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اگـــر .مالحظـــه و دانلـــود نمـــودwww.AeeneBahai20.infoرا مـــى تـــوان دربتـــاكايـــن 

ارتبـــاط Info@AeeneBahai.orgنتوانســـتيد بـــه ايـــن ســـايت دسترســـى پيـــدا کنيـــد بـــا آدرس 

  .برقرار کنيد و فهرستى از سايت ها و منابع اينترنتى مرتبط را دريافت کنيد

  



عدم به صۀم از عرمَ خلق شد و اُ ،عالم: دوست يكتا مى فرمايد«

. وجود آمد كه شايد سبب و علت هستى و خلق خود را بيابند و بدانند

نوز ادراك ننموده اند كه از كجا عهد ها گذشت و قرن ها تمام شد، ه

رب اِسبحانَ ! آمده اند و به كجا مى روند و براى چه آمده اند

هر صاحب درايتى ! فيعالرّ رسى ِالكُ ب رَ اِبحانَ سُ ! العظيمرشِ العَ 

عباد ايشان را از خودِ اعمال ِ... رر و هر صاحب ذكائى متفكّ متحيّ 

حيط بوده و هيمن و مُ مُ ، فياضضِ  فيمالك ايجاد منع نمود و اّال 

محيطش جميع را م ِرَ خواهد بود؛ فضل عميمش عالم را گرفته و كَ 

  ».. ..احاطه نموده

—بهاءا—  
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١

  مقدمه 

،عــالم: دوســت يكتــا مــى فرمايــد« : حضــرت بهــاءا شــارع ديانــت بهــائي مــى فرماينــد

عــدم بــه وجــود آمــد كــه شــايد ســبب و علــت هســتى و خلــق خــود را صــۀم از عرَمــخلــق شــد و اُ 

عهد ها گذشت و قرن ها تمام شد، هنوز ادراك ننموده انـد كـه از كجـا آمـده . بدانندبيابند و

ب رَ اِبحانَ ُسـ! العظـيمرشِ الَعـرب اِسبحانَ ! اند و به كجا مى روند و براى چه آمده اند

عبـاد خـودِ اعمـال ِ... رر و هـر صـاحب ذكـائى متفّكـهر صاحب درايتى متحيّ ! فيعالرّ رسى ِ الكُ 

يشان را از مالك ايجاد منع نمودا
١

حـيط بـوده و خواهـد بـود؛ هيمن و مُ مُ ، فياض فيضِ و اّال 

».. ..محيطش جميع را احاطه نمودهم ِرَ فضل عميمش عالم را گرفته و كَ 
٢

  

بشريت درآغـازهزارۀ سـوم بـا مشـكالت وچـالش هـاي زيـادي روبرواسـت كـه ريشـۀ همـۀ 

اهنگي وتعامــــل ضــــروري ارادۀ او بــــا اراده ومشــــيت آنهــــا رامــــي تــــوان درفقــــدان ارتبــــاط وهمــــ

خداونـدچنان قـدرتي بـه مخلـوق عزيـز خودعنايـت فرمـوده كـه هـم مـى توانـد . خداوند دانسـت

ارادۀ خودرادرمسيرارادۀ محبوب حقيقى خودقراردهد، وهم مـى توانـد خـالف خواسـتۀ حـق 

  . تاريخ بشرازجهتى چيزى جزهمين تعامل نبوده ونيست. عمل نمايد

اكنون بالنسبه به ادواركودكى بشريت ، درنقطه اى ازتاريخ قرارداريم كه بايد باديدى 

هـــدف آن راكـــه نــوو پختـــه ترازايـــام طفوليـــت بـــه ايــن تعامـــل ومكـــانيزم عملكـــرد آن بنگـــريم و

. چيزى جزترك اختالفات زيان بار ووصول به وحدت عـالم انسـانى نيسـت ، تشـخيص دهـيم

مكـانيزم مهربان راجع بـه ايـن تعامـل وسوى خداوندآسمانى ازحضرت بهاءا مربى جديد

نسـبت بـه مـا راهدف، حقـايق جديـدى را بـراى بشـريت تشـريح فرمـوده انـد كـه نـه تنهـا ديـدو

  . سازدروشن مىنيزتاريخ گذشته بازمى كند، بلكه راه آينده را

تقـديم شـده اسـت،ايرانـى رتبـۀ اولـى بـه هموطنـان عزيـزايـن جـزوۀ مختصـر كـه دردر

طريــق اديــان حقيقــى وخــدا ازســعى گرديــده راجــع بــه ضــرورت ارتبــاط هميشــگى بشــر بــا

ايـن كـرۀ خـاكى، درآينـدۀ زنـدگى بشـردرنيـزدوران معاصـر واسـتمرار چنـين ارتبـاطى در

از معـارف آنجـا كـه ايـن جـزوه بـا الهـام واسـتمداداز. گـرددمطـالبى پيشـكش خواننـدگان عزيـز



٢

موقعيـت فعلـى اش درجهـان امـروز آن وازائى تهيـه شـده، تاريخچـۀ مختصـرى نيـزديانـت بهـ

  . ارائه گرديده است

يادداشـــت هـــاى آن مـــتن وهمچنـــين ضـــمن مطالـــب اصـــلى، ســـعى شـــده درخـــود

آمـار ارائۀ بعضى اطالعـات ونيزتوضيحات بيشترى نيز كه بعضًا جنبۀ رفع بعضى شبهات و

را دارد، تقـديم گـردد تـا آغـازى باشـد بـراى تحقيقـات ين مزبورداليل مربوط به حقانيت آئو

  .مورد آنبيشتر خوانندگان عزيز در

  ۱۳۸۵پائيز/ حامد                                                                                



٣

  لزوم دين وضرورت تجديد واستمراراديان

  

  

چـون تـورات و قـرآن، عمـر همکتـاب هـاى آسـمانىبسيارى بر اسـاس مفـاهيم ظـاهرى  

جهــان و انســان را حــدود شــش هــزار ســال مــى داننــد، امــا طبــق آثــار وحيــانى حضــرت بــاب و 

  ۀحضـــرت بهـــاءا كـــه مطـــابق كشـــفيات علمـــى اســـت، آن چـــه در كتـــب آســـمانى قبـــل دربـــار

.آفرينش آمده، داراى مفاهيمى معنوى و نمادين است
٣

ن آغازى را بر اين اساس نه مى توا

درخــت ابــدى آفــرينش جهــان و انســان تصــور كــرد، و نــه مــى تــوان مراحــلۀبــراى كاشــتن دانــ

.رشـد و نمــو آن را تعيـين نمـودآغـازين
٤

امــا آثـار وحيـانى مزبــور شـهادت مـى دهنــد كـه زنــدگى 

داراى مراحــل و دوره هــاى ى تقســيمات دينــى و تكامــل معنــوۀخــاكى از جنبــۀانســان در كــر

طبـق ايـن تقسـيمات دوره هـاى چنـد هـزار سـاله و داراى اهـداف . ى بوده و هسـتكلى و جزي

هــر كــور نيــز شــامل مقــاطع زمــانى چنــد صــد ســاله اى اســت كــه بــه .مــى نامنــد»كــور«كلــى را 

در هــر دور ديـــن يــا اديــانى از جانـــب خــدا بــراى تربيـــت و . مـــى گوينــد»دور«هريــك از آن هــا 

و بــا اهــدافزمــان و مکــان ظهورشــان بســته بــه ديــانايــن ا. رشــد معنــوى بشــر آشــكار مــى شــوند

در .مــردم را راهنمــايى مــى کننــدعــام و خــاص در جهــت هــدف كلــى كــور مزبــورآمــوزه هــايى

اش تعلــــيمكـــه هــــدف كلــــىآگــــاهيم؛ کــــورى »آدم«ۀ ايـــن ميــــان، مــــا از كـــور شــــش هــــزار ســـال

آغــاز مــى م  ســت، بــا حضــرت آدا»پيـامبرانيگــانگى اديــان و«ى  و تــا حــد»يگـانگى خــدا«

... با ادوار حضرت نوح و هـود و صـالح و ابـراهيم و موسـى و زرتشـت و بـودا و مسـيح و،شود

واحــوال دنيــاىعلـت دگرگــونى هــا ولــى بــه.مــى پــذيرددور اســالم پايـاناادامـه مــى يابــد و بــ

 حــوادث طبيعــى و نيــز اختــراع نشـــدن خــط، از ادوار و انســان
ِ
داراى كـــه  هــا ى پــيش از آدم

از آنـان يـاد شـده تـورات و قـرآن مجيـد ودريد و اديان و اهـداف خـاص خـود نيـز بـوده انـدعقا

.، بى خبريماست
٥

  

نمـــى تـــوان بـــراى آن متصـــور نيســـت، پايـــانى هـــم ى همـــانطور كـــه بـــراى آفـــرينش آغـــاز

ه ق ۱۲۶۰مـيالدى يـا۱۸۴۴سـاله آدم درسـال بنـابراين بـا پايـان كـور ِ شـش هـزار  .تصور کرد



٤

،ن كــور محســوب مــى شــودايــاديــان »زمــانآخــر ال«كــه 
٦

نــه تنهــا زنــدگى انســان پايــان نيافتــه، 

ر ســال اســتاپانصــد هــزکــه مــدت آن بــالغ بــر بــه مراتــب عظــيم تــر و طــوالنى تــر ى بلكــه كــور

شــروع شــده كــه هــدف كلــى آن، عــالوه بــر تحكــيم و تكميــل اهــداف كــور آدم، تعلــيم اصــل 

و ســير »يگــانگى«و »بلــوغ«بشــرى بــه مراحــل عــهو وارد نمــودن جام»وحــدت عــالم انســانى«

ايــن كــور جديــد در كتــاب هــاى ايــنآمــدنهمــژد. مــى باشــد»كمــال«آن در مراحــل و مراتــب 

اولــين دور از   . اســتشــدهنــازلاز خــود حضــرت آدم تــا حضــرت خــاتم»كــورآدم«آســمانى 

»بهــايى«و »بــابى«نزديــك و پيــاپىدوآيــيناســت كــه درآن»دور بهــايى«ادوار بــى شــمار آن  

ثمـره ونتيجـه و پايـان بخـشرا بايد هدف و موعود و مقصود و منظور ودون اي.ظاهر شده اند

در . ارتبـــــاط دو كـــــور مزبـــــور بـــــه حســـــاب آوردۀو نيـــــز حلقـــــ»كـــــورآدم«ِ◌ ادوار اديـــــان آســـــمانى

كــــه مراحــــل تشــــكيل خــــانواده و قبيلــــه و شــــهر و نهايتــــًا »كــــور آدم«در ى بشــــرمعــــۀحقيقــــت جا

خـود را همـراه بـا جنـگ هـا و اختالفـات»طفوليت«شور و مليت را تجربه و دوران تشكيل ك

و يگــانگى و »بلــوغ«ه اينــك در اولــين دور خــود از كــور جديــد، وارد دور،ســپرى كــردهبســيار

واحـد جهـانى را آغـاز و تجربـه ۀتشكيل جامعـۀ مى شود تا مرحلخودموعود »عصر طاليى«

كـــور جديـــد، تحـــت ۀخـــود را در ادوار آينـــد»كمـــال روحـــانىوحـــدت و«و ســـير طـــوالنى کنـــد

.ادامه دهد، خواهند آمدهدايت و راهنمايى اديانى كه قطعًا پس از اديان بابى و بهائى
٧

  

از كجـا «حقايق فوق متضمن پرسش هاى اساسـى و ابـدى و هميشـگى بشـر اسـت كـه 

از خـــود ســـؤاالت را بايـــدپاســـخ ايـــن ».آمـــده ايـــم و بـــه كجـــا مـــى رويـــم و بـــراى چـــه آمـــده ايـــم

آفريدگار پرسيد
٨

  :بهاءا مى فرمايد.  ستا» ارتباط انسان با خدا«و كليد آن نيز در كيفيت 

.بوده و خواهد بوداو) ديدار(  حق و لقاى) شناخِت (مقصود از آفرينش، عرفان
٩

  

»بودهّب آفرينش ممكنات، حُ «و علت
١٠

  :و نيز

.لفت و اتحاد عباد بودهاعرفت ا و م،مقصود از ارسال رسل و انزال كتب
١١

  

خــداامــا چــون انســان نســبت بــه آفريــدگارش در رتبــه اى پــايين تــر قــرار دارد، شناســايى 

برايش غير ممكن است
١٢

همـان عشـق و محبتـى كـه بـه خاطر، به اين دليل، آن خالق يكتـا، 

خــود شــناختين را عــشــناخت ايشــان وکســانى را از ميــان مــردم برگزيــدهبــه انســان دارد، 



٥

ايــن واســـطه هــا همـــان . مقــرر داشــته تـــا انســان در ايـــن جهــان خـــاكى، تنهــا و ســرگردان  نمانـــد

مربيـــان و فرســـتادگان الهـــى هســـتند كـــه هميشـــه از بـــين خـــود انســـان هـــا بـــر انگيختـــه شـــده و در 

.آينــده نيــز خواهنــد شــد
١٣

راســتى در ايــن جهــان تنــگ و تاريــك و بــه خصــوص در ايــن عصـــر 

هـا را مـى توانـد دلبـا خـداى بشـرهچه چيـز جـز ارتبـاط محبـت آميـز بـين جامعـبحران زده، 

  آرامش و اطمينان بخشد؟

س و اضـــطراب، از خـــود بپرســـيم آيـــا در عصـــر حاضـــر أامـــا شـــايد در ايـــن آشـــفته بـــازار يـــ

چنين ارتباطى با مربيـان آسـمانى امكـان دارد؟ آيـا اصـًال خـدايى هسـت؟ اگـر بلـه، پـس چـرا 

حضـــرت پرتگـــاه نيســـتى اســـت دســـتمان را نمـــى گيـــرد؟ ۀ كـــه بشـــريت در لبـــى در ايـــن عصـــر

  :دندر عصر ما چنين پاسخ مى دهخداجديدۀبهاءا، فرستاده و واسط

و سـم هجـران رور وصـال تبـديل نمائيـدغم فراق را بـه ُسـ! ى عاشقان روى جانانا

ن بودنـــد و اگـــر چــه تــا حـــال عاشــقان، از پـــى معشــوق دوا. را بــه شــهد لقـــا بياميزيــد

در ايــن ايــام، فضــل ســبحانى چنــان احاطــه فرمــوده ؛حبيبــان از پــى محبــوب روان

.اق مى نمايد و محبوب، جوياى احباب گشتهكه معشوق طلب عشّ 
١٤

  

و در پاســخى كلــى تــر كــه مربــوط بــه كــم و كيــف ارتبــاط و شناســايى مزبــور در گذشــته و 

  :دنحال و آينده است چنين مى فرماي

اَده و َعـَرَفُهم َمنـاِهَج الِهدايـة و ُسـُبَل َامـِرِه و َخَلـَق فـيِهم قـدرًة ليسـتطيُعن ِانُّه َخَلَق عب

ـــذى . ِبهـــا َان يســـُلكوا ُســـُبَل الحـــق ـــُه َنجـــى و َاِمـــَن والّ َمـــن َســـَلَك فيمـــا اراَد مـــوالُه ِانّ

.َاعَرَض ِانُّه َكَفَر باا الُمَهيِمن ِ الَقيوم
١٥

    

يكــى ايــن كــه خــدا بــه انســان چنــان اراده و : وجــود داردمهــم ۀدر ايــن دو بيــان ســه نكتــ

در راه او سـالك شـود، و هـم مـى وهـماختيارى داده است كه هم مى تواند خـدا را بشناسـد 

را عبـــارت از »تـــاريخ انســـانى«انديشـــمندان، يكـــى از از ايـــن ديـــدگاه،!توانـــد چنـــين نكنـــد

ديگـر آن كـه خـدا ۀنكتـ. خـدا مـى دانـدۀبشـر و ارادۀرابطه و تعامـل و فعـل و انفعـال بـين اراد

محبـــت و رحمـــت و ومـــى ورزدهيچگـــاه بشـــر را فرامـــوش نكـــرده و نمـــى كنـــد و بـــه او عشـــق 

توجـــه اونمــى خواهــد بشــر بــه زور و اكــراه بــه لـــىو،فضــلش هميشــه بــر غضــبش پيشــى گرفتــه



٦

.نـدخـود چنـين ك»ۀفطـرت اصـلي«خـود و بـه ۀكند، بلكه مـى خواهـد خـود انسـان بـه اراد
١٦

و 

ايــن منظــور مربيــان آســمانى و اديــان الهــى را هميشــه فرســتاده و مــى ى ســوم آن كــه بــراۀنكتــ

  .فرستد و راه هاى درست را نشان داده ومى دهد

آيـا بشـر م به اين ترتيب به جاى اين كه بپرسيم آيا خدا ما را دوست دارد، بايد بپرسـي

او نموده ۀ خود را همسو با ارادۀيد و آيا ارادامروز خدا را دوست دارد و آيا راه او را مى جو

نداننـد و نشناسـند، نجوينـد و ... غافلنـد«عبدالبهاء اگر چه انسانهاۀ حضرتاست؟ به فرمود

خـدا و نيازمنـد عشـق اوينـد»بـه جـان در گفتگـوى«فطرتـًا وذاتـًا، ولى»نپويند
١٧

ۀ، و بـه فرمـود

ۀسرخورده از تئورى هـاى بـى نتيجـ«، صر مابيت العدل اعظم، مردم عمركز جهانى بهائى،

سياسى و سيستم ها و نظامات نادرست اجتماعى، همگى از روى آگاهى يا ناخود آگاه در 

».هستندرب يزدانىآرزوى حصول عشق الهى ووصول به مقام قُ 
١٨

  

نزديـك تـر از مـن بـه مــن ... «وبلـى آن دوسـت كـه همـه انتظـارش را مـى كشــيدند آمـده

».دورمىجب تر كه من از ووين ع/است
١٩

  

  :حضرت بهاءا، آن دوست معنوى، خود در اين باره چنين مى فرمايد       

دشمن مرا در خانۀ من راه  داده ايد و دوست مرا از خـود رانـده ايـد؛ چنانچـه ... 

بشــنويد بيـان دوسـت را و بــه رضـوانش اقبــال . ُحـّب غيـر مــرا در دل منـزل داده ايـد

ن ظاهر، نظر به مصـلحت خـود يكـديگر را دوسـت داشـته و دارنـد، دوستا. نماييد

شـما دوســت داشــته و دارد، بلكــه ) بــه خــاطر(و لكـن دوســت معنــوى شـما را ِلـــَاجل

بــه چنــين . قبــول فرمــوده) بــى شــمار(مخصــوص هــدايت شــما، باليــاى ال تحصــى

.دوست جفا مكنيد و به كويش بشتابيد
٢٠

  

كـوى دوسـت «دارد كه تفكر كند چرا نـه تنهـا بـهاميد ونجات بشر امروز بستگى به اين 

خــود نشــتافته و توجــه الزم وكــافى بــه دو آئــين جديــد آســمانى ِ موعــودش كــه بــيش از » معنــوى

يك قرن و نيم است آشكار شده، ننموده؛  بلكه چرا حتى از هر دين و مذهب نيـز زده شـده 

خــــود » ل ناپســــنداعمــــا«طبــــق بيــــان حضــــرت بهــــاءا در اول ايــــن مقــــال، علــــت آن ! اســــت

نفوس
٢١

  : و غرور و نافرمانى و عصيان است



٧

شمشـير نافرمـانى و سـرپيچى (من به تو مأنوسم و تو از مـن مـأيوس؛ سـيف عصـيان 

، شــجرۀ اميــد تــو را بريــده، و در جميــع حــال بــه تــو نــزديكم و تــو در جميــع )و گنــاه

ت بـــى احـــوال از مـــن دور، و مـــن عـــزت بـــى زوال بـــراى تـــو اختيـــار نمـــودم و تـــو ذلـــ

آخرتـــا وقـــت بـــاقى مانـــده، رجـــوع كـــن و فرصـــت را . منتهـــى بـــراى خـــود پســـنديدى

.مگذار
٢٢

  

جميــع آن چـــه در آســـمانها و زمـــين اســـت بـــراى تــو مقـــرر داشـــتم مگـــر قلـــوب را كـــه 

محل نزول تجلى جمال و اجالل خود معين فرمودم و تو منزل و محل مـرا بـه غيـر 

».ا از قلوب محو نمودهالبته غرور و نافرمانى، آن ر«و . من گذاشتى
٢٣

  

آرى در همــۀ كتــب آســمانى ديگــر نيــز مــذكور اســت كــه غــرور و خــود خــواهى و عصــيان 

عمل كند آنچه را كه خـدا نهـى «باعث شد كه بشر ارادۀ خود را بر ارادۀ حق ترجيح دهد و 

».تــــرك كنــــد آنچــــه را كــــه امرفرمــــوده«و » فرمــــوده
٢٤

حــــال آن كــــه همــــان كتــــب الهــــى، حســــد، 

شــهوت دروغ، دزدى، رشــوه، خرافــات، خيــاالت بــد و فاســد، فســق و زنــا و فحشــا وخيانــت، 

افتــرا، اســراف وطمــع وخباثــت، پرســتى، ظلــم ومكــر و ريــا و دورويــى، وعيــب جــويى و غيبــت و

ُمسكرات و قمار و قتل، جـدال و اخـتالف و كفـر و امثـال آن را نهـى كـرده انـد
٢٥

، و محبـت، 

كــارى، خلــوص نيــت و پــاكى دل، پرهيــز گــارى، عــدالت، بخشــش، راســتى، امانــت، نيكــو 

در ادامـه . اخالق نيكـو، انصـاف، فروتنـى، وارسـتگى، انقطـاع و امثـال آن را امـر فرمـوده انـد

خــواهيم ديــد كــه از علــل اســتمرار و تجديــد اديــان همــين تــرك اوامــر الهــى و ارتكــاب منهيــات 

  .توسط مدعيان دين است 

فــــراد، چــــه از جنبــــۀ جوامــــع، و چــــه از جنبــــۀ اعمــــال فــــوق، بشــــريت را، چــــه از جنبــــۀ ا

از تشــــكيالت و نظــــام هــــا و مؤسســــات مــــذهبى و سياســــى و اجتمــــاعى و اقتصــــادى و غيــــره، 

.حقيقت دين و خدا غافل و از سير كمالى خود منحرف و دور ساخت
٢٦

اين دورى، عشـق و 

ه نهايتـًا بشــر ارتبـاط انسـان بـه خـدا و اديــان الهـى را در قـرون اخيـر سسـت کــرد  و باعـث شـد كـ

را اعــــالن نمايــــد و ســــپس در قــــرن بيســــتم، نااميــــد از » مــــرگ خــــدا«در قــــرن نــــوزدهم، رســــمًا 

بــه بعــد گســترش » رنســانس«افراطــى ِ مغرورانــۀ رو بــه رشــد خــود كــه از زمــان » انســان گرايــى«

.نيــز گــردن نهــد»  مــرگ حقيقــت انســانى خــود«يافتــه بــود، بــه 
٢٧

ديگــر نــه خــدايى بــود و نــه   



٨

درد غـرور و خـود خــواهى و ! ولـى دردهــاى بـى درمـان بشــريت همچنـان بـاقى مانــد!انسـانيتى

؟ اين بود كه بـه جـاى حقيقـت خـود، بـه !فرد پرستى و محروميت از عشق را چه مى شد كرد

لــذت هــاى مــادى  و شــهوت پرســتى روى  آورد، و بــه جــاى خــداى خــود، شــروع بــه پرســتش 

نــى همچــون، نــژاد پرســتى، مليــت پرســتى، مــرام هــا و بــت هــاى خــود ســاخته وخــدايان دروغي

فاشيســم، نازيســم، ســرمايه دارى  يــا ســرمايه پرســتى و امثــال آن نمــودكمونيســم،
٢٨

و قــوانين 

وخـيم تـر و بــدتر ايـن بـود كــه بـه علـل فــوق، . مـنحط و نـاقص و مـادى ايــن بـت هـا را اجــرا كـرد

زبـور پـايين آورد و بـه جـاى را نيز تا حد مرام هـا و   بـت هـاى م» علم و فن و هنر«مقام واالى 

اسـتفاده از آن بـراى درمـان دردهـاى بــى پايـان خـود، سـالح هــاى جديـد و سـاير اسـباب زيــان 

آور بــراى جســم و جــان بشــر اختــراع کــرد  و نتــايج انحرافــات  اخالقــى و معنــوى و زيــان هــاى 

حـــال آن كـــه علـــم و هنـــر حقيقـــى كـــه . جنـــگ هـــا را نســـبت بـــه گذشـــته وحشـــتناك تـــر ســـاخت

تى خدايى و بزرگ ترين مايۀ افتخار بشـر اسـت بـا ديـن حقيقـى مطـابق و هماهنـگ انـد موهب

  .و بايد در خدمت اعتالى بشر باشند

امـــا طبيـــب و حكـــيم الهـــى عصـــر مـــا، در همـــان قـــرن نـــوزدهم، بـــه بشـــر ِ غافـــل از ديـــن 

  :حقيقى چنين هشدار داد

هـل عـالم دين نورى  است مبـين و حصـنى اسـت متـين از بـراى حفـظ و آسـايش ا

اگــر ســراج ديــن مســتور مانــد، هــرج و مــرج راۀابــد، نيــر عــدل و انصــاف و آفتــاب ...

ديـــن ا و مـــذهب ا محـــض اتحـــاد و اتفـــاق ... امـــن و اطمينـــان از نـــور بـــاز مانـــد

اهــــل عــــالم از ســــماء مشــــيت مالــــك ِقــــَدم نــــازل گشــــته و ظــــاهر شــــده آن را علــــت 

.اختالف ونفاق مكنيد
٢٩

  

  :ى فرمايندوحضرت عبدالبهاء نيزم

... ديــن ســبب ظهــور كمــاالت انســان اســت ... ديــن الهــى روح عــالم امكــان اســت

اگر نفسى از فيوضات روح الُقُدس محروم شد، َميت است و لو كماالت صـوريه 

.داشته باشد و داراى صنايع و علوم باشد
٣٠

  

  :و نيز



٩

.اول موهبت الهيه در عالم انسانى دين است
٣١

  

  :و نيز

علمـــاى . ر دردى اســـت، زيــرا بـــه مقتضـــاى حقـــايق اشياســـتآيــين الهـــى درمـــان هـــ

قانون در اين مسئله خيلى بحث كرده اند؛ مشاهير آن ها گفته اند كه قانون بايـد 

لكــن مظــاهر مقدســۀ . از روابــط ضــروريه باشــد و آن بــه مقتضــاى حقــايق اشياســت

رى  الهيه فرمودند كه تشـريع چنـين قـانون از عهـدۀ بشـر خـارج اسـت، زيـرا عقـل بشـ

احاطه به حقـايق اشـيا نـدارد و محـيط بـه مقتضـيات روابـط ضـروريه نيسـت؛ لهـذا 

.قانون الهى الزم است كه محيط به حقايق و نافذ در اشياست
٣٢

  

  :و نيز

فالسفه گفتند مربّى بشرند ولى در تاريخ نظر كنيد قادر بر تربيت خود يا معدودى  

مدنــد؛ ولــى قــوۀ  روح الُقــُدس قليــل بودنــد، لكــن تربيــت عمــومى رااز عهــده بــر نيا

ايــن بــه قــوۀ فالســفه نمــى شــود بلكــه بــه قــوۀ روح القــدس مــى ... تربيــت مــى نمايــد

.شود
٣٣

  

  : و نيز

فالســـفۀ يونــــان اكثـــرى ماننــــد ســـقراط و فيثــــاغورث بـــه ارض مقــــدس شــــتافتند و از 

.تحصيل علوم و فنون نمودند) انبياى بنى اسرائيل و يهوديان(اسرائيل
٣٤

  

  :و نيز

فضـــائل عـــالم ... ز جملـــه اســـاس مـــدنيت رحمانيـــه وحـــدت عـــالم انســـانى اســـت ا

صلح عمومى است و اين اسـاس عظـيم ... تحسين اخالق است ...انسانى است

ايــن واضـــح اســـت بــه واســـطۀ قـــواى ماديـــه . را يــك قـــوه عظـــيم الزم تــا تـــرويج يابـــد

جنســـى و بــه واســطۀ قــوه... تــرويج نشــود؛ بــه واســـطۀ قــوۀ سياســى تاســيس نگـــردد 

جميـــع انبيـــا بـــه ... ممكـــن نيســـت مگـــر بـــه قـــوۀ روحانيـــه... وطنـــى نيـــز تـــرويج نشـــود 

.جهت اين آمدند
٣٥

  



١٠

  :و نيز

كه محيط بر حقـايق اشياسـت، عقـول و افكـار و قلـوب اةكلماليوم جز قوۀ كليۀ 

.و ارواح عالم انسانى را در ظل شجره واحده جمع نتواند
٣٦

  

  :و نيز

ى اســت؛ ايـن مربـى بـى شــك و شـبهه بايـد در جميـع مراتــب انسـان محتـاج بـه مربـ

كامــل و ممتـــاز از جميــع بشـــر باشــد؛ چـــه كـــه اگــر مثـــل ســائر بشـــر باشــد مربـــى نمـــى 

شود؛على الخصوص كه بايد هم مربى جسمانى باشد و هم مربى انسـانى و هـم 

واين معلوم است كه قوۀ بشـريه از عهـدۀ چنـين امـر عظـيم بـر نيايـد ...مربى روحانى

ايـن قـوه بايـد قـوۀ الهيـه باشـد تـا از ... و به نتايج فكريه تكّفل چنين مواهب نتوانـد

مربــى در عــالم در نهايــت لــزوم اســت و آن تربيــت بايــد بــه ... عهــدۀ ايــن كــار برآيــد

قوۀ قدسيه حاصل گردد و شبهه اى نيست كه آن قوۀ قدسيه وحى است و به ايـن 

.خلق الزمستقوه كه مافوق قوۀ بشريه است تربيت 
٣٧

  

  : و نيز

شـريعت، روابـط ضـروريه اى اسـت كــه ُمنَبِعـث از حقيقـت كائنـات اسـت و مظــاهر 

كليــۀ الهيــه چــون ُمّطلــع بــه اســرار كائنــات انــد لهــذا واقــف بــه آن روابــط ضــروريه، و 

.آن را شريعةا قرار دهند
٣٨

  

علمـــا و حضـــرت بهـــاءا بـــا آن كـــه خـــدمات انســـانى و اخالقـــى و معنـــوى بســـيارى  از

روحانيون را در طول تاريخ بشر ستايش مى فرمايـد،
٣٩

امـا ُمسـبّب اصـلى غفلـت از ديـن و در 

را بعضــــى مؤسســــات -و البتــــه ديــــروز بشــــر-نتيجــــه بــــروز فســــاد و بحــــران هــــاى وحشــــتناك امــــروز

بــه ظــاهر آراســته و بــه بــاطن كاســته «مــذهبى و برخــى عالمــان خودخــواه دينــى مــى داننــد كــه 

»اند
٤٠

ود خـواهى و اميـال و رياسـت طلبـى خـود، بـه انبيـاء الهـى خيانـت كـرده، بـه و براى خ

جــاى روح حقيقــى ديــن، خــروارى  از كــج فهمــى و خرافــات و تعصــبات و پــيش داورى  هــا و 

تقاليـد كهنــه و پوســيده و ظــواهرى  مسـخ شــده را بــه ُمَقلــدين چشـم و گــوش بســتۀ خــود تحويــل 

ينشان كه سال ها منتظر او بوده اند، مى آيد و مى دهند و به خصوص هنگامى كه موعود د



١١

ظاهر مى شود، او را نمى پذيرند و زجر مى دهند و بـه زنـدان مـى افکننـد  و بعضـى را نيـز بـه 

.شهادت مى رسانند
٤١

  

چنــان كــه همــين گــروه از علمــاى فاســد مــذهبى بودنــد كــه از همــان آغــاز ظهــور دو آيــين 

رش تعجيــل مــى كردنــد، بــه جــاى روى آوردن و جديــد بــابى و بهــائى، كــه ســال هــا بــراى ظهــو

ـــــدين را فريـــــب دادنـــــد و  ايمـــــان بـــــه آن، كفـــــران نعمـــــت كـــــرده، بـــــا آن مخالفـــــت كردنـــــد و ُمَقل

پادشاهان و اميران و سياستمداران  را با خود هم دسـت  کردنـد  و خـود و بيشـتر دولتمـردان و  

ايـــن خيانـــت خـــود ادامـــه  مـــى مـــردم  را از شناســـايى حقانيـــت آن بـــاز داشـــتند و هنـــوز نيـــز بـــه 

.دهنــد
٤٢

عــزت از دو طايفــه اخــذ شــد، از ُملــوك و «: بــه ايــن جهــت حضــرت بهــاءا فرمودنــد

»علما
٤٣

و چون از طرفى اين علما و ُاَمراى ظـالم از بسـتر ملـت هـا و مـردم بـر مـى خيزنـد،
٤٤

و 

ر دين ملوك خـود مردم ب(» النّاُس على دين ُملوِكِهم«: چون از طرفى ديگر نيز ازقبل گفته اند

، حضرت بهاءا دربارۀ مسئوليت اكثر مردم كه به تقليد از آن هـا بـا دو ظهـور جديـد )هستند

  :     مخالفت كردند، چنين فرمودند

اول علماى عصر بر اعراض و اعتـراض قيـام نمودنـد؛ اگـر چـه اعـراض امثـال ايـن 

ب نفـــوس بـــر حســـب ظـــاهر ســـبب اعـــراض خلـــق شـــد، ولكـــن در بـــاطن، خلـــق ســـب

مشاهده كن كه اگر ناس خود را ُمَعلّق به رّد و قبول . اعراض اين نفوس شده اند

علمــــا و مشــــايخ نجــــف و دونــــه  نمــــى ســــاختند و مــــؤمن بــــا مــــى شــــدند، مجــــال 

اعراض از بـراى ايـن علمـا نمـى مانـد، چـون خـود را بـى مريـد و تنهـا مالحظـه مـى 

.نمودند
٤٥

  

  : چه خوش گفته موالنا كه

  اى دو صد لعنت بر اين تقليد بادشان بر باد دادخــلـق را تقليد

حضــرت بهــاءا نتيجــۀ ايــن كفــران نعمــت از طــرف علمــا و امــرا و مــردم را  چنــين تصــوير مــى 

  :فرمايند



١٢

عــالم از بــراى عرفــان مالــك ِقــَدم خلــق شــده و لكــن اهلــش حجــت الهــى را انكــار 

م قهــار، زمــين را عنقريــب آثــار غضــب اســ. كردنــد و بــر كفــران نعمــت قيــام نمودنــد

.فرستد) جهنم(اخذ نمايد و مقتدرين را به سقر
٤٦

  

  :و نيز

.چون به نعمت معنويه اقبال ننمودند از َنعماء ظاهره هم ممنوع گشتند
٤٧

  

  :و نيز

غفلـت عبـاد و اعمـال باطلـه ايشـان بـه ُصـَور باليـاى مختلفـه ظـاهر شـده و ارض را 

َر ِمـــَن الَقَلـــم االَ . احاطـــه كـــرده آتـــش (علـــى ايـــن جهـــان را نـــار ُحـــروب نظـــر ِبمـــا ُقـــد

.و دخان باليا اخذ نموده) جنگ ها
٤٨

  

  :و نيز

عنقريــب صــاحبان درايــت و عقــول مشــاهده مــى نماينــد كــه َمَفــّرى نيســت مگــر بــه 

هـر يـوم شـدت و بـال زيـاد شـود تـا آن ... عمل به آن چـه در كتـاب الهـى نـازل شـده

در مراتــب صــلح نــازل )حضــرت بهــاءا(كــه بــاالخره بــه آن چــه از لســان عظمــت 

ك شوند و به آن عمل نمايند شده به آن ُمتَمس.
٤٩

  

  :دنعبدالبهاء مى فرمايحضرتو

عبـدالبهاء در كنـائس و محافــل اروپ و امريـك در اكثــر ُمـُدن نعـره زنــان اعـالن امــر 

بــــا وجــــود ايــــن هنــــوز نــــاس در خــــوا ب غفلــــت گرفتــــار؛ ... حضــــرت بهــــاءا نمــــود

ت بيـزار؛ هنـوز نـاس در شـهوات نفسـانيه ُمنَهِمـك، بـه متمسك به مجاز و از حقيقـ

البته اين غفلـت و كفـران نعمـت و عـدم . درجه اى  كه ُصور اسرافيل بيدار ننمايد

انتباه، سبب حسرت و مشقت و جنگ و جدال و حصول خسران و وبال اسـت، 

ننماينــد خطــر عظـــيم در ) حضــرت بهــاءا(و اگــر اهــل عــالم توجــه بــه اســم اعظــم

.لاستقبا
٥٠

  

  :و نيز در بيانى شفاهى چنين شرح مى دهند



١٣

است، از جانب خداسـت تـا سـبب تـذكر و )عوامل باز دارنده(جميع اينها، زواجر

هــر . تنبّــه نــاس شــود ولــى ايــن مــردم ماننــد اطفــال مــى ماننــد كــه در گهــواره باشــند

در شرق و غرب، امـور جميـع نـاس . چند تكان مى دهى بيشتر خوابشان  مى برد

شــده؛ تــا ببينــيم خــدا چــه مقــّدر فرمــوده؛ دعــا كنيــد در حــق خلــق كــه يــك پريشــان

اســــباب آسايشـــــى فـــــراهم آيــــد، خيلـــــى در ســـــختى هســــتند؛ از جميـــــع جهـــــات در 

پريشانى و سختى هستند؛ بلكه ان شـاءا ايـن هـا متنبـه شـوند، متـذكر گردنـد، از 

و غفلــــت رهــــايى يابنــــد، از ظلــــم و بيــــداد گــــرى بگذرنــــد، بــــا همــــديگر بــــه عــــدل

اميد ما بر اين اسـت از شـّر نفـس وهـوى  نجـات يابنـد؛ نفـس . انصاف رفتار كنند

و هــوى  حــاكم بــر ايــن هــا نشــود، تـــوجهى بــه خــدا پيــدا كننــد، قلــوب يــك قـــدرى  

نورانى شود، افكار به يك اندازه اتّساع يابد، از عالم الهى خبر گيرند، حـرص و 

ن راضـــى باشـــند، تعـــدى طمـــع نمانـــد، توكـــل بـــه خـــدا كننـــد و بـــه حقـــوق خودشـــا

زيــرا ايــن . آن چــه ســبب ايــن باليــا و رزايــا شــده ان شــاءا بلكــه زائــل شــود. نكننــد

. باليــا كــه امــروز وارد و ايــن مشــكالت كــه امــروز حاصــل، مــردم ســزاوار آن هســتند

بايـد راحــت و امــان نمانــد، بايــد پريشــانى و بــى ســر و ســامانى حاصــل شــود، مــردم 

خداونــــد وقتــــى كــــه از هــــر جهــــت . ايــــن اســــتمضــــطرب گردنــــد، اســــتحقاق نــــاس

الطـــاف و عنايـــات بـــى پايـــان مـــى نمايـــد و در ايـــن هـــا اثـــرى پيـــدا نمـــى شـــود بلكـــه 

غفلتشــان بيشــتر مــى شــود، آن وقــت باليــا را بــر ايــن هــا مســلط مــى كنــد كــه شــايد 

مـى گوينـد عـالج آخـر، داغ كـردن اسـت، . ايـن ديگـر آِخُرالَدواءاسـت. متنبه شوند

يـــى نمـــى مانـــد، زيـــرا هـــر چـــه رحمـــت الهـــى بيشـــتر، غفلـــت آن هـــا بعـــد از ايـــن دوا

. بيشــتر، هــر چــه در كهــف حمايــت الهــى محفــوظ تــر، انكــار و استكبارشــان بيشــتر

بـارى  شـماها در حـق ايـن خلـق دعـا كنيـد بلكـه متنبـه شـوند، متـذكر شـوند و توجـه 

.به خدا نمايند و از شر نفس و طبيعت رهايى يابند
٥١

  

، ۱۹ۀ عـذاب حاصــل از رّد و انكـار ِ دو آيــين جديـد الهــى در قــرون يـن تنــد بـاد فزاينــدا

و در ده ســـال اخيــر بــه مراحــل اوج شــدت خـــود شــده ، چنــدين دهــه اســت كــه آغاز۲۱و ۲۰

.وارد شــده  اســت
٥٢

امــا آيــا تنبّــه حاصــل شــده اســت؟ اگــر چــه بــا ســرخوردگى مــردم از بعضــى 



١٤

ن هـا در دهـه هـاى آخـر قـرن بيسـتم، و سـقوط آكـه قـبًال ذكـر شـدنظام ها و بت هاى دروغين

امـــا متاســــفانه پرســـتش بــــت هـــاى دروغــــين ،قـــدم هـــايى بــــراى رهـــايى از آن هــــا برداشـــته شــــد

فــرد «كـه ريشــه در »تمــدن غربــى«تعصــب آميـز ِ» مــاده پرسـتى و ســرمايه دارى«ديگـرى چــون

»تعــاون بقــا«، بــه جــاى »تنــازع بقــا«و »نســبيت گرايــى اخالقــى«و »پرســتى و خــود خــواهى

و امثـال آن هنـوز ادامـه »مليـت و نـژاد«دارد، و نيز پرسـتش پـس مانـده هـاى بـت هـايى چـون 

!دارد و مردم به اشتباه از آن ها اميد و انتظار معجزه دارند
٥٣

  

در ايــن ميــان نيــز بعضــى از تشــكيالت مــذهبى و علمــاى آن هــا كــه خــود بــه انحطــاط و 

بــوده انــد كــه بــراى بــت هــاى غيــر دينــى فســاد و خيانــت اخالقــى دچارنــد، فقــط بــه ايــن قــانع 

مزبــور جــواز شـــرعى صــادر كننـــد
٥٤

بــا بـــت ى و يــا از روى درمانـــدگى ولــى بـــا ِژســِت روشـــنفكر

عقايـد مـذهبى خـود را بـا نظريـه هـاى معيـوب و نـاقص آن بکوشند هاى مزبور سازش كنند و 

احيــاى  و بعضــى ديگــر از ايــن تشــكيالت مــذهبى نيــز بــه جــاى آن كــه ! نــدزهــا هماهنــگ ســا

روح دين حقيقى را در توجه و تحقيق و ايمان به آيين جديد الهى در اين عصـر بجوينـد، بـه 

همــــراه بــــا تعصــــبات و جهــــل و خرافــــات و تقاليــــد »بنيــــاد گرايــــى«و »ســــنت گرايــــى«تشــــديد 

كاش به اين بسنده مـى كردنـد، حـال آن كـه همچـون بعضـى  گـروه ى اپوسيده پرداختند، و

و مشـــابه بـــا كشـــتارهاى فجيـــع مـــذهبى كـــه در طـــول تـــاريخ و در قـــرون هـــاى تنـــدروى سياســـى،

وســـطى وپـــس از آن و نيـــز درايـــن يـــك قـــرن و نـــيم دور بهـــائى بـــه دســـت همتايانشـــان صـــورت 

و بـه حـل آوردند، و لـذا نـه تنهـا متنبّـه نشـدندى گرفت، مجددًا به خشونت و ترور و كشتار رو

وزترين نـــوع تعصـــبات راكـــه تعصـــب مشـــكالت بشـــر كمـــك نكردنـــد، بلكـــه آتـــش خانمـــان ســـ

  .شعله ور ساختندمذهبى است در ميان ُمَقلّدين خود

در ايــــن عرصــــه حتــــى اقــــدامات و تــــالش هــــاى صــــادقانۀ  روشــــنفكران و انديشــــمندان 

جهــــــان و ســــــازمان هــــــاى سياســــــى و غيــــــر آن، همچــــــون ســــــازمان  ملــــــل و ســــــازمان هــــــاى غيــــــر 

و صلح و نزديكى ملت هـا و دولـت هـا   نيز در جهت ايجاد تحمل و بردبارى) NGO(دولتى

و جنبه هاى مثبت روند جهانى شدن و هشيارى نسبت بـه جهـان وطنـى و اجـراى مفـاد بيانيـه 

حقـوق بشـر و منــع خشـونت و تـرور و امثــال آن، در دو دهـۀ اخيـر قــرن بيسـتم، بحـران و عــذاب 

سـران سياسـى مزبور را متوقف نساخت؛ به طورى كه حتى دستاوردهاى سه كنفرانس بـزرگ 

و كنفـرانس هـاى ۲۰۰۰در نيويورك در سال )NGO(ورؤساى اديان و سازمان هاى غيردولتى



١٥

. ديگرى  در دهة ماقبل آن، در سايۀ بحـران و عـذاب موجـود كـم رنـگ و ضـعيف مـى نمايـد

 امربهــــائى  پــــيش بينــــى فرمــــوده بودنــــد حتــــى چنــــين 
ّ
چنانكــــه حضــــرت شــــوقى ربــــانى،  ولــــى

ريشـــۀ فســـادى  را كـــه موازنـــۀ جامعـــۀ كنـــونى را گســـتاخانه بـــر هـــم «:اقـــداماتى نيـــز قـــادر نيســـت

حتـــى نْفـــِس تشـــكيل ســـازمانى بـــراى ايجـــاد اتحـــاد «: از بـــين ببـــرد، و نيـــز مـــي فرماينـــد» زده،

بــه خــودى خــود عــاجز از ايــن اســت كــه نوشــداروى ســم مهلكــى ... سياســى و اقتصــادى جهــان

».مى كندگردد كه حيات اجتماعى مردم و نظم ملل را تهديد
٥٥

  

آن كــه تنهــا چــارۀ نجــات از بحــران و عــذاب، قبــول اصــل و حقيقــت اســتمرار و نتيجــه

تجديد اديـان بـه طـور كلـى و توجـه خـاص بـه آيـين جديـد الهـى در ايـن دور وعمـل بـه موجـب 

درواقــع ايــن آيــين در بــيش از يــك قــرن و نــيم پــيش بــراى همــين از جانــب . اســتتعــاليم آن 

ده شد تا بهار و تابستان اسالم عزيز را كه در دست علما و امـراى فاسـد وآفريدگار مهربان آور

تقليد چشم بسته وغفلت مردمبه دليل
٥٦

آن، خزان و زمستان شده »دورِ «در سده هاى آخر 

، بلكه حقيقـت و اسـاس همـۀ اديـان آسـمانى »اسالم«تجديد فرمايد و نه تنها حقيقت ،بود

وم و ســـنن و تقاليـــد پوســـيده و جهـــل و خرافـــات و ظـــواهر و خ رســـيـــكـــور آدم را كـــه در زيـــر كـــوه

مـدفون شــده بــود، در دو آيـين جديــد ربــانى بـابى و بهــائى زنــده و ســاله۶۰۰۰اوهـام و ظنــون

.کندآشكار 
٥٧

  

  : دنعبدالبهاء ميفرمايحضرت 

اســـاس تعــاليم الهـــى از ... عــالم از غبــار تقاليـــد كهنــه و طــرق پوســـيده تيــره گرديــده

.اس از اصل غافل شده و به پوسته تمسك نموده اندخاطر رفته و ن
٥٨

  

ين تقاليد كهنـه و پوسـيده و دروغـين بـوده اسـت كـه هميشـه مـانع قبـول دينـى جديـد هم

همـــين دليـــل، حضـــرتبـــه . گشـــته و در ايـــن دور جديـــد نيـــز بـــه همـــان گونـــه عمـــل شـــده اســـت

شـــاه كليـــد درك ين جديـــد و يـــبهـــاءا در پـــيش شـــرطى بـــس مهـــم، اول قـــدم بـــراى شناســـايى آ

  :دنصدق و حقانيت آن را چنين توضيح مى ده

بايــد نــاس . تـا بــر كــذب ِقبــل آگــاهى نيـابى بــر صــدق ِايــن يــوم بـديع گــواهى نــدهى

غافـل را آگـاه نمــود تـا مطــالع ظنـون و اوهـام را از قبــل و بعـد بشناســند و بـه صــراط 



١٦

و اســتامــر بســيار عظــيم. مســتقيم و حبــل محكــم متــين، تمســك و تشــبث جوينــد

.ناس ضعيف
٥٩

  

كهنـه مزبـور كـه مـانعى بـزرگ بـراى درك هاي اوهام و تقاليـد »غبار«از جمله تيره ترين 

و ى لــزوم تجديــد و اســتمرار اديــان در طــول تــاريخ بــوده اســت، ســطحى نگــرى و صــرفًا ظــاهر

بيمــارى مـزمن ِدعــاوى . و جسـمانى انگاشــتن حقـايق مطروحــه در كتـب آســمانى اسـتى مـاد

صـار حقانيـت و كامـل تـرين و بهتـرين انگاشـتن يـك ديـن توسـط علمـا و پيـروان خاتميت و انح

اثـــر ايـــن گمـــان، علمـــاى بـــر. و تقاليـــد اســـتى از جملـــه پيامـــد هـــاى چنـــين ســـطحى نگـــرآن،

بـه معنـى بـى تـوجهىعلماى مسيحى و علماى مسلمان و غيره هر كدام بـه نـوعى بـاى،يهود

تميـت واكمليـت ديـن خـود و باطـل و كـاذب خـود، مـدعى خاۀ حقيقى و باطنى كتب مقدسـ

.بودن اديان بعد از خود هستند
٦٠

  :حال آن كه چنان كه قبًال هم ذكر شد

تا عباد است الزم است ارشاد               تاخدا بوده است، بوده عباد
٦١

  

بـا ايـن توضـيحات . تـا انسـان بـوده و هسـت، اديـان الهـى نيـز ظـاهر شـده و خواهنـد شـد

ظهـــور موعــــود دررســــانى شــــش هزارســـالۀ آدم كـــه دوران نبــــّوت  و مـــژدهروشـــن شـــد كــــه كـــور

،صحضـرت محمـديعنـي آخـرين مـژده دهنـدۀ آن،بـا ،بود» آخرالزمان«
٦٢

منطقـًا و عمـًال 

كــور تحقــق ووقــوع آن نبــوات و بشــارات آغــاز ،پايــان يافــت و بــا ظهــور دو آيــين بــابى و بهــائى

.گرديد
٦٣

  

پيــروان هــر ت در اديــان قبــل، باعــث شــده اســت كــه دعــوى خاتميــت و انحصــار حقانيــ

از اديـــــان مـــــذكور، حتـــــى مـــــدعيان انتظـــــار موعـــــود، هنگـــــام ظهـــــور او، وى را كـــــاذب و يـــــک 

چنـــان كـــه فـــى المثـــل علمـــاى يهـــودى و . داننــدبمســتوجب زجـــر و بـــال و تبعيـــد و حـــبس و قتـــل 

ينشــان بــه ، و علمــاى مســيحى و مقلدچنــين كردنــدمقلدينشــان بــا حضــرت مســيح موعودشــان

، و علمـاى مسـلمان و مقلدينشـان همـين كـار را كردنـد)ص(اتفاق يهوديان با حضرت محمـد

، بـــا حضـــرت بـــاب و حضـــرت بهـــاءا دو موعـــود آخـــر الزمـــان يهوديـــان و مســـيحيانبـــه اتفـــاق 

آن كه علل هـر سـه دسـته بـراى رد موعـود دينشـان مشـابه بـوده شگفت كردند و رفتاريچنين

يل  ايشان اين بوده است كه موعود نبايد دين و احكام جديدى بيـاورد و از جمله دال. است

حــال آن كــه اگــر چنــين باشــد چــه لزومــى بــه . بايــد همــان احكــام قبلــى را تكــرار و تحكــيم كنــد



١٧

و دليل ديگرشان اين بوده است كه بشارات و شرايط مذكور در ! ظهور موعود باقى مى ماند

د بـه ظـاهر ظـاهر واقـع نشـده اسـت و مـثًال مسـيح سـوار كتب آسمانيشان در هنگام ظهور موعـو

بر نخاستند و كوه ها متالشـى نشـدند و آسـمان شـكافته بر ابر از آسمان نيامد و مرده ها از قبر

نشــد، گــرگ و مــيش از يــك چشــمه آب نخوردنــد و شــهر هــا بــه هــم نزديــك نشــدند و موعــود 

و بعضـًا كـه اسـير و زنـدانى بـودهنگام ظهور خود غلبه و قـدرت و سـلطنت ظـاهره نداشـت، بل

حـــال آن كـــه بشـــارات و اشـــارات مزبـــور كـــه تمامـــًا رمـــز گونـــه و داراى كنايـــه و ! هـــم كشـــته شـــد

كــه بــر نيــز هســت اســتعاره و تمثيــل و تاويــل اســت، داراى معــانى و مفــاهيم بــاطنى و معنــوى 

نبيـــا عكـــس معنـــى ظـــاهرى آن، كـــامًال معقـــول و شـــدنى اســـت و تمامـــًا هنگـــام ظهـــور همـــه ا

.ه استكور ِآدم و نيز هنگام ظهور اديان بابى و بهائى، محقق وواقع شد
٦٤

  

از نكات بسيار مهم دربارۀ حقايق فوق آن كه طبق بشارات همۀ كتاب هاى آسمانى 

كور آدم، يكـى از عالئـم ظهـور موعـود همـۀ آن هـا، يعنـى دو ظهـور بـابى و بهـائى، نيـز همـين 

آيـــات «بـــاطنى بشـــارات و آيـــات رمـــز گونـــه و بـــه اصـــطالح بـــوده اســـت كـــه معـــانى حقيقـــى و 

.آن كتب را موعود آخرالزمان آشـكار خواهـد نمـود»متشابهات
٦٥

مـژده بـاد اهـل زمـين اينـك   

و هـم وطنــان عزيــز و نــازنين را كــه بــيش از يــك قــرن ونــيم اســت كــه آن موعــود ظــاهر شــده و در 

اســـت، و بـــه ايـــن واســـطه نـــه تنهـــا ده هـــا جلـــد آثـــار وحيـــانيش، آن رمـــز هـــا و اســـرار را گشـــوده

بلكـه بـا آشـكار سـاختن آن ،زندگى و عظمت دوباره به اديان آسمانى آن ها بخشـيده اسـت

اسرار، سوء تفاهم و اختالف و تضاد دروغين بين دين و علم را نيز بر طرف نمـوده اسـت، و 

فرمـــوده مقـــرر»تطـــابق علـــم و ديـــن«بـــه همـــين منظـــور يكـــى از تعـــاليم اساســـى ديـــن بهـــائى را 

  :چنان كه حضرت عبدالبهاء مى فرمايند. است

ديــن و علــم دو دايــره اســت كــه بــه مركــز واحــد ســير مــى كننــد؛ آن مركــز، حقيقــت 

.است
٦٦

  

انگاشـتن معـانى عميـق كتـب آسـمانى، ى ظاهرخاطرو به اين وسيله نفوسى را كه به

  . دنماياز دين، زده شده اند، به حقيقت واالى دين آگاه و متمسك مى 

از جمله رمز ها ومتشـابهات كتـب مقدسـۀ قبـل كـه بـراى اولـين بـار معـانى حقيقيشـان از 

 ربــــانى در دو آئــــين بــــابى و بهــــائى روشــــن شــــده اســــت و بيــــنش كــــامًال 
ِ
منبــــع وحيــــانى و الهــــام



١٨

ُمَشعشــع و بــديعى را نســبت بــه حقــايق  كتــب آســمانى قبــل ايجــاد مــى كنــد و بــه ايــن واســطه 

را شــيفته ي خــداي يكتــا مــي ســازد و اعمــال و اخــالق بشــر را رحمــاني ارواح و افكــار و دلهــا

: مــي نمايــد و موجــب اتحــاد و وحــدت  پيــروان اديــان مــى گــردد، عبارتنــد از مفــاهيمي چــون

شــب، روز، آخرالزمــان، ســاعت، بهشــت، جهــنم، قيامــت، آســمان، زمــين، مــاه، ســتارگان،

نشــر، رجعــت، بــرزخ، معــاد، شــراب، آب، نــان، آتــش، بعــث، غيبــت، حشــر، شــير، عســل، 

روح، قبر، دنياى بعد، خلقت آدم و حوا، خلقت آسمان و زمين در شش روز، اسـم اعظـم، 

مالئكــــه، جــــن، شــــيطان، حســــاب و كتــــاب و مجــــازات و مكافــــات، زنــــده شــــدن مــــرده هــــا، 

دّجــال، ُســفيانى، شــفاى نابينــا و ناشــنوا  و گنــگ، زنــده كــردن مردگــان، يــد بيضــاى موســى و 

، از )ص(، ابـدى  بـودن شـريعت حضـرت موسـى)ص(خاتميـت حضـرت محمـدمار و آتش،

، دو نيمـه شـدن مـاه، برخاسـتن حضـرت )ص(بين نرفتن انجيل جليل و كالم حضـرت مسـيح

مســــيح از قبــــر بعــــد از ســــه روز، مفهــــوم وحــــى والهــــام و جبرئيــــل و روح القــــدس و تشــــبيه آن بــــه 

خـدا، نشســتن خـدا بــر عـرش، عــالم كبـوتر، عمرهـاى طــوالنى همچـون نــوح، لقـاءا و ديــدار 

ذر، نزول مدينةا و اورشليم جديد، ملكوت خدا، تين و زيتون، شهرهاى جابلقا و جابلسا، 

خضر، رفتن حضرت يونس در شكم ماهى، قصۀ  اصحاب كهف، هدهـد سـليمان، عـوالم 

ملــك و ملكــوت و جبــروت و الهــوت و امثــال آن، معنــي ِمــدت زمــان قيامــت كــه هــم بــه يــك 

و بســـــيارى اســـــرار و رمـــــوز و ... بـــــه هـــــم زدن تعبيـــــر شـــــده و هـــــم بـــــه پانصـــــدهزار  ســـــال،چشـــــم

.متشابهات ديگر كه  معانى و مفاهيمى باطنى و حكيمانه دارند
٦٧

  

بـــا توضـــيحات فـــوق، علمـــا و پيـــروان اديـــان كـــور آدم، در سراســـر عـــالم بهتـــر و بيشـــتر از 

كـــه در چنـــگ اوهـــام  واكاذيـــب گــاه خواهنـــد شـــد، و آنـــانى نيــز آحقيقــت آيـــين جديـــد بهـــائى 

خـدايان و بـت هــاى دروغـين، سـرگردان و پريشــان و نااميدنـد، دوبـاره بــا خـدا و ديـن او آشــتى 

ه درمى يابند كه اوًال دين حقيقى خدا عبارت از اوهام و خرافـات وخواهند كرد، و هر دو گر

و بــه ايــن و تقاليــدى نيســت كــه بعضــى علمــاى خــود خــواه و فاســد مــذهبى آن را ســاخته انــد 

واســطه احتــرام و عــزت آن را نــزد انديشــمندان و عرفــا و روشــنفكران و امــراى سياســى جهــان از 

بين برده اند؛ بلكه آموزه هاى جانبخشى است كه مربيان آسمانى براى تربيت و رشد كامل 

جامعــۀ بشـــرى ارائـــه فرمـــوده انــد؛ و ثانيـــًا درمـــى يابنـــد كـــه زنــدگى بشـــر و اســـتمرار ظهـــور اديـــان 

يـــد در پـــى اديـــان قـــديم، پايـــان نيافتـــه، بلكـــه فقـــط دوران كـــودكى بشـــر در كـــور آدم تمـــام جد



١٩

تــا اســت شـده، و اينــك در حــال عبــور از بحــران هــا و سركشــى هــا و غــرور دوران جــوانى خــود 

و اين دوران، تطهير و آماده گردد  انقالباتوباليا و سختى ها  پس از ذوب شدن در كورۀ

ر اثــر اســتمرار و ادامــه و تجديــد اديــان الهــى بــه دوران بلــوغ بــســاله زارپانصــدهدر كــور جديــد

رســد و راه كمــال همــه جانبــۀ نامحــدوِد خــود راخــود
٦٨

در . در پــيش گيــرد و بــه آن ادامــه دهــد

ه از پيش ذكر شد، اگر چه چندين دهـه اسـت كـه زنـدگى بشـر ِ امـروز کچنان ى،چنين تصوير

»تاريـك تـرين«غفور تيره و تار شده و در دهـۀ اخيـر بـه ربكردن در غبار آن غرور و فراموش

لحظــات خــود وارد گشــته و آينــدۀ نــزديكش همچنــان تيــره و تــار بــه نظــر مــى رســد، ولــى آينــدۀ 

.است كه حال قابل تصور نيستىدورش داراى جلوه و شكوه
٦٩

  

يقـت عبدالبهاء دربارۀ لزوم دين حقيقى و فرق آن با تقاليـدى كـه مخـالف حقحضرت 

  :اديان است، از جمله چنين مى فرمايد

اعظـــم روابـــط و وســـيله بـــه جهـــت اتحـــاد بـــين بشـــر قـــوۀ روحانيـــه اســـت؛ چـــون كـــه 

لكــن ... ديــن اســت كــه ســبب اتحــاد عــالم مــى شــود. نيســتى محــدود بــه حــدود

ايــن هــا عــداوت . مقصــد از ديــن نــه ايــن تقاليــدى اســت كــه در دســت نــاس اســت

مقصـد از ديـن، انـوار ... و جـدال اسـت است، سبب نفرت اسـت، سـبب جنـگ 

شمس حقيقت است و اساس اديان الهى يكى است، يك حقيقت است، يك 

.روح است، يك نور است، تعدد ندارد
٧٠

  

  :و نيز

عــالج ... ديـن ا فــى الحقيقـه عبــارت از اعمــال اسـت، عبــارت از الفـاظ نيســت

.است
٧١

  

  :ونيز

ى است و اين اساس دين الهـى مقصد از دين روابط ضروريۀ وحدت عالم انسان

، ولـــيجميـــع اديـــانهـــزار افســـوس كـــه ايـــن اســـاِس متـــين، متـــروك و محجـــوِب ... 

تقاليـدى ايجــاد كــرده انــد كـه هــيچ ربطــى بــه اســاس ديـن الهــى نــدارد و چــون ايــن 

... تقاليد مختلف است،از اختالف، جدال حاصل و جدال منتهى به قتال گردد



٢٠

پــس بايــد ايــن تقاليـــد ... ممــات گشـــتهاســت ســبب ى ديــن كــه ســبب حيــات ابـــد

به اديان است به تماِمها ريخت و تحرى اساس اديان كهنۀ پوسيده را كه معمولٌ 

د و الهى كرد و چون اساس اديان الهى يكى است حقيقت است و حقيقت تعـدّ 

ى قبول ننمايد، لهذا الفت و اتحاد تام بين جميع اديـان حاصـل شـود، ديـن تجزّ 

.ال و جمال در انجمن عالم انسانى جلوه نمايدالهى در نهايت كم
٧٢

  

  :و نيز

يم كـه از اول عـالم الـى يومنـا هـذا بـين يچون نظر به تـاريخ كنـيم مالحظـه مـى نمـا

بشر جنگ و جدال بوده؛
٧٣

ا حـرب بـين اجنـاس بـودهييا جنگ بين اديان بوده

بـين بشـر ا بـين دو اقلـيم و جميـع ايـن هـا از جهـليـا نـزاع و جـدال بـين ُدَول بـودهي

ناشــى و از ســـوء تفــاهم و عـــدم تربيــت منبعـــث و از اعظــم نـــزاع و قتــال بـــين اديـــان 

بــوده و حــال آن كــه انبيــاى الهــى بــه جهــت اتحــاد و الفــت بــين بشــر آمدنــد؛ زيــرا 

ديــن . اديــان الهــى ســبب الفــت و محبــت بــود... آنــان شــبان الهــى بودنــد نــه گرگــان

... جـدال گـردد عـدم آن بهتـر اسـتاگر ديـن سـبب . ا سبب نزاع و جدال نيست

اگــر چنــان چــه جميــع ... ســت كــه بعــد پيــدا شــداايــن نــزاع هــا منبعــث از تقاليــدى

.باع، جميع متفق شونداديان عالم ترك تقاليد كنند و اصل اساس دين را اتّ 
٧٤

  

  :و نيز

.سبب اختالف و نزاع و جدال ِ آن ها علماى ملت بوده اند
٧٥

  

  :و نيز

و تريـاق فـاروقى كـه حكـيم الهـى تجـويز فرمـوده وحـدت امروز اعظم عـالج عاجـل

ســت و توضــيح و تبيــين اصــول اديــان الهيــه و دفــع اعــالم انســانى و صــلح عمــومى

لهـذا حضـرت بهـاءا  فرمودنـد ... تقاليد و رسـوماتى كـه منـافى علـم و عقـل اسـت

هر مسئله اى كه مخـالف علـم و عقـل صـحيح اسـت ومنـافى اسـاس اصـلى اديـان 

.مانع ترقى است و سبب اجتناب و دورى نفوس از آئين يزدانىالهى، آن
٧٦

  



٢١

  :حضرت بهاءا دربارۀ لزوم تجديد و استمرار اديان مى فرمايند

رگ جهــان در دســت پزشــك داناســت؛ درد را مــى بينــد و بــه دانــايى درمــان مــى 

درد امـــــروز را درمـــــانى و فـــــردا را . اســـــت  وهـــــر ســـــر را آوازىىهـــــر روز را راز. كنـــــد

ديده مى شـود گيتـى را . امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد. مان ديگردر

مردمــانى كــه از بــادۀ . دردهــاى بيكــران فــرا گرفتــه و او را بــر بســتر ناكــامى انداختــه

خــود بينــى سرمســت شــده انــد پزشــك دانــا را از او بــاز داشــته انــد؛ ايــن اســت كــه 

مـــى داننـــد، نـــه درمـــان مـــى شناســـند؛   نـــه درد. خـــود و همـــه را گرفتـــار نمـــوده انـــد

بشنويد آواز ايـن زنـدانى. راست را كژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند

)شايد آنان كه خوابند بيدار شوند. يديرا؛ بايستيد و بگو)حضرت بهاءا.
٧٧

  

  :و حضرت عبدالبهاء مى فرمايند

... نيـت اسـت يك قسـم اصـل اسـاس اسـت؛ روحا: شريعت ا بر دو قسم منقسم

ايــن فضــائل عــالم انســانى در هــر دورى ازادوار تجديــد ... ابــدًا منســوخ نمــى شــود

يعنــى فضــائل انســانيه از ميــان هگــردد؛ زيــرا در اواخــر هــر دوره شــريعت ا روحانيــ

در دورۀ هــر پيغمبــري تجديــد مــي ]بنــابراين[...مــى رود و صــورتش بــاقى مــى مانــد

كـــه تعلـــق بـــه عـــالم جســـمانى دارد مثـــل صـــوم و قســـم ثـــانى از شـــريعت ا ...گـــردد

صالت و عبادت ونكـاح و عتـاق و محاكمـات  ومعـامالت و مجـازات و قصـاص 

از ادوار ِ انبيــاء، تبــديل و ى در هــر دور... بــر قتــل و ضــرب و ســرقت و جروحــات،

تغييـــــر يابـــــد و منســـــوخ گـــــردد؛ زيـــــرا در سياســـــات و معـــــامالت و مجـــــازات و ســـــائر 

.زمان، البد از تغيير و تبديل استاحكام، به اقتضاى 
٧٨

  

  :و نيز

بعـد از مـدت ... درختى را چون بنشـانى... دين الهى يكى است ولى تجدد الزم

مديــد كهــن گــردد؛ از ثمــر بــاز مانــد؛ لهــذا باغبــان حقيقــت، دانــۀ همــان  شــجر را 

دقــت نمائيــد در . گرفتــه در زمــين پــاك مــى كــارد، دوبــاره شــجر اول ظــاهر مــى شــود

يــد كــه حــال چنــان يلم جســمانى نماانظــر بــه عــ. ود هــر چيــز را تجــدد الزمعــالم وجــ



٢٢

تجــدد يافتــه، مشــروعات و اكتشـــافات تجــدد يافتــه، ادراكـــات تجــدد يافتــه؛ پـــس 

چگونــه مــى شــود كــه امــر عظــيم ديــن كــه كافــل ترقيــات فــوق العــاده عــالم انســانى 

نى بــى اســت و ســبب حيــات ابــدى و ُمــَرّوج فضــائل نامتنــاهى و نورانيــت دو جهــا

.تجدد ماند؟ اين مخالف فضل و موهبت حضرت يزدانى است
٧٩

  

  :و نيز

ه  ىحيــات اجتمــاعى عــالم انســان نيــز مراحــل و مراتبــى دارد، در وقتــى در مرحلــ

امـا حـال بـه مرحلـۀ بلـوغ موعـود . طفوليت بوده و در وقت ديگر در عنفـوان شـباب

و ى احــــل بــــدوآن چــــه در مر...رســــيده؛ آثــــارش از جميــــع جهــــات نمــــودار اســــت 

هاى نوع انسانى را بر طرف مى ساخت از عهدۀى محدوِد گذشته بشر، نيازمند

محدود ى تجدد و بلوغ بر نيايد؛ زيرا انسان ديگر از آن مراحل بدوحوائج دورۀ

گذشـته اسـت و بايـد امـروز بـه فضـائل و قـوايى جديـد فـائز گـردد و قـوانينى جديــد و 

.جديد يابدى استعداد
٨٠

  

  :دنمى فرمايت شوقى ربانىحضرو

دنيــا اســاس و ظهــورات الهيــه اســتمرار داشــته و رو بــه ترقــى، و تمــام اديــان عظيمــۀ

ملكـــوتى دارد و تعـــاليم اساســـى آن هـــا كـــامًال هـــم آهنـــگ و متوافـــق اســـت و پايـــۀ

نوايــا و مقاصــد آن هــا متحــد و يكســان بــوده، اوامــر و احكــام آن هــا وجــوه مختلفــۀ

و اعمال  آن ها ُمكّمل يكديگر است و بالجملـه اديـان ك حقيقت بيش نيستي

تنها از جهت احكام فرعى تفاوت دارنـد و بـه طـور كلـى در رسـالت هـاى خـود بـه 

.منزلۀ مراحل متتابعۀ تكامل روحانى جامعه انسانى به شمار مى آيند
٨١
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  تاريخچۀ مختصر ديانت بابى و بهائى

بـــه دورانـــى بشـــارت و مـــژده »كـــور ِآدم« اديـــاِن همـــانطور كـــه در قســـمت قبـــل اشـــاره شـــد همـــۀ

. آن بشــارات، محســوب اســتو وقــوعتحقــق كــور مزبــور و آغــاز كــورِ »آخــر الزمــانِ «دادنــد كــه 

فرستادگان خدا و پيروان آن ها در ادوار حضرت آدم، نوح، هود، صالح، ابراهيم، موسـى، 

حـبس و تبعيـد و شـكنجه و وو تحمـل انـواع بـالى زرتشت، بودا، مسيح، محمد، با فداكار

و انســـانى و معنـــوى ى را تربيـــت كردنـــد تـــا تعـــاون و اتحـــاد مـــادنوپـــاشـــهادت،  جامعـــه بشـــرى

و تحقـق بخشـد و خانوادگى و قبيله اى و شهرى ووطنى را يكـى بعـد از ديگـرى تجربـه نمايـد

جهــل و امــا نابــالغى و. شــودبلــوغ خــود كــه اتحــاد جهــانى اســت آمــاده ورود بــه مرحلــۀبــراى 

رهبـران   ِى تـوجهبـى  و طبيعى و شـهوانى بشـر، و در نتيجـۀى مادجنبۀغلبۀخودخواهى و 

نــادان و مســتبد مــذهبى و سياســى آن دوران بــه اصــل و حقيقــت اديــان و توجــه افراطيشــان بــه 

و و اخــــتالفبقــــااتحــــاد مزبــــور را تبــــديل بــــه تنــــازع مراتــــِب و بقــــاظــــواهر و فــــروع آن، تعــــاون ِ

ى نمـــود كـــه هنـــوز بشـــريت در يـــو وطنـــى و مـــذهبى ى ونـــژادى صـــبات خـــانوادگى و قبيلـــه اتع

.آن مى سوزدساله ء۶۰۰۰آتش
٨٢

  : دنمى فرمايبهاءا حضرتچنان چه 

عالم را به مثابه هيكل انسانى مالحظـه كـن و ايـن هيكـل بنفسـه صـحيح و كامـل 

رض او رفــع نشــده؛ خلــق شــده و لكــن بــه اســباب متغــايره مــريض گشــته و الزال مــ

از ى ازاعصـار عضـوى چه كـه بـه دسـت اطبـاى غيـر حاذقـه افتـاده و اگـر در عصـر

طبيبــــى حـــــاذق صــــحت يافــــت، عضـــــوهاى ديگــــرش بـــــه اعضــــاى او بــــه واســـــطۀ

امراض مختلفه مبتال بوده و حال در دست نفوسى افتاده كه از خمر غرور تربيت 

ه در صـحِت آن سـعى نماينـد يافته اند و اگـر هـم بعضـى از ايـن نفـوس فـى الجملـ

.مقصود نفعى است اسمًا و يا رسمًا به ايشان راجع شود
٨٣

  

با چنين زمينه اى بود كه طبق مژده ها و بشارات كتب مقدسه،
٨٤

۱۹در اواسـط قـرن 

ين پــى در پــى بــابى و بهــائى از جانــب خداونــد يكتــا آشــكار شــدند تــا هيكــل يــمــيالدى، دو آ

شند و آتش شش هزار سالۀ تعصبات و اختالفـات و جنـگ بيمار و رنجور بشر را سالمت بخ
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.را بـــه بلـــوغ و اتحـــاد و تعـــاون بقـــا رســـاننديتهـــا را خـــاموش كننـــد و بشـــر
٨٥

پـــى در پـــى بـــودن 

ســاله بــين آن دو، خــود حــاكى از حساســيت و اهميــت زمــان ۹كوتــاه ين مزبــور و فاصــلۀيــدوآ

.اســتظهــور و عظمــت مقــام و اهــداف آن دو 
٨٦

 ذكــر شــد دو ظهــور مزبــور، همــانطور كــه قــبالً 

آخرالزمان كور شـش هـزار سـالۀ آدم و حلقـۀ اتصـال و نقطـۀ عطـف انتقـال جامعـۀ بشـرى از آن 

و بـــــه همـــــين جهـــــت اســـــت كـــــه زمـــــان آغـــــاز ظهـــــور آن دو، يعنـــــى هســـــتند،كـــــور بـــــه ايـــــن كـــــور 

شــده اســت،ذکــر كتــب آســمانى قبــلدر همــۀ) ق.ه۱۲۶۰(مــيالدى ۱۸۴۴ســال
٨٧

و تمــام 

خودشــان، بــه دو ظهــور موعــود آخــر الزمــان زبــور بــا اســامى و اصــطالحات خــاص دورۀاديـان م

يــاظهور »سيوشــانس«و »هوشــيدر«ايــن دو ظهــور بــه اصــطالح زرتشــتيان، . بشــارت داده ا نــد

و »رجعـت يحيـى«، درنـزد مسـيحيان »رب الجنود«و »ايليا«، در نزد يهوديان،»شاه بهرام«

و نـزد »نـزول عيسـى«و »ىمهـد«مسلمانان سـنى، آمـدن ، و نزد)روح ا(»مسيح«حضرت 

تعبيــر گرديــده اســت»نــزول مسـيح،«يــا »رجعــت حســينى«و »قــائم«شـيعيان 
٨٨

كــه هــر يــك از 

دو دســـــته عنـــــاوين و اســـــامى فـــــوق بـــــراى تســـــميۀ حقيقـــــت واحـــــد هـــــر يـــــك از دو ظهـــــور مزبـــــور 

اى دو ظهـور مزبـور كتب آسـمانى، شـرايط و اهـداف يكسـان بـرذكرگرديده؛ چنان كه در همۀ

بيان شده و از همين مـى تـوان پـى بـرد كـه منظـور از اسـامى مختلـف هوشـيدر و ايليـا ويحيـى و 

مهــدى و قــائم، حقيقــت حضــرت بــاب، و منظــور از سيوشــانس و شــاه بهــرام و رب الجنــود و 

.مســـيح و حســـين، حقيقـــت حضـــرت بهـــاءا مـــى باشـــد
٨٩

پـــى در پـــى بـــودن دو ظهـــور بـــابى و 

رونــد ۷۵تــا ۶۸زمــر آيــات در ســورۀ. هــر يــك در قــرآن مجيــد نيــز مــذكور اســتبهــائى و نقــش 

آشكار شدن دو ظهور مزبور را مى فرمايد و سپس توضيح مـى دهـد كـه چگونـه حسـاب امـت 

هاى انبيا كور ِ آدم رسيدگى مى شود و  مـؤمن از كـافر مشـخص مـى گـردد و مكافـات و جـزا

ن ِفى الّسمواِت َو َمن ِفى َو ُنِفَخ ِفى الّصور َفَصَعَق مَ «:اول آن چنين استدو آيۀ. مى بينند

َو َاشـــَرَقِت اَالرض  ِبنـــور . اَالرِض ِاّال َمـــن شـــااُ ُثـــم ُنِفـــَخ فيـــِه ُاخـــرى َفـــِاذا ُهـــم قيـــاٌم ينُظـــرون

آمـــده و حضـــرت صــــادق ۶۲بـــا توجـــه بــــه معنـــى قيامـــت كـــه در يادداشــــت شـــمارۀ »،...َربّهـــا

ويل به ظهور قائم فرموده اند، مفهوم حقيقى آيۀ مباركۀ فوق چنـين اسـت كـه صريحًا آن را تا

اشــاره بــه ظهــور [فرســتادۀ الهــى در صــور مــى دمــد) قيامــت صــغرى و ظهــور قــائم(در مرتبــۀ اول

و همه به علت اين كه قائم موعـود بـت هـاى ]است)حضرت باب(اول كه ظهور قائم موعود

مـــى شـــوند؛ جـــز بعضـــى آن هـــارا مـــى شـــكند، بيهـــوشلۀذهنـــى و تقاليـــد و اوهـــام هـــزاران ســـا



٢٥

مــؤمنين حقيقــى و عامــل بــه تعــاليم الهــى كــه ظهــور موعــود را بــا اطمينــان مــى پذيرنــد و ســپس 

و ) اشـــاره بـــه ظهـــور حضـــرت بهـــاءا(در صـــور دميـــده مـــى شـــود)ىقيامـــت كبـــر(بــراى بـــار دوم

نتيجۀ . ا بر ايشان عرضه دارددست لطف الهى همه را بر پا مى دارد تا تعاليم ظهور جديد ر

آنـان كـه . اين دو نفخه، روشن شدن زمـين و قلـوب سـاكنان آن بـه نـور تعـاليم جديـد خداسـت

در اديان قبلى خـود مقبـول درگـاه خـدا بـوده انـد
٩٠

بـه ايـن دو ظهـور جديـد مـؤمن مـى شـوند و 

آنان كه مردود بوده اند،
٩١

در .مـى شـودو هر دو گـروه بـه حسابشـان رسـيدگى كافر مى گردند

ُف يـوَم َترجــُ«: نيز به دو ظهور پـى در پـى مزبـور اشـاره مـى فرمايدكـه۷و۶سورۀ نازعات آيات 

، از پـى در آيـد آن را از پـى )صـوراول(روزى كه بلرزد زمين لرزيدنى(» َتتَبُعَهاالّراِدَفةالّراجـِِ◌َفة

.))صور دوم(آينده
٩٢

جدا و مسـتقل از گاه يک ديدبه اين جهات، اگر چه دو ظهور مزبور از 

  .شوندهم هستند، ولى از جهتى نيز به خاطر اهداف اصلى مشتركشان يكى محسوب مى 

اولين نفس مقدس از دو موعود كل اديان و اسالم،  سيد على محمد از خاندان پاك 

در شــــهر شــــيراز ) ۱۸۲۰(ه ق ۱۲۳۵و حســــينى بودنــــد كــــه در اول محــــرم ى ســــادات محمــــد

)م۱۸۴۴(ق.ه۱۲۶۰الگى در سـال سـ۲۵در . متولـد شـدند
٩٣

ادعـا واظهــار در همـان شـهر،

سـپس . در مرحلـه اول ادعـاى بابيـت فرمودنـد. امر تدريجى و مرحله اى خود را آغـاز فرمودنـد

در همان اوايل در مكه و بعد ها در مجلس علما در حضور ناصرالدين ميرزا، وليعهد محمد 

عالن فرمودند و در كتاب بيـان فارسـى كـه در دوران شاه قاجار در تبريز علنًا قائميت خود را ا

حبس در قلعه مـاكو نـازل شـد آشـكارا رسـالت و مظهريـت ديـن و تعـاليم مسـتقل خـود را فـاش 

سـاختند و معلــوم نمودنــد كــه در بـاطن منظورشــان از بابيــت مزبــور، بابيـت قــائم موعــود نبــوده، 

د همـــۀ اديـــان، يعنـــى حضـــرت ظهـــور بعدشـــان بـــوده كـــه دومـــين موعـــوبلكـــه بابيـــت و مقدمـــۀ

.بهاءا مى باشـند و در سـال نهـم از ظهـور حضـرت بـاب ظـاهر مـى شـوند
٩٤

ۀخودشـان دربـار

  :علل ادعاى  تدريجى شان چنين توضيح فرموده اند

ر كه چقدر رحمت خـود را در حـق مسـلمين واسـع نظر كن در فضل حضرت منتَظ 

ول خلــق اســت و مظهــر ظهــور مقــامى كــه ا. فرمــوده تــا آن كــه آن هــا را نجــات دهــد

.سم بابيت قائم آل محمد ظاهر فرموده رآيۀ انى انا ا چگونه خود را ب
٩٥

  

  :ونيز
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. چون حد اين خلق را مى دانستم، از اين جهت امـر بـه كتمـان اسـم نمـوده بـودم

 ِانُّه «كه ال مثل بوده و هست گفتند ) ص(اين همان خلقند كه در حق رسول ا

اگر مى گويند مـا آن هـا نيسـتيم، عمـل آن هـا دليـل بـر كـذب قـول آن و»َلَمجُنوٌن؛

.هاست
٩٦

  

موقـــت مـــانع از ايـــن نشـــد كـــه بعضـــى علمـــاى »كتمـــان«دائـــم و»فضـــل«امـــا حتـــى آن 

ه چــجاهـل و امـراى ظــالم ومـردم غافــل، بـه آن حضــرت و پيروانشـان ظلــم نكننـد؛ بلكــه چنـان 

.داشــــتنددر احاديــــث پــــيش بينــــى شــــده بــــود انــــواع ظلــــم هــــا را روا
٩٧

طبــــق همــــان احاديــــث 

حضرتشان شش سال پياپى دورازخانواده، تحت نظـر و دچـار آزار و تبعيـد و ضـرب و جـرح و 

۳۱ه ق در ۱۲۶۶شـــــعبان ۲۸مـــــاكوو چهريـــــق بودنـــــد و نهايتـــــًا در ۀ نيـــــز محبـــــوس در دو قلعـــــ

كـــــــى از يبـــــــه همـــــــراهي و پـــــــرجالل و شـــــــكوه، حضـــــــرت بـــــــاب ســـــــالگى بـــــــه شـــــــكلى حماســـــــ

ه بــه خــواهش خــود، او را چنــان بــه حضرتشــان بســته بودنــد كــه ســرش بــر روى دلدادگانشــان كــ

تبريز با شليك صـدها گلولـه، در ميدان سربازخانۀبيننده سينه ايشان بود، در حضور هزاران 

سـال و نيـز ۶و باز طبق همان احاديث هزاران دلدادۀ ديگر نيز بودند كه در آن .شهيد شدند

را تحمـــل فرمودنـــد و در راهـــش جانکـــاه اع شـــكنجه هـــاى پـــس از شـــهادت حضرتشـــان انـــو

كــافى، درحــديث جــابر در لــوح فاطمــه، مــى ۱۳از جملــه در بحــار االنــوار جلــد. شــهيد گشــتند

ــُه فــى َزماِنــهَســيِذل «: فرمايــد

هرآينــه اوليــاء آن حضــرت در زمــان ظهــورش خــوار (» الــخ...اوليا

يلـــم هديـــه مـــى فرســـتند و بعـــد از كشـــتن، مـــى گردنـــد و سرهايشـــان را چـــون ســـر اســـراء تـــرك و د

زمــين از خونشــان . اجسادشــان را آتــش مــى زننــد و الزال وحشــت زده و ترســناك خواهنــد بــود

خــداى تعــالى مــى فرمايــد ايشــان بــه راســتى . رنگــين و نالــه و فغــان از زنانشــان بلنــد مــى گــردد

رفع مى نمايم ورامشكلىء دوستان منند و به بركت وجود ايشان دفع مى كنم هر فتنه تيره 

برآن ها باد صلوات و . از قلوب عباد تزلزل را و بر مى دارم تكاليف شاقه و احكام مشكله را

وقتــى پــرچم حــق ظــاهر مــى «: و نيــز مــى فرمايــد)رحمــت پروردگــار و ايشــانند هــدايت يافتگــان

در ميــان ايـــن شـــهدا كــه از طبقـــات مختلـــف ».شــود اهـــل شــرق وغـــرب آن را لعنـــت مــى كننـــد

ردم بودنــد، چنــد صــد تــن از علمــا و فضــال و فقهــاى متقــى ِ درســت كــردار نيــز مشــاهده مــى مــ

شــوند كــه ايمــان و شــهادت آن هــا نيــز از داليــل خــاص حقانيــت  ظهــور بــابى بــه حســاب مــى 



٢٧

آيـد، چـه كـه علمـاى فاسـد مـذهبى هميشـه در طـول تـاريخ بـه ايـن فرسـتادگان خـدا ايـراد  مــى 

.ســـواد بــه آن هـــا ايمـــان نمـــى آورنـــدگرفتنــد كـــه جـــز افـــراد پســـت و بـــى 
٩٨

كـــافى اســـت از ميـــان 

ايشــان عــالم بــزرگ جنــاب آقــا ســيد يحيــى دارابــى فرزنــد عظــيم الشــان آقــا ســيد جعفــر كشــفى 

جليـل و مـورد احتـرام و ى معروف را ذكر كنيم كه آشكارا مقامش از نظر تقوى و علـم بـه قـدر

را بـــه عنـــوان نماينـــدۀ خـــود بـــراى ى اعتمـــاد بـــود كـــه محمـــد شـــاه، ســـلطان آن زمـــان ايـــران، و

وى بـــر حقـــايق قـــرآن و علـــم و فلســـفه احاطـــه اى (تحقيـــق امـــر حضـــرت بـــاب بـــه شـــيراز فرســـتاد

اما او كه رفته بود بـه اصـطالح فتنـۀ بـاب ). عميق داشت و سى هزار حديث از بر بوده است

و لمش خاموش سازد، خود در آتـش عشـق ملكـوتى آن حضـرت مشـتعل گرديـد را به قوت عِ 

روز قبــل از شــهادت مــواليش، در نيريــز ۱۰، ۱۲۶۶شــعبان ۱۸تــرك ملــك كــرد و عاقبــت در 

  .شهيد گرديد

اما استقامت و تحمل باليا و شهادت حضرت باب و پيروانشان ونيـز ايمـان و شـهادت 

حضرتشـان دليـل اصـلى ادعـاى خـود را . پاك، تنها داليـل حقانيتشـان نيسـتجانصدها عالم 

معجزآسايشــان ســريع وى نازلــه از قلــمآثــار و آيــات وحيــان
٩٩

بــه دو زبــان فارســى و عربــى ونيــز 

نفوذ و غلبۀ معنويشان مى دانند كه زلزله بر اركان شرايع و آداب و احوال و اخالق و رسوم و 

.تقاليد پوسيده گذشته انداخت
١٠٠

  

نــزول ايــن آيــات از جملــه بــه عربــى و نفــوذ معنــوى آن در حــالى بــود كــه ايشــان جــوانى 

از علوم ظاهره و تحصـيالت اكتسـابى معمـول علمـاء، و ى ودند ايرانى و فارسى زبان و عارب

و با همين آيات بود كه علمـاى زمـان را عـاجز فرمودنـد ! محاط به انواع حبس و زندان و بال

كه براى يك يك مشاهير آن ها جداگانه ارسال فرمودند ى و آن ها نتوانستند به ده ها نامه ا

پاســـخ دهنـــد
١٠١

عـــين چنـــين نامـــه هـــايى را نيـــز بارهـــا بـــا . و در عـــوض بـــر دشـــمنى قيـــام كردنـــد

لحنى مهيمن و استداللى و بعضًا قهرآميز براى شاه و وزير او ارسال فرمودند كـه نتيجـۀ آن هـا 

.نامه ها به علماء بودهمچون نتيجۀنيز
١٠٢

و آن چه برهمۀ اين داليل بايد افزود آن كه تمام 

ى و كيفــى حيــات حضــرت بــاب و ديــن و كتــاب و آيــات و تعــاليم و و كّمــى و كلــىئــشــئون جز

حــاالت پيــروان و اصــحاب و حتــى  دشمنانشــان، در كتــب اديــان قبــل، بــه خصــوص در قــرآن 

.مجيد و احاديث منقول از شيعه و سنى، مذكور و مسطور و پيش گويى شده بود
١٠٣

  



٢٨

صــــد هــــزار آيــــات و امـــا مقصــــود از ظهــــور عظــــيم آن حضــــرت و مقصــــود از انــــزال چنــــد 

مقصود از آن همه باليا و شهادت خود و اصحابشان اين بود كه تقاليد پوسـيده و خرافـات و 

پيرايــه هــا و اكاذيــب و ســنن وتعصــباتى را كــه علمــا و امــرا و مــردم غافــل بــر اديــان آســمانى كــور 

پــاك ن هـاتــا افكـار و قلـب هـاى انسـان هــا از آن اوهـام و گمـا. ميـان بردارنـدآدم بسـته بودنـد از

موعــود دومــى گــردد كــه مقــام ظهــورش بــه مراتــب عظــيم تــر از ظهــور ظهــور شــود و آمــادۀ قبــول 

.رسـاندبابى و اديان قبل از آن بوده، و جهـان را عمـًال بـه بلـوغ و صـلح و وحـدت خواهـد
١٠٤

ه ق، جــز بــه ۱۲۶۶ه ق تــا شهادتشــان در ســال ۱۲۶۰ال آن حضــرت در تمــام آثارشــان از ســ

را در اوايل بقيةا، و بعدًا َمـْن يْظِهــُِرُه اُ و بهـاءا مـى خواندنـد، بـه ى وذكر آن موعود كه

  .ديگر مشغول نشدندى چيز

  :چنان كه حضرت بهاءا مى فرمايند

ظهــور قبــل بــه ايــن تفصــيل و تصــريح، ظهــور بعــد را ذكــر ى،در هــيچ عصــر و عهــد

.ننموده
١٠٥

    

از تكــــرار داســــتان ى دينشــــان و نيــــز جلــــوگيراز تفرقــــه در ى ايشــــان حتــــى بــــراى جلــــوگير

اعراض و انكار ناس حين ظهور پيامبران، صريحًا اعالن فرمودند كـه چـون ظهـور موعودشـان 

از جانشــينى و وصــايت نخواهنــد فرمــودى در ســال نهــم از ظهورشــان خواهــد بــود، ذكــر
١٠٦

و 

همچـــون اهـــالي هنـــد كـــه بـــه طـــوطي ســـخن گفـــتن مـــي آموزنـــد،
١٠٧

نشـــان بـــه اصـــحاب و پيروا

آموختنــد كــه چنــان آمــاده و مــؤمن و خــالص گردنــد كــه بــه محــض ظهــور حضــرت بهــاءا فــورًا 

تـا چـه رسـد بـه ايـن كـه زجـر و عذابشـان -بدون چون و چرا و بدون ايـن كـه غمگينشـان سـازند 

بــه ايشــان ايمــان آورنـد و كمــر همــت بــر بندنــد تـا در ِظــل هــدايات و تعــاليمش ملكــوت -دهنـد

مـدنيت «و »ىوحدت عـالم انسـان«  »ِى عصر طالي«اسيس يابد و جهان به  خدا در زمين ت

  .خود وارد شود»الهى

مـــى ۳از واحـــد ۱۳دربـــارۀ ايـــن حقـــايق، حضـــرت بـــاب در كتـــاب بيـــان فارســـى بـــاب 

  :فرمايند

 
ِ
صـاحبان حكـم و (قسم به ذات مقدس الهى َعز و َجل كـه اگـر اولـوالحكم والعلـم

زمان من يظهـُِرُه ا در ايمان بـه او ) ى و علماى مذهبىعلم؛ رؤسا و امراى سياس



٢٩

را بــر روى ارض ) بــابى هــا(متفــق گردنــد، راضــى نيســت كــه احــدى از اهــل بيــان

همــت ورزيــده و نصــرت حــق مطلــق نمــوده تــا آن . چگونــه غيــر او را، بــاقى گــذارد

دراصطالح بـابى ايمـان بـه ظهـور(ئ نماند اال آن كه داخل در جنت يكه هيچ ش

كه كـل ى اين است فضل اعظم و فوز اكبر در هر ظهور. شود) خداستۀفرستاد

ن بـه ديـن او در ظـل آن ظهـور، مـديّ ) همه آن چـه در زمـين اسـت(ما على االرض 

بــوده و ءشــوند و مفــرى نيســت كــه خواهــد شــد زيــرا كــه خداونــد، مقتــدر بــر هــر شــى

ا جـارى خواهـد هست و در هر كور به هر قسم مصلحت كل خلق است اسـباب ر

اعظـم خواهـد )بهشـت(از رضـوان ى فرمود و آخر، كل مـا علـى االرض را قطعـه ا

  . انه كان عالمًا مقتدرًا قديرًا. فرمود

  :ونيز

بدانكـه در بيــان هــيچ حرفــى نــازل نشــده مگــر آن كــه قصــد شــده كــه اطاعــت كننــد 

.من يظهره ا را كه او بوده ُمنزل بيان، قبل از ظهور خود
١٠٨

  

  : ونيز

 َو يشُكُر َرب هطوبى ِلَمن ينُظُر ِالى َنظم ِ َبهاءا.
١٠٩

  

كـه پـس از -نيـز ديـن بـابى–اما دومين نفس مقدس از دو موعود كل اديان و اسالم و 

موعـــود اول، يعنـــى حضـــرت بـــاب، ظـــاهر شـــدند حضـــرت بهـــاءا، شـــارع و مؤســـس ديانـــت 

در ) م۱۸۱۷(ه ق ۱۲۳۳حــرم نــام ايشــان ميــرزا حســين علــى اســت و در دوم م. بهــايى هســتند

نسـبت ايشـان از يـك طــرف . شـهر طهـران دو سـال قبــل از والدت حضـرت بـاب، متولـد شــدند

بــــه حضــــرت ابــــراهيم از همســــر آن حضــــرت بــــه نــــام قطــــوره
١١٠

و از طــــرف ديگــــر بــــه حضــــرت 

ساسانى مى رسد، بـه عـالوه حضرتشـان از دودمـان زردشت و يزدگرد، آخرين شهريار سلسلۀ

يّسى
١١١

كـه از رجـال ىف پدرشان جناب آقا ميرزا عباس معروف به ميرزا بزرگ نورو از طر

كـى از مهـم تـرين خانـدان هـاى يدولت بود و در دربار فتحعلى شـاه مقـام وزارت داشـت، بـه

.قــــديم و مشــــهور مازنــــدران منتســــب مــــى باشــــند
١١٢

ســــالگى هماننــــد ۲۷حضرتشــــان در ســــن 

ــدانى(يحيــى بــن ذكريــا حضــرت مســيح كــه قبــل از اظهــار امــر خــود، بــه حضــرت  يوحنــا ُمعم (



٣٠

مـــؤمن گرديــــد،
١١٣

ســــال دورۀ ديانــــت بــــابى، فداكارانــــه و ۹بــــه حضــــرت بــــاب گرويدنــــد و در 

اصــحاب ومــومنين پرداختنــد و در ايــن راه هــم تبعيــد و هــم وآنى آشــكارا بــه تبليــغ آن و يــار

هــان محبــوس و هــم مــورد ضــرب و جــرح واقــع شــدند و حتــى بــراى يــك ســاعت هــم خــود را پن

ســال بـــا آن كــه كســـى مقــام حقيقـــى ايشــان را نمـــى دانســت،  عمـــًال در ۹در ايـــن . نفرمودنــد

غيـــاب حضـــرت بـــاب كـــه دائمـــًا در تبعيـــد و حـــبس بودنـــد، حـــامى وحـــافظ مؤمنـــان و وحـــدت 

  .بخش امور دين و پيروان حضرت يزدان بودند

علـت ، بـه)م۱۸۵۲اوت(ه ق  ۱۲۶۸در اواخـر هشـتمين سـال از ظهـور بـابى، شـوال 

بــــراى گـــرفتن انتقـــام  باليــــا و ناصـــرالدين شـــاهبـــه جــــان چنــــد بـــابى   بخردانـــۀ ســـوء قصـــد  نا

شهادت حضرت باب و پيروانشان، بـابى كشـى عجيبـى، بسـيار شـديدتر از قبـل، شـروع شـد و 

.سـياه چـال طهـران دچـار شـدندحضرت بهاءا نيـز بـه حـبس چهـار ماهـۀ
١١٤

در همـين سـياه 

ه ق  يعنــى در ســال نهــم از ظهــور بــابى، مطــابق بشــارات و پــيش ۱۲۶۹چــال بــود كــه درســال 

بينــى هــاى حضــرت بــاب 
١١٥

آيــات و وحــى الهــى كــه اصــلى تــرين دليــل حقانيــت حضرتشــان 

اســـت بـــر قلـــب مطهرشـــان نـــازل و از جانـــب خـــدا مبعـــوث بـــر امـــر عظيمـــى شـــدند كـــه عاقبـــت، 

تشـان حقيقـت مزبـور را امـا حضر. وحدت عالم انسانى را بر كـرۀ زمـين مسـتقر خواهـد سـاخت

مخفـى داشـتند تـا بـه تــدريج بـابى هـا آمـادۀ درك ظهــور موعودشـان، حضـرت َمـن يظهـــُِرُه ا

)با اثبات بى گنـاهى، ايشـان از سـياه چـال آزاد ولـى بـه عـراق تبعيـد شـدند و . گردند) بهاءا

ن جــــا از تبعيدشــــان را درآمــــدتى ) ســــال پــــس از آغــــاز امــــر بــــابى۱۹يعنــــى (۱۲۷۹تــــا ســــال 

ايشــــان بــــه ) از ظهــــور بــــابى۱۹و ۹ســــنة (۱۲۷۹تــــا ۱۲۶۹در فاصــــلۀ ســــال هــــاى . گذراندنــــد

تعــاليم حضــرت بــاب غافــل  ازبــابى را كــه مظلــوم و پريشــان و ســرگردان وبعضــًاۀتــدريج جامعــ

خوردن هاى اين موعوِد ثانى ِ جميع ِ شده بودند، تربيت مجدد فرمودند تا اين كه خون دل

ه ق زمانى كه به تصميم دو سلطان ايران و عثمانى ۱۲۷۹تيجه داد و در سنه ادياِن عالم، ن

به تبعيـد گـاه بعديشـان، شـهر اسـتانبول، نقـل مكـان مـى ) ناصرالدين شاه و سلطان عبدالعزيز(

فرمودند، مقام حقيقى َمن يظهـُِرُه اللهى خود را مطابق وعـده هـاى انبيـاء و حضـرت بـاب
١١٦

جامعۀ جهانى را به مرحله بلوغ پس از مرحلـه كـودكى ِ كـور ِآدم علنى فرمودند و ورود رسمى 

آشكار ساختند و به تدريج اكثريت قريب به اتفاق بابيان تا پايـان حيـات ايشـان، از امـر بـابى 

بــه علـــت بلنــد شــدن آوازۀ حضــرت بهــاءا و جــذب نفـــوس و . بــه امــر جديــد بهــايى گرويدنــد



٣١

ى از طبقــات و اديــان و ملــل مختلفــه بــود كــه دولــت علمــا و عرفــا و دانشــمندان و رجــال سياســ

بار آن حضرت را از طهران به بغداد و از آن چهار،لهاى ايران و عثمانى در طول چهل سا

تبعيـد ) در فلسـطين يـا اسـرائيل فعلـى(به عكـا سرانجامجا به اسالمبول و از آن جا به ادرنه و 

امــا در همــين چهــل ســال بــود كــه . بود كننــدو آن را نــاى كردنــد تــا از رشــد امــر بهــايى جلــوگير

بــدون داشــتن تحصــيالت و علــوم اكتســابى و عليــرغم تحمــل باليــا و تبعيــد و حــبس، آيــات و 

كلمات بى نظير و نافذ و معجزه آساى آن حضرت سـيل آسـا خطـاب بـه دول و ملـل عـالم در 

شــــيخ لوحمســــائل و مطالــــب متنــــوع نــــازل شــــد كــــه بــــه شــــهادت خودشــــان در آخــــرين اثرشــــان،

.نجفـى، آن چــه بـاقى مانــده، حـدود يــك صـد جلــد مـى باشــد
١١٧

آن حضـرت هــدف خــود را 

  :در وصيت نامه خود چنين مى فرمايند

مقصـود ايـن مظلـوم از حمـل شـدائد و باليـا و انـزال آيـات و اظهـار بينـات، اخمــاد 

نار ضغينه و بغضا بوده كه شايد آفاق افئـدۀ اهـل عـالم بـه نـور اتفـاق منـّور گـردد و 

.ه آسايش حقيقى فائز گرددب
١١٨

  

  :و در بيانى ديگر مى فرمايند

اليـوم ديـن ا . حق جل جالله از براى ظهور جواهر معانى از معدن انسانى آمـده

و مـــــذهب ا آن كـــــه مـــــذاهب مختلفـــــه و ســـــبل متعـــــدده را ســـــبب و علـــــت بغضـــــا 

از ايــن اصــول و قــوانين و راه هــاى محكــم متــين از مطلــع واحــد ظــاهر و. ننماينــد

َمشرق واحد ُمشرق و اين اختالفات نظر به مصالح وقـت و زمـان و قـرون و اعصـار 

مـذهبى   عاى اهل بهاء كمـر همـت را محكـم نمائيـد كـه شـايد جـدال و نـزا. بوده

.از بين اهل عالم  مرتفع شود و محو گردد حبًا  و لعباده
١١٩

  

بر امـر «  »اتحاد من على االرض،«و در بيانى ديگر راه نجات دنيا از بحران قرون اخير را، 

.بيــــان مــــى فرماينــــد»واحــــد و شــــريعت و آداب واحــــده
١٢٠

 ،حضــــرت شــــوقى ربــــانى
ّ
امــــر ولــــى

  : بهائى، خالصۀ آن اهداف را چنين توضيح مى دهند

ديانــت بهــائى منــادى وحــدانيت الهيــه اســت، و وحــدت پيغمبــران را اذعــان دارد 

مــى دهــد و ضــرورت و حتميــت واصــل وحــدت و جامعيــت كليــۀ نــوع بشــر را تعلــيم
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مــى دارد و     اتحــاد نــوع انســان را كــه بــه تــدريج بــه آن نزديــك مــى شــود، اعــالم 

مبعوث ادعا مى كند كه هيچ امرى جز نفثات روح القدس كه به واسطۀ نمايندۀ

.در اين زمان ظاهر شده به تحقق اين آمال توفيق نيابد) حضرت بهاءا(او
١٢١

  

نحــوۀ صـحيح رسـيدن بــه آن ۱۹۶۷دسـامبر ۸ر مكتــوبى مـورخ و بيـت العـدل اعظـم د

  : اهداف و وحدت هاى سه گانه متعاليه را چنين مى فرمايند

وقتى حضرت بهاءا در قرن نوزدهم پيام خود را به عالم اعالم فرمودند، كامًال 

و اساسى بـراى حصـول صـلح و ى به وضوح مشخص كردند كه اولين قدم ضرور

اصـالح عـالم و «: ايشـان  مـى فرماينـد. انى عبارت از اتحـاد اسـتترقى عالم انس

امــا تــا ايــن زمــان شــما اكثــر »...ظــاهر نشــود مگــر بــه اتحــاد و اتفــاق... راحــت امــم 

متفاوت و متضاد هستند، يعنى ى مردم را مشاهده مى كنيد كه داراى نقطه نظر

ل نگـاه مـى كننـد و آن ها به اتحاد به عنوان هدفى غايى و تقريبًا غيـر قابـل حصـو

اگـر آن . مـى سـازند  در بدايت امر نظر را بر مداواى سـاير امـراض نـوع بشـر متمركـز

ها فقط بر ايـن موضـوع واقـف بودنـد، مـى دانسـتند كـه سـاير امـراض صـرفًا عالئـم 

مختلـــــف و عـــــوارض جـــــانبى ايـــــن بيمـــــارى عمـــــده و اساســـــى، يعنـــــى اخـــــتالف و 

  .افتراقند

شـان عـالوه بـر مخاطـب قـرار دادن مـردم جهـان، هـى   الحضرتشان براى بيـان اهـداف 

كـه آغـاز صـدور آن هـا از خطابات خاصى نيز بـه رؤسـاى اديـان و امـرا و سـالطين مـى فرماينـد

نــزول ايــن آثــار را پــس از . افتــه اســتيبول و ادرنــه بــوده و در عكــا ادامــهتانزمــان تبعيــد بــه اســ

نى در بغداد، بايد مرحلۀ اعـالن عمـومى هران و اظهار امر علطاظهار امر خفى در سياه چال 

در اين آثـار معجـزه آسـاى بـى همتـا در تـاريخ اديـان، . اظهار امرشان دانستو سومين مرحلۀ

دردهــــاى عــــالم معرفــــى و داروى حقيقــــى آن را اتحــــاد و همــــۀۀ اخــــتالف را بــــه عنــــوان ريشــــ

نپـــذيرفتن ايـــن رتوحـــدت عـــالم انســـانى تجـــويز مـــى فرماينـــد وانـــذار مـــى نماينـــد كـــه در صـــو

درمان، وضع جامعۀ جهانى وخيم تر خواهد شد و درد وعذاب از همه جهـات آن را احاطـه 

خواهـــد كـــرد
١٢٢

ى تـــا بـــاالخره آنـــان از جهـــل كـــودكى و غـــرور جـــوانى نجـــات يابنـــد و بـــه بلـــوغ

ناصـرالدين شـاه : مخـاطبين مزبـور از جملـه عبارتنـد از. كه همه ء اديان وعـده داده انـدرسندب
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وزراى او و علمـــــاى ســـــنى ،جـــــار؛ ســـــلطان عبـــــدالعزيز عثمـــــانى و فـــــؤاد پاشـــــا و عـــــالى پاشـــــاقا

عثمانى؛ الكساندر دوم امپراطور روس؛ ملكۀ انگليس ويكتوريا؛ ويلهم اول پادشاه پـروس و 

امپراطـــور ممالـــك متحـــدۀ آلمــــان؛ نـــاپلئون ســـوم فرانســــه ؛ فرانســـوا ژوزف امپراطـــور اطــــريش و 

نهم رهبـر مسـيحيان كاتوليـك يروم؛ رؤساى جمهور امريكا؛ پاپ پوارث امپراطورى مقدس 

جهـــان؛ علمـــاى ســـنى و شـــيعه؛ علمـــاى زرتشـــتى؛ يهوديـــان؛ عمـــوم علمـــاى مـــذهبى جهـــان؛ 

  .....نمايندگان مجالس عالم

اما حضرتشان به اين بسنده نكردند، بلكه بـراى تحقـق  آن اهـداف واال، بـراى اولـين 

را »نظم بـديع بهـائى«و »ىنظم ادار«ه قلم وحيانى خود كتبًا بار در تاريخ اديان آسمانى ب

حضرتشــان منشــورآن نظــم منصــور را كــه اعظــم . بــه عنــوان وســيلۀ الزم و كــافى ايجــاد فرمودنــد

م، ۱۸۷۳كتاب دور بهائى، يعنى كتاب مستطاب اقدس مى باشد، در زندان عكا در سال 

نظــم را كــه احكــام مقدســۀ ديانــت بهــايى و ازآن قلــم معجزآســا صــادر فرمودنــد و تــار و پــود آن 

به بديع ترين و پر شـكوه تـرين شـكل، تشـريع فرمودنـدى  است،اصول واالى روحانى و ادار

به عنوان رياست عاليۀ نظم مزبور پـيش ،»بيت العدل اعظم«جهانى را موسوم به ى و مركز

 بيـــــت العـــــدل اعظـــــم. بينـــــى و تعيـــــين نمودنـــــد
ِ
كتـــــاب تكميلـــــِى جزئيـــــۀمرجـــــع تشـــــريع احكـــــام

مســـتطاب اقـــدس در دور حـــداقل هـــزار ســـاله بهـــائى ووســـيلۀ اجـــراى اهـــداف ديانـــت بهـــائى و 

عامــل وحــدت جامعــۀ جهــانى و حفــظ آن از اخــتالف آراء علمــا و رؤســاى مــذهبى و سياســى 

  . است

بيـــــت العـــــدل «بـــــراى تحقـــــق ايـــــن نقشـــــۀ ملكـــــوتى واســـــتقراراين نظـــــم بـــــديع و تشـــــكيل 

اب مســـــتطاب، فرزنـــــد ارشـــــد خـــــود، حضـــــرت عبـــــدالبهاء، و ايشـــــان در همـــــان كتـــــ»اعظـــــم،

 
ّ
امـــر بهـــائى را در وصـــيت نامـــه هـــاى خـــود كتبـــًا و رســـمًا تعيـــين نيزحضـــرت شـــوقى ربـــانى ولـــى

فرمودنـد تــا ضــمن تبيــين و تشــريح تعــاليم حضرتشــان در صــدها لــوح و رســاله و كتــاب وتوقيــع، 

شــابه دركــور آدم كــه پــس از وفــات بهــائى از اختالفــات و تفرقــه هــاى موضــمن حفــظ جامعــۀ

پيامبرانشــان رخ مــى داد، اســباب و وســايل تشــكيل بيــت العــدل اعظــم و توســعۀ نظمــى را كــه 

.است،ايجاد فرمايندآنو حافظ نهايى صلح جهاني موجب
١٢٣

  

سـالۀ خـود را چهـلو چنـين بـود كـه حضـرت بهـاءا رســالت 
١٢٤

تمامـًا واضـحًا انجــام 

ه ق ۱۳۰۹از آغــــاز ظهــــور حضــــرت بــــاب تــــا ســــال مــــل باليــــاســــال تح۴۹دادنــــد و پــــس از 
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پـس از ايشـان چنـان . ، در زندان عكـا، از ايـن جهـان بـه عـالم بـاال صـعود فرمودنـد)م۱۸۹۲(

تــــا ۱۸۹۲كــــه گفتــــه شــــد، حضــــرت عبــــدالبهاء جانشــــين منصــــوص و رســــمى ايشــــان از ســــال 

ديانت بهائى سال در عين تحمل حبس و باليا، جريان رشد بى نظير ۲۹م به مدت ۱۹۲۱

را هــــدايت نمودنـــــد و نقشـــــۀ نظـــــم بـــــديع پـــــدر واال مقامشـــــان، حضـــــرت بهـــــاءا را مهندســـــى 

جانشــين حضــرت شــوقى ربــانى كــه فرمودنــد و اجــراى آن را كتبــًا و رســمًا بــه نــوۀ دختــرى خــود

ســال از ســال ســى و شــش سـپردند و ايشــان نيــز بــه مـدت منصـوص و رســمي حضرتشــان بــود، 

زاين جهان خاك به عالم پاك پرواز نمودند، كشتى نظـم بـديع الهـى را كه ا۱۹۵۷تا ۱۹۲۱

طبـــق وصـــيت نامـــۀ ،در ســـال هـــاى قبـــل از رفـــتن از ايـــن عـــالم.  بـــه اقيـــانوس عـــالم انداختنـــد

تسـميه شـده »اياديان امر بهـاء«نفس نفيِس دست پروردۀ خود را كه ۲۷حضرت عبدالبهاء 

م، در صـد۱۹۵۷ل پـس از صـعود حضرتشـان در سـا۶اند، منصـوب وراهنمـايى فرمودنـد تـا 

از طريـــق اولـــين انتخـــاب )م۱۹۶۳(مـــين ســـال اظهـــار امـــر علنـــى حضـــرت بهـــاءا در بغـــداد

دموكراتيك جهانى در تاريخ بشر، ُسكان آن كشتى عظيم را به دست تواناى آن مركز نهـايى 

، بســپارند كــه آن هــا نيــز و تنهــا پنــاه تمــدن متزلــزل كنــونى بشــر ِ گرفتــار در طوفــان بحــران و باليــا

چنين كردند و اكنون بيت العدل اعظم بيش از چهار دهـه اسـت كـه نـه تنهـا جامعـۀ بهـائى را 

بــا ادامــۀ نقشــۀ كلــى حضــرت بهــاءا و حضــرت عبــدالبهاء و حضــرت ولــى امــرا، و طراحــى 

شـد نقشه هاى جزئى ِ اجرايى مستمر، به سوى اهداف آن هـدايت مـى فرمايـد، بلكـه مـى كو

بـــه همـــان روشـــى كـــه حضـــرت  بهـــاءا و حضـــرت عبـــدالبهاء و حضـــرت ولـــى امـــرا در ايـــام 

مــى فرمودنــد بــا مــردم و جوامــع و رهبــران دينــى و علمــى و سياســى و ســازمان حياتشــان عمــل 

تعـاليم نجـات بخـش حضـرت بهـاءا را در تـا دنيـا، ارتبـاط يابـد )NGO(هاى غير سياسى 

و تـــالش هـــاى جهـــانى بـــراى نجـــات از ى رائـــه دهـــد تـــا ارادۀ بشـــرَطَبـــق اخـــالص بـــه ايشـــان ا

الهى همسو شود و دنيـاى پريشـان بـه سـاحل آرامـش محتـوم خـود كـه طوفان بحران، با ارادۀ

  . در آثار بهائى پيش بينى شده است، واصل گردد

هـر كسانى بوده و هسـتند كـه بـراى از بـين بـردن اديـان بـابى و بهـائى، ميان در ايناما

چــــه را كــــه توانســــتند، از زجــــر و حــــبس و تبعيــــد و شــــكنجه و قتــــل، مرتكــــب شــــدند و بــــيش از 

مورد آن در سـه دهـۀ اخيـر ۲۰۰به خاك و خون كشيدند كه بيش از در ايرانراتن ۲۰۰۰۰

روا مى دارنـد،به شكلى سيستماتيك از گذشته تا کنون اما بزرگ ترين ظلمى كه . واقع شد
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ت و تهمـــت هـــايى اســـت كــه در كتـــب و نشـــريات و اينترنـــت، بـــى شـــرمانه و دروغ هــا و افترائـــا

بــدون تــرس از خــدا و انســان هــاى حقيقــت جــو، انتشــار مــى دهنــد تــا حقيقــت نــورانى تعــاليم 

امـا اگـر چـه در ايـن يـك قـرن و نـيم . بهائى را زير هزاران برگ سياه رديه هايشان پنهـان سـازند

يــز را از شناســايى محبــوب باطنيشــان حضــرت بهــاءا از ايرانيــان عزى موفــق شــده انــد بســيار

محروم سازند و از ورود به كشتى تعاليم نجات بخش ايشـان كـه تنهـا وسـيلۀ سـعادت حقيقـى 

ولــى نــه تنهــا هرگــز قــادر بــه جلــوگيرى از حركــت آن كشــتى ،ايــران و جهــان اســت، بــاز دارنــد

ر و خـود خـواهى و فسـاد و عظيم به سوى ساحل مقصود نشده اند، بلكه كشتى شكسـتۀ غـرو

.تقاليـــــد پوســـــيده و تعصباتشـــــان در شـــــرف غـــــرق شـــــدن اســـــت
١٢٥

منكـــــرين و خـــــالف امـــــا بـــــر 

الهـى ايمـان نيـاورده انـد، ولـى بـر خـالف رديـه جديـدنفوسى نيز بوده اند كه اگـر چـه بـه ديـن

بسـيارى از نويسان مزبور به خوِد  كتاب هاى بهائى مراجعه و منصفانه برخورد كـرده انـد و در

پرداختـــه انـــد و بعضـــًا صـــريحًا آن را تنهـــا راه نجـــات بشـــر و تمجيـــد آنمـــوارد نيـــز بـــه تحســـين 

.توصيف نموده اند
١٢٦

  

اگـر «: چين، دكتـر در الهيـات دانشـگاه آكسـفورد مـى گويـد.به عنوان نمونه، توماس ك

ى به سـويش رودر دنيا ظهور كرده باشد، همان بهاءا است كه بايدى در زمان اخير پيامبر

».آوريم
١٢٧

بهائيت بدون شك يك دين است، ديانتى مستقل «: و آرنولد توين بى مى گويد

»مانند اسالم و مسيحيت و ساير اديان شناخته شده جهـان
١٢٨

ارويـن الزلـو متفكـر فرانسـوى و 

آنان كه آرزومنـد وصـول بـه نظـم «عضو كلوپ رم و مشهور در سازمان ملل متحد مى نويسد، 

».نى هســتند وظيفــه دارنــد كــه پيــام صــلح جامعــه بهــائى را لبيــك گوينــدبــديع جهــا
١٢٩

مرحــوم 

مؤسس آئـين، بهـاءا و ... «: دكتر محمد معين در فرهنگ خود ذيل لغت بهايى مى نويسد

مبــادى نيـز بـه تعــاليم . و احكـامى مبـاد: نظـم بهــائى بـر دو پايـه اســتوار اسـت. جانشـينان اوينـد

تعــاليم روحــانى و اجتمــاعى . تقســيم مــى شــودى يــا نظــم ادارروحــانى و اجتمــاعى و اصــول 

ترك تقاليـد و تحـرى حقيقـت، اعتقـاد بـه الوهيـت، احتيـاج بـه فـيض الهـى، : ست ازاعبارت

ى ضــــرورت ديــــن، وحــــدت اديــــان، صــــلح عمــــومى، تســــاوى حقــــوق زن و مــــرد، مبــــادى ادار

بيــــت عـــــدل ســــت از اصــــول تشــــكيالت محافــــل روحـــــانى، شــــوراى بــــين المللــــى و اعبــــارت

۲۸ارى كشــور برزيــل، يعنــى مجلــس نماينــدگان، در ذو عــالى تــرين مجمــع قــانون گــ».اعظــم

مخصـوص بـراى ى ؛ به مناسبت صدمين سـال صـعود حضـرت بهـاءا  جلسـه ا۱۹۹۲مى 
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بهــائى و خــدماتش بــه بشــريت، برگــزار كــرد و نماينــدگان تجليــل از حضــرت بهــاءا و جامعــۀ

در بيانــات خـــويش د و يكـــى بعــد از ديگــرى حضـــرت بهــاءا راجميــع احــزاب بـــه پــا خاســتن

عظيم ترين مجموعـه آثـار دينـى كـه تـا كنـون از قلـم شخصـى «ستودند و حضرتش را آفرينندۀ

براى جميع نـوع بشـر، وراى تفـاوت «خواندند و پيام مباركشان را پيامى »واحد صادر شده،

.دتوصـــيف نمودنـــ»مـــذهبى و ملـــىى،هـــاى بـــى اهميـــت نـــژاد
١٣٠

و اســـتاد دكتـــر ناصـــرالدين 

تـــا كنـــون هرگـــز بـــه درســـتى، بـــى «صـــاحب الزمـــانى نيـــز منصـــفانه نوشـــت پيـــام مزبـــور در ايـــران  

».طرفانه، انگيزه كاوانه، و جامعه شناسانه مورد بررسى عميق قرار نگرفته است
١٣١

  

م ايرانيـان عزيـز دو قـدتـا ديرتـر از ايـن نشـده،وقت آن است كـهاينك با آنچه ذكر شد، 

اولين قدم چنان كه قبًال اشاره شد اين كه بر بطالن تقاليد و ُسنن پوسيده اى . بزرگ بردارند

كــه بعضــى علمــاى غافــل ِ ظــالم، بــر اســالم عزيــز بســته انــد و نيــز بــر خيانــت و دروغ و تهمـــت 

چــه كــه حضــرت  . هـايى كــه همــان هــا عليــه ديــن و جامعــه بهــائى گفتـه و نوشــته انــد آگــاه شــوند

 گـــــواهى بـــــديع تـــــا بركــــذب ِ قبـــــل آگــــاهى نيـــــابى، برصــــدق ايـــــن يــــوم «: مـــــى فرماينــــدبهــــاءا

».نـدهى
١٣٢

 و دومـين قــدم آن كـه خــود بـدون تقليـد از ايــن و آن،  بـه دعــوت حضـرت بهــاءا

كــه در صــفحات قبــل مــذكور شــد توجــه فرماينــد و منصــفانه و فقــط بــه چشــم خــود كتــب و آثــار 

شريفۀۀ گردند و خود قضاوت فرمايند، و مصداق آيبهائى را بخوانند تا از حقيقت آن آگاه 

ــٌة يـــدعوَن ِالـــى َولــَتُكن «: ســورۀ آل عمـــران قــرآن مجيـــد گردنــد كـــه مــى فرمايـــد۱۰۰ ِمـــنُكم ُام

َك ُهـُم الُمفِلحـونَ 

و بايـد باشـند از شـما (»الَخير و يأُمروَن ِبالَمعروف َو ينهوَن َعن الُمنَكر َو اول

ازبـدى و آن بخوانند به سوى خـوبى و امـر كننـد بـه نيكـى و نهـى كننـدجمعى كه ) مسلمانان(

.)گروه رستگاران و نجات يا فتگانند
١٣٣
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نمونه هايى از رشد و توسعه دين جديد از آغاز تا 

  امروز

اديان پى در پى بـابى و بهـائىاينك  نگاهى مختصر و گذرا نيز به كم و كيف توسعۀ

در بشــارات .مــى افکنــيمم تــا حــال ۱۸۴۴، از ســال ي بــه حســاب مــي آينــدكــه در اصــل يكــ

از دورۀى كتـــب آســــمانى اســـت كــــه بـــا آمــــدن دو موعـــود آخــــر الزمـــان ِ كــــور ِ آدم، عـــالم بشــــر

و انســــانى و ى و فكــــرى طفوليــــت وارد دوران بلــــوغ خــــود مــــى شــــود و از جميــــع جهــــات مــــاد

بـى ســابقه دسـت مــى يابـدى اجهـانى بــه رشـد و   توســعه ى ، در ُبعــدى معنـو
١٣٤

ى ، بــه طــور

را بـــراى تكامـــل انســـانى فـــرض كنـــيم و طبـــق ى دورۀ پانصـــد هـــزار ســـاله ا   كـــه اگـــر از آغـــاز،

يم، بايـد گفـت يسـاله نمـاصـد، ايـن دوره را تشـبيه بـه عمـر انسـانى )Lowie(تمثيلى از لووى

عمـر گذرانـد و سـپس سال در كودكستان ماند و ده سـال در دبسـتان۸۵مدت ى جامعه بشر

.از مراحـــل دبيرســـتانى و دانشـــگاهى گذشـــتشـــى در قـــرون اخيـــر بـــا خيز
١٣٥

ايـــن حقيقـــت در 

بحــار االنــوار از امــام جعفــر ۱۳بــه عنــوان نمونــه در جلــد . احاديــث اســالمى نيــز مــذكور اســت

حرف است؛ همۀ آن چـه ُرُسـل قبـل آورده انـد دو حـرف بـوده ۲۷صادق نقل است كه علم 

۲۵تــا حــال جــز ايــن دو حــرف را نشــناخته انــد، پــس ازآنكــه قــائم مــا قيــام كنــد اســت و مــردم

.حرف بقيه را خارج مى سازد و با دو حرف قبلى بين مردم نشر مى دهد
١٣٦

  :و نيز

براى هر علمى هفتاد وجه وجود دارد و بين مـردم جـز يـك وجـه موجـود نيسـت، و 

.خواهد دادزمانى كه قائم قيام كند باقى وجوه را بين مردم رواج
١٣٧

  

نيــز مشــابه بشــارات مزبــور ذكــر گشــته اســت؛ ... در متــون يهــودى و مســيحى و زرتشــتى و

در روز موعـــود جهـــان از «: مـــى فرمايـــد۱۱چنـــان كـــه فـــى المثـــل در كتـــاب اشـــعياى نبـــى بـــاب 

.معرفت خداوند پر خواهد شد؛ مثل آب هايى كه دريا را مى پوشاند
١٣٨

به همين جهـت در 

ك رشـــته تغييـــرات و انقالبـــات و پيشـــرفت هـــاى عظـــيم يـــه مـــى شـــود كـــهدو قـــرن اخيـــر مشـــاهد

و ى انســــانى در زمينــــه هــــاى فرهنگــــى، اجتمــــاعى و مــــدنى، سياســــى، علمــــى و فنــــى، مــــاد

همــراه انقـــالب جديــد معنــوى دو ظهـــور بــابى و بهـــائى بــه وجــود آمـــد كــه كـــل ... ، ى اقتصــاد
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. بــه دوران بلــوغ موعــود مــى باشــدبشــرى از دوران طفوليــت و ورود اوحــاكى از خــروج جامعــۀ

عبــدالبهاء دو رشــته انقالبــات مزبــور را در لــوحىحضـرت
١٣٩

كــه »دو نــداى فــالح و نجــاح«، 

بشـر و ارادۀنمـاد كـى يتوصيف مى فرمايـد، كـه»از اوج سعادت عالم انسانى بلند است«

ا بــــراى خداســــت، و رشــــد و پيشــــرفت و تعامــــل و همــــاهنگى هــــر دو ردۀاارنشــــانۀى ديگــــر

صــلح «و»وحـدت عـالم انسـانى«و انسـانى و معنـوى بشـر و رسـيدن بـه ى سـعادت و رفـاه مـاد

  .مى دانندى ، ضرورى و معنوى و ايجاد مدنيت ماد»جهانى

و الهــى ِ فــوق مراحلــى ى در آثــار بهــائى بــراى رشــد و توســعۀ هــر يــك از دو جريــان بشــر

بـــا ى بشـــرك نقطـــه برســـند و ارادۀيـــهذكـــر شـــده اســـت كـــه در نهايـــت هـــردوى آن هـــا بايـــد بـــ

را بــه ى عبــدالبهاء در تقســيمى، ســير جريــان بشــرحضــرت. ارادةا هماهنــگ و منطبــق شــود

ســـوى تحقــــق كامــــل وحــــدت عــــالم انســــانى، عبـــور از مراحــــل هفــــت گانــــۀ وحــــدت سياســــى، 

، وحــــدت دينــــى، وحــــدت وطنــــى، وحــــدت ى وحــــدت آراء در امــــور عظيمــــه، وحــــدت آزاد

.كــه قطعــى الحصــول اســت  داردت زبــان بيــان مــىوحــدجنســى و
١٤٠

و در كنــار آن حضــرت 

بهـائى درجهـت رسـيدن بـه وحـدت عـالم ۀ هفـت مرحلـه  بـراى توسـعه جامعـبـه شوقى ربـانى 

مجهوليت، مظلوميـت يـا مقهوريـت، انفصـال ديـن : د؛ شامل مراحلنانسانى اشاره مى فرماي

اير اديـــان در ســـطح ملـــى، رســـميت آن و بهـــائى از اديـــان گذشـــته، اســـتقالل و مســـاوات بـــا ســـ

با نظـام بهـائى، و نهايتـًا ى ، ادغام سازمان كشورى شناسايى آن به عنوان دين رسمى كشور

و روحــانى امــر بهــائى در ســطح ى ســيطره و اســتقالل ظــاهراســتقرار ســلطنت جهــانى و جلــوۀ

در عـــالم»عصــر ذهبـــى الهـــى«وحـــدت عـــالم و آغـــاز  جهــانى و تاســـيس صـــلح اعظــم و
١٤١

و 

  .ارادۀ بشر با ارادۀ خداهماهنگِى ايجاد وحدتهاي مزبور و 

در آثار بهائى تاكيد شده است كه جريان بشرى مزبور اگر بدون كمك گرفتن از جريـان 

مزبـور دسـت نخواهـد يافـت، بلكـه اسـير الهى پيش رود، نه تنها به وحدت هاى هفـت گانـۀ

و جنـگ هـاى بيشـتر خواهـد شـد و درخوشـبينانه تـرين فساد و اختالفـات و مشـكالت جانكـاه 

نخواهـــــد نتيجـــــۀ ديگـــــرى حالـــــت، جـــــز وحـــــدت سياســـــى ظـــــاهرى اجبـــــارى و غيـــــر حقيقـــــى 

.داشــت
١٤٢

توجــه كــافى بــه ى بشــرجامعــۀکنــون همــانطور كــه قــبًال بحــث شــد، متاســفانه تــا 

انــواع باليــا و بــه همــين دليــل بــهنکــرده جريـان الهــى مزبــور كــه در ظهــور بهــائى متجلــى اســت 

.گرفتارشده است
١٤٣

در مورد اين بى توجهى بحث شد، در آخر اين مقـال الزم اسـت پيشتر



٣٩

نيـــز بـــه كـــم و كيـــف رشـــد و ى بـــراى آشـــنايى خواننـــدگان عزيـــز و هموطنـــان محبـــوب، مختصـــر

بهـائى توسعۀ جريان الهى مزبور بپردازيم تا آن عزيزان نيز مستحضر گردند كـه چگونـه جامعـۀ

باليا و مشـكالت و زجـر و حـبس و شـهادت، تحـت ت نظم ادارى آن در بحبوحۀو تشكيال

حضـرت راهنمايى ها و تعاليم جديد و ملكوتى حضرت باب و حضرت بهاءا كه به وسيلۀ

عبدالبهاء و حضرت ولى امرا و بيت العدل اعظم تشريح گرديده و به جريان افتاده، سعى 

  . ستدر پيش بردن آن جريان نموده ا

حضــرت بــاب، نــداى امــر الهــى در دو كشــور ايــران و عــراق در نگــاهى كلــى، در دورۀ

مرتفـع گشـت؛ و در كشور ديگر شرقى نيـزده حضرت بهاءا در بلند شد، اين ندا در دورۀ

اقليم ديگـر در شـرق و غـرب بـه منـاطق مزبـور اضـافه شـد، و بيست حضرت عبدالبهاء  دورۀ

كصـد ي، بـه۱۸۴۸تعـداد بابيـان در سـال .  رهاى دنيا اين ندا منتشر استاينك در همۀ كشو

بــابى  پــس از شــهادت ۀهــزار نفــر  بــالغ مــى شــده و بــه علــت قتــل عــام و آزار و ســركوب جامعــ

م بـــه نصــــف آن تعـــداد رســــيده؛ ولــــى ۱۸۵۰، در اواســــط ســـال هــــاى )بـــاب(حضـــرت اعلــــى 

تعداد بابيـانى كـه قريـب بـه اتفـاق   م مجددًا۱۸۸۰سپس در دورۀ حضرت بهاءا، در سال 

فقـــط در ايـــران بـــالغ گرديـــده كـــه بـــا توجـــه بـــه يکصـــد هـــزار تـــنآن هـــا بهـــائى شـــده بودنـــد بـــه

ميليـونى آن روز ايـران مـى تـوان گفـت، يـك تـا دو درصـد كـل جمعيـت ايــران ۸تـا ۵جمعيـت 

.آن روز بهائى بوده اند
١٤٤

ر آزار و ظلم و و اين در حالى است كه اين مقدار رشد در زير فشا

تـن ۰۰۰/۴۰۰، تعـداد بهائيـان ۱۹۶۳تـا سـال . حبس و تبعيد و شهادت به دسـت آمـده بـود

و تــن ۰۰۰/۴۰۰/۵بــه ۱۹۹۱و در ســال ۰۰۰/۵۰۰/۳بــه ۱۹۸۵در كــل جهــان بــوده و در 

.بالغ شده اسـتتن ۰۰۰/۶۶۶/۷، و اينك به حدود ۰۰۰/۰۰۰/۶، به ۲۰۰۱در سال 
١٤٥

ميليـارد نفربـوده و جمعيـت فعلـى ۱/۱كـه ا در آغـاز ظهـور جديـدبا احتساب جمعيت كـل دنيـ

بهـائى  بـه  رشـد كمـى جامعـۀنسـبت دنيا كه شش برابر آن زمان شده، مشاهده مى شود كه

امــــر بهــــائى در ايــــران مخالفــــان ه کــــآن خـــالف بــــر . برابــــر اســــت۱۱جمعيـــت دنيــــا، حــــدودًا 

توســعه انفجــارى ولــى امــروزه بــه واســطۀآمارهــاى ارائــه شــده را دروغــين قلمــداد مــى كننــد،

ارتباطـــات، ديگـــر نمـــى تـــوان هماننـــد رديـــه نويســـان، حقـــايق را مخفـــى كـــرد؛ چنـــان كـــه غيـــر 

ى و كيفــــــى امــــــر بهــــــائى معترفنــــــد؛ ازجملــــــه بــــــه تصــــــريح ســــــالنامه بهائيــــــان نيــــــز بــــــر رشــــــد كّمــــــ

رافيايى بيشتر دائرةالمعارف بريتانيكا، وسعت انتشار امر بهائى بعد از مسيحيت از لحاظ جغ



٤٠

انسـان و اديـان، نقـش ديـن در زنـدگى «از ساير اديـان بـوده اسـت، و ميشـل مـالرب در كتـاب 

ديانــت بهــائى اشــاره مــى » ُتنــدِ گســترش ِ«، بــه ۴۰۸-۴۰۹در صــص »واجتمــاعى  ى فــرد

اهميــت ايــن آمارهــا در مقايســه بــا آمارهــاى مشــابه  اديــان ديگــر ايــن اســت كــه بــه علــت. كنــد

منحصـر ك جامعـۀيـبهـائى، آمـار مزبـور تمامـًا مربـوط بـهديانـت هاى منشعب از فرقهنبودن

بــه فــرد اســت، حــال آن كــه آمارهــاى مشــابه هــر يــك ازاديــان ديگــر گويــاى شــمار مجمــوعى از 

  .استو متباين فرقه هاى مختلف 

از آن جــا كــه جامعــه امــا از جنبــه تعــداد نفــرات و پراكنــدگي جغرافيــايي كــه بگــذريم، 

ائى طبـــق تشـــريع و تبيـــين حضـــرت بهـــاءا و حضـــرت عبـــدالبهاء، در زمـــان حضـــرت ولـــى بهـــ

مـى نامنـد »نظـم ادارى«شـورايى  كـه الگـوى اوليـه آن را وبـديعامرا به بعد توسط نظمـى

اداره مى شـود، معمـوًال آمـار مربـوط بـه ايـن نظـام و سيسـتم و اجـزاء آن، در كنـار آمـار فـوق بـه 

در ايــن سيســتم ســه ســطح  . امــر بهــائى و جامعــۀ آن تلقــى مــى شــودعنــوان شــاخص هــاى رشــد

محلــى، ملــى و  بــين المللــى از تشــكيالت شــورايى قــرار دارد كــه بــه آن هــا بــه ترتيــب محفــل 

نيـز ى روحانى محلى، محفل روحانى ملى، و بيت العدل اعظم اطالق مـى گـردد كـه افـراد

نگــاهى بـه آمــار ذيــل نيــزازاين . ا هســتندبـه عنــوان معــاونين و مشـاورين در خــدمت ايــن شــورا هـ

اثبــات كننــده آمارهــاى ارائــه شــده درفــوق و گويــاى عملكــرد و رشــد هماهنــگ اجــزاء جنبــه،

سيستم نظم الهى بهائى است كه همۀ اين ها بـا هـم، نشـانۀ سـالمِت چنـين سيسـتمى اسـت 

بـر آنواردفشارهاى  ممتد باليا وو در عين محاط بودن به نوپايى كه در عين 
١٤٦

، نـه تنهـا 

محفـــوظ مانـــده، بلكــــه بـــه پيشــــرفت خـــود نيــــز ادامـــه داده و همــــين امـــر از جملــــه نشـــانه هــــاى 

َزَهـَق الباِطـُل ِان «: مـى فرمايـد  ۸۳اسرا آيۀۀ حقانيت آن است؛ چه كه در قرآن مجيد سور

ان، ايــــران، كــــل نقــــاط بهــــائى نشــــين درجهــــ۱۳۵۷در آغــــاز انقــــالب ».الباِطــــَل كــــاَن َزهوقــــا

رســيده اســت؛ تعــداد گــروه هــاى قــومى، ۱۲۷۳۸۱، بــه۲۰۰۱، بــوده كــه در ســال ۸۳۰۰۰

بــالغ مــورد۲۱۱۲بــوده، كــه بــه ۱۶۴۰کــه پــذيراى  امــر بهــائى شــدند  نژادهــا و قبايــل بــومى

۸۰۲ه  بــ۶۸۵ازشــده اســت؛ تعــداد زبــان هــايى كــه كتــب بــابى و بهــائى بــه آن ترجمــه شــده

۶۷۵از ؛ تعـداد معــاونين۱۸۲ه بـ۱۳۰ازروحـانى ملــى؛ تعــداد محافـلزبـان رسـيده اسـت

  ۶۴نفـر بـالغ شـده اسـت؛ تعـداد مشـاورين قـاره اى ۱۰۰۰بـه ۲۰۰۶در سال و ۹۹۰ه نفرب

...نفرشده و۸۱نفربوده، كه
١٤٧
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نظم بديع بهائى، مكان هاى عبادتى است كـه حضـرت بهـاءا ى هم چنين از اجزا

اولـــين و دومـــين . ناميـــده انـــد) شـــراق و درخشـــش ذكـــر و دعـــامحـــل ا(» مشـــرق االذكـــار«آن را 

شـــوروى در عـــالم بهـــائى در زمـــان حضـــرت عبـــدالبهاء در ى مشـــرق االذكـــار در ســـطح قـــاره ا

ســـاخته شـــد و اينـــك شـــش مشـــرق االذكـــار قـــاره اى ) شـــيكاگو(، و امريكـــا )عشـــق آبـــاد(ســـابق

آ، اوگانــــدا، و دهلــــى نــــو در ديگــــر، در ســــيدنى اســــتراليا،  فرانكفــــورت آلمــــان، پانامــــا، ســــامو

در ى بـــــه زودى هندوســـــتان بـــــه آن هـــــا اضـــــافه شـــــده، و آخـــــرين مـــــورد از ايـــــن معابـــــد قـــــاره ا

ى بـر ايـن ، مشـارق اذكـار بيشـمار ديگـرفـزون ا. سـاخته خواهـد شـد) پايتخـت شـيلى(سانتياگو 

در سطوح ملى و محلى نيز ساخته خواهد شد كه هم اكنون ده ها قطعه زمين مخصـوص در

مؤسســـه ۳۳هـــم اكنـــون . سراســـر دنيـــا بـــراى احـــداث آن هـــا در آينـــده، خريـــدارى شـــده اســـت

سرزمين غير ۴۶كشور مستقل و ۱۹۰مطبوعات آثار بهائى در عالم فعال است و بهائيان در 

مســــتقل و بخــــش هــــاى مــــاوراء بحــــار ســــاكن هســــتند، و هــــم چنــــين ده هــــا ســــايت و فرســــتنده 

بهائىاينترنتى و راديويى و تلويزيونى 
١٤٨

ايجـاد شـده كـه بـه معرفـى امـر بهـائى مشـغولند و ايـن 

بــه غيــر از ســـايت هــا و فرســـتنده هــاى غيـــر بهــائى اســـت كــه بـــه مناســبت هـــايى، امــر بهـــائى را 

  .  معرفى مى كنند

عـالوه بـر اقـدامات فــوق كـه بيشـتر مربــوط بـه اسـتقرار و توســعۀ خـود سيسـتم نظــم ادارى 

ى بهائى براى ديگر جوامع و مؤسسات بشرتوسط جامعۀبهائى است، بايد به اقداماتى كه 

، از همـان اوايـل ظهـور ت اين قبيل اقـدامات و خـدما. صورت گرفته ومى گيرد نيز اشاره كرد

و نمونـــه هـــاى عملـــى آن در زمـــان حضـــرت بهـــاءا و بـــه خصـــوص حضـــرت جديـــد آغـــاز شـــد

ت، آثار و كتـب وحيـانى و الهـامى راهنما و منشور اين اقداما. عبدالبهاء به بعد آشكار گرديد

كه در آن ها اصول و فروع اقدامات و است بيشمار از حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء 

جنبه هاى اصلى . را تشريح فرموده اند-و البته اهل عالم در دور بهائى–خدمات اهل بهاء 

ا در گفتـــار و و روحـــانى و اخالقـــى اقـــدامات مزبـــور از همـــان زمـــان حضـــرت بهـــاءى و معنـــو

،  حيــا، عــدالت و انصــاف، ا، تقــوگويى چــون امانــت، راســتىاعمــال خالصــانه و  حســنه ا

جلــوه نمــود و ســبب تحســين ... و كــرم، بخشــش، محبــت، عفــو، ادب و احتــرام، وفــا، ايثــار

اهل بهـاء، توسـط هموطنـان منصـف و همكـاران و همسـايگان و دوسـتان  غيـر بهـائى گرديـد،  

بين آن عزيزان از اديان و ملل مختلـف بـا بهائيـان عميقىارتباطسبب ايجاد كه ى به طور



٤٢

.شـد
١٤٩

جنبــۀ اساسـى، اقـدامات فرعــى ديگـرى نيـز بــه خصـوص از زمــان    امـا بــه غيـر از ايـن

حضــرت عبــدالبهاء در ايــران و فلســطين و غــرب شــروع شــد كــه در سراســر جهــان تــا حــال ادامــه 

  .داشته است

م اامـــور معنـــوى و فرهنگـــى و اجتمـــاعى و تعلـــيم و تربيـــت و نظـــدر ايـــران بـــراى اصـــالح

سياســى كشــور، از جملــه كارهــايى كــه صــورت گرفتــه نــزول الــواحى توســط حضــرت بهــاءا و 

مدنيـه و ۀ رسالۀ سياسيه، رسال   عبدالبهاء و ولى امرا، چون لوح سلطان ايران، لوح دنيا،

،  اسـت عـالم انسـانى بـه ه بـه طـور كلـى خطـاب بعضى توقيعات و امثال آن بـوده كـه اگـر چـ

اهل بها در عملى كردن مفاد آن، چه قبل از . آن ها توجه اصلى به ايران عزيز استدرهمۀ

ۀ انقـــالب مشـــروطه و چـــه بعـــد از آن، بـــدون آن كـــه آلـــوده بـــه روش هـــاى نادرســـت و خصـــمان

پيشـــرفت تربيـــت اخالقـــى ودر زمينـــۀ تعلـــيم و ى سياســـى شـــوند،  تـــالش هـــاى فـــوق العـــاده ا

نمودنـــد و بـــه ...و و بهداشـــتىى و اقتصـــادى و اجتمـــاعى و ادارى عملـــى و فرهنگـــى و هنـــر

موفقيت هاى بديعى دست يافتند؛ ولـى متاسـفانه بـه علـت جهـل و تعصـبات بعضـى علمـاى 

و خيانت بعضى سياسيون و احزاب كه بـا وارد كـردن اتهامـات دينـى و ى مذهبى و بى تدبير

جامعـه بهـائى بـد بـين كننـد، بـهنسـبتالقى و سياسى، سعى داشتند ملت عزيـز ايـران را اخ

    .نمودار شودنگذاشتند اقدامات بهائيان 

حــال وقـــت آن رســيده كـــه هموطنــان ِ بهتـــر از جــان، بـــيش از يــك قـــرن و نــيم، يعنـــى از 

ات مزبــور تــا حــال آغـاز دو ظهــور بــابى و بهــائى، بــه عقــب برگردنــد و بررســى فرماينــد كــه اقــدام

چــه بــوده، و علمــا و سياســيون و بعضــى مــردم فريــب خــورده از حيلــه هــا و اكاذيــب آن هــا، در 

ى نشان داده اند و چه مقدار بر مظلومين جفا نموده يبرابر آن اقدامات چه عكس العمل ها

!اند
١٥٠

اگرچـه جامعـه ء بهـائي صـميمانه و مشـتاقانه آرزوي ايمـان همـهنكته قابل ذكر آن كه 

ه مـى خواهـد و نـه ابدًا نـء جهانيان و از جمله هموطنان عزيزشان را به ظهور جديد دارد، اما

ى تـرك يـك عقيـده و ايمـان بـه عقيـده ازيرا بهائى سازد، به تحميل و زور ايشان رامى تواند 

خداســت،ارادۀ هــر فـرد واختيـار فقــط و فقـط در   در دسـت ديگــران نيسـت، بلكـهديگـر
١٥١

امــا جامعــه بهــائى بــا . ك قلــب هــا خداســت و لــذا ايمــان حقيقــى، اجبــارى نيســتچــه كــه مالــ

مصمم، تنها و تنها مى خواهد هموطنان عزيز با اصل و سرچشمۀى اشتياقى الهى و اراده ا

و انســانى و ى آن كــه بــا توجــه بــه ســه جنبــه مــاد»نظــم ادارى«تعــاليم و آثــار بهــائى و سيســتم 



٤٣

ارۀ جامعـــه اى ســـالم ايجـــاد شـــده، آشـــنا شـــوند و حتـــى اگـــر معنـــوى شخصـــيت انســـان بـــراى اد

مايــل باشــند آن سيســتم و نظــام را، كــه تــار و پــودش تعــاليم و احكــام و اصــول بهــائى اســت، 

جامعـۀ بهـائى بـه هموطنـان عزيـز و محبـوب خـود . بدون اين كه بهـائى شـوند، آزمـايش نماينـد

و مالحظه فرموديد كه هيچ   يد  تجربه کردمى گويد كه شما نظام هاى مختلف حكومت را 

بيــت العــدل اعظــم در حــال چــرا سيســتم بهــائي را امتحــان نمــي كنيــد؟.يــك مفيــد واقــع نشــد

آيـا وقـت آن . خطاب به بهائيان ايـران همـين نكتـه را بيـان مـى فرماينـد۲۰۰۳نوامبر ۲۶پيام 

ايـران، نـه در حـل بحـران مـدنيت «كـهنرسيده كه هموطنان عزيز حداقل به اين توجه فرماينـد

غــرب اســت و نــه در بازگشــت بــه جاهليــت قــرون ) بيمــار(تقليــد كــور كورانــه از فرهنــگ ســقيم

بلكه در تعاليمى است كه فرزند همين آب و خاك، حضرت بهاءا، كه امـروز جـز ».وسطى

در موطن مقدس خويش در جميع قارات عالم مورد تعظيم و تكريم است
١٥٢

، بيـان فرمـوده 

در ادامــۀ(».دوســت در خانــه و مــا ِگــرد جهــان مــى گــرديم«ه شــاعر كــه چــه خــوش گفتــ. اســت

مطلـــب مالحظـــه خواهيـــد فرمـــود كـــه جهانيـــان در خـــارج از ايـــران، چگونـــه بـــا آغـــوش بـــاز، در 

و نيـــز اجتمـــاعى و ادارى حضـــرت بهـــاءا، ى حـــال اســـتقبال و حتـــى آزمـــايش تعـــاليم معنـــو

  ).عزيزان ظاهر شده استهستند كه ازآب و خاك شما ى پيامبر ايرانى ا

عـــالوه بـــر ايـــران در سراســـر جهـــان، خـــدمات مشـــابهى در ســـطح وســـيع تـــر، چـــه در بعـــد 

و اخالقــى، و چــه در ابعــاد فرهنگــى و اجتمــاعى و غيــره، بــا الهــام از ى اصــلى دينــى و معنــو

مـات آن آثار طلعات مقدسۀ امر بهـائى همچـون الـواح ُملـوك، كتـاب ُمسـتطاب اقـدس و ُمتم

قبيـل اشـراقات، بشـارات، طـرازات، تجليـات، كلمـات فردوسـيه، لـوح اقـدس، لـوح دنيـا، از 

خطابـات و مكاتيـب از حضـرت كتابهـاي از حضرت بهاءا، الواح وصايا و... ولوح مقصود

عبدالبهاء و توقيعات حضرت شوقى ربانى، و هـدايات و پيـام هـاى بيـت العـدل اعظـم، اول 

نـوان قافلـه سـاالر ايـن خـدمات، در ايـام حياتشـان آغـاز و توسط خود حضـرت عبـدالبهاء بـه ع

از مهــم تــرين .  افتــه اســتياز مواليشــان، تــا حــال ادامــهى بعــدًا توســط بهائيــان جهــان بــه پيــرو

خــــدمات مزبــــور كــــه زيــــر بنــــاى محكــــم خــــدمات بعــــدى اهــــل بهــــاء شــــد، ســــفرهاى حضــــرت 

حضرتشـان . بس عثمـانى اسـتعبدالبهاء به مصر و اروپا و امريكا، پس از آزادى نسـبى از حـ

در ايــن اســفار كــه قبــل از جنــگ جهــانى اول انجــام شــد، ضــمن مالقــات هــاى خصوصــى و 

عمــــومى بـــــا مــــردم و دانشـــــمندان و روشـــــنفكران و نويســــندگان و ســـــر دبيــــران جرائـــــد و علمـــــاى 



٤٤

مذهبى و شخصيت هاى سياسى و رهبران نهضت هاى اصالح طلب از گروه ها و مـذاهب 

اى گونـــاگون، در كنيســـه هـــاى يهوديـــان، كليســـاهاى مســـيحيان، مســـاجد و احـــزاب و كشـــور هـــ

طـى ... وهـامسلمانان، مجامع ماديون، جمع كمونيست ها، مجامع تئوسـفى هـا، دانشـگاه

خطابات و سخنرانى هايى، اهداف و مقاصد و تعـاليم اساسـى بهـايى را تشـريح فرمودنـد كـه 

روپايى، اخبار آن و بعضًا مـتن سـخنرانى هـا روز نامه هاى آن روز مصر و امريكا و كشورهاى ا

.را نيز منتشر سـاختند
١٥٣

در ايـن سـخنرانى هـا بـه خصـوص بـا تاكيـد بـر لـزوم وحـدت و صـلح، 

آن آيــات و آثــار الهــى و ايــن نطــق هــا و خطابــات، . پــيش بينــى جنــگ جهــانى را نيــز فرمودنــد

ۀ بشـر را بـا ارادۀ الهـى آزاد سـاخته اسـت كـه در ميقـات خـود ارادى نيرويى را در جامعـۀ بشـر

حضــــرت عبــــدالبهاء پــــس از آن اســــفار تــــا ســــال صعودشــــان در . هماهنــــگ خواهــــد ســــاخت

نيز، در تكميل هداياتشان در اسفار غرب و مصـر،  نامـه هـا و الـواحى بـراى ى ميالد۱۹۲۱

آن هـا ارسـال فرمودنـد كـه از جملـۀشخصيت ها و مؤسسات علمى و دينى و سياسـى جهـان

.بــراى صـــلح عمــومى اســـت  ه،ب بـــه جمعيــت الهـــلــوحى خطــا
١٥٤

امــا در ايـــن ميــان آن چـــه 

دســتورالعمل بهائيــان در خــدمات جهانيشــان تــا اســتقرار وحــدت عــالم انســانى و صــلح اعظــم 

ســـتء اعبـــدالبها»فـــرامين تبليغـــى«ا يـــلـــوح بـــه عنـــوان نقشـــه۱۴شـــد، صـــدور
١٥٥

كـــه بعـــد هـــا 

امين را طــــى نقشــــه هــــايى ملــــى و حضــــرت ولــــى امــــرا و بيــــت العــــدل اعظــــم، اجــــراى آن فــــر

.و ادامه دادندکردندجهانى آغاز
١٥٦

  

ى و كيفـى و نقشه هاى فوق، امر بهائى عالوه بـر رشـد كّمـ»فرامين تبليغى«با اجراى  

درونى جامعه و نيز سيسـتم نظـم ادارى خـود، از طريـق جـذب نفـوس زيـادى در جهـان بـه امـر 

ى،ئبها
١٥٧

تر نسبت به خدمات مشابه خـود در ايـران، نه اتوانست در سطحى وسيع تر و آزاد

و فرهنگــــى و اجتمــــاعى و ى انـــواع اقــــدامات و خـــدمات مــــنظم و سيســـتماتيك دينــــى و معنـــو

و بهداشـــتى و حقـــوق بشـــر و حقـــوق زنـــان و ى و كشـــاورزى و اقتصـــادى علمـــى و ســـواد آمـــوز

و ى هــان نگــرايــن خــدما ت كــه نشــانۀ ج. كودكــان و امثــال آن را در سراســر جهــان اجــرا نمايــد

مترقى بودن جامعۀ بـين المللـى بهـائى اسـت، چنـان مشـهود و مشـهور اسـت كـه مـورد تحسـين 

بزرگــان عــالم از جملــه ســازمان ملــل متحــد و مؤسســات وابســته بــه آن و همچنــين دولــت هــا و 

ى واقـع گرديـده، بـه طـورآن هـاو امثـالNGOمجامع فرهنگى و دانشگاهى و سازمان هاى 

بـه عنـوان يـك سـازمان غيـر دولتـى ،»بين المللى بهـائىجامعۀ«۱۹۴۸سال كه از جمله در



٤٥

را ى بين المللى در سازمان ملل متحد شناخته و پذيرفته شد و بعدها نيزعضويت هاى ديگر

محــيط زيســت ۀ م، برنامــ۱۹۷۰در)ecosoc(واجتمــاعى ملــل متحــدى در  شــوراى اقتصــاد

حائزگرديــــــد و همــــــواره در ۱۹۷۶در ســــــال ، يونيســــــف۱۹۷۴در ســــــال )unep(ملــــــل متحــــــد

كنفـــرانس هــــا ى جهــــانى ســـازمان ملــــل، بــــه عنـــوان عضــــو مــــؤثر، و از جملـــه در هيــــات رئيســــۀ

.اســتصــادر کــرده  بعضــى كنفــرانس هــا شــركت جســته و بيانيــه هــايى نيــز
١٥٨

دولــت هــا نيــز 

كـه ى ورهمچون سازمان ها ى جهانى از اقـدامات جامعـۀ بهـائى اسـتقبال نمـوده انـد، بـه طـ

و غيره توسـط اهـل بهـاء در ى بهداشتى، سوادآموزى،امروز صدها طرح اجتماعى، اقتصاد

كشـــورهاى آن هـــا اجـــرا مـــى شـــود، و حتـــى بعضـــى دولـــت هـــا از بيـــت العـــدل اعظـــم و جامعـــه 

بهـــائى خواســـته انـــد كـــه مـــثًال قســـمت آمـــوزش هـــاى اخالقـــى سيســـتم آمـــوزش و پرورششـــان را 

، بـدون آن هاكشـوربرخـى ديگـر ازدو يـا سـه كشـور افريقـايي وهمچنـين.طراحى و اجـرا نمايـد

كـــه بهـــائى باشـــند از جامعـــۀ بهـــائى خواســـته انـــد كـــه روش انتخابـــات منحصـــر بـــه فـــرد و ســـالم 

بهــائى را بــه ايشــان ارائــه دهنــد تــا در انتخابــات و مشــورت در امــور مملكتــى خــود از آن الگــو 

دفتـــر توســـعه و عمـــران «موجـــب تاســـيس مجموعـــۀ ايـــن پيشـــرفت هـــا، مـــدت هـــا قبـــل. بگيرنـــد

ديگـر توسـط و تاسيسـات الزمـۀ»دفتـر اطالعـات عمـومى«و »بهـائىى اجتماعى و اقتصـاد

بيــت العــدل اعظــم شــد تــا جامعــۀ جهــانى بهــائى بتوانــد اقــدامات و خــدمات محلــى و ملــى و 

لـى كـه بـه وَ دُ لـل و و هماهنگ سـازد و پاسـخگوى نيازهـاى مِ ى بين المللى مزبور را راه انداز

مــدارس دولتــى نيــز مطـــالبى دربــارۀ معرفــى صــحيح امـــر بعضـــى .آن مراجعــه مــى كننــد باشــد

بهــائى در دروس رســمى خــود گذاشــته انــد
١٥٩

، بعضــى دانشــگاه هــا نيــز كرســى خــاص بهــائى 

ايجاد كرده اند و از جمله خواستار رفع ممنوعيت ورود بهائيان به دانشگاه ها در ايران شده 

تاورد هاى گوناگون در سراسر جهـان، گويـاى حقيقـت ايـن بيـان حضـرت بهـاءا اين دس. اند

  است كه مى فرمايند،»لوح دنيا«در 

بايـد اهـل . نبـوده و نيسـتى اين ندا و اين ذكر، مخصوص مملكتى و يا مدينـه ا

به آن چه نازل شده و ظاهر گشـته تمسـك نماينـد تـا بـه آزادى ) همگى(عالم طرًا 

  .دحقيقى فائز شون



٤٦

اينــــك در پايــــان ايــــن مقــــال بايــــد گفــــت تمــــام دســــت آوردهــــاى فــــوق و پيشــــرفت هــــاى 

بهـــائى و چـــه در اقـــدامات و خــدمات ارائـــه شـــده توســـط حاصــله، چـــه در درون خـــود جامعــۀ

بهائيــــان بــــه بيــــرون جامعــــه خــــود، پــــس ازارادۀ الهــــى و فــــيض وعنايــــت او، مــــديون اســــتقامت 

ينشـان، ايـران عزيـز، بـيش از يـك قـرن ونـيم اسـت بهائيانى است كه بـه خصـوص در زادگـاه د

هـــــر بـــــال و آزار و شـــــكنجه و محروميـــــت و حـــــبس و كشـــــتار و شـــــهادتى را، بـــــه پيـــــروى از باليـــــا 

حضــرت بــاب، حضــرت بهــاءا، حضــرت عبــدالبهاء وحضــرت شــوقى ربــانى، بــه ومصــائب

ادۀ الهـى كـه در به بركت اين باليا، ايـن جريـان ار. رسم وفا، به جان و دل تحمل نموده اند

يعنـى اولـين مرحلـه از سـير خـود را ،»مجهوليـتمرحلـۀ«آن جلوه نموده، امر بهائى و جامعۀ

نموده است و در حالى كه جهانيان بـا آن آشـنا ى وحدت امم، سپربه سمت صلح اعظم و

در ســطح جهــانى »دوره مظلوميــت و مقهوريـت«شـده انــد، وارد دومـين مرحلــه رشــد خـود كــه 

ده،  تـــا عـــالوه بـــر تحمـــل مظـــالم هميشـــگى در ايـــران، منتظـــر قيـــام ديگـــران از ديگـــر اســـت شـــ

قارات جهان وديگر اديان عالم نيز برعليه خود باشد
١٦٠

طبـق وعـود كتـب سـرانجام تا آن كه 

آســمانى، كــل در برابــر حقانيــت ارادۀ الهــى ســر تســليم فــرود آورنــد و ايــن جريــان الهــى، بــاقى 

ارادۀ جامعـــه جهـــانى و كـــردِن دار و نـــداِر خـــود، كنـــد و بـــا فـــدامراحـــل رشـــد خـــود را نيـــز طـــى

الهـى هماهنـگ سـازد و جهانيـان را جريان مدنيت مادى بشر امروز را بـا جريـان عظـيم ارادۀ

از جنـــگ هـــا و اختالفـــات و تقاليـــد و خرافـــات شـــش هـــزار ســـاله برهانـــد و بـــه صـــلح ووحـــدت 

مربيــان حضــرت بهــاءا بــه نماينــدگى از همــۀقافلــه ســاالر ايــن جريــان الهــى، يعنــى . برســاند

آســمانى ِ كــور ِ آدم و شــهداى آن كــور، و حضــرت بــاب و شــهداى بــابى و بهــائى، در حتمــى 

بــت هـــاى نــور الهـــى و اهــورايى بــر ظلمـــت شــيطانى و اهريمنــى شــش هـــزار ســالۀبــودن غلبــۀ

دروغــين
١٦١

ـوَر ِفــى البـــَلَــو يَ «:مــى فرماينــد ِانّــســُتروَن النـ ِانّــى : ظَهــُر ِمــن ُقطــب ِالَبحــر َو يُقــولُ يهر

مخفــى كنيــد همانــا از وســط دريــا آشــكار مــى گــردد و صــحرااگــر نــور را در (»ُمحيــى العــاَلمينَ 

َجَســدى «: و نيــز آرزو مــى نماينــد). بــه درســتى كــه مــن زنــده كننــده جهانيــان هســتم: مــى گويــد

ــليَب َو رأســـى يَ  حمن ِليُ  ِنَتِظــُر الِســناَن فـــى َســبيليشــتاُق الصـــَر العــاَلَم َعــن الِعصـــيانِ  الــر طه«
١٦٢

جســدم مشــتاق صــليب اســت و ســرم منتظــر نيــزه هــا در راه خــداى رحمــن تــا عــالم را از گنــاه (

و در خطـــاب بـــه اولـــين مخـــالفين و منكـــرين همـــۀ فرســـتادگان الهـــى در گذشـــته و ). پـــاك ســـازد

  :ين مى فرمايندحال، يعنى بعضى از علماى كاذب ِ مذهبى در طول تاريخ، چن



٤٧

بگو ما به زعم شما مقصريم،از نقطۀ اولى ) حضرت بهاءا(به علما از قول بهاء

گلولـه (روُح ما ِسواُه ِفداُه چه تقصيرى ظاهر كه هـدف رصاصـش ) حضرت باب(

ــُه الِفــدا چــه نقطــۀ! نموديــد) ســربى اولــى مقصــر،از خــاتم النبيــين روُح العــالمين َل

خــاتم النبيــين مقصــر،از ! مجلــس شــورى ترتيــب داديــدتقصــيرى بــاهر كــه بــر قــتلش 

حضرت مسيح به زعم ! حضرت مسيح چه تقصير و افترا هويدا كه صليبش زديد

چـــه كـــذبى وافترايـــى آشـــكار كـــه بـــر ) موســـى(باطـــل شـــما كـــاذب،از حضـــرت كلـــيم

حضــــرت كلــــيم بــــه زعــــم باطــــل شــــما كــــاذب و مقصــــر،از ! كــــذبش گــــواهى داديــــد

اگـر بگوئيـد ! يرى هويدا كه در آتشـش انداختيـدچه تقص) ابراهيم(حضرت خليل 

مــى گــوييم اقــوال شــما همــان اقــوال و افعــال شــما همــان مــاآن نفــوس نيســتيم،   

!افعال
١٦٣

  

  :مژده باد، مژده باد هموطنان عزيز و همنوعان نازنين در سراسر جهان را كه

رن شــهيدان ايــران اســت كــه در ايــن قــ) ريختــه شــدن خــون پــاك(ِاهــراق ِدمــاء مطّهــره

نــــورانى و عصــــر گـــــوهر افشــــان َاَعـــــّز ابهــــائى، روى زمــــين را بهشـــــت بــــرين نمايـــــد و 

همــانطور كــه در الــواح و (وحــدت عــالم انســانى را َكمــا ُنــّزَل فــى اَاللــواحســراپردۀ

در قطب آفاق مرتفع سازد و وحدت اصليه را جلوه دهد و )آثار بهائى نازل شده

.صلح اعظم را تاسيس فرمايد
١٦٤

  

  :زيراشدهدوچنين خوا

مشــيت حــى ِ قــدير بــر ايــن تعلّــق گرفتــه و حكمــت بالغــۀ الهيــه چنــين اقتضــاء نمــوده 

)خـون پــاك(كـه خاّصـان ِ حـق در كشــور مقـدس ايـران، مـال و َمنــال حتـى َدم مطّهـر

خــــويش را ايثــــار نماينــــد تــــا شــــجرۀ اميــــد، ســــقايت گــــردد و بــــه بــــرگ و ميــــوه هــــاى 

وام و قبائـل و ملـل متنوعـه متباغضـه اروپ و گوناگون مزين شـود و بـه مـرور ايـام، اقـ

در آورد و تــأليف )ســايه گسـترده اش(امريـك و تاجيــك و افريـك را در ِظــّل ظلـيلش

.دهد)دوستى و الفت(
١٦٥

  



٤٨

»وحدت عالم انسـانى«و آن شهداى دلداده و عاشق، به خط عشق و محبت، شعار 

خواندنـــد و ديدنـــد و بـــر را چنـــان بـــر ســـقف آســـمان بـــه خـــون خـــود نوشـــته انـــد كـــه همـــه آن را

صـــداقت و صميميتشـــان  شـــهادت داده و مـــى دهنـــد، چنـــان كـــه پروفســـور و دانشـــمند جامعـــه 

منصــفين ديگــرى شــناس غيــر بهــائى، وارن واگــار، مثــل بســيار
١٦٦

از بــين «: چنــين مــى گويــد

و بـدون )بـدون شـك(تنهـا آئـين بهـائى اسـت كـه ِبـال شـبههايـن همۀ مذاهب و اديان معاصـر،  

ه ابهامى، با قطعيت تمام همۀ َهم خود را وقف مسئله وحدت عالم انسـانى نمـوده هيچگون

».است
١٦٧

  

»دوســـت ِ يكتـــا«يـــد از درگـــاه يعزيـــزان، بياىحــال ا
١٦٨

عبـــدالبهاء، حضـــرت ، از زبـــان 

  :يم كهيچنين بخواهيم و دعا نما

تـــا اعضـــاء يـــك ى اى يـــزدان مهربـــان، جميـــع بشـــر را از يـــك ســـالله، خلـــق فرمـــود

ى گردنـــــد و بنـــــدگان حضـــــرت تـــــو شـــــوند؛ در ظـــــل ســـــرادق فضـــــلت مـــــأوخانـــــدان

و از اشــراقات انـــوار عنايتــت، منـــّور ى وبـــر خــوان نعمتـــت مجتمــع كـــردى بخشــيد

. خــدا، تــويى مهربــان، تـــويى َملجــاء و پنــاه و بخشــندۀ فــيض حيـــاتى ا. ســاختى

تــاو خلعــت موهبــت را زيــور كــل بشــر،ى فرمــودى تــاج انســانى را زينــت هــر ســر

مــــوالى مهربــــان، كــــل را متحــــد فرمــــا و مظــــاهر ى ا. غريــــق دريــــاى رحمتــــت شــــوند

كــديگر، الفــت بخــش، جميــع ملــل را ملــت واحــده كــن تــا اجــزاء يمختلفــه را بــه

يـــك خانمـــان گردنـــد و روى زمـــين را يـــك وطـــن داننـــد و بـــه نهايـــت اتحـــاد، الفـــت 

م را مسـتقر خدا، رايت وحدت عالم انسانى را بلند فرما، صلح اعظى ا. جويند

پـــدر مهربـــان، قلوبمـــان را از ى خـــدا، اى ا. كـــديگر التيـــام دهيكـــن، قلـــوب را بـــه

نفحات محبت شادمان كن و ديده ها را به نور هدايتت روشن نما و گوش ها را 

انـك انـت . از نغمات جانپرور متلذذ فرما و در صون عنايـت، ملجـاء و پنـاه بخـش

  .ار الذنوبالقوى القدير يا ستار العيوب و يا غفّ 
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مراحل ده گانه رشد درخت ظهور الهى : ١ضميمۀ 

  از عهد آدم تاوحدت عالم

  
  

رشـد دانــه ظھــور الھــی، كاشــته شــده در 
ـــرگ  عھـــد حضـــرت آدم، وظھـــور شـــاخ وب
وشــكوفه وگـــل آن درعھــد حضـــرت نـــوح، 
ـــــودا، مســـــیح،  موســـــی، زرتشـــــت، ب
ـــالیم  ـــر تع محمدوســـایرانبیای عظـــام دراث
آســـمانی ایشـــان واســـتقامت وشـــھادت 

)١مرحله. (پیروان آنان

ساله آدم 6000کور  ساله بهائی 500000کور 

تا  1844عصر رسولی، از 

)سال77(1921

 1921عصر تکوین یا انتقال، از

تا ؟

تحقق وحدت عصر ذهبی و

عالم انسانی

 ١٨٥٣تا ١٨٤٤سال از٩(عھد حضرت باب-
)٢مرحله(١٨٤٤حصول میوه در): ١٨٥٢

o فشرده شدن آن میوه وظھور روغن آن
دراثر بالیاوشھادت حضرت باب 

  )٣مرحله (١٨٥٠در
 تا ١٨٥٣سال از٣٩(عھد حضرت بھاءهللا

  :، شامل مراحل)١٨٩٢
o اشتعال آن روغن وآغاز تابش آن درزندان

سیاه چال طھران بااظھارامرخفی 
حضرت بھاءهللا وسِرّی 

)٤مرحله(١٨٥٣در
o اشتعال بیشترآن نور در بغداد به

واسطه اظھارامر علنی حضرت بھاءهللا 
)٥مرحله(١٨٦٣در

o اشتعال عمومی آن نور در استانبول و
ادرنه وعكا دراثراظھارعمومی تا 

)٦مرحله(١٨٩٢
 سال ٢٩(عھد حضرت عبدالبھاء

، سطوع آن نور در نقاط )١٩٢١تا١٨٩٢از
زدنیا به واسطه حضرتشان تا بیشتری ا

)٧مرحله(١٩٢١

٤٦/١٩٤٤تا ١٩٢١از: عھداول  
١٩٦٣تا ١٩٤٤از: عھددوم  

oدوره حضرت : ١٩٥٣تا ١٩٢١از
شوقی ربانی ولی امربھائی 

)٨مرحله (
o انتشار : ١٩٦٣تا ١٩٥٣از

نور در دوره حضرت بیشتر آن 
ولی امرهللا وادامه آن در اولین 
نقشهء ده ساله برای توسعه 

١٩٦٣امر بھائی تا سال
)٩مرحله(

كه بیت العدل ١٩٦٣از: عھد سوم
  ١٩٨٦اعظم تشكیل شد تاسال

تا سال ١٩٨٦از: عھد چھارم
٢٠٠١  

تاسال؟٢٠٠١از: عھد پنجم  
 عھود بعدی تا تحقق وحدت عالم

انسانی

به بعد ) ١٩٦٣(ازعھدسوم 
مرحلهء نھائی جریان عظیم رشد 

درخت ظھور الھی، وھماھنگی 
اراده بشربا اراده خدا و سرایت

نورھدایت به كل كره زمین 
واستقرار كامل نظم بدیع حضرت 

بھاءهللا وحصول وحدت عالم 
انساني و بلوغ عالم و صلح 

عمومی وآغازسیركمال بی پایان 
انسان به دنبال مرحله بلوغ 

)١٠مرحله(

2دور  3دور  بهائیساله 1000دور حداقل ...دور 

ادوار ادیان الھی كه بعد از امر بھائی ظاھر 
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  مآخذ و يادداشت ها
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سختى و بال و مشكالت و عذاب براى مردم حاصل مى در كتب آسمانى مكررًا آمده است كه آن چه 

۷آيه ۴تورات؛ ِسفر پيدايش، باب :به عنوان نمونه نگاه كنيد به . شود به علت اعمال بد خود ايشان است

؛ قرآن مجيد ۷؛ انجيل َمرقس باب ۳۱؛ كتاب ِارميا نبى باب ۳۱و ِسفر تثنيه باب ۱۸و ِسفر الويان ؛ باب 

.۸۱و ۶۵و نساء آيات ۵۹و قصص آيه ۴۰سوره دوم آيه سوره آل عمران و 

٢
.۱۱۷، ص ۸مائده آسمانى ، ج 

از حضرت عبدالبهاء جانشين حضرت بهاءا؛ » فاوضاتم«رجوع شود به آثار بهائى، از جمله كتاب ٣

  ...؛۱۶۵۸انوار هدايت، بند 

طالع نداشته جز علم حق جل جالله از اول خلق على ما هو عليه احدى ا«: حضرت بهاءا مى فرمايند٤

كه محيط است بر كِل شىء و َقبَل وجوِده و َبعَد وجوِده و اول و آِخر خلق محدود نشده و سّر آن بر احدى 

و آن چه از اوليت و ... َلْم يَزْل علمش نزد مخازن علم الهى مكنون و مخزون بوده و هست. پديدار نگشته

صص - ۷مائده (» .اند از انبياء و اصفياء و سفراى حق اخذ كرده اندآخريت و يا فوق آن استنباط نموده

۱۶۹-۱۶۸.(  

مى ۱۱۱در كتاب كليات فلسفه پاپكين و استرول، ص. ۸۶ص-۳ج» رشحات حكمت«نيز رجوع شود به 

پيش ترين آگاهى اى كه ما در باره بشريت ابتدايى داريم فقط پس از آن است كه آدميان به مرتبه «: نويسد 

بتًا عالى از سازمان اجتماعى رسيده اند، و اين كه زندگى پيش از آن كه اجتماعات صورت پذيرفته اى نس

، هربرت جرج ولز با اين ۱۵۰۵، ص ۲و در كتاب كليات تاريخ ج» .اند چگونه بوده، هيچ كس نمى داند

هر «نويسد، هزار سال گذشته باشد، مى ۲۵۰فرض كه از زمانى كه انسان ها در پى اختراعات رفتند، 

تا . ساعت از دوازده ساعت ما برابر مى شود با بيست هزار سال و هر دقيقه از آن با سى صد و سى سال

يازده و نيم، هيچ واقعه اى نوشته نشده و تاريخ آغاز نگشته است و از هيچ كس و هيچ واقعه اى خبر نداريم 

ى سفال و تصويرهاى ماموت و گاو وحشى كه جز آن كه مى دانيم مردمى به واسطه ابزارهاى سنگى و پاره ا

».از كاوش ها به دست ما رسيده، بر روى زمين مى زيسته اند

؛ كتاب ۳از واحد ۱۳، مراجعه شود به كتاب بيان فارسى از حضرت باب، باب ۴عالوه بر يادداشت ٥

  .۱۲۱؛ مفاوضات، ص ۷۴-۷۸اقتدارات از حضرت بهاءا،صص 

٦
كتاب دانيال نبي ازكتب : ازجمله در. دركتب آسماني قبل پيش بيني شده استه ق صريحًا۱۲۶۰تاريخ

انجيل هاي متي ولوقا ومرقس، ومكاشفات يوحنا، ازكتب ديانت مسيحي؛ كتاب دينكرد ؛ديانت يهودي

براي ديدن جزئيات آن به . ۲۵-۲۴ازكتب ديانت زرتشتي؛ قران مجيد؛ رديۀ مفتاح باب االبواب ، صص 

مراجعه ۶۴و ۶۳ومنابع مذكور در يادداشت هاي »برهان واضح«و » مفاوضات«، ازجمله كتب بهائي

دراين منابع ازجمله واضحًا آمده است كه دورۀ ديانت مقدس اسالم وَاَجل ِ اّمت اسالمي . فرمائيد

زدهم سال است كه چون آن را به دورۀ اشاعۀ علني ِ وحي والهام به حضرت محّمد تا وفات امام يا۱۰۰۰
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ه ق كه سال ظهور موعوداديان آسماني واسالم است بدست ۱۲۶۰ه ق اضافه كنيم، سال ۲۶۰درسال 

  .مي آيد

 ) م۱۹۴۸(بديع۱۰۵به آثار بهائى از جمله توقيع موّرخ رضوان براى توضيح٧
ّ
از حضرت شوقى ربانى ولى

بديع صص ۱۰۲-۱۰۹» كهتوقيعات مبار«امر بهائى و جانشين رسمى حضرت عبدالبهاء كه در مجموعه 

  .مراجعه فرمائيد... ،و ۱۵۶۱و انوار هدايت بند » حال و آينده جهان«مندرج است، و نيز كتاب ۱۸۸-۹۹

انسان به عنوان . سؤاالت ابدى مزبور در ذات و فطرت انسان قرار دارد و از آن ها گريز و گزيرى نيست٨

اما . مى دهد كه در كتب فلسفى و غيره مذكور استمخلوق در طول تاريخ خود پاسخ هايى به آن ها داده و

در اين مورد از (چون بحث ارتباط انسان با خدا در ميان است ، بايد از خود خدا به عنوان خالق پرسيد

» ديانت بهائى آئين فراگير جهانى«؛ كتاب ۲۹۳-۳۳۲صص ،»پيام ملكوت«كتاب : جمله رجوع شود به

  ).،از اودو شفر»فراسوى اختالف مذاهب«؛ و كتاب ۱۲۵-۱۶۸: صصاز ويليام هاچر و داگالس مارتين، 

  .۱۳۶كتاب درياى دانش، ص ٩

آفرينش (» َاْحَبْبُت َخْلَقَك َفَخَلْقتَُك «: ، و در كلمات مكنونه خطاب به انسان مى فرمايند۲۱همان ص ١٠

  ).تو را دوست داشتم پس تو را آفريدم

  .۶۲بديع، ص ۱۲۸حقايقى چند درباره امر بهائى، نشر ١١

درباره مسئله «؛ جزوه ۳۰۷-۳۱۵: حضرت بهاءا چاپ مصر، صص» مجموعه الواح مباركه«١٢

  .از دكتر نادر سعيدى» الوهيت

.همان منابع و همان صفحات١٣

.۲۹درياى دانش، ص ١٤

همانا خدا بندگانش را آفريد و راه هاى هدايت و : معنى به فارسى۱۰۷، ص ۸مائده آسمانى، ج ١٥

هنمايى خود و راه هاى امر خود را به ايشان شناسانيد و در ايشان قدرتى را آفريد كه با آن بتوانند راه هاى را

هر كه در راهى كه مواليش خواست سالك شد، همانا نجات و امنيت و اطمينان يافت، و . حق را بپيمايند

.بى نياز كفر ورزيدكسى كه از آن دورى گزيد و رو بر گردانيد، همانا به خداوند قادر و 

  .۱۳۷درياى دانش، ص ١٦

  . ۳۵۰مجموعه مناجات هاى حضرت عبدالبهاء، چاپ آلمان، ص ١٧

  .بديع۱۳۹پيام رضوان ١٨

  .مى باشد۱۵اين بيت شعر مفهوم آيه مباركه قرآن مجيد، سورة ق آية ١٩

٢٠كلمات مكنونه از حضرت بهاءا.  

  .۱۱۷ص ۸مائده آسمانى ٢١

.كلمات مكنونه٢٢

  .همان٢٣
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  .۴۳۱، ص ۳امر و خلق، جلد٢٤

و نيز در قرآن مجيد .مراجعه شود۷براى نمونه به فهرستى از اعمال ناپسند مذكور در انجيل مرقس باب ٢٥

بين، مفسدين، بى درجاى جاى آن تاكيد فرموده است كه خدا ظالمين، بد كاران، كافرين، مكذّ 

  .را هدايت نمى كند... تقوايان،

نظم جهانى «ه آثار حضرت شوقى ربانى، از جمله منتخباتى از آثار ايشان با عنوان در اين مورد ب٢٦

.مراجعه شود» َقْد َظَهَر يوُم الْميعاد«ترجمه و اقتباس هوشمند فتح اعظم و توقيع ،»بهائى

. است كه پيامد فراموش كردن خدا، فراموش كردن خود نيز مى باشد۱۹در قرآن مجيد سوره حشر آية ٢٧

  .۳۷۶از اريك فروم، ص » جامعه سالم«رجوع شود به كتاب نيز

، و نيز بيانيه وعده صلح جهانى مورخ ۲۶در اين مورد از جمله مراجعه شود به منبع مذكور در يادداشت ٢٨

و كتاب جامعه سالم اريك ۲۹۶-۳۰۲و كتاب گوهر يكتا، صص » بيت العدل اعظم«، صادره از ۱۹۸۵

اعتراض و حمله ملحدين به «وم در همان جا چه خوب مى نويسد كه، اريك فر. ۳۵۸- ۳۶۸فروم صص 

  ».وجود خدا خطاست، آنان بايد مؤمنين را به دين خود فرا خوانند

٢٩تاكيد ورزيده . لوح اشراقات از حضرت بهاءا انديشمندان منصف عالم نيز بر آن چه حضرت بهاءا

است كه دين ) Arnold Toynbee(اس بزرگ آرنولدتويينبى از جمله آن ها، مّورخ و جامعه شن. اند معترفند

  .را قوه اى سرشته شده در طبيعت بشر مى داند كه تاثير كلى در نظم و اخالق جامعه انسانى دارد

  .۲۸۴-۲۸۵صپيا م ملكوت ص٣٠

براى توضيح بيشتر درباره نص مزبور رجوع شود به رساله سياسيه از حضرت . ۱۵۷همان، ص ٣١

  .عبدالبهاء

  .۱۹۰همان ، ص ٣٢

.۲۸۱همان، ص ٣٣

.۳۶۲و۲۰۲و نيز ص ۷۹همان، ص ٣٤

.۲۸۶-۲۸۷صهمان، ص٣٥

  .۳۱۹ص ۱مكاتيب عبدالبهاء، ج ٣٦

  .۹-۵مفاوضات عبدالبهاء، صص ٣٧

در مورد لزوم دين، هم چنين به رساله مدنيه از حضرت عبدالبهاء و بيانيه –۱۹۱پيام ملكوت ص ٣٨

از جامعه بين المللى بهائى مراجعه » رفاه عالم انسانى«العدل اعظم و بيانيه از بيت » وعده صلح جهانى«

  .شود

  .۳۲۱-۳۲۴صص ۳امرو خلق، جلد٣٩

  .كلمات مكنونه٤٠
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؛ قرآن ۱۱انجيل لوقا باب : از جمله رجوع شود به . سراسر كتب آسمانى حاكى از اين حقيقت است٤١

به عنوان نمونه رجوع ...؛»بحاراالنوار«، »كافى«، »عوالم«، »اربعين«مجيد؛ كتب تفاسير اسالمى چون 

  .۵۶شود به يادداشت

، رجوع شود به كتاب مستطاب ايقان از حضرت بهاءا؛ آثار قلم ۴۱عالوه بر منابع يادداشت ٤٢

، قد ظهر يوم ۳۰۸-۳۲۰صص۳؛ امرو خلق۱۰۳؛ مفاوضات، ص ۱۲۴-۱۳۰ص، ص۷اعلى،ج 

  ...الميعاد 

براى توضيح مفصل درباره دو گروه مزبور رجوع شود . قلم حضرت شوقى ربانىبه۱۰۵توقيع رضوان ٤٣

  .از حضرت شوقى ربانى» قد ظهر يوم الميعاد«به توقيع 

  .۴۷، ص ۳مائده آسمانى، ج ٤٤

  . ۸۱-۸۲و ۱۲-۱۳و نيز رجوع شود به كتاب ايقان صص . ۳۱۳-۳۱۴، صص ۳امرو خلق ٤٥

  .۴۶۱-۴۶۲، صص ۴امرو خلق ٤٦

  .۴۳۸ص همان،٤٧

براى مالحظه بعضى بيانات ديگر در همين مورد از جمله رجوع شود به لوح مقصود؛ . ۴۶۲همان ص ٤٨

؛ ...و ۱۶۲و ۴۶: ، نظم جهانى بهائى صص۴۶۲ص ۴، امرو خلق ۱۲۴ص ۷، مائده ۹۰ص ۴مائده 

ه عنوان سنتى اين روند در همه كتب آسمانى ب. ۵۳حال و آينده جهان؛ قد ظهر يوم الميعاد، و يادداشت 

الهى مشهود است، چنان كه در قرآن مجيد نيز ضمن داستان هاى مكرر انبياى گذشته توضيح مى فرمايد 

كه در اواخر دوره هر دين، مؤمنين و علماى آن، روح حقيقى و اصل دين خود را فراموش كرده، دچار 

رستد تا آن روح حقيقى را در چنين وقتى خداوند فرستاده جديدى را مى ف. غفلت و خرافات مى شوند

تجديد فرمايد، ولى مدعيان دين قبل نسخه فرستاده جديد الهى را كه طبيب حقيقى است رد مى كنند و به 

اين خاطر خداوند آن ها را در عذاب پيامدهاى غفلت و اعمال باطله خود ايشان، گرفتار مى سازد تا متنبه 

: سوره اسراء چنين مى فرمايند۶قيقت را از جمله در آيه اين ح. شوند و به سوى آن طبيب الهى روى آورند

بيَن حتّى َنبَْعَث « همين ). ما عذاب دهنده نيستيم مگر آن كه اول رسولى مى فرستيم(» رسوالً ما ُكنّا ُمَعذ

همين حقيقت ). مراجعه شود۱به يادداشت شماره . (مضمون در تورات و انجيل نيز مشهود و مذكور است

بلى در احاديث . دنيا را نگرفته است» عدل«وال نيز هست كه اگر موعود ظاهر شده، پس چرا پاسخ اين س

است كه قبل از ظهور موعود، دنيا را فساد و ظلم مى گيرد، ولى آن چه در اين جا ناديده انگاشته مى شود 

از عدل مى كند؛ در همان احاديث است كه موعود، كره زمين را پر . نحوه رفع ظلم و استقرار عدالت است

كه از ظلم پر شد و بديهى است » همانطور«؛ مى فرمايد ...)بحاراالنوار، كافى، (همانطور كه از ظلم پر شد

. كه ظلم به تدريج عالم را فرا گرفته و رفع آن نيز در بستر زمان و در جامعه بشرى، به تدريج بايد صورت گيرد

شرح مختصر تاريخ حضرت باب خواهد آمد، در و از نكات مهم آن كه، چنان كه در ادامه، ضمن

احاديث پيش بينى شده كه قائم موعود و اصحابش مورد ظلم و بال و حبس و شهادت نيز واقع خواهند 



٥٥

                                                                                                 
به اين . شد،كه اين خود روشنگر غلط بودن اين برداشت اشتباه از غلبه فورى قائم بر دشمنان مى باشد

يكى قبل از ظهورشان كه محصول و : ئم موعود وجود خواهد داشتترتيب دو فساد و عذاب قبل و بعد از قا

- ۲۶كتاب ايقان مستطاب ص (معلول فراموشى اسالم حقيقى و به وجود آمدن ضيق معارف معنوى است 

  .، و ديگرى عذاب حاصل از اعراض و انكار قائم موعود است كه در فوق اشاره شد)۲۳

  .۵۸ظهور عدل الهى، ص ٤٩

  .۳۷ص ۴مكاتيب ج ٥٠

  . ۴۰۵ص ۱خاطرات حبيب ج ٥١

  .بديع بيت العدل اعظم۱۵۶و پيام رضوان » حال و آينده جهان«رجوع شود به ٥٢

، پس از سقوط كمونيسم شوروى مى ۱۹۹۰دسامبر ۲۹مركز جهانى بهائى، بيت العدل اعظم در پيام ٥٣

عالم انسان در اين زمان است، نظام هاى ديگر كه در قالب مدنيت مادى هنوز بر جا و دائر مدار«: فرمايند 

چون از نفثات روح القدس محروم است و از قوه نافذه خالقه الهيه ممنوع نيز سرنوشتى بهتر از آن نخواهند 

داشت و چنان به مشكالت ال ينحل اجتماعى و اقتصادى و اخالقى گرفتار گردد كه ناچار شكست پذيرد و 

، رضوان ۱۹۹۰دسامبر ۲۹بديع، ۱۳۵پيام هاى شهرالعزة نيز رجوع شود به ».از پاى بست ويران شود

اريك فروم نيز در كتاب جامعه سالم، به انتقاد از كاپيتاليسم و . بيت العدل اعظم۱۴۴، و شهرا لعزة ۱۹۹۲

؛ و هم چنين ديگر )۳۷۷ص (كمونيسم پرداخته و هر دو را مادى و ناقص و داراى عيوب دانسته است 

  ...انديشمندان

اين بيانيه در تحليل و روند تغييرات جهان و نيز روند سير جامعه بهايى به . ۷۷ه قرن انوار ص بياني٥٤

ترجمه (تهيه شده است ) م۲۰۰۱(بديع۱۵۸، تحت نظر بيت العدل اعظم در نوروز ۲۰موازات آن در قرن 

  .)منتشر شده استفحهص۱۲۸آن به فارسى در 

  .بيت العدل اعظم) م۲۰۰۶(بديع۱۶۳به نقل از ترجمه پيام رضوان ٥٥

و ساير كتب تفسير ۱۳براى ديدن توصيف هر سه گروه مزبور، من جمله رجوع شود به بحاراالنوار جلد ٥٦

 «: به عنوان نمونه در بحاراالنوار درباره علماى فاسد زمان ظهور موعود مى فرمايد. درباره قائم موعود
ُ
ُفَقهاء

ما ِمنُْهْم َخرَجِت اْلِفتَْنُة و ِاَليِهم َتعوُد ذلَك الزماِن َشر فقها تحَت ظ الس يعنى فقهاى آن زمان بدترين » ل

در همين . هر فتنه اى از آن ها ظاهر مى شود و به خود آن ها بر مى گردد. علما زير آسمان ها هستند

اليرى فيه اّال سلطاٌن «بحاراالنوار در عالئم ظهور است كه سالطين و امراى وقت نيز ستمكار خواهند بود، 

 شديٌد «و » جارٌ 
ٌ
تى فى آِخِر الزماِن َبالء ِبُام ۴۲و۴۱نيز به يادداشت شمارۀ... و » ِمن سلطاِنِهم... يِحل.

در خود كتب آسمانى قبل و اسالم عزيز نيز به حقيقت مزبور اشاره شده است، چنان كه حضرت ٥٧

تى ِبَزَمن«:د درباره ظهور موعود مى فرماين) ص(محمد اْسُمُه وال من ٍ◌ يأتى َعلى اُم ِاال 
ِ
سالم ال يْبقى ِمن اْالِ

ٍذ ياذَ 
تبارَك و تعالى َلُه ِبالُْخروِج َفيُ القرآِن ِاّال َرْسُمُه، َفحيَن ُسالَم ِبه و يُ ُن ا ُدهُ ْظِهُراُ اْالِ يعنى زمانى مى » َجد

در چنين وقتى . ز اسالم جز اسمى و از قرآن جز خطوط و رسمى آيد كه در ميان امت من باقى نمى ماند ا
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كه دين -خداى تبارك و تعالى مهدى موعود را به اظهار امر مأمور خواهد فرمود و به سبب او دين اسالم

ظاهر مى شود و آئين - )مراجعه شود۶۳به يادداشت شماره (سالمتى و تسليم در برابر اراده الهى است 

از جناب ابوالفضائل گلپايگانى، و » فرائد«براى ديدن مآخذ اسالمى آن به كتاب (گردد الهى تجديد مى 

  ).رساله جناب صدرالصدور مراجعه فرمائيد

  .۱۰۵ص » فراسوى اختالف مذاهب«ترجمه به نقل از ٥٨

٥٩
منظور از مطالع ظنون و اوهام، رهبران و علماى غافلى است كه در متن ۲۶۴، ص ۶آثار قلم اعلى، ج 

.ذكرشان رفت

كه طبق آن يك قوم خود را » قوم مدارى«در جامعه شناسى نيز پديده اى مطرح است تحت عنوان ٦٠

ترجمه آريا نپور و سايركتب » زمينه جامعه شناسى«به (بالنسبه به بقيه مدار عالم و برگزيده امم مى داند 

.)مربوط مراجعه شود

  .از جناب نعيم شاعر معروف بهائى٦١

٦٢
ِاْقَتَرَبِت الّساَعُة َواْنَشق «مورد عالمه مرحوم فيض كاشانى در تفسير صافى در ذيل آيه قرآن، در اين 

ُة و «: ، مى نويسد»اْلَقَمرُ  بوالْقيامُة و قِد اْنَقَضِت الن ِاال ِالقمى قال ِاقتربِت القياَمُة َفاليكوَن بعَد رسوِل ا

 . الرسالةُ 
َ
 ايضًا قال خرقال وُرِوى

ِ
ى، براى معنى حقيق۵۶،ص ۱به نقل از قاموس ايقان، ج(» وُج القائم

.)مراجعه شود۶۷قيامت به يادداشت شمارة 

براى توضيح مفصل دعاوى خاتميت و انحصار حقانيت يك دين توسط علماى هر يك از اديان در كور ٦٣

رد، به كتب كثيره بهائى مراجعه آدم و معنى حقيقى آن و اين كه هر دين و امت آن دوره و اجل و پايانى دا

،۷، ج»آثار قلم اعلى«،»سوره ايوب«،»لوح شيخ نجفى«،»جواهر االسرار«،»ايقان«: از جمله. شود

؛ فرائد؛ قاموس )همه اين ها از آثار حضرت بهاءا(۶۹، ص ۷، ج»مائده آسمانى«؛ ۲۲۷-۲۳۳صص 

، ذيل لغت خاتم؛ ۳اسراراالٓثار، جتاليف روحى روشنى؛خاتميت؛ جزوة ۲۶۱-۳۲۰،صص۱ايقان،ج

و براى ديدن منظور از كامل بودن هر دين و از جمله اسالم، كه منظور از آن كامل شدن ... دالئل العرفان

رسالت و ماموريت هر پيامبر در دور خود مى باشد، عالوه بر رجوع به منابع مذكور، مراجعه فرمائيد به ترجمه 

و براى مالحظه . ۴۹،ص۲، و ج۲۸۴، ص ۱،ج۱۳۴۸ى، چاپ تهران، كتاب اصول كافى از مرحوم كلين

سالمُ «آل عمران، ۱۹معنى و منظور از آيات   «، ۷۹، و همان سوره آيه »ِان الّديَن عنَداِ اْالِ
ِ

وَمْن يْبَتغ

 دينًا َفَلْن يْقَبَل ِمنهُ 
ِ
تسليم در برابر «ى كه در آن منظور از اسالم، مفهوم عام آن به عنوان دين كل،»غيَراالسالم

كه حقيقت دين همه اديان كور آدم است، مى باشد و نه اسالم خاص محمدى، عالوه بر » خداۀ اراد

از استاد عالمه سيد محمد حسين طباطبائى » قرآن در اسالم«همان منابع فوق مراجعه فرمائيد به كتاب 

شايان ذكر است . ۱۱-۱۲قم، صص چاپ دفتر انتشارات اسالمى، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه

به عنوان نمونه . در بين پيروان و علماى اديان ديگر نيز همين شبهه خاتميت و كامل بودن مطرح است

، ۴۴، آية ۱۱۹؛ مزامير داوود، ۱۶، آية ۳۱، و باب ۲۱آيه ۲۷ِسفر خروج تورات، باب : مراجعه فرمائيد به
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، ۱۶؛ انجيل لوقا، باب ۱۷-۱۸آيات ۵تى، باب ؛ انجيل م) در يهوديت(۸-۷آيات۱۹و مزمور 

در (۳۱، آيه ۱۴؛ انجيل مرقس، باب ۳۵، آية ۲۴؛ انجيل متى، باب ۳۳، آية ۲۱و باب ۱۶-۱۷آيات

  ).مسيحيت

براى ديدن توضيحات مفصل در اين مورد به آثار بابى و بهائى و از جمله كتب مذكور در يادداشت ٦٤

از حضرت بهاءا؛ مفاوضات؛ » والشمس«ز حضرت باب؛ تفسير سوره ا» بيان فارسى«، و نيز كتاب ۶۳

برهان واضح؛ رساله استدالليه صدرالصدور؛ محاضرات؛ استدالليه منثور و استدالليه منظوم نعيم؛ فصل 

الخطاب؛ استدالليه افشار؛ چهار جلد قاموس ايقان، دالئل العرفان؛ بهجت الصدور؛ انوار هدايت؛ گلشن 

شايان ذكر . و ساير كتب استداللى بهايى مراجعه شود» الليه اهل حق، از صحيح فروشاستد«حقايق، 

است كه كلمات وحيانى داراى معانى باطنى و ظاهرى زيادى است كه بايد با توجه به مقام آن تشخيص 

حضرت بهاءا در كتاب مستطاب ايقان و نيز تفسير سوره . مورد نظر استآن داد كدام وجه از معنى 

، اين حقيقت را توضيح ۲- ۱۷قرآن مجيد، مندرج در مجموعه الواح مباركه چاپ مصر، ص» َوالشمس«

  .فرموده اند

  .مراجعه شود۶۴به منابع يادداشت ٦٥

براى اصل تطابق علم و دين، رجوع شود به . ۴۰۶كتاب امرو خلق جلد يك و دو در يك مجلد، ص ٦٦

؛ مجلدات ۱۲۰-۱۲۳صهائى آيين فراگير جهانى، ص؛ ديانت ب... ،۷۴-۹۵كتاب پيام ملكوت، صص 

  .خطابات و مكاتيب حضرت عبدالبهاء

به عنوان نمونه يكى از چند معنى قيامت، قيام موعود يك دين است، چنان كه در انجيل يوحنا باب ٦٧

در قيامت روز باز پسين خواهد ) برادرم(به وى گفت مى دانم كه ... «: مى نويسد۲۶تا ۲۴،آيه ۱۱

عيسى بدو گفت من قيامت وحيات هستم؛ هر كه به من ايمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و . خاستبر

واز همين بيان روشن است كه منظور از زنده » ...د و به من ايمان آورد تا به ابد نخواهد مردوَ هر كه زنده بُ 

موعود اسالم در آثار اسالمى عين همين مفهوم درباره . شدن مردگان نيز زنده شدن به حيات ايمانى است

ِاْعَلموا َان اَ يْحيى «سورة حديد۱۶ذكر شده است، چنان كه در تفسير صافى و بحاراالنوار معنى آيه 

 بعَد موِتها، يعنى كُ «از حضرت باقر روايت شده،» االرَض َبعَد ُموِتها
ِ
ها َو الكافُر اهلِ فرِ يْحيَها اُ تعالى ِباْلقائم

و ). ا زمين را زنده مى گرداند به قائم بعد ازمردن آن؛ يعنى كافر شدن اهل آن وكافر مرده استخد(» َميٌت 

َو َاْشَرَقِت االرُض «سورة زمر، ۶۹، در تفسير آيه ۲۸۰ه ق، ص۱۳۳۲طبع ۱۳در ترجمه بحاراالنوار، ج

روزى كه قائم ما قيام (» نوِر ربهااذا قاَم قاُمنا َاشرقِت االرُض بِ «، ازحضرت صادق روايت شده،»ِبنوِر َربها

هنگامى (» اذا قاَم القائُم، قامِت القيامةُ «ونيز فرموده است، ). فرمايد زمين به نور پروردگارش روشن گردد

در مثنوى خود )مولوى(وهمين معنى را موالنا جالل الدين رومى). كه قائم قيام كند،قيامت بر پامى شود

  :تكرار نموده است

  مرده را زيشان حيات است ونما/    رافيل وقتند اولياهين كه اس
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  .الخ...بدنربر جهد زآوازشان اند/    جانهاى مرده اندر گور تن

احاديث مربوط به تاويل آيات متشابهات رامورد بحث » كتاب مرآت االنوار«وچنين بوده است كه صاحب 

اعتراف نموده است كه » قيامت«معنى درباره) ع(قرار داده وپس ازمشاهده اخبار واحاديث ائمه اطهار 

دراين مورد همچنين مراجعه . (شده است» قيام قائم موعود«كليه آيات قرآن درباره قيامت كبرى، تاويل به 

،وجلدهاى ديگر آن ذيل لغت قيامت، ونيزكتب مذكور در ۵۲-۵۷، صص۱شود به قاموس ايقان،ج

  ).۶۴يادداشت 

  .۱۷۴-۱۷۹مراجعه شود به مفاوضات، ص » كماالت«براى توضيح نامحدودبودن ٦٨

  .نظم جهانى بهائى؛ بيانيه وعده صلح جهانىبا»ظهور عدل الهى؛«ونيز ۵۲رجوع شود به يادداشت ٦٩

  .۱۹۵-۱۹۶پيام ملكوت، صص٧٠

  .۱۹۷همان، ص ٧١

  .۱۶۵-۱۶۶صهمان،ص٧٢

از جنگ سال، اگر متوالى حساب شود، خالى ۲۰۰ساله بشر، فقط ۶۰۰۰طبق آمارى، تاريخ ٧٣

  ).۳۰۹حكايت دل، على اكبر فروتن، ص (بوده

  .۱۶۷-۱۶۹پيام ملكوت، صص٧٤

  .۱۷۱همان، ص٧٥

  .۱۷۵همان، ص٧٦

  .۱۷۶همان، ص٧٧

  .۱۷۸-۱۷۹صهمان، ص٧٨

  .۱۸۱-۱۸۲صهمان، ص٧٩

  . ۱۰۳ترجمه نظم جهانى بهائى، ص٨٠

  .جزوه ديانت بهائى يك آئين جهانى٨١

، ۷آثار قلم اعلى، جلد؛لوح مقصود: اجعه شود بهبراى بحث مفصل حقايق مزبور، از جمله مر٨٢

، ۲، خطابات عبدالبهاء ج)انگلستان(، لوح حضرت بهاءا خطاب به ملكه ويكتوريا۱۲۵-۱۲۸صص

، ۹۹؛ پيام ملكوت، صص۴۳وص،به بعد۶۰به بعد، و ص۲۵۵به بعد و۳۲۱به بعد و۲۶۷و ۷۴ص

، رساله مدنيه ۲۴۴- ۹۶،۲۷۸-۱۰۱، ۴۲-۷۴؛ ۲۷۴، ۴۳، ۲۷تا۸، ۲۶۰، ۱۲۵، ۱۲، ۵۹۴

؛ مكاتيب عبدالبهاء ۲۵۸و۲۰۱،ص ۳لق جخ،امرو...؛ ۴۱، ص۵؛مائده آسمانى، ج...۷۲و۸۵ص

۳؛ مكاتيب ج...،۲۱۷و۵۹و۴۵و۴۴ص۱، خطابات...،۴۶۸، ص۴؛ امروخلق ج۴۰۴ص۱جلد

ده ، قد ظهر يوم الميعاد، نظم جهانى بهائى، حال و آينده جهان، بيانيه وع...،۱۰۹و)لوح الهاى(۱۰۷ص

و ۳۹۹- ۴۰۰و ۳۸۵-۳۸۶، زمينه جامعه شناسى ترجمه آريانپپورصص ۱۳۵شهرالعزه ۹صلح جهانى، پيام 

پاپكين » كليات فلسفه«؛ كتاب ۸۷ص۱؛مبانى سياست، عبدالحميد ابوالحمد،ج۳۹۲- ۳۹۳، و ۱۹فصل
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؛ جامعه ۱۳۲وص۱۰؛ شناسايى وهستى، ترجمه دكتر داودى فصل ۱۴۲-۱۳۷، ۱۸۶-۱۸۵واسترول صص

ابنشتاين وادوين فاگلمان؛ ؛ مكاتب سياسى معاصر ازويليام۸۶-۸۷و۲۶۴-۲۸۱اريك فروم صصسالم،

؛ دانشنامه سياسى آشورى ذيل لغت جنگ؛ سيماى نظام ۶سون، فصلنروانشناسى اجتماعى، اليوت ارو

...۲۷- ۲۴ص    اقتصاد بهائى، جناب بخت آورص

  .۱۲۴-۱۳۰آثار قلم اعلى ص٨٣

، رجوع شود به الواح ۶۷و۶۴تا۶۲و۶عالوه برمنابع مذكور در يادداشت هاىبراى ديدن بشارات مزبور٨٤

ازحضرت ولى امرا وكثيرى ديگر از آثار بابى و » قرن بديع«ملوك ازحضرت بهاءا وچهار جلد كتاب 

  .بهائى

ه لزوم آشكار شدن اديان آسمانى وتوجه به جنبه هاى روحانى حيات بشرى دربحرانى ترين شرايط جامع٨٥

انسانى، مورد تاكيد متفكرين جهان نيزمى باشد؛ متفكرينى چون تولستوى، آرنولد توين بى، سوروكين، 

در مورد ايشان ... اريك فروم، فريتجوف كاپرا، الوين تافلر، ماريلين فرگوسن، جان نايزبيت، اروين الزلو،

؛ مجله آهنگ ۲۶۶-۲۶۸صصونظراتشان ازجمله رجوع شود به كتاب ديانت بهائى آئين فراگير جهانى، 

، مقاله آراءوانديشه ها درباره بحران كنونى جهان؛ ايران زادگاه آئين بهائى، از ۳۲، سال۳۴۵بديع، شماره 

باغبانان بهشت «از فريتجوف كاپرا؛ » جامعه وفرهنگ جهانى،«ج فناييان؛ كتاب دوران دگرگونى درعلم،

به عنوان ... ، ازهوارد پرلموتر؛۲۱در آستانه قرنجهان ؛»جامعه سالم«فراسوى اختالف مذاهب؛ ؛»خدا

آيا بدون توجه به دين مى توان ازتحول «: مى نويسد۳۵۸-۳۶۸نمونه اريك فروم درجامعه سالم صص

نابجا نيست اگر عقيده داشته باشيم دين جديدى كه ... روحانى ومعنوى جامعه سخنى به ميان آورد؟ 

، دينى كه مربوط به رشد انسان است، داراى شمول و درچند صد سال آينده گسترش خواهد يافت

خصوصيت جهانى بوده، انسانها راباهم متحد گردانده، كليه دستورات انسانى اديان شرق و غرب را 

البته ...دربرداشته، دكترين آن مخالف بصيرت منطقى انسان امروز نبوده وتاكيد بر زندگى خواهدداشت 

ه معلم بزرگى آن راعرضه مى كند، همانطور كه درقرن هاى گذشته به نمى توان دين رااختراع كرد، بلك

  ».موقع به ظهور رسيده است

مورد مشابه نزديكى دوظهور پى درپى، مربوط به ظهور حضرت يحيى بن زكريا، يا يوحناى تعميد ٨٦

ل دهنده است كه در عين اين كه مبشر ومژده دهنده به ظهورحضرت مسيح بودند، خود نيز نبى مستق

حضرت مسيح در ايام دعوت حضرت يحيى، به دست وى تعميد يافتند، . وصاحب احكام وامت بودند

حضرت ). ۱؛ انجيل يوحنا، باب۱۶۰-۱۶۳صكتاب بديع، ص(درحالى كه مقامشان ازيحيى باالتر بود

شباهت هاى زيادى بين دوظهور پى درپى حضرت يحيى . به شهادت رسيدند)آنتيپاس(يحيى به فرمان هرود

  .ومسيح، با دوظهور حضرت باب وبهاءا وجود دارد كه دركتب بهائى به آن اشاره شده است
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ازرساله يهودا از متون مسيحى، حتى ازَخنوخ كه هفتمين ۱۴طبق بند.۸۴و۶رجوع شود به يادداشت٨٧

نيزدرباره دوظهورجديد خبر داده شده )۱۹آيه۵تورات سفر پيدايش باب.(پشت حضرت آدم بوده است

  .تاس

  .مراجعه شود۶۴به منابع مذكور در يادداشت٨٨

شايان ذكر است كه هندوها نيز معتقدند كريشنا باز خواهد گشت ونيز بودائيان معتقد به ظهور موعود ٨٩

خود به نام ميترا كه بوداى پنجم وبوداى محبت واخوت وصلح جهانى است، مى باشند كه در يوم آخر قيام 

؛ تاريخ آئين ۱۶-۲۰صص۲قرن بديع جلد(لح ووحدت دعوت خواهد نمود خواهد كردو جهانيان رابه ص

  ).۱۰۷، ص۱۴/۶/۴۷مزديسنى، آئين هندو، آئين بوداوكنفوسيوس، ازمحمد على فيضى، چاپ كيهان، 

در اين مورد كه علت ايمان ياعدم ايمان به يك ظهور جديد، اعمال و رفتار خوب و بد خود مردم است ٩٠

رجوع ۲۲-۲۶در همين متن ويادداشت هاى» ن وضرورت تجديد و استمرار اديانلزوم دي«به اوايل بحث 

  .فرمائيد

  .همان٩١

.مراجعه شود...و۶۷و۶۴براى توضيح مفصل به منابع مذكور دريادداشت هاى٩٢

  .مراجعه شود۶به يادداشت ٩٣

ه حتى مدت زمان مراحل تدريجى ظهور حضرت باب نيزدر قرآن مجيد واحاديث اسالمى ذكرشد٩٤

سال ذكر نموده است و سال ۹سال و۷سال،۵، مدت ظهورقائم را۱۳است، چنان كه در بحاراالنوارجلد

، ادعاى ۵ازظهورشان رانيز نهايت مدت آئينشان مقرر فرموده است؛ به اين ترتيب كه تا قبل ازسنه۱۹

نيز كه ۹ند، ودرسنهاستقالل آئين خود را علنى فرمودومظهريت ۷بابيت وقائميت فرمودند، تاقبل از سنه 

درهمين جا بايداشاره شود كه . دوره بابى تمام ودوره موعود حضرتشان، يعنى حضرت بهاءا آغاز گرديد

۹و۷و۵از جمله براى ديدن حديث مربوط به سنة .(امور مربوط به موعود اديان در كتب قبل ذكر شده است

  ).۱۳ِبحاراالنوار، جلدوكتاب ۴۳رجوع شود به ردية مفتاح باب االبواب، ص۱۹و 

  .۸۴-۸۵بديع صص۱۳۴منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه اولى، نشر ٩٥

در احاديث اسالمى نيزآمده است كه ازعالمت هاى قائم موعود تقيه . دالئل السبعه ازحضرت باب٩٦

شايد همين روش تقيه بوده است ) ۱۳؛ بحاراالنوارج۱۹۷ايقان، ص.(ومخفى نمودن مقامشان مى باشد

كه بعدها رديه نويسان عليه امر بابى نوشتند حضرت باب توبه كرده اند و براى اثبات آن جعليات و اكاذيبى 

ترتيب دادند، حال آن كه ايشان ابدًا توبه نكردند و رسالتشان رابه پايان رساندند و در راه امرشان تاآخر 

شان حتى دشمنان ايشان نيز گواهى چنان كه بر عدم توبه اي. زندگى تحمل باليا كردندوشهيد هم شدند

براى بحث مفصل در ). مثل كريم خان كرمانى شيخى؛و زعيم الدوله دركتاب مفتاح باب االبواب(دادند 

كه نويسنده آن جناب سيد عباس علوى خود قبل ازايمان به » بيان حقايق«اين مورد رجوع فرمائيد به كتاب 

  .رسين حوزه علميه مشهد وصاحب مقام و منبر بوده استظهور بابى وبهائى ازعلماى مذهبى شيعه و مد
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ساير انبياء نيزبه علل مشابه ادعاى خودرا تدريجى آشكار مى فرمودند، چنان كه حضرت محمد نيز حداقل 

۱۷رجوع شود به متى (حضرت مسيح نيز چنين كردند.سال مخفيانه دعوت به رسالت خود مى فرمودند۳

  .)۲۵-۳۱، آيه۱۶؛ انجيل يوحنا۴-۳هآي۲۳، و ۲۱آيه ۹؛ لوقا۲۰آيه 

؛ اصول ۱۳صدرالصدور؛ بحاراالنوار، جۀاستدالليرساله ءرجوع شود به ايقان؛ فصل الخطاب؛ ٩٧

...كافى؛

  .۱۷۲-۱۷۹در اين مورد وبراى ديدن اسامى بعضى ازآن ها مراجعه شود به ايقان ص٩٨

مراجعه ۱۵۵-۱۷۲تطاب ايقان، صصدر اين مورد به توضيحات بى نظير حضرت بهاءا دركتاب مس٩٩

سرعت قلم وحيانى ايشان فقط بين مؤمنان معروف نبوده؛ بلكه حتى دشمنان ايشان نيزدر كتب . فرمائيد

شيخى گرى، بابى :تحقيق در تاريخ وعقايد«به عنوان نمونه كتاب (رديه شان، به آن شهادت داده اند 

ه ش، ۱۳۶۳فضائى، با تجديد چاپ در سال از دكتر يوسف » وكسروى گرائى...گرى، بهائى گرى، 

بيت نازل مى فرمودند و در دوشبانه روزمعادل ۱۰۰۰ساعت ۵به شهادت خودشان در هر «). ۱۳۸ص

بيش ) يعنى تا سجن ماكو(سال اول ظهورشان۳تمام قرآن مجيدازقلمشان نازل به طورى كه فقط در

۲۳آيه قرآن در ۶۰۰۰درمقايسه باحدود) نيم ميليون بيت درسه سال(بيت نازل فرمودند ۵۰۰۰۰۰از

  ).۵۰سلطان رسل حضرت رب اعلى، ص(».سال

ازبين مى برد آن چه راكه (»ُه كما َهَدَم رسوُل اِ َاْمَراْلجاِهليةِ ما كاَن َقْبلَ َيهِدُم «:درحديثى مى فرمايد١٠٠

ومذاهب را ازميان برمى تمام اديان «: ونيز).قبل ازاوبود همانطوركه حضرت محمد جاهليت رامنهدم فرمود

پس بدعتى رانمى گذارد مگرآن كه آن را زائل ...داردتاجزدين خالص، دينى ومذهبى در عالم باقى نماند

ومنظور از جاهليت مزبور ومذاهب ناخالص، همان تعصبات وتقاليد و بدعت هايى است » .وباطل مى كند

درزمان وى جزدين ...«: درحديث مى فرمايدچنان كه. كه علما ومجتهدين فاسد به اديان الهى بسته اند

به اين جهت . خالص از راى ونظر باقى نخواهد ماند، در غالب احكامش با آراء علما مخالفت مى كند

وبه دليل » .آنان ازآن آقا ملول مى شوند، زيرا خواهند دانست كه بساط اجتهاد آنان درهم پيچيده مى شود

جديد است كه اكثر دشمنان ايشان نيزاز علماى مذهبى بودند، آوردن همين دين خالص وكتاب واحكام

... ظاهر مى شود از بنى هاشم جوانى صاحب كتاب واحكام جديد«: چنان كه بازدرحديث مى فرمايد

ۀ ؛ وردي۱۳ايقان؛ بحاراالنوارج:براى همه اين احاديث رجوع شود به(» .وبيشتر دشمنان اوعلما هستند

  ...)و۳۰-۴۳صص:يم الدوله، ترجمه حسن فريد گلپايگانىمفتاح باب االبواب از زع

  .بديع۱۳۴؛ منتخبات آيات ازآثار حضرت نقطه اولى؛ نشر۱۴۶كتاب بديع، ص١٠١

كتاب نقطه اولى از » منتخبات آيات ازآثارنقطه اولى؛«براى ديدن نمونه هائى ازآن هارجوع شودبه ١٠٢

  ...فيضى؛ وعلي دمحمّ 

فصل «؛»فرائد«؛»دالئل العرفان«پيشگويى ها رجوع شود به كتب براى ديدن نمونه هايى ازاين ١٠٣

استدالليه منثور و منظوم نعيم؛ استدالليه صدرالصدور؛ گلشن حقايق؛ استدالليه اهل حق؛ ؛»الخطاب
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نام ونسب وسال ومحل ظهور ومدت دوره دينشان، كتاب وتعاليم : پيش گويى هايى ازاين قبيل...

دواصحابشان، دو غيبت صغرى وكبرايشان برخالف مفهوم وهم آلودغيبتى كه جديدشان، بالياوشهادت خو

اصحابشان، دشمنان ايشان كه اكثر ازعلماى مذهبى وسال تصور شده است وصفات خود۱۰۰۰بيش از 

  .كه تمامًا واقع شد....بودندوحتى زمان ومحل قيام آن ها عليه قائم، و

مزبوراست كه حضرت باب دركتاب بيان فارسى عمدًا قوانين براى ازبين بردن تقاليدواوهام وتعصبات ١٠٤

چنان كه با بررسى مختصرى روشن مى گردد كه بسيارى ازاحكام بيان . واحكام شديدى تشريع فرمودند

فقط براى منظور فوق تشريع شده ونه به عنوان دستوراتى كه براى مدتى كوتاه ياطوالنى قابل اجرا 

  ).۱۵۴۵ايت بند؛ انوار هد۱قرن بديع ج.(باشد

  . ۱۰۸، نيزرجوع شودبه يادداشت ۶۹سلطان رسل، حضرت رب اعلى، ص١٠٥

  .؛كتاب بديع۴۰،ص۷؛ مائدۀ آسمانى،ج۶ازواحد۱۴بيان فارسى،باب ١٠٦

١٠٧
.۳۰۹، ص۷مائده آسمانى، جلد

     .۷۳منتخبات آيات از آثار نقطه اولى، ص108

ظهورموعودشان، حضرت بهاءا زياداست، واز اشارات و بشارات حضرت باب درباره.يان فارسىب109

از ۹ۀ سن(۱۲۶۹جمله اشارات صريحى كه فرموده اند تعيين دو تاريخ حداقل وحداكثر 

براى وقوع مراحل تدريجى سرى وعلنى ظهورحضرت بهاءا )سال پس از ظهورشان۱۹(۱۲۷۹و)ظهورشان

وچنان كه )۶۱-۶۹ب اعلى، صدر اين موردازجمله رجوع شودبه سلطان رسل حضرت ر(مى باشد

از ظهور حضرت باب، پايان دوره امرايشان ۹ذكرشد در بحاراالنوار نيز در حديثى، سنة ۹۴دريادداشت

  .ذكرشده است كه مصادف باآغازظهور بهائى مى شود

  .به بعد۴۸؛ مفاوضات، ص۱۰تا۱آيات ۱۱اشعيا فصل. ۲۵تورات، سفر پيدايش، باب١١٠

  .۱۸، آيه ۱۶سموئيل، باب كتاب اول.پدر حضرت داود١١١

  .۴۱- ۴۷رسائل ورقائم، ص.۱۷-۱۸، ص۲قرن بديع،ج١١٢

  .مراجعه شود۸۶به يادداشت شمارة١١٣

ازجمله روزنامه وقايع اتفاقيه كه . اين واقعه عالوه بر تواريخ بهائى، درتواريخ ديگر نيزذكر شده است١١٤

اين واقعه نيزدراحاديث مربوط به . )۸۲۵-۸۴۰، ص۲قاموس ايقان، ج. (روزنامه رسمى آن موقع بوده است

نفرعالى مقام در ۸۰ظهورقائم، ازجمله درروضه كافى ازحضرت صادق ذكر شده و درآن آمده است كه

ودرجائى ديگراست كه )۱۹۱ايقان ص (به دست اوالد عجم يعنى ايرانيان كشته مى شوند)طهران(رى

ه باقى مى ماندوبه عكا مى رودواهل زمين ك)حضرت بهاءا(كباراصحاب كشته مى شوندجزيكى از آن ها

  ).۴۶۳، ص۱شرح استدالليه منظوم نعيم، تاليف اشراق خاورى،ج.(را متحد مى فرمايد

 انتم ُكل خيٍر ُتدِركونَ «: حضرت باب مى فرمايد١١٥
ِ

 «: و درجاى ديگر» وفى سنِة التسع
ِ

وفى َسَنِة التسع

). شما همه خير را درك خواهيد كرد وبه لقاى خدا مرزوق خواهيد شد۹سنهيعنى در (» .انتم ِبِلقااِ ُتْرَزقونَ 
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قابل توجه است كه درفرهنگ كتب آسمانى منظور ازديدار خدا، ايمان به دو موعود كل اديان آسمانى 

۶۴در اين مورد به منابع ياد شده دريادداشت هاى . است كه در آخرزمان كورآدم ظاهر مى شوند

  .مراجعه شود۱۰۹و

  .مراجعه شود۱۰۹و۶۴به يادداشت هاى١١٦

درباره سرعت قلم حضرت باب آمد، قلم وحيانى حضرت بهاءا نيز ۹۹همانطوركه در يادداشت ١١٧

بسى سريع تراز آن بود؛ به طورى كه دريك شبانه روزمعادل كل قرآن ازقلمشان نازل مى شد، و به شهادت 

قرن بديع، (برابر سرعت قلم حضرت باب ۵دود خودشان، دريك ساعت معادل هزاربيت؛ يعنى چيزى ح

  ).۲۴۶و۱۴۵، صص۲ج

  .۳۹۳ادعيه حضرت محبوب، ص١١٨

  .۱۳۳-۱۳۴مجموعه اشراقات، ص١١٩

.۱۲۴-۱۳۰، ص۷آثار قلم اعلى، ج١٢٠

  .۶ديانت بهائى يك آئين جهانى، ص١٢١

پزشك سال است كه آغاز شده وهنوزادامه داردو خواهد داشت تاوقتى كه درمان۱۵۰اين روند حدود١٢٢

...). قد ظهر يوم الميعاد؛ حال وآينده جهان؛(الهى زمان، حضرت بهاءا، مورد توجه جهانيان قرارگيرد

هموطنان . خطاب ها و الواح به ملوك ورؤساى اديان چندين دهه است كه چاپ شده و در دسترس است

اين نمونه ها . بهائى قبًال ذكرشددراين مورد نمونه هايى ازآثار. وخوانندگان عزيز به آن ها مراجعه فرمايند

  .مندرج است حتمًا مراجعه شود۵۷تا ۴۸درمتن مربوط به يادداشت هاى 

از نكات حيرت انگيز، آن كه دركتب آسمانى ومتون دينى كورآدم، اشارات وبشاراتى است كه ١٢٣

جلدقرن ۴(منطبق باجانشينى حضرت عيدالبهاءوحضرت ولى امرا ونيزتشكيل بيت العدل اعظم است

  ...)؛ انوار هدايت؛ اركان نظم بديع؛۱۵۰بديع؛ رسائل ورقائم جناب ابوالفضائل، ص

١٢٤
مشابه با حضرت باب شؤون مربوط به ظهورحضرت بهاءا نيز درمتون دينى قبل پيش بينى وبشارات 

ل ِ ازجمله نام ونسب ومحل وسال ظهورومدت رسالت وأعظميت ِ مقام ايشان نسبت به رس. داده شده 

دراين موردمراجعه ....( سابق، حاالت اصحابشان وهجرتشان به اراضى مقدسه وعكا ونسخ حكم جهادو

ــ  ۱۰۳شود به همان منابعى كه دربارۀ بشارات راجع به حضرت باب دريادداشت هاى قبلى ــ ازجمله شمارۀ

بهاءا است، دورۀ به عنوان نمونه دراحاديث اسالمى دربارۀ رجعت حسينى كه ظهورحضرت.) ذكرشد

؛ استدالليۀ منظوم ۱۳بحاراالنوار،ج(سالۀ ايشان واين كه مهدى راامام حسين دفن مى نمايد۴۰رسالت 

وپيرو مهدى ) منظوررجعت صفاتى است، نه ذاتى(رجعت مى نمايد) حضرت بهاءا( وعيسى) نعيم

چنين نيزشد وطبق دستورحضرت مى شودوپشت سراونماز مى گذارد، آمده است كه تمامًا ) حضرت باب(

بهاءا بقاياى جسدحضرت باب را حضرت عبدالبهاء درحيفا دفن كردند، ونيزحضرت بهاءا قبل 

.ازاظهارامرخودشان، بابى بودند وپيرو حضرت باب
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قد ظهر يوم الميعاد؛ حال وآينده جهان؛ : براى مالحظه عاقبت ظالمين مزبورازجمله مراجعه شود به١٢٥

  ... .بديع؛۱۰۱رن بديع؛ توقيع نوروزچهارجلدق

ملكه مارى ازرومانى؛ نوفل افندى طرابلسى؛ شيخ محمد عبده، عبدالرزاق :ازجمله آنان عبارتنداز١٢٦

الحسنى نويسنده عرب؛ اقبال الهورى، گاندى، چيكائوفوجيساوا، ادوارد بنش ومازاريك هردو از رؤساى 

كى، هلن كلر، ماركوس باخ، ادوارد مونته، گوبينو، اسبق جمهورى چكسلواكى؛ مادام ايزابل گرنژواس

ادوارد برون، بعضى روساى جمهورامريكا چون ويدروو ويلسون وفرانكلين روزولت، ديونى سيوس اس 

ديواريس يونانى، پروفسور هربرت ميلر، پروفسورتوماس كلى چين، چارلزبودوين، پروفسور آرمينيوس وامبرى، 

كارنگى، آدميرال پرى كاشف امريكايى قطب شمال، الكساندرگراهام بل، پروفسور بنيامين جوت، آندره 

ديويداستار، اگوست فورل، هنرى برگسون، تولستوى، اروين الزلو متفكر فرانسوى، پروفسوروارن واگار؛ سيد 

محمد على جمال زاده، دكتر عباس اقبال آشتيانى، استاد مجتبى مينوى، استاد ناصرالدين صاحب 

در كتاب رگ تاك، گروه آريا درسايت اوهام زدايى؛ احمد اشرف؛ بعضى رام مشهورىالزمانى، دال

براى ديدن نظرات بى نظير آنان ازجمله مراجعه شود به دو جلد ...شخصيت هاى جهانى در سازمان ملل؛

اظهارات وشهادت «جلدقرن بديع، ديانت بهائى يك آئين جهانى، ۴بدايع االٓثار؛ خطابات عبدالبهاء؛ 

ازذكرا خادم؛ ديانت بهائى آئين فراگيرجهانى؛ بيانيه قرن » رقين ونويسندگان وبزرگان ممالك غربمستش

» اقداح الفالح؛«» عالم بهائى؛«؛ ايران زادگاه آئين بهائى؛ مجلدات كتاب ۱۵۸انوار،مورخ نوروز

بهائى؛ دائره از جمشيد فنائيان؛ برهان واضح؛ مجلدات پيام» ايران آينده» «باغبانان بهشت خدا؛«

  :نتى جامعه بهائى درسراسردنيامثلالمعارف بريتانيكا؛ رگ تاك؛ سايت هاى اينتر

www.persian-bahai.org, news.persian-bahai.org, reference.persian-bahai.org, 

www.aeenebahai20.info, www.noghtenazar2.info, www.negah28.info, 

www.velvelehdarshahr31.info, www.ohamzodai.com, www.bahairadio.org

، ۵؛ و فرهنگ معين،ج... . و روزنامه هاى مشهورى چون لوموند، تايمز، فرانكفورترالگماينه، زايتونگ،

  ...،۱۳۳؛ و يادداشت شماره۳۶۳ص

  .۶۴ايران زادگاه آئين بهائى ص١٢٧

دو دين بابى وبهائى فرقه همانطور كه از متن مشهود است . ۵ديانت بهائى آئين فراگير جهانى، ص١٢٨

بيانيه محفل روحانى ملى ايران تحت ؛»فرائد«(هائى از اسالم يا اديان ديگر نيستند، بلكه اديانى مستقلند

  ).كتاب ديانت بهائى آئين فراگير جهانى؛»دين است و فرقه نيست«: عنوان

  .نشريه مؤسسه معارف عالى امر در ايران١٢٩

  .عدل اعظم به بهائيان ايران؛ بيانيه قرن انواربيت ال۲۰۰۳نوامبر ۲۶پيام ١٣٠

  .به بعد۳۸۰كتاب خط سوم، ص ١٣١

  .۲۴۴، ص۶آثار قلم اعلى، ج١٣٢
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خيلى خيلى بيش ازپيش درحال ظهور وبروزند، وامروزه » ُمْفِلحون«مژده باد ايرانيان عزيز راكه اين ١٣٣

ى تفاوتى وسكوت ديرينه راشكسته اند مالحظه مى شود كه چگونه بعضى ازايشان به گفتار و كردار و قلم، ب

و خود با مراجعه وتحقيق درآثار وكتب بهائى، مشغول نوشتن حقايق وحتى دفاع از آن در برابر تهمت هاو 

اينك، حداقل باوجوداينترنت، يافتن .مخالفين ومنكرين ظالم، شده انددروغ هاى بيش ازيك قرن ونيمۀ

به عنوان نمونه مراجعه شود به يادداشت . (ارى دشوار نيستاين هموطناِن شجاِع سكوت شكِن منصف، ك

  ).www.ohamzodai.comونيزسايت اينترنتى ۱۲۶شمارة 

  .مراجعه شود...و۱۲۶و۶۴و ۶۳براى ديدن اين بشارت به منابع مذكور در يادداشت هاى ١٣٤

  .۱۲۵زمينه جامعه شناسى، ص١٣٥

ى توضيح معنى عام آن رجوع شود به برا. ۱۱۰۶-۱۱۰۸، ص۲؛ قاموس ايقان، ج۱۸۹ايقان، ص١٣٦

، ۲؛ مائده ۹۷-۹۸، ص۵؛ مائده۲۱۶و۱۵۴؛ اشراقات، صص۱۶۹، ص۴؛ مائده۱۸۹، ص۸مائدۀ

؛ مجله پيام بهائى ۲۲۸، ص۱؛ توقيعات ج۵۱؛ مفاوضات ص۴۳۷ص۳؛ مكاتيب ج۹-۸صص

  : ؛ جزوه درسى۲۰/۹/۱۳۷۴و۱۶/۶/۱۳۵۷؛ برنامه ضيافت نوزده روزه مورخ۴-۳، ص۱۶۲شماره

Physics, p110, Energy& technology, 

  .دانشگاه اينديانا،۱۲۰ص

  .۱۹۸ايقان، ص١٣٧

به عنوان نمونه طبق آمارى كّمى ازآثاربابى . ۴۴- ۵۲براى تشريح آن رجوع شود به مفاوضات صص١٣٨

۶۰۰۰مكتوب يارساله ياكتاب، ۲۶۰۰جلدآثارازحضرت بهاءا شامل۱۰۰وبهائى بايد ذكر كرد تاحال 

اثر ازحضرت ولى امرا، وده هااثرازحضرت باب، ۲۳۰۰ت عبدالبهاء، لوح ازحضر

  ).۵-۶صايران زادگاه آئين بهائى ص(جمع آورى شدهبهائى موضوع، در مركزجهانى ۴۰۰درحدود

  .۳۰۷-۳۲۴صص۱مكاتيب ج١٣٩

  ».هدف نظم بديع جهانى«توقيع ١٤٠

ونيزبه يادداشت ۲۷-۳۱صص۱۵۲براى توضيح بيشتر، رجوع شود به مجله پيام بهائى شماره١٤١

اى يك دانه، مراحل ده گانهدرتقسيمى ديگر، حضرتشان، ضمن تشبيه آن جريان الهى به رشد. ۱۵۶شماره

مزبور تقسيم . نمودمالحظه ۱ضميمۀآن را مى توان به شكلبراى آن توصيف مى فرمايند كه خالصۀ

. حضرتشان ارائه شده است۱۹۵۳مى ازحضرت شوقى ربانى ولى ملهم امر بهائى است كه در پيام چهارم 

. هجرى شمسى۱۳۴۳براى ديدن عين بيان مبارك مراجعه شود به مجله اخبار امرى، سال چهل وسوم، مورخ

براى ديدن نمودار . بديع ازحضرتشان۱۰۵همچنين براى توضيح بيشتر مراجعه شود به توقيع رضوان 

  .مراجعه كنيد۱به ضميمۀ » حدت عالممراحل ده گانه رشد درخت ظهور الهى از عهد آدم تا و«

ازجمله بيان حضرت شوقى (در قسمت هاى قبل نمونه هايى ازآثاربهائى درمورداين حقيقت آورده شد١٤٢

  ).۵۵ربانى مربوط به يادداشت شماره
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درقسمت هاى قبل ازآثاربهائى، درموردغفلت بشرازدين وپرستش بت هاى خودساخته بشرى وعذاب ١٤٣

  ).۵۵تا۲۶رجوع شود به متن مربوط به يادداشت هاى (تى آورده شدحاصله ازچنين غفل

  .۴۱، ص۲۵۲پيام بهائى، شماره ١٤٤

  .http://adherents.comسايت ١٤٥

۱۱۳؛ توقيع نوروز۱۰۵؛ توقيع رضوان ۲۸۸-۲۹۰وصص۲۳، فصل۴ج» قرن بديع،«دراين موردبه ١٤٦

شايان ذكر است كه طبق پيش بينى . ،مراجعه شود۲و۱جزوه سطوت ميثاق، شمارة بديع؛ بيانيه قرن انوار؛ 

هاى حضرت بهاءا، عبدالبهاء و ولى امرا، اقدامات شديدى عليه امربهائى درآينده، به مراتب بيشتر 

ازقبل، انجام خواهد شد؛ ولى طبق پيش بينى همان طلعات مقدسه، امر بهائى ونظم بديع وادارى آن 

ميع مشكالت غالب خواهد شدو باالخره سبب اصلى تحقق صلح جهانى و وحدت عالم انسانى برج

بيت العدل )۱۹۷۸سپتامبر۱۵(بديع۱۳۵شهرالعزة۹؛ پيام هاى ۴امروخلق، ج: رجوع شود به(خواهد بود

  ...).،و۲۰۰۶اعظم و رضوان 

  .گرفته شده استhttp://adherents.comازسايت ۲۰۰۱آمار سال١٤٧

تعداد ايستگاه هاى راديوبهائى .۱۲۶به عنوان نمونه رجوع شود به سايت هاى مذكور در يادداشت١٤٨

  .بوده است، هفت مورد۱۹۹۲درسال

روابط صميمانه ومحبت آميزاهل بهاودوستان غير بهائيشان چه درايران وچه ساير نقاط، خود داستان ١٤٩

جانمان فداى «فقط مى توان گفت . كه دراين جا مجال پرداختن به آن نيستشورانگيز جداگانه اى دارد

چه –همچنين ازآن چه در متن . )۱۳۳رجوع شود به متن مربوط به يادداشت(» .آن دوستان غير بهائى باد

گفته شد منظور اين نيست كه اهل بها خود رابهتر و برتراز ديگران مى -در اين جا و چه در قبل وبعدازآن

نند، بلكه ايشان نيزمانند همه عاشقان خداوحقيقت،كه ارواح ودلهايشان متحداست، آرزو دارند و مى دا

كوشند كه به صفات واخالق حسنه اى كه مربيان آسمانى توصيه و دستور فرموده اند، بيش ازپيش آراسته 

به وحدت عالم گردند؛ زيرا مزين شدن به اين صفات واخالق معنوى را اصلى ترين عامل براى رسيدن

  .انسانى وصلح جهانى مى دانند

براى جمع آورى فهرستى ازآن اقدامات وتاثيرمثبت آن ها درفرهنگ ايران، ازجمله رجوع شود به ١٥٠

درآن منابع نقش جامعه بهائى ازجمله درزمينه هاى . ۱۲۶منابع بهائى وغيربهائى مذكوردريادداشت شماره

ازجمله ايجاد مدارس (تعليم وتربيت...) حمام هاى بهداشتى،پزشكى وپرستارى، تاسيس(بهداشت عمومى

بهائى درسراسرايران حتى بعضى ازدهات، با شاگردان ازهمه اديان و مذاهب براى دختران وپسران هردو در 

زمان حضرت عبدالبهاء كه بعدها درزمان حضرت ولى امرا وسلطنت رضاشاه پهلوى به حكم وى بسته 

وارتباط با ...ازجمله معمارى، ادبيات، موسيقى، خط،(تجارت و كشاورزى وهنر؛ علم و صنعت و)شدند

ازطريق -نه تنها در ايران بلكه درجهان-؛ توسعه آزادى حقيقى معتدل وحقوق بشر)مؤسسات علمى دنيا

عملى تحمل زجروحبس وشهادت ومحروميت هاى گوناگون وكمك به ترك تعصبات وتقاليد، و ايجاد 
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مداراى مذهبى وعقيدتى بلكه عشق به دگرانديشان كه خودموجب ايمان گروهى دن نه تنهاعملى و نشان دا

به -عالوه بر خيل عظيم شيعيان نسبت به آن ها-ازهموطنان عزيزازاقليت هاى مذهبى زرتشتى ويهودى وسنى

امربهائى گرديد، و ترويج حقوق زنان وكودكان به خصوص دختران؛ وبسيارى مواردديگر، بيان شده

ملت ايران اينك مستحضر خواهند شدكه باليايى كه جامعه بهائى تاحال تحمل نموده عليرغم .(است

سكوت وبى تفاوتى وبى اعتنايى بعضى از روشنفكران اين مرزوبوم باآن سابقه درخشان درتمدن بشرى، 

د به يادداشت نيزرجوع شو(مؤثر بوده است - وجهان–چقدر در رشد وتوسعه آزادى افكاروعقايد در ايران 

  ).۱۵۸شمارة

ازسوره قصص ۵۶مايل بودند همه مسلمان شوند، آيه مباركه)ص(شايان ذكراست كه حضرت محمد١٥١

 «نازل شد كه،
ُ
يعنى اى محمد توهدايت نمى كنى آن . »انَك الَتهدى َمْن َاْحَبْبَت ولِكن اَ يهدى َمْن يشاء

حال وقتى پيغمبر خدا نمى تواند ديگران . را بخواهدرا كه دوست دارى وليكن خدا هدايت مى كند هركه 

را هدايت كند مگر اين كه خدا بخواهد، پس بهائيان كه خاك پاى آن حضرت نيز نيستند، چگونه مى 

بهائيان فقط مى توانند پيام الهى دين بهائى را به طالبان . ديگران را بهائى سازندتوانند هموطنان عزيز يا

  .تصميم با خود هموطنان عزيزوفهيم استبرسانندوبس، ازآن پس،

  .۱۲۶رجوع شود به يادداشت شماره ١٥٢

تأليف محمود زرقانى ازهمراهان حضرت » سفرنامه،«يا » بدايع االٓثار«دو جلدكتاب ١٥٣

» خطابات«عبدالبهاءدرشرح سفرهاى حضرتشان منتشر شده است وصورت نطق هاى ايشان نيزدرچند جلد 

عزيز تمنا مى شود آن ها را مالحظه فرمايند چه كه هم سبب افتخار ايران چاپ شده است كه ازهموطنان

وايرانى است وهم متضمن راه حل هاى رفع بحران هاى امروز وفرداى جامعه بشرى ورسيدن به صلح 

  .ووحدت وسعادت حقيقى بشريت است

  . ۴۴۷-۴۴۸و ۱۰۰-۱۲۱:،صص۳مكاتيب عبدالبهاء،ج١٥٤

  .رج استمند۳اين الواح در مكاتيب ج١٥٥

اين نقشه ها كه درعصر تكوين دوربهائى، درزمان حضرت ولى امرا شروع شده است و ادامه دارد ١٥٦

): مراجعه فرمائيدو ضميمه ء آن ۱۴۱براى مالحظه تقسيمات دوربهائى به يادداشت (به شرح زير مى باشد

، ۳اب اسرار ربانى، جبه كت(ميالدى پايان يافتند۱۹۵۳دوازده مورد نقشه هاى ملى كه همه تاسال

اولين نقشه جهانى كه حضرت شوقى ربانى آن را طراحى وراه اندازى فرمودند، ). مراجعه شود۲۲۷ص

، صدمين سال ۱۹۶۳كه پايان آن به تشكيل بيت العدل اعظم درسال )۱۹۶۳تا۱۹۵۳(نقشه ده ساله بود

عد نقشه هاى متعدد جهانى درادامه از آن زمان به ب. اظهار امرعلنى حضرت بهاءا، آراسته ومزين گرديد

شده و مى شود؛ يىحضرت عبدالبهاء، توسط بيت العدل اعظم طراحى وهدايت واجرا» فرامين تبليغى«

۶؛ )۱۹۷۹-۱۹۸۶(ساله۷؛)۱۹۷۹تا ۱۹۷۴(ساله ۵؛ )۱۹۶۴-۱۹۷۳(ساله ۹:نقشه هاى : به اين شرح

حضرت بهاءا نقشه اى طرح نشد و به مناسبت صدمين سال صعود ۱۹۹۲؛ در سال)۱۹۸۶-۱۹۹۲(ساله 
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اهل بهاء به تحكيم دستاوردهاى نقشه هاى قبلى وشكرانه آن ونيزتجليل ازمقام حضرت بهاءا وتجديد 

عهد وميثاق با آن حضرت پرداختندودرهمين سال دومين كنگره عظيم جهانى را كه ازشبكه هاى ماهواره 

كه با -درتجليل وشكرانه به آستان محبوب ابهايشاناى به سمع ونظر ميليون هاانسان درجهان رسيد،

انتصاِب كتبى حضرت عبدالبهاء به عنوان جانشين حضرتشان دركتاب مستطاب اقدس وكتاُب عهدى كه 

وصيت نامه شان است، جامعه وامر بهائى راازاختالف وتفرقه حفظ نمودندكه موجب ياس وشكست تفرقه 

؛ )۲۰۰۰- ۲۰۰۱(؛ دوازده ماهه)۱۹۹۶-۲۰۰۰(ساله۴؛ )۱۹۹۳-۱۹۹۶(ساله۳برگزار نمودند؛ - جويان شد

فرايندى كه تا تحقق وحدت عالم انسانى وصلح ... ؛)۲۰۰۶-۲۰۱۱(ساله ۵؛ )۲۰۰۱-۲۰۰۶(ساله ۵

  .عمومى ادامه خواهد داشت

  .آمار آن قبًال آورده شد١٥٧

ره كودكان ؛كنفرانس سران دربا)۱۹۹۰(كنفرانس آموزش وپرورش براى همه درتايلند:از جمله١٥٨

؛كنفرانس حقوق بشر در )۱۹۹۲(؛كنفرانس محيط زيست سازمان ملل در ريودو ژانيرو )۱۹۹۰(درنيويورك

؛ كنفرانس سران جهان در باره پيشرفت )۱۹۹۴(؛ كنفرانس بين المللى جمعيت در قاهره )۱۹۹۳(وين

اديان و سران و و سرانNGO؛ سه كنفرانس)۱۹۹۵(؛ كنفرانس زنان در پكن)۱۹۹۵(اجتماعى دركپنهاگ 

اعتماد و احترام اعضاى سازمان هاى غير دولتى به . ۲۰۰۰رؤساى سياسى جهان درجشن هزاره در سال 

جامعه جهانى بهائى چنان بوده كه نمايندگان آن به كّرات دعوت شده اند دربسيارى ازكنفرانس ها به جاى 

برخيزندو چنين امتيازى كه همه شركت آن كه فقط اعالميه يابيانيه اى تسليم كنند، به نطق و خطابه 

۲۰۰۶رجوع شود به پيام رضوان (كنندگان خواستارش بوده اند همواره نصيب نمايندگان بهائى شده است

اعالميه : ازجمله بيانيه هاى مذكور اين هاست). ۱۰۴-۱۰۵:بيت العدل اعظم، وبيانيه قرن انوار،صص

؛ اقدامات بهائى )۱۹۴۷(يه جهانى درباره حقوق زنان؛ اعالم)۱۹۴۷(بهائى درزمينه حقوق وتكاليف بشر

؛ )۱۹۴۹(به سازمان ملل؛ نامه اى درباره نظريه بهائى درموردعبادت)۱۹۴۸(براى پيشرفت حقوق بشر

؛ بيانيه رفاه )۱۹۸۵(؛ بيانيه وعده صلح جهانى)۱۹۵۵(پيشنهادهائى براى تجديد نظر درمنشورسازمان ملل

؛ بيانيه جامعه بهائى در موردتعليم )۱۹۹۹(كسى آينده را رقم مى زند؟؛ بيانيه چه)۱۹۹۵(عالم انسانى

؛ بيانيه جامعه بين )۲۰۰۱(؛ بيانيه جامعه بهائى درمورد بردبارى نژادى )۲۰۰۱(وتربيت وآزادى عقيده

المللى بهائى درمورد مبارزه با نژاد پرستى؛ بيانيه جامعه بهائى انگلستان درباره منع خشونت 

  ...؛)۲۰۰۵(؛ بيانيه درموردآزادى دين وعقيده)۲۰۰۲(؛ بيانيه خطاب به رؤساى اديان)۲۰۰۱(درخانواده

شايد براى هموطنان عزيز اين نيزجالب باشد كه بدانندجامعه بهائى مستقيم ياغيرمستقيم به شهادت حتى 

. ه استدرتوسعه وبلوغ نهادهاى ملى وبين المللى بشر نقش قابل توجه داشت)۱۲۶يادداشت (غير بهائيان

ازجمله آن كه پرونده مظالم وبالياى سه دهه اخير وارده بر بهائيان ايران به عنوان پرونده استثنايى دهه هاى 

آخر قرن بيستم در كمسيون حقوق بشر سازمان ملل، به همراه پرونده هاى ديگر مظلومين غير بهائى جهان 

د؛ به طورى كه كمسيون حقوق بشر با ى و كيفى نهادهاى حقوق بشر در جهان شامروز، موجب رشد كمّ 
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سال سابقه محكوميت همه ساله و الينقطع مظالم وارده بر بهائيان ايران، اخيرًااز حالت ۲۰بيش از

كمسيونى صرف و بدون قدرت اجرايى، به شوراى حقوق بشر با اختيارات بيشتر تبديل شد كه مى تواند 

  .بپردازدبيشتر ومؤثرتر به دفاع ازحقوق همه مظلومين جهان

همچنين بايد اضافه كرد كه كنفرانس هاى فوق الذكر كه در سطح سران جهان در آخرين دهه قرن بيستم 

تشكيل شد، به فرموده بيت العدل اعظم، مصاديقى ازوحدت آراء درامورعظيمه، كه ازمراحل هفتگانه 

  .، مى باشد)۱۴۰يادداشت(پيش بينى شده توسط حضرت عبدالبها است

كس كتب درسى مدارس ودبيرستان هاى ايران دررژيم پهلوى وجمهورى اسالمى كه درست برع١٥٩

نفر پيرو نكرده ۳۰۰۰۰۰تاحال يا ذكرى ازديانت جهانى بهائى وبزرگترين اقليت مذهبى درايران با بيش از

  !اند، ويااگركرده اندجز كذب وتهمت هاى مذهبى وسياسى ننوشته اند

  .مراجعه شود۱۴۶به يادداشت١٦٠

قرآن مجيد به شكلى نمادين اين حقيقت بيان شده است كه شيطان ِ نفس كه در دوران كودكى در١٦١

بنى آدم موفق بر گمراه كردن غافلين مى شد، دريوم قيامت كه ظهورموعود همه اديان و آغاز دوره بلوغ بنى 

، ديگر ..)..؛۲۸تا۱۰سوره اعراف، آيات (آدم و پايان مهلت داده شده به ابليس ازطرف خداوند است

همچون دوران طفوليت كورآدم، نخواهد توانست انسان ها را بفريبدوغلبه نسبى يابدوبين بشر اختالف 

به اين جهت است كه طبق وعود همه اديان وطبق تعاليم حضرت بهاءاا موعودكل انبياء، . وجنگ اندازد

بهائى خواهد توانست برعكس جامعه بشرى وارد دوره اى مى شودكه به تدريج با قبول واجراى تعاليم

كورآدم بر نيروهاى شيطانى تقاليدوتعصبات وخرافات وجنگ وجدال غالب آيد وبه صلح ووحدت وآشتى 

آن چه امروز مشاهده مى شود زوال تدريجى نيروهاى شيطانى ماده پرستى افراطى وخدايان . دست يابد

براى بحث بيشتر به بيانيه قرن (مى باشددروغين ازيك طرف، وتولد تدريجى نيروهاى معنوى ازطرف ديگر

  ).مراجعه شود۶۴و۶۳انوار و منابع مذكور دريادداشت

  . نهمپىازلوح مبارك خطاب به پاپ ١٦٢

ازاين بيان مبارك معنى رجعت مذكور دركتب آسمانى نيزآشكار است . ۳۴۰، ص ۱آيات الهى، جلد١٦٣

رمعنى اين حقيقت مهم رجوع شود به براى تعمق د(كه عبارت است از رجعت صفاتى، نه رجعت ذاتى

  ).۹۶و۶۴و۶۳كتاب مستطاب ايقان ونيزمنابع مذكور دريادداشت

  .بيت العدل اعظم۱۹۹۰دسامبر۲۹به نقل ازپيام١٦٤

؛ مائده ۲۱۶اشراقات، ص: درمورد مقام بالوشهادت ازجمله رجوع شودبه. ۳۱۰، ص ۱توقيعات، ج١٦٥

-۳۴؛ تسبيح وتهليل، صص۱۸۹، ص۸انى، ج؛ مائده آسم۳۴۸و۱۶۸-۱۶۹و۱۲۳،صص ۴آسمانى، ج

؛ منتخبات الواح وآثارمباركه ۱۶۵، ص۵؛ مائده آسمانى، ج۷۰، ص۶؛ آثارقلم اعلى، ج۶۲و ۳۳

  ....؛ ۱۴-۲۱، صص۳؛ امروخلق، ج۱۳۴،۲۱۳،۲۴۴، صص۱۳۰مخصوص محافل تذكر، نشر

  .مراجعه شود۱۲۶براى ديدن نظرات مشابه، به يادداشت١٦٦
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  .۱۷۶راگيرجهانى، صديانت بهائى آئين ف١٦٧

  .به بيان حضرت بهاءا دراول همين مقال مراجعه شود١٦٨



جزوۀ حاضركه پيشكش به خوانندگان گرامي وعلي الخصوص 

هموطنان عزيزايراني مي گردد،به ضرورت ارتباط هميشگي 

بشرباخدا ازطريق اديان حقيقي واستمرارچنين ارتباطي بخصوص 

 دراين عصربحراني، مي پردازد

ديانت بهائي كه به وسيلۀ حضرت بهاءا آورده شده وجديدترين ديانت بهائي كه به وسيلۀ حضرت بهاءا آورده شده وجديدترين 

حلقۀ ارتباطي انسان با خداي مهربان است، عالوه برارائۀ بينشي 

بديع نسبت به تاريخ گذشتۀ زندگي بشر، راه آيندۀ اورانيزروشن مي 

 سازد

نويسنده سعى نموده حول محوراصلى، تاريخچۀ مختصرى ازآئين نويسنده سعى نموده حول محوراصلى، تاريخچۀ مختصرى ازآئين 

بهائى وموقف وموقعيت فعلى آن درجهان را تقديم خوانندگان 

عزيزنمايد وضمن آن به ارائۀ بعضى داليل واطالعات 

وآمارنيزدراثبات حقانيت آن بپردازد اميد كه اين مختصر آغازى 

 باشد براى تحقيقات بيشتر خوانندگان عزيز دراين خصوص



لزوم دین

ضروت تجدید و استمرار ادیان


حامد 

انتشارات نقطه نظر 


چاپ و توزیع توسط انتشارات نقطه نظر

این كتاب را می توان در  www.AeeneBahai20.info ملاحظه و دانلود نمود. اگر نتوانستید به این سایت دسترسی پیدا کنید با آدرس Info@AeeneBahai.org ارتباط برقرار کنید و فهرستی از سایت ها و منابع اینترنتی مرتبط را دریافت کنید.

«دوست یكتا می فرماید: عالم، خلق شد و اُمَم از عرصهء عدم به وجود آمد كه شاید سبب و علت هستی و خلق خود را بیابند و بدانند. عهد ها گذشت و قرن ها تمام شد، هنوز ادراك ننموده اند كه از كجا آمده اند و به كجا می روند و برای چه آمده اند! سبحانَ اللهِ ربِّ العَرشِالعظیم! سُبحانَ اللهِ رَبِّ الكُرسی ِالرّفیع! هر صاحب درایتی متحیّر و هر صاحب ذكائی متفكّر... اعمال ِ خودِ عباد ایشان را از مالك ایجاد منع نمود و الّا فیضِ فیاض، مُهیمن و مُحیط بوده و خواهد بود؛ فضل عمیمش عالم را گرفته و كَرَم ِ محیطش جمیع را احاطه نموده... .»

—  بهاءالله —


فهرست مندرجات

5فهرست مندرجات
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37نمونه هایی از رشد و توسعه دین جدید از آغاز تا امروز



49ضميمهء 1: مراحل ده گانه رشد درخت ظهور الهی از عهد آدم تاوحدت عالم



50مآخذ و يادداشت ها






مقدمه 


حضرت بهاءالله شارع ديانت بهائي می فرمایند: « دوست یكتا می فرماید: عالم، خلق شد و اُمَم از عرصهء عدم به وجود آمد كه شاید سبب و علت هستی و خلق خود را بیابند و بدانند. عهد ها گذشت و قرن ها تمام شد، هنوز ادراك ننموده اند كه از كجا آمده اند و به كجا می روند و برای چه آمده اند! سبحانَ اللهِ ربِّ العَرشِالعظیم! سُبحانَ اللهِ رَبِّ الكُرسی ِالرّفیع! هر صاحب درایتی متحیّر و هر صاحب ذكائی متفكّر... اعمال ِ خودِ عباد ایشان را از مالك ایجاد منع نمود
 و الّا فیضِ فیاض، مُهیمن و مُحیط بوده و خواهد بود؛ فضل عمیمش عالم را گرفته و كَرَم ِ محیطش جمیع را احاطه نموده... .»



بشريت درآغازهزارهء سوم با مشكلات وچالش هاي زيادي روبرواست كه ريشهء همهء آنها رامي توان درفقدان ارتباط وهماهنگي وتعامل ضروري ارادهء او با اراده ومشيت خداوند دانست. خداوندچنان قدرتي به مخلوق عزیز خودعنایت فرموده كه هم می تواند ارادهء خودرادرمسیرارادهء محبوب حقیقی خودقراردهد، وهم می تواند خلاف خواستهء حق عمل نماید. تاریخ بشرازجهتی چیزی جزهمین تعامل نبوده ونیست. 


اكنون بالنسبه به ادواركودكی بشریت ، درنقطه ای ازتاریخ قرارداریم كه باید بادیدی نوو پخته ترازایام طفولیت به این تعامل ومكانیزم عملكرد آن بنگریم و هدف آن راكه چیزی جزترك اختلافات زیان بار ووصول به وحدت عالم انسانی نیست ، تشخیص دهیم. حضرت بهاءالله مربی جدید آسمانی از سوی خداوند مهربان راجع به این تعامل و مكانیزم و هدف، حقایق جدیدی را برای بشریت تشریح فرموده اند كه نه تنها دید ما را نسبت به تاریخ گذشته بازمی كند، بلكه راه آینده را نیز روشن میسازد. 


در این جزوهء مختصر كه در رتبهء اولی به هموطنان عزیز ایرانی تقدیم شده است، سعی گردیده راجع به ضرورت ارتباط همیشگی بشر با خدا از طریق ادیان حقیقی و استمرار چنین ارتباطی در دوران معاصر و نیز در آیندهء زندگی بشر در این كرهء خاكی، مطالبی پیشكش خوانندگان عزیز گردد. از آنجا كه این جزوه با الهام واستمداد از معارف دیانت بهائی تهیه شده، تاریخچهء مختصری نیز از آن و موقعیت فعلی اش درجهان امروز ارائه گردیده است. 


همچنین ضمن مطالب اصلی، سعی شده درخود متن و یادداشت های آن توضیحات بیشتری نیز كه بعضاً جنبهء رفع بعضی شبهات و نیز ارائهء بعضی اطلاعات و آمار و دلایل مربوط به حقانیت آئین مزبور را دارد، تقدیم گردد تا آغازی باشد برای تحقیقات بیشتر خوانندگان عزیز در مورد آن.

                                                                                حامد/ پائیز 1385

لزوم دین وضرورت تجدید واستمرارادیان 


بسیاری بر اساس مفاهیم ظاهری  کتاب های آسمانی همچون تورات و قرآن، عمر جهان و انسان را حدود شش هزار سال می دانند، اما طبق آثار وحیانی حضرت باب و حضرت بهاءالله كه مطابق كشفیات علمی است، آن چه در كتب آسمانی قبل دربارهء  آفرینش آمده، دارای مفاهیمی معنوی و نمادین است.
 بر این اساس نه می توان آغازی را برای كاشتن دانهء درخت ابدی آفرینش جهان و انسان تصور كرد، و نه می توان مراحل آغازین رشد و نمو آن را تعیین نمود.
 اما آثار وحیانی مزبور شهادت می دهند كه زندگی انسان در كرهء خاكی از جنبهء تقسیمات دینی و تكامل معنوی  دارای مراحل و دوره های كلی و جزیی بوده و هست. طبق این تقسیمات دوره های چند هزار ساله و دارای اهداف كلی را «كور» می نامند. هر كور نیز شامل مقاطع زمانی چند صد ساله ای است كه به هریك از آن ها «دور» می گویند. در هر دور دین یا ادیانی از جانب خدا برای تربیت و رشد معنوی بشر آشكار می شوند. این ادیان بسته به زمان و مکان ظهورشان با اهداف و آموزه هایی عام و خاص در جهت هدف كلی كور مزبور مردم را راهنمایی می کنند. در این میان، ما از كور شش هزار سالهء «آدم» آگاهیم؛ کوری كه هدف كلی اش تعلیم «یگانگی خدا» و تا حدی  «یگانگی ادیان و پیامبران» است، با حضرت آدم  آغاز می شود،  با ادوار حضرت نوح و هود و صالح و ابراهیم و موسی و زرتشت و بودا و مسیح و... ادامه می یابد و با دور اسلام پایان می پذیرد. ولی به علت دگرگونی ها ی احوال دنیا و حوادث طبیعی و نیز اختراع نشدن خط، از ادوار و انسان ها ی پیش از آدمِ  كه  دارای عقاید و ادیان و اهداف خاص خود نیز بوده اند ودر تورات و قرآن مجید از آنان یاد شده است، بی خبریم.



همانطور كه برای آفرینش آغازی  متصور نیست، پایانی هم  نمی توان برای آن تصور کرد.  بنابراین با پایان كور ِ شش هزار ساله آدم درسال 1844 میلادی یا1260ه ق كه  «آخر الزمان» ادیان این كور محسوب می شود،
 نه تنها زندگی انسان پایان نیافته، بلكه كوری  به مراتب عظیم تر و طولانی تر که مدت آن بالغ بر پانصد هزار سال است  شروع شده كه هدف كلی آن، علاوه بر تحكیم و تكمیل اهداف كور آدم، تعلیم اصل «وحدت عالم انسانی» و وارد نمودن جامعه بشری به مراحل «بلوغ» و «یگانگی» و سیر آن در مراحل و مراتب «كمال» می باشد. مژده آمدن این این كور جدید در كتاب های آسمانی «كورآدم» از خود حضرت آدم تا حضرت خاتم نازل شده است.   اولین دور از ادوار بی شمار آن  «دور بهایی» است كه درآن دوآیین نزدیك و پیاپی«بابی» و «بهایی» ظاهر شده اند.  این دورا باید هدف و موعود و مقصود و منظور وثمره ونتیجه و پایان بخش ادوار ادیان آسمانی ِ «كورآدم»و نیز حلقهء ارتباط دو كور مزبور به حساب آورد. در حقیقت جامعهء بشری در «كور آدم» كه مراحل تشكیل خانواده و قبیله و شهر و نهایتاً تشكیل كشور و ملیت را تجربه و دوران «طفولیت» خود را همراه با جنگ ها و اختلافات بسیار سپری كرده، اینك در اولین دور خود از كور جدید، وارد دوره «بلوغ» و یگانگی و «عصر طلایی» موعود خود می شود تا مرحلهء  تشكیل جامعهء واحد جهانی را آغاز و تجربه  کند و سیر طولانی «وحدت و كمال روحانی» خود را در ادوار آیندهء كور جدید، تحت هدایت و راهنمایی ادیانی كه قطعاً پس از ادیان بابی و بهائی خواهند آمد، ادامه دهد.



حقایق فوق متضمن پرسش های اساسی و ابدی و همیشگی بشر است كه «از كجا آمده ایم و به كجا می رویم و برای چه آمده ایم.» پاسخ این سؤالات را باید از خود آفریدگار پرسید
 و كلید آن نیز در كیفیت «ارتباط انسان با خدا» است.  بهاءالله می فرماید:


مقصود از آفرینش، عرفان(شناختِ) حق و لقای  (دیدار) او بوده و خواهد بود.
 

و علت «آفرینش ممكنات، حُبّ بوده»
 و نیز:

مقصود از ارسال رسل و انزال كتب، معرفت الله و الفت و اتحاد عباد بوده.
  



اما چون انسان نسبت به آفریدگارش در رتبه ای پایین تر قرار دارد، شناسایی  خدا برایش غیر ممكن است
، به این دلیل، آن خالق یكتا، به خاطرهمان عشق و محبتی كه به انسان دارد،  کسانی را از میان مردم برگزیده و شناخت ایشان  را عین  شناخت خود مقرر داشته تا انسان در این جهان خاكی، تنها و سرگردان  نماند. این واسطه ها همان مربیان و فرستادگان الهی هستند كه همیشه از بین خود انسان ها بر انگیخته شده و در آینده نیز خواهند شد.
 راستی در این جهان تنگ و تاریك و به خصوص در این عصر بحران زده، چه چیز جز ارتباط محبت آمیز بین جامعه بشر ی  با خدا می تواند دل ها را آرامش و اطمینان بخشد؟



اما شاید در این آشفته بازار یأس و اضطراب، از خود بپرسیم آیا در عصر حاضر چنین ارتباطی با مربیان آسمانی امكان دارد؟ آیا اصلاً خدایی هست؟ اگر بله، پس چرا در این عصری  كه بشریت در لبهء  پرتگاه نیستی است دستمان را نمی گیرد؟ حضرت بهاءالله، فرستاده و واسطهء جدید خدا در عصر ما چنین پاسخ می دهند:

ای عاشقان روی جانان! غم فراق را به سُرور وصال تبدیل نمائید و سم هجران را به شهد لقا بیامیزید. اگر چه تا حال عاشقان، از پی معشوق دوان بودند و حبیبان از پی محبوب روان؛ در این ایام، فضل سبحانی چنان احاطه فرموده كه معشوق طلب عشّاق می نماید و محبوب، جویای احباب گشته.



و در پاسخی كلی تر كه مربوط به كم و كیف ارتباط و شناسایی مزبور در گذشته و حال و آینده است چنین می فرمایند:


اِنّهُ خَلَقَ عبادَه و عَرَفَهُم مَناهِجَ الهِدایة و سُبُلَ اَمرِهِ و خَلَقَ فیهِم قدرةً لیستطیعُنَّ بِها اَن یسلُكوا سُبُلَ الحق. مَن سَلَكَ فیما ارادَ مولاهُ اِنّهُ نَجی و اَمِنَ والّذی اَعرَضَ اِنّهُ كَفَرَ باالله المُهَیمِن ِ القَیوم.
   



در این دو بیان سه نكتهء مهم وجود دارد: یكی این كه خدا به انسان چنان اراده و اختیاری داده است كه هم می تواند خدا را بشناسد وهم در راه او سالك شود، و هم می تواند چنین نكند! از این دیدگاه، یكی از اندیشمندان، «تاریخ انسانی» را عبارت از رابطه و تعامل و فعل و انفعال بین ارادهء بشر و ارادهء خدا می داند. نكتهء دیگر آن كه خدا هیچگاه بشر را فراموش نكرده و نمی كند و به او عشق  می ورزد و محبت و رحمت و فضلش همیشه بر غضبش پیشی گرفته، ولی نمی خواهد بشر به زور و اكراه به او توجه كند، بلكه می خواهد خود انسان به ارادهء خود و به «فطرت اصلیهء» خود چنین كند.
 و نكتهء سوم آن كه برای  این منظور مربیان آسمانی و ادیان الهی را همیشه فرستاده و می فرستد و راه های درست را نشان داده ومی دهد.



به این ترتیب به جای این كه بپرسیم آیا خدا ما را دوست دارد، باید بپرسیم  آیا بشر امروز خدا را دوست دارد و آیا راه او را می جوید و آیا ارادهء خود را همسو با ارادهء او نموده است؟ به فرمودهء حضرت عبدالبهاء اگر چه انسانها «غافلند... ندانند و نشناسند، نجویند و نپویند»، ولی فطرتاً وذاتاً «به جان در گفتگوی» خدا و نیازمند عشق اویند
، و به فرمودهء مركز جهانی بهائی، بیت العدل اعظم، مردم عصر ما، «سرخورده از تئوری های بی نتیجهء سیاسی و سیستم ها و نظامات نادرست اجتماعی، همگی از روی آگاهی یا ناخود آگاه در آرزوی حصول عشق الهی ووصول به مقام قُرب یزدانی هستند.»
 


بلی آن دوست كه همه انتظارش را می كشیدند آمده و «... نزدیك تر از من به من است/ وین عجب تر كه من از و ی دورم.»


       حضرت بهاءالله، آن دوست معنوی، خود در این باره چنین می فرماید:

... دشمن مرا در خانهء من راه  داده اید و دوست مرا از خود رانده اید؛ چنانچه حُبّ غیر مرا در دل منزل داده اید. بشنوید بیان دوست را و به رضوانش اقبال نمایید. دوستان ظاهر، نظر به مصلحت خود یكدیگر را دوست داشته و دارند، و لكن دوست معنوی شما را لِـاَجل(به خاطر) شما دوست داشته و دارد، بلكه مخصوص هدایت شما، بلایای لا تحصی(بی شمار) قبول فرموده. به چنین دوست جفا مكنید و به كویش بشتابید.



امید ونجات بشر امروز بستگی به این دارد كه تفكر كند چرا نه تنها به«كوی دوست معنوی» خود نشتافته و توجه لازم وكافی به دو آئین جدید آسمانی ِ موعودش كه بیش از یك قرن و نیم است آشكار شده، ننموده؛  بلكه چرا حتی از هر دین و مذهب نیز زده شده است! طبق بیان حضرت بهاءالله در اول این مقال، علت آن «اعمال ناپسند» خود نفوس
 و غرور و نافرمانی و عصیان است: 

من به تو مأنوسم و تو از من مأیوس؛ سیف عصیان (شمشیر نافرمانی و سرپیچی و گناه)، شجرهء امید تو را بریده، و در جمیع حال به تو نزدیكم و تو در جمیع احوال از من دور، و من عزت بی زوال برای تو اختیار نمودم و تو ذلت بی منتهی برای خود پسندیدی. آخرتا وقت باقی مانده، رجوع كن و فرصت را مگذار.
 

جمیع آن چه در آسمانها و زمین است برای تو مقرر داشتم مگر قلوب را كه محل نزول تجلی جمال و اجلال خود معین فرمودم و تو منزل و محل مرا به غیر من گذاشتی. و «البته غرور و نافرمانی، آن را از قلوب محو نموده.»



آری در همهء كتب آسمانی دیگر نیز مذكور است كه غرور و خود خواهی و عصیان باعث شد كه بشر ارادهء خود را بر ارادهء حق ترجیح دهد و «عمل كند آنچه را كه خدا نهی فرموده» و «ترك كند آنچه را كه امرفرموده.»
 حال آن كه همان كتب الهی، حسد، خیانت، دروغ، دزدی، رشوه، خرافات، خیالات بد و فاسد، فسق و زنا و فحشا وشهوت پرستی، ظلم ومكر و ریا و دورویی، وعیب جویی و غیبت وافترا، اسراف وطمع وخباثت، مُسكرات و قمار و قتل، جدال و اختلاف و كفر و امثال آن را نهی كرده اند
، و محبت، عدالت، بخشش، راستی، امانت، نیكو كاری، خلوص نیت و پاكی دل، پرهیز گاری، اخلاق نیكو، انصاف، فروتنی، وارستگی، انقطاع و امثال آن را امر فرموده اند. در ادامه خواهیم دید كه از علل استمرار و تجدید ادیان همین ترك اوامر الهی و ارتكاب منهیات توسط مدعیان دین است .


اعمال فوق، بشریت را، چه از جنبهء افراد، چه از جنبهء جوامع، و چه از جنبهء تشكیلات و نظام ها و مؤسسات مذهبی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و غیره، از حقیقت دین و خدا غافل و از سیر كمالی خود منحرف و دور ساخت.
 این دوری، عشق و ارتباط انسان به خدا و ادیان الهی را در قرون اخیر سست کرد  و باعث شد كه نهایتاً بشر در قرن نوزدهم، رسماً «مرگ خدا» را اعلان نماید و سپس در قرن بیستم، ناامید از «انسان گرایی» افراطی ِ مغرورانهء رو به رشد خود كه از زمان «رنسانس» به بعد گسترش یافته بود، به «مرگ حقیقت انسانی خود»  نیز گردن نهد.
  دیگر نه خدایی بود و نه انسانیتی! ولی دردهای بی درمان بشریت همچنان باقی ماند! درد غرور و خود خواهی و فرد پرستی و محرومیت از عشق را چه می شد كرد!؟ این بود كه به جای حقیقت خود، به لذت های مادی  و شهوت پرستی روی  آورد، و به جای خدای خود، شروع به پرستش مرام ها و بت های خود ساخته وخدایان دروغینی همچون، نژاد پرستی، ملیت پرستی، كمونیسم، فاشیسم، نازیسم، سرمایه داری  یا سرمایه پرستی و امثال آن نمود
 و قوانین منحط و ناقص و مادی این بت ها را اجرا كرد. وخیم تر و بدتر این بود كه به علل فوق، مقام والای «علم و فن و هنر» را نیز تا حد مرام ها و   بت های مزبور پایین آورد و به جای استفاده از آن برای درمان دردهای بی پایان خود، سلاح های جدید و سایر اسباب زیان آور برای جسم و جان بشر اختراع کرد  و نتایج انحرافات  اخلاقی و معنوی و زیان های جنگ ها را نسبت به گذشته وحشتناك تر ساخت. حال آن كه علم و هنر حقیقی كه موهبتی خدایی و بزرگ ترین مایهء افتخار بشر است با دین حقیقی مطابق و هماهنگ اند و باید در خدمت اعتلای بشر باشند.


اما طبیب و حكیم الهی عصر ما، در همان قرن نوزدهم، به بشر ِ غافل از دین حقیقی چنین هشدار داد:

دین نوری  است مبین و حصنی است متین از برای حفظ و آسایش اهل عالم ...اگر سراج دین مستور ماند، هرج و مرج راهءابد، نیر عدل و انصاف و آفتاب امن و اطمینان از نور باز ماند... دین الله و مذهب الله محض اتحاد و اتفاق اهل عالم از سماء مشیت مالك قِدَم نازل گشته و ظاهر شده آن را علت اختلاف ونفاق مكنید.


وحضرت عبدالبهاء نیزمی فرمایند:

دین الهی روح عالم امكان است... دین سبب ظهور كمالات انسان است ... اگر نفسی از فیوضات روح القُدُس محروم شد، مَیت است و لو كمالات صوریه داشته باشد و دارای صنایع و علوم باشد.
 

و نیز:

اول موهبت الهیه در عالم انسانی دین است.


و نیز:

آیین الهی درمان هر دردی است، زیرا به مقتضای حقایق اشیاست. علمای قانون در این مسئله خیلی بحث كرده اند؛ مشاهیر آن ها گفته اند كه قانون باید از روابط ضروریه باشد و آن به مقتضای حقایق اشیاست. لكن مظاهر مقدسهء الهیه فرمودند كه تشریع چنین قانون از عهدهء بشر خارج است، زیرا عقل بشری  احاطه به حقایق اشیا ندارد و محیط به مقتضیات روابط ضروریه نیست؛ لهذا قانون الهی لازم است كه محیط به حقایق و نافذ در اشیاست.
 

و نیز:

فلاسفه گفتند مربّی بشرند ولی در تاریخ نظر كنید قادر بر تربیت خود یا معدودی  قلیل بودند، لكن تربیت عمومی رااز عهده بر نیامدند؛ ولی قوهء  روح القُدُس تربیت می نماید... این به قوهء فلاسفه نمی شود بلكه به قوهء روح القدس می شود.
 

و نیز: 

فلاسفهء یونان اكثری مانند سقراط و فیثاغورث به ارض مقدس شتافتند و از اسرائیل(انبیای بنی اسرائیل و یهودیان) تحصیل علوم و فنون نمودند.
 

و نیز:

از جمله اساس مدنیت رحمانیه وحدت عالم انسانی است ... فضائل عالم انسانی است...تحسین اخلاق است ... صلح عمومی است و این اساس عظیم را یك قوه عظیم لازم تا ترویج یابد. این واضح است به واسطهء قوای مادیه ترویج نشود؛ به واسطهء قوهء سیاسی تاسیس نگردد ... به واسطهء قوه جنسی و وطنی نیز ترویج نشود ... ممكن نیست مگر به قوهء روحانیه... جمیع انبیا به جهت این آمدند.
 

و نیز:

الیوم جز قوهء كلیهء كلمةالله كه محیط بر حقایق اشیاست، عقول و افكار و قلوب و ارواح عالم انسانی را در ظل شجره واحده جمع نتواند.
 

و نیز:

انسان محتاج به مربی است؛ این مربی بی شك و شبهه باید در جمیع مراتب كامل و ممتاز از جمیع بشر باشد؛ چه كه اگر مثل سائر بشر باشد مربی نمی شود؛علی الخصوص كه باید هم مربی جسمانی باشد و هم مربی انسانی و هم مربی روحانی...واین معلوم است كه قوهء بشریه از عهدهء چنین امر عظیم بر نیاید و به نتایج فكریه تكفّل چنین مواهب نتواند... این قوه باید قوهء الهیه باشد تا از عهدهء این كار برآید... مربی در عالم در نهایت لزوم است و آن تربیت باید به قوهء قدسیه حاصل گردد و شبهه ای نیست كه آن قوهء قدسیه وحی است و به این قوه كه مافوق قوهء بشریه است تربیت خلق لازمست.
 

و نیز: 

شریعت، روابط ضروریه ای است كه مُنبَعِث از حقیقت كائنات است و مظاهر كلیهء الهیه چون مُطّلع به اسرار كائنات اند لهذا واقف به آن روابط ضروریه، و آن را شریعةالله قرار دهند.



حضرت بهاءالله با آن كه خدمات انسانی و اخلاقی و معنوی بسیاری  از علما و روحانیون را در طول تاریخ بشر ستایش می فرماید،
 اما مُسبّب اصلی غفلت از دین و در نتیجه بروز فساد و بحران های وحشتناك امروز- و البته دیروز بشر- را بعضی مؤسسات مذهبی و برخی عالمان خودخواه دینی می دانند كه «به ظاهر آراسته و به باطن كاسته اند»
 و برای خود خواهی و امیال و ریاست طلبی خود، به انبیاء الهی خیانت كرده، به جای روح حقیقی دین، خرواری  از كج فهمی و خرافات و تعصبات و پیش داوری  ها و تقالید كهنه و پوسیده و ظواهری  مسخ شده را به مُقَلِّدین چشم و گوش بستهء خود تحویل می دهند و به خصوص هنگامی كه موعود دینشان كه سال ها منتظر او بوده اند، می آید و ظاهر می شود، او را نمی پذیرند و زجر می دهند و به زندان می افکنند  و بعضی را نیز به شهادت می رسانند.



چنان كه همین گروه از علمای فاسد مذهبی بودند كه از همان آغاز ظهور دو آیین جدید بابی و بهائی، كه سال ها برای ظهورش تعجیل می كردند، به جای روی آوردن و ایمان به آن، كفران نعمت كرده، با آن مخالفت كردند و مُقَلِّدین را فریب دادند و پادشاهان و امیران و سیاستمداران  را با خود هم دست  کردند  و خود و بیشتر دولتمردان و  مردم  را از شناسایی حقانیت آن باز داشتند و هنوز نیز به این خیانت خود ادامه  می دهند.
 به این جهت حضرت بهاءالله فرمودند: «عزت از دو طایفه اخذ شد، از مُلوك و علما»
 و چون از طرفی این علما و اُمَرای ظالم از بستر ملت ها و مردم بر می خیزند،
 و چون از طرفی دیگر نیز ازقبل گفته اند: «النّاسُ علی دین مُلوكِهِم» (مردم بر دین ملوك خود هستند)، حضرت بهاءالله دربارهء مسئولیت اكثر مردم كه به تقلید از آن ها با دو ظهور جدید مخالفت كردند، چنین فرمودند:     

اول علمای عصر بر اعراض و اعتراض قیام نمودند؛ اگر چه اعراض امثال این نفوس بر حسب ظاهر سبب اعراض خلق شد، ولكن در باطن، خلق سبب اعراض این نفوس شده اند. مشاهده كن كه اگر ناس خود را مُعَلّق به ردّ و قبول علما و مشایخ نجف و دونه  نمی ساختند و مؤمن بالله می شدند، مجال اعراض از برای این علما نمی ماند، چون خود را بی مرید و تنها ملاحظه می نمودند.


چه خوش گفته مولانا كه: 

خــلـق را تقلید شان بر باد داد
ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

حضرت بهاءالله نتیجهء این كفران نعمت از طرف علما و امرا و مردم را  چنین تصویر می فرمایند:

عالم از برای عرفان مالك قِدَم خلق شده و لكن اهلش حجت الهی را انكار كردند و بر كفران نعمت قیام نمودند. عنقریب آثار غضب اسم قهار، زمین را اخذ نماید و مقتدرین را به سقر(جهنم) فرستد.


و نیز:

چون به نعمت معنویه اقبال ننمودند از نَعماء ظاهره هم ممنوع گشتند.


و نیز:

غفلت عباد و اعمال باطله ایشان به صُوَر بلایای مختلفه ظاهر شده و ارض را احاطه كرده. نظر بِما قُدِّرَ مِنَ القَلَم الاَعلی این جهان را نار حُروب (آتش جنگ ها) و دخان بلایا اخذ نموده.


و نیز:

عنقریب صاحبان درایت و عقول مشاهده می نمایند كه مَفَرّی نیست مگر به عمل به آن چه در كتاب الهی نازل شده... هر یوم شدت و بلا زیاد شود تا آن كه بالاخره به آن چه از لسان عظمت (حضرت بهاءالله)در مراتب صلح نازل شده به آن مُتمَسِّك شوند و به آن عمل نمایند.
 

وحضرت عبدالبهاء می فرمایند:


عبدالبهاء در كنائس و محافل اروپ و امریك در اكثر مُدُن نعره زنان اعلان امر حضرت بهاءالله نمود... با وجود این هنوز ناس در خوا ب غفلت گرفتار؛ متمسك به مجاز و از حقیقت بیزار؛ هنوز ناس در شهوات نفسانیه مُنهَمِك، به درجه ای  كه صُور اسرافیل بیدار ننماید. البته این غفلت و كفران نعمت و عدم انتباه، سبب حسرت و مشقت و جنگ و جدال و حصول خسران و وبال است، و اگر اهل عالم توجه به اسم اعظم(حضرت بهاءالله) ننمایند خطر عظیم در استقبال.
 

و نیز در بیانی شفاهی چنین شرح می دهند:

جمیع اینها، زواجر(عوامل باز دارنده)است، از جانب خداست تا سبب تذكر و تنبّه ناس شود ولی این مردم مانند اطفال می مانند كه در گهواره باشند. هر چند تكان می دهی بیشتر خوابشان  می برد. در شرق و غرب، امور جمیع ناس پریشان شده؛ تا ببینیم خدا چه مقدّر فرموده؛ دعا كنید در حق خلق كه يك اسباب آسایشی فراهم آید، خیلی در سختی هستند؛ از جمیع جهات در پریشانی و سختی هستند؛ بلكه ان شاءالله این ها متنبه شوند، متذكر گردند، از غفلت رهایی یابند، از ظلم و بیداد گری بگذرند، با همدیگر به عدل و انصاف رفتار كنند. امید ما بر این است از شرّ نفس وهوی  نجات یابند؛ نفس و هوی  حاكم بر این ها نشود، توجهی به خدا پیدا كنند، قلوب یك قدری  نورانی شود، افكار به يك اندازه اتّساع یابد، از عالم الهی خبر گیرند، حرص و طمع نماند، توكل به خدا كنند و به حقوق خودشان راضی باشند، تعدی نكنند. آن چه سبب این بلایا و رزایا شده ان شاءالله بلكه زائل شود. زیرا این بلایا كه امروز وارد و این مشكلات كه امروز حاصل، مردم سزاوار آن هستند. باید راحت و امان نماند، باید پریشانی و بی سر و سامانی حاصل شود، مردم مضطرب گردند، استحقاق ناس این است. خداوند وقتی كه از هر جهت الطاف و عنایات بی پایان می نماید و در این ها اثری پیدا نمی شود بلكه غفلتشان بیشتر می شود، آن وقت بلایا را بر این ها مسلط می كند كه شاید متنبه شوند. این دیگر آخِرُالدَواءاست. می گویند علاج آخر، داغ كردن است، بعد از این دوایی نمی ماند، زیرا هر چه رحمت الهی بیشتر، غفلت آن ها بیشتر، هر چه در كهف حمایت الهی محفوظ تر، انكار و استكبارشان بیشتر. باری  شماها در حق این خلق دعا كنید بلكه متنبه شوند، متذكر شوند و توجه به خدا نمایند و از شر نفس و طبیعت رهایی یابند.



این تند باد فزایندهء عذاب حاصل از ردّ و انكار ِ دو آیین جدید الهی در قرون 19، 20 و 21، چندین دهه است كه آغازشده و در ده سال اخیر به مراحل اوج شدت خود وارد شده  است.
 اما آیا تنبّه حاصل شده است؟ اگر چه با سرخوردگی مردم از بعضی نظام ها و بت های دروغین كه قبلاً ذكر شد و سقوط آن ها در دهه های آخر قرن بیستم، قدم هایی برای رهایی از آن ها برداشته شد، اما متاسفانه پرستش بت های دروغین دیگری چون «ماده پرستی و سرمایه داری» تعصب آمیز ِ «تمدن غربی» كه ریشه در «فرد پرستی و خود خواهی» و «نسبیت گرایی اخلاقی» و «تنازع بقا»، به جای «تعاون بقا» دارد، و نیز پرستش پس مانده های بت هایی چون «ملیت و نژاد» و امثال آن هنوز ادامه دارد و مردم به اشتباه از آن ها امید و انتظار معجزه دارند!



در این میان نیز بعضی از تشكیلات مذهبی و علمای آن ها كه خود به انحطاط و فساد و خیانت اخلاقی دچارند، فقط به این قانع بوده اند كه برای بت های غیر دینی مزبور جواز شرعی صادر كنند
 و یا از روی درماندگی ولی با ژِستِ روشنفكری  با بت های مزبور سازش كنند و بکوشند  عقاید مذهبی خود را با نظریه های معیوب و ناقص آن ها هماهنگ سا زند! و بعضی دیگر از این تشكیلات مذهبی نیز به جای آن كه احیای  روح دین حقیقی را در توجه و تحقیق و ایمان به آیین جدید الهی در این عصر بجویند، به تشدید «سنت گرایی» و «بنیاد گرایی» همراه با تعصبات و جهل و خرافات و تقالید پوسیده پرداختند، و ای  كاش به این بسنده می كردند، حال آن كه همچون بعضی  گروه های تندروی سیاسی، و مشابه با كشتارهای فجیع مذهبی كه در طول تاریخ و در قرون وسطی وپس از آن و نیز دراین یك قرن و نیم دور بهائی به دست همتایانشان صورت گرفت، مجدداً به خشونت و ترور و كشتار روی  آوردند، و لذا نه تنها متنبّه نشدند و به حل مشكلات بشر كمك نكردند، بلكه آتش خانمان سوزترین نوع تعصبات راكه تعصب مذهبی است در میان مُقَلّدین خود شعله ور ساختند.



در این عرصه حتی اقدامات و تلاش های صادقانهء  روشنفكران و اندیشمندان جهان و سازمان های سیاسی و غیر آن، همچون سازمان  ملل و سازمان های غیر دولتی(NGO) نیز در جهت ایجاد تحمل و بردباری  و صلح و نزدیكی ملت ها و دولت ها و جنبه های مثبت روند جهانی شدن و هشیاری نسبت به جهان وطنی و اجرای مفاد بیانیه حقوق بشر و منع خشونت و ترور و امثال آن، در دو دههء اخیر قرن بیستم، بحران و عذاب مزبور را متوقف نساخت؛ به طوری كه حتی دستاوردهای سه كنفرانس بزرگ سران سیاسی ورؤسای ادیان و سازمان های غیردولتی(NGO)در نیویورك در سال 2000 و كنفرانس های دیگری  در دهة ماقبل آن، در سایهء بحران و عذاب موجود كم رنگ و ضعیف می نماید. چنانكه حضرت شوقی ربانی،  ولیّ امربهائی  پیش بینی فرموده بودند حتی چنین اقداماتی نیز قادر نیست:«ریشهء فسادی  را كه موازنهء جامعهء كنونی را گستاخانه بر هم زده،» از بین ببرد، و نيز مي فرمايند: «حتی نفْسِ تشكیل سازمانی برای ایجاد اتحاد سیاسی و اقتصادی جهان... به خودی خود عاجز از این است كه نوشداروی سم مهلكی گردد كه حیات اجتماعی مردم و نظم ملل را تهدید می كند.»



نتیجه آن كه تنها چارهء نجات از بحران و عذاب، قبول اصل و حقیقت استمرار و تجدید ادیان به طور كلی و توجه خاص به آیین جدید الهی در این دور وعمل به موجب تعالیم آن  است. درواقع این آیین در بیش از یك قرن و نیم پیش برای همین از جانب آفریدگار مهربان آورده شد تا بهار و تابستان اسلام عزیز را كه در دست علما و امرای فاسد و به دلیل تقلید چشم بسته وغفلت مردم
 در سده های آخر «دورِ» آن، خزان و زمستان شده بود، تجدید فرماید و نه تنها حقیقت «اسلام»، بلكه حقیقت و اساس همهء ادیان آسمانی كور آدم را كه در زیر كوه يخ رسوم و سنن و تقالید پوسیده و جهل و خرافات و ظواهر و اوهام و ظنون 6000 ساله مدفون شده بود، در دو آیین جدید ربانی بابی و بهائی زنده و آشكار کند.


 حضرت عبدالبهاء میفرمایند: 


عالم از غبار تقالید كهنه و طرق پوسیده تیره گردیده... اساس تعالیم الهی از خاطر رفته و ناس از اصل غافل شده و به پوسته تمسك نموده اند.
 



همین تقالید كهنه و پوسیده و دروغین بوده است كه همیشه مانع قبول دینی جدید گشته و در این دور جدید نیز به همان گونه عمل شده است. به همین دلیل، حضرت بهاءالله در پیش شرطی بس مهم، اول قدم برای شناسایی آیین جدید و شاه كلید درك صدق و حقانیت آن را چنین توضیح می دهند:


تا بر كذب ِقبل آگاهی نیابی بر صدق ِاین یوم بدیع گواهی ندهی. باید ناس غافل را آگاه نمود تا مطالع ظنون و اوهام را از قبل و بعد بشناسند و به صراط مستقیم و حبل محكم متین، تمسك و تشبث جویند. امر بسیار عظیم است و ناس ضعیف.



از جمله تیره ترین «غبار» هاي اوهام و تقاليد كهنه مزبور كه مانعی بزرگ برای درك لزوم تجدید و استمرار ادیان در طول تاریخ بوده است، سطحی نگری و صرفاً ظاهری  و مادی  و جسمانی انگاشتن حقایق مطروحه در كتب آسمانی است. بیماری مزمن ِدعاوی خاتمیت و انحصار حقانیت و كامل ترین و بهترین انگاشتن یك دین توسط علما و پیروان آن، از جمله پیامد های چنین سطحی نگری  و تقالید است. بر اثر این گمان، علمای یهودی، علمای مسیحی و علمای مسلمان و غیره هر كدام به نوعی با بی توجهی به معنی حقیقی و باطنی كتب مقدسهء  خود، مدعی خاتمیت واكملیت دین خود و باطل و كاذب بودن ادیان بعد از خود هستند.
 حال آن كه چنان كه قبلاً هم ذكر شد:


تاخدا بوده است، بوده عباد               تا عباد است لازم است ارشاد



تا انسان بوده و هست، ادیان الهی نیز ظاهر شده و خواهند شد. با این توضیحات روشن شد كه كور شش هزارسالهء آدم كه دوران نبوّت  و مژده رسانی  ظهور موعود در «آخرالزمان» بود،  با آخرین مژده دهندهء آن، يعني حضرت محمد ص،
  منطقاً و عملاً پایان یافت و با ظهور دو آیین بابی و بهائی، كور تحقق ووقوع آن نبوات و بشارات آغاز گردید.



دعوی خاتمیت و انحصار حقانیت در ادیان قبل، باعث شده است كه  پیروان هر یک  از ادیان مذكور، حتی مدعیان انتظار موعود، هنگام ظهور او، وی را كاذب و مستوجب زجر و بلا و تبعید و حبس و قتل بدانند. چنان كه فی المثل علمای یهودی و مقلدینشان با حضرت مسیح موعودشان چنين كردند، و علمای مسیحی و مقلدینشان به اتفاق یهودیان با حضرت محمد(ص) همين كار را كردند، و علمای مسلمان و مقلدینشان به اتفاق يهوديان و مسيحيان، با حضرت باب و حضرت بهاءالله دو موعود آخر الزمان چنین رفتاري كردند و شگفت  آن كه علل هر سه دسته برای رد موعود دینشان مشابه بوده است. از جمله دلایل  ایشان این بوده است كه موعود نباید دین و احكام جدیدی بیاورد و باید همان احكام قبلی را تكرار و تحكیم كند. حال آن كه اگر چنین باشد چه لزومی به ظهور موعود باقی می ماند! و دلیل دیگرشان این بوده است كه بشارات و شرایط مذكور در كتب آسمانیشان در هنگام ظهور موعود به ظاهر ظاهر واقع نشده است و مثلاً مسیح سوار بر ابر از آسمان نیامد و مرده ها از قبر بر نخاستند و كوه ها متلاشی نشدند و آسمان شكافته نشد، گرگ و میش از یك چشمه آب نخوردند و شهر ها به هم نزدیك نشدند و موعود هنگام ظهور خود غلبه و قدرت و سلطنت ظاهره نداشت، بلكه اسیر و زندانی بود و بعضاً هم كشته شد! حال آن كه بشارات و اشارات مزبور كه تماماً رمز گونه و دارای كنایه و استعاره و تمثیل و تاویل است، دارای معانی و مفاهیم باطنی و معنوی  نيز هست  كه بر عكس معنی ظاهری آن، كاملاً معقول و شدنی است و تماماً هنگام ظهور همه انبیاءِ كور ِآدم و نیز هنگام ظهور ادیان بابی و بهائی، محقق وواقع شده است.



از نكات بسیار مهم دربارهء حقایق فوق آن كه طبق بشارات همهء كتاب های آسمانی كور آدم، یكی از علائم ظهور موعود همهء آن ها، یعنی دو ظهور بابی و بهائی، نیز همین بوده است كه معانی حقیقی و باطنی بشارات و آیات رمز گونه و به اصطلاح «آیات متشابهات» آن كتب را موعود آخرالزمان آشكار خواهد نمود.
  اينك مژده باد اهل زمین و هم وطنان عزیز و نازنین را كه بیش از یك قرن ونیم است كه آن موعود ظاهر شده و در ده ها جلد آثار وحیانیش، آن رمز ها و اسرار را گشوده است، و به این واسطه نه تنها زندگی و عظمت دوباره به ادیان آسمانی آن ها بخشیده است، بلكه با آشكار ساختن آن اسرار، سوء تفاهم و اختلاف و تضاد دروغین بین دین و علم را نیز بر طرف نموده است، و به همین منظور یكی از تعالیم اساسی دین بهائی را «تطابق علم و دین» مقرر فرموده است. چنان كه حضرت عبدالبهاء می فرمایند:


دین و علم دو دایره است كه به مركز واحد سیر می كنند؛ آن مركز، حقیقت است.
 



و به این وسیله نفوسی را كه به خاطر ظاهری  انگاشتن معانی عمیق كتب آسمانی، از دین، زده شده اند، به حقیقت والای دین آگاه و متمسك می نماید. 



از جمله رمز ها ومتشابهات كتب مقدسهء قبل كه برای اولین بار معانی حقیقیشان از منبع وحیانی و الهامِ ربانی در دو آئین بابی و بهائی روشن شده است و بینش كاملاً مُشَعشع و بدیعی را نسبت به حقایق  كتب آسمانی قبل ایجاد می كند و به اين واسطه ارواح و افكار و دلها را شيفته ي خداي يكتا مي سازد و اعمال و اخلاق بشر را رحماني مي نمايد و موجب اتحاد و وحدت  پیروان ادیان می گردد، عبارتند از مفاهيمي چون: قیامت، آسمان، زمین، ماه، ستارگان، شب، روز، آخرالزمان، ساعت، بهشت، جهنم، شیر، عسل، شراب، آب، نان، آتش، بعث، غیبت، حشر، نشر، رجعت، برزخ، معاد، روح، قبر، دنیای بعد، خلقت آدم و حوا، خلقت آسمان و زمین در شش روز، اسم اعظم، ملائكه، جن، شیطان، حساب و كتاب و مجازات و مكافات، زنده شدن مرده ها، دجّال، سُفیانی، شفای نابینا و ناشنوا  و گنگ، زنده كردن مردگان، ید بیضای موسی و مار و آتش، خاتمیت حضرت محمد(ص)، ابدی  بودن شریعت حضرت موسی(ص)، از بین نرفتن انجیل جلیل و كلام حضرت مسیح(ص)، دو نیمه شدن ماه، برخاستن حضرت مسیح از قبر بعد از سه روز، مفهوم وحی والهام و جبرئیل و روح القدس و تشبیه آن به كبوتر، عمرهای طولانی همچون نوح، لقاءالله و ديدار خدا، نشستن خدا بر عرش، عالم ذر، نزول مدینةالله و اورشلیم جدید، ملكوت خدا، تین و زیتون، شهرهای جابلقا و جابلسا، خضر، رفتن حضرت یونس در شكم ماهی، قصهء  اصحاب كهف، هدهد سلیمان، عوالم ملك و ملكوت و جبروت و لاهوت و امثال آن، معني ِمدت زمان قیامت كه هم به يك چشم به هم زدن تعبیر شده و هم به پانصدهزار  سال،... و بسیاری اسرار و رموز و متشابهات دیگر كه  معانی و مفاهیمی باطنی و حكیمانه دارند.



با توضیحات فوق، علما و پیروان ادیان كور آدم، در سراسر عالم بهتر و بیشتر از حقیقت آیین جدید بهائی آگاه خواهند شد، و آنانی نیز كه در چنگ اوهام  واكاذیب خدایان و بت های دروغین، سرگردان و پریشان و ناامیدند، دوباره با خدا و دین او آشتی خواهند كرد، و هر دو گروه درمی یابند كه اولاً دین حقیقی خدا عبارت از اوهام و خرافات و تقالیدی نیست كه بعضی علمای خود خواه و فاسد مذهبی آن را ساخته اند و به این واسطه احترام و عزت آن را نزد اندیشمندان و عرفا و روشنفكران و امرای سیاسی جهان از بین برده اند؛ بلكه آموزه های جانبخشی است كه مربیان آسمانی برای تربیت و رشد كامل جامعهء بشری ارائه فرموده اند؛ و ثانیاً درمی یابند كه زندگی بشر و استمرار ظهور ادیان جدید در پی ادیان قدیم، پایان نیافته، بلكه فقط دوران كودكی بشر در كور آدم تمام شده، و اینك در حال عبور از بحران ها و سركشی ها و غرور دوران جوانی خود است  تا پس از ذوب شدن در كورهء  بلايا و سختی ها و انقلابات  این دوران، تطهیر و آماده گردد و در كور جدید پانصدهزار ساله بر اثر استمرار و ادامه و تجدید ادیان الهی به دوران بلوغ خود رسد و راه كمال همه جانبهء نامحدودِ خود را
 در پیش گیرد و به آن ادامه دهد. در چنین تصویری، چنان که از پیش ذكر شد، اگر چه چندین دهه است كه زندگی بشر ِ امروز در غبار آن غرور و فراموش كردن رب غفور تیره و تار شده و در دههء اخیر به  «تاریك ترین» لحظات خود وارد گشته و آیندهء نزدیكش همچنان تیره و تار به نظر می رسد، ولی آیندهء دورش دارای جلوه و شكوهی است كه حال قابل تصور نیست.
 



حضرت عبدالبهاء دربارهء لزوم دین حقیقی و فرق آن با تقالیدی كه مخالف حقیقت ادیان است، از جمله چنین می فرماید:


اعظم روابط و وسیله به جهت اتحاد بین بشر قوهء روحانیه است؛ چون كه محدود به حدودی  نیست. دین است كه سبب اتحاد عالم می شود... لكن مقصد از دین نه این تقالیدی است كه در دست ناس است. این ها عداوت است، سبب نفرت است، سبب جنگ و جدال است ... مقصد از دین، انوار شمس حقیقت است و اساس ادیان الهی یكی است، یك حقیقت است، یك روح است، یك نور است، تعدد ندارد.
 


و نیز:


دین الله فی الحقیقه عبارت از اعمال است، عبارت از الفاظ نیست... علاج است.
 


ونیز:


مقصد از دین روابط ضروریهء وحدت عالم انسانی است و این اساس دین الهی ... هزار افسوس كه این اساسِ متین، متروك و محجوبِ جمیع ادیان، ولي تقالیدی ایجاد كرده اند كه هیچ ربطی به اساس دین الهی ندارد و چون این تقالید مختلف است،از اختلاف، جدال حاصل و جدال منتهی به قتال گردد... دین كه سبب حیات ابدی  است سبب ممات گشته... پس باید این تقالید كهنهء پوسیده را كه معمولٌ به ادیان است به تمامِها ریخت و تحری اساس ادیان الهی كرد و چون اساس ادیان الهی یكی است حقیقت است و حقیقت تعدّد و تجزّی قبول ننماید، لهذا الفت و اتحاد تام بین جمیع ادیان حاصل شود، دین الهی در نهایت كمال و جمال در انجمن عالم انسانی جلوه نماید.
 


و نیز:


چون نظر به تاریخ كنیم ملاحظه می نماییم كه از اول عالم الی یومنا هذا بین بشر جنگ و جدال بوده؛
 یا جنگ بین ادیان بوده يا حرب بین اجناس بوده يا نزاع و جدال بین دُوَل بوده يا بین دو اقلیم و جمیع این ها از جهل بین بشر ناشی و از سوء تفاهم و عدم تربیت منبعث و از اعظم نزاع و قتال بین ادیان بوده و حال آن كه انبیای الهی به جهت اتحاد و الفت بین بشر آمدند؛ زیرا آنان شبان الهی بودند نه گرگان... ادیان الهی سبب الفت و محبت بود. دین الله سبب نزاع و جدال نیست. اگر دین سبب جدال گردد عدم آن بهتر است... این نزاع ها منبعث از تقالیدی است كه بعد پیدا شد... اگر چنان چه جمیع ادیان عالم ترك تقالید كنند و اصل اساس دین را اتّباع، جمیع متفق شوند.


و نیز:


سبب اختلاف و نزاع و جدال ِ آن ها علمای ملت بوده اند.
 


و نیز:


امروز اعظم علاج عاجل و تریاق فاروقی كه حكیم الهی تجویز فرموده وحدت عالم انسانی و صلح عمومی است و توضیح و تبیین اصول ادیان الهیه و دفع تقالید و رسوماتی كه منافی علم و عقل است... لهذا حضرت بهاءالله  فرمودند هر مسئله ای كه مخالف علم و عقل صحیح است ومنافی اساس اصلی ادیان الهی، آن مانع ترقی است و سبب اجتناب و دوری نفوس از آئین یزدانی.


حضرت بهاءالله دربارهء لزوم تجدید و استمرار ادیان می فرمایند:


رگ جهان در دست پزشك داناست؛ درد را می بیند و به دانایی درمان می كند. هر روز را رازی است  وهر سر را آوازی. درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر. امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید. دیده می شود گیتی را دردهای بیكران فرا گرفته و او را بر بستر ناكامی انداخته. مردمانی كه از بادهء خود بینی سرمست شده اند پزشك دانا را از او باز داشته اند؛ این است كه خود و همه را گرفتار نموده اند. نه درد  می دانند، نه درمان می شناسند؛ راست را كژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند. بشنوید آواز این زندانی (حضرت بهاءالله) را؛ بایستید و بگویید. شاید آنان كه خوابند بیدار شوند.
 


و حضرت عبدالبهاء می فرمایند:


شریعت الله بر دو قسم منقسم: یك قسم اصل اساس است؛ روحانیت است ... ابداً منسوخ نمی شود... این فضائل عالم انسانی در هر دوری ازادوار تجدید گردد؛ زیرا در اواخر هر دوره شریعت الله روحانیه یعنی فضائل انسانیه از میان می رود و صورتش باقی می ماند...[بنابراين[ در دورهء هر پيغمبري تجديد مي گردد...قسم ثانی از شریعت الله كه تعلق به عالم جسمانی دارد مثل صوم و صلات و عبادت ونكاح و عتاق و محاكمات  ومعاملات و مجازات و قصاص بر قتل و ضرب و سرقت و جروحات،... در هر دور ی  از ادوار ِ انبیاء، تبدیل و تغییر یابد و منسوخ گردد؛ زیرا در سیاسات و معاملات و مجازات و سائر احكام، به اقتضای زمان، لابد از تغییر و تبدیل است.
 


و نیز:


دین الهی یكی است ولی تجدد لازم... درختی را چون بنشانی... بعد از مدت مدید كهن گردد؛ از ثمر باز ماند؛ لهذا باغبان حقیقت، دانهء همان  شجر را گرفته در زمین پاك می كارد، دوباره شجر اول ظاهر می شود. دقت نمائید در عالم وجود هر چیز را تجدد لازم. نظر به عالم جسمانی نمایید كه حال چنان تجدد یافته، مشروعات و اكتشافات تجدد یافته، ادراكات تجدد یافته؛ پس چگونه می شود كه امر عظیم دین كه كافل ترقیات فوق العاده عالم انسانی است و سبب حیات ابدی و مُرَوّج فضائل نامتناهی و نورانیت دو جهانی بی تجدد ماند؟ این مخالف فضل و موهبت حضرت یزدانی است.
 


و نیز:


حیات اجتماعی عالم انسان نیز مراحل و مراتبی دارد، در وقتی در مرحله  ی طفولیت بوده و در وقت دیگر در عنفوان شباب. اما حال به مرحلهء بلوغ موعود رسیده؛ آثارش از جمیع جهات نمودار است ...آن چه در مراحل بدوی  و محدودِ گذشته بشر، نیازمندی  های نوع انسانی را بر طرف می ساخت از عهدهء حوائج دورهء  تجدد و بلوغ بر نیاید؛ زیرا انسان دیگر از آن مراحل بدوی  محدود گذشته است و باید امروز به فضائل و قوایی جدید فائز گردد و قوانینی جدید و استعدادی  جدید یابد.
 


وحضرت شوقی ربانی می فرمایند:


ظهورات الهیه استمرار داشته و رو به ترقی، و تمام ادیان عظیمهء دنیا اساس و پایهء ملكوتی دارد و تعالیم اساسی آن ها كاملاً هم آهنگ و متوافق است و نوایا و مقاصد آن ها متحد و یكسان بوده، اوامر و احكام آن ها وجوه مختلفهء يك حقیقت بیش نیست و اعمال  آن ها مُكمّل یكدیگر است و بالجمله ادیان تنها از جهت احكام فرعی تفاوت دارند و به طور كلی در رسالت های خود به منزلهء مراحل متتابعهء تكامل روحانی جامعه انسانی به شمار می آیند.


تاریخچهء مختصر دیانت بابی و بهائی

همانطور كه در قسمت قبل اشاره شد همهء ادیانِ «كور ِآدم» به دورانی بشارت و مژده دادند كه «آخر الزمانِ» كور مزبور و آغاز كورِ تحقق و وقوع آن بشارات، محسوب است. فرستادگان خدا و پیروان آن ها در ادوار حضرت آدم، نوح، هود، صالح، ابراهیم، موسی، زرتشت، بودا، مسیح، محمد، با فداكاری  و تحمل انواع بلا و حبس و تبعید و شكنجه و شهادت،  جامعه بشری نوپا را تربیت كردند تا تعاون و اتحاد مادی  و انسانی و معنوی خانوادگی و قبیله ای و شهری ووطنی را یكی بعد از دیگری تجربه نماید و تحقق بخشد و برای  ورود به مرحلهء  بلوغ خود كه اتحاد جهانی است آماده  شود. اما نابالغی و جهل و خودخواهی و  غلبهء  جنبهء  مادی  و طبیعی و شهوانی بشر، و در نتیجهء  بی توجهیِ  رهبران نادان و مستبد مذهبی و سیاسی آن دوران به اصل و حقیقت ادیان و توجه افراطیشان به ظواهر و فروع آن، تعاون ِ بقا و مراتبِ اتحاد مزبور را تبدیل به تنازع بقا و اختلاف  و تعصبات خانوادگی و قبیله ای  ونژادی  و وطنی و مذهبی یی نمود كه هنوز بشریت در آتش6000 ساله ء آن می سوزد.
 چنان چه حضرت بهاءالله  می فرمایند: 


عالم را به مثابه هیكل انسانی ملاحظه كن و این هیكل بنفسه صحیح و كامل خلق شده و لكن به اسباب متغایره مریض گشته و لازال مرض او رفع نشده؛ چه كه به دست اطبای غیر حاذقه افتاده و اگر در عصری  ازاعصار عضوی  از اعضای او به واسطهء  طبیبی حاذق صحت یافت، عضوهای دیگرش به امراض مختلفه مبتلا بوده و حال در دست نفوسی افتاده كه از خمر غرور تربیت یافته اند و اگر هم بعضی از این نفوس فی الجمله در صحتِ آن سعی نمایند مقصود نفعی است اسماً و یا رسماً به ایشان راجع شود.



با چنین زمینه ای بود كه طبق مژده ها و بشارات كتب مقدسه،
 در اواسط قرن 19 میلادی، دو آیین پی در پی بابی و بهائی از جانب خداوند یكتا آشكار شدند تا هیكل بیمار و رنجور بشر را سلامت بخشند و آتش شش هزار سالهء تعصبات و اختلافات و جنگ ها را خاموش كنند و بشريت را به بلوغ و اتحاد و تعاون بقا رسانند.
 پی در پی بودن دوآیین مزبور و فاصلهء كوتاه 9 ساله بین آن دو، خود حاكی از حساسیت و اهمیت زمان ظهور و عظمت مقام و اهداف آن دو است.
 همانطور كه قبلاً ذكر شد دو ظهور مزبور، آخرالزمان كور شش هزار سالهء آدم و حلقهء اتصال و نقطهء عطف انتقال جامعهء بشری از آن كور به این كور هستند، و به همین جهت است كه زمان آغاز ظهور آن دو، یعنی سال1844 میلادی (1260ه. ق) در همهء كتب آسمانی قبل ذکر  شده است،
 و تمام ادیان مزبور با اسامی و اصطلاحات خاص دورهء خودشان، به دو ظهور موعود آخر الزمان بشارت داده ا ند. این دو ظهور به اصطلاح زرتشتیان، «هوشیدر» و «سیوشانس» یاظهور «شاه بهرام»، در نزد یهودیان،«ایلیا» و «رب الجنود»، درنزد مسیحیان «رجعت یحیی» و حضرت «مسیح» (روح الله)، و نزد مسلمانان سنی، آمدن «مهدی» و «نزول عیسی» و نزد شیعیان «قائم» و «رجعت حسینی» یا «نزول مسیح،» تعبیر گردیده است
 كه هر یك از دو دسته عناوین و اسامی فوق برای تسمیهء حقیقت واحد هر یك از دو ظهور مزبور ذكرگردیده؛ چنان كه در همهء كتب آسمانی، شرایط و اهداف یكسان برای دو ظهور مزبور بیان شده و از همین می توان پی برد كه منظور از اسامی مختلف هوشیدر و ایلیا ویحیی و مهدی و قائم، حقیقت حضرت باب، و منظور از سیوشانس و شاه بهرام و رب الجنود و مسیح و حسین، حقیقت حضرت بهاءالله می باشد.
 پی در پی بودن دو ظهور بابی و بهائی و نقش هر یك در قرآن مجید نیز مذكور است. در سورهء  زمر آیات 68 تا 75 روند آشكار شدن دو ظهور مزبور را می فرماید و سپس توضیح می دهد كه چگونه حساب امت های انبیاءِ كور ِ آدم رسیدگی می شود و  مؤمن از كافر مشخص می گردد و مكافات و جزا می بینند. دو آیهء  اول آن چنین است: «وَ نُفِخَ فِی الصّور فَصَعَقَ مَن فِی السّمواتِ وَ مَن فِی الاَرضِ اِلّا مَن شاءَاللهُ ثُمَّ نُفِخَ فیهِ اُخری فَاِذا هُم قیامٌ ینظُرون. وَ اَشرَقَتِ الاَرض  بِنور رَبّها...،» با توجه به معنی قیامت كه در یادداشت شمارهء 62 آمده و حضرت صادق صریحاً آن را تاویل به ظهور قائم فرموده اند، مفهوم حقیقی آیهء مباركهء فوق چنین است كه در مرتبهء اول(قیامت صغری و ظهور قائم) فرستادهء الهی در صور می دمد[اشاره به ظهور اول كه ظهور قائم موعود(حضرت باب)است[ و همه به علت این كه قائم موعود بت های ذهنی و تقالید و اوهام هزاران سالهء  آن هارا می شكند، بیهوش می شوند؛ جز بعضی مؤمنین حقیقی و عامل به تعالیم الهی كه ظهور موعود را با اطمینان می پذیرند و سپس برای بار دوم(قیامت كبری) در صور دمیده می شود (اشاره به ظهور حضرت بهاءالله) و دست لطف الهی همه را بر پا می دارد تا تعالیم ظهور جدید را بر ایشان عرضه دارد. نتیجهء این دو نفخه، روشن شدن زمین و قلوب ساكنان آن به نور تعالیم جدید خداست. آنان كه در ادیان قبلی خود مقبول درگاه خدا بوده اند
 به این دو ظهور جدید مؤمن می شوند و آنان كه مردود بوده اند،
 كافر می گردند و هر دو گروه به حسابشان رسیدگی می شود. در سورهء نازعات آیات 6 و7 نیز به دو ظهور پی در پی مزبور اشاره می فرمایدكه: «یومَ تَرجـُفُ الرّاجـِِفَة تَتبَعُهَاالرّادِفَة» (روزی كه بلرزد زمین لرزیدنی(صوراول)، از پی در آید آن را از پی آینده(صور دوم)).
 به این جهات، اگر چه دو ظهور مزبور از یک دیدگاه  جدا و مستقل از هم هستند، ولی از جهتی نیز به خاطر اهداف اصلی مشتركشان یكی محسوب می شوند.



اولین نفس مقدس از دو موعود كل ادیان و اسلام،  سید علی محمد از خاندان پاك سادات محمدی  و حسینی بودند كه در اول محرم 1235ه ق (1820) در شهر شیراز متولد شدند. در 25 سالگی در سال 1260ه. ق (1844م)
 در همان شهر، ادعا واظهار امر تدریجی و مرحله ای خود را آغاز فرمودند. در مرحله اول ادعای بابیت فرمودند. سپس در همان اوایل در مكه و بعد ها در مجلس علما در حضور ناصرالدین میرزا، ولیعهد محمد شاه قاجار در تبریز علناً قائمیت خود را اعلان فرمودند و در كتاب بیان فارسی كه در دوران حبس در قلعه ماكو نازل شد آشكارا رسالت و مظهریت دین و تعالیم مستقل خود را فاش ساختند و معلوم نمودند كه در باطن منظورشان از بابیت مزبور، بابیت قائم موعود نبوده، بلكه بابیت و مقدمهء  ظهور بعدشان بوده كه دومین موعود همهء ادیان، یعنی حضرت بهاءالله می باشند و در سال نهم از ظهور حضرت باب ظاهر می شوند.
 خودشان دربارهء علل ادعای  تدریجی شان چنین توضیح فرموده اند:


نظر كن در فضل حضرت منتظَر كه چقدر رحمت خود را در حق مسلمین واسع فرموده تا آن كه آن ها را نجات دهد. مقامی كه اول خلق است و مظهر ظهور آیهء انی انا الله چگونه خود را به رسم بابیت قائم آل محمد ظاهر فرمود.
 


ونیز:


چون حد این خلق را می دانستم، از این جهت امر به كتمان اسم نموده بودم. این همان خلقند كه در حق رسول الله (ص) كه لا مثل بوده و هست گفتند «اِنّهُ لَمَجنُونٌ؛» واگر می گویند ما آن ها نیستیم، عمل آن ها دلیل بر كذب قول آن هاست.



اما حتی آن «فضل» دائم و«كتمان» موقت مانع از این نشد كه بعضی علمای جاهل و امرای ظالم ومردم غافل، به آن حضرت و پیروانشان ظلم نكنند؛ بلكه چنان چه در احادیث پیش بینی شده بود انواع ظلم ها را روا داشتند.
 طبق همان احادیث حضرتشان شش سال پیاپی دورازخانواده، تحت نظر و دچار آزار و تبعید و ضرب و جرح و نیز محبوس در دو قلعهء  ماكوو چهریق بودند و نهایتاً در 28 شعبان 1266ه ق در 31 سالگی به شكلی حماسي و پرجلال و شكوه، حضرت باب  به همراه يكی از دلدادگانشان كه به خواهش خود، او را چنان به حضرتشان بسته بودند كه سرش بر روی سینه ایشان بود، در حضور هزاران بیننده  در میدان سربازخانهء  تبریز با شلیك صدها گلوله، شهيد شدند. و باز طبق همان احادیث هزاران دلدادهء دیگر نیز بودند كه در آن 6 سال و نیز پس از شهادت حضرتشان انواع شكنجه های  جانکاه  را تحمل فرمودند و در راهش شهید گشتند. از جمله در بحار الانوار جلد13 كافی، درحدیث جابر در لوح فاطمه، می فرماید: «سَیذِلُّ اولیائَهُ فی زَمانِه...الخ» (هرآینه اولیاء آن حضرت در زمان ظهورش خوار می گردند و سرهایشان را چون سر اسراء ترك و دیلم هدیه می فرستند و بعد از كشتن، اجسادشان را آتش می زنند و لازال وحشت زده و ترسناك خواهند بود. زمین از خونشان رنگین و ناله و فغان از زنانشان بلند می گردد. خدای تعالی می فرماید ایشان به راستی دوستان منند و به بركت وجود ایشان دفع می كنم هر فتنه تیره ء مشكلی را و رفع می نمایم از قلوب عباد تزلزل را و بر می دارم تكالیف شاقه و احكام مشكله را. برآن ها باد صلوات و رحمت پروردگار و ایشانند هدایت یافتگان) و نیز می فرماید: «وقتی پرچم حق ظاهر می شود اهل شرق وغرب آن را لعنت می كنند.» در میان این شهدا كه از طبقات مختلف مردم بودند، چند صد تن از علما و فضلا و فقهای متقی ِ درست كردار نیز مشاهده می شوند كه ایمان و شهادت آن ها نیز از دلایل خاص حقانیت  ظهور بابی به حساب می آید، چه كه علمای فاسد مذهبی همیشه در طول تاریخ به این فرستادگان خدا ایراد  می گرفتند كه جز افراد پست و بی سواد به آن ها ایمان نمی آورند.
 كافی است از میان ایشان عالم بزرگ جناب آقا سید یحیی دارابی فرزند عظیم الشان آقا سید جعفر كشفی معروف را ذكر كنیم كه آشكارا مقامش از نظر تقوی و علم به قدری  جلیل و مورد احترام و اعتماد بود كه محمد شاه، سلطان آن زمان ایران، وی  را به عنوان نمایندهء خود برای تحقیق امر حضرت باب به شیراز فرستاد(وی بر حقایق قرآن و علم و فلسفه احاطه ای عمیق داشت و سی هزار حدیث از بر بوده است). اما او كه رفته بود به اصطلاح فتنهء باب را به قوت عِلمش خاموش سازد، خود در آتش عشق ملكوتی آن حضرت مشتعل گردید و ترك ملك كرد و عاقبت در 18 شعبان 1266، 10 روز قبل از شهادت مولایش، در نیریز شهید گردید.



اما استقامت و تحمل بلایا و شهادت حضرت باب و پیروانشان ونیز ایمان و شهادت صدها عالم جانپاك، تنها دلایل حقانیتشان نیست. حضرتشان دلیل اصلی ادعای خود را آثار و آیات وحیانی نازله از قلم سريع و معجزآسایشان 
 به دو زبان فارسی و عربی ونیز نفوذ و غلبهء معنویشان می دانند كه زلزله بر اركان شرایع و آداب و احوال و اخلاق و رسوم و تقالید پوسیده گذشته انداخت.



نزول این آیات از جمله به عربی و نفوذ معنوی آن در حالی بود كه ایشان جوانی بودند ایرانی و فارسی زبان و عاری  از علوم ظاهره و تحصیلات اكتسابی معمول علماء، و محاط به انواع حبس و زندان و بلا! و با همین آیات بود كه علمای زمان را عاجز فرمودند و آن ها نتوانستند به ده ها نامه ای  كه برای یك یك مشاهیر آن ها جداگانه ارسال فرمودند پاسخ دهند
 و در عوض بر دشمنی قیام كردند. عین چنین نامه هایی را نیز بارها با لحنی مهیمن و استدلالی و بعضاً قهرآمیز برای شاه و وزیر او ارسال فرمودند كه نتیجهء آن ها نيزهمچون نتیجهء  نامه ها به علماء بود.
 و آن چه برهمهء این دلایل باید افزود آن كه تمام شئون جزئی و كلی و كمّی و كیفی حیات حضرت باب و دین و كتاب و آیات و تعالیم و حالات پیروان و اصحاب و حتی  دشمنانشان، در كتب ادیان قبل، به خصوص در قرآن مجید و احادیث منقول از شیعه و سنی، مذكور و مسطور و پیش گویی شده بود.



اما مقصود از ظهور عظیم آن حضرت و مقصود از انزال چند صد هزار آیات و مقصود از آن همه بلایا و شهادت خود و اصحابشان این بود كه تقالید پوسیده و خرافات و پیرایه ها و اكاذیب و سنن وتعصباتی را كه علما و امرا و مردم غافل بر ادیان آسمانی كور آدم بسته بودند ازمیان بردارند. تا افكار و قلب های انسان ها از آن اوهام و گمان ها پاك شود و آمادهء قبول ظهور موعود دومی گردد كه مقام ظهورش به مراتب عظیم تر از ظهور بابی و ادیان قبل از آن بوده، و جهان را عملاً به بلوغ و صلح و وحدت خواهد رساند.
 آن حضرت در تمام آثارشان از سال  1260ه ق تا شهادتشان در سال 1266ه ق، جز به ذكر آن موعود كه وی  را در اوایل بقیةالله، و بعداً مَنْ یظْهِـِرُهُ اللهُ و بهاءالله می خواندند، به چیزی  دیگر مشغول نشدند.


چنان كه حضرت بهاءالله می فرمایند:


در هیچ عصر و عهدی، ظهور قبل به این تفصیل و تصریح، ظهور بعد را ذكر ننموده.
  



ایشان حتی برای جلوگیری  از تفرقه در دینشان و نیز جلوگیری  از تكرار داستان اعراض و انكار ناس حین ظهور پیامبران، صریحاً اعلان فرمودند كه چون ظهور موعودشان در سال نهم از ظهورشان خواهد بود، ذكری  از جانشینی و وصایت نخواهند فرمود
 و همچون اهالي هند كه به طوطي سخن گفتن مي آموزند،
 به اصحاب و پیروانشان آموختند كه چنان آماده و مؤمن و خالص گردند كه به محض ظهور حضرت بهاءالله فوراً بدون چون و چرا و بدون این كه غمگینشان سازند - تا چه رسد به این كه زجر و عذابشان دهند- به ایشان ایمان آورند و كمر همت بر بندند تا در ظِلِّ هدایات و تعالیمش ملكوت خدا در زمین تاسیس یابد و جهان به  «عصر طلاییِ»  «وحدت عالم انسانی»  و «مدنیت الهی» خود وارد شود.



دربارهء این حقایق، حضرت باب در كتاب بیان فارسی باب 13 از واحد 3 می فرمایند:


قسم به ذات مقدس الهی عَزَّ و جَلَّ كه اگر اولوالحكم والعلمِ(صاحبان حكم و علم؛ رؤسا و امرای سیاسی و علمای مذهبی) زمان من یظهـِرُهُ الله در ایمان به او متفق گردند، راضی نیست كه احدی از اهل بیان (بابی ها) را بر روی ارض باقی گذارد ، چگونه غیر او را. همت ورزیده و نصرت حق مطلق نموده تا آن كه هیچ شیئ نماند الا آن كه داخل در جنت (دراصطلاح بابی ایمان به ظهور فرستادهء خداست) شود. این است فضل اعظم و فوز اكبر در هر ظهور ی  كه كل ما علی الارض (همه آن چه در زمین است) در ظل آن ظهور، مدیّن به دین او شوند و مفری نیست كه خواهد شد زیرا كه خداوند، مقتدر بر هر شیء بوده و هست و در هر كور به هر قسم مصلحت كل خلق است اسباب را جاری خواهد فرمود و آخر، كل ما علی الارض را قطعه ای  از رضوان (بهشت)اعظم خواهد فرمود. انه كان علاماً مقتدراً قدیراً. 


ونیز:


بدانكه در بیان هیچ حرفی نازل نشده مگر آن كه قصد شده كه اطاعت كنند من یظهره الله را كه او بوده مُنزل بیان، قبل از ظهور خود.


ونیز: 


طوبی لِمَن ینظُرُ اِلی نَظم ِ بَهاءالله وَ یشكُرُ رَبَّه.



اما دومین نفس مقدس از دو موعود كل ادیان و اسلام و – نیز دین بابی- كه پس از موعود اول، یعنی حضرت باب، ظاهر شدند حضرت بهاءالله، شارع و مؤسس دیانت بهایی هستند. نام ایشان میرزا حسین علی است و در دوم محرم 1233ه ق (1817م) در شهر طهران دو سال قبل از ولادت حضرت باب، متولد شدند. نسبت ایشان از یك طرف به حضرت ابراهیم از همسر آن حضرت به نام قطوره
 و از طرف دیگر به حضرت زردشت و یزدگرد، آخرین شهریار سلسلهء  ساسانی می رسد، به علاوه حضرتشان از دودمان یسّی
 و از طرف پدرشان جناب آقا میرزا عباس معروف به میرزا بزرگ نور ی كه از رجال دولت بود و در دربار فتحعلی شاه مقام وزارت داشت، به يكی از مهم ترین خاندان های قدیم و مشهور مازندران منتسب می باشند.
 حضرتشان در سن 27 سالگی همانند حضرت مسیح كه قبل از اظهار امر خود، به حضرت یحیی بن ذكریا (یوحنا مُعمِّدانی) مؤمن گردید،
 به حضرت باب گرویدند و در 9 سال دورهء دیانت بابی، فداكارانه و آشكارا به تبلیغ آن و یاری  آن و اصحاب ومومنین پرداختند و در این راه هم تبعید و هم محبوس و هم مورد ضرب و جرح واقع شدند و حتی برای یك ساعت هم خود را پنهان نفرمودند. در این 9 سال با آن كه كسی مقام حقیقی ایشان را نمی دانست،  عملاً در غیاب حضرت باب كه دائماً در تبعید و حبس بودند، حامی وحافظ مؤمنان و وحدت بخش امور دین و پیروان حضرت یزدان بودند.



در اواخر هشتمین سال از ظهور بابی، شوال 1268  ه ق (اوت1852م)، به علت سوء قصد  نابخردانهء    چند بابی به جان ناصرالدین شاه  برای گرفتن انتقام  بلایا و شهادت حضرت باب و پیروانشان، بابی كشی عجیبی، بسیار شدیدتر از قبل، شروع شد و حضرت بهاءالله نیز به حبس چهار ماههء  سیاه چال طهران دچار شدند.
 در همین سیاه چال بود كه درسال 1269ه ق  یعنی در سال نهم از ظهور بابی، مطابق بشارات و پیش بینی های حضرت باب 
 آیات و وحی الهی كه اصلی ترین دلیل حقانیت حضرتشان است بر قلب مطهرشان نازل و از جانب خدا مبعوث بر امر عظیمی شدند كه عاقبت، وحدت عالم انسانی را بر كرهء زمین مستقر خواهد ساخت. اما حضرتشان حقیقت مزبور را مخفی داشتند تا به تدریج بابی ها آمادهء درك ظهور موعودشان، حضرت مَن یظهـِرُهُ الله (بهاءالله) گردند. با اثبات بی گناهی، ایشان از سیاه چال آزاد ولی به عراق تبعید شدند و تا سال 1279(یعنی 19 سال پس از آغاز امر بابی) مدتی  از تبعیدشان را درآن جا گذراندند. در فاصلهء سال های 1269 تا 1279(سنة 9و 19 از ظهور بابی) ایشان به تدریج جامعهء بابی را كه مظلوم و پریشان و سرگردان وبعضاً از تعالیم حضرت باب غافل  شده بودند، تربیت مجدد فرمودند تا این كه خون دل خوردن های این موعودِ ثانی ِ جمیع ِ ادیانِ عالم، نتیجه داد و در سنه 1279ه ق زمانی كه به تصمیم دو سلطان ایران و عثمانی (ناصرالدین شاه و سلطان عبدالعزیز) به تبعید گاه بعدیشان، شهر استانبول، نقل مكان می فرمودند، مقام حقیقی مَن یظهـِرُهُ اللهی خود را مطابق وعده های انبیاء و حضرت باب
 علنی فرمودند و ورود رسمی جامعهء جهانی را به مرحله بلوغ پس از مرحله كودكی ِ كور ِآدم آشكار ساختند و به تدریج اكثریت قریب به اتفاق بابیان تا پایان حیات ایشان، از امر بابی به امر جدید بهایی گرویدند. به علت بلند شدن آوازهء حضرت بهاءالله و جذب نفوس و علما و عرفا و دانشمندان و رجال سیاسی از طبقات و ادیان و ملل مختلفه بود كه دولت های ایران و عثمانی در طول چهل سال، چهار بار آن حضرت را از طهران به بغداد و از آن جا به اسلامبول و از آن جا به ادرنه و سرانجام به عكا (در فلسطین یا اسرائیل فعلی) تبعید كردند تا از رشد امر بهایی جلوگیری  و آن را نابود كنند. اما در همین چهل سال بود كه بدون داشتن تحصیلات و علوم اكتسابی و علیرغم تحمل بلایا و تبعید و حبس، آیات و كلمات بی نظیر و نافذ و معجزه آسای آن حضرت سیل آسا خطاب به دول و ملل عالم در مسائل و مطالب متنوع نازل شد كه به شهادت خودشان در آخرین اثرشان،لوح شیخ نجفی، آن چه باقی مانده، حدود یك صد جلد می باشد.
 آن حضرت هدف خود را در وصیت نامه خود چنین می فرمایند:


مقصود این مظلوم از حمل شدائد و بلایا و انزال آیات و اظهار بینات، اخماد نار ضغینه و بغضا بوده كه شاید آفاق افئدهء اهل عالم به نور اتفاق منوّر گردد و به آسایش حقیقی فائز گردد.
 


و در بیانی دیگر می فرمایند:


حق جل جلاله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده. الیوم دین الله و مذهب الله آن كه مذاهب مختلفه و سبل متعدده را سبب و علت بغضا ننمایند. این اصول و قوانین و راه های محكم متین از مطلع واحد ظاهر و از مَشرق واحد مُشرق و این اختلافات نظر به مصالح وقت و زمان و قرون و اعصار بوده. ای اهل بهاء كمر همت را محكم نمائید كه شاید جدال و نزاع  مذهبی از بین اهل عالم  مرتفع شود و محو گردد حباً لله و لعباده.
 


و در بیانی دیگر راه نجات دنیا از بحران قرون اخیر را، «اتحاد من علی الارض،»  «بر امر واحد و شریعت و آداب واحده» بیان می فرمایند.
 حضرت شوقی ربانی، ولیّ امر بهائی، خلاصهء آن اهداف را چنین توضیح می دهند: 


دیانت بهائی منادی وحدانیت الهیه است، و وحدت پیغمبران را اذعان دارد واصل وحدت و جامعیت كلیهء نوع بشر را تعلیم می دهد و ضرورت و حتمیت اتحاد نوع انسان را كه به تدریج به آن نزدیك می شود، اعلام     می دارد و ادعا می كند كه هیچ امری جز نفثات روح القدس كه به واسطهء نمایندهء مبعوث او(حضرت بهاءالله) در این زمان ظاهر شده به تحقق این آمال توفیق نیابد.
 



و بیت العدل اعظم در مكتوبی مورخ 8 دسامبر 1967 نحوهء صحیح رسیدن به آن اهداف و وحدت های سه گانه متعالیه را چنین می فرمایند: 


وقتی حضرت بهاءالله در قرن نوزدهم پیام خود را به عالم اعلام فرمودند، كاملاً به وضوح مشخص كردند كه اولین قدم ضروری  و اساسی برای حصول صلح و ترقی عالم انسانی عبارت از اتحاد است. ایشان  می فرمایند: «اصلاح عالم و راحت امم ... ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق...» اما تا این زمان شما اكثر مردم را مشاهده می كنید كه دارای نقطه نظری  متفاوت و متضاد هستند، یعنی آن ها به اتحاد به عنوان هدفی غایی و تقریباً غیر قابل حصول نگاه می كنند و در بدایت امر نظر را بر مداوای سایر امراض نوع بشر متمركز  می سازند. اگر آن ها فقط بر این موضوع واقف بودند، می دانستند كه سایر امراض صرفاً علائم مختلف و عوارض جانبی این بیماری عمده و اساسی، یعنی اختلاف و افتراقند.



حضرتشان برای بیان اهداف الهی   شان علاوه بر مخاطب قرار دادن مردم جهان، خطابات خاصی نیز به رؤسای ادیان و امرا و سلاطین می فرمایند كه آغاز صدور آن ها از زمان تبعید به استانبول و ادرنه بوده و در عكا ادامه يافته است. نزول این آثار را پس از اظهار امر خفی در سیاه چال طهران و اظهار امر علنی در بغداد، باید مرحلهء اعلان عمومی و سومین مرحلهء  اظهار امرشان دانست. در این آثار معجزه آسای بی همتا در تاریخ ادیان، اختلاف را به عنوان ریشهء  همهء دردهای عالم معرفی و داروی حقیقی آن را اتحاد و وحدت عالم انسانی تجویز می فرمایند وانذار می نمایند كه در صورت نپذیرفتن این  درمان، وضع جامعهء جهانی وخیم تر خواهد شد و درد وعذاب از همه جهات آن را احاطه خواهد كرد
 تا بالاخره آنان از جهل كودكی و غرور جوانی نجات یابند و به بلوغی  برسند كه همه ء اديان وعده داده اند. مخاطبین مزبور از جمله عبارتند از: ناصرالدین شاه قاجار؛ سلطان عبدالعزیز عثمانی و فؤاد پاشا و عالی پاشا، وزرای او و علمای سنی عثمانی؛ الكساندر دوم امپراطور روس؛ ملكهء انگلیس ویكتوریا؛ ویلهم اول پادشاه پروس و امپراطور ممالك متحدهء آلمان؛ ناپلئون سوم فرانسه ؛ فرانسوا ژوزف امپراطور اطریش و وارث امپراطوری مقدس روم؛ رؤسای جمهور امریكا؛ پاپ پي نهم رهبر مسیحیان كاتولیك جهان؛ علمای سنی و شیعه؛ علمای زرتشتی؛ یهودیان؛ عموم علمای مذهبی جهان؛ نمایندگان مجالس عالم.....



اما حضرتشان به این بسنده نكردند، بلكه برای تحقق  آن اهداف والا، برای اولین بار در تاریخ ادیان آسمانی به قلم وحیانی خود كتباً «نظم اداری» و «نظم بدیع بهائی» را به عنوان وسیلهء لازم و كافی ایجاد فرمودند. حضرتشان منشورآن نظم منصور را كه اعظم كتاب دور بهائی، یعنی كتاب مستطاب اقدس می باشد، در زندان عكا در سال 1873م، ازآن قلم معجزآسا صادر فرمودند و تار و پود آن نظم را كه احكام مقدسهء دیانت بهایی و اصول والای روحانی و اداری  است، به بدیع ترین و پر شكوه ترین شكل، تشریع فرمودند و مركزی  جهانی را موسوم به «بیت العدل اعظم»، به عنوان ریاست عالیهء نظم مزبور پیش بینی و تعیین نمودند. بيت العدل اعظم مرجع تشریع احكامِ جزئیهء تكمیلیِ كتاب مستطاب اقدس در دور حداقل هزار ساله بهائی ووسیلهء اجرای اهداف دیانت بهائی و عامل وحدت جامعهء جهانی و حفظ آن از اختلاف آراء علما و رؤسای مذهبی و سیاسی  است. 



برای تحقق این نقشهء ملكوتی واستقراراین نظم بدیع و تشكیل «بیت العدل اعظم،» در همان كتاب مستطاب، فرزند ارشد خود، حضرت عبدالبهاء، و ایشان نیزحضرت شوقی ربانی ولیّ امر بهائی را در وصیت نامه های خود كتباً و رسماً تعیین فرمودند تا ضمن تبیین و تشریح تعالیم حضرتشان در صدها لوح و رساله و كتاب وتوقیع، وضمن حفظ جامعهء  بهائی از اختلافات و تفرقه های مشابه دركور آدم كه پس از وفات پیامبرانشان رخ می داد، اسباب و وسایل تشكیل بیت العدل اعظم و توسعهء نظمی را كه موجب صلح جهاني و حافظ نهایی آن است،ایجاد فرمایند.



و چنین بود كه حضرت بهاءالله رسالت  چهل سالهء خود را 
 تماماً واضحاً انجام دادند و پس از 49 سال تحمل بلایا از آغاز ظهور حضرت باب تا سال 1309ه ق (1892م)، در زندان عكا، از این جهان به عالم بالا صعود فرمودند. پس از ایشان چنان كه گفته شد، حضرت عبدالبهاء جانشین منصوص و رسمی ایشان از سال 1892 تا 1921م به مدت 29 سال در عین تحمل حبس و بلایا، جریان رشد بی نظیر دیانت بهائی را هدایت نمودند و نقشهء نظم بدیع پدر والا مقامشان، حضرت بهاءالله را مهندسی فرمودند و اجرای آن را كتباً و رسماً به نوهء دختری خود حضرت شوقی ربانی كه جانشين منصوص و رسمي حضرتشان بود، سپردند و ایشان نیز به مدت سی و شش  سال از سال 1921 تا 1957 كه ازاین جهان خاك به عالم پاك پرواز نمودند، كشتی نظم بدیع الهی را به اقيانوس عالم انداختند.   در سال های قبل از رفتن از این عالم، طبق وصیت نامهء حضرت عبدالبهاء 27 نفس نفیسِ دست پروردهء خود را كه «ایادیان امر بهاء» تسمیه شده اند، منصوب وراهنمایی فرمودند تا 6 سال پس از صعود حضرتشان در 1957م، در صد مین سال اظهار امر علنی حضرت بهاءالله در بغداد(1963م) از طریق اولین انتخاب دموكراتیك جهانی در تاریخ بشر، سُكان آن كشتی عظیم را به دست توانای آن مركز نهایی و تنها پناه تمدن متزلزل كنونی بشر ِ گرفتار در طوفان بحران و بلایا، بسپارند كه آن ها نیز چنین كردند و اكنون بیت العدل اعظم بیش از چهار دهه است كه نه تنها جامعهء بهائی را با ادامهء نقشهء كلی حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرالله، و طراحی نقشه های جزئی ِ اجرایی مستمر، به سوی اهداف آن هدایت می فرماید، بلكه می كوشد به همان روشی كه حضرت  بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرالله در ایام حیاتشان عمل  می فرمودند با مردم و جوامع و رهبران دینی و علمی و سیاسی و سازمان های غیر سیاسی (NGO) دنیا، ارتباط یابد تا  تعالیم نجات بخش حضرت بهاءالله را در طَبَق اخلاص به ایشان ارائه دهد تا ارادهء بشری  و تلاش های جهانی برای نجات از طوفان بحران، با ارادهء  الهی همسو شود و دنیای پریشان به ساحل آرامش محتوم خود كه در آثار بهائی پیش بینی شده است، واصل گردد. 



اما در این میان  كسانی بوده و هستند كه برای از بین بردن ادیان بابی و بهائی، هر چه را كه توانستند، از زجر و حبس و تبعید و شكنجه و قتل، مرتكب شدند و بیش از 20000 تن  را در ایران به خاك و خون كشیدند كه بیش از 200 مورد آن در سه دههء اخیر واقع شد. اما بزرگ ترین ظلمی كه از گذشته تا کنون  به شكلی سیستماتیك روا می دارند، دروغ ها و افترائات و تهمت هایی است كه در كتب و نشریات و اینترنت، بی شرمانه و بدون ترس از خدا و انسان های حقیقت جو، انتشار می دهند تا حقیقت نورانی تعالیم بهائی را زیر هزاران برگ سیاه ردیه هایشان پنهان سازند. اما اگر چه در این یك قرن و نیم موفق شده اند بسیاری  از ایرانیان عزیز را از شناسایی محبوب باطنیشان حضرت بهاءالله محروم سازند و از ورود به كشتی تعالیم نجات بخش ایشان كه تنها وسیلهء سعادت حقیقی ایران و جهان است، باز دارند، ولی نه تنها هرگز قادر به جلوگیری از حركت آن كشتی عظیم به سوی ساحل مقصود نشده اند، بلكه كشتی شكستهء غرور و خود خواهی و فساد و تقالید پوسیده و تعصباتشان در شرف غرق شدن است.
 اما بر خلاف  منكرین و ظالمین، نفوسی نیز بوده اند كه اگر چه به دین جديد الهی ایمان نیاورده اند، ولی بر خلاف ردیه نویسان مزبور به خودِ  كتاب های بهائی مراجعه و منصفانه برخورد كرده اند و در بسیاری از موارد نیز به تحسین و تمجيد آن پرداخته اند و بعضاً صریحاً آن را تنها راه نجات بشر توصیف نموده اند.



به عنوان نمونه، توماس ك.چین، دكتر در الهیات دانشگاه آكسفورد می گوید: «اگر در زمان اخیر پیامبری  در دنیا ظهور كرده باشد، همان بهاءالله است كه باید به سویش روی  آوریم.»
 و آرنولد توین بی می گوید: «بهائیت بدون شك یك دین است، دیانتی مستقل مانند اسلام و مسیحیت و سایر ادیان شناخته شده جهان»
 اروین لازلو متفكر فرانسوی و عضو كلوپ رم و مشهور در سازمان ملل متحد می نویسد، «آنان كه آرزومند وصول به نظم بدیع جهانی هستند وظیفه دارند كه پیام صلح جامعه بهائی را لبیك گویند.»
 مرحوم دكتر محمد معین در فرهنگ خود ذیل لغت بهایی می نویسد: «... مؤسس آئین، بهاءالله و جانشینان اویند. نظم بهائی بر دو پایه استوار است: مبادی  و احكام. مبادی نیز به تعالیم روحانی و اجتماعی و اصول یا نظم اداری  تقسیم می شود. تعالیم روحانی و اجتماعی عبارت است از: ترك تقالید و تحری حقیقت، اعتقاد به الوهیت، احتیاج به فیض الهی، ضرورت دین، وحدت ادیان، صلح عمومی، تساوی حقوق زن و مرد، مبادی اداری  عبارت است از اصول تشكیلات محافل روحانی، شورای بین المللی و بیت عدل اعظم.» و عالی ترین مجمع قانون گذاری كشور برزیل، یعنی مجلس نمایندگان، در 28 می 1992 ؛ به مناسبت صدمین سال صعود حضرت بهاءالله  جلسه ای  مخصوص برای تجلیل از حضرت بهاءالله و جامعهء  بهائی و خدماتش به بشریت، برگزار كرد و نمایندگان جمیع احزاب به پا خاستند و یكی بعد از دیگری حضرت بهاءالله را در بیانات خویش ستودند و حضرتش را آفرینندهء «عظیم ترین مجموعه آثار دینی كه تا كنون از قلم شخصی واحد صادر شده،» خواندند و پیام مباركشان را پیامی «برای جمیع نوع بشر، ورای تفاوت های بی اهمیت نژادی، مذهبی و ملی» توصیف نمودند.
 و استاد دكتر ناصرالدین صاحب الزمانی نیز منصفانه نوشت پیام مزبور در ایران  «تا كنون هرگز به درستی، بی طرفانه، انگیزه كاوانه، و جامعه شناسانه مورد بررسی عمیق قرار نگرفته است.»



اينك با آنچه ذكر شد، وقت آن است كه تا ديرتر از اين نشده، ایرانیان عزیز دو قدم بزرگ بردارند. اولین قدم چنان كه قبلاً اشاره شد این كه بر بطلان تقالید و سُنن پوسیده ای كه بعضی علمای غافل ِ ظالم، بر اسلام عزیز بسته اند و نیز بر خیانت و دروغ و تهمت هایی كه همان ها علیه دین و جامعه بهائی گفته و نوشته اند آگاه شوند. چه كه حضرت  بهاءالله می فرمایند: «تا بركذب ِ قبل آگاهی نیابی، برصدق این یوم بديع گواهی ندهی.»
 و دومین قدم آن كه خود بدون تقلید از این و آن،  به دعوت حضرت بهاءالله كه در صفحات قبل مذكور شد توجه فرمایند و منصفانه و فقط به چشم خود كتب و آثار بهائی را بخوانند تا از حقیقت آن آگاه گردند و خود قضاوت فرمایند، و مصداق آیهء  شریفهء 100 سورهء آل عمران قرآن مجید گردند كه می فرماید: « وَلتَكُن مِنكُم اُمَّةٌ یدعونَ اِلی الخَیر و یأمُرونَ بِالمَعروف وَ ینهونَ عَن المُنكَر وَ اولئِكَ هُمُ المُفلِحونَ» (و باید باشند از شما (مسلمانان) جمعی كه بخوانند به سوی خوبی و امر كنند به نیكی و نهی كنند ازبدی و آن گروه رستگاران و نجات یا فتگانند.)
 


نمونه هایی از رشد و توسعه دین جدید از آغاز تا امروز


اینك  نگاهی مختصر و گذرا نیز به كم و كیف توسعهء  ادیان پی در پی بابی و بهائی كه در اصل يكي به حساب مي آيند، از سال 1844م تا حال  می افکنیم. در بشارات كتب آسمانی است كه با آمدن دو موعود آخر الزمان ِ كور ِ آدم، عالم بشری  از دورهء  طفولیت وارد دوران بلوغ خود می شود و از جمیع جهات مادی  و فكری  و انسانی و معنوی ، در بُعدی  جهانی به رشد و   توسعه ای  بی سابقه دست می یابد
، به طوری  كه اگر از آغاز،    دورهء پانصد هزار ساله ای  را برای تكامل انسانی فرض كنیم و طبق تمثیلی از لووی(Lowie)، این دوره را تشبیه به عمر انسانی  صد ساله نماییم، باید گفت جامعه بشری  مدت 85 سال در كودكستان ماند و ده سال در دبستان عمر گذراند و سپس در قرون اخیر با خیزشی  از مراحل دبیرستانی و دانشگاهی گذشت.
 این حقیقت در احادیث اسلامی نیز مذكور است. به عنوان نمونه در جلد 13 بحار الانوار از امام جعفر صادق نقل است كه علم 27 حرف است؛ همهء آن چه رُسُل قبل آورده اند دو حرف بوده است و مردم تا حال جز این دو حرف را نشناخته اند، پس ازآنكه قائم ما قیام كند 25 حرف بقیه را خارج می سازد و با دو حرف قبلی بین مردم نشر می دهد.
 و نیز:


برای هر علمی هفتاد وجه وجود دارد و بین مردم جز یك وجه موجود نیست، و زمانی كه قائم قیام كند باقی وجوه را بین مردم رواج خواهد داد.
 



در متون یهودی و مسیحی و زرتشتی و... نیز مشابه بشارات مزبور ذكر گشته است؛ چنان كه فی المثل در كتاب اشعیای نبی باب 11می فرماید: «در روز موعود جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد؛ مثل آب هایی كه دریا را می پوشاند.
 به همین جهت در دو قرن اخیر مشاهده می شود كه يك رشته تغییرات و انقلابات و پیشرفت های عظیم انسانی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و مدنی، سیاسی، علمی و فنی، مادی  و اقتصادی ، ... همراه انقلاب جدید معنوی دو ظهور بابی و بهائی به وجود آمد كه كل حاكی از خروج جامعهء  بشری از دوران طفولیت و ورود او به دوران بلوغ موعود می باشد. حضرت عبدالبهاء دو رشته انقلابات مزبور را در لوحی
، «دو ندای فلاح و نجاح» كه «از اوج سعادت عالم انسانی بلند است» توصیف می فرماید، كه يكی نماد  ارادهء  بشر و دیگری  نشانهء  ارادهء  خداست، و رشد و پیشرفت و تعامل و هماهنگی هر دو را برای سعادت و رفاه مادی  و انسانی و معنوی بشر و رسیدن به «وحدت عالم انسانی» و«صلح جهانی» و ایجاد مدنیت مادی  و معنوی ، ضروری  می دانند.



در آثار بهائی برای رشد و توسعهء هر یك از دو جریان بشری  و الهی ِ فوق مراحلی ذكر شده است كه در نهایت هردوی آن ها باید به يك نقطه برسند و ارادهء  بشری  با ارادةالله هماهنگ و منطبق شود. حضرت عبدالبهاء در تقسیمی، سیر جریان بشری  را به سوی تحقق كامل وحدت عالم انسانی، عبور از مراحل هفت گانهء وحدت سیاسی، وحدت آراء در امور عظیمه، وحدت آزادی ، وحدت دینی، وحدت وطنی، وحدت جنسی و وحدت زبان بیان می دارد  كه قطعی الحصول است.
 و در كنار آن حضرت شوقی ربانی  به هفت مرحله  برای توسعه جامعهء  بهائی درجهت رسیدن به وحدت عالم انسانی اشاره می فرمایند؛ شامل مراحل: مجهولیت، مظلومیت یا مقهوریت، انفصال دین بهائی از ادیان گذشته، استقلال و مساوات با سایر ادیان در سطح ملی، رسمیت آن و شناسایی آن به عنوان دین رسمی كشوری ، ادغام سازمان كشوری  با نظام بهائی، و نهایتاً استقرار سلطنت جهانی و جلوهء  سیطره و استقلال ظاهری  و روحانی امر بهائی در سطح جهانی و تاسیس صلح اعظم و وحدت عالم و آغاز  «عصر ذهبی الهی» در عالم
 و ايجاد وحدتهاي مزبور و هماهنگیِ ارادهء بشر با ارادهء خدا.



در آثار بهائی تاكید شده است كه جریان بشری مزبور اگر بدون كمك گرفتن از جریان الهی پیش رود، نه تنها به وحدت های هفت گانهء  مزبور دست نخواهد یافت، بلكه اسیر فساد و اختلافات و مشكلات جانكاه و جنگ های بیشتر خواهد شد و درخوشبینانه ترین حالت، جز وحدت سیاسی ظاهری اجباری و غیر حقیقی  نتیجهء دیگری  نخواهد داشت.
 همانطور كه قبلاً بحث شد، متاسفانه تا کنون  جامعهء  بشری  توجه كافی به جریان الهی مزبور كه در ظهور بهائی متجلی است نکرده  و به همین دلیل به انواع بلایا گرفتارشده است.
 پیشتر در مورد این بی توجهی بحث شد، در آخر این مقال لازم است برای آشنایی خوانندگان عزیز و هموطنان محبوب، مختصری  نیز به كم و كیف رشد و توسعهء جریان الهی مزبور بپردازیم تا آن عزیزان نیز مستحضر گردند كه چگونه جامعهء  بهائی و تشكیلات نظم اداری آن در بحبوحهء  بلایا و مشكلات و زجر و حبس و شهادت، تحت راهنمایی ها و تعالیم جدید و ملكوتی حضرت باب و حضرت بهاءالله كه به وسیلهء حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرالله و بیت العدل اعظم تشریح گردیده و به جریان افتاده، سعی در پیش بردن آن جریان نموده است. 



در نگاهی كلی، در دورهء حضرت باب، ندای امر الهی در دو كشور ایران و عراق بلند شد، این ندا در دورهء حضرت بهاءالله در  ده  كشور دیگر شرقی نیز مرتفع گشت؛ و در دورهء حضرت عبدالبهاء   بیست  اقلیم دیگر در شرق و غرب به مناطق مزبور اضافه شد، و اینك در همهء كشورهای دنیا این ندا منتشر است.  تعداد بابیان در سال 1848، به يكصد هزار نفر  بالغ می شده و به علت قتل عام و آزار و سركوب جامعهء بابی  پس از شهادت حضرت اعلی (باب)، در اواسط سال های 1850م به نصف آن تعداد رسیده؛ ولی سپس در دورهء حضرت بهاءالله، در سال 1880م مجدداً  تعداد بابیانی كه قریب به اتفاق آن ها بهائی شده بودند به يکصد هزار تن فقط در ایران بالغ گردیده كه با توجه به جمعیت 5 تا 8 میلیونی آن روز ایران می توان گفت، یك تا دو درصد كل جمعیت ایران آن روز بهائی بوده اند.
 و این در حالی است كه این مقدار رشد در زیر فشار آزار و ظلم و حبس و تبعید و شهادت به دست آمده بود. تا سال 1963، تعداد بهائیان 000/400 تن  در كل جهان بوده و در 1985 به 000/500/3 و در سال 1991 به 000/400/5 تن  و در سال 2001، به 000/000/6، و اینك به حدود 000/666/7 تن  بالغ شده است.
 با احتساب جمعیت كل دنیا در آغاز ظهور جدید كه 1/1 میلیارد نفربوده و جمعیت فعلی دنیا كه شش برابر آن زمان شده، مشاهده می شود كه نسبت  رشد كمی جامعهء  بهائی  به  جمعیت دنیا، حدوداً 11 برابر است. بر خلاف  آن که  مخالفان  امر بهائی در ایران آمارهای ارائه شده را دروغین قلمداد می كنند، ولی امروزه به واسطهء  توسعه انفجاری ارتباطات، دیگر نمی توان همانند ردیه نویسان، حقایق را مخفی كرد؛ چنان كه غیر بهائیان نیز بر رشد كمّی و كیفی امر بهائی معترفند؛ ازجمله به تصریح سالنامه دائرةالمعارف بریتانیكا، وسعت انتشار امر بهائی بعد از مسیحیت از لحاظ جغرافیایی بیشتر از سایر ادیان بوده است، و میشل مالرب در كتاب «انسان و ادیان، نقش دین در زندگی فردی   واجتماعی» در صص 409-408 ، به «گسترش ِ تُندِ»  دیانت بهائی اشاره می كند. اهمیت این آمارها در مقایسه با آمارهای مشابه  ادیان دیگر این است كه به علت نبودن فرقه های منشعب از  دیانت  بهائی، آمار مزبور تماماً مربوط به يك جامعهء  منحصر به فرد است، حال آن كه آمارهای مشابه هر یك ازادیان دیگر گویای شمار مجموعی از فرقه های مختلف و متباین  است.



اما از جنبه تعداد نفرات و پراكندگي جغرافيايي كه بگذريم،  از آن جا كه جامعه بهائی طبق تشریع و تبیین حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء، در زمان حضرت ولی امرالله به بعد توسط نظمی بدیع و شورایی  كه الگوی اولیه آن را «نظم اداری» می نامند اداره می شود، معمولاً آمار مربوط به این نظام و سیستم و اجزاء آن، در كنار آمار فوق به عنوان شاخص های رشد امر بهائی و جامعهء آن تلقی می شود. در این سیستم سه سطح  محلی، ملی و  بین المللی از تشكیلات شورایی قرار دارد كه به آن ها به ترتیب محفل روحانی محلی، محفل روحانی ملی، و بیت العدل اعظم اطلاق می گردد كه افرادی  نیز به عنوان معاونین و مشاورین در خدمت این شورا ها هستند. نگاهی به آمار ذیل نیزازاین جنبه، اثبات كننده آمارهای ارائه شده درفوق و گویای عملكرد و رشد هماهنگ اجزاء سیستم نظم الهی بهائی است كه همهء این ها با هم، نشانهء سلامتِ چنین سیستمی است كه در عین نوپایی  و در عین محاط بودن به بلايا و فشارهای  ممتد  وارد بر آن
، نه تنها محفوظ مانده، بلكه به پیشرفت خود نیز ادامه داده و همین امر از جمله نشانه های حقانیت آن است؛ چه كه در قرآن مجید سورهء  اسرا آیهء  83  می فرماید: «زَهَقَ الباطِلُ اِنَّ الباطِلَ كانَ زَهوقا.» در آغاز انقلاب 1357 ایران، كل نقاط بهائی نشین درجهان، 83000 ، بوده كه در سال 2001، به127381 رسیده است؛ تعداد گروه های قومی، نژادها و قبایل بومی که پذیرای  امر بهائی شدند  1640 بوده، كه به 2112 مورد بالغ شده است؛ تعداد زبان هایی كه كتب بابی و بهائی به آن ترجمه شده از 685 به  802 زبان رسیده است؛ تعداد محافل روحانی ملی از 130 به  182؛ تعداد معاونین از  675 نفربه  990 و  در سال 2006 به 1000 نفر بالغ شده است؛ تعداد مشاورین قاره ای 64  نفربوده، كه81 نفرشده و...
 



هم چنین از اجزای  نظم بدیع بهائی، مكان های عبادتی است كه حضرت بهاءالله آن را «مشرق الاذكار» (محل اشراق و درخشش ذكر و دعا) نامیده اند. اولین و دومین مشرق الاذكار در سطح قاره ای  در عالم بهائی در زمان حضرت عبدالبهاء در شوروی  سابق (عشق آباد)، و امریكا (شیكاگو) ساخته شد و اینك شش مشرق الاذكار قاره ای دیگر، در سیدنی استرالیا،  فرانكفورت آلمان، پاناما، ساموآ، اوگاندا، و دهلی نو در هندوستان به آن ها اضافه شده، و آخرین مورد از این معابد قاره ای  به زودی  در سانتیاگو (پایتخت شیلی) ساخته خواهد شد. افزون  بر این ، مشارق اذكار بیشمار دیگری  در سطوح ملی و محلی نیز ساخته خواهد شد كه هم اكنون ده ها قطعه زمین مخصوص در سراسر دنیا برای احداث آن ها در آینده، خریداری شده است. هم اكنون 33 مؤسسه مطبوعات آثار بهائی در عالم فعال است و بهائیان در 190 كشور مستقل و 46 سرزمین غیر مستقل و بخش های ماوراء بحار ساكن هستند، و هم چنین ده ها سایت و فرستنده اینترنتی و رادیویی و تلویزیونی بهائی
 ایجاد شده كه به معرفی امر بهائی مشغولند و این به غیر از سایت ها و فرستنده های غیر بهائی است كه به مناسبت هایی، امر بهائی را معرفی می كنند.  



علاوه بر اقدامات فوق كه بیشتر مربوط به استقرار و توسعهء خود سیستم نظم اداری بهائی است، باید به اقداماتی كه توسط جامعهء  بهائی برای دیگر جوامع و مؤسسات بشری  صورت گرفته ومی گیرد نیز اشاره كرد. این قبیل اقدامات و خدمات ، از همان اوایل ظهور جدید آغاز شد و نمونه های عملی آن در زمان حضرت بهاءالله و به خصوص حضرت عبدالبهاء به بعد آشكار گردید. راهنما و منشور این اقدامات، آثار و كتب وحیانی و الهامی بیشمار از حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء است  كه در آن ها اصول و فروع اقدامات و خدمات اهل بهاء – و البته اهل عالم در دور بهائی- را تشریح فرموده اند. جنبه های اصلی و معنوی  و روحانی و اخلاقی اقدامات مزبور از همان زمان حضرت بهاءالله در گفتار و اعمال خالصانه و  حسنه ا ی چون امانت، راستگویی ، تقوا،  حیا، عدالت و انصاف، كرم، بخشش، محبت، عفو، ادب و احترام، وفا، ایثارو  ... جلوه نمود و سبب تحسین اهل بهاء، توسط هموطنان منصف و همكاران و همسایگان و دوستان  غیر بهائی گردید،  به طوری  كه  سبب ایجاد ارتباطی عمیق  بین آن عزیزان از ادیان و ملل مختلف با بهائیان شد.
 اما به غیر از این    جنبهء اساسی، اقدامات فرعی دیگری نیز به خصوص از زمان حضرت عبدالبهاء در ایران و فلسطین و غرب شروع شد كه در سراسر جهان تا حال ادامه داشته است.



در ایران برای اصلاح امور معنوی و فرهنگی و اجتماعی و تعلیم و تربیت و نظام سیاسی كشور، از جمله كارهایی كه صورت گرفته نزول الواحی توسط حضرت بهاءالله و عبدالبهاء و ولی امرالله، چون لوح سلطان ایران، لوح دنیا،    رسالهء سیاسیه، رسالهء  مدنیه و بعضی توقیعات و امثال آن بوده كه اگر چه به طور كلی خطاب  به  عالم انسانی است ،  درهمهء  آن ها توجه اصلی به ایران عزیز است. اهل بها در عملی كردن مفاد آن، چه قبل از انقلاب مشروطه و چه بعد از آن، بدون آن كه آلوده به روش های نادرست و خصمانهء  سیاسی شوند،  تلاش های فوق العاده ای  در زمینهء تعلیم و تربیت اخلاقی و پیشرفت  عملی و فرهنگی و هنری  و اجتماعی و اداری  و اقتصادی  و بهداشتی و ...نمودند و به موفقیت های بدیعی دست یافتند؛ ولی متاسفانه به علت جهل و تعصبات بعضی علمای مذهبی و بی تدبیری  و خیانت بعضی سیاسیون و احزاب كه با وارد كردن اتهامات دینی و اخلاقی و سیاسی، سعی داشتند ملت عزیز ایران را  نسبت به  جامعه بهائی بد بین كنند، نگذاشتند اقدامات بهائیان نمودار شود.  



حال وقت آن رسیده كه هموطنان ِ بهتر از جان، بیش از یك قرن و نیم، یعنی از آغاز دو ظهور بابی و بهائی، به عقب برگردند و بررسی فرمایند كه اقدامات مزبور تا حال چه بوده، و علما و سیاسیون و بعضی مردم فریب خورده از حیله ها و اكاذیب آن ها، در برابر آن اقدامات چه عكس العمل هایی نشان داده اند و چه مقدار بر مظلومین جفا نموده اند!
 نكته قابل ذكر آن كه اگرچه جامعه ء بهائي صميمانه و مشتاقانه آرزوي ايمان همه ء جهانيان و از جمله هموطنان عزيزشان را به ظهور جديد دارد، اما ابداً نه می خواهد و نه می تواند ايشان را به تحميل و زور بهائی سازد، زیرا  ترك یك عقیده و ایمان به عقیده ای  دیگردر دست ديگران نيست، بلكه  فقط و فقط در اختیار  هر فرد و ارادهء  خداست،
 چه كه مالك قلب ها خداست و لذا ایمان حقیقی، اجباری نیست. اما جامعه بهائی با اشتیاقی الهی و اراده ای  مصمم، تنها و تنها می خواهد هموطنان عزیز با اصل و سرچشمهء  تعالیم و آثار بهائی و سیستم «نظم اداری» آن كه با توجه به سه جنبه مادی  و انسانی و معنوی شخصیت انسان برای ادارهء جامعه ای سالم ایجاد شده، آشنا شوند و حتی اگر مایل باشند آن سیستم و نظام را، كه تار و پودش تعالیم و احكام و اصول بهائی است، بدون این كه بهائی شوند، آزمایش نمایند. جامعهء بهائی به هموطنان عزیز و محبوب خود می گوید كه شما نظام های مختلف حكومت را تجربه کردید    و ملاحظه فرمودید كه هیچ یك مفید واقع نشد.حال چرا سيستم بهائي را امتحان نمي كنيد؟ بیت العدل اعظم در پیام 26 نوامبر 2003 خطاب به بهائیان ایران همین نكته را بیان می فرمایند. آیا وقت آن نرسیده كه هموطنان عزیز حداقل به این توجه فرمایند كه «حل بحران مدنیت ایران، نه در تقلید كور كورانه از فرهنگ سقیم(بیمار) غرب است و نه در بازگشت به جاهلیت قرون وسطی.» بلكه در تعالیمی است كه فرزند همین آب و خاك، حضرت بهاءالله، كه امروز جز در موطن مقدس خویش در جمیع قارات عالم مورد تعظیم و تكریم است
، بیان فرموده است. چه خوش گفته شاعر كه «دوست در خانه و ما گِرد جهان می گردیم.» (در ادامهء  مطلب ملاحظه خواهید فرمود كه جهانیان در خارج از ایران، چگونه با آغوش باز، در حال استقبال و حتی آزمایش تعالیم معنوی  و نیز اجتماعی و اداری حضرت بهاءالله، پیامبر ایرانی ای  هستند كه ازآب و خاك شما عزیزان ظاهر شده است.)



علاوه بر ایران در سراسر جهان، خدمات مشابهی در سطح وسیع تر، چه در بعد اصلی دینی و معنوی  و اخلاقی، و چه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و غیره، با الهام از آثار طلعات مقدسهء  امر بهائی همچون الواح مُلوك، كتاب مُستطاب اقدس و مُتمِّمات آن از قبیل اشراقات، بشارات، طرازات، تجلیات، كلمات فردوسیه، لوح اقدس، لوح دنیا، لوح مقصود و... از حضرت بهاءالله، الواح وصایا وكتابهاي خطابات و مكاتیب از حضرت عبدالبهاء و توقیعات حضرت شوقی ربانی، و هدایات و پیام های بیت العدل اعظم، اول توسط خود حضرت عبدالبهاء به عنوان قافله سالار این خدمات، در ایام حیاتشان آغاز و بعداً توسط بهائیان جهان به پیروی  از مولایشان، تا حال ادامه يافته است.  از مهم ترین خدمات مزبور كه زیر بنای محكم خدمات بعدی اهل بهاء شد، سفرهای حضرت عبدالبهاء به مصر و اروپا و امریكا، پس از آزادی نسبی از حبس عثمانی است. حضرتشان در این اسفار كه قبل از جنگ جهانی اول انجام شد، ضمن ملاقات های خصوصی و عمومی با مردم و دانشمندان و روشنفكران و نویسندگان و سر دبیران جرائد و علمای مذهبی و شخصیت های سیاسی و رهبران نهضت های اصلاح طلب از گروه ها و مذاهب و احزاب و كشور های گوناگون، در كنیسه های یهودیان، كلیساهای مسیحیان، مساجد مسلمانان، مجامع مادیون، جمع كمونیست ها، مجامع تئوسفی ها، دانشگاه ها و... طی خطابات و سخنرانی هایی، اهداف و مقاصد و تعالیم اساسی بهایی را تشریح فرمودند كه روز نامه های آن روز مصر و امریكا و كشورهای اروپایی، اخبار آن و بعضاً متن سخنرانی ها را نیز منتشر ساختند.
 در این سخنرانی ها به خصوص با تاكید بر لزوم وحدت و صلح، پیش بینی جنگ جهانی را نیز فرمودند. آن آیات و آثار الهی و این نطق ها و خطابات، نیرویی را در جامعهء بشری  آزاد ساخته است كه در میقات خود ارادهء بشر را با ارادهء الهی هماهنگ خواهد ساخت. حضرت عبدالبهاء پس از آن اسفار تا سال صعودشان در 1921 میلادی  نیز، در تكمیل هدایاتشان در اسفار غرب و مصر،  نامه ها و الواحی برای شخصیت ها و مؤسسات علمی و دینی و سیاسی جهان ارسال فرمودند كه از جملهء  آن ها لوحی خطاب به جمعیت لاهه،  برای صلح عمومی است.
 اما در این میان آن چه دستورالعمل بهائیان در خدمات جهانیشان تا استقرار وحدت عالم انسانی و صلح اعظم شد، صدور14 لوح به عنوان نقشه يا «فرامین تبلیغی» عبدالبهاء است
 كه بعد ها حضرت ولی امرالله و بیت العدل اعظم، اجرای آن فرامین را طی نقشه هایی ملی و جهانی آغاز کردند و ادامه دادند.



با اجرای  «فرامین تبلیغی» و نقشه های فوق، امر بهائی علاوه بر رشد كمّی و كیفی درونی جامعه و نیز سیستم نظم اداری خود، از طریق جذب نفوس زیادی در جهان به امر بهائی،
 توانست در سطحی وسیع تر و آزادانه تر نسبت به خدمات مشابه خود در ایران، انواع اقدامات و خدمات منظم و سیستماتیك دینی و معنوی  و فرهنگی و اجتماعی و علمی و سواد آموزی  و اقتصادی  و كشاورزی  و بهداشتی و حقوق بشر و حقوق زنان و كودكان و امثال آن را در سراسر جهان اجرا نماید. این خدما ت كه نشانهء جهان نگری  و مترقی بودن جامعهء بین المللی بهائی است، چنان مشهود و مشهور است كه مورد تحسین بزرگان عالم از جمله سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن و همچنین دولت ها و مجامع فرهنگی و دانشگاهی و سازمان های  NGOو امثال آن ها واقع گردیده، به طوری  كه از جمله در سال 1948 «جامعهء  بین المللی بهائی»، به عنوان یك سازمان غیر دولتی بین المللی در سازمان ملل متحد شناخته و پذیرفته شد و بعدها نیزعضویت های دیگری  را در  شورای اقتصادی  واجتماعی ملل متحد(ecosoc) در1970 م، برنامهء  محیط زیست ملل متحد(unep) در سال 1974، یونیسف در سال 1976 حائزگردید و همواره در كنفرانس ها ی جهانی سازمان ملل، به عنوان عضو مؤثر، و از جمله در هیات رئیسهء  بعضی كنفرانس ها شركت جسته و بیانیه هایی نیز صادر کرده   است.
 دولت ها نیز همچون سازمان ها ی جهانی از اقدامات جامعهء بهائی استقبال نموده اند، به طوری  كه امروز صدها طرح اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، سوادآموزی  و غیره توسط اهل بهاء در كشورهای آن ها اجرا می شود، و حتی بعضی دولت ها از بیت العدل اعظم و جامعه بهائی خواسته اند كه مثلاً قسمت آموزش های اخلاقی سیستم آموزش و پرورششان را طراحی و اجرا نماید.همچنین دو يا سه كشور افريقايي و برخی ديگر از كشورها، بدون آن كه بهائی باشند از جامعهء بهائی خواسته اند كه روش انتخابات منحصر به فرد و سالم بهائی را به ایشان ارائه دهند تا در انتخابات و مشورت در امور مملكتی خود از آن الگو بگیرند. مجموعهء این پیشرفت ها، مدت ها قبل موجب تاسیس «دفتر توسعه و عمران اجتماعی و اقتصادی  بهائی» و «دفتر اطلاعات عمومی» و تاسیسات لازمهء  دیگر توسط بیت العدل اعظم شد تا جامعهء جهانی بهائی بتواند اقدامات و خدمات محلی و ملی و بین المللی مزبور را راه اندازی  و هماهنگ سازد و پاسخگوی نیازهای مِلل و دُوَلی كه به آن مراجعه می كنند باشد. بعضی  مدارس دولتی نیز مطالبی دربارهء معرفی صحیح امر بهائی در دروس رسمی خود گذاشته اند
، بعضی دانشگاه ها نیز كرسی خاص بهائی ایجاد كرده اند و از جمله خواستار رفع ممنوعیت ورود بهائیان به دانشگاه ها در ایران شده اند. این دستاورد های گوناگون در سراسر جهان، گویای حقیقت این بیان حضرت بهاءالله در «لوح دنیا» است كه می فرمایند،


این ندا و این ذكر، مخصوص مملكتی و یا مدینه ای  نبوده و نیست. باید اهل عالم طراً (همگی) به آن چه نازل شده و ظاهر گشته تمسك نمایند تا به آزادی حقیقی فائز شوند.



اینك در پایان این مقال باید گفت تمام دست آوردهای فوق و پیشرفت های حاصله، چه در درون خود جامعهء  بهائی و چه در اقدامات و خدمات ارائه شده توسط بهائیان به بیرون جامعه خود، پس ازارادهء الهی و فیض وعنایت او، مدیون استقامت بهائیانی است كه به خصوص در زادگاه دینشان، ایران عزیز، بیش از یك قرن ونیم است هر بلا و آزار و شكنجه و محرومیت و حبس و كشتار و شهادتی را، به پیروی از بلایا ومصائب  حضرت باب، حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء وحضرت شوقی ربانی، به رسم وفا، به جان و دل تحمل نموده اند. به بركت این بلایا، این جریان ارادهء الهی كه در امر بهائی و جامعهء  آن جلوه نموده، «مرحلهء مجهولیت»، یعنی اولین مرحله از سیر خود را به سمت صلح اعظم و وحدت امم، سپری  نموده است و در حالی كه جهانیان با آن آشنا شده اند، وارد دومین مرحله رشد خود كه «دوره مظلومیت و مقهوریت» در سطح جهانی است شده،  تا علاوه بر تحمل مظالم همیشگی در ایران، منتظر قیام دیگران از دیگر قارات جهان ودیگر ادیان عالم نیز برعلیه خود باشد
 تا آن كه سرانجام  طبق وعود كتب آسمانی، كل در برابر حقانیت ارادهء الهی سر تسلیم فرود آورند و این جریان الهی، باقی مراحل رشد خود را نیز طی كند و با فدا كردنِ دار و ندارِ خود،  ارادهء جامعه جهانی و جریان مدنیت مادی بشر امروز را با جریان عظیم ارادهء  الهی هماهنگ سازد و جهانیان را از جنگ ها و اختلافات و تقالید و خرافات شش هزار ساله برهاند و به صلح ووحدت برساند. قافله سالار این جریان الهی، یعنی حضرت بهاءالله به نمایندگی از همهء  مربیان آسمانی ِ كور ِ آدم و شهدای آن كور، و حضرت باب و شهدای بابی و بهائی، در حتمی بودن غلبهء نور الهی و اهورایی بر ظلمت شیطانی و اهریمنی شش هزار سالهء  بت های دروغین
 می فرمایند: «لَو یَستُرونَ النُّورَ فِی البـَرِّ اِنّه يظهَرُ مِن قُطب ِالبَحر وَ یقُولُ: اِنّی مُحیی العالَمینَ»(اگر نور را در صحرا مخفی كنید همانا از وسط دریا آشكار می گردد و می گوید: به درستی كه من زنده كننده جهانیان هستم). و نیز آرزو می نمایند: «جَسَدی یشتاقُ الصَّلیبَ وَ رأسی یَنتَظِرُ السِنانَ فی سَبیل ِ الرَّحمن لِیُطهِّرَ العالَمَ عَن العِصیانِ»
 (جسدم مشتاق صلیب است و سرم منتظر نیزه ها در راه خدای رحمن تا عالم را از گناه پاك سازد). و در خطاب به اولین مخالفین و منكرین همهء فرستادگان الهی در گذشته و حال، یعنی بعضی از علمای كاذب ِ مذهبی در طول تاریخ، چنین می فرمایند:


به علما از قول بهاء(حضرت بهاءالله) بگو ما به زعم شما مقصریم،از نقطهء اولی (حضرت باب) روحُ ما سِواهُ فِداهُ چه تقصیری ظاهر كه هدف رصاصش (گلوله سربی) نمودید! نقطهء  اولی مقصر،از خاتم النبیین روحُ العالمین لَهُ الفِدا چه تقصیری باهر كه بر قتلش مجلس شوری ترتیب دادید! خاتم النبیین مقصر،از حضرت مسیح چه تقصیر و افترا هویدا كه صلیبش زدید! حضرت مسیح به زعم باطل شما كاذب،از حضرت كلیم(موسی) چه كذبی وافترایی آشكار كه بر كذبش گواهی دادید! حضرت كلیم به زعم باطل شما كاذب و مقصر،از حضرت خلیل (ابراهیم) چه تقصیری هویدا كه در آتشش انداختید! اگر بگوئید ماآن نفوس نیستیم،    می گوییم اقوال شما همان اقوال و افعال شما همان افعال!
 


مژده باد، مژده باد هموطنان عزیز و همنوعان نازنین در سراسر جهان را كه:


اِهراق دِماء مطهّره(ریخته شدن خون پاك) شهیدان ایران است كه در این قرن نورانی و عصر گوهر افشان اَعَزّ ابهائی، روی زمین را بهشت برین نماید و سراپردهء  وحدت عالم انسانی را كَما نُزّلَ فی الاَلواح(همانطور كه در الواح و آثار بهائی نازل شده) در قطب آفاق مرتفع سازد و وحدت اصلیه را جلوه دهد و صلح اعظم را تاسیس فرماید.
 


وچنین خواهد شد زیرا:


مشیت حی ِ قدیر بر این تعلّق گرفته و حكمت بالغهء الهیه چنین اقتضاء نموده كه خاصّان ِ حق در كشور مقدس ایران، مال و مَنال حتی دَم مطهّر(خون پاك) خویش را ایثار نمایند تا شجرهء امید، سقایت گردد و به برگ و میوه های گوناگون مزین شود و به مرور ایام، اقوام و قبائل و ملل متنوعه متباغضه اروپ و امریك و تاجیك و افریك را در ظِلّ ظلیلش(سایه گسترده اش) در آورد و تألیف (دوستی و الفت) دهد.
 



و آن شهدای دلداده و عاشق، به خط عشق و محبت، شعار «وحدت عالم انسانی» را چنان بر سقف آسمان به خون خود نوشته اند كه همه آن را خواندند و دیدند و بر صداقت و صمیمیتشان  شهادت داده و می دهند، چنان كه پروفسور و دانشمند جامعه شناس غیر بهائی، وارن واگار، مثل بسیاری  منصفین دیگر
 چنین می گوید: «از بین همهء مذاهب و ادیان معاصر،  اين تنها آئین بهائی است كه بِلا شبهه(بدون شك) و بدون هیچگونه ابهامی، با قطعیت تمام همهء هَمِّ خود را وقف مسئله وحدت عالم انسانی نموده است.»



حال ای عزیزان، بیایید از درگاه «دوست ِ یكتا»
، از زبان حضرت عبدالبهاء، چنین بخواهیم و دعا نماییم كه:


ای یزدان مهربان، جمیع بشر را از یك سلاله، خلق فرمودی  تا اعضاء یك خاندان گردند و بندگان حضرت تو شوند؛ در ظل سرادق فضلت مأوی  بخشیدی  وبر خوان نعمتت مجتمع كردی  و از اشراقات انوار عنایتت، منوّر ساختی. ای  خدا، تویی مهربان، تویی مَلجاء و پناه و بخشندهء فیض حیات. تاج انسانی را زینت هر سری  فرمودی  و خلعت موهبت را زیور كل بشر،  تا غریق دریای رحمتت شوند. ای  مولای مهربان، كل را متحد فرما و مظاهر مختلفه را به يكدیگر، الفت بخش، جمیع ملل را ملت واحده كن تا اجزاء یك خانمان گردند و روی زمین را یك وطن دانند و به نهایت اتحاد، الفت جویند. ای  خدا، رایت وحدت عالم انسانی را بلند فرما، صلح اعظم را مستقر كن، قلوب را به يكدیگر التیام ده. ای خدا، ای  پدر مهربان، قلوبمان را از نفحات محبت شادمان كن و دیده ها را به نور هدایتت روشن نما و گوش ها را از نغمات جانپرور متلذذ فرما و در صون عنایت، ملجاء و پناه بخش. انك انت القوی القدیر یا ستار العیوب و یا غفّار الذنوب.


ضميمهء 1: مراحل ده گانه رشد درخت ظهور الهی از عهد آدم تاوحدت عالم











مآخذ و يادداشت ها

كور 6000 ساله آدم





كور 500000 ساله بهائی





عهداول: از1921 تا 46/1944 


عهددوم: از1944 تا 1963


از1921 تا 1953: دوره حضرت شوقی ربانی ولی امربهائی (مرحله 8)


از 1953 تا 1963: انتشار بیشتر آن نور در دوره حضرت ولی امرالله وادامه آن در اولين نقشهء ده ساله برای توسعه امر بهائی تا سال1963 (مرحله9)


عهد سوم: از1963كه بیت العدل اعظم تشكیل شد تاسال1986


عهد چهارم: از1986تا سال 2001


عهد پنجم: از2001تاسال؟


عهود بعدی تا تحقق وحدت عالم انسانی





عهد حضرت باب (9سال از1844 تا 1853-1852): حصول میوه در1844 (مرحله2)


فشرده شدن آن میوه وظهور روغن آن دراثر بلایاوشهادت حضرت باب در1850(مرحله 3)


عهد حضرت بهاءالله (39سال از1853 تا 1892)، شامل مراحل:


اشتعال آن روغن وآغاز تابش آن درزندان سیاه چال طهران بااظهارامرخفی وسِرّی حضرت بهاءالله در1853(مرحله4)


اشتعال بیشترآن نور در بغداد به واسطه اظهارامر علنی حضرت بهاءالله در1863 (مرحله5)


اشتعال عمومی آن نور در استانبول و ادرنه وعكا دراثراظهارعمومی تا 1892(مرحله6)


عهد حضرت عبدالبهاء (29سال از1892تا1921)، سطوع آن نور در نقاط بیشتری ازدنیا به واسطه حضرتشان تا 1921(مرحله7)





دور 2





عصر تكوین یا انتقال، از1921 تا ؟





عصر ذهبی و تحقق وحدت عالم انسانی





عصر رسولی، از 1844 تا 1921 (77سال)





ازعهدسوم (1963) به بعد مرحلهء نهائی جریان عظیم رشد درخت ظهور الهی، وهماهنگی اراده بشربا اراده خدا و سرایت نورهدایت به كل كره زمین واستقرار كامل نظم بدیع حضرت بهاءالله وحصول وحدت عالم انساني و بلوغ عالم و صلح عمومی وآغازسیركمال بی پایان انسان به دنبال مرحله بلوغ (مرحله10)





ادوار ادیان الهی كه بعد از امر بهائی ظاهر خواهند شد





دور حداقل 1000 ساله بهائی





دور ...











دور 3








رشد دانه ظهور الهی، كاشته شده در عهد حضرت آدم، وظهور شاخ وبرگ وشكوفه وگل آن درعهد حضرت نوح، موسی، زرتشت، بودا، مسیح، محمدوسایرانبیای عظام دراثر تعالیم آسمانی ایشان واستقامت وشهادت پیروان آنان. (مرحله1)








 �در كتب آسمانی مكرراً آمده است كه آن چه سختی و بلا و مشكلات و عذاب برای مردم حاصل می شود به علت اعمال بد خود ایشان است. به عنوان نمونه نگاه كنید به :تورات؛ سِفر پیدایش، باب 4 آیه 7 و سِفر لاویان ؛ باب 18 و سِفر تثنیه باب 31 ؛ كتاب اِرمیا نبی باب 31؛ انجیل مَرقس باب 7؛ قرآن مجید سوره آل عمران و سوره دوم آیه 40 و قصص آیه 59 و نساء آیات 65 و 81. 


� مائده آسمانی ، ج 8، ص 117.


� رجوع شود به آثار بهائی، از جمله كتاب «مفاوضات» از حضرت عبدالبهاء جانشین حضرت بهاءالله؛ انوار هدایت، بند 1658؛...


� حضرت بهاءالله می فرمایند: «از اول خلق علی ما هو علیه احدی اطلاع نداشته جز علم حق جل جلاله كه محیط است بر كلِ شیء و قَبلَ وجودِه و بَعدَ وجودِه و اول و آخِر خلق محدود نشده و سرّ آن بر احدی پدیدار نگشته. لَمْ یزَلْ علمش نزد مخازن علم الهی مكنون و مخزون بوده و هست... و آن چه از اولیت و آخریت و یا فوق آن استنباط نموده اند از انبیاء و اصفیاء و سفرای حق اخذ كرده اند.» (مائده 7-صص 169-168).


نیز رجوع شود به «رشحات حكمت» ج3-ص86. در كتاب كلیات فلسفه پاپكین و استرول، ص111 می نویسد : «پیش ترین آگاهی ای كه ما در باره بشریت ابتدایی داریم فقط پس از آن است كه آدمیان به مرتبه ای نسبتاً عالی از سازمان اجتماعی رسیده اند، و این كه زندگی پیش از آن كه اجتماعات صورت پذیرفته اند چگونه بوده، هیچ كس نمی داند.» و در كتاب كلیات تاریخ ج2، ص 1505، هربرت جرج ولز با این فرض كه از زمانی كه انسان ها در پی اختراعات رفتند، 250 هزار سال گذشته باشد، می نویسد، «هر ساعت از دوازده ساعت ما برابر می شود با بیست هزار سال و هر دقیقه از آن با سی صد و سی سال. تا یازده و نیم، هیچ واقعه ای نوشته نشده و تاریخ آغاز نگشته است و از هیچ كس و هیچ واقعه ای خبر نداریم جز آن كه می دانیم مردمی به واسطه ابزارهای سنگی و پاره ای سفال و تصویرهای ماموت و گاو وحشی كه از كاوش ها به دست ما رسیده، بر روی زمین می زیسته اند.»


� علاوه بر یادداشت 4، مراجعه شود به كتاب بیان فارسی از حضرت باب، باب 13 از واحد 3؛ كتاب اقتدارات از حضرت بهاءالله،صص 78-74 ؛ مفاوضات، ص 121. 


� تاریخ 1260ه ق صريحاً دركتب آسماني قبل پيش بيني شده است. ازجمله در: كتاب دانيال نبي ازكتب ديانت يهودي؛ انجيل هاي متي ولوقا ومرقس، ومكاشفات يوحنا، ازكتب ديانت مسيحي؛ كتاب دينكرد ازكتب ديانت زرتشتي؛ قران مجيد؛ رديهء مفتاح باب الابواب ، صص 24-25. براي ديدن جزئيات آن به كتب بهائي، ازجمله «مفاوضات» و «برهان واضح» ومنابع مذكور در يادداشت هاي 63 و 64 مراجعه فرمائيد. دراين منابع ازجمله واضحاً آمده است كه دورهء ديانت مقدس اسلام واَجَل ِ امّت اسلامي 1000سال است كه چون آن را به دورهء اشاعهء علني ِ وحي والهام به حضرت محمّد تا وفات امام يازدهم درسال 260 ه ق اضافه كنيم، سال 1260 ه ق كه سال ظهور موعوداديان آسماني واسلام است بدست مي آيد.


� برای توضیح به آثار بهائی از جمله توقیع مورّخ رضوان 105 بدیع(1948م) از حضرت شوقی ربانی ولیّ امر بهائی و جانشین رسمی حضرت عبدالبهاء كه در مجموعه «توقیعات مباركه» 109-102 بدیع صص 188-99 مندرج است، و نیز كتاب «حال و آینده جهان» و انوار هدایت بند 1561،و ... مراجعه فرمائید.


� سؤالات ابدی مزبور در ذات و فطرت انسان قرار دارد و از آن ها گریز و گزیری نیست. انسان به عنوان مخلوق در طول تاریخ خود پاسخ هایی به آن ها داده ومی دهد كه در كتب فلسفی و غیره مذكور است. اما چون بحث ارتباط انسان با خدا در میان است ، باید از خود خدا به عنوان خالق پرسید(در این مورد از جمله رجوع شود به: كتاب «پیام ملكوت»، صص 332-293؛ كتاب «دیانت بهائی آئین فراگیر جهانی» از ویلیام هاچر و داگلاس مارتین، صص: 168- 125؛ و كتاب «فراسوی اختلاف مذاهب»،از اودو شفر).


� كتاب دریای دانش، ص 136.


� همان ص 21، و در كلمات مكنونه خطاب به انسان می فرمایند: «اَحْبَبْتُ خَلْقَكَ فَخَلَقْتُكَ» (آفرینش تو را دوست داشتم پس تو را آفریدم).


� حقایقی چند درباره امر بهائی، نشر 128 بدیع، ص 62.


� «مجموعه الواح مباركه» حضرت بهاءالله چاپ مصر، صص: 315-307؛ جزوه «درباره مسئله الوهیت» از دكتر نادر سعیدی.


� همان منابع و همان صفحات.


� دریای دانش، ص 29.


� مائده آسمانی، ج 8، ص 107 معنی به فارسی: همانا خدا بندگانش را آفرید و راه های هدایت و راهنمایی خود و راه های امر خود را به ایشان شناسانید و در ایشان قدرتی را آفرید كه با آن بتوانند راه های حق را بپیمایند. هر كه در راهی كه مولایش خواست سالك شد، همانا نجات و امنیت و اطمینان یافت، و كسی كه از آن دوری گزید و رو بر گردانید، همانا به خداوند قادر و بی نیاز كفر ورزید.


� دریای دانش، ص 137.


� مجموعه مناجات های حضرت عبدالبهاء، چاپ آلمان، ص 350. 


� پیام رضوان 139 بدیع.


� این بیت شعر مفهوم آیه مباركه قرآن مجید، سورة ق آیة 15می باشد.


� كلمات مكنونه از حضرت بهاءالله.


� مائده آسمانی 8 ص 117.


� كلمات مكنونه.


� همان.


� امر و خلق، جلد3، ص 431.


� برای نمونه به فهرستی از اعمال ناپسند مذكور در انجیل مرقس باب 7 مراجعه شود.و نیز در قرآن مجید درجای جای آن تاكید فرموده است كه خدا ظالمین، بد كاران، كافرین، مكذّبین، مفسدین، بی تقوایان،... را هدایت نمی كند.


� در این مورد به آثار حضرت شوقی ربانی، از جمله منتخباتی از آثار ایشان با عنوان «نظم جهانی بهائی»، ترجمه و اقتباس هوشمند فتح اعظم و توقیع «قَدْ ظَهَرَ یومُ الْمیعاد» مراجعه شود.


� در قرآن مجید سوره حشر آیة 19 است كه پیامد فراموش كردن خدا، فراموش كردن خود نیز می باشد. نیز رجوع شود به كتاب «جامعه سالم» از اریك فروم، ص 376.


� در این مورد از جمله مراجعه شود به منبع مذكور در یادداشت 26، و نیز بیانیه وعده صلح جهانی مورخ 1985، صادره از «بیت العدل اعظم» و كتاب گوهر یكتا، صص 302-296 و كتاب جامعه سالم اریك فروم صص 368- 358. اریك فروم در همان جا چه خوب می نویسد كه، «اعتراض و حمله ملحدین به وجود خدا خطاست، آنان باید مؤمنین را به دین خود فرا خوانند.»


� لوح اشراقات از حضرت بهاءالله. اندیشمندان منصف عالم نیز بر آن چه حضرت بهاءالله تاكید ورزیده اند معترفند. از جمله آن ها، موّرخ و جامعه شناس بزرگ آرنولدتویینبی (Arnold Toynbee) است كه دین را قوه ای سرشته شده در طبیعت بشر می داند كه تاثیر كلی در نظم و اخلاق جامعه انسانی دارد.


� پیا م ملكوت صص 285- 284.


� همان، ص 157. برای توضیح بیشتر درباره نص مزبور رجوع شود به رساله سیاسیه از حضرت عبدالبهاء.


� همان ، ص 190.


� همان، ص 281.


� همان، ص 79 و نیز ص 202و362.


� همان، صص 287- 286.


� مكاتیب عبدالبهاء، ج 1 ص 319.


� مفاوضات عبدالبهاء، صص 5-9.


� پیام ملكوت ص 191 – در مورد لزوم دین، هم چنین به رساله مدنیه از حضرت عبدالبهاء و بیانیه «وعده صلح جهانی» از بیت العدل اعظم و بیانیه «رفاه عالم انسانی» از جامعه بین المللی بهائی مراجعه شود.


� امرو خلق، جلد3 صص 324- 321.


� كلمات مكنونه.


� سراسر كتب آسمانی حاكی از این حقیقت است. از جمله رجوع شود به : انجیل لوقا باب 11؛ قرآن مجید؛ كتب تفاسیر اسلامی چون «اربعین»، «عوالم»، «كافی»، «بحارالانوار»؛...به عنوان نمونه رجوع شود به یادداشت 56.


� علاوه بر منابع یادداشت 41، رجوع شود به كتاب مستطاب ایقان از حضرت بهاءالله؛ آثار قلم اعلی،ج 7، صص130- 124؛ مفاوضات، ص 103؛ امرو خلق3 صص 320- 308 ، قد ظهر یوم المیعاد ...


� توقیع رضوان 105به قلم حضرت شوقی ربانی. برای توضیح مفصل درباره دو گروه مزبور رجوع شود به توقیع «قد ظهر یوم المیعاد» از حضرت شوقی ربانی.


� مائده آسمانی، ج 3، ص 47.


� امرو خلق 3، صص 314- 313 . و نیز رجوع شود به كتاب ایقان صص 13-12 و 82- 81. 


� امرو خلق 4، صص 462- 461.


� همان، ص 438.


� همان ص 462. برای ملاحظه بعضی بیانات دیگر در همین مورد از جمله رجوع شود به لوح مقصود؛ مائده 4 ص 90، مائده 7 ص 124، امرو خلق 4ص 462، نظم جهانی بهائی صص: 46و 162 و ...؛ حال و آینده جهان؛ قد ظهر یوم المیعاد، و یادداشت 53. این روند در همه كتب آسمانی به عنوان سنتی الهی مشهود است، چنان كه در قرآن مجید نیز ضمن داستان های مكرر انبیای گذشته توضیح می فرماید كه در اواخر دوره هر دین، مؤمنین و علمای آن، روح حقیقی و اصل دین خود را فراموش كرده، دچار غفلت و خرافات می شوند. در چنین وقتی خداوند فرستاده جدیدی را می فرستد تا آن روح حقیقی را تجدید فرماید، ولی مدعیان دین قبل نسخه فرستاده جدید الهی را كه طبیب حقیقی است رد می كنند و به این خاطر خداوند آن ها را در عذاب پیامدهای غفلت و اعمال باطله خود ایشان، گرفتار می سازد تا متنبه شوند و به سوی آن طبیب الهی روی آورند. این حقیقت را از جمله در آیه 6 سوره اسراء چنین می فرمایند: «ما كُنّا مُعَذِّبینَ حتّی نَبْعَثَ رسولاً» (ما عذاب دهنده نیستیم مگر آن كه اول رسولی می فرستیم). همین مضمون در تورات و انجیل نیز مشهود و مذكور است. (به یادداشت شماره 1 مراجعه شود). همین حقیقت پاسخ این سوال نیز هست كه اگر موعود ظاهر شده، پس چرا «عدل» دنیا را نگرفته است. بلی در احادیث است كه قبل از ظهور موعود، دنیا را فساد و ظلم می گیرد، ولی آن چه در این جا نادیده انگاشته می شود نحوه رفع ظلم و استقرار عدالت است. در همان احادیث است كه موعود، كره زمین را پر از عدل می كند؛ همانطور كه از ظلم پر شد(بحارالانوار، كافی، ...)؛ می فرماید «همانطور» كه از ظلم پر شد و بدیهی است كه ظلم به تدریج عالم را فرا گرفته و رفع آن نیز در بستر زمان و در جامعه بشری، به تدریج باید صورت گیرد. و از نكات مهم آن كه، چنان كه در ادامه، ضمن شرح مختصر تاریخ حضرت باب خواهد آمد، در احادیث پیش بینی شده كه قائم موعود و اصحابش مورد ظلم و بلا و حبس و شهادت نیز واقع خواهند شد،كه این خود روشنگر غلط بودن این برداشت اشتباه از غلبه فوری قائم بر دشمنان می باشد. به این ترتیب دو فساد و عذاب قبل و بعد از قائم موعود وجود خواهد داشت: یكی قبل از ظهورشان كه محصول و معلول فراموشی اسلام حقیقی و به وجود آمدن ضیق معارف معنوی است (كتاب ایقان مستطاب ص 26- 23)، و دیگری عذاب حاصل از اعراض و انكار قائم موعود است كه در فوق اشاره شد.


� ظهور عدل الهی، ص 58.


� مكاتیب ج 4 ص 37.


� خاطرات حبیب ج 1 ص 405. 


� رجوع شود به «حال و آینده جهان» و پیام رضوان 156 بدیع بیت العدل اعظم.


� مركز جهانی بهائی، بیت العدل اعظم در پیام 29 دسامبر 1990، پس از سقوط كمونیسم شوروی می فرمایند : «نظام های دیگر كه در قالب مدنیت مادی هنوز بر جا و دائر مدار عالم انسان در این زمان است، چون از نفثات روح القدس محروم است و از قوه نافذه خلاقه الهیه ممنوع نیز سرنوشتی بهتر از آن نخواهند داشت و چنان به مشكلات لا ینحل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی گرفتار گردد كه ناچار شكست پذیرد و از پای بست ویران شود.» نیز رجوع شود به پیام های شهرالعزة 135 بدیع، 29 دسامبر 1990، رضوان 1992، و شهرا لعزة 144 بیت العدل اعظم. اریك فروم نیز در كتاب جامعه سالم، به انتقاد از كاپیتالیسم و كمونیسم پرداخته و هر دو را مادی و ناقص و دارای عیوب دانسته است (ص 377)؛ و هم چنین دیگر اندیشمندان...


� بیانیه قرن انوار ص 77 . این بیانیه در تحلیل و روند تغییرات جهان و نیز روند سیر جامعه بهایی به موازات آن در قرن 20، تحت نظر بیت العدل اعظم در نوروز 158 بدیع(2001 م) تهیه شده است (ترجمه آن به فارسی در 128 صفحه منتشر شده است.)


� به نقل از ترجمه پیام رضوان 163 بدیع (2006 م) بیت العدل اعظم.


� برای دیدن توصیف هر سه گروه مزبور، من جمله رجوع شود به بحارالانوار جلد 13 و سایر كتب تفسیر درباره قائم موعود. به عنوان نمونه در بحارالانوار درباره علمای فاسد زمان ظهور موعود می فرماید: «فُقَهاءُ ذلكَ الزَّمانِ شَرُّ فقهاءِ تحتَ ظلِّ السَّماءِ مِنْهُمْ خَرجَتِ الْفِتْنَةُ و اِلَیهِم تَعودُ » یعنی فقهای آن زمان بدترین علما زیر آسمان ها هستند. هر فتنه ای از آن ها ظاهر می شود و به خود آن ها بر می گردد. در همین بحارالانوار در علائم ظهور است كه سلاطین و امرای وقت نیز ستمكار خواهند بود، «لایری فیه الّا سلطانٌ جائِرٌ» و «یحِلُّ بِاُمَّتی فی آخِرِ الزَّمانِ بَلاءٌ شدیدٌ ... مِن سلطانِهِم» و ... نیز به یادداشت شمارهء 41و42.


� در خود كتب آسمانی قبل و اسلام عزیز نیز به حقیقت مزبور اشاره شده است، چنان كه حضرت محمد(ص) درباره ظهور موعود می فرمایند :«یأتی عَلی اُمَّتی بِزَمَن ٍ لا یبْقی مِن الْاِسلامِ اِلَّا اسْمُهُ ولا من القرآنِ اِلّا رَسْمُهُ، فَحینَئِذٍ یأْذَنُ اللهُ تباركَ و تعالی لَهُ بِالْخُروجِ فَیُظْهِرُاللهُ الْاِسلامَ بِه و یُجَدِّدُهُ» یعنی زمانی می آید كه در میان امت من باقی نمی ماند از اسلام جز اسمی و از قرآن جز خطوط و رسمی . در چنین وقتی خدای تبارك و تعالی مهدی موعود را به اظهار امر مأمور خواهد فرمود و به سبب او دین اسلام- كه دین سلامتی و تسلیم در برابر اراده الهی است (به یادداشت شماره 63 مراجعه شود)- ظاهر می شود و آئین الهی تجدید می گردد (برای دیدن مآخذ اسلامی آن به كتاب «فرائد» از جناب ابوالفضائل گلپایگانی، و رساله جناب صدرالصدور مراجعه فرمائید).


� ترجمه به نقل از «فراسوی اختلاف مذاهب» ص 105.


� آثار قلم اعلی، ج 6، ص 264 منظور از مطالع ظنون و اوهام، رهبران و علمای غافلی است كه در متن ذكرشان رفت.


� در جامعه شناسی نیز پدیده ای مطرح است تحت عنوان «قوم مداری» كه طبق آن یك قوم خود را بالنسبه به بقیه مدار عالم و برگزیده امم می داند (به «زمینه جامعه شناسی» ترجمه آریا نپور و سایركتب مربوط مراجعه شود.)


� از جناب نعیم شاعر معروف بهائی.


� در این مورد علامه مرحوم فیض كاشانی در تفسیر صافی در ذیل آیه قرآن، «اِقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»، می نویسد: «القمی قال اِقتربتِ القیامَةُ فَلایكونَ بعدَ رسولِ اللهِ اِلَّا الْقیامةُ و قدِ انْقَضَتِ النُّبوَّةُ و الرِّسالةُ. قال ورُوِیَ ایضاً قال خروجُ القائمِ» (به نقل از قاموس ایقان، ج1 ،ص 56، برای معنی حقیقی قیامت به یادداشت شمارة 67 مراجعه شود.)


� برای توضیح مفصل دعاوی خاتمیت و انحصار حقانیت یك دین توسط علمای هر یك از ادیان در كور آدم و معنی حقیقی آن و این كه هر دین و امت آن دوره و اجل و پایانی دارد، به كتب كثیره بهائی مراجعه شود. از جمله: «ایقان»، «جواهر الاسرار»، «لوح شیخ نجفی»، «سوره ایوب»، «آثار قلم اعلی»، ج7، صص 233-227؛ «مائده آسمانی»، ج 7، ص 69 (همه این ها از آثار حضرت بهاءالله)؛ فرائد؛ قاموس ایقان،ج1،صص320-261؛ جزوة خاتمیت تالیف روحی روشنی؛ اسرارالآثار، ج3، ذیل لغت خاتم؛ دلائل العرفان... و برای دیدن منظور از كامل بودن هر دین و از جمله اسلام، كه منظور از آن كامل شدن رسالت و ماموریت هر پیامبر در دور خود می باشد، علاوه بر رجوع به منابع مذكور، مراجعه فرمائید به ترجمه كتاب اصول كافی از مرحوم كلینی، چاپ تهران، 1348،ج1، ص 284، و ج2،ص49. و برای ملاحظه معنی و منظور از آیات 19 آل عمران، «اِنَّ الدّینَ عندَاللهِ الْاِسلامُ»، و همان سوره آیه 79، «ومَنْ یبْتَغِ غیرَالاسلامِ دیناً فَلَنْ یقْبَلَ مِنهُ»، كه در آن منظور از اسلام، مفهوم عام آن به عنوان دین كلی «تسلیم در برابر ارادهء خدا» كه حقیقت دین همه ادیان كور آدم است، می باشد و نه اسلام خاص محمدی، علاوه بر همان منابع فوق مراجعه فرمائید به كتاب «قرآن در اسلام» از استاد علامه سید محمد حسین طباطبائی چاپ دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، صص 12-11. شایان ذكر است در بین پیروان و علمای ادیان دیگر نیز همین شبهه خاتمیت و كامل بودن مطرح است. به عنوان نمونه مراجعه فرمائید به: سِفر خروج تورات، باب 27 آیه 21، و باب 31، آیة 16؛ مزامیر داوود، 119، آیة 44، و مزمور 19 آیات7-8 (در یهودیت) ؛ انجیل متی، باب 5 آیات 18- 17؛ انجیل لوقا، باب 16، آیات17-16 و باب 21، آیة 33؛ انجیل متی، باب 24، آیة 35؛ انجیل مرقس، باب 14، آیه 31 (در مسیحیت).


� برای دیدن توضیحات مفصل در این مورد به آثار بابی و بهائی و از جمله كتب مذكور در یادداشت 63، و نیز كتاب «بیان فارسی» از حضرت باب؛ تفسیر سوره «والشمس» از حضرت بهاءالله؛ مفاوضات؛ برهان واضح؛ رساله استدلالیه صدرالصدور؛ محاضرات؛ استدلالیه منثور و استدلالیه منظوم نعیم؛ فصل الخطاب؛ استدلالیه افشار؛ چهار جلد قاموس ایقان، دلائل العرفان؛ بهجت الصدور؛ انوار هدایت؛ گلشن حقایق، «استدلالیه اهل حق، از صحیح فروش» و سایر كتب استدلالی بهایی مراجعه شود. شایان ذكر است كه كلمات وحیانی دارای معانی باطنی و ظاهری زیادی است كه باید با توجه به مقام آن تشخیص داد كدام وجه از معنی آن مورد نظر است. حضرت بهاءالله در كتاب مستطاب ایقان و نیز تفسیر سوره «وَالشَّمس» قرآن مجید، مندرج در مجموعه الواح مباركه چاپ مصر، ص17-2، این حقیقت را توضیح فرموده اند.


� به منابع یادداشت 64 مراجعه شود.


� كتاب امرو خلق جلد یك و دو در یك مجلد، ص 406. برای اصل تطابق علم و دین، رجوع شود به كتاب پیام ملكوت، صص 95-74،... ؛ دیانت بهائی آیین فراگیر جهانی، صص 123-120؛ مجلدات خطابات و مكاتیب حضرت عبدالبهاء.


� به عنوان نمونه یكی از چند معنی قیامت، قیام موعود یك دین است، چنان كه در انجیل یوحنا باب 11،آیه 24 تا 26 می نویسد: «... به وی گفت می دانم كه (برادرم) در قیامت روز باز پسین خواهد برخاست. عیسی بدو گفت من قیامت وحیات هستم؛ هر كه به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر كه زنده بُوَد و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد...» واز همین بیان روشن است كه منظور از زنده شدن مردگان نیز زنده شدن به حیات ایمانی است. عین همین مفهوم درباره موعود اسلام در آثار اسلامی ذكر شده است، چنان كه در تفسیر صافی و بحارالانوار معنی آیه 16 سورة حدید«اِعْلَموا اَنَّ اللهَ یحْیی الارضَ بَعدَ مُوتِها» از حضرت باقر روایت شده،«یحْیهَا اللهُ تعالی بِالْقائمِ بعدَ موتِها، یعنی كُفرِ أَهلِها وَ الكافرُ مَیتٌ» (خدا زمین را زنده می گرداند به قائم بعد ازمردن آن؛ یعنی كافر شدن اهل آن وكافر مرده است). و در ترجمه بحارالانوار، ج13 طبع 1332ه ق، ص280، در تفسیر آیه 69 سورة زمر، «وَ اَشْرَقَتِ الارضُ بِنورِ رَبِّها»، ازحضرت صادق روایت شده، «اذا قامَ قائِمُنا اَشرقتِ الارضُ بِنورِ ربِّها» (روزی كه قائم ما قیام فرماید زمین به نور پروردگارش روشن گردد). ونیز فرموده است، «اذا قامَ القائمُ، قامتِ القیامةُ» (هنگامی كه قائم قیام كند،قیامت بر پامی شود). وهمین معنی را مولانا جلال الدین رومی(مولوی)در مثنوی خود تكرار نموده است:


هین كه اسرافیل وقتند اولیا	/  مرده را زیشان حیات است ونما


جانهای مرده اندر گور تن	/  بر جهد زآوازشان اندر بدن...الخ.


وچنین بوده است كه صاحب «كتاب مرآت الانوار» احادیث مربوط به تاویل آیات متشابهات رامورد بحث قرار داده وپس ازمشاهده اخبار واحادیث ائمه اطهار (ع) درباره معنی «قیامت» اعتراف نموده است كه كلیه آیات قرآن درباره قیامت كبری، تاویل به «قیام قائم موعود» شده است. (دراین مورد همچنین مراجعه شود به قاموس ایقان،ج1، صص57-52،وجلدهای دیگر آن ذیل لغت قیامت، ونیزكتب مذكور در یادداشت 64.)


� برای توضیح نامحدودبودن «كمالات» مراجعه شود به مفاوضات، ص 179-174.


� رجوع شود به یادداشت 52 ونیز «ظهور عدل الهی؛» با نظم جهانی بهائی؛ بیانیه وعده صلح جهانی.


� پیام ملكوت، صص196-195.


� همان، ص 197.


� همان،صص 166-165.


� طبق آماری، تاریخ 6000 ساله بشر، فقط 200 سال، اگر متوالی حساب شود، خالی از جنگ بوده(حكایت دل، علی اكبر فروتن، ص 309).


� پیام ملكوت، صص169-167.


� همان، ص171.


� همان، ص175.


� همان، ص176.


� همان، صص179-178.


� همان، صص182-181.


� ترجمه نظم جهانی بهائی، ص103. 


� جزوه دیانت بهائی یك آئین جهانی.


� برای بحث مفصل حقایق مزبور، از جمله مراجعه شود به: لوح مقصود؛ آثار قلم اعلی، جلد7، صص128-125، لوح حضرت بهاءالله خطاب به ملكه ویكتوریا(انگلستان)، خطابات عبدالبهاء ج2، ص74و 267 به بعد و321 به بعد و255 به بعد، و ص60 به بعد، وص43؛ پیام ملكوت، صص99، 594، 12، 125، 260، 8تا27، 43، 274؛ 74-42، 101-96، 278-244، رساله مدنیه ص85و72...؛مائده آسمانی، ج5، ص41؛ ...،امروخلق ج3،ص 201و258؛ مكاتیب عبدالبهاء جلد1ص404؛ امروخلق ج4، ص468،...، خطابات1 ص44و45و59و217،...؛ مكاتیب ج3 ص107(لوح لاهای)و109،...، قد ظهر یوم المیعاد، نظم جهانی بهائی، حال و آینده جهان، بیانیه وعده صلح جهانی، پیام 9شهرالعزه 135 ، زمینه جامعه شناسی ترجمه آریانپپورصص 386-385و 400-399و فصل19، و 393- 392؛مبانی سیاست، عبدالحمید ابوالحمد،ج1ص87؛ كتاب «كلیات فلسفه» پاپكین واسترول صص185-186، 137-142؛ شناسایی وهستی، ترجمه دكتر داودی فصل 10وص132؛ جامعه سالم، اریك فروم صص281-264و87-86؛ مكاتب سیاسی معاصر ازویلیام ابنشتاین وادوین فاگلمان؛ روانشناسی اجتماعی، الیوت ارونسون، فصل6؛ دانشنامه سیاسی آشوری ذیل لغت جنگ؛ سیمای نظام اقتصاد بهائی، جناب بخت آورصص    24-27...


� آثار قلم اعلی ص130-124.


� برای دیدن بشارات مزبور علاوه برمنابع مذكور در یادداشت های6و62 تا64و67، رجوع شود به الواح ملوك ازحضرت بهاءالله وچهار جلد كتاب «قرن بدیع» ازحضرت ولی امرالله وكثیری دیگر از آثار بابی و بهائی.


� لزوم آشكار شدن ادیان آسمانی وتوجه به جنبه های روحانی حیات بشری دربحرانی ترین شرایط جامعه انسانی، مورد تاكید متفكرین جهان نیزمی باشد؛ متفكرینی چون تولستوی، آرنولد توین بی، سوروكین، اریك فروم، فریتجوف كاپرا، الوین تافلر، ماریلین فرگوسن، جان نایزبیت، اروین لازلو،... در مورد ایشان ونظراتشان ازجمله رجوع شود به كتاب دیانت بهائی آئین فراگیر جهانی، صص268-266؛ مجله آهنگ بدیع، شماره 345، سال32، مقاله آراءواندیشه ها درباره بحران كنونی جهان؛ ایران زادگاه آئین بهائی، از ج فناییان؛ كتاب دوران دگرگونی درعلم،«جامعه وفرهنگ جهانی،» از فریتجوف كاپرا؛ «باغبانان بهشت خدا»؛ فراسوی اختلاف مذاهب؛ «جامعه سالم»؛ جهان در آستانه قرن21، ازهوارد پرلموتر؛... به عنوان نمونه اریك فروم درجامعه سالم صص368-358 می نویسد: «آیا بدون توجه به دین می توان ازتحول روحانی ومعنوی جامعه سخنی به میان آورد؟ ... نابجا نیست اگر عقیده داشته باشیم دین جدیدی كه درچند صد سال آینده گسترش خواهد یافت، دینی كه مربوط به رشد انسان است، دارای شمول و خصوصیت جهانی بوده، انسانها راباهم متحد گردانده، كلیه دستورات انسانی ادیان شرق و غرب را دربرداشته، دكترین آن مخالف بصیرت منطقی انسان امروز نبوده وتاكید بر زندگی خواهدداشت ...البته نمی توان دین رااختراع كرد، بلكه معلم بزرگی آن راعرضه می كند، همانطور كه درقرن های گذشته به موقع به ظهور رسیده است.»


� مورد مشابه نزدیكی دوظهور پی درپی، مربوط به ظهور حضرت یحیی بن زكریا، یا یوحنای تعمید دهنده است كه در عین این كه مبشر ومژده دهنده به ظهورحضرت مسیح بودند، خود نیز نبی مستقل وصاحب احكام وامت بودند. حضرت مسیح در ایام دعوت حضرت یحیی، به دست وی تعمید یافتند، درحالی كه مقامشان ازیحیی بالاتر بود(كتاب بدیع، صص163-160؛ انجیل یوحنا، باب1). حضرت یحیی به فرمان هرود(آنتیپاس)به شهادت رسیدند. شباهت های زیادی بین دوظهور پی درپی حضرت یحیی ومسیح، با دوظهور حضرت باب وبهاءالله وجود دارد كه دركتب بهائی به آن اشاره شده است.


� رجوع شود به یادداشت6 و84.طبق بند14ازرساله یهودا از متون مسیحی، حتی ازخَنوخ كه هفتمین پشت حضرت آدم بوده است.(تورات سفر پیدایش باب5 آیه19)نیزدرباره دوظهورجدید خبر داده شده است.


� به منابع مذكور در یادداشت64 مراجعه شود.


� شایان ذكر است كه هندوها نیز معتقدند كریشنا باز خواهد گشت ونیز بودائیان معتقد به ظهور موعود خود به نام میترا كه بودای پنجم وبودای محبت واخوت وصلح جهانی است، می باشند كه در یوم آخر قیام خواهد كردو جهانیان رابه صلح ووحدت دعوت خواهد نمود (قرن بدیع جلد2صص20-16؛ تاریخ آئین مزدیسنی، آئین هندو، آئین بوداوكنفوسیوس، ازمحمد علی فیضی، چاپ كیهان، 14/6/47، ص107).


� در این مورد كه علت ایمان یاعدم ایمان به یك ظهور جدید، اعمال و رفتار خوب و بد خود مردم است به اوایل بحث «لزوم دین وضرورت تجدید و استمرار ادیان» در همین متن ویادداشت های26-22 رجوع فرمائید.


� همان.


� برای توضیح مفصل به منابع مذكور دریادداشت های64و67و...مراجعه شود.


� به یادداشت 6 مراجعه شود.


� حتی مدت زمان مراحل تدریجی ظهور حضرت باب نیزدر قرآن مجید واحادیث اسلامی ذكرشده است، چنان كه در بحارالانوارجلد13، مدت ظهورقائم را5 سال،7سال و9 سال ذكر نموده است و سال 19 ازظهورشان رانیز نهایت مدت آئینشان مقرر فرموده است؛ به این ترتیب كه تا قبل ازسنه5، ادعای بابیت وقائمیت فرمودند، تاقبل از سنه 7 مظهریت واستقلال آئین خود را علنی فرمودند، ودرسنه9 نیز كه دوره بابی تمام ودوره موعود حضرتشان، یعنی حضرت بهاءالله آغاز گردید. درهمین جا بایداشاره شود كه امور مربوط به موعود ادیان در كتب قبل ذكر شده است.(از جمله برای دیدن حدیث مربوط به سنة 5و7و9 و 19 رجوع شود به ردیة مفتاح باب الابواب، ص43 وكتاب بِحارالانوار، جلد13).


� منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی، نشر 134 بدیع صص85-84.


� دلائل السبعه ازحضرت باب. در احادیث اسلامی نیزآمده است كه ازعلامت های قائم موعود تقیه ومخفی نمودن مقامشان می باشد.(ایقان، ص197؛ بحارالانوارج13) شاید همین روش تقیه بوده است كه بعدها ردیه نویسان علیه امر بابی نوشتند حضرت باب توبه كرده اند و برای اثبات آن جعلیات و اكاذیبی ترتیب دادند، حال آن كه ایشان ابداً توبه نكردند و رسالتشان رابه پایان رساندند و در راه امرشان تاآخر زندگی تحمل بلایا كردندوشهید هم شدند. چنان كه بر عدم توبه ایشان حتی دشمنان ایشان نیز گواهی دادند (مثل كریم خان كرمانی شیخی؛و زعیم الدوله دركتاب مفتاح باب الابواب). برای بحث مفصل در این مورد رجوع فرمائید به كتاب «بیان حقایق» كه نویسنده آن جناب سید عباس علوی خود قبل ازایمان به ظهور بابی وبهائی ازعلمای مذهبی شیعه و مدرسین حوزه علمیه مشهد وصاحب مقام و منبر بوده است.


سایر انبیاء نیزبه علل مشابه ادعای خودرا تدریجی آشكار می فرمودند، چنان كه حضرت محمد نیز حداقل 3 سال مخفیانه دعوت به رسالت خود می فرمودند.حضرت مسیح نیز چنین كردند(رجوع شود به متی 17 آیه 20؛ لوقا9آیه 21، و 23آیه3-4؛ انجیل یوحنا16، آیه31-25.)


� رجوع شود به ایقان؛ فصل الخطاب؛ رساله ءاستدلالیهء صدرالصدور؛ بحارالانوار، ج13؛ اصول كافی؛...


� در این مورد وبرای دیدن اسامی بعضی ازآن ها مراجعه شود به ایقان ص179-172.


� در این مورد به توضیحات بی نظیر حضرت بهاءالله دركتاب مستطاب ایقان، صص172-155 مراجعه فرمائید. سرعت قلم وحیانی ایشان فقط بین مؤمنان معروف نبوده؛ بلكه حتی دشمنان ایشان نیزدر كتب ردیه شان، به آن شهادت داده اند (به عنوان نمونه كتاب «تحقیق در تاریخ وعقاید:شیخی گری، بابی گری، بهائی گری، ...وكسروی گرائی» از دكتر یوسف فضائی، با تجدید چاپ در سال 1363ه ش، ص138). «به شهادت خودشان در هر 5 ساعت 1000 بیت نازل می فرمودند و در دوشبانه روزمعادل تمام قرآن مجیدازقلمشان نازل به طوری كه فقط در3سال اول ظهورشان(یعنی تا سجن ماكو) بیش از500000 بیت نازل فرمودند (نیم میلیون بیت درسه سال) درمقایسه باحدود6000 آیه قرآن در 23 سال.»(سلطان رسل حضرت رب اعلی، ص50).


� درحدیثی می فرماید:« يَهدِمُ ما كانَ قَبْلَهُ كما هَدَمَ رسولُ اللهِ اَمْرَالْجاهِلیةِ»(ازبین می برد آن چه راكه قبل ازاوبود همانطوركه حضرت محمد جاهلیت رامنهدم فرمود).ونیز: «تمام ادیان ومذاهب را ازمیان برمی داردتاجزدین خالص، دینی ومذهبی در عالم باقی نماند...پس بدعتی رانمی گذارد مگرآن كه آن را زائل وباطل می كند.» ومنظور از جاهلیت مزبور ومذاهب ناخالص، همان تعصبات وتقالید و بدعت هایی است كه علما ومجتهدین فاسد به ادیان الهی بسته اند. چنان كه درحدیث می فرماید: «...درزمان وی جزدین خالص از رای ونظر باقی نخواهد ماند، در غالب احكامش با آراء علما مخالفت می كند. به این جهت آنان ازآن آقا ملول می شوند، زیرا خواهند دانست كه بساط اجتهاد آنان درهم پیچیده می شود.» وبه دلیل آوردن همین دین خالص وكتاب واحكام جدید است كه اكثر دشمنان ایشان نیزاز علمای مذهبی بودند، چنان كه بازدرحدیث می فرماید: «ظاهر می شود از بنی هاشم جوانی صاحب كتاب واحكام جدید... وبیشتر دشمنان اوعلما هستند.» (برای همه این احادیث رجوع شود به:ایقان؛ بحارالانوارج13؛ وردیهء مفتاح باب الابواب از زعیم الدوله، ترجمه حسن فرید گلپایگانی:صص43-30و...)


� كتاب بدیع، ص146؛ منتخبات آیات ازآثار حضرت نقطه اولی؛ نشر134بدیع.


� برای دیدن نمونه هائی ازآن هارجوع شودبه «منتخبات آیات ازآثارنقطه اولی؛» كتاب نقطه اولی از محمّدعلي فیضی؛ و...


� برای دیدن نمونه هایی ازاین پیشگویی ها رجوع شود به كتب «دلائل العرفان»؛ «فرائد»؛ «فصل الخطاب» ؛ استدلالیه منثور و منظوم نعیم؛ استدلالیه صدرالصدور؛ گلشن حقایق؛ استدلالیه اهل حق؛ ...پیش گویی هایی ازاین قبیل: نام ونسب وسال ومحل ظهور ومدت دوره دینشان، كتاب وتعالیم جدیدشان، بلایاوشهادت خودواصحابشان، دو غیبت صغری وكبرایشان برخلاف مفهوم وهم آلودغیبتی كه بیش از 1000 سال تصور شده است وصفات خود و اصحابشان، دشمنان ایشان كه اكثر ازعلمای مذهبی بودندوحتی زمان ومحل قیام آن ها علیه قائم، و....كه تماماً واقع شد.


� برای ازبین بردن تقالیدواوهام وتعصبات مزبوراست كه حضرت باب دركتاب بیان فارسی عمداً قوانین واحكام شدیدی تشریع فرمودند. چنان كه با بررسی مختصری روشن می گردد كه بسیاری ازاحكام بیان فقط برای منظور فوق تشریع شده ونه به عنوان دستوراتی كه برای مدتی كوتاه یاطولانی قابل اجرا باشد.(قرن بدیع ج1؛ انوار هدایت بند1545).


� سلطان رسل، حضرت رب اعلی، ص69، نیزرجوع شودبه یادداشت 108. 


� بیان فارسی،باب 14 ازواحد6؛ مائدهء آسمانی،ج7،ص40؛كتاب بدیع.


� مائده آسمانی، جلد7، ص309. 


108 منتخبات آیات از آثار نقطه اولی، ص73.   


109 بیان فارسی.  اشارات و بشارات حضرت باب درباره ظهورموعودشان، حضرت بهاءالله زیاداست، واز جمله اشارات صریحی كه فرموده اند تعیین دو تاریخ حداقل وحداكثر 1269(سنهء 9 از ظهورشان)و1279(19سال پس از ظهورشان)برای وقوع مراحل تدریجی سری وعلنی ظهورحضرت بهاءالله می باشد(در این موردازجمله رجوع شودبه سلطان رسل حضرت رب اعلی، ص69-61)وچنان كه دریادداشت94 ذكرشد در بحارالانوار نیز در حدیثی، سنة 9 از ظهور حضرت باب، پایان دوره امرایشان ذكرشده است كه مصادف باآغازظهور بهائی می شود.


� تورات، سفر پیدایش، باب25. اشعیا فصل11آیات 1 تا10؛ مفاوضات، ص48به بعد.


� پدر حضرت داود.كتاب اول سموئیل، باب 16، آیه 18.


� قرن بدیع،ج2، ص18-17.رسائل ورقائم، ص47-41.


� به یادداشت شمارة86مراجعه شود.


� این واقعه علاوه بر تواریخ بهائی، درتواریخ دیگر نیزذكر شده است. ازجمله روزنامه وقایع اتفاقیه كه روزنامه رسمی آن موقع بوده است. (قاموس ایقان، ج2، ص840-825). این واقعه نیزدراحادیث مربوط به ظهورقائم، ازجمله درروضه كافی ازحضرت صادق ذكر شده و درآن آمده است كه80 نفرعالی مقام در ری(طهران)به دست اولاد عجم یعنی ایرانیان كشته می شوند( ایقان ص 191)ودرجائی دیگراست كه كباراصحاب كشته می شوندجزیكی از آن ها(حضرت بهاءالله)كه باقی می ماندوبه عكا می رودواهل زمین را متحد می فرماید.(شرح استدلالیه منظوم نعیم، تالیف اشراق خاوری،ج1، ص463).


� حضرت باب می فرماید: «وفی سنةِ التِّسعِ انتم كُلَّ خیرٍ تُدرِكونَ» و درجای دیگر: «وفی سَنَةِ التِّسعِ انتم بِلِقاءِاللهِ تُرْزَقونَ.» (یعنی در سنه9 شما همه خیر را درك خواهید كرد وبه لقای خدا مرزوق خواهید شد). قابل توجه است كه درفرهنگ كتب آسمانی منظور ازدیدار خدا، ایمان به دو موعود كل ادیان آسمانی است كه در آخرزمان كورآدم ظاهر می شوند. در این مورد به منابع یاد شده دریادداشت های 64 و109مراجعه شود.


� به یادداشت های64 و109مراجعه شود.


� همانطوركه در یادداشت 99درباره سرعت قلم حضرت باب آمد، قلم وحیانی حضرت بهاءالله نیز بسی سریع تراز آن بود؛ به طوری كه دریك شبانه روزمعادل كل قرآن ازقلمشان نازل می شد، و به شهادت خودشان، دریك ساعت معادل هزاربیت؛ یعنی چیزی حدود 5 برابر سرعت قلم حضرت باب (قرن بدیع، ج2، صص145و246).


� ادعیه حضرت محبوب، ص393.


� مجموعه اشراقات، ص134-133.


� آثار قلم اعلی، ج7، ص130-124.


� دیانت بهائی یك آئین جهانی، ص6.


� این روند حدود150سال است كه آغاز شده وهنوزادامه داردو خواهد داشت تاوقتی كه درمان پزشك الهی زمان، حضرت بهاءالله، مورد توجه جهانیان قرارگیرد(قد ظهر یوم المیعاد؛ حال وآینده جهان؛...). خطاب ها و الواح به ملوك ورؤسای ادیان چندین دهه است كه چاپ شده و در دسترس است. هموطنان وخوانندگان عزیز به آن ها مراجعه فرمایند. دراین مورد نمونه هایی ازآثاربهائی قبلاً ذكرشد. این نمونه ها درمتن مربوط به یادداشت های 48 تا 57 مندرج است حتماً مراجعه شود.


� از نكات حیرت انگیز، آن كه دركتب آسمانی ومتون دینی كورآدم، اشارات وبشاراتی است كه منطبق باجانشینی حضرت عیدالبهاءوحضرت ولی امرالله ونیزتشكیل بیت العدل اعظم است(4جلدقرن بدیع؛ رسائل ورقائم جناب ابوالفضائل، ص150؛ انوار هدایت؛ اركان نظم بدیع؛...) 


� مشابه با حضرت باب شؤون مربوط به ظهورحضرت بهاءالله نیز درمتون دینی قبل پیش بینی وبشارات داده شده . ازجمله نام ونسب ومحل وسال ظهورومدت رسالت وأعظمیت ِ مقام ایشان نسبت به رسل ِ سابق، حالات اصحابشان وهجرتشان به اراضی مقدسه وعكا ونسخ حكم جهادو....( دراین موردمراجعه شود به همان منابعی كه دربارهء بشارات راجع به حضرت باب دریادداشت های قبلی ــ ازجمله شمارهء103ــ  ذكرشد.) به عنوان نمونه دراحادیث اسلامی دربارهء رجعت حسینی كه ظهورحضرت بهاءالله است، دورهء رسالت 40سالهء ایشان واین كه مهدی راامام حسین دفن می نماید(بحارالانوار،ج13؛ استدلالیهء منظوم نعیم) وعیسی( حضرت بهاءالله) رجعت می نماید(منظوررجعت صفاتی است، نه ذاتی) وپیرو مهدی (حضرت باب) می شودوپشت سراونماز می گذارد، آمده است كه تماماً چنین نیزشد وطبق دستورحضرت بهاءالله بقایای جسدحضرت باب را حضرت عبدالبهاء درحیفا دفن كردند، ونیزحضرت بهاءالله قبل ازاظهارامرخودشان، بابی بودند وپیرو حضرت باب.


� برای ملاحظه عاقبت ظالمین مزبورازجمله مراجعه شود به: قد ظهر یوم المیعاد؛ حال وآینده جهان؛ چهارجلدقرن بدیع؛ توقیع نوروز101بدیع؛... .


� ازجمله آنان عبارتنداز:ملكه ماری ازرومانی؛ نوفل افندی طرابلسی؛ شیخ محمد عبده، عبدالرزاق الحسنی نویسنده عرب؛ اقبال لاهوری، گاندی، چیكائوفوجیساوا، ادوارد بنش ومازاریك هردو از رؤسای اسبق جمهوری چكسلواكی؛ مادام ایزابل گرنژواسكی، هلن كلر، ماركوس باخ، ادوارد مونته، گوبینو، ادوارد برون، بعضی روسای جمهورامریكا چون ویدروو ویلسون وفرانكلین روزولت، دیونی سیوس اس دیواریس یونانی، پروفسور هربرت میلر، پروفسورتوماس كلی چین، چارلزبودوین، پروفسور آرمینیوس وامبری، پروفسور بنیامین جوت، آندره كارنگی، آدمیرال پری كاشف امریكایی قطب شمال، الكساندرگراهام بل، دیویداستار، اگوست فورل، هنری برگسون، تولستوی، اروین لازلو متفكر فرانسوی، پروفسوروارن واگار؛ سید محمد علی جمال زاده، دكتر عباس اقبال آشتیانی، استاد مجتبی مینوی، استاد ناصرالدین صاحب الزمانی، دلارام مشهوری در كتاب رگ تاك، گروه آریا درسایت اوهام زدایی؛ احمد اشرف؛ بعضی شخصیت های جهانی در سازمان ملل؛...برای دیدن نظرات بی نظیر آنان ازجمله مراجعه شود به دو جلد بدایع الآثار؛ خطابات عبدالبهاء؛ 4جلدقرن بدیع، دیانت بهائی یك آئین جهانی، «اظهارات وشهادت مستشرقین ونویسندگان وبزرگان ممالك غرب» ازذكرالله خادم؛ دیانت بهائی آئین فراگیرجهانی؛ بیانیه قرن انوار،مورخ نوروز158؛ ایران زادگاه آئین بهائی؛ مجلدات كتاب «عالم بهائی؛» «اقداح الفلاح؛» «باغبانان بهشت خدا؛» «ایران آینده» از جمشید فنائیان؛ برهان واضح؛ مجلدات پیام بهائی؛ دائره المعارف بریتانیكا؛ رگ تاك؛ سایت های اینترنتی جامعه بهائی درسراسردنیامثل:


www.persian-bahai.org, news.persian-bahai.org, reference.persian-bahai.org, www.aeenebahai20.info, www.noghtenazar2.info, www.negah28.info, www.velvelehdarshahr31.info, www.ohamzodai.com, www.bahairadio.org


و روزنامه های مشهوری چون لوموند، تایمز، فرانكفورترالگماینه، زایتونگ،... . ؛ و فرهنگ معین،ج5، ص363؛ و یادداشت شماره133،...


� ایران زادگاه آئین بهائی ص64.


� دیانت بهائی آئین فراگیر جهانی، ص5. همانطور كه از متن مشهود است دو دین بابی وبهائی فرقه هائی از اسلام یا ادیان دیگر نیستند، بلكه ادیانی مستقلند(«فرائد»؛ بیانیه محفل روحانی ملی ایران تحت عنوان: «دین است و فرقه نیست»؛ كتاب دیانت بهائی آئین فراگیر جهانی).


� نشریه مؤسسه معارف عالی امر در ایران.


� پیام 26 نوامبر 2003 بیت العدل اعظم به بهائیان ایران؛ بیانیه قرن انوار.


� كتاب خط سوم، ص 380 به بعد.


� آثار قلم اعلی، ج6، ص244.


� مژده باد ایرانیان عزیز راكه این «مُفْلِحون» خیلی خیلی بیش ازپیش درحال ظهور وبروزند، وامروزه ملاحظه می شود كه چگونه بعضی ازایشان به گفتار و كردار و قلم، بی تفاوتی وسكوت دیرینه راشكسته اند و خود با مراجعه وتحقیق درآثار وكتب بهائی، مشغول نوشتن حقایق وحتی دفاع از آن در برابر تهمت هاو دروغ های بیش ازیك قرن ونیمهء مخالفین ومنكرین ظالم، شده اند.اینك، حداقل باوجوداینترنت، یافتن این هموطنانِ شجاعِ سكوت شكنِ منصف، كاری دشوار نیست. (به عنوان نمونه مراجعه شود به یادداشت شمارة 126ونیزسایت اینترنتی www.ohamzodai.com).


� برای دیدن این بشارت به منابع مذكور در یادداشت های 63 و 64 و126 و...مراجعه شود.


� زمینه جامعه شناسی، ص125.


� ایقان، ص189؛ قاموس ایقان، ج2، ص1108-1106. برای توضیح معنی عام آن رجوع شود به مائدهء 8، ص189؛ مائده4، ص169؛ اشراقات، صص154و216؛ مائده5 ، ص98-97؛ مائده 2، صص8-9؛ مكاتیب ج3ص437؛ مفاوضات ص51؛ توقیعات ج1، ص228؛ مجله پیام بهائی شماره162، ص3-4؛ برنامه ضیافت نوزده روزه مورخ16/6/1357و20/9/1374؛ جزوه درسی: 


Physics, p110, Energy& technology, 


ص120، دانشگاه ایندیانا.


� ایقان، ص198.


� برای تشریح آن رجوع شود به مفاوضات صص52-44. به عنوان نمونه طبق آماری كمّی ازآثاربابی وبهائی باید ذكر كرد تاحال 100جلدآثارازحضرت بهاءالله شامل2600 مكتوب یارساله یاكتاب، 6000 لوح ازحضرت عبدالبهاء، 2300 اثر ازحضرت ولی امرالله، وده هااثرازحضرت باب، درحدود400موضوع، در مركزجهانی بهائی جمع آوری شده(ایران زادگاه آئین بهائی صص6-5).


� مكاتیب ج1صص324-307.


� توقیع «هدف نظم بدیع جهانی.»


� برای توضیح بیشتر، رجوع شود به مجله پیام بهائی شماره152صص31-27 ونیزبه یادداشت شماره156. درتقسیمی دیگر، حضرتشان، ضمن تشبیه آن جریان الهی به رشد یك دانه، مراحل ده گانه�ای برای آن توصیف می فرمایند كه خلاصهء آن را می توان به شكل ضميمهء1 ملاحظه نمود. تقسیم مزبور ازحضرت شوقی ربانی ولی ملهم امر بهائی است كه در پیام چهارم می 1953 حضرتشان ارائه شده است. برای دیدن عین بیان مبارك مراجعه شود به مجله اخبار امری، سال چهل وسوم، مورخ1343هجری شمسی. همچنین برای توضیح بیشتر مراجعه شود به توقیع رضوان 105 بدیع ازحضرتشان. برای دیدن نمودار «مراحل ده گانه رشد درخت ظهور الهی از عهد آدم تا وحدت عالم» به ضمیمهء 1 مراجعه كنید.


� در قسمت های قبل نمونه هایی ازآثاربهائی درمورداین حقیقت آورده شد(ازجمله بیان حضرت شوقی ربانی مربوط به یادداشت شماره55).


� درقسمت های قبل ازآثاربهائی، درموردغفلت بشرازدین وپرستش بت های خودساخته بشری وعذاب حاصله ازچنین غفلتی آورده شد(رجوع شود به متن مربوط به یادداشت های 26تا55).


� پیام بهائی، شماره 252، ص41.


� سایت �HYPERLINK "http://adherents.com"�http://adherents.com�.


� دراین موردبه «قرن بدیع،» ج4، فصل23وصص290-288؛ توقیع رضوان 105؛ توقیع نوروز113 بدیع؛ بیانیه قرن انوار؛ جزوه سطوت میثاق، شمارة 1و2،مراجعه شود. شایان ذكر است كه طبق پیش بینی های حضرت بهاءالله، عبدالبهاء و ولی امرالله، اقدامات شدیدی علیه امربهائی درآینده، به مراتب بیشتر ازقبل، انجام خواهد شد؛ ولی طبق پیش بینی همان طلعات مقدسه، امر بهائی ونظم بدیع واداری آن برجمیع مشكلات غالب خواهد شدو بالاخره سبب اصلی تحقق صلح جهانی و وحدت عالم انسانی خواهد بود(رجوع شود به: امروخلق، ج4؛ پیام های 9شهرالعزة135بدیع(15سپتامبر1978)بیت العدل اعظم و رضوان 2006،و...).


� آمار سال2001ازسایت �HYPERLINK "http://adherents.com"�http://adherents.com� گرفته شده است.


� به عنوان نمونه رجوع شود به سایت های مذكور در یادداشت126.تعداد ایستگاه های رادیوبهائی درسال1992، هفت مورد بوده است.


� روابط صمیمانه ومحبت آمیزاهل بهاودوستان غیر بهائیشان چه درایران وچه سایر نقاط، خود داستان شورانگیز جداگانه ای دارد كه دراین جا مجال پرداختن به آن نیست. فقط می توان گفت «جانمان فدای آن دوستان غیر بهائی باد.» (رجوع شود به متن مربوط به یادداشت133) . همچنین ازآن چه در متن –چه در این جا و چه در قبل وبعدازآن-گفته شد منظور این نیست كه اهل بها خود رابهتر و برتراز دیگران می دانند، بلكه ایشان نیزمانند همه عاشقان خداوحقیقت،كه ارواح ودلهایشان متحداست، آرزو دارند و می كوشند كه به صفات واخلاق حسنه ای كه مربیان آسمانی توصیه و دستور فرموده اند، بیش ازپیش آراسته گردند؛ زیرا مزین شدن به این صفات واخلاق معنوی را اصلی ترین عامل برای رسیدن به وحدت عالم انسانی وصلح جهانی می دانند.


� برای جمع آوری فهرستی ازآن اقدامات وتاثیرمثبت آن ها درفرهنگ ایران، ازجمله رجوع شود به منابع بهائی وغیربهائی مذكوردریادداشت شماره126. درآن منابع نقش جامعه بهائی ازجمله درزمینه های بهداشت عمومی(پزشكی وپرستاری، تاسیس حمام های بهداشتی،...) تعلیم وتربیت(ازجمله ایجاد مدارس بهائی درسراسرایران حتی بعضی ازدهات، با شاگردان ازهمه ادیان و مذاهب برای دختران وپسران هردو در زمان حضرت عبدالبهاء كه بعدها درزمان حضرت ولی امرالله وسلطنت رضاشاه پهلوی به حكم وی بسته شدند)؛ علم و صنعت و تجارت و كشاورزی وهنر(ازجمله معماری، ادبیات، موسیقی، خط،...وارتباط با مؤسسات علمی دنیا)؛ توسعه آزادی حقیقی معتدل وحقوق بشر- نه تنها در ایران بلكه درجهان-ازطریق عملی تحمل زجروحبس وشهادت ومحرومیت های گوناگون وكمك به ترك تعصبات وتقالید، و ایجاد عملی و نشان دادن نه تنها مدارای مذهبی وعقیدتی بلكه عشق به دگراندیشان كه خودموجب ایمان گروهی ازهموطنان عزیزازاقلیت های مذهبی زرتشتی ویهودی وسنی-علاوه بر خیل عظیم شیعیان نسبت به آن ها-به امربهائی گردید، و ترویج حقوق زنان وكودكان به خصوص دختران؛ وبسیاری موارددیگر، بیان شده است.(ملت ایران اینك مستحضر خواهند شدكه بلایایی كه جامعه بهائی تاحال تحمل نموده علیرغم سكوت وبی تفاوتی وبی اعتنایی بعضی از روشنفكران این مرزوبوم باآن سابقه درخشان درتمدن بشری، چقدر در رشد وتوسعه آزادی افكاروعقاید در ایران – وجهان- مؤثر بوده است (نیزرجوع شود به یادداشت شمارة158).


� شایان ذكراست كه حضرت محمد(ص)مایل بودند همه مسلمان شوند، آیه مباركه56ازسوره قصص نازل شد كه،«انَّكَ لاتَهدی مَنْ اَحْبَبْتَ ولكِنَّ اللهَ یهدی مَنْ یشاءُ». یعنی ای محمد توهدایت نمی كنی آن را كه دوست داری ولیكن خدا هدایت می كند هركه را بخواهد. حال وقتی پیغمبر خدا نمی تواند دیگران را هدایت كند مگر این كه خدا بخواهد، پس بهائیان كه خاك پای آن حضرت نیز نیستند، چگونه می توانند هموطنان عزیز یا دیگران را بهائی سازند. بهائیان فقط می توانند پیام الهی دین بهائی را به طالبان برسانندوبس، ازآن پس، تصمیم با خود هموطنان عزیزوفهیم است.


� رجوع شود به یادداشت شماره 126.


� دو جلدكتاب «بدایع الآثار» یا «سفرنامه،» تألیف محمود زرقانی ازهمراهان حضرت عبدالبهاءدرشرح سفرهای حضرتشان منتشر شده است وصورت نطق های ایشان نیزدرچند جلد «خطابات» چاپ شده است كه ازهموطنان عزیز تمنا می شود آن ها را ملاحظه فرمایند چه كه هم سبب افتخار ایران وایرانی است وهم متضمن راه حل های رفع بحران های امروز وفردای جامعه بشری ورسیدن به صلح ووحدت وسعادت حقیقی بشریت است.


� مكاتیب عبدالبهاء،ج3،صص:121-100 و 448 -447. 


� این الواح در مكاتیب ج3مندرج است.


� این نقشه ها كه درعصر تكوین دوربهائی، درزمان حضرت ولی امرالله شروع شده است و ادامه دارد به شرح زیر می باشد(برای ملاحظه تقسیمات دوربهائی به یادداشت 141 و ضمیمه ء آن مراجعه فرمائید): دوازده مورد نقشه های ملی كه همه تاسال1953میلادی پایان یافتند(به كتاب اسرار ربانی، ج3، ص227مراجعه شود). اولین نقشه جهانی كه حضرت شوقی ربانی آن را طراحی وراه اندازی فرمودند، نقشه ده ساله بود(1953تا1963)كه پایان آن به تشكیل بیت العدل اعظم درسال 1963، صدمین سال اظهار امرعلنی حضرت بهاءالله، آراسته ومزین گردید. از آن زمان به بعد نقشه های متعدد جهانی درادامه «فرامین تبلیغی» حضرت عبدالبهاء، توسط بیت العدل اعظم طراحی وهدایت واجرایی شده و می شود؛ به این شرح: نقشه های :9ساله (1973-1964)؛ 5 ساله (1974تا 1979)؛7 ساله(1986-1979)؛ 6 ساله (1992-1986)؛ در سال1992 به مناسبت صدمین سال صعود حضرت بهاءالله نقشه ای طرح نشد و اهل بهاء به تحكیم دستاوردهای نقشه های قبلی وشكرانه آن ونیزتجلیل ازمقام حضرت بهاءالله وتجدید عهد ومیثاق با آن حضرت پرداختندودرهمین سال دومین كنگره عظیم جهانی را كه ازشبكه های ماهواره ای به سمع ونظر میلیون هاانسان درجهان رسید، درتجلیل وشكرانه به آستان محبوب ابهایشان- كه با انتصابِ كتبی حضرت عبدالبهاء به عنوان جانشین حضرتشان دركتاب مستطاب اقدس وكتابُ عهدی كه وصیت نامه شان است، جامعه وامر بهائی راازاختلاف وتفرقه حفظ نمودندكه موجب یاس وشكست تفرقه جویان شد- برگزار نمودند؛ 3ساله(1996-1993)؛ 4 ساله(2000-1996)؛ دوازده ماهه(2001-2000)؛ 5ساله (2006-2001)؛ 5ساله (2011-2006)؛... فرایندی كه تا تحقق وحدت عالم انسانی وصلح عمومی ادامه خواهد داشت.


� آمار آن قبلاً آورده شد.


� از جمله:كنفرانس آموزش وپرورش برای همه درتایلند(1990)؛كنفرانس سران درباره كودكان درنیویورك(1990)؛كنفرانس محیط زیست سازمان ملل در ریودو ژانیرو (1992)؛كنفرانس حقوق بشر در وین(1993)؛ كنفرانس بین المللی جمعیت در قاهره (1994)؛ كنفرانس سران جهان در باره پیشرفت اجتماعی دركپنهاگ (1995)؛ كنفرانس زنان در پكن(1995)؛ سه كنفرانسNGO و سران ادیان و سران و رؤسای سیاسی جهان درجشن هزاره در سال 2000. اعتماد و احترام اعضای سازمان های غیر دولتی به جامعه جهانی بهائی چنان بوده كه نمایندگان آن به كرّات دعوت شده اند دربسیاری ازكنفرانس ها به جای آن كه فقط اعلامیه یابیانیه ای تسلیم كنند، به نطق و خطابه برخیزندو چنین امتیازی كه همه شركت كنندگان خواستارش بوده اند همواره نصیب نمایندگان بهائی شده است(رجوع شود به پیام رضوان 2006 بیت العدل اعظم، وبیانیه قرن انوار،صص:105-104). ازجمله بیانیه های مذكور این هاست: اعلامیه بهائی درزمینه حقوق وتكالیف بشر(1947)؛ اعلامیه جهانی درباره حقوق زنان(1947)؛ اقدامات بهائی برای پیشرفت حقوق بشر(1948)؛ نامه ای درباره نظریه بهائی درموردعبادت به سازمان ملل(1949)؛ پیشنهادهائی برای تجدید نظر درمنشورسازمان ملل(1955)؛ بیانیه وعده صلح جهانی(1985)؛ بیانیه رفاه عالم انسانی(1995)؛ بیانیه چه كسی آینده را رقم می زند؟(1999)؛ بیانیه جامعه بهائی در موردتعلیم وتربیت وآزادی عقیده(2001)؛ بیانیه جامعه بهائی درمورد بردباری نژادی (2001)؛ بیانیه جامعه بین المللی بهائی درمورد مبارزه با نژاد پرستی؛ بیانیه جامعه بهائی انگلستان درباره منع خشونت درخانواده(2001)؛ بیانیه خطاب به رؤسای ادیان(2002)؛ بیانیه درموردآزادی دین وعقیده(2005)؛...


شاید برای هموطنان عزیز این نیزجالب باشد كه بدانندجامعه بهائی مستقیم یاغیرمستقیم به شهادت حتی غیر بهائیان(یادداشت 126)درتوسعه وبلوغ نهادهای ملی وبین المللی بشر نقش قابل توجه داشته است. ازجمله آن كه پرونده مظالم وبلایای سه دهه اخیر وارده بر بهائیان ایران به عنوان پرونده استثنایی دهه های آخر قرن بیستم در كمسیون حقوق بشر سازمان ملل، به همراه پرونده های دیگر مظلومین غیر بهائی جهان امروز، موجب رشد كمّی و كیفی نهادهای حقوق بشر در جهان شد؛ به طوری كه كمسیون حقوق بشر با بیش از20سال سابقه محكومیت همه ساله و لاینقطع مظالم وارده بر بهائیان ایران، اخیراًاز حالت كمسیونی صرف و بدون قدرت اجرایی، به شورای حقوق بشر با اختیارات بیشتر تبدیل شد كه می تواند بیشتر ومؤثرتر به دفاع ازحقوق همه مظلومین جهان بپردازد.


همچنین باید اضافه كرد كه كنفرانس های فوق الذكر كه در سطح سران جهان در آخرین دهه قرن بیستم تشكیل شد، به فرموده بیت العدل اعظم، مصادیقی ازوحدت آراء درامورعظیمه، كه ازمراحل هفتگانه پیش بینی شده توسط حضرت عبدالبها است(یادداشت140)، می باشد.


� درست برعكس كتب درسی مدارس ودبیرستان های ایران دررژیم پهلوی وجمهوری اسلامی كه تاحال یا ذكری ازدیانت جهانی بهائی وبزرگترین اقلیت مذهبی درایران با بیش از300000 نفر پیرو نكرده اند، ویااگركرده اندجز كذب وتهمت های مذهبی وسیاسی ننوشته اند!


� به یادداشت146مراجعه شود.


� درقرآن مجید به شكلی نمادین این حقیقت بیان شده است كه شیطان ِ نفس كه در دوران كودكی بنی آدم موفق بر گمراه كردن غافلین می شد، دریوم قیامت كه ظهورموعود همه ادیان و آغاز دوره بلوغ بنی آدم و پایان مهلت داده شده به ابلیس ازطرف خداوند است(سوره اعراف، آیات 10تا28؛....)، دیگر همچون دوران طفولیت كورآدم، نخواهد توانست انسان ها را بفریبدوغلبه نسبی یابدوبین بشر اختلاف وجنگ اندازد. به این جهت است كه طبق وعود همه ادیان وطبق تعالیم حضرت بهاءاالله موعودكل انبیاء، جامعه بشری وارد دوره ای می شودكه به تدریج با قبول واجرای تعالیم بهائی خواهد توانست برعكس كورآدم بر نیروهای شیطانی تقالیدوتعصبات وخرافات وجنگ وجدال غالب آید وبه صلح ووحدت وآشتی دست یابد. آن چه امروز مشاهده می شود زوال تدریجی نیروهای شیطانی ماده پرستی افراطی وخدایان دروغین ازیك طرف، وتولد تدریجی نیروهای معنوی ازطرف دیگرمی باشد(برای بحث بیشتر به بیانیه قرن انوار و منابع مذكور دریادداشت63و64مراجعه شود).


� ازلوح مبارك خطاب به پاپ پی نهم. 


� آیات الهی، جلد1، ص 340. ازاین بیان مبارك معنی رجعت مذكور دركتب آسمانی نیزآشكار است كه عبارت است از رجعت صفاتی، نه رجعت ذاتی(برای تعمق درمعنی این حقیقت مهم رجوع شود به كتاب مستطاب ایقان ونیزمنابع مذكور دریادداشت63و64و96).


� به نقل ازپیام29دسامبر1990 بیت العدل اعظم.


� توقیعات، ج1، ص 310. درمورد مقام بلاوشهادت ازجمله رجوع شودبه: اشراقات، ص216؛ مائده آسمانی، ج4،صص 123 و169-168 و348؛ مائده آسمانی، ج8، ص189؛ تسبیح وتهلیل، صص34-33 و 62 ؛ آثارقلم اعلی، ج6 ، ص70؛ مائده آسمانی، ج5، ص165؛ منتخبات الواح وآثارمباركه مخصوص محافل تذكر، نشر130، صص134،213،244؛ امروخلق، ج3، صص21-14؛ ....


� برای دیدن نظرات مشابه، به یادداشت126مراجعه شود.


� دیانت بهائی آئین فراگیرجهانی، ص176.


� به بیان حضرت بهاءالله دراول همین مقال مراجعه شود.
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