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 هو هللا
 

 
، دوندای فالح و جناح ازاوج سعادت عامل ای اهل ملکوت اهبی

شيار فرمايد   است خفتگان بيدار کند کوران بينا منايد غافالن هوانسانی بلند
، يکی ندای مدنيت و گان زنده منايد کران شنوا منايد گنگان گواي کند مرده

مرّوج اساس ترقيات هان انسوت دارد و يات عامل طبيعت است که تعّلق جبترق
نظامات و آن قوانني و  ،ستا ه و مرّبی کماالت صوری نوع انسانجسماني

است که منبعث از افکار عاليه و ی عامل بشر قّ و علوم و معارف ما به الت 
ت حکما و فضالی سلف و خلف در نتائج عقول سليمه است که هبمّ 

کومت عادله انفذه آن ح هو قوّ و مرّوج  ،وجود جلوه منوده است صهعر 
روحانی که   ءو ندای ديگر ندای جانفزای اهليست و تعاليم مقّدسه ،است

امل انسانی و ظهور کافل عّزت ابدی و سعادت سرمدی و نورانّيت ع
و اّس اساس آن  ،ه در عامل بشری و حيات جاودانيستسنوحات رمحاني

امل تعاليم و وصاايی رّّبنی و نصايح و اجنذاّبت وجدانيست که تعّلق بع
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و منّور  روشنسراج مشکاة و زجاج حقائق انسانيه را و مانند ،اخالق دارد
يات مدنی و کماالت ولی ترق ،اش کلمة اّلّل است فرمايد و قّوه انفذه

جسمانی و فضائل بشری ات منضّم بکماالت روحانی و صفات نورانی و 
قصود و سعادت عامل انسانی که م ،اخالق رمحانی نشود مثر و نتيجه نبخشد

ه و تزيني عامل جسمانی هر يات مدنيّ ، زيرا از ترقاصلی است حاصل نگردد
، جهتی سعادت حاصل و شاهد آمال در هنايت مجال دلربی منايدچند از 

جهات ديگر خطرهای عظيم و مصائب شديده و بالايی مربمه نيز ولی از 
 و هلذا چون نظر در انتظام ممالک و مدن و قری و زينت دلرّب ،حاصل گردد

لطافت آالء و نظافت ادوات و سهولت سري و سفر و توسيع معلومات عامل 
و مشروعات جسيمه و اکتشافات علميه و فنّ ّيه طبيعت و خمتعات عظيمه 

و چون نظر  ،ستمنائی گوئی که مدنيت سبب سعادت و ترّقی عامل بشری ا
ت مه و اکتشاف ادوادر اختاعات آالت هالک جهّنمی و اجياد قوای هاد

منائی واضح و مشهود گردد که مدنيت ست انريه که قاطع ريشه حيات
، مگرآنکه مدنيت جسمانيه مؤيّد هبدايت رّّبنيه و م و مهعنانستأتوّحش تو ّب

روحانی و کماالت  بشئوانت ه گردد و منضمّ سنوحات رمحانيه و اخالق اهلي
ميکنيد که متمّدن و  حال مالحظه ،ملکوتی و فيوضات الهوتی شود
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رگاه کو اقاليم جهان لش ،عمورترين ممالک عامل خمازن مواد جهّنمی گرديدهم
و امم عامل ملل مسّلحه گرديده و دول ساالر ميدان  ،حرب شديد شده

يد اين پس ّب ،جنگ و جدال شده و عامل انسانی در عذاب شديد افتاده
وه  لو عامل انسوت را ج ،منضّم هبدايت کربی کردمدنّيت و ترّقی جسمانی را

، يات جسمانی را توأم بتجّليات رمحانی کردگاه فيوضات ملکوت منود و ترق
وجود و معرض شهود  ۀمجال و کمال در عرص هنايتات عامل انسانی در 

جلوه منايد و سعادت و  غايت مالحت و صباحت و در ،شاهد اجنمن گردد
ای احلمد ّلّل قرون و اعصار متواريه است که ند ،گشايد  ه چهرهعّزت ابدي

مدنّيت بلنداست و عامل بشری روز بروز تقّدم و ترّقی ايفت و معمورّيت 
جست ات آنکه عامل وجود انسانی دصوری ازداي بيفزود و کماالت جهان

مثال طفل رضيع تدرّج  ،استعداد کّلی برای تعاليم روحانی و ندای اهلی ايفت
، لوغ رسيدب جها کرد ات آنکه جسم بدر در مراتب جسمانی منود و نشو و من

بلوغ رسيد استعداد ظهور کماالت معنويّه و فضائل عقلّيه  جهچون بدر 
ب ادراک و هوش و دانش ظاهر شد و قوای هو آاثر موا ،حاصل منود

نني در عامل امکان نوع انسان ترقيات جسمانيه منود هبمچ ،روحانی جلوه کرد
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در را ائع و فضائل و مواهب بشریو بد ،ت کردو تدرّج در مدارج مدني
و کماالت روحانيه جلوه ، ات آنکه استعداد ظهور اکمل صورت حاصل منود

پس ندای ملکوت  ،استماع ندای اهلی ايفت تقابليه حاصل کرد و اهلي
، مشس حقيقت اشراق کرد ه جلوه منودکماالت روحاني  شد و فضائل وبلند

اعظم و وحدت عامل انسانی و عمومّيت عامل بشرّيت ساطع   انوار صلح
 تر گردد و اين کماالت اميدوارمي که اشراق اين انوار روز بروز شديد ،شتگ

و دلرب  ،ه عامل انسانی ظهور و بروز کنديکل  جهمعنويه جلوه بيشت کند ات نتي
ای احّبای اهلی  ،حمّبت اّلّل در هنايت مالحت و صباحت شاهد اجنمن گردد

شراست و ترقيات نوع ب که سعادت عامل انسانی در وحدت و يگانگیبدانيد 
دو مشروط و منوط ّبلفت و حمّبت عمومی بني افراد جسمانی و روحانی هر 

مالحظه در کائنات ذی روح منائيد يعنی حيوان جنبنده و چرنده و  ،انسانی
و افراد جنس و نوع خويش جدا ئی از ابناء  پرنده و درنده که هر نوع درنده

، و چون ّدّيت و کلفتندهم در هنايت ضو ّب تنهائی زندگانی منايدو ب
جدال پردازند و بدرنده گی چنگ ّبز و دندان  جبنگ و بيکديگر رسند فورا

اند که خنوار که حيواانت مفتسه مانند سباع ضاريه و گرگان خو ،تيز کنند
ّما حيواانت ، أمجيع بتنهائی زندگانی منايند و حتّری معيشت خويش کنند
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نده و چرنده در هنايت حمّبت پر خوش سريت نيک طينت صافی فطرت از 
ا زندگانی کنند و ّبکمال يکديگر الفت منايند و جوق جوق و جمتمعّب

انند مانند طيور شکور   ت و خوشی و شادمانی و کامرانی وقت بگذرمسر 
و  ،هنايت سرور الفت منايندئی چند قناعت کنند و ّبيکديگر ّب که بدانه

و آواز پردازند و مهچنني  کوهسار و دمن ّبنواع احلانو  دردشت و مچن 
غايت الفت و مهدمی در مچن و ده مانند اغنام و آهو و خنجري در حيوان چرن

ولی کالب و ذائب و  ،غزار بسرور و شادمانی و يگانگی زندگانی منايند مر
پلنگ و کفتار خوخنوار و ساير حيواانت درنده از يکديگر بيزار و به تنهائی 

و چرنده چون آبشيان و مغاره يکديگر آيند  حّتی پرنده ،سري و شکار کنند
نست جمری دارند بعکس ؤابلکه هنايت الفت و م ،تعّرض و اجتنابی نه

گان که هر يک مبغاره و مأوای ديگری تقّرب جويد بدريدن مهديگر درنده
پردازند حّتی اگر يکی از کوی ديگری بگذرد فورا هجوم منايد و اگر ممکن 

ح و معلوم شد که الفت و حمّبت در عامل حيوان پس واض ،شود معدوم منايد
و اختالف و نيز از نتائج سريت خوش و طينت اپک و صافی فطرتست 

حضرت کرباي در انسان چنگ  ،گان بياّبن استاجتناب از خصائص درند 
بلکه وجود انسانی ّبحسن الّتقومي و  ،و دندان سباع درنده خلق ننموده
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هلذا سزاوار کرامت اين  ،ترتيب شدهبنهايت کماالت وجودی ترکيب و 
 ،خلقت و برازندگی اين خلعت اينست که ّبلفت و حمّبت نوع خويش پردازد

ني و مهچن ،حيواانت ذی روح بعدل و انصاف معامله منايد ۀبلکه بکاف
 ت و شادمانی و راحت و کامرانی نوع انسانمالحظه منائيد که اسباب رفاهي

دال اعظم اسباب عسرت و ذّلت و و نزاع و ج ،ستالفت و يگانگی ا
ولی هزار افسوس که بشر غافل و ذاهل از اين امور هر  ،اضطراب و انکامی

دمی پلنگ درنده گردد  ،روز بصفت حيوان وحشی مبعوث و ممسوخ ميشود
ست  ی علوّيت انسان در خصائل و فضائلی اول ،و ثعبان جنبنده و وقتی مار

 س چون صفات حسنه و اخالقپ ،خصائص مالئکه مأل اعلی است که از
 ستيا ۀصادر شود شخصی است آمسانی و فرشتفاضله از انسان 

 و چون نزاع و جدال و ،ئی رمحانی ی رّّبنی و جلوهتملکوتی و حقيق
که اگر  رسد  ئی بدرجه، اتخوخنواری منايد مشابه ّبرذل حيوان درنده گردد

اغنام رادر صد هزار  گرگ خوخنوار در شبی گوسفندی بدرد او در يک شب
جنبه دارد يکی أّما انسان دو  ،خون منايد ۀخاک و آلود ۀميدان حرب افتاد

 ،سفلّيت حيوانّيه و نقايص شهوانّيه ّيت فطريّه و کماالت عقلّيه و ديگریو عل
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منائيد از جهتی آاثر خراب و دمار مشاهده   اگر در ممالک و اقاليم آفاق سري
ّما خراب و ويرانی ، أحظه فرمائيدمدنّيت و عمار مال کنيد و از جهتی مآثر

ولی عمار و آّبدی نتائج انوار فضائل و  ،ستا و قتال آاثر جدال و نزاع
کسی در صحرای اواسط آسيا سياحت منايد مالحظه    اگر ،الفت و وفاق

معموره مانند اپريس و لندن مطمور   ءمدائن عظيمه چه بسيارکه کند  
 ءو بياّبن خاليه ت و صحرا و برّ و از حبر خزر ات هنر جيحون دش ،گرديده

مدن مطموره و قرای خمروبه آن صحرا را راه آهن روسّيه  ،خاويه تشکيل منوده
وقتی آن صحرا در هنايت مدنّيت و معمورّيت  ،دو روز و دو شب قطع منايد

 آّبدی بود و علوم و معارف منتشر و فنون و صنايع مشتهر و جتارت و و
 حال ،مت و سياست حمکم و استوار بودفالحت در هنايت کمال و حکو 

ّلی جوالنگاه حيواانت وحشی  اغلب آن ملجأ و پناه طوائف ترکمان و بک
ساء و ابيورد و شهرستان که در نمدن آن صحرا از قبيل جرجان و  گرديد،

سابق بعلوم و معارف و صنايع و بدايع و ثروت و عظمت و سعادت و 
 ۀصدائی و ندائی جز نعر صحرا حال در آن ،فضائل معروف آفاق شد

و اين  ،بينیه و بغري از جوالن گرگان درنده ن ،حيواانت وحشّيه نشنوی
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خرابی و مطموری بسبب نزاع و جدال و حرب و قتال در ميان ايران و 
ترکان شد که در مذهب و مشرب خمتلف شدند و از تعّصب مذهبی رؤسای 

اين يک  ،ادندّيت خون و مال و عرض يکديگر دبيدين فتوای بر حلّ 
پس چون در مجيع عامل سري و سياحت منائی  ،ايست که بيان ميشودمنونه

و آنچه مطمور است از  ،آنچه معمور است از آاثر الفت و حمّبت است
وجود اين عامل بشر متنّبه نشود و از اين خواب ، ّبنتائج بغض و عداوت

که صف   در فکر اختالف و نزاع و جدال افتد، ّبز غفلت بيدار نگردد
، و مهچنني مالحظه ميدان جدال و قتال جوالن کند، و در جنگ بيارايد

از کائنات مرّکب از اجزاء کون و فساد و وجود و عدم منائيد که هر کائنی در 
يعنی چون ّبجياد  ،متعّدده است و وجود هر شیء فرع ترکيب است ۀمتنوّع

کائنی تشکيل شود هر ترکيب  واقع گردد از اهلی در بني عناصر بسيطه ترکيبی 
ن ترکيب اختالل حاصل گردد و آ، چون در ستمجيع موجودات براين منوال

يعنی انعدام هر شیء  ،و تفريق اجزا گردد آن کائن معدوم شود حتليل شود
الفت و ترکيب در بني عناصر ، پس هر ليل و تفريق اجزاستعبارت از حت

مله جتاذب و ّبجل ،سبب حياتست و اختالف و حتليل و تفريق سبب ممات
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و تنافر و ختالف  ،سبب حصول مثره و نتائج مستفيده است ءتوافق اشيا
لف و جتاذب مجيع کائنات از آت ،ستا سبب انقالب و اضمحالل ءاشيا

و از ختالف و تنافر  ،ذی حيات مثل نبات و حيوان و انسان حتّقق ايبد
ف و هلذا آنچه سبب ائتال ،احنالل حاصل گردد و اضمحالل رخ بگشايد

 جتاذب و احّتاد بني عموم بشر است حيات عامل انسانيست و آنچه سبب
 و چون بکشت ،اختالف و تنافر و تباعد است عّلت ممات نوع بشر است

زاری مرور منائی و مالحظه کنی که زرع و نبات و گل و رايحني پيوسته 
زار و گلستان  است و مجعّيتی تشکيل منوده دليل بر آنست که آن کشت

ترتيب مشاهده و چون پريشان و بی ،بيت دهقان کاملی انبات شده استبت 
 منائی دليل بر آنست که از تربيت دهقان ماهر حمروم و گياه تباه خود

پس واضح شد که الفت و التيام دليل بر تربيت مرّبی حقيقی  ،روئيست
ر اگ ،و تفّرق و تشّتت برهان وحشت و حمرومّيت از تربيت اهلی ،است

که طوائف و امم و شعوب و ملل عامل را آداب و رسوم اعتاض منايد  معتضی
وجود اين و افکار و عقول و آراء متباين ّبو اذواق و طبايع و اخالق خمتلف 

گوئيم   ؟گونه وحدت حقيقی جلوه منايد و احّتاد اتّم بني بشر حاصل گردده  چ
يک اختالف سبب انعدام است و آن نظري  ،اختالف بدو قسم است
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بر  ار ه يکديگر را حمو منايند و خامنانختالف ملل متنازعه و شعوب متبارزه کا
گی آغاز خنواری و درنده اندازند و راحت و آسايش سلب کنند و خو

ع است آن عني کمال و سبب و اختالف ديگر که عبارت از تنوّ  ،منايند
مالحظه منائيد گلهای حدائق هر چند  ،ظهور موهبت حضرت ذو اجلالل

شکالند ولی چون از يک فاوت الّلون و خمتلف الّصور و االلف الّنوع و متخمت
آب نوشند و از يک ّبد نشو و منا منايند و از حرارت و ضياء يک مشس 

 ،پرورش منايند آن تنوّع و اختالف سبب ازدايد جلوه و رونق يکديگر گردد
داب چون جهت جامعه که نفوذ کلمة اّلّل است حاصل گردد اين اختالف آ

و  ،و رسوم و عادات و افکار و آراء و طبايع سبب زينت عامل انسانی گردد
و  ءمهچنني اين تنوّع و اختالف چون تفاوت و تنوّع فطری خلقی اعضا

و  ءو چون اين اعضا ،اجزای انسانست که سبب ظهور مجال و کمال است
ء و اجزای متنّوعه در حتت نفوذ سلطان روح است و روح در مجيع اعضا

اين اختالف و تنوّع  ،ستا سراين دارد و در عروق و شراين حکمران اجزا
ئی  اگر حديقه ،وحدت ۀو حمّبت است و اين کثرت اعظم قوّ مؤيّد ائتالف 

را گلها و رايحني و شکوفه و مثار و اوراق و اغصان و اشجار از يک نوع و 



 ۱۹۲، صفحه ۱من مكاتيب عبدالبهاء، جلد  –حضرت عبدالبهاء  -لوح دونداى فالح و جناح 

www.oceanoflights.org 

 

 يک لون و يک ترکيب و يک ترتيب ّبشد هبيچ وجه لطافتی و حالوتی
گون ّبشد   لکن چون از حيثّيت الوان و اوراق و ازهار و امثار گوان و ،ندارد

و در  ،انيقه شود ءسائر الوان گردد و حديقه ءهر يکی سبب تزيني و جلوه
و مهچنني تفاوت و تنوّع  ،هنايت لطافت و طراوت و حالوت جلوه منايد

ظّل قّوه  افکار و اشکال و آراء و طبايع و اخالق عامل انسانی چون در
ال و علوّيت و  وحدانّيت ّبشد در هنايت عظمت و مج مهده و نفوذ کلواح

کلمة اّلّل که حميط بر   ۀيکل  ۀ، اليوم جز قوّ شودکمال ظاهر و آشکار 
ست عقول و افکار و قلوب و ارواح عامل انسانی را در ظّل ء احقائق اشيا

حمرّک نفوس و  اوست انفذ در کّل اشيا و اوست ،واحده مجع نتواند ءشجره
احلمد ّلّل اليوم نورانّيت کلمة اّلّل بر  ،اوست ضابط و رابط در عامل انسانی

مجيع آفاق اشراق منوده و از هر فرق و طوائف و ملل و شعوب و قبائل در 
چه بسيار  ،ظّل کلمه وارد و در هنايت ايتالف جمتمع و مّتحد و مّتفقند

اگر نفسی  ،ئل خمتلفه تزيني ايبدحمافل تشکيل گردد و مبلل و طوائف و قبا
ز وطن واحده و مّلت وارد حمفل گردد حريان ماند گمان کند که اين نفوس ا

و حال  ،واحده و افکار واحد و اذکار واحد و آراء واحدند فهواحده و طائ
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يکی از آسياست و  ،اهالی افريککه يکی اهل امريک است و ديگری از آن
يکی عرب  ،ستانست و ديگری از ترکستانو  يکی از هند ،ديگری از ارواپ

وجود اين در ، ّبست و ديگری يواننی، يکی ايرانی ااست و ديگری اتجيک
گی و وحدت و فرزانگی ّب هم   هنايت الفت و يگانگی و حمّبت و آزاده

اگر مجيع  ،و اين از نفوذ کلمة اّلّل است ،دمساز و هم آواز و مهداستانند
بر أتسيس حمفلی از اين حمافل نگردند که ّبين قوای عامل مجع شوند مقتدر 

واحد شود و آهنگی  حمّبت و موّدت و اجنذاب و اشتعال اقوام خمتلفه اجنمن
در قطب عامل بلند کنند که سبب دفع نزاع و جدال و ترک جنگ و قتال و 

هيچ قدرتی مقاومت ، آايصلح عمومی و الفت و يگانگی عامل انسانی ّبشد
 ۀ، اگر نفسی ديداّلّل برهان واضح و حّجت ّبلغ ال و ؟واندنفوذ کلمة اّلّل ت

انصاف ّبز کند مدهوش و حريان گردد و انصاف دهد که مجيع اقوام و ملل 
اّلّل مسرور و ممنون ان ّبيد از تعاليم و وصاايی هباءعامل و طوائف و دول جه

و هر ئی را چرنده کند  زيرا اين تعاليم اهلّيه هر درنده ،و خوشنود ّبشند
و عامل انسانی  ،آمسان منايد ءنفوس بشر را مالئکه ،ئی را پرنده منايد جنبنده

مجيع را ّبطاعت و سکون و امانت حبکومت  ،را مرکز سنوح رمحانی فرمايد
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زيرا  ،و اليوم در مجيع عامل دولتی از دول مطمئن و مستيح نه ،جمبور منايد
و مملوک کّل در معرض ملوک  ،امنّيت و اعتماد از بني بشر برخواسته

امانت متکني از حکومت دارند و حزبی که امروز بکمال داينت و  ،خطرند
و برهان بر اين آنکه  ،مّلت بصداقت اتّمه رفتار ميکنند اين حزب مظلومندّب

و اگر از  ،مجيع طوائف در ايران و ترکستان بفکر کم و بيش خويشند
از عقابيست مگر هبائيان   فخو حکومتی اطاعتی منايند اي ّبميد عطائی و اي 

و اين اطاعت و  ،که خريخواه و مطيع دول و حمّب و مهرّبن جبميع مللند
اطاعة ألمر  ءهلذا احّبا ،انقياد بنّص صريح مجال اهبی فرض و واجب بر کلّ 

و اگر نفسی حبکومت  هنايت صادق و خري خواهنداحلق جبميع دول بی
داند و عقاب و مستحّق  لو مسئو  ذخؤاخالفی منايد خويش را عند احلق م

در اينست که بعضی از اولياء  ّب وجود اين عجب ،کار مشرد  مردود و خطا
سبحان اّلّل در اين  ،و هبائيان را بدخواه امور سائر طوائف را خريخواه مشرند

و هيجان عمومی در طهران و مجيع بلدان ايران واقع  ااّيم اخريه که حرکت
که يک نفر هبائی مداخله در اين امور ننمود و   و حمّقق گرديد شد مثبوت

زيرا  ،و بدين سبب مورد مالمت ديگران گرديدند ،عموم نرفت نزديک
هبيچ  مجال مبارک منودند و در امور سياسّيه ابدا مداخله ننمودند و اطاعت
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و مجيع  ،بودند حزبی تقّرب جنستند حبال و صنعت و وظائف خود مشغول
جهات صادق و خريخواه  از مجيع ءاهند که عبدالبهااحّبای اهلی شاهد و گو 

زيرا اين دو  ،هشرقي ءدو دولت علّيه دول و ملل عامل است علی اخلصوص
و در مجيع رسائل و  ،هبآءاّلّل است اقليم موطن و حمل هجرت حضرت

دولتني علّيتني منوده و از درگاه احدّيت طلب أتييد   حمّررات ستايش و نعت از
در حّق اعليحضرت شهرايران  - روحی ألحّبائه الفداء - هبیو مجال ا ،کرده

و  ئی حاصل شود سبحان اّلّل ّب اين براهني قاطعه هر روز واقعه دعا فرمودند
و  ولی ما و احّبای اهلی نبايد در نّيت خالصه ،مشکالتی آشکار گردد

صداقت و  بلکه ّبيد در هنايت ،صدق و خريخواهی خويش ادنی فتور منائيم
ای احّبای اهلی  ،ه پردازميخريي يهبر خلوص خويش ّبقی ّبشيم و ّبدعنت اما

نبايد  ، مشابر امر اهلی اين ااّيم وقت استقامت است و هنگام ثبوت و رسوخ
عاقبت مشا را وداع خواهد منود  زيرا ،نظر بشخص عبدالبهاء داشته ّبشيد

ع است مسرور و اگر کلمة اّلّل در ارتقا  ،بلکه ّبيد نظر بکلمة اّلّل ّبشد
در زير مششري و اي در حتت اغالل و  ءعبدالبها ولو ،مشعوف و ممنون ّبشيد

نه در قالب جسمانی  ،در هيکل مقّدس امر اّلّل است زجنري افتد زيرا امهّيت
اهلی ّبيد بچنان ثبوتی مبعوث گردند که در هر آنی صد  ايران ،ءعبدالبها
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تغرّي و تبّدلی در عزم و نّيت و هدف تري بال شود ابدا  ءامثال عبدالبها
 ۀبند ءعبدالبها ،اشتعال و اجنذاب و اشتغال خبدمت امر اّلّل حاصل نگردد

ديگر  ء،گاه کرباي  در ضهحم فهال مبارک است و مظهر عبودّيت صر آستان مج
و هذه غايتی القصوی  ،ئی و نه اقتداری نه شأنی دارد و نه مقامی و نه رتبه

ظهور کّلی مستقل  ،ی األقصی و سدرتی املنتهیو جّنتی املأوی و مسجد
 جبمال مبارک اهبی و حضرت اعلی مبّشر مجال مبارک روحی هلما الفدا

لطافه يقتبسون و من حبر أ منتهی شد و ات هزار سال کّل من فيض انوار
حّبآء اّلّل هذا وصّيتی لکم و نصحی عليکم فهنيئا ملن وّفقه اّلّل أيغتفون اي 

   .و عليکم البهاء األهبی الّنقوش هذا الورق املمّرد عن سائر علی ما رقم فی
  (ّباسع بدالبهاء)ع


