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 پیشگفتار

 

حکم  تبشری ن کهمبنی بر ای . بینش ایشاناست یکصدمین سالگرد درگذشت حضرت بهاءاهلل 1992بیست و نهم ماه مه  

 هنگامی که برای نخستین بار قبل صد سالمنزله یک وطن محسوب است بیش از به  زمین ۀکر و را دارد واحد یک قوم

به همین  است. بشرکانون امید بینش امروز همان آنان قرار گرفت. نائی اعتبی مورد ابالغ شد سران و رهبران عالمبه 

شده بود  بینیحضرت بهاءاهلل پیش هایپیامهمان در جهان نیز که به صراحت  یاجتماع نظم اخالقی و فروپاشی شکل،

 نماید.ناپذیر میاجتناب

 

 بر بد بنایاانتشار می صدمین سال درگذشت ایشان به مناسبتکه گی و آثار حضرت بهاءاهلل این معرفی مختصر از زند

 این تهیه شده است. ،به عهده دارد را ئیانجهانی بها هایهدایت کوشش که قیادت و العدل اعظم، شورایی درخواست بیت

زمین و  ۀکر ۀئیان سراسر جهان به هنگام تأمل درباره آیندبها خاطری کهدهد از اطمیناناندازی ارائه میچشمبیانیه 

 کنند.احساس می رسرنوشت نوع بش
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 حضرت بهاءاهلل
بخش دربارۀ ماهیت انسان و اجتماع است. در قرن یافتن بینشی وحدت بشرجدید نیاز حیاتی نوع  ۀرسیدن هزار با فرا 

های آشوب که دنیای ما را دستخوش تشنج و را دامن زدهتحوالت ایدئولوژیکی  ای ازسلسله بشریت به این نیازاخیر پاسخ 

 ه علیرغماند. شور و هیجانی کست دادهتوان و تحرک خود را از د رسد که دیگربه نظر می لو حا اندپی ساخته پی در

در فقدان  زیرا مق نیازی است که به آن اشاره شدخود گواه شدت و ع ،ها شدهها صرف آنۀ این کوششکنندامید نتایج نا

های مردم خود را که توده دۀ یک اجتماع جهانیلوشا بنا نهادن ،نوع انسانو جهت تاریخ  ۀ مسیراعتقاد مشترک درباریک 

غیرقابل تصور است. احساس کنند به آن متعهد  

  

چنین بینشی در آثار حضرت بهاءاهلل آشکارا مالحظه میشود. حضرت بهاءاهلل1 که در قرن نوزدهم به رسالت الهی مبعوث 

چشم به  در ایران 1٨17 نوامبر 12صر ادیان است در تاریخ معا ۀترین واقعو تأثیر و نفوذ روزافزون تعالیمشان مهم شدند

از ساکنان  ها نفرافکار و قلوب میلیونتدریج  که به و در سن بیست و هفت سالگی رسالتی را آغاز کردند جهان گشودند

است اما  سابقهچه در جهان معاصر بی کرۀ زمین از هر نژاد و فرهنگ و  طبقه و ملتی را به خود جذب کرد. این پدیده اگر

آور حضرت بهاءاهلل خود را پیامچراکه  ع بشر روی داده ارتباط داردعظیمی که در گذشتۀ جمعی نو هایجهت با تغییر

تاب و  بخشد وادیان پیشین را تحقق می هایظهوری الهی که وعده آورندۀالهی برای دوران بلوغ انسان اعالم نمودند، 

سازد.را فراهم می جهانحانی الزم برای اتحاد مردمان توان رو  

 

 روحانی است و توجه هر فرد مشتاقی را که باور دارد ماهیت انسان اساساً هاءاهللرت بو آثار حض زندگی تأثیرات

مدارک و  توانندعموم مردم می .اندکردهبه از واقعیت شکل گیرد جلب کرۀ زمین باید بر مبنای این جن دهی آیندۀسازمان

یک نظام  اثبات. برای اولین بار در تاریخ، شرح کامل و قابل بین موشکافی قرار دهنددقت زیر ذره را به عاشواهد این مد

به  با ظهور یک جامعۀ جهانی که هم اکنون ،تیار بشر قرار دارد. به همین شکلدینی مستقل و زندگی مؤسس آن در اخ

در دسترس  ی که این آئین جدید برانگیخته نیزت، شرح واکنشاس شمای کوچکی از عالم بشری تواند ادعا کندمی درستی
 است.2

 

اجبار به . آثار حضرت بهاءاهلل تبلیغ تهاجمی و از انظار پوشیده بود نسبتاً آئینقرن حاضر پیشرفت این  های اولیهدر دهه

بهائی ت جامعۀ لویوکنند. به عالوه، امنع می تغییر دین را که در گذشته باعث گسترش وسیع پیام بسیاری از ادیان شده

در  در مراحل اولیه یافتن تعداد باالیی از پیروان این آئینتمرکز  ازمانع در سراسر جهان،  محلی هایگروهبرای تأسیس 

 Arnold) بیآرنولد تویند. شرسانی عمومی های وسیع اطالعمهیک کشور خاص یا بسیج منابع الزم برای برنا

Toynbee) به این  19٥0 ۀده بود در اواسط این پدیده شده مسحور دید وانت فراگیر میشاهد ظهور یک دی که خود را

طبقۀ  که با آئین بهائی آشنایی داشتند قدر همان به طور معمول غربی ۀکردتحصیلافراد  در آن زمان که نکته اشاره کرد

 ٣.آشنا بودند مسیحیت مشابهی از مردم در امپراتوری روم در قرن دوم پس از میالد با

  

تغییر چشمگیری  ، وضعیتسرعت افزایش یافته بهائی در بسیاری از کشورها به ۀجامع یاهای اخیر که شمار اعضدر سال

تعلیم بهاءاهلل که حضرت  الگویی از زندگیتوان یافت که در آن نمی ای رامنطقه در دنیا اکنون به راستی کرده است.

د نسبت به حو سازمان ملل مت ، دانشگاهیبه تدریج دوایر دولتی کهی . احترامدهند در حال ریشه گرفتن نباشدمی



طرفانه و بی ۀدیگری بر لزوم بررسی و مطالع دارند دلیل محکمبهائی ابراز می ۀاجتماعی و اقتصادی جامع ۀتوسع هایطرح

 در ،ممههای هجنب بسیاری تحولی که از قرار دارد، تحول اجتماعی فرآیند چنین در پس ای است کهمحرکه ۀقوجدی 

 .منحصر به فرد استجهان 

 

در بر  دامنۀ وسیعی از موضوعات راندارد. آثار حضرت بهاءاهلل  تردیدی وجود ۀ خالق هیچمحرک ۀدر ماهیت این قو

گرفته تا سایر مسائلی که بر  خلع سالح برابری جنسیتی و ،وحدت نژادی همچون از مسائل اجتماعی د:نگیرمی

 قلم خود ایشان که به متونیچه حضرت بهاءاهلل  متون اصلی آثارگذارند. تاثیر می حیات روح انسانی هایترین جنبهدرونی

یافته و  بعد مورد تایید حضرت بهاءاهلل قرار  کاتبانی در حضور ایشان تحریر ای که توسطشده و چه آن دسته مرقوم

 یک طبق ،طی سالیان متمادی،  هائی از این آثارمتقس داری شده است.گرفته، در نهایت دقت و مراقبت تا امروز نگاه

مردمان در  در دسترس ترجمه شده و به بیش از هشتصد زبان در سراسر دنیا سیستماتیک برای ترجمه و انتشار برنامه

  .قرار گرفته است هر کجای دنیا
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ظهوری جدید تولد  
 

. ایشان در شد چال بود آغازمشهور به سیاه که در تهران در زندانی زیرزمینی 1٨٥2 اوترسالت حضرت بهاءاهلل در 

شدند و با آنکه  رسید متولدبزرگ شاهنشاهی قدیم ایران می هایسلسلهاصل و نسبش به  که و اشرافی ای نجیبخانواده

 قوای خویش را در به جای آنو  آن را نپذیرفتندایشان مهیا بود  حکومت برای ۀریت خاصی برای احراز مقام در داموقعی

ه شهرت یافت «پدر بینوایان»مردم به عنوان  در بین 1٨٤0 ۀکه در اوائل ده کردند تا جاییصرف  دوستانهامور نوعراه 

که مقدر بود مسیر تاریخ  شدند نهضتی اصلی حامیان  یکی ازحضرت بهاءاهلل زمانی که یعنی1٨٤٤سال پس از . بودند

.به سرعت ناپدید شد مرفه یاین زندگ را دگرگون سازد، انکشورش  
 

که از  مخلص بسیاری از ادیان مختلف پیروانها دورۀ انتظار ظهور موعود بود. سرزمین ل قرن نوزدهم در بسیاری ازاوائ

در حال شتاب به  تغییر فرآیندهایعمیقاً مضطرب شده بودند برای درک این  شدن تحقیقات علمی و صنعتی پیامدهای

 (Millerites)و پیروان میلر  (Templers)هائی از قبیل هیکلیون آمریکا گروه . در اروپا وروی آوردندخود دینی  متون

لوقوع اجعت قریبتاریخ و رپایان اعتقاد راسخ آنان در مورد اند که ی یافتهمسیحی شواهد متونکه در  باور داشتند

 میاسال هایسنتاینکه وعود قرآن و  برمشابهی مبنی  بسیار شور و هیجان در خاورمیانه .کندحضرت مسیح را  تایید می

 .شکل گرفت در شرف تحقق است

 

ی جوان از بازرگانرخ داد و متمرکز بر شخصیت و تعالیم  در ایران دترین نهضت منتظرین ظهور موعوترین و برجستهمهم

شهر شیراز بود که در تاریخ به نام باب شناخته میشود.٤ برای نه سال، از 1٨٤٤ تا 1٨٥٣، مردم ایران از هر قشر و طبقه 

در  متون اسالمی هستند یشان همان موعودا اهلل نزدیک است و این کهن که یومبر اثر اعالن حضرت باب مبنی بر ای

 که شاهد دارد قرار عصری ۀنمودند که عالم بشر در آستان بیانحضرت باب  .دبردنمی امید به سر و موجی از شور

که اکنون غیر قابل تصور و ادراک  یادگیری های جدیدزمینه. بود حیات انسانی خواهد هاییابی مجدد تمام جنبهسازمان

. ندای الهی عالم قت گیرندبعلمای قرن نوزدهم س داناترین را قادر خواهد ساخت تا از جدیدآن عصر  کودکان است حتی

حضرت  هدف از رسالت .این تغییرات را بپذیرد خود اخالقی و معنویحیات تا با ایجاد تحول در  ودنمانسانی را دعوت می

الهی یا مَن  مظهر کلی آن ، یعنی ظهورداشت راین تغییرات قرا کانوندر  برای ظهوری بوده کهبشریت آماده ساختن  باب
 یُظهره اهللُ )شخصی که خداوند وی را آشکار خواهد نمود(، کسی که پیروان همۀ ادیان در انتظارش بودند.٥

 

 حضرت اۀ ظهورات الهی بزیرا آنان معتقد بودند که دور .برانگیخت علمای اسالم را آمیزخشم این چنین دعوتی دشمنی

محکوم کردن . جزایش اعدام استشود و می ارتداد و هرگونه اظهار و بیانی برخالف آن مشمول حکم ذیرفتهمحمد خاتمه پ

. هزاران نفر از پیروان خود جلب نموده ب ایران را مسئولین حکومتیحمایت و پشتیبانی  به سرعتعلما حضرت باب توسط 

نهم  قتل عام و کشتار در سراسر آن کشور جان باختند و خود حضرت باب در روز آئین جدید در جریان وقایع دهشتناک

به فزونی بود،  جهان غرب در امور دنیای شرق رو ۀمداخل در عصری که ٦تیرباران شدند. عام در مأل میالدی 01٨٥جوالی 

رفتار دلیرانه  یشان،حضرت باب و تعالیم ا ائی را جلب کرد. شرافتاحساسات و عواطف مجامع با نفوذ اروپ، این وقایع توجه

هائی شخصیتشده بود، توجه افروخته سرزمینی تاریک بر در اساسی اتاصالح برایامیدی که ۀ پیروانش و بارق ۀو قهرمانان

 و کنت (Sarah Bernhardt)سارا برنهارد ، (Leo Tolstoy)لئو تولستوی ، (Ernest Renan)چون ارنست رنان هم

 7را به شدت به خود جلب کرد. (Conte de Gobineau)گوبینو 



 

به ه برهنی پیاده و پا ،را به زنجیر بستهشدند و ایشان  دستگیرباب  حضرتدر دفاع از امر  شهرت حضرت بهاءاهلل به خاطر

 مقام وموقعیت دند. با وجود اصرار برخی از درباریان صاحب نفوذ، به علت حسن شخصیت حضرت بهاءاهلل، هران برت

به زندان  کردند بلکهدام نعمحکوم به ا، ایشان را کشتار بابیانبه های غربی و نیز اعتراضات سفارتخانه گیاجتماعی خانواد

متروکه و متعفن واقع شده  یانبارآب در وو مملو از حشرات موذی بود  یزیرزمین ایکه دخمهانداختند  چالسیاه خوفم

 اینکه حقبدون  دیگرسی نفر  اما ایشان را به همراه مطرح نشده بود علیه حضرت بهاءاهلل اتهامی . اگر چه هیچبود

وم به اعدام محک رناکی که بسیاری از آنانطچال در میان مجرمین خ این سیاه کثافتد در ظلمت وادخواهی داشته باشند

که اثرات آن تا پایان زندگانی  قرار دادند بر گردن حضرت بهاءاهلل کهربه نام قره زنجیر سنگینی .بودند محبوس نمودند

نیامدند اقدام به مسموم  به آسانی از پای در رفتار میبر خالف آنچه انتظ حضرت بهاءاهللهنگامی که  .ایشان نمودار بود

 کردن ایشان نمودند.

 

متفکرین دینی طی قرون و اعصار در است که  وضوعات مهمیمریح و تش وضیحآثار حضرت بهاءاهلل ت از محورهای اساسی

 عنایبا یکدیگر، م جهانی دین هایروابط نظام، الهی در سیر تاریخ ، نقش وحیخدا: ، از جملهمشغول داشته را به خود

، وحانی حضرت بهاءاهللر تجربۀآثار به روشنی از  . قسمتی از ایناجتماع انسانیهی دناقتدار اخالقی در سازما مایمان و لزو

 قرار دارد رسالت آن حضرت در کانونقدسی الهی که  فرمان پروردگار و از گفت و شنودشان با روح بهحضرت  آن پاسخ از

 صریحی با پدیدۀ وحی الهی را برای اذهان پرسشگر فراهم نکرده است.  گاه چنین مواجه. تاریخ ادیان هیچکندحکایت می

 

 نمایند:چال را به اختصار توصیف میحضرت بهاءاهلل در اواخر حیات خود در آثارشان شرایط سیاه

 

 ک و معاشر قریب صد و پنجاه نفر ازاما محل تارینمودند.... چهار شهر در مقامی که شبه و مثل نداشت مقر معین» 

 جمعیت محل منفذ نداشت جز طریقی که وارد شدیم اقالم از ارقین اموال و قاتلین نفوس و قاطعین طرق بوده مع اینس

مِ . اهللُ یَعْلَُم ما وَرَدَ عَلَیْنا فی ذاَک المُقالباس و فراشاکثری بی اش خارج از بیان و آن جمعوصفش عاجز و روائح منتنه

 ٨«.األنْتَنِ األظْلَمِ

 

را گرفته و کشان کشان به  چند نفر از زندانیان آمدند و یک یامی چال پایینهای سیاههر روز زندانبانان از سه طبقه پله

توپ بسته منفجر  هران به دهانشاهدۀ این که قربانیان بابی را در خیابانهای تاز م غربی ناظرینبردند. محل اعدام می

وحشت و انزجار  ابراز نمودندآجین میشمعکردند و یا یم هایشان را قطعه قطعهو شمشیر بدنبا تبر  د،نمودنمی

ین بار از برای اول وجود داشت، ایشان حضرت بهاءاهلل در چنین شرایطی و در حالی که احتمال کشته شدن 9اند.نموده

 رسالت خویش آگاه شدند:

 

 َتحْزَنْ عَما وَرَدَ . الا نَنْصُرُکَ بِکَ وَ بِقَلَمِکَنإ :ۀ علیا اصغاء شدکلم جمیع جهات اینها در عالم رؤیا از در شبی از شب»

 ، وَ ُهمْ رِجالٌ یَنْصُرونَکَ بِکَ َو بِاسْمِکَ الذی بِهِ أحیا اهللُ یَبْعَثُ اهللُ کُنوزَ األرْضِ. سَوْفَاآلمِنینَ. وَ ال تَخَفْ إنکَ مِنَ عَلَیْکَ

وی اندوهگین یا بیمناک ش . مبادا از آنچه وارد آمدهخواهیم نمود یاریتو و قدرت قلمت تو را به ) 10.«رِفینَأفْئِدَۀَ العا

اهد کرد و آن نفوسی هستند که خو های زمین را مبعوثزودی خداوند گنجینهه ب .چه که در پناه حفظ الهی هستی

 (.بخش تو قیام خواهند نمودحیات تو و نام یاریبه 

 



رت عیسی و حضرت حض، ، حضرت موسیاقی مانده از شرح حیات حضرت بوداکه در روایات ب زول وحی الهیتجربۀ ن

توصیف  و با ذکر جزئیات رتی روشنبه صو قلم حضرت بهاءاهلل رد ای شدهتنها به صورت غیرمستقیم به آن اشاره محمد

 شود:می

 

اوقات که دست  روائح منتنه قلیل بود و لکن بعضی از در ایام توقف در سجن ارض طاء اگر چه نوم از زحمت سالسل و»

 جبل باذخ ۀعظیمی که از قل ۀریخت به مثابه رودخانشد از جهت اعالی رأس چیزی بر صدر میداد احساس میمی

 ه بر اصغاءآنچه را ک نموداعضاء آثار نار ظاهر و در آن حین لسان قرائت می رفیعی بر ارض بریزد و به آن جهت از جمیع

 11«...آن احدی قادر نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



٣ 

تبعید   
 

درنگ از زادگاه خویش تبعید شدند و جمیع سرانجام حضرت بهاءاهلل بدون رسیدگی و محاکمه از زندان رهائی یافتند و بی

شناخت دیپلماتیک روسیه در ایران که شخصاً حضرت بهاءاهلل را میدارائی و امالک ایشان مستبدانه مصادره شد. نمایندۀ 

های کرد از حضرت بهاءاهلل دعوت کرد تا به سرزمینو با نگرانی روزافزون وقایع مربوط به آزار و شکنجۀ بابیان را دنبال می

ا توجه به اوضاع سیاسی تحت سلطۀ حکومت روس عزیمت نمایند و مورد حفظ و حمایت او قرار گیرند. قبول این دعوت ب

حضرت شاید به این دلیل  12جلوه داده شود.متضمن مقاصد سیاسی  شد که این عملآن زمان بدون تردید موجب می

که در آن زمان در قلمرو امپراتوری عثمانی واقع بود ترجیح دادند. این نفی بلد آغاز  تبعید به سرزمین عراق را بهاءاهلل

 ت و آزار شدید بود.چهل سال تبعید و حبس و اذی

 

های پس از عزیمت ها در امان مانده بودند، در سالعامحضرت بهاءاهلل، به عنوان تنها پیشوای توانا و مؤثر بابیان که از قتل

از ایران رسیدگی به نیازهای جامعۀ بابی گردآمده در بغداد را بر هر مسئلۀ دیگری مقدم شمردند. تیرباران حضرت باب و 

را متفرق، مأیوس و پریشان ساخته بود. هضت جوان، جامعۀ پیروان ایشان مبلغان و رهبران آن ن ن اکثراز دست رفت

رو به رو  و نفاق های حضرت بهاءاهلل برای گردهم آوردن بابیانی که به عراق گریخته بودند با حسادتهنگامی که کوشش

و بدین ترتیب قدم در  نشینی اختیار کردندهو در مناطق کوهستانی کردستان گوش راهی طبیعت شده ایشان 1٣،شد

خود بعدها دربارۀ این مهاجرت چنین  نموده بودند. ایشانانتخاب  آوران الهی پیشینامی پیامکه تممسیری گذاشتند 

مقصود جز این نبود که محل اختالف احباب نشوم و مصدر انقالب »و « مهاجرتم را خیال مراجعت نبود»اند: فرموده

با وجود این که دو سال اقامت در کردستان دورانی سراسر محرومیت و سختی جسمانی بود، حضرت «. دماصحاب نگر

که از جانب خداوند به آن  نمایند، دورانی که دربارۀ پیامیمی ها را دورانی سراسر شادی عمیق توصیفبهاءاهلل آن سال

 1٤«و از ماسوی غافل.خود مشغول بودم ه ب»نمودند: تامل میشده بودند عمیقاً مأمور 

  

بازماندگان گروه درمانده و مایوس تبعدیان بابی در بغداد که از محل اقامت حضرت بهاءاهلل اطالع یافته بودند تمنای 

بازگشت و قبول رهبری و هدایت جامعه توسط ایشان را داشتند. حضرت بهاءاهلل بدون تمایل و عالقۀ شخصی و تنها به 

 کردند، عاقبت استدعای مصرانۀ این گروه را پذیرفتند.ل امر حضرت باب احساس میدلیل مسئولیتی که در قبا

 

است.  1٨٦٣الت ایشان در سال ترین آثار حضرت بهاءاهلل متعلق به این دورۀ اول تبعید و قبل از اعالن رسدو اثر از مهم 

بیانات موجز اخالقی  ای کوچک حاویهرا بر آن گذاشتند، مجموع« کلمات مکنونه»نخستین اثر که حضرت بهاءاهلل نام 

ها را چکیدۀ حضرت بهاءاهلل آنکند. در آیات این کتاب که حضرت بهاءاهلل را عرضه میاست که جوهر اخالقی پیام 

اب روح انسانی را مورد خطاب قرار پرده و حجبی نمایند، لسان الوهیتهدایات معنوی تمامی ادیان قبل توصیف می

 دهد:می

 

َو أنْتَ تُوَفقُ  ،غْفلْ مِنْهُ لِتَکونَ لی أمیناًَو ال تَ لی راغباًإِ عَنْهُ إنْ تَکُنْ  عِنْدی اإلْصافُ، ال تَرْغَبْ  ءِحَب االشیاالنَ الروحِ، أیا ابْ »

ِلکَ کَیْفَ یَنْبَغی أنْ فَکرْ فی ذ .فی البِالدِ  ِبمَعْرِفَۀِ أحَدٍ وَ تَعْرِفَها بِمَعْرِفَتِکَ ال العِبادِ،  بِعَیْنکَ ال بِعَیْنءَ بِذلِکَ أنْ تُشاِهدَ االشْیا

، انصاف از هر چیز در نزد حق )ای فرزند روح« ، فَاجْعَلْهُ أمام عَیْنَیْکَ.لَیْکَ َو ِعنایَتی لَکَعَ عَطِیتی ، ذلِکَ مِنْیَکونَ

همه چیز  اگر انصاف توانی داد در امور .ردان و غافل مشو تا امین او شویروی مگ خواهی از آن تر است اگر او راپسندیده



را  ش بدان و آنبخش باره بیاندیش و قدر این چشم خود ببینی و بشناسی نه آنکه از دیگران پیروی کنی، در این را به

 (.همواره در نظر دار

 

ی زاده عالم وجود ، هنگامی که مرا ا) «.، َفاعَْرفْ یا عَبْدُ داًأحِبکَ أبَ . إنْ لَمْ تُحِبنی لَنْأحْبِبْنی ألحِبکَ ،یا ابْنَ الوُجودِ»

 (.داری هرگز دوستی مرا نخواهی داشتدوست ن مرا دوست داری دوستت خواهم داشت ، اگر

 

)ای فرزند انسان، جز در هنگام  1٥«.إلَیْنا تَفْرَحْ اِال فی قُربِکَ بِنا وَ الرجوعِ  ، وَ ال تَحْزَنْ إال فی بُْعدِکَ عَناال ،یا ابْنَ اإلِنسانِ»

 (.او شادی مکنه ب ری از حق افسرده مباش و جز به نزدیکیدو

  

ألن  ،َعنْ کُل شَیءٍ  ، فاسْتَغْنِ بِهِجَوْهَرَ نوری ، وَ أوَْدْعتُ فیکَبِأنامِِل القُدْرَۀِ ، وَ خَلَقْتُکَصَنَعْتُکَ بأیادِی القُوۀِ، یا ابْنَ الوُجودِ»

دست قدرت تو را آفریدم و گوهر ه عالم وجود، ب ۀ)ای زاد 1٦«.وَ ال تَکُنْ فیهِ مُریباً  فیهِ ُشکتَ، ال ِفذٌ، وَ حُکْمِی ناصُنْعِی کامِلٌ

 عین کمال و آنچه ام در. شک مکن و تردید مدار که آنچه کردهنیاز باشنهادم به آن از همه بی ودیعه روشنی را در تو

 (.ام محتوم استمقرر فرموده

 

حاوی شرح و بیان جامع دربارۀ ماهیت و  ه شده کتاب ایقان است کهدوره نوشتدومین اثر مهم حضرت بهاءاهلل که در این 

هایی از این کتاب حضرت بهاءاهلل با احاطۀ نظر و به کمال ظرافت و بصیرت نه تنها از آیات هدف دین است. در بخش

آفرینان یک فرآیند واحد و نمایند که پیامبران الهی همه نقشمیقرآن بلکه از مندرجات تورات و انجیل چنین استدالل 

که اکنون  سازی نوع انسان به استعدادهای بالقوۀ روحانی و اخالقی خود است. بشریتبهم پیوسته هستند که هدفش آگاه

، ایمان تمثیل و استعاره بیان شده بپذیرد. زبان و بدون توسل بهصراحت  است تعلیمی را که بابلوغ رسیده قادر  ۀمرحل به

تعلیم و و  گریروشنعصر جدید که عصر  موهبت عقل و ادراک در ایننه نیست بلکه دانش آگاهانه است. اعتقاد کورکورا

ۀ راهنمائی طبق و از موعظه و پاسخ گویدخود به هدایت الهی بخشد که مندی را میاین توانر فرد ه است به تربیت

 خلوص نیت است: عیار و میزان، صداقت وم اینک. نیاز باشدبی و علمای دینی روحانیون

 

 ...فی السمواتِ وَ األرْضِ باإلنْقِطاعِ الصرْفِ عَنْ کُل مَنْ إلی شاطئ بَْحرِ العِرْفانِ اِال اإن العِبادَ لَنْ یَصِلو»

 

 یه پاک وضایقان باید نفوس خود را از جمیع شئونات عر وسؤنکه سالکین سبیل ایمان و طالبین کآجوهر این باب 

 اسبابه ظنونات متعلقه به سبحات جالل و روح را از تعلق ب را از استماع اقوال و قلب را از مقدس نمایند یعنی گوش

 نکه قابل تجلیات اشراقاتآو متوسلین الیه سالک شوند تا  کلمات فانیه و متوکلین علی اهلل ۀظاهره و چشم را از مالحظ

 اعمال و افعال عباد را از عالم و جاهل میزان معرفت اقوال و گردند زیرا که اگر عبد بخواهد ...شموس علم و عرفان الهی

 ... داخل نشود گز به رضوان معرفت رب العزهحق و اولیای او قرار دهد هر

و  ...اندقدسیه بوده اعالی و ادانی که همیشه منتظر ظهورات احدیه در هیاکل ناظر به ایام قبل شوید که چه قدر مردم از

جمیع تکذیب  شدغمام مکرمت مرتفع و شمس غیب از افق قدرت ظاهر می ید وگردچون ابواب عنایت مفتوح می

  ستندجاحتراز می نمودند و از لقای او که عین لقاء اهلل استمی

 

محبت از شطر  شوق و عشق و وله و جذب و حب در قلب روشن شد و نسیم و چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و

و عنایات و  ...ۀ ارکان وجود را احاطه نمایدشود و انوار علم و یقین هم احدیه وزید ظلمت ضاللت شک و ریب زائل



بدیع و قلب  قسمی که خود را صاحب چشم جدید و گوشه مبذول دارد ب جدید ۀتأییدات روح القدس صمدانی حیات تاز

الیقین و حق  مراتب عینه بابی مفتوح مشاهده نماید برای وصول ب ۀهر ذر عین اهلل بدیعه دره ... و ببینداد تازه میؤو ف

 ... ثار ظهور صمدانیه مالحظه کندتجلی وحدانیه و آ الیقین و نور الیقین و در جمیع اشیاء اسرار

 

 مصر ایقانه را از منازل بعیده بیابد و از اثر آن رائحه ب جانان ۀجان چون از زکام کون و امکان پاک شد البته رائح دماغ

 ... حضرت منان وارد شود

 

السموات و االرض  کل من فی هدایت و عنایت و علم و معرفت و ایمان و ایقان ...دینه کتب الهیه است درهر عهدیم و آن

 17«...گشته در این مداین مکنون و مخزون

  

بلکه کتاب نمایند، زمان آشکارا اظهار نشده بود نمی صریحی به رسالت خود که تا آن ۀحضرت بهاءاهلل در این کتاب اشار

تاثیر شدید این کتاب بر اصلی های تیکی از عل د.دهنرسالت حضرت باب تخصیص می پیرامون ی جامعبه شرح را ایقان

در مورد  دعوی حضرت باب، این بود که حضرت بهاءاهلل در اثبات ب سابق علوم دینیالط و علمااز جمله ۀ بابی جامع

 بابی را ۀ. حضرت بهاءاهلل جامعدهندرا نشان می اسالمی و تعالیم اندیشهبر  خود تسلط کامل، وعود دیانت اسالمتحقق 

جان که قهرمانانه فدا  و الیق آن همه آنان سپرده که حضرت باب بهۀ ربانی آن ودیعشایسته  خود را نمایند تادعوت می

سازند  هی منطبقتعالیم ال خوانند که نه تنها زندگانی شخصی خود را بامی همچنین بابیان را بر آن نمایند. ایشان شده

 باشد. عراق پایتخت متکثر و متنوع بغدادرای اهالی ب ای احیا نمایند که الگوییۀ خود را به گونهبلکه جامع

 

یاران  یکی از داد.بینشی به آنان انگیزه و نیرو میچنین بردند به سر می در شرایطی سخت و دشوار یانبا آنکه تبعید

تحریر  ۀرشته حضرت باب و حضرت بهاءاهلل را ب قیادت تاریخ مفصل دورانها که بعد «نبیل»حضرت بهاءاهلل، مردی به نام 

 :نمایدچنین وصف می، فضای روحانی آن روزها را آورددر

 

منازل  د که کفش و عبا و قبائی که در آنگذرانیدند و معلوم نبویک قمری خرمای زاهدی میه ها را ده نفر باکثر شب»

د حضور مبارک مشرف میشه کفش به او تعلق داشت و هر کس ب که در بازار کار داشت ر کساست صاحبش کیست ه

 1٨«...ش اوقات و خوش ایامی بودچه خو...عبا و قبا به او تعلق داشت

  

 به تدریج دیانۀ تبعیپایان یافته از این که جامع ت بابیهضکردند ماجرای نهاولیای امور کنسولگری ایران که گمان می

 ،شوندمی آن محسوب قرار گرفته و از عوامل ذی نفوذ آن سامان و شهرهای مجاور پایتخت عراق م مردممورد احترا

 ایرانی زائرین موج مداومی از های شیعه در آن ناحیه واقع بود،زیارتگاه ترین. از آنجا که تعدادی از مهمناخرسند بودند

. از جمله اعیان و نفوس شدندمواجه میفته بود حیات جدیدی یا ت بابی کهضنهتحت شرایطی بسیار مطلوب با 

شتافتند بعضی از شاهزادگان می حضرت بهاءاهلل در بغداد به دیدارشان ۀپیرایکه در محل سکونت ساده و بی مقامیعالی

 کرد با ساختنتصور میکه  حیط شده بودچنان مجذوب و مفتون آن مخاندان سلطنتی ایران بودند. یکی از آنان 

تجربه  منزه آن فضای پاک و جو روحانی را که درقدری  تواندمیامالک خود  نباغ و بوستا در میانمشابه  ی کامالاخانه

منقلب شده بود  مالقات با حضرت بهاءاهللتری از عمیق به نحو که یدیگر اهزادۀ. شکرده بود بار دیگر به دست آورد

باشد چون به  های عالم به تمامه در قلب من جمع شدهغمچنانچه » :دوستانش چنین توصیف کردخود را به  عواطف

 19«.امشده زائل گردد و گوئی در فردوس برین و جنت علیین وارد آستان حضرت بهاءاهلل قدم نهم جمیع بالمره



٤ 
 اظهار امر در باغ رضوان

 

یکان را به رسالتی که در حضرت بهاءاهلل مالحظه نمودند که زمان آن رسیده است که به تدریج برخی از نزد 1٨٦٣سال 

جدیدی از مخالفت با  ۀبا مرحل سازند. این تصمیم حضرت بهاءاهلل بودند آگاه شدهن مأمور چال تهران به آظلمت سیاه

شد. حکومت شاه ایران وقفه دنبال مییمخالفتی که از طرف علمای شیعه و نمایندگان دولت ایران ب همزمان شد،  ایشان

شوق و شور  کردندمالقات می حضرت بهاءاهلل با در عراق که ایرانیان سرشناسی ابراز احساسات ههراسان بود کن از ای

که حضرت  نمودمی اصرارمسئولین دولت عثمانی  د. از این رو بهور سازعمومی نسبت به ایشان را در ایران دوباره شعله

دولت مزبور به  سرانجام، منتقل سازند. ل امپراتوری عثمانیای در داخمحلی دورتر از مرزهای ایران و به نقطه بهبهاءاهلل را 

بول پایتخت آن ندر استاتا  دعوت نمود به عنوان مهمانی دولتی اهلل که در تبعید بودنداین فشار تن داد و از حضرت بهاء
 کشور ساکن شوند. با وجود لحن مودبانۀ این پیام در ظاهر، واضح بود که فرمانی است که باید اطاعت شود.20

 

 دیان عالوه بر توجه به توضیحات حضرت بهاءاهلل دربارۀ تعالیم حضرت باب، به خودتبعیجمع کوچک  در این دوران،

 که حضرت بهاءاهلل نهاطمینان پیدا کرده بودند  آنانافزونی از تعداد روز ص ایشان ارادت و وفاداری پیدا کرده بودند.شخ

ده واعالم نمقریب الوقوع  که ظهورش را حضرت باب رتامری بس عظیم ز جانبا بلکه بحضرت با مدافعتنها به عنوان 

در شرف عزیمت به  زمانی که حضرت بهاءاهللبه یقین تبدیل شد.  19٦٣در اواخر آوریل  عقاید. این گفتند سخن می بود

 سالتردعوت نمودند و  ه شدبه باغی که بعدها به آن اسم رضوان )بهشت( دادرا  همراهانشان ای ازول بودند عدهتانباس

فرا نرسیده بود،  عموم غبرای ابال مناسب زمان ه هنوزبا آنک ،چهار سال بعد یطدر  .داشتند عالنخود را به آنان ااصلی 

خبر آن را از خود مورد اعتماد دوستان  افرادی که در باغ رضوان حضور داشتند و این اعالن امر را شنیده بودند به تدریج

  ساختند. با خبر فرا رسیده «وم اهللی»و حضرت باب تحقق یافته ت اشارب که

 

نسبت به مدارک  به خوبی که خود ، مرجع بهائیحضرت شوقی ربانی ، بنا بر نوشتهاعالن امر خصوصیجزئیات دقیق این 

از سختی نخواهد  به دورآینده نگاران تاریخبرای  است که کشف آن پنهان در پرده ابهامی» ندداشتکاملی  اطالعدوره آن 

اند قابل ار بعدی خود در ارتباط با رسالتشان نوشتهدر آث حضرت بهاءاهللمتعددی که  از ارجاعاتاعالن ماهیت این  «.بود

است:  درک  

 

کتب و صحف و زبر الهی  به یوم اهلل معروف است بوده و ور این یوم امنع اقدس که دره، ظمقصود از آفرینش»  
 جمیع انبیاء و اصفیاء و اولیاء طالب لقای این یوم بودهاند...«21

 

 است و هم انوار وجه از افق ظهور مشرق و الئح باید جمیع امروز روز مشاهده و اصغاست هم ندای الهی مرتفع»

 22«...بینات و ظهورات ناظر شد عدل و انصاف در آیات وه آنچه شنیده شد محو نمود و ب

 

آن اش ظهور ارادهاصلی خداوند از  هدف ،اندفرموده تاکید مکرراًام حضرت باب همان طور که حضرت بهاءاهلل در شرح پی

کسانی نهفته است در  ای که در ماهیت انساناخالقی و روحانی خصائل وتحولی در شخصیت نوع بشر رخ دهد، است که 

 دهند نمودار شود:که به آن ندا پاسخ مثبت می

 



مِنَ  وَ کونوا أمناء اهلل بَیْن بَریته، َو کونوا یْءٍیا قوْم، ال تخانوا فی شَ مْ باألمانۀ. إیاکُمْ زَینوا لِسانَکُمْ بالصدِْق وَ نُفوسکُ»

امنای الهی در بین  . مبادا در چیزی خیانت ورزید،بیاراییدنت ارا به ام هایتاننفسرا به راستی و  تان)زبان2٣«ن.المُحْسِنی

 مردم و از نیکو کاران باشید(

 

 ایدمطهر نمائید کل اهل یک عالمید و از یک کلمه خلق شده دارید و از خار و خاشاک ضغینه و بغضاقلب را منور »

 2٤«...ایدنم نیکوست حال نفسی که به محبت تمام با عموم انام معاشرت

 

  این یوم الهیناشایستۀ  ه،ادیان بود ترویج برای تالشاز خصوصیات در دوران گذشته تحمیل عقیده که تهاجمی روش 

حال جستجو  که در دارد وظیفه سهیم نمودن آن را با دیگرانی برسدالهی  شناخت ظهورکه به فردی هر  است. شدهاعالم 

 د. نشنونده پیام را باید در پاسخ دهی آزاد بگذار هستند اما

 

شد یانمایند و اگر نفسی از ادراک بعضی مراتب عاجز با باید کل با یکدیگر به رفق و مدارا و محبت سلوک»  
 نرسیده باشد باید به کمال لطف و شفقت با او تکلم نمایند...«2٥

 
 »اصل الیوم اخذ از بحر فیوضات است دیگر نباید نظر به کوچک و بزرگی ظروف باشد...«2٦

 

تَلوا أنْ تُقْ»ه تنها به پیروان خود توصیه نمودند ک که در ایران روی داده بود نه یحوادث خونین با توجه بهحضرت بهاءاهلل 

ند تا ایشان را تشویق نمودبلکه  اگر کشته شوید بهتر از آن است که دیگری را به قتل رسانید(،) «تَقْتُلوا خَیْرٌ لَکُمْ مِنْ أنْ

آن  کت هر دولتی ساکن شوند باید به امانت و صدق و صفا بالمم حزب در این» اطاعت از مرجعیت مدنی باشند: سرمشق

 27«.دولت رفتار نمایند

 

 یانگروه تبعیددارد. اصول این نشان بارزی از قدرت  شد هکه هنگام عزیمت حضرت بهاءاهلل از بغداد مشاهد یطیشرا

 از جملهمهری همسایگان خود بودند در اندک زمانی مخالفت و بی، بتدای ورودشان به بغداد مورد سوءظنایرانی که در ا

کردند، هایی که رونق گرفته بود امرار معاش میکار و کسب ، از طریقشدندساکنان بغداد  ترین و متنفذترینمحترم

که  دینی و خشنوت از تعصب ننده و برخاستهزاتهامات بود؛ و  مدح و ستایش عموممورد  شانبخشندگی و درستکاری

 هم سوم ماهاثر شده بود. در یافت بیعلمای شیعه انتشار میاز  برخیایران و  کنسولگریدیت توسط مقامات کمال جدر

انتخاب شده  ی این سفرکه برا ینیو مستخدم یاران تعدادی از ،هنگامی که حضرت بهاءاهلل همراه با افراد خانواده 1٨٦٣

های ، چهرهحرکت شخصیتی به غایت مشهور و محبوب بودند. در روزهای قبل از از بغداد راهی استانبول شدند بودند

 ان که اقامتگاه موقت حضرت بهاءاهلل بود به حضور ایشان رسیدند.در باغ رضو برجسته از جمله خود شخص استاندار

ی مدح و ثنا دهنده،با عباراتی بسیار تکان شاهدان عینی آمدند.میهای دور برای ادای احترام از راه بسیاری از این افراد

ی نسبت به ادای احترام به حکومتموران ااولیای امور دولت عثمانی و م نگرانی وتماشاگران، های کنندگان، اشکبدرقه

 2٨اند.حضرت بهاءاهلل را نقل کرده

 

 

 



٥ 
 آئین تغییرناپذیر الهی

 

 قبالً در کهپرداختند  موضوعی به شرح رسالت خود را اعالن داشتند میالدی 1٨٦٣حضرت بهاءاهلل در سال  پس از اینکه

روحانی و اخالقی های توانمندی به بروز که ملیفرایند تکاو  خداوند ارادۀارتباط بین  :تاب ایقان مطرح نموده بودندک

مانده تا پایان باقیسی سال  حضرت بهاءاهلل در محور اصلی آثار ،موضوع. شرح این انجامدمی انسانیماهیت نهفته در 

 ناشناخته غیر قابل ادراک است و برای همیشهخداوند  ذاتنمایند که بهاءاهلل تأکید می حضرت .شان قرار گرفتزندگی

وجود انسانی است و فقط حاصل مرتبط با برد تنها بکار الهی  ماهیت توصیفدر  یکه فکر بشرای هر کلمه .خواهد ماند

:های انسانی در توصیف تجربه بشریتالش  

 

َبدایعِ ذِکْرِکَ وَ  تَ بِهِ عِبادََک مِنْما أمَرْ . وَ کُل.اءٍبِوَصْفٍ أوْ تُثْنی بِثَن فَسُبْحانَکَ سُبْحانَکَ مِنْ أنْ تُذْکََر بِذِکْرٍ أْو تُوْصَفَ»

 )حق 29«.عِرْفانِ أنْفُسِهِمْ لِیَصْعَدُن ِبذلِکَ إلی مَقَر الذی خَلَقَ فی کَیْنونِیاتهمْ مِنْ  جَواهِرِ ثَنائِکَ هذا مِْن فَضْلِکَ عَلَیْهمْ

به بندگان از ذکر و ثنا امر فرموده  آنچه ذکری و یا وصف و ستایشی ستوده شود وه ست که با سبحانه و تعالی برتر از آن

 عرفان حق که در وجودشان خلق فرموده فائز شوند( مقامی ازه اذکار ب آن ۀوسیله از فضل و بخشش اوست تا ب

 

و  و ذات احدیه مقدس از بروز و ظهور و صعود و نزول و دخول منیره واضح است که غیب هویه ۀبر اولی العلم و افئد»

به  هر مدرکی لم یزل در ذات خود غیب بوده و هست و الیزال است از وصف هر واصفی و ادراک خروج بوده و متعالی
 کینونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد بود...«٣0

 

 ظهورات الهی در هر عصراست که به  خصائلیصفات و کند، تجربه میدر اثر توجه به خالق جمیع ممکنات  بشرآنچه که 

:اختصاص دارد  

 

را از  جواهر قدس نورانی ...رحمت واسعه  شد لهذا به اقتضای ن ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممکنات مسدودو چو»
 عوالم روح به هیاکل عز انسانی در میان خلق ظاهر فرمود تا حکایت نمایند از آن ذات ازلیه و ساذج قدمیه...«٣1

    

مثال علم ایشان از علم او و .نمایندر مقصود حکایت میجوه به تمامهم از آن شمس وجود و... این مرایای قدسیه »  
 قدرت ایشان از قدرت او و سلطنت ایشان از سلطنت او و جمال ایشان از جمال او و ظهور ایشان از ظهور او...«٣2

   

 های متغیری که در هر عصر به آنهای اساسی با یکدیگر ندارند، هر چند نیازمندیظهورات الهی تفاوتی در جنبه

پردازند سبب بروزات متفاوت از هر یک شده:می  

 

نیست بلکه جمیع انبیای مقربین و اصفیای مقدسین به این این صفات مختص به بعضی دون بعضی نبوده و»  
 صفات موصوف و به این اسماء موسومند نهایت بعضی در بعضی مراتب اشد ظهوراً و اعظم نوراً ظاهر میشوند...«٣٣

    



که  مظاهر ظهور الهیسبب شود که بین  ها داوری سایر پیشجزمی و یا اید آگاه باشند که مبادا اعتقادات پیروان ادیان ب

تفاوت قائل شوند:  وان مجاری نور خودش قرار دادهبه عنخداوند آنان را   

 

أنْتُمْ لَمِنَ  ، َو هذا حَق التوْحیدِ إنْاآلیاتِ مِنَال فیما نَزَلَ عَلَْیهِمْ  ، ال تُفَرقوا فی مَظاهِرِ أمْرِ اهللِ وَأل التوْحیدِإیاکُمْ یا م»

کُل بِأمْرِهِ  وَ –مِنْ لَُدنْهِمْ کُل مِْن عِنِْد اهللِ وَ  یَظْهَرُ ظَهَرَ مِْن عِنِْدهمْ  کُل ما الموْقِنینَ وَ کَذلِکَ فی أفعالِهِمْ وَ أْعمالِهِمْ وَ

عامِلین.«٣٤ )ای اهل توحید، توحید حقیقی این است که میان مظاهر ظهور الهی و آثار ایشان فرق نگذارید. در افعال و 

عمل  امر و اراده اوه خدا است و همه ب همه از جانب ،نیست یتفاوتآید ظهور آمده و میه ها بناعمال و هر آنچه از آ

(کنندمی  

 

چه  مربی نیستند اگر ران الهی صرفاًپیامبکنند. بهار مقایسه می آمدن دوبارۀپدیداری ظهورات الهی را با اهلل اءحضرت به

مندی متاثر ساختن شان، توانزندگانی ۀروح کالمشان همراه با سرمشق نحو بلکهست. هااین یکی از کارکردهای اصلی آن

های جدیدی از درک افق . تاثیرات ایشانتواند ایجاد نمایدرد و تغییراتی اساسی و ماندگار میهای انگیزه انسانی را داریشه

 :گشایدو موفقیت را می

 

 وجه رابطه و مناسبت و موافقت و مشابهت نبوده و هیچه ب چون مابین خلق و حق و حادث و قدیم و واجب و ممکن»

حقایق  ... و این کینونات مجرده وملک و ملکوت ظاهر فرماید نیست لهذا در هر عهد و عصر کینونت ساذجی را در عالم

صافین را به  ربوبیت عظمی مبعوث شوند که تا قلوب مشتاقین و حقایق ه هدایت کبری واند و بمنیره وسائط فیض کلیه

مقربین را از زنگار  ۀافئد قدسیه از کدورات عوالم ملکیه ساذج و منیر گردانند و الهامات غیبیه و فیوضات الریبیه و نسائم

الل قلوب و افئده عَلَم ظهور بر ات ر الهی سر برآرد واز فج ...ه در حقایق مستورالهیه ک ۀودیع حدود پاک و منزه فرمایند تا

 ٣٥«...برافرازد

 

مفروضات ناآگاهانه و اسیر و از سوی دیگر  زاسیر غرائ از یک سو انساناز سوی جهان الهی، طبیعت  هااین هدایت بدون

 کند:ود که فرهنگ بر او تحمیل میشمیای الگوهای رفتاری

 

غائی و  را از بین امم و خالیق برای معرفت و محبت خود که علت ... انسانایجاد موجودات و بعد از خلق کل ممکنات...  »

صفتی از  تجلی نمود و به اءو حقیقت هر شیئی را به اسمی از اسم ... زیرا کینونتسبب خلقت کائنات بود اختیار نمود

فضل عظیم و  خود قرار فرمود و به اینو صفات و مرآت کینونت  اءاسم صفات اشراق فرمود مگر انسان را که مظهر کل

محجوب است  ... انوار شمس عنایت در حقیقت انسان مستور وتجلیات مود و لکن ایننمرحمت قدیم خود اختصاص 

مرایا و مجالی که  و سراج مستور است و تابش درخشش آفتاب جهانتاب در انچه شعله و اشعه و انوار در حقیقت شمعنچ

افروزنده باید و این مرایا  مظلم گشته مخفی و مهجور است حال این شمع و سراج را بشری تیره واز زنگ و غبار شئونات 

نیفروزد و تا آینه از زنگ و غبار  واضح است که تا ناری مشتعل ظاهر نشود هرگز سراج و مجالی را صیقل دهنده شاید و

 ٣٦«...نشود مثال و تجلی و اشراق شمس بی امس در او منطبع ممتاز نگردد صورت و

 

 کامل شته باشد که تصویررا دا این امکانهم  و مندیتوان هم رسیده که بشریت فرا زمانیبنا به فرموده حضرت بهاءاهلل 

 بصر ۀاین یوم را مثلی نبوده و نیست چه که به مثاب»: واحدی مشاهده کند فرآیندیهمچون  روحانی خود را پیشرفت

مختلف باید  ادیان پیروان بر اساس این دیدگاه ٣7«...ظلمت ایام نور است از برای ۀو اعصار و به مثاب ناست از برای قرو



ای روحانی قوبتوانند و  واقف گردند ٣٨«هذا دینُ اهللِ مِنْ قَبُْل و مِْن بَعْدُ»د: نفرمایاین بیان که می بکوشند تا به مقصود

در حال تکامل  دائماًبشری های یک اجتماع نیازمندیا سب بانتم که احکام و مفاهیم تغییرپذیریرا از  دین الهی بنیادین

  تمیز دهند.است 

 

چاره  اند تا به درمان یگانگی بیماری بیگانگی راآن پرداخته ران چون پزشکانند که به پرورش گیتی و کسانبپیم»

جداگانه سزاوار  مار را روشیکسان نبینند جای گفتار نه چه که هر روز بی پس اگر رفتار امروز پزشک را با گذشته...نمایند

سزاوار آن روز بود مردم  را به خورشید تابان دانش درخشان نمودند به هر چه چنین پیمبران یزدان هر گاه که جهانو هم

 ٣9«...خواندند را به سوی خداوند یکتا

 

عقل  رمایند کهفحضرت بهاءاهلل تصریح می که عقل نیز باید خود را وقف این جریان اکتشاف کند.نه تنها قلب 

 تعصبات قیدخود از  رها ساختنفقط با . عقل است ٤0«تجلی سلطان احدیه آیه»و  ی به روحاله ترین موهبتباارزش

بشر  ۀتجرب وکالم الهی  ینرابطه ب پیرامونتواند به کاوش مستقالنه میخواه مادی است که  موروثی، خواه مذهبی و

اعتراض  ۀکن که در کلمات احدی به دید اءبر احبای حق الق»است:  بزرگیک مانع  تعصب ییجستجو ر چنینبپردازد. د

 ٤1«...مشاهده کنید شفقت و مرحمت ۀمالحظه منمائید بلکه به دید

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٦ 
 مظهر ظهور الهی

 

 از طریق ظهور الهیان که روح انس اعتقاد راسخ به این است است مشترک جهانهای دینی میان تمامی پیروان نظام آنچه

حضرت  بیاناتترین بخشد. بعضی از مهممیای واقعی معن تباط است که به زندگید و این ارشومی با جهان الهی مرتبط

پردازند. می «ر الهیمظاهر ظهو» پیامبران یا ماهیت و نقش این مجاری وحی یعنیتشریح به طور مفصل به  بهاءاهلل

با سایر ها ویژگی است. در حالی که خورشید در بعضی ازخورشید تمثیل شود می تکرار دیدهه در این بیانات به ک مثیلیت

 سیاراتنور در آن منظومه است.  أمتفاوت است که خود منش هابا آن جهت اما از این ظومه شمسی مشترک استاجرام من

کل ذات خورشید است.  در ت کهصفتی اس درخشندگی که در حالی کنندنور را منعکس میدر این منظومه  و اقمار

بر  بلکه همچنینترکیب خاص خود  تحت تاثیرتنها  هر یک از اجرام آن نه در گردش است ودر حول این محور منظومه 

 ٤2قرار دارد. نور یعنی خورشید ءابا منش شارتباط اساس

 

است در مشترک ا سایر افراد بشر ظهور الهی که ب مظهرانسانی دارند که شخصیت به همین نحو حضرت بهاءاهلل اظهار می

ارجاعات  رسدبه نظر می باشد.تجلی ظهور الهی مناسب برای مجرا یا محملی تا  استممتاز  دیگرانعین حال به نحوی از 

طول  در دینی و اختالفات سردرگمی یکی از دالیل ،٤٣مسیح ، مثالً در مورد حضرته به این مقام دوگانهدر اشارمتباین 

  فرمایند:حضرت بهاءاهلل در این خصوص می ت.بوده استاریخ 

 

 به این ..... خاصه انسان که از بین موجودات.اسمای الهی هستند ل بروز صفات واآنچه در آسمانها و زمین است مح»

... و است الهی از مظاهر انسانی به نحو اکمل و اشرف ظاهر و هویدا شرافت ممتاز گشته چنانچه جمیع صفات و اسمای

متحرکند به افاضه  حقیقتند بلکه ما سوای ایشان موجودند به اراده ایشان و انسان و افضل و الطف او مظاهر شمساکمل 

 ٤٤«...ایشان

 

 عاملدارای مقامی منحصر به فرد است، شان موسس دیناعتقاد راسخ پیروان ادیان مبنی بر این که  ،در طول تاریخ

تفسیر  ل دشواریدلیبه  هایزنیاین گمانه اام. است شده مظهر ظهور الهی ۀ ماهیتربارد های بسیاریزنیگمانه پیدایش

 عقاید جزمی تبلور نظر در قالببرای تالش  .بردراه به جایی نمی قبل متون دینیمندرج در گشایی اشارات تمثیلی رمزو 

صرف مطالعات که  فراوانی ایقو با وجودبه راستی  است.بوده در طول تاریخ  بخشانگیز و نه وحدتدینی، قوایی تفرقه

در  ،درباره مقام واقعی حضرت محمد ی میان مسلماناناختالفات عمیق هامروز - دلیلو شاید به همین  - شدهالهیاتی 

که  واضح است د دارد. کامالًوجو گذار دینشانبنیاندرباره در بین بودائیان و  حضرت مسیحمقام  ۀباردرمیان مسیحیان 

است که بحث و به همان اندازه بغرنج  مذکور دینی هایسنتدرون هر یک از  هااز این قبیل تفاوتبحث و مناقشه حاصل 

 های بین ادیان.مناقشه پیرامون تفاوت

 

درباره مقام  ایشانبیانات حائز اهمیت است، وحدت ادیان  دربارۀتعالیم حضرت بهاءاهلل  کدر برای آنچه به طور خاص

 اند:بشر بر عهده داشته هر یک از آنان در طول تاریخ روحانیکه  ماموریتیو مبران الهی است اپیسلسله 

 



رسم  تجرید و جوهر تفرید و در این مقام اگر کل را به یک اسم و مظاهر حق را دو مقام مقرر است یکی مقام صرف»

هر  است در این مقام حدودات بشریه ۀتفصیل و عالم خلق و رتب مقام دیگر مقام ...وسوم و موصوف نمائی بأسی نیستم

 به حدودی مخصوص است چنانچه هر کدام به اسمی موسوم و کدام را هیکلی معین و امری مقرر و ظهوری مقدر و

چنانچه  ت از ایشان ظاهر استاعبودیت صرفه و فقر بحت و فنای ب ...انی... در مقام ثمأمورند ...وصفی موصوف و به امری

در آن  حق است و ریبی "نی أنا اهللُ إ"شنیده شود از مظاهر جامعه  اگر "...ما أنا إال بَشَرٌ مِثْلُکُمْإنی عَبُْد اهلل َو " فرماید:می

نی رسول إ" ۀ... و اگر نغماسم اهلل و صفۀ اهلل در ارض ظاهرظهور اهلل و  نیست چنانچه به ظهور و صفات و اسمای ایشان

کینونت ازلی...  ر این مقام همه مرسلند از نزد آن سلطان حقیقی و... دنه برآرند این نیز صحیح است و شکی در آن "اهلل

اند عبودیت ظاهر شده ۀنیز ثابت و ظاهر است چنانچه به ظاهر در منتهی رتب این "نحن عباد اهلل"هم چنین اگر بفرمایند 

  ٤٥«...عبودیت در امکان ظاهر شود از احدی را یارای آن نه که به آن نحو

 

عبودیت همه  الوهیت و ربوبیت و نبوت و رسالت و والیت و امامت و بفرمایند و هر چه ذکر نمایند ازاین است که آنچه »

غیبیه و مطالع قدسیه  در این بیانات نمود تا دیگر از اختالفات اقوال مظاهر حق است و شبهه در آن نیست پس باید تفکر

 ٤٦«...ندهد احدی را اضطراب و تزلزل دست
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 تمدنی پیوسته در حال پیشرفت
 

نقش  بارۀبهاءاهلل در حضرت رین جنبۀ توضیحاتبرانگیزتچالش کهبه طور ضمنی حاوی دیدگاهی است  هاپاراگرافاین 

اثرات است.  اصلی تمدنۀ محرکه الهی قو ظهور فرمایند کهحضرت بهاءاهلل می. ظهور الهی را در بر دارد مظاهر

به آرامی حول تجربۀ آنان  جدیدی که اجتماعدر  پذیرندکسانی که آن را میروح و ذهن  الهی بر آفرین هر ظهورتحول

های کاماًل متعلق به فرهنگ مردمانتواند میآید که کانون جدیدی به وجود می. به تدریج شودمنعکس میگیرد شکل می

بازتعریف  ؛سازندگر میی را جلوهترغنی و الهاماتها ها خالقیترهن وموسیقی  ؛به خود متعهد سازد متفاوت و مختلف را

 ؛ندوضع شو جدیدی از معیارها و قوانین مدنی ۀآورد که مجموعبه وجود می این امکان را و اشتباه درست بنیادین مفاهیم

یا  ندشدقباًل نادیده شمرده می که را مسئولیت اخالقی هایجلوهزمینۀ بروز  تاد نآیمؤسسات جدیدی به وجود می

یک  جدید به فرهنگبا تکامل این  ٤7«.او آفریده شد ۀدر جهان بود و جهان بوسیل او»: نمایند ند فراهمبود ناشناخته

آن  شود.سازی میه شبیهتغییرات و تحوالت تاز ر قالب طیف وسیعی ازدوران گذشته د هایها و بصیرتموفقیت تمدن،

زندگی  ۀه در حاشیک یا آن ماندمی زبا ت ترکیب شود یا از رشد و نمواز فرهنگ گذشته که نتواند با این تغییرا جنبه

 کند.در آگاهی فرد و هم در روابط انسانی امکانات جدید ایجاد می هم م الهیکال .گیردمردم قرار می

 

 المُتَعالی المُحْکَمِ قَْد ظَهَرَ بِأمْرِهِ العالی تُمْ تَشْهَدونَ فی األرْضِ إنهُنْأ األبْدانِ... کُل ما یِیمَا یَخْرُجُ مِنْ فَمِهِ إنهُ لَمُحکُل »

تَشْهَدونَ ظُهورات الصنْعِیۀِ  وَ تَظْهَرُ مِنْهُ الصنایعُ بِأسبابِ المُلْکِ... کُل ما یَکونُ البَدیع... َو یَسْتَشْرِقُ هذا االسْمُ عَلی کُل ما

اهلل اِنها ألم  ممِنْ فَ  کُل حَرْفٍ تَخْرُج .. إن. ما ال سَمِعتُموهُ ِمنْ قَبْلُبَعْدُ  االِسِْم َو سَیَظْهَرُ مِنْ ظَهَرَ مِنْ هذا البَدیعۀِ، کُلها

که از دهان او جاری شود  ایهر کلمه)  ٤٨«الکَلِماتِ... کُل کَلِمَۀٍ تَظَْهرُ مِنْ مَعْدِنِ األمْر إنها ألم ، وَ کَذلِکَلحُروفَاتا

... کالم او بر همه مانند اوستناپذیر و بیخلل ۀدیده شود حاصل اراد جهان ... هر آنچه دربخش وجود انسان استحیات

و فرهنگ  شود... هر آنچه از علمآن اسباب ظاهره و صنایع و علوم ظاهر و کامل میه بخشد و بحیات می افکند ومی نور

حرفی که از دهان حق جاری  ...اهر گرددظ اید بعداًهرگز نشنیده ظاهر شده از این اسم مبارک است و چه بسا چیزها که

  کلمات است(أ منشاً و مبد شودمظهر امراهلل صادر  ای که ازحروف است و کلمه ۀهم شود چون مادر

 

گردد، از برای او بدئی و نهایتی غارب می الی ما ال نهایه حقیقت طالع و» سلسه ظهورات الهی فرمایند کهحضرت باب می

 و کارکرد مشخصی است الهی محدود به زمان معینی ظهورهر یک از مظاهر  سالترکه  آن وجود اب  ٤9«.نبوده و نیست

 هستند:الهی  ۀقدرت و اراد ظهور فرآیند مداوم و تدریجیاز  ناپذیرجدایی هر یک جزئی اما

  

وا ؤکُلهُْم َقدْ جا إلی عَلی قَبْلَ نَبیل، قُْل تاهلل بَعِْدهِ إلی أنْ یَصِلَ األمْرُ فَاْنظُرْ بِطَرِْف البَدْءِ فیما نَظَرْتَ إلی آدَمَ األولی ثُم مِنْ» 

مبران از اچشم درون در سلسله مظاهر وحی و پیه )ب« .مِنْهُمْ عَلی َما ُقدرَ لَهُم عَنْ مَشْرِقِ األمْر بِکتابٍ ... وَ أوتوا ُکل واحِدٍ

 را ... و هر یکز عالم امر ظاهر شدندکتاب الهی اا خدا که همه به قسم ب .باب( نظر نما آدم تا علی قبل نبیل )حضرت

  ٥0مقدر بود( مقامی

 

هم  طبیعت ، همان طور که در عالمگرایدمیبه زوال  حال تکامل روروحانی تمدن پیوسته در  منابعسرانجام چون 

 ۀوردا استفاده از استعارات موجود در طبیعت حضرت بهاءاهلل بشود. فرآیند تجزیه و تخریب آغاز می شود،مالحظه می

اجتماعی رو  و انسجام ر این دوره حیات اخالقینمایند. دتمدن را به شروع زمستان تشبیه می ۀرکود در پیشرفت و توسع



و  کاوش برای ئیهافرصتعنوان  به ها راشد آنمی یا و ندکه قبالً قابل حل و فصل بودهایی . چالشندرومی به انحطاط

 دهد واز دست می شرایط موجودارتباط خود را با  دینشوند. غیرقابل عبور میتبدیل به موانعی  ؛در نظر گرفتموفقیت 

دربارۀ معنا و ارزش  شک و تردیدنمایند. تر میهای اجتماعی را عمیقپاره شده و شکاف بیش از پیش چند اقدامات

 :فرمایندعصر حاضر می در این حالت حضرت بهاءاهلل در توصیف .افزایداضطراب و آشفتگی می روز به روز بر زندگی

 

 خودبینی ۀرا بر بستر ناکامی انداخته مردمانی که از باد شود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و اودیده می»

 اند نه دردمردمان را گرفتار نموده ۀاست که خود و هم اند اینداشتهاند پزشک دانا را از او بازسرمست شده

 ٥1«.انددوست را دشمن شمرده اند واست را کژ انگاشتهشناسند ردانند نه درمان میمی

 

 باظهور الهی جدید  مظهر یک .شوددیگر تکرار می بار فرآینداین  رسدبه پایان می ظهورات الهی از هنگامی که هر یک

 :غاز نمایدآ را بشری و پیشبرد تمدن در بیداری روحانی ۀ بعدشود تا مرحلالهی ظاهر می الهامات برخورداری بیشتری از

 

عالم  امریه تنطق فرماید ۀآن ذات قدم خود را بشناساند و به کلم مالحظه کن در حین ظهور مظهر کلیه، قبل از آن که» 

و  فرماید لمن الملک الیوممخلوقی با او نه ... این است آن یومی که می چنین خالق بوده وبوده و معلومی با او نبوده و هم

 ٥2«...نیست احدی مجیب

 

روع به روحانی و اجتماعی ش یک پارادایم جدید د ونتا زمانی که بخشی از عالم بشری ظهور جدید الهی را پذیرا شو

چنین وضعی امور و  گیرند. دراخالقی از اثرات مواهب الهی گذشته بهره می ، مردم از لحاظ معنوی وگیری نمایدشکل

ند، د یا به سخره گرفته شون، قوانین ممکن است اطاعت گردمانندند یا معوق بجامعه ممکن است انجام شو ۀوظائف روزمر

 این که آنچه مسلم است یا با شکست رو به رو شوند، اما دنکن است وسعت گیرماجتماعی و سیاسی مهای آزمون

نفوسی که « آخر الزمان»در اند. نهایت دوام بیاورد خشک شدهتا بی تواندنمی اجتماعیهای ایمان که بدون آن هیچ ریشه

و  آشفتهکه  هر قدر. این فرآیند آورندبه منبع نیروی خالقه رو می بار دیگر بصیرت روحانی برخوردارند از ذهن و

واکنشی غریزی  ییچنین جستجو د امانیند جلوه نمایاتناسب و ناخوشبی های مورد بررسی هر قدر، گزینهباشد آزاردهنده

فرمایند که اثرات ظهور حضرت بهاءاهلل می ٥٣ایجاد شده است. نظام زندگی بشر درخالئی  است کهبرخاسته از این آگاهی 

 این اثرات شوند.مظهر ظهور که نقطۀ کانونی ظهور الهی است نمیو محدود به حیات و تعالیم  شمول هستندجهان جدید

 ار اجتماع متداول درهای فرضپیش در موجود اتاقضنت بر امور بشری دارند، افزون، تأثیری روزبی آن که درک شوند

 بخشند.جستجو برای درک و فهم را شدت میسازند و آشکار می

 

و به همین نحو تا عالم  از عالم وجود است ناپذیرعدی جداییبُ یفرمایند که تسلسل ظهور مظاهر الهحضرت بهاءاهلل می

)خداوند بعد از موسی و « .آخر ی َو سَیُرْسِلُ مِنْ بَعُْد إلیبََعثَ اهللُ رُسُالً بَعَْد موسی َو عیس»: باقی است ادامه خواهد یافت

 ٥٤خواهد فرستاد( نیز ابدیترسوالن فرستاده و تا  ،عیسی

   

 

 



٨ 

 اهللیوم
 

هدف آن است که پروردگار پرتو جاودانگی هستی،  ه بهدانند؟ با توجمیه چ را یحضرت بهاءاهلل هدف تکامل آگاهی انسان

لِیَشْهَدَ الُکل فی نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ » :اهللحضرت بهاء خلقت خود آشکارا مشاهده کند و طبق بیانات ۀیندر آ را دخو کمالۀ جلو

د شَیْئاً إال وَ قَْد یَری اهللَ فیهِ حَ، وَ لیَصلَ الکُل ِبذلِکَ إلی ذُرْوَۀِ الحَقائِقِ حَتی ال یُشاهَِد أَبأنهُ ال إلهَ إال ُهوَفی مَقامِ تَجَلی رَبهِ 

که خدائی  به مقام مظهر تجلی پروردگارش و این ددت دهشها هر انسانی در درون خود و به واسطۀ خود که تا این) ٥٥«

حقیقت راهی گشاید و چیزی نبیند جز آنکه جلوه خدا را در آن مشاهده ج اوه جز او نیست و بدین گونه هر کسی ب

 (نماید

 

 اتحاد همۀ افراد انسانی در قالب نسبت به انسان لهی ارتقای آگاهیمظاهر ا متوالی ظهور زهدف ا ،نتاریخ تمددر بستر 

 بهاءاهللحضرت . را داردآیندۀ مشترک خود  انایی به عهده گرفتن مسئولیتتو است، موجودی واحد که یک گونۀ واحد

 فرمایند:می

 

دوست دارد که  شما )خداوند مهربان ٥٦«.وَ هیْکَل واحِد واحِدَۀٍ إنَّ رَبَّکُمُ الرَّحمنَ یُحِبُّ أنْ یَری مَنْ فی األکْوانِ کَنَفْسٍ » 

 (.یک روح و یک تن ببیند همه بشر را چون

 

مسائل حل به های کنونی خود نخواهد بود تا چه رسد چالش بشریت یگانگی ذاتی خود را نپذیرد قادر بر حل که زمانی تا

متحد اجتماع  فقط یک ٥7«.و اتفاق اهر نشود مگر به اتحادراحت ظ واین اصالح »: فرمایندمی آینده. حضرت بهاءاهلل تأکید

 حضرت بهاءاهللهای مناجات یکی از حس اعتماد و اطمینان درونی که وصفش در آن دخو در فرزندانتواند ی میجهان

لِیَصْعَدُنَّ بِذلِکَ  ْن فَضْلِکَ عََلیْهِمهذا مِ لَّ ما أمَرْتَ بِهِ عباَدکَ مِْن بَدائعِ ذِکْرَِک وَ جَواهِرِ ثَنائِکَکُ»آمده است را پرورش دهد: 

ر فرموده از فضل و بخشش م)آنچه به بندگان از ذکر و ثنا ا ٥٨«.فی کَیْنونیَّاتِهِمْ مِنْ عِرْفانِ أنْفُسِهِمْ لقَخذی إلی مَقَرِّ ال

 .(مقامی از عرفان حق که در وجودشان خلق فرموده فائز شونده اذکار ب آن ۀوسیله اوست تا ب

 

هدف رسالت  .پرورش دهدتواند تنوع و فردیت خود را می بشری است که وحدت حقیقجالب آن که تنها با دستیابی به 

وجود داشته  ٥9«یک گله و یک شبان»ق روزی که فقط قتح یعنی ؛همین بوده است مظاهر الهی در طول تاریخۀ هم

ۀ ورورد به آن در آستان نوع بشر از تمدن است که اینک یامرحله ،هدف دستیابی به این فرمایندحضرت بهاءاهلل می باشد.

 قرار دارد.

 

ۀ مقایس استفاده شدهبلکه در بیانات حضرت باب نیز  بهاءاهللیکی از پر معناترین تمثیالتی که نه تنها در آثار حضرت 

ی را پیموده است که مختلف حلخود مراجمعی  تکامل در راه . بشریتاست انسانبا مراحل تکامل فردی تکامل نوع بشر 

بشریت هستیم،  بلوغ جمعی ۀشاهد آغاز مرحل اکنون یک فرد است.بلوغ و  جوانی، ، کودکیشیرخوارگی یادآور دوران

 ٦0ها داریم.آنهای جدیدی همراه است که هنوز درک بسیار محدودی از فرصت ها ومندیبا توانای که دوره

 

. دشوار نیست ز چنین اولویتی برخوردار استوحدت ا اصل بهاءاهللم حضرت درک این که چرا در تعالی در چنن شرایطی،

مربوط به بهبود اوضاع ۀ پیشنهادات باید هم که یمعیار ، همچوناین عصر جدید است بندانگی نوع بشر همچون ترجیعیگ



یک مبنی بر اینکه  موروثی هایرداشتب فرمایند که انسان نوع واحد است وتأکید می بهاءاهللحضرت . بشر را با آن سنجید

عامالن  پیامبران ۀهم پایه و اساس هستند. از آن جایی کهد بیاقوام و نژادهای دیگر برتری دارخاص بر سایر قوم یا نژاد 

و هر فردی بر روی زمین  تعالیم و ظهورشان میراث جمعی و مشترک کل نوع بشر استهستند  یک ارادۀ واحد الهی

هم با آنچه برای منافع اجتماع مضر است و  هم تعصبگونه  روحانی است. پافشاری بر هر مشروع کل این سنت وارث

 .تعیین نموده مغایرت داردالهی برای این عصر  ۀاراد

 

اختالف سبب  اتفاق منور گردید لوجه اهلل در مقری حاضر شوید و آنچه ای احزاب مختلفه به اتحاد توجه نمائید و به نور»

مقتضیات عصر اوامر و  احزاب به افق اعلی متوجهند و به امر حق عامل نظر به ... شکی نیست جمیعیداست از میان بردار

عناد ظاهر گشته باری بعضد  عند اهلل بوده و از نزد او نازل شده و بعضی از امور هم از احکام مختلف شده و لکن کل من

 ٦1«...بشکنید ایقان اصنام اوهام و اختالف را

 

را  یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگرۀ سراپرد» :خوردمی به چشم بهاءاهللسراسر آثار حضرت وحدت در موضوع 

 و نیز( ادیان معاشرت کنید ۀبا شادی و صمیمیت با پیروان هم) ٦٣«.عاشروا مع االدیان کلّها بالروّح و الرّیحان» ،٦2«.نبینید

 .٦٤«ربار یک دارید و برگ یک شاخسا ههم»

 

و انواع  از واحد خانوادهبا شروع  بشررخ داده است.  اجتماعی دهیسازمان تکامل شیوۀ قالب فرآیند بلوغ بشریت در

شهر و اخیراً ملت بنا نماید. این  قوم، قبیله،اجتماعاتی بر اساس  توانسته استدرجات مختلف از موفقیت با  یافتۀ آنبسط

 شده است تحرک و موقعیت الزم را برای رشد و توسعۀتر ین حال پیچیدهتر و در عبه تدریج وسیعبستر اجتماعی که 

و این رشد و توسعه به نوبۀ خود زمینۀ تعدیالت همواره جدیدتری را در بافت اجتماع   فراهم نموده بشر بالقوۀاستعدادهای 

د باید بتواند تنوع نژاد انسانی اجتماع جدی نظام اجتماعی است.تحول کلی  مستلزم بشریت بلوغ بنابراینایجاد کرده است. 

. اند بهره جویدفرهنگی تلطیف شده ۀهزاران سال تجرب یکه در طهایی را در برگیرد و از دامنۀ وسیع استعدادها و بصیرت

ستریح عنایت الهی ساکن م ۀکمال اتحاد و اتفاق در ظل سدره بامروز روز فضل اعظم و فیض اکبر است باید کل »

 ٦٥«.علّام الغیوب حقگر گسترده گردد ان ربّک لهو الدی بساط عالم جمع شود و بساط ... زود استباشند

 

عدالت در برقراری  جهانی اجتماع و رسیدن به وحدتتحول  ترین وسیله برایفرمایند که مهمتصریح می بهاءاهللحضرت 

 رخوردار است:جایگاه محوری در تعالیم حضرت بهاءاهلل باین موضوع از  تمامی امور انسانی است.

 

 .بین عباد اعتساف خاموش منمائید و مقصود از آن ظهور اتحاد است بادهای مخالف ظلم وه سراج عباد داد است او را ب»

 ٦٦«.عالم تفسیر آن را کفایت ننماید در این کلمه علیا بحر حکمت الهی مواج دفاتر

  

 :فرمایندبشریت روشن نمودند. ایشان می بلوغ عصربرای این اصل را  هایداللت در آثار بعدی خویش بهاءاهللحضرت 

دهی امور خود این اجتماع در سازمان که این است و از لوازم ضروری پیشرفت تمدن ٦7«اناث و ذکور عند اهلل واحد بوده»

. د نه فقط به یک قوم خاصنتعلق دار یتبشر ۀبه همۀ زمین منابع طبیعی کرگر سازد. حقیقت را به طور کامل جلوه

 و فقر مفرط ثروتاجتماع البته شایستۀ پاداش و مزد متفاوت است، اما رفاه اقتصادی درجات مختلف از مشارکت در 

میان بر هر کشور، باید از اقتصادی حاکم-اجتماعی فلسفۀقطع نظر از  ،است جهانگیر بیشتر ملل که امروز گریبان فاحش

 برداشته شود.
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 ابالغ پیام به سالطین
 

. اندنازل شده تضییقاتو تحت شدیدترین  شرایط تریناغلب در سختها اشاره شد ا کنون در این متن به آنکه ت آثاری

 بهاءاهللحضرت در طول سفر از بغداد نثار  که احترامات سرشاری که تانبول واضح شدبه اس یانتبعید اندکی پس از ورود

در  و همراهانش به پایتخت« بابیان»پیشوای  انتقال بر عثمانی مسئوالن حکومت. تصمیم دیری نخواهد پاییدبود شده 

ایران از بیم این  سفیر ٦٨ر هراس کرد.نمایندگان حکومت ایران را بیش از پیش دچا ایالتی دورافتاده ها بهآنعوض تبعید 

ز آنان را نی مانای بلکه را بر انگیزد های بانفوذ دولت ترکشخصیتمدلی که وقایع بغداد تکرار شود و این بار نه تنها ه

ه کرد کبود. او چنین استدالل می عثمانی دورتری از قلمرو امپراطور ۀبه نقط یاناعزام تبعید خواستار مصرانه ،موجب شود

 داشته باشد. دینیعواقب سیاسی و  امکان داردپایتخت  جدید در پیام دینییک انتشار 

 

حضرت  ۀخود را دربارۀ عالی پاشا، صدر اعظم، عقیدید. اومت ورزابتدا دولت عثمانی در مقابل چنین اصراری شدیداً مقدر 

خضوع و در کمال ، نمونه با رفتاری ،بسیار عالیقدر مردی» ب چنین اظهار نموده بودرسیاسی غهای ه دیپلماتب بهاءاهلل

زیرا  بود« ماسزاوار نهایت احتر» بهاءاهللاین وزیر تعالیم حضرت ۀ به عقید «.مرتبهبزرگو شخصیتی بسیار  خشوع

 ٦9اشت.دمی از میان بربود امپراطوری ع تاب انو مسلمانان، یهودیان مسیحی دینی را که باعث جدایی هایخصومت

 

. در پایتخت عثمانی شکل گرفت در اذهان اولیای امور امپراطوری عثمانی نظوءو س ناخشنودی  ای ازدرجه به تدریجاما 

 گیریرشوه .از کفایت الزم برخوردار نبودند معدودی،غیر از  همه ن بود کهاقتصادی در دست درباریا قدرت سیاسی و

آن  گوشه و کناراز  گروه های مردمی را که مغناطیسیپایتخت همچون  و چرخاندرا میروغنی بود که دستگاه حکومتی 

 چنین کرد.د جلب میبه خو آوردندبه آن جا هجوم میفوذ ن و مقامدر جستجوی کسب  های اطرافسرزمینامپراطوری و 

 محض ورود به قلمرو دولت عثمانی به تتح هایسایر ممالک یا سرزمین ۀبرجست هایکه شخصیت رفتانتظار می

این  بپیوندد. در آنانپروردگان و دست گویانتملق امپراطوری به جمع دربار یادر تاالرهای پذیرائی رجال و وزرتانبول اس

نزد اخالقی بیو  سفسطهو به  بودند که با یکدیگر در رقابت یسیاسی ایرانیان ای تبعیدهمیان هیچ جمعیتی به قدر گروه

 .شهرت نداشتندوءس شدندعموم شناخته می

 

 ایران و احساس همدردی نسبت به دولت متداول خصومتاز  با وجود اصرار یارانشان مبنی بر این که بهاءاهلل حضرت

روشن ساخته بودند که هیچ تقاضایی از اولیای امور  ،کننداستفاده د به نفع خو های وارده بر ایشانه رنجنسبت ب موجود

 از این بهاءاهللولی حضرت  رفتندتشان میمحل اقام با ایشان بهای از وزیران دولت برای مالقات . گرچه عدهندارند

و به عنوان مهمان وی در  لطاندعوت سه که ب داشتنداظهار می . ایشانودندنمشخصی نمیۀ ترین استفادها کوچکفرصت

مشیرالدوله، سفیر ایران،  میرزا حسین خان ها بعدلمسائل روحانی و اخالقی است. سا ایشان دغدغۀ واستانبول هستند 

 نشهموطنا عدم درستکاری  ای که حرص وآورد و از لطمهبه یاد می وقتی که دوره مأموریت خود را در پایتخت عثمانی

 بهاءاهللحضرت رفتار انگیزی زبان به ستایش شگفترز ، به طکندمی شکوهبول وارد آورده بود تاناسبه شهرت ایران در 

اما در همان  70که توانست در دورۀ اقامت کوتاه ایشان در این شهر سرمشقی برای دیگران فراهم کند. گشاید، رفتاریمی

 بهائی براییان تبعید را پوشش حضرت بهاءاهلل رفتار وفرصت را غنیمت شمرده  میرزا حسین خان و همکارانش زمان

مسئولین  این فشارها، دادند. تحتجلوه می بر ضد امنیت عمومی و دین رسمی کشور هاییتوطئه نگاه داشتنپنهان 

منتقل ادرنه  کوچک و دورافتادۀ شان را به شهرو خانواده بهاءاهللگرفتند که حضرت  عثمانی عاقبت تصمیم حکومتی



های مناسب اقامت داده در خانه و در اوج سرمای شدید زمستان صورت گرفت. تبعیدیان که با عجله تبعیداین . کنند

گر چه به هیچ انداشتند، سال سراسر رنجی را سپری کردند.  شان را در اختیارلباس کافی و سایر مایحتاج ه بودند ونشد

بی دلیل و به شکلی ا داده نشده بود، واضح بود که هجرمی محکوم نشده بودند و هیچ گاه فرصت دفاع از خود به آن

 گرفته بودند.زندانیان حکومت عثمانی قرار  ۀدر زمرمستبدانه 
 

 .اهمیت نمادین چشمگیری داردسپس به ادرنه  بول وتاننظر تاریخ ادیان تبعید پی در پی حضرت بهاءاهلل به اساز نقطه

 از یافتانتشار می زمین ۀدر سراسر کرام دینی مستقل که به زودی یک نظمؤسس  ظهور الهی، برای اولین بار یک مظهر

ادیان بزرگ عالم از  ه بود. سایرگذاشت«غرب» بر خاک و قدم نمودهعبور  سازدجدا میآسیا را از اروپا  ۀباریکی که قار ۀتنگ

ا اشاره به حضرت بهاءاهلل ب. بودند گذرانده قاره همان در منحصراً را خود رسالت ۀها دورموسسان آنو بودند  آسیا برخاسته

هنگامی حضرت مسیح و حضرت محمد  حضرت ابراهیم،قبل، به ویژه ادیان  ظهوراتترین تاثیرات این نکته که مهم

 همان خواهد شد اماعصر بدیع نیز فرمایند که در این بینی میآشکار شد که تعالیمشان به غرب گسترش پیدا کرد، پیش

)حق از شرق 71«.. تَفَکروا فیهِ یا قَوْمُثارُهُآ قُْل إنهُ َقدْ أشْرَقَ مِْن جِهَۀِ الشرْقِ وَ ظَهَرَ فی الغَرْبِ»تر: به مقیاسی بس وسیع

 باید در آن اندیشید( ای است کهظهور فرمود و در غرب آثار او ظاهر شد و این نکته

  

تا  نمودند انتخابرسالت خود  یعمومعالن رای ابهاءاهلل این زمان را ب شاید جای تعجب نباشد که حضرتبدین ترتیب 

ابالغ علنی  نموده بود پشتیبانی و اطاعت پیروان حضرت باب را در سراسر خاورمیانه به خود جلب امری را که به تدریج

به  اسناد در تاریخ ادیان ترینتوجهقابلصورت گرفت که از  ای بیانیهدر قالب صدور مجموعه فرمایند. این اعالن عمومی

اهلل را ومی و طلوع دهندقرار می مخاطب را «سالطین و زمامداران عالم»الهی ظهور مظهر ها این پیام درند. رومی شمار

به  آنانگرفت از سرعت می جهانسراسر در  تصوری که آن زمانو غیرقابل تغییرات شگرف فرمایند و با اشاره بهاعالن می

حضرت بهاءاهلل . برای برقراری وحدت نوع انسان به پا خیزند تا نمایندبشر دعوت می اءامنای رحمن و معتمدین ابن عنوان

ها، ۀ اکثر آنمطلق حکومتنزد تودۀ مردمشان و همچنین به دلیل ملوک  زمامداران و فرمایند به دلیل حرمت اینمی

اش عدل الهی قوۀ محرکه واش وحدت مشخصهجهانی که ی یعنی نظم« صلح اعظم»در تأسیس قدرت آن را دارند که 

 باشد مشارکت نمایند.

 

ۀ با مطالع تجسم کند.زیستند سالطین قرن پیش در آن می فضای فکری و اخالقی را کهدشوار بتواند امروزی  ۀخوانند

که  ها مردمانی دیندار بودندآن ۀهم شود که جز در چند مورد استثنائی،واضح می هاو مکاتبات خصوصی آن نامهزندگی

 انجیل، و معتقد بودند که توراتنقشی اساسی داشتند  لب به عنوان رهبر دینی کشورشان در زندگی روحانی ملت خوداغ

 الهی مذکور در اقتدار و مرجعیت بهدرت خود را مستقیماً اکثر این سالطین ق. قرآن عاری از هر گونه سهو و خطاست یا

به عنوان ها گفتند. آناز آن سخن می و شور و حرارت دادند، مرجعیتی که قاطعانهنسبت میمقدس  کتبهمین 

افسانه  هادر نزد آن« ملکوت الهی»و  «آخر الزمان» های مربوط بهیشگوئی. پشدندمنتخبان درگاه الهی در نظر گرفته می

ی که مسئولیتت به علاستوار بود و  هابر آن به تمامی نظم اخالقی رفت کهبه شمار می ینبود بلکه حقائق مسلمتمثیل یا 

 دربارۀ آن موارد مورد بازخواست قرار می گرفتند.عهده داشتند ر پیشوا ب به عنوان

 

 ای فکری نوشته شده است: چنین فض خطاب بهحضرت بهاءاهلل های نامه

 



... إیاکُمْ أنْ  عِنْدَکُْم لَوْ أنْتُمْ تَعْرِفونَ لُهُ ما... هذا أمْرٌ ال یُعادِمیوالقَ  تی المالِکُ َو المُلْکُ لِلهِ المُهَیْمِنِأَیا مَعْشَرَ المُلوکِ قَْد »

نا ئنَتَصَرفَ فی مَمالِِککُمْ بَلْ جِ ... تاهللِ ال نُریُد أنْر السماءِعَنْ فاطِ الدنیا متَحْجُبَک یَمْنَعَکُمُ الغُرورُ عَنْ مَشْرِقِ الظهورِ أوْ

ه این ... بدانید کمقتدر مختار است مده و سلطنت از آن خدای)آن که مالک و سلطان عالم است آ 72«.القُلوبِ لِتَصرفِ

... بدانید که ما را به مملکت و انیدو خالق جهان محروم م ظهور أاز مبد غروره ... مبادا بظهور را مثل و مانندی نیست

 (.قلوب اهل عالم استبه دست آوردن  ما . رسالتنظری نیست سلطنت شما

 

الخائِنینَ. سَتُسْألونَ  تَظْلِموهُمْ َو ال تَکونُن مِنَ وا فی أماناتِهِ وَ الننْ ال تَخاأَ  اَماناتُ اهلِل بَْینَکُمْ، إیاکُمْ ءَراثُم اعْلَموا بِأن الفُق»

 ... نی َو فَقیرٍِمنْ کُل غَ العَدْلِ وَ یُعْطی کُل ذی َحق حَقهُ، وَ یُوْزَنُ فیه کُل األعْمالِ  عَنْ أمانَتِهِ فی یَوْم الذی یُنْصَبُ فیِه میزانُ

 

 مْنَعوا، وَ إنْ لَنْ َ و کونوا مِنَ العادِلینَ بِالعَدْلِا فیما وَرَدَ عَلَیْنا، ثُم احْکُموا بَیْننا وَ بَیْنَ أعْدائِنِ اسْتَبْصِروا فی أمْرنا وَ تَبَینوا ثُم

)فقرا امانت 7٣ «.بَیْنَ العِبادِ َو تَکونُن مِنَ المُفْتَخِرینَ رونَفْتَخِ تَیْءٍشَ ، فَبِأیوَ لَنْ َتأخُذوا حَق المَظْلومِظُلْمِهِ  الظالِمَ عَنْ 

میزان عدل برپا  .امانت او باز پرسیده خواهد شد یقین در روز جزا از . بهعدالتی نبایددر آن خیانت نشاید و بی .خدایند

 سیده خبر گیرید و بین ما و... پس از آنچه بر ما رسنجیده خواهد شد چه فقیر خواهد بود و اعمال هر کس چه غنی

 مظلوم را نگیرید به چه چیز افتخار رفتار کنید. اگر دست ظالم را از تجاوز کوتاه نکنید و حق دشمنان ما به عدل

 ؟(کنیدمی

 

إذاً ال تَقْدِرونَ   ِبعَدِْلهِ.اهللُ م، و یَأتیکالجِهاتِ ...یَأخُْذکُمُ الَعذابُ مِنْ کُلناکُم فی هذا الکِتابِوَ إنْ لَنْ تَسْتَنْصِحوا بِما انْصَح» 

 الهی شما را خواهد گرفت و شما را یارای مقاومت عذاب... اگر پند نپذیرید) 7٤«.أنْ تَقوموا مَعَهُ وَ تَکونُن مِنَ العاجِزینَ

 (.ود و در آن هنگام عجز خود را خواهید دیدب نخواهد

 

. از خود نشان ندادند« صلح اعظم»ت بهاءاهلل در مورد نسبت به بینش حضر العملینوزدهم هیچ عکس زمامداران قرن

ها و هنرمندان، روزنامهدانشگاهیان،  ها،پارلمان یابلکه اعض شاهاننه تنها  گرایانه و گسترش امپریالیستییمل نماییبزرگ

قدر هم ی تحول اجتماعی هر هاطرحب ساخته بود. جهان غر زمندیپیرو گران پرشورترویج را مهم مؤسسات دینی

گرایی ای از مادههای جدید که برخاسته از موج فزایندهازدحام ایدئولوژیگرایانه، به سرعت در دام خیراندیشانه و آرمان

در مورد خدا و  دعا که به تمام آن چه که بشریت می توانداسیر این ا در مشرق زمین، جهان اسالمافتاد. بود می جزمی

روحانی عالم  برتریکه  ینسبت به نوع بشر خصومت ومودت روز بیشتر در جهل، خ ، روز بهیافته دستحقیقت بداند 

 رفت.میفرو کردند تصدیق نمی اسالم را
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 اقدسض ورود به ار
 

بینی پیش ته بودندعثمانی نتوانس مسئولین حکومتی افتاده بود فاقجای تعجب است که با وجود وقایعی که در بغداد ات

پس از  یکی دیگر از مراکز مهم ایالتی چه نتایجی خواهد داشت. در عرض یک سال رار حضرت بهاءاهلل درکنند که استق

و روشنفکران در میان ای برجسته هایشخصیت پرشور ادرنه، زندانی آن دولت در آغاز توجه و سپس تحسین به ورود

ضرت بهاءاهلل را بسیار مورد مدح و ستایش قرار آنانی که حدو نفر از  به خود جلب نمود. را آن ناحیهمسئوالن اداری 

نگرانی و این موضوع  از اعاظم رهبران سنی بود پاشا حاکم آن ایالت و دیگری شیخ االسالم یکی خورشید دادندمی

 قدیس و فیلسوف اخالقیک عامۀ مردم، و  یزبانانشان. حضرت بهاءاهلل در نظر مبرانگیخته بود نمایندگان کنسولی ایران را

که در جمع کثیری از  شداتی دیده میایشان بلکه در تغییر خود زندگی ۀتعالیمشان نه تنها در نحو اعتباربودند که 

 7٥.ایجاد کرده بودند شتافتنده مالقات ایشان میافتاده در امپراطوری عثمانی بر زائرین ایرانی که در این مرکز دو

  

 در ایران خود انتشاربه  جنبش بهائی که به زودی  را متقاعد ساخت که این وقایع غیر منتظره سفیر ایران و همکارانش

در این دوران  .دایرۀ تاثیرگذاری خود را خواهد افزود همسایه و امپراطوری رقیب آن دولت نیز در کشورداد، ادامه می

 هایور و کوشششورش مردمان خود آن کش، تزاری روسیه ر حکومتتهاجم مکرمعرض در  امپراطوری متزلزل عثمانی

از قلمرو ترکیه  های مختلفیقصد جداسازی بخش دلسوزیر به تظاه که با قرار داشت های انگلیس و اتریشمداوم دولت

برای  یلی فوری و جدیداروپائی ترکیه دال هایاستان این اوضاع و احوال ناپایدار سیاسی دربه خود را داشتند. و الحاق آن 

 بهاءاهلل، جایی که حضرت دورتری منتقل کنند ۀمستعمربه را  یانآورد تا تبعیده وجود قبول درخواست سفیر ایران ب

 ، دیگر ارتباطی داشته باشد.غربیک یا خواه ترهای تاثیرگذار نتواند با حلقه

 

شهرتی  بارۀاو در همراه با تحیرهای گزارشبازگشت  ، فؤاد پاشا، از مسافرت به ادرنهترکیه ۀکه وزیر امور خارجهنگامی 

در چنین جو فکری،  بخشید. بودند به پیشنهاد سفارت ایران اعتبار نمودهآن ناحیه کسب سراسر  که حضرت بهاءاهلل در

 سربازانبه شدت محدود کند. یک سحرگاه و بدون اطالع قبلی، همان خود را تصمیم گرفت مدولت عثمانی ناگهان 

که خود را برای عزیمت به مقصدی نامعلوم  ه شددستور دادیان تبعیدکردند و به  محاصره حضرت بهاءاهلل را ۀعثمانی خان

 آماده نمایند.
         

وف عکا بود که در ساحل اراضی مقدسه )فلسطین آن زمان و خم شهر-، قلعهی که برای تبعید نهائی انتخاب شده بودلمح

شیوع امراض گوناگون معروف بود و  هوا وبه بدی آب و  عثمانی در سراسر امپراطوری عکا .داشتامروز( قرار  اسرائیل

فت مدت زیادی تحت آن رکه انتظار نمی یمجرمین خطرناک حبس مجازات و برای ایمستعمرهبه عنوان آن از دولت 

اعضای خانواده و جمعی از پیروانشان که به  ابهاءاهلل ب حضرت 1٨٦٨ اوت. در ماه کردشرایط دوام بیاورند استفاده می

در قلعه محبوس بسیار  رنج و آزار و اذیتشده بودند به عکا وارد شدند و مدت دو سال با تحمل  تبعیدهمراه ایشان 

 برای تحت حبس خانگی قرار گرفتند. بود لیمح تاجرانیکی از ه متعلق ب همان نزدیکی در عمارتی در . سپسبودند

حضرت بهاءاهلل ر وعاظ بر سر منابکردند چرا که می دوری یانتبعید هر گونه ارتباط با شهر از خرافاتی مدتی طوالنی اهالی

 های غیر اخالقی معرفی نموده بودند. در این فاصلهکفر و مرام مروج و عمومی مو دشمن نظ «خدای ایرانیان»عنوان  را به

 7٦.ها تحمیل شده بود جان سپردندبر آن بر اثر کمبودها و شرایط دشواری که ز تبعیدیانچندین نفر ا

  



به عنوان محل حبس حضرت بهاءاهلل از  هترین نکته انتخاب اراضی مقدساندیشیم جالب توجهه به آن دوران میحال ک

فلسطین، سرزمینی  بود. دینی ایشان جانب عوامل حکومتی و روحانیونی است که هدفشان از بین بردن تاثیر و نفوذ

در ، شمارندعالم الهی و عالم بشری محترم می اتصاله عنوان نقطۀ را ب مقدس برای سه دین توحیدی بزرگ جهان که آن

حضرت بهاءاهلل به  قبل از ورود . فقط چند هفتهاهمیتی منحصر به فرد داشت هزاران سال قبل از آن نیز همچونآن زمان 

با (، از اروپا German Protestant Templerهای آلمان )پروتستان ای از رهبران نهضت هیکلیون اززندان عکا عده

 حضرت مسیح که معتقد بودند ازشوند و  رکوه کرمل مستق ۀتا در دامن ه بودندکت نمودرطرف ارض اقدس ح کشتی به

زندان  و مشرف بر که در ساحل خلیج هاآن های کوچکسردر خانه بر در شرف وقوع است استقبال کنند. رجعتش

 77خورد.به چشم می« نزدیک استپروردگار » نهایی همچونوشتههنوز سنگ شده بودبنا عکا  در بهاءاهلل حضرت

 

از  . ایشان در تعدادیدادند ادامه که در ادرنه آغاز فرموده بودند به زمامداران جهان ارسال نامهبه  در عکا حضرت بهاءاهلل

تحقق که  ، هشدارهاییدهندهشدار می شان نسبت به جزای الهیرفتاروءس به علت غفلت و سران و ملوک را هااین نامه

 فؤاد، به عکا یانکمتر از دو ماه بعد از ورود تبعیدبرای مثال،  . ها به بحث و گفتگویی داغ در خاورمیانه دامن زدآن شگرف

به یک باره از  نقش داشت  حضرت بهاءاهلل تبعید در تسریع و بی اساسش کذبعثمانی که اظهارات  ۀپاشا وزیر خارج

شده بود که در  در بیانی از حضرت بهاءاهلل ذکر این واقعه .درگذشت لبی در فرانسهق ۀو بر اثر سکت مقام خود برکنار شد

عثمانی در متعلق به  هایسلطان و از دست رفتن سرزمین سقوط و مرگ، عالی پاشا وی؛ صدراعظم همکار آن برکناری

 7٨دند.نموده بوبینی پیوست پیش به وقوع دیگری را که یکی پس از دیگری اروپا و سلسله وقایع

 

از قدرت  اشاستفاده وءو سصداقت عواقب عدم نسبت به ای به ناپلئون سوم امپراطور فرانسه او را حضرت بهاءاهلل در نامه

 ... أغرکَ عَمَلِکَاءَمِنْ کَفکَ جَز ، وَ یَخْرُجُ المُلْکُلِفُ األمورُ فی مَمْلَکَتِکَِبما فَعَلْتَ تَخْتَ» :دهندهشدار می با این عبارات

عِزکَ لَعَمْری إنهُ ال َیدومُ.«79) قلمرو تو دچار آشفتگی خواهد شد و امپراطوریت را از دست خواهی داد و این جزای اعمالی 

(.و قدرتت را بقائی نخواهد بود عزت ؟ به جانم قسم، کهبالیی... به شکوه و جاللت مایاست که مرتکب شده  

 

فرانسه و  بارمصیبتجنگ  ۀدربار قرن نوزدهم در فرانسه،ریخ سیاسی معاصر تا محقق( Alistair Horneآلیستر هورن ) 

 در شاید» :نگاردچنین می ،هشدار حضرت بهاءاهلل شدبه سقوط ناپلئون سوم در کمتر از یک سال بعد از  پروس که منجر

 (Peripateia) ایریپتپ یونانیان که آنچه یا بار از اوج عزت به حضیض ذلتمصیبتسقوط  از آورترشگفت اینمونهتاریخ 

و جالل ظاهری  از اوج شوکت دوران مدرن هیچ ملتی با این درجه برخورداریدر  مطمئناً. وجود نداشته باشد نامندشمی

 ٨0«چنین پستی و خواری نیفتاده است.های مادی در مدتی بدین کوتاهی به و موفقیت

  

 سلطنتی نیروهایمنجر به هجوم  غیرمنتظره در اروپا که ییرویدادها چند ماه قبل از وقوع سلسله حضرت بهاءاهلل تنها

چنین تأکید  (Pope Pius IX) خطابی به پاپ پیوس نهم، در شدکشور  به قلمرو پاپ و الحاق رم به آن ایتالیا جدید

الحَصادِ  منهُ َقدْ أتی یَوْإِ ...مَواْلکَ کما کانَ ... کُنْالمََلکوتِ دَعِ المُلْکَ لِلمُلوکِ وَ اطْلُعْ مِنْ أفُقِ البَیْتِ مُقْبِالً إلی» فرمایند:می

و با  واگذار )پادشاهی را به پادشاهان ٨1«.النارِ ما یَنْبَغی لها و ألْقَی فی خَزَنَ ما اخْتارَ فی اَواعی العَدْلِ .  بَیْنَ األشْیاءِ صلَف وَ

درستی که روز درو خرمن فرارسیده و همه چیز  ... بهباش که موالیت بود چنان ...به ملکوت از خانه به درآی جهمتو ییرو

سوختن بود در  را که الیق یافته است. خداوند آنچه را برگزیده است در مخازن عدالت حفظ فرمود و آنچه جدائی از هم

 آتش افکند.(

 



روس فرانسه و پسپاهیانش در جنگ  پادشاه پروس که (Wilhelm I)  ویلهلم اول به تاب اقدسکدر حضرت بهاءاهلل 

 سقوط ناپلئون سوم و از آنچه بر سایر فرمانروایان فاتح در جنگ گذشته است پند که از هشدار دادندپیروز شده بودند 

امپراطور آلمان به این  هغرور او را از شناختن مظهر ظهور الهی باز دارد. حضرت بهاءاهلل عدم توجو اجازه ندهد گیرد 

 :مشهود است کتاب اقدس کامالًبعدی مربوط به این موضوع در های در قسمتکته . این نبودند بینی نمودهپیش هشدار را

 

البَرْلین وَ لوْ  أخْری و نَسْمَعُ حَنینَ ۀمَر ک، وَ لاءِجَزلسُل عَلَیْکِ سُیوفُ ا ، َقدْ رَأیْناِک مُغَطاۀً بِالدماِء بِمایا شواطئَ نَهْر الریْنِ»

بر تو  ای زیرا شمشیر جزادیدیم که از خون پوشیده شدهتو را راین،  ۀهای رودخانه)ای کران ٨2«.أنها الیوْم علی عِز مُبین

 (.است برخواهد خاست امروز در کمال عزت دیگر بار نیز چنین خواهد شد و ناله و فریاد برلین کهو  .کشیده شده بود

 

لحن  اندای جمهور امریکا صادر فرمودهو دیگری به حکام و رؤس ٨٣ویکتوریاۀ مهمی که حضرت بهاءاهلل یکی به ملک پیام دو

 لغوحکم  صدور به خاطر پیشقدم شدنش در ویکتوریا را ۀنخست، حضرت بهاءاهلل ملک مورددر کاماًل متفاوتی دارند. 

رار رد ستایش قوم را مردم حکومت بر اساس اصل نمایندگی و نمایندمیبریتانیا تمجید  بردگی در سراسر امپراطوری

دارد و مشابه  فرمانحقیقت حکم که در دعوت  ا یکشود و بآغاز می« یوم اهلل»فرارسیدن  دوم با اعالندهند. خطاب یم

روا الکَسیرَ بأیادِی الَعدْلِ، َو کَسروا الصحیحَ بجا» رسد:پایان می به شودهایشان دیده نمیمپیاهیچ کدام از سایر آن در 

 های اوامرهنارا پیوند دهید و ستمگر را به تازیشکستگان  های عدل)به دست ٨٤«...یمِاآلمِرِ الَحکبِسِیاطِ أوامِرِ رَبکُم  الظالِم

 (.هم شکنیدپروردگار آمر و حکیم خود در
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به مثابه نور و تاریکیدین   
 

اند به شدت محکوم دهدر طول تاریخ بین انسان و ظهورات الهی ایجاد کر یافتهدین سازمان حضرت بهاءاهلل موانعی را که

اند، با هوش بشر که در مسیر غلط به کار افتاده تکمیل شده نند. تعصباتی که از خرافات عامه سرچشمه گرفته وکمی

اند. قوانین تعامالت اجتماعی که برای تحمیل شده مکرراً بر فرآیندی الهی که هدفش همواره روحانی و اخالقی بوده

 منسوخی از م قرار گیرند، مبنای ساختارهایمرد ۀاند به جای آن که در خدمت عامهحیات جامعه ظاهر شد استحکام

 بشر، نوع ابزار تریناصلی فکر، قوای از استفاده از حتی. کنندمی سنگینی مردم ۀهای توداند که بر شانهشده قواعد و عمل

بین  از است آن به منوط انسانی تمدن هک علم و دین میان تعامل و گفتگو که آن نتیجه. است آمده عمل به جلوگیری

 رفته است.

 

حسن شهرت خود را از دست داده است. بدتر آن  و اعتبار جهان سراسر در دین که است آن آورتاسف ۀپیامد این تاریخچ

است. حضرت بهاءاهلل بیش از یک  ترین عامل نفرت و جنگ در بین مردم جهان شدهمهلک یافته خودکه دین سازمان

آن بسیار صعب مگر ید قدرت الهی  اءضغینه و بغضای مذهبی ناریست عالم سوز و اطف»قبل چنین هشدار دادند:  قرن

 ٨٥«عقیم نجات بخشد. ناس را از این بالی

 

اند که از جانب خدا سخن فرمایند در بارگاه الهی رهبران دینی عالم که در طول تاریخ چنین انگاشتهحضرت بهاءاهلل می

را دارایی شخصی خود جلوه دهند و  م الهیند.کوشش آنان بر این که کالئول این وضعیت اسفناک هستگویند مسمی

ترین مانع در راه پیشرفت تمدن بوده است. بسیاری از این نمایی خود سازند بزرگبزرگ ۀتوضیح و تفسیر آن را وسیل

هی نسبت به آزار و اذیت و صدمه وارد کردن به رهبران دینی برای دستیابی به اهداف خود در هنگام ظهور پیامبران ال

 اند:هیچ تردیدی به خود راه نداده هاآن

 

اند که زمام آن مردم درکف کفایت و در همه اوقات سبب صد عباد و منع ایشان از شاطی بحر احدیه علمای عصر بوده»

به اذن  ءانبیا ۀنمودند چنانچه هممنع میو بعضی از عدم علم و معرفت ناس را  ایشان بود و ایشان هم بعضی نظر به حب

 ٨٦«شهادت را نوشیدند. علمای عصر سلسبیل ۀو اجاز

 

انگاری در ادیان آنان را نسبت به مسئولیتی که با چنان سهل ۀحضرت بهاءاهلل در یکی از آثار خود خطاب به پیشوایان هم

 دهند:اند هشدار میگرفته طول تاریخ به عهده

 

قَلْبُهُ  مَِن المُتقینَ. کَذلِکَ اإلِنْسانُ إذا فَسَدَ قوا اهلل وَ کونوا تتَغَیرَتِ األنْهار المُنْشَعِبَۀُ مِنْها. اِ تلِ عَیْنٍ إذا تَغَیرَمْ کَمَثَمَثَلُکُ»

ید که ب)شما همچون چشمه آ ٨7«فْنانُها وَ أوراقُها َو أثمارُها.ا غصانُها وَأَ تَفْسُدُ  أرْکانهُ. َو کَذلِکَ الشجَرُ إنْ فَسَدَ أصْلُها سُدُفْتَ

 بدنش فاسدای اجز ۀاگر تغییر کند نهرهای جاری از آن نیز تغییر خواهند کرد. انسان نیز اگر قلبش فاسد شود هم

 (فاسد خواهد گشت. اش فاسد شود، شاخه و برگ و میوه آنخواهند شد. درخت نیز هنگامی که ریشه

 

 این ۀبود اعالم داشتند که دور نیرویی عمدهکیشی دینی ان راستسراسر جه که در یانات که در زمانی نگاشته شدهاین ب

من بعد  اءای معشر علم»جهان نقش اجتماعی ندارد:  روحانیون دیگر در تاریخ ۀطبق و است شده منقضی عمالً قدرت



 اسالم بود یز علماتوز که احضرت بهاءاهلل خطاب به یکی از مخالفین کینه ٨٨«نخواهید یافت... خود را صاحب اقتدار

. قَْد عالِمُتلاهللِ الغَنی ا یُدرِکُها الزوالُ مِنْ لَدَی مَثَلُکَ کَمَثَلِ َبقیۀ اثر الشمْشِ عَلی رؤوِس الجِبالِ سَوْفَ»فرمایند: چنین می

در متعال از میان ند قاکوهی که به زودی به حکم خداو ۀ)تو چون آخرین اثر آفتاب بر قل ٨9«الِکَ...ثمْأَعِزکَ َو عِز  خِذَأُ

 (تو و از امثال تو گرفته شده است.عزت از  .خواهد رفت

 

که از چنین  ایاستفادهوء د بلکه در حقیقت به سندههایی دینی را مورد خطاب قرار نمیدهی فعالیتاین بیانات سازمان

ادیان گذشته در پیشرفت تمدن به د. آثار حضرت بهاءاهلل نه تنها سهم عظیمی را که هر یک از نپردازشود میمنابعی می

نی ادیان دوستی علما و ترتیبات دینمایند بلکه حاوی اشارات بسیاری به از خودگذشتگی و نوعاند تجلیل میعهده داشته

 :اندمند ساختهالم انسانی را بهرهع مختلف هستند که

 

بصرند از برای  ه رأسند از برای هیکل عالم و مانندالحقیقه به طراز علم و اخالق مزینند ایشان به مثابعلمائی که ... فی»

 90«امم.

 

 فساد ۀاز مؤمن و غیر مؤمن و عالم و عامی این است که پیامدهایی را که در نتیح مردم ۀدرحقیقت، چالش پیش روی هم

 گذشته قرن طی در که خداوند از بیگانگی اثر در. دهند قرار تصدیق مورد شده انسانی عالم گیرگریبان دینی ۀقو فراگیر

که از لوازم  ای که تار و پود زندگی اخالقی بر آن استوار بود تحلیل رفته و قوای طبیعی روح انسانیرابطه یافته، عمومیت

 :است دست داده های انسانی است به طرز فراگیری اعتبار خود را ازارزش ظضروری پرورش و حف

 

یاق اعظم الزم سواد نحاس امم را اخذ نموده اکسیر اعظم باید...این مقام و ایمان در اقطار عالم ضعیف شده در ۀقوه و بنی»

 91«این قدرت مخصوص است به کلمۀ اهلل.
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 صلح جهانی
 

 کنند:تذکرات و هشدارهای حضرت بهاءاهلل در این دوره اهمیت خاصی پیدا می متعاقباً رخ داد وقایعی که با توجه به

 

 کَهَیْکَِل إنْسان، إنهُ خُلِقَ صَحیحاً کامِالً فَاْعتَرَتْهُ األمْراضُ لمَجْلِسِ فی هُناَک َو دِیارٍ أخْری... فاْنظُروا العاَلمَیا اصْحابَ ا»

رَکبوا  رِ حاذِقَۀٍ الذینَغَیْ اءاشْتَد مَرَضُهُ بِما وَقََع تَحْتَ تَصَرفِ أطب باألسْبابِ المُخْتَلِفَۀِ المُتَغایِرَۀِ وَ ما طابَت نَفْسُهُ فی یَوْمٍ بل

خَیْرَ  أیْدی الذینَ أخََذهُمْ سُکْرُ خَمْرِ الغُرورِ عَلی َشأنٍ ال َیعْرِفونَ یۀ الهَوی وَ کانوا مِنَ الهائِمینَ. وَ الیَوْمَ نَراهُ تَحْتَطمَ

ن... دنیا را چون بدن انسان در نظر آرید )ای برگزیدگان مردم در هر سرزمی 92«أنْفُسِهِمْ، فَکَیْفَ هذا األمْرُ األْوعَرُ الخَطیرُ.

شود می افزوده آن شده اما به علل مختلف، بیماری گریبانگیر آن گشته و هر روز بر شدت بیماری که کامل و سالم آفریده

رمستان شراب غرور که ساندیشند... و امروز جهان در دست زیرا به دست پزشکان نادانی افتاده که جز به امیال خود نمی

توانند ظهوری چنین خطیر و مهم را درک چگونه اینان می دهند گرفتار شده پسبد و خوب خود را تشخیص نمی

 نمایند؟(

 

)امروز همان روزی است که زمین  9٣«لَوْ کُنْتُمْ ِمنَ العارِفینَ. هذا یَوْم فیهِ تحدثُ األرْضُ بِما فیها، َو المُجْرِمونَ أثْقالُها»

 (.گرانند کالم آن را دریابند ید، ای کاش گنهکاران که بارگومی حدیث خود را باز

 

های ارض الیق انسان نبوده و نیست. شأن انسان رحمت اند لعمر اهلل شئونات درندهجمیع از برای اصالح عالم خلق شده»

 9٤«بوده و خواهد بود. و محبت و شفقت و بردباری با جمیع اهل عالم

  

شود اهل غرب به ادنی شیئی که فی اند مشاهده میرکتند و سبب و علت آنرا نیافتهجمیع اهل ارض در این عصر در ح»

 شوند به شأنی که الوف الوف در سبیل ظهور و ترقی آن جان داده والحقیقه ثمری از او حاصل نه متمسک می

 9٥«دهند.می

 

 از لکن و موجود ارض در غریبه ۀهر امری از امور اعتدالش محبوب چون تجاوز نماید سبب ضر گردد... اسباب عجیب»

 9٦«هالکت. ارض کلها و سمیت آن سبب اءهو تبدیل بر است قادر که است اسبابی آن و مستور عقول و افئده

 

د بر اقدام و حرکت به سوی ندهحضرت بهاءاهلل در آثار بعدی خود از جمله آثاری که عموم نوع بشر را خطاب قرار می

 و و رنج و درد شدت از اقداماتی چنین ایشان ۀبه فرمود فرمایند.نامند تأکید میمی «صلح اکبر»که آن را  ایمرحله

 صلح» طریق این از و بپذیرند را الهی امر عالم اهل که آن تا کاست خواهد است نهفته انسان نوع پیشاروی که نابسامانی

 :شود ایجاد «اعظم

 

ک و سالطین در آن مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمایند و آن البد بر این است مجمع بزرگی در ارض بر پا شود و ملو»

ی بر مَلکی برخیزد جمیع متفقاً بر منع کاینست که دول عظیمه برای آسایش عالم به صلح محکم متشبث شوند و اگر مَل

الکهم و قدر یحفظون به ممقیام نمایند در این صورت عالم محتاج مهمات حربیه و صفوف عسکریه نبوده و نیست اال علی 

ل آن هر بلدی توجه نماید مثه ... عنقریب جمیع اهل عالم به یک لسان و یک خط مزین در این صورت هر نفسی ببلدانهم



... امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من علی االرض قیام نماید. لَیْس الفَخْرُ است که در بیت خود وارد شده

 97«عالم یک وطن محسوب است و من علی االرض اهل آن. ب العالَم. فی الحقیقهلِمَنْ یُحِب الوَطَنَ بَلْ لِمَنْ یُحِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1٣ 

 انی ما اظهرت نفسی
 

چال و سیاه در شدنشان زندانی مورد در وی سرزنش از ایران سلطان شاه، ناصرالدین به خود ۀحضرت بهاءاهلل در نام

 الهی ۀنقش در خود سهم ۀدربار اما نماینددست آن سلطان تحمل نمودند خودداری می های دیگری که ازعدالتیبی

 :کنندمی صحبت

 

بَْل  حَدٍ مِنَ العِبادِ وَ راقِدًا عَلی المِهادِ مَرتْ عَلَی نَسائُم السبْحانِ وَ عَلمَنی عِلَْم ما کانَ. لَیَْس هذا مِنْ عِنْدیأَإنی کُنْتُ کَ »

قَرَأتُ ما عِنْدَ الناسِ   ِبذلِکَ وَرَدَ َعلَی ما ذُرِفَتْ بِهِ دُموعُ العارِفینَ. مااءِالسم بَیْنَ األرْضِ وَ اءِلیمٍ. وَ أمَرَنی ِبالندمِنْ لَدُنْ عَزیزٍ عَ

)من همچون دیگران بر  9٨«نْتُ فیها لِتُوْقِنَ بِأنی لَسْتُ مِنَ الکاذبینَ.کُالمَدینَۀَ التی  مِنَ العُلوم وَ ما دَخَلْتُ المَدارِسَ. َفاسْألِ

های پاک سبحان بر من وزید و به من علم هر آنچه را که بود آموخت. این امر بساط راحت و آسایش مستقر بودم، نسیم

را مامور ساخت تا میان آسمان و زمین ندایم را بلند نمایم و از ماز من نیست بلکه از جانب خداوند دانای مقتدر است. او 

آن گریان است. من علوم مرسوم را نیاموختم و به مدرسه نرفتم. از  د شد آنچه که چشم دانایان ازهمین رو بر من وار

 نیستم.( ام بپرس تا مطمئن شوی که از دروغگویانمردم شهری که در آن بوده

  

دست رفتن و از  99شان را وقف آن نمودند و به بهای جان پسر محبوب و جوانشانرسالتی که حضرت بهاءاهلل تمام زندگی

عید و آزار بشان را به خطر انداخت و به همراه خود حبس و تهای مادی ایشان تمام شد، رسالتی که سالمتتمامی دارایی

)من به « انی ما اظهرت نفسی»فرمایند: و اذیت برای ایشان آورد، انتخاب شخصی حضرت بهاءاهلل نبود. در این مورد می

 خواست خود ظهور نکردم(:

 

تَکَلمْتُ بِکَلِمَۀٍ َو  عَلَیْکُمْ فی أقَل مِْن آنٍ وَ ما نَفْسیما اظهرت األمْرُ بِیَدی  مُ هَلْ تَظُنونَ بِأن األمْرَ بِیَدی... فوَاهللِ لَوْ کانَیا قَوْ»

اگر  کهبرید که اراده و خواست الهی در اختیار من است؟ بدانید )ای مردم گمان می 100«کانَ اهللُ عَلی ذلِکَ شهید َو عَلیم.

گواه  حقیقت گفتم و خداوند بر اینساختم و کالمی نمیای امر خود را آشکار نمیچنین بود هرگز حتی برای لحظه

  (.است

 

 که مأموریتی و نقش ۀهمین نحود درباربه حضرت بهاءاهلل بدون هیچ قید و شرطی دعوت الهی را اجابت نموده بودند و 

نیز هیچ تردیدی نداشتند. ایشان به عنوان مظهر ظهور الهی در این عصر تحقق  به ایشان محول شده بود بشر تاریخ در

، نزد «رب الجنود» هستند: نزد قوم یهود« سلطان جالل»و « مقصود امم»د جمیع کتب آسمانی، مواعید الهی، موعو

 حلول دا، نزد هندوها، و نزد بودائیان میتریا بو«عظیم أنب»نزد مسلمین  مسیحیان رجعت مسیح با جالل پدر آسمانی،

 101.«بهرام شاه» ظهور زرتشتیان نزد و کریشنا ۀدوبار

           

ای انسانی برای رساندن فیض الهی به بشریت حضرت بهاءاهلل همچون مظاهر ظهور الهی قبل، هم ندای الهی و هم واسطه

أحْقَرَ  َو إذا أنْظُرُ إلی نَْفسی أشاهُِدها أنی أنا اهلُل،یْءٍ بِشَ کُل یا إلهی إذا أنْظُرُ إلی نِسْبَتی إلَیْکَ أحِب بِأنْ أقولَ فی» هستند:

 به که کنم اعالم مخلوقات ۀشوم که بر همکنم بر آن می)خداوندا، هر گاه به پیوند خود با تو توجه می 102«مِنَ الطینِ.

 یابم(تر از خاک مینگرم، خود را پستمی خویش نفس به که آنگاه و خدایم من درستی

 



تُ باهللِ وَ آیاتِهِ... وَ یَشْهَُد نَْو ما أنا إال عَبٌْد آمَ هذا لَبُهْتان عَظیم، عی فی نَفْسِهِ ما ادعی، فَوَ اهللِدمَنْ قالَ إن هذا هُوَ الذی ا»

... وَ لکِْن إنی بارادَتِهِ  َو مُنْجَعلاهلُل ال إله إال هُوَ َو ما سِواهُ مَخلوق بِأمْرِهِ هُوَ حینَئِذٍ لِسانی َو قَلْبی وَ ظاهِری وَ باطِنی بأنهُ

اید که ادعای )بعضی از شما گفته 10٣«إنْ کانَ هذا جُرْمی فأنا أوُل المُجرِمینَ. و هجودب ی اهللالتی أنعمن ۀَمحَدثْتُ نِعْ

هایش نشانه یکی از بندگان خدا هستم که به او ومن تنها  ام. قسم به خدا که این تهمتی زننده و نارواست.خدائی نموده

 او ۀباطن من گواه است که جز او خدائی نیست و هر آنچه غیر از او همه به اراد و ظاهر و ایمان آورده است... زبان و قلب

جرم و گناه من است البته من سر  ام. اگر اینام باز گفتهفقط نعمت الهی را که به آن سرافراز شده اند ... منشده خلق

 .(مجرمانم ۀحلق

 

 ۀاراد و خواست و الهی ظهور ۀآثارشان از استعارات مختلفی برای نشان دادن تناقض موجود میان پدیددر بهاءاهلل حضرت 

 :کنندمی استفاده خودشخصی 

 

 10٤«پرواز بیاموزم. بستگان را بگشایم و نیاز پرمنم شاهباز دست بی»

 

وَ الصفاتِ  ماِاحٍ عاصِفاتٍ ال وَ ماِلکِ األسهُبوبِ اری هَلْ لَها اسْتِقْرارٌ عِنْدَ یدِ،هذِهِ وََرقَۀٌ حَرکَتْها أرْیاحُ مَشیئَۀِ رَبکَ العَزیز الحَم»

 .است آورده حرکت به را آن تو حمید و عزیز خداوند ۀ)من چون برگی هستم که بادهای اراد 10٥«بَلْ تُحَرکُها کَیْفَ تُریدُ.

ها و صفات که آنچنان که اراده فرماید این قسم به مالک اسمدر مقابل وزش تندباد مقاومت توان کرد؟ نه  برگی چنین آیا

 حرکت اندازد.(ه ب برگ را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1٤ 

 عهد و میثاق الهی با بشر
 

اشان به شهر عکا رها شده و با خانواده-گیرانه در زندانحضرت بهاءاهلل از حبس سخت 1٨77سرانجام در ماه ژوئن 

سلطان عبدالعزیز همان طور که در پیام حضرت بهاءاهلل به  10٦.دمال شهر نقل مکان کردندر چند کیلومتری ش «مزرعه»

بینی شده بود، در جریان کودتایی در دربار از سلطنت معزول شد و به قتل رسید. تندباد تغییرات دولت عثمانی پیش

عثمانی کرده بود. حضرت بهاءاهلل  امپراطوری نظام ۀسیاسی که در جهان در جریان بود شروع به فروپاشی دیوارهای بست

اء که فرزند ارشدشان حضرت عبدالبه تر در میان باغ و بوستان، عمارتی بزرگ«بهجی»پس دو سال اقامت در مزرعه به 

صرف نگارش  ایشان مانده از حیاتدوازده سال باقی 107برای ایشان و اعضای خانواده اجاره نموده بودند نقل مکان کردند.

بسیار از ایران و سایر  سختیموج زائران بهائی شد که با یع وسیعی از مسائل روحانی و اجتماعی و پذیرش آثار در مواض

 شتافتند.ها به دیدار ایشان میسرزمین

 

 حال در جامعه یک ۀدر سراسر خاورمیانه و خاور نزدیک در میان افرادی که پیام ایشان را پذیرفته بودند به تدریج هست

 در مندرج اصول تا نمودند معین مؤسسات و احکام ی ازنظام جامعه این هدایت برای بهاءاهلل حضرت. بود گیریشکل

اختیار و اقتدار به شوراهایی تفویض شد که با رعایت اصول دموکراتیک توسط کل  10٨.پوشاند عمل ۀجام را آثارشان

روحانیون از میان برداشته شود و اصول  ۀبقشوند. ترتیبات الزم اتخاذ شد تا امکان به وجود آمدن طجامعه انتخاب می

 مشورت و اتخاذ تصمیم جمعی تعیین شد.

 

 ۀاند قرار دارد. وجه مشخصبین خداوند و بشر نامیده« عهد و میثاق جدید»در کانون این نظام آنچه حضرت بهاءاهلل آن را 

 ذاتی یگانگی به نسبت محدود میزانی به ولو ر،بش نوع ۀهم تاریخ، در بار اولین برای که است این انسانی عالم بلوغ ۀمرحل

 خداوند بین جدیدی ۀاند. این بیداری به ایجاد رابطگاهی یافتهآدر واقع یک وطن محسوب است  خاک ۀکر که این و خود

ور ظه هایهدایت موجود درروحانی  زمانی که مردمان جهان اقتدار فرمایندگشاید. حضرت بهاءاهلل میمی راه انسان نوع و

قادر به  کوشش خود انسان از طریق یابند کهافزایی اخالقی را میای از توانرا بپذیرند، در درون خود درجه الهی این عصر

ظاهر خواهد شد و ساختن یک تمدن  109«نوع جدیدی از انسان»یابی به آن نیست. در اثر این ارتباط معنوی دست

د که قدرت و تأثیر این عهد و میثاق را در بهبود آالمی که سبب جدائی بهائی این بو ۀرسالت جامع شود.جهانی آغاز می

 سازد. در نوع انسان شده آشکار

 

هنگام درگذشت ایشان، جی چشم از این عالم فروبستند. سالگی در به 7٥در سن  1٨92مه  29حضرت بهاءاهلل در تاریخ 

 هایسرزمین ۀاز محدود آماده بود تا ده شده بودچال تهران به ایشان سپررسالتی که چهل سال قبل، در ظلمت سیاه

اسالمی، جایی که در آن شکل گرفته بود قدم فراتر نهاده و ابتدا در آمریکا و اروپا و سپس در سراسر عالم مستقر شود. 

 میان در که بود مقرر چنین زیرا. بود بشریت و خدا بین جدید میثاق و عهد ۀوعد ای بر حقانیتنشانهاین گسترش، خود 

وجودیت خود با حفظ م قرن نخستین بحرانی مراحل از پیروانش جامعه و بهائی آئین تنها جهان مستقل ادیان تمامی

حضرت بهاءاهلل  تضمین بر شاهدی کافیاین تجربه  .یرون آیندب سربلند و نفاق وحدت کامل و به دور از آفت انشقاق

 وطنی در واحد ملتی چون چگونه که بیاموزد تواندمی تنوعش ۀکه نوع انسان با وجود هم حقیقت استنسبت به این 

 جهانی و مشترک زندگی و فعالیت کند.

  



حضرت بهاءاهلل درست دو سال قبل از درگذشتشان با یکی از معدود غربیانی که توانست به حضور ایشان برسد مالقات 

 Edward) براون گرنویل ادوارد کرده، مکتوب نایشا با دیدار از را خود ۀاین جوان، تنها فرد غربی که تجرب کردند.

Granville Browneکمبریج بود که در ابتدا توجهش به تاریخ مهیج حضرت باب و اهل و  پرشور شناس(، یک شرق

 کند:چنین توصیف می پیروانشان جلب شده بود. او مالقات خود با حضرت بهاءاهلل را ۀحال قهرمانان شرح

 

توضیحات مشخصی به زیرا و چه شخصی را مالقات خواهم کرد )حضور چه کسی خواهم رسید  دانستم بهاگر چه نمی» 

ای که تخت به دیوار تکیه طول کشید تا متوجه شدم که در اتاق تنها نیستم. در گوشه ایچند لحظه( من داده نشده بود

 کنم، اگر چه ازز فراموش نمیای را که به آن چشم دوختم هرگشخص بزرگواری نشسته بود... چهره داده شده بود

. قدرت و عظمت، بر آن پیشانی بزرگوار جای ندخواندتوصیف آن عاجزم. آن چشمانِ نافذ گویی اعماق روح انسان را می

داشت... نیاز به پرسش نیست که در محضر چه کسی ایستاده بودم. به کسی تعظیم نمودم که عاشقان و از خود 

 انگیزاند.پادشاهان و امپراطوران را برمی گذشتگان بسیارش حسرت و افسوس

 

هلل که فائز شدید و برای دیدار این زندانی تبعیدی  الحمد"با لحنی نافذ مرا به نشستن دعوت کردند و سپس ادامه دادند: 

و وجود ما را اهل نزاع و فساد شمرده و مستحق سجن  این آمدید. ما جز اصالح عالم و سعادت امم مقصدی نداریم و با

آیا اگر تمام اقوام و ملل در ظل یک دیانت در آیند و جمیع مردمان مانند برادر شوند، روابط محبت و  دانند...تبعید می

 محو و زائل شود، عیب و ضررییگانگی میان ابنای بشر استحکام یابد و اختالفات دینی از میان برود و تبعیض نژادی 

 110«ق یابد.اعظم تحق سوز به انتها رسد و صلحثمر و منازعات خانمانی بیهااین جنگ شود.دارد؟... البته چنین می
 
                                                 

قرن » کتاب بهاءاهللحضرت  درباره رسالت حضرت باب ومنصوص  اثریعلی است. حسین )به معنای شکوه و جالل خداوندی( بهاءاهللنام حضرت  1

 . آثار حضرتمراجعه کنید« ، شمس حقیقتبهاءاهلل» به کتاب بهاءاهلل حضرت شرح حال ء. برای مطالعهاثر حضرت شوقی افندی است «بدیع

 تفصیل بررسی شده است. تألیف ادیب طاهرزاده به «نفحات ظهور حضرت بهاءاهلل» در کتاب بهاءاهلل

بهائی بعد از مسیحیت  آئین امالیون نفر عضو دارد یفقط حدود پنج م گرچه جامعه بهائیا کندذکر می« 19٨٨ل سا در سالنامه بریتانیکا» 2

عمده جهان وجود دارد و در سطح محلی بیش  هایمحفل ملی بهائی در کشورهای مستقل و سرزمین 1٥٥است. امروز  جهان دین ترینگسترده

ضای جامعۀ بهائی اع توان گفت که. به تخمین میهستندشوند مشغول به کار بهائیان هر محل انتخاب می از طریقهزار محفل روحانی که هفدهاز 

 مختلف تعلق دارندقوم و ملیت  2112 به بیش از
٣117), p. 1954, Vol. VIII (London: Oxford, History of Study A Arnold Toynbee,  
 دشدندر شیراز متولد  1٨19کتبر ا 20در  ام حضرت باب، سید علی محمد است و ایشانن ٤
)سال نهم( و سنه تسع عشر لت اشارات رمزی به سنه تسع شامل فرماینداشاره می« من یظهره اهلل»هائی از آثار حضرت باب که به ظهورقسمت ٥

 (.است 1٨٤٤حضرت باب در  که نه و نوزده سال قمری پس از آغاز رسالت میالدی 1٨٦٣و  1٨٥2 هایسال تقریباً یعنی)نوزدهم( است ال )س

 خواهند شناخت و به خدمتش خواهند پرداخت. را« اهللمن یظهره»ها خودشوند که آنیموارد متعددی نیز به پیروانشان متذکر م حضرت باب در
 عمومی علناً ابالغ کرده بودند. اماکندر مساجد و  بودند هائی از پیروان ایشان که بسیاری از آنان طالب جوانپیام حضرت باب را گروه ٦

که در اثر درگذشت  مقارن گردید سیاسی وقایع با بحرانی ود. متأسفانه ایناقدامات تحریک مردم ب مسلمان به این العمل روحانیونعکس

سلطنت نشاندند سپاه شاه را بر  ن شاه جوان را بر تختیسیاسی که ناصرالد پیش آمده بود. رهبران گروهی جانشین محمدشاه و درگیری در تعیین

 معتقد به حق دفاع از خود بودند در اسالمی داشتند و یفکرحضرت باب که طرز ت پرشور حضرت باب بسیج کردند. پیروان ضد پیروان

رسیدند و حضرت  کردند. وقتی باالخره مغلوب شدند و به قتل های طوالنی و خونین مقاومتهای موقتی سنگر گرفتند و در برابر محاصرهپناهگاه

او  ای بهپانچه ساچمهتبه جان وی با  قصد سوءند و به نیت گرفت دو جوان آشفته حال بابی بر سر راه شاه قرار ،شده بودند تیربارانباب نیز 

برای شرح  غربی واقع شد. خانه هایکه مورد اعتراض سفارت فراهم کرد شدیدترین قتل عام بابیان ای برایواقعه بهانه تیراندازی کردند. این

 17-٥0 ص ،م هاچر و دوگالس مارتینتألیف ویلیا «جهانی دیانت بهائی: آئین فراگیر» به شودمراجعه  آن دورانحوادث 



                                                                                                                                                 
. توجه غربیان به جنبش بابی جلد اول، فصل اول تا پنجم افندی، تألیف حضرت شوقی« قرن بدیع» برای شرح این وقایع مراجعه شود به کتاب 7

 شد.جلب   les rligions et les philosophies dans l’Asie centrale (Paris: Didier, 1856)به خصوص با انتشار 
 1٥، ص «ب به شیخ محمد تقی مجتهد اصفهانیلوح مبارک خطا» ،بهاءاهللحضرت  ٨
اند. چندین اعتراض مشاهده کرده بودند به جای گذاشته از آنچه باریدهشتهای دلخراش و یادداشت غربی تعدادی از ناظران سیاسی و نظامی 9

  Moojan Momen, The Babi & Baha'i Religions, 1844 اب :رجوع شود به کت تسلیم شده بود، ایرانی رسمی نیز به مقامات

1944 (Oxford : George Ronald, 1981) 
 ٦1و  1٥، ص «ب به شیخ محمد تقی مجتهد اصفهانیلوح مبارک خطا» 10
 ٦1، ص «ب به شیخ محمد تقی مجتهد اصفهانیلوح مبارک خطا» 11
کردند عدم اطمینان شدید می در امور ایران دخالت زیادی لیس و روسیه که مدتکه در آن زمان در ایران نسبت به اهداف انگ روشن است 12

 وجود داشت
 هدایتبود. یحیی زمانی که هنوز جوانی بیش نبود و تحت  بهاءاهلل همه این مسائل و مشکالت میرزا یحیی برادر ناتنی و کوچکتر حضرت منشا13

تعیین شده بود،  «من یظهره اهلل» قریب الوقوع ظهور بابی تا قبل از ۀن رئیس اسمی جامعضرت باب به عنواوسیله حه ب قرار داشت بهاءاهلل حضرت

خود دوری  تدریج از برادر به نام سید محمد اصفهانی که به جمع بابیان گرویده بود به مسلمان سابقاً روحانی یکی از ولی یحیی تحت تأثیر

 منفیتأثیر  یانکه در روحیه ضعیف تبعید یافتای بروز میمخفیانه صورت تحریکات هجست. این بیگانگی به جای آن که به وضوح اظهار شود ب

هیچ  صورت گرفت بهاءاهللار امر حضرت اظه امر بهائی که پس از سر باز زد و در پیشرفت بهاءاهللحضرت امر یحیی از پذیرفتن  گذاشت. عاقبتمی

 نداشتنقشی بر عهده 

 19٤ ص ،«ایقان بکتا» ،بهاءاهللحضرت  1٤

 12و  ٣٥،  ٥، 2های ، شماره«ه عربیکلمات مکنون» ،اهللاءحضرت به 1٥
 1٥٤ - 1٥2، و  1٥1،  ٣،  2ص  ،«ایقان بکتا» ،بهاءاهللحضرت  1٦
 1٤٥، 1٤٤، جلد دوم، ص «قرن بدیع» 17
 1٣7، جلد دوم، ص «قرن بدیع»کتاب در شاهزاده زین العابدین خان نقل قولی از  1٨
 رجوع شود ٦٨ ۀبه یادداشت شمار 19
 «بهائی» کلمهبرای نشان دادن این که دین کاماًل جدیدی ظاهر شده  به بعد به نحو روزافزونی 1٨٦٣، از سال 192، جلد دوم، ص «قرن بدیع» 20

 شد آئین جدید درتوصیف «بابی» جانشین کلمه
 1٦0ص  ،قی افندیحضرت شو اثر« ظهور عدل الهی» کتاب در قول نقل 21
 1٥، ص 7 مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ،بهاءاهللحضرت  22
 190، ص 1٣٦ مارۀش ،«بهاءاهللمنتخباتی از آثار حضرت » 2٣
 21٤، ص 1٥٦ مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» 2٤
 1٣، ص ٥ مارۀش ،«بهاءاهللمنتخباتی از آثار حضرت » 2٥
 1٤، ص ٥ مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» 2٦
 11، ص «بعد از کتاب اقدسمجموعه الواح »و  191، ص  . ای. اسلمنت،یجاثر « و عصر جدید بهاءاهلل»قل از ن 27
 کندبیان میاین وقایع را  مشروح« قرن بدیع»از جلد دوم کتاب  فصل هشتم و نهم 2٨
 11، ص 1 مارۀش ،«بهاءاهللمنتخباتی از آثار حضرت » 29
 7٣، ص «ایقان کتاب» ٣0
 7٤، ص «ایقان کتاب» ٣1
 7٥و  7٤، ص «ایقان کتاب» ٣2
 7٨و  77، ص «ایقان کتاب» ٣٣
 ٤٦، ص 2٤ مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٣٤
 ٥1، ص 27 مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٣٥
 ٥1و  ٥0، ص 27 مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٣٦
 1٦٣، ص «ظهور عدل الهی» شده درنقل  ٣7
 9٣، ص 70 مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٣٨



                                                                                                                                                 
 ٥9و  ٥٨، ص ٣٤ مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٣9
 110، ص ٨٣ مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٤0
 212، ص 1٥٤ مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٤1
 شودمراجعه  10٨-1٣2ص  حضرت عبدالبهاء،« اتمفاوض»شرح مفصل این موضوع به کتاب برای مطالعه  ٤2

( و 17آیه  19، باب متی)انجیل « نیست مگر خدا آنکه کسی نیکو لاز چه سبب مرا نیکو گفتی و حا» :دنفرمایحضرت مسیح می برای مثال ٤٣

 (٣0 ء، آیه10، باب یوحنا)انجیل « هستیم یکی من و پدرم» :دنفرماینیز می
 11٨و  117، ص 90 مارۀش ،«بهاءاهلل رتمنتخباتی از آثار حض» ٤٤
 ٤٣ - ٤1، ص 22 مارۀش ،«بهاءاهللمنتخباتی از آثار حضرت » ٤٥
 ٤٤، ص 22 مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٤٦
 10 ء، آیه1انجیل یوحنا، باب  ٤7
 99و  97، ص 7٤ مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٤٨
  ٣٨آثار امری ایران، ص  ترجمهءملی  ءلجنه ء، ترجمهی، حضرت شوقی افند«دور بهائی» ٤9
رود یکی اشاره به ظهور نوع بشر بکار می معنا ود در «آدم» . در آثار بهائی اصطالح٥٦و  ٥٥، ص ٣1 مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٥0

 ظهور الهی اولین مظهر عنوان و دیگری به
 1٣9و  1٣٨، ص 10٦ مارۀش ،«بهاءاهللمنتخباتی از آثار حضرت » ٥1
 102، ص 7٨ مارۀش ،«بهاءاهللمنتخباتی از آثار حضرت » ٥2
 «لکن بر کمال جد و طلب دلیل است.اگرچه نزد عاقل قبیح است » فرمایند:می چنین «یهفت واد» در رساله بهاءاهللحضرت  ٥٣
 ٣7کتاب دور بهائی، ص  شده در نقل ٥٤
 هفت وادی ٥٥
 1٣9، ص 107 مارۀش ،«بهاءاهللمنتخباتی از آثار حضرت » ٥٦
 1٨٣، ص ٨1 مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٥7
 11، ص 1 مارۀش ،«بهاءاهللمنتخباتی از آثار حضرت » ٥٨
 1٦ ۀ، آی10انجیل یوحنا، باب  ٥9
و  ٣-٨ص  ثر حضرت شوقی افندی،ا« مدنیت جهانی ۀجلو» هب بشر نوعبلوغ فرآیند  در خصوص بهاءاهللیم حضرت تعال ۀدربار شرح بیشتر برای ٦0

 کنید مراجعه 102و  101
 1٤2و  1٤1، ص 111 مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» ٦1
 1٦٤، ص الواح بعد از کتاب اقدسمجموعه  ٦2
 ٦٨، ص ٤٣ مارۀش ،«بهاءاهللمنتخباتی از آثار حضرت » ٦٣
 1٦٤، ص الواح بعد از کتاب اقدسمجموعه  ٦٤
 1٣و  12، ص ٤ مارۀش ،«بهاءاهللرت ر حضمنتخباتی از آثا» ٦٥
 ٣٦، ص الواح بعد از کتاب اقدسمجموعه  ٦٦
 7٦، ص «مقام و حقوق زن در دیانت بهائی» ٦7
نظر مساعد حاصل کنند و در مقابل فشار  بهاءاهللبه حضرت  نسبت استانبول عثمانی در دولتسبب شد که مقامات  نامتعارف یسلسله وقایع ٦٨

و برجسته ایرانی که اکنون  محترم پایتخت از اخالق و تأثیر مثبت شخصخود به های والی بغداد در گزارش، نامق پاشا .ورزنددولت ایران مقاومت 

 ولی رفته شمار میسنی ب مسلمانان ۀخلیف چه وی عبدالعزیز بسیار جالب بود زیرا اگر برای سلطانها این گزارش .نوشتبرد سر میه در تبعید ب

 قابل توجه است. برای این شخص که در زبان و ادبیات عالی پاشا نیز، الوزرای اوالعمل رئیسدانست. هم چنین عکسی عارف میخود را یک صوف

بسیار جالب توجه  بهاءاهللایفا کرد، شخصیت حضرت  کردن دستگاه اداری ترکیه نقش اساسی یزهبعدها در مدرن فارسی مطالعات وسیعی داشت و

پایتخت بروند نه آنکه به نقطه  دعوت نماید که به بهاءاهلل از حضرت تأثیر این عوامل سبب شد که دولت عثمانی تردیدو مطلوب بود. بدون 

 دست مأموران دولت مزبور سپرده شوند یا به اصرار مقامات ایران به تبعید گردند و دورتری
رجوع کنید  1٨٨٦ژانویه  10کنت دوگو بینو، تاریخ  به اینامه استن، در -یش، کنت فن پرکش متن کامل گزارش سفیر اتر دسترسی بهبرای  ٦9

 1٨٦-1٨7ص  Babi & Baha'i Religions به :
 اثر ادیب طاهرزاده، جلد دوم« نفحات ظهور حضرت بهاءاهلل» 70



                                                                                                                                                 
 ٦، ص  الواح بعد از کتاب اقدسمجموعه  71
 1٣٨، 1٣7، ص 10٥ مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» 72
 1٦1، ص 11٨ مارۀش ،«بهاءاهللرت باتی از آثار حضمنتخ» 7٣
 1٦1، ص 11٨ مارۀش ،«بهاءاهللمنتخباتی از آثار حضرت » 7٤
 اثر ادیب طاهرزاده، جلد سوم« نفحات ظهور حضرت بهاءاهلل»: به کنیدبرای شرح این وقایع رجوع  7٥
 0٣2-272سوم، ص  ، جلد«قرن بدیع» مراجعه شود به کتاب ربهبرای شرح این تج 7٦
 Georg Davidو گئورگ داوید هاردگ  Christoph Hoffmann دو رهبر دینی آلمانی به نام کریستف هافمن 1٨٥0 دهۀ در 77

Hardegg انجمن هیکلیون»مکاری یکدیگر ه با( »Society of Templers )تأسیس جوامعی در اراضی مقدسه راه را  را به وجود آوردند که با

دو ماه بعد  یعنی 1٨٦٨ اکتبر ٣0ترک گفته و در تاریخ  1٨٦٨اوت  ٦گذاران این انجمن آلمان را در بنیان ند. گروهمسیح آماده سازبازگشت برای 

 به بندر حیفا رسیدند بهاءاهللاز ورود حضرت 
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 رجوع کنید ٥٨٣-٥٨9 ، ص« ، شمس حقیقتبهاءاهلل»
 ٣٦، ص «ب به شیخ محمد تقی مجتهد اصفهانیلوح مبارک خطا» 79
٨0 34), p 1956Alistair Horne, The Fall of Paris (London: Macmillan,  
 ٤7و  ٤٦بدیع(، ص  10٤ار امری، نشر آث ملی ءلجنه )طهران :دی نحضرت شوقی افاثر  «قد ظهر یوم المیعاد» کتابدر نقل  ٨1
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 ٤9-٥0، ص «قد ظهر یوم المیعاد»کتاب  درنقل  ٨٣
 2٦ص ، (.ق .ه 1٣1٤ بمبئی، )چاپمشتمل بر کتاب اقدس  بهاءاهللای از آثار حضرت مجموعه ٨٤
 10، ص «ب به شیخ محمد تقی مجتهد اصفهانیلوح مبارک خطا» ٨٥
 12، ص «ایقان کتاب» ٨٦
 1٣0، ص «قد ظهر یوم المیعاد» درنقل  ٨7
 12٦ص  ،«قد ظهر یوم المیعاد»در نقل  ٨٨
 ٦٦، ص «ب به شیخ محمد تقی مجتهد اصفهانیلوح مبارک خطا» ٨9
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 ٣٤، ص 17 مارۀش ،«بهاءاهللرت منتخباتی از آثار حض» 9٣
 1٤0، ص 109 ، شمارۀ«حضرت بهاءاهلل منتخباتی از آثار» 9٤
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 ٣٨، ص «الواح بعد از کتاب اقدسمجموعه » 9٦
 102و  101و  99ص ، کتاب اقدس الواح بعد ازمجموعه  97
همین بند و قبل از نقل قول ذکر شده در در « انی ما اظهرت نفسی» . عبارت٨ص ، «ب به شیخ محمد تقی مجتهد اصفهانیلوح مبارک خطا» 9٨

 اینجا آمده است
 و درگذشت کردسقوط  زندانبام  ازای در سانحه 1٨70در سال  دست و دو ساله بوکه جوانی بی بهاءاهللپسر حضرت ، میرزا مهدی 99
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 1٤٨و  1٤7، ص 11٣ ، شمارۀ«حضرت بهاءاهلل منتخباتی از آثار» 10٣
 10٣ص ، «الواح بعد از کتاب اقدسمجموعه » 10٤
 9و  ٨، ص «د تقی مجتهد اصفهانیب به شیخ محملوح مبارک خطا» 10٥
هرگز رسماً لغو نشده بود ولی مقامات مسئول سیاسی آن را باطل انگاشتند. در  بهاءاهللبر تبعید حضرت مبنی گرچه حکم سلطان عبدالعزیز  106
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