 حکومت هاى مطلقه و فرمانروائى اعيان يا عوام فريبان انحطاط
 ّنخواهد يافت زيرا اين عوامل فساد متعلق به دستگاههاى ساختۀ

 ...ّبشرى و مؤسسات معيوب سياسى است نه نظم الهى 
  بنيان عظيم اين نظم ادارى ممتاز وأ         هر قدر اصل و منش

 ّبى نظير باشد اهميت وقايعى که مقارن با ايجادشّوجوه مميزه اش 
 ّبوده و مراحل مقدماتى تکاملش را نمايان ساخته کمتر از آن

  
 ٦٣ص 



 چه شورانگيز است و چه عبرت خيز که مى بينيم نظم بديع. نيست 
 بهائى در دورۀ نوباوگى اش چگونه آهسته و پيوسته به پيش

 ّسسات پوسيده و فرسودۀ مؤ،ّمى رود و قوت مى گيرد و بر عکس 
 ّدينى و عرفى بر اثر قواى مخربۀ کوبنده اى که بر آنها تاخته رو

 .ه و اضمحالل نهاده است يبتجز
 ّ        قواى حياتى و نشاطى که مؤسسات زندۀ اين نظم بزرگ

 ّو دائم االتساع بهائى از خود نمودار ساخته اند ، شجاعت و شهامتى
 عزمى راسخ در راه غلبه بر موانع عظيمۀ با شکه پيروان جانفشان

 متقابله مبذول داشته اند ، آتش جذبه و شوق جاودانى که در
 ّقلوب مروجينش فروزان است ، عظمت و فداکارى هائى که قهرمانان
 سازنده اش بدان فائز گشته اند ، روشن بينى وسيع ، اميد شديد ،

ّام ، اتحاد کاملسرور وافر ، آسايش خاطر ، پاکى عمل و انظباط ت ّ 
 و تعاضد خلل ناپذيرى که مدافعان شجيعش از خود ظاهر

 ّساخته اند ، قدرتى که روح نباضش در جذب عناصر مختلفۀ
 ّمتقابله و تطهير آن عناصر از جميع انواع تعصبات و امتزاجشان
 ّدر بنيان رفيع آن نظم جهان آرا داشته تمام اينها بر قوۀ بسيار

 دهد که جامعۀ مأيوس و متزلزل کنونى عالمعظيمى شهادت مى 
 .بدان بى اعتنا نتواند بود و انکارش نتواند کرد 

  
 ٦٤ص 

 ّاين شواهد عاليه از روح نباضى را که در هيکل امر
 حضرت بهاءا سارى است مالحظه نمائيد و آنرا با ناله و فرياد

 وّو اوهام و ياوه ها و تلخى ها و تعصبات و نفاق و دشمنى 
 ّاختالف و تشتت اين عالم رنجور و پر هرج و مرج قياس نمائيد

 ّو به خوف و هراسى که رهبران جهان را معذب ساخته و
 ّسياسيون سرگردان و نابينايش را از کار انداخته نظر کنيد تا
 دريابيد که اين آشوب و اين فساد و اين بى ايمانى که حال

 مى خورد فى الحقيقه چقدرّارکان مدنيت رو به اضمحالل کنونى را 
 .موحش است چه اندازه دهشت انگيز است 

          آيا نمى توان گفت که اين جريان مداوم فسادى را که با



ّچنين شدت در جميع دوائر فعاليت ها و افکار بشرى رسوخ ّ 
 نموده الزمۀ دست قدرت حضرت بهاءا است ؟ آيا اين وقايع

 ت بسيط زمين را فرا گرفته هماناچنين جميع قطعا... عظيم که 
 ّعالئم هشدار دهنده اى نيستند که هم مبين درد و عذاب

ّه است و هم مبشر درد تولد يزيّمدنيتى در حال تج   نظم بديعکّ
 جهانى يعنى سفينۀ نجات انسانى است که از ميان خرابه هاى آن

  ؟ت از هم پاشيده بپا خواهد خاستّمدني
  

 ٦٥ص 
 ّ جامعۀ متحدۀ عالم انسانى- ٤                

ّ        مالحظه فرمائيد که بين شواهد مکرر و مستمر تحکيم ّ 
 ّاساس نظم ادارى امر ا و قواى مخرب مهاجم بر ارکان جامعه اى

 .وجود دارد   واضح و آشکارىّادّولد نظم نوزادى را مى کشد چه تضکه درد ت
 دت ندهد که هم در         هيچ ناظر منصفى نيست که شها

 داخل جامعۀ بهائى و هم در خارج آن قرائن و عالئمى روزافزون
 موجود است که به نحوى شگفت انگيز بشارت مى دهند که زمان
 ّتولد نظمى جهانى فرا رسيده است ، نظمى که چون تأسيس يابد

 .ين بهائى است ّخود طاليۀ عصر زر
 ّ مدنيتى که پيروان         هيچ ناظر منصفى از کندى پيشرفت

 حضرت بهاءا به ايجاد آن مشغولند و هم چنين از مالحظۀ
ّموفقي  ت هاى ظاهرى و زودگذرى که در جهان پديد مى آيدّ

  
 ٦٦ص 

 فريب نمى خورد و باشتباه نمى افتد و هرگز بغلط چنين استنتاج
 نمى کند که اين توفيقات سريع آنى مى توانند از تأثيرات مرگبار

 ّض مزمنه اى که بر مؤسسات اين عصر فاسد عارض گشتهامرا
 ّ زيرا قرائن و عالئم زمانه بحدى است که ممانعت نمايند

 هيچ شخص منصفى نمى تواند خصائص بارزش را ناديده بگيرد و
 ّاز اهميتش بکاهد و اگر راه انصاف را بپويد از غور در سلسلۀ

ّ مشيت غالبۀ الهيهحوادث کنونى در مى يابد که همۀ آنها نتيجۀ ّ 



 ّاست تا نقشۀ جامع االطراف کاملى را در جهان تحقق بخشد و
 ّنيز در مى يابد که آن سلسله وقايع از طرفى منادى تقدم و

 ّپيشرفت مؤسسات غالبه اى است که مستقيمًا با نداى حضرت
 بهاءا مرتبط است و از طرف ديگر نمايندۀ سقوط دستگاهها و

 ست که از شناسائى حضرت بهاءا غافل مانده يا باقدرت هائى ا
 .آن بمخالفت برخاسته اند 

 :         حضرت بهاءا چنين مى فرمايد 
 زود است بساط عالم جمع شود و بساط ديگر        " 

ّ        گسترده گردد ان ربک لهو الحق عالم الغيوب  ّ ّ ّ" . 
 :ّو نيز مؤکدًا مى فرمايد 

 ّعمرى سوف نطوى الدنيا و ما فيها و نبسطل        " 
  

 ٦٧ص 
ّ آخر انه کان على کل شىء قديرا ًا        بساط ّ)" .٩( 
 : مى فرمايد ًاو نيز توضيح

ّقد اضطرب النظم من هذا النظم االعظم و اختلف        "  ّ 
ّ        الترتيب بهذا البديع الذى ما شهدت عين االبداع  )١٠. " (شبهه  ّ

 آثار هرج و مرج مشاهده مى شود چه که اسبابى "        
 ... "        که حال موجود است بنظر موافق نمى آيد 

          هر سازمانى که بخواهد با موازينى کمتر از آنچه که در
 آئين بهائى نازل شده بکار پردازد يا نمونه هائى را بکار بندد که

 هاءا انطباقساختۀ دست بشرى باشد ولى با آثار حضرت ب
  اکثر مى تواند بهّنداشته باشد هرگز بجائى نمى رسد و فقط حد

 :فرموده  دست يابد که حضرت بهاءا در باره اش چنين" صلح اصغر " 
ّلما نبذتم الصلح االکبر عن ورائکم تمسکوا        "  ّ ّ 

ّ        بهذالصلح االصغر لعل به تصلح امورکم و الذين ّ  )١١. " (لى قدر کم عّفى ظل ّ
 :در همان لوح به فرمانروايان جهان چنين خطاب فرموده 

 ان اصلحوا ذات بينکم اذًا ال تحتاجون بکثرة        " 
  

 ٦٨ص 



 ّاتهم اال على قدر تحفظون بهّ        العساکر و مهم
 ّان اتحدوا يا معشر الملوک به...         ممالککم و بلدانکم 

ّختالف بينکم و تستريح الرعي        تسکن ارياح اال  ة و منّ
 ان قام احد منکم على.         حولکم ان انتم من العارفين 

 )١٢." (ّ        اآلخر قوموا عليه ان هذا اال عدل مبين 
 ّبنحوى که حضرت بهاءا مقرر فرموده" صلح اعظم " ّ         اما 

  که جنبه هاىّصلحى است که عم بايد متعاقب زمانى تحقق يابد
 روحانى و معنوى بر جهان غلبه يافته باشد يعنى زمانى که جميع

 و. نژادها و مذاهب و طبقات و ملل در هم ادغام شده باشند 
 چنين صلحى بر هيچ اساسى مرتفع نگردد و هيچ دستگاهى آنرا
 محافظت نتواند مگر آنکه بر پايۀ احکام و قوانين الهى استوار

 ّ تعاليم در نظم جهانى بديعى که بنام مقدسباشد و آن احکام و
 حضرت. حضرت بهاءا منسوب است مذکور و مکتوب است 

 :چنين مى فرمايد  بهاءا در هفتاد سال قبل در لوحى خطاب به ملکۀ ويکتوريا
 "        الدرياق االعظم و السبب االتّو الذى جعله ا ّ  ّمّ

ّ        لصحته هو اتحاد من ع  لى االرض على امر واحد وّ
 ّ        شريعة واحدة هذا ال يمکن ابدًا اال بطبيب حاذق

  
 ٦٩ص 

ّلعمرى هذا لهو الحق و ما بعده اال. ّ        کامل مؤيد   )١٣... " (ّالضالل المبين  ّ
 :و نيز در لوحى ديگر ميفرمايند قوله العزيز 

ّاليوم اليق آنکه کل باسم اعظم متشبث شوند "   نيست. ّ
ّمهرب و مفرى جز او و ناس را متحد نمايند  ّ." 

          اگر بديدۀ امانت و وفا بنگريم بيقين مالحظه مى کنيم
 ّامر حضرت بهاءا که مقصد اقصايش اتحاد صورى و معنوى

 اقوام و ملل عالم است آغاز دوران بلوغ نوع بشر محسوب
 هورى ديگر ازآئين بهائى را نبايد گفت که فقط ظ. مى گردد 

 ظهوراتى است که مقصدشان احياء روحانى در سرنوشت
 نبايد آنرا فقط دينى ديگر در سلسلۀ. ّدائم التغيير بشر بوده است 

 ّاديان شمرد که يکى بعد از ديگرى ظاهر مى شوند و حتى نبايد



 ّآنرا به منزلۀ اوج و ذروۀ ادوار نبوت انگاشت بلکه آئين بهائى را
 خرين و عالى ترين مرحلۀ تکامل عظيم حيات اجتماعىبايد مظهر آ

 .بشرى در کرۀ زمين دانست 
          پيدايش يک جامعۀ جهانى و اعتقاد وجدانى بيک وطن
ّبودن عالم و تأسيس مدنيت و فرهنگ جهانى که بايد با اولين ّ ِ 

  
 ٧٠ص 

 مراحل عصر ذهبى دور بهائى مقارن باشد هر چند از لحاظ
 ّالترين حد پيشرفت در سازمان يافتن جامعۀ بشرىاجتماعى با

ّمحسوب مى شود اما يقينًا بر اثر تحقق آن جامعۀ جهانى ترقى ّ ّ 
ّبشر از لحاظ انفرادى متوقف نخواهد شد و پيشرفت و تقدم ّ 

 .ّنوع انسان الى غير النهايه ادامه خواهد يافت 
  کنيم         اگر بيانات حضرت بهاءا را بدرستى ادراک

 چنين دريابيم که همان تغييرات نهانى و توصيف ناپذير و
 ثيرى که با دورۀ بلوغ جسمانى يک فرد همراه و براىأجامع الت

 رسيدن ميوه اش الزم و ضرورى است ، براى تکامل نظام جامعۀ
 ّانسانى نيز همان تغييرات و تحوالت ضرورت مى يابد و دير يا

 لوغ حيات اجتماعى نوع انسانزود بايد مرحلۀ مشابهى در ب
 پديدار شود و موجب ظهور و بروز آثارى اعجاب انگيزتر در

 ّروابط جهانى گردد و عالم انسانى را بقوائى مجهز سازد که بتواند
 ...متعالى اوست تدارک بيند  بمرور دهور آنچه را براى فوز و وصول به سرنوشت عالى و

 ور حضرت بهاءا به         فقط اهل بهاء که معتقدند ظه
 منزلۀ غايت کمال و اعلى مرتبۀ اين تکامل عظيم در حيات
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 ّاجتماعى بشرى است مى توانند به اهميت اين بيان مبارک که در
 :مى فرمايد  ّامتداد و عزت و جالل دور بهائى نازل فرموده پى برند که

 مين وّهذا سلطان االيام قد اتى فيه محبوب العال        " 
 )١٤. " (        هذا لهو المقصود فى ازل االزال 

 :رمايد و نيز مى ف 



 در کتب الهى از قبل و بعد بياد اين يوم مبارک        " 
 ... "بمقام يوم آگاه گشت د و         عيش اعظم برپا طوبى از براى نفسى که فائز ش

 ق يافتهّ         هر چند ظهور حضرت بهاءا در عالم وجود تحق
ّولى نظم جهان آرائى که بايد از آن ظهور تولد يابد هنوز متولد ّ 

 ّنشده است و هر چند عصر رسوليش سپرى گشته ولى قواى خالقۀ
 منبعثۀ آن عصر هنوز تبلور نيافته و انوار جاللش که بايد در

ّميقات مقدر در يک جامعۀ جهانى منعکس شود هنوز متجسم ّ 
 د قالب نظم اداريش ريخته شده و عصرنگرديده است و هر چن

 ّتکوينش دميده وليکن ملکوت موعود يعنى ثمر شجر مؤسسات
 مبارکش هنوز در عالم وجود بوجود نيامده است و هر چند نداى
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 در شرق* جانفزايش مرتفع و پرچم امر اعظمش در چهل اقليم 
 و غرب عالم در اهتزاز است هنوز وحدت کامل نوع انسان

 ناخته مانده و يگانگيش اعالن نگرديده و علم صلح اعظم درناش
 ...قطب آفاق به اهتزاز نيامده است 

          بروز چنين موهبت عظيمى ظاهرًا با حدوث دوران
 شدائد و بالياى گسترده اى همراه است و هر دم بر ما واضح تر
 شود که عصر مبارکى که آغازش با رسالت حضرت بهاءا شروع

  تا زمانى که ثمرش در بوستان جهان ببار آيد فاصله اىشده
 دارد و آن فاصله از لحاظ اخالقى و اجتماعى ظلمت اندر ظلمت

 ّاست و آن ظلمت خود مقدمۀ طلوع دوره اى است که بشر
 غفلت زده را مى تواند براى روز موعودى آماده سازد تا از ثمر

 .رخوردار گردد بى بديلى که بحکم تقدير ميراث مرغوب اوست ب
 ّ         ما امروز بى اختيار و بى تأمل در چنين دوره اى به پيش
 مى رويم و در اين زمان است که در بحبوحۀ چنان سايۀ تيره و
 تارى که ما را فرا مى گيرد لمعه اى از انوار سلطنت آسمانى

--------------------------------------------------------------------- 
  افزايش يافته ،٣٣٥ نوشته شده و از آن تاريخ ببعد اقاليم به ١٩٣٦ در -* 

 . نواحى عمدۀ تابعه مى باشد ١٨٢ّ کشور مستقل و ١٥٢که از آن 



  
 ٧٣ص 

 حضرت بهاءا را مشاهده توانيم کرد که در افق تاريخ
 ما که نسل اين دورۀ سايه روشنيم در. درخشنده و تابان است 

 ّزندگى مى کنيم که مى توان گفت جامعۀ متحدۀ جهانىزمانى 
 .موعود حضرت بهاءا تازه برشد جنينى خويش پرداخته است 
 مالحظه فرمائيد در چنين زمان خطيرى چه وظيفه اى بر دوش ما
 ّنهاده اند که نه قدر و منزلتش را کما هو حقه ادراک و نه چنانکه

 ما که اکنون. وانيم کرد بايد سختى و سنگينى اش را احساس ت
 شاهد تأثيرات قواى ظلمانى و تيره و تارى هستيم که سيل

 خروشان مصيبت و بال را در اکناف جهان جارى مى کند ، چنين
  طلوع فجرّمعتقديم که موعد تاريک ترين ساعتى که بايد مقدمۀ

 عصر ذهبى آئين بهائى باشد هنوز نرسيده و اين ظلمتى که
 ّته هر چند بسيار شديد است اما مصيبات وجهان را فرا گرف

ّبالياى فوق التصو  رى که الجرم بجهان دردمند خواهد رسيد هنوزّ
 ما در آستانۀ عصرى هستيم که. در بوتۀ تعويق مانده است 

 ّاضطرابات و تشنجاتش هم نمايندۀ سکرات موت نظمى کهنه و
 ى حکايتّفرسوده است و هم از درد تولد نظم بديع و جهان آرائ

 مى کند که نطفه اش در آئين حضرت بهاءا انعقاد يافته است
 و اينک ما مى توانيم جنبش آن جنين را در رحم اين عصر
 ّدردزا احساس کنيم ، عصرى که منتظر است در ميقات مقرر
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 .نمايد  حمل خود را بر زمين نهد و بهترين ثمرۀ خويش را بدنيا عرضه
 :هاءا مى فرمايد          حضرت ب

 حال ارض حامله مشهود زود است که اثمار        " 
         منيعه و اشجار باسقه و اوراد محبوبه و نعماء

ّ        جنيه مشاهده شود تعالت نسمة قميص ربک  ّ"... 
 :         حضرت عبدالبهاء در اين مقام مى فرمايد 

 ل انسانچون نداى الهى بلند شد در هيک        " 



         حياتى جديد پديد آمد و در عالم امکان روحى
 اينست که امروز جهان هيجان.        بديع دميده شد 

         يافته و جان و وجدان نفوس بجنبش آمده و
         چيزى نمى گذرد که آثار اين حيات جديد

 )ترجمه (  ... "        پديدار شود و خفتگان را بيدار نمايد 
 ّ        اتحاد اهل عالم درخشان ترين مرحله ايست که حال جامعۀ 

 ّاتحاد خانواده و قبيله و دولت شهرى. انسان رو بآن روان است 
  

 ٧٥ص 
ّو اتحاد ملى مراحلى است که بشر آنرا پيموده و باموفقي ّّ  ت پشتّ

 ّسر گذاشته است و امروز اتحاد جهان است که هدف و مقصد
 ّ دورۀ ملت سازى سپرى گرديده و هرج و بشر سرگردان است

 ّمرجى که ناشى از حکومت هاى ملى است به اعال درجۀ خود
 لهذا جهانى که ببلوغ مى رسد بايد خود را از. نزديک مى شود 

 ّشر اين بت برهاند و وحدت و يگانگى جميع روابط انسانى را
 صيلقبول کند و يکباره دستگاهى را براه اندازد که اين اصل ا

 .ّوحدت را در آن تجسم بخشد 
 :         حضرت بهاءا اعالن فرمود 

 در اين عصر ، روحى بديع سبب حرکت ملل        " 
 ّ        جهان گشته که تا کنون احدى پى بعلت آن نبرده ،

 )ترجمه ." (         و سبب آنرا نشناخته است 
 :و به نسل معاصر خود چنين خطاب مى فرمايد 

 اى پسران انسان دين ا و مذهب ا از براى      "   
ّ        حفظ و اتحاد و اتفاق و محبت و الفت عالم است ّ ّ 

 ّاينست راه مستقيم و اس محکم متين ، آنچه        ... 
         بر اين اساس گذاشته شود حوادث دنيا او را
  ."        حرکت ندهد و طول زمان او را از هم نريزاند

  
 ٧٦ص 

 :و هم چنين مى فرمايند 



ّاصالح عالم و راحت امم ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق         "  ّ". 
 :و بعالوه شهادت مى دهند 

ّنور اتفاق آفاق را روشن و منور سازد         "   ّحق آگاه. ّ
 اين مقصد...         و گواه اين گفتار بوده و هست 

 . "اين امل مليک آمال است         سلطان مقاصد و 
 :        و نيز مى فرمايند 

ّان ربکم الرحمن يحب ان يرى من فى االکوان        "  ّ ّ ّ 
کنفس واحدة و هيکل واحد ان اغتنموا فضل ا         
ّ        و رحمته فى تلک االيام التى ما رأت عين االبداع  )١٥." (شبهها  ّ

 ّوى که حضرت بهاءا مقرر         وحدت نوع انسان بنح
 ّفرموده مستلزم آنست که يک جامعۀ متحد جهانى تشکيل يابد که

 در آن تمام ملل و نژادها و اديان و طبقات کام و پيوسته
 ّمتحد گشته در عين حال استقالل دول عضو و آزادى و ابتکار

  اين جامعۀ ّاعضاء مرکبه اش تمامًا و يقينًا محفوظ مانده باشد
ّمتحد جهانى تا جائى که مى توان تصورش را نمود بايد داراى ّ 
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 ّيک هيأت مقننه باشد که اعضايش بمنزلۀ امناى تمام نوع
 انسان بالمآل جميع منابع کشورهاى آن جامعۀ جهانى را در

 اختيار خود گيرد و قوانينى را وضع کند که براى تنظيم
 ميع ملل و اقوام الزمحيات و رفع حاجات و ترميم روابط ج

 ّدر چنان جامعه اى يک هيأت مجريه به. و واجب است 
ّپشتيبانى يک نيروى پليس بين المللى مصوبات هيأت مقننه را ّ 

 ّاجراء کند ، به تنفيذ قوانينش پردازد و وحدت اصليۀ تمام
 و نيز يک محکمۀ جهانى. جامعۀ جهانى را حفاظت نمايد 

 ّى حاصله بين عناصر مرکبۀ اينتشکيل شود که تمام دعاو
 نظام جهانى را داورى کند و حکم نهائى و الزم االجرايش

 يک دستگاه ارتباطات و مخابرات بين المللى. را صادر نمايد 
 بوجود آيد که با سرعتى حيرت انگيز و نظم و ترتيبى
 کامل به کار افتد و جميع کرۀ زمين را در بر گيرد و از



 يک پايتخت بين المللى. ّ ملى آزاد باشد جميع موانع و قيود
 ّبمنزلۀ کانون و مرکز اعصاب مدنيت جهانى تعيين شود که
 ّکانونى براى تمرکز و توجه قواى وحدت بخش حيات
 باشد و از آن انوار نيروبخش و جان فزايش بجميع

 يک زبان بين المللى ابداع شود و يا يکى. جهات ساطع گردد 
 تخاب که عالوه بر زبان مادرى در تماماز زبانهاى موجود ان
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ّيک خط و ادبيات. کشورهاى فدرال جهانى تعليم داده شود  ّ 
 جهانى ، يک نظام مشترک براى پول و اوزان و مقادير تعيين شود

 ّتا روابط و تفاهم بين نژادهاى متنوع و ملل جهان را ساده و
 عنى دو نيروىدر چنين جامعۀ جهانى علم و دين ي. سهل نمايد 

 بسيار تواناى بشرى با هم آشتى پذيرند و همکارى نمايند و در
 در سايۀ چنين نظامى مطبوعات به. هنگ شوند آپيشرفتشان هم

 اظهار نظرات و عقايد بشر کام ميدان دهد و از اينکه مورد
  ارباب غرض چه شخصى و چه عمومى قرار گيردسوء استفادۀ

 منابع.  ملل و دول متنازع رهائى يابد ابا کند و از قيود نفوذ
 ّاقتصادى جهان تحت نظم در آيد و از مواد خامش بهره بردارى

 هنگى يابد وآو استفاده شود بازار فروشش توسعه و هم
 .محصوالتش بطور عادالنه توزيع شود 

 ّ        رقابت ها و کينه ها و دسائس ملى از ميان برخيزد و
 دى بدوستى و حسن تفاهم و همکارىّتعصبات و عداوت هاى نژا

 علل خصومت هاى دينى رفع و موانع و قيود. تبديل گردد 
 هم فقر. فاحش طبقاتى نابود شود قتصادى کام الغاء و تفاوت ا

 ّو فاقه و هم مالکيت و ثروت فوق العاده از بين برود و نيروهاى
 عظيمى که در راه جنگ هاى اقتصادى و سياسى بهدر مى رود از

 ّات فنى ويّآن پس باهداف اليقى از قبيل توسعۀ اختراعات و ترق
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 ازدياد توليدات و محصوالت بشرى و ازالۀ امراض و توسعۀ



 ّتحقيقات علمى و باال بردن سطح صحت و تشحيذ و اعتالء مغز
 و فکر بشرى و بهره مندى از منابع بکر و ناشناختۀ کرۀ زمين و

 وف گردد و به ترويج هر وسيله اى کهدرازى عمر انسان معط
 .پردازد  ت کندالقى و روحانى نوع انسان را تقويحيات فکرى و اخ

         در چنان جامعه اى يک نظام فدرالى جهانى برقرار گردد
 که بر جميع بالد حکومت نمايد و فرمانرواى بالمنازع منابع بسيار

 ر بر گيرد وعظيمش باشد و مرام هاى عاليۀ شرق و غرب را د
 طلسم جنگ و بدبختى را بشکند و باستفاده از جميع منابع

 در چنان نظامى زور خادم عدل و. موجود در زمين راغب باشد 
 داد شود و بقايش بر شناسائى خداوند يگانه و پيروى از يک

 اين است هدف و مقصدى که نوع. کى باشد ّدين عمومى مت
 .روان است   وحدت بخش حيات بسويشک نيروهاىّرانسان ناگزير بر اثر تح
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 ٨١ص 

  سرنوشت نوع انسانى- ٥        
         چون با ديدۀ بصيرت به گذشتۀ نزديک ناظر گرديم و

 ّبنحوى سطحى به تبدالت زمانه که جامعۀ عذاب کشيدۀ بشرى را
 ّمبتال ساخته تفکر نمائيم و فشار و کشاکش روز افزونى را در نظر

  که بر تار و پود فرسودۀ نظمى در حال احتضار واردآوريم
 مى آيد ، مالحظه مى کنيم که چه تباين عجيبى بين نظم ادارى

 .بهائى و نظم ورشکستۀ کنونى عالم انسانى وجود دارد 
  تکوين مى پذيرد و بال انقطاعج         نظم بهائى بتدري

 ّ اما مى دهدّتشکيالتش توسعه مى يابد و بمدنيتى جهانى بشارت 
 برعکس آن نظم ديگر شاهد اختالفات دامنه دار سياسى و

 اضطرابات اجتماعى و خصومت هاى نژادى و عداوت هاى طبقاتى
 ...کجاست تا به کجا ؟   و ميان اين دو نظم تفاوت از و فساد اخالق و المذهبى است
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 :        حضرت بهاءا مى فرمايد 
 قه ارياح يأس از جميع جهات در عبور وفى الحقي        " 

 ... "در تزايد          مرور است و انقالبات و اختالفات عالم يومًا فيومًا
 :و در جائى ديگر مى فرمايد

 ّاين فقره شدت خواهد نمود و زياد خواهد شد        " 
 . "نى که ذکر آن حال مقتضى نه أ        بش

  که ناظر به آيندۀ عالم         در عين حال حضرت بهاءا
 انسانى است در ضمن مصاحبه اى با مستشرق معروف ادوارد
 :براون که بمالقاتش فائز شده چنين پيش گوئى فرموده است 

 اين جنگهاى مهلک از ميان برخيزد و صلح اعظم        " 
 اين نزاعها و خونريزى ها و...         استقرار يابد 
 د فراموش شود و جميع بشر وحدت        اختالفات باي

 ..."        يابند و اعضاء يک خاندان شوند 
 : حضرت عبدالبهاء چنين فرموده اند 

ّملت واحده گردند ضديت... جميع ملل و قبائل         "  ّ ّ 
ّ        دينيه و مذهبيه و مباينت جنسيه و نوعيه و ّ ّ ّ 
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 ّد کل دين واحد وّ        اختالفات وطنيه از ميان برخيز
         مذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد شوند و
 ."        در وطن واحد که کرۀ ارض است ساکن گردند 

 ّ         در اين بحرانى ترين دورۀ تاريخ تمدن بشرى ادوارى را
  آنچه "اديان مى ميرند و زنده مى شوند " بخاطر مى آورد که در آن 

  مرحلۀ رشد و مرحلۀ بلوغ عالم است که درما امروز مى بينيم
  تعاليم و پيش گوئى هاى حضرت بهاءا بدان اشاره شده است
 ّالتهابات اين عصر تحول همانند طغيانها و جنون دورۀ بلوغ و
 .است  سفاهت و وهم و غرور و سرکشى و بى انضباطى دورۀ نوجوانى

 شته و هرگز باز         دوران کودکى عالم انسانى سپرى گ
 نخواهد گشت و عصر عظيمى خواهد دميد که سرآمد جميع

 اين. اعصار و مقارن با دوران رشد و کمال نوع انسان است 



ّاضطرابات در اين مرحلۀ متحول و متشنج تاريخ بشرى الزمۀ ّ 
 است" ّآخرالزمان " ّضرورى و مبشر طلوع حتمى آن عصر االعصار و 

  آشوب هاى ابلهانه که از فجر تاريخکه در دوره اش جنگ ها و
 صفحات کارنامۀ بشرى را سياه ساخته فراموش و بصلحى
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 خردمندانه و پرآسايش تبديل شود صلحى جهانى و آرام و
 پايدار که در آن جدائى و اختالف بنى آدم به صلح و آشتى

ّاهل عالم و التيام و اتفاق تام ّ عناصر متنوع متشکل جامعۀّ  .ّ مبدل گردد بشرى ّ
          و اين چه پايان شايسته اى در سير تکامل بشر است
 که از خانواده يعنى کوچک ترين واحد جامعه شروع شده و

 ًا به واحدهاى بزرگتر از قبيله و حکومت شهرى وّمستمر
 ّحکومت ملى ارتقاء يافته و هم چنان به پيش مى رود تا اينکه

 ّتاج زرين تکامل بشرى در جهانّباتحاد عالم که مقصد نهائى و
 بسوى اين مقصد است که نوع انسان. است نائل گردد 

 خواه ناخواه و بى اختيار نزديک مى شود و براى هموار شدن
 راه اين مقصد است که اين جنگ ها  و عذاب هاى آتشين در
 کار است ، و با اين مقصد است که سرنوشت و تعاليم آئين

 ّقواى خالقۀ. اگسستنى مربوط است حضرت بهاءا بنحوى ن
 که چنين استعدادى را در نوع... امر حضرت بهاءا است 

 بشر خلق فرموده تا باين مرحلۀ تکامل حياتى و جامعش فائز
 ين امر حضرت بهاءا است که اينّدر عصر زر. گردد 

 در بنيان. سير تکامل به ذروۀ اعالى خود واصل شود 
 حضرت بهاءا است که سرنوشت حتمىنظم بديع جهانى 
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 ّو اجتناب ناپذير جهان و جهانيان معين گشته است ، نظمى که حال
 در رحم تشکيالت اداريش که مخلوق آن حضرت و نمونه و هستۀ

 ّمرکزى جامعۀ متحدۀ بهائى است به جنبش افتاده و بصورت
 .جنينى زنده دست و پا مى زند 



 ه تکامل ارگانيک و حياتى عالم بشرى کند و         هم چنانک
ّتدريجى بوده و پى در پى بترتيب مسبب اتحاد خانواده و قبيله و ّ 

 ّحکومت شهرى شده و باالخره وحدت ملى را بوجود آورده است ،
 به هم چنين انوارى که از ظهور الهى در مراحل مختلف تکامل

 گرى انعکاسدين تابان گشته و در اديان پيشين يکى پس از دي
  اين است که در هر عصرى از  و تدريجى بوده استءىيافته بط

 ّاعصار حقائق نازله در هر يک از ظهورات الهيه باندازه و متناسب
ّبا استعداد و درجۀ ترقى اجتماعى بشر دائم التغيير در هر عصر  .بوده است  ّ

 :         چنانکه حضرت بهاءا توضيح فرموده است 
ّولکن قدرنا ظهور الکلمة و ما قدر فيها بين  "        ّ 

ّ        العباد على مقادير التى قدرت من لدن عليم حکيم ّ 
ّو انها لو تتجلى على العباد بما فيها لن يحملنها        ...   )١٦. " (احد ّّ
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 :و حضرت عبدالبهاء آن حقيقت را چنين بيان فرموده 
 .راى درجه و دورۀ بلوغ هستند جميع مخلوقات دا        " 

 ...        دورۀ بلوغ در حيات درخت موقع اثمار آنست 
         حيوان نيز بمرحلۀ رشد و کمال مى رسد و در عالم
         انسان موقعى بلوغ حاصل مى شود که نور عقلش

 حيات...         بمنتهى درجۀ قدرت و کمال برسد 
 را نيز ادوار و مراحلى است ،        اجتماعى نوع بشر 

 ّ        زمانى دورۀ طفوليت بود ، زمان ديگر دورۀ جوانى
         بود ، ولى حال در مرحلۀ بلوغ وارد شده است که از

         دير زمانى بدان بشارت داده اند و آثارش در
 آنچه موافق احتياجات...         همه جا نمودار گشته 

  اوائل تاريخ نوع بشر بود ديگر حوائج        انسان در
  عالم ّ        اين يوم و عصر تجدد و کمال را بر نياورد

ّ        انسانى از حالت اوليه که محدود و داراى ت  تربيّ
         بدوى بود خارج شده است حال انسان بايد با
 ّ        فضائل جديده و قدرت جديده و سنن اخالقيه و



 ادات جديده آراسته گردد مواهب بديعه و        استعد
         عطاياى کامله در استقبال و حال هم در ظهور و

  فضائل و مواهب دورۀ جوانى هر چند         بروز است
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         مفيد و موافق دورۀ شباب نوع بشر بود ولى حال با

 )جمه تر... " (         مقتضيات بلوغ نمى تواند مطابقت نمايد 
         چنين مرحله اى است که جهان بدان نزديک گشته يعنى

 مرحلۀ وحدت عالم که حضرت عبدالبهاء ما را مطمئن فرموده اند
 :فرموده  که تا پايان اين قرن بوجود خواهد آمد و حضرت بهاءا چنين

 لسان عظمت در يوم ظهور فرموده ليس الفخر        "
 ّ بل لمن يحب العالم باين کلماتّب الوطنح        لمن ي

         عاليات ظهور افئده را پرواز جديد آموخت و
 . "        تحديد و تقليد را از کتاب محو نمود 

          در اين مقال بايد سخنى چند بعنوان توضيح و انذار
 ّاظهار بداريم که حب وطن که در اسالم تأکيد و از اجزاء ايمان

 ر نداى وحدت عالم انسانى که حضرتمحسوب شده هرگز د
 بهاءا در جهان برآورده منسوخ و محکوم نگشته است و آنرا
 و. ّهرگز نبايد بعنوان رد وطن پرستى سليم و عاقالنه عنوان نمود 

 نيز اعالن وحدت عالم انسانى مقصدش آن نيست که از وفادارى
 زو اطاعت فرد از حکومت کشور متبوعش بکاهد بلکه مقصد ا
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 وحدت عالم انسانى در امر بهائى آن است که در جهان امروز
 ّديگر وطن پرستى صرف کافى نيست زيرا تغييرات کلى در

 حيات اقتصادى جامعۀ بشرى وارد آمده و ملل عالم وابستگى و
 احتياجشان بيکديگر بيشتر شده است و بر اثر انقالباتى که در

  آمده جهان بسيار کوچکوسائل ارتباط و حمل و نقل بوجود
ّگشته است و البته چنين شرايطى در ايام حضرت مسيح يا ّ 

 ّحضرت محمد وجود نداشت و امروز الزمۀ اين عصر چنين است



 که انسان از وفادارى بزرگترى پيروى نمايد که با وفادارى
 تى راّ وحدت عالم انسانى محب کوچکتر نيز منافاتى نداشته باشد

 ّنگيزد که حب وطن را نيز در بر دارد و ازدر دلها برمى ا
 ّطريق اين وفادارى و اين محبت است که مفهوم يک وطن بودن
  ّجهان معلوم مى گردد و پايه و بنيان اتحاد عالم نهاده مى شود

ّاصل وحدت عالم انسانى متضمن اين است که مالحظات ملى و ّ 
 ت عمومىّمنافع خصوصى بايد تابع مصالح عاليۀ ضروريۀ هيأ

 جامعۀ بشرى باشد زيرا در جهانى که ملل و مردم متقاب محتاج
ّو وابسته بيکديگرند البته منفعت جزء از طريق منفعت کل بهتر  .حاصل مى شود  ّ
          فى الحقيقه جهان بسوى سرنوشت خويش روان است
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 ّبگذاريد رهبران نيروى تجزى بخش و تفرقه انداز جهان هر چه
ّ اما واقعيت اينست که امروز مردم و ملل جهان خواهند بگويندب ّ 

 متقاب محتاج يکديگرند و استقالل محض براى هيچ کس امکان
 امروز بشر لزوم وحدت اقتصادى جهان را شناخته و. ندارد 

ّفهميده و دانسته است که رفاه جزء در رفاه کل است و مشقت ّ 
ّجزء سبب مشقت کل   بفرمودۀ حضرت بهاءا انسانآئين بهائى . ّ

 را پرواز جديد آموخته و عالم را قدرت سير بسوى وحدت عطا
  امروز آتشى که از اين بالى بزرگ جنگ در جهان افروخته فرموده

 ّشده ناشى از غفلت و محروميت بشر از شناسائى حقيقت است و
ّالبته همين باليا تحقق وحدت را تسريع مى کند   واين شدائد . ّ

 مشکالت مخصوصًا وقتى که چنين طوالنى و جهانگير و بالخيز و
 مقرون به هرج و مرج و خرابى و دمار عمومى باشد لرزه بر اندام
 ملل مى افکند و وجدان جهان را بيدار مى کند اوهام و خواب و
 ّخيال عامۀ مردم را زائل مى نمايد و در جميع شؤون جامعه

 مى رساند و بالمآل اعضاء گسستهتغييرات عمده و اساسى بظهور 
 ّو خون آلود هيکل عالم را به يک جسم واحد و متحد االعضاء و

 .ناگسستنى تبديل مى نمايد 
 ّ         در مکاتبات سابق در بارۀ خواص ممتازه و مفاهيم و
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ّت متحد جهانى که مقدر است بزودى از ميانأّمشخصات اين هي ّ 
 ى و دمار سر برآورد بسيار نوشته واين ميدان کشتار و خراب

 ّ در اين مقال ذکر اين نکته کافى است که تحقق توضيح داده ام
 ّوحدت عالم انسانى چنانکه حضرت بهاءا بيان فرموده بالطبيعه
 ّامرى است تدريجى و اولش با صلح اصغر آغاز مى گردد و اين

وقتى است که ملل عالم که هنوز از ظهور حضرت بهاءا 
 ّبى خبرند خواه ناخواه و نادانسته باجراء اصول کلى امر بهائى که

 حضرت بهاءا قب در آثار خويش نازل فرموده ناچار مجبور
 و اين اقدام. خواهند شد وصلح اصغر را تأسيس خواهند کرد 

 ّعظيم و تاريخى که متضمن تجديد بناى جهان و نتيجۀ اعتراف
 ّمعيت عالم انسان است باالخره منجر بهعام و تام به وحدت و جا

 ّروزى خواهد شد که عامۀ مردم با اعتراف و قبول دعوى
 حضرت بهاءا حيات روحانى جديدى را آغاز خواهند کرد و
 ّاين قبول و اعتراف شرط الزم در اتحاد و امتزاج نژادها و عقائد
ّو طبقات و ملل است که خود مبشر تولد نظم بديع جهان آر  اىّ

 .حضرت بهاءا است 
          آن وقت است که دورۀ بلوغ نوع انسان فرا رسد و تمام

  در آن وقت است که مردم و ملل عالم مقدمش را تهنيت گويند
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  در آن وقت است که وعود علم صلح اعظم در قطب عالم برافرازد

 کهّانبياء سلف تحقق پذيرد و حکومت معنوى حضرت بهاءا 
 بفرمودۀ حضرت مسيح بانى ملکوت پدر آسمانى در اين جهان

 آن وقت است که. فانى است قبول عام يابد و تأسيس پذيرد 
ّمدنيت جهانى متولد شود و کم کم رشد نمايد و خود بخود ّ 

 فريند که چشمآّاستمرار يابد ، مدنيتى که حيات جديدى بي
 آن وقت. اند کرد ّروزگار نظيرش را نديده و تصورش را نيز نتو

 آن. ّاست که عهد و ميثاق ابدى الهى بتمامه در عالم تحقق يابد 



 آن. ّوقت است که وعود منصوصه در کتب مقدسه ظاهر گردد 
 وقت است که بشارات پيغمبران پيشين رخ بگشايد و آمال

 آن وقت است که اين. ّمقدسين و شاعران پاکروان برآورده شود 
 ردمش به خداى يگانه و پيروى از دينکرۀ زمين با ايمان م

 واحد آئينۀ ملکوت شود و باندازۀ استعدادش انوار جالل سلطنت
 حضرت بهاءا را که از اوج ملکوت ابهايش درخشان است

 ّدنيا قدمگاه عرش اعلى شود ، جنت عليا گردد و. منعکس سازد 
 آمادۀ قبول سرنوشت وصف ناپذيرش گردد که خالق متعال از

 .فرموده است  ّيرباز بحکمت بالغه و رحمت واسعه اش براى آن مقدرد
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         ما بشر حقير فانى در اين مرحلۀ بحرانى تاريخ رنگارنگ

 و طوالنى عالم انسانى چگونه مى توانيم بدرستى بدانيم و بفهميم
که بشر مجروح و خون آلود که از خدا غافل و به حضرت بهاءا 

  است چه قدم هائى را بايد بردارد تا جسد مصلوبشبى اعتناء
 ما آدميان خاکى که قدرت. رستاخيز نهائى مطلوبش واصل شود ه ب

 غالبۀ آئين بهائى را بديدۀ ظاهر مى بينيم کيستيم که در اين
ّدورۀ پر مذلت عالم حتى يکدم شک و ترديد نمائيم در اينکه ّ ّ 

 ان ديگرى را در کورۀ بالحضرت بهاءا قادر و تواناست که جه
ّبا پتک اراده اش بر سندان اين عصر متحول و متشنج شکل ّ 

 ببخشد و هيکلى را که در ضمير منيرش طرح فرموده خلق نمايد
 هم کوفتۀ جهان منحرفّزاء متشتت و درهيکلى که در آن اج

 ميزد و طرحى را که براىآکنونى بنحوى ناگسستنى بهم بي
 .ه بمرحلۀ اجراء در آورد ّجهانيان مقدر فرمود

 ّ         بر ماست که با وجود قلت منابع با کمال اطمينان و
 متانت در بحبوحۀ اين منظر مغشوش عالم کنونى قيام نمائيم و
 در خور توانائى خويش به حمايت قوائى بپردازيم که به ارادۀ
 حضرت بهاءا بوجود آمده تا جهانيان را از وادى شرمسارى و

 .ّذلت برهاند و باوج جالل و قدرت برساند م
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         مضمون فارسى آثار عربى مندرج در کتاب

  فرا رسيد ّ   اى مردم مراقب باشيد که ايام عدل و داد براستى-) ١ (
    ما براى شما مهلتى را فراهم کرده ايم و چون مهلت بسر-) ٢(

 ريد از هر سوىوآ رسد و شما بخداوند متعال روى ني       
  گيرد        مجازات شويد و تند باد عذاب از هر طرف بر شما وزيدن

 .ّ   زود است که همۀ بارورشدگان نوزادشان را تولد بخشند -) ٣(
         درود باد خداوندى را که فرستندۀ چنين فضلى است که

 .        همه چيز چه پوشيده و چه آشکار را در بر گرفته است 
  ،   آيا در اين ظهور براى احدى عذرى باقى مانده است ؟ نه-) ٤ (

 جميع جهات را آيات و همۀ خلق.         قسم بخداوند عرش اعلى 
  بى خبرند مردم در خواب عجيب خويش.         را قدرت احاطه نموده است 

    نظم عالم از اين نظم اعظم به اضطراب افتاد و هر ترتيبى از-) ٥(
 .    اين ترتيب بديع دگرگون شد     
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 ّچيزهائى متکلم شويد که سبب اصالحه    به مسائلى بينديشيد و ب-) ٦(
 عالم را چون هيکل انسان...         عالم و بهبود حالش گردد 

 ّ        بنگريد که سالم آفريده شده اما بسبب هاى گوناگون و
 بود نيافته زيرا در تحت        مختلف گرفتار بيمارى گشته و به

 ّ        تصرف پزشکان غير حاذق است که بر مرکب هوى و هوس
 اگر هم عضوى از اعضايش در زمانى.         نشسته و سرگردانند 

  اعضايش بهمان حالّ        بدست طبيبى حاذق بهبود يافت بقيۀ
 ...        بيمارى باقى مانده 

 ل بر مخارج خود مى افزائيد و   مى بينيم که شما هر سا-) ٧ (
         آن را بر رعايا تحميل مى نمائيد و اين نيست مگر ستمى

 از اشک و آه مظلومان بترسيد و بيش از طاقت بر.         بزرگ 
 اگر بين خود آشتى کنيد.         رعاياى خويش بار منهيد 

 زىّ        به لشکر و مهمات بيش از الزمۀ حفظ ممالک خود نيا
 با يکديگر آشتى کنيد تا ارياح اختالف بين شما.         نداريد 



         تسکين پذيرد و اگر يکى از شما عليه ديگرى قيام کند
 .        همگى به رفع او قيام نمائيد که اين عدلى است آشکار 

  رسد ظاهر مى شود بناگهان آنچه   چون ميقات بسر-) ٨(
 .آن بلرزه در مى آيد         که ارکان عالم از 

    بزودى دنيا را با آنچه در اوست در هم پيچيم و-) ٩ (
 .وانا است 5        بساط ديگرى بگسترانيم و خداوند بر هر چيز ت

 . مراجعه شود ٥   به شمارۀ -)١٠ (
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 ّ   اگر صلح اعظم را به پشت گوش اندازيد ال اقل به اين-)١١(

  جوئيد تا شايد امور شما و امور نفوسىّ        صلح اصغر تمسک
 .ّ        که در ظل شما هستند قدرى اصالح پذيرد 

 . مراجعه شود ٧   به شمارۀ -)١٢ (
    و چيزى که خداوند بهترين نوشدارو و کامل ترين-)١٣ (

ّ        وسيلۀ بهبود جهان دردمند مقرر فرموده همانا اتحاد اهل ّ 
 ّحد و آئين واحد است و اين مهم امکان        زمين بر امر وا

ّ        نيابد مگر بدست پزشکى دانا و کامل و مؤيد و اين حق ّ 
ّما بعد الحق اال الض"         است و   ".الل المبين ّّ

 ّ   اين روز سلطان ايام است که در آن محبوب عالميان-)١٤ (
  است  خلق بوده        ظاهر شد و او همان است که از ازل اآلزال مقصود 

    خداوند بخشندۀ مهربان دوست دارد که جهان را چون-)١٥(
         نفس و هيکل واحد مشاهده کند پس اين فضل و رحمت
  غنيمت شمريد ّ        الهى را در اين ايامى که چشم روزگار مانندش را نديده

    ولکن ما ظهور کلمه و آنچه را که آن کلمه در بر دارد-)١٦(
ّ        باندازه اى مقدر داشتيم که خداوند دانندۀ دانا مقدر ّ 

 اگر کلمه به آنچه در آن مکنون است بر بندگان...         فرموده 
ّ        تجلى مى کرد هيچکس را طاقت تحملش نبود  ّ. 
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