
 ای از آثار حضرت شوقی افندیگزیده

در توسعۀ دیانت بهائی ایفا کره است و امرهللا، نقش بسیار مهمی توضیحات و تبیینات حضرت ولی

امرهللا آثار مختلف ایشان تا به امروز وحدت فهم جامعۀ بهائی را تضمین نموده است. حضرت ولی

شوند. برخی از موضوعات  همچنین به عنوان مترجم اصلی آثار بهائی به انگلیسی شناخته می

ۀ جهانی بهائی، گسترش و تحکیم  محوری آثار ایشان عبارتند از: توسعۀ موسسات اداری جامع

آئین بهائی در سطح جهانی، تشریح و توضیح احکام، تعالیم و اصول، تاریخ دیانت بهائی و مقام 

هایی عمیق امرهللا همچنین در هزاران نامه )توقیع( بینشهای محوری آن. حضرت ولیشخصیت

اند؛ به شرح مفهوم و چگونگی دهنسبت به ابعاد روحانی تمدن و پویایی تغییرات اجتماعی ارائه دا 

برندۀ آن را  اند و تاریخ تمدن جهانی و نیروهای پیششکوفایی زندگی روحانی شخصی پرداخته 

ای كه نوع انسان به سوی آن در اند و بدین وسیله تصویری تحسین برانگیز از آیندهتحلیل کرده

 .اندحركت است را مقابل دیدگان بشر قرار داده 

آوری شده است. برای مطالعۀ  امرهللا گردهای کوتاهی از برخی آثار حضرت ولی تدر ادامه قسم

 .توانید به کتابخانۀ بهائی مراجعه کنیدآن دسته از آثار ایشان که به فارسی موجود است می

 

چه عظیم است ظهور حضرت بهاءهللا و چه وسیع است فیوضات و مواهب این زمان که نصیب عالم انسانی است و  »

تر همتا. نسل حاضر به این ظهور اعظم نزدیکنارسا و قلیل است فهم و ادراک ما از عظمت و جالل آن ظهور بی چه

نظیر و اسرار مکنون و پایان امر بهاءهللا با خبر گردد و خواص ممتاز بیاز آن است که بتواند از امکانات بی

 « .که باید و شاید ادراک نمایدمستورش را چنان

 آرای الهی بهائی)ترجمه(، مالحظات بیشتر دربارۀ نظم جهاننظم جهانی 

 

اصل وحدت عالم انسانی که محور جمیع تعالیم حضرت بهاءّللاه است صرفاً منبعث از اظهار احساساتی ناسنجیده و  »

ردم  بیان امیدی مبهم و نارسا نیست و نباید آنرا منحصراً ناشی از آرزوی احیاء روح اخوت بشری و خیرخواهی بین م

انگاشت و هدفش را فقط در این دانست که بین افراد بشر و ملل و اقوام تعاون و تعاضدی حاصل گردد. بلکه مقصدش  

اند. پیامش فقط متوجه تر از آن است که حتی پیامبران پیشین مجاز به اظهارش بودهبسیار برتر و دعویش بسیار عظیم

دهد و عضو یک  شود که ممالک و ملل را به هم پیوند میمی ای نیز مربوطافراد نیست بلکه به روابط ضروریه

نماید و چنان نیست که فقط مرامی را اعالن کرده باشد بلکه با تشکیالت و موسساتی پیوستگی  خانوادۀ بشری می

ناگسستنی دارد که قادر است اصل وحدت عالم انسانی را تجسم بخشد و صحت و اعتبارش را نمایان و تأثیر و نفوذش  

است که در بنیان جامعۀ کنونی تغییراتی حیاتی )ارگانیک( صورت پذیرد که  کند و نیز مستلزم آن را جاودان می



شبهش را چشم عالم ندیده است... وحدت عالم انسانی نماینده و نشانۀ تحقق تکامل نوع بشر در این جهان است. این  

یله و بعد به وحدت حکومت در یک شهر و سپس به نظام تکامل با حیات خانواده شروع شد و متعاقباً به اتحاد قب

 «.کشورهای مستقل ارتقاء جست

 نظم جهانی بهائی)ترجمه(، هدف نظم بدیع جهانی 

 

ای است که حال جامعۀ انسان رو به آن روان است. اتحاد خانواده، اتحاد  ترین مرحله اتحاد اهل عالم درخشان »

را پیموده و با موفقیت پشت سر گذاشته است و امروز اتحاد جهان  شهر و اتحاد ملی مراحلی است که بشر آن دولت

 « .است که هدف و مقصد بشر سرگردان است

 مه(، تولد مدنیت جهانی نظم جهانی بهائی)ترج

 

است که   باید گفت که امر بهائی مقصدش هرگز آن نیست که شالودۀ جامعۀ کنونی عالم را زیر و ِزبَر نماید بلکه آن»

التغییر ای دهد که موافق و مطابق با حوائج این جهان دائم بنیانش را وسعتی بیشتر بخشد و به موسساتش شکل تازه

های اساسی را  رت بهاءهللا با هیچ تابعیت و سرسپردگی مشروعی تناقض ندارد و وفاداری باشد. تعالیم و قوانین حض

های مردمان خاموش سازد یا  دوستی معقول و خردمندانه را در دل کند. مقصدش آن نیست که شعلۀ وطن تضعیف نمی

الشکل و ر و هم با متحدنظام خودمختاری ملی را از میان بردارد زیرا هم با آفت مرکزیت افراطی در ادارۀ امو

 « ...یکنواخت بودن شئون عالم مخالف است. کلید رمزش شعار وحدت در کثرت است

 نظم جهانی بهائی)ترجمه(، هدف نظم بدیع جهانی 

 

ت و اعتبار و امانت و دیانت   این خلق و خوی رحمانی که مشتمل است بر عدل و انصاف، راستی و درستی و مروه

که از قلم اعلی حضرت بهاءهللا چنین نازل  از جامعهٔ بهائی در جمیع شئون و مراحل باشد چناناالمتیباید همواره مابه

شده:»الیوم اصحاب الهی خمیرمایهٔ احزاب عالمند، باید کل از امانت و صدق و استقامت و اعمال و اخالق ایشان  

 .«اقتباس نمایند

 ظهور عدل الهی )ترجمه( 

 


