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 صد سال  جهان ما در يک. پايان قرن بيستم بهائيان را مجال مناسب و ديد روشنى بخشيده است

 د در همان ص .گذشته دستخوش تغييرات عظيمى شد که نسل معاصر غالبًا از ادراکش عاجز است
 ٓسرچشمۀ الهى  ّدۀ مجهوليت بدرآمد و نيروى وحدت انگيزش را که ازرسال امر بهائى از پ

  اين دو اءگرفت التق جوشيده است در سطح جهانى آشکار ساخت و چون قرن بيستم رو به پايان
  .ّتطور تاريخى روز به روز بيشتر به عرصۀ شهود رسيد

 را با يکديگر در  گشته دو سير تاريخى مذکور و ارتباطشانقرن انوار  که تحت نظر اين هيأت تأليف
 که آن را دقيقًا مطالعه نمايند  قبال تعاليم بهائى مرور مى کند و ياران خردمند را سفارش مى کنيم

 مقابلشان مى نهد که بر غناى روحانيشان مى افزايد و  زيرا اطمينان داريم که اين کتاب منظرى را در
 ديگران را از حقائق فراگير و خطير ظهور حضرت بهاءا باخبر  د مى بخشد تاعم آنان را مد

 .گردانند
 بيت العدل اعظم

  بديع١٥٨نوروز 
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 ّشدت هرج  قرن بيستم يعنى پرآشوب ترين دورۀ تاريخ بشر پايان يافت و قاطبۀ مردم جهان که از

 رنج هاى يک صد  سانند، شايقند که خاطرۀ مصائب وو مرج اخالقى و اجتماعى اين دوره هرا
 بنياد اعتماد به آينده متزلزل  با آنکه. ساله اش را از صفحۀ ضمير بيرون ريزند و به پشت سر افکنند

 ساخته هنوز بشر از ناچارى اميدوار است که بخت گشته و خطرهاى گوناگون افق عالم را تيره و تار



 مناسبى با هم جمع شود تا اوضاع نافرجام حيات بشر چنان ائطمساعدت کند و مقتضيات و شر
 .آرزوهاى درونيش موافق و مطابق آيد دگرگون گردد که با آمال و

 ّدريافت که چنين اميدى به کلى واهى است و از  ّاما در پرتو تعاليم حضرت بهاءا مى توان      
ّحقيقت و ماهيت تحول عظيمى که اين  رين در جهان پديد آورده است غافل قرن سرنوشت آف ّ

 با مبارزاتى که در پيش دارد توانا گردد بايد دريابد که وقايع  اگر بشر بخواهد که در مقابله. است
 از تاريخش چه نتائجى به بار آورده است و در اين جريان شرکت و معاضدت وارده در اين دوره

ّود اول از اهميت تحوالت تاريخى و شگرفى وقتى مفيد خواهد بود که ما خاءاهل به سودمند ما ّ ّ ّ 
 . که قرن بيستم به وجود آورده است باخبر گرديم

 آفتاب ظهور حضرت بهاءا و بروز و نفوذش در شؤون عالم انسان  تنها در پرتو انوار تابنده از      
 . آينده استبصيرتى در ما پديدار مى گردد و اين مطلب موضوع سخن ما در اوراق است که چنين
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 ّفصل اول
 بر سر خود  در آغاز گفتار بايد از خرابى ها و ويرانى هائى که نوع انسان در اين دوره از تاريخ

 و در هم پاشيدگى  ّدر اين قرن کشتار آدميان از حد شمار بيرون است. آورده است گفتگو کنيم
 به موازين اخالقى، خيانت به  تجاوزّبنيادهاى نظام اجتماعى، زير پا گذاشتن کرامت انسانى، حتى

 ناپاک و نادرست و توخالى، اختراع و به  حيات فکرى و معنوى انسان با تسليم شدن به مرام هاى
 ورشکست ساختن ملل و به فقر و فاقه کشيدن  کار بردن سالح هاى مهيب انهدام عمومى،

 يست مگر فهرستى از فجايع کرۀ زمين، همۀ اينها ن مردمان، تخريب بيباکانۀ فضا و محيط
 ّاعصار تاريک گذشته تصور آن را هم نمى کرده و يادآور انذارى  ّحيرت انگيزى که بشر حتى در

 بگو اى عباد غافل،: "بهاءا يک صد سال پيش به عالم ابالغ فرموده است که است که حضرت
 رات جود و فضلم بر تمامبدايع رحمتم جميع ممالک غيب و شهود را احاطه نموده و ظهو اگرچه

 ١."عظيم ّذرات ممکنات سبقت گرفته ولکن سياط عذابم بسى شديد است و ظهور قهرم به غايت
 استعارى است بايد  براى آنکه ناظران به آئين بهائى نپندارند که اين تحذيرات فقط کالمى      

ّبيان حضرت شوقى ربانى ولى امرا را ذکر کنيم که در وقايع  :  مرقوم فرموده اند١٩٤١ريخى در سال تا ّ
 ّفراگرفته که شدتش بى سابقه است و مسيرش  در اين زمان سراسر جهان را طوفان خروشانى      

 نيروى . نهائيش بى نهايت پر شکوه و جالل نامعلوم، تأثيرات آنيش دهشتزاست و نتائج
 ّيريۀ نهانيش روز به روز ّمى افزايد و قوۀ تطه ّمحرکه اش بيرحمانه بر وسعت و سرعتش

ّقبضۀ قدرت مخربه اش اسير است و به مظاهر قهاريت عالم انسانى در. شديدتر مى گردد ّ ّ 
ّمنشأ و مبدأش آگاه است و نه بر اهميتش واقف و نه از نتائجش  نه از. مقاومت ناپذيرش گرفتار ّ 



 ٓر الهى نگران است کهحيران و ناالن و درمانده و سرگردان به اين صرصر قه لهذا. باخبر
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 تعادلش را بر  چگونه به دورترين و آبادترين نقاط کرۀ زمين تاخته، بنيانش را متزلزل ساخته،
 را مضمحل کرده،  هم زده، مللش را منقسم نموده، خانمان مردمش را بر باد داده، بالدش
 ّمؤسساتش را زير و  شاهانش را به جالى وطن افکنده، قلعه هاى محکمش را در هم کوبيده،

  ٢.است زبر نموده و نورش را خاموش و روح ساکنانش را رنجور ساخته
*** 

 شايد به   مرادف بود با اروپا و١٩٠٠در سال " جهان"اگر با ميزان ثروت و قدرت بسنجيم کلمۀ       
 کنان سايرجهانيان با سا ّامپراطورى غربى در سراسر عالم به عنوان متمدن ساختن. زحمت امريکا

 قرن بيستم در حقيقت همان ادامۀ قرن ّدهۀ اول"ّممالک درآويخته بود و به قول يکى از مورخين 
 خودستائى و غرورش را مى توان در برگزارى  به شمار مى آمد، يعنى دوره اى که" نوزدهم

 د ّ مجسم دي١٨٩٧  در سنۀ (Queen Victoria) جشن هاى شصت سالۀ سلطنت ملکه ويکتوريا
 انداختند که ساعت ها در خيابان هاى لندن به طول انجاميد و زرق و  که در آن رژه اى باشکوه به راه

 ّنمايش نيروهاى نظامى را که در هيچ يک از تمدن هاى پيشين سابقه نداشت به  برق امپراطورى و
 . مى کشيد رخ مردم

ّرجات مختلف حساسيتّدر آغاز قرن بيستم فقط عدۀ کمى به واسطۀ داشتن د        اجتماعى و  ّ
 بسيار کم تر نفوسى بودند  اخالقى مى توانستند مصائب و فجايع آينده را پيش بينى کنند و از آن هم

 نظامى در اکثر کشورهاى  رهبران. ّکه مى توانستند از شدت و وسعت آن مصائب خبر دهند
 باره تشويشى هم نداشتند زيرا هر  آنّزد ند اما در  ّاروپائى بروز جنگى را در آن قاره حدس مى

ّيک از ايشان تصور مى کرد که چنان جنگى مدتش  . کوتاه و پيروزى از آن خود ايشان است ّ
 توانستند برخى از سياستمداران و ارباب صنايع و نهضت هاى صلح جويانۀ بين المللى معجزه آسا

 چه  اگر. ّسيه با خود همراه سازندصاحب نفوذى را مانند تزار رو دانشمندان و جرائد و افراد
 ّمن بود اما چون دولت هائى چند با زحمت ُتسليحات گوياى آينده اى شوم و بد ي افزايش افراطى

 ّشبکه اى ساخته و به هم پيوسته بودند ظاهرًا مطمئن بودند که مى توانند از بروز جنگ و مهارت
 از قرن  ّردانند چنان که در مدت بيشترىّعمومى جلوگيرى نمايند و اختالفات محلى را مرتفع گ

 واهى روز به روز  ّاين تصور. پيشين نيز اين چنين تدابيرى از پيدايش جنگ جلوگيرى کرده بود
 با يکديگر رابطۀ خانوادگى  ّقوت مى گرفت زيرا به ظاهر ديده مى شد که تاجداران اروپا که اغلب

 دوستانه رفتار مى کردند، يکديگر را بدون  با همداشتند و به ظاهر قدرت سياسى در دستشان بود 
 مکاتباتى صميمانه با هم داشتند، با خواهران و دختران ّالقاب با اسم اول خطاب مى نمودند،
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 تفريحى  ّيکديگر ازدواج مى کردند و هر سال مدتى دراز در کاخ ها و شکارگاه ها و قايق هاى
 براى رفع تبعيضاتى  ّدر آن زمان جامعه هاى غرب حتى. دندّيکديگر ايام تعطيل خود را مى گذران

 ّمنظم مى کردند مث قوانينى  که در تقسيم ثروت بين مردم وجود داشت اقداماتى شديد ولى غير
 دهۀ پيشين را از ميان بردارد و  را گذراندند تا چپاول و تطاول شرکت هاى بزرگ در چند

 .نشين را برآوردنيازمندى هاى روزافزون مردمان شهر
 اروپائى  ز يستند از نعمت هاى برادران بيشتر افراد خانوادۀ بشرى که در بيرون جهان غرب مى      

 کشور چين با وجود . نبودند ور بودند و مانند آنان نيز خوشبين    و امريکائيشان بسيار بسيار کم بهره
 يعنى مرکز و قلب عالم است "مملکت وسطى"ّتمدن درخشان باستانيش و اعتقادش که چين 

 انبوه خاليق در هندوستان که. گرديد قربانى شوربخت چپاول ملل غربى و همسايۀ نوگرايش ژاپن
 ّحيطۀ تسلط فقط يکى از امپراطورى ها درآمده  تمام اقتصاد و حيات سياسى اش بدون رقيب در

 ّمد نجات يافتند اما باز با ناتوانى که به ممالک ديگر وارد آ چند از برخى از بدترين مصائبى بود هر
 .ّچگونه و تا چه حدى منابع مورد نيازشان به بيرون از کشور کشيده مى شود د يدند که و حرمان مى
 که در انتظار امريکاى التين بود در رنج هائى که به کشور مکزيک در آن زمان وارد سرنوشتى

 ايۀ شمالى شده و شرکت هاى بزرگ راآمده بود و قسمت هاى بزرگى از خاکش جزو کشور همس
 به  ّاز نظر کشورهاى غربى وضع روسيه. براى استثمار منابعش جلب کرده پيش بينى شدنى بود

 ناراحت کننده تر و واسطۀ قرب جوارش با پايتخت هاى پرشکوه اروپا مثل برلين و وين از همه نظر
 وسطائى که حال اسمًا آزاد شده  سابق قرونزيرا هنوز يک صد ميليون از بردگان . شرم انگيزتر بود

 مردم افريقا از همه دلخراش تر بود زيرا  بدبختى. ور بودند بودند در فقر و بدبختى مطلق غوطه
 بين خود داشتند مرزهاى مصنوعى و نابجائى  کشورهاى اروپائى در نتيجۀ معامالت شومى که

 تخمينًا در ده . ائى و اختالف بينشان افتاده بودنتيجه جد براى افريقائيان تعيين کرده بودند و در
 ّاز يک ميليون نفر از مردم کنگو بر اثر گرسنگى و شکنجه و کارهاى شاق  ّسال اول قرن بيستم بيش

 اربابانشان در کشورهاى دوردست در رفاه زندگى نمايند و آنچه بر سر آنها آمد  هالک شدند تا
 همنوعانشان را در  قرن بيستم دامن بيش از صد ميليون نفر ازسرنوشتى بود که قبل از خاتمۀ همان

 .سراسر اروپا و آسيا فراگرفت
 زد ه بودند هرگز به بازى  جهان که همه غارت شده و حقارت ّانبوه چنين مردمى يعنى اکثريت      

 ن جهان ّآنان را به عنوان ابزارى مى شمردند که براى متمدن ساخت گرفته نمى شدند و غربيان فقط
ّمردم تحت استعمار غير از اقليت ناچيزى از آنان در . الزم و ضرورى است زد ند که الفش را مى ّ 

 ّفقط براى آن بودند که تحت ارادۀ ايشان باشند و آنان را طبق برنامه هاى متغير و نظر غربيان



 درآورند، انگوناگون کشورهاى مغرب زمين به کار بکشند، استعمارشان کنند، به دين مسيحيش
 ممکن بود با ماليمت يا با  کردن اين برنامه هاااجر. ّمتمدنشان سازند و به حرکت وادارشان کنند
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 داشت که بر  ّخشونت، با روشنگرى يا با خودپرستى همراه باشد، اما هر چه بود بر نيروهائى تکيه
ّاساس ماديت پرستى استوا ّر بود، ماديتى که هم وسائل اجرّ  اهداف آن برنامه ها را  هم غالب و اّ

 ّسياست و چه دين و مذهب تا حد  احساسات پارسامنشانۀ گوناگون چه در عالم. تعيين مى نمود
 را از ديدۀ مردمان کشورهاى غربى مخفى بسيارى مانند نقابى شده بود که اين وسائل و اهداف

 ن بر مردم کم ارزش و بى مقدار ّهم ملت هايشا د اشت و آنان را اخالقًا قانع مى ساخت ک مى
 د ارند و هم خودشان از  مبارکى را به آنان عرضه مى ّکشورهاى ديگر منت مى نهند و نعمت هاى

 .برکت آن خدمت بهره مى برند و دربحبوحۀ ناز و نعمت مى باشند
  نبايد فوايدّاين تمدن عظيم مى پردازيم  بايد دانست که اگر در اين مقال به ذکر عيوب و نقائص     

ّقرن بيستم بسيارى از ترقيات فنى و علمى و فلسفى  در آغاز. و دست آوردهاى آن را انکار کنيم ّ 
ّبود و به راستى مردم غرب حق داشتند که به آن موفقيت ها ببالند در جامعه هاى باختر پديد آمده ّّ . 

 يدى به وجود آورده بودند کهّآزمايش و تجربه کرده بودند و اسباب و وسائل مادى مف ده ها سال
 مربوط به  در اروپا و امريکا صنايع عظيمى. ّهنوز از دامنۀ تصور ساير مردم جهان بيرون بود

ّاستخراج و استفاده از فلزات و توليد مواد شيميائى گوناگون و  پارچه بافى و ساختمان و توليد ابزار  ّ
 ّجريان مستمر . ّون زندگانى انسانى مؤثر بودشؤ ّو وسائل متنوعى به وجود آمده بود که در جميع

 پيشرفت هاى ديگر سبب شد که آن کشورها مخصوصًا با استفاده  اکتشافات و طرح هاى صنعتى و
 ّمتأسفانه آلودگى محيط زيست را نيز به همراه داشت بر قدرتى فوق  از سوخت ارزان و برق که

 خو انند بسيار پيشرفت کرده بود و  ن مىدوره اى که آن را عصر راه آه. يابند العاده دست
 بخار نيز در مسير دريائى خود رفت و آمد داشتند و با گسترش مخابرات با تلفن و کشتى هاى

 از  تلگراف کشورهاى غرب زمانى را پيش بينى مى نمودند که در آن فاصله هاى جغرافيائى که
 . بدايت پيدايش بشر موجود بود از ميان برخيزد

  علمى روى داد پى آمدها و نتائجى بسيار در بر داشت ييرات عميق ترى که در انديشه هاىتغ      
 د انست که به مانند ّنظريۀ نيوتون گرفتار بود که جهان را سيستمى مى  قرن نوزدهم هنوز در پنجۀ

ّدقيق مرتب کار مى کند اما تا پايان قرن، روشن انديشان در رد آن نظر گا ساعت با نظم ّ  بلندى م هاىّ
 ّمکانيک کوآنتوم منجر شد  برداشته و انديشه هاى تازه اى به بازار آورده بودند که به تنظيم قواعد

ّو سپس چيزى نگذشت که با تأثيرات فرضيۀ نسبيت بنيان  عقائد رايج در بارۀ پديدۀ جهان که  ّ
 لى که بر اين پيشرفت هاىعام. مى شمردند زير و زبر شد ّقرن هاى دراز اعتقادش را از بديهيات



 نيز اثرات آنها را تقويت مى نمود اين حقيقت بود که علم و دانش عظيم تأثير مثبت مى نهاد و
 ّکوشش هاى معدودى دانشمندان منزوى نبود بلکه مورد توجه تعداد بسيار  ديگر منحصر به

 د از راه دانشگاه ها ومردم در جامعه هاى معتبر قرار گرفته بود و مردم مى توانستن بيشترى از
 تحصيل و ّآزمايشگاه ها و جلسات علمى براى مبادلۀ اکتشافات تجربى خود به طور منظم به

  
 ٥ص 

 .توسعۀ علوم پردازند
ّبايد گفت که قدرت جامعه هاى مغرب زمين فقط محدود به ترقيات علمى و فنى آنان        در. نبود ّ

 که استعداد و  خود از فلسفه هاى جديدى بهره مى بردّآغاز قرن بيستم تمدن غربى در فرهنگ 
 قرار بود به زودى در  نيروهاى مردم را به سرعت از بندهاى موجود رهائى ميد اد و نفوذ آن

 د اد و مشروطه را پرورش مى اين فرهنگ حکومت هاى. سراسر جهان نتائجى انقالبى به بار آورد
 محترم مى شمرد و ديدگان جهانيان را  افراد جامعه راحکومت قانون را ارج مى نهاد و حقوق تمام

 در شعارهاى وطن پرستانۀ خويش دم از کشورهاى غربى. به رشد عدالت اجتماعى باز مى کرد
 آرمان هاى جديد با زندگانى حقيقى مردم آن ديار زد ند در حالى که ابدًا اين آزادى و برابرى مى
 ان را خوشحال سازد آن بود که در بيّه حق مى توانست غرب در اين مقال چيزى که. توافقى نداشت

 . ّآرمان ها قدم هاى مهمى به پيش نهاده بودند قرن نوزدهم به سوى آن
 تقريبًا در همه جا افق انديشه را . تناقضى دوگانه وجود داشت ّاما از لحاظ معنوى در قرن بيستم      

 ّ اعصار پيشين فراگرفته بود و اکثريت مردمان جهان ناشى از تقليد کورکورانۀ ابرهاى تيرۀ خرافات
 وضعى قرار داشتند که يک طرفش جهل کامل از استعدادهاى انسانى و نيروهاى موجود در در

ّجهان بود و طرف ديگرش وابستگى ناخردمندانه به شرعيات و الهياتى که ابدًا با  تجارب واقعى ّٓ
ّباد موافق ترقى و تحول آندر مغرب زمين اگر هم . عصر موافقت نداشت  ابرهاى تيره را در ميان ّ

 ّموروثى سنتى به آفتى ديگر  خو انده زائل مى ساخت غالبًا سبب مى شد که عقائد طبقۀ درس
 سياست از مذهب بود که هم  تبديل شود که همان نهضت هاى افراطى و پرخاشجوى جدائى

 به عالوه همه جا  گرايش به جدائى .ى بودندمنکر جنبۀ روحانى بشر و هم منکر ارزش هاى اخالق
 ّارتجاع و دانش ستيزى مذهبى در ميان عامۀ مردم  دين از سياست در ميان طبقات اشرافى با رواج

 ّتا اندرون ضمير و روان آدمى رخنه مى کند تعصبات دينى نيز  از آن روى که نفوذ دين. همراه بود
ر زنده مانده، آتش دشمنى هاى شديدى را روشن ساخت که بعد از نسل ديگ در همۀ ممالک در نسلى

 .فجايع وحشت انگيزى را در سال هاى بعد برافروخت اخگرش شعلۀ
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 سفيد است
 ٧ص 

 مفصل دو
 ، هم از  کامل در آغاز قرن بيستم، در چنين چشم اندازى که هم از اعتماد کاذب و هم از نااميدى

 . عبدالبهاء درخشيدن گرفت ّى مرکب بود هيکل تابناکروشنائى دانش و هم از تاريکى روحان
 آورده بود بسى دراز بود، پنجاه  راهى که آن بزرگوار را به اين مقطع اساسى در تاريخ بشرى

 اين راه دور و دراز . راحت و آسايش نيافت ّسالش در تبعيد و زندان و محروميت گذشت و دمى
 رخيزد و ندا نمايد که دورۀ تأسيس صلح جهانى و عدالت ب ّرا طى نمود تا در ميان آشنا و بيگانه

 اعصار آتش اميد را در دل آدميان برافروخته بود فرا رسيده است و  ّعمومى که در طى قرون و
 حال وسائل : "وحدت بين مردم جهان حاصل شدنى است" قرن انوار"اين  اعالن فرمود که در
 يعنى ملل و دول و مدن و... الم حکم يک قطعه يافتهالحقيقه قطعات خمسۀ ع ّاتصال بسيار و فى

ّلهذا اتفاق کل و اتحاد عموم ممکن الحصول و اين اسباب از... محتاج يکديگر  قرى  معجزات  ّّ
  ٣."اين عصر مجيد و قرن عظيم است
 ربازيچۀ سياست مقامات عثمانى باشد به تبعيد و زندان گرفتا حضرت بهاءا با امتناع از اينکه

 شد و حضرت عبدالبهاءرا به نمايندگى و تمشيت امور خويش مأمور فرمود و يکى از جنبه هاى
ّارتباط با کارمندان محلى و ايالتى حکومت عثمانى بود که همۀ آنها براى حل ّ مأموريتش ّ 

 با اين احوال مشکالت. مشکالتشان دست به دامن ايشان مى شدند و به مشورت مى پرداختند
 بهاءا کتابى به   به دستور حضرت١٨٧٥از جمله در سال . ز از نظر مبارکش به دور نماندايران ني

 ّرسالۀ مدنيه نوشته شد که در آن اصول   و مردم ايران به ناماءقلم حضرت عبدالبهاء خطاب به رؤس
 دد بيانّجامعۀ ايران در اين عصر رشد و ترقى گر ّروحانيه اى را که بايد راهنماى تجديد بناى

 عبدالبهاء از مردم ايران دعوت فرمود که در تاريخ گذشته  در آغاز اين رساله حضرت. د ارد مى
ّتفحص کنند و کليد ترقى  :ّاجتماعى را در آن تفحص و تحقيق بجويند ّ

  
 ٨ص 

 مختلفۀ مالحظه نمائيد که اين آثار و افکار و معارف و فنون و حکم و علوم و صنائع و بدائع" 
 بحر بى پايان بيشتر  هر طايفه و قبيله اى که در اين. ّعه کل از فيوضات عقل و دانش استّمتنو

 ّملتى در آنست که از افق  ّعزت و سعادت هر. ّتعمق نمودند از سائر قبائل و ملل پيشترند
  ٤"ّالذين ال يعلمون؟ ّهل يستوى الذين يعلمون و. "معارف چون شمس مشرق گردند

 ّسال هاى بعد مکررًا از قلم حضرت  ّيه طليعه و نمونه اى از راهنمائى هائى بود که دررسالۀ مدن      
 حضرت بهاءا لطمۀ شديد ديدند با وصول  بهائيان که از ضايعۀ صعود. عبدالبهاء جارى مى شد



 آن الواح که غذاى. عبدالبهاء جارى مى شد جانى تازه يافتند الواحى که چون سيل از قلم حضرت
 بود راهنمائيشان مى کرد تا بتوانند در بحبوحۀ اضطراباتى که اساس نظم روح آن نيازمندان مشتاق

 موجود را در وطنشان متزلزل مى ساخت محفوظ مانند و از آن ورطه به سالمت بيرون  و ادارۀ
 ر سيد در جواب  ّاين مکاتبات که حتى به کوچک ترين دهکده ها در سراسر ايران مى .جهند
 افراد بى شمارى از اهل بهاء بود که به پرسش هايشان پاسخ مى گفت، تشويقشان مى کرد، عرائض

 حضرت  مث در ميان الواح صادره لوحى را از. راهگشايشان مى شد و اطمينانشان مى بخشيد
 ر نفر از ايشان ذک ١٦٠عبدالبهاء ميخو انيم خطاب به بهائيان دهکدۀ کشه که در عنوانش نام قريب 

 معناى اين عبارت فرموده است که  خوانده و در بيان" قرن انوار"در اين لوح اين قرن را . شده بود
ٓمقصد اين است که احباى الهى بايد : "بنگرند اصل وحدت عالم انسانى را بايد به ديدۀ قبول ّ 

 به جفاکار . تدشمن نوعى رفتار کنند که سزاوار دوستان اس يعنى به... بدخواه را خيرخواه دانند
  ٥."نظر به ذنوب و قصور و عداوت و ظلم و ستم اعدا نکنند. اليق يار خوشرفتار چنان معامله نمايند که

 است که مى بينيم که در اين لوح از جمعى قليل از بهائيان ستمديده در اين گوشۀ چه عجب      
 بر است خ بى  ديگر محروم وّمهجور از کشورى که عمدتًا از ترقيات اجتماعى و فکرى در ممالک

 ّمد نظر قرار دهند به  ّخواسته شده است که ديده بگشايند و به جاى آنکه مالحظات حقير محلى را
 نمايند که جمال مبارک بشر را عباد  بلکه به اين نظر: "ّوحدت و اتحاد عالم انسانى ناظر باشند

ّ کل را به محبت و الفت و يگانگى و نموده و جليل اکبر فرموده و خلق را مسبوق به رحمت بيان ّ 
  در اينجا بيان ٦."ّانسانى امر فرموده و به قيدى مقيد ندانسته فرزانگى و وفا و مهربانى به عموم نوع

 براى باال بردن سطح معرفت و ادراک مردم نيست بلکه خواهان عمل و  حضرت عبدالبهاء فقط
 ّ قطعيتى که در اين بيان وجود دارد مى توان قدرت وّاست و از فوريت و اعتماد و ّمتعهد گشتن آنان

ّقوه اى را احساس کرد که سبب ترقيات بهائيان ايران در سال هاى آينده شد و آنان را  در انتشار و  ّ
ّترويج امر الهى و در پرورش نيروهائى که براى پيشرفت تمدن الزم است  آماده ساخت و طرح  ٓ

 :ّمدنيتى نوين را برانگيخت
  

 ٩ص 
 ّمحبت  ٓاى ياران الهى، به کمال نشاط و انبساط عالم انسانى را خدمت نمائيد و به نوع بشر

 ظهور موهبت آزادى سبب... نظر به حدودى نکنيد و ممنوع به قيودى نشويد زيرا. نمائيد
 مانند دريا پرجوش  .آنى سکون نيابيد و دقيقه اى قرار مجوئيد و دمى نياسائيد. ٓلهى شودا

 قرار و سکوت شأن اموات  صمت و سکون و. و به مثابۀ نهنگ بحر بقا به خروش آئيدگرديد 
 عن قريب اين بساط حيات. اعلى  و از خصائص جماد است نه طيور گلشن مألاءاست نه احي

 نفوس يأس حاصل شود و هر مقصد و  از براى.  منتهى گردداءمنطوى شود و اين لذائذ و نعم



 ّحرکتى نمود و همتى کرد و بنيانى بنياد  ا جان در جسد است بايدپس ت. آرزوئى باطل گردد
 نرساند و احقاب و ادهار سبب انهدام نشود، ابدى باشد و  نهاد که قرون و اعصار فتور به ارکان

 ٧.وجدان در دو جهان ثابت و برقرار گردد سرمدى تا سلطنت جان و
 عالم بين تر از آنچه امروز دارند خواهند  ّ مورخين اجتماعى در آينده نظرى بيطرف تر و      

 ّو مدارک دست اول خواهند توانست تغييرات و داشت و با استفاده و دسترسى به همۀ اسناد
ّسال هاى اوليه ايجاد فرمود دقيقًا مطالعه کنند ّتحوالتى را که حضرت عبدالبهاء در اين  بالانقطاع . ّ

 دگاه دوردستش با آنکه مبتال به آزار دشمنان بود نه عبدالبهاء در تبعي هر روز و هر ماه حضرت
 بيدار بهائيان ايران را به بسط و انتشار کشانيد بلکه در ايشان وجدان حيات اجتماعى را تنها جامعۀ

 هيچ جاى عالم  نمود که نتيجه اش اين شد که در کشور کوچکى فرهنگى را به وجود آورد که در
 ّهمۀ ادعاهاى پرطمطراقش  قرن ما با تمام اضطراباتش و با.  بودکسى نظيرش را نديده و نشناخته
 دست بدهد که چگونه قدرت کالم  ز ند هرگز نتوانسته است مثالى به که الف خلق نظم جديد مى

 وجود آورد که بالمآل دامنۀ خدماتش به ّيک فرد واحد فريد مى تواند جامعه اى ممتاز و موفق به
 .سراسر عالم گسترده شود

 ايران که گاه و بيگاه دچار مظالم علماى مسلمان و پيروانشان مى شد و با آنکه از  جامعۀ بهائى      
 بهائى در همۀ تعداد افراد. د يد حياتى تازه يافت سلسلۀ پادشاهان تن آساى قاجار نيز حمايتى نمى

 ار مسلمان در حلقۀصاحب اعتب واليات ايران چند برابر شد و نفوس صاحب نفوذ از قبيل علماى
 . به صورت انجمن هاى شور کاشته شد اهل ايمان درآمدند و بذر تشکيالت ادارى آيندۀ بهائى

ّدر بارۀ اهميت اين انجمن ها هر چه بگوئيم کم  ّدر کشورى که مردمش طى قرون و . گفته ايم ّ
 ّان مستبد يا اداره و تصميم را در دست شاه اعصار به نظام مردساالرى خو گرفته و قدرت

 ّجامعه اى پرورش يافت که از تمام قشرهاى اجتماع مرکب بود  مجتهدين شيعه نهاده بودند ناگهان
ّسنت هاى قديم را گسستند و مسؤوليت ادارۀ امور عمومى از راه   اين جامعه زنجيراءو اعض ّ 

 . خويش گرفتند مشورت را به دست
 حيات روزانۀ مردم اء مى آفريد نيروهاى روحانى دردر جامعه و فرهنگى که حضرت عبدالبه      

  
 ١٠ص 

 واليات  مث تأکيد بر تعليم و تربيت سبب شد که مدارس بهائى در پايتخت و. ّتجسم مى يافت
 و با مساعدت  - از جمله مدرسۀ تربيت دختران که در تمام ايران شهرت يافت -تأسيس شوند 

  ١٩٢٥ّحتى در سال  .درمانگاه هائى نيز به کار پرداختدوستان بهائى امريکائى و اروپائى 
 تأسيس نموده بودند زيرا از  جامعه هاى بهائى در بعضى از شهرهاى ايران کالس هاى اسپرانتو

 ّالمللى که بعد از زبان ملى بايد انتخاب شود آگاه  تعليم حضرت بهاءا در بارۀ لزوم زبان بين



ّاز نقاط ايران خدمات اوليۀ پستى وجود نداشت ايجاد شبکۀ  ىدر وقتى که در بسيار. بودند ّ 
 عم تغييرات بزرگى در. ى بهائى نمودّرتباطى آسان نصيب جامعۀ پرتقالا ر سانى، پيک هاى نامه

 ّحمام هاى  مث در اطاعت از حکم کتاب اقدس، از رفتن به. روزانۀ بهائيان پديدار شد  زندگانى
 ّحمام هائى ساختند  ه سبب شيوع انواع امراض مى شد خوددارى کرده براى خودناپاک و آلوده ک

 . که در آن از آب تازه و دوش استفاده مى شد
 ّاجتماعى، ادارى و انتفاعى عملى مرهون تحول معنوى و اخالقى بود  تمام اين پيشرفت هاى      

 ّ دشمنان ممتاز و محل اعتمادشانّبهائيان شکل مى گرفت و آنان را حتى نزد که در ميان جامعۀ
ّاين تغييرات و تحوالت مهمى که به اين زودى قسمتى از مردم ايران را از اکثريت .مى ساخت ّ ّ 

 ميثاقى مخالفشان متمايز ساخت خود دليل و نمايندۀ نيروهائى معنوى بود که سرچشمه اش عهد و
 اءحضرت عبدالبه يادت آئينش را بهاست که حضرت بهاءا از پيروانش گرفت و بعد از خود ق

 . مرکز ميثاق سپرد
ّبا آنکه به مظفرالدين . آشوب هاى دائمى بود ّطى آن سال ها حيات سياسى ايران تقريبًا دچار       ّ 

 ّ قبوالندند بعد از وى محمد ١٩٠٦ّمشروطيت را در سال  ّشاه جانشين ناصرالدين شاه تصويب
  ّانونگزارى را منحل ساخته، در يک مورد آن را به توپ بستق على شاه بى پروا دو بار مجلس
ّمشروطيت معروف است محمد على شاه را معزول ساخت و احمد شاه   نهضتى که به نام نهضت ّ 

 ّاما اين نهضت با دستجات. م را فراخواندرا مجبور کرد که مجلس سو آخرين تاجدار قاجار
 کوشش بهائيان در . اى شيعه از هم پاشيده شددخالت هاى نادرست علم و ستيزه جوى مختلف

ّساختن ايران توسط هر دو دسته يعنى طرفداران شاه و ملت خنثى شد زيرا هر دو ّتجدد و مدرن ّ 
 ّتحقق ّدلشان با تعصبات مذهبى آکنده بود و جامعۀ بهائى را صرفًا وجه المصالحه اى براى

 مقابله با  لبهاء سرمشقى براى نحوۀدر اينجا نيز حضرت عبدا. اغراض خويش مى ساختند
 فرمود بدين صورت که جامعۀ  مبارزاتى که بهائيان بناست در آينده با آنها رو به رو شوند ارائه

 ّآنچه در قوه دارد براى اصالحات سياسى  ّمحاصره شدۀ بهائى را هدايت فرمود تا در اول کار
 ّهى رو به رو شد به کلى خود را کنار بدخوا بکوشد سپس چون اين مجهوداتش با بدگمانى و

 عصر ديگرى مى توان شناخت که از نظر سياسى از عصر  ارزش و قدر اين شيوه را فقط در. بکشد
 .ما پخته تر و بالغ تر باشد

  
 ١١ص 

ّحضرت عبدالبهاء نفوذ خويش را در جامعۀ سريع التحول بهائى در مهد امرا  فقط از راه  ّ
ّل نمى فرمود بلکه وسيلۀ مؤثر ديگر تشرف زائرينصدور الواح اعما  ايرانى بود که به ارض اقدس ّ

 مى بخشيد و مجهوداتشان را هدايت   مى آمدند و حضرت عبدالبهاء اين گروه مشتاق را الهام



 چون ايرانيان. بهاءا باخبرشان مى ساخت مى فرمود و بيش از پيش از مقاصد و تعاليم حضرت
 لباس و آداب ظاهر با ساير مردمان خاور نزديک شباهت   بهائيان غربى از حيثبهائى بر عکس

 مقامات عثمانى را برانگيزند مى توانستند در قلمرو آنان به آسانى  ّ ظنوءداشتند بدون آنکه س
 ّبعضى از بزرگ ترين شخصيت ها در تاريخ بهائى از. و به زيارت فائز گردند رفت و آمد نمايند

  سفر کرده، چنان شور و هيجانى يافتند که پس از مراجعت به وطناءبودند که به عک  همان هائى
 روح ا شهيد،  ورقا و.  فدا نماينداءّآماده بودند جانشان را در راه تحقق نواياى حضرت عبدالبه

  ّمحمد تقى افنان و چهار ايادى حاج ميرزا حيدر على، ميرزا ابوالفضائل گلپايگانى، حاجى ميرزا
  و ابن اصدق از جملۀ اء، اديب العلم اکبر شهميرزادى علىّمالجليل القدر امرا ابن ابهر، حاجى 

 ّروحيه اى که مهاجران ايرانى در هر گوشۀ جهان دارند و خود چنان نقش  امروز. آن گروه بودند
 ّى است که از آن ايامّ مى کنند همان روحيه ااءرا در بناى حيات جامعه هاى بهائى ايف آفريننده اى

 چون . است پرحماسه مستقيمًا و نسل به نسل به آنان به ارث رسيده و چنين ثابت قدمشان ساخته
 امروز به نام سير توسعه و  نظر به گذشته اندازيم بر ما روشن مى شود که در انتشار امرا آنچه
 . فته استگر تحکيم خوانده مى شود از همان سال هاى شگفت انگيز سرچشمه

 بهائيان ايران را کالم نافذ حضرت عبدالبهاء و شرحى که زائران ارض اقدس بازگو مى نمودند      
 حيات حضرت بهاءا در  در اواخر. برانگيخت که براى تبليغ به ممالک شرق دور سفر نمايند
 ست چين رسيده بهائى به کشور دورد ّهند و برمه جامعه هاى بهائى تشکيل شده بود و حتى امر

 و قواى جديدى در هيکل امر بهائى دميده  حضرت عبدالبهاء به تقويت آن مراکز پرداختند. بود
 آن سرزمين جامعۀ بهائى. ّعشق آباد در ترکستان روسيه بود شد و دليل بارز آن بناى مشرق االذکار

ّفعالى داشت که اولين  ّاقدام از اول تا آخر تحت مشرق االذکار بهائى در عالم را بنا کرد و اين  ّ
 . تشويق شخص حضرت عبدالبهاء بنيان گرفت هدايت و

ّبهائى يافته بودند اين قبيل فعاليت ها شدت يافت و بر اثر اعتماد روزافزونى که پيروان امر       ّّ 
 درياى جنوب چين گسترش يافت و پايگاه قدرتى روحانى را به  دامنه اش از ساحل مديترانه تا

 آن حضرت عبدالبهاء توانست از فرصت هاى مغتنم موجودى که در آورد که به وسيلۀوجود 
 ّاز برجسته ترين صفات مميزۀ اين . زمين پيدا شده بود استفاده فرمايد آغاز قرن در افق مغرب

ّبود که در جامعۀ بهائى آسيا مردمى از نژادها و مذاهب و مليت هاى مختلف در پايگاه آن  نهايت  ّ
ّحاد و اتفاق با هم بسر مى بردند و چنين موفقيتى را حضرت عبدالبهاء درّات  خطاباتش به عنوان ّّ

 ّقوه اى که با ظهور حضرت بهاءا ّنمونه و مثالى مکررًا يادآور شده شنوندگان غربيش را به وجود
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 .ّدر جهان سريان کرده است و سبب اتحاد و وحدت بشر مى گردد بشارت فرمود



 ّبزرگ ترين پيروزى آن ساليان نخست بناى مقام حضرت باب در کوه کرمل بود که با مشقت
 ّفراوان در محلى ساخته شد که آن را حضرت بهاءا شخصًا انتخاب فرموده بودند،

 .ّاگرچه انتقال رمس اطهر به اراضى مقدسه توأم با خطرات بى شمار و زحمت بسيار بود
  اين باره بيان فرمودند که اگر در گذشته خون شهيدان بذرىّحضرت ولى امرا در

 بود که از آن ايمان افراد به بار مى آمد در اين روز بذرى است که تأسيس تشکيالت
 ّنظم ادارى بهائى را ميسر مى سازد و چنين بصيرتى به اين حقيقت که مرکز ادارى نظم

 ضرت باب پيغمبر شهيد تأسيسجهانى حضرت بهاءا در سايۀ مقام اعلى مرقد ح
ّحضرت ولى امرا اين موفقيت حضرت عبدالبهاء را. ّگشته معناى خاصى مى بخشد ّ ّ 

 : از نظر جهانى و تاريخى چنين توصيف فرموده
 ّاعلى به فرمودۀ مؤسس آئين بهائى  همچنان که در عالم غيب روح حقيقت حضرت

ّالنقطة التى تدور فى حولها ارواح"  ّاست در عالم شهود نيز رمس مقدس " لينالمرس ّ
ّ و مرکزيت مقام مقدس آن حضرت ٨ّناسوتيه است آن حضرت قلب و مرکز دوائر تسعۀ ّ 
ّمؤکد و محقق مى گردد که  نيز به اين بيان حضرت بهاءا ّالحمد  الذى اظهر النقطة "ّ ّ 

ّالنقطة التى ذو"و " کان و ما يکون ّو فصل منها علم ما   ٩."ّت بها من ذوتّّ
ّبيانى حزن انگيز در شرح اهميت اين مشروع که با مشقات فراوان  ّحضرت ولى امرا با ّ ّ 
 : مى فرمايد انجام پذيرفت چنين

 حضرت اعلى به تأييدات  ّچون اين امر به کمال احترام و احتشام اختتام پذيرفت و عنصر اعز الطف
ّغيبيه و توفيقات صمدانيه آمنًا سا ّدر مقر ابدى خويش در آغوش جبل مقدس  لمًا محفوظًا محروسًاّ ّ 

 ّمبارک را از سر برداشته و کفش ها و لبادۀ مبارک را  ّرب استقرار يافت حضرت عبدالبهاء که تاج
 جانب تابوت خم شدند و در حينى که شعرات نقره اى فام آن طلعت  به يک سو نهاده بودند به

 يشان و چهرۀ مبارک مشعشع و درخشان جبين را بر کنار صندوق منير پر ّنوار در حول رأس
ّصداى بلند شروع به گريه نمودند به طورى که حاضرين از تأثرات و احزان قلبيۀ قرار داده با ّ 

 ّهيکل اطهر به ناله و حنين درآمدند و آن شب از کثرت تألمات و خلجان احساسات
  ١٠.خواب از ديدگان مبارک متوارى گرديد

 اکثر زندانيان سياسى امپراطورى عثمانى و   در اثر انقالب ترک جوان هم١٩٠٨در سال 
  و ءّموانعى که ايشان را در شهر عکاء ناگهان. هم حضرت عبدالبهاء آزاد گرديدند

 برخاست و حضرت عبدالبهاء را قادر  آبادى هاى مجاورش محبوس ساخته بود از ميان
 عمومى امرا در مراکز بزرگ جهان غرب  ايد يعنى به اعالنساخت تا بر امرى خطير قيام فرم

 پردازد که اين امر به
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 * .امرا يکى از سه توفيق اعظم مرکز ميثاق استّ فرمودۀ حضرت ولى

**** 
  وقايع شگفت انگيزى که سفرهاى تاريخى حضرت عبدالبهاء در امريکاى شمالى و اروپا به

ّبار آورد گاه اهمي  حضرت. د هد مى ّت اقامت يک سالۀ ايشان را در کشور مصر تحت الشعاع قرارّ
 مستقيمًا به اروپا سفر   به مصر تشريف بردند و قصد داشتند از آنجا١٩١٠عبدالبهاء در سپتامبر 

 ) ١٩١١(مصر شده تا ماه اوت سال بعد  ّکنند اما به سبب عارضۀ بيمارى مجبور به اقامت در خاک
 چند ماهى که در آنجا اقامت داشتند. ساکن شدند ّ واقع در رمله حومۀ شهر اسکندريهدر خانه اى

 ّتأثيراتش بر پيشرفت امرا مخصوصًا در قارۀ افريقا تا ساليانى چنان با برکت و پر حاصل بود که
ّدر مصر بدون شک حسن استقبال و ستايش شيخ محمد عبده تا حدى. خواهد شد دراز احساس ّّ 

 قب ّشيخ محمد عبده بعدًا مفتى مصر و از زعماى دانشگاه االزهر شد و. هموار ساخته بود  راراه
 .چند بار در بيروت به زيارت حضرت عبدالبهاء نائل شده بود

ّقابل توجه سفر مصر آن بود که اولين بار اعالن عمومى امر بهائى در آن ّاز خواص ممتاز و       ّ 
ّالنسبه آزاد و جهان بينى که در آن وقت در قاهره و اسکندريه فضاى ب. گرفت کشور صورت ّ 

ّپايۀ مسلمانان سنى از روحانيون، وکالى پارلمان، د اد که نفوس بلند بود اجازه مى موجود ّ 
 .پردازند منصبان ادارى و اشراف با حضرت عبدالبهاء به بحث و مذاکرات دقيق و صريح صاحب 

 ّکه اطالعاتشان نگاران معروف مطبوعات عربى فرصتى داد زنامه همچنين به صاحبان جرائد و رو
 سرچشمه مى گرفت پاک کنند و خود ّرا در بارۀ امر بهائى از زنگ تعصباتى که از ايران و استانبول

 . قب آشکارا خصومت داشتند تغيير لهجه دادند مطبوعاتى که. آزادانه از امر بهائى باخبر گردند
 ّحضرت ميرزا عباس: "خويش ايشان را چنين توصيف کرد سندگان در روزنامۀمث يکى از نوي

 و بعدًا در مقالۀ"  و مرجع بهائيان در سراسر جهانّبهائى عکاء افندى فاضل نحرير رئيس طائفۀ
 در اين مقاله و مقاالت ديگر مخصوصًا يکى از. ّاسکندريه قدردانى نمود خود از سفرشان به
 بهاء در بارۀ اسالم تقدير نمود و ديگرى از اصل وحدت و تسامح دينى که عبدال احاطۀ حضرت

 . تعاليم بهائى بود به ستايش پرداخت در قلب
ّتوقف در مصر با وجودى که ظاهرًا علتش        بيمارى حضرت عبدالبهاء بود به راستى پربرکت و ّ

 خود ديدند که حضرتصاحب منصبان از مغرب زمين به چشم  ديپلمات ها و. پرفايده بود
ّعبدالبهاء چه موفقيت هاى  پايه و معروف خاور نزديک و مورد شايانى در روابط با افراد بلند ّ

  ١٩١١ اوت ١١از اين رو چون حضرت عبدالبهاء در . محافل اروپائى احراز فرمود ّتوجه و عالقۀ
 .دبر کشتى به مقصد مارسى شدند شهرتشان از قبل به اروپا رسيده بو سوار
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 سفيد است

 ١٥ص 
 مفصل سو

 شد عبارتى  ّ به نام يکى از احباى امريکائى نازل١٩٠٥لوحى که از قلم حضرت عبدالبهاء در سال 
 حزن انگيز بعد از صعود  در اين لوح به اوضاع. ّرا در بر دارد که هم واضح و هم بسيار مؤثر است

 در حالتى که درياى امتحان پرموج " : فرمايدحضرت بهاءا اشاره شده که حضرت عبدالبهاء مى
 ...":گشته و موج باليا به اوج رسيده

ّمکتوبى از ياران امريک رسيد و مضمون آن کل متعاهد بر اتحاد و... در اين حالت  ّاتفاق در ّ
 ّبه مجرد. جاودانى يابند ّکه در سبيل محبة ا جانفشانى نمايند تا حيات... جميع شؤون گشته

 بودند چنان فرح و سرورى از براى  که در ذيل امضا نمودهاءلعۀ آن نامه و مالحظۀ اسممطا
 ١١.عبدالبهاء حاصل گشت که از وصف خارجست

ّبه دالئل متعدد اهميت بسيار دارد که بهائيان معاصر بدانند در آن روزگار امر       ّ  ٓالهى در چه ّ
 مى شود که ما فرهنگ ّ بصيرت و اطالعى سببچنين. اوضاع و احوالى در غرب انتشار مى يافت

 افکنده دريابيم که حضرت خشن و جسور ارتباطات کنونى را که به آن معتاد شده ايم به يک سو
 تعاليم حضرت بهاءا را در بارۀ عبدالبهاء با چه لطافت و ماليمتى به مخاطبان غربى خويش

 ّ انقالبى و از حيطۀ تصورشان بيرون بود ابالغّکلى مفاهيم حقيقت انسانى و جامعۀ بشرى که به
 از استعارات و مثال هاى تاريخى استفاده مى نمود يا چگونه در ّفرمود و با چه زيبائى و رقتى
ّغيرمستقيم به حل مسائل مى پرداخت يا چه صميميت و عالقه اى از خود بسيارى موارد به نحوى ّ 

 ه اى نامحدود به سؤاالتى که در گذشته معتبر ولى حال ازگاه چگونه با صبر و حوصل د اد و نشان مى
 . اعتبار افتاده بود جواب مى فرمود

 عبدالبهاء به خطابات خويش در غرب همچنين با مطالعۀ محيط تاريخى که در آن حضرت      
 درمى يابيم که افراد معدودى که نداى مبادرت ورزيد درى ديگر بر روى ما گشوده مى شود و

  
 ١٦ص 

 جهانى ّ مبارکش را لبيک گفتند از لحاظ روحانى چقدر مقامشان بلند بوده است زيرا آنان در
 آزادمنش و ز يستند که از لحاظ اقتصادى پيشرفته و در رفاه بود و از لحاظ اجتماعى مى

 ّمى گذراندند موفق آن نفوس با آنکه در چنان محيطى زندگانى روزانۀ خويش را. آزاديخواه
 کسانى بودند که وجدانشان عوت حضرت عبدالبهاء را در چنان موقعى اجابت نمايند و ازگشتند د

 نيازمند است که به انوار روحانى روشن بيدار گشته بود و احساس مى کردند که بشر تا چه اندازه



ّمؤمنان اوليۀ غربى که با فداکارى. گردد  خويش بنيان متين جامعه هاى بهائى زمان حاضر را در ّ
 نهادند براى آنکه بتوانند در چنين عقيدتى ثابت و پايدار بمانند الزم رب و ساير نقاط جهان پايهغ

 روزگار نيز ّفشارهاى خانوادگى و اجتماعى را تحمل نمايند بلکه الزم بود با منطق مردم آن بود که
ّاوليۀ از اين رو مى توان گفت که استقامت و وفادارى بهائيان. به جنگ برخيزند   مغرب زمين بهّ

 . حماسه آفرين بود با آزار و کشتار رو به رو بودند همان اندازۀ همکيشان ستمديدۀ ايرانيشان که در آن زمان
 حضرت عبدالبهاء جواب قبول دادند گروه کوچکى از مؤمنان سرحلقۀ غربيانى که به نداى      

  بادۀ يزدانى سرمست گشتند و چنينّتوصيف حضرت ولى امرا از دلير و غيورى بودند که به
 ّ محل زندان حضرت عبدالبهاء به زيارتش فائز گردندّعکاءشده بود که در شهر  موهبتى نصيبشان

  را ببينند و با گوش خويش کلمات جانبخشش را بشنوند و خلقاءچشم خود آن طلعت نور و با
 يکى از نفوس مبارکه بود در  که از زمرۀ آن (May Maxwell)خانم مى مکسول  . جديد شوند

  د انم شادمان بودم يا نمى .هيچ به ياد ندارم... ّاز اولين مالقاتم: "آثار خود چنين مرقوم داشته است
 ٓالهى دمساز شد و نيروئى چندان طاهر غمگين زيرا ناگهان به اوجى رسيدم که در آن جانم با روح

 ّ و باز چنان که حضرت ولى امرا ١٢."گرفتفرا ّو چندان مقدس و چندان عظيم سراسر وجود مرا
 ّمظهر خدماتى منظم و"زائران غربى به سرمنزل خويش باز گشتند  بيان فرموده اند چون اين گروه

  نزول ١٣."آثارش در اروپاى غربى و اياالت و واليات امريکاى شمالى ظاهر شد ّمستمر گشتند که
 ن طرفين اقيانوس اطلس آتش خدمات آن نفوس وحضرت عبدالبهاء خطاب به بهائيا الواحى از
 صفحۀ پندار ّديگر را دامن زد و عدۀ تازه اى را به اقبال به امر بهائى کشانيد و اين الواح بهائيان

  ق را مى توان درّنيروى خال قدرت اين. ٓمؤمنان را با اصول و عقايد ظهور جديد الهى بياراست
 :امريکائى يافت که نوشت ّ  اولين بهائى(Thornton Chase)بيانى از تورنتن چيس  

 آشيان حضورش تا آخر کرۀ زمين چون کبوتران سپيدبالى از مرکز) حضرت عبدالبهاء(الواح       
 ممکن نيست چنين مکاتيب گسترده بود و صدها لوح هر روز از قلمش جارى مى شد و

 گوئى. ّتأمل بتوان خلق کرد  وبى شمارى را به شيوۀ دانش پژوهان با صرف وقت و فکر کردن
 ١٤.آب زاللى بود که از چشمۀ گوارائى مى جوشيد

  
 ١٧ص 

 به د هد که چرا حضرت عبدالبهاء با چنان عزم راسخى اين احساسات به نوبۀ خود نشان مى      
 اطرافيانش هدايت نفوس در غرب قيام فرمود و اين کوشش به درجه اى بود که سبب نگرانى

ّرت عبدالبهاء با تقدم سن و ضعف مزاج و اختالل صحت که محصولحض. مى شد ّ  ده ها سال ّ
 طول انجاميد و نهايتًا ّتبعيد و زندان بود سفرهائى را آغاز نمود که تقريبًا به مدت سه سال به

 زحمات و خطراتى که سفرهاى .حضرتش را به ساحل اقيانوس کبير در امريکاى شمالى کشاند



 بسيار کوچکى محسوب مى شد که در ئل قرن بيستم داشت تنها يکى از موانعدور و دراز در اوا
ّسبيل تحقق نيت حضرتش وجود داشت  :ّکه به نقل بيان حضرت ولى امرا حضرت عبدالبهاء. ّ

 پيرى و فرسودگى از آن استخالص يافته بود به تبليغ در ريعان شباب به زندان اعدا گرفتار و در      
 ّآنکه در مدت حيات در محافل و مجالس اهل غرب وارد نشده  قيام فرمود و باامر پروردگار

 و بيان نپرداخته، مدرسه نديده و لسان و آداب و رسوم و قواعد و در مجامع عمومى به نطق
 ّبه لحنى بديع و قدرتى محير العقول از فراز منابر و کرسى خطابات در قوم را نياموخته بود

ّ بالد شاسعۀ امريک به اثبات حقيقت الوهيت و حقانيت مظاهر مقدسهاروپ و ّعواصم مهمۀ ّّ ّ 
ّتعاليم رحمانيه و بسط مبادى ساميۀ ربانيه و کشف اسرار مدنيت الهيه و حل و ابالغ ّ ّ ّ ّ  مشاکل ّٓ

 ١٥.ّاقتصاديه و اعالن وحدت عالم انسانى پرداخت
*** 

  روشن تر از لندن پايتخت بزرگ ترين و براى آغاز اين داستان شگرف هيچ صحنه اى بهتر و     
 در نظر گروه هاى کوچکى که جنبه هاى عملى سفر حضرت. گسترده ترين امپراطورى جهان نبود

 ّبود که از حد ّد ادند و مشتاق ديدارش بودند سفر لندن چنان پيروز و موفق عبدالبهاء را ترتيب مى
 نويسندگان، سردبيران جرائد، ارباب شمندان،مأمورين دولتى، دان. اميدوارى آنان نيز فراتر رفت

ّاشراف انگليس و روحانيون متنفذ از  جامعۀاء رهبران نهضت هاى اصالح طلب، اعضصنايع، ّ 
 ّديدارش بودند و از ايشان در محل هاى نطق و بسيارى از مذاهب مسيحى همه با اشتياق طالب
  که در اختيارشان بود استفاضه کرده ازفراز منابر  خطابه و در کالس هاى درس، در منازل و بر

 ١٩١١روز يکشنبه دهم سپتامبر . قدردانى و شادمانى مى نمودند عقايدى که ترويج مى فرمود
 (City Temple)"  سيتى تمپل"خطابۀ عمومى خود را از قلب کليساى  ّ حضرت عبدالبهاء اولين

ّمل و تطور مدنيت جهان بود که منظرّسخنانش در بارۀ کيفيت عصرى جديد در تکا ايراد فرمود و ّ 
 :بديعى پيش ديدۀ شنوندگان آورد

  
 ١٨ص 

 .عن قريب جهان بهشت برين گردد.  اين روز روز بديعست و اين عصر عصر خداوند عزيز
ّتعصبات مورث جهالت بود و اساس ضديت. ّروز وحدت عالم بشر است و اتحاد جميع ملل ّّ 

 قطب عن قريب وحدت عالم انسانى در. ّوز را محقق فرمودعنايت خداوند اين روز فير. بشر
 و جميع جهان جهان تازه شود. صبح صلح اکبر بدرخشد. جدال و نزاع نماند. آفاق موج زند

 ١٦.بشر برادران گردند
 زمستان ّحضرت عبدالبهاء پس از دو ماه اقامت در پاريس براى اعادۀ صحت و استراحت در      

  آوريل١١در   به سوى نيويورک رهسپار شد و١٩١٢ مارس ٢٥در . ت فرمودّبه اسکندريه مراجع



 چهل شهر در امريکاى برنامۀ سفر حضرت عبدالبهاء در بيش از. همان سال وارد آن شهر گرديد
 صدها نطق و خطابۀ عمومى و شمالى و نوزده شهر اروپا و گاه بيش از دو بار در هر شهرى از

 ّهمه حتى از لحاظ جسمانى کار لمات خصوصى پر شده بود و اينحضور در کنفرانس ها و مکا
 ّدر هر دو قاره مخصوصًا. نمى توان يافت بزرگ سنگينى بود که در تاريخ جديد بشرى نظيرش را

 برجسته اى که به موضوع هائى از قبيل صلح و در امريکاى شمالى حضرت عبدالبهاء با نفوس
 و اخالقى عالقه داشتند صحبت نمودند و مورد جتماعى حقوق زن و تساوى نژادى و اصالحات ا

 تقريبًا هر روز خطابات و مصاحبه هاى ايشان در روزنامه هاى استقبال شايان همگان واقع شدند و
 ... مالحظه شد که ابواب مفتوح"به نحوى که خود بعدًا مرقوم فرمود که  کثير االنتشار درج مى شد

ٓمعنويۀ ملکوت الهى ه ّو قوۀ  ١٧."ر حائل و مانعى را از ميان بردهّ
 به حضرت عبدالبهاء فرصت بخشيد که آشکارا اصول و مبادى اين استقبال گرم مردم      

 :ّفرمايد که خالصه اش در بيان حضرت ولى امرا چنين آمده است اجتماعى ظهور جديد را بيان
 که محور اصول و اساس تعاليماز خرافات و تقاليد، وحدت عالم انسانى  ّتحرى حقيقت خالى

ّاست، وحدت اساسى اديان، رفع تعصبات دينى و نژادى و طبقاتى و ملى، لزوم امر بهائى ّ 
  تعليماءميان دين و علم، تساوى زن و مرد که دو بال براى پرواز بشر محسوبند، اجر توافق

 که هم ثروتّاجبارى، برگزيدن يک زبان عمومى عالوه بر زبان هاى ملى، تعديل معيشت 
 را فيصله نامحدود و هم فقر و فاقه را زائل مى سازد، ايجاد دادگاه جهانى که اختالفات بين ملل

 است، ستايش دهد، باال بردن مقام کار که چون با روح خدمت همراه باشد در حکم عبادت
 ه براىمنزلۀ ملجأ و پنا عدالت که بايد اصل حاکم بر جامعۀ بشرى باشد و تمجيد دين که به

 دائمى که بايد هدف جهانيان ّحفظ و حراست مردم و ملت هاست و تأسيس صلح عمومى و
ٓباشد کل از عناصر اوليۀ سياست الهى است که حضرت ّ ّ  ّعبدالبهاء طى اين سفر تبليغى به ّ

 ١٨.رؤساى عالم و نيز به جمهور مردم ابالغ فرمود
  

 ١٩ص 
 و ّنهفته است که روز موعود براى اتحاد بشردر بطون پيام حضرت عبدالبهاء اين حقيقت 

 ملکوتى که .ٓتأسيس ملکوت الهى در اين کرۀ خاکى که همه منتظرش بودند فرا رسيده است
 وعد و وعيدش حضرت عبدالبهاء پرده از رويش برگرفت آن نبود که به مانند اديان گذشته

 انسانى دميده است و عصر بلوغد اد  مربوط به جهان ديگر باشد بلکه ملکوتى بود که مژده مى
 نهفتۀ انسانى بر اثر تبادل ّزمان حصول مدنيت جهانى فرا رسيده، عصرى که در آن جميع قواى

ّميان ارزش هاى روحانى و ترقيات مادى که به خواب کسى  . هم نمى آمد به ثمر خواهد رسيد ّ
 است به شرطى که بهفراهم  حضرتش فرمود که امروزه وسائل وصول به اهداف مذکور      



 د انيم صلح خوب است، سبب جميع مى ما: "ّمرحلۀ عمل وارد شويم و معتقد به تحقق آنها باشيم
 عصر عصر نورانى است و استعداد صلح ّاما چون اين. حيات است، لکن محتاج ترويج و عمليم

  ١٩."ّحاصل، البد بر اين است اين افکار منتشر شود،به درجۀ اجرا و عمل آيد
 عمومى رعايت ادب و حضرت عبدالبهاء با آنکه در مکالمات خصوصى و خطابات       

 که در عالم رخ داده مجامله و ّماليمت را مى فرمود اما هرگز در بيان اصول تعاليم ظهور جديدى
 مث در امريکا براى بيان. اثبات مى فرمود ّپرده پوشى نمى نمود و در کردار و گفتارش آن مدعا را
 ّمخاطبين مسيحى از حضرت محمد صحبت اصل وحدت اديان حضرت عبدالبهاء در حضور

 ّ در سانفرانسيسکو در اثبات مسيحيتEmanu-El) (Temple"تمپل امانوئل"فرمود يا در کنيسۀ 
  نمايد کهاءّهر سن و سال اين اطمينان را القدر بين زنانى از  و اسالم داد سخن داد و يا قادر بود که

 روحانى و فکرى با مردان برابرند و يا به وضوح بدون آنکه هيجانى ايجاد  در نيروهاىايشان
 ّعمل معناى اصل وحدت نژادى را اثبات مى فرمود چنان که بر خوان محبت خويش و يا نمايد در

 کنار هم سفرۀ مهمانداران واالمقامش کسانى را از نژاد سفيد و سياه هر دو دعوت مى کرد که به بر
ّند و به اين نحو بر اهميت وحدت و يگانگى در جميع شؤون بهائى تأکيدآي  مى نهاد و با اين شيوه ّ

 با فعل و انفعاالت عملى و روحانى چه  دريچه هائى را مى گشود تا ببيننداءدر برابر ديدگان اهل به
 بيکرانّامور مشکل را با محبت غير مشروط  ّامکاناتى بالقوه در جهان نو موجود است و اين
 . زدود واهمه و ترديدى را مى نمايان مى ساخت و از دل مخاطبينش هر گونه

 ّخطابات عمومى و مؤثرش مصروف اءّ بيش از آن که هم خويش را در ادحضرت عبدالبهاء      
 روحانى ظهور حضرت بهاءا بذل جهد و د اشت براى افزايش فهم و ادراک بهائيان از حقائق مى

 هر شهرى پس از شهر ديگر از بامداد تا ديرى از در آن رسالت تبليغى در. فرمودصرف وقت مى 
 ّر سيد بقيۀ ساعات چون آن مالقات ها بسر مى شب به خواهش جمهور ناس حاضر مى شد و
 مى شد و به آنان جرأت مى بخشيد تا با يقين و صرف جواب مسائل مورد نياز دوستان بهائى

 حضرت عبدالبهاء. تازه به آن گرويده بودند قيام نمايند ن جديدى کهاعتماد تمام بر انتشار دي
 ّيافت تا سنگ بناى اولين مشرق االذکار غرب را با دست هاى چون به شيکاگو رسيد فرصت

  
 ٢٠ص 

 و همانند آن از اين مشروع از بنيانى که در عشق آباد تحت بنا بود الهام جسته. مبارک خود پايه نهد
 :ق حضرت عبدالبهاء قرار گرفته بودآغاز مورد تشوي

 مشرق االذکار. ّمشرق االذکار از اعظم تأسيسات عالم انسانيست و تفرعاتش بسيار است
 ايتام و ّاگرچه محل عبادتست ولکن مربوط به اسپيتال و اجزاخانه و مسافرخانه و مکتب اطفال

 تأسيس شود و  االذکاراميدوارم که در امريک حال مشرق... مدرسۀ تدريس علوم عاليه است



 ٢٠.يابد نهايت انتظام ترتيب به تدريج اسپيتال و مکتب و مدرسه و اجزاخانه و مسافرخانه نيز در
 ّايران به حد فقط تاريخ نگاران آينده قادرند که اين وقايع بزرگ را مانند وقايع همزمانش در      

 .تقدير و توصيف نمايند  مغرب زمين قۀ سفر حضرت عبدالبهاء درّکفايت بسنجند و از قواى خال
 ّد هد که چگونه حتى زيارت مى نامه ها و خاطرات شخصى که از آن زمان باقى مانده شهادت
 سال هاى آينده به فداکارى و  کوتاهى از حضرت عبدالبهاء توانست بهائيان غرب را در
 اگر مدد مداخلت مرکز. زدو پايدار سا سخت کوشى در راه انتشار و تقويت امر پروردگار برانگيزد

 بتوانند کوچک و محدود بهائيان غربى به اين زودى ّميثاق نبود محال بود تصور رود که اين جمع
 خو اهد و بتوانند به وظائف مشکل خطيرشان که از آنان انتظار مى ٓدريابند که امر الهى از آنان چه

  از ميراث عظيمى که منبع الهام همکيشان غرباءّبايد به خاطر آوريم که احب .ر فت قيام نمايند مى
  به�بودند   يعنى فرزندان کسانى که در تاريخ بابى و بهائى سال ها مجاهدت کرده-ايرانيشان بود 

 .ّکلى محروم بودند
 ّمحبوب و معتمد تمدن بزرگى شوند که  حضرت عبدالبهاء آنان را دعوت فرمود تا کارگزاران      

 را اطمينان داد که در ايفاى چنين وظيفه اى در سانى است و نيز آنانمحورش اصل وحدت عالم ان
 جديدى را که خداوند بيمانند در اين روز فيروز در بشر به  خود و ديگران استعدادهاى نهفته و

 : بيرون خواهند آورد وديعت نهاده است از پرده
 که جمال قدم و اسم اعظم بديعدر اين دور . جان عالم گرديد و روح حيات در هيکل بنى آدم       

ّا چنان قوتى و قدرتى در حقائق انسانيه ّاز افق عالم به فيوضات نامتناهيه تجلى فرموده کلمة ّ 
ّنفوذى نگذاشته، به قوت قاهره کل را در بحر احديت مجتمع ّنموده که شؤون بشريه را تأثير و ّّ 

 ٢١.فرموده
 

ّه هاى غرب بر چه منوال بوده اهميت قيامشان به اينوقتى مالحظه نمائيم اوضاع جامع        دعوت ّ
ّبهائيان غرب با آنکه اتحاد و اتفاق در. حضرت عبدالبهاء بيشتر جلوه مى کند  جمعشان حاصل بود ّ

ّشدت و قاطعيت علنًا عرضه هر يک به تشخيص خود استنباطاتى را که از امر بهائى داشتند با ّ 
  

 ٢١ص 
 پيشرفت هر  رابطۀ افراد با جامعه هميشه يکى از مشکل ترين قضايا در راهبديهى است . مى کردند

 دريافت که تا چه ّجامعه اى بوده و هست و در جمع بهائيان غرب حتى با نظرى سطحى مى توان
ّحد در بين آنان مخصوصًا فعال ترين آنان حس ابراز شخصيت و ّ ّ  . ّفرديت رواج داشته است ّ

 زمان خود بوده پس از مطالعه و   طالب نهضت هاى روحانى و اجتماعىبهائيان غرب که غالبًا
ّاطالعاتشان بر آن نهضت ها که نمايندۀ طرز تفکر جستجوى زياد بر امر بهائى گردن نهاده بودند، ّ 



ّبزرگ ترين عامل موفقيتشان در تبليغ آئين بهائى محسوب و نگرانى هاى مردم معاصرشان بود ّ 
 ّکه برداشت هاى گوناگون و ادراک متنوعى که افراد بهائيان براى ايد گفتدر عين حال ب. مى شد

ّمانع نشد که دست به دست هم دهند و در بناى جامعۀ متحد و متفقى شريک خود داشتند هرگز ّ 
 شرح خاطرات. بزرگ ترين عامل جذب و جلب مردم ديگر به امر بهائى شمرده مى شد گردند که
 بود در د ارد که رمز توازنى که بين افراد و جامعه پديد آمده مه معلوم مىتاريخى آن زمان ه و آثار

 عبدالبهاء بسته بود و در نظر پيوندى روحانى نهفته بود که تمام مؤمنين را به گفتار و کردار حضرت
 . مى شد همۀ ايشان امر بهائى در مثال حضرت عبدالبهاء خالصه

 بسيار کمى  غرب اين حقيقت را روشن مى سازد که تعدادتحقيق در سفر حضرت عبدالبهاء به      
 کسانى بود که خطابات   به امر بهائى ايمان آوردند که شماره شان بسيار بسيار کم تر از تعداد

 ّکردند فهم و اطالع مختصرى از ّمبارکش را شنيده بودند و آن عدۀ قليل نيز که بر خدمت قيام
 ّچنان محدوديت هائى که در نزد  عبدالبهاء با وجودحضرت. مقصد و فحواى پيامش داشتند

 که سطح شناسائى و ادراکشان از امر مستمعين مى يافت با آنان طورى رفتار و مماشات فرمود
ٓبهائى باال رفت به حدى که امر الهى را مافوق  آزاديخواهى اجتماعى و آشتى و مسامحت عادى ّ

 (Louis Gregory)ن ذکر نمود تشويق لوئى گريگورى  مى توا مثالى را که در اين مقام.  شناختند
   يکى سياهپوست و ديگرى سفيدپوست به ازدواج بود و اينMathew) (Louiseو لوئيز ماتيو  

 براى جامعۀ بهائى امريکائى ميزانى را به دست داد تا همه معناى واقعى عمل حضرت عبدالبهاء
 کند قدم ّهرچند که در حل مشکل نژادى بسيار آهسته ونژادى را دريابند و افراد آن جامعه  ّاتحاد
 .د اشتند توانستند ميزان و معيارى مشهود داشته باشند برمى
 ّبهائيان امريکا با وجودى که از مقاصد حضرت عبدالبهاء اطالع کمى داشتند بايد گفت که      
 آنان به. بخشند ّ عم تحققغالبًا با قبول فداکارى حاضر شدند که تعاليم حضرت عبدالبهاء را ولى

 ّکه اتحاد جامعۀ بشرى را مشکل تعاليمى از قبيل صلح عمومى، ازالۀ فقر و فاقه و افراط در ثروت
ّمى سازد، رفع تعصبات نژادى و ملى و غير آن،تساوى تعليم و تربيت بين دختر و پسر، آزادى از ّ 

 معلوم است که دل سپردن و. د سر سپردندّتحرى حقيقت مى گرد ّقيود سنت ها و تقاليدى که مانع
 قليلى از مستمعين حضرت. تعاليمى تأثيرات جاودانى بر جاى مى نهد ّتعهد به چنين اصول و

 دريافتند يا مى توانستند دريابند که ايجاد تغييرات الزم در طرز رفتار و مماشات نوع عبدالبهاء
  

 ٢٢ص 
 طبيعت الت انقالبى در بنيان جامعه رخ دهد وّانسان فقط و فقط وقتى حاصل مى شود که تحو

 * .ٓبشرى تسليم و منقاد تعاليم الهى گردد
*** 



 بهاءا  ّ کليد اصلى در بيان تحول حيات فردى و اجتماعى جامعه همانا عهد و ميثاق حضرت     
 رکز او که خود م بود که حضرت عبدالبهاء کمى پس از ورود به امريکاى شمالى اعالن فرمود و

 :ميثاق بود در اين باره چنين مرقوم داشت
 تعيين اعظم امتياز ظهور حضرت بهاءا که در هيچ يک از ظهورات سابقه نبوده است حکم

 ّتفرقه و تشعب حفظ و اب و تدبيرى امرا را ازسحضرت بهاءا با چنين انت. مرکز ميثاق است
 ٢٢.نمايد ّمعتقدات خاص ايجاد  اى تازه يا گروهى باصيانت فرموده و ديگر کسى نمى تواند فرقه

 اين شهر نام نهاد زيرا در" مدينۀ ميثاق"حضرت عبدالبهاء شهر نيويورک را برگزيد و آن را 
 تبيين آثار اين ظهور را ّبود که به بهائيان غرب اعالن فرمود که حضرت بهاءا مؤسس امر بهائى

 ّمنزل موقت حضرت عبدالبهاء جمع ى که گروهى از بهائيان درروز. منحصرًا به او تفويض فرمود
  را براىاءّ  فرمود که برود و احب(Lua Getsinger) بودند به يکى از معاريف بهائيان لوآ گتسينگر

 بارۀاء از باالخانه به پائين آمده درچندى حضرت عبدالبه پس از. اعالن مهيمنى آماده سازد
 يکى از خانم هاى بهائى شهير خانم جوليت تامپسون. اناتى ايراد فرمودبي ّمفهوم کلى عهد و ميثاق

 (Juliet Thompson)که با يکى از مترجمان ايرانى در باالخانه حضور داشت مضمون بيان 
 فرموده ّمنم آن عهد و ميثاقى که حضرت بهاءا معين: "عبدالبهاء را چنين نوشته است  حضرت

 کتاب اقدس مکتوب اين عهد و پيمان حضرت بهاءا است که در. دکه احدى انکارش نتواند کر
 ٢٣."شماست ٓبرو و ندا برآور که اين مرکز ميثاق الهى است که در ميان. است

 وسيلۀ"ّولى امرا  اين عهد و ميثاقى که حضرت بهاءا تأسيس فرموده طبق بيان حضرت      
 ّاصالتش را تضمين کند، از انشعاب و تفرق را استمرار بخشد وٓآنست که امر الهى اعتبار و نفوذش 

  خانداناء چنين پيمان محکمى را اعض٢٤."کند حفظش نمايد و توسعه و بسطش را تقويت
 مبارکش بشکستند و به نقض عهد پرداختند و چون عهد حضرت بهاءا به زودى پس از صعود

 آثار ديگر تحکيم و تثبيت شده بود و مانع مى شدلوح غصن و  حضرت بهاءا در کتاب اقدس و
 ّاميال شخصى اين گروه ناقضين گردد، گروه نقض بر آن شدند که اول در ارض که امرا بازيچۀ
 در ايران که مرکز بزرگ ترين جامعۀ بهائى در جهان بود در تضعيف مقام حضرت اقدس سپس

  
 ٢٣ص 

 گرفتند تا  همه نقش بر آب شد راه ديگرى را در پيشعبدالبهاء بکوشند و چون نيرنگ هايشان
 اين اميد نيز با. سازند دولت عثمانى و کارگزارانش را در فلسطين از حضرت عبدالبهاء مرعوب

 سقوط کرد و حدود سى و يک نفر از انقالب ترک جوان بر باد رفت و رژيم عثمانى در استانبول
 .آويختند نقشه هاى شومشان دخالت داشتند به دار درزعماى کشور را که بعضشان همدست ناقضين و 

 در صدد بود ّدر غرب ابراهيم خيرا يعنى شخصى که بسيارى از احباى امريکا را تبليغ کرده      



مسند رياستى براى خود برآمد از راه ارتباط و همدستى با ناقضين منسوب به حضرت بهاءا 
 اعزام نمايندگان خويش اين توطئه را ء در اوائل دورۀ ميثاق باّاما حضرت عبدالبها. فراهم آورد

 سابقه و تجربه اى يقينًا آمادۀ قبول مقام حضرت بهائيان غربى با وجود چنين. بى اثر ساختند
 رسوخ توانستند از آن عوامل اختالف و شقاق دورى جويند، عبدالبهاء گشته بودند و با ثبوت و

 بعضى از نفوس بوالهوس و ضعيف و بدخواه و: "ميثاق صادر لمعواملى که در وصفشان از ق
 بنيان ميثاق را منهدم سازند و آب زالل را گل آلود کنند تا ماهى سعى دارند که... جاهل
  واءنمودند تا اختالف هائى که در آر تدريج که جامعه هاى جديد بهائى کوشش  به٢٥."بگيرند

 ند و از دام اين وسوسۀ طبيعى بشرى که خواهانخويش داشتند از ميان بردار استنباطات
ّو تشعب است خود را برهانند اهميت قوۀ ميثاق يعنى اين قانون متين و دسته بندى ّ ّ  سازمانبخش ّ

 .ظهور جديد بهائى نمايان گرديد
 هم در گفتگوهاى خصوصى در عين حال که  حضرت عبدالبهاء هم در خطابات عمومى و      

 ٓعالم انسانى و صلح عمومى منبعث از ظهور الهى يان منظر و نمائى از وحدتپيش ديدگان جهان
 حتمى نيز که هم در افق امر بهائى و هم در جهان پديدار بود را هويدا ساخت به خطرات فورى و

ّفرمود و به تعبير حضرت ولى امرا زمستانى را که در شدت بى سابقه بود به تأکيد تمام اشاره ّ 
 .نمودپيش بينى 

 ّشمالى عدۀ قليلى از نفوس در امريکاى. ٓآن زمستان در داخل امر الهى نقض عهد و ميثاق بود      
 همين افراد معدود باز اسباب زحمت  ّرياست طلب از وصول به نيت خويش مأيوس شده بودند و

  در ايران نيز.سبب کناره گيرى بعضى ديگر شدند  جامعۀ بهائى گشته ايمان بعضى را متزلزل ساخته
ّافرادى جاه طلب که ناظر به موفقيت هاى سفر حضرت عبدالبهاء ّمکررًا ايمان ياران با نقشه هاى ّ 

 در هر دو. ّاحتمال رياستى براى خود تصور نمودند مورد امتحان واقع شد شدند و به زعم باطلشان
 گيرد ّرى مؤمنان ثابت قوتبيوفائى و خيانتى بالمآل نتيجه اش آن شد که ايمان و فداکا حال چنين

 .و عميق تر شود
 اخطار فرمود که چه مصائب و ّحضرت عبدالبهاء به جهانيان با صراحت و شدتى تمام انذار و      

 آشتى لزوم اقداماتى را براى تخفيف ضمن اينکه براى ترويج صلح و. باليائى را در پيش دارند
  

 ٢٤ص 
 ّشکى براى شنوندگان خويش باقى نمى گذاشت کهآالم جهان تأکيد مى فرمود در عين حال 

 چنان که در مصاحبه با خبرنگار يکى از مشهورترين. خطرات آينده بسيار شديد است
 چنين روزنامه هاى وقت در مونترآل که بيش از ديگر شهرها وقايع آن سفر را دنبال مى کرد

 جنگ بزرگى منتهى بى باالخره بهاروپا انبار اسلحه شده و يقين است که اين تدارکات حر: "فرمود



 منفجر خواهد شد و چنين ّگردد زيرا همين تسليحات سبب بروز جنگ مى شود و اين زرادخانه
 ٢٦."مى کند استنباطى غيب گوئى الزم ندارد، هر عقل سليمى آن را تصديق

 ٥در  اين شخص بزرگوارى که در سراسر امريکاى شمالى به پيامبر صلح معروف گشت      
 کوتاهى در لندن و ّ با کشتى از نيويورک عازم ليورپول شد و پس از اقامت بالنسبه١٩١٢سامبر د

 هفته نيز در پاريس اقامت بعضى ديگر از مراکز انگلستان از چندين شهر اروپا ديدار و چند
 که نوشتن عربى و فارسى (Hippolyte Dreyfus)در پاريس هيپوليت دريفوس  . فرمود
 زمان مرکز فرهنگى اروپا پاريس در آن. خدمت حضرت عبدالبهاء مفتخر گرديدد انست به  مى

 حضرت. به آنجا رفت و آمد داشتند بود و نفوس زيادى از بسيارى از نقاط جهان از جمله از شرق
 ّپاريس اقامت فرمود در خطاباتش به بيان مسائل مهم  ّعبدالبهاء که دو بار به مدتى نسبتًا طوالنى در

 ّاشاره فرموده بود مبادرت ورزيد اما در پاريس آن بزرگوار چنان  که در نقاط ديگر نيزاجتماعى
 :مث .ّتکيه فرمود که يقينًا در دل کسانى که موهبت شنيدنش را داشتند مؤثر افتاد  بر امور روحانى

ّاهميت در بدايت. اين مثل دانه ايست که در زمين کاشته شود. حال را نظر نکنيد        ى ندارد لکن هرّ
ّاهميت داشته د هد، آن وقت معلوم مى شود که چقدر دانه درخت مى شود، ثمر مى  پس. ّ

 نورانى از افق قلوب شما طالع  شماها بدانيد که خدا تاج موهبتى بر سر شما گذاشته و کوکبى
 ٢٧.کرده که اين اقليم را عاقبت احاطه خواهد کرد

   از(S. S. Himalaya)بهاء با کشتى هيمااليا   حضرت عبدال١٩١٣ جون ١٣صبح روز  در
 امرا  ّمارسى حرکت و بعد از چهار روز به پورت سعيد مصر وارد شد و طبق بيان حضرت ولى

 . بسر رسيد١٩١٣  دسامبر سال٥با مراجعت حضرت عبدالبهاء به حيفا در " اين سفر تاريخى"
*** 

 "استار مونترآل ديلى"دالبهاء با سردبير روزنامۀ درست دو سال بعد از مصاحبۀ حضرت عب       
(Montreal Daily Star)بادۀ غرور و   اوضاع جهانى که آن روز اعتماد به نفس داشت و مست 

ّعلت و بهانه اش قتل وليعهد  رى بود ناگهان از هم فروپاشيد و فاجعه اى آغاز گرديد که ظاهرًابخ  بى
 حادثۀ نسبتًا کوچک يک سلسله از اين. هر سرايوو بودامپراطورى اطريش و مجارستان در ش

  
 ٢٥ص 

ّ خبط و خطاها و تهديدات بى پروا و تشبث به عزت و شرافت ملى را شعله ّ  به جنگ ور ساخت که ّ
 ّفرموده بود غرش هائى ّاما در حقيقت همچنان که حضرت عبدالبهاء اشاره. ّاول جهانى انجاميد

 رهبران اروپا را از سستى پايه هاى ر سيد مى بايست  بيستم به گوش مىّکه در سراسر اولين دهۀ قرن
 .نظم موجود در آن زمان باخبر کرده باشد

ّ بين دو امپراطورى ژاپن و روسيه جنگ درگرفت و شدت يافت١٩٠٥ و ١٩٠٤در سال هاى        ّ. 



 که براى حفظ سرزمينىّدر نتيجه روسيه عم تمام نيروى دريائى خود را از دست داد و قسمتى از 
 ّبار آورد که در روسيه و ّمنافع خود حياتى مى شمرد تسليم ژاپن نمود و چنان خوارى و خفتى را به

ّسال هاى اوليۀ قرن بيستم در دو مورد نيز در. ساير نقاط جهان تأثيرات عمده اى بر جاى گذاشت ّ 
 جنگ درگرفت که به موقع در اثرافريقا تقريبًا  ميان فرانسه و آلمان بر سر مستعمرات شمال

 ١٩١١در سال . د انستند از آن جلوگيرى شد منافع خود مى دخالت ساير دول که آن را مخالف
 خاک امپراطورى عثمانى يعنى کشورى را که امروز ليبى نام دارد ايطاليا طمع کرد و قسمتى از

 که حضرت عبدالبهاء انذارباز چنان . ّعظيمى را متوجه صلح جهانى نمود ّتصرف نمود و تهديد
 بار ديگر تزلزلى در جهان حاصل شد و آلمان وقتى که خويش را در شبکۀ فرموده بود

ّ اتحاديه هاى  دشمن محصور ديد به ايجاد نيروى دريائى عظيمى پرداخت که هدفش از بين بردن ّ
 .دريائى انگليس بود ّتفوق
 که مردم تحت جات و خصومت هائى راّبر اين کشمکش ها و ستيزه جوئى ها بايد تشن      

 ّملت هاى لهستان، .حکومت سلسله هاى رمانوف و هابسبورگ و عثمانى با هم داشتند افزود
 آلبانى آرزومند وقايعى چک، اسالو، بالت، رومانى، کرد، عرب، ارمنى، يونانى، مقدونى و

  از اين رو توطئه هاى.آزاديشان بدمد بودند که يوغ اسارت را از گردن آنان برگيرد و صبح
 سازمان هاى جدائى طلب از شکافى که در نظم جهان بى شمار پديد آمد و گروه هاى مقاومت و

 اين نيروهاى زيرزمينى از مرام هاى افراطى الهام. مى کردند  در آن زمان پيدا شده بود استفاده
 ادپرستان پرستيز وو مرج طلبان بى بند و بار و طرف ديگرش نژ مى گرفتند که يک طرفش هرج

ّمليون مصمم بودند ّ  ّاما اين دو دستۀ مخالف همه به يک عقيدۀ ساده لوحانه يقين داشتند و .ّ
 ّبود که اگر نظم و سازمان معينى که هدف قرار داده بودند از هم بپاشد آن وقت باورشان اين

 عصر ه ضامن طلوعاصالت ذاتى هم مسلکانشان يا اصالت ذاتى هر انسان ديگرى به کار افتاد
 .جديدى بر پايۀ آزادى و عدالت خواهد شد

 خشونت فقط يک نهضت که پايگاهى گسترده داشت به از ميان آن کارگزاران پرخاشجوئى و      
 ر فت و آن حزب مقصدش يعنى انقالب جهانى به پيش مى ّنحوى منظم و بيرحمانه به سوى

 ّ  متفکر(Karl Marx)ز آثار کارل مارکس  خود را ا کمونيست بود که يورش فکرى و منطقى
 .با اطمينانى راسخ يقين داشت که پيروزى نهائى از آن اوست صاحب نظر قرن نوزدهم الهام گرفته
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 ثابت قدمى ّ کمونيست ها توانستند که در سراسر اروپا و بعضى ديگر از نقاط جهان پيروان متعهد و
 کمونيسم اثبات کرده ّ ق و نبوغ طراحّالده بود که نيروى خاين گروه باورشان ش. را جمع نمايند

 نظام اجتماعى بشر را ساخته ّاست که بى شک و شبهه جوهر نيروهائى که هم وجدان انسان و هم



 به نظر کمونيسم اعتقاد به. اعتبارى ندارد هيچ" بورژوازى"ّمادى است و دين و نيز موازين اخالقى 
 بر ضمير بشر نشسته و به طبقۀ حاکم اجازه داده عصبى است کهخدا يک اختالل روانى و ضعف 

 .برده ساختن تودۀ مردم سازند است که پى در پى خرافات را وسيلۀ
 پيش کورکورانه به سوى جنگى خانمانسوز رهبران جهان به تدريج از روى غرور و نادانى      
 ّمى و تفوق بر رقيب استفاده مى کردند،برترى نظا ّر فتند و از ترقيات عظيم علم و صنعت براى مى

 ّآنان با مردمان بيسواد و فقير مستعمراتشان که قب تصرف کرده غافل از اينکه رقيبان اروپائى
 اطمينان کاذبى که ذخائر تسليحاتى در دولت ها پديد آورد سبب شد که. داشتند ّبودند تفاوت کلى

 پيشرفتۀ يائى خود را بيرحمانه با آخرين سالح هاىمسابقه اى ايجاد شود تا نيروهاى زمينى و در
ّجديد تا حد امکان مسلح سازند  مسلسل ها، توپ هاى دورزن، رزمناوها،زيردريائى ها،. ّ

ّمين هاى زمينى، گازهاى سمى و تجهيز طياره ها با بمب هاى مخرب چنان ّ  ّرواج يافت که مورخى ّ
 عبدالبهاء تمام اين آالت انهدام ار حضرتطبق انذ. توصيف نموده است" صنايع مرگ"آن را 

 .جنگ تکميل مى گرديد ّالبته به کار برده شد و در عمل نيز هنگام بروز
 وارد مى آورد، يعنى توليد از آن گذشته علم و صنعت فشار نهفتۀ ديگرى بر نظام موجود      

 ردم را به شهرهاّمى گرفت جمعيت م ّفراوان محصوالت صنعتى که با مسابقۀ تسليحاتى شدت
ّتدريج موازين و تعلقات سنتى و عادى مردم در اواخر قرن نوزدهم هجوم به شهرها به. مى کشاند ّ 

 ّبه فکر تغيير نظام اجتماعى انداخته بود و اشتهاى عامه را براى ّرا به هم زده عدۀ بيشترى از مردم را
 ّحتى مردم درنظام هاى.  کرده بودکه قب فقط در دسترس معدودى بود بيشتر ّکسب منافع مادى

 چه  و کارگزاران مدنى کشور براى ادارۀ امور کشور تااءبه تدريج درمى يافتند که اولي استبدادى
 پردامنه اى را ّاين تحوالت اجتماعى نتائج غير منتظر و. ّحد به جلب افکار عمومى نيازمند بودند

 گونه اى که قب  د و معلوم شد که بهّچون جنگ مدتى دراز به طول انجامي. در بر داشت
 صورت اجبارى به ارتش مى انديشيدند امر ساده اى نيست ميليون ها مردم از هر دو طرف که به

 ّمصيبتى را  که تحمل کرده بودند بيمعنى برده شده بودند کم کم بيدار شده ديدند که اين همه رنج و
 . هايشان نداشته استخانواده بوده هيچ ثمرى براى شخص آنان يا رفاه

 ر سيد که آورده بود به نظر مى ّعالوه بر تحوالتى که پيشرفت تکنولوژى و اقتصاد پديد      
ّ ترقيات علمى افکار و تصوراتى ساده و سطحى در بارۀ  طبيعت انسانى ترويج مى نمود و از آنچه  ّ

 اين تعريف هاى. وده اند غافل بود فرم٢٨"علوم اکتسابى غبارات تيرۀ"حضرت بهاءا در باره اش 
 در جرائد. نرسيده بود در ميان نفوس بى شمارى منتشر گشت ّعلمى که هنوز به محک تجربه
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 و ّ مشهور مقاالت مهيج در بارۀ آن درج شد، مناظرات آتشين ميان دانشمندان علوم تجربى



ّعلماى الهيات و دين درگرفت و در همان حال تعليم عمومى ب  سبب شد ه سرعت رواج گرفت وٓ
 .ّکه معتقدات دينى و موازين معتاد اخالقى از صالحيت و اعتبار بيفتد

 چون  به لرزه انداخت و١٩١٤ز اى قرن جديد ثبات جهان غرب را در سال  اين نيروهاى زلزله      
ّجنگ بزرگ درگرفت مصيبتى به بار آورد که از حد تصور متفکرين بسى برتر رفت  اينجادر  .ّّ

 فقط آمارى را که .ّفرصت نيست که دقيقًا به تجزيه و تحليل فاجعۀ جنگ جهانى اول پردازيم
 ز نند که تقريبًا شصت مى تخمين. برداشته اند چنانست که از طاقت انديشۀ انسان بيرون است
 زهشت ميليون ا. نديده کشيده شدند ميليون از نفوس به ميان آن آتشى که شبهش را بشر هرگز
 نفر ديگر تا آخر عمر عليل و يا ناقص العضو آنان در ميدان جنگ به هالکت رسيدند و ده ميليون

 .سوختگى پيدا کرد و يا شکلى زشت و وحشتناک يافتند ّماندند يا ريه هايشان از گاز سمى
 خسارت اقتصادى شايد بالغ بر سى ميليارد دالر شده باشد که ّمورخين نوشته اند که مجموعًا

 .اروپا را بر باد داد ّمت مهمى از ثروتقس
 خرابى هاى حقيقى را که وارد ّ حتى ذکر مقدار اين خسارات و ضررهاى عظيم هرگز ميزان      

   رئيس(Woodrow Wilson) يکى از مالحظاتى که وودرو ويلسن. آمده به دست نميد هد
 نگ را که اجتناب ناپذير شده بود به ج ّجمهور امريکا را مدت ها مانع شد از کنگرۀ امريکا ورود

 ّچون به طول انجامد چقدر به روحيات و د انست که آن جنگ درخواست نمايد آن بود که مى
 آن مرد بلندمقام و سياستمدار ماهرى که حضرت از امتيازات. اخالق مردم زيان وارد مى آورد

 د انست تا چه مقدار د که مىستايشش پرداخته اند اين بو ّعبدالبهاء و حضرت ولى امرا به
 فراگرفته بود در طبيعت انسان خوى وحشيگرى و ستمگرى را به فاجعه اى که سراسر اروپا را
 .بشر از زائل کردنش عاجز مى ماند گونه اى بر جاى مى نهد که

 وارد شد چنان وسيع و تأثيرات نامطلوبى که ّدامنۀ مصائبى که طى چهار سال جنگ به نوع بشر      
  ّانسان را به تأخير انداخت چنان زياد بود که بر صحت کالم ّتا مدتى دراز جريان مدنى ساختن نوع

 دو سه سال قبل از جنگ در شهرهاى بزرگ اروپا مانند لندن و پاريس حضرت عبدالبهاء که فقط
  هدو اشتوتگارت و نيز امريکاى شمالى ايراد فرموده بود تأکيدى شديد مى ن و وين و بوداپست

   و خانمشان(Sutherland Maxwell)عبدالبهاء شبى در منزل آقاى سادرلند مکسول    حضرت
 : مونترآل چنين فرمود در

 گشته، اينست که قلوب بشر از آيات خبر ٓامروز عالم انسانى ظلمانى است زيرا از عالم الهى بى      
 ّاما چون انوار روحانى بر. رداهل عالم ندا ٓالهى خالى است، نفثات روح القدس تأثيرى در

 ٓالهى رواج يابد وجدان بيدار گردد و روحى جديد بدمد و عالم انسانى بتابد و تعاليم و اوامر
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 عالم انسان  قوائى تازه برسد و حياتى جديد ظاهر شود و چنان است که گوئى از عالم حيوان به
 موهبت آسمانى نصيب  که چنين فضل ومن دعا مى کنم، شما نيز دعا کنيد...  يافتهاءارتق

 هم مرتبط شود و گردد، عداوت و دشمنى زائل شود، جنگ و خونريزى نماند، قلوب به
 ٢٩.جميع بشر از يک چشمه بنوشند

 انتقام جويانه خورد ۀ خويش تحميل نمودند چنان ّمعاهدۀ صلح که متفقين بر دشمنان شکست      
 ديگرى را کاشت که حاصلش ّهاء و حضرت ولى امرا تخم نفاقبود که بنا به بيان حضرت عبدالب

 غرامت خانه برانداز جنگى از کشورهاى مطالبۀ. ّبه مراتب از جنگ اول جهانى وحشتناک تر بود
  حال آنکه همۀ-گناه جنگ را بر گردن گيرند  مغلوب و اينکه آنان را مجبور ساختند که تمام

  از جمله عواملى بود که مردم-گناه شريک بودند  ّده در آنکشورهاى اروپائى هر يک على ح
 خرابى که داشتند آماده ساخت که فريفتۀ استبداد شوند و وعده هائى  ّسرشکستۀ اروپا را با روحيۀ

 اگر چنان تحميالتى نبود. د ادند بپذيرند ّديکتاتورهاى مستبد در بهبود اوضاع مردم مى را  که
 .خورد ند س خودکامه را نمىمردم نيز گول اين نفو

 مغلوب غرامت خواستند و گرفتند ناگاه همين ّ عجب آنکه هر چه متفقين از کشورهاى     
 فتح و ظفرشان که به تسليم بالشرط دشمن انجاميد کشورهاى پيروز به خود آمده ديدند که از

 ز جنگ براىقرض هاى سنگين ناشى ا. سنگينى پرداختند  سودى برنگرفتند بلکه خود بهاى
 ّکشورهاى اروپائى را که طى سيصد سال استثمار از کشورهاى ّهميشه تفوق اقتصادى و ثروت اين

 مرگ ميليون ها جوانى که وجودشان در . ّبودند به کلى نابود ساخت ديگر جهان به دست آورده
 که فقط چهاراروپا . مقابله با مشکالت الزم بود خسارتى جبران ناپذير گشت سال هاى آينده براى

 ّسرحلقۀ تمدن و مظهر سلطه بر جهان بود ناگهان اين برترى را از دست داد و در سال پيش
 رتبۀ دهه هاى بعد رو به سراشيب نهاد و نسبت به مرکز قدرت جديد در امريکاى شمالى در

 . پائين ترى قرار گرفت
 بينى کرده بود به وقوع درو ويلسن پيشوو ر سيد که آيندۀ مطلوبى را که ّدر اول کار به نظر مى      

 گشت بدين صورت که اقوامى در سراسر اروپا با ياى ويلسن تعبيرؤّتا حدى ر. خواهد پيوست
 امپراطورى هاى پيشين آزادى يافتند و سرنوشت خويش را تشکيل کشورهائى از ميان خرابه هاى

 ًا ابالغ شد در ضمير ميليون ها نفر ازّچهارده ماده اى صلح ويلسن چون علن برنامۀ. در دست گرفتند
 ّچنان نيروى اخالقى به بار آورد که ديگر حتى منجمدترين رهبران سياسى در ميان مردم اروپا

 ماه ها بر سر  با وجودى که قب. ّمتفقين جرأت نکردند در مقابل سخنان ويلسن ايستادگى نمايند
 بودند، نهايتًا طبق عهدنامۀ  اهدۀ صلح چانه زدهمستعمرات و مرزها و بندهاى الزم براى تدوين مع

 .بسيار ضعيف و ناتوان بود موافقت نمودند   با تشکيل جامعۀ ملل گرچه(Versailles)ورساى  
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 را فيصله دهد و  جامعۀ ملل سازمانى بود که همه اميدوار بودند که بتواند اختالفات آيندۀ کشورها

 .لى برقرار کنددر امور بين المللى تعاد
ّحضرت ولى امرا در اهميت اين اقدام تاريخى توقيعى مرقوم داشته اند که ّ  بهائيان که در ّ

 آن بيان ذکر فرموده اند که ّصدد فهم وقايع اين قرن پرآشوبند بايد در آن دقت کامل نمايند و در
  ّمقدر است به موقع"ّحول که اين دو ت ّدو تحول سبب طلوع بامداد صلح جهانى است و تأکيد گشته

ّحضرت ولى امرا مى فرمايند که تحول اول به ٣٠."خود با يکديگر ممزوج گشته و يکى شوند ّ ّ 
 ّم به مقدرات کشور امريکا بهّدر امريکاى شمالى و تحول دو ّرسالت و مأموريت جامعۀ بهائى

ّعنوان يک ملت مستقل   ّ آغاز آن به جنگ اول جهانىّمربوط است و در اشاره به تحول اخير که ّ
 :مى نويسند بازمى گردد

ّسائق اوليه اش چهارده اصل ويلسن رئيس جمهور بود که براى اولين بار       ّ  آن جمهورى را با ّ
ّمقدرات دنياى قديم مرتبط مى ساخت و اولين عقب نشينى اش قطع  رابطۀ آن جمهورى از ّ

 ... رنج و عنا به وجود آورده بود س جمهور آن را باّجامعۀ جديد التأسيس ملل بود که آن رئي
 بايد پس از يک سلسله فتوحات و ذ لک هر قدر راه طوالنى تر و پر پيچ و خم باشد مع

 تأسيس حکومت جهانى و استقرار عقب نشينى ها بالمآل به وحدت سياسى شرق و غرب و
ّاى نبى بدان اخبار نموده منجرو اشعي صلح اصغر که حضرت بهاءا آن را پيش بينى فرموده ّ 

  ٣١.عصر ذهبى دور بهائى منتهى شود گردد و سرانجام به اهتزاز علم صلح اعظم در
 ّکه محرک اقدامات و مجهودات رئيس به اين ترتيب مى بينيم که چگونه انديشه و بينشى      

 ّامعۀ ملل تولد ناشدهبه زودى ديده شد که ج جمهور امريکا بود به سرنوشتى غم انگيز دچار شد و
 ّقبيل قانونگزارى و دادرسى و قوۀ مجريه و ادارات تابعه بيجان شد و هرچند سازمان هاى الزمه از

 چون کشورها.  وظائفش قادر گردد محروم بوداءقدرتى که با آن بتواند بر اجر ّرا در بر داشت اما از
 جامعۀ بودند کارى کردند که تصميماتاسير مفاهيم وطن پرستى بى بند و بار قرن نوزدهم  هنوز

 انجام هر عملى بازش بديهى است که چنين قرارى از.  باشداء قابل اجراءّملل فقط به اتفاق آر
 توخالى بودن جامعۀ ملل را د اشت و نيز عضو نبودن برخى از نيرومندترين کشورهاى عالم، مى

 بود قبول نشد زيرا که مسؤول دهّعضويت کشور آلمان که مغلوب ش. بيشتر نمايان مى ساخت
ّعضويت روسيه را نخست رد کردند. شروع جنگش شمردند ّ  زيرا تحت رژيم بلشويکى بود ّ

 ّکنگره از عضويت امتناع ورزيد و کنگرۀ ّو حتى کشور امريکا خود به واسطۀ مبارزات حزبى داخل
 مات نارسائى هم که خودعجب آنکه اقدا. باز زد امريکا از تصويب اساسنامۀ جامعۀ ملل سر

ّجامعۀ ملل براى حفظ اقليت ها در  داخل کشورهاى نورسيده انجام داد بر عکس نتيجه بخشيد و به ّ
 .اروپائيان آن را بهانۀ برادرکشى و جنگ هاى داخلى مى ساختند منزلۀ سالحى شد که
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 بى سابقه اى،  اگهانى جنگ خالصه آنکه درست در زمانى در تاريخ نوع انسان که بر اثر وقوع ن
 نموده بودند  ّجهانيان از روش موروثى خود دست کشيده و رفتار انسان متمدن را فراموش
 پرداختند که خود مولود سياستمداران غربى نيز به عقيم ساختن يگانه سازمانى براى نظم جهانى

 حضرت عبدالبهاء. ندجلوگيرى ک آن فاجعه بود و مى توانست از باليا و مصائب بزرگ تر آينده
ّاز زبان خاص و عام کالم: "چنين پيش گوئى فرموده بود  صلح و سالم جارى است ولى در ّ
 اين امراض: " اضافه فرمود١٩٢٠ حضرتشان در سال."  مشتعلاءقلوبشان آتش ضغينه و بغض

 مايند کهّبه هر وسيله اى تشبث ن... گردد مزمنه شفا نيابد بلکه روز به روز سخت تر شود و بدتر
 *  ٣٢."آتش جنگ دوباره شعله زند

*** 
 چون آتش مهيب جنگ جهان را فراگرفت حضرت عبدالبهاء به تکليف ديگرى که در دورۀ      

 بودند به دورترين قيادتش الزم بود پرداخت تا امر بهائى را که مردمان با آن مخالف يا از آن غافل
 ّوسيله اى که براى اين مهم  .معه هاى غربى برساندنقاط جهان چه در ممالک اسالمى و چه در جا

 که چهار لوح خطاب به جامعۀ بهائى تعبيه فرمود چهارده لوح به نام الواح نقشۀ تبليغى بود
 اين الواح را که در. ّبهائى در نواحى معينى بود ّامريکاى شمالى و بقيه خطاب به پنج جامعۀ

  از قلم حضرت عبدالبهاء صادر شد١٩١٧ و ١٩١٦ى در يعن ّتاريک ترين دورۀ جنگ اول جهانى
 امرا توصيف فرموده اند" منشور"کرمل و الواح وصايا به عنوان سه  ّحضرت ولى امرا با لوح

 ٓاز جامعۀ کوچک امريکا و کانادا دعوت شد که رهبرى تأسيس امر الهى را در سراسر در آن الواح
 :حضرتش به فرمودۀ. مى تأثيرات فوق العاده در بر داشتچنين قيا. جهان به عهده گيرند

 
ّموفق و مؤيد ّعبدالبهاء را آرزو چنان است که مثل خطۀ امريک در ساير قطعات عالم نيز        ّ 

 قطعات خمسۀ عالم بشارت به  شويد، يعنى صيت امرا را به شرق و غرب رسانيد و در جميع
 ّخطۀ امريک به اروپ و آسيا و ٓ الهى چون ازاءاين ند. ّظهور ملکوت رب الجنود دهيد

 ّامريک بر سرير سلطنت ابديه جلوس نمايند ّافريک و استراليا و جزائر پاسيفيک رسد احباى
  ٣٣.رسد و آوازۀ بزرگواريشان جهانگير گردد ّو صيت نورانيت و هدايت ايشان به آفاق

ّحضرت ولى امرا ما را متذکر       ّازند که اين مأموريت تاريخى که حق مسلم جامعۀمى س ّ ّ ّ 
 ٓاز کلمات و آيات دو مظهر ظهور الهى در اين دورۀ رو به بلوغ عالم  بهائيان امريکاى شمالى است

 يا اهل المغرب: "ّاول بار حضرت باب خطاب به مردم مغرب زمين فرمود. گرفته است نسانى سرچشمها
 فاصبحوا  ...ّمن قبل يوم يأتيکم الرحمن فى ظلل من الغماماخرجوا من ديارکم لنصر ا 
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ّفى دين ا الواحد اخوانًا على خط السو  ٣٤."ّيتعکسون فيکم ّانتم تتعکسون فيهم و هم... اءّ
 ّقارۀ امريکا وظيفه اى را نيز به  جمهوراءحضرت بهاءا در خطابات خود به فرمانروايان و رؤس

 :مى فرمايند. ملوک و سالطين سابقه نداشت ودند که در خطابات ديگر ايشان بهآنان عطا فرم
ٰالصحيح الظالم بسياط اوامر ربکم االمر الحکيم ّاجبروا الکسير بايادى العدل و کسروا" ّ ّّ". 
ّقل انه قد اشرق من جهة الشرق و: "ٓديگرى در بارۀ امر الهى مى فرمايد  حضرت بهاءا در بيان٣٥ ّ 
 ّتمدن بشرى را  ّ و با اين بيان يکى از حقائق اصليۀ سير٣٦"ّالغرب آثاره، تفکروا فيه يا قوم ر فىظه

 .د هند توضيح مى
 امرا چندى به تعويق افتاد تا بناى تشکيالتى ّ آن فرمان تبليغى به فرمودۀ حضرت ولىاءاجر      

 عبدالبهاء دسته اى از مؤمنين را برگزيد وّاما حضرت . ساخته شود که وسيلۀ اجراى آن فرمان بود
 حيات حضرت عبدالبهاء با شتاب رو به.  آن نقشه گردنداءتشويق نمود که طليعۀ اجر اختيار داد و

 آن شد تا ّپايان بود اما سه سالى که پس از خاتمۀ جنگ جهانى از عمر ايشان مانده بود صرف
 براى جامعۀ بهائى ذرگاه قرن بيستم حاصل شودّنشان و نمونۀ فتوحاتى را که مقدر بود در گ

 عبدالبهاء فرصت داد که بى ّتغييرات کلى که در ارض اقدس پديد آمد به حضرت. تدارک بيند
 ّمتعالى و روح نباض مبارکش را به  هيچ مانعى به کارهاى خطير خويش مشغول گردد و افکار
 ّمى شدند و نيز به اقوام متنوعۀ آننائل  ّصاحب منصبان حکومت و نفوس مهمه که به ديدارش

 حکومت انگليس که قيمومت آن. شايان بر جاى نهد سرزمين عرضه فرمايد و در آنان نفوذى
 ّتمجيد از اثرات اتحاد برانگيز آن مثال اعلى و بنا بر خدمات  سرزمين را داشت به عنوان تقدير و

 از همه .  کرداء  اهد(knighthood)فتخار  عبدالبهاء به ايشان نشان عالى ا دو ستانۀ حضرت انسان
 بهائى ّسيل نزول الواح به شرق و غرب و رفت و آمد مجدد زائرين سبب گرديد که دوستان ّمهم تر

 .گسترشى بيشتر يابد ٓادراک عميق ترى از امر الهى و از تعاليم امر بهائى حاصل کنند و دين بهائى
  وقايعى در شهر١٩٢١  نوامبر٢٨ در ساعت يک صبح پس از صعود حضرت عبدالبهاء تقريبًا      

 عبدالبهاء در مرکز جهانى حيفا روى داد که بيش از هر امر ديگرى از ميزان پيروزى حضرت
ّيک روز پس از صعود جمعيتى مرکب از. بهائى حکايت مى کند  هزاران نفر از هر نژاد و مذهب با ّ

 ر فتند و نمايندگان  مبارک از کوه کرمل باال مى شغم و ماتمى که شهر هرگز نديده بود در عقب عر
 ّجميع فرقه هاى مذهبى در منطقه در صف جلوى دولت انگليس و ديپلمات ها و رؤساى

 در مراسم روحانى در مقام حضرت اعلى شرکت مشايعت کنندگان بودند و برخى از ايشان
ّچنين جمع متحد و غيرمقيدى که. نمودند  مدند ناگهان عموم را آگاه کرد کهدر تشييع جنازه گرد آ ّ

 ّداده اند که در آن سرزمين پر از اختالف و خشم و ستيز مظهر اتحاد و ّنفس مقدسى را از دست



  ّنمونۀ محبت و وحدت بود و بر هر بيننده اى حقيقت وحدت عالم انسانى را که حضرت ّاتفاق و
 . سانيدر عبدالبهاء بدون احساس خستگى اعالن فرمود به اثبات مى
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 سفيد است
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 فصل چهارم

 در همان شبى که حضرت. با درگذشت حضرت عبدالبهاء عصر رسولى امر بهائى خاتمه يافت
 هفت سال به حال پس از هفتاد و. ّحسين اظهار امر فرمود حضرت عبدالبهاء متولد شدّمالباب به 

 امرا در باره اش فرمودند  ّضرت ولىٓارادۀ الهى حياتش به آخر رسيد و پايان عصر رسولى که ح
 درخشنده و تابناک باشد با شکوه و عصرى بود که هيچ فتح و ظفرى در حال و آينده هرچند"

 هزار سال در آينده خواهد گذشت که قواى هزاران.  فرا رسيد٣٧"جاللش برابرى نتواند کرد
 .تدريج پديدار شودانسان آفريده به   ق در وجدانّالّمکنونه اى که اين قوۀ خ

 مطالعه نمايد هيکل تابان عبدالبهاء را که در ّ  هر کس که در اين مقطع از تاريخ تمدن بشرى    
 حضرت بهاءا حضرت. نداشته درخشنده و تابان خواهد ديد تاريخ شش هزار سال پيشين نظير

 ميثاق" مرکز و محور"ا به ّخواندند و آن هيکل قدسى را حضرت ولى امر" ّسرا"عبدالبهاء را 
 وحدت عالم  سرچشمۀ"ٓتعاليم ظهور الهى در عصر بلوغ بشرى و " مثل اعالى"حضرت بهاءا و 

ِاديان الهى در گذشتۀ ايام اگرچه هر يک مادر. ّملقب ساختند" انسانى ّ  سيستم هاى بزرگ دينى در  ٓ
 نداشته اند و تمامشان به منزلۀ مراحلى ء راگز شبيه حضرت عبدالبهارتاريخ بشرى بوده اند ولى ه

 حضرت عبدالبهاء عالى ترين مخلوق. آماده مى ساختند بودند که بشر را براى دورۀ بلوغ خويش
ّکه کليۀ امور در نزدش آسان مى نمود کلمۀ حضرت بهاءا و کسى بود  يکى از بهائيان هوشمند. ّ

 : است امريکا چنين نوشته
ّ بر اين تعلق گرفت که پيامى بزرگ به نوع بشر ابالغ شود امآارادۀ الهى  بشرى نبود که گوش ّ

 به عالم عطا فرمود و او بود شنوا داشته باشد، از اين روى خداوند بيمانند حضرت عبدالبهاء را
 ٓاو بود که نداى الهى. بهاءا را دريافت کرد که به نيابت از جانب تمام نوع انسان پيام حضرت

   او بود که از معناى اين پيام نوين. الهامات غيبى ملهم گرديد او بود که روحش به. را شنيد
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 عهد و به نظر من اين همان... آگاهى يافت و ضامن نوع انسان براى اجابت نداى يزدان شد



 باشد که ميثاق است يعنى آنکه بر صفحۀ زمين کسى موجود است که بتواند نمايندۀ بشرى
 ّفراوانند اما در جهان قبائل و خاندان ها و مذهب ها و طبقات و غيره. وز خلق نشده استهن

 ّخدا تعهد دهد که بشر را به خيمۀ هيچ کس چون عبدالبهاء نبود که پيام بهاءا را قبول کند و به
 ٣٨.باشد دابشرى بيافريند که حامل تعاليم و احکام خ وحدت عالم انسانى درخواهد آورد و چنان نوع

 حضرت عبدالبهاء رسالت خويش را در زندان دستگاه دولتى ظالم و جاهل آغاز کرد و با      
 ّيکه و با همۀ آن مشکالت. خيانت برادران بيوفايش که آرزوى مرگش را مى کردند رو به رو شد

 در شرق امر. گشتند ّتنها از بهائيان ايران جامعه اى ساخت که به ترقيات اجتماعى درخشانى نائل
 فرمود و به طرح نقشه اى براى ٓالهى را بگسترد و در غرب جامعه هائى از مؤمنان فداکار خلق

 تمجيد اصحاب فکر و انديشه را که با او احترام و. توسعۀ امر بهائى در سراسر عالم پرداخت
 ت ها و تبييناتىحضرت بهاءا در سراسر دنيا هداي مرتبط بودند به خود جلب کرد و به پيروان

 در کوه کرمل با مشکالت. بارۀ احکام و تعاليم بهائى عطا فرمود بى شمار و قاطع و مستند در
 باب را بنا نمود و بقاياى جسد مبارکش را در آن نهاد و اين بنا کانون مساعى و فراوان مقام حضرت

 .بخشد  و نسقى جديدمجهوداتى خواهد شد که به تدريج حيات انسان را در اين کرۀ خاک نظم
 سرمشق و حيات حضرت عبدالبهاء پيش آشنا و بيگانه در هر جلوه اى از مظاهر حيات انسانى

 عنوان همۀ اعصار به مثالى جاودانى بود و همان خصائلى را دارا بود که عرفا و فالسفه و شعرا در
 .نهايت کمال انسان ستوده و آرزويش را مى کردند

 ٓبدالبهاء براى تضمين ايجاد نظم الهى حضرت بهاءا که هدفش حصولع خره حضرت      باال
 بشر و ترويج عدالت در حيات جمعى انسانى است وسائل و ابزارى را تعبيه فرمود که ّاتحاد نوع

 ّيگانگى حتى براى ايجاد وحدت و. ّ مقاصد و تعاليم مؤسس آئين بهائى را تضمين نمايداءاجر
 ّاتحاد نخست بايد در يکى آنکه طالبان. ام دو شرط اساسى الزم استدر ساده ترين سطح و مق

ّبارۀ ماهيت حقيقت متفق باشند چه که اين حقيقت در روابطشان  ّبا يکديگر و با جهان خارج مؤثر ّ
 توافق نمايند و از آن تمکين کنند، مرجعى که دوم آنکه بر مرجعى مستند و شناخته شده. است

 ّآنان مؤثر است تصميم بگيرد و اهداف و مقاصد عمومى و وابطى که درقادر باشد در بارۀ ر
 . جمعى آنان را تعيين نمايد

 ّهمان طور که يک موجود زنده فقط محصول ترکيب تصادفى عناصر مرکبه اش نمى باشد      
 ّو يگانگى نيز حالت و وضعى نيست که فقط از حسن نيت متقابل و با داشتن مقصدى وحدت
  قه اى است کهّالّبلکه وحدت و يگانگى مظهر قوۀ خ. ّداقت و صميميت حاصل گرددو ص واحد
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 وجود آن از طريق نتائجى که اقدام جمعى به وجود مى آورد آشکار مى شود و فقدان آن از



 هرچند پردۀ جهل و غفلت بشرى روى آن نيروى. بى حاصلى اين اقدامات نمايان مى گردد
ّانده است اما آنچه بيش از همه چيز تمدن بشر را به سوى ترقىبزرگ را هميشه پوش ّ  و پيشرفت ّ

 ّمؤسسات سياسى و اجتماعى  قوانين حقوقى گشته است، بنيادمنشأّرانده است همان قوه است که 
 نامحدودى را الهام بخشيده است، عالم ّبوده است، آثار هنرى و دست آوردهاى صنعتى و فنى

 ّو ادوار دراز مدتى از صلح و آشتى را به وجود ّ سبب رفاه مادى شده استاخالق را آراسته است،
 .عصر طالئى باقى مانده است آورده است که در خاطره ها به عنوان

  قه بارّالّقواى مکنونه در آن قوۀ خ ٓچون در اين عصر بلوغ انسانى آفتاب ظهور الهى دميد      
 براى نيل به اهداف و مقاصد اصلى به وجود آورد راديگر پديدار شد و وسائل و وسائط الزمه 
 ّولى امرا به منشور نظم ادارى بهائى موصوف است در الواح وصايا که در بيانات حضرت

 ّوظائف دو مؤسسۀ توأمان و جدائى ناپذير را به عنوان جانشين ّحضرت عبدالبهاء ماهيت و
 ّو متمم يکديگر است و ضامن وحدت امرّفرموده که وظائفشان مکمل  خويش به تفصيل بيان

 ّاهدافش در تمام دور بهائى خواهد بود و آن دو مؤسسه عبارتند از واليت بهائى و وصول به
وصايا ّحضرت عبدالبهاء در بيان اختيارات اين دو مؤسسه در الواح. و بيت العدل اعظم امرا 

 خالف ا و من عصاهم  خالفه و خالفهم فقدمن. آنچه قرار دهند من عند ا است: "چنين فرمود
 فقد نازع ا و من جادله فقد جادل ا و فقد عصى ا و من عارضه فقد عارض ا و من نازعهم

چنين آمده  در٣٩."من جحده فقد جحد ا ّبيانات حضرت شوقى افندى ولى امرا: 
 ّضرت عبدالبهاء تأسيس گشته نظر به اصل و مبدأ و کيفيتح نظم ادارى که در الواح وصاياى     

 عالم فريد و بى مثيل و عديل است و به يقين مبين مى توان گفت که و عظمتش در تاريخ اديان
ٓو صحف مقدسه و ادوار ماضيه حتى در دور فرقان که احکام و سنن الهى در هيچ يک از کتب ّ ّ 

 زل گرديده هيچ گونه حکم محکم و دستور قاطعمجيد به کمال صراحت و اتقان نا در کتاب
 اءوضع اصول ادارى و انش. که بتواند با اين اساس عظيم برابرى نمايد موجود نيست مبرمى

ٓتأسيسات بديعۀ منيعه و تفويض حق تبيين آيات به ولى امرا، آئين الهى را ّ  در اين ظهور ّ
 ّانشعاب و تجزى و ّنداشته از تحزب واعظم به نحوى که در ظهورات گذشته سابقه و نظير 

  ٤٠.انشقاق حفظ خواهد نمود
 وصايا را بخوانند و منتشر شود چنين مى پنداشتند که در مرحلۀ اکثر بهائيان پيش از آنکه الواح      

 العدل اعظم که حضرت بهاءا بنفسه در کتاب اقدس بنيان و آن را هيأت بعدى امر بهائى بيت
 بايد ّامر بسيار مهمى که بهائيان معاصر. ّبهائى مقرر فرموده انتخاب خواهد شدجهان  حاکمۀ

 آگاهى نداشت و چون بدانند اينست که در آن زمان جامعۀ بهائى از مفهوم واليت امرا هرگز
  

 ٣٦ص 



 داشته اند در باخبر شدند که حضرت عبدالبهاء حضرت شوقى افندى را به آن امتياز بيمانند مفتخر
 بهائى محفوظ و برقرار شور و شعف آمدند زيرا با اين سمت رابطۀ بهائيان با بنيانگذاران امر

 ّخواهان تکوين مؤسسه اى بودند که د انست که حضرت بهاءا تا آن زمان کسى نمى. مى ماند
ّاهميت وظيفۀ. ٓيين آثار الهى باشدبوظيفه اش ت  م گشته که درّتبيين امروز کام واضح و حتى معلو ّ

 .اشاراتى در اين مورد موجود بوده است آثار حضرت بهاءا نيز
 ّتصور نفوس چه آشنا و چه بيگانه درنمى آمد در زمان صعود حضرت عبدالبهاء آنچه ابدًا به       

 در اين باره حضرت. حرکتى را در امر بهائى ايجاد مى نمايد ّآن بود که الواح وصايا چه تحول و
 ّد انستيد که بعد از من چه خواهد شد مطمئنًا دعا مى نموديد که اگر مى" لبهاء مى فرمايد کهعبدا

 ٤١."من زودتر برسد خاتمۀ حيات
 

 ٣٧ص 
 فصل پنجم

 يطرفى اوضاع بّاگر بخواهيم از مقام واليت امر در تاريخ امر بهائى آگاه گرديم بايد با دقت و
  نمايد بررسى کنيم اءوقى افندى رسالت خويش را ايفو احوالى را که مى بايست در آن حضرت ش

 سپرى شد، دوره اى که سرگردانى ّبايد به ياد آوريم که نيمۀ اول دورۀ واليت بين دو جنگ جهانى
 از يک سو پيشرفت شايانى در رفع موانع. بود و تشويش و نگرانى جميع شؤون انسانى را فراگرفته

 سوى ديگر ناتوانى سياسى و در نتيجۀ آن فلج اقتصادى  ازبين ملل و طبقات حاصل شده بود و
 ّدر همه جا فوريتى احساس مى شد که بايد در. پيشرفت ها بهره برند نمى گذاشت که جهانيان از آن

ّاجتماع و کار مؤسساتش تعريف و شناختى به کلى جديد ابراز شود ّاهيتمبارۀ   ّحتى الزم بود. ّ
 .انسان به دست آيدتعريفى براى مقصد از حيات 

 ّبه امکاناتى دست يافت که پيش از آن هرگز تصورش را ّ در پايان جنگ اول جهانى نوع انسان      
 ّخاور نزديک نظام هاى استبدادى که خود از موانع اصلى اتحاد بودند در تمام اروپا و. هم نمى کرد

ّرفتند و نيز تا حد زيادى اعتقادات متحجر  ّبه کلى از ميان  ّمذهبى که از لحاظ اخالقى مؤيدّ
 مقهور ملل منکوب و. نيروهاى تفرقه انگيز و اختالف بخش بود در همه جا مورد سؤال واقع شد

 پس کشورهاى آزادى يافتند و به طرح نقشه هائى براى آيندۀ مشترک خويش پرداختند و از آن
 مسؤول تعيين گر خودّمستقل جديدى که به موجب معاهدۀ ورساى به وجود آمده بودند دي

 ّمخرب صرف مى شد حال در کاردانى و نبوغى که قب در توليد اسلحۀ. روابط بين خويش گشتند
 از تاريک ترين روزهاى جنگ ّحتى. ر فت امر مشکل ولى سودمند توسعۀ اقتصادى به کار مى

 ّى براى مدتآلمانى و انگليس داستان وقايعى شگفت آور شنيده مى شد مانند اينکه سربازان
 مرگبارشان بيرون آمدند و به هم پيوستند تا کوتاهى به هدايت غريزۀ انسانى خويش از سنگرهاى



 اين واقعه چون بارقه اى بود که نور ضعيفى بر چهرۀ .عيد ميالد مسيح را با هم جشن بگيرند
 پذير در همان وحدتى که حضرت عبدالبهاء به نحوى خستگى نا وحدت عالم انسانى مى افکند،

 
 ٣٨ص 

 ّمدبرانه اى نيز در همان زمان کوشش هاى. ّسفرهاى خويش در همان قارۀ اروپا اعالن فرموده بود
ّبراى متحد کردن بشر به عمل آمد که بسيار اهميت يافت ّ  ّجهان با ترديد و تأمل مث رهبران. ّ
  با اغراض خصوصىهرچند عم سيستم و سازمانى بين المللى براى مشورت بر پا کردند که

  نظم بين المللى شکل و صورتى مى بخشيد ّبيفايده فلج شد وليکن چون اول بار بود که به مرام
ّاهميت داشت ّ. 

 ّملت چين تحت قيادت سون يات سن. پس از جنگ مردم در سراسر جهان بيدار شدند      
(Sun Yat-sen)کرده هشان را سلبّ  از يوغ رژيم منحط امپراطورى خويش که آسايش و رفا 

 در. بنياد بخشد بود خالص شدند و نهضتى را آغاز کردند تا بنيان عظمت پيشين کشورشان را از نو
 ترسناکى که ديدند به ّامريکاى التين نهضت هاى مردمى با وجود شکست هاى مکرر و فاحش و
در .  ادامه دادندطبيعى کشورهايشان مبارزات خويش جهت تحصيل سرنوشت و استفاده از ذخائر بزرگ

  مشروعى را Gandhi)  (Mohandas موهانداس گاندى ّهندوستان يکى از واالترين شخصيت هاى اين قرن
 خود را از بن تغيير داد بلکه به آغاز نمود که نه تنها سرنوشت کشور

 نيرومند است و چه پيروزى هاى بزرگى را به وجود جهانيان نيز نشان داد که قواى معنوى چقدر
 تحت استثمار مردم هنوز در انتظار زمان سرنوشت آفرين در افريقا و ساير نقاط. اند آوردتو

 ّد يد که تندباد تغيير و تحول چنان به وزش آمده بينا داشت مى ّخويش بودند اما هر که ديده اى
 ّنيست زيرا تغيير و تحول از آمال عمومى نوع بشر است که نمى توان از است که آرامش پذير

 .داشت کت بازشحر
ّ اين ترقيات و تحوالت هرچند سبب دلگرمى بود اما از يک فاجعۀ بزرگ تاريخى      ّ  غفلت ّ

 خويش اعالن فرمود  و ملوک زماناءدر نيمۀ دوم قرن نوزدهم حضرت بهاءا به رؤس. شده بود
  کنندگان آن نداّاما دريافت که روز خدا که سرنوشت انسان در قبضۀ قدرت اوست فرا رسيده است

 ّتفکر در چنين بى اعتنائى و. انکارش نمودند ّدر شرق و غرب يا از آن به کلى غفلت ورزيدند و يا
 چگونه رسالت حضرت عبدالبهاء در ديار غرب با غفلت و د هد که چرا و ناباورى به ما نشان مى

 ن سفر از هر سوى نثارستايش ها و تمجيدهاى سرورانگيزى که در آ با وجود. انکار رو به رو شد
 سنجش نتائج فورى حاصله از مساعى حضرت عبدالبهاء در آن سفر حضرت عبدالبهاء مى شد

 عظيمى از نوع بشر و رهبران ايشان باز با شکست اخالقى ديگرى مواجه د هد که بخش نشان مى
 ى رو به رو شددر خاور زمين سرکوب شده بود در ديار باختر با غفلت و بى اعتنائ پيامى که. شدند



 رفيعى مردمان مغرب زمين که غرورشان آنان را به سراشيب دمار افکنده بود باالخره مرام هاى و
 .ّرا که در قالب جامعۀ ملل تجسم يافته بود زير پا افکندند

ّسال اولى که حضرت شوقى افندى بار مسؤوليت انتشار و اثبات و ترويج امر ّبالنتيجه بيست       ّ 
 گرفته،  بر دوش گرفت دوره اى بود که ابرهاى تيرۀ غم انگيزى سراسر جهان باختر را در بررا ٓالهى
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  در ّر سيد که در تحقق اميد در سير وحدت و بيدارى که حضرت عبدالبهاء قاطعانه به نظر مى
  واجتماعى باره اش بيان فرموده بودند وقفه اى حاصل شده و چنان مى نمود که حيات سياسى و

ّهمه شک داشتند که سنت هاى آزادى جوئى. اقتصادى بشر به برزخ افتاده بود  و دموکراسى بتواند ّ
 اصول دموکراسى پاى بند  جوابگوى مشکالت زمان باشد چنان که چندين کشور اروپائى که به

  واقع شد که رفاه١٩٢٩سال  به زودى سقوط اقتصادى.  بودند به رژيم هاى استبدادى پيوستند
 به سرگردانى بيشتر اخالقى و روانى  ّادى مردمان را در سراسر جهان کاهشى فاحش داد که خودم

 .مردمان انجاميد
 ّتفکر در اين اوضاع در هم و شوريده ما را از عظمت مشکالت و مسائلى که حضرت شوقى      

 در آن زمان به  نسانىاوضاع مشهود عالم ا. افندى در بدايت کار با آن رو به رو بودند آگاه مى سازد
ّمؤسسان امر بهائى به ولى امرش گونه اى نبود که بتوان اطمينان داشت که بنيان جهانى نوين که ّ 

 .پيشرفت شايانى دست يابد ّسپرده بودند بتواند در مدت حيات ايشان به
  رانرمش و پختگى کافى و الزم  نيز وسائلى که در اختيار حضرت شوقى افندى بود قدرت و     

 ٓامر الهى را کام به دست گرفت قاطبۀ ّ که حضرت ولى امرا رهبرى١٩٢٣در سال . نداشت
 ّبهائيان ايران که تعدادشان حتى تخمينًا معلوم نبود و به پيروان حضرت بهاءا عبارت بودند از

  از نظر دسترسى به منابعاکثر وسائلى که براى ترويج امرا الزم بود محروم و عالوه از دستيابى به
 بهائيان که در امريکاى شمالى. ّمادى بسيار محدود و هر دم به آزار و مزاحمتى مبتال بودند

 ّشدت بحران اقتصادى ّمسؤوليت خطير فرمان تبليغى حضرت عبدالبهاء را بر عهده داشتند در
ّکشورشان بودند و متوجه شدند که متأسفانه براى تأمين  خانواده شان ناچارندحوائج خويش و  ّ

 ّاستراليا و خاور دور حتى گروه هاى کوچک ترى از ّدر اروپا و قارۀ. دائمًا در تالش معاش باشند
 د اشتند و اين امر در مورد گروه ها، خانواده ها فروزان نگاه مى بهائيان شعلۀ ايمان را در دل خويش

 انتشارات آئين. دند نيز مصداق داشتهم در ساير نقاط جهان پراکنده بو و افرادى که جدا از
  در زبان انگليسى بسيار کم و نارسا بود و يافتن سرمايه براى چاپ و انتشارشان ّبهائى حتى

 . غيرممکن تقريبًا
 کرده بودند همچنان در بلى، پيش بينى و بينشى که حضرت عبدالبهاء براى بهائيان تصوير      



 احوال در اختيار داشتند بسيار بسيار سائلى که در آن اوضاع وّنظرشان درخشنده و تابان بود اما و
 المعابد غرب در شمال شهر شيکاگو ناتمام افتاده بود و با ّناچيز بود چنان که مشرق االذکار يا ام

 ر نگ نقشه اش در جهان معمارى برانگيخته بود عم بدنۀ تيره تمام تحسين و تمجيدى که
 را که به فرمودۀ حضرت بهاءا" بيت اعظم"در بغداد .  ايستاده بودساکن ناتمامش چون نيشخندى

 در ارض اقدس قصر بهجى که. ٓزيارت بهائيان است دشمنان امر الهى غصب نموده بودند مرکز
  تبديل يافته ّمقر و منزل حضرت بهاءا بود حال مسکن ناقضين عهد و ميثاق شده و به مخروبه اى
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 صورت بناى ّم اعلى که اجساد مطهر حضرت باب و حضرت عبدالبهاء را در بر داشت بهبود و مقا
 . سنگى ساده اى باقى مانده بود

ّحضرت ولى امرا پس از مشورت هاى مقدماتى با وجوه برگزيدۀ اهل بهاء         معلومشان شد ّ
ّکه حتى با بهائيان صاحب نظر بحث و مداقۀ رسمى در بارۀ ايجاد   بين المللىاءداراالنش  يکّ

ّبيفايده حتى مضر است لهذا حضرت ولى امرا ناچار ّ  کارهاى خطيرى را که به عهده داشتند ّ
ّکند که حضرت شوقى افندى تا چه حدى يکه نسل کنونى نمى تواند درک. شخصًا به پيش بردند ّ 

 . ار دردناک و غم انگيز استّر سد تصورش بسي ما مى آن قدرى هم که حال به فهم. و تنها بودند
      ّدر اول کار حضرت ولى امرا  اميدوار بودند که افراد عائلۀ حضرت عبدالبهاء که به واسطۀ ّ

  مقاصد الواح وصايا که با قلمىاءاحترام همۀ بهائيان بودند ايشان را در اجر اصل و نسب مورد
 برادران و از اين روى. عدت خواهند نمودّبسيار روشن و مؤثر نوشته شده بود مشتاقانه مسا

 دعوت فرمود که در پسرخاله ها و يکى از خواهرانشان را که از لحاظ تحصيل واجد شرائط بودند
 با گذشت زمان با. نمايند امور ادارى مربوط به اجراى وظائف روزافزون واليت امرا خدمت

 ّمساعدت حضرت ولى امرا دست ازّکمال تأسف ثابت شد که اين نفوس يکى پس از ديگرى 
 بدتر مالحظه فرمود که خويشان مذکور  وظائف خود اهمال ورزيدند و از آناءشسته در اجر

 آنان چنين. تصريح شده بود دست کم مى گيرند اختياراتى را که به وضوح تمام در الواح وصايا
 ظرات افراد باتجربه که خود رااست خانوادگى و به ن  مى پنداشتند که رهبرى آئين بهائى امرى

ّد انستند اهميت و  صاحب نظر مى ّلهذا مقاومت و ناسازگارى اوليۀ فرزندان. اعتبار شايانى بايد داد ّ ّ 
 ّحضرت عبدالبهاء به زودى به جائى رسيد که به خود اجازه دادند که با مقام مبين و نوادگان

 . مايندمنصوصش به مخالفت برخيزند و از اوامرش سرپيچى ن
 خانم در مراحل آخر ناظر چنين فسادى در خانوادۀ حضرت ّحضرت امة البهاء روحيه   

 ٓکشيده و شاهد بود که چگونه آن مخالفت ها در امور امر الهى و عبدالبهاء گشته و خود رنج ها
اثرات نامطلوبى داشت و به قول امة البهاء ّشخص ولى امرا : 



 بدانيم که حکايت حسادت بين افراد يک خانواده است،  هابيل و قابيل رابايد داستان قديمى      
 تاريخ بافته شده و در تمام مراحل و وقايع تاريخ نمايان اين حکايت چون تارى در قماش

  بى ارزشى دلبستگى يابداءبشر است غالبًا او را واميد ارد که به اشي ضعفى که در قلوب... است
ّ آدمى است او را به غرور مى کشاند و مطمئن و متکى به رأى خودعقل و خرد و ضعفى که در ّ 

 و احساساتى را برمى انگيزد که چشمش را کور کرده در قضاوتش خلل مى افکند و مى سازد
 هرچند ظاهرًا نقض عهد جنبه اى از جنبه هاى اديان است... راست منحرفش مى سازد از راه
  يا به نفس مرکز عهد و ميثاق... ه همۀ اديان نرسيدهعين حال نمى توان گفت زيانش ب ولى در

 
 ٤١ص 

 حيات حضرت شوقى افندى نيز با حمالت عنيفى که شخصًا به. صدمه اى وارد نساخته است
 ٤٢.ايشان وارد مى شد تيره و تار مى گرديد

 حضرت در چنين زمينۀ غم انگيز و تيره اى انوار درخشان توقيعات حضرت ورقۀ عليا خواهر
 ّورقۀ عليا بهيه حضرت. عبدالبهاء و آخرين بازماندۀ عصر رسولى بهائى فروغى بيشتر مى يابد
  فرمود و يگانهاءبزرگى را ايف خانم پس از صعود حضرت عبدالبهاء در حفظ مصالح امرا نقش

 وفاى حضرت ورقۀ عليا را مى توان در ايمان و. ّحامى مؤثر حضرت شوقى افندى محسوب بود
ّو توقيع بسيار مؤثر، يکى خطاب به احباىد  غرب و ديگرى به شرق که پس از صعود ايشان از قلم ّ

ّدريافت که شايد از مؤثرترين آثار حضرت ولى امرا باشد ّحضرت ولى امرا جارى شد  در. ّ
 : از جمله مى فرمايند١٩٣٢ّبهائيان شرق مورخ  توقيع خطاب به

 ّمتتابعه که ازيد از هشتاد سال به مظلوميتى  محن و بالياى جسم لطيفش از سجن      
 و از عوارض اين دنياى... قيد هموم و غموم برست ّحيرت انگيز تحمل فرمود آزاد شد و از

ّاز حين طفوليت از کأس کدرآشام بليات و رزاياى سنين در بدو حياتش... ّدنيه رهائى جست ّ 
ّاوليۀ ظهور امر اعظم  و در فتنۀ سنۀ حين در اثر تاالن و تاراج اموال اب بزرگوارشٓالهى بنوشيد  ّ

 ...در اسارت و کربت و غربت جمال ابهى سهيم و شريک گشت. فقر و پريشانى بچشيد تلخى
ّحبل تعلقات را بالمره ببريد و. خويش و پيوند بگذشت و از مال و منال بيزار شد از  چون ّ

 جمال ابهى بر هجر... ثال لي و نهارًا طائف گشتپروانۀ جانسوخته در حول شمع جمال بيم
 بحبوحۀ طغيان نقض، آن در. کربتش بيفزود و از جفاى بيوفايان نار حسرتش به فوران آمد
ّکنز ثمين الهى رخ برافروخت و قدر و حيثيتش در جمع اهل  ...بهاء واضح و مبرهن گشت ٓ
 اعلى اين مور ضعيف را در مألپس از صعود حضرت عبدالبهاء به ملکوت ابهى، آن شمع 
 ّالزمۀ عبوديت است تشويق و ّآغوش محبت خود بگرفت و به مهر و شفقتى بى مثيل بر آنچه

 ّمهرش مخمر و به روحات انسش عنصر وجود اين عبد ناتوان به. ترغيب و داللت فرمود



ّتعطفات و تلطفاتش. ّممتزج و از روح جاويدش مستمد  د و به مرورطرفة العينى از ياد نرو ّ
 ٤٣.نپذيرد شهور و اعوام اثراتش در اين قلب حزين نقصان

 که در بارۀ انحطاط ّيانى دراز حضرت شوقى ربانى حفظ امرا را در اين مالحظه فرمودل  سا    
 ّدر مخالفت با حضرت ولى امرا ّاما چون اعمال آن نفوس. افراد عائلۀ مبارکه اظهارى نفرمايد

 که حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا به آنان با ّيد و حتى با بيشرمى با گروه ناقضينىعلنى گرد
 ّشدند و حتى با خانواده اى از دشمنان امرا همکارى انذارات شديدى خطاب فرمود مرتبط

ّبود که حضرت ولى امرا ناچار کيفيت خطا و قصورشان را به عالم ّحتى ازدواج نمودند آن وقت ّ   
 

 ٤٢ص 
 .بهائى اعالن فرمود

ّاهميت ذکر اين تاريخ غم انگيز براى فهم تاريخ امرا در قرن بيستم تنها از        اين جهت نيست ّ
ّکه به فرمودۀ حضرت ولى امرا چون زلزله اى عائلۀ مقدسه را  متزلزل ساخت بلکه از آن رو نيز ّ

 ّبه تصريحات حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى  ام بناّهست که بر مبارزات مشابهى که در آيندۀ اي
 خويشان حضرت شوقى افندى گذشته از عدم. مى افکند امرا جامعۀ بهائى در پيش دارد پرتو
 ّمشهود بود عم ثابت کردند که از ماهيت روحانى و ّصداقت و صميميتى که در اکثرشان

ّحول نموده بود به کلى غافل بودند و نمىّولى امرا م وظيفه اى که الواح وصايا به  د انستند ّ
 در عصر بلوغ بشرى مستلزم آن بوده است که مرکز صاحب اختيارى براى تجديد بناى ٓکه ظهور الهى

 بود اجتماعى وجود داشته باشد و وقوف بر اين امر مستلزم داشتن نيروى معنوى و روحانى نظم
 امرا و سرنوشتى که ّترک کردن ولى. ستند حائز آن باشندکه نفوس مذکور يا نتوانستند و يا نخوا

 ين گروه که سرنوشت ا. خواهد ماند به بار آورد درسى است که تا ابد در تاريخ دور بهائى باقى
 خو انيم دو مطلب همۀ ما که سرگذشتشان را مى  محترم ترين ولى نااليق ترين افراد بشر بودند براى

ّکى اهميت عهد ورا نمايان مى سازد، ي  ّميثاق حضرت بهاءا براى اتحاد بشر و ديگرى تکليفى ّ
 .ّکسانى که در پناهش هستند معين مى کند ثاق براىيکه آن عهد و م

*** 
ّاهل بهاء براى بررسى وقايع دورۀ واليت حضرت شوقى افندى بايد قوۀ تخيل خويش را        به ّ

به ماهيت مأموريت مقدسش بنگرندّکار اندازند و از ديدۀ ولى امرا ّ ّ  راهبر ما در اين طريق .ّ
 خطابات بى شمار محور تعاليم حضرت عبدالبهاء در الواح و. نوشته ها و توقيعات ايشان است

 بديع و قرن جليل اساس دين ا و موضوع در اين دور: "حضرت بهاءا را چنين بيان فرمود
 الفت با جميع ملل و صداقت و امانت و مهربانى رحمت عظمى وشريعت ا رأفت کبرى و 

  نيز چنان که قب مذکور٤٤."اعالن وحدت عالم انسانست صميمى قلبى با جميع طوائف و نحل و



 تأکيد بيان داشته اند که تغييرات عظيمى که در جميع شؤون عالم   شد حضرت عبدالبهاء به همان
 چنين پيش بينى جان کالم.  را در اين عصر ممکن الحصول ساختّاتحاد بين بشر انسانى رخ داده

 نهفته در توقيعات حضرت شوقى افندى در دورۀ سى و شش سالۀ واليت امرا بود و و نيروى
 پيش بينى ّمى توان گفت که محتواى برخى از امهات آثار ايشان شرح جنبه هاى گوناگونى از

 در آن منظر و يعى خطاب به بهائيان غرب صادر فرمود که توق١٩٣١مث در سال . مذکور بود
 :چشم انداز درخشانى را ترسيم فرمود

  
 ٤٣ص 

 اظهار اصل وحدت عالم انسانى که محور جميع تعاليم حضرت بهاءا است صرفًا منبعث از
 وىناشى از آرز احساساتى ناسنجيده و بيان اميدى مبهم و نارسا نيست و نبايد آن را منحصرًا

 در اين دانست که ّ روح اخوت بشرى و خيرخواهى بين مردم انگاشت و هدفش را فقطاءاحي
 مقصدش بسيار برتر و بين افراد بشر و ملل و اقوام تعاون و تعاضدى حاصل گردد بلکه
 پيامش فقط. بيانش بوده اند ّدعويش بسيار عظيم تر از آنست که حتى پيامبران پيشين مجاز به

 مى شود که ممالک و ملل را به هم ّنيست بلکه به روابط ضروريه اى نيز مربوطّمتوجه افراد 
 نيز مستلزم آنست که در بنيان جامعۀ و... د هد و عضو يک خانوادۀ بشرى مى نمايد پيوند مى

 اين. که شبهش را چشم عالم نديده است صورت پذيرد) ارگانيک(کنونى تغييراتى حياتى 
 ّسالح کشورهاى متمدن جهان است، يان جامعه و طالب خلعخواهان تجديد بن... اصل

 اصلى حياتش، در نظم سياسيش، آمال جهانى که به مانند هيکلى زنده در جميع جنبه هاى
ّروحانيش، تجارت و اقتصادش، خط و زبانش متحد  باشد و در عين حال کشورهاى عضو آن ّ

 ٤٥. را حفظ کنندّملى خود ّحکومت متحدۀ جهانى بتوانند آزادانه خصائص
 است که حالت" ارگانيک"کار رفته استعارۀ  ّ از مفاهيمى که بارها در آثار حضرت ولى امرا به     

ّتکاملى رشد و نمو موجود زنده را مجسم  اين استعاره اى است که در آثار حضرت. مى سازد  ّ
 ّد که به وسيلۀ آن رشد و نموحضرت عبدالبهاء ديده مى شو بهاءا و پس از ايشان در بيانات

 ّطى هزاران سال امتداد يافته تا امروز به نقطۀ اوج خود رسيده حياتى و تدريجى بشر که در
 اين تصوير از دو نظر مى توان نگاه کرد، يکى مراحلى است که جامعۀ به. توصيف شده است
 ير افراد بشر است که آنهابه تدريج نظم يافته و منسجم گشته است و ديگرى تصو بشرى پيموده و

 در بارۀ .ر سند ّبه تدريج هر يک از مرحلۀ ناتوانى دورۀ طفوليت به نيروهاى دورۀ بلوغ مى نيز
ّ تحوالت عصر ما در بسيارى از آثار حضرت شوقى افندى مکرر آمده است ّ: 

  و التهابىعصر شيرخوارگى و کودکى بشر بسر رسيده و عالم انسانى حال به هيجان ديگر      
 است که با سخت ترين دورۀ تکاملش يعنى دورۀ بلوغش مالزمت دارد، دوره اى که دچار



ّجوانى و سرکشيش به حد اعلى رسيده به تدريج فروکش مى کند و آرامش و معقوليت غرور ّ 
 ٤٦.متانت که مخصوص دورۀ بلوغ است به جايش مى نشيند و

 ّمفهوم تصويرى از آيندۀ بشر را مجسم فرمود که اهل  حضرت شوقى افندى در بررسى اين      
 ّآماده ساخت که با عامۀ مردم و با دولت ها و رسانه هاى جمعى در تمام ّبهاء را طى سه نسل گذشته

 :ّگويد و آينده اى را که آئين بهائى در ارتفاع بنايش مى کوشد مجسم نمايد جهان سخن
 ّ بهاءا مقرر فرموده مستلزم آنست که يک جامعۀانسان به نحوى که حضرت وحدت نوع      

  
 ٤٤ص 

 ّپيوسته متحد ّمتحد جهانى تشکيل يابد که در آن تمام ملل و نژادها و اديان و طبقات کام و
 ّمرکبه اش تمامًا و يقينًا اءگشته و در عين حال استقالل دول عضوش و آزادى و ابتکار اعض

 ّمى توان تصورش را نمود بايد داراى ّ متحد جهانى تا جائى کهاين جامعۀ. محفوظ مانده باشد
 امناى تمام نوع انسان بالمآل جميع منابع ملل آن ّيک هيأت مقننه باشد که اعضايش به منزلۀ

 گيرد و قوانينى را وضع کند که براى تنظيم حيات و رفع جامعۀ جهانى را در اختيار خود
 در چنان جامعه اى يک هيأت.  اقوام الزم و واجب استملل و حاجات و ترميم روابط جميع

ّنيروى پليس بين المللى مصوبات هيأت مقننه را اجر ه به پشتيبانى يکّمجري   کند، به تنفيذاءّ
 و نيز يک محکمۀ. ّپردازد و وحدت اصليۀ تمام جامعۀ جهانى را حفاظت نمايد قوانينش
 ّعناصر مرکبۀ اين نظام جهانى را داورى کند وتشکيل شود که تمام دعاوى حاصله بين  جهانى

 از منابع اقتصادى جهان تحت نظم درآيد و... حکم نهائى و الزم االجرايش را صادر نمايد
 ّمواد خامش بهره بردارى و استفاده شود، بازار فروشش توسعه و هماهنگى يابد و

  ٤٧.محصوالتش به طور عادالنه توزيع شود
 که" دور بهائى"رسالۀ  در تفسير نظم ادارى درّحضرت ولى امرا ّبه مؤسسۀ واليت امرا 

ٓولى امرا امر الهى را : اشاره فرموده است خود نمايندۀ آن بود چنين  قادر مى سازد که نظرى بلند"ّ
 ى تمامبا روشن ّ اين موهبت عظيم ولى امرا٤٨."ّبدون انقطاع در طى نسل هاى آينده داشته باشد و

 دورنماى. پديدار گرديد ّدر توصيف حضرتش از کيفيت دوگانۀ مسير تاريخى بشر در قرن بيستم
 مى يابد، يکى نيروى ترکيب و ديگرى ّامور بين المللى به فرمودۀ ايشان با دو قوه تغيير شکل

 تو آنچهدر پر. ّکنترل و تسلط بشر بيرون است نيروى تحليل که هر دوى اين نيروها در اساس از
ّحضرت ولى امرا در بارۀ مبادالت اين دو نيروى متضاد به امروز بر ديدنش توانائيم پيش بينى ّ 

 يک دستگاه ارتباطات و مخابرات بين المللى به وجود آيد که با: "است راستى شگفت انگيز
 کشورها به  قدرت و پيش بينى فرمود که٤٩..."حيرت انگيز و نظم و ترتيبى کامل به کار افتد سرعتى

َعنوان داور و حکم براى سرنوشت بشر ضعيف خواهد شد، انحطاط عمومى  اخالقى در انسجام َ



 واسطۀ فسادى که در و پيوستگى اجتماع تأثير مهلکى خواهد داشت، مردم از سياست به
 ّوضع حضرت ولى امرا به در مقابل اين. دستگاهش رخنه کرده مأيوس و دلسرد خواهند شد

 ّکه به تصور احدى از معاصرين ايشان مفاهيمى اشاره فرمود که در عالم به وجود خواهد آمد
 د ار رفاه انسان و تنسيق و تنظيم که عهده درنيامده است از قبيل تأسيس بنيادهاى جهانى

ّفعاليت هاى اقتصادى باشد، تعيين موازين  ّبين المللى و تشويق همبستگى و اتفاق ميان نژادها ّ
ّامرا بيان فرمود که اين تحوالت و تحوالتى ديگر بالمآل ّحضرت ولى. رهنگ هاى مختلفو ف ّ 

  به وجود خواهد آورد که امر بهائى را در آينده قادر خواهد ساخت که بهتر و اوضاع و شرايطى را
 

 ٤٥ص 
ّمؤثرتر به اجراى مأموريت خويش در عالم انسان موفق گردد ّّ. 

در تبيين آثار مقدسۀ بهائى که وظيفۀ خاص ايشان بود بهّحضرت ولى امرا ّ  ّتحوالت مشابهى ّ
 ديگر نيمکرۀ غربى اشاره فرمود که مربوط به نقشى است که امريکا و به ميزانى کم تر ملل

 چنان پيش بينى را در زمانى فرموده بود ّقب بايد گفت که حضرت ولى امرا.  نماينداءبايد ايف
 آن کشور طرفدار گوشه گيرى و انزوا در صحنۀ جهانى ّيت مردم امريکا و نيز سياست خارجىکه اکثر
 فرمود که امريکا در سازمان دادن و ايجاد توافق در امور عالم انسانى با وجود اين پيش بينى. بودند

 تعيين کننده خواهد داشت و بهائيان را يادآور شد که حضرت عبدالبهاء بيان سهمى بزرگ و
 که امريکا نه براى آنکه مردمش لياقت يا امتياز مخصوصى داشته باشند بلکه از آن داشته اند

ّجهت که ترکيب اجتماعى و تحوالت سياسيش داراى ماهيتى مخصوص است استعداداتى دارد ّ 
ّاولين ملتى باشد که اساس تفاهم بين المللى را پايه گذارد"که مى تواند   حقيقت حضرت در." ّ

 همان جهت حرکت اء پيش بينى فرمود که مردم نيمکرۀ غربى روز به روز بيشتر درعبدالبه
  ٥٠.خواهند کرد

  نمايد از قبل در خطاباءبشر ايف نقشى که جامعۀ بهائى بايد براى تکميل سير تاريخى      
 :تصوير شده بود ّحضرت باب به پيروانش در اول پيدايش آئين حضرتش

ٓدر اين ايام حامل پيام الهى هستيداى ياران عزيز من، شما   شما آن نفوس مستضعفين هستيد ...ّ
ّو نريد ان نمن على الذين: "که در قرآن فرموده  ."استضعفوا فى االرض و نجعلهم الوارثين ّ

 مى نمايد و در صورتى مى توانيد به اين درجۀ عاليه  خداوند شما را به اين مقام عالى دعوت
 دنيوى را زير پا گذاشته و مصداق اين آيه شويد که در قرآن مقاصدبرسيد که تمام آمال و 

 به ضعف و عجز خود نظر"... ال يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون عباد مکرمون: "مى فرمايد
 به نام خداوند قيام کنيد،... عظمت خداوند مقتدر و تواناى خود ناظر باشيد نکنيد، به قدرت و

 ٥١.خواهد بود شما ّه او توجه کنيد و يقين داشته باشيد که باالخره فتح و فيروزى باّتوکل نمائيد و ب به خدا



 : فرمود امريکاى شمالى چنين ابراز  نواياى قلبى خويش را با ياران١٩٢٣ّحضرت ولى امرا در سال        
 مانى که قواىز بايد دعا کنيم که در اين زمان که ابرهاى تيرۀ نااميدى جهان را فراگرفته است،

 بشرى را تهديد مى کند، تاريک طبيعت و کينه و طغيان و هرج و مرج و ارتجاع اساس جامعۀ
ّزمانى که نتائج گرانبهاى مدنيت در محک امتحانات بى سابقه  افتاده است، در چنين زمانى ّ

ّوجود قلت جمعيت بهائى که در ا همۀ ما بايد بيش از پيش واقف و آگاه باشيم که با  نبوه کثيرّ
  

 ٤٦ص 
 ٓمردم جهان غرق است فقط مائيم که واسطۀ وصول فضل و عطاى الهى در اين زمانيم و
 ايمانى ّرسالت ما است که براى سرنوشت بشر حياتى است و فوريت دارد لهذا چون به چنين

ٓمتوسليم بايد براى تحقق مقصد مقدس الهى در انجمن بنى آدم قيام ّ ّ   ٥٢.نمائيم ّ
*** 

 خانواده ّ شوقى افندى با آگاهى کامل از اوضاع منحط اجتماع و عواقب خيانت افرادحضرت
 يک تنه قيام فرمود و ّکه بنا بود معين و ظهيرش باشند و محدوديت منابع موجود در جامعۀ بهائى

 .آورد ّ مأموريت موروثى اش فراهماءوسائل و وسائط الزمه را براى اجر
 ّموظف د انستند که محافل روحانى که به تشکيلش  کم و بيش مىّاکثر بهائيان بدون شک      

ّگشته اند حائز اهميتى است بسيار بيشتر از اينکه فقط عم امور جامعۀ  حضرت . بهائى را اداره کند ّ
ٌسرج نورانية و: "ّروحانيه چنين فرمود ّعبدالبهاء که خود رهبر اين تحول بود در بارۀ محافل ّ ٌ 

ٌية ينتشر منها نفحاتٌحدائق ملکوت  القدس على اآلفاق و يشرق منها انوار العرفان على االمکان ّ
ّعلى کل الجهات و هى اعظم سبب لترقى االنسان فى جميع الشؤون و  و يسرى منها روح الحيات ّ ّ 

 ّديگر بر ذمۀ حضرت شوقى افندى بود که جامعه را يارى دهد تا مقام و وظائف   اين٥٣."االحوال
ّهاى مشورتى محلى و ملى را بشناسند و امتيازش را در چارچوب نظم ادارى کههيأت   حضرت ّ

 بسيارى از. دريابند ّبهاءا آفريده و الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء لوازمش را معين فرموده
انجمنى روحانى است که در آن سازمان ٓپيروان آئين بهائى چنين مى پنداشتند که امر الهى اصو 

 جزئى از اجزائش به شمار نمى آيد لهذا حضرت دارى ولو آنکه مخالف آئين بهائى نباشد هرگزا
 تأکيد فرمود که کتاب اقدس و الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء  ّولى امرا براى اصالح اين اشتباه

 واحد بهّ اليتجزى از يک ءيکديگر را تأييد مى کنند و دو جز... همديگرند بلکه ّنه تنها متمم"
ّ و بهائيان را مکلف ساخت تا در حقائق اصليۀ آئينى که به آن٥٤"رو ند مى شمار  گرويده اند غور و ّ

 :بررسى نمايند
 عالم روحى تازه دميده است که به د انند حضرت بهاءا در اين  بسيارند نفوسى که مى     

 هر و نمايان است و هم بهجانفشانش ظا درجات مختلف، هم مستقيمًا در مجهودات پيروان



 و. ّعام المنفعۀ نوع پرستانۀ ديگر هويدا و آشکار ّطور غير مستقيم در قالب برخى از مؤسسات
 شايد در عالم امکان تأثير و نفوذ نتواند داشت مگر آنکه در اين روح قدسى چنان که بايد و

 تعاليمش مربوط باشد،ّتجسم يابد، نظمى که به نام مبارکش و با اصول  قالب نظمى مشهود
 ٥٥.وفق حدود و احکامش عمل نمايد نظمى که بر

  
 ٤٧ص 

 بين آئين ّپيروان امر بهائى را نيز متوجه اين نکته ساخت که چه تفاوت اساسى و باهرى است
 شده است و اديان ّحضرت بهاءا که در آثار مقدسش تفصيل تدارکات چنان نظم مستندى ذکر

 ادارۀ امور و تفسير مقصد انبيائش ّمقدسشان غالبًا از بحث در بارۀ دو مسألۀماقبلش که کتاب هاى 
 ّحق با رايت اقتدار از مشرق امر ظاهر و. ختم شد ّنبوت: "به فرمودۀ حضرت بهاءا. خالى است

 ٓالهى در اين عصر به فرمودۀ حضرت شوقى افندى بر خالف اديان پيشين، ظهور." مشرق
ّساخته که احکام و مؤسساتش متضمن يک  ّرا متولد" زنده اىّموجود حى و "  " ٓسيستم و نظم الهى"ّ
 ّسازمانى براى اتحاد جهانى و اعالن حکومت خير و عدالت"و " اجتماع آينده نمونه اى براى"و 

 .است "در جهان
 ابند که محافلدري ّ از اين رو بهائيان به فرمودۀ حضرت ولى امرا مى بايست کوشش کنند تا     

ّروحانى ملى و محلى که امروز با زحمت به تشکيلش پرداخته اند  پيشاهنگان همان بيت ّ
 اين نظر آنها جزئى از آن نظم ادارى از. العدل هائى هستند که حضرت بهاءا تعيين فرموده است

 ّ قابليت آن راداشته ثابت خواهد کرد که نه تنها دعوى خود را مبرهن"مى باشند که در وقت خود 
 ٓبديع الهى محسوب گردد بلکه نمونۀ کامل آنست و بايد در ميقات داراست که به منزلۀ هستۀ نظم

  ٥٦."را فراگيرد خود عالم انسانى
 داشت و اين امر بر ّآنچه مذکور شد با برداشت هاى ديرين از ماهيت و نقش دين اختالف      

 امتحانشان انداخت و جوامع بهائى با يار گران آمد و بهقليلى در جامعه هاى نوخاستۀ غرب بس
 عزيزشان به طريقت هاى روحانى ديگرى که بيشتر ّکمال تأسف ميد يدند که بعضى از همکيشان

ّاما براى اکثريت بزرگ بهائيان رسائل و. ايشان جدا مى شوند موافق مذاقشان بود روى آورده از ّ 
 دور"و " هدف نظم جديد جهانى"را صادر مى شد از قبيل ّقلم ولى ام پيام هاى مهيمنى که از

 شديد بر موضوعى مى افکند که بيش از همه مورد نيازشان بود يعنى برايشان رابطۀ پرتوى" بهائى
ّحقائق روحانى و ترقى و تحول اجتماعى را کام روشن مى ساخت و آنان را بين  برمى انگيخت ّ

 .يابند ّر پايه گذارى آيندۀ بشريت سهمى عظيمکه با عزمى راسخ برخيزند و د
 ّطرح هائى معين ّحضرت ولى امرا براى تشکيالت الزمه و ترتيب چنين کار بزرگى نيز       

 عبدالبهاء خاتمه يافت و دور بهائى با درگذشت حضرت" عصر رسولى"فرمود و اعالم فرمود که 



 نظم ادارى بهائى در سراسر کرۀ  کند که در آنزيست مى" عصر تکوين"جامعۀ بهائى امروز در 
 در. نهفتۀ جامعه سازش آشکار خواهد شد ّزمين مرتفع و تشکيالت و مؤسساتش برپا و نيروهاى

 آمد که نهايتًا به حلول جامعۀ مشترک المنافع بهائى دور بهائى فراخواهد" عصر ذهبى"آيندۀ دور 
ّقوۀ نباضى . ّرۀ خاک تأسيس شود و مدنيتى جهانى به وجود آيدٓالهى بر ک  خواهد رسيد که در آن ملکوت ّ

ّ ق الهى نخست وجدان انسانى را بيدار کرد، قوه اى که تأثيراتّالظهور کالم خ که با ٓ 
  عباراتى ّانقالبيش را در اجتماع، حضرت عبدالبهاء اعالن فرمود حال آن را مبين منصوصش در

 
 ٤٨ص 

 ميثاقى که عهد و.  اقتصادى که بحث رايج قرن بود تشريح فرمودّمتناسب با تحوالت سياسى و
 مقاومت ناپذير حضرت بهاءا بين خود و پيروانش تأسيس فرمود اين جريان را نيروئى
ّاتحاد و اتفاق نوع انسان مى بخشيد و بر ابعاد مجهودات بهائى پرتو شديد مى افکند و سرچشمۀ  . مى گشت ّ

  جامعه هاى بهائى ايران را تشويق فرمود که مجالس شور تشکيل دهند وحضرت عبدالبهاء      
ّنبود اما مسؤوليت ادارۀ امور" محفل روحانى"اگرچه آن روزها نام اين انجمن ها   جامعۀ بهائى بر ّ

 ّداد هر کس که شم تاريخ داشته ّدر پرتو تحوالتى که بعدًا در اين زمينه رخ. عهده شان نهاده شد
 ّاولين محفل روحانى جهان محفلى بود که در ّيت اين حقيقت را انکار نتواند کرد کهّباشد اهم

 تحت هدايت. حضرت شوقى افندى تأسيس گرديد ّ يعنى همان سال تولد١٨٩٧طهران در سال 
 ّامرا به تناوب برگزار مى کردند به تدريج به مؤسسۀ حضرت عبدالبهاء جلساتى که چهار ايادى

 ّبدل شد که در ادارۀ امور هم در سطح ملى و هم در طهران" روحانى مرکزى محفل"م ديگرى به نا
 در زمان صعود حضرت عبدالبهاء بيش از سى محفل روحانى. کشور به کار پرداخت پايتخت
 ّملى ّ حضرت ولى امرا اعالن فرمود که محفل١٩٢٢در سال . در ايران تأسيس شده بود ّمحلى

 ّزيرا احصائيۀ معتبرى  به تعويق افتاد١٩٣٤اين امر تا سال . يران بايد تأسيس شودروحانى بهائيان ا
 .نداشت ّشور روحانى معين کرده باشد وجود ّکه تعداد بهائيان هر محل را براى انتخاب نمايندگان انجمن

ّترکستان روسيه اولين محفل روحانى خود را تشک ّ در خارج ايران احباى عشق آباد در       يلّ
 در امريکاى شمالى. االذکار در آن شهر سهمى عظيم داشت ّدادند که در بناى اولين مشرق
 ،"انجمن شور"، "هيأت مشورت"متفاوت تشکيل شد از قبيل  ّانجمن هاى متعددى به نام هاى

 ّاما همۀ آنها به تدريج به صورت. کارهاى مشابهى به عهده داشتند که همه" هيأت خدمت"
 ّتخابى درآمدند که همان پيشروان محافل روحانيه بودند و تا زمان درگذشتان هيأت هائى
 عبدالبهاء، در امريکاى شمالى شايد چهل انجمن از آن مجامع موجود بود و به تدريج حضرت

ّباالخره به تشکيل محفل ملى بهائيان امريکا و کانادا منجر شد  شروعش از ّاين محفل ملى. ّ
 ساختن مشرق  براى١٩٠٩  بود که در سال (Temple Unity Board)"  انجمن معبد وحدت"



ّملى تأسيس شد اما دو  به عنوان محفل١٩٢٣االذکار آينده به وجود آمده بود و اگرچه در سال  ّ 
 ّحضرت ولى امرا وضع فرموده ّ بود که انتخابش بر اساس مقرراتى که١٩٢٥سال بعد در سال 

 بريتانيا و آلمان و اطريش و هند و برمه و مصر و ريخ در جزائرقبل از اين تا. بودند صورت گرفت
 .ه بود شدّسودان محافل روحانى ملى تأسيس

     همچنان که تشکيل محافل ملى و محلى ادامه مى يافت حضرت ولى امرا ّ ّ  تأکيد بر آن ّ
 آن کشورها بهمدنى  ّداشتند که اين محافل الزم است به عنوان شخصيت هاى حقوقى تحت قوانين

 
 ٤٩ص 

 امالک را به ّثبت رسند و با حصول تسجيل رسمى به هر نوع که باشد مؤسسات ادارى مى توانستند
 قانونى پيدا کنند که براى ّنام خود به ثبت رسانند و قراردادهاى حقوقى ببندند و کم کم شخصيت

 ّتحول ادارى چناناين مرحله از  حضرت شوقى افندى به. حفظ مصالح امر بهائى حياتى بود
ّاهميت دادند که حتى سواد عکسى آن اسناد را به ّ  عنوان يکى از مواضيع برجسته در سالنامه هائى ّ

 چون قصر بهجى دوباره به دست بهائيان افتاد و. چاپ رساندند پى در پى به" عالم بهائى"به عنوان 
ّبه صورت اوليه کام  ّشد حضرت ولى امرا مجموعه اىتعمير و به اسباب و اثاث مناسب تجهيز  ّ

ّعکس هاى اسناد مهم را در آن محل مقدس در معرض تماشاى زائرين که تعدادشان از اين ّ ّ 
 .افزايش مى يافت نهادند تا هم سبب تشويق و هم تعليم آنان گردد

ّ آغاز شد که اول محفل ملى بهائيان امريکا و کاناد١٩٢٧محافل در   اقدام به تسجيل       ا قانونّ
 بهائى به  جامعۀاءنظامنامۀ محفل را تدوين کرده آن را دو سال بعد به عنوان هيأت امن اساسى و

  خود را به١٩٣٢  فوريۀ سال١٧ّمحفل روحانى شيکاگو اولين محفلى بود که در . ثبت رساندند
 ونه اى بهثبت رسيد نم  مارچ همان سال به٣١ثبت رساند و چون محفل روحانى نيويورک نيز در 

 ّمحفل ملى بهائيان. نمودند دست داد که جميع محافل عالم براى ثبت محفل خود از آن پيروى
  از هم تفکيک يافت تشکيل شد١٩٤٨در سال  کانادا پس از آنکه دو جامعۀ بهائى امريکا و کانادا

 هشناسائى محفل خود را تحت قوانين مدنى کشور ب ّ موفق شد که١٩٤٩و يک سال بعد در 
 ّکشور برساند و اين پيروزى را حضرت ولى امرا چنين صورت الئحه اى به تصويب پارلمان آن

 ٥٧."است ٓالهى در تمام عالم چه در شرق و چه در غرب بى همتا و بى سابقه در تاريخ امر"ستودند که 
 لب حياتادارى حضرت شوقى افندى را از اقدامات ديگرى که براى تعيين قا چنين مشاغل      

 از ّجامعۀ بهائى الزم بود باز نداشت و مهم ترين اين اقدامات کار دشوارى بود که فقط روحانى
 مستقيمًا و به طور مستند ّشخص ولى امرا برمى آمد يعنى آنکه ترجمۀ آثار بنيانگذاران امرا را

  کلمات مکنونه، کتاب ايقان وترجمۀ. دهد در دسترس پيروان روزافزون غيرايرانى امر بهائى قرار
 جمع آورى شد و به نام منتخباتى از آثار حضرت بهاءا به گنجينۀ گرانبهائى که با عشق و بصيرت



 مناجات هاى حضرت بهاءا و لوح ابن ذئب و ترجمه و تلخيص تاريخ نبيل چاپ رسيد، ادعيه و
 . روحانى اهل ايمان گرديدّعنوان مطالع االنوار منتشر شد کل سبب تغذيۀ که به

 ّکه سبب غناى روحانى زائران ارض اقدس مى شد اماکن مقدسه بود که حضرت ديگر امرى      
 . بازسازى فرمود آنها را ّامرا غالبًا با صرف وقت و زحمت خريدارى و با عشق و دقت تمام  ّولى

 سود امرا استفاده صتى بهّهمچنين حضرت شوقى افندى با شم اعالى تاريخى خود از هر فر
 ازدواجى را که بين زنان مسلمان  محکمه اى شرعى در مصر عقدنامۀ١٩٢٥مث در سال . مى نمود

  ّدين بهائى دينى به کلى"فتوى داده بود که  و مردان بهائى واقع شده بود باطل ساخت و اکيدًا
 

 ٥٠ص 
 مسلمانى و لهذا نمى تواند با هيچ" (م شناختهيچ بهائى را نمى توان مسل"و اينکه " ّمستقل است
 امرا از آن ّ اين امر که به ظاهر شکستى براى بهائيان بود حضرت ولى٥٨).عقد زواج بندد

 اهل بهاء که امر بهائى دينى ّاستفادۀ فراوان فرمود و حکم محکمۀ مذکور را براى اثبات مدعاى
 .المللى به کار برد افل بينّمستقل ست و شعبه اى از اسالم نيست در مح

*** 
 جهانى در حالى که جامعۀ بهائى مشغول نهادن اساس تشکيالت اداريش بود تا بتواند در امور      

 امرا بنيان نظم ّ نمايد سير تحليل و انهدام نيز که به تشخيص حضرت ولىاءّنقشى مؤثر ايف
 بسيارى از صاحب نظران اگرچه. فزوداجتماعى جهان را متزلزل مى ساخت بر سرعت خود مى ا

ّمصمم چشم مى پوشيدند اما در ّدر علوم اجتماعى و سياسى از علت اصلى اين جريان به نحوى ّ 
 ّبه موضوع هاى صلح و رفاه و ترقى به اين زمان پس از گذشتن ده ها سال در کنفرانس هاى مربوط

 شود که از تأثير نيروهاى روحانى وشنيده مى  ذکرش مى پردازند چنان که حال در چنان مجامعى
 براى يک خوانندۀ بهائى بيان. انسان سخن مى گويند ّاخالقى و لزومش در حل مشکالت عمدۀ

 طنينى از انذارات حضرت بهاءا است که يک صد سال پيش از چنان افکار ديررسى انعکاس و
 سواد نحاس امم را... الم ضعيف شدهّقوه و بنيۀ ايمان در اقطار ع: "فرمود آن به رؤساى کشورها

  ٥٩."نموده اخذ
ّمسؤوليت اين فاجعۀ عظيم به فرمودۀ حضرت ولى امرا در مرحلۀ        ّاولى بر ذمۀ رهبران دينى ّ
 که به نام خدا تظاهر مى کنند ولى ّشديدترين مالمت حضرت بهاءا متوجه کسانى است. است

 ّهمواره بزرگ ترين مانع براى پيشرفت تمدن ّ و تعصبات را کهدر حقيقت خروارى از خرافات
 حضرت بهاءا با آنکه از خدمات. خوش باور مى نمايند بوده است بار تودۀ مردم ساده لوح و

 ستايش مى فرمايد در بارۀ علماى خودکامۀ مذهبى که در سراسر ّانسانى بسيارى از روحانيون
ٓرشد و ترقى بوده حتى بين بشر و انبياى الهى نيز همواره مانع بزرگىبشر و  تاريخ بشرى حائل بين ّ ّ 



 که حال کدام ضيق و تنگى است که ازيد از مراتب مذکوره باشد: "وجود آورده اند مى فرمايد به
 عصرى که  در٦٠..."د اند نزد کدام رود ّاگر نفسى طلب حقى و يا معرفتى بخواهد نمايد نمى

 سرخوردگى و يأس ليم و تربيت عمومى تعميم يافته است اثرات چنانپيشرفت هاى علمى و تع
 ّاغلب روحانيون مذاهب .ّسبب شده که در اين زمان ايمان به دين بالمره از ميان رخت بندد
 پيام جانبخش حضرت بهاءا را مختلف که خود از مقابله با بحران روحانى کنونى عاجزند چون

 . مقاومت و مخالفتش برخاستند اديده گرفتند و يا بهشنيدند يا نفوذ معنويش را ن
  سوءکسانى را که از اين خأل روحانى  با قبول اين حقيقت تاريخى نبايد ضررهاى وارده از      

  
 ٥١ص 

 يکى از آتش طلب و ايمان در قلوب بشر خاموش شدنى نيست و. استفاده نموده اند از خاطر ببريم
 ّوقفه اى پديد آيد قوۀ  چون به نيروى ايمان خيانت رود يا در آنّخواص فطرت هر انسانى است و

 باشد سوق مى يابد تا در حول آن عاقلۀ بشر به جستجوى کانونى ديگر ولو آنکه بى ارزش و ناقص
 خطراتى را که جنبه اى اجتناب ناپذير از حيات تجارب خود را نظام بخشد و جرأت آن را يابد که

 افندى به پيروان امر بهائى با بياناتى شديد و صريح ن رو حضرت شوقىاز اي. است پذيرا شود
 علل فاجعۀ روحانى که بين دو جنگ جهانى قسمت بزرگى از هشدار داده تا بکوشند که از
 :يابند جهانيان را فراگرفته آگاهى

 اهوهي  عرش قلوب بشر از وجود خداوند متعال خالى گشته است و جهان بت پرست با شور و     
 نموده و به دست نياز به سوى خداهائى دروغين که آفريدۀ ابلهانۀ اوهام بشرى است بلند

 روزگارند که خود را ّکاهنان اين بتخانه سياسيون و دنياپرستان... ستايش و نيايش مشغول است
 اورادشان. انسان قربانيانش گوشت و خون هزاران هزار کشتگان. د انند حکماى عصر مى

 دل پردرد و سوختۀ بخورش دود. اى پوسيده و تکرار عبارات گستاخانه و بيشرمانهزمزمه ه
 ٦١.خانمان ها و مصدومين است ماتمزدگان و بى

 چون انحطاط در نشاط دينى به وجود آمد مرام هاى مهاجم چون امراض مسرى گسترش      
 هرچند هر  کردنداءرا ايفسه نظام و سيستمى که در حيات انسان در قرن بيستم نقش اصلى . يافت

 ّماهيت مخصوصشان با ّسه نظام در فساد و تباهى ايمان با يکديگر شريکند اما در امور ثانوى،
 مرام هاى ظلمانى و نادرست و ّيکديگر تفاوتى شديد داشت و حضرت ولى امرا آنها را
  مخصوصًا ما را ازّحضرت ولى امرا .ناراست توصيف کرده که سبب تباهى پيروانشان مى گردند

ّسه خداى کاذب يعنى مليت پرستى، نژادپرستى  .د ارد و کمونيسم بر حذر مى ّ
 آغاز شد حاجت به توضيح زيادى "راهروى به سوى رم" با ١٩٢٢رژيم فاشيستى که در سال       

 وددر ماه هاى آخر جنگ جهانى دوم ناب ندارد زيرا بسيار پيش از آنکه رژيم مذکور و رهبرش



ّشود مضحکۀ اکثريت مردم حتى کسانى که اول ّ ّخاصيت برجستۀ. طرفدارانش بودند گشته بود ّ ّ 
 بر به وجود آورد که چون جرثومۀ سرطانى در سايرخ ّمقلدين بى فاشيسم در اين بود که سپاهى از

 آتشدهسال منتشر و سارى گشتند و بر خالف فطرت روحانى انسان با اشتعال  نقاط جهان تا چند
 تور همه جا در مردم بدبختى که به. و ار دولت را معبود مردمان مى ساختند وطن پرستى ديوانه تند

 مى ترساندند و به هر کس ّانداخته بودند توهمى ايجاد کرده، آنان را از تهديدهاى خيالى و بى پايه
 شيست هافا." انسان است جنگ سبب شرافت روح"د اشت تلقين مى کردند که  که گوش فرامى

 ّاما امروز معاصران ما مى بينند که آن نمايش هاى پرطمطراقى پر از علم و کتل به راه مى انداختند
 ّگذاشته اند که حتى کلماتى را از قبيل همه چه ميراث زهرآگينى براى عصر ما باقى

  
 ٥٢ص 

 .نمودند وارد فرهنگ سياسى ما" مفقود االثرها"  يعنى (desaparecidos)"  دساپارسيدوس"
 را  مرام نازى که با فاشيسم در بت پرستى دولت شريک بود فرياد مخوف و کهنه ترى  

 " خالص نژاد پاک و"برمى آورد که در درون سياهش وسواسى نهفته بود که پيروانش آن را 
 عزم راسخى را که ّبديهى بودن بطالن اصولى که مرام نازى بر آن استوار بود شدت و. مى ناميدند

 ّنظام نازى در توحشى که .د اد مدد آن مقاصد نابودکننده اش را به پيش مى برد تخفيف نمىبه 
 گروه مردمانى را که بى ارزش مى شمرد يا ّبرنامۀ کشتار منظم. مترادف با نامش گشته نظير نداشت
ّآنان را براى آيندۀ بشريت مضر مى  ز اين برنامهبه کار افتاد و انهدام تمام يهوديان جزئى ا د انست ّ

 نازى بر اينکه نژاد برتر بايد بر جهان حکومت نمايد سبب گرديد که باالخره اصرار مرام. بود
 ّعبدالبهاء در بيست سال قبلش تحقق پيدا کند و آتش جنگى جهانى بسيار پيشگوئى حضرت
 زمان ما باقىاز مرام نازى و فاشيسم آنچه که تا . ّجنگ اول سراسر عالم را فراگيرد وحشتناک تر از

 مانده خاکروبه اى است از اصطالحات و کلمات و عالئم و مدال هائى که عناصر حاشيه نشين
 استفاده مى کنند و در اجتماع امروز که از فساد اقتصادى و اجتماعى محيط به ستوه آمده اند از آنها

ّغياب حل مشکالتشان خشم نافرجام خويش را بر سر اقليت ها ّ  ّو آنان را علتخالى مى کنند  ّ
 .د انند و مالمت مى نمايند حرمان خويش مى

ّکه حضرت عبدالبهاء به صراحت مشخص نمود و حضرت ولى امرا با اسم خداى کاذبى را        ّ 
ّمذمت فرمود همان بود که در اول پيدايشش در اواخر جنگ اول جهانى نخستين ّمعرفى و ّ ّ 
 ّتصور ساليان دراز. سيس شده بود بيرحمانه نابود ساختّدموکراسى را که در روسيه تأ حکومت

 پايه گذارش بود بانى (Vladimir Lenin)ر فت که سيستم جماهير شوروى که والديمير لنين    مى
 وقايع تاريخى معلوم شد چنين ّاما در پرتو. خير و قهرمان عدالت اجتماعى براى بشر است
 حال کشف شده شواهد ترديدناپذيرى مدارکى کهّتصورى چقدر باطل و عجيب است و اسناد و 



 چه حماقت هاى بى پايانى را مرتکب د هد که آن سيستم چه جنايات هولناک و را به دست مى
 ّتوطئۀ لنينيستى بر ضد فطرت بشر از. است شده که در تاريخ شش هزار سالۀ بشرى نظير نداشته

 ّکه تا آن وقت کسى تصورش را هم نمى کردبه درجه اى  جمله شامل کشتن آتش ايمان به خدا بود
 ّامروز نظر فرضيه سازان سياسى هر چه باشد کسى. عمل درآورد تا چه رسد به اينکه به مرحلۀ
 جوامعى که از بخت بد تحت سيطرۀ چنين حمالتى به فطرت انسانى براى  ّنيست که تعجب کند که

 و افسوس که. ياسى چيزى به بار نياوردنتيجه و ثمرى جز انهدام اقتصادى و س شوروى افتادند
 ّتأثيرات منفى روحانيش در درازمدت آن شد که آزادى طلبى مشروع مردمان تحت نتيجۀ
 .را در اطراف دنيا به راه غلط انداخت و بر خدمت مرام منحرف فاسدش گماشت استعمار

  وقايع تاريخى مدهشىديانت بهائى پرستش بت هاى آفريدۀ اوهام بشرى نه به سبب از نظر      
 چون به .ّزائيدۀ آنهاست بلکه به سبب درس هائى که به ما مى آموزد بسيار قابل تأمل است که
 

 ٥٣ص 
 سايه افکنده عقب بنگريم و به جهان تاريکى نظاره کنيم که اين نيروهاى اهريمنى بر آيندۀ بشر

 ّمستعد قبول چنان که او رابودند از خود مى پرسيم که چه ضعفى در طبيعت بشر وجود داشت 
 "مرد سرنوشت "  Mussolini) (Benitoکسى را چون بنيتو موسولينى  . نيروهائى ساخته بود

 را چيزى جز محصول دماغى (Adolf Hitler)ّشناختن يا فرضيه هاى نژادى آدولف هيتلر  
 اهير شوروىّاصولى که اتحاد جم مريض انگاشتن يا به تفسير جديدى از تجارب بشرى بر اساس

 اعتقاد داشتن همگى نشانۀ آنست که قسمت   را به وجود آورد(Josef Stalin)ژزف استالين  
 عقل خود را از دست داده بودند و در قبال اين امر ّعمده اى از رهبرى روشنفکران جهان تعمدًا

 م بايد دير يابا انصاف و بيطرفى در مقام تحقيق و قضاوت برآئي اگر. بايد جوابگوى آيندگان بود
ٓتوجه کنيم که شيرازۀ تمام کتب مقدس اديان الهى است زود به حقيقتى ّ  :بهاءا به فرمودۀ حضرت. ّ

 در... ّاين تجليات ... و صفات و مرآت کينونت خود قرار فرموداءّمظهر کل اسم... انسان را      
 حقيقت شمع و سراج درّحقيقت انسان مستور و محجوبست چنانچه شعله و اشعه و انوار 

  ٦٢.شايد د هنده اى مجالى را صيقل اين شمع و سراج را افروزنده اى بايد و اين مرايا و... مستور است
 تحليل دلباختگى به مرام هائى که بشر به فکر خويش آفريده نتيجه اش آن بود که حرکت سير      

 غرائز انسانى و ترغيب پست ترينو انهدامى را که سبب خرابى بنيان حيات اجتماعى و تقويت 
ّخونخوارى و توحشى که جنگ اول جهانى پديدار. است سريع تر نمايد  ساخت اکنون يکى از ّ

 اين است که. گرديد جنبه هاى حاضر و دائم حيات اجتماعى بشر در بسيارى از نقاط جهان
 جرمين يهرعون الىحشرنا الم کذلک: "حضرت بهاءا بيش از يک قرن پيش چنين انذار فرمود

ّيهطعون الى النار و يحسبون انها... ّالطاغوت    ٦٣."نور ّ



 
 ٥٤ص 

 سفيد است
 

 ٥٥ص 
 فصل ششم

ّچون بنيان ادارى امر الهى نضج گرفت حضرت ولى امرا توجه خويش را به ّ  وظيفۀ ديگرى ٓ
 ى حضرت عبدالبهاءتبليغ  نقشۀاءمعطوف فرمود که ناچار سال ها به تعويق افتاده بود و آن اجر

 ّگروهى از مروجين امرا که معروف به .امر بهائى در ايران بسيار خوب پيشرفت کرده بود. بود
 بعدًا به دستور حضرت عبدالبهاء مأمور شدند خدمات ّمبلغين بودند از طرف حضرت بهاءا و

  امر بهائى اقبال مى کردندسراسر کشور به عهده گيرند و چون نفوس به ّبهائى را در سطح محلى در
 حيات اجتماعى جزئى از جامعۀ بهائى شده بود به زودى بهائيان نورسيده به خوبى در محيطى که

 گرفتن ّاز لحاظ مادى صندوق حقوق ا و عادت و عمل به وکيل. آن جامعه ادغام مى گشتند در
ّبراى تبليغ پشتوانۀ فعاليت هاى تبليغى بود ّ. 

 امرا با قيام نفوس ممتازى از قبيل لوآ  گتسينگر، مى مکسول و مارثا ب زمين ترويج در مغر     
 ذکر اسامى.   که نداى حضرت عبدالبهاء را اجابت نمودند الهام گرفت(Martha Root) روت

 عبدالبهاء حضرت. مذکور فقط براى اين است که ببينيم چگونه امر بهائى در غرب تأسيس گرديد
 را از ميدان رجال در اقليم امريکا اناث گوى سبقت و پيشى: " باره چنين فرمودخود در اين

 دارند و به تأييدات و توفيقات ّربوده اند و در هدايت من على االرض بيشتر کوشند و همتى افزون
 ٓمى کرد که ترويج امر الهى بيشتر بر دوش  در شرق شرايط اجتماعى زمان اقتضا٦٤."ّحق مقرونند
 ّاين محدوديت را نداشتند و تعداد بسيارى از زنان که ّاما امريکاى شمالى و اروپا. اشدمردان ب

ّمهم ترين مروجين پيام بهائى در هر دو طرف اقيانوس اطلس شدند يادشان هرگز فراموش نگردد ّ 
   که در(Sarah Farmer)مث سارا فارمر  . در آسمان امر بهائى درخشيدند و چون اختران تابان

 بهائى را به ّ  محلى براى جامعۀ نوزاد امريکا فراهم آورد تا امر(Green Acre)گرين ايکر   درسۀم
ّمتفکرين صاحب نفوذ معرفى کند    که مقامBlomfield) (Sara Ladyمث سارا ليدى بالمفيلد  . ّ

 مث.  قيام نمايدبه ترويج امرا د اد که با حرارتى تمام بلندش در اجتماع به او فرصت بيشترى مى
  

 ٥٦ص 
 سرمشقى براى ّ  که نامش را حضرت ولى امرا به عنوان نمونه و(Marion Jack)مارين جک  

   که(Laura Dreyfus-Barney) مث لورا دريفوس بارنى. مهاجران بهائى جاودان ساختند



 مث اگنس.  تدوين نمودبه نام مفاوضات بيانات شفاهى حضرت عبدالبهاء را در کتاب گرانبهائى
 گريگورى و با تشويق حضرت عبدالبهاء اقدامات   که با شرکت لوئى(Agnes Parsons)پارسنز  

 Keith (     ، کيت رانسوم کهلر(Corinne True)کورين ترو   مث. را بنياد نهاد" الفت نژادى"
Ransom-Kehler  (گودال    هلن(Helen Goodall)،گريس اوبر ، جوليت تامپسون   Grace )  

 Ober  ( اتل روزنبرگ ، (Ethel Rosenberg) کالرا دان ، (Clara Dunn)آلما نوبالک ،  
(Alma Knobloch)تعدادى ديگر که برخى از آنان پيشاهنگ ميدان هاى جديد خدمات   و 
  .ديگران شدند بهائى گشتند و سرمشق

 شهبانوى رومانيا (Queen Marie) ملکه مارى   بر فهرست اين نام هاى درخشان مى توان نام     
 ٓبه معرفت ظهور الهى در اين ّرا افزود که در صفحۀ روزگار نامش به عنوان اولين تاجدارى که

 هراس با نوشتن مقاالتى به چندين اين زن تنها بى ترس و. عصر نائل شد ثبت خواهد گرديد
 ٓرا آشکار نمود و از اين راه امر الهى را به گوش روزنامه در اروپا و امريکاى شمالى علنًا ايمانش

 .شايد چند ميليون نفر برسانيد
ّبا آنکه اين کوشش هاى اوليه نتائج شگفت انگيزى داشت اما وسائل منظمى در آن       ّ ّ  زمان نبود ّ

 رفعادارى بهائى در آن ديار  بعدًا پيشرفت نظم. که بهرۀ آنها را به جامعه هاى بهائى غرب برساند
 آمدند و به کار پرداختند اهدافى را ّاين نقيصه را نمود و چون محافل روحانى محلى به وجود

 و  ّتا منابع مادى پشتيبان تبليغ انفرادى گردد ّمعين نمودند و صندوقى براى خود تأسيس کردند
ّفعاليت هاى متعددى که جامعۀ بهائى تعهد کرده بود بهائيان نوخاسته توانستند در ّّ   شرکت نمايند وّ

 ّاز آن پس ممکن شد که به طور منظم آثار بهائى را ترجمه و چاپ کرد. ّمنظمى شوند  جامعۀءجز
 .نمود امرا محکم تر ّاخبار عمومى را مرتبًا منتشر ساخت و نيز رشتۀ ارتباط بهائيان را با مرکز جهانى و

 به تبليغ در شرق و غرب به  ترويج شوق دو وسيلۀ عمده اى را که حضرت شوقى افندى براى     
 يکى جريان مداوم نامه هائى. فرموده بود کار بردند همان بود که حضرت عبدالبهاء از آن استفاده

 ّاکنون مهم ترين.  اضافه مى فرموداءّديگرى را بر ايمان احب بود که به جامعه ها و افراد مرقوم و ابعاد
ّلى امرا خطاب به محافل ملى و محلى بودتوقيعات حضرت و ارتباطات به واسطۀ ّ  ديگرى. ّ

 بيشترى به اوطان زائرين بود که بر اثر تماس مستقيمى که با مرکز امرا مى يافتند با بصيرت ّتردد
 ّچه زن خويش را وسيلۀ قوۀ با چنين ارتباطى هر يک از اهل بهاء چه مرد و. خويش باز مى گشتند
 مجموعۀ بسيار گرانبهائى که تحت. شده بود ٓد که از عهد و ميثاق الهى صادرّمؤثرى مالحظه مى کر

 به چاپ رسيده نشان ميد هد که حضرت" ١٩٤٦-١٩٣٢ پيام هاى مبارک خطاب به امريکا"عنوان 
  

 ٥٧ص 
 عبدالبهاء شوقى افندى چگونه بهائيان امريکاى شمالى را به فهم و ادراک نقشۀ ملکوتى حضرت



 :قدم به قدم نزديک تر ساختند" حانى جهانبراى فتح رو"
 و در جهانى که با فسادى بيدر مان آلوده گشته و هجوم خوف و هراس امورش را فلج ساخته       

 است کينه و عداوت خانه برانداز پريشانش نموده و زير ثقل بدبختى هاى گوناگونش خم گشته
 و ّ ثابت و شخصيت فسادناپذيربهائيان بايد با عظمت و صفاى ايمان و بصيرت روشن و

ّانضباط شديد و تقدس اخالق و حيات بى نظير اجتماعى خويش صحت و اعتبار دعوتشان  را ّ
 که نجات کامل ٓبه جهانيان ثابت نمايند و نشان دهند که امر بهائى يگانه خزانۀ فضل الهى است

 ٦٥.اوست هبشر و تجديد نظم اصلى جهانى و سعادت عالم انسانى منوط و منحصر ب
ّحضرت ولى امرا پيش ديدگان بهائيان امريکاى شمالى مقدرات         روحانيشان را نمايان ّ

 خوانده، تشکيالت روزافزونشان را نشانى "فرزندان روحانى قهرمانان امرا"ساخت و آنان را 
ّمشهود از حاکميت امر بهائى و مبلغين و  توصيف" يندهّمشعلداران مدنيت آ"مهاجرينش را  ّ
 که قيام کنند و در پايه گذارى نظم جهانى که حضرت باب فرمود و جامعۀ مذکور را تشويق نمود

 ّ اصليه اش رااءبهاءا تکوينش فرموده و حضرت عبدالبهاء اجز بشارتش را دادند و حضرت
 ٦٦. نماينداءّهندسه اش را طراحى نمودند سهم عمدۀ خويش را ايف ّمعين ساخته و

 مث ضمن اشاره به. پيام هاى حضرت شوقى افندى بسيار عالى و دل انگيز بود لحن و طرز بيان      
 به واسطۀ المذهبى و ستيزه جوئى و انحطاط اخالقى ايجاد شده بود نقشى را که اهل بهاء ظلمتى که

 نسانى باشندا بايد در اين صحنۀ تاريک بازى کنند و وسائل انتقال نيروى ظهور جديد به عالم
 :چنين بيان فرمود

 بالمآل نوع بشر را فرامى گيرد وظيفۀ ياران ّدر اين ايام که سايه هاى ظلمانى شب گسترده شده و      
 بر آنان است که در بحبوحۀ. فروزان نگاه دارند چنان است که مشعل هدايت را افراخته و

 ٓلهى شهادت دهند و قرب جامعۀبصيرت پربشارت امر ا مصائب و درد و رنج هاى کنونى بر
 مسيح را اعالن نمايند و نداى نظم عالمگير را برآورند که  نوساختۀ ملکوت موعود حضرت

ّقوۀ محرکه اش روح نباض ّ  حضرت بهاءا است و کشورش بسيط زمين، شعارش وحدت و ّ
  وّحيات بخشش عدل و انصاف، مقصد رهنمايش تسلط تقوى يگانگى است و نيروى

 ٦٧.کامل و مدام و جاودانى جميع نوع بشر حقيقت است و عظمت و جاللش سعادت
 فرمود که بنيان ادارى امرا در امريکاى شمالى از ّ حضرت ولى امرا مالحظه١٩٣٦در سال       

  نقشۀ تبليغىاءاندازه اى رسيده است که مى تواند نخستين مرحلۀ اجر حيث وسعت و استحکام به
 در زمانى که جهان در سراشيب جنگ جهانى ديگرى مى لغزيد. را آغاز نمايد  عبدالبهاءحضرت

 
 ٥٨ص 

 امرا در جامعه هاى ّو امکانات بهائيان ايران بسيار محدود بود ناچار توجه به توسعه و تحکيم



 . سازندديگر و بزرگ تر آينده آماده بهائى در نيمکرۀ غربى معطوف شد تا خود را براى اقدامات
 نقشۀ حضرت عبدالبهاء نقشۀ هفت ساله اى از "مجريان"براى بهائيان امريکاى شمالى يعنى 

ّاز جمله عبارت بود از تأسيس حد اقل يک محفل  تدوين فرمود که اهدافش١٩٤٤ تا ١٩٣٧ ّ 
 ورّمتحدۀ امريکا و هر يک از اياالت کانادا و در چهارده کش ّروحانى محلى در هر يک از اياالت

 و بر اين اهداف وظيفۀ ديگرى افزوده شد که تزئينات نماى. التين از کشورهاى امريکاى
 مشرق االذکار شيکاگو را به اتمام رسانند که براى جامعه اى که تعداد" المعابد غرب ّام"خارجى 

 .اعضايش قليل بود و منابع ماليش ناچيز بسيار سخت و مشکل بود
 ّنم به مقارنۀ دو تحول در آن دوره از تاريخ اشاره مى فرمايند که از يکخا ّامة البهاء روحيه      

 ّنيرومند جهان در پى کشورگشائى و لشکرکشى بودند که هدفش تصرف منابع طبيعى طرف ملل
 دوره  اشتهائشان براى پيروزى و غلبه بود و از طرف ديگر در هماناءهمسايگان و يا ارض

ّار کوچک و محقر مهاجرين را مجهز مى فرمود وّحضرت ولى امرا گروه بسي  آنان را به طرف ّ
 که لشکرهاى انبوه چند سالى بيش طول نکشيد. د اشت اهداف نقشه اى که آفريده بود گسيل مى

 ّصفحۀ تاريخ محو شد اما گروه متجاوز و جنگجو در هم پاشيد و نام و نشان خود و فتوحاتشان از
 ّ مأموريتى که حضرتاءکردند تا به اجر کف به سوى هدف حرکتمعدود اهل ايمان که جان بر 

 پردازند به تمام اهداف خويش نائل شدند بلکه از آن نيز پاى ّولى امرا بدانها عنايت کرده بود
ّاساس اهداف و موفقيت هاى حاصله به زودى جامعه هاى پربرکتى در آن فراتر نهادند و بر ّ 
 ٦٨.آمد کشورها به وجود

ّاهميت برنامه براى آنکه قدر چنان اقداماتى را بشناسيم ما اهل بهاء نه تنها بايد از        ر يزى در ّ
 ّشناسائى منظم. در محدودۀ امر دريابيم ّحيات امرا آگاه باشيم بلکه بايد ماهيت يگانۀ آن را

 رح نوينى براىبدين معنى نيست که جامعۀ بهائى ط مقاصد و اهداف و راه هاى رسيدن بدانها
 بلکه آنچه. ر يزى مستفاد مى شود که معمو از کلمۀ برنامه آيندۀ خويش ريخته است، آنچنان

 د هد د هد آنست که اقدامات و مجهودات خويش را با سيرى پيوند مى مى تشکيالت بهائى انجام
  سيرى است که اوضاعٓالهى جريان يافته و آشکارا در جهان به حرکت آمده است و اين که به ارادۀ

 نظم. مى سازد ّسياسى هر چه باشد و هر واقعه اى پيش آيد او را يقينًا به نيل مقاصد عاليه اش موفق
 المقدور با نقشۀ اعظم ّادارى بهائى بايد تضمين نمايد که مساعى و مجهودات خويش را حتى

  بهاءا در کمون امرا نهفتهکه حضرت ٓالهى هماهنگ گرداند و از اين راه نيروها و استعدادهائى
 ّدر ظل نقشه هائى که حضرت شوقى افندى طرح فرمود فتوحات مسلسلى که. است به ثمر رساند

 ّتدابير متخذه در کتاب اقدس و الواح وصاياى حضرت د هد که به دست آمد به خوبى نشان مى
   بهائيان است عبدالبهاء ضامن پيروزى مجهودات

 



 ٥٩ص 
ّ حضرت ولى امرا اکمال نقشۀ هفت سالۀ اول را با شادمانى١٩٤٤سال در اوت   اعالن فرمود ّ

 مجهودات حياتش محسوب  و در آن جشن و سرور هديۀ فاخرى به اهل بهاء عطا کرد که از اعظم
 حاوى تاريخ جامع و  به چاپ رسيد و١٩٤٤است و آن کتاب قرن بديع است که در سال 

 دريچه اى را بگشود و منظر وسيع ّ اول امر بهائى است که پيش ديدۀ بهائيانعبرت انگيز صد سال
 .ّبهاءا براى نوع بشر در حال تحقق است روحانى زيبائى را نشان داد که چگونه مقاصد حضرت

 آنچه در گذشته واقع گشته تصوير مى کند و پرتوئى بر اريخ وسيله اى است بسيار نيرومند که      ت
 ّضمير آدميان را از قهرمانان و مقدسين و شهيدان پر مى کند و در ينده مى افکند و صفحۀزمان آ

 ّاستعدادهاى نهفته در وجودش را چنان بيدار مى کند که تصورش را هم نمى کرده هر خواننده اى
 د هد و سبب ّد هد و الهام مى بخشد، تسلى مى تاريخ به جهان و به تجارب انسانى معنى مى .است

 ّدر کتاب هاى بى شمار ادبيات و. روشنى انديشه مى شود و حيات را غنى و بارور مى نمايد
 داده ّاساطيرى که ميراث بشر است دست تاريخ را مى توان ديد که سير تمدن را شکل و صورت

 در در افسانه هائى که از آغاز تاريخ مکتوب آرمان هاى بشرى را الهام بخشيده،. است
 آئنيد   و(Odyssey)  و در شاهکارهاى مرقوم در اديسه  (Ramayana)يانا  حماسه هاى راما

(Aeneid)ّمواضيع کتاب مقدس و  ، در افسانه هاى اقوام شمالى اروپا، در شاهنامه و در بسيارى از 
 .قرآن در همه بايد تحقيق کرد و مطلب را دريافت

 نده که نويسندگان پيشين هر چه کوشيده اندقرن بديع چنان کار فکرى را به اوجى رسا ّ اما کتاب     
 آن براى آنان که خويش را با بينش آن کتاب جليل دمساز مى کنند راهى را در. بدان نرسيده اند

 گستردۀ ٓوصول به فهم مقصد الهى کشف مى نمايند و اين همان طريقى است که با شاهراه
 انتشار. مى پيوندد ر تالقى مى کند وترجمه هاى حضرت شوقى افندى از آثار نازله در اين ظهو

ّجشن هاى موفقيت اولين مجهودات اين کتاب در برگزارى قرن ظهور امر بهائى آن هم در وقتى که ّ ّ 
 بهاءا معلوم مى ساخت که فداکارى هاى جمعى اهل بهاء برگزار مى شد بر جميع پيروان حضرت

 .است ّمستمر يک صد سالۀ گذشته چقدر عظيم بوده
*** 

 جنگ ارائه ّدر اوائل جنگ جهانى دوم حضرت ولى امرا به بهائيان نظرى را در بارۀ آن      
 امتداد"جنگ را بايد  فرمودند که آن. دادند که با آنچه در جهان گفته مى شد بسيار تفاوت داشت

ّضروريۀ اتحاد جه لوازم"و آن را بايد از "  افروخته شد١٩١٤آتشى دانست که در   چون." ان شمردّ
 براى نظم بين المللى پيشنهاد کرد ولى خود امريکا يعنى کشورى که رئيس جمهورش سيستمى را

 جنگ وارد شد وضعى را پيش آورد که بنا به پيش بينى آن اقدام بصيرت مندانه را نپذيرفت به
  



 ٦٠ص 
 که آن تى سوق دهدّحضرت ولى امرا سبب مى شد که امريکا را از طريق مصائب وارده به جه

 فناناپذير را که در آن ّ مسؤوليتش وادار کند تا بنيان وسيع و جهانى آن سيستماءکشور را به اجر
 ٦٩.وقت بى اعتبار شده بود براى ابد پايه گذارى کند

 شد که با خاتمۀ مخاصمات به تدريج آشکار. اين بيانات فى الحقيقه چيزى جز پيشگوئى نبود      
 ّنيمۀ اول قرن مى در سراسر جهان تغييرات اساسى پديد آمده است و قوائى که دردر وجدان آد

ّبيستم به کار افتاده بود اصول و مؤسسات و اولويت هاى سنتى و ّ  موروثى را به تدريج مضمحل ّ
 انديشۀ وحدت عالم انسان هرچند نمى توان گفت که تغييرات حاصله سبب شد که. مى ساخت

 ّموانعى که بر سر راه تحقق وحدت بشر بود ّر ناظر بصيرى متوجه تواند شد کهّآغاز گردد، اما ه
 از ميان بردارد حال در شرف زوال بود و اين آيۀ قرآن را به و ضربات اوائل قرن نتوانسته بود آنها را

ّالجبال تحسبها جامدة و هى تمر مر السحاب و ترى: "خاطر مى آورد ّ ّ بالنتيجه نفوس مترقى٧٠."ّ ّ 
 اطمينان مى کردند که ساختن بنيان جامعه اى که حافظ صلح پايدار و رفاه مردم جهان احساس

 .باشد ممکن الحصول شده است
 ّولى امرا آتش امتحانى بود که  چيزى که سبب دميدن اين اميد گرديد به فرمودۀ حضرت      

ّبرخاست و توانست باالخره حس مسؤوليتى را در  د که در اوائل قرن رهبران جهاندل ها برانگيز ّ
 آگاهى جديد ترس ناشى از اختراع و استفاده از بمب اتمى بر اين.  از آن روى گردانيده بودند
 آگاهى را افزايش بخشيد و اين خود بيان حضرت عبدالبهاء را در تأثير شديد گذاشت و آن

 د زيرا ملل مجبور به آنياد مى آورد که فرمود ناچار صلح واقع خواهد ش امريکاى شمالى به
 صلح در"از حضرت عبدالبهاء چنين نقل قول مى کند که " مونترآل ديلى استار"روزنامۀ  .گردند

  در٧١."قرن يستم صلح عمومى خواهد بود و جميع ملل به اجبار به آن واصل خواهند شد
ّد تصور قالبى براى نظم اجتماعى نوين جهان فراهم آمد که از ح١٩٤٥سال هاى بعد از   و اميد ّ

 .سال هاى پيشين بيرون بود
 و راغب بودند که يک سيستم نظم ّ مهم تر از همه آنکه دولت هاى جهان از آن پس حاضر      

 بر پا کنند در صورتى که در زمان سازمان ّجهانى را که اختيار و صالحيت حفظ صلح داشته باشد
  در همان١٩٤٥رانس سانفرانسيسکو در آوريل در کنف .جامعۀ ملل چنين رغبتى را هرگز نداشتند

  ا پرچم صلح عمومى از اين ايالتاءان ش"پيشگوئى فرموده بود که  ايالتى که حضرت عبدالبهاء
 سازمان نام اين. ّنمايندگان پنجاه کشور منشور سازمان ملل متحد را قبول نمودند" شد بلند خواهد
 .پيشنهاد کرد   رئيس جمهور امريکا(Franklin D. Roosevelt)روزولت  . را فرانکلين د

 ّاولين جلسۀ تصويب آن منشور از طرف کشورهاى عضو در اکتبر همان سال صورت گرفت و
 ّ سنگ بناى مقر١٩٤٩ در ماه اکتبر سال.  در لندن تشکيل شد١٩٤٦عموميش در دهم ژانويۀ 



 و هفت سال قبل از آن تاريخ  سىّدائمى ملل متحد در شهر نيويورک که حضرت عبدالبهاء آن را 
 

 ٦١ص 
 فرمود آن حضرت هنگام ديدارش از نيويورک. ّملقب فرموده بود نهاده شد" مدينۀ ميثاق"به 

 ممالک ديگر عالم ّشکى نيست که پرچم توافق بين المللى در اينجا به اهتزاز آيد و از آنجا به
 . خواهد رسيد

 يکى از رهبران سياسى کشورى در نيمکرۀ غربى کههمچنين بسيار شگفت انگيز است که       
 عليه مورد خطاب حضرت بهاءا واقع شده بود به جامعۀ ملل پيشنهادى را تقديم کرد که
 ّامنيت عمومى ّفاشيست ها به خاطر تجاوزشان به حبشه مجازاتى را معين سازد و با اين عمل اصل

 در نوامبر. عمل درآورد اقص و ضعيفى به مرحلۀّرا که در تعاليم بهائى مصرح است به صورت ن
 وزير امور خارجۀ وقت و بعدًا (Lester Bowles Pearson) لستر باولز پيرسن  ١٩٥٦سال 

ّنخست وزير کانادا موفق شد که اليحۀ تشکيل اولين  نيروى حفظ صلح و آرامش را از سازمان ّ
ّملل متحد بگذراند و اين موفقيتى بود که  اين نيرو با.  جايزۀ صلح نوبل را تدارک نمودبراى او ّّ

 ّوظيفۀ خود يافت در نيمۀ دوم قرن بيستم از جمله وقايع مهم در روابط اءاختياراتى که براى اجر
 ّمقررات صلح اءّاختيار اين نيرو در اول کار منحصر به پاسبانى از اجر. رود المللى به شمار مى بين

 دفاع از صلح کم کم به ّ شده بود و مفهوم امنيت دسته جمعى دربود که بين طرفين متخاصم بسته
ّيافت و مصوبات شوراى امنيت اءشکل دخالت نظامى مانند آنچه در جنگ خليج واقع شد ارتق ّ 

 .ّبا چنان قوه اى بر کشور متجاوز تحميل گرديد
 رخ ّل مهم ديگرىّ قرارهايش تحواءّکنار تأسيس سازمان ملل متحد و اقدام به تحميل اجر  در     
 مرگ که ّحتى پيش از خاتمۀ جنگ مردم جهان از ديدن فيلم هاى آزادسازى اردوگاه هاى.  داد

 در پيش ديدگان جهان اين فيلم ها. زد ه و حيران گشته بودند نازى ها آن را بر پا داشته بودند بهت
 ز آن اعمال که نشانشرم انگي  روشن ساخت که نژادپرستى چه عواقب وحشتناکى دارد و نمايش

ّد اد که آدميزاد تا چه حد مى تواند به شر و توحش مى ّ  انحطاط يابد وجدان اهل عالم را به لرزه ّ
 گشوده شد بعضى از مردان و زنان با بصيرت را به اين دريچۀ کوچکى که به روى جهان. درآورد

 ّه اعالميۀ حقوق بشر  برانگيخت ک(Eleanor Roosevelt) رهبرى کسانى چون الينور روزولت
ّتعهدات اخالقى و معنوى که اين اعالميه در بر داشت بعد از. برساند ّرا به تصويب ملل متحد ّ 

 کميسيون حقوق بشر سازمان يافت و به موقع خود جامعۀ بهائى نيز دالئل مثبتى چندى به صورت
ّ سپرى اقليت هاىکه از چنين دستگاهى استفاده نمايد زيرا کميسيون حقوق بشر چون داشت ّ 

 .ممالک را از آزار و عذاب هاى معهود گذشته حفاظت مى کرد
ّاينکه سران رژيم نازى را به دادگاه بکشانند اهميت دو تحول  تصميم کشورهاى غالب به      ّ ّ 



ّساخت زيرا اول بار در تاريخ بشر بود که رهبران کشورى مستقل على رغم مذکور را چشمگير ّ 
 د مى کردند و مى گفتند هر چه کرده اند در تحت قانون کشورشان بنا به وظيفۀ خوداز خو دفاعى که

  اثبات کرده در مقامات سياسى بوده است به دادگاه علنى کشيده شدند که جناياتشان را بررسى و
 

 ٦٢ص 
 آويخته شدند بعضى از آنان با انتحار از مجازات گريختند و بعضى ديگر به دار. محکومشان نمود

 ّنظرى به کلى بر هرچند که اين محاکمات از لحاظ. ّو يا محکوم به حبس هاى درازمدت گشتند
 ّاعتراض مهمى نگرديد و ّر فت اما مواجه با خالف ضوابط موجود قانون بين المللى به شمار مى

 ّشوروى که جناياتش از متهمين ّهرچند بر اصالت آن دادگاه با شرکت قضات حکومت مستبد
 محاکمه سابقه اى تاريخى به وجود سى کم تر نبود خدشه وارد آمد، نفس تشکيل اينتحت دادر

ّآورد و براى اول بار نشان داد که حاکميت ملى ّ  که چون بتى مورد پرستش بود داراى ّ
ّمحدوديت هاى مشخص و قابل اجرائى است ّ. 

 رين ديگر نيز باالخرهبا انحالل رسمى امپراطورى هاى جهان در همان سال ها يک آرزوى دي      
 بلکه  به حيات خود ادامه دادند١٩١٨امپراطورى هاى بزرگ نه تنها پس از سال . برآورده شد

 کشورهاى ستند به عناوين مختلفى از قبيل قيمومت و تحت الحمايگى و کلنى هائى که از نتوا
 پوسيدۀ ظلم و ستم ّاما همۀ اين نظام هاى. خورد ه گرفته بودند بر قلمرو خود بيفزايند شکست

 و قدرتشان بر امکانات ّسياسى با رستاخيزى که نهضت هاى آزادى طلب ملى به راه انداختند
 کشورهاى امپراطورى با سرعتى ناتوان اربابان قديم فائق گشت همه از بين رفت و تمام
 وشتى رامستعمرات مجبور شدند که سرن حيرت انگيز يا خود به طيب خاطر يا به زور طغيان مردم

 .اوائل قرن شده بود براى خود بپذيرند که نصيب ترکان عثمانى و سلسلۀ هابسبورگ در
 که بتوانند سربلند بايستند و آزادانه بگويند  ناگهان مردم جهان خود را در جايگاهى ديدند      

 د که در بارۀآنان ميدانى يافتن. ّو در زندگانيشان مؤثر است آنچه را که بيشتر به آن عالقه دارند
ّآيندۀ جهانيان قدم هاى اوليه را به پيش نهند و تصميم بگيرند خود و در بارۀ  ناگهان به  در اينجا بشر. ّ

 ديد که با وجود اين مرحلۀ جديدى روى آورد و بيش از شش هزار سال تاريخ را پشت سر نهاد و
 موانعى که از بازى هاى سياسى ّهمه محروميت هاى علمى و تربيتى و نابرابرى هاى اقتصادى و
ّناشى مى شد که محدوديت هائى عملى اما از نظر تاريخى  گذرا و ناپايدار بودند قدرتى امروز در ّ

 رود که انسانى دخالت مى نمايد و بسيار اميد مى جهان به وجود آمده است که در ادارۀ امور
 منزلۀ برده و غالم بودند و هم آنان که باممالکى که سابقًا به  مردم. مردمان را دلبستۀ خود نمايد

 دلپسندشان تنها پنج دهۀ قبل در جشن شصت سالگى سلطنت ملکه ويکتوريا در ّلباس هاى مجلل
 ّر فتند حال کم کم به عنوان نماينده در شوراى امنيت خودنمائى صفوف عقب رژه مى لندن در



 تى مختلف در مناصب عالى خدمتّمى کنند و در سازمان ملل متحد و سازمان هاى غيردول
 ّدبير کل عظمت اين تغيير را مى توان در اين مثال ديد که امروز فردى از کشور گانا. مى نمايند

ّسازمان ملل متحد است و خود جانشين دبير کل هاى ديگرى است که از کشور  . بوده اند مصر و پرو ّ
 ّعدۀ بيشترى از  هر چه مى گذشت. دّاين تحوالت صرفًا تغييراتى رسمى و ادارى نبو       
 

 ٦٣ص 
ّشخصيت هاى برجسته در جميع شؤون اجتماع از مرزهاى معمول و عادى هويت نژادى و ّ 

  Frank) ،(Anne ّدر هر يک از قاره هاى عالم نام هائى از قبيل آن فرنک. فرهنگى و دينى مى گذشتند
  ،(Paolo Freire) و فرير ، پاول(.Martin Luther King Jr)مارتين لوتر کينگ  

  ، کرى تهMarques) (Gabriel Garcia ، گبريل گارسيا مارکز  (Ravi Shankar)راوى شانکار  
 Mother)  (Teresa ، مادر ترزاAndrei) (Sakharov ، اندره ساخارف  (Kiri Te Kanawa)کاناوا  

 شمۀ الهامنفر از هموطنان خود سرچ   براى هزاران(Zhang Yimou)و ژانگ يمو  
 برترى شغلى و حرفه اى و امتياز اخالقى به در هر شعبه از حيات، شهامت و قهرمانى و. شدند

 وقتى. مورد استقبال مردم جهان قرار مى گرفت نحوى فزاينده بر فضيلت خود گواهى داده و
 زندان آزاد شد و سپس به مقام رياست جمهور کشورش   از(Nelson Mandela)نلسون ماندال  

 شور و سرور بر پا شد و اين نمايانگر آن بود که مردم عالم از هر  يافت در تمام جهان بساطاءارتق
 . ّوقايع تاريخى را نشانه اى از پيروزى خانوادۀ انسان تلقى مى کردند ّنژاد و ملت چنين

 .ن شودم رائج بود بايد دگرگوهيم تقسيم ثروت که پيش از جنگ دوشد که مفا همچنين معلوم      
ّاصل عدالت اجتماعى که محرک عدۀ زيادى از کسانى است که به آن اعتقاد دارند، گذشته از ّ 

 اقتصادى کنونى تغييرات اقتصادى ناشى از وقايع سى سال گذشته کام روشن ساخته که قرارهاى
 ى کساد اقتصاد١٩٣٠ هنگامى که در سال هاى. پوسيده و کهنه است و به کار امروز نمى آيد

ّمعروف رخ داد در بسيارى از کشورها براى حل قضيه تجربه هائى  ّرا در سطح ملى شروع نمودند ّ
ّبا موفقيت به وجود آمد که توجهش در ّاما اکنون سازمان ها و تشکيالت به هم بافته اى در جهان ّ ّ 

ّاين بود که اقتصاد ملى جزئى از کل يعنى  ل، قراردادصندوق بين المللى پو. اقتصاد جهانى است ّ
 بانک جهانى و سازمان هاى تابعۀ ديگر در زمانى ديرتر به عمومى تجارت و تعرفه هاى گمرکى،

 ّضروريۀ يک جهان واحد يکپارچه بپردازند و موضوع هاى مربوط به توزيع کار افتاد تا به لوازم
 ک در حالطولى نکشيد که صاحبان انديشه در ممال. ّچنين تحوالتى مندمج است ثروت نيز در

ّمتذکر شدند که اين تحوالت فقط به نفع جهان غرب است توسعه  مع هذا نفس پيدايش اين. ّ
 دولت ها ّسازمان ها نشانۀ تحوالت اساسى در جهتى است که به نحو فزاينده اى مشارکت کثيرى از

 .ّو مؤسسات را ممکن مى سازد



ُت متدرجًا پيدا شد و بعد ديگرى برنداش ّاما اقدامات نوع پرستانه اى که قب وجود       ّ 
   که امريکا(Marshall Plan)"  برنامۀ مارشال" در آغاز با. يکپارچگى و وحدت جهان بخشيد

 رنج کشيده طرح نمود مللى که توانائى آن را داشتند برنامه هائى براى ترميم اروپاى جنگد يده و
ّنوخاسته شود جدًا مورد توجه قرار دادندتوسعۀ اجتماعى و اقتصادى ملل  را که ممکن بود سبب ّ. 

 فراوان به کار رفت تا اينکه مردم کشورهائى که از سطح معقولى از آموزش و خدمات تبليغات
  .نمودند ور بودند بيدار شدند و با ساير نقاط جهان احساس همبستگى بهداشتى و تکنولوژى بهره

 
 ٦٤ص 

 حمالتى د ادند بب اغراض مختلفى که به آن نسبت مىبعد از چندى بر اين اقدام بلندپرواز به س
 ّدرازمدت به شکست ّوارد آمد و نيز منکر نمى توان شد که اين برنامه هاى اقتصادى متأسفانه در

 وجود اين هيچ کس نمى تواند با. منتهى شد و نتوانست فاصلۀ زياد بين فقير و غنى را کم کند
 ّانسانيت مشترکى وجود داشت که اثراتش ّاف آن برنامه حسانکار نمايد که با وجود شکست، در اهد
 جوانان ايدآليست احساساتى در بسيارى از کشورها را مى توان در برانگيخته شدن سپاهى از

 .اهداف قيام کردند مشاهده نمود که براى وصول به آن
 .گذاشتوجدان مردم   عجيب است که جنگ مخصوصًا در خاور دور اثراتى آزاديبخش در     

 اين تشويق کرد که بدانند که ّ جنگ روس و ژاپن عدۀ بى شمارى از مردم شرق را بر١٩٠٤در سال 
 .شکست ناپذير مغرب زمين ايستادگى نمايند مردمان غيرغربى نيز مى توانند مقابل قدرت ظاهرًا

ّو با موفقيت ارتش ژاپن در سال هاى  ّچنين تأثيرى با وقايع جنگ اول تقويت شد  ١٩٤٥ تا ١٩٤١ّ
 م قرن بيستمنيمۀ دو. مقاومت نمايد تشديد شدچندين سال  که توانست با لشکرکشى بزرگ غربى

 ّجديد در پنج شش مملکت در آن منطقه چنان ترقى کرد که شاهد آن بود که تکنولوژى
 ترين محصوالت سايرهشعبه هاى حمل و نقل و مخابرات با ب محصوالت بدعشان مخصوصًا در

  نقاط جهان برابرى مى نمود
*** 

 هفت سالۀ ّ پايان جنگ راه را هموار ساخته، به هدايت حضرت ولى امرا نقشۀ١٩٤٦ تا سال       
 طور محسوس استعداد م در زمانى آغاز شد که وجدان مردمان بيدار شده بود و جهانيان بهود

 نقشه بار ديگر جامعۀ بهائى امريکاى جب اينبه مو. بيشترى براى اقبال به پيام بهائى يافته بودند
 قبول نمايد که به فتوحاتى که در نقشۀ هفت سالۀ ّشمالى دعوت شد که مسؤوليت خطير ديگرى را

 فرق اين دو نقشه اين بود که در هنگام شروع نقشۀ هفت سالۀ .پيشين به دست آمده بود بيفزايد
 در سال.  نقشه شرکت جوينداءده بودند که در اجراز کشورهاى ديگر آما م جامعه هاى ديگرىود

 هند و پاکستان و برمه نقشه اى براى خود طرح نموده بودند و متعاقبًا چون شعلۀ  بهائيان١٩٣٨



 آلمان و ّبه تدريج خاموش شد محافل ملى ايران، جزائر بريتانيا، استراليا و نيوزيلند، جنگ
 شده بودند ّز محدوديت هاى ناشى از جنگ خالصاطريش، مصر و سودان و باالخره عراق که ا

 بخشند و طبق اهداف  کردند تا پايگاه نظم ادارى را وسعتاءّنقشه هائى به مدت هاى متفاوت اجر
 .بيفزايند کتب و مطبوعات بهائى نقشه به نقاطى در داخل و خارج کشور مهاجر بفرستند و بر تعداد

  ّمحفل ملى جديد تأسيس و نقشه هاى ال رسيد، سه اقدامات مذکور به اکم١٩٥٣تا سال       
 

 ٦٥ص 
 پنج ّتبليغى اضافى طرح شد و گروهى از محافل محلى در کشورهاى اروپائى تشکيل گرديد و

ّمحفل ملى با تعاون محفل ملى انگلستان مهاجرينى به شرق و غرب افريقا  گسيل  داشتند و ّ
 عبدالبهاء  سنگ بنايش به دست حضرتّباالخره طرح عظيم ساختمان ام المعابد غرب که

 .گذاشته شده بود به پايان رسيد
ّپيش از آنکه اهل بهاء بتوانند اين موفقيت هاى بزرگ را جشن بگيرند حضرت ولى       ّ ّ امرا 

 حضرت. جامعۀ بهائى نهادند نقشۀ عظيم و پرکار ديگرى را  که دامنه اش بسيار وسيع بود در مقابل
 امرا بر آن وقوف داشت اعالن فرمود که ّبر اثر جبر مقتضيات تاريخ که فقط ولىشوقى افندى 

 در آن زمان. شروع خواهد شد" جهاد روحانى"به  در رضوان سال بعد نقشه اى عالمگير موسوم
ّمحفل ملى ايطاليا و سويس به دوازده محفل ملى بالغ مى شد ّتعداد محافل ملى عالم با تشکيل  با. ّ

 اين دوازده محفل مى بايست طبق آن نقشه امر بهائى در يک صد و سى و يک  ده از نيروهاىاستفا
 ّسرزمين ديگر تأسيس و چهل و چهار محفل ملى جديد تشکيل و سى و سه محفل از آن کشور و

 ساخته شود جمله رسمًا تسجيل گردد و آثار بهائى وسعت يابد و در ايران و آلمان مشرق االذکار
 يکى در افريقا و ّى مشرق االذکار در ايران ميسر نشد به جايش دو مشرق االذکار،چون بنا(

 افزايش پذيرد و تقريبًا به ّ، تعداد محافل روحانى محلى در جهان)ديگرى در استراليا ساخته شد
 بهائيان جهان در همکارى با يکديگر . محفل از آن جمله تسجيل شود٣٥٠ محفل رسد و ٥٠٠٠

 عظمت آن اقدامات را حضرت شوقى. بودند امات گسترده اى را تجربه نکردههرگز چنان اقد
 ّعالم بهائى متذکر شدند  به١٩٥٢ اکتبر ٨ّافندى در تلگراف مورخ 

 شود که جهاد خطير روحانى به جامعۀ بهائى در سراسر عالم اعالن...  حال وقت آنست که      
 داشت به زودى آغاز مى گردد و اد خواهدّمهيجى که ده سال در جميع نقاط کرۀ ارض امتد
ّبايد در طى آن دوره جميع محافل روحانيۀ مليه ّّ ّمتحدًا متفقًا قيام به اجراى دوازده نقشۀ ده ّ ّ 

ّترتيب بقيۀ ممالک مستقله و اقاليم تابعۀ کرۀ ارض و قلمروهاى ّسالۀ ملى نمايند تا به اين ّ 
  و تحت الحمايه و تحت قيمومت و مستعمره نيز درو سلطان و امير و شيخ حکومت شاهزاده

ّدر ظل سلطۀ روحانيۀ حضرت بهاءا درآمده و بنيان نظم ادارى اسم اعظم در اسرع اوقات ّ 



 فاتح اکنون شايسته و سزاوار است که پيروان ثابت قدم آئين غالب و. آنها استقرار يابد
ّکليۀ موفقيت هاى ّاتى موفق و نائل گردند کهّحضرت بهاءا در طى ده سال آينده به فتوح ّّ ّ 

  ٧٢.گيرد ّامرا گشته تحت الشعاع قرار ّباهره اى که در طى يازده عقد گذشته نصيب علمداران دلير
 بود که امر بهائى سراسر عالم را در آغوش مى گيرد پيروزى در چنان اقدام عظيمى معنايش آن       

  بزرگ تر مى گردد و حيات جامعه با شرکت بهائيان از فرهنگ ها و نج برابرو پايه هاى نظم اداريش پ
 

 ٦٦ص 
ّ مليت ها و قبائل جديد غنى تر مى شود ّ. 

 مراحلى در حقيقت نقشۀ ده ساله براى امر بهائى جهشى بلند فراهم آورد و اگر آن نقشه نبود      
 افندى مالحظه آنچه حضرت شوقى. بسيار مى بايست پيمود تا به آن درجه از تکامل فائز شد

ّ و فقط به قوۀ مکنونه در شخص ولى امرا چنان بصيرتى-فرمود     اين بود که-امکان داشت  ّ
 ر فت هرگز آورد که اگر از دست مى اوضاع تاريخى در آن زمان فرصتى براى جامعۀ بهائى فراهم

 نۀ مراحل آيندۀ نقشۀ تبليغى حضرتپيروزمندا اءباز نمى گشت و اغتنام آن فرصت بود که اجر
 را" ّدعوت رب الجنود"حضرت شوقى افندى در متن پيامى  لهذا. عبدالبهاء را ممکن مى ساخت
 :ابالغ فرمود به بهائيان سراسر عالم چنين

ٓ مطهرى که در سبيل امر الهى ريخته شده واء ياران و دوستان را به دم       ّبه نفوس مقدسه و ّ
ٓکبراى مبشر اعظم الهى و به شمارى که جام فدا نوشيده اند و به جانبازى و شهادتباسالن بى  ّ 

 کمال تسليم و رضا براى حفظ و صيانت ّمصائب و باليائى که شارع مقدس اين امر نازنين به
ّامر اعز اعاليش در عالم امکان و نجات بشريت  به وسيلۀ استقرار نظم بديع جهان آرايش ّ

 و فيروزى نهائى بعيد و هر اندازه وظائف د هم که هر قدر حصول فتح  مىقبول فرموده قسم
 خطير و ساعات و دقائق پرانقالبى که بشر هراسان و ّياران دشوار و مسؤوليت آنان جسيم و
 مظلم و تاريک و شدائد و ابتالئات نفوسى که جهت ّمضطرب در حال حاضر طى مى نمايد
 چون اين ساعت مبارک يعنى حلول جهاد... عظيم ندنجات و استخالص عالم قيام نموده ا

 تصميمى قاطع قيام نمايند و تا مراحل باقيه را نپيموده و يک کبير اکبر فرارسد با عزمى راسخ و
  نگذارده اند از پا ننشينند واءکه بعدًا اعالم خواهد گرديد به موقع اجر يک اهداف نقشه ها را

 ٧٣.راحت آرزو ننمايند آسايش و
 نگذشت که پيام هاى ديگرى از چند ماه.  بهائيان اين دعوت عظيم را فورًا اجابت نمودند    

 فتوحات حاصله در کشورى بعد از کشور مرکز جهانى امرا صادر مى شد که سراسر بشارت
 براى امر بهائى در کشورى باز کردند به عنوان ّديگر بود و مهاجرينى که اولين بار جاى پائى

   لقب يافتند و نامشان در(Knights of Baha'u'llah)بهاءا   ا باسالن امر حضرتفاتحين ي



 ّجاودان شد و طبق ارادۀ حضرت ولى امرا آن لوحه بعدًا در روضۀ مبارکۀ لوحۀ افتخارى
 در عظمت دورانديشى و بصيرتى که. ّحضرت بهاءا زير درگاه آن مقام مقدس جاى گرفت

 مواز جنگ د ّپى در پى حضرت ولى امرا مکنون بود در اين نمايان گرديد که بعدنقشه هاى 
 وارد شده و با تشکيل جهانى که کشورهاى جديدى به وجود آمدند قب در آن کشورها بهائيان

 .ّالتأسيس به شمار مى آمدند ّجامعه و محافل روحانيشان جزئى از حيات ملى ممالک جديد
ّروزى ها موفقيت هاى پى در پى ديگرى افزوده بر اين پي        امر بهائى در١٩٥٧تا اکتبر سال . شد ّ
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 امرا بشارات ّتا آن تاريخ حضرت ولى.  دويست و پنجاه کشور و سرزمين تابعه تأسيس شده بود
 گرديده و ساختمان سه مشرق ديگرى را ابالغ و اعالن فرمود که اراضى ده معبد جديد خريدارى

 براى تأسيس چهل و شش حظيرة االذکار در کامپاال و سيدنى و فرانکفورت شروع و امالک
 افزايشى شايان پذيرفته و شمار محافل روحانى ّالقدس ملى ابتياع شده و طبع و انتشار آثار بهائى

 ّنود و پنج بالغ شده و عقدنامۀ بهائى و تعطيل در ايام تسجيل شده در نزد حکومت به يک صد و
ّبه رسميت شناخته شده و نيز ساختمان داراآلثار بين المللى بهائى اولين ّمحرمۀ بهائى بيش از پيش ّ 

 ّقوس کوه کرمل که حضرت ولى امرا نقشه اش را تدارک ديدند به مراحل نهائى بناى حول
ّهر کس که به وقايع آن ايام بنگرد ناچار متأثر مى شود که چگونه حضرت. رسيده بود  وقىش ّ

 خويش ّافندى که خود ضامن چنان فتوحات درخشانى بودند پدرانه همه را در آغوش محبت
  صادر١٩٥٧ مث در آخرين پيامى که در بارۀ جهاد روحانى در آوريل سال. د ادند پرورش مى

 سال در اطراف عالم ّ فرمود حتى نام يک يک شصت و سه کنفرانس تبليغى منطقه اى را که در آن
 .ّ شد با کمال رأفت و محبت ذکر فرمودمنعقد

ّسال ها کامل نخواهد بود مگر آنکه متذکر تحول ديگرى شويم که حضرت  مطالعۀ وقايع آن     ّ 
به موازات نظم ادارى بهائى در سطح بين المللى احداث فرمود و در عمل ثابت شد که ّولى امرا 

 ّمهم و حياتى ّظت امرا در آيندۀ ايام چقدربراى پيروزى جهاد روحانى و تحکيم مبانى و حفا
 قدرت و تصميم گيرى نظم ادارى الزم است به موازات تشکيالت انتخابيش که مرکز. بوده است

 ّفکرى اين مؤسسات و جامعه است مرکز ديگرى داشته باشد که در حيات روحانى و اخالقى و
 حضرت بهاءا تکوين فرمود و با  اصوّاين مسؤوليت را. نيز افراد جامعه صاحب نفوذ باشد

 نفحات ا و تربيت نفوس و تعليم علوم و تحسين اخالق نشر"تعيين هيأت ايادى امرا وظيفۀ 
 ٧٤.ّحضرت عبدالبهاء مخصوصًا به ايادى امرا محول ساخت را الواح وصاياى..." عموم
 بهاء نفوسى از اهل بهاء که به سمت ايادى امرابهاءا و حضرت عبدال در زمان حضرت      

 بعدًا حضرت شوقى. گشتند در ترويج امر تبليغ در مشرق زمين خدمتى بسزا نمودند مخصوص



 حمايت افندى چون نقشۀ جهاد روحانى ده ساله را در ضمير منيرش طرح فرمود در صدد برآمد
  دسامبر٢٤ّتلگرافى مورخ  ين نقشه تجهيز نمايد و در ااءّروحانى مؤسسۀ ايادى امرا را براى اجر

١٩٥١را اعالن و به طور مساوى در ارض اقدس و ّ انتصاب اولين دستۀ دوازده نفرى ايادى امرا 
 ّاز اين خادمان ممتاز امرا دعوت شد که همت. فرمود مور به خدمتاءآسيا و امريکا و اروپا م
  متمرکز نمايند و تشکيالت بهائى را تشويق و توصيه هاى الزم رااءّاحب خود را در تجهيز نيروى

 .ّمدتى نگذشت که تعداد ايادى امرا از دوازده به نوزده نفر رسيد.ابالغ کنند
  وظائف خطيراءّ حضرت ولى امرا براى افزايش امکانات الزم براى ايف١٩٥٢  در اکتبر     
 .تشکيل دهند ّ ايادى در هر يک از پنج قارۀ عالم يک هيأت معاونتامرا ابالغ فرمود که ايادى
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 آسيا هفت نفر و در ّ معاونين در هر يک از قارات امريکا و اروپا و افريقا نه نفر، دراء تعداد اعض
 هيأت هاى معاونت ديگرى جداگانه چندى نگذشت که. استراليا و پاسيفيک دو نفر تعيين گشتند

 .باشند دو وظيفۀ اصلى ايادى امرا معين و ظهيرشان عيين شدند تا در اين وظيفۀ ديگر ازبراى صيانت ت
ّ حضرت ولى امرا با کمال مسرت ابالغ فرمودند١٩٥٧ جون ٣در پيامى به تاريخ         که در پى ّ

 بور به تخليۀناقضين مج اجراى رأى نهائى دادگاه استيناف از سوى دولت اسرائيل باقيماندۀ گروه
 يک روز بعد از آن، تلگراف اماکن حول حرم اقدس قبلۀ اهل بهاء در بهجى گشتند و فقط

 عاليۀ امرا تأکيد فرمودند که براى ّديگرى از حضرت ولى امرا صادر شد که به تشکيالت
ّمتحدًا متفقًا نهايت جد و جهد را معمو حفظ امرا از خطرات جديد آينده ّ  بعد از اين. ل دارندّ

 ّهمان سال پيام ديگرى صادر شد که طى آن تعداد ايادى امرا از نوزده به بيست پيام در ماه اکتبر
 اعظم جامعۀ حارسان"ٓو هفت افزايش يافت و اين صاحب منصبان بلندپايۀ امر الهى را به عنوان 

ّدر بارۀ اتخاذ فورى ّمحافل ملىّتوصيف و مسؤوليت مشورت با " جنينى امر حضرت بهاءا 
 .فرمودند تصميماتى براى حفظ و حراست امرا را به آنان واگذار

 ١٩٥٧  نوامبر٤ يک ماه نگذشت که عالم بهائى از خبر درگذشت حضرت شوقى افندى در      
 ّ اتفاق افتادانفلوآنزاى آسيائى  به بيمارىءاين واقعۀ ناگهانى در لندن بر اثر ابتال. مندهش گرديد

 ٓآئين الهى را هدايت مى فرمود و دورانديشى و و مرکز امرا که سى و شش سال هر روز تکامل
 پيروان يزدان هر دو احاطه داشت و پيام هاى جانپرورش بصيرتش بر وقايع جهان و اقدامات
 جهاد کبير. بهائى در سراسر جهان بود ناگهان از ميان ما برخاست شاهرگ حيات روحانى هزاران

 . و آيندۀ نظم ادارى امرا نيز به بحرانى عظيم گرفتار آمد روحانى ناتمام بود
*** 

ّ در اين غم و ماتم و درماندگى ناشى از فقدان ولى امرا اهميت پيروزى نقشۀ ّ  ده ساله که او ّ



 اه و شش محفلپنج  نمايندگاناء آر١٩٦٣ آوريل ٢١در . طرح فرموده بود بيشتر جلوه گر شد
ّروحانى ملى از جمله چهل و چهار محفل روحانى ملى جديدى که در  ّظل نقشۀ ده ساله تشکيل ّ

ّحضرت بهاءا تکوين و به هدايت الهيه شده بود بيت العدل اعظم آن هيأت حاکمۀ بهائى را که ٓ 
  نازل نشده بايدآنچه از حدودات در کتاب بر حسب ظاهر" :ّمطمئنش فرموده بود به وجود آورد

 ّ و هو المدبراءّنمايند، آنچه را پسنديدند مجرى دارند، انه يلهمهم ما يش امناى بيت عدل مشورت
  واصلهاءآر  نمايندگان حاضر واء چقدر بجا و دلکش است که بيت العدل اعظم با آر٧٥."العليم 

  سال پيش از تانتخاب شد و انتخابش در بيت حضرت عبدالبهاء صورت گرفت زيرا قريب شص
 

 ٦٩ص 
 اعظم را  آن تاريخ مرکز ميثاق در الواح وصايايش حيطۀ اختيارات و مقصد از تشکيل بيت العدل

 ّمرجع کل کتاب اقدس و هر" :ّکه در آثار حضرت بهاءا مندمج بود مکشوف و بيان و معين فرمود
ّتفاق و يا به اکثريت آرآنچه باال به بيت عدل. مسألۀ غيرمنصوصه راجع به بيت عدل عمومى  اءّ
ّتحقق يابد همان حق و مراد ا است، من ّتجاوز عنه فهو ممن احب الشقاق و اظهر النفاق و ّ ّ ّّ 

 ٧٦."ّاعرض عن رب الميثاق
ّمقدمات تشکيل بيت العدل اعظم را حضرت ولى امرا در سال          فراهم ساخت و١٩٥١ّ

 ّمحوله ى بين المللى بهائى گردند و حضرتش را در امورّعده اى را برگماشت که عضو شورا
 شد يعنى م طبق دستورهاى حضرت شوقى افندى برداشتهو قدم د١٩٦١در . مساعدت نمايند

ّشوراى بين المللى مرکب از نه نفر به انتخاب محافل ملى عالم به کار  ١٩٦٣باالخره در . پرداخت ّ
 ّعالم بهائى تجربۀ مهمى را براى امر خطير  پايان يافتوقتى که جهاد روحانى ده ساله پيروزمندانه
 .بود انتخاب بيت العدل اعظم به دست آورده

 العدل ّ مورخين آينده بى ترديد با ستايش و تکريم، تجهيز مساعى الزم براى تشکيل بيت     
 ّبرى ولى امرافقدان ره اعظم را مرهون اقدام ايادى امرا خواهند شمرد زيرا آنان بودند که در

 ايادى امرا به نحوى خستگى ناپذير براى .در عالم بهائى کار هماهنگ کننده را به عهده گرفتند
 اطراف جهان به حرکت آمدند و هر سال براى تشويق و ّپيشرفت نقشۀ حضرت ولى امرا در
 نين خود روح بخشيدند وايادى جمع آمدند، به مساعى معاو ّانتشار اخبار و اطالعات در مجمع

 بارى، اين.  خنثى ساختنداءّناقضين ميثاق را در ايجاد انشقاق بين احب  گروه نورسيدۀسوءاقدامات 
ّغمديده ايادى امرا مرکب از زن و مرد موفق شدند که در وقت مقرر به وصول د ل نفوس خسته ّ ّ 

 نائل ه تاج نظم ادارى بهائى بودبه اهداف بلند جهاد روحانى جهت تشکيل بيت العدل اعظم ک
ِايادى امرا از هيأت منتخبه تقاضا کردند که آنان را از. گردند  ّعضويت بيت العدل اعظم معاف ِ

ّبه آنان محول فرموده به انجام برسانند و با اين ّ سازند تا بتوانند وظائفى را که حضرت ولى امرا 



  کردند که امتيازى روحانى است و در تاريخ بشرى بىءااهد عمل ميراث ديگرى به عالم بهائى
 ّنشده است که در دين بزرگى عده اى باشند که باالترين قدرت ها و هرگز ديده. مثل و نظير

 مافوق افراد ديگر جامعه داشته باشند، با وجود اين به طيب خاطر تقاضا کنند که احتراماتى بى نظير
 خود را ّاعظم قدرت و اختيار است معاف سازند و به کلىّآنان را از عضويت مجمعى که صاحب 

 . برگزيده است در خدمت هيأتى گذارند که افراد مؤمنين آنان را به عنوان هيأت حاکمه
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 سفيد است

 
 ٧١ص 

 فصل هفتم
 که پس از صعود ّحضرت ولى امرا و مرکز ميثاق هر قدر فاصله باشد نمى توان منکر شد مقام بين

 تاريخ امر بهائى يکتا و  عبدالبهاء اقداماتى را که حضرت شوقى افندى مبذول فرمود درحضرت
 در حيات امرا باقى و پايدار بى نظير است و چنين مقام شامخى در تمام قرون و اعصار آتيه

 ّحضرت شوقى افندى مدت سى و شش سال ديگر ّاز چند نظر مهم مى توان گفت که. خواهد ماند
 نظم ادارى و بسط و تحکيم امر حضرت بهاءا  هدايت حضرت عبدالبهاء را در بناىرهبرى و

 بهائى در دوره اى که از هر وقت ديگر آسيب پذيرتر بود به ّتصور اينکه اگر امر. امتداد بخشيد
 ّمعناى کلمه ولى امرا بود و حضرت عبدالبهاء او را براى چنين روزى دست تواناى نفسى که به

 .فرموده بود اداره نمى شد به چه سرنوشتى دچار مى شد بسيار وحشتناک است ربيتت
 عبدالبهاء امرا به پيروان امر بهائى تأکيد فرمود که دو جانشين توأمان حضرت ّحضرت ولى      

 و" جدائى ناپذير"عهده دارد   وظائفى که هر يک براءّيعنى ولى امرا و بيت العدل اعظم در اجر
 ّواقعيت را قبول فرمود که بيت العدل  با وجود اين حضرت شوقى افندى اين. يکديگرند" ّمکمل"

ّتشکيل محافل روحانى ملى و محلى که ظهير اعظم را تشکيل نتوان داد مگر آنکه سير طوالنى ّ 
 ه تنهائى درجامعۀ بهائى صريحًا تفهيم فرمود که ناچار فع ب ّو پشتيبان آنند طى شده باشد لهذا به

 :ّ وظائف محوله اش پردازداءاعظم بايد به اجر غياب بيت العدل
ّاهميتش از واليت امر کم تر نيست از آن منتزع گردد نظم چنانچه بيت عدل اعظم که اساسًا       ّ 

 جريان بازمانده و ديگر نمى تواند حدود و احکام غيرمنصوصۀ بديع حضرت بهاءا از
  ٧٧.نمايد ّمرا را که شارع اعظم متعمدًا در کتاب اقدس نازل نفرموده تکميلا تشريعى و ادارى
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 به تنهائى ّ حضرت ولى امرا با آگاهى از اين حقيقت که بيت العدل اعظم هنوز تشکيل نشده      
ّامور محوله را تحت قيود و محدوديت هاى موجود با دقت و درستى ايف ّ  اين امرمى فرمود و در  اءّ

 ّحضرت بهاءا طى قرون و چنان وفائى را نمايان ساخت که موجب عبرت و افتخار پيروان
 ّساله اش که به مانند روش جد بزرگوارش کارنامۀ خدمات سى و شش. اعصار آينده خواهد بود

 اثبات مى نمايد که حضرت شوقى افندى چنان براى بررسى و ارزيابى در دسترس آيندگان است
 ّحريم مقدس و"قدمى برنداشت که سر موئى به  ّ خود اهل بهاء را مطمئن ساخت هرگزکه

 نمايد و نه تنها از تشريع قوانين امتناع ورزيد بلکه بيت العدل اعظم تجاوز" اختيارات منصوص
ّحتى دستورهاى موقت صادره اش  .را موکول به تصويب و تصميم بيت العدل اعظم مى فرمود ّ

 ّهمه بيشتر در موضوع اساسى جانشينى ولى امرا نمايان اط شخصى ايشان از اين انضب     
 ّامرا فرزندى از خود نداشت و ساير اغصان عائلۀ مقدسه نقض عهد و ّحضرت ولى.  مى گردد
ّدر آيات و نصوص مقدسه موردى که چنين مطلبى را تشريح و حل نمايد. نموده بودند ميثاق ّ 

ّ در الواح وصايا مصرح است که چون نصى نباشد چگونه اين معضالت راّموجود نبود اما  بايد ّ
 اختالف واقع يا مسائل ّدر محلى اجتماع کنند و در آنچه) بيت العدل اعظم (اءآن اعض : "ّحل نمود

  لهذا با٧٨."ّيابد همان مانند نص است ّمبهمه و يا مسائل غيرمنصوصه مذاکره نمايند و هر چه تقرر
 ّنازل شده حضرت ولى امرا در اين موضوع سکوت از اين هدايت که از قلم مرکز ميثاقپيروى 

 ّيا جانشينان ولى امرا را به عهدۀ هيأتى واگذاشت که طبق ّاختيار فرمود و حل مشکل جانشين
 عدل بيت ال١٩٦٣ اکتبر ٦در . منحصرًا اختيار تصميم در اين مورد را به عهده دارد نصوص مبارکه

ّاعظم پنج ماه پس از تشکيلش به تمام محافل روحانيۀ مليه ابالغيۀ ذيل را صادر ّ  :فرمود ّّ
ّ بيت العدل اعظم متوجها مبته بعد از غور و تمعن دقيق در نصوص مقدسۀ      ّ  مبارکه راجع به ّ

ّتعيين وصى حضرت شوقى افندى ربانى ولى امرا و بعد از   به اين نتيجه...ّمشاورات مفصل ّّ
ّرسيد که طريق تعيين ولى ثانى امر بهائى وصى ّحضرت شوقى افندى ربانى به کلى مسدود و ّ ّ 

ّبعده را ميسر سازد بالمره مفقود است امکان تشريع قوانينى که تعيين من هو ّ.٧٩ 
 که در تاريخ سابقه اى نداشت فقط از آثار  حضرت شوقى افندى در قيام بر وظائف خويش      

 هيچ مشاورى. عبدالبهاء الهام و هدايت مى جست بنيانگذاران امرا و روش و شيم حضرت
 معانى آثار مساعدت و در اين وظيفۀ خطير شرکت نمايد نمى توانست ايشان را در تبيين آيات و

 حضرت. ّعهدۀ ولى امرا بود که ثقه و اعتماد اهل بهاء را در بر داشت زيرا وظيفۀ تبيين فقط بر
ّافندى اگرچه کتاب هاى مورخين و علماى اقتصاد و متفکرين سياسى را بسيار مطالعه شوقى ّ 

ّمى فرمود اما اين مطالعه و نظر تنها مى توانست مواد خامى را به دست دهد که بينش  ملهم ّ
ّبراى مجهز ساختن جامعۀ متنوع و. حضرتش متعاقبًا مى بايست تحت نظم درآورد    رنگارنگ  ّ
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 وظائف و اعمالى اء بهائى شجاعت و اطمينان فراوانى الزم بود تا بتوان افراد آن جامعه را بر اجر

 بسيار باالتر بود و فقط سرچشمۀ ّبرانگيخت که با هر ميزان که بسنجيم از حد استعداد و قدرتشان
 رش جارىاطمينان را در قلب مني ّروحانى مخصوص ولى امرا بود که اين شجاعت و

 مى نمايد هر قدر هم که نسبت به دين هيچ ناظر بيطرفى که قرن بيستم را بررسى. مى ساخت
 ّاين جوان بيست و چند ساله مسؤوليت ّشکاک باشد چاره اى ندارد جز آنکه اذعان کند که
 دست آورد با اصالت و کمالى به انجام رسانيد که خطيرى را که بر دوش داشت و فتوحاتى را که به

 .در امر بهائى نهفته است چيز ديگرى نمى تواند باشد منشأش جز نيروى روحانى که ذاتًا
 درک اين حقيقت است که استعدادات و قوائى که عهد و ميثاق  اذعان به اين مطلب به معناى     

ّالهى در ولى امرا  نم بهّچنان که امة البهاء روحيه خا. سرشته نوعى از چشم بندى و جادو نيست ٓ
ّمؤثر بيان داشته اند کاربرد موفقيت آميز اين استعدادات مستلزم سيرى نحوى ّ  پايان ناپذير از ّ

 مى بينيم که حضرت شوقى به راستى حيرت انگيز است که. آزمايش، ارزيابى و پيرايش بود
ّافندى با چه دقت و صحتى سيرهاى سياسى و اجتماعى را در  ليلبدايت پيدايش آنها تجزيه و تح ّ

 ّوقادش بود يک سلسله از وقايع گوناگون ّمى فرمود و با استادى و مهارتى که از خواص ذهن
ّنتائج حاصله را به تحقق تدريجى مشيت الهيه تاريخ گذشته و معاصر را به هم مى آميخت و ّٓ ّ 

 ّعقلى و خردمندى حضرت ولى امرا باالتر از قواى اين حقيقت که قواى. مرتبط مى ساخت
 بالعکس وقتى در نظر آوريم که بينش. کار را آسان تر نمى ساخت عمول و عادى ذهن انسانى بودم

ّانگيزۀ انسانى از خصوصيات جدائى ناپذير مؤسسۀ واليت امرا بود نسبت به طبيعت و ّ 
ّکه زحمت و تعب آن فعاليت هاى عقلى بيشتر بود درمى يابيم ّ.٨٠  

ّحضرت شوقى افندى گذشته اهميت و عظمت جاودانۀ از درگذشتدر چهل سال و اندى که        ّ 
 بلى، اگر وضع به صورت ديگرى بود الواح. نمايان گشته است کارش در تکامل نظم ادارى بيشتر

 ّاين را ممکن مى ساخت که جانشين يا جانشينان ديگرى تصدى وصاياى حضرت عبدالبهاء
 بديهى است که بشر نمى تواند. بود به عهده گيرندشوقى افندى مظهر آن  ّمؤسسه اى را که حضرت

 ّاما آنچه امروز ظاهر و باهر است اينست که حضرت شوقى افندى. پروردگار پى برد ّبه کنه مشيت
 مسيرى را که اختياراتى که در تبيين آيات داشت بنيان نظم ادارى امرا را مرتفع فرمود و با

ّتحوالت آينده بايد طى نمايد به م  فرمانى را که از طرف حضرت ا بنمود و در اين امر موالى تواناّ
 همچنين ظاهر.  درآورداءکمال به مرحلۀ اجر عبدالبهاء بر عهدۀ ايشان گذاشته شده بود در نهايت

ّدو را ارادۀ الهى معين فرموده است و باهر است که هم بنيان و هم مسير، هر ٓ. 
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 .سفيد است 
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 فصل هشتم

 ّاعتقادات سنتى نان که حضرت شوقى افندى پيش بينى فرموده بود نيروهائى که پايۀ نظام ها وچ
ّبشرى را سست مى کردند همچنان صف اندر صف با سيرهاى وحدت بخش در  جهان به پيش ّ

 و هم در شرق شادمانى و لهذا عجبى نيست که مى بينيم پس از استقرار صلح هم در اروپا. ر فتند مى
 هنوز جنگ تمام ناشده اختالف . که در مردم حاصل شده بود چند صباحى بيش نپائيداميدى

 ّتثبيت تفوق و برترى بين دو گروه مرامى بين مارکسيسم و دموکراسى آزاد به صورت تالش براى
 و مبارزه براى کسب امتياز و برترى که" سرد جنگ"به اين ترتيب . از کشورهاى جهان جلوه گر شد

 داشت به صورت يگانه طرح سياسى موجود در چند دهۀ بعد با مخاصمۀ نظامى فاصلهتنها قدمى 
 .پديد آمد

 ّخطرى که چنين بحرانى در نظام بين المللى به وجود مى آورد بسيار شدت گرفت زيرا       
ّپيشرفت هاى مهمى در تکنولوژى هسته اى روى داد و هر دو گروه از کشورها موفق شدند  که ّ

 بر آنها از سالح هائى که خرابى هاى عظيم دسته جمعى به بار مى آورد بسازند و هر روزانبوهى 
 بشر را بيدار ساخت و بر تصويرهاى دهشتناکى که از هيروشيما و ناگازاکى در اذهان بود. بيفزايند

 خره که باال١٩١٤واقعه در شهر سرايوو در  حذر داشت که اگر آن روز تصادفاتى نسبتًا ناچيز مانند
ّمنجر به جنگ جهانى اول شد اتفاق ّ  د اشت و يک واقعۀ تصادفى مى افتاد چه نتائج خوفناکى مى ّ

ّنابودى قسمت مهمى از جمعيت جهان بيانجامد و قطعات بزرگى از کرۀ ممکن است به سادگى به ّ 
 که  سازدّچنين احتمالى ما را به اين انذار حضرت بهاءا متذکر مى. غيرمسکون سازد ارض را

 و عقول اسباب عجيبۀ غريبه در ارض موجود ولکن از افئده"ساليانى قبل چنين فرمودند که 
ّ ارض کلها و سميت آناءمستور و آن اسبابيست که قادر است بر تبديل هو ّ  ٨١."سبب هالکت ّ

 اين بود کهبر جهان در  ّ بزرگ ترين ضرر اين داستان غم انگيز يعنى مسابقۀ دو گروه براى تسلط     
 ّو تصور مى کردند پس از آزادى اميد مردمانى را که سابقًا منکوب و زير فرمان اجانب بودند
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 .ّخو اهند حيات جديدى براى خويش بسازند مبدل به يأس کرد  قادرند آن طور که خود مى
 کنند گيرىبعضى از کشورهائى که هنوز مستعمره داشتند مى کوشيدند که از غليان آن اميد جلو

 اين ّهرچند پيش ارباب بصيرت کوشش بيهوده اى بود اما سرسختى و لجاجت آن کشورها در
 ديدند که شوق باره سبب شد که مردمان زير فرمان در بسيارى از نقاط راه چاره را فقط در اين



  اينبه. در پيش گيرند آزادى را که در دل داشتند به مجراى ديگر اندازند و مبارزاتى انقالبى
ّدهه هاى اوليۀ قرن بيستم ّ چنين نهضت هائى که يکى از مشخصات سياسى١٩٦٠ترتيب تا سال  ّ 

ّفعاليت هاى سياسى شان را معين ّبود کم کم در ميان ملت هاى زير يوغ استعمار شکل اصلى ّ  .ساخت ّ
  که اکثرچون استعمار عالقۀ اصليش بهره بردارى اقتصادى بود شايد اجتناب ناپذير بود      

 سال چند. نهضت هاى آزاديخو اهى قالبى را که براى خود پذيرفتند مرام هاى سوسياليستى بود
 بهره بردارى بيش نگذشت که کشورهاى نيرومند جهان از چنين اوضاع آشفتۀ حاصلخيزى

 جهان"کشورهائى که اکنون به  شوروى در اوضاع مذکور فرصتى ديد تا با اعمال نفوذ در. نمودند
ّموسوم بودند در اتحاديه هاى آن روز جهان" موس  تغييرى پديد آورد و عکس العمل کشورهاى ّ

 ّاقتصادى نتوانستند وفادارى ملت ها را به خود غربى اين بود که در کشورهائى که با کمک هاى
 .ّاستبدادى را تشويق و مسلح نمايند جلب نمايند انواع مختلفى از رژيم هاى

 خويش ساختند افکار مردم آن  نورسيده را نيروهاى خارجى دستخوش چون دولت هاى     
 و در مسير مبارزاتى مرامى و کشورها از هدفشان که پيشرفت هاى اقتصادى بود منحرف شد

 اقتصادى اص رابطه اى داشتند ارتباطشان بسى ّسياسى افتاد که اگر هم با واقعيات اجتماعى و
 ورشکستگى اقتصادى، تجاوز عظيم به. جا خرابى و دمار بود  همهنتائجى که به بار آمد. اندک بود

 مدنى و پيدايش سرکردگان ابن الوقت که مصائب کشورشان را سبب حقوق انسان، فساد ادارۀ
 ّمى ساختند، اينها نتائجى بود که با کمال تأسف نصيب کشورهاى نوبنياد رفاه و توانگرى خويش

 . و آرزو حيات جديد خود را آغاز کرده بودندسال قبلش با هزار اميد شد که چند
 سياسى و اجتماعى و اقتصادى مذکور را تشديد مى کرد مرضى بود که بيرحمانه  آنچه بحران     

 ّاين مرض که ضررش بسيار مخرب تر از ساير شؤون بود چون شيوع. را فراگرفته بود روح آدمى
 اشاره روحانى که حضرت شوقى افندى به آنيافت مرحلۀ شومى را در مسير انحطاط اجتماعى و 

ّمکتب ماديت(ماترياليسم . فرموده بودند به وجود آورد  نوزدهم اروپا و که مولود افکار قرن) ّ
 نظام مارکسيسم اعتبار کاذبى د ارى امريکا بود و از ّمتأثر از نفوذ دست آوردهاى فرهنگ سرمايه

 ّچون دينى جهانى تمکن يافت و حيات  بيستمم قرنوّکسب کرده و قوت گرفته بود در نيمۀ د
ّفلسفۀ ماديت بالذات بسيار ساده و ابلهانه است .ّشخصى و اجتماعى بشرى را در تسلط خود آورد ّ ّ 

ّحقيقت انسانى و سير تکاملش اساسًا ماهيتى مادى دارد و آنچه زيرا مى گويد حقيقت از جمله ّ 
  

 ٧٧ص 
 او ّباشد آنست که خواهش هاى انسانى و نيازهاى مادى هدف زندگانى انسان است و يا بايد 

 عمومى انسان ّبرآورده شود و وجود اجتماع نيز براى تسهيل در برآوردن حوائج است و توجه
 بتواند هر چه بيشتر در بايد معطوف به آن باشد که همواره نظام را چنان اصالح و پاک نمايد تا



 .ّامور محوله اش کارآمد و ماهر گردد
 ّبا سقوط اتحاد جماهير شوروى رغبت و تمايل به ترويج هر نوع نظام رسمى که بر اساس      

ّماديت باشد نابود شد و کوشش در اين باره نيز مفيد فايده اى نبود زيرا ديگر ّماديت پرستى در ّ ّ 
 هالنه وّدر جائى به تعصبات جا دين و مذهب اگر هم. ّاکثر نقاط عالم با مانعى مهم رو به رو نبود

 ّفزاينده به نوعى از اولويات شخصى و ّدشمنى ترقى و پيشرفت تبديل نشده بود به نحوى
 اديان. ّعاطفى فرد انحطاط و تنزل يافته بود  حوائج روحانى واءتمايالت و پيشه اى براى ارض

 کهتاريخى همراه بودند حال ديگر فقط به اين قانع مى شدند  بزرگ جهان که روزگارى با رسالتى
 .ّدر تغيير و تحول اجتماعى مى کوشيدند جواز شرعى صادر کنند براى نهضت هاى غيردينى که

 دانشگاهى که روزگارى صحنۀ اکتشافات عقلى و روحى بود به يک ميدان عالم آکادميک و
 و ّتبديل شد و ماشينش مرتبًا در کار بود تا رسالۀ پايان تحصيل و تشکيل سمپوزيم ها کسب و کار

 .رانس هائى را توليد نمايد و بورس هاى تحصيلى تدارک بيندکنف
ّ تأثير ماديت چه      به عنوان جهان بينى و چه به صورت ميل و خواهشى ساده اينست که سائقۀ ّ

 چنان که. زد ايد ّاز امتيازات نفس ناطقه است از انگيزۀ انسانى و حتى عالئق او مى روحانى را که
ّدر طينت انسانيه محبت ذاتيۀ خود مخمر و ممکن نيست"ه حضرت عبدالبهاء فرمود  ّ ّ  بدون ّ

ّاميدوارى اجر جزيل و ثواب جميل از فوائد موقتۀ جسمانيۀ خود بگذرد  چون ايمان به ٨٢."ّ
 عجبى نيست اگر  خاطرى که مى بخشد در ميان نباشداءّمعنوى بودن ماهيت حقيقت و ارض
 آئين فردپرستى پديد آمده ن کنونى مشاهده مى شود نوعىّمى بينيم در کانون بحرانى که در تمد

 ّرا از ارزش هاى مهم فرهنگى ّاست که حد و مرزى نمى شناسد و کسب مال و خواسته و مقام
 را به مرحلۀ جديدى در مسير تحليل مى شمارد که نتيجه اش از هم پاشيدگى اجتماع گشته و آن

 .ّولى امرا تصريح شده انداخته است تو انهدام جامعه که به تأکيد در آثار حضر
 و انضباط حيات فردى در هر سيستم اجتماعى تار و پود بافت اخالق جامعه که سبب هدايت     

 و اگر به اين گسستگى ها نظاره کنيم و تن به است يکى پس از ديگرى از هم گسيخته مى شود
 اگر رهبران خرد و انديشه در. يمقدم برداشته ا ّقبولش دهيم در مسيرى مخالف با واقعيت
 در نظر گرفته موشکافى مى نمودند پى مى بردند که ّسنجش هاى خود به دقت شواهد موجود را

 مشکالت به ظاهر غيرمرتبط کنونى است يعنى مسائلى از قبيل ّهمين مسأله است که علت و ريشۀ
 ى عالقگى و بى اعتنائى،مرج اقتصادى، خشونت نژادى، انتشار ب آلودگى فضاى زيست، هرج و

 ّبراى حل اين مشکالت فقط. امراض مسرى که جامعه ها را مبتال مى کند ازدياد وسيع جنايات، و
  

 ٧٨ص 
ّ استفاده از تخصص هاى حقوقى، جامعه شناسى و صنعتى با وجود اهميتى که دارند کافى ّ  نيست و ّ



 رفتار انسان عالج  وجدان اخالقى وّنمى توان قبول کرد که بدون حصول تغيير و تحول اساسى در
 .قطعى براى رفع مشکالت مذکور هرگز به دست آيد

*** 
 نائل آمده ّحال بايد در مقام مقايسه برآئيم که در طى همان سال ها عالم بهائى به چه نتائجى     

 اردر اين مقال ناچ .است تا در آن فضاى ظلمانى، روشنى بيشترى در افق تاريکش مشاهده نمائيم
ّبايد از اهميت فوق العادۀ اقداماتى که سبب تشکيل بيت العدل  عالم. اعظم شد سخن بگوئيم ّ

 تصميم گيرى دسته جمعى را امتحان کرده ّانسانى طى شش هزار سال انواع و اقسام روش هاى
 ّسياسى بشر مناظر متغيرى را عرضه مى کند و نشان چون از ديدگاه قرن بيستم بنگريم تاريخ. است
 نظام هائى که بر.  درآورده استاءممکن بوده به مرحلۀ اجر د هد که نبوغ بشرى هر آنچه را که مى

 به وجود آمد از قبيل حکومت دينى، حکومت سلطنتى، حکومت اصولى مختلف استوار بود
 ، حکومت جمهورى، دموکراسى و باالخره)ّمتنفذين( اشرافى، حکومت ثروتمندان

 که حکومت هاى مذکور را به هم آميخته و سعى کرده اند  هم انواعبعضى.  آشوب طلبى نسبى
 هرچند غالب انواع حکومت به. ّو از آنها نظام خاصى بسازند اصول مطلوب هر يک را برگزينند

ّقرار گرفت اما اکثريت عظيمى از آنها بدون شک به درجات مختلف  استفادهسوءنحوى مورد  ّ ّ 
 .کردند ّن حکومات مدعى بودند پاسدار منافعشان مى باشند کمکافرادى که اي ّدر تحقق آرزوهاى

ّدر اين مسير طوالنى تکاملى به تدريج که جماعاتى بيشتر و متنوع تر تحت تسلط يکى        از ّ
 سيستم هاى حکومتى درمى آمدند بارها در دماغ قيصرها و ناپلئون ها وسوسۀ تشکيل يک

 فاجعه انگيزشان به جهانگشائى برانگيخت و نتيجۀ شکستامپراطورى جهانى پخته شد و آنان را 
 ّتحقق چنين که خوانندگان تاريخ را هم مسحور و هم منزجر مى سازد ثابت مى کند که
 وسيعى در اختيار داشته و بلندپروازى هائى هرگز در حيطۀ قدرت بشر نيست و انسان هرچند منابع

 .کار برنمى آيد ز عهدۀ آنّيا به نبوغ فرهنگ مخصوصى مطمئن باشد باز ا
ّتحقق اتحاد عالم ّ مع هذا به کمال وضوح پيدا است که مرحلۀ بعدى تکامل تمدن بشرى      ّ 

 نيروهاى نهفته در ذات بشر را انسانى تحت يک نظام حکومتى است که قادر است استعدادها و
 ّاتحاد صورى کرۀ. ه کار اندازدداشته باشد ب ّشکفته سازد و آنها را در برنامه هائى که فايدۀ عام

 باالخره اکنون شرائطى را به وجود آورده که وحدت عالم زمين و شکفتن آرزو و آمال جهانيان
ّاما به صورتى که به کلى با خواب و خيال امپراطوران گذشته انسانى را ممکن الحصول ساخته ّ  

 
 ٧٩ص 

 با  هاى جهان در تشکيل سازمان مللدر مسير اين کوشش ها بوده است که دولت.  متفاوت است
ّتمام فوايد و نيز متأسفانه با تمام نقائصى که دارد با هم اتفاق کرده اساسش  .را پى نهادند ّ



 تغييراتى که جهانيان را بر  به يقين در آينده زمانى بيايد که شاهد تغييرات بزرگ ديگرى باشد،     
 ّچنين اختيارى به سازمان ملل متحد ا فع نهّقبول اصل حکومت جهانى مجبور خواهد ساخت ام

 چنين تغيير بنيادى در بازسازى ادارۀ امور کرۀ ارض داده شده و نه رهبران سياسى جهان در بارۀ
 بهاءا به وضوحى تمام تشکيل حکومت جهانى را وعده داده اند و در ّاما حضرت. مى انديشند
 او ف مصائب و يأس و حرمان بيشترى براى بشر الزم است تاّفرموده اند که با کمال تأس عين حال

 که تشکيل حکومت جهانى مستلزم آنست. را مجبور سازد که به چنين جهش بلندى پردازد
 تسليم ّحکومت هاى ملى و ساير مراکز قدرت بدون شرط و قاطعانه به تصميمات بين المللى

 .نمايند  آن است به آن تفويضّمتضمن" حکومت"ّگردند و اختيار تامى را که کلمۀ 
ّ در برابر اين منظر است که اهل بهاء بايد بکوشند تا اهميت پيروزى عظيمى      را که امر بهائى در ّ

 روزافزونى يافته به خوبى ادراک  نصيبش شده و در سال هاى اخير بر تحکيمش توفيق١٩٦٣سال 
 آنچه. ل آيندۀ بهائى درنخواهند يافتچندين نس معناى آن پيروزى را نسل حاضر و شايد. نمايند

 ّاينست که حتى المقدور از هيچ کوششى براى خدمت به امروز بر هر فرد بهائى واجب است
 .نايستد ّتحقق تدريجى آن هدف بزرگ باز

 جهانى در تاريخ ّ جريان تشکيل بيت العدل اعظم به احتمال زياد اولين انتخاب دموکراتيک     
ّق آن مرهون اجراى موفقيت آميز سه مرحلۀّانسانى است و تحق ّاوليه در نقشۀ تبليغى حضرت ّ ّ 

  تا به حال در هر پنج سال١٩٦٣سال  از. عبدالبهاء تحت رهبرى حضرت شوقى افندى مى باشد
ّانتخابات بيت العدل اعظم همواره توسط عدۀ َبيشتر و متنوع ترى از نمايندگان منتخب صورت ّ َ ّ 

 در. نمايندۀ ارادۀ نمونه اى از جميع نوع بشر محسوب است  بيت العدل اعظمگرفته است و اکنون
ّچيزى در ذهن هيچ گروهى از مردم موجود است که با اين موفقيت برابرى عالم چيزى نيست و نه ّ 

 .تواند کرد
 چون مالحظه نمائيم که در چه فضاى روحانى انتخابات بهائى صورت مى گيرد و چه انضباط      
 .ّلى در جميع مراحلش حکمفرماست متحير مى مانيم و پيش عظمتش فروتن مى گرديماصو

 رضاى تشکيل اين هيأت حاکمۀ اعالى امر بهائى همراه با اينست که نهايت سعى را براى کسب
ّد اريم و متحدًا با عزمى راسخ مواظبت مى نمائيم مبادا به علت ٓالهى مبذول مى  شرايط فرهنگى يا ّ

 بيش از اين امر چيزى .ّخصى بر طهارت و تقدس اين اقدام جمعى خدشه اى وارد آيدبا آمال ش
 ّانسان آنچه در قوه دارد بر طبق با انتخاب چنين هيأتى از يک طرف نوع. ّدر قوۀ انسان نيست

 پروردگار مهربان خدمت خالصانۀ مؤمنانش را اخالص نهاده و به کار برده است و از طرف ديگر
 شته طبق وعود نازله در کتاب مستطاب اقدس و الواحگ ه به هيأتى که چنين تکوينقبول فرمود

  
 ٨٠ص 



 پس عجبى نبايد داشت که حضرت.  فرموده استاءوصاياى حضرت عبدالبهاء قوائى عظيم اعط
 صدمين   مقارن با١٩٦٣عبدالبهاء تشکيل بيت العدل اعظم را که به موقع تاريخى خود در سال 

 خوشا: "ساخته که گفته بود ّحضرت بهاءا تأسيس شد با تحقق وعدۀ دانيال منطبقسال اظهار امر 
 عبارت حضرت عبدالبهاء چنين." برسد به حال کسى که به يک هزار و سيصد و سى و پنج روز

ّهذه سنة شمسية ليست بقمرية الن بذلک: "است ّ  ّالتاريخ ينقضى قرن من طلوع شمس الحقيقة و ّ
تتمکن فى االرض حقتعاليم ا ّ ّالتمکن و تمأل االنوار مشارق االرض و مغاربها، يومئذ يفرح ّ ّ 
  ٨٣."المؤمنون

ّحضرت عبدالبهاء دو مؤسسه را به عنوان جانشين خود معين فرموده و با تشکيل بيت        العدل ّ
ٓاعظم دومين مؤسسۀ جانشين مرکز ميثاق که ضامن اصالت امر الهى است به ّ  آثار کثير. مدوجود آ ّ

 خلق فرموده که کام در ضمير ّحضرت ولى امرا و الگوئى که حضرتش از حيات ادارى بهائى
ّدر مقصد از ظهور الهى در اين عصر متفق بهائيان نقش بسته بود ضامن آن بود که بهائيان جهان ٓ 

 طابق ارادۀ حضرتعالم بهائى مرجعى را دارا شد که م حال با تشکيل بيت العدل اعظم. باشند
  وظائف نظم ادارى بهائى است و چناناءنهائى در تصميم گيرى در بارۀ اجر بهاءا داراى اختيار

ّالواح وصايا مصرح است به هر دو مؤسسۀ واليت امرا و بيت العدل اعظم وعدۀ که در  هدايت ّ
ّمحتومۀ الهيه اعط ّفرع مقدس و ولى امرا: " شده استاءٓ  عمومى که به انتخاب عموم  و بيت عدلّ

 حراست و عصمت فائض از تأسيس و تشکيل شود در تحت حفظ و صيانت جمال ابهى و
  ٨٤."ا است آنچه قرار دهند من عند. حضرت اعلى روحى لهما الفداست

 ه اين دواختيار بيان فرمود ک ّحضرت ولى امرا در توضيح ارتباط بين اين دو مرکز قدرت و     
 ّبعضى ديگر از امور هر يک از آن دو مؤسسه ّمکمل يکديگرند و در بعضى از امور مشترکند و در

 : فرمود ّوجود اين حضرت ولى امرا به تأکيد تمام چنين با. وظائف مخصوص خويش را به عهده دارد
 وجه اختياراتى را که حضرتّبايد بداند که مؤسسۀ واليت امرا به هيچ   هر يک از اهل بهاء    

 تفويض بهاءا در کتاب اقدس و حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا به بيت العدل اعظم
 حضرت بهاءا فرموده اند سلب نمى نمايد و به هيچ منوال با مندرجات الواح وصايا و الواح

  ٨٥.طل نمى سازدبا ّتضادى را به وجود نمى آورد و هرگز دستورات منزلۀ مبارکه اش را
ّتحقق يافته مى توان تصور ّبا در نظر گرفتن خلق بى نظير مؤسسۀ حضرت بهاءا که اينک      ّ 

 ّالبته.  مى کنداءايجاد جامعه اى جهانى ايفو  ّنمود که امر بهائى چه سهم بزرگى را در اتحاد جهانيان
 ست و آنچه از جامعۀ بهائىبر دوش کشورهاى جهان ا ّمسؤوليت فورى تأسيس حکومت جهانى

   ّاجتماعى بشر خواسته اند اينست که حتى المقدور شرائطى را در اين مرحلۀ تکامل سياسى و
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 همچنان که حضرت. بيافريند که سبب تسهيل و تشويق چنان مشروع صعب و عظيمى گردد
  جامعۀ بهائى٨٦،"ى ممالککمّال نريد ان نتصرف ف"بهاءا پادشاهان زمان را اطمينان بخشيد که 

 و امور سياسى تفرقه انگيز نيز به همان نحو هيچ مقصد پنهان سياسى ندارد و از هر نوع حزب بازى
 مطيع حکومت و سلطۀ فرمانروايان احتراز مى جويد و در سراسر جهان بهائيان در امور عمومى
 عه شان شکايت يا نگرانى جاماءاعض مدنى هستند و اگر در بارۀ وضع موجود خود و حاجت

 . کشورشان رجوع مى کنند داشته باشند از طريق مجارى قانونى به مراجع
 ّاعمال مى کند تنها در قوۀ روحانى پيام ٓقدرتى را که امر الهى در نفوذ و تأثير بر مسير تاريخ      

 نور: "بهاءابه فرمودۀ حضرت . عرضه داشته است آسمانيش نيست بلکه نيز در الگوئى است که
ّاتفاق آفاق را روشن و منور   وحدت عالم انسانى که در هيکل امر بهائى درآمده است٨٧."سازد ّ
 منبعث از اظهار احساساتى ناسنجيده و بيان اميدى مبهم و نارسا"امرا  ّطبق بيان حضرت ولى

 ت اداريش که وسيلۀ آنو اصلى جمع بهائيان و تشکيال) ارگانيک(ّبلکه اتحاد سازمانى  ٨٨"نيست
 ّاتحادند بنا به فرمودۀ حضرت ولى امرا  در کينونت امر ّحاکى از قوۀ جامعه آفرينى است که"ّ

 مکنونۀ نظم اداريش پديدارتر  هر چه امر بهائى توسعه يابد و استعدادات٨٩."بهائى نهفته است
 ّ به صاحبان افکار مترقى اطمينانمى کند و ّگردد بيشتر توجه هوشمندان جهان را به خود جلب

 ّحضرت ولى امرا. است عملى و شدنى است مى بخشد که آنچه بر صفحۀ آمالشان منقوش
 :چنين فرمود

ّاديان و مروجان فرضيه هاى سياسى و رؤساى جوامع انسانى که  چه نيکو است که رهبران      ّ 
 اخته هاى خويشند چشم بر ظهورّ و تجزى ساءشاهد ورشکستگى آر حال با حيرت و دهشت
 و به نظم جهان آرائى که در تعاليمش مندرج است بينديشند و دريابند حضرت بهاءا گشايند

ّمتدرجًا رشد مى کند و از ميان هرج و مرج و آشوب تمدن کنونى سر به باال که چگونه   ٩٠.مى کشد ّ
 آن را ّتحاد بهائيان را امکان بخشيده وّچنين تحقيقى انظار را متوجه نيروئى مى کند که ا      

 و مقصود از... است سراج عباد داد: "حضرت بهاءا مى فرمايد. مستحکم و پايدار ساخته است
ّالهى مواج در اين کلمۀ عليا بحر حکمت. ّآن ظهور اتحاد است بين عباد ٓ"...٩١حضرت بهاءا  

ّخود مؤسسات حاکم بر نظم جهانى در سطح محل  ّو ملى و بين المللى را بيت العدل نام نهاد و اين ىّ
 ّدر تعاليم اين ظهور و حيات امر بهائى مرکزيت دارد و چون نام حاکى از آن است که اصل عدل

 روزافزون به عنوان شرکت کننده اى آشنا در حيات جامعه شناخته جامعۀ بهائى به طورى
 نده اى به دست خواهد داد از اينکه چگونه اصلاز پيش شاهد دلگرم کن مى گردد، تجربه اش بيش

  .بى شمار جهان را که در نظر نهائى معلول عدم وحدت است عالج مى کند حياتى عدل آالم
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 عدل اعظم به يقين مبين بدان اين ظلم هاى واردۀ عظيمه تدارک: " حضرت بهاءا مى فرمايد
 جهانى خواهد بود که با هائى تکامل جامعۀ انسانى در پيداست که آن مرحلۀ ن٩٢."ٓالهى مى نمايد

  .جهانى که امروز مى شناسيم بسيار تفاوت دارد
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را نيرو و توانى ّپيروزى جهاد روحانى ده ساله و تأسيس بيت العدل اعظم پيشرفت و تقدم امرا 
 ّحيات بهائى مؤثر بود صورتى ٓدر اين زمان پيشرفت امر الهى که در جميع شؤون. جديد بخشيد

 چنان که کافى است به مجموع وقايعى که پذيرفت که نتائج و آثارش در طول زمان ظاهر مى گردد
ّدر سى و هفت سال پراهميتى که از تأسيس. گرديم  تا زمان حاضر حادث گشته ناظر١٩٦٣از سال  ّ 

  به موازات يکديگر پيشاقدامات بهائيان از دو راه به سرعت بيت العدل اعظم گذشته است
 تحکيم امرا در داخل جامعۀ بهائى و ديگرى نفوذ شگرفش در حيات ر فت، يکى توسعه و مى

 ّترقى ّو هر چه تنوع اقدامات بهائى افزايش مى يافت در يکى از آن دو راه اصلى. انسانى جامعۀ
 .ّمؤثر مى افتاد

 هم در تبليغ و هم در امور ّرا اتخاذ نمود که بيت العدل اعظم در اوائل تشکيلش تصميمى      
 جانشينى براى حضرت شوقى افندى موجود علم به اينکه. ادارى امر بهائى تأثيرى شديد داشت

ّحال آنکه اهميت. ايادى امرا امکان ندارد نيست معلوم داشت که ديگر انتصاب و برگزيدن ّ 
وش نشدنى در عرض شش سال پر تشويش وبه نحوى فرام وظائف ايادى در پيشرفت امرا 

 از اين رو بيت العدل اعظم که. از پيش به اثبات رسيده بود ١٩٦٣ تا ١٩٥٧اضطراب بين سال هاى 
  در ماه جون٩٣ّ نمايد مؤسسات جديدى را به وجود آورداءامرا اقتض اختيار داشت اگر حوائج

 که ّاين مؤسسۀ جديد. ّقاره اى ايجاد نمايدتصميم گرفت که هيأتى را به نام مشاورين  ١٩٦٨سال 
 منتقل نمايد مسؤول ّموظف بود وظائف ايادى امرا را در محافظه و ترويج امرا به آينده

ّهدايت امور معاونين شد و در تحمل مسؤوليت در سبيل تقدم ّ ّامرا با محافل مليه شريک ّ ّ 
 پايان نقشۀ نه ساله حاصل آمده عالوه بر آنکه فى  در١٩٧٣پيروزى هائى که در سال . و سهيم گرديد

 نشان داد که اين تشکيالت جديد ادارى به چه آسانى به ايفاى ّحد ذاته بسيار بزرگ و عظيم بود
 همان دوره . ّنيز تا چه درجه نزد افراد و محافل روحانيه مقبول افتاد وظائف خويش مشغول شد و
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 المللى نيز به وجود آمد ّى در تنظيم ادارى امرا بود يعنى دارالتبليغ بينّ شاهد تحول بزرگ ديگر
ّکه وظيفه اش انتقال بعضى از مسؤوليت هاى مختص به ايادى  امرا مقيم ارض اقدس به آينده بود ّ



 ساختن و تنظيم وظائف هيأت هاى مشاورين در ّو چون اين مؤسسه تشکيل شد مسؤول هماهنگ
 . شداطراف جهان

ٓحضرت ولى امرا در پيش بينى مسيرى که رشد و نمو امر الهى خواهد پيمود چنين       ّ  مرقوم ّ
 ديگرى را آغاز ّدر مراحل آيندۀ عصر تکوين بيت العدل اعظم اقدامات مهم جهانى: فرمود

 ٩٤.ّملى خواهد بود خواهد کرد که نمايندۀ وحدت و باعث هماهنگى و توحيد مساعى محافل
 ، نقشۀ١٩٧٤نقشۀ پنج ساله در  ،١٩٦٤ّچنين اقدامات مهم جهانى در قالب نقشۀ نه ساله در سال 

 ، نقشۀ چهار ساله در١٩٩٣سه ساله در  ، نقشۀ١٩٨٦، نقشۀ شش ساله در ١٩٧٩هفت ساله در 
 ايندر هر يک از . پايان قرن بيستم بود نمايان گرديد  و نقشۀ دوازده ماهه که مصادف با١٩٩٦

 ّامورى شد که آنها را از يکديگر مشخص مى ساخت و اين امور و نقشه هاى متوالى تأکيد بر
ّامر الهى را طى آن سال ها معين و فرصت هاى جديد ناشى از آن رشد و و ار رشد مسائل فهرست ّ ٓ 

 اهداف  کهّمهم تر از تفاوت هائى که آن نقشه ها با يکديگر داشتند آن بود. نمايان مى سازد ّنمو را
 بر اساس هر يک از آن نقشه ها تمديد و توسعۀ همان مجهوداتى بود که حضرت شوقى افندى

 پرورش محافل روحانى، اشارات و اوامر بنيانگذاران امرا به جريان انداخته بودند از قبيل
 ،نىّخدمات، توجه به غناى روحا ترجمه و طبع و انتشار آثار، تشويق شرکت عمومى ياران در
 بشرى، تحکيم مبانى خانوادگى بهائى، حيات بهائى، شرکت جامعۀ بهائى در حيات اجتماعى

 مقاصد همچنان ادامه خواهد يافت و باب امکانات تعقيب اين. تعليم و تربيت اطفال و جوانان
  قۀ ظهورّالّهر يک از آن مقاصد سرچشمه اش در قوۀ خ. شد  ديگرى بر جامعۀ بهائى باز خواهد

 اقدامات و مجهودات جامعۀ بهائى نيروى وحدت انگيزى مى بخشد و ٓالهى است که به هر يک از
ّراز موفقيت نهائى  .آنها و نيز ضمانتش هم در همين است ّ

 ادوارى بود که جامعۀ بهائى به خود ديده زيرا در ّ بيست سال اول اين دوره يکى از پربارترين     
ّمحلى چند برابر شد و تنوع قومى و فرهنگى بهائيان چنان حانىّمدت کوتاهى تعداد محافل رو ّ 
 هرچند که خرابى و منازعاتى که در. ّصفت مميزۀ حيات بهائى گرديد باال گرفت که بيش از پيش

 ّواقع مى گرديد مشکالتى براى تشکيالت بهائى فراهم مى کرد اما در عين حال جامعۀ انسانى
 در آغاز کار جامعۀ بهائى با مشکالت تبليغ. م بهائى مى شدّتوجه بيشترى به پيا سبب جلب

 و در" جهانى تبليغ در سطح" خواسته شد که به اءّ از احب١٩٦٧توده هاى مردم آشنا شد و در سال 
 ظهور حضرت موعود را ّميان جميع طبقات جامعه قيام کنند و با شدت و استقامت پيام جانبخش

 . اعالن نمايند
 مردمانى که در دهکده ها و قصبات ساکنند قيام ّيان از شهرها منظمًا براى تبليغچون بهائ      
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 ّتصورش را نمودند چنان استعدادى را در قبول حضرت بهاءا در ميان آنان يافتند که هرگز
 ّمبلغانشان به آن عادت داشتند اگرچه نوع اقبال اين نفوس با اقبال نفوس ديگرى که. نمى کردند

 ده ها هزار بهائى. مورد استقبال قرار گرفتند ّمتفاوت بود اما جميع آن نورسيدگان با آغوش باز
 ّالتين که در بسيارى موارد اکثريت مردم يک دهکده را تشکيل جديد از افريقا و آسيا و امريکاى

  بهائى بود دورۀ شورانگيزى براى جامعۀ١٩٧٠ و ١٩٦٠سال هاى . پيوستند د ادند به امر بهائى مى
 .بود زمان از ايران که بگذريم در نقاط ديگر سرعت پيشرفت امرا بسيار کند و محدود زيرا تا آن

ّبهائيان اقيانوسيه اين افتخار را يافتند که اولين فرمانرواى يک کشور يعنى  حضرت ماليه توآ ّ
 يه به امر حضرت بهاءاناح   پادشاه ساموآ از آن(Malietoa Tanumafili II)م  وتانومافيلى د

ّاقبال نمود که فقط آينده مى تواند اهميت اين امر  .را چنان که بايد توصيف نمايد ّ
ّترقيات جامعه همان عزم جزم و همت واالى ّ از آغاز پيدايش امر بهائى تا به حال علت العلل     ّ 

 زبين در کشورهائى از قبيل اوگانداّولى امرا بهائيان تي در دورۀ حضرت. افراد بهائى بوده است
 ّطى دورۀ نقشۀ نه ساله تعداد. اقداماتى براى جلب و جذب بوميان کرده بودند و بوليويا و اندونزى

 مناطق ّبيشترى از اين قبيل مبلغين مخصوصًا در هندوستان و چندين کشور افريقائى و اکثر
 جماعات سياهپوست يان بوميان کانادا وّامريکاى التين و جزائر اقيانوسيه و آالسکا و در م

 ّکشورهاى مختلف به اين امر قوت روستائى جنوب امريکا به کار پرداختند و مهاجرت بهائيان به
 .بوميان پيدا شوند ّبخشيد و سبب شد که تعدادى مبلغ از ميان خود

 هائى قادرباشد به تن  به زودى معلوم شد که اقدامات شخصى هرچند دليرانه و پرحرارت     
 در نتيجه. شايان استفاده نمايد نخواهد بود که از فرصت هاى مغتنمى که پيش آمده بود به نحو

 تبليغ و اعالن امرا رهنمون گرديدند که جامعه هاى بهائى به يک سلسله از نقشه هاى مشترک
 حال امکان دارد کهّدسته هاى پرشور مبلغين دريافتند که  .ّيادآور ايام قهرمانان عصر رسولى بود

 ّنه تنها به تک تک طالبين بلکه به افراد يک گروه حتى به يک جامعه ابالغ پيام حضرت بهاءا را
 بود از اين راه ده ها هزار به صدها هزار افزايش يافت و اين رشد آئين بهائى معنايش آن نمايند و

 کارشان اين بود که محافل روحانى بيشتر اءکه مقام محافل روحانى را باال برد زيرا تا آن وقت اعض
ّچون فردى که در فرهنگ شک و ترديد يا تعصبات مذهبى پرورش  يافته بود اظهار ايمان مى کرد ّ

 بنا بود که به جاى فرد براى گروهى از ّعضويتش را تصديق و معلوماتش را تزييد کنند و اينک
 .معناى ايمان را توضيح و توجيه نمايندروزانه شان بود  مردم که بيدارى دينى جزئى از زندگى

 چنان که در. هيچ گروه به اندازۀ جوانان بهائى مدد ننمودند ّ در اين سير شگفت انگيز ترقى    
ّپنجاه سالۀ بهائى نيز مالحظه مى شود در اين سال هاى پراهميت نيز سراسر تاريخ صد و ّ 
ّمکرر در مکرر به خاطر ما مى آورد معاضدت جوانان   که قهرمانان و جانبازانى که در نيمۀ قرنّ

ّنوزدهم امر الهى را در مسير مقدر انداختند قسمت اعظمشان از جوانان بودند   اعلى حضرت. ٓ
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 با موالى خود وقتى اظهار امر فرمودند بيست و پنج ساله بودند و انيس که به افتخار جاودانى فدا
 زينب که. ّلبيک گفت ر بيست و دو سالگى مظهر ظهور راّقدوس د. نائل شد نيز جوانى بيش نبود

 ّمورد عنايت جناب قدوس و شيخ على که. ّسنش را کسى ذکر نکرده نيز در عنفوان جوانى بود
ّمحمد باقر نقش که به ايثار جان موفق شد باب الباب بود در بيست سالگى به مقام شهادت رسيد و ّ 

  سنين بيست سالگى به ايمان به امر حضرت باب فقط چهارده سال داشت و حضرت طاهره در
 .توفيق يافت

 اعالن پيام جوانان بهائى بر اثر اقدام جانبازان بلندمقام قيام نمودند و در سال هاى بعد براى      
 بدين ترتيب چون. گشتند ّحضرت بهاءا در سراسر پنج قاره و جزائر پراکندۀ عالم منتشر

 ّنمو گذاشت آنان که در موسيقى و  رو به١٩٧٠ و ١٩٦٠ان در اواخر دهۀ فرهنگ بين المللى جوان
 بيان حضرت شوقى افندى را به عمل ثابت نمايش و هنر استعداد داشتند با اقدامات خود اين

 آتش به همه جا سرايت خواهد کرد که روح و جوهر ٓدر زمانى امر الهى چون: "نمودند که فرمود
ّهنرهاى متنوع يا در ادبيات به عالميان عرضه گردد يا درتعاليمش بر صحنۀ نمايش    شوق و٩٥."ّ

 که جامعه هاى بهائى با شجاعت بيشترى از فحواى انقالب اجتماعى که در شور جوانان سبب شد
 . بهاءا مکنون است باخبر گردند و آنها را در عمل تجربه نمايند تعاليم حضرت

ّ طرف عدۀ بى شمارى از عامۀ مردم مشکالت بزرگى را نيز به همراهامر بهائى از قبول ناگهانى       ّ  
 پيشقدم بودند آورد و فورًا الزم بود که منابع و مقدورات جامعه هائى که در اين تبليغ عمومى

 مؤمنين جديد و تقويت ّمتوجه نياز فورى اين نورسيدگان گردد و براى افزايش معلومات انبوه
 ّنظير مسائلى که اولين عالوه بر آن مشکالت فرهنگى. ه مصرف برسدجوامع و محافل جديد ب

 .اکنون در سراسر جهان پيش آمده بود بهائيان ايرانى مهاجر در بالد غرب با آنها مواجه شدند
ّاصول الهيات و نظامات تشکيالتى که مهاجرين و ّمبلغين بدان عالقه داشتند به ندرت مورد توجه ٓ ّ 

 غالبًا اختالف نظرها. فرهنگى ديگرى داشتند واقع مى شد قۀ اجتماعى وّمصدقين جديد که ساب
 قبيل وقت شناسى يا سنن اجتماعى پيش پا افتاده فاصله اى را بينشان ّحتى در مسائل ابتدائى از

 .که مراوده و تفاهم را بسيار مشکل مى ساخت ايجاد کرده بود
 ّ مؤسسات امرى شوقى ايجاد شود که راه هاىو  در ابتدا اين مشکالت سبب شد که در افراد     

 .ّبجويند و در آثار مقدس بهائى ادراک جديدى بيابند تازه اى براى فهم اوضاع و احوال جامعه
 مرکز جهانى را به کار بندند که توسعه و تحکيم امرا دو جريان ّهمه به جد کوشيدند اين هدايت

 ّ در ترقى جامعه فورًااءّدر نقاطى که آرزوى احب. دکه بايد با هم به پيش رون جداناشدنى است
 ميزان در بسيارى از کشورها. برنيامد در بسيارى موارد قدرى يأس و نااميدى به جايش نشست



 برخى از جوامع ّتسجيل مصدقين که در بدايت کار بسيار زياد بود به نحو محسوسى کاهش يافت و
 بردارند و دوباره به ز اين شيوۀ تبليغ دستو تشکيالت بهائى را به وسوسه انداخت که ا
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ّ فعاليت هاى آشناى قديم پردازند  .ايشان باشند کسانى را تبليغ کنند که به آسانى در دسترس. ّ
 که جامعه هاى بهائى را نتيجۀ عمده اى که از اين وقفه در توسعۀ امرا حاصل شد آن بود      

ّرى که در سال هاى اوليههشيار کرد که انتظارات بسيا  اگرچه. داشته اند غيرواقعى بوده است ّ
ّموفقيت هاى اوليه در فعاليت هاى تبليغى ّ ّ ّّ  ّتشويق کننده بود اما معلوم شد که آنها به خودى خود ّ

 بهائى را به نوعى بنا کنند که نيازهاى افراد جديد بهائى را برآورد و قائم قادر نبودند حيات جامعۀ
 بهائيان مغرب مهاجرين و مؤمنان جديد هر دو با مسائلى رو به رو گشتند که تجارب.  باشدّبالذات

 در مناطقى که گروه: بود مسائلى که پيش آمد از اين قبيل. ّزمين و حتى ايران جوابگوى آن نبود
 ىٓفقط بر اثر شناخت روحانى امر اله بسيارى از مؤمنين جديد يکروزه بهائى شده اند و ايمانشان

 داد و وقتى محفل تأسيس شد چگونه بايد به ّبوده چگونه مى توان محفل روحانى محلى تشکيل
 ّتاريخ مردان بر همه چيز مسلط بوده اند چگونه مى توان به کار پردازد؟ يا در جامعه اى که از فجر

 به تعليمکرد؟ يا در نقاطى که فقر و بيسوادى غلبه دارد چگونه مى توان  اءزنان قدرت مساوى اعط
 ّمنظم کودکان پرداخت؟ يا در ترويج و تثبيت اخالق بهائى رجحان بر کدام تعاليم بايد و تربيت

ّداد و چگونه اين مقاصد را مى توان در پرتو سنت هاى محلى به مرحلۀ عمل درآورد؟  چگونه ّ
 فرادشروحانى ا ّمى توان يک حيات پرشور و زنده در جامعۀ بهائى ايجاد کرد که محرک رشد

 ّدر نقاطى عدۀ زيادى تازه بهائى گردد؟ براى طبع و انتشار آثار بهائى با در نظر گرفتن اينکه ناگهان
 آثار بهائى به آن زبان ها وجود نداشته، در اين ّبه زبان هائى تکلم مى کنند که تا به حال ترجمۀ

 وان اصالت ضيافت نوزدهمى توان مراعات کرد؟ يا چگونه مى ت ّموارد چه ترتيب و اولويتى را
ّحال راه نفوذ غنابخش فرهنگ هاى متنوع را به اين فعاليت و اقدام روزه را حفظ کرد و در عين ّّ 

 ّجميع مراتب مورد نگرانى چگونه مى توان منابعى از نظر انسانى و مادى يافت و آنها گشود؟ يا در
 را هماهنگ ساخت؟

 انداخت و در عمل به بهائى را به مسير آموزش وجود چنان مسائل فورى و ضرورى عالم     
ّاثبات رسيد که آموزش اهميتش کم تر از اهميت تبليغ و ّ ّ  با اطمينان مى توان. توسعۀ امرا نيست ّ

ّفعاليت تبليغى، هيچ ترکيبى از توسعه و تحکيم و اعالن گفت که در اين سال ها عم هيچ نوع ّ 
 ّ توافق فرهنگى نبود که در نقطه اى از نقاط عالم بهائى با شدت ومسير امرا، و هيچ کوششى در

 حاصل جمع تمام اين مجهودات و تجارب آن شد که بخش عظيمى از. نشود حرارت دنبال
 عميقًا آموخت که تبليغ جمهور ناس چه مسائلى را در بر مى گيرد و اين درسى بود جامعۀ بهائى



ّش در اين مسير بالذات عمدتًا حول مجهوداتى محلىکوش. ّاز راهى ديگر ميسر نمى شد که ّ 
ّو ناحيه اى متمرکز بود و ناظر به کيفيت بود نه کميت و تکميل تدريجى مى ّ  گسترش خو است نه ّ

 و گاه و اگر کوشش هاى آن سال ها در کار تقويت و تحکيم آن قدر مشکل و پرزحمت. وسيع
  اين اندازه که تبليغ دسته جمعى به) سيستماتيک (ّبى نتيجه نبود هرگز امروز تدابير منظم کردن
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  . هست پيشرفت نمى کرد
 جامعه ها در اين زمان پيام بهائى از اينکه فقط در گروه هاى کوچک نفوذ نمايد تجاوز کرد و به

 دوباره در وضعى افتاد نتيجۀ اين امر آن شد که پس از گذشت ده ها سال امر بهائى. سرايت نمود
 اقتصادى با پيوندى ناگسستنى همعنان يابد و ّ آن، تبليغ و تحکيم را با رفاه اجتماعى و ترقىکه در

ّامر بهائى در ايام اوليه اش به شمار مى ّاين خود يکى از خصوصيات و امتيازات ّ  در سال هاى. ر فت ّ
ّاوليۀ قرن به هدايت  شتن حقوق مساوى باّحضرت عبدالبهاء و ولى امرا بهائيان ايران که از دا ّ

 و مردم کشور محروم بودند قيامى دليرانه نمودند و حيات جامعۀ خويش را به نوعى کامل ديگر
 شمالى و اروپاى ّجامع االطراف بنا کردند که براى گروه هاى بالنسبه پراکندۀ بهائيان امريکاى

ّقى، فعاليت هاى تبليغى،اخال ّدر ايران ترقى روحانى و. غربى نه ضرورى و نه ممکن الحصول بود ّ 
 تدابير الزم که هدفش خودکفائى و رفاه ّايجاد مدارس و درمانگاه ها و تشکيل مؤسسات ادارى و

ّخصوصيات مميزۀ سير اصيل و متحد رشد و ترقى به ٓجامعه بود همه از اوائل پيدايش امر الهى از ّ ّ ّ 
 ّائى از آسيا همان فرصت و همان مهمامريکاى التين و قسمت ه ر فت و حال در افريقا و شمار مى

 .دوباره پيدا شد
ّاز چندى قبل مخصوصًا در امريکاى التين و آسيا فعاليت هاى اقتصادى و رفاه  اگرچه      ّ 

 تحت ّموجود بود و جريان داشت اما همه برنامه هائى جدا و به ابتکار گروهى از بهائيان اجتماعى
 در اکتبر سال .ّ بود که به هيچ نقشۀ کلى ارتباط نداشتّهدايت تعدادى از محافل روحانى ملى

 رفاه اجتماعى را در  از جوامع بهائى تمام جهان خواسته شد که مجهودات در برنامه هاى١٩٨٣
 دفترى براى پيشرفت اقتصادى ضمن برنامه هاى عادى خود درآورند و در مرکز جهانى بهائى نيز

 ّآموزش و تدارک حوائج مادى آن ر هماهنگ نمودند ا و رفاه اجتماعى تأسيس شد تا عهده
 .برنامه ها گردد

 ميدانى گرديد که در آن تشکيالت بهائى از آمادگى ّ دهۀ بعد شاهد تجربيات وسيعى در     
 بهائى در عين اينکه مى کوشيدند از تجربه هاى بسيارى از جامعه هاى. ناچيزى برخوردار بودند
 ادى در سراسر جهان استفاده نمايند، مواجه به اين نکته شدند که بايداقتص سازمان هاى مشابه رفاه

 ِتکنولوژى بسيارى از موارد از قبيل تعليم و تربيت و بهداشت و سوادآموزى و کشاورزى و در



 در اين راه. مربوط سازند مخابرات يافته هاى خود را با درک خود از اصول تعاليم بهائى منطبق و
 ّمنابع عظيم مادى که دولت ها و بنيادهاى ّ شديدى پيدا شد که با توجه بهطبيعى است که وسوسۀ

 اقتصادى اختصاص داده بودند و اطمينانى که در بزرگ به برنامه هاى پيشرفت اجتماعى و
 د ادند بهائيان نيز مساعى خود را با آن روش هاى معمول مى پيگيرى اين اقدامات از خود نشان

 ّاما چون کار آغاز گرديد تشکيالت بهائى به زودى. در پيش گيرند ه رامطابق سازند و همان را
 به اين کردند که روش هاى جهان غيربهائى را به نحوى به کار برند که با ّتوجه خود را معطوف
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 . نظر آئين بهائى در بارۀ نيرو و استعدادهاى انسانى مطابقت داشته باشد
 نمايان ى نقشه ها و برنامه هاى متوالى به اندازۀ هندوستاندر هيچ کجا نتائج بزرگ استراتژ

ّجامعۀ بهائى هندوستان امروز اهميت عظيمى در امر بهائى يافته است. نيست  و بيش از يک ّ
 ساکنانش از حيث فرهنگ و ّميليون بهائى دارد و خدماتش پهناى شبه قاره اى را فرامى گيرد که

ّزبان و قوميت و عقايد دينى تنو  جهاتى بسيار تجربۀ جامعۀ بهائى هندوستان از. عى بسيار دارندّ
 پيروزى هائى است که جهان بهائى در سراسر آن سى نمودار تالش ها و آزمايش ها و فتورها و

 افزايش شگرف و ناگهانى اقبال کنندگان مسائل بزرگى را نيز به .سال خطير با آن مقابل بوده است
ّرچه در ساير نقاط عالم نيز وجود داشت اما در هندوستان شدتش بهاگ آن مسائل. همراه آورد ّ 
 جامعۀ بهائى هندوستان راه درازى را پيموده و مشکالت دردناکى را پشت سر. بود مراتب بيشتر

ّنهاده تا به اهميت امروز رسيده است  حوائج ناگهانى ر سيد که منابع موجود و آن گاه به نظر مى. ّ
 آمد نمايانگر آن است که ّاما پيروزى هائى که به دست. به نابودى مى کشاندتشکيالت بهائى را 

 ّديگر قاره ها به نوبۀ خود مشمول اقدامات جامعه هاى بهائى در مبارزه با مشکالتى مشابه در
ّبرکات و تأييدات الهيه خواهد شد ّ نمو امر بهائى در هندوستان به حدى رسيد و١٩٨٥ در سال. ٓ ّ 

 ّمتنوعش به درجه اى باال رفت که مقابلۀ با آنها از عهدۀ ّت هاى نواحى متعدد وحوائج و فرص
 از اين رو در هر ناحيه شوراهاى منطقه اى بهائى به. سامان برنمى آمد ّمحفل روحانى ملى آن

 تشکيالت جديدى بود تا از تمرکز خدمات در يک نقطه جلوگيرى شود و از زمان وجود آمد که
 .حال در بسيارى از کشورهاى جهان تأثيراتش مشهود گشته استبه  تشکيلش تا

 و تحکيم امر بهائى در هندوستان به نحوى شايان به تاج مشرق االذکار  توسعه١٩٨٦ در سال      
 ّهرچند همه کس با خوشبينى مترصد. ّکه در آن سال افتتاح گرديد مزين شد زيباى آن کشور

ّان بر شناسائى عامۀ مردم از امر بهائى بود اما دراثرات اتمام بناى اين بني مشاهدۀ  عمل هزاران بار ّ
ّمحل ديگرى در اين شبه قاره امروز مشرق االذکار هندوستان بيش از هر. بيش از انتظار نتيجه داد ّ 

 هزار نفر از آن ديدن مى کنند و وصفش يا ّبازديدکننده دارد و به طور متوسط روزى بيش از ده



 افزايش عالقۀ. تلويزيونى بارها ظاهر شده است ّيات و فيلم ها و برنامه هاىتصويرش در نشر
 ّقالب چنين بناى زيبائى تجسم بخشد ما را به ياد توصيفى مردم به آئينى که بتواند خود را در

 .است" ّمبلغ صامت"عبدالبهاء در بارۀ مشرق االذکار فرمود که  مى اندازد که حضرت
 بهائى هندوستان چه در داخل و چه در رابطه اش با جامعۀ بزرگ تر خارج را  ّ ترقيات جامعۀ     

  در زمينۀ پيشرفت هاى اجتماعى و٢٠٠٠ابتکارى مشاهده کرد که در نوامبر سال  مى توان در
ّمحفل ملى هندوستان از حسن شهرتى که به حق در ميان حلقۀ. اقتصادى به عمل پيوست  مردم ّ

 ّبهائى که مؤسسۀ ده است استفاده نموده با همکارى جامعۀ بين المللىّمترقى کشور پيدا کر
  "دين و علم و رفاه"بارۀ موضوع  مطالعات رفاه بين المللى را جديدًا تأسيس کرده بود انجمنى در
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 سازمان هاى رفاه در اين کنفرانس بيش از يک صد سازمان از بزرگ ترين و پرنفوذترين.  بياراست
 تفصيل در رسانه هاى فت اجتماعى و اقتصادى کشور شرکت جستند و ماجراى آن بهو پيشر

 ّترويج ترقى اجتماعى مى تواند چون معلوم شد که جامعۀ بهائى در. ّجمعى ملى منعکس گرديد
 و امريکاى التين و ديگر نقاطى که ّچه سهم ممتازى داشته باشد مقرر گرديد که در افريقا

ّگردند که موفقيت هاى درخشانى کسب نمايد هائى قادرند مصدر خدماتىجامعه هاى سازندۀ ب ّ 
  .کنفرانس هائى مشابه تشکيل شود

 مالزيا چون ّقارۀ آسيا در همان سنوات نيز شاهد بسط ناگهانى امر بهائى در کشور مالزيا شد و     
 هدافش رسيد و به اعزاما ماشين بسط و توسعۀ امر بهائى به کار افتاد و با سرعتى شگفت انگيز به

ّمهاجرين و مبلغين سيار به کشورهاى همسايه پرداخت  علل پيشرفت جامعۀ مالزيا آن بود که از. ّ
 د هند پيوندى معنوى جامعۀ بهائى مالزيا را تشکيل مى آئين بهائى بين مردم چينى و هندى تبار که

 ّند با تعجب ديده اند که چگونه جامعۀکسانى که از مالزيا ديدن کرده ا .و روحانى ايجاد کرده بود
 ّبا وجودى که دچار محدوديت ها و مشکالت بسيارى هستند مظهر بيانات حضرت بهائى مالزيا

 امرا گرديده اند که در آثار خويش از تشبيهات و استعارات نظامى در توصيف روح ّولى
 .اقدامات تبليغى بهائى استفاده مى فرمودند

 مسير آموزشى که در پيش گرفته بود هرگز نمى تواند در هانگشاى جامعۀ بهائى و نه نه رشد ج     
 وقتى تاريخ اين دوره نوشته شود.  نمايداءّپرشور حق مطلب را اد بارۀ آن چند دهه از سال هاى

 ّمهمش در بارۀ پيروزى هائى است که نصيب جوامع بهائى مخصوصًا در افريقا يکى از فصل هاى
 ّدچار جنگ و ترور و مظالم سياسى و محروميت هاى شديد بودند و جميع اين گرديد که

 ّگذراندند و در ايمانشان خللى وارد نيامد و همچنان مصمم بودند که کار ساختن امتحانات را
 از در اتيوپى که وطن يکى. جمعى بهائى را که در آن وقفه افتاده بود باز آغاز نمايند حيات



ّرين سنت هاى فرهنگى است بهائيان موفق شدند که حتى در زيرقديمى ترين و غنى ت  فشار ّّ
 .حفظ نمايند ّحکومت ديکتاتور و ستمگر، روحيۀ افراد جامعه و انسجام تشکيالتش را به خوبى

 بهائى موجود است که افرادش در ساير نقاط افريقا مى توان گفت که در تاريخ معاصر کم تر جامعۀ
 باشند و با وجود اين به دين و ايمان خويش ى آن قدر در دوزخ مصائب مبتالچون بهائيان افريقائ

 شواهدى مى توان يافت که مانند داستان هاى شجاعت و در تاريخ امر بهائى کم تر. وفادار مانند
 ياران آن سامان در ميان آتشى. نامش زئير بود گويا باشد صفاى بهائيان ستمديدۀ کشورى که

 داستان ها و حماسه اى از خود آفريدند که الهام بخش نسل هاى آينده خواهد سوزنده بودند ولى
 کشورهاى ديگرى از قبيل. ايجاد فرهنگ جهانى بهائى سهمى بزرگ خواهد داشت بود و در
 .روآندا در اين مبارزۀ قهرمانى روحانى نيز داستان هاى فراموش ناشدنى آفريده اند اوگاندا و

  ٓلهام بخش ديگرى که نشان قدرت و استعداد ذاتى امر الهى در تجديد حياتجمله شواهد ا  از     
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 با. آمد  انسانى است داستان هائى است که در اردوى پناهندگان کامبوج در مرز تايلند پديد

 مردمى تشکيل ّکوشش قهرمانى تعداد انگشت شمارى از مبلغين بهائى محافل روحانى در ميان
ّل عام وحشتناک فوق طاقت انسان نجات يافته و عدۀشد که اگرچه از قت  بى شمارى از خويشان و ّ

 هنوز در دل و جانشان آتش اشتياق عزيزان و نيز تمام دارائى خود را از دست داده بودند ولى
ّنظير آن موفقيت در. حقائق روحانى زبانه مى کشيد  بهائيان. ميان جامعۀ بهائى ليبريا نيز حاصل شد ّ

 خود به بالد همسايه ناچار کوچ کرده بودند و بسيارى از اين ياران جامعه از خانه و کاشانۀدر اين 
 بهائى خود را نيز با خود به ديار غربت آورده در آنجا محفل روحانى تشکيل جميع شؤون حيات

 نآموخت به تبليغ پرداختند و به تعليم و تربيت کودکان مشغول شدند و از وقت خود براى دادند و
 يافتند که تا زمان ّحرفه و فن تازه اى استفاده کردند و در موسيقى و رقص و نمايش نيروئى معنوى

 .د اشت بازگشت به ديار خود مشعل اميد را در دلشان فروزان مى
 بهائى نيز ّهمچنان که سير آموزش در روش هاى تبليغ عامۀ مردم ادامه مى يافت هيأت جامعۀ      

ّ عالم بهائى دومين سال مقدس خود را برگزار١٩٩٢ر سال د. دگرگون مى شد  نمود که آن قرن ّ
 بهائى از سراسر جهان در ٢٧٠٠٠در آن سال . صعود حضرت بهاءا و اعالن عهد و ميثاق بود

 ُنيويورک و هزاران بهائى ديگر در نه   در شهر(Javits Convention Center)مرکز جاويتس  
 نايروبى، دهلى نو، شهر پاناما، سنگاپور، ست، بوينس آيرس، مسکو،کنفرانس فرعى در بخار

 ّآن عدۀ کثير از هر قوم و هر فرهنگ و هر کشور اجتماع. سيدنى و ساموآى غربى جمع شدند
ّموفقيت اقدامات تبليغى امر بهائى در سراسر جهان مى گوياتر از هر سخنى شهادت بر  لحظۀ. د اد ّ

 ه فرستندۀ تلويزيون از طريق ماهواره جمع بهائيان را در مسکو با اجتماعدم بود ک ّبسيار مؤثر آن



  پانزدهًّالاق  ميليون در٢٨٠حاضر در نيويورک پيوند داد و چون به زبان روسى که زبان مشترک 
 حال اعالن نمود که در مملکت بود بانگ تکبير برخاست همۀ دل ها را به شور آورد و به زبان

 . هاءا مرحلۀ جديدى آغاز شده استقبول امر حضرت ب
 کنفرانس هاى مسکو و بخارست در آن سال تجديد حيات جامعه هاى بهائى که قب تحت در      
 امرا که يکى از سه ايادى. خورد شوروى و شرکايش تقريبًا از ميان رفته بود به چشم مى رژيم

 ز يست و در سن ّروسيه مى ّکه ايام جوانى درهنوز در قيد حياتند جناب على اکبر فروتن است 
ّتأسيس محفل ملى روسيه به مسکو  هشتاد و شش سالگى به نمايندگى از بيت العدل اعظم براى ّ 

 در تمام آن سرزمين که بر روى امر بهائى. بود مراجعت فرمود و از اين پيش آمد در نهايت سرور
 ّدر مدت. ّحفل ملى نيز تأسيس گرديدشد و شش م ّگشوده شد محافل روحانى محلى تشکيل

 امپراطورى سابق شوروى که در آنجا نيز امر بهائى ممنوع شده کوتاهى در ممالک مرز جنوبى
ّفعاليت هاى تبليغى سبب تشکيل محافل روحانى بيشتر شد و نيز هشت محفل ملى بود مهاجرت و ّ ّ 

  شناسائى اقدامات براى. رجمه شدآثار بهائى به گروهى جديد از زبان ها ت. تأسيس گرديد ديگر
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  مدنى تشکيالت بهائى صورت گرفت و نمايندگان کشورهاى اروپاى شرقى و کشورهاى تحت

ّبلوک سابق شوروى با همکيشان خويش در بالد ديگر در فعاليت هاى امور خارجۀ بهائى  در ّ
 .سطح بين المللى شرکت نمودند

 مورد استقبال رى از نقاط چين و در ميان چينيان خارج از کشور نيزبه تدريج پيام بهائى در بسيا      
 دانشگاه هاى چين در شهرهاى   ترجمه شد و(Mandarin)واقع و آثار بهائى به زبان ماندرين  

 نمودند و مرکز مطالعات بهائى در مختلف آن کشور دانشمندان بهائى را به سخنرانى دعوت
 ّاين انجمن در ظل آکادمى علوم اجتماعى کار .پکن تأسيس شدانجمن معتبر اديان جهان در شهر 

 ّچين از طريق اين انجمن از آثار بهائى مطلع شده اصول عاليۀ مى کند و بسيارى از مقامات بلندپايۀ
 ّدر پرتو تمجيد و ستايش هائى که حضرت عبدالبهاء از تمدن. فراوان کرده اند امر بهائى را ستايش

  توان دريافت که در آينده مؤمنان چينى چه سهم عظيمى در حيات عقالنى وفرموده اند مى چين
 .ٓمعنوى امر الهى خواهند داشت

ّ اهميت تالش ها و آموختن ها و فداکارى ها در اين سى      سال گذشته زمانى معلوم شد که عالم ّ
 ابعى که جمع شدهآن از معلومات حاصله و من بهائى وجود نقشه اى جهانى را الزم ديد که در طرح

  نقشۀ چهار ساله را آغاز کرد با جامعۀ مشتاق ولى١٩٩٦سال  جامعۀ بهائى که در. بود استفاده نمايد
 نقشۀ.  گذارد بسيار تفاوت داشتاء نقشۀ ديگرى را به مرحلۀ اجر١٩٦٤ بى تجربه اى که در سال

 در.  نمى شداءّى امرا اجرنقشه اى بود که ديگر تحت هدايت و عنايت حضرت ول ّاخير اولين



ّ به خوبى مشهود گرديد که تمام مجهودات گذشته جزئى اليتجزى از يک کل در١٩٩٦ سال ّ 
 .ر فت جامعۀ بهائى به شمار مى

 توسعه. اقدامات گذشته پديدار آمد با رسيدن به چنين نتيجه اى چشم اندازى الزم از ماحصل      
 چند ميليون از مردم روى زمين بودند که پيام د اد که نشان مىٓو بسط امر الهى در آن سى سال 

 ّدرجات مختلف هويت خويش را با امر بهائى تطبيق داده، حضرت بهاءا را اجابت کرده و به
 ّظاهر گشته است و از روح ايمان متأثر گشته بودند و شيفتۀ تعليم د انستند که پيامبر جديدى مى

ّ ولى فقط اقليت ناچيزى از اين تعداد پيشرفت بيشترى يافته بودندانسانى بودند وحدت عالم  اين .ّ
 از خارج برايشان ّبهائيان نورسيده اکثرًا از برنامه هاى تبليغى و آموزشى که مبلغين و مهاجرين

 مردم جهان از جمله کسانى که ّيکى از قابليت هاى توده هاى. ترتيب داده بودند استفاده مى کردند
ّمصفا داشتند و با صفاى قلب مى توان تحوالت امر بهائى اقبال کرده بودند آن بود که قلبىتازه به  ّ 

 همين توده هاى مردم مانع بزرگى نيز در پيش داشته و دارند و .اجتماعى پايدارى را به راه انداخت
 ّاست که طى چند نسل از نفوذ بيگانگان که بر آنان تحميل مى شد آن حالت تسليم بودنشان

 ّبيگانگان با سرمايه و مقدورات ديگر به کشورشان آمده بودند اما از اگرچه. آموخته بودند
  مى کردند که هرگز در حيات روزانه و رفع احتياجات مردم بومى هيچ فايده اى روش هائى پيروى
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 . عايد نمى کرد و اگر مى کرد بسيار ناچيز بود
 و يشينش ممتازتر بود و چنان طرح شده بود که از فرصت هانقشۀ چهار ساله از نقشه هاى پ      

 ٓبه امر الهى مقدورات موجود بهره گيرد و يگانه هدفش اين بود که در مسير دخول افواج مردمان
 نقشۀ جديد تأکيد بر آن از نقشه هاى گذشته درس هاى خوبى گرفته شده بود و در. مساعدت نمايد

 به نحوى پرورش دهند تا هر يک بتواند با ان را در هر جا که باشندبود که استعدادهاى افراد بهائي
 ّوسيلۀ وصول به اين هدف در طى نقشه هاى پيشين .ّاطمينان کامل خود مروج امر بهائى گردد

 .را نشان داده بود ّمرتبًا  کامل تر شده و کاربرى خود
ّ اين وسيله را مانند اکثر روش ها و فعاليت هاى ديگر ام      حضرت عبدالبهاء ده ها سال ر بهائىّ

 تبليغى اين بيان مبارک را خطاب به پيش تدبير فرموده بودند، چنان که در يکى از الواح نقشۀ
 ا را در مدارس تبليغ جمع نمايند و جميع ّنورسيدگان محبة: "قدماى احباب زيارت مى کنيم
ّالهيه را تعليم دهند ّبراهين و ادله و حجج بالغۀ  ّ و تاريخ امر را تشريح نمايند و آنچه ادلۀ ظهورٓ

ّکتب و صحف الهيه از قبل موجود آنها را نيز تفسير کنند  موعود در   پيشاهنگ اين قبيل٩٦."ٓ
ّآموزش و پرورش منظم جناب صدرالصدور معلم محبوب بود که در اوائل قرن بيستم به  تعليم ّّ

 ممالک مختلف به  مدارس تابستانه و زمستانه درجوانان قيام فرمود و به تدريج سال هاى بعد



 .مرحلۀ تجربه رسيد ّوجود آمد و در نقشه هاى اخير مؤسسات آموزشى بهائى پى در پى به
 بيست سال در کشور کلمبيا در ّمهم ترين و پيشرفته ترين اين تجربه ها در طول دوره اى بيش از     

 ّتعليم آثار مقدسۀ بهائى ريخته شد و به دارى درّ آغاز شد که برنامۀ منظم و پاي١٩٧٠دهۀ 
 برنامه با مساعى جامعۀ بهائى در زمينۀ رفاه اجتماعى و اين. کشورهاى همسايه نيز سرايت نمود

 ّتضاد نمايانى را بين جامعۀ اهل بهاء و جامعۀ غيربهائى آن کشور که ّاقتصادى منضم شده بود و
 .ت بود ظاهر مى ساختو مرج و عنف و خشون محاط به هرج

 جامعه هاى بهائى در نقاط ديگر جهان شد چنان که در  تجربۀ کشور کلمبيا مثال و الهام بخش    
 يک صد هزار نفر از بهائيان در سراسر جهان در برنامه هاى بيش از خاتمۀ نقشۀ چهار ساله بيش از

 اکثر اين مراکز يک قدم نيز. ند  شرکت نمود(training institutes)آموزشى   سيصد مرکز دائمى
 از   به وجود آوردند که در آن(study circles)گذاشته شبکه هائى از حلقه هاى آموزشى   باالتر

 آموزشى را که ّنيرو و استعداد افراد بهائى استفاده مى شد يعنى بدين وسيله ميسر شد همان کار
ّموفقيت مؤسسات. نمايند اءّهر محل اجرّمراکز و مؤسسات بر عهده داشتند حال افراد بهائى در  ّ ّ 

 تعليم و تربيت در همان مسير حرکت مذکور معلوم ساخت که در آينده سيستم عمومى بهائى در
 .خواهد کرد

 مذکور به کار رفت در مقايسه با معيارى که عصر  اگرچه جهد و کوشش هائى که در دهه هاى     
 راى نسل کنونى بهائى جلوه اى از بيان حضرت شوقىباز ب رسولى به دست داد چندان زياد نبود
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 يک سلسله"  افندى را ظاهر مى ساخت که در بارۀ ادوارى بودن تاريخ امر بهائى فرموده است که
 که هرچند آنًا ّاز بحران هاى داخلى و خارجى با شدت و ضعف گوناگون به وجود خواهد آمد

ّسبب ويرانى و دمار شود اما هر يک سر  ّنمايد که بر شدت و سرعت ًا قدرت متشابهى را ايجادّ
 ّمى سازد که کوشش ها و تجربيات  چنين کلماتى روشن٩٧."ٓجلوۀ امر الهى بسيار بيفزايد

 آغاز کار تبليغ در سطحى وسيع پيش آمد و و ناکامى ها و پيروزى هائى که يکى بعد از ديگرى در
ّده ساخت چه قدر و اهميتى داشتآما جامعۀ بهائى را براى مبارزات آينده ّ. 

 ّمردم فقط تماشاگران سير تمدن بوده و کارى د هد که هميشه توده هاى سراسر تاريخ نشان مى     
ّطرح هائى را که برگزيدگان قوم در مسير تمدن موقتًا معين را که مى کردند اين بود که همان ّ ّ 

ٓحتى اديان الهى که يکى پ .کرده اند خدمت نمايند  س از ديگرى ظاهر شدند و مقصدشان آزادىّ
 پيروانشان گشتند و به يک رشته از عقايد" ّنفس امارۀ"پس از چندى اسير  روح انسانى بود

 ّمراسم و مناسک مذهبى و امتيازات روحانيون و منازعات مذهبى تبديل و تقليل ساختگى و
 .و بى آنکه به مقصد واصل شوند عمرشان بسر آمد يافتند



 ّتا انسانيت را از اين اسارت ها برهاند و از اين روى بندگان حضرت بهاءا در جهان ظاهر شد     
 ّدهه هاى آخر قرن بيستم تجربه هائى آفريدند و به وسائلى تمسک جستند که فرمانبردارش در
 نست نقشۀ تبليغى حضرت عبدالبهاء الزمه اش آاءاجر. حضرت بهاءا را برآورد ّمقاصد مقدس

 امتحاناتى .ّجميع جامعۀ انسانى در ترقيات اجتماعى و عقالنى و روحانى خود مشارکت جويد که
 بهائيان ّمجهودات و تصفيۀ نيات  به بعد بر جامعۀ بهائى وارد آمد همه براى اکمال١٩٦٣که از سال 

  امتحانات بهترينبروز مصائب و. را حفظ نمايند ّالزم بود تا قابليت يابند که چنان امانت عظيمى
 :ّبه اين بيان حضرت عبدالبهاء توجه فرمائيد. انسانى است وسيلۀ پيشرفت سير بلوغ عالم

ّر سند و چند صباحى فعاليت از خود نشان مى به ظهور مى ّ بعضى حرکت هاى اجتماعيه       د هند ّ
 ترى پيدانهضت هاى ديگرى هم هستند که رشد و دوام بيش. مى شوند ّو پس از آن متوقف
 وصول به مرحلۀ بلوغ دچار ضعف و انحالل شده و براى هميشه مى کنند ولکن قبل از
 يک نوع حرکت و يا امر ديگرى هم هست که ابتدا از نقطه اى ّاما...  فراموش مى شوند

ّمى شود، بعد با سير مسلم و منظم به پيش مى کوچک و ناشناخته آغاز  رود، به تدريج دامنۀ ّ
 امر بهائى از اين نوع. ّپيدا مى کند تا بالمآل وسعت و عموميت جهانى مى يابد رشنفوذش گست

  ٩٨.حرکت ها است 
 

 ٩٥ ص 
 فصل دهم

 براى جميع عالم ٓرسالت حضرت بهاءا فقط محدود به بناى جامعۀ بهائى نيست بلکه ظهور الهى
 جلب خواهد کرد زيرا جامعۀ ودّانسانى است و دير يا زود حمايت مؤسسات جامعۀ انسانى را به خ

 را در بناى جامعه اى بر پايۀ عدالت بهائى در نزد ديگران نمونه اى خواهد بود که مجهوداتشان
ّبراى آنکه اهميت. الهام خواهد بخشيد  رود اقداماتى را که به موازات در جامعۀ انسانى پيش مى ّ

 نفسه تا چه اندازه اهتمام و صرف وقت و جهدآوريم که حضرت بهاءا ب ادراک کنيم بايد به ياد
 ّروابط مطلوبى با صاحبان مناصب دولتى و رهبران فکر و انديشه و شخصيت هاى مى فرمود تا
ّاز اقليت هاى مختلف و نمايندگان سياسى کشورهاى خارجى مأمور خدمت در برجسته ّ 

 ممتاز و تعاليم حضرتتوصيف و تعريف هائى که از صفات . عثمانى داشته باشد امپراطورى
 ّمشيرالدوله سفير ايران در ّبهاءا حتى از زبان دشمنان پرکين چون عالى پاشا و ميرزا حسين خان

 مث عالى پاشا که حضرت بهاءا. است استانبول شنيده مى شد شاهد تأثيرات معنوى آن اهتمام
  زندانى عالى مقامش چنين بيان داشته کهمحکوم نمود راجع به  منفاى مجرمينّعکاءرا به تبعيد به 

 ّجهات ممتاز و نمونۀ حسن رفتار و معتدل و در امور شخصى بى نهايت موقر و بهاءا از جميع"
ّ و اما مشيرالدوله سفير ايران که٩٩."است و تعاليمش شايان احترام فراوان صاحب جالل ّ 



 ّهمکارانش بر ضد حضرت بهاءا شدعامل اصلى مسموم ساختن افکار عالى پاشا و  دسائسش
 هوشيارى سال هاى بعد اذعان کرده است که چه تفاوت بارزى بين اخالق و رفتار و فطانت و در

 مقيم استانبول که ورز ى و نادرستى ساير ايرانيان حضرت بهاءا که دشمنش مى پنداشت با طمع
 .د وجود داشتّبر روابط ايران و ترکيه لطمۀ شديد وارد مى ساختن

 حضرت عبدالبهاء از آغاز همواره هر کوششى را که در راه ايجاد يک نظم جديد جهانى     
ّبراى مثال حائز اهميت است که در مصاحبه هاى عمومى در. مبذول مى شد تشويق مى فرمود ّ 

   ّامريکاى شمالى چون از علت مسافرت ايشان سؤال مى شد در جواب مى فرمود براى ايراد
 

 ٩٦ص 
   به(Lake Mohonk Peace Conference) خطابه اى در کنفرانس صلح ليک موهونک  

 سازمان مرکزى"همچنين حضرت عبدالبهاء . هندگان آن کنفرانس آمده اندد دعوت سازمان
 تشويق   را در الهه بسيار(Central Organization for a Durable Peace)"  صلح پايدار

 اظهار صريح نظرات و مۀ تشويق هائى که به آن سازمان عنايت مى کردند ازّفرمودند اما با وجود ه
 سازمان الهه به ايشان ارسال داشته نصائح خود ابائى نداشتند چنان که نامه هائى که کميتۀ مجريۀ

 آن حقائق روحانى صادره از قلم حضرت بود حضرت عبدالبهاء را فرصت جواب بخشيد که در
  انجمن بود برشمارند ّگانه اساس تحقق مقاصدبهاءا را که ي

 امريست عظيم ولى حال صلح عمومى... ّاى اول اشخاص خيرخواه محترم عالم انسانى     
 بنيان رزين وحدت وجدان الزمست که اساس اين امر عظيم گردد تا اساس متين شود و

 افکار و قلوب و ارواح عالم ل وّاليوم جز قوۀ کلمة ا که محيط بر حقائق اشياست عقو... گردد
 ّ و اوست محرک نفوس واءّدر کل اشي اوست نافذ. ّانسانى را در ظل شجرۀ واحده جمع نتواند

 ١٠٠.اوست ضابط و رابط در عالم انسانى
 صبر و از اين گذشته ساعت هاى درازى را که حضرت عبدالبهاء در امريکاى شمالى و اروپا با     

 صلح و  نفوس صاحب نفوذ مخصوصًا با آنان که براى وصول به هدفحوصله با بسيارى از
 به ّنوع پرستى مى کوشيدند براى مصاحبه صرف مى فرمود نشانى ديگر از توجه آن حضرت

ٓمسؤوليتى بود که امر الهى در قبال عالم انسانى دارد  العاده اى که صعود عکس العمل فوق. ّ
 .اين روش را دنبال نمود  حضرتش تا خاتمۀ حياتحضرت عبدالبهاء برانگيخت گواه آنست که

ّحضرت ولى امرا در شروع دورۀ واليتش همين سنت  در سال. ّمرضيه را تعقيب فرمود ّ
   را(Jean Stannard)به نام جين استنارد   ّ حضرت ولى امرا يکى از بهائيان امريکا١٩٢٥

 اگرچه. ّژنو که مقر جامعۀ ملل بود تأسيس نمايدبهائى در  تشويق فرمود که يک دفتر بين المللى
 واسطۀ بين حيفا و ساير مراکز بهائى"ادارى نداشت ولى طبق بيان مبارک  اين دفتر هيچ اختيار



 و چون سازمان انتشارات جامعۀ ملل. ّمرکز توزيع اخبار و اطالعات در قلب اروپا بود و" عالم
 چاپ ّ طلب نموده و آن را در نشريات رسمى خود بهشرح اقدامات دفتر بين المللى بهائى را

 .شد ّبه رسميت شناخته  مى نمود از طرف آن سازمان عماءرسانيد به اين ترتيب نقشى که اين دفتر ايف
 بحرانى ناگهان پيش آيد بر مشارکت ٓ چنان که در تاريخ امر الهى بارها به تجربه رسيده چون     

 ١٩٢٨ّحضرت ولى امرا در سال . افزوده مى شود  با جامعۀ خارجبهائيان در سطح بين المللى
 فرمود که به کميسيون دائمى قيمومت جامعۀ ملل عرضحالى دهد محفل روحانى بغداد را تشويق

   شوراى. بهاءا در آن شهر از طرف مخالفين شيعه اعتراض نمايد ّو به تصرف بيت حضرت
 

 ٩٧ص 
ّحظۀ اين تصرف عدوانى به اتفاق آر جامعۀ ملل بعد از مال  مقامات قيمومت  از١٩٢٩ در مارس اءّ

 به شاکيان وارد آمده فورًا ظلمى را که"دولت انگلستان خواست که به دولت عراق اصرار نمايد که 
 ّحتى وعدۀ اکيدى که شخص. طفره رفت ّدولت عراق مکررًا از جبران اين ظلم." جبران نمايد

 ّدر نتيجه اين قضيه سال ها پى در پى در کميسيون فع ظلم داده بود وفا نشد وپادشاه عراق در ر
 بيت مبارک حضرت بهاءا در بغداد تا امروز در دست قيمومت جامعۀ ملل مطرح شد ولى

 ّ حضرت ولى امرا از اين عدم توفيق استفاده نموده افکار١٠١.است ّتصرف کنندگان باقى مانده
 ٓرا معطوف فوايدى فرمود که اين مبارزه براى امر الهى در بر داشته است و به همان جامعۀ بهائى

ّنحو که در قضيۀ رد استيناف بهائيان مصر در مورد ازدواج بهائى از طرف محکمۀ  ّشرعيۀ مصر ّ
 :معمول فرمود در اين مورد نيز چنين مرقوم فرمود

 ّل و تعرض و فتور و قصور و طفره و تسامح ّذکر شود که با وجود تعل همين قدر کافى است     
ٓاعتبارى که در اين قضيۀ تاريخى براى آئين الهى حاصل گرديد و اقدامى شهرت و... فاحش ّ 
 از"ّمجراى عالى ترين مراجع حل اختالف در دفاع حقوق مسلوبۀ مظلومان يعنى دفاع  که از
  که موجب اعجاب و شگفتىبه عمل آمد به درجه اى خطير و عظيم بود" و حقيقت ّحق

 ١٠٢.مورث خوف و دهشت دشمنان گرديد دوستان و
ٓمؤثرترى نصيب امر الهى شد تا بتواند در آن ّيدايش سازمان ملل متحد ميدان وسيع تر و      با پ ّ 

  کميتۀ فلسطين از طرف١٩٤٧در سال . انسانى به کار برد نفوذ معنوى خويش را در حيات جامعۀ
 امرا تقاضا کرد که نظر خويش را در بارۀ آيندۀ سرزمينى که در آن ّ حضرت ولىسازمان ملل از
 جواب به اين تقاضا فرصتى به دست داد تا حضرت. قيمومت اداره مى شد ابراز دارند وقت تحت

 سال به تشويق در همان. ّولى امرا شرح مستندى در تاريخ و تعاليم امر بهائى مرقوم دارند
 ّاعالميۀ بهائى در بارۀ"عنوان  ّوقى افندى محفل ملى بهائيان امريکا و کانادا سندى را بهحضرت ش

 نمودند و اين سند الهام بخش نويسندگان و تسليم سازمان بين المللى" ّتعهدات و حقوق انسان



 ّيک سال بعد هشت محفل ملى که. تاريخ گرديد سخنوران بهائى در دهساله هاى ديگرى از آن
 جامعۀ بين"ّدوائر سازمان ملل متحد اعتبارنامه اى براى  آن وقت وجود داشت توانستند ازدر 

   به عنوان يک سازمان غيردولتى(The Baha'i International Community) "المللى بهائى
 .دريافت کنند بين المللى

 المللى جديد حمايت ّ حضرت ولى امرا تنها از ارتباط روزافزون امرا با نظم بين    
 ّولى امرا پر از شواهدى کتاب قرن بديع و خاطرات حضرت امة البهاء از حضرت. نمى فرمود

 و هم سازمان هاى صاحب نفوذ نسبت د هد که در صحنۀ بين المللى هم اشخاص است که نشان مى
   داشته اند و اينکه ازگرديده بود نظر مساعدى  به اقداماتى که به ابتکار حضرت شوقى افندى آغاز

 
 ٩٨ص 

 از ديدگاه تاريخ که بنگريم.  نمايندگان بهائى براى شرکت در اجتماعات دعوت مى شد
 وقايع به ّشگفت انگيز است که ببينيم چگونه شخصى مانند حضرت ولى امرا مى توانست از

 خويش که براى آيندۀ بشر ّظاهر پيش پا افتاده اى نتائج مهمى استخراج نمايد و آنها را در آثار
 وقايعى که در حول و حوش خويش ّبسيار مهم است ذکر نمايد و نشان دهد که چگونه از کنه

 بود آن بود که رهبر و راهنمائى داشته موهبتى که نصيب جامعۀ بهائى شده. مى يابد باخبر است
 ن قدم هاى کوتاهى راوادار کند که در هر زما باشد که جامعه را در ميان فرصت هاى روزافزون

 .فروتن باشد نهراسد بردارد و از اينکه شروع کارى ناچيز و
 ّسازمان ملل متحد با حرارت در جامعۀ بين المللى بهائى از بدايت دريافت اعتبارنامه اش از      

 جامعۀ بين المللى بهائى که مشمول تحسين از اقدامات. امور و شؤون آن سازمان به کار پرداخت
  مى شد و افکار عمومىاءشبکۀ گستردۀ محافل بهائى اجر ّاوان شد يکى برنامه اى بود که توسطفر

ّمجهز مى ساخت و از انجمن هاى ملى ملل متحد ّرا به نفع سازمان ملل متحد ّّ ) Nations United  
associations  ( ١٩٧٠در سال . در سراسر جهان در تالش بودند شديدًا حمايت مى کرد که 
   به مقام عضو مشاور(ECOSOC)ّشوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد   جامعۀ بهائى در

   و(UNEP)ّ رسمًا عضو وابستۀ برنامۀ محيط زيست ملل متحد  ١٩٧٤سپس در سال  . يافتاءارتق
 .ّ ، صندوق کودکان سازمان ملل متحد گرديد(UNICEF) عضو مشاور يونيسف  ١٩٧٦سال  در

  با١٩٦٢سال   و١٩٥٥جامعۀ بهائى در اين سال ها افزايش يافت به طورى که در سال تجربه و نفوذ 
ّموفقيت توانست از طرف بهائيان ايران و مراکش که گرفتار تعدى  ّبودند سازمان ملل متحد را در ّّ

 .ّرفع تعديات دخالت دهد
*** 

 ّملل متحد هائى در ژنو درّ اقدامات مداوم محافل ملى و نيز جامعۀ بين المللى ب١٩٨٠ در سال 



 ّاين ترقى شد آن بود آنچه باعث.  يافتاءدر امور روابط خارجى ناگهان به مرحلۀ جديدى ارتق
ٓکه روحانيون شيعه بر قلع و قمع امر الهى در کشور زادگاهش  ّايران مصمم گشتند و نتيجه اى که از ّ

ّصحاب تعدى و حتى مدافعين امرستمکاران و ا آن اقدامات حاصل شد چنان غيرمنتظره بود که ّ 
 .بهائى را به حيرت انداخت

 ّتعدى در دوران طوالنى تاريخ خويش همواره بهائيان ايران به واسطۀ اعتقاداتشان دچار     
 همکارى ّ يان که محرک و رهبر حمله و هجوم به اهل بهاء بودند هميشه باّمال. مى شدند

 ّمستبد که به ظاهر ّاما پادشاهان. د ادند د ادامه مىّفرمانروايان آن سرزمين به تعديات خو
 حساب هاى سياسى با دول خارجه ّصاحب اختيار تام در امور کشور بودند در حقيقت به مالحظۀ

  
 ٩٩ص 

 ّ دچار محدوديت هائى بودند که ايشان را نسبت به فشارهاى خارجى مخصوصًا از سوى دول
 نمايندگان ّزمان ناصرالدين شاه انزجار شديدى کهچنان که در . غربى آسيب پذير مى ساخت

 داشتند سبب شد که ّدولت هاى روسيه و انگلستان و ساير مقامات ديپلماتيک از آن مظالم ابراز
  که١٨٥٠در سال هاى نخست دهۀ  ّشاه را وادار سازند بر خالف اراده اش به هنگامۀ قتل عام بابيان

 حضرت بهاءا را نيز به مخاطره انداخت پايان انجاميد و جانّبه قتل عدۀ کثيرى از اهل ايمان 
  عمومى دولت هاىاءقرن بيستم نيز مواظب آرام ساختن آر ديگر پادشاهان قاجار در طول. دهد

 مين يان دوّمال ١٩٥٥سرگذشت قديم تکرار شد يعنى در سال  در زمان ما نيز. خارجى بودند
ّتند که موجى از تجاوز و تعديات ضد بهائى را به راه اندازدوادار ساخ پادشاه سلسلۀ پهلوى را  در. ّ

 گرديد که ّوقايع با اعتراض سازمان ملل متحد و نيز مخالفت دولت امريکا مواجه شد و مجبور اين
ّآن تعديات را يکباره متوقف سازد و اين مداخالت طليعۀ اقداماتى بود که  در موارد مشابه براى ّ

 . ايران مبذول شدحفظ جامعۀ بهائى
 ر سيد که چنين مانع و رادع اسالمى در ايران شروع شد به نظر مى  که انقالب١٩٧٩ در سال    

  يان ناگهان خود به قدرت رسيدند و ابتداّمال. ّروحانيون برداشته شده است سياسى از پيش راه
 اسالمى ت جمهورىّبرگزيدگان خود در خارج از حوزۀ روحانيت را بر مسند عالى ترين مقاما

 "دادگاه هاى انقالب" .نشاندند ولى به زودى آنان را کنار زده اين مناصب را خود به دست گرفتند
ّکه تحت مسؤوليت روحانيون عالير تبه بود تشکيل شد و لشکرى از  که از" پاسداران انقالب" ّ

 .يافت ّؤون حيات مردم تسلطبود بر جميع ش ّپليس سرى شاه کاربرتر ولى به همان اندازه ظالم و ستمگر
 ّمتوجه تهديدهائى بود که مى پنداشتند از ناحيۀ دولت هاى ّ با آنکه حکمرانان تازه کار همشان     

  يان مالحظه کردند که باالخرهّمالعناصر صاحب نفوذ داخل جرگۀ  خارجى صادر مى شود ولى
 تفاصيل جانکاه چنان حمالت. سازندبتوانند جامعۀ بهائى ايران را نابود  فرصتى پيش آمده تا



ّموضوع سخن ما نيست اما آنچه اهميت دارد اينست که مالحظه کنيم که هزاران نفر از گسترده اى ّ ّ 
 ايستادگى بهائيان زن و مرد و کودک در سراسر کشور در مقابل آن هجوم با تمام وجودشان

 الهام بخش همکيشانشان يان ايرانبه بهاى جان ترک ايمان نگفتند و همين مقاومت بهائ. نمودند
ٓدر سراسر جهان شد و تمسک و تعلقشان را به امر الهى که ّ  چنان فداکارى هائى را به وجود آورده ّ

 ّحتى. ّنبودند که از چنان وقايع هولناکى تأثر پذيرفتند فقط بهائيان. بود صد چندان افزايش بخشيد
 ى از معاريف اهل غرب در بارۀ حماسۀ يک١٨٨٩المثل در سال  ده ها سال پيش از آن فى

 ّبهائى چنين نوشته و در شرح بليات و مصائبى که بر آنان وارد آمده چنين پيشقدمان جانباز امر
  :نموده است  پيش بينى

 
 ١٠٠ص 

  در زندگى و مرگ اميد اين جانبازان يأس و حرمان نمى پذيرد و آتش عشقشان خاموش
 اين است که اين نهضت بديع را ممتاز. ن تزلزل نمى گيردنمى شود، استقامت و پايداريشا

 پس شايسته است که در. پايدارى در زير چنان شکنجه ها و عذاب ها آسان نيست... مى سازد
 نفوذى که به در بارۀ. بارۀ چيزى که به اعتقاد اين جانبازان حيات حقيقى بود تحقيق نمائيم

 نمى گويم و نيز از جان تازه اى که  آينده خواهد داشت سخنىدر)  کذا(عقيدۀ من يقينًا امر بابى  
 ّنمى نويسم، اما چه توفيق نصيب آن نهضت شايد اين نهضت در مردمى مرده بدمد چيزى
 حماسه اى که شهيدان بابى آفريدند جاودانى و  شود و چه به شکست بيانجامد جانبازى و

 ّهرگز بر گفتنش توانا گردم صميميت وبتوانم  چيزى که اميد ندارم... شکست ناپذير است
 ّصميميت و سجاياى ديگر اين جانبازان است که در هر ّصداقت و خلوص نيت و نيز نفوذ اين

 ١٠٣.شديد مى نمايد  کس که نزديکشان آيد تأثير
 اسالمى از طرف افراد در آمد همان احساساتى است که در سال هاى انقالب  چنين سخنان پيش      

 حضرت بهاءا را از پردۀ  شنيده شد که خود يکى از علل نيرومندى بود که امرغيربهائى
 امرا در سخنانى که مذکور شد کام پيداست جنبۀ روحانى وقايع مهد. ّمجهوليت بدرآورد
 ّاز انزجارى که از ظلم و ستم بيمعنى و ابلهانۀ اصحاب تعدى  خارجيان گذشتهاءيعنى افکار و آر

 .ّروزافزون از رفتار و مقابلۀ بهائيان ايران در مقابل آن مظالم متأثر گرديدند ند به نحوىيافت
 .است ّمتأسفانه قرن بيستم شاهد مصائب و مظالمى است که به مظلومان بى شمارى وارد آمده     

ّاما آنچه وضع بهائيان را از اوضاع نظيرش به کلى ممتاز و يگانه مى سازد  است که درهمين رفتارى  ّ
 آنچه که معمو مظلومان را به زانو بهائيان ايران از. مقابله با مصائب از خود نشان داده اند

ّپيروى از مؤسسان مقدس آئينشان بر دشمنانشان درمى آورد سر باز زدند و بهائيان بودند که با ّ 
 ن انقالب نبودند بلکهکه اين دادگاه هاى انقالب يا پاسدارا ّتفوق اخالقى يافتند و ثابت کردند



 مقابلۀ فيمابين را تعيين نمودند و چنين پيروزى شگفتى بود که غيربهائيان بهائيان بودند که شرايط
 اين بحران جامعۀ ستمديدۀ بهائى نه بر ظالمين حمله اى روا داشت و نه از. شيفتۀ خود ساخت را

 تغيير قانون اساسى ايران کشورها خواهانّمتوقع منافع سياسى گرديد و نه مدافعان بهائى در ديگر 
 بود و خواهان حقوقى بودند که در ّآنچه توقع داشتند عدالت. شدند و نه طالب انتقام گشتند

ّاعالميۀ حقوق بشر مدون است که تمام ملل از ّجمله دولت ايران آن را صحه گذاشته حتى ّ ّ 
 . آمده استجمهورى اسالمى نيز ّبسيارى از آن مواد در قانون اساسى

 ّاز بسيارى از محافل ملى که عم. رسانيد  اين بحران عالم بهائى را به پيروزى فوق العاده اى     
 دولت هايشان نداشتند دعوت شد که به حکومت رجوع تجربه اى در ارتباط با مقامات رسمى
  دوائر دستگاه هاىاز لوايحى که در تشکيالت يا ادارات يا  کنند و دولتشان را تشويق نمايند تا

 
 ١٠١ص 

 فوق محافل نيز چنان کردند و نتائج.  سازمان مربوط به حقوق بشر مطرح بود حمايت نمايند
 مربوط به حقوق ّبيست سال متوالى هر سال قضيۀ بهائيان ايران در دستگاه هاى. العاده اى گرفتند

 بهائيان ايران در اتبشر مطرح شد و در لوايح پى در پى به تصويب رسيد و سبب شد شکاي
 منعکس و از آن حمايت شود ّگزارش رابطينى که کميسيون حقوق بشر ملل متحد تعيين مى نمايد

 ّملل متحد استحکامى بيشتر  مجمع عمومى سازمانسومو اين پيروزى با تصميمات کميتۀ 
 ع بهائى خودکشورها از رفتارى که با اتبا پذيرفت و رژيم ايران نتوانست از تقبيح بين المللى

 ّاکثريت نمايندگان کشورهاى دلسوز عضو کميسيون مى نمود جلوگيرى نمايد و از حمايتى که
 ّ کميسيون حقوق بشر مرتبًا تغييراءاگر مالحظه شود که اعض .د اشتند بکاهد حقوق بشر مبذول مى
 نفر را دچارنيز بايد به نقض حقوق بشر در ساير کشورها که ميليون ها  مى يابد و خود کميسيون

ّنمايد آن وقت اهميت پيروزى بهائيان بيشتر جلوه مى نمايد ساخته رسيدگى ّ. 
 ّبراى وارد ساختن فشار مستقيم به دولت ايران قضيۀ بهائيان در سراسر  موازات اقدامات      به
 جرائدى از قبيل.  ت و رسانه هاى جمعى منعکس شدّالنحوى بى سابقه در جرائد و مج جهان به

 لگماينهآ فرانکفورتر" ، (Le Monde)"  لوموند" ، (The New York Times)"  نيويورک تايمز"
 المللى هستند عليه   که سرحلقۀ جرائد بين(Frankfurter Allgemeine Zeitung)"  زايتونگ

ّتعديات وارده به بهائيان مقاالت مفصل نوشتند و شبکه هاى  کاتلويزيونى استراليا و کانادا و امري ّ
ّمفصل و گويائى به صورت مجلۀ تلويزيونى پخش کردند و برخى از کشورهاى اروپائى برنامه هاى ّ. 

 تمام اين اقدامات عالوه بر. غالبًا با عباراتى محکم تقبيح گرديد در سرمقاالت جرائد اين مظالم
 د براى بارّمؤثر ضامن دخالت کميسيون حقوق بشر مى شد عم امر بهائى را شاي آنکه به نحوى

 ّخاص ر سانيد و تعاليمش را به درستى و با تمجيد و تحسين به به گوش ده ها ميليون مردم مى ّاول



 ّملل متحد صورت ّاين تبليغات و نيز اقدامات مهمى که در سيستم سازمان. ّو عام اعالن مى نمود
 ز تعاليم امر بهائى وبتوانند ا گرفت به مقامات صاحب نفوذ در سراسر عالم فرصت کافى بخشيد که

 .در باره اش قضاوت نمايند از رفتار و خصائل جامعۀ بهائى خبر گيرند و خود
 چندين هزار از ايرانيان بهائى يکى از مشکالتى که در اثر اين تضييقات پيش آمد آن بود که      

  ديگرى چون خودّگذرنامۀ معتبر گشتند و يا عدۀ که در خارج به مهاجرت رفته بودند ناگهان فاقد
  ١٩٨٣در سال . قرار گرفتند ناچار از وطن مألوف گريختند و يا خانواده شان هدف ستم و کشتار

 دفتر. ّمساعدت داشت تقاضاى محفل ملى آن سامان را به گوش قبول شنيد کانادا که دولتش روى
  پناهندگان مللپناهندگان بهائى تأسيس شد و تا چند سال بعد با مساعدت کميسيون بين المللى

ّمتحد عدۀ ديگرى از ممالک درهاى خود را به روى بيش از ده هزار بهائى ايرانى  گشودند که ّ
 . گشتند بسيارى از آنان در آن کشورها به عنوان مهاجر در مراکز الزمه ساکن

 
 ١٠٢ص 

*** 
 ّملل متحد ّفقط جامعۀ بهائى نبود که از اين مبارزات مفصل بهره برد بلکه سيستم حقوق بشر

 ّموجوديت جامعۀ بهائيان در آغاز چون جمهورى اسالمى روى کار آمد.  نيز از آن منتفع گرديد
 ّملل متحد به موقع با وجودى که در ايران مورد تهديد قرار گرفت ولى کميسيون حقوق بشر
  واداردميد يدند توانست که رژيم ايران را بعضى از ناظران خارجى طرز کارش را کند و پيچيده

 براى کميسيون حقوق" ّقضيۀ بهائيان ايران"از اين راه  ّکه بدترين مظالم خويش را متوقف سازد و
 د اد که چه نيروى پيروزى بزرگى را پديد آورد و مثالى گشت که نشان مى بشر و نيز براى بهائيان

 اخته شده کارجامعۀ بشرى موجود است که چون با دستگاهى که براى حقوق بشر س خفته اى در
 .نمايد ّمى تواند از مظالمى که صفحات تاريخ بشرى را در طى اعصار سياه نموده جلوگيرى کند

 ّمؤثر چنين وضعى نمايان مى سازد که امر بهائى در حيات جامعۀ بزرگ غيربهائى چقدر      
  آرمان هاىّمؤثرترى که در تاريخ امروز ما صلح جهانى و نيز لزوم اقدامات بين المللى. است

 چيزهائى است که عالم انسانى بايد براى ّاعالميۀ حقوق بشر و ميثاق هاى مربوط به آن را برآورد
ّمى توان يافت که اقليت ها به سبب تعصبات دينى يا در عالم کم تر نقطه اى. حصولش مبارزه نمايد ّ ّ 

 ر از جامعۀ بهائى اينهيچ کس بهت. انسانى خود محروم نباشند ّقومى يا ملى از حوائج ضرورى
 ّزيرا جامعۀ بهائى بدون هيچ مجوز حقوقى يا اخالقى ستم هاى گوناگون مطلب را درک نمى کند

 ّدر بعضى از ممالک مى کشد، قربانى ها داده و اشک ها ريخته اما از اين عقيده که کشيده و هنوز
 بسيارى عۀ بهائى بيش ازجام. و انتقام سبب تباهى روح انسانى است دست برنداشته است کينه

 يا به خشونت جوامع ديگر آموخته است که بدون آنکه وارد هر نوع دسته بندى هاى سياسى شود



 استفاده جويد که مورد نظر ّو تجاوز دست يازد چگونه از دستگاه حقوق بشر ملل متحد به نحوى
 اءه اين تجربه مشغول اجر باءّبا اتک امروز جامعۀ بهائى. پديدآورندگان اين دستگاه بوده است

 را تشويق نمايد که برنامه هاى عمومى براى تدابيرى است تا در بسيارى از کشورها دولت ها
 .آنچه در اين راه الزم است فراهم مى سازد آموزش حقوق بشر ترتيب دهند و به وسع خود
 ز همه باالتر نمونهحقوق زنان و کودکان مى باشد و ا جامعۀ بهائى در سراسر جهان علمدار ترويج

 شده است که افراد بى شمارى از غيربهائيان را تشويق نموده و اميد ّو مثالى براى برادرى و محبت
 .بخشيده است

*** 
   خارجۀ  در بحبوحۀ بحران ايران بيت العدل اعظم ابتکارى ابراز فرمود که اقدامات امور

 
 ١٠٣ص 

 "وعدۀ صلح جهانى" ّ بيانيۀ١٩٨٥در سال .  داداءيدى ارتق جامعۀ بهائى را ناگهان به سطح کام جد
ّمليه منتشر کرد را که خطابى عمومى به مردم جهان بود صادر و از طريق محافل  ّدر اين بيانيه بيت. ّ

 ّاعالم کرد که بهائيان مطمئنند که صلح جهانى مرحلۀ آيندۀ العدل اعظم با بيانى ماليم ولى قاطعانه
ّاست و نيز عناصرى را از شکلى که اين تحول بايد به خود گيرد معين ساخت انسانىتکامل جامعۀ  ّ 

 ّبيانيۀ .رود بسيارى از آنها از اصطالحات سياسى رايج در بحث صلح عمومى بسى فراتر مى که
 :مذکور چنين پايان مى يابد

 ّ بارز از اين اتحادمى توان به عنوان نمونه و مثالى تجاربى را که جامعۀ بهائى به دست آورده
  در افزايش اميد بشر در ايجاداءبهائى بتواند به نحوى از انح اگر تجربۀ... روزافزون دانست

 ّکمک و مساعدتى معنوى بنمايد ما با کمال منت و سرور آن را به عنوان وحدت عالم انسانى
 ١٠٤.براى تحقيق و مطالعۀ جهانيان بر طبق اخالص مى نهيم نمونه و مثال

ّهرچند مقصد اوليه از  ّصدور اين بيانيه آن بود که تشکيالت و افراد بهائى در ارتباطشان با دولت ها ّ
 ّسازمان هاى مدنى و رسانه هاى گروهى و شخصيت هاى صاحب نفوذ طريق بحث منسجمى را و

  وگسترده ّبپيمايند اما فايدۀ ديگرى نيز از آن حاصل شد که براى خود جامعۀ بهائى آموزشى
 ّانديشه هائى که در آن بيانيه مندرج تأثير افکار و. پايدار در بسيارى از تعاليم بهائى فراهم آورد
 مطبوعات و مدارس تابستانه و زمستانۀ بهائى و است در بسيارى از انجمن هاى شور روحانى و

 .شد بحث هاى بين ياران در همه جا مشاهده
 کنون دستور  تا١٩٨٥از سال " وعدۀ صلح جهانى"ّکه بيانيۀ  از بسيارى از جهات مى توان گفت      

ّفعاليت بهائيان با ملل متحد و سازمان هاى تابعه اش را تشکيل مى ّ  جامعۀ بين المللى بهائى به .د هد ّ
 از پرنفوذترين سازمان هاى ّواسطۀ حسن شهرتى که به دست آورد در مدت کوتاهى يکى



 المللى بهائى از دسته بندى هاى سياسى چون ديده شد که جامعۀ بينّغيردولتى ملل متحد گرديد و 
 قرار گرفت و در حلقه هاى بين المللى مذاکرات راجع به دور است روز به روز بيشتر مورد اعتماد

 حسن شهرت جامعۀ بين المللى بهائى از اين. ميانجى شناخته شد ّبه ترقيات اجتماعى به عنوان
 رهن گرديد که آن جامعه از اعتمادى که به دست آورده براى پيش بردنمب روى بر همه ثابت و

  يک١٩٦٨در سال . منافع مخصوص خود استفاده نمى نمايد و نفع عموم را در نظر دارد مقاصد و
ّنمايندۀ بهائى به عضويت کميتۀ اجرائى سازمان هاى غيردولتى ملل متحد انتخاب شد  و بعدًا مقام ّ

 جامعۀ بين المللى بهائى از آن پس از نمايندگان. آن کميته را احراز کردرئيس و نائب رئيس 
 مختلفى از قبيل کميته ها و گروه هاى متزايدًا دعوت مى شد که به عنوان مدير يا رئيس هيأت هاى

 سال گذشته نمايندۀ دائمى جامعۀ بين المللى در چهار. ّفعال و هيأت هاى مشاور خدمت نمايند
  سازمان هاى غيردولتى که هيأت مرکزى تنظيم امور آنها در سازمان ت دبير کنفرانسبهائى به سم

 
 ١٠٤ص 

 .ّ ملل متحد است برگزيده شده است
 کس در ترکيب بناى جامعۀ بين المللى بهائى اصول و طرز کارش انعکاس يافته است و هيچ      

 ّمنافع خاصى  ل هاى سياسى حافظّالدنيست که بگويد که جامعۀ بين المللى بهائى گروه ديگرى از 
 يکى مخصوص امور ّمى باشد و با آنکه از تخصص و منابع اجرائى دو شعبه از تشکيالتش که
ّسازمان ملل متحد و ديگرى مربوط به اطالعات عمومى است استفادۀ  کامل مى کند باز در نظر ّ

ّحاديه اى است مرکب ازّات ّ ديگر سازمان هاى غيردولتى ملل متحد جامعۀ بهائىاءاعض ّ 
 انتخاب شده و نمايندۀ جميع طبقات ّملى که اعضاى آنها همه به صورت دموکراتيک" شوراهاى"

 بين المللى معمو اعضائى را در بر دارد که نمايندگى بهائى در جلسات. عالم انسانى هستند
  و در امور ناحيۀ خودموضوع هاى مورد بحث صاحب تجربه ّبرگزيدۀ محافل ملى مى باشند و در

 .ّماهر و مطلعند
ّاين خصوصيت مشارکت امر بهائى در حيات اجتماع بشرى که در آن اصل محرکه و روش       ّ 

 را در ّفعال نمايانگر دو بعد مختلف از نحوۀ واحدى در برخورد با مسائل مى باشد قدرت خود
 ّتوسط ١٩٩٦ و ١٩٩٠ سال هاى يک سلسله از جلسات سران دول و کنفرانس هاى ديگر که بين

 ّجهان مکررًا تحت در اين دورۀ شش ساله رهبران سياسى. ّملل متحد برگزار شد به اثبات رساند
ّنظر دبير کل ملل متحد گرد هم آمدند تا در امور مهمه که بشر ّ  در آخرين سال هاى قرن بيستم با آن ّ

 يست که دستور جلسات اين کنفرانس هاىپوشيده ن بر هيچ فرد بهائى. مقابل است گفتگو نمايند
 ّديانت بهائى داشته و اتفاقًا مراسم قرن صعود حضرت تاريخى شباهت نزديکى با تعاليم اصولى

 آن وقايع برگزار شد و از اين روى کنفرانس هاى مذکور غير از اهداف بهاءا نيز در نيمه راه



 .ان حائز گرديدروحانى ديگرى را نيز در نظر بهائي متداولش معناى
 در" کنفرانس آموزش و پرورش براى همه"بودند از   کنفرانس هاى مذکور از جمله عبارت     

 کنفرانس محيط زيست"، )١٩٩٠(در نيويورک " بارۀ کودکان کنفرانس سران در"، )١٩٩٠(تايلند 
 شوب و هرج و مرجکه با آ"  کنفرانس جهانى حقوق بشر"، )١٩٩٢(ريودوژانيرو  در" ّسازمان ملل متحد

 ،)١٩٩٤(در قاهره " ّکنفرانس بين المللى جمعيت"، )١٩٩٣(وين تشکيل شد  در شهر
 ، و مخصوصًا  کنفرانس)١٩٩٥(در کپنهاگ " سران جهان در بارۀ پيشرفت اجتماعى کنفرانس"

 ّاين کنفرانس ها مراحل مهمى در بحث و مشورت جهانى در بارۀ). ١٩٩٥(زنان در پکن  پرشور
 به موازات در جلسات سازمان هاى غيردولتى که. ئلى بود که مردم عالم را گرفتار ساخته استمسا

 ممالک بودند کنفرانس هاى مذکور صورت گرفت نمايندگان بهائى که اعضايش از بسيارى از
 اعتماد اعضاى. کنند فرصت يافتند که در همۀ آنها از جنبه هاى روحانى و اجتماعى مسائل بحث

 ّبهائى به کرات دعوت شدند که در هاى غيردولتى به جامعۀ بهائى چنان بود که نمايندگانسازمان 
 کنند به نطق و خطابه برخيزند و چنين امتيازى ّاين کنفرانس ها به جاى آنکه فقط اعالميه اى تسليم

  
 ١٠٥ص 

 . که همۀ شرکت کنندگان خواستارش بودند همواره نصيب نمايندگان بهائى مى شد
*** 

 بهائى، ّ در سال هاى آخر قرن بيستم بسيارى از محافل ملى در خدمات امور خارج از جامعۀ
ّخود به کسب پيروزى هاى قابل توجهى موفق شدند  ّمطلب ماهيت و دو مثال برجسته در اين. ّ

ّاهميت چنين پيشرفتى را اثبات مى نمايد ّيکى موفقيتى بود که. ّ  .ّنصيب محفل ملى آلمان شد ّ
 ّرأيى صادر کردند که ماهيت هيأت هاى  امور دولتىاءّتان از اين قرار است که در محلى اوليداس

 دادگاه عالى آلمان استيناف. مدنى آلمان مغايرت دارد انتخابى بهائى از لحاظ قانونى با قوانين
 ز دينّ اليتجزى اء و چنين رأى داد که نظم ادارى جزرا قبول کرد محفل روحانى بهائيان توبينگن

 ّدادگاه عالى رسيدگى به اين قضيه را در حوزۀ. عقايد بهائى انفکاک ندارد بهائى است و از
 خود يک اختيارات خود شمرده و در توجيه اين مطلب شواهدى آورد مبنى بر اينکه آئين بهائى

ّچنين رأيى در جامعه اى مثل آلمان بسيار اهميت دارد زيرا. ديانت است  اصحاب کليسا که ّ
 يک فرقه و يا مذهب جلوه ّمخالفين امر بهائى در آن کشورند مدت هاست مى کوشند امر بهائى را

ّنظر به اهميت موضوع قسمتى از رأى دادگاه را نقل. دهند  ّماهيت امر بهائى به عنوان: "مى کنيم ّ
 نگى وّدينى چه در حيات روزانه و چه در سنت فره يک دين و جامعۀ بهائى به عنوان يک جامعۀ

 ١٠٥."ّاديان واضح است و شکى در آن نيست ّرأى عامه و چه بنا بر علم تطبيق
 مسير روابط خارجى بهائى به ظفرى دست يافت که تا ّ اما اين جامعۀ بهائى برزيل بود که در     



  عالى ترين مجمع قانونگزارى کشور يعنى١٩٩٢ مى ٢٨روز . است کنون در تاريخ امرا بى نظير
  يک قرن از صعود حضرت بهاءا جلسه اىاءبه مناسبت انقض لس نمايندگان برزيلمج

 ناطق مجلس پيام بيت العدل اعظم را در جلسه . کشور تشکيل داد مخصوص در پارلمان آن
 نمايندگان تمام احزاب پارلمان يک يک برخاسته از سهمى که امر بهائى و بنيانگذار قرائت کرد و

ّمؤثرى که يکى در خطابۀ.  در بهبود اوضاع نوع انسان داشته اند تقدير نمودندآن حضرت بهاءا 
 بزرگ ترين اثر دينى که تا: "کرد از نمايندگان بانفوذ پارلمان ايراد کرد تعاليم بهائى را چنين وصف

 ١٠٦."به حال از قلم شخصى واحد صادر شده است
 ّئى و خدمات محوله اش در جهان که از باالترينّتمجيد و توصيفى از ماهيت امر بها  چنين     

 که مقامات قضائى و قانونگزارى دو کشور بزرگ جهان صادر شد پيروزى روحانى بزرگى است
 نفوذ پيام از پيروزى در ميدان تبليغ کم تر نيست زيرا از آن راه درهائى گشايش مى يابد که

  .نتقل مى سازدشفابخش حضرت بهاءا را به حيات اجتماع انسان م
 

 ١٠٦ص 
 سفيد است 

  
 ١٠٧ص 

 فصل يازدهم
ّحضرت عبدالبهاء براى آنکه مخاطبين خويش را از کيفيت تحول آيندۀ اجتماع باخبر  نمايد از ّ

 روشنى و پيشرفت ّتشبيه نور استفاده و اعالن فرمود که وحدت و يگانگى قوه اى است که سبب
 خواهند ناميد" قرن انوار" در پيش است آيندگان به عنوانجميع مساعى بشر مى گردد و قرنى را که 

 ّمعلوم خواهد شد و بالنتيجه کار بناى زيرا که در آن قرن حقيقت وحدت عالم انسانى بر جهانيان
 .آغاز خواهد شد جامعۀ جهانى که بر اصول عدالت استوار باشد

 آمده و نمونۀ کاملش را ّء مکرر چنين بينشى در بسيارى از الواح و خطابات حضرت عبدالبها     
   همسر رئيس سابق کليساىElizabeth Whyte) (Janeدر لوحى خطاب به جين اليزابت وايت  

 خانم وايت بسيار طرفدار تعاليم بهائى بود .  اسکاتلند مى توان ديد(Free Church)"  فرى چرچ"
 شان در شهر ادينبورگ پذيرائىکرده بود و بعدًا از اي  زيارتّعکاءو حضرت عبدالبهاء را در 

 :به خانم وايت مرقوم فرمود حضرت عبدالبهاء. گرمى نمود
 ّبه کلى ائتالف من على اى محترمه، در دوره هاى سابق هرچند ائتالف حاصل گشت ولى      

 لهذا... ّوسائل اتصال بسيار حال... ّاالرض غيرقابل بود زيرا وسائل و وسائط اتحاد مفقود
ّاتفاق کل  از معجزات اين عصر مجيد و قرن عظيم ّ و اتحاد عموم ممکن الحصول و اين اسبابّ



ّانوار عالمى ديگر و قوتى ديگر و نورانيتى است و قرون ماضيه از آن محروم زيرا اين قرن ّ 
 ّشمع اول. آثارش از افق عالم نمودار گشته... مى نمائى اين است که مالحظه. ديگر دارد

  در اموراءم وحدت آروو شمع د. از آن ظاهر گرديده زئى اثرىوحدت سياسى است و ج
 م وحدت آزادى است، آن نيزوو شمع س. ظاهر گردد عظيمه است، آن نيز عن قريب اثرش

 وحدت دينى است، اين اصل اساس است و شاهد اين و شمع چهارم. ّقطعيًا حاصل گردد
ّوحدت در انجمن عالم به قوت الهيه  ع پنجم وحدت وطن است، در اينو شم. جلوه نمايد ّٓ

  
 ١٠٨ص 

ّ قرن اين اتحاد و يگانگى نيز به نهايت قوت ظاهر شود  را اهل جميع ملل عالم عاقبت خود. ّ
 و شمع ششم وحدت جنس است، جميع من على االرض مانند جنس. وطن واحد شمارند

 لق تحصيلو شمع هفتم وحدت لسان است يعنى لسانى ايجاد گردد که عموم خ. واحد شوند
 زيرا ّاين امور که ذکر شد جميعًا قطعى الحصول است. آن نمايند و با يکديگر مکالمه کنند

ّقوتى ملکوتيه مؤيد آن ّ ّ.١٠٧ 
  کام  ّده ها سال و شايد زمانى بسيار بيشتر الزم است تا پيش بينى هاى مندرج در اين سند مهم      

 سراسر جهان برقرار چارچوبۀ اصلى چنان وعده هائى درّوقوع يابد اما امروز مالحظه مى کنيم که 
 در بيان حضرت عبدالبهاء مث در سير وحدت نژادى و وحدت دينى که به تصريح. گرديده است

 لزوم وحدت زبان و نياز به زبان بين ّذکر شده با وجود مخالفت عده اى پيشرفتى شايان رخ داده و
 ّکه با نبودن زبان بين المللى، سازمان ملل متحد چنان. ودالمللى نيز از جميع جهات احساس مى ش

 مجبور شده اند که چند زبان رسمى براى خود برگزينند و تا و بسيارى از جامعه هاى غيردولتى
 ّاما. ّالمللى در تعيين زبانى عمومى حاصل نگردد اين مشکل حل نخواهد شد زمانى که توافق بين

 و ّم اينترنت، ادارۀ ترافيک هوائى و اصطالحات فنى از هر قبيلاز قبيل توسعه و تعمي ّترقياتى
 رفع احتياجات ّمسائل مربوطه به تعليم عمومى سبب شده که تا حد زيادى از زبان انگليسى براى

 . عمومى استفاده مى شود
ّاوائل قرن بيستم حتى ذره اى در مرام و که در"   در امور عظيمهاءوحدت آر"مفهوم        ّ 
 همه جا در برنامه هاى پيشرفت اقتصادى و اجتماعى و ان هاى کسى ديده نمى شد نيز امروز درآرم

 ّاما راجع. بارۀ محيط زيست در خشکى و دريا عيان گرديده است کمک هاى انسانى و نگرانى در
 ّحضرت ولى امرا بيان داشته اند که مقصود وحدتى است که دول حاکمه "وحدت سياسى"به 

 قرار دهند و آن جريانى تدريجى است که در مرحلۀ کنونى تاريخ، تأسيس سازمان خودبين 
ّمتوجه واقعيت امروز است که مردم جهان" وحدت وطن. "ّمتحد نمايشى از آن است ملل  هرچند با ّ

 .جهانيند هم اختالف داشته باشند باز اکثرًا پذيرفته اند که همه ساکنان يک وطن



 ّتحوالت بزرگى که ّامروز آرزوى جمعيت کرۀ زمين گرديده است و از" ادىوحدت آز"ّ اما      
 نيز وجود داشته نابودى در اين باره به وجود آمده و شايد در ضمير منير حضرت عبدالبهاء

ّيکى از خواص برجستۀ هويت ملى ّشگفت انگيز استعمار و بالنتيجه ترويج خودمختارى است که ّ ّ 
 .در آخر قرن بيستم است

 گوناگونى که در مقابل آيندۀ بشر قرار گرفته هر چه باشد نمى توان منکر با وجود تهديدهاى      
 هيأت قرن بيستم وقايعى رخ داده است که جهان را دگرگون ساخته و اگر به خاطر آيد که شد که در

ٓو کيفيت اين تحوالت را ندائى الهى با اطمينان توصيف و پيشگوئى فرموده ّ  يد هراست با ّ
  

 ١٠٩ص 
ّ خردپيشۀ بلندانديشه اى را در همه جا به تأمل و تفکر وادار سازد ّ.  

*** 
 بين  تغييراتى که در حيات اجتماعى و اخالقى بشر پديد آمد چنان مقبول افتاد که مجامع    

 ارۀهزاره اى و آغاز هز ّالمللى تحت سازمان ملل متحد را بر آن داشت که در آخر قرن بيستم پايان
  نمايندگان بيش٢٠٠٠ مى سال ٢٦  تا٢٢از . ديگر را با تشکيل جلسات بزرگ عمومى نشان گذارد
ّ  دبير کل ملل متحد در(Kofi Annan) ّاز يک هزار سازمان غيردولتى به دعوت کوفى عنان ّ 

 آن جلسه صادر شد نمايندگان جامعۀ مدنى جهان ّدر بيانيه اى که پس از. نيويورک گرد آمدند
 ما يک خانوادۀ بشرى هستيم و با وجود تفاوت هائى"نمودند که  ّتعهد خود را به اين آرمان اعالن

 مشترک زيست مى کنيم و در يک جهان با آرامش و مدارا و عدالت که که داريم در يک وطن
 ١٠٨."دموکراسى راهنماى آنست شريک و سهيم هستيم اصول جهانى

  در مجمع ديگرى رهبران اکثر جوامع دينى٢٠٠٠اوت سال  ٣١ تا ٢٨ کمى بعد از اين جلسه از      
 ّدبير کل جامعۀ بين المللى بهائى نمايندۀ بهائيان. ّمتحد اجتماع نمودند نيز در مرکز سازمان ملل

 از نظر هيچ بيننده اى هرگز پوشيده. در يکى از جلسات عمومى آن اجتماع سخن راند بود که
 محترم ّحق آزادى اديان را"ن رسمًا جوامع خود را دعوت نمودند که نمى ماند که رهبران اديا

 ١٠٩."شمارند و راه آشتى پويند و يکديگر را ببخشايند و زخم ها را مرهم نهند
 فراهم ّاين دو واقعۀ مقدماتى راه را براى اجتماع ديگرى به نام مجمع سران در جشن هزاره      

 رؤساى دول گرد  يک صد و چهل و نه نفر از سران ممالک و٢٠٠٠ سپتامبر سال ٨ تا ٦آورد و از 
 اين کنفرانس. بخشند ّهم آمدند و به مشورت پرداختند تا به ملت هاى خويش اميد و اطمينان
 دعوت گرديد که از سران قدم مغتنمى برداشت و از سخنگوى مجمع سازمان هاى غيردولتى

 شخصى. بود سخن راند مجمع شناسائى شدهّنگرانى هائى که در جلسات مقدماتى از طرف آن 
 المللى بهائى بود که به سمت يکى از که به چنين افتخارى مفتخر شد نمايندۀ اصلى جامعۀ بين



 اين امر سبب شادمانى بهائيان شده آن را بسيار رؤساى مشترک مجمع هزاره به سخن پرداخت، و
  را به اين خوبى آشکار٢٠٠٠ و ١٩٠٠اى تفاوت بزرگ بين سال ه هيچ امرى. ّپرمعنى تلقى کردند
  تماماءاين قطعنامه به امض. قطعنامه اى که سران کشورها صادر کردند نمى کند مگر متن
 ّما در اين موقع تاريخى جدًا تأکيد: "ّرسيد و به مجمع عمومى ملل متحد احاله شد شرکت کنندگان

 آمال ّخاندان بشرى است و همه تحققّمى کنيم که سازمان ملل متحد خانۀ مشترک ضرورى تمام 
 را از اين لهذا حمايت بى شائبۀ خود. خود را براى صلح و همکارى و پيشرفت از آن مى جوئيم

ّمقاصد مشترک متذکر و کوشش در راه وصولش را متعهد مى گرديم ّ".١١٠  
 

 ١١٠ص 
  به فصاحتّ در خاتمۀ اين سلسله اجتماعات آقاى عنان خود در مجمع سران جهان     
 صراحتى تمام که گوئى انعکاسى از نداى صريح حضرت بهاءا به ملوک و سالطين يعنى و

 اين در قبضۀ شماست و از اين روى: "اسالف سران حاضر در آن مجمع بود چنين سخن راند
 در مورد فقط شمائيد که. ّمسؤوليت شماست که به اهدافى که خود تعيين کرده ايد واصل گرديد

 " .ّنکه ملل متحد در مبارزه اش پيروز شود تصميم مى گيريداي
*** 

ّ با وجود اهميت تاريخى آن جلسات و با وجودى که اکثر رهبران سياسى و مدنى و دينى       بشر ّ
 افکار در آنها شرکت جستند مجمع سران در هزارۀ مذکور در اکثر ممالک چندان اثرى بر

ّعات محل توجه وافى رسانه هاى جمعى قراربرخى از واق. عمومى باقى نگذاشت  ّگرفت اما ّ
 ّشک و ترديد و سرمقاالتى که در اين باره نوشته شد و برنامه هاى خبرى که پخش شد حاکى از

 اين تفاوت آشکار بين .ّحتى بدبينى بود که از نظر خوانندگان و شنوندگان پوشيده نمى ماند
 شود با عدم شور و حرارت و  در تاريخ بشر محسوبّواقعه اى که حقًا مى توانست نقطۀ عطفى

 ّشايد بزرگ ترين تضادى است که مى توان ّحتى عالقه در بين مردمى که بنا بود از آن بهره گيرند
 بحرانى را نشان ميد هد که جهان در پايان قرن در مراسم هزاره مالحظه کرد و اين خود عمق

 ّکيب و تحليل که در صد سال گذشته شدت يافته به نظرسير تر ّبيستم به آن دچار است و طى آن دو
 .افزوده مى شود ر سد هر روز بر سرعتش مى

 نمايند در چنگال دو پديده آنان که آرزومندند که اظهارات بصيرتمندانۀ سران جهان را باور        
 راق گذشتهاست که به تفصيل در او ّاول همان. اسيرند که آن آرزو و اعتماد را تضعيف مى کند

 شده که اکثر مردم جهان در سرگردانى دست و نوشتيم که انهدام پايۀ اخالقى جامعۀ انسانى سبب
 ّاز پيش خطرناک و غير قابل پيش بينى مى شود نقطۀ اتکائى پا زنند و در دنيائى که روز به روز بيش

 ممکن. لى را ترويج کرده ايمکه اين سير تقريبًا به آخر رسيده اميد باط اگر بگوئيم. نداشته باشند



 کنيم که کوشش هاى شديدى در عالم سياست صورت مى گيرد و پيشرفت هاى است مالحظه
 متماديًا به دست مى آيد و يا اوضاع اقتصادى براى قسمتى از عالم انسانى بهبود علمى برجسته اى

ّمى يابد اما در اين تحوالت هرگز اميد واقعى نمى توان يافت که زندگا  امانى براى فرد يا نى با امن وّ
 افندى انذار فرموده يأس و چنان که حضرت شوقى. ّاز آن مهم تر براى فرزندانش تأمين شود

 مردم توليد مى کند حال شيوع  حرمانى که رواج فساد در دستگاه هاى سياسى در توده هاى
  از کشورها راروستاهاى بسيارى هرج و مرج چون مرضى مسرى شهرها و. عمومى يافته است

  روش هاى افراطى و منحرف را به بهانۀ .زمام امور اجتماعى از دست رفته است. فراگرفته است
 

 ١١١ص 
 در ّحقوق بشر مشروع شمردن، هنرها و جرائد و رسانه هاى جمعى منحط و تجاوز و خشونت را

 د هد خبر مى آينده اىسراسر عالم تجليل نمودن، همۀ اينها و ساير مظاهر هرج و مرج اخالقى از 
ّکه قوۀ مخيله را فلج مى کند  زمانه که از ناچارى در پى در برابر اين منظر وحشتناک روشنفکران. ّ

 را براى اقناع خود ساخته و رسالت ّيافتن فضيلتى در اين واقعيات تيره و تار هستند اصطالحى
 .داده اند   قرار(deconstructionism)" بنيادشکنى"خود را 

 دردآورترين مذاکرات ّمين تحولى که اميدها را به آينده سلب مى کند موضوع برخى از دو     
 دهۀ آخر قرن با اختراع شبکۀ ّانقالبى که در عرصۀ اطالعات در. مجمع سران در جشن هزاره بود

ّبسيارى از فعاليت هاى بشرى را چنان   به وجود آمد(World Wide Web)جهانى کامپيوترى  ّ 
 ّ  که طى(globalization)"  جهانى شدن" سير. رگون ساخت که هرگز بازگشت پذير نيستدگ

ّنيروهائى جديد چنان قوت گرفت که از تصور ّچندين قرن خطى صعودى پيموده بود در اثر ّ 
 ّاقتصادى که از قيود سنتى آزاد شدند در آخرين دهۀ قرن نيروهاى. بسيارى از مردم بيرون است

 دانش به عنوان. و توليد و توزيع ثروت در جهان به وجود آوردند جديد در طرحبيستم نظامى 
 ّبه طرفة العينى مرزهاى ملى که از. ّسرمايۀ اقتصادى و منابع مادى به بازار آمد کاالئى گرانبهاتر از

 به فرمان ّقبل مورد هجوم واقع شده بود چنان از هم گسيخت که بالنتيجه حال مبالغ هنگفت ارز
ّفعاليت هاى.  اشارۀ کامپيوترى از آن مرزها در يک آن عبور مى کنديک  توليدى پيچيده چنان از ّ

 ّکمک شرکت کنندگان متخصص از نو ترتيب و آرايش يافت که مى تواند اقتصادهاى موجود را با
  خوداگر ما افق فکرى. ّبه حد اکثر رساند هر کشورى که باشند به هم تلفيق بخشد و بازدهى آنها را

 ّنظر مالحظات مادى قضاوت کنيم توانيم گفت که کرۀ زمين را پائين ببريم تا به جائى که فقط از
 .را يافته است" اهل آن"ساکنان بالد مختلف حال حکم  و" يک وطن"هم اکنون صورت 

ّ اما اين تحول عظيم تنها       به نحوى فزاينده" جهانى شدن"ّتحولى اقتصادى نيست و مفهوم  ّ
 ّاجتماعى و فرهنگى به خود مى گيرد و معلوم شده که قدرت دولت هاى ملى بعادى سياسى وا



 ّصاحب اختيار و حافظ سرنوشت بشر بودند به شدت کاهش يافته و هرچند هنوز که روزگارى
ّملى نقش مهمى را بازى مى کنند ولى بايد براى مراکز قدرت جديد از قبيل دولت هاى ّ 
ّلتى، تشکيالت ملل متحد، سازمان هاى غيردولتى از هر قبيل وعظيم چند م شرکت هاى ّ 
ّگستردۀ رسانه هاى جمعى جاى باز کنند زيرا همکارى تمام آنها براى موفقيت غالب دستگاه هاى ّ 

ّبرنامه هاى اقتصادى و اجتماعى اهميت حياتى دارد  مانعى براى ّهمچنان که مرزهاى ملى ديگر. ّ
 نمى باشد به همان يا کوچ کردن شرکت هاى بزرگ به ممالک مختلفّرد و بدل پول و سرمايه 

 مخابرات اينترنت که قادر. نمى آورد ّطريق در ترويج و تبادل دانش نيز مانع مؤثرى را به وجود
 صدها سال مطالعه بوده است به جاى ديگرى است در چند ثانيه متون کتابخانه اى را که محصول

 از آن وسيله استفاده تواند کرد غنى مى سازد و ضمنًا   هر کسى را کهمنتقل کند حيات علمى و عقلى
 

 ١١٢ص 
 سيستمى که چنين. آموزش بسيار پرمايه اى را در ميدان فنون و مشاغل مختلفه فراهم مى آورد

ّشصت سال قبل حضرت ولى امرا آن را پيش بينى فرمود باعث ايجاد حس  جامعۀ مشترکى در ّ
 .در آن حکمى ندارد  آن مى گردد که ديگر فاصلۀ فرهنگى و جغرافيائىاستفاده کنندگان

 ارزانى و. چشمگير است فوايدى که از اين سيستم عايد ميليون ها مردم مى شود بديهى و      
ّسودمندى اين سيستم که فعاليت هاى رقيبان پيشين را هماهنگ  مى سازد سبب گرديد که خدمات ّ

 افزايش. اميد دسترسى به آنها را نداشته اند ت هائى گذارد که قب هرگزّو کاال را در دسترس جمعي
ّو پيشرفت جمع آمده کيفيت و تنوع چنين فوايدى را فوق العادۀ سرمايه هائى که براى پژوهش ّ 

 در ازدياد فرصت هاى حرفه اى و شغلى تأثير مستقيمى بر جاى سيستم مزبور. گسترده تر مى کند
ّفعاليت هاى تجارى و اقتصادى از پايگاه خود در کشورى به آسانى به کشور نهاده است، زيرا ّ 

 منتقل شدنى گشته و حذف موانعى که در راه تجارت بين ممالک وجود داشت قيمت کاال را ديگر
 ّتحوالتى را براى لهذا هر فرد بهائى قواى نهفته در چنين. نيز براى مصرف کننده پائين آورده است

 پيش بينى شده است به آسانى ناى جامعه اى جهانى که در آثار حضرت بهاءاپايه گذارى ب
 .مى تواند مشاهده نمايد

 ليد خوشبينى نسبت به آينده نمايد برعکس در آنکه تو  سير به سوى جامعۀ جهانى به جاى     
 .مى شوددر اطراف جهان تهديد اصلى براى همان آينده شمرده  ّنظر عدۀ روزافزونى از مردم
 در طول دو سال گذشته حول جلسات سازمان بازرگانى جهانى و تظاهرات و آشوب هائى که
 د هد که مسألۀ المللى پول به راه افتاد عمق ترس و مخالفتى را نشان مى بانک جهانى و صندوق بين

 انعکاس اين تظاهرات غيرمنتظره در جرائد. جامعه در دل ها پديد آورده است جهانى شدن
 نموده ّعامه را به اعتراضاتى که عليه نابرابرى در تقسيم منافع و فرصت ها مى شود جلب ّوجهت



 تظاهرات چه که معترضان معتقدند که جهانى شدن سبب تشديد آن نابرابرى ها مى شود و نيز
 لحاظ اجتماعى و ّد هد که اگر سريعًا کنترل مؤثرى به عمل نيايد نتيجه اش از مذکور هشدار مى

 .اسى و اقتصادى و محيط زيست بسى هولناک و فاجعه انگيز خواهد بودسي
 تنها آمار اقتصادى که در دست است تصويرى از. ر سد چنين نگرانى کام بجا به نظر مى      

 روزافزون بين فاصلۀ. د ارد که بسيار سبب تشويش و پريشانى است اوضاع کنونى جهان فراهم مى
 پنجم ديگر که داراى ر کشورهائى که باالترين درآمد را دارند و يکّيک پنجم جمعيت جهان د

 ّدر بارۀ رشد و نمو انسانى از گزارشى که. پائين ترين درآمدند داستان سوزناکى را بيان مى کند
 منتشر شد تفاوت بين اين دو دسته را در ١٩٩٩ّطرف سازمان توسعه و رشد ملل متحد در سال 

 يعنى گروهى از آدميان به شصت درصد از ثروت بر يک تعيين نمود به مقياس شصت ١٩٩٠سال 
 از لحاظ تعداد به همان اندازه بودند فقط به يک جهان دسترسى داشتند و گروهى ديگر که

   که١٩٩٧مشکل اينجاست که تا . اليموتى داشته باشند اين گروه فع مى توانند قوت. درصد
 

 ١١٣ص 
 به ّنى سرعت گرفت فاصلۀ بين دو گروه مذکور طى هفت سالجريان جهانى شدن جامعۀ انسا

 تنگ بين آن دو در اين ارقام بيليون ها نفر که در برزخ. نسبت هفتاد و چهار بر يک افزايش يافت
 جريان خطرناک به جاى اين. گروه زيست مى کنند و هر روز فقيرتر مى شوند به حساب نيامده اند

ّبشريت با مالحظۀ محروميت و يأسى داورى در بارۀ آيندۀ. زايدآنکه مهار شود بر سرعتش مى اف ّ 
 بوده، اينست که مى بينيم که چرا برگزارى مراسم ّم جمعيت زمين را فراگرفته همراهوکه دو س

 معيار معقولى واقعۀ تاريخى بوده است با سردى و بيعالقگى هزاره از طرف سران کشورها که با هر
 .مقابل شد

ّى شدن بالذات از خواص سير تکاملى جامعۀ انسانى است و با خود فرهنگىجهان        اجتماعى ّ
 آن آمال نوع بشر اقتصادى همراه آورده است که از لحاظ عملى عبارت از آن جهانى است که در

 قضاوتش منصف باشد نمى تواند هيچ ناظر بيطرفى اگر در. در قرن بيست و يکم دنبال خواهد شد
ّهر دوى آن عکس العمل هاى متضاد در حد خودمنکر شود که   وحدت. صحيح و درست است ّ

 ريخته شده حقيقتى است که هر روز جامعۀ انسانى که در بحبوحۀ آتش هاى قرن بيستم به قالب
 ديگرى نيز هست که بر هيچ خردمند حقيقت. باب امکانات عظيم تازه اى را مى گشايد
 که مى تواند قواى پرتوان نهفته را مهار نه وسيله اى استهوشمندى پوشيده نيست که عدالت يگا

ّکرده آن را در راه ترقى تمدن به کار  الزم نيست کسى غيب گو باشد تا تشخيص دهد که. اندازد ّ
 ّآغاز گشته با حصول ارتباط بين دو نيروى اصلى معين مى شود که ّسرنوشت انسانيت در قرنى که

 .نى دو اصل جدائى ناپذير وحدت و عدالتّمدخليت داشته يع در سير تاريخ



*** 
 در پرتو تعاليم حضرت بهاءا بزرگ ترين خطرى که بحران اخالقى و عدم عدالت و     

 که سعى نابرابرى مربوط به جهانى شدن در شکل کنونى آن در بر دارد اين طرز فکر فلسفى است
 کمونيسم و فاشيسم را رام هائى از قبيلاضمحالل م. دارد اين نقائص و شکست ها را توجيه نمايد

 هرگز در جهان جامعه اى نبوده بر عکس. نبايد چنين تعبير کرد که مرام پرستى منسوخ گشته است
 گوناگون آن باشد از يک نوع تعبير است که هر قدر تابع فلسفه اى عملى به يکى از صورت هاى

ّبنيادى واقعيت به عنوان قوۀ محرکه اش ّ  امروز چنين نظام انديشه و چنين. کرده باشداستفاده ن ّ
 معروف است و وقتى" ّتمدن غربى"موجود است و تحت عنوان  مرامى بدون معارض در همه جا

 ّما از لحاظ سياسى و فلسفى نوعى از روش نسبيت گرائى آزادى مراد" ّتمدن غربى"مى گوئيم 
  باشد و اين دو سيستم ارزش ها يعنىد ارى مى و اجتماعى سيستم سرمايه است و از لحاظ اقتصادى

   ّد ارى حال چنان به هم تلفيق شده و مکمل يکديگر گشته است که در دنياى سرمايه آزادى و
 

 ١١٤ص 
 .امروز هر دو را يکى دانسته و آن را يگانه جهان بينى جامعش مى شناسند

ّاقليت ت علمى که نصيبمنافع سيستم مذکور از لحاظ آزادى فردى و رفاه اجتماعى و پيشرف      ّ 
 که سيستم مذکور ّمهمى از مردم کرۀ زمين است هرگز هيچ خردمندى را از اين غافل نمى سازد

 نظام هاى گذشته سهم هرچند اين سيستم مانند. چقدر از نظر اخالقى و عقالنى ورشکسته است
ّبزرگى در پيشرفت تمدن داشته است اما در عين حال چنان که در   پيشين نيز بوده قادرنظام هاى ّ

 که خردمندان قرن هيجدهم که پايه گذاران نيست به نيازها و حوائج جهان امروز بپردازد، جهانى
 هنگامى که حضرت شوقى افندى سؤال. نمى کردند ّنظام کنونى بوده اند هرگز تصورش را هم
 رد نظر حضرتشدستگاه اديان و مرام هاى استبدادى مو ذيل را مطرح فرمود فقط سلطنت ها و

ّجهانى که محکوم به قانون قطعى تحول و تدنى است بايد از فساد که را در) آن نظام ها(چرا : "نبود ّ 
ّمؤسسات انسانى را فرا خواهد گرفت مصون و مبرى انگاشت؟ تدريجًا جميع ّ"١١١ 

 نه با چشمپيروان خود سفارش مى فرمايند که با چشم خود مشاهده کنند   حضرت بهاءا به     
 بدبختانه آنچه بهائيان در جامعۀ کنونى. معرفت خود دريابند نه با معرفت همسايگان ديگران و به

 عذرى مى بينند اينست که انبوه خالئق دچار استثمار لگام گسيختۀ اصحاب حرص و طمع گشته و
 حاکم بر" رادۀ بازاربالا نيروهاى"را که استثمارکنندگان براى توجيه اين وضع مى تراشند اينست که 

 انهدام پايه هاى اخالقى است که جنبۀ حياتى آنچه بهائيان در جامعۀ کنونى مى بينند. اوضاع است
 جا خودپرستى حاکم بر رفتار بشر امروز است که آن را براى آيندۀ بشر دارد و مى بينند که همه

ّهجوم ماده پرستى تعصب آميز استبهائيان امروز مبارزه شان با  .آزادى بيان مشروع مى شمارند ّ 



 ّاساس علم دانسته منظمًا مى کوشند که هر نوع ضربان روحانى را که در نزد که مردمان آن را بر
 شؤون اصلى حيات است و از ضمير و وجدان انسان مى تراود از حيات فکرى و صفحۀ بهائيان

 .انديشۀ بشرى بزدايند
 بهائى حزبى سياسى نيست، امر. ئى مسائلى روحانى هستند براى يک فرد بهائى مسائل نها     

 .تحريکات سياسى از هر قبيل بپردازد مرامى نيست و دستگاهى نيست که عليه نقائص اجتماع به
 ّپيشرفتش بر اثر تحول اساسى در وجدان آدمى است و هر ّسير تحولى که امر بهائى به راه انداخته

 ّ جهادى در مقابل خويش دارد که بايد خود را از تعلق بهقيام کند کس که بر خدمت امر بهائى
ّموروثى که مغاير و مخالف با ارادۀ الهى در اين عصر بلوغ انسان است به کلى ّافکار و اولويات ٓ 

 که وجدان ّعجب آنکه در نظر بهائيان حتى رنج و حرمان ناشى از اوضاع و احوال کنونى. برهاند
 زيرا. آن مى گردد ن آزادى روحانى را مدد مى نمايد و سبب تسريعانسان را مى آزارد خود جريا

 ّفرود آورند که مکررًا در آثار چنين نااميدى بهائيان را وادار مى کند که به حقيقتى سر تمکين
  قلوب عباده و جعلها عرشًا لظهورّالاالرض و ما عليها ا ما اراد ا من: "بهائى بدان تأکيد گشته است

 ١١٢."دونها ليرتسم عليها ما خلقت لها ّ اذًا قدسوها عنّتجلياته
  

 ١١٥ص 
 فصل دوازدهم

 که خواننده اش اين آيه دو هزار سال است." ابتدا کلمه بود"خو انيم که  ّدر سرآغاز انجيل يوحنا مى
 شگرفى به بيان حقيقت اين عبارت ادامه مى يابد و با صراحت و سادگى. را مجذوب ساخته است

 ّطى اعصار گذشته به تحقيق ّام اديان پرداخته که پى در پى در تمدن هاى متوالى دراصلى تم
 ٓهر زمان که موعود الهى ظاهر شد جامعۀ ."او در جهان بود و او سازندۀ جهان بود: "رسيده است

 امر و حيات روحانى آنان بود جمع آمدند و نظام اهل ايمان گرد اين نقطۀ مرکزى که صاحب
 علم و صنعت. و رفتار افراد انسانى ترتيبى تازه يافت  جديدى به وجود آمد و وجدانارزش هاى

 ّتمدنى. باالخره قوانين و تشکيالت امور اجتماعى از نو ساخته شد .و هنر نيز جواب مساعد داد
 ّتمدنى که آمال بشر را. کم کم به پيش رفت و کسى بر مقاومتش قادر نيامد نوين ظاهر شد و

 ر ساند که بنيان جهانى استعدادهاى نهفتۀ ميليون ها نفر را چنان به عرصۀ شهود مى  وبرمى آورد
 قائمند و از ّکل به وجود او"نوين مرتفع مى گشت، جهان نوينى که براى اهل ايمان که معتقدند 

 رّمادى اين عالم خاک استوا  واقعى تر از جهانى است که بر پايۀ١١٣"فيض او ظاهر و به او راجع
 اساس يکپارچگى و اعتماد به نفس در قرن هاى بعد از هر ظهورى جامعۀ انسانى همواره. است

ّخود را بر آن قوۀ محرکۀ روحانى که سبب پيدايش  .جامعه گرديده استوار مى سازد ّ
 شد با اين تفاوت که اين ظهور جديد  با ظهور حضرت بهاءا داستان مذکور دوباره تکرار    



 ّقرن بيستم مى بينيم که ظهور جديد اولين مراحل در وقايع. ّمعيت زمين را در بر مى گيردتمام ج
 :بنيان نهاد چنان که حضرت بهاءا مى فرمايند ّتحول بين المللى جامعۀ انسانى را

ّ و اشهد بان من اول کلمة خرجت      ّ کلها و السماءانقلبت االشي... من فمه ّ  رض و و ما فيها و االاءّ
 ّانقلبت حقائق الوجود و اختلفت و تفرقت و انفصلت و ائتلفت و اجتمعت و من عليها و بها

ّالکلمات التکوينية فى عالم الملک و الملکوت و الظهورات الواحدية فى عالم ظهرت ّ ّّ  
 

 ١١٦ص 
 ١١٤. هوتّالّ الجبروت و اآليات االحدية فى عالم ال
 پيوسته نيرو ٓالهى نام نهاد که اجرائش" نقشۀ عظيم"ا ّحضرت شوقى افندى سير اتحاد عالم ر

 بنيان جنگ را براندازد و خود ّمى گيرد و ادامه مى يابد تا نوع انسان در جامعۀ جهانى متحد شود،
 بيستم پديد آمد جز اين نبود که تالش هائى که در قرن. حاکم بر سرنوشت عمومى خويش گردد

 ٓالهى منطبق بود و اين تغييرات بازگشت ناپذير داد که با نقشۀتغييرات اساسى را در جهتى قرار 
 ّگاه به شدت به هوس مى افتند که به روش هاى قديم باز بعضى از عناصر جامعه هستند که. است

 .ّبازگشت به کلى مسدود است ّگردند اما راه ارتجاع و
ّ اهميت تحول شگرفى که پيدا شد بر کسى پوشيده نيست      ّ  ّاين تازه اول کار است و به فرمودۀّاما  ّ

 منتهى مى شود که در آن شؤون روحانى بر وجدان انسانى ّحضرت ولى امرا بالمآل به زمانى
ٓحسب مشيت الهى پديدار گردد ّچيره گردد و تمدنى جهانى بر  ذکر اين مقصد و مآل نمايانگر. ّ

 ّزيرا همۀ تحوالت سياسى، اجتماعى و. انسان راه درازى را بايد بپيمايد آن است که هنوز نوع
 قرن گذشته حاصل شد با مقاومت شديد تمام طبقات اجتماع از حکومت گرفته تا نظرى که در
 ّبه رو گشته است و آن تغييرات فقط بر اثر تحمل مصائب و رنج هاى فراوان حاصل شد ّرعيت رو

 عذاب هاى ات آينده است مصائب وّدرست نيست اگر تصور کنيم که مبارزاتى که الزمۀ تغيير و
 مصرف مى کند در کم ترى را براى نوع انسان که هنوز نيرويش را در غفلت از جنبه هاى روحانى

 و لجاجت بشر در اين مورد ّکلمات حضرت ولى امرا در بارۀ نتائج سختد لى. داشته باشد بر
ّبلياتى که تصورش را نتوان کرد،: "ّجاى تأمل است   هائى که به خوابش نتوان ديد، انقالبات،بحران ّ

 دست هم دهند تا در دل و جان بشر غافل حقايق و  و آفات همه دست بهءجنگ، قحط و غال
  ١١٥."شناسائى و پيرويشان سر پيچيده است ّاصولى را حک نمايند که همواره از

*** 
 به رت بهاءا را هنوز يک ثلث قرن بيستم نگذشته بود که حضرت شوقى افندى پيروان حض 

 نقطه اى رسيده بود که ٓدرک و فهمى از امر الهى عميق تر از هميشه دعوت فرمود زيرا امر بهائى به
 اگرچه اين تعبيرات در زمانى که تعريف نمى کرد" ّنهضتى يا مجمع اخوتى"ديگر خود را به عنوان 



 وقتى که نظام بهائى هر"ّما حال يعنى ا. مناسب بود ّامر بهائى تازه به ديار غرب معرفى مى شد شايد
 ّو حتى" تعبيراتى بر آن بسيار نارسا و خالى از انصاف است روز گسترده تر مى شود اطالق چنان

 ّبه فرمودۀ حضرت ولى امرا. ّبه مفهوم عامه بر امر بهائى درست نيست اطالق تعبير سادۀ دين
   ّمتحد دين جهانى است و مقصدش ايجاد يک جامعۀّثابت کرد که ادعايش و عنوانش : "بهائى امر
 

 ١١٧ص 
 حافظ صلح جامعه اى که هم موجد و هم. ّالمرام عالمگير است که در ميقات معين تأسيس نمايد

  ١١٦."اعظمى است که حضرت بهاءا اعالنش فرموده
ّچون از قرن بيستم مدتى گذشت همان قوۀ خ        ّعامۀ لم انسانى را درّ قه اى که حس وحدت عاّالّ

 آن نقش جديدى د اد و به مردم جهان بيدار مى ساخت قواى نهفته در امر بهائى را نيز سريان مى
 عنايت حضرت ّدر بيست سال اول قرن بيستم در سايۀ لطف و. در شؤون بشرى مى بخشيد

 هاءا الزم بودحضرت ب عبدالبهاء پايه هاى روحانى و ادارى که براى استقرار مقاصد و اهداف
 دورۀ واليت و متعاقبًا در شش نهاده شد و بر آن پايه حضرت شوقى افندى در سى و شش سال

 خود را مصروف فرمود تا وسائل تشکيالتى ّسال آخر نقشۀ ده ساله اش که هادى اهل بهاء بود هم
 تأسيس پيروزمندانۀبا . ّعبدالبهاء را نمو و کمال بخشد الزم براى اجراى نقشۀ ملکوتى حضرت

ّ جامعۀ جهانى بهائى اولين مرحلۀ رسالت درازمدت خود را آغاز١٩٦٣ بيت العدل اعظم در سال ّ 
 ّد ار ترقى و تعالى خويش هيکل جامعۀ بشرى قدرتى روحانى عطا شود که خود عهده کرد تا به
 نمايندگان ه اى شد کهچون قرن بيستم به پايان رسيد جامعۀ بهائى با کوشش فراوان جامع .باشد

 ّمرجع متمسک بودند همه به يک عقيده و به يک. ّجميع نژادهاى متنوع جهان را در بر داشت
 ّبهاءا را در جهان خاک متجلى و به بناى جامعه اى جهانى که بينش اخالقى و روحانى حضرت

 .ّخواهد ساخت متعهد بودند
 ٓاقدس يعنى مجموعۀ هدايت الهى براى عصر بلوغبا انتشار کتاب  ١٩٩٢ اين سير در سال      

 ّزبان انگليسى با حواشى و توضيحات الزم شدت بيشترى يافت و به زودى جمعى نوع انسان، به
 زبان هاى مختلف سبب شد که پيروان حضرت بهاءا در اطراف جهان مستقيمًا با ترجمۀ آن به

 ا لو انتم ّانه لمطلع علم: "نين توصيف فرمودهکتابى مربوط گردند که نازل کننده اش آن را چ
 ٓبه عرفان مظهر الهى بيدار نگردد و  روح انسانى جز١١٧."تعلمون و مشرق اوامر ا لو انتم تعرفون

 در کتاب. به ايقان معنوى آرامش نپذيرد وجدان انسانى، هم وجدان فردى و هم اجتماعى جز
 الزم است چنان تدوين گشته که نيازمندى هاى  اجتماعىاقدس احکامى که براى حيات فردى و
 تعاليم و مفاهيم جديد به نحوى. ّتنوع و تفاوتشان برآورد ّجامعه اى مرکب از جميع نوع بشر را با

 دعوا ما عندکم: "مى فرمايد.  گردداءبشر در مرحلۀ بلوغ اجتماعيش ارض نازل گشته که حوائج نوع



ّفوق االبداع کذلک يأمرکم مالک االختراع الذى بحرکة قلمه قلببقوادم االنقطاع  ّثم طيروا ّ 
  ١١٨."العالمين

 ّمطلعى را به شگفتى ّاز خصوصيات پيشرفت امر بهائى در يک صد سال گذشته که هر ناظر       
 از زمان حضرت باب و. آمده است مى افکند غلبۀ امرا بر حمالت شديدى است که بر آن وارد

 که يا اصو با ظهور دين جديد مخالف و يا از ا در جامعۀ ايران عناصرى بوده اندحضرت بهاء
  به هر وسيلۀ ممکن به قلع و قمع و خفقانش کمر بسته تعاليم و اصول جديدش خوف داشتند و

 
 ١١٨ص 
 هيچ دهه اى از قرن بيستم نگذشت مگر آنکه در آن کوشش هائى براى اضمحالل امر. بودند
 اکاذيب و ّمث تعديات خونينى که به تحريک علماى شيعه و يا اشاعۀ. ى به وقوع پيوستبهائ

 ّمنظمى که ّمفترياتى که بيشرمانه وسيلۀ روحانيون مسيحى صورت مى گرفت و يا اقدامات
 اعمالى که بعضى از نفوس د ادند يا رژيم هاى مختلف استبدادى براى انهدام امر بهائى انجام مى

 بودند مرتکب مى شدند همه انواع  و جاه طلب يا بدخواه که در جامعۀ بهائى وارد شدهّبدنيت
 بشرى که بسنجيم اين همه خصومت ها و با هر معيار. حمالتى بود که بر امر بهائى وارد مى شد

 مى بايست آن را از صفحۀ روزگار برانداخته باشد هجوم هاى بى سابقه اى که بر امر بهائى وارد آمد
 ّاين گير و دارها رشد و نمو يافت، بر حرمتش بيفزود، شمار افرادش ّاما بر عکس امر بهائى در همۀ

ّنفوذش به حدى رسيد که به خواب مؤمنين اوليه اش نيز نمى آمد بيشتر شد و ّ  ّتعديات دشمنانش. ّ
 ريات واردهمفت اکاذيب و. اقدامات و خدمات پيروان آئين بهائى را منسجم تر و پيوسته تر نمود
 يابند و چنان که حضرت عبدالبهاء اهل بهاء را برانگيخت که از تاريخ و تعاليم خود ادراکى بيشتر

 ٓسبب تطهير امر الهى از نفوسى شد که و حضرت شوقى افندى وعده فرموده بودند نقض عهد
 . مى شدقلوب ديگران و کندى پيشرفت امرا اعمال و رفتارشان سبب خمودت شعلۀ ايمان در

 مکنونۀ درون خويش که حياتش منوط به اوست هيچ دليل و اگر آئين بهائى براى اثبات قواى
 .ّمکررى که ذکرش از پيش رفت اثباتش را کفايت مى کند شاهد ديگرى نداشت پيروزى هاى

*** 
 که ز مينى ّحضرت ولى امرا سه سال قبل از صعود به عالم باال، فرصت اعالن خريد قطعه

ّاهميت طرح ابنيۀ دامنۀ ّبراى بناى دار اآلثار بين المللى الزم بود را مغتنم شمرده در بارۀ کيفيت و ّ 
 امرا ادامه اش دادند چنين مرقوم ّکوه کرمل که حضرت عبدالبهاء شروع فرموده و حضرت ولى

 و برادر و مادر عظيمّمراقد حضرت ورقۀ مقدسۀ عليا  اين ابنيه در حول قوسى محيط بر: "فرمود
 هماهنگ ساخته خواهد شد و اتمام اين اقدام عظيم به منزلۀ اکمال پيشرفت ّالشأن ايشان با سبکى

 ١١٩."ٓالهى امرا است که در سنوات اخير عصر رسولى بهائى شروع شد نظم ادارى



ّچنين امر خطيرى با موفقيت در سال آخر قرن بيستم به پا  مرحلۀ اخير       ّيان رسيد و تبرعاتّ
 ّمقدس جامۀ عمل کريمانۀ ياران از سراسر جهان پيش بينى حضرت بهاءا را در بارۀ اين نقطۀ

 ّهذا اليوم مقر عرشه و مطلع طوبى لک بما جعلک ا فى: "در لوح کرمل مى فرمايد. پوشانيد
 ى ساخته شد و در دامنه اش از پاى تاّابنيۀ مجلل  در حول قوس کوه کرمل١٢٠."ّآياته و مشرق بيناته

ّبى نظير احداث گرديد و امر الهى که طى قرن انوار هر روز بر نفوذش در ّقلۀ کوه طبقاتى با حدائق ٓ 
  ّجمعيت مى افزود باالخره در مجموعۀ بناهاى رفيع البنيانى وجود مهيمن مشهودى يافت و جهان

 
 ١١٩ص 

 مى کنند و ّى آيند و هر روز پلکان ها و مسير حدائقش را پرزيادى از هر سرزمين که به زيارتش م
 مى گيرند اين بيان خيل مهمانان عالى قدرش که در مهمانسرايش مورد استقبال مرکز جهانى قرار

 ّو در ايام آخر واقع: "که فرمود اشعيا را که دو هزار و سيصد سال قبل بيان داشته به خاطر مى آورد
 ّثابت خواهد شد و فوق تل ها برافراشته خواهد ّ خداوند بر قلۀ کوه هاخواهد شد که کوه خانۀ

  ١٢١."خواهند شد ّگرديد و جميع امت ها به سوى آن روان
  بهًّالارگانيک و ک امر بهائى امتياز وااليش اينست که يک مجموعۀ واحدى است به صورت      

 شده است و آن اصل ثابت نموده نهادهدر کانون ظهور حضرت بهاءا اصل وحدت . هم پيوسته
 به همين جهت امر بهائى. حيات اوست است که در هيکل امر بهائى روحى وجود دارد که سبب

 حمالتى که براى شکستن وحدتش ديده توانسته در ميان اديان جهان تنها دينى است که با وجود
ّاست از آفت ابدى تشعب و تفرق خود را  ّيت جامعۀ بهائى را در انتشار وّآنچه که موفق. برهاند ّ

 است که ابزار و تشکيالت الزم براى اين منظور را نفس مظهر ظهور تعبيه تبليغ تضمين نموده اين
  نقشۀ ملکوتى تبليغى اش رااءعالوه خود بنيانگذاران امر بهائى بوده اند که روش اجر فرموده و به

 در. نمودند  شروع فتح روحانى جهان را هدايتّمعين فرمودند و نيز همانها بودند که به تفصيل
 کرمل خود شاهدى بر ّقرن بيستم بر اثر مساعى حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى امرا کوه
 ادارى امر بهائى هر دو به وحدت امر بهائى قرار گرفت و بر خالف اديان ديگر مرکز روحانى و

 راهنمايش در جوار مقام پيامبر شکيالتطورى ناگسستنى در اين نقطۀ جهان به هم پيوست و ت
 ّهماهنگى گل هاى رنگارنگ و درختان متنوع ّبسيارى از زائرين حتى در. شهيدش استقرار يافت

 ّوحدت در کثرت را که از اصول جذاب امر بهائى برومند و بوته هاى زيباى گلزارهايش اصل
 .است مالحظه مى نمايند

ّ موفقيت هاى امر بهائى بود در سال آخرش واقعه اى روىشاهد يک صد سال  قرن بيستم که      ّ 
  اين پيام از طرف٢٠٠٠ ژانويۀ سال ١٩در . اهل بهاء را در سراسر دنيا محزون ساخت داد که تمام

 :بيت العدل اعظم صادر شد



 ّخانم، همسر محبوب حضرت ولى ّ در سحرگاه امروز روح پرفتوح حضرت امة البهاء روحيه     
با عائلۀ مبارکۀ حضرت عبدالبهاء بودند از ّ که آخرين حلقۀ اتصال جامعۀ جهانى بهائىامرا 

 ّمؤانست و همکارى نزديک ايشان با حضرت ولى ...قيود اين حيات عنصرى آزاد گشت
 درع"و " همکار من"که از قلم مبارک به اوصافى چون  ّامرا به مدت بيست سال سبب شد

  ١٢٢.مفتخر شوند" ّوظائف شاقى که بر عهده دارم تگى ناپذيرم درهمکار خس"و " من
ّچون غبار اوليۀ آالم و احزان       نشست تقدير و ستايش از خدمات امة البهاء که يکى ديگر روف  ّ

  ّبراى کسى که مدت حياتش. بهاءا به اهل بهاء بود جايگزينش شد از مواهب و عطاياى حضرت
 

 ١٢٠ص 
 تالش هاى م قرن روح شکست ناپذيرشوان قرن بيستم را فراگرفته بود و در نيمۀ د بيشتر دور

 ّمدت زندگانى خويش ّبهائى را با فداکارى حمايت کرده بود حضرت بهاءا مقدر فرمود که در
  .احرازشان داشته است شاهد پيروزى هاى عظيمى باشد که خود آن بزرگوار سهم عظيمى در

*** 
ٓهاءا مؤمنان خويش را مکلف ساخت که پيام اين يوم عظيم الهى را بهحضرت ب        گوش ّ

 امروز روز بيان" :ديگران برسانند و در اين مورد حضرت بهاءا باز به لسان فطرت خطاب فرمود
 اجساد طالب. هدايت نمايند بايد اهل بهاء به کمال رفق و مدارا اهل عالم را به افق اعلى. است
ّبايد نفوس ملکوتيه به نفحات کلمۀ الهيه.  استارواح   ١٢٣."اجساد را به ارواح تازه زنده نمايند ّٓ

 حضرت عبدالبهاء. هم در بارۀ حيات عمومى و جمعى اين امر هم در بارۀ افراد صادق است و
ّمدنيت ماديه"فرموده اند که  ّ  مردهولو در نهايت طراوت و لطافت و جمال باشد . مانند جسم است ّ

ّالهيه مانند روح است ّمدنيت. است   ١٢٤."اين جسم به اين روح زنده است. ٓ
 ّرابطۀ بين دو امر تاريخى حيات روحانى و ترقيات علمى خالصه در چنين قياس محکمى       

ٓمشيت الهى در قرن انوار به حرکت آورده و به پيش برده و باالخره به يک شده که هر دو را ّ 
 جز آنان که چشمشان از ديدن استعدادهاى فکرى و اجتماعى مکنون در. د رساندخواه نقطه شان

 حاصله ّعاجز است و آنان که از حوائج ضرورى بشرى غافلند کسى ديگر نيست که از ترقيات بشر
 گونه به هم بافته در جامعۀ بشرى در صد سال گذشته مخصوصًا از اينکه مردم و ملل جهان اين

 چه اندازه در نظر اهل بهاء ّديگر روشن است که اين ترقيات تا. اضى نباشدشده اند خشنود و ر
ّاما اين هيکل تمدن مادى بشرى فرياد .د انند ارزشمند است چه که آنها را مقصد پروردگار مى ّّ 

 آنست که براى جسم بيجان خود روحى بيابد و تا ز ند و هر روز با حسرت بيشترى در آرزوى مى
 ّنگردد مانند ساير تمدن هاى بزرگ تاريخ هرگز روى صلح و ى روحانيش بيدارجان نيابد و قوا

 ّنخواهد ديد و به اتحادى که از مذاکره و مواضعۀ معمول امروز فراتر آرامش و عدل و انصاف



 :حضرت بهاءا خطاب به نمايندگان منتخب در تمام ممالک مى فرمايد. نخواهد شد رود نائل
ّ الدرياق االعظم و السبب االتم لصحته هو اتحاد من على االرضّالذى جعله ا و" ّ ّ ّ  على امر واحد ّ

  ١٢٥."و شريعة واحدة
 ديگران از اقدامات اصلى امر بهائى ّپس معاضدت و تشويق و حتى دادن نمونه براى      

 ى و بهبودبتواند به ايجاد يگانگى و وحدت جهان جامعۀ بهائى به هر نحو که. محسوب نتواند شد
ّمددهائى نسبت به مقاصد اصليش اهميت ثانوى و فرعى دارند ّاجتماعى مدد مى نمايد اما چنين ّ. 

  بهائى آنست که مردم جهان را يارى دهد تا دل و انديشۀ خود را بگشايند و به مقصد اصلى جامعۀ
   

 ١٢١ص 
 ظهور ز آنان که خود بهج.  نيروئى روى آورند که يگانه عامل حصول آمال اعالى ايشان است

 نمى تواند به فرا هيچ کس. ٓالهى هشيار شده اند کسى نيست که بر چنين يارى و کمک توانا باشد
 ٓالهى را ولو به صورت رسيدن جهان صلح و عدالت شهادت مستند مقبولى دهد مگر آنکه نداى

 :لتش امر فرمودابالغ رسا مبهم دريافته باشد، ندائى که حضرت بهاءا را به قيام و
  و ملکوتها و البواطن واءاالسم  و ظهوراتها و ايناءيا قلم هل ترى اليوم غيرى؟ اين االشي
 .  و هذا وجهى الباقى المشرق المنيراءاالنش  من فىاءّاسرارها و الظواهر و آثارها؟ قد اخذ الفن

 قد قبضنا. ک العزيز الکريمّاشرقت و الحت من افق وجه رب ّ االنوار التىّالهذا يوم ال يرى فيه ا
 ّاالقتدار و شرعنا فى خلق بديع فض من عندنا و انا الفضال االرواح بسلطان القدرة و

  ١٢٦.القديم
 

 ١٢٢ص 
 سفيد است

 
 ١٢٣ص 
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   دائرۀ اولى کرۀ ارض عالم ادنى و در قلب اين . ّتسعۀ ناسوتيه واقع ّمعطرش به ظاهر ظاهر مرکز دوائر       
    خدا   و در قلب اين ارض کرم ا کوهاء و آشيانۀ انبيقلب العالم و قبلة االمم النه کره ارض اقدس       
ّجبل الرب مقام حضرت ايليا و در قلب اين جبل حرم اقدس اراضى متسعۀ        ّموقوفۀ آن مقام مقدس و  ّّ
ّمتعددۀ تابعۀ آن مقر اسنى و در قلب اين  ّدر قلب اين حرم فردوس ابهى و جنة عليا حدائق وسيعۀ       ّ       
  اعلى و در قلب اين مقام که به منزلۀ صدف است لؤلؤ الال قدس   مقاماءفردوس بنيان بديع رفيع البن     
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ّاعز اسنى و در قلب اين مقر تابوت مقدس که  ّمقر      ّ  ّمصرح و کتاب  به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء در قرآنّ
ّمعنبر منور معطر رب اعلى و نقطۀ اولى ا به آن بشارت داده و در قلب اين تابوت سکينة ا رمس      ّ ّ "  
     ، ) م١٩٩٢ ب، ١٤٩ّلجنۀ ملى نشر آثار امرى، : النگنهاين( ّحضرت ولى امرا، توقيعات مبارکه(     
 ). ٣٦٩-٣٦٧صص      
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١٢٨ص   
 
111- World Order of Baha'u'llah, p. 42. 

 : مبارک چنين است مضمون بيان. ١٩٠حضرت بهاءا، منتخباتى از آثار حضرت بهاءا،  ص _ ١١٢
       زيرا قلوب عرش ظهور  وست جز قلوب بندگانش را نخواسته استخداوند از زمين و آنچه بر ا           
   آنچه که برايش خلق شده بر آن نقش  ّتجليات اوست، پس او را از غير پروردگار پاکيزه داريد تا            

 . بندد             
 .٢٣حضرت بهاءا، کتاب ايقان،  ص _ ١١٣
ّدار النشر البهائية، : ريودوژانيرو(حضرت بهاءا، مناجاة   _ ١١٤  .١٩٧، ص)م ١٩٨٢  ب، ١٣٩ّ

     دهانش صادر  ّد هم به اينکه اولين کلمه اى که از گواهى مى: مضمون بيان مبارک چنين است           
    وجود دگرگون شد و   را در آسمان و زمين منقلب ساخت و به آن کلمه حقائقاءجميع اشي... شد           
ّکلمات تکوينيه در عالم ملک و ملکوت و ظهورات واحديه در عالم               ّجبروت و آيات احديت در  ّ
 . آمد و ائتالف يافت عالم الهوت مختلف گشت و از هم پاشيد و جدا شد و با هم جمع          

115 - World Order of Baha'u'llah, p. 193 
 .١٥٤نظم جهانى بهائى،  ص _ ١١٦
 است اگر  ٓمطلع علم الهى) کتاب(آن : مضمون بيان مبارک چنين است. ١٨٦کتاب اقدس،  بند  _ ١١٧

 .بدانيد و مشرق اوامر پروردگار است اگر بدان عارف شويد           
    نمائيد و به شهپر  آنچه را نزد خود داريد ترک: مضمون بيان مبارک چنين است. ٥٤ايضًا، بند  _ ١١٨

          حرکت قلمش عالم را دگرگون  مالک اختراع که به. طاع بر فراز جهان آفرينش پرواز کنيدانق          
 .مى سازد شما را چنين امر مى کند          

119 - Messages to the Baha'i World, 1950-1957, p. 74. 
کرمل، شاد  اى: تمضمون بيان مبارک چنين اس. ١ٰمجموعه اى از الواح جمال اقدس ابهى،  ص _ ١٢٠

 . ّمشرق بيناتش نمود باش که پروردگار عرش خويش را بر تو قرار داد و تو را مطلع آياتش و          
 .، آيۀ دودومّ نبى،  باب اءکتاب اشعي _ ١٢١
 .١١، ص٧٣عندليب،  سال نوزدهم، شمارۀ  _ ١٢٢
ٓحضرت ولى امرا، ظهور عدل الهى،  ص _ ١٢٣ ّ١٦٩. 
 .٢٩٣، ص)١ج(باتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء،  منتخ _ ١٢٤



 اءّحضرت بهاءا، الواح حضرة بهاءا الى الملوک و الرؤس _ ١٢٥
ّدار النشر البهائية، : ريودوژانيرو(             مضمون بيان مبارک. ٦٠، ص) م١٩٨٣ ب، ١٤٠ّ
 ى کارى براى سالمت بشر قرارّآنچه را که خداوند نوشداروئى مؤثر و عالج: چنين است          

 . ّداده اتحاد جهانيان است بر امرى واحد و دينى واحد           
  اى قلم، آيا غير از : مضمون بيان مبارک چنين است. ٢٨بهاءا،  ص منتخباتى از آثار حضرت _ ١٢٦

  و ملکوتش و باطن و ءا و ظهوراتش و کجاست اسماءديده مى شود؟ کجا رفت اشي من امروز کسى           
      ظاهر و آثارش؟ فنا عالم وجود را فراگرفته و فقط روى منست که باقى و درخشنده و اسرارش و           
  کريمت تابيده و  امروز روزى است که در آن جز انوارى که از افق روى خداوند عزيز و. تابان است           
    برگرفتيم و خلق بديعى از  ارواح را به قدرت و سلطنت خود. نمى شودبردميده چيز ديگرى ديده            
 .ّروى فضل خويش آفريديم و مائيم فضال و قديم           

 


