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امر بـهائی جوانترين دين از اديان مستقّل جهان است و تجديد دين از اصول اين آئين 
است زيرا در هر زمان مقتضّيات جامعه بشری تغيير ميپذيرد و در هر عصری دينی 

بـهائيان معتقدند . جديد موافق با مقتضّيات جهان و نيازمندی جهانيان ظاهر ميگردد
جديدترين فرستاده الهی در ) ١٨٩٢ - ١٨١٧(، بنيانگذار امر بـهائی حضرت بـهاءاهللاکه 

سلسله پيامبران پيشين چون حضرت ابراهيم، موسی و بودا و زردشت و مسيح و 
که باالخره حضرت محّمد است و رسالتش برای ايجاد تمّدنی جديد و جهانی است 

  . بشر در اين زمان بدان نيازمند است

محور تعاليم پيام بـهائی وحدت عالم انسانی است يعنی وقت آن آمده است که 
. بشر از هر قوم و نژادی به يگانگی رسند و همه در ظّل يک جامعه جهانی درآيند

حضرت بـهاءاهللا فرموده است که خداوند بيمانند نيروهائی را در جهان بکار گماشته 
است تا آنچه را که بر حسب سّنتهای پيشين سبب جدائی و اختالف ميان اقوام و 
طبقات و اديان و ملل عالم گشته است از ميان بردارد و مهمترين کاری که امروز 
بشر بايد بآن پردازد وحدت عالم انسانی و تالش و کوشش در راه اّتحاد و اّتفاق اهل 

  .عالم است

از .  بـهائی بذل و هّمت و مساعدت در اين مسير استيکى از اهداف و مقاصد دين
 ميليون نفر از اکثر ملل و ۵ای جهانی مرّکب از قريب به  اين روی امر بـهائی جامعه

نژادها و فرهنگهای جهان بوجود آورده و تعاليم حضرت بـهاءاهللا را در آن جامعه تجّسم 
 سبب تشويق کسانی است که از همان راه ميپويند و نوع اند آزمايشی که بهائيان در اين راه کرده. بخشيده است

  . انسان را اعضاء يک خاندان و کره زمين را يک وطن ميدانند

نقاط  بهائيان از از جمعى
جها  نمختلف

   
  

  

  اصول و تعاليم حضرت بهاءاهللا

 که خدا يکی است و اوست که پی در پی اراده خويش له ما را بوحدانّيت پروردگار تعليم داده يعنیحضرت بـهاءال
و پيغمبران نيروى اصلى در تمّدن بشرى در طول . را در ظهور پيغمبران در هر زمان بر نوع انسان ظاهر ساخته است

اند و با آنکه از يک منشآ براى تربيت و ترقى نوع بشر  پيامبران آسمانى واسطهء بين خدا و خلق. اند تاريخ بوده
 يزدانى  اند، مردمان جهان اديان را بکلى جدا از يکديگر مىدانند ولى در نظر بهائيان مقصد جميع فرستادگان هآمد

 .يکى است و آن رساندن بشر به بلوغ روحانى و معنوى او است

ای جهانی و  حال زمان ما زمانی است که انسان بمرحله بلوغ وارد گشته و وحدت خاندان بشری و بنای جامعه
برای وصول به هدف وحدت عالم انسانی از جمله تعاليمی که امر بهائی .  عمومی امکان پذير شده استصلح

  :ترويج ميکند عبارت است از

  ترک جميع تعّصبات        •
  تساوى جميع حقوق و امکانات براى زن و مرد        •
  اعتقاد به وحدت اديان و باينکه حقائق دينى نسبى هستند نه مطلق        •
  تعديل معيشت و از ميان بردن افراط و تفريط در فقر و ثروت        •
  تعليم و تربيت عمومى جهانى        •
  تحّرى حقيقت يعنى هر کس خود بايد بجستجوى حقيقت پردازد و از تقليد دست بردارد        •
  ايجاد جامعه مّتحدالمنافع جهانى        •
  دين بايد با علم و عقل مطابق باشد       •
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  ١٨١٩ - ١٨۵٠ت باب حضر
  

 در شهر شيراز در ايران جوانی که ملّقب به باب بود اعالن کرد ١٨۴۴ ماه می ٢٣در 
لقب باب از . هی که همه جهان در انتظارش هستند ظاهر خواهد شدکه پيغمبر ال

اين جهت است که اگر چه حضرت باب خود مظهر مستقّل الهی بود اعالن فرمود که 
  .مقصد اصليش آنست که مردم را برای ظهور کّلی الهی بعد از خود آماده نمايد

ون مقتدر اسالمی حضرت باب پس از اين اعالن بزودی دچار عذاب و ايذاء روحاني
 ٩دستگير و مضروب شد و بزندان افتاد و باالخره کمتر از شش سال بعد در . گرديد

 هزار از پيروانش نيز طی ٢٠ در ميدان عمومی شهر تبريز مقتول شد و ١٨۵٠جوالی 
کشتارهای متعّدد در سراسر ايران بقتل رسيدند و حال بنای باشکوهی با گنبد زّرين 

بر خليج حيفا و محاط به گلزارهای زيبا بنام مقام اعلی ساخته در کوه کرمل مشرف 
  .شده است که جسد مّطهر حضرت باب را در آغوش گرفته است

  

    
  

   

   

   

  

  
  
  
  
  
  
  
  

باب  حضرت مقام (  آرامگاه
حيفا، ) اعلى کوه کرمل،

 اسرائيل

   
 

 

على محمد  سّيد منزل فوقانى اطاق
شيرا در باب به مکانى. شيرازى ملقب

مى ماه در رسالت١٨۴۴که آن در
اعالم ار ين  نخس خويش را براى

باب (   فرمودند حضرت اظهار امر  )محل

    
 ز    

        
ب   ت  

.   

هاءاهللا  حضرت آرامگاه از ) روضه مبارکه( نمايى
ع کى نزد اسرائيلدر  ّکا،

    ب
ي     

  

   ١٨٩٢ -  ١٨١٧   حضرت بهاءاهللا

  گذار آئين بهائى بنيان
 

اى از نجـباء و اشـراف ايران تـوّلـد يافت خاندانش بسيار ثروتمند و صاحب   در خانـواده١٨١٧حضرت بـهاءاهللا در سال 
ضرت بـهاءاهللا از داشتن مقامى در دربار ح. ضياع و عقار بودند و نسب صحيحشان به پادشاهان ساسانی ميرسيد
 در عوض مشهور به سخاوت و مهربانى ،آنزمان استنکاف ورزيد و از همه ثروت و مزايائى که داشت چشم پوشيد

شد و محبوب هموطنانش گشت و چون حضرت بهاءاهللا حمايت خويش را از آئين حضرت باب اعالن فرمود طولى 
ش را از دست داد و در طوفانـى که پـس از اعدام حضـرت باب در ايران برخاست نکشيد که تمام مناصب و امتيازات
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سپس چند بار او را تبعيد  . از همه ثروت و مال دنيـا محروم و خود نيز دچار شکنجه و آزار و گرفتـار زندان شد
ا موعود بيان اعالن  از همان شهر حضرت بـهاءاهللا خود ر١٨۶٣اّولين تبعيدش به بغداد بود که در سال . نمودند
 عّکا در اراضی .خره به عّکا تبعيد نمودندالباو از بغداد حضرت بـهاءاهللا را به استانبول و از آنجا به ادرنه . فرمود

  . وارد آن شهر گرديد١٨۶٨مقّدسه بود و حضرت بـهاءاهللا بعنوان يک زندانى در سال 

هاى متعّددى خطاب به  از ادرنه سپس از عّکا حضرت بـهاءاهللا نامه
اين الواح در تاريخ . ملوک و سالطين زمان خويش صادر فرمود

 اديان بىنظير و از اسناد بسيار مهّم و پرعظمتى است که در آن
حضرت بـهاءاهللا اعـالن فرمود که تمّدنى جهانى در شرف تکوين 
است و زمانش فرارسيده که اهل عالم بسراپرده وحدت و 
يگانگی درآيند و به شاهان و امپراطورها و روساى جمهور در قرن 

فات خويش دست بردارند و النوزدهم نصيحت کرد که از اختـ
ض کوشش و تسليحات خويش را بحّد اقل رسانند و در عو
  .امکانات خويش را صرف ايجاد صلح عمومى نمايند

درگذشت حضرت بـهاءاهللا در بـهجى در شمال عّکا واقع شد و 
تعاليمش کم کم از مرز . مزارش در همان جا استقرار يافت

 روضه .خاورميانه بيرون ميرفت و در نقاط ديگر منتشر ميشد
  .تاش امروز قبله جامعه جهانى بـهائى اس مبـارکه

اسرائيل  ب     عّکا، در هاءاهللا زندان حضرت  سلول

  تعاليم حضرت بهاءاهللا
  

حضرت بـهاءاهللا حيات انسانی را چنين ميخواهد که در روابط گوناگون بشری مفاهيم 
 –ين انسان و طبيعت  ب–يعنی روابط بين خود انسانها . و تعاريف جديدی بوجود آيد

هر يک از اين روابط را بايد در پرتو . بين فرد و جامعه و بين اعضاء جامعه و تشکيالتش
از اين روی حضرت بـهاءاهللا . شناسائی اراده و مقصد الهی سنجيد و معّين کرد

مفاهيم و قوانين بديعی اعالن فرمود تا وجدان انسانی را از قيد روش و سنتهای 
» حيات جديد «  درباره.  و بشر را در بنيان تمّدنی جهانی مدد بخشدگذشته برهاند

  ١».جميع اهل ارض در اين عصر در حرکتند«:ميفرمايد

 چون محتوای پيام حضرت بـهاءاهللا به شئون روحانی و اجتماعی هر دو تعلق دارد،
اگر مراد از دين معنای عرفی . تعاليمش از دين مفهوم ديگری را عرضه ميکند

معمولش باشد نميتوان گفت که حضرت بـهاءاهللا مؤّسس دين جديدی بمعنای معهود 
مبدأ  "-دين است زيرا حضرت بهاءالّله پيامبر تمّدن و تحّول عموم نوع بشر است 

 پيامش از جميع مقوالت دينی واالتر و ٢."عصری جديد جهانی در تاريخ انسانی است
مقصدش از وحدت عالم انسانی فقط تحکيم پيوند همبستگی نوع انسان . برتر است

نيست، فقط حمايت از حقوق بشر و تأسيس صلح عمومی نيست، بلکه مقصدش آن 
صورت پذيرد که شبهش ) ارگانيک(نيان جامعه کنونی تغييراتی حياتی که در ب"است 

ای که حضرت بهاءالّله برای درمان دردهای   نسخه٣."را چشم عالم نديده است
  .ر و عملی و در عين حال عمومی و جهانی استنظي جهانيان و تجّدد معنوی ماهّيت انسان عطا ميکند بی

در اين زمانه که تمّدن بشری زمام روحانی و اخالقيش را که سبب پيوند روابط انسانی است از کف داده است، 
تعاليم حضرت بهاءالّله روح يک فرد انسان را از عالم خاک به جهان پاک مرتبط ميسازد و بر سرنوشت کّلی نوع 

حضرت بـهاءاهللا چنين تعليم ميدهد که . ميافکند و شوق درونی بشری به عالم بااليش ميکشاندانسان پرتوی تازه 
خويش را بوديعت نهاده " آئينه جمال"و " جوهر نور"آفريده و در دل هر کس " ِگـل عشق"پروردگار مهربان جهان را با 

مقام و رتبه و شأن هر انسانی در اين يوم « حال نوع انسان به آستانه فجر بلوغ رسيده است که در آن بايد ۴.است
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ر اجساد الفاظ دميده شد و آثارش روح جديد معانى به امِر آمر حقيقى د« و فرمود که ظهورش ۵»موعود ظاهر شود
  .گرديد ۶»در جميع اشياى عالم ظاهر و هويدا

چنانکه در آثار حضرت بـهاءاهللا مکّرر بتأکيد آمده است، نخستين مقصد پروردگار از گسيل مظاهر ظهورش آن بوده و  
  : که حيات روحانی و ماّدی جامعه بشری را دگرگون سازدهست 

    و                
ا  ل    .

امورات بهيچوجه اگر چه باطنًا، و ظاهرًا جهرًا، و سّرًا عالم ارکان در است تبديل تغيير ظهور هر ظهور، مقصود از
بود غو خواهد کّليه هر مظ ظهور    ٧ارض تغيير نيابد

حضرت بـهاءاهللا مانند ساير پيامبران عّظام چون حضرت ابراهيم، بودا، مسيح، محّمد و سايرين که از قبل ظاهر 
ای در اخالق و خردمندی و ترقّيات فرهنگی آفريده  گشتند در عميقترين ريشه عواطف انسانی کاويده و زمينه تازه

     ٨."اى برآى پس برخيز و بسوى آنچه از برايش آفريده شده... ترا بلند پايه آفريدم "پروردگار ميفرمايد، . است
:  و تأکيد فرموده که ٩».اند عباد از براى اصالح و الفت و اّتحاد از عدم بوجود آمده«: فرمايد که حضرت بهاءاهللا می

فضل انسان در خدمت و کمال است نه در زينت و ...صبحتان را از شامتان برتر و امروزتان را از ديروزتان بهتر سازيد"
    ١٠."از پير و جوان است دست يازيداز سستی و کاهلی پرهيز کنيد و بر آنچه سبب سود انسان ... ثروت و مال

تحّولی که حضرت بـهاءاهللا اراده تعليم فرموده است از طرفی مربوط به حيات باطن و خلق و خوی هر يک از افراد 
 است که مستلزم همکاری و شفقت و حسن اخالق و عدل و بشر است و از طرف ديگر مربوط به سازمان جامعه

فتح مدائن قلوب به جنود «: حضرت بهاءالّله در تشبيه ترقّيات روحانی به رفتار فردی چنين فرموده. انصاف است
پرچم "و " حليه امانت"و " وجود خود را بنور امانت"دم جهان نصيحت چنين کرد که،  و به مر١١»اخالق و اعمال مقدر

  : خدمت بعالم انسانی هم بايد هدف حيات فردی و هم هدف نظامات اجتماعی باشد ١٢.مزّين سازند" سخاوت
سبب اعظم و عّلت کبرى «: و در ادامه فرمود ١٣».غول نباشيد در فکر اصالح عالم و تهذيب امم باشيدبه خود مش«

مينان عباد و راحت من از براى ظهور و اشراق نّير اتحاد دين الهى و شريعهء ربانى بوده و نمّو عالم و تربيت امم واط
  ١۴».فى البالد از اصول احکام الهى

ساختن بنيان اجتماعی . حضرت بـهاءاهللا بوضوح تمام جنبه روحانی انسان را با جنبه عملی او مرتبط دانسته است
 در تعاليم –معی بشر هر دو را داشته باشد و بر استعدادهای عقل و روح مردمان بيفزايد که ترّقی فرد و امکانات ج

   ١۵».اند عالم خلق شده جميع از براى اصالح«فرموده است که . حضرت بـهاءاهللا بتأکيد تمام مذکور گشته است
 اشتغال به هنر و حرفه و علم و فنون  ١۶.بايد مرکز مجهودات انسانها باشد» علم وعرفان و معانى و بيان«وصول به 

در جميع امور بايد رؤسا باعتدال ناظر باشند چون « اّما ١٧».سبب علّو وجود و سمّو آن علوم و فنون و صنايع است«
  ١٨».هر امرى که از اعتدال تجاوز نمايد از طراز اثر محروم مشاهده شود

اش با انوار  انکه جهان ماّدی محتاج قّوه خّالقه اشعه خورشيد است نيروی روح انسان نيز موکول به مقابلههمچن
الهی و قّوه خّالقه ظهور الهی است و اوست که قوای روحانی و اخالقی و عقالنی را که در ذات انسان مکنون 

. سير غرائز جسمانی و معارف شيطانی ميشداست بمنّصه ظهور ميکشاند و اگر اين قّوه الهی نبود ذات انسان ا
در جميع اشياء سريان "تشبيه ميفرمايد که " باده ناب سربُمهری"از اين رو حضرت بـهاءاهللا احکام و تعاليمش را 

به باب " کليدهائى"و " عنايت الهى"هدايت کننده به " چراغهاى"اوامر  آن  ١٩".يافته حيات جديدی بآنها ميبخشد
  ٢٠.پروردگار است" رحمت"

در در انسان که اشرف مخلوقات است استعدادی نهفته است که ميتواند صفات الهی را در خود منعکس سازد و 
روح آيت و نشانی از : " حضرت بـهاءاهللا ميفرمايد  .روح هر يک از آدميان نشانی از آفريننده جهان نقش بسته است

پروردگار و گوهری آسمانی است که هوشمندان جهان از عرفان حقيقتش عاجزند و هر دانائی از اسرارش بی 
به مقامی : " فقط زمانى که انسان از طبيعت روحانی خويش آگاه گردد بشناسائی خداوند تواند رسيد ٢١."خبر

 تحّری و    ٢٢."واصل خواهد شد که در کينونت هر کس خلق و بوديعت نهاده شده تا بمعرفت نفس خويش فائز گردد
جستجوی حقيقت تنها حّق مسّلم يک فرد انسان نيست بلکه تکليف هرکس است که خود در پی حقيقت جوئی 
باشد و چون کماالت الهی نامتناهی است تّرقی نفس ناطقه آدمی نيز ابدی است و تّرقی روح منوط است باينکه 

 دارا شدن صفات روحانی از قبيل فروتنی،  .چگونه از زندگی بهره گرفته استدر زمان حياتش در اين عالم فانی 
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در . مهربانی، بردباری، شفقت، امانت و سخاوت روح انسانی را در سفرش بسوی انوار حّق تعالی آماده ميسازد
يد تا در محضر بدان روح بعد از جدائيش از بدن همچنان ترّقی مينما: "تأئيد اين مطلب حضرت بـهاءاهللا ميفرمايد

الهی بصورتی در آيد که آنرا گذشت قرون و اعصار و حوادث عالم تغيير ندهد و بدوام ملکوت الهی باقی و جاودان 
    ٢٣."بماند

و بدين ترتيب جميع اهل عالم از هر " هند و بامر حق عاملجميع احزاب بافق اعلى متوّج: "حضرت بـهاءاهللا ميفرمايد
 از اين روی همه بنيان گذاران اديان يعنی ٢۴.قوم و مذهب مبدأ فيضشان يکی است و همه بندگان خدای واحدند

ريشنا، عيسی و محّمد همه در ذات و مقصد يکی هستند و در ظهورات پی در حضرت موسی و زردشت، بودا و ک
هر پيغمبر بعدی ميزان باالتری از حقائق روحانی را . پی شان مجموعًا در وجدان آدميان تأثيرات فراوان گذاشته اند

قائق اصلی هر چند ح. بعالم عرضه داشته است زيرا استعداد بشر در قبول آن حقائق جديد بيشتر گشته است
روحانی در همه اديان ثابت و مداوم است اّما پيامبران و مظاهر ظهور الهی در هر عصری تعاليم اجتماعی را تغيير 

خالصه آنکه اديان بزرگ جهان شرح و بيانهای گوناگونی از يک طرح . داده اند تا موافق با مقتضّيات زمانشان باشد
  ٢۵."دين تغييرناپذير الهى، پايدار و ابدى درگذشته و درآينده"- -الهی آورده اند که بتدريج تکامل مييابد

همچنانکه يک فرد انسان مراحل شير خوارگی و کودکی و بلوغ را طّی مينمايد جامعه بشری نيز پيوسته پيوند 
مرحله امروز ما دوره . می يابد و در حيات جمعی رو بترّقی خود نيز مراحلی را ميگذراندمحکمتری با خالق متعال 

ورود به مرحله بلوغ جمعی بشری است و در اين مرحله بلوغ الزم ميآيد که تمام جهانيان خود را اعضاء يک خاندان 
باّتحاد توّجه : " خطاب ميفرمايدحضرت بهاءالّله اهل عالم را چنين. دانند که در يک وطن جهان است زيست ميکنند

ظاهر نشود مگر باّتحاد و "عالم " اين اصالح و راحت" و تأکيد ميفرمايد که  ٢۶."نمائيد و بنور اّتفاق منّور گرديد 
  ٢٧."اّتفاق

 مظاهر ظهور قبل هر يک در مسير بلوغ روحانی و اجتماعی  .اّتحاد عالم محور تعاليم حضرت بهاءالّله است
نشاطی تازه بخشيده اند و حال رسالت حضرت بهاءالّله براى آن است که نيروهائی را برانگيزد تا جامعه جهانی 

ادامه خواهد يافت اّما " تا ابد"هر چند که توالی ظهورات الهی .  صلح و آرامش همراه باشد تحقق يابدپيوسته که با
امروز بشر در سراسر کره زمين در سير تکاملی روحانيش به مرحله نهائی سازمان اجتماعيش وارد گشته 

اين يوم را مثلى نبوده و نيست چه که بمثابه بصر است از براى قرون و اعصار و " بفرموده حضرت بهاءاهللا،  ٢٨.است
  ٢٩."بمثابه نور است از براى ظلمت اّيام

انسانی را محور تعاليم خويش اعالن فرموده يک سلسله تعاليمی را نيز برای حضرت بهاءالّله چون وحدت عالم  
ترک جميع تعّصبات زيرا بشر جنس واحد است و اينکه : هدايت ترّقيات آينده جامعه انسان بيان داشت از قبيل

کسانند و جامعه  زن و مرد در نزد خدا ي .بگوئيم قومی و نژادی برتر از ديگر اقوام بشر است نادرست و موهوم است
حضرت بهاءالّله فرموده . انسانی بايد شئون خود را بنوعی نظم بخشد که حقيقت اين تساوی در آن منعکس گردد

که دوره ای که در آن عدالت بايد بر شئون بشری حکمفرما باشد فرا رسيده است و در آثار بهائی تأکيد شده است 
   . را در همه جا و ميان جميع اجزاء مرّکبه اش حکمفرما داردکه جامعه انسانی مسئول است که عدالت اقتصادی

پدران و مادران مکّلف بر تعليم و تربيت کودکانند و جامعه مسئول است که وسائل تعليم و تربيت عمومی را فراهم 
ا ت" خود به جستجوی حقيقت پردازد و با چشم خويش مشاهده نمايد نه با ديده ديگران"هر انسانی بايد . سازد

 انسان بايد از سرچشمه علم و دين هر دو بنوشد تا بمقامی رسد که بتواند با ٣٠.خود مستقًال حقيقت را دريابد
مشورت بر آگاهى «گيرد زيرا  تصميم درباره امور بايد با مشورت صورت  .مشکالت جامعه امروز بشری مقابله نمايد

از اين روی مشورت وسيله مؤّثری است برای ترّقی اجتماعی -- »بيفزايد و ظّن و گمان را بيقين تبديل نمايد
سازمان امنّيت جمعی و تأسيس سازمانهائی برای  لزوم ايجاد  ٣١.مخصوصًا در نقاطی که ترّقی کند و بطنی است

  .حکومت در سطح جهانی تا ثبات و صلح و سالم در روابط بين المللی تأمين گردد

حضرت بهاءالّله درباره زندگی و معنای زندگی و زندگی در عالم بعد به تفصيل بحث فرموده است و به افراد انسان  
ز به نوع بشر که نيازمند آرامش و هدايت و اميد است توّجه فرموده که در پی دريافت معرفت روحانی اند و ني

حضرت بهاءالّله درباره تحّول معنوی و روحانی جامعه و نجات مردم گوناگون جهان از بی عدالتی و رنج و . است
ًا شدنی سختی و پيدايش تمّدن مترّقی و مّتحد جهانی ميفرمايد که اين همه نه تنها امکان تحّقق دارد بلکه قطع

  . است
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 هر انسانی مشمول اين فضل و عطا است و ٣٢»امروز روز فضل اعظم و فيض اکبر است«: حضرت بهاءالّله ميفرمايد
خوشا بر تو ای . " اّولين بار در تاريخ است که انسان بوحدت گرائيده است٣٣." اصل اليوم اخذ از بحر فيوضاتست"

زود است بساط عالم جمع شود و  "٣۴."زمين که قدمگاه کبريا گشتی و عرش عظيم الهی بر تو استقرار جست
  ٣۵."اّن رّبک لهو الحق عّلام الغيوب. بساط ديگر گسترده گردد

  

  يادداشتها
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الهى   راهللا،حضرت ولى ام .٢٩ عدل داراالنشاء محفل روحانى ملى بهائيان اياالت : ويلمت( ظهور
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 - ١٨۴۴حضرت عبدالبهاء 
١٩٢١   

پسر ارشد حضرت بـهاءاهللا نام مبارکـش عّباس بود که 
از زمان کودکى در مصائب و تبعيدهاى پدر بزرگوارش 

اين فرزند ارجمند لقب عبدالبهاء . م بودشريک و سهي
را براى خود اختيار فرمود، پس از حضرت بـهاءاهللا طبق 
وصّيت آن حضرت مبّين منصوص آثار و تعاليم و قائد 
جامعه بـهائى شد و مثل اعالى حيات بـهائى 

  . . محسوب مىشود

هنگاميکه حضرت عبدالـبهاء هنوز محبوس دولت 
 در ١٨٩١زائرين غربى در سال عثمانى بود اّولين گروه 

حضرت عبدالبـهاء در . شهر عّکا بزيارتش نائل گشتند
پس از آزادى از .  از بند عثمانيان آزاد گرديد١٩٠٨سال 

 به اروپا و امريکا مسافرت ١٩١٣ تا ١٩١١سالهاى 
فرمود و از آنجا پيام حضرت بـهاءاهللا را درباره اّتحاد و 

هاى   اّتحاديه–ا عدالت اجتماعى در مجامع کليساه
 دانشگاهها و مصاحبه با خبرنگاران و مالقات –کارگرى 

با مقامات دولتى و بسيارى ديگر از جمعيّتهاى 
  .عمومى بگوش همه رسانيد

اى  حضرت عبدالبـهاء پس از آنکه امر بـهائى را بر پايه 
مستحکم استوار فرمود و سبب انتشارش از شرق و 

مزارش . رحلت نمود از عالم ١٩٢١غرب شد در سال 
اى در شمال مقام اعلى استقرار يافت که  در حجره

 .حال زيارتگاه بـهائيان است

  

هاء عبدال حضرت ب عکسى از    
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  اتحاد بهائيان
  

 در عالم مستلزم آن است که پيروان امر بـهائى در بين ترويج اّتحاد و يگانگى
اّتحاد در جامعه بـهائى بواسطه آثار نازله از قلم . خود مّتحد و مّتفق باشند

در آن آثار . ملهم حضرت بـهاءاهللا و حضرت عبدالبـهاء تضمين گشته است
ى المللى بـهائ مقصد از ظهور حضرت بـهاءاهللا و طرز اداره امور جامعه بين

معين شده و در تمام مّدت قرن پرماجراى اّول بـهائى آثار مذکور جامعه 
هاى مختلفى تجزيه گردد حفظ و  ها و فرقه بـهائى را از اينکه به شعبه

حراست نمود و آن جامعه را امکان بخشيد که با مقتضيات تمدنى که 
دو مؤّسسه بزرگـى که . بسرعت در حال تکوين بود خود را مطابقت دهد

يت امراهللا است و ديگرى الاند يکى مؤّسسه و رجع و صاحب اختيار جامعهم
  العدل اعظم  بيت 

  
  واليت امر

  

 
 به الواح وصايا نوهء ارشد خود، شوقى نامهء خويش موسوم حضرت عبدالبهاء در وصّيت

حضرت شوقى افندى در . افندى رّبانى را ولى امر و مبّين تعاليم بهائى تعيين فرمودند
ايشان در طى سى و .  عالم خاک را وداع گفتند١٩۵٧مقام ولى امر بهائى در سال 

جمه و شش سال بسيارى از آثار حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء را به انگليسى تر
 نموده، تأسيس مؤسسات محّلى و مّلى بهائى را تشويق فرموده و انتشار افکار  تشريح

  .هائى منظم و مستمر رهبرى کردند بهائى را در اقطار عالم تحت نقشه

حضرت ولىامراهللا يادگار جاودانه خود را با ايجاد تزئينات باشکوهى جهت استقرار مرکز  
بناى مقام عرش مطّهر حضرت رّب اعلى . جهانى بهائى در ارض اقدس تأسيس فرمودند

اى زيباى المللى بهائى، و همچنين طراحى و تنظيم و ترتيب باغه و ساختمان آرشيو بين
قصر بهجى و دامنه کوه کرمل از خالقّيت بىنظير 

 .  حضرت است آن

 

 

 

 

  

    
 
 

يک « رگ و ار يک داريد همه
   »شاخسار

 ب  ب 
 

  
   

حضرت شوقى مرقد
لندن در  افندى

با و داراآلثار مان کرمل،ساخ غهاى کوه
 حيفا، اسرائيل

  ت   
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   بيت العدل اعظم

 
بيت العدل اعظم که 
حضرت بـهاءاهللا آنرا 
بعنوان قّوه تشريعيه امر 
بـهائى معّين فرموده در 

 تشکيل ١٩۶٣سال 
اين هيأت مرّکب . شد

از نه نفر است که هر 
بار از طرف  پنج سال يک
ضاء محافل جميع اع

مّلى بـهائيان جهان 
  . انتخاب ميشود

بيت العدل اعظم 
بتمشيت امور روحانى 

المللى بـهائى ميپردازد و نيز بعنوان امناء اماکن  و ادارى جامعه بين
 حضرت  .مقّدسه و ساير امالک در اراضى مقّدسه مأمور حفظ آنهاست

اردى که کتب و بـهاءاهللا به بيت العدل اعظم اختيار داده است که در مو
آثار مقّدسه بـهائى ذکرشان را ننموده قوانينى تشريع نمايد و اين هيأت 
است که جامعه بـهائى را در جهانى که پيوسته در تغيير است رهبرى 

 .و راهنمائى ميکند

 و فرموده است که وسيله ١."اصل آنچه را که برايت ذکر نموديم عدل و انصاف است: "حضرت بهاءالّله ميفرمايد 
ظهور ) عدل(مقصود از آن «اصلی برای تحّول جامعه و نّيت صلح پايدار ايجاد عدل در جميع شئون حيات است و 

 آنچه سبب امتياز جامعه بهائی ميگردد آنست که بهائيان معتقدند که اّتحاد جهان عملی و ٢».اّتحاد است بين عباد
بهائيان در سراسر جهان ميکوشند . ممکن است و در راه اين عقيده با اخالص و رغبت جهد و کوشش مينمايند

بانی نظام تشکيالتی که حضرت بهاءالّله هائی بر اساس همکاری و عدالت بسازند و در اين راه از پشتي جامعه
 . بنفسه تأسيس فرموده برخوردارند

حضرت بهاءالّله تعليم داده است که از مظاهر عملی نيروی دينی در عصر جديد آن است که عموم مردمان با هم 
 برای آنکه با مشورت تصميم بگيرند و با هم عمل کنند و تصميم و عملشان بر اساس اصول روحانی باشد و فرموده

مطمئن باشيم که نيروی دين وسيله اجراء عدالت گردد و حکومت خادم نيازمنديهای حقيقی عالم انسانی شود 
در جميع امور  « .گيری دارد در دست هيأتهای رسمی باشد نه در دست افراد بايد مقامی که اختيار تصميم

رتيب مالحظه ميکنيم که هر چند حضرت بهاءالّله ت باين  ۴». خرد به مشورت ظاهر  و ظهور بلوغ « ٣».مشورت الزم
 و اگر چه با ظهورش در عالم انسانی روحی مانند تمام مظاهر ظهور قبل به بسط و اعالن حقائق روحانی پرداخت

جديد بدميد ولی عالوه بر اينها حضرت بهاءالّله احکام و دستگاه سازمان و تشکيالتی را ايجاد فرموده تا تحّقق 
  .عدالت را در جميع شئون انسانی تضمين نمايد

، حضرت عبدالبهاء و حضرت که حضرت بهاءاالّله خلق فرموده و جانشينانش" نظم اداری"بهائيان معتقدند که 
گيری توّسط هيأتهای عمومی و فعل و انفعاالت اجتماعی  شوقی افندی، آنرا بنا نمودند طرحی را بر اساس تصميم

آن طرح نمونه و . عرضه ميکند که استعدادهای معنوی و خّالق نهفته در ذات انسان را پرورش دهد و ظاهر سازد
معه در سطح جهانی الزم است و شامل تنّوع و حافظ منافع متقابله است و الگوئی بنيانی است که برای حيات جا

های نظام اداری بهائی آنست که توازنی را بين حفظ  از اعظم جنبه. مبنی بر شفقت و حسن اخالق و رفتار است
  :حضرت ولّی امرالّله چنين مرقوم فرمود.  ميدارد آزادی فردی و ترويج خير عمومی نگه

اسرائيل حيفا، اعظم، يت العدل   ب    مقر

اسرائيل حيفا، اعظم، العدل بيت        مقر
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ادارى نظم فرمودهاين وضع سلف آنچه انبياى با را  اساسًا اصولش نفسه حضرت بهاءاهللا به زيرا متفاوت است اند
کلمه مبّين را استوار و تأسيساتش و معّين فرموده يان احکام اش را نفيذ و تکميل مأمور که هيئتى به و اند

کرده شرعّيه عنايت الزم اختيارات بوده اند اش

              
        ت   ب     

     .۵  

نظيری استوار گشته و متشّکل محافل شوری است که آزادانه  نظم اداری بهائی بر اصول انتخابی و مشورتی بی
گيری در  چنين سازمانی مستلزم تصميم. اند المللی انتخاب شده از طرف مّلت در سطح محّلی و مّلی و بين

آورد که عاّمه مردم عاّدی در امور حاکم بر  نظيری را بنحوی فراهم می ين سطوح است يعنی مجال بیتر پائين
خويش شرکت نمايند و در عين حال اختيارات همکارىهائی را تدارک ميبيند که مساعی عموم را در سطح جهانی 

امروز بيت العدل اعظم فّعالّيتهای . دان حضرت بهاءالّله اين هيأتهای حاکمه را بيت العدل ناميده. آهنگ نمايد هم
حضرت بهاءالّله بيت العدل اعظم را بعنوان اعظم هيأت قانونگزاری نظم . جامعه جهانی بهائی را هدايت ميکند

 بيت ۶.هستند" امناى الهی بين بندگانش"اعضايش بفرموده حضرت بهاءالّله . اداری بهائی مقّرر فرموده است
 اعظم و سلطه و اختيار وظائف و دائره  منشأ بيت العدل"اند که  العدل اعظم در اساسنامه خويش مرقوم داشته

  و ولّى اين آيات باهرات با تبيئنات و توضيحات مرکز ميثاق. اقداماتش کل منبعث از آيات منزله حضرت بهاءاهللا است
  و اّسة اند کل مجموعًا مرجع واجب االطاعـ امراهللا که بعد از حضرت عبدالبهاء يگانه مبّين منصوص بيانات مقدّسه

  ٧." محسوب  اساس بيت العدل اعظم

وانينی که بيت العدل اعظم تشريع ميکند همان اختيار و صالحّيت طبق بيانات حضرت بهاءالّله و حضرت عبدالبهاء ق
آثار مقّدسه بهائی را دارد و تفاوتش در اين است که بيت العدل اعظم مختار است که چون مقتضّيات زمان ايجاب 

. تغيير نيستوليکن قوانينی که در آثار مقّدسه آمده است قابل . نمايد آنچه را خود تشريع نموده تعديل يا لغو نمايد
بيت عدل آنچه باالتفاق و . راجع بيت عدل عمومى«حضرت عبدالبهاء ميفرمايد هر امری که در آثار مقّدسه نباشد 

  ٨». يابد همان حق و مراداهللا است  تحقق يا باکثريت آراء

اين مؤّسسات . محّلی و مّلی است" محافل روحانی"ئی در سطح محّلی و مّلی در حال حاضر با اداره امور بها
انتخابی بر همان منوال و اصول مشورتی بکار ميپردازند که معمول بيت العدل اعظم است و اين محافل روحانی 

اند اّما  ی و مّلی ضامن رفاه مردمبهائيان معتقدند که بيت العدلهای محّل. بالمآل به بيت العدل اعظم تبديل ميگردند
 حضرت بهاءالّله فرموده است که چنين موهبتی را به  .تنها تصميمات بيت العدل اعظم ملهم و قاطعانه مطاع است

آنچه از حدودات  « :بيت العدل اعظم پروردگار تواند عطا فرموده و قانونگزاری آن هيأت را مصون از خطا شمرده است
  اّنه يلهمهم. اهر نازل نشده بايد امناى بيت عدل مشورت نمايند آنچه را پسنديند مجرى دارنددر کتاب بر حسب ظ

ا حکمى هر روز را امرى و هر حين ر «  حضرت بهاءاهللا فرموده است بدليل آنکه٩».ما يشاء و هو المدّبر العليم
ايشان ملهمند بالهامات ...  تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند مقتضى لذا امور بوزراى بيت عدل راجع

  ١٠».غيبى الهى

المللی  هی قرار فرموده و نبايد آنرا فقط هيأت بينباين ترتيب بيت العدل اعظم را حضرت بهاءالّله واسطه هدايت ال
تحت حمايت و عصمت حّق «حضرت عبدالبهاء نيز تأئيد فرموده که بيت العدل اعظم . اداری بهائی انگاشت

  .تّص هيأت بيت العدل است نه افراد اعضاء مرّکبه آن اّما بايد دانست که اين مواهب مخ١١».است

هدايت مطاع الهی اّول بواسطه مظهر ظهور . تشکيل بيت العدل اعظم فصل جديدی در تاريخ امر بهائی آغاز کرد 
به ) حضرت شوقی افندی(و بعد ولّی امرالّله ) حضرت عبدالبهاء(و سپس بواسطه مرکز ميثاق ) حضرت بهاءالّله(

اصل ميشد اّما پس از صعود حضرت ولّی امرالّله و تأسيس بيت العدل اعظم ديگر هدايت جامعه بهائی از جهانيان و
اند واسطه  طريق منتسبين مظهر ظهور الهی حاصل نميشود بلکه هيأتی که افراد بهائيان خود انتخاب نموده

  .اند هدايت

بشر امروز . د بسيار مسأله مهّمی استرابطه بيت العدل اعظم و ارکانش که محافل محّلی و مّلی هستن 
حضرت بهاءالّله بسيار باينکه در اجتماع . ای يافته است ای رسيده که در آن عقل و ادراک نيروی تازه بمرحله

نهند از اين روی نظم اداری بهائی به  گيری و اداره امور در سطح عاّمه مردم رايج شود اهمّيت می انسانی تصميم
بخشد تا فعل و انفعاالت و مشارکت بين مردم مخصوصًا مردمی که در   اختيار و قدرت میمحافل مّلی و محّلی

در نتيجه . اند صورت پذيرد و طرحی نو بوجود آيد گيری محروم بوده سراسر تاريخ از اداره امور خويش و تصميم
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ی و محّلی راجع است و مسئولّيت اجراء اصول روحانی و اجتماعی حضرت بهاءالّله اساسًا به محافل روحانی مّل
اين هيأتها هستند که مسئولّيت دارند که تحّقق اصل تجديد حيات و ايجاد جامعه ای مّتحد و مّتفق را که حضرت 

عالوه بر اين اين مؤّسسات اداری بهائی بنا به دستور حضرت بهاءالّله بايد . بهاءالّله اعالن فرموده تضمين نمايند
حضرت بهاءالّله .  بهائی مرّوج منافع و مطيع قوانين در محل و کشور خويش باشندمواظبت نمايند که جامعه های

ز  اطاعت و وفاداری ا ١٢».قلوب را از برای خود مقّرر داشت«بتأکيد بيان فرموده که همه چيز را بما واگذاشت و فقط 
حکومت در هر کشوری که بهائيان در آن ساکنند چه در اقّلّيت يا اکثرّيت باشند واجب است و در هر کشوری که 
محفل مّلی تشکيل شده يکی از وظائفش مواظبت در اجراء اصل مهّم مذکور است از اين روی بيت العدل اعظم نيز 

وانين و احکام حضرت بهاءالّله در سراسر عالم های بهائی را از ق ترين مقامی است که اطاعت جامعه بلندپايه
  . تضمين مينمايد

 تشکيل شد و در آن سال اعضاء محافل مّلی در سراسر جهان در محيطی ١٩۶٣بيت العدل اعظم در سال 
مشحون از آرامش و تعّمق و نيايش نه نفر را از ميان تمام بهائيان عالم بعضوّيت آن مرجع اعلی انتخاب نمودند و در 

د بهائيان تشکيل بيت العدل اعظم مانند انتصاب حضرت شوقی افندی بواليت امرالّله بزرگترين واقعه تاريخی نز
حّتی طرز انتخابات بيت العدل اعظم بسيار فاخر و . ميخوانند" عصر تکوين"بهائی در عصری است که اهل بها آنرا 

 طرز انتخابات بهائی   ١٣.توصيف فرموده است» مصدر کّل خير«شايسته آن هيأتی است که حضرت عبدالبهاء آنرا 
از اين . پروپاگاندا و نامزد کردن انتخاباتی ممنوع است. اينست که نمايندگان با رأی سّری به انتخاب مباشرت نمايند

های  طلبی که از جنبه از دسته بندی و قدرت. صی که انتخاب ميکند داده شدهراه حّداکثر آزادی ممکن بهر شخ
انتخاب بيت العدل اعظم هر پنج سال يکبار در همان فضای . مشهود انتخابات سياسی است احتراز ميگردد

ان  تشکيل شد نمايندگ١٩٩٨المللی که در سال   در آخرين انجمن شور بين .روحانی و از کّف نفس صورت ميگيرد
  . جامعه مّلی در انتخابات بيت العدل اعظم شرکت نمودند١۶٠بيش از 

تشکيل بيت العدل اعظم گذشته از اهمّيت اداريش نماينده امری است که جوهر آئين بهائی يعنی وحدت و 
ه  زيرا ايمان به تنهائی هر چند هم که محکم و با حسن نّيت باشد قادر نيست که اّتحاد يک جامع   .يگانگی است

تشکيل بيت العدل اعظم بعنوان صاحب اختيار و راهنمای جميع امور جامعه بهائی معنايش . دينی را تأمين نمايد
اين بود که وحدت دين بهائی مخصوصًا در قرن اّول پيدايشش محفوظ ماند، چنانکه در تاريخ اديان ديده شده هر 

. های مختلف در اديان ريشه دوانده است  که فرقهپذير است و در آن زمان است دينی در قرن اّولش بسيار آسيب
عهد و ميثاق حضرت بهاءالّله از هم " مرقوم داشت ١٩۶٣بيت العدل اعظم کمی پس از تشکيلش در سال 

پذيرى در جميع امور بشرى است  هدايت الهيه که سبب انعطاف... نگسسته و از قدرت عالمگيرش نکاسته است
 حضرت بهاءاهللا خلق و به آن اختيار کامل و هدايت حتميه   ؤسساتش که آن را و م همچنان در مجراى تشکيالت

خداوند امرش را بر : " باين ترتيب در نظر بهائيان وعده محتوم حضرت بهاءالّله برآورده شده ١۴..."عطا، جارى است
  ١۵.ى ثابت و راسخ بنا نهاد که با تندبادهاى عالم و اشارات امم متزلزل نگرددبنياد

بيت العدل اعظم که تارک نظم اداری بهائی است ميراثی که باو رسيده از راههای گوناگون محافظت مينمايد 
هّمت در تحسين اخالق و اتّصاف بصفات و کماالت رحمانيه است که ما به االمتياز حيات فردى و "ويج  تر  :مانند

 دفاع و حمايت از جامعه بهائی و آزاديش از  ؛"تصرف و تحريف"؛ حفظ آثار و آيات مقدسه از "اجتماعى بهائى است
حقوق "ری امر بهائی؛ و محافظت ؛ حراست و توسعه مرکز جهانی روحانی و ادا"قيود مقهوريت و مظلوميت"

رو " مقتضيات زمان" بيت العدل اعظم نيز موّظف است که امر بهائی را با   ١۶.شخصى و تأمين ابتکار و آزادی افراد
ضع قوانينی که در آثار مقّدسه بهائی نباشد به او محّول گشته بترّقی انسانی منطبق سازد و از اين روی اختيار و

] اديان[در ادوار  " :ای از طرف بيت العدل اعظم چنين بيان شده است  تشريع قوانين در امر بهائی در نامه١٧.است
نان بود که براى هر سؤالى جواب گيرند و در جزئيات امور عقيدتى و عملى مقيد به آن گذشته تمايل بشر چ

اّما در دور بهائى از آغاز ظهور حضرت بهاءاهللا چنين بوده است که اصول کّلى را بيان نمايند، جزئيات . تفاصيل گردند
 از تفاصيل را به وجدان افراد اّما قسمت بزرگى. اساسى و الزم را که بر همه اطاعتش الزم است معين سازند

  ١٨."در امور ادارى و تشکيالتى نيز کاربر همان منوال است. مؤمنان واگذارند

جامعه بهائی برای توسعه حضرت بهاءالّله بيت العدل اعظم را مکّلف ساخته که عالوه بر مسئولّيتی که در هدايت 
و پيشرفت دارد نيز بايد در تأمين رفاه عمومی عالم انسانی نفوذ مثبتی داشته باشد و بترويج صلح پايدار در ميان 

اّس «که » محاربه و مجادله«و مردم از » تا عالم از مصاريف باهظه فارغ و آزاد شود،«کشورهای جهان پردازد 



 

  بهائيان از زباِن خودشان      

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

در تربيت عباد و تعمير بالد و حفظ نفوس و « و نيز بيت العدل اعظم بايد  ١٩.رهائى يابند» زحمت و مشّقت است
 طبق اين دستورهای مؤّکد حضرت بهاءالّله، بيت العدل اعظم بتأکيد ٢٠».صيانت ناموس اشراق نموده ناظر باشند

نهضتی را برای ترويج صلح جهانی براه انداخت و اقدامات متنوعی را در موضوعهای حقوق بشر و ترّقی زنان و رفاه 
خطاب به " انینويد صلح جه" بيت العدل اعظم در پيامی بعنوان ١٩٨۵در سال . اجتماعی و اقتصادی برانگيخت

که به سران جميع کشورها ارسال شد رئوس مطالبی را که الزمه ضروری تأسيس صلح و رفاه " مردم جهان"
  .عمومی است مرقوم داشت

چنانکه حضرت بهاءالّله پيش بينی فرموده بود، مقّر بيت العدل اعظم درکوه کرمل در حيفا در جوار مقام اعلی و  
 . يافتمزار حضرت بهاءالّله استقرار

  

  يادداشتها

شده مجموعه  حضرت بهاءاهللا، .١ نازل اقدس از کتاب بعد که ابهى اقدس جمال از الواح  اى
  . ٩۴، ص )١٩٨٠لجنه نشر آثار، : النگنهاين(

            

ب   ل
ث   

  

ب   ل
ل  قان  
ب     

ب   ل
ب   ل

  

ب   ل
ل

ائ    
   قا

  

    
ب   ل

از اقدس،  .٢ عد واح    . ٣۶ص ا
ار قلم اعلى،  .٣ آ   . ٣٠٢ص مجموعه
صلح جهانى،نقل شده در  حضرت بهاءاهللا، .٤  بيت العدل اعظم خطاب باهل ترجمه بيانيهء وعدهء

  . ٢۴، ص )١٩٨۵ داراالنشاء محفل روحانى ملى بهائيان اياالت متحده،  :ويلمت( عالم، 
، ترجمه لجنه ملى ترجمه )١٩٨٨لجنه نشر آثار، نشر سوم، : النگنهاين (دور بهائى شوقى ربانى،  .٥

  . ٧٣-٧٢آثار امرى، صص 
از اقدس،  .٦ عد واح    . ٧۵ص ا
عدل اعظم،    بيت العدل اعظم، .٧ ا بيت ون اساسى   . ٣ ص  ترجمه
عبدالبهاء   حضرت عبدالبهاء، .٨ حضرت ارکه وصاياى م محفل روحانى ملى بهائيان : کراچى (الواح

  . ٢١، ص )١٩۶٠پاکستان، 
از اقدس،  .٩ عد واح    . ٣٧ص ا
از اقدس،  .١٠ عد واح    . ١۴ص ا
عبدالبهاء   حضرت عبدالبهاء، .١١  روحانى ملى بهائيان هندوستان، محفل: دهلى نو (مفاوضات

  . ١٢٠، ص )١٩٨٣
از اقدس،  .١٢ عد واح    . ١٣۵ص ا
واح وصايا،  .١٣   . ١۵ص  ا
١٤. Universal House of Justice ,Wellspring of Guidance) Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 

1969), p. 13) ترجمه (  
ى،    : مآخذ اصل بيان بعربی .١٥ به   . ٢٢ص دور
نون .١٦ العدل اعظم،ترجمه بيت   . ۴-٣صص   اساسى
جهانى بهائى   حضرت ولى امراهللا، .١٧ ترجمه و , )١٩٨٩مؤسسه معارف بهائى، : دانداس(نظم

  . ٢۶اقتباس هوشمند فتح اعظم، ص 
١٨. Letter written on behalf of the Universal House of Justice to an individual, 3 January 

  ) ترجمه (1982
ا .١٩ از بعد   . ۵٠ص قدس،الواح
از اقدس،  .٢٠ عد واح   . ٧٣ص ا
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 مرکز جهانى بهائى
 
 

 

  
 

عه اوضاع و احوال تاريخی، امر بهائی را مانند اديان يهود و مسيحّيت و اسالم با ارض اقدس ارتباط داده است و جام
بهائی کمال حرمت و محّبت منازل و ساير اماکنی را که با تبعيد حضرت بهاءالّله و حضرت عبدالبهاء رابطه يافته 

  .بصورت اّولّيه نگهداری ميکنند

 در هر  .در هر سال هزاران نفر از بهائيان از همه جای عالم به حيفا و عّکا ميآيند تا بزيارت اماکن متبّرکه نائل گردند
های مّلی از همه جا به حيفا ميآيند تا اعضاء بيت العدل اعظم را که از نظر خود   يکبار نيز نمايندگان جامعهپنج سال

  . المللی بهائی ميپردازند انتخاب نمايند در کوه کرمل به اداره امور بين

حيفا و عّکا دعوت اند که از بسياری از کشورها برای خدمت به ناحيه  کارمندان بيت العدل اعظم بهائيان داوطلب
 .ميشوند و در مّدتهای مختلف خدمت ميکنند

 
  المللى کانون جامعه بين: مرکز جهانى بهائى

  

حضرت بهاءالّله قبل از رحلت از اين عالم اشاره فرموده که مرکز جهانی امر بهائی در ناحيه حيفا و عّکا در شمال 
  .حانی و هم مرکز اداری امر بهائی استاين ناحيه امروز هم مرکز رو. کشور اسرائيل امروز باشد

مقام اعلی، مزار حضرت باب با گنبد زّرينش، بر دامن کوه . مرقد حضرت بهاءالّله و حضرت باب در اين ناحيه است
کرمل نشسته و روضه مبارکه حضرت بهاءالّله در طرف ديگر خليج حيفا در خارج شهر عّکا است و هر دو در ميان 

  .ترين نقاط جهانند  دلگشائی قرار دارند و در نظر همه بهائيان اين دو نقطه مقّدسباغهای بسيار زيبا و
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مرکز اداری امر بهائی در حيفا است و مقّر بيت العدل اعظم در جوار مقام اعلی و در وسط باغهائی بشکل قوس بر 
ابنيه نزديکش با کارمندانش بيت العدل اعظم هيأت حاکمه امر بهائی است و از مقّرش، و در . کوه کرمل قرار دارد

از شهر حيفا مبادله اخبار با .  کشور، باداره امور جامعه بهائی عالم مشغول است٧٠ نفر از ٨٠٠قريب به 
های رفاه اقتصادی و اجتماعی و  المللی و نظارت بر برنامه های بين های مّلی و طرح اهداف و نقشه جامعه
المللی  در همان قوس کرمل بنای داراآلثار بين. المللی صورت ميگيرد بينآوری و نگهداری آمار و اداره صندوق  جمع

های مربوط به حضرت باب و حضرت بهاءالّله و حضرت عبدالبهاء  نيز جای گرفته که در آن اشياء متبّرکه و نوشته
  .نگهداری ميشود

 ساختن بناهاى جديدى که ١٩٩٠در اوائل سالهاى 
نماينده توسعه امر بهائى در سراسر عالم بود شروع 
گرديد و در کوه کرمل حفارى براى احداث طبقات 
ر متعددى در باال و پائين مقام اعلى و چند بناى ديگ

که مرکز مؤسسات بهائى باشد آغاز شد که در 
  .خاتمه قرن بيستم به اکمال رسيد

هر سال هزاران نفر از زائرين از اطراف دنيا برای 
عبادت به مقامات مقّدسه و زيارت اماکن متبّرکه به 
ناحيه حيفا و عّکا ميآيند و زيارتشان سبب تحکيم 

  .بيشتر پيوستگی و همبستگی امر بهائی ميگردد

  
  
  

   رفاه اجتماعى و اقتصادى

از ممتازترين خواص جامعه بهائی از لحاظ ترّقيات 
. اجتماعی و اقتصادی جنبه نظام مشورتی آن است

گيری بر  حضرت بهاءالّله طرحی را برای تصميم
رأئی و توافق گروهی ابداع فرموده است  اساس هم

و خطا نيست اگر بگوئيم هر فرد بهائی بنحوی از 
ترقيات اجتماعی . د مکتب مشورت استانحاء شاگر

بار در ايران آشکار شد  و اقتصادی در نظام بهائی اّول
که بهائيان آن کشور در اوائل قرن بيستم مدارس و 
درمانگاهها و ساير خدمات اجتماعی از جلمه 
تأسيس اّولين مدرسه دخترانه را در کشور تأسيس 

  . کردند

ن        
. 

صرى حضرت ع جسد آرامگاه اسرائيل؛ حيفا، اعلى، مقام
 باب
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های رفاه مخصوصًا در آسيا و امريکای  امروز برنامه
التين و افريقا بسيار متعّدد است و شامل مدارس 

های  درمانگاهها، کالسهای بهداشت، برنامه
کشاورزی، جنگل بانی، ترک اعتياد الکلی و 

وابگاههای کودکان است و راديوهای بهائی با خ
تنها از لحاظ  های خدمات اجتماعی خويش نه برنامه

های مذکور کمک ميکنند بلکه فرهنگ  عملی به برنامه
های رفاه  برنامه. بوميان را نيز حرمت و ترويج مينمايند

بهائی را محافل روحانی محّلی پيشنهاد ميکنند و از 
کور بر اساس شرکت عاّمه های مذ اين راه برنامه

مردم در هر محّل طرح ميشود و از اين راه ميتوان سّر 
اند  ها را که بر پای خود ايستاده موّفقّيت اين برنامه

 .دريافت

حضرت بهاءالّله ميفرمايد که انسان برای پيش بردن 
ديدگاه بهائی نسبت . تمّدن مترّقی خلق شده است

ی در صلح و بآينده چنين است که يک جامعه جهان
آرامش بوجود آيد که افراد و مجتمعاتش در رفاه و آسايش زيست نمايند و در محيطی که جامعه بسيار نگران 

های رفاه اقتصادی و اجتماعی از جمله وسائلی است که بهائيان برای  تحّوالت اخالقی و روحانی است برنامه
  .تحّقق آمال مذکور بکار ميبرند

است از پيروزمندی هائی که امروز متداول است ) organic(ک واحد مرّکب زنده و پوينده جامعه جهانی بهائی که ي
مثًال جهان را به جهان شمال و جهان جنوب تقسيم ميکنند پا فراتر می نهند و برنامه های رفاه اجتماعی و 

 بهائيان ميکوشند که اقتصادی بهائی در همه جا صرف نظر از درجات ترّقيات ماّدی هر کشور اعمال ميگردد زيرا
تعاليم حضرت بهاءالّله را بر سير تدريجی بنای تمّدنی نوين انطباق بخشند و هر فرد بهائی بالقّوه در اين مسير 

  .سهمی دارد

باين ترتيب مساعی بهائی در ميدان رفاه اقتصادی و اجتماعی معموًال بر اساس ابتکارات 
عاّمه مردم ساکن در هر دهکده و شهر صورت ميگيرد و چون هر يک از اين برنامه ها به 

اّما تعداد کمی از . يالت اداری دائمی را برای خود ايجاد خواهند کردرشد الزم برسند تشک
دولتی و بين  آن برنامه ها را ميتوان با وسعت برنامه های پيچيده ای که سازمانهای

المللی با امکانات و سرمايه خود ايجاد 
  .کردند مقايسه نمود

با وجود اين برنامه های بهائی 
امتيازش در روش و اصول برنامه 
های رفاهی است که در 
سراسر جهان بهائيان بکار 

اند نه در وسعت آن برنامه  گرفته
فی الحقيقه برنامه های . ها

اقتصادی و اجتماعی بهائی 
بيان ديگری است از اينکه 
چگونه ايمان در عمل نمودار 
ميشود و ابتکارات برنامه های 
رفاه بهائی چنان طرح شده که 

در کانون برنامه های رفاه . فقط بهائيان راتمام مردم را نفع رساند نه 

پاناما در بهائى مدرسه       يک

 

  -   و ر  
 -       ب   

   ب  ت 
    

مغولستان فاهى عمرانى مؤسسهمرکز
يافته سازمان هائى تعاليم از الهام با که اى

غذيه و هداشت رشته در کالسهاى آموزشى
ضرورى ارائه مىدهد نباتات همچنين کشت   .و

 

      
ز       ب

    . 

جامعه ب که توسط سوادآموزى کالس يک هائىدر
مشغول آموزان دانش از يافته، يکى مان رزيل سا

است سروده که خود او است   خواندن شعرى
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بهائی اين اصل نهفته است که بين جنبه های روحانی و عملی زندگانی بشر رابطه ای ناگسستنی موجود است 
زيرا آرزوی بهتر ساختن جامعه و اطمينان باينکه آن آرزو برآوردنی است ناچار در اثر بيداری روح انسانی حاصل 

که روشهای عملی در حّل مشکالت کليد موّفقّيت در ابتکارات رفاهی است ولی آنچه ما را ميشود و در عين حال 
بر قيام بر خدمات اجتماعی برميانگيزد آبياری ريشه روحانی بشری است که قوای ضروری را برای کسب موّفقّيت 

  .در ترّقيات حقيقی جامعه بشری احداث ميکند

د و جامعه هم به شعله وجدانی روحانی نيازمند است و هم به فانوس بهائيان معتقدند که ترّقی و پيشرفت فر
ای است برای ترّقی اخالقی و روحانی و   ترّقی ماّدی بخودی خود هدف شمرده نميشود بلکه وسيله–منابع ماّدی 
  .اجتماعی

ّقی کيفّيات و معنای تغيير و دگرگونی آن نيست که فقط مهارت و تجربه فّنی بدست آوريم بلکه مهمتر از آن تر
  .آفريند صفات و رفتاری است که طرحهائی را برای مبادالت و فعل و انفعاالت انسانی می

ها و شهرهائی در اطراف جهان سعيشان بر اين است که طرحی از حيات ارائه دهند که در آن  بهائيان در دهکده
های رفاه اجتماعی مستلزم ايجاد  چنين مفهومی از برنامه. امتزاج شئون روحانی و عملی مجّسم شده باشد

جامعه هائی است که در آن موازين روحانی از قبيل عدل و امانت و سخاوت سبب افزايش رفاه ماّدی کرده و 
افزايش منابع و ترّقی ماّدی بنوبه خود سبب شود که مساعی روحانی جديدی در همبستگی و وحدت 

و آسايش عباد و " ترّقيات عالم و مقامات امم"حضرت بهاءالّله . هائی در داخل و خارج امر بهائی مبذول گردد جامعه
  .اند صلح در جميع بالد را از جمله احکام و اصول الهی شمرده

اند که ايجاد و انتشار معرفت و دانش اساس و  آنان که در ميدان رفاه اجتماعی خدمت ميکنند باين نتيجه رسيده
اند مؤّيد آن مطلب است بنابراين برنامه رفاه  بهائيان در اين زمينه داشتهپايه ترّقی اجتماعی است و تجاربی را که 

اجتماعی و اقتصادی بهائی بر افزودن استعداد افراد و جامعه ها و مؤّسسات تکيه دارد که همه آنها بايد قدم 
فّعالّيتهای جهانی اين مسير باال بردن استعدادها مستلزم . بردارند و در راه رفاه روحانی و ماّدی خويش بکوشند

برای آموختن است که در آن بهائيان تقريبًا از تمام اقوام و از درجات مختلف فرهنگی مشغولند تا روشهای علوم و 
اين . اخالقّيات و روحانّيات را که در تعاليم بهائی مدّون است بر اوضاع و شرايط مخصوص محّل خود منطبق گردانند

 تعديلهائی است که بوسيله آنها جامعه های محّلی بتدريج توانائی تشخيص و اقدامات مربوط به عمل و سنجش و
  .تجربه و تحليلشان افزايش يافته بر مقابله حوائج و نيازهای خويش توانا خواهند شد

گيری گروهی و اجراء گروهی از  فّعالّيتهای بهائيان در ميدان رفاه بر اساس تصميم
مردم عاّدی يک ناحيه بوده است و مشورت با تمام افراد جامعه راز موّفقّيت 

ش مشورتی غالبًا سبب ميشود که بکار بردن رو. های رفاهی بهائی است برنامه
راه حل های نوينی برای حّل مشکل جامعه و تعديل بهتر توزيع منابع هر محل 
گردد و عالوه بر آن افرادی از آن جامعه را از قبيل زنان و اقلّيتها که بنا به سنتهای 

اند تشويق و ترغيب  گيری محروم بوده تاريخی هميشه از شرکت در مرحله تصميم
ايست  تجربه ثابت کرده است که مشورت از وسائل ضرورّيه. رکت مينمايدبه مشا

های پايدار و تعديل شده ای در اقداماتش برميانگيزد  که جامعه را برای توليد برنامه
  .و او را در خودکفائی و باال بردن سطح زندگيش مساعدت ميکند

ه بسيار مهمتر است ها و اجرايش برای وصول باهداف معّين امری که از خود برنامه
تجهيز کردن مردم است که دست بدست هم دهند و با روشی نوين و باّتفاق 

از نظر آئين بهائی سرچشمه قابلّيات و استعدادهائی که . باجراء طرحی بپردازند
با . برای بافت اجتماعی و اقتصادی و اخالقی حيات جامعه الزم است بايد هم از قلب و هم از مغز انسان باشد

متزاج کامل اصول روحانی در برنامه های رفاهی آراء و شئون عملی و ارزشهائی پديدار ميگردد که سبب ترويج ا
حضرت بهاءالّله . ها از نياز به غير رهائی مييابد باين ترتيب برنامه. اعتماد به نفس و حفظ کرامت انسانی ميشود

و ميفرمايد مقصد افراد و جامعه بايد " است مشاهده نماانسان را بمثابه معدن که دارای احجار کريمه : "ميفرمايد
را که در انسان مستور است استخراج " احجار کريمه"چنان باشد تا اموری را که تدبير کند که با آن بتواند جواهر و 

توس کارى درخت ه پرو دانشيک ط
در نى رّب هائى سه آموزان مد

هندوستان گواليور،  .نزديکى شهر

ژ       
ا   ر ب 
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اصالح "نمايد و هر چه افراد انسان بيشتر استعداد درونی خود را پرورش دهد جامعه آنان نيز تحّول ميپذيرد و مسير 
  .نيز سرعتی بيشتر مييابد" عالم

اش در راه رفاه اجتماعی و اقتصادی الگوئی را  از اين روی جامعه بهائی اميدوار است که کوششهای مختصر کنونی
  .برای پرورش استعدادها که به پيشرفت معنوی و ماّدی منجر خواهد شد مقابل انظار جهانيان بگذارد

   مشرق االذکارهاى بهائى

 
عبادتگاهها يا مشرق االذکارهاى بهائى به 

هرچند از نظر . روى همه مردم باز است
هندسى هريک از بناها با يکديگر مختلف 

ارى يک اصول هستند ولى از لحاظ معم
 ٩ همه داراى - کلى درآنها مراعات مىشود

طرف و يک تاالر مرکزى گنبد مانند هستند، 
که همزمان از وحدت ذاتى نوع بشر و تنوع 

برنامه . و گونه گونى آن حکايت مىکند
هاى عبادتى ساده و متشکل از دعا و 
مناجات و تالوت متخباتى از آثار بهائى و 

. هان استکتب مقدسه اديان مختلف ج
موسيقى تنها بوسيله گروه کر و بدون ساز 

  .اجرا مىگردد

   

همانطور 
که 

حضرت 
بهاءاهللا 
مطرح 
 کانون روحانى براى مؤسسات وابسته اند، مشرق االذکار يک مرکز و نموده

مختلفى است که بمنظور خدمات علمى، بشردوستانه، آموزشى و ادارى در 
  .اطراف آن بنا مىشوند

  
  
  
  

  
  
 
 

 

 
 

ساموآ غربى ا، بهائى، آپ ي  مشرق االذکار   

    
 

نو، دهلى بهائى، مشرق االذکار
 هندوستان

ت  ي 
 ائ

راليا مشرق االذکار اس دنى، س
ى،  به


