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العالمينعدالت سالطين در كالم رب  
  .نمايد هيچ نوري به نور عدل معادله نمي"

 ١".  آن است سبب نظم عالم و راحت امم

 نیا فاروق ایزدی
 

 مقّدمه
 موضوع عدالت را به کرّات مطرح حضرت بهاءاللّه در آثار قلم اعلٰى

وع عدالت سالطين و  موض،امّا.  اند فرموده، و تعاريف متعدّدی برای آن بيان کرده
 و الواح ديگری سورةالملوکرؤسای ممالک عالم به طور اخّص مطرح شده و در 

که تصريحًا يا تلويحًا خطاب به امرای ارض نازل شده آنها را به رعايت عدالت 
 .شود   در تبيينات حضرت عبدالبهاء نيز اين موضوع مشاهده می٢.اند دعوت کرده

 و الواح نازله خطاب به رؤسای سورةالملوکه که در  در اين مقاله فقط آنچ،امّا
ارض نازل شده مورد بررسی قرار گرفته و بنا به موضوع از ساير آثار حضرت 

آنچه که توجّه را .  ه استفاده و به تبيينات حضرت عبدالبهاء اشاره شده استبهاءالّل
ر کند اين است که حضرت عبدالبهاء عدالت مذکور در آثا به خود جلب می

زيرا در  "،دانند نظير و مثيل می منا هذا بیه را از اوّل ابداع الی يوحضرت بهاءالّل
ه اساس عدلی موجود که از اوّل ابداع تا حال به خاطری الواح بهاءاللّ
  ).۵٩ ص،ظهور عدل الهی" (خطور ننموده
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 ٣تعريف عدالت
معانی فرمايند برای عدل مراتب و مقامات و  ه میاگرچه حضرت بهاءالّل

شود که اوّلی   امّا دو تعريف در آثار مبارکه مشاهده می۴اليحصی موجود است
و ديگری آن است که انسان آنچه را که .   است۵"حقّ حقّه احقاق حق کلّ ذی"

قانون " که در اصطالح به ۶خواهد برای ديگری نيز همان را بخواهد برای خود می
نسئله  ":فرمايند سلطان ايران میدر اين مقام خطاب به .  معروف است" طاليی

تعالی بأن يجعلک ناصرًا ألمره و ناظرًا الی عدله لتحکم علی العباد کما 
 ،الواح ملوک" (تحکم علی ذوی قرابتک و تختار لهم ما تختاره لنفسک

   ٧).٢٠١ص
امّا در الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض موارد متعدّدی را که 

بررسی تفصيلی اين .  فرمايند  ذکر می، عدالت مُجری دارندآنها بايد برای رعايت
تواند راهنمای هر حاکمی در جهت حاکميت عدالت بر قلمرو تحت  موارد می

در مقامی استقرار عدالت را مشروط به همّت سالطين و قيام .  حکومتش باشد
عالم را ه نور انصاف بتابد و شاءاللّ إن ":اند آنها به حصول منافع بندگان فرموده

اگر ملوک و سالطين که مظاهر اقتدار حقّ جلّ .  از اعتساف مقدّس فرمايد
، عالم را   همّت نمايند و بما ينتفع به مَن علی األرض قيام فرمايند،اند جالله

 ).٧، ص لوح مقصود" (آفتاب عدل اخذ نمايد و منوّر سازد
، يعنی  و جند قویفرمايند به د بنابراين آنها را مخاطب قرار داده توصيه می

العالم جنٌد أقوی  يا معشراألمراء ليس فی"،  ، اتّکاء داشته باشند عدل و عقل
گويم جُندی در ارض اقوی از عدل و  به راستی می.  مِن العدل و العقل
طوبی لمَلِکٍ يمشی و تمشی أمامَ وجهه راية العقل و .  عقل نبوده و نيست

السّالم بين األنام و شامةُ وَجَنَةِ  ة جبينإنّها غُرّ.  عن ورائه کتيبٌة العدل
دهند بر اين که اگر عدالت مستولی  ؛ و شهادت می)همان" (األمان فی اإلمکان

الحقيقه اگر آفتاب عدل از  فی ":کلّی متحوّل خواهد شد  ارض بهۀ، کر شود
 ).٨، ص همان" (.، ارض غير ارض مشاهده گردد سحاب ظلم فارغ شود
 نظم ۀجازات و مکافات را از طرفی دو ستون برای خيمه محضرت بهاءالّل

، برقراری نظم در  بنابراين.  دانند و از طرفی جنود برای استيالی عدالت عالم می
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.  عالم مستلزم استقرار عدالت است و اين بدون آن معنا و مفهومی نخواهد داشت
ائم و  نظم عالم به دو ستون قۀفرمايد خيم حضرت موجود می ":فرمايند می
،  فرمايد مجازات و مکافات؛ و در مقام ديگر به لغت فصحی می: برپا

بِهِمَا ارتفع خباء الّنظم فی .  للعدلِ جنٌد و هو مجازاُت األعمال و مکافاتُها
 ).٧، ص همان ()انتهی ("العالم و اخذ کّل طاغٍ زمام نفسِه مِن خشيّة الجزاء

اساس سياست پی بَرَند و خود را آيد که سالطين به اسّ  ، الزم می بنابراين
به آن مزيّن سازند؛ چه که آنچه از بالها و مصيبات و ظلم و اعتساف که اکنون 

چه اگر "،  ، به علّت نادانی و ناآگاهی خلق است عالم به آن مبتال است
گاه شوند ادراک می فی نمايند که آنچه از قلم حکمت جاری و  الجمله آ

راحت و امنيت و "و البتّه " ت از برای جهان آفتاب اسۀثبت شده به منزل
، آنچه که سبب نورانيت  حال).  ١٠، ص همان" (مصلحت کّل در آن است

آسمان سياست به نيّر اين "،  شود جز عدل و قسط نيست آسمان سياست می
ينبغی لکلّ .   مبارکه که از مشرق اراده اشراق نموده منير و روشن استۀکلم

ه فی کلّ يوٍم بميزان القسط و العدل ثّم يحکم بين النّاس و آمرٍ أن يَزَِن نفَس
اين است اسّ .  ، انتهی يأمرهم بما يهديهم إلی صراط الحکمة و العقل

 ).١٠، ص همان" (سياست و اصل آن
 دیگر که بسیار حائز اهمّیت است آن که از مصادیق عدالت آن که ۀنکت

ترين حدّ آن نيز در نظر  کوچک  .سالطین حتّی به خودشان هم نباید ظلم نمایند
، فی نفسه ضايع شدن حقّی  شود وقتی که ستمی روا می.  خداوند پسنديده نيست

، ٧، ج مائده آسمانی(الّناس  بودن تجاوز به حقّ است و لذا طبق اصل نابخشودنی
ايّاکم أن ... يا أيّها الملوک  ": ، قابل اغماض نخواهد بود )١٢۵–١١٨ صص

" حٍد قدر خردٍل و اسلکوا سبيل العدل و إنّه لسبيٌل مستقيمالتظلموا علی أ
  ).٧، ص الواح ملوک(

شاید بتوان قانون طاليی را نیز بر تعاریف عدالت افزود و آن این است که  
، بايد با ديگران رفتار  خواهد در مورد خود او رفتار شود انسان بايد آنچنان که می

تحکمون بالعدل کما ) "١: ه شده استدر دو کالم به اين نکته اشار . کند
ترضوا لنا ما الترضونه لکم وتکونّن من  تحکمون علی أنفسکم و لن
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التحملوا علی النّاس ما التحملوه علی ) "٢؛ )٢٠، ص همان" (المحسنين
ترضوا ألحٍد ما الترضونه لکم و هذا خير النّصح لو أنتم من  أنفسکم و لن

 ).٢٧، ص الواح ملوک( "السّامعين
 مانند لباس هستند و هر کسی ءبه این نکته نیز باید اشاره شود که اسما

قل إّن األسماء  ": تواند خود را مشمول فضل الهی ساخته از آنها استفاده نمايد می
عدل نيز از آن جمله است  ). ٢۴٧، ص ۴ ج،اعلٰىآثار قلم " (هی بمنزلة األثواب

انصاف نيز از .  يبا و برازنده استتر آن که لباسی است که به هر هيکلی ز و مهم
لذا تلبّس به رداء عدل و انصاف به کلّيّه نفوس توصيه .  اين مقوله خارج نيست

زيّنوا يا قوم هياکلم برداء العدل و انّه  ":  آنانندۀشود که سالطين نيز در زمر می
و کذلک األدب و اإلنصاف و أمرنا .  يوافق کّل النّفوس لو أنتم من العارفين

خداوند هر ).  ٢۴٨، ص همان" (بهما فی أکثر األلواح لتکوننّ من العاملين
زمان كه بخواهد اين اسم را از نفسي كه لياقت آن را ندارد اخذ خواهد كرد بي آن 

قل إنّ : " همانطور كه در زمان اعطاء آن مشورتي ننمود،كه با او مشورتي نمايد
ء مِن عبادنا المريدين و ننزع عمّن األسماء بمنزلة األثواب يزيّن بها مَن نشا

نشاء أمرًا مِن لدنّا و أنا المقتدُر الحاكُم العليم و مانشاور عبادَنا في اإلنتزاع 
البتّه اگر كسي كه به اين ).  ٢۴٧، ص همان" (كما ماشاورناهم حين اإلعطاء

، شأن و منزلتش در هر لحظه  اسم آراسته شده از حدّ و حدود خود تجاوز ننمايد
تابد و او را به مدد نردبان انقطاع به  يابد و شمس عنايت الهي بر او مي ازدياد مي
رساند كه جز از موجدش حكايت نكند و جز به اذن او سخن نگويد و  مقامي مي
 )٢۴٨، صهمان. ( پروردگارش حركت ننمايدۀجز به اراد
 

 عدل و انصاف
 . اند ترادف به کار رفتهعدل و انصاف در اکثر موارد در آثار مبارکه به طور م

عالم از اهل انصاف و عدل و دانش  " المثل به این بیان مبارک توجّه فرمایید فی
 در این ظهور از عربی و البتّه ارباب دانش در آنچه از قلم اعلٰى.  خالی نه

فارسی نازل شده مالحظه نمایند و همچنین آنچه از قبل بر انبیاء و مرسلین 
ای رّب زیّْنهُم بطراز ... لّم کنند و به عدل سخن گویند نازل و به انصاف تک
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لکن در مواقعی که مطلبی ).  ٢٣٠ ص ،٧ ج ، آسمانیۀمائد" (العدل و االنصاف
فرمایند نه  ، مخاطب را به انصاف دعوت می  برای قضاوت فرمایند، را بیان می

 به ه بشنو و به حقیقت بشنو وشود لّل اگر در تو گوشی یافت می " عدالت
 در بیان  امّا)  ٢١١ ص، ٧ ج،  آسمانیۀمائد" (انصاف بشنو و به اُذُن واعیه بشنو

دانند و بر این نکته  ه عدول از آن را خروج از انسانیت می حضرت بهاءالّل انصاف
ای علی بگو به احبّای الهی که اوّل انسانیت انصاف  " فرمایند تصریح می

، اقتدارات" ( ال انصاف له ال انسانیّة لهمَن... است و جمیع امور منوط به آن 
" علی قل ال انسان االّ باالنصاف یا " و در مقام دیگر مصرّح).  ٢٩۴–٢٩٣ صص
  ).٩۵ ص، پیک راستان(

امّا در مورد تفاوت عدل و انصاف؛ شاید بیان حق گویای آن باشد که عدل 
این خادم  " مایدفر گیرد چه که می اعم از انصاف است؛ یعنی آن را نیز در بر می

طلبد عالم انسان را به عدل و انصاف مزیّن فرماید؛  از حقّ جل جالله می
اگرچه انصاف هم از شئون عدل است و عدل سراجی است که انسان را در 

اوست سراج وهّاج؛ حق .  کند نماید و از خطر حفظ می ظلمت دنیا راه می
ه بأن یوفّق الکلّ اللّ  یسئلانّ الخادم.  امرای ارض را از نورش منوّر فرماید

 )١٧٣ ص، ٧ ج ، آسمانیۀمائد" (علی ما یحبّ و یرضی
 

 ، حبّ جمال قدم به آنها است علّت نصيحت سالطين
دارند و هيچ اجر و مزدی  جمال قدم محبّت خالص خود را عرضه می

ه و مايريد منکم من اللّ اسمعوا ما ينصحکم به هذا العبد لوجه"،  طلبند نمی
اند  بين خود و کسانی که سالطين را احاطه کرده).  ٢۶، ص الواح ملوک(" شیٍء

إّن الّذين فی حولک يحبّونک ألنفسهم و  ": فرمايند که اين تفاوت را مطرح می
الغالم يحبّک لنفسک و ماأراد إالّ يقرّبک الی مقّر الفضل و يقلّبک الی 

 ).١۵٠، ص الواح ملوک" (يمين العدل
کنند و  ه اتّهام دنياپرستی و ميل به ابقاء اسم را ردّ میدر اين مورد هر گون

 حتّی اشاره دارند که در ايّام حيات مقّر امنی نيافتند که پای خود را آنجا بگذارند
 ).١۵١، ص همان(
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 مقامات ه مايلند که حضرات سالطين را به اعلٰى در واقع حضرت بهاءالّل-١
جلّی حضرت معبود نبينند و سلطنت را هدايت فرمايند؛ به مقامی برسانند که جز ت

حقيرترين شيئی مشاهده نمايند که در دست دارند و آن را فقط برای نصرت امر 
 ).١۵٠، ص همان(مالک بريّه تحمّل نمايند و نه هوای نفس 

ه الواح را صرفًا در دعوت آنها به رعايت عدالت الحقيقه حضرت بهاءالّل  في-٢
ا الهی هذا کتابٌ أريُد أن ارسله الی السّلطان و في ": بين رعيت نازل فرمودند

أنت تعلم بأنّی ماأرَدتُ منه االّ ظهور عدله لخلقک و بروز الطافه ألهل 
أيّد يا الهی حضرة السّلطان علی اجراء حدودک بين عبادک ... مملکتک 

 ).١۵٨، ص همان" (و اظهار عدلک بين خلقک
فانيه منزّه باشد و به جبروت باقيه وارد  جمال مبارک مايلند که سلطان از اشياء -٣

دانند که به امور فانيه از ملکوت  ، زيرا منزلت او را به مراتب باالتر از آن می شود
 ۀباقی محروم مانَد؛ باشد که به آن عوالم توجّه نمايد و به اذن الهی در زمر

ا يكن مقصودي فيم ه لملواللّ: "حاکمين آن سرزمين وسيع روحانی وارد شود
ألقيناك إالّ تنزيهك عن األشياء الفانيّة و ورودك في جبروت الباقيّة و تكون 

 ).۴٣، ص الواح ملوک" (ه لَمِنَ الحاكميناللّ فيه بإذن
 هيكل مبارك مايلند سالطين به حقّ نزديك شوند و بدين لحاظ است كه كلمات -۴

اتِ الحكمِة و نُلقي كذلك نُبَيّنُ لك كلم: "فرمايند حكيمانه را به آنها القاء مي
عليك ما يُقَلِّبُكَ عن شماِل الظّلم إلي يمين العدل و يهديك إلي شاطئ 

 ).۴٢، ص الواح ملوك"(قربِ منير
 

 چرا سلطان بايد عادل باشد؟
 ۀفرمايند که سلطان ساي ه ابتدا اين نکته را مشخّص می، حضرت بهاءالّل اوّل آن كه

، و خداوند  بايد حکايت کند" از مظلّظلّ "خداوند بر روی زمين است و چون 
 او نيز بايد عدالت پيشه کند که اگر نکند اليق اين عنوان ۀ، لهذا ساي عادل است

 عدلش مأوی ۀبايد کّل در ساي.  ه است در ارضاللّ ملک عادل ظّل ": نيست
اين مقام تخصيص و تحديد نيست که .  گيرند و در ظّل فضلش بياسايند

.   بعضی شود؛ چه که ظّل از مظّل حاکی استمخصوص به بعضی دون



  العالمين عدالت سالطين در كالم رب                                                                                    1١سفينة عرفان دفتر 

126 

، زيرا که کلّ را تربيت فرموده و  العالمين فرموده حقّ جلّ ذکره خود را رّب
فرمايد فتعالی فضله الّذی سبق الممکنات و رحمته الّتی سبقت  می

بنابراين آنچه که اليق اين مقام عظيم است ).  ١۶۶، ص ملوک الواح" (العالمين
چنانچه از اجرای آنچه که جمال قديم الهی به او القاء .  اهر شودبايد از او ظ

إنّك  ": ، هر آينه از آن شأن بسيار منيع خارج شده است فرمايد خودداری نمايد می
ه في األرض فافعل ما يليُق لهذا الشأن المتعالِي العظيم و إنّك إن ظّل اللّ

،  همان" ( الشّأنِ األعّز الّرفيعتَخرُُج عمّا ألقيناك و علّمناك لَتَخرُجُ عن هذا
 ).۴٢ص

خداوند سلطان را .  ، شکر الهی مستلزم جلوگيری از وقوع ظلم است دوم آن كه
برگزيده و او را بر بندگان حکومت و حاکميت بخشيده است؛ پس بايد قدر اين 

کردن به حبيبان  عنايت الهی را بداند و او را شکر گويد و اين شکر جز با محبّت
ه أن اشكرالّل: "گردد و حفظ بندگان او و صيانت آنها از خائنين ميسّر نمیخدا 

ربّك بما اصطفيك بين بريّته و جعلك سلطاناً للمسلمين و ينبغي لك بأن 
ه مِن بدايع جوده و إحسانه و تشكُرَهُ في كلّ حينٍ و تعرف قدر ما وهبك اللّ

نتهم عن هؤالء شكرَُك ربّك هو حُبُّك أحبّائه و حفظُك عباده و صيا
 )٣٨، ص الواح ملوک؛ سورةالملوک" (الخائنين لئّال يظلِمَهم أحٌد

سوم آن كه در شأن سلطان و حاکم بر مردم نيست که ظلم کند و ناس را به عدل 
إّن الّذين يظلمون و يأمرون  ": کالم او فی نفسه نفی خود او است.  امر نمايد

ههم اهل الملکوت و الّذين النّاس بالعدل يکذّبهم بما يخرج من أفوا
 ).١١٠، ص الواح ملوک" (يطوفون حول عرش ربّکم العزيز الجميل

کند که نظم و عدالت   حق به اين علّت سالطين را به تديّن دعوت می چهارم آن كه
سستی ارکان دين سبب قوّت جهّال و جرأت و "، چه که  بر عالم حاکم شود

کند و نهايتاً سبب هرج و مرج  کومت میشود و اشرار را بر جامعه ح می" جسارت
  وقتی که هرج و مرج .)١١٩، ص  اشراقاتۀمجموع،  کلمات فردوسيه(گردد  می

شوند و عدالت بالمرّه فراموش  ، الجرم ضعفا مورد ظلم و ستم واقع می حاکم شود
 .خواهد شد
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توان  قلوب انسانی را با محبّت و عدالت می.  پنجم جذب قلوب مردم است
لذا زمانی که جمال قدم موضوع قلّت عساکر .  توان ، امّا با سرنيزه نمی ر کردتسخي

اميد آن که آن حضرت بر  ": کنند که فرمايند اين نکته را نيز ذکر می را مطرح می
ه عدل جندی است قوی؛ اوست در مقام اوّل و لعمرالّل.  نور عدل بيفزايند

 اسرار وجود و دارای رايت رتبهء اولی فاتح افئده و قلوب و اوست مبيّن
 ).٢۴، ص لوح شيخ نجفی( "محبّت َو جود

اند که برای  جمال قدم در مواضيع مختلف فرموده.  ششم لزوم اصالح عالم است
عدل و .  اند اند و جميع نفوس از برای اصالح عالم خلق شده اصالح عالم آمده

ت صالح عالم و دانند که از آن دو عّل انصاف را دو حارس برای حفظ عباد می
لذا به اصحاب مجالس ).  ۵٩، ص ظهور عدل الهی(شود  حفظ امم ظاهر می

ه وارد مجلس شوند و بين ناس به عدل خالص حکم الّل فرمايند که لوجه توصيه می
 چه که هيکل ،شود تدبّر و تکلّم فرمايند نمايند و در آنچه که سبب اصالح عالم می

اسباب "حيح خلق شده امّا به علّت آنچه که عالم مانند هيکل انسان است که ص
نامند به مرض مبتال شده و علّت اصلی آن هم  می" المختلفة المتغايرة

اند؛ نه خير  خودخواهانی هستند که ادّعای طبابت دارند امّا از طبابت بويی نبرده
تنها راهی که برای صحّت آن وجود دارد .  دانند و نه مصلحت عباد را خود را می

صلح نمايان عليه ُم لهذا قيام اين پزشک.  حاد اهل عالم است بر شريعت واحدهاّت
 هيکل بيمار را به تعويق انداخته ۀعالم و مسجون ساختنش در اخرب ديار معالج

 . )١٣۴–١٣٣  صص،  الواح ملوک،  لوح ملکه انگليس(است 
محفوظ هفتم آن که چون جمال قدم مايلند احترام سالطين و فرمانروايان ارض 

دانند و در اثبات آن به کلمات انبياء و   شئون آنها را مِن عندالله میۀماند و مالحظ
، مايل نيستند به علّت عدول از عدالت اين مقام زائل شود  فرمايند اولياء استناد می

، رسولش و   قرآن مجيد در اطاعت از خداوندۀ مبارکۀ چه که آي،دار گردد و خدشه
،  دانند  ثانی ملوک و سالطين میۀ اطهار و در رتبۀ اولی ائّمۀتبصاحبان امر را در ر

به نور عدلشان آفاق عالم منوّر و " ملوکی باشند که ۀمشروط بر آن که  در زمر
از حضرت سلطان نور عدلی اشراق نمايد که جميع "و مايلند " روشن است
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ادل سلطان ع"؛ چه که )۶۶، ص لوح شيخ نجفی" (احزاب امم را احاطه کند
 ).۶٨، ص همان" (ه اقرب است از کّلعندالّل

 حقّ ۀاين وعد.   جنود غيب و شهاده است برای نصرت سلطان عادلۀهشتم احاط
وقتی خداوند سلطان عادل را نصرت .  است و البتّه شکّی در اجرای آن نيست

،  الواح ملوک،  سورةالملوک. (، او در جميع امورش مؤيّد خواهد بود فرمايد
 )٣٩ص
.  گردد  البتّه موجب حصول رضایت رعایا می هم آن كه وقتی عدالت برقرار گرددن

 که این هر ،رعیت از سلطان خود انتظار دارد که امنیت و راحت او را فراهم کند
رود که رعیت طغیان  اگر رعایت نگردد بیم آن می.  دو منوط به رعایت عدل است

به این .  ی است برای حکومتنماید و سر به شورش بردارد که فی نفسه خطر
توان عدالت را به نوری تشبیه کرد که  سبب حفظ از خطرات  علّت است که می

عدل سراجي است كه انسان را در : "كند است و امراي ارض را نوراني مي
كند؛ اوست سراج وهّاج حّق؛  نمايد و از خطر حفظ مي ظلمت دنيا راه مي

ه بأن يوفَِّق الكلّ اللّ إن الخادم يسئل.  امراي ارض را از نورش منوّر فرمايد
 ).١٧٣، ص ٧، ج مائده آسماني" (علي ما يحبّ و يرضي

 
 عواقب ظلم

فرمايند که مبادا  ، جمال قدم عواقب ظلم را هم گوشزد می در کنار اين امور
 هشتشايد بتوان بر سبيل اجمال به .  حضرات سالطين از غفلت به هالکت افتند

 :نکته اشاره کرد
 مفسدين و مجازات ظالمين به طور اعمّ اشاره دارند؛ ۀاز طرفی به قطع ريش -١

چه که خداوند در کتاب خود مقدّر فرموده که ظالمين را به ظلمشان مأخوذ 
َه قَدََّر في الكتاب بأن يأخَذ الظّالمين بظلمهم قل إنّ اللّ: "خواهد داشت

نفسه داراي اثري در روي زمين البتّه اين افعال في ".  و يقطعَ دابر المفسدين
فاعلموا بأّن لمثلِ هذه : "است كه فقط چشم پاك بيند و گوش لطيف شنود

ه عينه و اللّ يعرِفَه أحٌد إالّ مَن فتح األفعال بنفسها أثرٌ في المُلكِ و لن
 ).٣٢، ص الواح ملوک" (كشف السّبحات عن قلبه و جعله مِن المهتدين
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سالطين آن که اگر به نصايح الهی عمل نکنند از طرف ديگر وعيد حق به  -٢
عذاب از جميع جهات آنها را احاطه خواهد کرد و عدالت الهی در مورد آنها 

 به نحوی که ابداً قدرت مقاومت نخواهند داشت و البته عجز ،اجرا خواهد شد
تستنصحوا بما أنصحناكم في هذا الكتاب  و إن لن: "آنها ظاهر خواهد شد

ه بعدله اللّ بين يأخُُذكُم العذاب مِن كلّ الجهات و يأتيكمبلسانٍ بدعٍ م
پس از آنها "  .تقدرون أن تقوموا معه و تكوننّ مِن العاجزين إذًا لن

فارحموا علي : "خواهند كه هم به خودشان رحم كنند و هم بر بندگان مي
ه في لوح قدسٍ اللّ أنفسكم و أنفس العباد ثّم احكموا بينهم بما حكم

لّذي قُدّر فيه مقادير كلّ شيء و فُصّل فيه مِن كلّ شيء تفصيًال و منيع ا
 ).٩، ص الواح ملوک"(ذكرًي لعباده الموقنين

 ۀ حقوق از دست رفتۀ بعث نفوسی توسّط خداوند که برای مطالبۀوعد -٣
مظلومين قيام خواهند کرد و برای آنها سوگواری خواهند کرد و حتّی به قتل 

اين نفوس ).  ٣٢، ص الواح ملوک( خواهند ورزيد اعدای خداوند مبادرت
برای محو جميع آثار ظلم قيام خواهند کرد و جميع اطراف و اکناف ارض به 

، چه که خطاب به اسم عادل الهی وعده  اسم اين نفوس مزيّن خواهد شد
أن يا هذا اإلسم أِن افتخر فی نفسک بما جعلناک مشرق  ":فرموده است

  فسوف نبعث منک مظاهرًا فی المُلک و بهم .عدلنا بين العالمين
نطوی شراع الظّلم و نبسط بساط العدل بين السّموات و األرضين و بهم 

ه آثار الظّلم عن العالم و يزيّن أقطار اآلفاق بأسماء هؤالء بين يمحو اللّ
اولئک الّذين يتبسّم بهم ثغر الوجود من الغيب و الشّهود و .  العالمين

بين عبادی و مطالع أسمائی بين بريّتی و بهم تقطع هم مرايا عدلی 
أيادی الظّلم و تقوّی أعاضد األمر کذلک قدّرنا األمر فی هذا اللّوح 

 ).٢۴٧، ص ۴، ج آثار قلم اعلٰى" (المقدّس الحفيظ
محروميت از بهترين زينتي كه خداوند براي آنها مقدّر فرموده است و آن  -۴

؛ خوشا به حال پادشاه و فرمانروايی که اسم عادل خداوند است برای ملوک
هيکل خود را به اين زينت بيارايد و بين مردم به حقّ خالص حکم کند؛ يعنی 

هيچ زيوری زيباتر و بهتر از .  به آنچه که خداوند در کتابش حکم کرده است
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أن يا : "فرمايند خطاب به اسم عادل خداوند می . عدالت برای ملوک نيست
طوبی لهم أن يزيّنوا هياکلهم .  جعلناک زينة للملوکذلک اإلسم إنّا 

ه فی اللّ بک و يعدلوا بين النّاس بالحقّ الخالص و يحکموا بما حکم
ماقُدّر لهم زينةً أحسن منک و بک يظهر .  کتاب المحکم القديم

ه العزيز اللّ سلطنتهم و يعلو ذکرهم و يذکر أسمائهم فی ملکوت
 ).٢۴٨، ص همان" (العظيم

، هر چند  ، گويي در روی زمين عريان است  آن که محروم از عدالت باشدهر -۵
جمال مبارک اين محروميت را بر سالطين .  که حرير و ديبا بر تن داشته باشد

مَن جعل نفسه محروماً  ":فرمايند پسندند و به اسم عادل خداوند می نمی
 ).همان" (ينمنک إنّه عریٌّ بين السّموات و األرص ولو يلبس حرر العالم

اگر سالطين به اجراي عدالت .  ظلم تاريكي است و عدل روشنايي -۶
اگر سالطين به اجراي امر مهمّ عدالت .  كند نپردازند ظلمت ارض را احاطه مي

، جميع بالد و مدن را روشن و منير خواهند ساخت و البتّه اين  موفّق شوند
نوا رؤسکم بأکاليل أن يا معشر الملوک زيّ ":فضل الهی است بر آنها

کذلک نأمرکم فضًال مِن لدنّا .  العدل ليستضیء من أنوارها أقطار البالد
  ).همان" (عليکم يا معشر السّالطين

، البتّه خداوند نفوس  اگر اين سالطين خود را از اين فضل محروم نمايند -٧
ديگری را ظاهر خواهد ساخت که بر کرسی عدل جالس شوند و بين ناس 

کنند و البتّه اينگونه ملوک از بهترين   حکم کنند که بر خودشان حکم میآنگونه
ه فی األرض ملوکا يتّکئون فسوف يُظهرُالّل ":مردمان محسوب خواهند شد

.  علی نمارق العدل و يحکمون بين النّاس کما يحکمون علی أنفسهم
 ).همان" (اولئک مِن خِيَرَة خلقی بين الخالئق أجمعين

فرمايند آنچه  ته آن که جمال مبارک بعد از جميع اين وصايا میو آخرين نک -٨
 واّال خداوند از جميع ،فرمايند خير او در دنيا و آخرت است که به کسی امر می

رسد و  نياز است و از اجرای عدالت توسّط سالطين نه او را نفعی می اشياء بی
هر کس   .يدفرما حضرتش به اسم عدل بر جميع اشياء تجلّی می.  نه ضرری

خواست از آن نوری برگيرد و بر روشنی خود بيفزايد و هر کس نخواست در 
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انّه ماأمر نفسًا إالّ بما هو خيٌر لها و ينفعها فی  ": ظلمتی آشکار باقی بماند
عمٍل و عن عرفان کّل  اآلخرة و األولی و إنّه بنفسه لغنیٌّ من عملِ ذی

إلسم فی هذا اللّوح علی کّل ه قد تجلّی بهذا اإّن اللّ.  عالم خبير
طوبی للّذين استضائوا بأنواره و الّذين فازوا به اولئک مِن .  األشياء

 عدل رشد و ۀچه كه بذر عدالت كاشته شده و الجرم شجر".  عبادنا المقرّبين
إنّا غرسنا بأيادي القدرة في هذا الّرضوان أشجارَ العدل  ":نمّو خواهد كرد

كذلك قضي .  فسوف تأتي كلّ واحدٍة بأثمارهاو أسقيناه بمياه الفضل 
 ).٢۴٨، ص همان" (األمر و المرّد له مِن لدنّا إنّا كُنّا آمرين

 
 موارد گوناگون عدالت سالطين

سازند و آن را القاء   ملوک عادل را مطرح میۀجمال مبارک سير
 و به ،توجّه کنند "شمال الّظلم الی يمين العدل"فرمايند تا سالطين عالم از  می

  امّا .)۴٢، ص الواح ملوک(اين وسيله به شاطي قرب خداوندی نائل گردند 
 :شود مواردی که به عنوان عدالت ملوک تصريح شده به تفکيک مطرح می

 دربارهای ۀيکی از موارد مشهود در کلّيّ:  نهی از اسراف و تحميل به رعيت -١
طلبی در   طرفی و جاهگرايي از ، تجمّل سالطين و رؤسای جمهور و حّکام ارض

اين موارد از .  افزودن بر قدرت عساکر و جاه و جالل ظاهری از طرف ديگر است
کند؛ از طرفی بر کبر و غرور آنها و   بين حکّام و رعايا را زياد میۀسويی فاصل

 رعايا گذاشته ۀافزايد؛ و از طرف ديگر اجباراً تأمين مخارج به عهد تحقير رعايا می
، البدّ بر اين است که  طلبی و بلندپروازی بشر انتهايی ندارد لذّتچون .  شود می

يابد و در نتيجه رعيت روز به روز متحمّل رنج  ها روز به روز افزايش می اين هزينه
ها را تأمين کند و نهايتًا از حدّ توانايی او تجاوز  شود تا اين هزينه بيشتری می

پسندند برای ديگران  برای خود نمیتوانند آنچه را که  آيا ملوک می . کند می
يا معشر  ": کند که اين ظلم را بر رعايا نپسندند  به ملوک امر میلذا حقّ  بپسندند؟

 . الملوک انّا نراکم فی کّل سنةٍ تزدادون مصارفکم و تحملوها علی الرّعيّة
إتّقوا زفرات المظلوم و عبراته و التحملوها علی .  إن هذا إالّ ظلم عظيم

أِن اختاروا لهم ما .  يّة فوق طاقتهم و التخربوهم لتعمير قصورکمالرّع
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  از آن گذشته نفس .)١٣٧، ص الواح ملوک،  لوح ملکه" (.تختارونه ألنفسکم
اسراف نيز عندالحق مردود است و در شأن سلطان و فرمانروا نيست که به اسراف 

ه و اتّقوا اللّ ": ند، مصارفش را افزايش دهد و آن را بر رعيت تحميل ک روی آورد
التسرفوا فی شیءٍ و التکوننّ من المسرفين و عَلِمنا بأنّکم تزدادون 
مصارفکم فی کّل يومٍ و تحملونها علی الرّعيّة و هذا فوق طاقتهم و إنَّ هذا 

إعدلوا يا أيّها الملوک بين النّاس و کونوا مظاهر العدل  فی .  لًظلٌم عظيم
الواح " (يق لشأنکم لو أنتم من المنصفيناألرض و هذا ينبغی لکم و يل

 ).٩، ص ملوک
مطلب ديگر آن که شايسته :  ممانعت از ظلم و گرفتن حقّ مظلوم از ظالم -٢

.  است سلطان ناظر بر احوال رعايا باشد و ظالمين را از عمل خود منع نمايد
ر فخر و مباهات د.  اِعمال قدرت در ممانعت از ظلم است نه تعدّی بر ديگران

کنند و بر  مقابله با قدرتمندان و ستمگرانی است که از قدرت خود سوء استفاده می
، حاکم بايد بدون  اگر احدی بر احدی ظلمی روا دارد.  کنند ضعفاء بيداد می

چه اگر .  ، حقّ مظلوم را از ظالم بگيرد و او را مجازات نمايد جانبداری از طرفی
بالعدل و ... أحکموا  ":تواند مباهات کند ، به چه امری می به اين موفّق نشود

تأخذوا حّق  تمنعوا الظّالم عن ظلمه و لن کونوا من العادلين و إن لن
،  همان" (المظلوم فبأّی شیءٍ تفتخرون بين العبدا و تکوننّ من المفتخرين

،  خداوند زمام امور خلق را به دست سالطين سپرده تا بحق حکم کنند).  ١٠ص
اگر به موجب .  ار کنند تا آثار دادگری آنها در بين مردم ظاهر شودعدالت را برقر

، خسران نصيب آنها خواهد گشت و اسم آنها به عدل برده  کتاب خدا عمل نکنند
ينبغی لکم بأن تمنعوا الظّالم عن ظلمه و تحکموا بين النّاس  ":نخواهد شد

أودع زمام إّن الله قد .  بالعدل ليظهر عدالتکم بين الخالئق اجمعين
الخلق بأيديکم لتحکموا بينهم بالحقّ و تأخذوا حقّ المظلوم عن هؤالء 

يُذکر أسمائکم عنده  ، لن هالّل تفعلوا بما أُمرتُم فی کتاب و إن لن.  الظّالمين
 ).١۵، ص همان" (بالعدل و إنّ هذا لَغبنٌ عظيم

 از جا به جايی نفوس انسانی به دالئل مختلف:  رعايت حال مهاجرين -٣
،  کسب علم.   امّا با ازدياد وسائل ارتباطی افزايش يافته است،ديرباز وجود داشت
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تواند سبب شود کسانی وطن خود  ، فرار از ظلم و علل ديگر می برخورداری از رفاه
در مواردی مشاهده شده که .  را ترک کنند و در ديار ديگر قصد توطّن نمايند

 ساير تعصّبات سبب شده که حکّام کشوری گرايي و نژادپرستی و احساسات ملّی
،  دهند مانع از ورود و سکونت اتباع کشورهای ديگر شوند؛ يا اگر اجازه توطّن می

واردين  شوند که به نوع ظلم بر تازه  کشور قائل میۀتبعيضاتی بين آنها و سکن
خواهند که به اينگونه نفوس امکان استقرار دهند  جمال قدم از سالطين می. است

إيّاکم أن التظلموا علی الّذينهم هاجروا إلَيکُم و  ":و بر آنها ظلم روا ندارند
 ).٨، ص همان" (ه و کونوا مِن المتّقيناتّقوا اللّ.  دخلوا فی ظلّکم

ای معموالً فقرا  ترين قشر هر جامعه ترين و ضعيف محروم:  رعايت حال فقرا -۴
شنود و نه توان آن  شان را کسی میرسد و نه فرياد نه دستشان به جايی می.  هستند

فقرا امانت الهی .  را دارند که در مقابل اقويا قيامی نمايند و حق خود را بستانند
به هر حال .  هستند؛ هر گونه ظلم و ستم به آنها در واقع خيانت در امانت است

، روزی خواهد رسيد که در مورد  سپارد وقتی خداوند امانتی را دست کسی می
إعلموا بأّن  ": فرمايد حق می.   سؤال خواهد کرد و حقّ او را خواهد گرفتامانتش

إيّاکم أن التخونوا فی أماناته و التکوننّ من .  ه بينکماللّ الفقرا أمانات
ستُسئلون عن أمانته فی يوم الّذی تُنصَبُ فيه ميزان العدل و .  الخائنين

ٍ حقّه و يوزَن فيه کّل األعمال  يؤتی کلّ ذي ،  همان" (مِن کلّ غنّی و فقيرحقّ
 ).٩ص
های الهی در عالم بسيار  نعمت:  های دنيا به قدر کفايت استفاده از نعمت -۵

.  اش تأمين گردد است و هر کسی را قدری الزم تا امورش بگذرد و زندگی
 مانع از رعايت حدّ اعتدال در مورد خود ها  از این نعمتاستفاده بيش از حدّ

مندی ديگران از  جلوگيری از بهرهاز طرف دیگر موجب  ، و شخص از طرفی
شود به   آن که هر آنچه حاصل میلهذا احسن و اولٰى.  گردد  میمزبورهای  نعمت
 :  که حقّ فرمود، کفايت مصرف شود و زياده بر آن به ديگران واگذار گرددۀانداز

).  ١۴ ص، همان" (خذوا من الدّنيا علی قدر الکفاية و دعوا ما زاد عليکم"
، يعنی آنچه که به هيچ وجه بعد از  انبار کردن مازاد بر نياز و افزودن بر مال و منال
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، بايد  لذا.  ، خالف رضای الهی است اين جهان مفيد به حال احدی نخواهد بود
 .، واگذار نمود ای از آن ندارند آن را به ديگران که نياز دارند و بهره

جمال مبارك در لوحي به ".  ونات عدل استانصاف از شئ: "رعايت انصاف -۶
طلبد عالم انسان  اين خادم از حقّ جّل جالله مي ": فرمايند ه ميالّل امضاء خادم

را به عدل و انصاف مزيّن فرمايد؛ اگرچه انصاف هم از شئونات عدل 
انصاف را ديدن به چشم خود و شناختن ).  ١٧٣، ص ٧، ج مائده آسماني" (.است

حضرت بهاءالله اوّلِ ).  کلمات مکنونه عربی(اند   تعريف کردهبه معرفت خود
،   اقتدارات(کنند  دانند و جميع امور را به آن منوط می انسانيت را انصاف می

، بقوله  دانند انصاف را از انسانيت عاری می حتّی در بيانی شخص بی).  ٢٩٣ص
،   همان" (ه ال إنسانيَّة لهاأللباب مَن ال إنصاَف َل قل أن أنصفوا يا اولی"، :تعالی
ثمّ "،  لذا بر حکّام است که در جميع امور به اين صفت متّصف شوند).  ٢٩۴ص

" انصفوا فی األمور و التعدلوا عن حکم العدل و التکونّن من العادلين
 ).١۴، ص همان(

خروج العبد "، انصاف عبارت است از  هدر واقع بنا به تعريف حضرت بهاءالّل
 التّقليد و التّفرّس فی مظاهر الصّنع بنظر التّوحيد و المشاهدة عن الوهم و

لهذا بر ).  ٣۶، ص مجموعه الواح طبع مصر" (فی کلّ األمور بالبصر الحديد
، يکسان بنگرد و  اند ، که رعايا نيز از آن جمله  سلطان واجب است در مظاهر صنع

، بپردازد و   دهند سی نظر میتيزبين باشد؛ مبادا به تقليد از سايرين که در مورد نف
، فردی از   چه بسا به علّت حّب يا بغض شخص.  گويند همان را بگويد که آنها می

 .رعايا مظلوم واقع شود
جمال مبارک در : نهی از پيروی از نفس و هوی و ترک اصول الهی -٧

ای اشاره دارند که عدالت ابتدا بايد در مورد خود شخص   به نکتهسورةالبيان
أِن اعدلوا علی أنفسکم ثمّ  ": عی گردد و سپس در مورد ديگران رعايت شودمر

آثار قلم " (علی النّاس ليظهر آثار العدل مِن أفعالکم بين عبادنا المخلصين
فرمايند که اتّباع نفس و هوی  در خطاب به سالطين می).  ١١۴، ص ۴، ج اعلٰى

دارد و لذا ابتدا بايد  روا میظلمی است که انسان بر خويشتن و همچنين بر سايرين 
خود را از هواجس نفسانی خالصی بخشد تا بتواند مظهر عدالت در بين خلق 
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أتأخذون  ": بيان مبارک چنين است.  ، سپس عدل و داد را اجرا نمايد  باشد
ه وراء ظهورکم و إّن هذا لَظلمٌ عظيم علی اللّ أصولکم و تضعون أصول

قل إن کان اصولکم علی .  ّن من العارفينأنفسکم و أنفس العباد لو تکون
کان مخالفاً  العدل فکيف تأخذون منها ما تهوی به هويکم و تدعون ما 

أکان مِن اصولکم بأن تعذّبوا .  ألنفسکم ما لکم کيف تکوننّ من الحاکمين
الّذی جائکم بأمرکم و تخذلوه و تؤذوه فی کّل يوٍم بعد الّذی ماعصيکم 

 ).١٩، ص الواح ملوک" (...فی اقلٍّ مِن آن
وقتی که بدون علم به امری : نهی از حکم در امری که به آن علم ندارند -٨

.  رود که تهمت به افراد و افترا بر بندگان خدا باشد ، بيم آن می حکمی صادر شود
، ظنّ بردن به کسی صريحًا در قرآن نهی شده و حتّی گناه محسوب   از آن گذشته

كَثِيرًا مِّنَ الظَّّنِ إِنَّ بَعَْض  ": شده است که فرمود آمَنُوا اجْتَنِبُوا   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 
ِ إِثٌْم الحقيقه مبادرت به اين عمل   فی ). ١٢ ۀ، آي )۴٩( الحَجَرات ۀسور" (الظَّنّ

، ضمن آن که روا داشتن ظلم است در  شود شامل ارتکاب به چندين گناه می
ما لکم کيف تحکمون فيما "،  يقت باشدصورتی که حکم صادره منافی با حق

ليس لکم به من علمٍ و تفترون علی العباد و تظنّون ظنّ الشّياطين و کيف 
يکون ذلک بعد الّذی أنهی اللهُ عنه عباده فی کتاب قدسٍ حفيظ الّذی 

 ).٢٢، ص الواح ملوک" (ه و خاتم النّبيّيناللّ نُزّل علی محمّدٍ رسول
استکبار به خداوند فی نفسه عمل شيطان : ا و احبّايشنهی از استکبار به خد -٩

البتّه اين مورد .  سازد تر می است و استکبار به احبّای الهی انسان را از خاک پست
 : اند که ن اثيم نيز فرمودهخا  حاجی محمّدکريمرا در لوح قناع نيز خطاب به

لو تمشی بالحذاء ... ه رّب اآلخرة و األولی عليک بالخضوع عند احبّاءالّل"
و تنام بالوطاء و تنوح فی العراء لخيرٌ لک مِن أن تُحزَِن مَن آمن و 

 : فرمايند امّا خطاب به ملوک می)  ٧٧، ص مجموعه الواح طبع مصر" (...هدی
ی الله و احبّائه ثم اخفضوا جناحکم للمؤمنين إيّاکم أن التستکبروا عل"

الّذين آمنوا بالله و آياته و تشهد قلوبهم بوحدانيته و ألسنتهم بفردانيّته و 
اليتکلّمون إالّ بعد إذنه؛ کذلک ينصحکم بالعدل و نذکّرکم بالحقّ لعّل 

  ).٢٧–٢۶صص ،  الواح ملوک" (تکوننّ من المتذکّرين
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اگر سلطان و حاکم در انتخاب  :  دست وزراء خائننهی از سپردن امور به -١٠
 ديگر گوش ۀهای عدّ ای و سعايت های عدّه اطرافيانش دقّت ننمايد و به چاپلوسی

 چه که اينگونه نفوس تابع هوای نفس ، البتّه نتواند به عدل حکومت کند، دهد
 کردن با ناس آن است که زمام امور به دست ، شرط نيکويی لذا.  خود هستند
رسد؛ بايد با کسانی   ايمان از آنها به مشام میۀای سپرده شود که رائح نفوس عادله

به مشورت بنشيند که مظهر امانت و ديانت باشند؛ راست بگويند و جز به حقّ 
،  ، يعنی فقرا و رعايا خيانت نمايد کسی که به امانت الهی.  يقين سخن نگويند

 و از هيچ کاری رويگردان نيست و در امور البتّه به سلطان نيز خيانت خواهد نمود
 . )٣٧–٣۶ صص،  همان(مردم ابداً تقوی پيشه نخواهد کرد 

سنّت الهی رعايت عدالت  :  امور و رسيدگی به آنهاۀلزوم نظارت بر کلّّي -١١
بايد که سنّت الهی را به تمام وجود .  است و خالف آن سنّت ظالمين ارض

کف کفايت گرفت؛ شخصًا از جميع امور استفسار رعايت نمود؛ زمام امور را در 
ه في نفسك و اللّ أن يا مَلِك اتّبع سنَنَ: "کرد و از هيچ امری غفلت ننمود

خُذ زمامَ أمرك في كفّك و قبضة .  بأركانك و التتّبع سنن الظّالمين
اقتدارك ثمّ استفسر عن كّل االمور بنفسك و التغفُل عن شيءٍ و إنّ في ذلك 

 ). ٣٨، ص همان"(يملَخيٌر عظ
،  اگر سلطان به رعايايش بيش از حدّ انفاق نمايد:   نهی از بخشش به افراط-١٢

آنها ظلم نموده است ، يا به  کنند ، چه که آنچه مازاد بر نياز دريافت می درحّق 
هايشان تهيّه  يابد يا زينتی برای خودشان و خانه انداز کردن اختصاص می پس
دهند که به آن نياز ندارند و در نتيجه طريق  اختصاص میکنند يا به اموری  می

التُفرِط فی األمور؛ فاعمل بين خدّامک  ": ، بقوله تعالی پويند اسراف می
بالعدل ثّم أنفق عليهم علی قدٍر يحتاجون به ال علی قدر الّذی يکنِزونه و 

ا بها و يحتاجو يجعلونه زينًة ألنفسهم و بيوتهم و يصرِفونه فی أمور الّتی لن
شايد توضيح حضرت عبدالبهاء ).  ۴٠–٣٩صص ،  همان" (يکوننّ من المسرفين

اسراف هميشه انسان را  ": در مورد اسراف تبيينی بر بيان فوق به حساب آيد
، حتّی  هر چيزی برای رفع احتياج است... ملول و سرگردان نمايد 
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هی به مرض و ، ولی زياده از احتياج سبب افسردگی و کسالت و منت خوراک
  ).٢٣۵–٢٣۴صص ،  ٢، ج اآلثار بدايع" (علّت گردد

مبادا تبعيضی روا شود و کسی مورد انفاق بيش از حدّ واقع  : نهی از تبعيض -١٣
ملوک .   درآمدهايش پردازد و ديگری محروم شده محتاج گرددۀگردد که به ذخير

يحتاج  لنفأعدل بينهم علی الخطّ اإلستواء بحيث  " شوند که نصيحت می
).  ۴٠، ص الواح ملوک" (يکنَِز بعضُهُم و إّن هذا لَعدلٌ مبين بعضهم و لن
ه اين حالت را در استانبول مشاهده فرمودند و آن را دون شأن حضرت بهاءالّل
إنّا لمّا وردنا المدينة وجدنا بعضهم فی  ":فرمايند ، چه که می سلطان دانستند

 فقرٍ مبين و هذا الينبغی لسلطنتک و سعة و غناء عظيم و بعضهم فی ذلّة و
ه اسمک بالعدل اللّ اليليق لشأنک؛ اسمع نُصحی ثّم أعدل بين الخلق ليرفع

 ).همان" (بين العالمين
های  نهی از مسلّط کردن اقويا بر ضعفا و نهی از مسلّط کردن آدم -١۴

ت  تحت حکومۀشايد يکی از وسائل حفظ سيطره بر خّط : پايه بر بلندپايه دون
آن باشد که امور عظيمه به دست نفوس ضعيفه سپرده شود و نفوس قويّه به امور 

ضمير و  فکر بر نفوس روشن در اين حالت نفوس دنی و کوته . جزئيه گمارده شوند
، بلکه امور مملکت نيز  شود يابند و نه تنها ظلمی روا می بلندهمّت تسلّط می

التجعل "فرمايند  ه توصيه میلّلذا حضرت بهاءال.  گردد دستخوش اختالل می
األعزّة تحت أيدی األذلّة و التُسلّط األدنی علی األعلی کما شهدنا فی 

 ).۴٠، ص همان" (المدينة و کنّا من الشّاهدين
ه به نوع اگرچه اين فقره را حضرت بهاءالّل: تحقيق در مورد وضعيت فقراء -١۵

 با پايمال کردن حقوق فقراء ء گاه آن که اغنيا، امّا نظر به اند ديگر مطرح فرموده
ه سلطان را ، حضرت بهاءاللّ رسانند  مدارج ثروت و مکنت میخود را به اعلٰى

فرمايند که نگذارد ثروتمند شدن بعضی نفوس به قيمت تخريب رعيت  مأمور می
 مبادا از غفلت ، سحرگاهی فقرا بترسدۀفرمايند که از نال به او انذار می.  تمام شود
، چه که کنز حقيقی سلطان همانا فقرا  ت افتد؛ طريق شفقت در پيش گيردبه هالک

، بلکه در هر ماه به تفحّص در  لذا بايد در هر سال.  هستند و بايد آنها را حفظ کرد
آن که هر نفسی که به قيمت محروميت فقرا به ۀوضعيت آنها بپردازد و نکت  مهّم 
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إيّاک : "، بقوله تعالی شود حسوب میيابد در زمرهء سارقين م ثروت و غنا دست می
إتّقّ مِن ضجيج الفقراء و األبرار فی .  أن التعمَر هؤالء و تخرّب الرّعية

فينبغی .  األسحار و کن لهم کسلطانٍ شفيق؛ ألنّهم کنُزک فی األرض
کنزَک من أيدی هؤالء السّارقين تجسّس مِن .  لحضرتک بأن تحفظَ 

بل فی کّل شهرٍ و التکن عنهم لمن أمورهم و أحوالهم  فی کلّ حوٍل 
  ).۴١–۴٠صص ،  همان" (الغافلين

سلطان عادل بايد هميشه و در همه حال  : به حساب کشيدن نفس خود -١۶
.  نفس خود را به حساب بکشد و ببيند چه کرده و در چه طريقی قدم گذاشته است

قبل أن حاسب نفسک "ای است که   عربی به اين نکته اشارهۀدر کلمات مکنون
امّا در خطاب به سالطين به .   نفوس استۀکه امر الهی خطاب به کلّيّ" تحاسب

آنها را مکلّف به اين کار می دادن و حتّی زمان   انجامۀفرمايند و نحو طور اخصّ 
، گويی شخص ديگری جز  سلطان بايد نفس خود را.  دهند آن را نيز توضيح می

 و ميزان الهی را در مقابل چشمش قرار ، در مقابل خود قرار دهد خودِ او است
طرفانه به قضاوت بنشيند؛ چه که اگر چنين نکند در روزی  دهد و اعمال خود را بی

، به  آيد ها به لرزه در می افتد و زانو که قلوب از خوف عدالت الهی به تشويش می
ه فی اللّ ثّم انصُب ميزان ":بيان حق چنين است.  حساب او رسيدگی خواهد شد

مقابلة عينيک ثّم اجعل نفسَک فی مقام الّذی کأنّک تراه ثمّ وزّن أعمالَک 
به فی کلّ يوٍم بل فی کّل حينٍ و حاسب نفسَک قبل أن تحاسَب فی يوم 

 يستقّر فيه رِجلُ أحٍد مِن خشيةالله و تضطرب فيه أفئدة الغافلين الّذی لن
 ).۴١، ص همان" (...
 مطرح فرموده و به لوح مقصودعدالت در در بحثی که از : رعايت اعتدال -١٧

کيد می ، امّا آن را  فرمايند موارد عديده اشاره دارند بر لزوم اعتدال در جميع امور تأ
 به اعتدال ناظر ءدر جميع امور بايد رؤسا: "، بقوله تعالی دهند تفصيل نمی
، از طراز اثر محروم   هر امری که از اعتدال تجاوز نمايدنباشند؛ چو

مثالً حرّيّت و تمدّن و امثال آن مع آن که به قبول اهل .  ده شودمشاه
" ، اگر از حّد اعتدال تجاوز نمايد سبب و علّت ضّر گردد معرفت فائز است

کيد می).  ١۴ص( فرمايند که اگر نفسی به عدل  در اين مقام در لوح ديگری تأ
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لّذی تمسّک إّن ا"، :نمايد متمسّک باشد ابداً از حدود اعتدال تجاوز نمی
، إنّه اليتجاوز حدود اإلعتدال فی أمرٍ مِن األمور و يکون علی بصيرة  بالعدل

و در همانجا ).  ٢٢٠، ص همنتخباتی از آثار حضرت بهاءالّل" (مِن لدی البصير
نازند و مباهات  اشاره دارند که تمدّنی که هواداران علم و فضل و صنايع به آن می

ال تجاوز کند نقمت و مشقّت برای بشر به ارمغان خواهد ، اگر از حدّ اعتد کنند می
 أ اصالح است و اگر تجاوز کند مبدأاگر در حدّ اعتدال باقی بماند مبد.  آورد

 .شود و شهرهای جهان را به آتش خواهد کشيد فساد می
 

فرمايند که  ه انذار میشود که حضرت بهاءالّل در پايان کالم اشارتی به اين بيان می
، آتش عذاب از جميع  طين به آنچه که به آنها نصيحت شده عمل نکننداگر سال

جهات آنها را آنچنان احاطه خواهد کرد که ابداً توان مقابله نخواهند داشت و 
و البتّه جزای ) ٩، ص الواح ملوک. (البتّه عجزشان ظاهر و آشکار خواهد شد

ه قدّر فی قل أّن اللّ" :، بقوله تعالی  آنها استۀظالمين مأخوذ شدن و قطع ريش
،  همان" (الکتاب بأن يأخَذ الظّالمين بظلمهم و يقطَع دابر المفسدين

 ).  ٣٢ص
، البتّه خداوند به جنود ظاهر و باطن آنها را نصرت  چنانچه عدل را رعايت نمايند

إنّك لو تجري أنهار العدل بين : "فرموده در امورشان مؤيّد خواهد داشت
ه بجنود الغيب و الشّهادة و يؤيّدك علي أمرك و إنّه ما رعيّتك لَيَنصرك اللّ

،  همان". (مِن إلٍه إالّ هو له األمر و الخلق و إّن إليه يَرجُِع عملُ المخلصين
 )  ٣٩ص

حضرت   .سالطين است بر علماء جاهل و ظالماز نکات بسیار جالب برتري 
، سالطين را به  اند وده و قساوت آنها را مشاهده فرمءه که شدّت ظلم علمابهاءالّل

 بر مسند حکومت تکّيّه ءفرمايند اگر علما دهند و حتّی در مقامی می آنها ترجيح می
احوال ناظر  در جميع امور و ":، بقوله تعالی زنند معنای ظلم مشهود خواهد شد

 نااليقه ۀبه حکمت باشيد و شايسته نيست نسبت به دولت حال احدی به کلم
 و قساوتی که آن نفوس را اخذ ءلحقيقه با اعراض علماا فی.  تکلّم نمايد

، حضرت سلطان بسيار خوب سلوک فرموده؛ در هر صورت دولت  نموده
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 ۀ، چه که ارتکاب امری که سبب ضوضاء عامّ نمايد رعايت اهل ملّت را می
، بايد حفظ تخت و بخت  ، چه ، نزد دولت مقبول نبوده و نيست خلق شود
 معلوم آن جناب بوده که در منظر اکبر ذکر سلطان به اين قدر.  خود نمايد

، آن وقت قدر  شد اگر يکی از اين علمای مظلوم سلطان می.  نيکويي شده
کاش شيخ حسين ظالم و .  گشت  سالطين نزد شما معلوم و واضح میۀهم

ديديد؛ يکی اسمش مظلوم که صدهزار ظالم پناه برده  مظلوم شيراز را می
از شّر او و علم او؛ کذلک يکلّمک ربّک و يمزح لتفرح و برد به خدا  و می

و در مقام ديگر  ). ١٩٨، ص ٧، ج آثار قلم اعلٰى ()انتهی (". يفرح کلّ عبد بصير
سيّد کاذب که به صادق در ارض  ":فرمايند در مورد سيّد صادق سنگلجی می

 در محبوسين بهائی[، اگر سلطان بود يوم اوّل آن مظلومان را  طاء معروف
 حال بايد جميع در حقّ سلطان.  نمود  شهيد می]١٣٠٠طهران به سال 

،  ۴، ج اسراراآلثار خصوصی" ( دعا نماييد و تأييد بخواهيد]شاه ناصرالدّين[
 ).٢٣٩ص
، شخصی   آخر آن که جمال قدم کلّ اعمال را منوط به عرفان به ظهور فرمودهۀنکت

فرمايند عدل و دادی که ارکان  می.  ندا را که از آن عدول نمايد مظهر ظلم دانسته
گردد همانا عبارت از اقرار به  شود و ستون شرک منعدم می ظلم از آن مضطرب می

اين ظهور منيع است که در فجر آن شمس بهاء از افق بقاء طالع شده است و اگر 
 ظالمين در لوح ۀکسی ايمان نياورد از حصن عدل خارج شده و اسمش در زمر

 زمين و آسمان به عمل خير توفيق ۀواهد شد و اگر کسی به اندازمحفوظ ثبت خ
يابد و بين مردم تا ابداآلباد عدالت را برقرار کند و در اين امر منيع توقّف نمايد به 

 چه که اين ايّام ايّام عدل ،خودش ظلم نموده و از جمله ظالمين محسوب است
 :ود را از آن محروم ننمايداست که به حقّ و حقيقت ظاهر شده و بايد که احدی خ

قل إّن عدل الّذی تضطرب منه أرکان الظّلم و تنعدم قوائم الشّرک هو "
اإلقرار بهذا الظّهور فی هذا الفجر الّذی فيه أشرقَت شمس البهاء عن افق 

يؤمن به إنّه قد خرج عن حصن العدل و کُتب  البقآء بسلطانٍ مبين و من لم
وا يا قوم أيّام العدل و أنّها قد أتت بالحّق إيّاکم اسمه مِن الظّالمين أِن ارتقب

 ).٢۵۴، ص ۴، ج آثار قلم اعلٰى" (أن تحتجبوا منها و تکوننّ من الغافلين
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شدن به خزائن خود و امر به  يت است نهي سالطين است از غَرّهآنچه كه حائز اهّم
 توكّل ه ربّك ثّماللّ التطمئنّ بخزائنك فاطمئن بفضل: "توسّل به ذيل الهي

ه ثّم استغِن مِن غنائه و فاستعِن بالّل.  عليه في أمورك و كن من المتوكّلين
يعطي مَن يشاء و يمنعُ عمّن يشاء ال إله إالّ .  عنده خزائن السّموات و األرض

كّل فقرآء لدي باب رحمته و ضعفاء لدي ظهور سلطانه .  هو الغنيّ الحميد
 ).٣٩ ص ، واح ملوكال" (و كلٌّ مِن جوده لَمن السّائلين

امّا اين نيز مهلتي دارد؛ نه آن كه چون رسول موت آمد سلطان به خود آيد و آهنگ 
فسوف يعلم حين الّذي يأتيه الموت : " رجوع كند تا به جبران مافات توفيق يابد

و يدور عيناه مِن سطوة القهر و يقول هل لي مِن رجوٍع ألستغفَِر عمّا فعلتُ؛ 
ه فمه طين الهاوية و كذلك قُدّر للمستكبرين علي اللّإذًا يُضرَُب علي 

  ).۵٣–۵٢صص ،  ٧، ج  آسمانيۀمائد" (المهيمن العزيز القدير
: به هر حال ملوكي مبعوث خواهند شد كه به اعانت احبّاي حقّ برخواهند خاست

ه مِن الملوك مَن يعيُن أوليائه إنّه علي كّل شيٍء محيط و فسوف يبعث اللّ"
الواح نازله " (القلوب حُبّ أوليائه و هذا حتمٌ مِن لدن عزيِز جميليُلقي في 

 ).٢١۶ ص،خطاب به ملوك
مناسبت نباشد كه دستي به دعا برداريم تا خداوند سالطين آفاق را به  شايد بي

 :اجراي عدالت در اين مُلك فاني موفّق و مؤيّد دارد
 بِاألسراِر الّتي الهي الهي و سيّدي و سندي و مقصودي و محبوبي  أسألُكَ

كانت مكنونًة في علمك و باآليات الّتي منها تضوّع عرفُ عنايتك و بأمواج 
بحر عطائك و سماء فضلك و كرمك و بالدّماء الّتي سُفِكت في سبيلك و 
باألكباد الّتي ذابت في حبّك أن تؤيَّد حضرَة الّسلطان بقدرتك و سلطانك 

أي رّب خُذ يدَه .   صحفك و ألواحكليظهَر منه ما يكون باقياً في كتبك و
بِيَِد اقتدارك و نوّره بنور معرفتك و زيّنه بطراز أخالقك إنّك أنت المقتدر 

لوح  (.علي ما تشاء و في قبضتك زمام األشياء ال إله إالّ أنت الغفور الكريم
 )۶٧ ص، شيخ نجفي

 
 ها اشتدیاد
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 .١٠ ص،لوح مبارک خطاب به شيخ نجفی -١
 مضامین عمده در الواح مبارکۀ جمال ابهٰى"ه شاپور راسخ،  رجوع کنید ب-٢

–٣٣، صص مارهچ دفتر ، عرفانۀسفین، "خطاب به ملوک و رؤسا و زعمای دنیا
۴٩. 
 ، عرفانۀسفین، " بهائیۀمفهوم عدل در آثار مبارک" رجوع کنید به شاپور راسخ، -٣

 .٢٠١–١٨٧، صص دفتر دهم
 مراتبٌ و مقاماتٌ و معاني اليحصي للعدل: "٢۵٣ ص،۴ ج،آثار قلم اعلٰى -۴

ولكن إنّا نرشّ عليكم رشحاً مِن هذا البحر ليطهّركم عن دنس الظّلم و 
 ".يجعلكم من المخلصين

حقّ حقّه است  مقام عدل که اعطای کّل ذی ":فرمايند ه میحضرت بهاءالّل -۵
 ،٧ ج،مائده آسمانی" (به دو کلمه معلّق و منوط است مجازات و مکافات

 ). نيز مراجعه شود٢۵۴ ص،۴ ج،آثار قلم اعلٰىبه  / ١۶٣ص
إن تکن ناظرًا الی العدل ... يا ابن اإلنسان  ":فرمايند ه میحضرت بهاءالّل -۶

 ۀمجموع ،کلمات فردوسيهورق سوم از " (...اختر لدونک ما تختاره لنفسک
 )١١٩ ص،اشراقات

 :فرمايند  می،نحضرت عبدالبهاء در توصيف عدل، باالخصّ در مورد سالطي -٧
 عدل و حقّانيت است و آن عدم التفات و التزام منافع ۀثانی صفت کمالّي"

ذاتيّه و فوائد شخصيّه و بدون مالحظه و مراعات جهتی از جهات، بين 
خلق اجراء احکام حقّ نمودن و نفس خود را چون افراد بندگان غنیّ 

 از جمهور نجُستن و جز امتياز معنوی در امری از امور تفرّد مطلق شمردن و
 ۀخير عموم را خير خويشتن دانستن؛ خالصه هيئت جمعيت را به منزل

شخص واحد پنداشتن و نفس خود را عضوی از اعضای اين هيئت مجسّمه 
انگاشتن و ألم و تأثّر هر جزئی سبب تألّم کل اجزاء هيئت بالبداهه تيقّن 

 ).۴۶ ص، مدنيّهۀرسال" (.نمودن است
 


