
 دين الهى يکى است

 عناوين ترتيبى
 نقطۀ عطف تاريخ .1

تغييرى عظيم در ادراک جمعى نوع انسان در حال بروز است، که پذيرشى نوين نسبت به  .1
 .پيام حضرت بهاءاهلل به وجود مى آورد

گرا از عالم هستى آن چنان در قلوب و افکار رسوخ کرده در اوايل قرن بيستم تعبيرى ماّده .2
 .دادن به جامعه، باور رايج جهانى شده بوددر جهتبود که گويى 

تاريخ به هدف موردنظر خود رسيد: مدنيّتى جهانى مبتنى بر برداشت هاى غيردينى از  .3
 .عالم هستى

عمدتًا توّجهى نشد. با اين وجود، مردمان اين » خدا مرده است«آنسوى غرب، به شعار  .4
 .سرزمين ها بيگانه و به حاشيه رانده شده بودند

 در پايان قرن: تجديد حيات ناگهانى دين به عنوان پديده اى جهانى و همه گير .5
جست و جوى انسان در روحانيّت با قّوت و بدون کاستى ادامه مى يابد و به همۀ جنبه  .6

 .فّعاليّت هاى انسان داخل مى شود
 نااميدى نسبت به وعده هاى ماّدى گرايى .2

اصل نيروهاى تاريخى است که در حال احياء شدن دوبارۀ تمايالت انسان به دين ح .1
 .شتاب گرفتن است

در مّدت بيش از صد سال، توسعه تنها با پيشرفت ماّدى تعيين مى شد. اشکال افراطى  .2
 .آن به حکومت هاى انحصار طلب منجر مى شد



سيستم هاى ديگر، با وجودى که از روش هاى غيرانسانى دورى مى کردند، مواضعشان از  .3
 .ز حقيقت ريشه مى گرفتهمان درک محدود ا

نيز نشانگر شکستى مأيوس کننده » پيشرفت اجتماعى و اقتصادى«حتّى برنامه هاى  .4
 .هستند

فرهنگى را ايجاد کرد که عميق ترين نيازهاى انسان را » اصول رفاه انسان«در نهايت  .5
 .برآورده نمى سازد. در نتيجه، تحريف از حقيقت تمّدنى رو به افول را نمايان مى سازد

اشتباه ماّدى گرايى تالش هاى ستودنى آن براى بهتر شدن زندگى نيست، بلکه جدايى  .6
 .پيشرفت ماّدى از پيشرفت روحانى و اخالقى است

 جهانى شدن در حال پيشرفت تجربۀ انسانى .3
يکپارچگى جهانى همچنين واقعيّت هاى موروثى قرن بيستم را تضعيف مى کند. تعامل  .1

 .مۀ حقايق ديرينه را زير سؤال مى بردبين جمعيّت هاى گوناگون ه
مهاجرت و سفر، افراد مردم را با فرهنگ ها و آداب جديدى مواجه ساخت. مردم با  .2

 .انسانيّتى که بين آنها مشترک است، رو در رو شده اند
، اصلى که حضرت بهاءاهلل يک قرن و نيم پيش به »وحدت نوع انسان«شناخت فزايندۀ  .3

، ناديده انگاشته شد؛ ولى به طور مقاومت ناپذيرى به توفيق رهبران جهان اعالن نمود
 .خود دست يافت

از دست دادن ايمان به مکتب ماّدى گرايى و جهانى شدن تدريجى تجربيات بشرى  .4
دست به دست هم داده اند تا نابسامانى را ايجاد کنند که بخشى از فرايندى روحانى 

 .است
 .غلبه مى کنندنيازهاى فعلى بشر بر اديان ديرينه  .4

 .در طول تاريخ، اديان بزرگ عامل اّوليّۀ فرايند تمّدن بوده اند .1
چرا اين ميراث بس غنى نقشى محورى در بيدارى کاوش روحانى عصر حاضر ايفا  .2

 کند؟نمى



تعاليم اجتماعى اين اديان که براى زمان هاى گذشته به وجود آمده اند، نمى توانند به  .3
 .گويندنيازهاى انسان مدرن پاسخ 

ارتباط نزديک بين افرادى که عقايد متفاوت دارند باعث ايجاد ترديد و سردرگمى مى  .4
 .شود

هاى دينى گذشته نمى تواند نقش رهبرى نهايى انسان را در رابطه با هيچ يک از نظام .5
 .مسائل زندگى عصر حاضر به عهده گيرد. اين از خصوصيّات ذاتى فرايند تکامل است

 .مفهوم کلّى دين را دگرگون مى کندحضرت بهاءاهلل  .5
الزم است هنگامى که بهائيان پيام حضرت بهاءاهلل را با ديگران در ميان مى گذارند،  .1

 .متوّجه سوءتعبيرهاى گسترده اى که دربارۀ سرشت دين مى شود، باشند
اى را که همۀ تعابير متنّوع و متضاد دين يک خصوصيت مشترک دارند: همگى پديده .2

هاى ذهنى ساخت بشر، زندانى ق ادراِک بشرى است، به تدريج در محدودهکامًال فو
 .اندکرده

انسان ها نمى توانند خدا را درک کنند. پروردگار خالق ما با مخلوق هميشه در حال  .3
 .تکامل خود از طريق ظهور هياکل مقّدسۀ پيامبران ارتباط برقرار مى کند

ر مى شوند، ولى همۀ آنها حقيقت واحدى را مظاهر ظهور الهى در زمان هاى متفاوتى ظاه .4
 .ترويج مى دهند

مظاهر ظهور الهى مردمان را سرشار ازصفات الهى مى سازند و به آنها کمک مى کنند  .5
 .تمّدنى رو به رشد را به پيش برند

 .ايمان اشتياقى ضرورى و خاموش نشدنى است .6
هورات پى در پى نوع بشر کار مظاهر ظهور الهى تنها تکرار نيست، بلکه پيشرفت است. ظ .7

 .را به عنوان اشرف مخلوقات نسبت به توانايى ها و وظايف خود آگاه کرده اند
حضرت بهاءاهلل تنها اعالن ديانتى جديد ننموده است، بلکه مفهوم کلّى دين را دگرگون  .8

 .ساخته است. بشر عصر حاضر وارث ميراث روحانى کل تاريخ است



تّبًا خود را به صورت مظاهر ظهور الهى ظاهر مى سازد. خداوند اين است که مر» برهان .9
 .«مظاهر ظهور الهى تأثيرى فراتر از هر پديدۀ تاريخى ديگرى از خود به جا مى گذارند

 استمرار ظهورات الهى و سير تکاملى دين و عدم درک آن .6
 مخالفت معمول با اعتقاد به وحدت اساس اديان .1
گفت انگيز بيان انسانى به هيچ وجه اعتبار اين قياس زندگى فرهنگى: تکامل و تنّوع ش .2

 .واقعيّت را از بين نمى برد که نوع بشر يکى است
فرايندى مشابه مشّخصۀ حيات دينى بشر است. تعاليم متفاوت که براى پاسخگويى به  .3

 .نيازهاى هر عصرى به وجود آمده اند، از يک منبع سرچشمه مى گيرند
هاى گذرا: پيام اصلى دين تغييرناپذير است؛ براى آموزه هاى ابدى در مقابل آموزه  .4

 .افزايش فرايند تمّدن سازى رهنمودهاى معيّنى به وجود آمده است
اّهميّت درک ظهور الهى در ظاهر آن. قصور اکثريّت نوع بشر در اين مورد، جوامع بزرگى  .5

ى را که را به کّرات محکوم به آن نموده که بنا بر عادت ديرين، همان احکام و شعاير
 .ها پيش نقش خود را ايفا نموده تکرار نمايندمّدت

 .عمومًا، تکنولوژى اين حق را براى خود متصّور بوده است که هدف الهى را تفسير کند .6
 .الهيات مرجعيّت خود را در قلب اديان بزرگ ساخته است .7
ظهور نتيجه: ساختن موانعى بين اعتقادات مختلف. هر مرحلۀ جديد از سير تکاملِى  .8

حقايق روحانى، در زمان و در انبوهى از تصاوير و تفاسير ظاهرى و تحت الّلفظى منجمد 
 گرديد

 وحدت هدف اديان .7
بررسى متون گذشته با ديدگاهى که حضرت بهاءاهلل به ما مى دهد، حاکى از اهداف و  .1

 ..اصولى واحد است
 .لهى استتوانايى روح بشرى در درک مقاصد پرودگار منوط به لطف و عنايت ا .2
 .هدف از انسانيّت شناخت خداوند و خدمت به ديگران است .3



 .هاى بزرگ به تلويح و معموًال به تصريح به توالى ظهورات الهى اشارت دارندهمۀ آيين .4
فقط يک دين به معناى واقعى وجود دارد. . "دين دين است، همانطور که علم علم  .5

 ".است
اى ما کافى نيست که آنها را مؤسس اديان اين شناخت از جايگاه مظاهر ظهور الهى بر .6

 .جداگانه بدانيم. آنها آموزگاران روحانى تاريخ بشر هستند
 شکل گيرى مذهب از تمّدن و فرهنگ .8

وضع احکام دينى در هر دوره و عصر بر دغدغه هاى ماّدى و روحانى که در آن مرحله از  .1
شرفت هاى موردنظر را رها مى تاريخ داراى اّهميّت و الويت بودند تمرکز داشت و بقيۀ پي
 .کرد تا در زمان خود در ظهورهاى آتى به آنها پرداخته شود

مثالى از ديانت اسالم: قوانينى که امروز ظالمانه به نظر مى رسند قبيله هاى متخاصم را  .2
متّحد کرد و متجاوز از پنج قرن به پيشرفت هاى بزرگى نائل آمد، پيشرفت هايى که از نظر 

 ،.ت تا آن زمان و حتّى بعد از آن نظيرش ديده نشده بودسرعت و وسع
مسئلۀ جرم و مجازات در درک تکامل جامعه در جهت بلوغ روحانى بسيار بحث برانگيز  .3

 .است و به بينشى تاريخى نياز دارد
وضع احکام دينى در هر عهد و عصرى بر اصالحاتى متمرکز است که فورى و ضرورى به  .4

 .نظر مى رسد
 .«امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد«هلل ما را متذّکر مى دارد: حضرت بهاءا .5

 وضع اصولى براى عصر حاضر .9
از جمله اجزاى غير قابل تفکيک اين تعاليم، اصول مربوط به ادارۀ امور جمعى بشر  .1

 . است
با ظهور حضرت بهاءاهلل، اصول و تعاليمى که براى بلوغ جمعى نوع بشر الزم است،  .2

 .هاى بشرى نفوذ کندتواند در اعماق انگيزهبه نيرويى شده است که مىمجّهز 



مشکل فقدان نيروى تعّهد اخالقى الزم است که بتواند اين آرمان ها را در عمل پياده  .3
 .سازى کند

نيازهاى اين عصر که حضرت بهاءاهلل آنها را اعالم کرده اند اکنون توسط اذهان روشنفکر  .4
 .پذيرفته شده اند -رمان هاى مطلوب بشرحداقل به عنوان آ-جهان 

 نيروى وحدت: الگوى جامعۀ بهايى .10
به عنوان عامل اصلى بيمارى هاى جهان ننگرد، پيشرفت » فقدان وحدت«اگر اجتماع به  .1

 .آن متوّقف خواهد شد
جهان به تجويزهايى دل بسته است که توّسط سوءبرداشت هاى ماّدى گرايانه از حقيقت  .2

تنها منبع مورد اعتماد آن در  -ى وحدت يک موقعيّت روحانى استشکل گرفته اند. ول
 .قوانين و اصولى جارى است که توّسط خداوند ظاهر شده است

منظور حضرت بهاءاهلل ايجاد يک جامعۀ جهانى است که روح وحدت و يگانگى نوع بشر  .3
 ..پديده اى که جهان شبه آن را به خود نديده است -در آن متجلّى باشد

 .آورد جامعۀ بهايى در اين خصوص شايان توّجه و دّقت استدست .4
دست و بدون امر بهائى توانسته است وحدت خود را در مّدت زمان موجوديّتش يک .5

 .خدشه حفظ کند
 تفرقه و تداوم شر .11

 .دنياى مدرن قادر به رويارويى مؤثّر با قضيّۀ شر نيست .1
عصر حاضر است، تجاوز به آن  از آنجايى که وحدت کليد استقرار صلح و عدالت در .2

 .نشانگر شر در مخّرب ترين شکل آن است
زيستى است که بدان وسيله مردم خيرخواه هاى صلح و همشر نقِض عمدِى پيمان .3

 .اى نو بنا نهندکوشند تا از گذشتۀ تاريک بگسلند و به يارى ديگران آيندهمى
جود در تعاليمش و جامعه اى را حضرت بهاءاهلل عهد و ميثاقى را تأسيس کرد تا وحدت مو .4

 که به عرفانش نائل شده است، محافظت کند



نقض عهد و ميثاق تنها مخالفت يا نقض اخالقيات نيست، بلکه تالشى آشکار براى  .5
القاى هواهاى نفسانى خود مى باشد که عهد و ميثاقى را که فرد به آن پايبند بوده نقض 

 .مى سازد
 پيشرفت جامعۀ جهانى بهايى .12

ئيان بايد توّجه نفوسى را که به طور جّدى نگران بحران مدنيّت کنونى هستند به خود بها .1
معطوف سازند، زيرا اين پيروزى شاهد صادقى است بر اين مّدعا که بشريّت مى تواند در 

 .يک وطن جهانى به عنوان يک نژاد واحد به رضايت و خوشبختى دست يابد
 .از به ازدياد منابع و متنّوع ساختن استعدادهاني -فوريّت نقشه هاى جهانى امر بهايى .2
فّعاليّت هاى اساسى در همۀ نقاط دنيا اجرا  -فرهنگ رشد سيستماتيک در جامعۀبهايى .3

 .شده اند
در ميان گذاشتن پيام حضرت بهاءاهلل با ديگران و ترويج بهبود جامعه ويژگى هاى دوجانبۀ  .4

 .انى بشريّت به سمت خداونديک نقشۀ جهانى هستند. تعّهد به کمک به جنبش جه
ابالغ پيام حضرت بهاءاهلل به ديگران يک پروژۀ بين اديانى نيست. براى روح، تجربۀ  .5

قبول دينى ديگر يک جنبۀ نامألوف يا تصادفِى کاوش حقيقت دينى نيست. حضرت 
 ..«نداى الهى مرتفع است«بهاءاهلل مى فرمايند: 

 روز موّفقيّت .13
 .ت بهاءاهلل ما را به يک دين واحد فرامى خواندفرارسيدن عصر وحدت بشر. حضر .1
تفاوت بنيادين ميان رسالت حضرت بهاءاهلل و پرژه هاى طراحى شده توسط بشر. تشبّث  .2

 .به قّوه اى در روح انسان که توسط خداوند از روز ازل در او پرورش و تربيت يافته است
سازى براى آن روز است بلکه گويى و نه مرحلۀ آمادهظهور حضرت بهاءاهلل نه مرحلۀ پيش .3

 .دقيقًا همان روز موعود است
هدف اديان تنها رستگارى فرد انسانى نيست، بلکه دستيابى جمعى نوع بشر به روز موعود  .4

 .است



استقرار پادشاهى خداوند بر روى زمين فرايندى تاريخى است که در دنياى ماده ظاهر مى  .5
 .شود


