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 وحدت در كثرت

 شراره ذبیحیان
 مهمقّد

تعالیم و قوانین حضرت بهاءاللّه با هیچ تابعیت و سرسپردگی مشروعی تناقض "
مقصدش آن نیست که شعلۀ .  کند ریهای صادقانه را تضعیف نمیندارد و وفادا

دوستی سالم و خردمندانه را در دلهای مردمان خاموش سازد یا نظام  وطن
خودمختاری ملّی را از میان بردارد، زیرا هم با آفت مرکزیت افراطی در ادارۀ امور 

د رمزش کلی.  و هم با متّحدالشکل و یکنواخت بودن شئون عالم مخالف است
مالحظه «: چنانکه حضرت عبدالبهاء میفرماید.  شعار وحدت در کثرت است

اللون و مختلف اصور و  النوع و متفاوت نمائید گلهای حدائق هر چند مختلف
لی چون از یک آب نوشند و از یک باد نشو و نما نمایند و از االشکالند، و

 سبب ازدیاد جلوه و حرارت و ضیاء یک شمس پرورش نمایند آن تنوع و اختالف
 )  ۵۷، ص نظم جهانیترجمۀ " (».رونق یکدیگر گردد

آئین بهائی تفاوت در نژاد، آب و هوا، تاريخ، زبان و سنت، طرز فكر و عادت كه 
رد و در صدد محو و نابودی آنها گي گون ساخته ناديده نمی ملل و نحل عالم را گونه

تر از آنچه تاكنون نسل بشر را   گستردهتر و آمالی منادی وفاداری وسيع . آيد بر نمی
كيد بر آن دارد كه منافع و انگيزه.  باشد الهام بخشيده می ی بايد تابع های مّل تأ

 .احتياجات مبرم جهانی متّحد شود
 :فرمايند ی ديگر حضرت عبدالبهاء میاز سو

از جمله وقايع جسيمه كه در يوم ظهور آن نهال بيهمال وقوع خواهد يافت، علم "
الهی به جميع امّتها بلند خواهد شد، يعنی جميع ملل و قبائل در ظل آن علم الهی 

 ضديت دينيه و مذهبيه  ت واحد گردند ومّل  و  كه نفس آن نهال ربانی است درآيند
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 دين واحد و كلّ.  و مباينت جنسيه و نوعيه و اختالفات وطنيه از ميان برخيزد
 ارض ۀوند و در وطن واحد كه كرمذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد ش

 ) ۵۱، صمفاوضات" (.است ساكن گردند
به نظر برسند، زيرا بيان حضرت عبدالبهاء  اين دو بيان مبارك ممكن است متناقض

كيد داردامرالّل  یِبيشتر بر وحدت و بيان حضرت ول در اين  . ه بيشتر بر كثرت تأ
 در كثرت عدم تناقض اين  وحدتی بر آن است كه با درك بيشتر معنایمقاله سع

 .دو بيان مبارك آشكار گردد
 

 ی وحدت عالم انسانی و عملی اعتقادۀدو جنب
 : فرمايند حضرت عبدالبهاء در توضيح مفهوم وحدت عالم انسانی می

وحدت عالم انسانی، يعنی جميع بشر كلّ مشمول الطاف جليل "
حمت ر.  بندگان يك خداوندند و پروردۀ حضرت ربوبيت.  اكبرند

لهذا بايد جميع طوائف .  شامل كلّ است و تاج انسانی زينت هر سری
و ملل خود را برادر يكديگر دانند و شاخ و برگ و شكوفه و ثمر شجرۀ 
." واحده شمرند، زيرا جميع ساللۀ حضرت آدمند و لئالی يك صدف

 ) ۳۱، ص۱، جخطابات(
ه همين مضمون، چنين به  از بيانات ديگر بیه به اين بيان مبارك و بسيار توجّبا

 ی و برادری اعتقاد به برابری به معنایرسد كه وحدت عالم انسان ینظر م
 باور ۀدانست كه اين تعليم مبارك از حيطا بايد امّ . انسانهاست و البته چنين است

ه امرالّل  چنانكه حضرت ولیِآيد،  ی عمل درمۀرود و به حيط یو اعتقاد فراتر م
اهل عالم، هر دو، " اتّحاد صوری و معنوی"ت بهاءاللّه را مقصد اقصای امر حضر

 :فرمايند و می اند دانسته
محور جميع که  یاصل وحدت عالم انساند که اشتباه شومگذاريد "

ناسنجیده  یاحساساتًا منبعث از اظهار صرف است هتعاليم حضرت بهاءالّل
اشی از آرزوی و نباید آن را منحصرًا ن.  و بیان امیدی مبهم و نارسا است

احیاء روح اخوت بشری و خیرخواهی بین مردم انگاشت و هدفش را 
فقط  در این دانست که بین افراد بشر و ملل و اقوام تعاون و تعاضدی 
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تر از آنست  حاصل گردد، بلکه مقصدش بسیار برتر و دعویش بسیار عظیم
ز مربوط ای نی پیامش فقط متوجّه افراد نیست، بلکه به روابط ضروریه... 

میشود که ممالک و ملل را بهم پیوند میدهد و عضو یک خانوادۀ بشری 
نماید و چنان نیست که فقط مرامی را اعالن کرده باشد، بلکه با  می

تشکیالت و مؤسّساتی همراه و پیوسته است که آن تشکیالت حقیقت 
بخشد و صحت و اعتبارش  ذاتی اصل وحدت عالم انسانی را تجسّم می

و نیز مستلزم آنست که در .  کند ان و تأثیر و نفوذش را جاودان میرا نمای
بلی ... صورت پذیرد ) ارگانیک(بنیان جامعۀ کنونی تغیراتی حیاتی 

اصل وحدت عالم انسانی  خواهان تجدید بنیان جامعه و طالب خلع 
 یتوان صرف احيا یندايش را نم... سالح کشورهای متمدّن جهان است 

 در بين انسانها پنداشت و نيز هدفش را یيرانديش و خیروح برادر
 ...منحصرًا تحكيم و تقويت تعاون و تعاضد بين ملل و نحل انگاشت 

ه بدان دسته از روابط ضروريه  افراد است، بلكه توّجیپيامش نه تنها برا
 با يكديگر ی انسانۀ يك خانوادیدارد كه ملل و دول را بمثابه اعضا

 مطلوب و ی فقط ابالغ فكریآيين بهائ . شدبخ یحاد مائتالف و اتّ
 و  جداناپذير دارد كه آن قابليتی پيوستگیساتنيست، بلكه با مؤسّ یعال

لياقت را داراست تا حقيقت آن را مجسّم و مصوّر سازد، ارزش و اعتبار 
آن را مدلل دارد و نفوذ و تأثيرش را مخلّد سازد و داللت بر تغيير و 

آيين بهائی ...  هيأت اجتماعی عصر حاضر دارد تبديلی منظّم در تركيب
ترجمۀ ." ( منادی تجديد بنای عالم و خلع سالح همۀ دنيای متمدّن است

 ) ۶۰–۵۹، صص نظم جهانی
 حال كه با زيارت اين بيان مبارك دانستيم وحدت عالم انسانی نه تنها يك اصل

يم تا اين كوش ی نيز هست، می محسوس اجتماعۀ است، بلكه يك پديدیاعتقاد
اند مجسم   به تصوير كشيدهیامر بهائ بنیانگذاران  را آنگونه كهی اجتماعۀپديد
 .نماييم
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 یق وحدت عالم انسان تحّقیمراحل تدريج
 آثار مباركه در مورد وحدت عالم ۀدارد به آن اشاره شود و در مطالع كه جا یا نكته
ن اسـت كـه چـون شـد ایـ باهمواره بايد مـد نظـر) نظم بديع ی طور كّلبهو  (یانسان
ــ ــسانتحّق ــدريی ســيریق وحــدت عــالم ان ــیج ت ــۀ دارد و هــر مرحل  یصات آن مشّخ

  هـرۀبـار  كـه دریا اين بيانـات مباركـه متفاوت با ساير مراحل خواهد داشت، بنابر
 خواهـد ی تفاوتهـاييك از اين مراحل باشد با بيانـات نـاظر بـه مراحـل ديگـر لزومـاً

كيـد بيـشتر مۀدر بيانات مبارك . داشت  بـر كثـرت شـده یربوط به مراحـل اوليـه، تأ
كيد فرمـودهۀنات مباركاست و در بيا انـد،   مربوط به مراحل آخر بيشتر بر وحدت تأ

 ايـن بيانـات ۀ بايـد مجموعـی از واقعيـت، فـرد بهـائیر صـحيح ايجاد تصوّیو برا
 .ق قرار دهده و تعمّمباركه را مورد توجّ

 
 وطان، وحدت اصليه، وحدت ای وحدت سياسۀسه مرحل

ق هدف نهائی ديانت بهائی چنين امراللّه در بارۀ چگونگی تحقّ  حضرت ولیِ
 :فرمايند می

اين نتيجۀ نهائی طبيعتاً عبارت از يك سلسله وقايع تدريجی خواهد "
بود كه به فرمودۀ حضرت بهاءاللّه بايد ابتدا به استقرار صلح اصغر 

خبر از ظهور او مبادی  بیمنجر شود، همان صلحی كه ملل ارض كه 
كنند خودشان آن را مستقر خواهند  اش را ندانسته اجرا می عمومی نازله

ن تجديد بنيان نوع بشر اين اقدام عظيم و تاريخی كه متضمّ.  ساخت
است و در نتيجه اعتراف عموم به وحدت و جامعيت نوع انسانی 

 منجر  روحانيت جمهور حّسیشود به نوبت خود به بيدار حاصل می
مقام و شناسايی دعاوی امر خواهد شد و اين نيز نتيجۀ معرفت 

حضرت بهاءاللّه است كه شرط ضروری امتزاج نهائی تمام اجناس و 
باشد و اين امتزاج نيز نظم بديع جهانی  مذاهب و طبقات و ملل می
 )۱۹۷، صقد ظهر يوم الميعاد." (حضرتش را بايد اعالم دارد

ق وحدت  را در تحقّی تدريجی سيرامراللّه  ولیِضرت شود ح یچنانكه مالحظه م
 از آن یفرمايند و به بعض ی میبين  پيشی و استقرار نظم بديع الهیعالم انسان
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 .  به آنها خواهيم پرداختیفرمايند كه بعد با تفصيل بيشتر یمراحل نيز اشاره م
 آمريكا را به ۀحد اتحاد اياالت متّی از تواقيع مباركه سير تدريجیهمچنين در بعض

 به وقوع خواهد پيوست مطرح ی كه در سطح جهانی وقايعی برایعنوان مثال
   ۱.اند فرموده

 ی توضيحاتامراللّه  ولیِ حضرت ی بر اساس تواقيع انگليسی نخجوانیجناب عل
 : فوق بسيار مفيد استۀ درك بيانات مباركیاند كه برا ارائه فرموده

 باز در آثار خودشان به امراللّه  ولِیاين مسئله وحدت را حضرت "
 ی اولش اتحاد سياسۀفرمايند كه مرحل یم. دهند ی شرح میانگليس
دهند كه اين مثل  یشرح م . unionفرمايند  ی میبه انگليس . است

unionّمراحل اوليه به صورت  آمريكاست كه درۀحد اياالت مت 
طالحات اين اص .  بودconfederalفدرال   به صورت كان،فدرال نبود

حاد اين اتّ . فدرال  امروزه است و فرق هست بين فدرال و كانیسياس
 به unionاز اتحاد به وحدت، از  . شود به وحدت اوطان یمبدل م

unity ،شود به وحدت اصليه یل مرسد و اين وحدت اوطان مبدّ یم . 
 ، ائتالف و امتزاج،fusionفرمايند  ی میوحدت اصليه را در انگليس

تّحاد و نه فقط وحدت اوطان، بلكه همبستگی و فقط انه 
در .  آميختگی و يكپارچگی و وحدت كامل اصلی اساسی هم

اصطالحات فارسی مبارك وحدت اصليه با وحدت اوطان فرق دارد 
، ۱۵۲، شپيام بهائی." (و وحدت اوطان با اتحاد سياسی فرق دارد

 ) ۳۱–۳۰صص 
 

 .كنيم یه موّج به اين سه مرحله تیاكنون با تفصيل بيشتر
 
 ی وحدت سياس-١

ط دول ، توسّی جهانی كه در اثر انقالبات و آشوبها۲، يا صلح اصغریوحدت سياس
 از جنگ ی به منظور جلوگيریا اهد شد، به صورت انعقاد معاهدهعالم برقرار خو

 آمريكاست كه ۀحد اول تشكيل اياالت متّۀاين مرحله مشابه مرحل. خواهد بود
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 كه انگلستان بر یهاي  مبارزه با مالياتیموجود در آن زمان برا مهاجرنشين سيزده
، مذهب، آداب و ی مّلۀ كه از نظر ريشی تفاوتهايۀرغم هم ٰىآنها وضع كرده بود، عل

بر  بنا  نمودند كهیا  اقدام به تشكيل كنگره۱۷۷۴سال رسوم و غيرها داشتند، در 
نگره چيزی بيش از مجلس بحث اين ك.  كرد می كه بسته بودند كار یا مواد معاهده

و مشاورۀ نمايندگان حكومتهايی متفاوت نبود و قدرت اجرايی نداشت؛ مثالً 
توانست كنترلی بر بازرگانی خارجی كشورها داشته باشد يا ماليات وضع كند يا  نمی

با ديگر كشورها پيمانی ببندد يا در اختالفات بين كشورهای متّحد داوری كند و 
توانست دوام داشته  بديهی است كه چنين وضعی نمی.  ا نمايدحكم خود را اجر

 ) ۱۰۶۶–۱۰۴۷، صص كليات تاريخ ولز. (باشد و به زودی مرحله ديگری آغاز شد
 
 وحدت اوطان -٢

جامعه  است كه يك یا  مرحلهیوحدت اوطان يا حكومت فدرال جهان
ی ومات مّل مافوق حكی مركزیحكومت جهانالمللی که دارای  المنافع بین مشترک

 :اند ه اين مرحله را چنين تصوير فرمودهامرالّل  یِحضرت ول. است به وجود آید
توان به  چنین بحرانی را که در حیات نظام اجتماعی بشری به وجود آمده می"

ای را به  مراحل اخیرۀ تکامل جمهوری بزرگ امریکا تشبیه کرد که حکومت متحده
ت که آغاز دوران بلوغ ملّت امریکا وقتی صورت فدرال بوجود آورد و میتوان گف

بود که مردمش عواطف ملّی جدیدی یافتند و نوعی تمدّن تازه به وجود آوردند که 
تر و واالتر از آن بود که هر یک از والیات متّحده به تنهائی  نهایت غنی بی
پس میتوان گفت که در محدودۀ مرزهای .  توانستند به تحقّقش امیدوار باشند می
ن کشور، تشکیل چنان حکومتی به منزلۀ نقطۀ اوج در سلسله مراتب حکومت ای

بشری بوده است، زیرا سبب شد که عناصر مخالف و پراکندۀ یک جامعۀ منقسم را 
، نظم جهانیترجمۀ ." (در نظامی مرتبط و متشکّل با هم تلفیق دهد و امتزاج بخشد

ه نحوی كه حضرت بهاءاللّه وحدت نوع بشر ب"اند که  و نیز اضافه فرموده) ۱۰۴ص
المنافع جهانی تشكيل يابد كه  مقرّر فرموده مستلزم آن است كه يك جامعۀ مشترک
 و پيوسته متّحد گشته و در عين در آن تمام ملل و نژادها و اديان و طبقات كامًال
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  و يقيناًًااش تمام حال استقالل دول عضوش و آزادی و ابتكار اعضاء مركّبه
 ) ۱۶۷–۱۶۵، صص نظم جهانی." (باشدمحفوظ مانده 

 تمام شود كه در اين مرحله تمام  معلوم میو ادامۀ آنبا توجه به اين بيان مبارك 
 بود و يك هندا خوی جهانی يك حكومت مركزتابعکشورها با حفظ حقوق مساوی 

 از ی تابع اين حكومت مركزیدر عين حال دولتها  .د شدنوطن محسوب خواه
 یها از جمله به تفاوت زبان  .ند بودع بسيار برخوردار خواهتنوّ و یاستقالل داخل

 يكسان یها ها جنبه عا در كنار اين تنّواند، امّ  و تفاوت نژادها اشاره فرمودهیمادر
 يا نظام پول و اوزان و ی،اند، از جمله يك دين عموم  را نيز ذكر فرمودهیا و يگانه

 .مقادير واحد
ری در تشكيل اياالت متّحدۀ آمريكاست كه به دنبال اين مرحله مشابه مرحلۀ ديگ

 مجلس ۱۷۸۷آشوبهای ناشی از نبودن يك حكومت مركزی مقتدر، در سال 
سّسانی تشكيل شد و قانون اساسی جديدی وضع نمود كه بر اساس اعتقاد به ؤم

اين قانون به تصويب .  وحدت و يگانگی مردم تمام اياالت متّحد قرار داشت
 حكومت جديد با رئيس جمهوری، ۱۷۸۸ی متّحد رسيد و در سال يك كشورها يك

رئيس دستگاه مجريه و سناتورها و نمايندگان كنگره و دادگاه عالی پديد آمد و 
اياالت مختلف در عين حفظ استقالل داخلی خود به شكل يك كشور متّحد 

جود آمده ای خواهان جدايی كشورها بودند و اتّحاد به و البته هنوز عده.  درآمدند
 به جنگهای ۱۸۶۵ تا ۱۸۶۱سست و ضعيف بود، به طوری كه باالخره در سالهای 

انفصال انجاميد، اما به هر حال اياالت متّحدۀ آمريكا در همان زمان شكل اصلی 
عنوان يك كشور واحد به دست آورده بود و آنچه بعدها اتفاق افتاد خود را به 

 ) ۱۰۶۶، صت تاريخ ولزكليا. (افزايش وحدت و استحكام آن بود
 وحدت ی وحدت اوطان آخرين مرحله در سير نوع انسان به سوۀاگرچه مرحل

 ی برخوردار است، زيرا از نظر ساختار حكومتینخواهد بود، از اهميت خاص
 .ترين شكل اتحاد است كامل
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  وحدت اصليه-۳
ر مبارك در اين دو ی وحدت عالم انسانی سير تكاملۀوحدت اصليه كه آخرين مرحل

 قبل نبايد داشته باشد، از ۀ با مرحلی تفاوتیز نظر ساختار حكومتااست، اگرچه 
ه تحت عنوان صلح اعظم و وحدت  است و در آثار مباركنظر روحاني بسيار مهّم

 خوانديم یچنانكه در سخنان جناب نخجوان  ۳. قلوب به آن اشاره شده استیغاي
اند   اين مرحله به كار بردهی برایان انگليسه در زبامرالّل  ِی كه حضرت ولیاصطالح

fusionدر علم اين اصطالح . باشد ی و امتزاج میجوش م هی است كه به معنا 
رود كه  ی يك اتم جديد به كار مۀها و ايجاد هست  اتمۀفيزيك در مورد ادغام هست
با  متفاوت  كامالًیا گردد و پديده ی میا  هستهی انرژیموجب رها شدن مقدار زياد

  كامالًیا  همچنانكه وحدت اصليه مرحله،ها در يك مولكول است تركيب اتم
 آزاد خواهد ی بسياری روحانی وحدت اوطان خواهد بود و قواۀمتفاوت با مرحل

 . به كار خواهد رفتی الهی استقرار تمدنوكرد كه در تكامل نوع انسان 
 همۀ نژادها، اجناس و  در تجليل اين مرحلۀ نهائی همبستگیهامرالّل  یِولحضرت 

 :فرمايند چنين می) ۱۸۵، صآيين فراگير جهانی(طبقات مختلف ملل 
)  تمام اجناس و مذاهب و طبقات و مللیامتزاج نهائ(اين امتزاج "... 

آن وقت است كه  .  حضرتش را بايد اعالم داردینيز نظم بديع جهان
 آن را جشن  اعالم و تمام ملل و نحل ارضی بلوغ تمام نوع انسانۀدور

 . آن وقت است كه علم صلح اعظم برافراشته خواهد شد . خواهند گرفت
س ملكوت اب ّسؤه، م حضرت بهاءاللّینآن وقت است كه سلطنت جها

 چه قبل و چه بعد او ی الهی فرموده و تمام انبيای كه اين پيشگويیآسمان
حكام اند، شناخته و با شعف و وجد استقبال و با نهايت است نبوت كرده

د شده و گير تولّ آن وقت است كه يك مدنيت عالم.  يافتاستقرار خواهد 
آن وقت است كه كرۀ ارض با ايمان ... رونق يافته و پايدار خواهد ماند 

عمومی تمام ساكنين آن به خدای واحد و اطاعتشان به يك ظهور مشترك 
 شد ق آن سرنوشت غير قابل وصفی خواهدقادر بر تحّق... صيقل يافته 

." ر شده استكمت موجد آن برايش مقّرح و كه از اول الاول بر اثر حّب
 ) ۱۹۷، صقد ظهر يوم الميعاد(
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 وحدت اصليه ۀن استنباط كرد كه اگرچه اين مرحلتوا یبر اساس اين بيان مبارك م
 از وقايع آن را بر شمرد، از جمله امتزاج یتوان بعض یم  اما،غير قابل وصف است

 صلح اعظم و یذاهب، طبقات و ملل و استقرار نظم بديع و برقرارتمام اجناس، م
 .ی الهین جهانايجاد يك تمّد

تزاج داشته باشيم و جزئيات  از اين مفهوم امیتر ر روشن اينكه تصوّیاكنون برا
 ۀ را درك كنيم از بيانات مباركی وحدت عالم انسانی از اين سير تدريجیبيشتر

 .جوييم ی استعانت مهفت شمع مشهور به حضرت عبدالبهاء در لوح مبارك
 

  هفت شمع 
حضرت عبدالبهاء در اين لوح مبارك به حصول وحدت در هفت مورد اشاره 

كيد و تصريح م  ی و بدون هيچ ترديدفرمايند كه اين هفت شمع قطعاً یفرموده، تأ
 :ٰىافروخته خواهند گشت، قوله االحل

 . ق عالم نمودار گشته صبح اين نورانيت عظيمه آثارش از افۀبارق"
 از آن ظاهر گرديده، و ی اثری است و جزئیل وحدت سياسشمع اوّ

شمع دوم وحدت آراء در امور عظيمه است، آن نيز عنقريب اثرش 
 حاصل گردد،  آن نيز قطعياً،ظاهر گردد، و شمع سوم وحدت آزاديست

و شمع چهارم وحدت دين است، اين اصل اساس است و شاهد اين 
جلوه نمايد، و شمع پنجم وحدت انجمن عالم به قوت الهيه وحدت در 

 نيز به نهايت قوت ظاهر ید و يگانگحا در اين قرن اين اّت، استیوطن
شود و جميع ملل عالم عاقبت خود را اهل وطن واحد شمارند، و شمع 

االرض مانند جنس واحد  ی جميع من عل،ششم وحدت جنس است
 ايجاد گردد كه ی لسانی يعن،شوند، و شمع هفتم وحدت لسان است

اين امور كه  . عموم خلق تحصيل آن نمايند و با يكديگر مكالمه كنند
 ."د آنّيؤ می ملكوتیالحصول است، زيرا قوت ی قطعذكر شد جميعًا

 ) ۳۰، ص۱، جمنتخباتي از مكاتيب(
اند كه اين هفت شمع هفت مرحله   ذكر نفرمودهالبته در اين بيان مبارك صريحًا

 اول تا هفتم استفاده یه به اينكه از اعداد ترتيب هستند، اما با توّجیلمتوا
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اند   بيان فرمودهی وحدت سياساند، و همچنين با توجه به اينكه شمع اول را فرموده
 ۀ اولين مرحلهامرالّل  یِ حضرت ولۀ به فرمودیو مالحظه كرديم كه وحدت سياس
 یجزئ"فرمايند  یكه در مورد شمع اول مه به ايناتحاد عالم است، و باالخره با توجّ

آن نيز عنقريب اثرش "فرمايند  یو در مورد شمع دوم م"  از آن ظاهر گرديدهیاثر
ط كرد كه هفت توان استنبا یاند، م و در پنج مورد بعد چنين نفرموده" ظاهر گردد

ق خواهند  وحدت هستند كه به ترتيب به تحقّی متوالۀشمع اتحاد هفت مرحل
معلوم "  از آن ظاهر گرديدهی اثریجزئ"ه به عبارت به عالوه با توّج . پيوست

و  . ی است، نه دفعیتدريجخود  ۀ به نوبزيك از اين مراحل ني شود كه هر یم
 قبل نيست، چون با ۀآغاز يك مرحله مستلزم پايان مرحلهمچنين معلوم است كه 
ق نپيوسته است اما  به تحقّياسی و صلح اصغر هنوز كامًالوجود اين كه وحدت س

 معهد ۱۵۳شود، به طوری كه در پيام رضوان  اثراتی از مراحل ديگر نيز ديده می
" یالملل سرعت روزافزون جلوه و ظهور وحدت افكار در اقدامات بين" اعلٰى به

 . از شمع دوم استی اثراند كه اشاره فرموده
ت الهيـه ايـن هفـت كوشيم تا بر اسـاس هـدايا یحال با در نظر داشتن اين كليات م

 .مرحله را تا حد امكان بيشتر بشناسيم
 
 یوحدت سياس -١

 عقد انجمن دول عالم یفته شد و معلوم گرديد كه به معنا سخن گقبالًدر اين مورد 
 . به ميدان مشورت استی صلح عمومۀئلو گذاردن مس

 
 وحدت آراء در امور عظيمه -٢

وحدت افكار در اقدامات "ر  ديگیوحدت آراء در امور عظيمه، يا به عبارت
اك و پكن را  كپنهیها  اجتماع سران دول مانند كنفرانسٰىكه معهد اعل" یالملل بين

 بايد حاصل شود، ی به دنبال وحدت سياساند، منطقًا  فرمودهی از آن معرفیا نشانه
 مشورت است و جز از طريق مشورت ممكن ۀفاق آراء نتيجزيرا وحدت افكار و اّت

در  .  واحد تبديل شوندیا  متضاد به عقيدهیايد و افكار متفاوت و حتنيست كه عق
 : چنين آمده استیرفاه عالم انسان ۀتوضيح اين مطلب در بياني



  وحدت در كثرت                                                                                                                   11سفينة عرفان دفتر 

237 

هدف مشورت عبارت است از نيل به وحدت نظر راجع به حقيقت در مورد "
ترين راه حل از بين طرق ممكن در زمان  موضوع مورد مطالعه و اختيار عاقالنه

 است یفرمايند يك جريان مشورت یه بدان دعوت مآنچه حضرت بهاءالّل . رد نظرمو
ر روند شان فرات یكننده در آن كوشش نمايند تا از نقاط نظر شخص كه افراد شركت

ف  عالئق و اهدایخود دارا  يك هيكل كه خودبهیتا بتوانند به عنوان اعضا
 ) ۸، صسانیرفاه عالم ان ۀبياني" (...مخصوص است عمل نمايند 

اين وحدت آراء كافی نيست كه در سطح دولتها باقی بماند، بلكه به فرمودۀ 
، رسالۀ مدنيه(س شمارند مقّد" ان ارضكل سكّ"حضرت عبدالبهاء بايد آن را 

 از ی است، نه وحدت گروهی وحدت عالم انسانۀ، زيرا مسئله مسئل)۷۶ص
وع انسان خواهد بود، نه آراء نيز وحدت آراء عموم افراد ننخبگان، پس وحدت 

 سير نوع بشر در ۀاين ادام بنابر . فقط نمايندگان دولتها كه در انجمن شركت دارند
 وحدت مستلزم اين وحدت افكار و آراء در سطح عموم افراد نوع یمراحل تدريج

 .االنه در اين حركت شركت يابندانسان خواهد بود تا همه فعّ
 
 یوحدت آزاد -٣

 ، اسـتیالمللـ ائل مهم بينساد انسان در م افرۀفاق آراء هم اّتیعن كه به م،شمع دوم
 ی، روشن خواهد نمـود، چـون وحـدت آزاد، استی كه وحدت آزاد،شمع سوم را

 ی برقـراری بـه معنـا، يكسانیها  افراد از آزاديۀ همیيا به عبارت ديگر برخوردار
در اثــر   وحـدت آراء نــوع انـسانۀ اســت كـه نتيجــیحقـوق بـشر و عــدالت اجتمـاع

 اسـت كـه بـه نفـع یزم وضع قوانين و استقرار ترتيبـات مستلزیراخواهد بود، مشورت 
 اين موضـوع چنـين یرفاه عالم انسان ۀدر بياني .  افراد و مورد تأييد ايشان باشدۀهم

 :تشريح شده است
 كه وجدان و آگاهی درونی به وحدت نوع ،تنها در آن نظام و فضای مشورتی"

 است كه تمام ،تواند ايجاد نمود ك نوع واحد و منسجم میانسان به صورت ي
 ۀبياني( ".يابند های حقوق بشر امكان ظهور و بروزی مشروع و خالق را می جنبه

 )۶، صرفاه عالم انسانی
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  تحقيق دریآزاد: ها و حقوق ذيل اشاره شده است یبه دنبال اين قسمت، به آزاد
 ی در تغيير مكان، دسترسی، آزادیومتعليم و تربيت عم، ی هدف وجود و هستۀبار

 فكر و اعتقاد، مشتمل بر یآزاد، یالعات و فرصت مشاركت در حيات سياسبه اطّ
ت خانه و امنيّ، ی و اظهار آن عقائد در مواقع مقتض حفظ عقائد، حقّی دينیآزاد

العدل اعظم  ين بيتهمچن . ی خصوصی حفظ زندگ مالكيت و حقّخانواده، حقّ
دانند كه بدون آن  ی می از وحدت آزادیا  ملل عالم را نشانهیاستقالل تدريج

 ). Lights of Guidance, no. 868 ( ممكن نخواهد بودیق وحدت عالم انسانتحقّ
ر  عموم افراد انسان به طویت كه بايد برا اسی اساسیها ی آزادها یاين آزاد

 از آن ميان  تحقق يابد وی وحدت عالم انسانیيكسان فراهم باشد تا مراحل بعد
 .يابد ی می اهميت خاصی دينیآزاد

 
 یوحدت دين -۴

 معتقدات ایمانی  آوردن عموم افراد نوع بشر به نای ايمانوحدت دينی به مع
ايجاد برای شود، زيرا شرط الزم  ای اساسی محسوب می است كه مرحلهمشترک 

ه در حضرت بهاءاللّ.  ت كه برای استقرار صلح اعظم ضرورت داردروحانيتی اس
َكمَروا العالَانُظَف: "فرمايند لوح مبارك خطاب به ملكه ويكتوريا می  ُهنَّ ِانساٍن ِايكِلَه 

و الذی جعله ... ة ر المتغيِّة المختلف باالسباِب االمراضُُهتَْرَتاعْ َف كامًال صحيحاًَقِلُخ
 ی امٍرَل َعالرِضی اَلن َع مَ هو اتحادُِهصحِت لِ االتمَّ و السببَ االعظَم الدرياقَاللُّه

و البته شكی نيست كه اين ) ۶۳ و ۶۲، صص كتاب مبين" (ٍة واحدٍة و شريعواحٍد
امراللّه در اين   حضرت ولیِ.  اللّه در اين دور جديد است شريعت واحد، مفهوم  دين

كيد می توانند و  تنها با ايمان به مبانی ديانت وی تمام ملل می"فرمايند كه  باره تأ
 ).۱۷۶، صقد ظهر يوم الميعاد" (ند نجات حقيقی خود را بجويندعاقبت مجبور

همان طور كه هر مرحله از مراحل اتّحاد را تا كنون نتيجۀ مرحلۀ قبل از خود 
توان نتيجۀ وحدت آزادی دانست، زيرا از جمله  دانستيم، وحدت ديني را نيز می

ائد و زندگی های اساسی، آزادی دين و آزادی بيان عقيده و حق حفظ عق آزادی
خصوصی و آزادی دسترسی به اطّالعات است كه وقتی تحقق يابند و مردم از 

 به مبانی و تعالیم  امر مبارك بدون ترس  و استیحاش  اطّالع حاصل كنند، حتماً
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حال : "فرمايند   حضرت بهاءاللّه در اين باره می۴. ايمان خواهند آوردآن اصول 
اند و به افق  ز اهل مملكتش خرق حجاب نمودهاگر دولتی مالحظه نمايد اكثری ا

اند، ساكت شود و آنچه گفته شود، بشنود و هر نفسی به  ظهور الهی اقبال كرده
اصغاء فائز شد، به عرفان حقّ جل جالله فائز است، مگر نفوسی كه بالمره از 

آن نفوس در هر .  رحمت الهی دورند و به استحقاق كامل سزاوار بطش و غضب
 ).۳۸۸، صادعيه محبوب" (وم و ممنوعندحال محر
 صورت یمانده بايد با سهولت بيشتر ی اين مرحله، پيمودن مراحل باقیپس از ط

العدل اعظم  گيرد، چون با ايمان اهل عالم به امر جمال قدم و تبعيت آنان از بيت
 را یكه حضرت عبدالبهاء وحدت دين برطرف خواهد شد، چنانی موانع اساسیاله

 .اند توصيف فرموده" ساصل اسا"
 
 
 
 یوحدت وطن -۵

توان حاصل مرحلۀ  وحدت وطنی را نيز می.  سخن رفتدر بارۀ اين مرحله قبالً
شدن اكثريت قريب به اتّفاق مردم  منؤقبلی، يعنی وحدت دينی، دانست، زيرا م

جهان به تعالیم امر مبارك به معنای اعتقاد آنان به يك وطن بودن عالم و پذيرش 
البته اين مرحله نيز مانند ساير .   جهانی در اثر تعليمات جمال قدم استتابعيت

مراحل تدريجی خواهد بود و ممكن است قبل از اكمال مرحلۀ قبل آغاز شود، 
يعنی ممكن است كه قبل از ايمان آوردن همۀ اهل عالم به مبانی تعالیم حضرت 

 خود را به حكومت بهاء الله  يك حكومت جهانی تشكيل شود كه به تدريج جای
  ۵.جهانی منبعث از تعالیم  بهائی بسپارد

 
 یوحدت جنس -۶

 :فرمايند حضرت عبدالبهاء می
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به حسب اختالف مناطق .  الحقيقه عالم انسانی يك خاندان و يك سالله است فی"
لوح " (الحقيقه نوع بشر يك جنس است  اما فی...به مرور دهور الوان مختلف شد 

 ). بديع، آهنگمستر مكسول
توان نتيجه گرفت كه تفاوتهای اساسی نژادهای مختلف همه جنبۀ فرعی و  پس می 

حضرت عبدالبهاء در کتاب  .  تواند از بين برود ثانوی دارد و بنابر اين می
كل دين واحد و مذهب واحد و جنس : "...فرمايند   در اين باره میمفاوضات

." ۀ ارض است، ساكن گردندواحد و قوم واحد شوند و در وطن واحد كه كر
 قدر ظهر يوم الميعاددر توقيع منيع امراللّه   و حضرت ولیِ) ۵۱، صمفاوضات(
 All men will be اند كه را در اين بيان مبارك چنين ترجمه فرموده" جنس واحد"

blended into one race  )The Promised Day is Come, p. 126.(" blend " به
توان چنين  ی ادغام كردن و تركيب كردن است، پس م مخلوط كردن ویمعنا

 اين ۀ عمدی مختلف به تدريج تفاوتهایاستنباط كرد كه در اثر آميزش نژادها
 .نژادها از ميان خواهد رفت و نوع بشر به جنس واحد تبديل خواهد گشت

 ی دانست، زيرا وقت، وحدت اوطانی يعن، قبلۀ مرحلۀتوان نتيج یاين مرحله را نيز م
 به محل یباط افراد بشر و نقل مكان از محلالم به صورت يك وطن درآيد، ارتع

يابد، به خصوص  ی مختلف افزايش میشود و امكان آميزش نژادها یديگر آسان م
 دارد همواره تشويق و ی كه نسبت هرچه دورتریكه در امر مبارك ازدواج با كس

ه وجود آيد و هم بر الفت و  بیتر و زيباتر شود تا هم نسل سالم یتوصيه شده و م
 . مختلف بيافزايدیها حاد خانوادهاّت

دانست كه " fusionامتزاج يا  "ۀ از مصاديق كلمیتوان يك ی را میوحدت جنس
اين ترتيب  به . اند  وحدت اصليه به كار بردهۀ در مورد مرحلهامرالّل  یِحضرت ول
تواند ما را در ايجاد  یم) و هفتم كه اكنون به آن توجه خواهيم نمود(شمع ششم 

 ی به آن اشاره شد، يار مختصرًا وحدت اصليه كه قبالًۀ از مرحلیر كاملترتصوّ
 .نمايد

 
 وحدت لسان -٧

 :فرمايند، قوله تعالی حضرت بهاءاللّه در لوح مبارك بشارات می
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.  از قبل از قلم اعلٰى اين حكم جاری.  بشارت سوم تعليم السن مختلفه است"
يدهم اللّه و يا وزرای ارض مشورت نمايند و يك لسان از السن حضرات ملوك ا

موجوده و يا لسان جديدی مقرّر دارند و در مدارس عالم اطفال را به آن تعليم 
مجموعۀ ". (در اين صورت ارض قطعۀ واحده مشاهده شود.  دهند و همچنين خط

 ) ۱۱، صالواح بعد از كتاب اقدس
المللی را از عالئم بلوغ عالم  ك زبان و خط بينو در كتاب مستطاب اقدس اختيار ي

چنان كه در مبحث وحدت ).  ۱۸۹، بندكتاب مستطاب اقدس(اند  بيان فرموده
امراللّه زيارت كرديم، يكی از مشخّصات آن   اوطان در بيان مبارك حضرت ولیِ

  بود، اما وحدت زبانی مادریها  عالوه بر زبانیالملل ب يك زبان بينمرحله انتخا
 ۀ همی به جایالملل بين شدن زبان  هم خواهد داشت و آن جانشينی ديگرۀمرحل
فرمايند،  یجمال مبارك در كلمات فردوسيه در اين باره م .  استی مادریها زبان

جهد شود تا به يكی ر شد و بايد لسان مقّد م به دواز قبل فرموديم تكّل" :قوله االعز
عمرهای مردم در تحصيل السن مختلفه منتهی گردد و هم چنين خطوط عالم تا 

ضايع نشود و باطل نگردد و جميع ارض مدينۀ واحده و قطعۀ واحده مشاهده 
 .)ٰى هشتم از فردوس اعلۀورق، ۳۷، صالواح بعد از كتاب اقدس ۀمجموع." (شود

العدل اعظم در آيندۀ دور به تحقّق خواهد پيوست  اين مرحله كه به فرمودۀ بيت
 وحدت ی قبل يعنۀ مرحلی منطقۀ، نتيج)۱۹۳س، يادداشت حواشی كتاب اقد(

 مفهوم خود را از ی است، زيرا با امتزاج نژادها و اقوام مختلف زبان مادریجنس
 و اين ،، زيرا هر فرد ممكن است از چندين قوم و نژاد باشددست خواهد داد

 . از امتزاج استیمصداق ديگر
 است كه در دور یالم انسان وحدت عی سير تدريجۀ لسان آخرين مرحلوحدت
 جديد در تكامل افراد نوع یق خواهد يافت و اين خود آغاز دوران تحقّیبهائ

گر شود و صلح   اين مراحل نظم بديع به كمال جلوهی با طیوقت . انسان خواهد بود
 هامرالّل  ِیحضرت ول . ر به بار خواهد آمد فوق تصوّیاعظم تحقق يابد، نتايج و آثار

فرمايند كه آن را   ی می در اين باره بياناتیتولد مدنيت جهانمنيع در توقيع 
 :دهيم یالختام اين فصل قرار م مسك
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 بايد  است كه عمًالیه مقرر فرموده صلح كه حضرت بهاءالّلیصلح اعظم به نحو"
ه يافته باشد،  بر جهان غلبی و معنوی روحانیها  تحقق يابد كه جنبهیمتعاقب زمان

جميع نژادها و مذاهب و طبقات و ملل در هم ادغام شده باشند و  كه ی زمانیيعن
گر م آن را حفظ نتواند ی مرتفع نگردد و هيچ دستگاهی بر هيچ اساسیچنين صلح
 را بايد مظهر آخرين یآئين بهائ...   استوار باشدی احكام و قوانين الهۀآن كه بر پاي

.  ر كرۀ زمين دانستتكامل عظيم حيات اجتماعي بشری د ۀترين مرحل یو عال
پيدايش يك جامعۀ جهانی و اعتقاد وجدانی به يك وطن بودن عالم و تأسيس 
مدنيت و فرهنگ جهانی كه بايد با اولين مراحل عصر ذهبی دور بهائی مقارن 

يافتن جامعۀ  باشد، هرچند از لحاظ اجتماعی باالترين حد پيشرفت در سازمان
ق آن  بشر از لحاظ انفرادی بر اثر تحقّ ترقیشود، اما يقيناً بشری محسوب می

 جهانی متوقف نخواهد شد و الی غير النهايه به پيشرفت و تقدم ادامه ۀجامع
  ).۱۰۲–۱۰۰، صص نظم جهانی. "(خواهد داد
 

 مفهوم وحدت در كثرت
يعني " وحدت در كثرت"گرديم كه  ی كه در مقدمه مطرح شد برمیالؤاكنون به س

 از آنها از ميان ی بمانند يا الاقل بعضی موجود باقیا كثرتهۀآيا بايد هم چه؟ 
كل دين "فرمايند  یآيا ميان بيان مبارك حضرت عبدالبهاء كه م برداشته شوند؟ 

 ۀواحد و مذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد شوند و در وطن واحد كه كر
آئين "فرمايند  یه كه مامرالّل  ِیو بيان مبارك حضرت ول" ارض است ساكن گردند

 وجود یتناقض" كند ی را رد می و همانندی يكنواختیهر نوع تالش برا... ی بهائ
 ندارد؟

 ی كه تا كنون ذكر شد و به استناد برخیه به مطالبكوشيم تا با توجّ یدر اين فصل م
 . توان خود بيابيم در حدّیال پاسخؤ اين سیاز بيانات مباركه برا

  وحدت در اصول، كثرت در فروع-۱
كه در آن حضرت عبدالبهاء وحدت را در هفت " هفت شمع"وجه به لوح مبارك با ت

بينی  زمينۀ سياست، آراء در امور عظيمه، آزادی، دين، وطن، جنس و لسان پيش
.  ها كثرتها از ميان نخواهد رفت توان نتيجه گرفت كه در ساير زمينه اند، می فرموده
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ع افكار و اشكال و آراء و طبائع و نوّتفاوت و ت: "فرمايند  میلوح الهههمچنين در 
اخالق عالم انسانی چون در ظلّ قوۀ واحده و نفوذ كلمۀ وحدانيت باشد، در 

، لوح الهه" (علويت و كمال ظاهر و آشكار شودنهايت عظمت و جمال و 
در اين بيان مبارك به كثرت و تنوّع در زمينۀ ).  ۲۸۱، ص۱، جنتخباتی از مكاتيبم
توان تصور  پس می.  اند تصريح فرموده" و آراء و طبائع و اخالقافكار و اشكال "

كرد كه جهان آينده جهانی خواهد بود دارای اجزائی بسيار متنوع و متفاوت، مگر 
 .از هفت جنبۀ مذكور

 توضيحاتی ضبط کرده اند  كه وحدت در كثرتجناب دكتر داودی در نوار صوتی  
 توضیح مید هند که  مفاهيم اجتماع و ایشان . سازد تر می اين مفهوم را روشن

ارتباط اجتماعی است كه اعضاء آن .  ارتباط و اتحاد و وحدت با هم تفاوت دارند
به وسيلۀ عاملی بيرونی به هم مربوط شده باشند، اتحاد ارتباطی است كه توسّط 
عاملی درونی استحكام يافته باشد، و باالخره وحدت اتحادی است كه جهات 

برای مثال، امروز كشورهای .  جهات چندگانگی غلبه يافته باشنديگانگی بر 
اما همه با هم ...) ارتباط سياسی، اقتصادی، علمی، (مختلف با هم ارتباط دارند 
 ی است، نه درونی بر حسب ضرورتها و عوامل خارجمتّحد نيستند، چون ارتباطشان

ز حد شوند و ا متّیا  از كشورها ممكن است از جنبهیاما بعض . و با ميل و رغبت
نه موارد كشورها از در اين گو.  يابندی و يگانگیآن جهت به ميل خود هماهنگ

اين به وحدت دست   دارند و بنابری ديگر با هم اختالفات زيادیها لحاظ جنبه
اند، چون تفاوتهايشان   امريكا به وحدت رسيدهۀحد اياالت متّیول . اند نيافته
 . داردی و ثانوی فرعۀاست و جنب ان قرار گرفتههايش یالشعاع هماهنگ تحت
ها نيست، بلكه به  ع از بين رفتن تمام تفاوتها و تنوّیاين وحدت به معنا بنابر
 .ها غلبه كند ی كه بر چندگانگیها است تا حد ی افزايش يافتن يگانگیمعنا

 
 ك وحدت ارگاني-۲

است،  و بارها به كار رفته در آثار مباركه تشبيه عالم انسانی به هيكل انسان بارها 
لوح ملكه " (فانظروا العالم كهيكل انسان: "فرمايند چنانكه حضرت بهاءالله می

در هيكل انسان ).  ۱۳۴، صالواح نازله خطاب به ملوك و رؤساي ارض، ويكتوريا
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 وجود دارد یشود، اعضاء و اجزاء متنوع و متفاوت یمحسوب مكه موجود واحدی 
ع همين تنوّ . ه تنها مانع وحدت نيست، بلكه ضامن آن استكه اين تفاوت آنها ن
ها با هم است كه موجب  آنی اعضاء مختلف بدن و همكارۀساختمان و وظيف

  كامالًی است كه اگر بدن از سلولهایشود، چون بديه ی بدن انسان میحيات و بقا
 یپس معنا . توانست به حيات خود ادامه دهد یبود، نم  تشكيل شدهیيكسان

ديگر وحدت در كثرت آن است كه نوع انسان مثل يك موجود زنده است كه از 
  خاصّۀاست و بايد هر يك از اجزاء وظيف  تشكيل شدهی،اجزاء متنوع، اما هماهنگ

 اين یرفاه عالم انسان ۀدر بياني . خود را انجام دهد تا كل موجود زنده بماند
 :است موضوع چنين تشريع شده

گر اصول  سازد، نمايان ی مشخص می ویشناخت بيعت زيست كه طیطرق عمل آدم"
در اينجا  .  اين اصول اصل وحدت در كثرت استاهّم .  استی هستیاساس

 مكنونه در هر يك از اجزاء ۀق كامل استعدادات متمايزد تا تحقّشون یضدين جمع م
  عبارتند از كمال وی را ممكن سازند و اين ضدين از طرف اين كلّۀتشكيل دهند

 ی و از طرف ديگر تماميت و يكپارچگیدم  نظم موجود در هيكل آیپيچيدگ
 یهيچ سلول .  اين هيكل وجود داردیها  كه در هر يك از اجزاء و سلولیمحض

 حيات نيست، چه از آن جهت كه بخواهد در ۀجدا از اين هيكل قادر به ادام
از سعادت كل آن اعمال آن هيكل مشاركت نمايد و يا آن كه بخواهد سهم خود را 

 )یرفاه عالم انسان ۀبياني( ".هيكل به دست آرد
ه به آنچه  چه هستند، با توجّیها و اعضاء در هيكل عالم انسان اما اين كه اين سلول

توان گفت كه مذاهب و ملل و اقوام و نژادها و  یدر فصل قبل مالحظه شد، م
دانيم بايد افراد و  یطبقات مختلف نيستند، بلكه بر اساس آنچه از نظم بديع م

 فردا ی باشند كه اجزاء دنيایالملل  و بين۶ی و مّلیسات محلّسؤ و میجوامع محل
 ۷.خواهند بود

 
 تر ها در ضمن وحدتی متعالی  شمول كثرت-۳

 ۀشود، هرگز مرحل ی وحدت از آغاز تاكنون ديده میهمان طور كه در سير تكامل
است، چنانكه با   قبل نبودهۀمرحل یها  كثرتی نابودی از وحدت به معنایجديد
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تشكيل خانواده انسان فرديت خود را از دست نداد، با ايجاد قبائل خانواده از 
 شهرها ی مّلیها  حكومتیها قبائل را نابود نكرد و برقرارميان نرفت، تأسيس شهر

يك از اين   هيچی وحدت عالم انسانیبه همين ترتيب هم با برقرار . را از بين نبرد
 به یعالقگ ی بی به معنایپذيرش تابعيت جهان. د نخواهند شداء محو و نابواجز

 سلب ايمان نسبت به اديان قبل ی به معنایآوردن به امر بهائ كشورها نيست و ايمان
 :فرمايند یه در توضيح اين مطلب چنين مامرالّل  یِولحضرت . باشد ینم
 ی با افكار كوچكتر تضادد كه البتهكن ی دعوت میتر  به فكر وسيعیامر بهائ"

 آن نبايد ۀنشاند كه نظر به توسع ی را در دل مینداشته و نبايد داشته باشد و حبّ
ای كه تلقين  واجد و متضمّن حّب وطن باشد و به وسيلۀ اين عالقهفاقد، بلكه بايد 

نهد كه بر آن فكر  نشاند، يگانه اساسی را پايه می كند و بذر حبّی كه در دل می می
ت جهانی ممكن است نمو كرده و بنای وحدت عالم انسانی بر آن استقرار اهلي
كيد می مع.  يابد كند در اين كه نظريات ملّی و منافع خصوصی  ذلك امر بهائی تأ

، قد ظهر يوم الميعاد" (بايد تابع حوائج ضروریۀ عالیۀ جامعۀ انسانيت گردد
 ) ۱۹۴ص

اند اين باشد كه وحدت حاصله تو ی ديگر وحدت در كثرت میبه اين ترتيب معنا
آورد، نه اين كه  یگيرد و آنها را به صورت اجزاء خود در م یها را در بر م كثرت

شود، ايمان خود را  ی می بهائی مسيحی فردی مثال وقتیبرا . آنها را نابود سازد
لكه در ضمن حفظ آن به مظاهر دهد، ب یبه ديانت حضرت مسيح از دست نم

 از ميان رفتن اديان یآورد، پس وحدت اديان به معنا یيمان م نيز ای ديگرۀمقدس
 .سابقه نيست

 
 ها در تحقق وحدت نهائی  سهم مساوی كثرت-۴

 از ی يكۀهاست، نه غلب  كثرتۀ كه مورد نظر امر مبارك است، برآيند همیوحدت
 ۀ كشورها و به سود همۀ است با توافق همی پيمانیوحدت سياس . آنها بر ديگران

 را بر ديگر یا ه به منافع خود شرايط معاهده با توجّی نه اين كه ابرقدرتآنها،
 ی ايجاد حكومتیبه همين ترتيب وحدت اوطان به معنا . كشورها تحميل كند

 امتزاج یت بر ساير ملل؛ وحدت جنسهاست، نه حكومت يك مّل ت مّلمنتخب هّم
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 پذيرش یبه معنا ديگران؛ وحدت اديان ی و فنای يكی اجناس است، نه بقاۀهم
 یرفاه عالم انسان ۀدر بياني .  جميع اديان است، نه فقط يك دين خاّصیاساس اله

 :است در توضيح اين مطلب چنين آمده
حيات  در ی صفات ارثیّۀ كه ژن به عنوان عامل انتقال كّلیا همانند وظيفه"

 ی فرهنگع از تنوّی سرشار ناشینمايد، غنا ی انسان و محيطش ايفا میشناخت زيست
 نوع ی و اقتصادی رشد اجتماعیاست، برا كه از ممر هزاران سال به دست آمده

اين اصل  .  استینمايد حيات ی عصر خود را تجربه میانسان كه مقتضيات جمع
 ین جهانگذارد كه بايد فرصت يابد تا اثمار خود را در تمّد ی را در اختيار میميراث

 از نفوذ ماديت كه ی بايد از اختناق ناشیگ بروزات فرهنیاز طرف . به بار آورد
ها بايد بتوانند در قوالب  ط است، حفظ شود و از طرف ديگر فرهنگامروز مسّل

آلود   به غايت غرضی به قصد دستيابیكار ن، فارغ از فريب تمّدۀيافتجديد و تغيير
 ".ستد پردازند و  به تعامل و دادیسياس

 . استیق وحدت نهائ تحقّیها برا ثرت ديگر وحدت در كثرت تعامل كیپس معنا
 
  همگنی از طريق افزايش ناهمگنی-۵

هم، يكنواختی و همانندی " هفت شمع"وحدت مورد نظر امر بهائی حتی در زمينۀ 
ها است، امّا به طوری كه تقسيم  توان گفت افزايش تنوّع نيست، بلكه به تعبيری می

العدل اعظم الهی  چنان كه بيتهای متعدّد را غيرممكن سازد،  جامعه  به دسته
های قديمی كشورها را كه  بندی يافتن كشورهای مختلف و فروپاشی دسته  استقالل

در حقيقت افزايش كثرت است، نشانۀ اميدبخشی از قرب وقوع صلح اصغر يا 
، چون در اين صورت )۲، صوعدۀ صلح جهانی(دانند  وحدت سياسی كشورها می

به .  رسند ها به حداقل می"حّب و بغض"يابند و  یهمۀ كشورها موقعيت برابری م
توان گفت كه وحدت دينی كه به معنای ايمان و پذيرفتن تعاليم  همين ترتيب می

شود، چون اصل آزادی  حضرت بهاءاللّه است، به يكنواختی از نظر دينی تعبير نمی
وجود شود كه افراد در حالی که متوجّه و معتقد به  استنباطهای شخصی موجب می

.  معتقداتی مشترک در جهان هستند در اتّخاذ اعتقادات قلبی و وجدانی آزاد باشند
همچنين وحدت جنسی كه حاصل آميزش نژادهای مختلف است، افرادی با 
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 يكسان به وجود نخواهد آورد، بلكه تنوع رنگ پوست و مو و خصوصيات كامًال
توان نتيجه گرفت كه  یم نبر ايانب  .ساير خصوصيات ژنتيكی افزايش خواهد يافت

 . وحدت استیها به منظور تجّل  وحدت در كثرت افزايش كثرتی از معانیيك
 
  وحدت در كثرت از جنبۀ اعتقادی-۶

 .  وحدت در كثرت بودی عملۀ فوق به آن اشاره شد ناظر به جنبآنچه در پنج قسمت
 اينكـه یرت يعنـ وحدت در كثـ، همانطور كه قبالً به آن اشاره شد،ی اعتقادۀاز جنب
 یهـا ت، زبان، طبقـه و سـاير تفـاوتها صرف نظر از دين، نژاد، قوم، مّل  انسانۀهم

 خود ناظر باشند، بلكـه بايـد بـه ايـن یبر و برادرند و نبايد به تفاوتهاخود با هم برا
 ۀ شــامل همــی خداوندنــد و الطــاف الهــۀحقيقــت نظــر كننــد كــه همــه انــسان و بنــد

ود را برتر از ديگران بداند، چنانكه حضرت عبـدالبهاء كس نبايد خ آنهاست و هيچ
 :فرمايند یم
بعد منصرف از آن شده، نظير  بوده، یبسيار انسان در بدايت حال نفس زكچه "

و چه بسيار  .  در بدايت بسيار خوب و در نهايت بسيار بد شدی اسخريوطیيهودا
 كه در یس حواركه در بدايت بسيار بد است و در نهايت بسيار خوب، مثل پول

پس عاقبت حال انسان مجهول  .  مسيحۀبدايت دشمن مسيح و در نهايت اعظم بند
تواند خود را ترجيح بر ديگری دهد؟  لهذا بايد  چگونه میدر اين صورت  . است

نگويد من .  منم و فالن كافرؤنگويد من م.  بی نباشد تعصّكه در بين بشر ابداً
، خطابات." (دود، زيرا حسن خاتمه مجهول استمقرب درگاه كبريا هستم و آن مر

 ) ۶۶، ص۱ج
تواند تعصّبات را زائل كند و منجر به ظهور  البته چنين اعتقادی است كه می

انصاف در عالم انسانی شود و راه را برای تحقّق وحدت عالم انسانی كه نتيجۀ 
ر امتزاج به تعبير ديگ.  جريان صحيح مشورتی در انجمن بنی آدم است هموار سازد

هاست و  ها و ادغام آنها در وحدتی متعالی منوط به پذيرش همۀ آن كثرت كثرت
العدل اعظم الهی در اين  بيت.  اين زيربنای اعتقادی وحدت عالم انسانی است

 :فرمايند باره چنين می
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.  دانند شناسی و كالبدشناسی انسان را فقط يك نوع می شناسی و روان علوم مردم"
شماری داشته  های بی های ثانوی تفاوت كی است، هرچند كه در جنبهنوع انسان ي

قبول وحدت عالم انسانی اولين شرط ضروری و اساسی تغيير سازمان . ..باشد 
.  جهان و ادارۀ آن به صورت يك كشور است كه به منزلۀ وطن نوع انسان است
ی قبول عمومی اين اصل معنوی برای هر كوششی در راه تأسيس صلح جهان

 )۲۵، صوعدۀ صلح جهانی." (ضرورت دارد
توان تصويری شايد ببا توجه به آنچه در شش قسمت فوق مالحظه شد، اكنون 

همۀ اجناس و ملل و تدريجی امتزاج : رسم نمود" وحدت در كثرت"از تر  دقيق
در اثر اعتقاد افراد بدون اينكه هيچ يك بر ديگری غلبه يابند، مذاهب و طبقات، 

ای كه از اين امتزاج افرادی  كه انسان فقط يك نوع است، به گونهآنها به اين
تر از پيش حاصل شوند كه همه اجزای عالم انسانی باشند، نه  متكثرتر و متنوع

های مختلف، و اين اجزا از جهت ارتباط با كل دارای وحدت و از جهت  دسته
 .فردی دارای كثرت و تنوع بسيار باشند

 
 ها یادداشت

برای مثال آمريكای : "فرمايند  میهدف نظم بديع جهانی در توقيع منيع  از جمله.۱
گيريم كه در ايام پيش از اتحاد اياالت آن با چه اطمينانی در  شمالی را در نظر می
ناپذيری كه در راه وحدت نهائی آن قرار داشت اظهار عقيده  مورد موانع تفوق

چنين : "فرمايند  میت جهانیتولد مدنيو در توقيع مبارك ) ترجمه..." (شد می
توان به مراحل  بحرانی را كه در حيات نظام اجتماعی بشری به وجود آمده می
ای را به صورت  اخيرۀ تكامل جمهوری بزرگ آمريكا تشبيه كرد كه حكومت متّحده

 )ترجمه..." (فدرال به وجود آورد 
 اعظم الهی العدل بيت: ۱۷، صاللّه افواجًا موجبات تحقق يدخلون فی دين .۲

اند كه دو جريان عظيم در جهان ما  حضرت شوقی افندی به ما فرموده: "فرمايند می
يكی نقشۀ عظيم الهی كه دارای پيشرفتی توأم با افتتانات : در حال تكوين است

است و با تماميت كامل در جامعۀ بشری عمل كرده موانعی را كه بر سر راه اتّحاد 
 و بشريت را با آتش ابتال و افتتان آبديده ساخته به جهان وجود دارد از هم گسسته
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صلح اصغر اين جريان در ميقات الهی به .  نمايد هيكلی منفرد و مجسم تبديل می
 ..."  خواهد انجاميد و اتحاد سياسی جهان

همان دو جريانی كه : "... فرمايند  می۱۵۲العدل اعظم در پيام رضوان  يت ب.۳
اند كه  قرن پيش به آنها اشاره نموده و چنين تصريح فرموده نيم هامرالّل  یِولحضرت 

جريان اول منجر به وحدت سياسی ملل و جريان ديگر منتهی به وحدت غايی 
پیشتر و در بيان مباركی كه " قلوب در اثر حصول وحدت عقايد خواهد گشت

 .اند زيارت كرديم جريان دوم را منجر به صلح اعظم ذكر فرموده
شود، جمال قدم خطاب به  گير می ه چگونه عالممورد اين كه امرالّلمچنين در  ه.۴

اند كه عقالی ملل علت جنگ را تعصّبات و اعظم تعصبات را  جناب ورقا فرموده
بينند بدون  كنند دين را از ميان بردارند، اما می يابند و سعی می تعصب دينی می

كنند تا ببينند  مطالعه میتوان زندگی كرد، پس تعاليم اديان موجوده را  دين نمی
مصابيح (كنند   كدام يك بر طبق مقتضيات زمان است و امر مبارك را انتخاب می

 .پس وحدت اديان نتيجۀ مشورت خواهد بود).  ۱۶۵، ص۱، جهدايت
امراللّه مراحل استقالل و رسميت را از وقايع عصر تكوين ذكر  حضرت ولی .۵

پس در .  امه خواهد داشتدوحدت اوطان ااند كه تا مرحلۀ بلوغ عالم و  فرموده
  .است ه مستقر نشدهاين مرحله هنوز سلطنت حضرت بهاءاللّ

را در اينجا به مفهومی كه امروز به " ملّی "ۀكلماحتماالً بايد توجه داشت كه  .۶
دانيم  همان طور كه می.  ها ادغام خواهند شد رود نبايد بدانيم، چون ملّت كار می

 مرجعی فوق خواهد بود كه صرفًا" بيوت عدل خصوصی"ی مّلنام اصلی محافل 
در نظام جهانی جلوگيری " تمركز افراطی"شود تا از  محافل محلی محسوب می

 .شود
سّسات و جامعه در تأسيس نظم ؤ به سه عامل افراد و م۱۵۳در پيام رضوان  .۷

 .اند بديع اشاره فرموده
  


