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 رساله سياسيه
 حضرت عبدالبهاء

 ۱۹۳۴طهران 
 

سياسّيه که چهارده  ءرساله ميفرمايد: ءدر يکی از الواح حضرت عبدالبها
مشکني قلم مرقوم گرديد و در هندوستان  جناب سال قبل أتليف شد و خبط

و يک نسخه  ه در طهران هستن رساله البتّ آشد و انتشار داده گشت  طبع
ات حاصله و فساد و فتنه در مضرّ  بنمائيد که مجيعارسال ميشود بعموم انس 

دولت  ءمقّدسه حقوق رساله عبارت مرقوم گرديده و در آن رساله ابوضح آن
و روابط بني سائس و  و حقوق مرعّيه مّلت و تعّلقات بني راعی و رعّيت

و  روش است اين .مرئوس مرقوم گرديده رئيس و مسوس و لوازم ما بني
و الّسالم علی  مظلومان مسلک و منهج اين است اين و آوارگان اين سلوک

 من اتّبع اهلدی
 
  )عبدالبهاء عّباس( ١٣٢٥ ءسنه ١ج  ١١ 
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 اللّ  وه

 
 

ظهور   بر را آفرينش بنيان که  سزا را يزدانی اپک و نيايش ستايش
 و احکام عامل انسانی هناد که هوّيت غيب بشئون و آاثر ءمقّدسه کماالت

  ] شهود مشهود گردد و انوار حقيقت ءاسرار در عرصهو  و افعال و اعيان
و  .منااين شود عيان از مطلع صبح [ فر  ع  أ   ن  أ   ت  ب  ب   ح  أ  ف   اي  ف  م    از  ن   ک    ت  ن  ک  

 الئق که مشس حقيقت را شاخصه بزرگواری ّيه حقيقتکلّ   حمامد و نعوت
ع آاثر و مطل رمحانّيت مرکز سنوحات و انسانی عامل و نّّي اعظم جهان اهلی

در حّيز  [ فر  ع  ل    ق  ل  ال   ت  ق  ل  خ  ف   ] حضرت احديّتست و بظهورش سرّ  ابهره
 ا ه  ي   ل  ا ع  ن  ل  ز  ن   أ  ا ذ  إ  ة  ف  د  ام  ه   ض  ر  ال   یر  ت    و   ﴿ ايفت قحتقّ  شهود

 
 و   ت  ز  ت   اه   اء  ال

عضی وقايع در اين ااّيم و اوقات چون ب .﴾ يج  ب    ج  و  ز   لّ  ک    ن  م   ت  ت  ب   ن   أ   و   ت  ب  ر  
بنيان رمحانيست از بعضی  کّل شرايع که مّرب بنياد انسانی و هادم  مالف

را بانه  مبني اهلی و شورشيان و فتنه جواين سرزده دين انداانن و بيخردان
از بيگانه و  دنيا انگيخته اهل ايران را در پيش امم آشوبی بر ءمنوده ولوله
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و  منايند و صفت گرگان دارند نیدعوی شبا آشنا رسوا منودند سبحان اللّ 
صورت انسان دارند و سّيت حيوان  خواهند درندگان قرآن خوانند و روش

د وا ف ی ال ر ض  ق ال وا إ   ﴿ پسندند َن  ن  م ص ل ح ون  أ ال   امن   و  إ ذ ا ق ي ل  هل  م  ال  ت  ف س 
  م  م ه  ه  ن   إ  

 
 الزم شد که جمملی در اسّ  هلذا ،﴾ ون  ر  ع  ش   ي  ال   ن  ک  ل   و   ون  د  س  ف  ال

 *و بيداری ايران ذکری شود ني يزدانی بيانی رود و جبهت هوشياریئاساس آ
 

مجيع موجودات قّوت  و فطرت طينت در که  واضحست و اين مشهود
که من دون   فطريّه ظهور دو نوع کماالت موجود يکی کماالت و استعداد

 که در ظلّ   بّيه استاهلی است و ديگری کماالت اکتسا واسطه صرف اجياد
و  اعيان خارجه مالحظه منائيد که در اشجار در .است حقيقی یتربيت مربّ 

که صرف موهبت اهلّيه است   ازهار و امثار يک طراوت و لطافت فطريّه
که برتبيت ابغبان   ديگری نضارت و حالوت زايد الوصف است موجود و

آجام   جنگل و شود گذاشته  که اگر حبال خود  چه .عنايت در آن مشهود
  و شايسته سوخنت و افروخنت نبخشايد و شکوفه نگشايد و مثری گل  گردد
ی در آيد بستان و گلستان مربّ  تربيت و عنايت و لکن چون در ظلّ  .گردد

و بگل و رايحني روی زمني  و گلشن گردد ازهار و امثار برون آرد شود مچن
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حبال خويش  ّيه نيز اگرمجعّيت بشريّه و هيئت جامعه انسان بمچنني .بيارايد
گردد   حمشور شود و در زمره بائم و سباع معدود ترک شود چون حشرات

 *بسوزد بياموزد و در آتش حرمان و طغيان و تيزچنگی و خوخنوارگی درندگی
 

سبقخوانند و از علل مزمنه سقيم  کودکان  آفاق دبستان در انسان نوع
 ءشفاخانه و طبيب اجنمن رمحانندهياکل مقّدسه انبيا و اوليا اديب  .و انتوان
 و آفتاب فلک اثّي هدايت ات شعله نورانی کمال يزدان بشّي عنايتند حضرت
و ممود است بنار  افسرده انسانی زجاجی و صوری که در حقيقتمعنوی 

و روح مسيحائی  رمحانی افروزد و امراض مزمنه بعنايت فيض موقده اهلی بر
انسانی را تربيت و  اجنمن که  پيوست وضوحب جليل دليل پس ابين .زائل گردد

و  رادع و و مانع رابط را ضابط و و نفوس بشری الزم حقيقی عنايت مرّبی
 ابغبان آفرينش جز برتبيت ابغ که  چه مشّوق و سائق و جاذب واجب

عادله حکومت آرايش و  سياست و احدّيت حضرتعنايت و فيوضات 
 *برکت نيابد  و فيض و لطافت
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 بدو قسم واين قائد و سائق ضابط و رابط اين و و مانع دعار  اين و
و  بعامل جسمانی متعّلق که  است سياسّيه ءقّوه اّول دعار  حافظ و .منقسم
 و انموس انسانيست و سبب حمافظه جان و مال عامل خارجه سعادت مورث

و  .اين نوع جليل است جامعه هيئت عّزت و علّو منقبت بشری و عّلت
خسروان  قواء سياسّيه و حمور دائره اين موهبت راّبنّيه اين و فتق رتق مرکز

 و سران لشکر ابسل هستند * عاقل وزرای کامل و  عادل و امنای
 

روحانّيه و کتب منزله  ءقدسّيه قّوه انسانی عامل اثنی و ضابط و مرّبی 
 مهابط اين که  چه .راّبنی علمای و رمحانی و نفوس اهلی مسائّيه و انبيای

 و اطوار و حمّسن اخال ق و معّدل ارواحند و قلوب مرّبی اهلام العو مط وحی
 را انسانّيه نفوس ءروحانّيه مقّدسه چون قوای نفوس اين يعنی .ابرار  مشّوق

 جنات کونّيه  عوامل و کثافت خبيثه صفات و ظلمت رذيله از شآمت اخالق
و خصائل و  رمحانی عامل انسانی و شئون بشريّه را ابنوار منقبت حقائق داده

 ني  ق  ال  ال   ن  س  ح  أ   للا   ک  ار  ب  ت   ف    ﴿ء ات حقيقت نورانّيه فضائل ملکوتی منّور منايند
ن س ان  ف ی أ   ﴿ و منقبت ﴾ ن ا اإل  ل ق   ءمقّدسه وّيتدر ه ،﴾ ي   و  ق  ت    ن  س  ح  ل ق د  خ 

 بفيوضات جليله اين مطالع آايت اهلّيهکه   است اين .ق ايبدحتقّ  انسانی
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و بنيان  .مقّدسه رمحانّيت گردد افّيه لطيفه انسانّيه مرکز سنوحاتحقائق ص
وجدانی است تعّلقی  و حقائق رمحانی مقّدسه بر امور روحانی اين وظائف

قدسّيه  سياسی و شئون دنيوی نداشته بلکه قوای جسمانی و امور بشئون
و دل انفذ  و وجدان و هوّيت روح اين نفوس طّيبه طاهره در حقيقت جان

در فضای جانفزای  دهجمرّ  اين حقايق آايت آب و گل و راايت ست نها
 وسائس حکومت و رعّيت در امور ترابی مدخلی روحانی مرتفع نه خاکدان

قدسّيه اهلّيه مصوصند و بفيوضات  بنفحات ندارند و مسوس نداشته و
را در  خنواهند و مسند مّهت در امور سائره مداخله صمدانّيه مأنوس معنويّه

 و و مملکت چه که امور سياست و حکومت .رايست نرانند يدان هنمت وم
و  معرفت و و داينت مصدر معنّي و هدايت و حمرتميست رعّيت را مرجع

صی مشخّ  را مرکز مقّدسی و منبع تربيت و ترويج خصائل و فضائل انسانّيت
اينست در اين   .تعّلقی ابمور سياسی ندارند و مداخله خنواهند نفوس اين
اهلی  در کتاب چون بنيان مرصوص مسئله اين ور اعظم و رشد و بلوغ عاملک

المع کّل ابيد اوامر حکومت را  منصوص است و ابين نّص قاطع و برهان
ابشند يعنی در  خاشع و اپيه سرير سلطنت را منقاد و طائع خاضع و

  .ابشند رعّيت صادق و بنده موافق شهرايران اطاعت و عبودّيت
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مجال رمحانی که  کتاب عهد و اميان و پيمان ابقی ابدیدر   چنانچه

 بنّص صريح و المعست صادق ساطع و صبحش قاطع و فجرش امرش
اي اولياء الل و امنائه ملوک مظاهر  ] :امر منصوص اين است ،ميفرمايد

دعا کنيد حکومت ارض  ايشان ءحّقند درابره و مطالع عّزت و ثروت قدرت
و جدال را  ب را از برای خود مقّرر داشت نزاعشد و قلو  ن نفوس عنايتآب

هور االعظم و هذا امر للا فی هذا الظّ  هنی فرمود هنيا  عظيما  فی الکتاب
العليم احلکيم مظاهر حکم  ه هوحکم احملو و زيّنه بطراز االثبات انّ  من عصمه

 آن نفوس الزم که بطراز عدل و انصاف مزيّنند بر کّل اعانت  امر و مطالع
 .] 
 

ببعضی از علماء ميفرمايد يک  که ماطبا    و مهچنني در رساله صرحيه
 حضرت سلطان حفظه اللّ  حال ابيد ] : رساله مبارکه اين است فقره از آن

 ءفرمايند و اين مظلوم امام کعبه تعالی بعنايت و شفقت اب اين حزب رفتار
د که امری ظاهر نشو  مينمايد از اين حزب جز صداقت و امانت اهلی عهد

سلطانش  تی ابيد مقامهر ملّ  .حضرت سلطانی ابشد ی جهان آرایأمغاير ر 
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 .کمتمسّ  و حبکمش عامل ابشد و ابمرش خاضع را مالحظه منايد و در آن
اهلی بوده و هستند اين مظلوم اب  عظمت و رفعت و سالطني مظاهر قدرت

 ءهو لکن مالحظ .فقره شاهد و گواهند مداهنه ننموده کّل در اين احدی
 .بوده و از کلمات انبيا و اوليا واضح و معلوم عند للا شئون سالطني من

ن أجيوز أاي روح للا  ] : منودند حضرت روح عليه الّسالم عرض خدمت
منع  ،[ هلل قال بلی ما لقيصر لقيصر و ما هلل ؟ م الأ لقيصر تعطی اجلزية

قيصر اگر من چه که ما ل .رينمتبصّ  نفرمودند و اين دو کلمه يکيست نزد
 و   وا للا  ع  ي   ط  أ   ﴿ مبارکه ءدر آيه و مهچنني .نبوده هنی ميفرمودند عند للا

اّول و  مقصود ازاين اولی االمر در مقام ﴾م ک  ن  م   ر  م  ال   یل  و  أ   و   ول  س  وا الر  ع  ي   ط  أ  
 بوده و هستند ايشانند مظاهر قدرت - صلوات للا عليهم - هاولی ائمّ  ءرتبه

اثنی و مقام اثنی  ءاهلی و در رتبه حکم مطالع و علم امر و مازنمصادر  و
ر و عدلشان آفاق عامل منوّ  بنور ملوکی که اند يعنیو سال طني بوده ملوک

منايد که مجيع  اشراق عدلی نور اميدآنکه از حضرت سلطان .روشن است
اليوم  کّل ابيد از حّق از برايش بطلبند آنچه را که  احزاب امم را احاطه کند

 سزاوار است *
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و حمبوبی اسئلک ابالسرار  اهلی اهلی و سّيدی و سندی و مقصودی
عرف عنايتک و  عتی منها تضوّ فی علمک وابالايت الّ  مکنونة   کانت  تیالّ 

 فی تی سفکتماء الّ فضلک و کرمک و ابلدّ  ابمواج حبر عطائک و مساء
 الّسلطان بقدرتکتؤيّد حضرت  نأک تی ذابت فی حبّ سبيلک و ابالکباد الّ 

 یأ و الواحک فی کتبک و صحفک ليظهر منه ما يکون ابقيا   سلطانک و
ک انّ  و نوره بنور معرفتک و زيّنه بطراز اخالقک بيد اقتدارک يده خذ ربّ  

 انت الغفور زمام االشياء ال اله ااّل  انت القتدر علی ما تشاء و فی قبضتک
 .الکري

 
لتخضع کّل نفس  : ]نوشته رومّيه ابهل رساله يس درحضرت بولس قدّ 

بها للا رتّ  ا من للا و الّسالطني الکائنة امنّ سلطان ااّل  ال هالطني العالية فانّ للسّ 
 ه خادم للا النتقمالنّ  ( الی ان قال ) ترتيب للا ه يعاندم الّسلطان فانّ و فمن يقا

و شوکت ظهور سالطني  :ميفرمايد [ رّ ذ الغضب علی من يفعل الشّ ذی ينفّ الّ 
آنچه که علما  شده ذکر قبل هم در احاديث .بوده من عند للا و اقتدارشان

 کمسّ التّ  ن يؤيّدک اي شيخ علیأللا تبارک و تعالی  اند نسئلديده و شنيده
 العالني * ربّ  للا ءعطا مساء من لمبا نزّ 
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و به نّيت خالصه و اراده  بکوشيد دل جبان و پس ای احّبای اهلی

اين امر . حکومت و اطاعت دولت يد بيضا بنمائيد خّيخواهی صادقه در
 اين معلوم .ّيني استقاطعه کتاب علّ  اهّم از فرائض دين مبني و نصوص

خواهد و نعمت و  رعّيت راحت و آسايش بعابلطّ  که حکومت  است
و  در حفظ حقوق عادله تبعه و زيردستان راغب و جويد سعادت اهالی

 ثروت عّزت و زيرا .صائل است و ساعی ايندر دفع شرور متعدّ  مائل و
 جناح قاهره است و دولت ابهره و سلطنت قّوت عظمت و شوکت و رعّيت

قضّيه امر فطری  منظور نظر اعليحضرت شهرايرانست و اين و فالح اهالی
در راحت اهالی و قصوری در نعمت و  و اگر چنانچه فتوری .است

پيشکاران و شّدت  عدم کفايت اعالی و ادانی حاصل گردد اين از سعادت
 جهل است که بلباس علم ظاهر و در فنون سورت و جهالت بدخواهانی

کانت انئمة لعن للا من ايقظها   الفتنة ]ماهر و حمرّک فتنه در اّول و آخرند 
]* 
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سالست در معابر و منابر و  پنجاه پيشوااين اين مجع بيخردان يعنی 
مظلوم هتمت فساد  حزب ابين نسبت وردر حضور اولياء ام جمالس و حمافل

اخالق  مفسد ب عالند وداشتند که اين حزب مرّ  ميدادند و نسبت عناد روا
رايت طغيان  االطالق علم عصيانند و آفاقند و مضّرت علی ءبنی آدم فتنه

 وضوح عدل اهلی ظهور و مقتضای .جان رعّيت و عدوّ  دين و دولتند دمشن
گردد که   ات در اجنمن عامل معلوم و مشهودو گروه بوده  حزب هر حقيقت

 اللّ  گروه و  کدام  و مفسدان چه قومند مصلح کيست و مفسد که فتنه جواين
ات سيه روی  ] [ جتربه آيد مبيان بود گر حمک خوش ]يعلم الفسد من الصلح 

 الطاف راّبنی حال ای احّبای اهلی بشکرانه [ او غش ابشد شود آنکه در
اسرار مکنونه  و کار هر فرقه برانداخت  پرده از روی حقيقی که عادل  پردازيد

 * لها  شکر  له ثّ  ا  مشهود و ظاهر گرديد محد نفوس چون کوکب ابهر
 

امور روحانّيه و  مواظبت وظيفه علماء و فريضه فقها و حال آنکه
و ارکان شرع متني  دين مبني و هر وقت علمای .رمحانّيه است ترويج شئون

مشل  جستند و رائی زدند و تدبّيی منودند تشتيت مدخلی در عامل سياسی
عناد  فساد برافروخت و نّيان ءگشت انئره  مؤمنني موّحدين شد و تفريق مجع
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شد و رعّيت اسّي و دستگّي  جهانی را بسوخت مملکت اتراج و اتالن
علماء در امور  الربيّة محة من ربّ اواخر ملوک صفويّه عليهم الرّ  در .عواانن

 و علمی افراختند و تدبّيی ساختند و راهی ايران نفوذی خواستند سياسی
  هال کت ت و منتجّ حرکت مورث مضرّ  که شآمت آن  منودند و دری گشودند

و ميدان غارت و  ممالک حمروسه جوالنگاه قبائل ترکمان گشت. گرديد
جليل در  ر امم جماوره گرديد و اقليمايران مسخّ  خاک مبارک .استيالء افغان

. گشت  ابهره مفقود و دولت معدوم شد سلطنت قاهره .بيگانه افتاد دست
قصد مال و انموس و جان  ظالان دست تطاول گشودند و بدخواهان

و  شدند مغضوب بزرگان .منهوب و اموال گشت  مقتول نفوس .منودند
 و سرير ايران ويران شد و ديهيم جهانبانی مقرّ  معموره .امالک مغصوب

افتاد و خاندان سلطنت در زير  درندگان در دست حکومت زمام .ديوان
اين  .و کودکان دستگّي پرده نشينان اسّي شدند .مششّي خوخنواران زجنّي و

 شد * دين و فضالی شرع متني در امور سياسی مداخله علمای ءمثره
 
د حکومت اعليحضرت آقا حممّ  ت در بدايتو نوبت ديگر علماء امّ  

 ته رخيتند و بر فرق ايرانيان خاک مذلّ طرحی اتز  خان در امور سياسی
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تشويش اذهان نغمه و نوائی  بيختند در تعيني سلطنت رائی زدند و در
طوفان . و ضوضائی انداختند و علم اختالفی برافراختند بنواختند عربده

شديد رخ  فتنه و آشوب مستولی شد هرج و مرج و سبل بر خاست طغيان
و ختم  سران قبائل سر سروری افراشتند .گرفت  و موج عصيان اوج آمسان منود

و جبان يکديگر افتادند امن وامان  کاشتند  خصومت در کشت زار مملکت
سامانی مناند و امن و  سر و گشت  مفسوخ عهد و پيمان شد و مسلوب

فتنه و فساد  واقعه فاصله کرمان بوقوع پيوست و غبار ات آنکه .امانی نبود
 مفسدين گشت * ءقلع ريشه شد و بنشست قطع دابر قوم فاسقني

 
که پيشوااين ابز زلزله و ولوله   واقعه اثلثه در زمان خاقان مغفور بود

ساختند و اب طبل  ساز جهاد اب روس منحوس برافراختند و انداختند و علم
منودند  چون آغاز هجوم .ات حبدود و ثغور رسيدند و دهل قطع سبل منودند

يک تفنگ از انم و ننگ  يک شلّ جنگ ب و در ميدان رجومی گرخيتنده ب
منتشر و اعجاز خنل منقعر  و عار فرار اختيار کردند و چون جراد گذشتند

شدند و نصف  و هپن دشت مغان سرگردان و پريشان ارس در شواطی رود
 تومان و درايی مازندران را بباد دادند * ممالک آذرابجيان و هفت کرور



 اثر حضرت عبدالبهاء  -رساله سياسيه 

www.oceanoflights.org 

 

 
د آشيان دالعزيز خان خلّ عب و مدار عربت عظيم واقعه حمزنه حضرت

بنای طغيان   ت عثمانيانوااين امّ يشاواخر ااّيمش که پ در .مظلوم است
 و در مهامّ  حرکتی منودند افراشتند از روی جنون گذاشتند و رايت عدوان بر

 ها برانگيختند و اب رجال دولت درفتنه امور مدخل و شرکتی خواستند
ت بر زابن راندند ساختند و صالح امّ  آوخيتند دين مبني و شرع متني را بانه

برانداختند خّيخواهان را  توزراء درخواستند وبنيان انصاف و مروّ  و عزل
مّلت منودند و خائنان را  و بدخواهان را مسرور صادقانرا مغضوب دور منودند
پيش گرفتند  دگر ق شدند رسمچون مبقصد خويش موفّ  و .تحمبوب امّ 

 و حکومت گشودند حبکمران دست تطاول تعّرض بسرير سلطنت منودند و
آبروی مرّوت رخيتند و غبار ظلم  فتوی خبلع دادند و بقلع و قمع برخاستند

کردند و شريعت سّيد   ستمی روا داشتند که دين مبني را بدانم. برانگيختند
دهلای عاليان  انئره افسوس و حسرت از اين حرکت در .الرسلني را رسوا

. و جهانيان بر مظلومّيت آن جهانبان بسوخت جهان برافروخت و قلوب
چنگ بيازمودند سالح بستند و  عاقبت اصرار به جنگ منودند و پنجه و

دولتی است مأيوس و  منودند و در افواه عوام انداختند که روس اعالن حرب
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 بّيوح سرانش جبانند و مردانش انتوان دولتش سپاه و لشکرش پيکری است
ت قاهره هستيم و مّلت ما امّ  و شوکت قّوتصولتست و حکومتش بیبی

و سرور امم و دول  و بنياد عناد براندازي شهره آفاق شوي ابهره جهاد کنيم
افکار  نتائج اين حرکات آشکار شد و مثرات اين و چون .علی االطالق

ص بود و نکبت دولت و نقمت مشخّ  م بود و زهر مکّررپديدار قهر جمسّ 
حرب از تنهای کشته منظر  زمني خبون بيگناهان رنگني شد و ميدان .رعّيت
و  تجام بال کشيدند و سيصد هزار جواانن امّ  عموم رعّيت .مهيب

 چه بنياهنای عظيم که اب خاک. نورسيدگان مملکت زهر هالکت چشيدند
هزاران قراء . خانداهنای قدي که منقرض و فقّي شد يکسان شد و چه

خزائن بباد رفت و  .خراب آابد گشت و والايت آابدمعموره مطموره شد 
جمبور  رعّيت حمو و اتراج و دو کرور رعّيت از وطن مألوف ثروت دولت و

و بزرگان واليت بعد از فقدان  بجرت شدند و مجع غفّيی از سران مملکت
سال خورده بيسر  آشيانه ترک منوده طفالن خردسال و پّيان ما ملک النه و
 احلرب وپرعربده که نعره علمای  .بياابن گشتند ان دشت وو سامان سرگرد

 اولی فرايد اين الالذ و اين الناص برآوردند حّي علی اجلهاد ميزدند در صدمه
گذشتند و رو بفرار آوردند و اين   جليل و ثواب و حبرب قليل از اجر جزيل
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يانه و کسانيکه تدبّي النه و آش  سبحان اللّ  .کردند  فراهم را کربی  مصيبت
 بيخربند در مهامّ  و خويش و کاشانه خويش نتوانند و از بيگانه تربيت خانه

منايند و در معضالت امور سياسی معانده و  امور مملکت و رعّيت مداخله
 اپاين ايبی که اساسبيحد و بی مراجعت بتاريخ منائی از اين قبيل وقايع چون
اين نفوس مصدر تشريع  .رؤسای دين در امور سياسّيه بوده ءمداخله مجيع

و جزئّيه  نه تنفيذ يعنی چون حکومت در امور کّلّيه احکام اهلی هستند
راّبنّيه را استفسار منايد آنچه  مقتضای شريعت اهلّيه و حقيقت احکام

منايند ديگر در امور  احکام الّل و موافق شريعت الّل است بيان مستنبط از
و فال ح ملکی  صال ح امور و امّ پروری و ضبط و ربط مه سياسی و رعّيت

 .دارند العمملکتی و امور خارجی و داخلی چه اطّ  و قانون قواعد و متشيت
اء الّل و تغّرض احبّ ه اولی مصدر تعّرض ب و مهچنني در مجيع اعصار و قرون

علم آراسته و تقوی و  اند که بظاهر حبليهايت الّل اشخاصی بودهآب موقننيه ب
و  بصورت داان و حبقيقت اندان و بزابن زاهد وبشان کاستهخشية الّل از قل

 روح نفس در زمانی که مثال   .بودند راقد عابد و بدل جاحد و جبسم جبان
قدس عيسوی عامل  مسيحائی جسم عامل را جان خبشيد و نفحات خبش

بر آن  داشت علمای بنی اسرائيل مثل حّنا و قيافا مبذول روان امکان را
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 گشودند و احرتاز  اعرتاض حممود زابن ال مشهود و روحجوهر وجود و مج
اذيت منودند و مضّرت روا داشتند  منودند و تکفّي کردند و تدمّي خواستند

فتوای قتل دادند و طرد  را عقوبت منودند و اشّد نقمت وارد آوردند حواريّون
و دم  شکنجه و عقاب منودند و ابشّد عذاب شهيد کردند  و حبس

تشّدد و نقمت و عقوبت کّل از جهت  اين تعّرض و .ل کردنداطهرشانرا سبي
 ت بود *امّ  علمای

 
مؤيّد مبقام حممود حضرت  و مهچنني در زمان سّر وجود مجال موعود

و  معرتضني و حمرتزين معاندين .مالحظه منائيد - عليه الّسالم -رسول 
بو جهول حسود بودند مثل ا مکابرين علمای يهود و رهبان عنود و کهنه

وائل و حّي بن  عاص بن کعب بن اشرف و نضر بن حارث و  و راهب عامر
 و قتل و ت قيام بر لعن و سبّ پيشوااين امّ  اين .اخطب و امّية بن هالل

چنان طغيان در اذّيت مشع اجنمن  آن آفتاب مشرق نبّوت منودند و ضرب
 سانفرمودند و ل[  ما اوذی نيّب مبثل ما اوذيت ]داشتند که  عامل انسان

و زجر و  مالحظه منائيد که در هر عهد و عصر ظلم پس .گشودند  بشکوه
از بعضی علمای بيدين بود و اگر  حصر و جفای شديد و جور جديد
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بغمز و لز و اشاره و  ضی کرد و اي تغّرضی منود مجيعحکومت تعرّ  چنانچه
بنظر دقيق  و مهچنني در اين اوقات اگر .طغيان بود مهز اين نفوس پر

 انصافی بوده که ازاز اعتساف علمای بی حظه منائيد آنچه شايع و واقعمال
و از انر حقد و نّيان حسد در  تقوای اهلی حمروم و از شريعت الّل مهجور

 * جوش و خروشند
 

رمحت يزدانند و موهبت  ا دااناين اپک دل اپک جانند هر يکو امّ 
ميزان  فظ شريعتو سراج عنايت ابرقه حقيقتند و حا رمحن مشع هدايتند

و خنل ابسق فجر المعند و جنم  عدالتند و سلطان امانت صبح صادقند
 نفوسند و مبّشر قلوب مرّبی و معني مآء عذب حيوان عرفانند ساطع ينبوع

عليا جواهر  حّق بني بنی آدم آيت کربی هستند و رايت هادی اممند و منادی
هستی  از تقديس مظهر تنزيهند و مشرق آفتاب موجود و لطائف وجودند

 هوس عامل انسانی در کنار در جمامع وجود خاکدان فانی بيزارند و از هوی و
و  و شهود در رکوع حمفل جتّلی در سرمست حمامد و نعوت رّب ودودند و

حصن حصني تشنگانرا عذب  بنيان اهلی را رکن رکينند و دين مبني را سجود
و در  د طيور شکورندسبيل جنات در حدائق توحي فراتند و گمگشتگانرا
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و واراثن نبوی واقفان اسرارند و  يد مشع پر نور علمای راّبنيندر اجنمن تف
عزلت از غّي را  کنند و  ملکوت ءگروه ابرار خلوتگاه ذکر را صومعه  سرخيل

 حيطان الهوت مشرند و ما دون ايشان جسم بيجانند و نقش وصول ببارگاه
 * منصوص قرآن ،﴾ م  ل  ی ع  ل  ع   الّل   ه  ل  ض  أ   و   ﴿
 

  چه .و ضوابط ضروريّه است بع حمتاج روابطهيئت اجتماعّيه بشريّه ابلطّ 
نيابد عّزت  روابط صيانت و سالمت نيابد و امنّيت و سعادت اين بدون که

آمال چهره نگشايد کشور و اقليم آابد  مقّدسه انسان رخ ننمايد و معشوق
نشود آدم نشو و منا   منتظمو مدائن و قری ترتيب و تزيني نيابد عامل نگردد

جلوه نکند  انسان ر نگردد منقبتآسايش وجدان ميسّ  نتواند راحت جان و
 حقيقت انسان کاشف حقائق امکان نگردد و نيفروزد رمحن مشع موهبت

شيوع نيابد و اکتشافات عظيمه  يزدان نشود فنون جليله ءواقف حکمت کّلّيه
حّيت خبش  و صنايع و بدايعمرکز خاک مرصد افالک نشود  حصول نپذيرد

 خبار اقطار ءغرب عامل مصاحبت نتواند و قّوه و عقول و افکار نگردد شرق
که اساس بنيان سعادت و   و روابط ضوابط و اين .ندهد آفاق را مواصلت

و ضابط عصمت  عنايتست شريعت و نظامی است که کافل سعادت بدرقه
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نگری  و ببصر حديد ئیو چون حبث دقيق منا. است بشريّه و صيانت هيئت
ضروريّه است که منبعث از حقائق  مشهود گردد که شريعت و نظام روابط

آسايش و سعادت   نظام هيئت اجتماعّيه نگردد و عّلتو ااّل  اشياست
 شخص انسان است چون ءهيئت عمومّيه مبثابه که  چه .مجعّيت بشريّه نشود

موجود گشته است متعارضه  متضاّده از جواهر فرديّه و عناصر متلفه
خلل طاری گردد  اعراض و مطرح امراضست و چون از علل روره معرضابلضّ 

و  و بتشريح عرض پردازد تشخيص مرض دهد طبيب حاذق و حکيم فائق
انديشد و مبادی و نتائج و  در حقائق و دقائق عّلت و مقتضای طبيعت

ر پس تفکّ  .دهد حتّری منايد و جزئّيات و کّلّياترا فرق و متيز وسائط و حوائج
 چيست و مقتضای اين عرض چه و مبعاجله و منايد که تقاضای اين مرض

ء کافی منبعث از نفس او دو  از اين معلوم شد که عالج شافی .مداوا پردازد
و هيکل  بمچنني هيئت اجتماعّيه .و مزاج و مرض است حقيقت طبيعت

است شريعت و عه ط امراض متنوّ تسلّ  عامل معرض عوارض ذاتّيه و در حتت
پس شخص داانئی . ء ملوقستااحکام مبثابه درايق فاروق و شف نظام و

و  آفاق پی برد و ابنواع امراض ءخود بعلل مزمنه ر توان منود که خبودیتصوّ 
عاليان تواند و تشريح آالم  اعراض امکان واقف گردد و تشخيص اسقام
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ات بروابط  ف توانداعصار و قرون کش و سّر مکنون هيئت جامعه انسان داند
و نظام و قوانينی وضع منايد که عالج  منبعث از حقائق اشيا پی برد ءضروريّه
 .و مستحيل است نيست که ممتنع ای شبهه ؟ ابشد و دوای کامل عاجل

بني اانم  که واضع احکام و نظام و شريعت و قوانني  پس معلوم و حمّقق شد
 دقائق کّل موجود و سرّ  حبقائق وجود و چه که .م استحضرت عزيز عاّل 

لع و آگاه خدای بيچون نفسی مطّ  جز مکنون و رمز مصون اعصار و قرون
نتائج افکار چند هزار سال  است که زاکون ممالک اوروپ فی احلقيقه اين .نه

است و در حّيز  قانونست اب وجود اين هنوز انمتام و انقص علمای نظام و
 ت بعضیااناين سابق پی مبضرّ چه که د .تعديل تغيّي و تبديل و جرح و

گشتند و بعضی از قواعد را تعديل و   حق واقفقواعد نربده و دانشمندان ال
ابری بر سر مطلب . را تصديق و برخی را تبديل منوده و مينمايند بعضی

مهر  جنات شريعت ءحياتست و حکومت مبنزله قّوه شريعت مبثابه روح .روي
کوکب اتابن چون فرقدان از افق   دو و اين .اتابنست و حکومت ابر نيسان

روشن کند و ديگری  اهل جهان پرتو افکند يکی جهان جانرا امکان بر
بسيط  يکی حميط وجدان را درفشان منايد و ديگری عرصه کيهان را گلشن

رشک افالک گردد و اين ظلمتکده  اين توده خاک .ت رضوانخاکدانرا جنّ 
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موهبت ريزد و نفحه  زد و رشحهعامل انوار ابر رمحت برخي ءغبطه اتريک
روی زمني  يزد نسيم سحر وزد و مشيم جان پرور رسدب عنايت مشک و عنرب

 ربيع اهلی ابغ کيهانرا .بار دلنشني آيد آيني بشت برين گّيد و موسم
آفاق امکانرا روشنی جديد مبذول  طراوت بديع خبشد و آفتاب عّزت قدميه

گلنب رمحانی و گلشن   ینگلخن ظلماتراب اغرب عبّي و عنرب شود و   دارد
و شّي و  اين است که اين دو آيت کربی چون شهد مقصود .نورانی گردد

پس اهانت اب يکی خيانت اب  دو پيکر اثّي معني و ظهّي يکديگرند
 در اطاعت اين طغيان در معصيت اب آنست * ديگريست و هتاون

 
قصود است شهود و مطابق م شريعت اهلّيه را که حيات وجود و نور

ج متني واجب مروّ  و وسايط قاطعه شايد و حامی مبني الزم و قّوه انفذه ابيد
 سلطنت ءاين قّوه عظيمه بنيه حکومت و ابرقه و شبهه نيست که مصدر
ظاهر و ابهر شود و هر چند اين  قاهر گردد آن است و چون اين قوی و

ومت عادله حک پس حکومت .شود و المع گردد آن شائع  فائق و ساطع
ه رمحت شامله ديهيم جهانبانی حمفوف ب مشروعه است و سلطنت منتظمه

در کتاب  .رمحانی گوهر موهبته  است و افسر شهرايری مزّين ب ييد يزدانیأت
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  ک  ال  م   م  ه  ل  ال ل  ق   ﴿ :مبني بنّص صريح ميفرمايد
 
 ت  ؤ  ت    ک  ل  ال

 
 و   اء  ش  ت   ن  م   ک  ل  ی ال

  ع  ز  ن   ت   
 
شد که اين عطّيه موهبت اهلّيه  پس معلوم و مشهود ﴾ اء  ش  ت   ن  مم    ک  ل  ال

 : ]ميفرمايد و مهچنني در حديث صحيح بصريح .راّبنّيه است و منحه
اين نصوص که چون بنيان مرصوص  اب وجود [. للا فی االرض الّسلطان ظلّ 

 و چه تصّور بی ديگر کلمه غاصب انصب چه زعم واضح البطالنست است
مطلق  که در آيه مبارکه و حديث صريح بيان  حظه فرمائيدمال .دليل و برهان

هدی و  ءاّما شأن ائّمه .خصوص حمتوم است نه مقّيد و ذکر عموم است نه
 است و حقوقشان واليت مقّربني درگاه کرباي عّزت و حشمت روحانّيه مقام

اجشان وهّ  اکليل جليلشان غبار سبيل رمحان است و اتج حضرت رمحانّيه
معدلت مصّيشان ختتگاه قلوبست و ديهيم  حضرت يزدان سرير انوار موهبت

جهان جان و دلند نه  و عظيمشان مقعد صدق عامل ملکوت جهانبان رفيع
 و اين .فضای ال مکانند نه تنگنای عرصه امکان آب و گل و مالک اللک

ا در عامل انسوت امّ  .نيست مقام جليل و عّزت قدي را غاصبی نه و سالبی
حضيض  نعال اوج عزّتشان است و صدر جاللشان صفّ  ّيسريرشان حص

 گوشه عزلت قصور معمور را قبور مطمور  عبودّيت است و ايوان سلطنتشان
 رنج و و گنج را زمحت طاق ثروتت شناسند و حشمت آفاق را مشّقت ال
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شکور در  چون طيور .اپاين را مشّقت جان و وجدانبی دانند و حشمت
 منايند و در حديقه توحيد بر شاخسار جتريد قناعتاين دار غرور بدانه چند 

ابری مقصود اين بود که  .پردازند بنطق بليغ فصيح مبحامد و نعوت حّي قدي
عّزت است و حکومت  ربّ سلطنت موهبت  روايت يت و صحيحآ بصريح
و  کامل  هنايت مراتب اين است که شهرايران .حضرت ربوبّيت رمحت

رمحانّيه ابيد  ءو عواطف جليله لطاف اهلّيهاپدشاهان عادل بشکرانه اين ا
مصّور آفتاب  لطف و د ابشندفضل جمرّ  و عقل مشّخص م ابشندعدل جمسّ 

 رايت يزدان ابشند و آيت رمحن * رمحت سحاب عنايت ابشند و
 

موجب قربت  حکومت رعّيت پرور واجب االطاعتست و طاعتش
نی آمر بصيانت متبادله است و آيني رابّ  عدل اهلی مقتضی رعايت حقوق

 از سائس و مسوس دارد متعادله رعّيت از راعی حّق صيانت و رعايت شئون
پناه  اهالی در است و ملوک محايت در صون عنايت مملوک و محايت چشم

 حکومت .[ رعّيته ل عنو کّل راع مسؤ   ] سلوک معدلت اپدشاه حراست
و ملجأ امني سلطنت مالذ منيع ابشد  رعّيت را حصن حصني ابشد و کهف

فرمايد و عّزت و  رعااي و برااي را جبميع قوی حمفوظ و مصون رفيع حقوق
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اهلّيه  ءملحوظ و منظور دارد چه که رعّيت وديعه سعادت تبعه و زيردستان را
بمچنني بر رعّيت اطاعت و صداقت  .است و فقرا امانت حضرت احدّيت

ن نّيت و و حس و قيام بر لوازم عبودّيت و خلوص خدمت حمتوم مفروض
تقدي ماليات منايند و بنهايت رضايت  شکرانّيت ملزوم ات اب کمال ممنونّيت

کوشند و در أتييد قّوت   شأن اپدشاهان تکاليف ساليان و در تزييد علوّ  محل
 ءچه که فايده .بذل مال و جان منايند عّزت سرير سلطنت و تزييد حکومت

 عّيت گردد و در حصول حظّ بر عموم ر  اين معامله و مثره اين مطاوعه عائد
حقوق متبادل است و  .و وصول مبقام کري کّل شريک و سهيم شوند عظيم

 محايت پروردگار عادل * شئون متعادل و کّل در صون
 

و دماغست و اهالی و رعّيت  رأس مانند در مثل و حکومت دولت 
و  دماغ که مرکز حواسّ  و رأس .و اجزاء جوارح و ارکان مبثابه اعضاء و
کامله علم   متام جسم و اعضاء چون قّوت غالبه ايبد و نفوذ قواست و مدبّر

 پردازد تدبّي حوائج ضروريّه کند و متهيد محايت افرازد و بوسائط صيانت
 در مهد آسايش و هنايت نواتج و نتائج مستحسنه و مجيع توابع و جوارح

و  حاصل شود و اگر در نفوذش فتوری .آرايش بياسايند بکمال آرامش
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گونه   امن و امان و هزارگردد و کشور تن بی  قّوتش قصوری ملک بدن ويران
بمچنني  .گردد  مجيع اجزا متلّ  آفت مستولی شود و سعادت و آسايش

آرايش ايبد و رعّيت  حکومت انفذ ابشد و فرمانش غالب مملکت چون قوای
و  متزلزل ل گردد بنيان سعادت و راحت رعّيتمتحلّ  آسايش و اگر قّوتش

و رابط و ضابط و رادع و مانع الزم  چه که حافظ و حارس .منهدم شود
بوظائف اتبعّيت  است و چون حکومت شبان رعّيت بود و رعّيت حکومت

 گردد و وسائط ارتباط مستحکم قّوت يک  قيام منايد روابط التيام حمکم
شخص شاخصی تقّرر و جتّمع  مملکت و قدرت متام رعّيت در يک نقطه

شعاع آفتاب که  نيست که در هنايت نفوذ حتّقق ايبد چون ای شبههمنايد و 
و  افتد حرارت بتمامها در نقطه وسطای بلور رر مدوّ در سطح زجاجی مقعّ 

و حمّرق گردد که هر جسم سخت  رزجاج اجتماع کند و چنان انفذ و مؤثّ 
 مالحظه منائيد هر .ل در آتش تواندابين نقطه بگدازد ولو حتمّ  عاصی متقابل

 قاهره رعّيتش در کمال عّزت و سعادتست و تبعه حکومت ابهره و سلطنت
و حمرتم در هنايت رعايت و در مجيع  بزرگوار در هر کشوری و زير دستانش

و جتارت و صنعت در  يند و در معرفت و ثروتبسرعت متام در ترقّ  مراتب
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و ريب  شبههبی و مسّلم در نزد هر عاقل و داانست علّو پياپی و اين مشهود
* 
 

از فتنه جوئی احرتاز و اگر  ای اهلی گوش هوش ابز کنيد وای احبّ  
خطّيی ابشد و  از نفسی استشمام منائيد ولو بظاهر شخص بوی فسادی

يزدان  رجالست و مالف آيني ذواجلالل دمشن النظّيی بدانيد دجّ عامل بی
 .محناست و مردود درگاه حضرت ر  است و هادم بنيان انقض عهد و پيمان

فالح و صالح عامل   خبّي و بصّي چون سراج منّي است و سبب شخص
در راحت  اميان و پيمان در خّي عاليان کوشد و مبوجب کبّي و صغّي

امر بديع را  آيني رمحانی را دور جوانی است و ای اهلیای احبّ  .جهانيان
برگزيده  قرن ء اولی است و اين قرنأهآغاز نش موسم ربيع عصر جديد

و  است رشئون نّّي اوج عرفان روشن و منوّ  آفاق امکان از .ند يکتاخداو 
در  چهره خلق جديد .رقدس معنرب و معطّ  شرق و غرب عامل از نفحات

ت و هيکل امر بديع در غايت قوّ  است و هنايت صباحت و مالحت
اهلی گشائيد و در صدق نّيت اب  هوشرا بر نصايح و وصاايی گوش  .طراوت
بيضائی بنمائيد ات در اجنمن  طينت و خّي دولت يد فطرت و طيب خلوص
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عامل انسانی و گل گلشن  امم مثبوت و حمّقق گردد که مشع روشن عامل و جممع
بری نيارد رفتار و کردار  گفتار مثری ندارد و هنال آمال  .هستند جهان اهلی

 احلصولند و سهل بعضی مجيع اشياء هنايت مجيع اشياء مستعدّ  هابلقوّ  .الزم
آيت رمحن ابشد و  الوصول لکن چه فائده انسان ابلفعل ابيد صعب عضیب

 و الّسالم علی من اتّبع اهلدی * .رايت حضرت يزدان
 


