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  يگر مربوط به صلح عموميلوح الهه و الواح د

 شاپور راسخ
  مقدمه

آثار مباركة حضرت عبدالبهاء كه در آن موضوع صلح عمومي مطرح است با خطابات آن حضرت 
ها قبل از آن، در همان دوران حيات عنصري حضرت  سال.  شود در اروپا و آمريكا آغاز نمي
اي به  تحرير فرمودند و در آن اشاره ١٨٧۵ به سال  را"رسالة مدنيه"بهاءالّله، حضرت عبدالبهاء 

 در طي سفرهاي آن حضرت به اروپا و امريكا ١ .صلح عمومي و كيفيت تأسيس آن نمودند
، موضوع صلح عمومي به تفصيل تشريح شد، اما اين موضوع پس از خاتمة )١٩١٣ -١٩١٠(

 بودند، و حتي بيني فرموده جنگ جهاني اول، كه حضرت عبدالبهاء آن را به كمال صراحت پيش
پس از تشكيل مجمع اتّفاق ملل، مسكوت نماند و برخي از الواح و آثار آن حضرت كه مربوط به 

، است، از جمله لوح اول و دوم الهه كه مورد ١٩٢١ -١٩١٨هاي  اين دورة اخير، يعني سال
  .بحث ماست، به همين موضوع مهم صلح عمومي ارتباط دارد

ء در بارة صلح عمومي كه موضوع بررسي ما خواهد بود شامل اين الواح مباركة حضرت عبدالبها
  :آثار است

، صص ١ لوح اول الهه، كه در منتخباتي از مكاتيب، ج-١
، صص ٣ آمده، و نيز در مكاتيب مباركه، ج ٢٩٧-٢٨۵
١١٨-١٠٠.  
، ضمن ٩، ج"مصابيح هدايت" لوح دوم الهه، كه در -٢

  .شرح حال جناب احمد يزداني نقل شده
، ٣لوح خطاب به جناب احمد يزداني كه در مكاتيب، ج  -٣

، ١، و نيز در منتخباتي از مكاتيب، ج۴۴٨-۴۴٧صص 
 مندرج است، و پاسخي است بر نامة ٢٩٩-٢٩٧صص 
  . نامبرده١٩٢٠ جون ١۴مورخ 
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 بعضي الواح مربوط به صلح كه در همان منتخباتي از -۴
 ٣٠٢، و ٢٩٩-٢٩٧، ٢٨۵-٢٨۴، صص١مكاتيب، ج

  .ستآمده ا
حيات حضرت " كه در كتاب "سالم عام" لوح -۵

، اثر جناب محمدعلي فيضي، نقل شده "عبدالبهاء
بيني جنگ اول جهاني  ، و در آن پيش)٢۶۶-٢۶٢صص(

  .)٣ضميمة . ك.ر(شده است 
، كه تفصيل آن را بايد به بعد "هفت شمع وحدت" لوح -۶

-٢٧، صص ١محول كرد، و در منتخباتي از مكاتيب، ج 
  . درج شده است٣١

دو "ها، در بسيار الواح مباركة ديگر در مورد صلح عمومي اشاراتي آمده، مثالً در لوح  عالوه بر اين
، كه شامل بحثي )٢٨۴-٢٧٢، صص١منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، ج ( "نداي فالح و نجاح

نساني در صلح و وحدت است در بارة اين كه عالم پر از مخازن مواد جهنمي شده و سعادت عالم ا
 مورد تجزيه و تحليل )٢٠٠-١٨٩دفتر هشتم، صص (لوح مزبور قبالً در همين سفينة عرفان.  است

  .)۴ضميمة . ك.و نيز ر(قرار گرفته است 
  

  زمين سابقة انديشة صلح در مغرب
توان گفت كه انديشة صلح عمومي قبل از قرون جديده مفقود بود و متفكّران بزرگ غالباً  مي
  .كردند نگ را به وجهي توجيه ميج
 

انگاشت و بر آن بود كه شرايط  در يونان قديم هراكليوس جنگ را پدر وقايع و سلطان وقايع مي
اند و  جنگ بوده كه بعضي از نفوس آزاده شدهكنوني انسانيت بر اثر جنگ پديد آمده و در نتيجة 

  .پنداشت ساني ميهم جنگ را شرط الزم و دائم هستي انافالطون .  بعضي برده
 

طلبي مطلق وجود  هر چند در ميان مسيحيان نخستين جريان نيرومند مساعدي نسبت به صلح
را عقيده بر آن بود كه با ظهور و استقرار مسيحيت جنگ معدوم ليهداشت، و حتي مؤمنان او 

يرفتني گفت براي فرد مسيحي شغل نظامي ناپذ خواهد شد، و نيز در قرن دوم ميالدي ترتولين مي
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 مسيحيان اوليه به زودي از طلبي روم به آيين مسيحي وارد شد صلحاست، اما وقتي امپراطوري 
دست رفت و حتي آباء كليسا چون سنت آگوستن در قرن چهارم ميالدي گفتند كه سربازي كه 

در همان زمان بود .  براي اطاعت از يك قدرت و مقام قانوني كسي را بكشد مسئول قتل نيست
كليسا .   مطرح شد و جزئي از عقائد رسمي كليسا گرديد(just)انديشة صلح صحيح يا عادالنه كه 

خواست جنبة اخالقي بدان دهد و آن را در حد  ، بلكه ميكرد كه جنگ را از ميان بردارد سعي نمي
  .امكان محدود سازد

  
د كفّار را تجويز ، يعني جهاد، بر ض"جنگ مقدس"چه اسالم، و چه مسيحيت در مراحل بعدي، 

به اين ترتيب، قبول جنگ به عنوان يك واقعيت زندگي، هم در جمهوري روم، و هم در .  كردند
  .، بر افكار غلبه داشت̍قرون وسطي

  
سنت توماس داكن هر چند صلح را بزرگترين هدفي شمرد كه آدميان بايد در تحقّق آن بكوشند، 

.  اشت كه وظيفة دفاع از كشورشان را پذيرا شونداما در عين حال بر عهدة سالطين مسيحي گذ
هاي  گفت جنگ ذاتاً بد نيست، و جنگ عالم الهي ژزوئيت اسپانيائي، فرانسيسكو سوارِز، مي

براي آنكه جنگ عادالنه و صحيح و .  قابل توجيه هستند) يعني براي هدف مشروع(عادالنه 
  :مشروع گردد، رعايت سه شرط الزم است

  .حكومتي قانوني اعالم شود جنگ توسط -١
 علّت و موجب جنگ عادالنه، صحيح، و موجه باشد، يعني -٢

  .راهي ديگر براي اجراي عدالت نباشد
 جنگ با ماليمت نسبي و اعتدال صورت گيرد، و به دنبال -٣

  .آن صلح اجرا شود
الحقيقه بر   فيهائي چون جمعيت اتّفاق ملل و سازمان ملل متّحد نيز ناگفته نگذاريم كه سازمان

 جنگي براي حفظ مصالح و منافع جامعة ̍ مبتني هستند، منتهي(just)انديشة جنگ بِحقّ 
  .المللي و تأمين صلح به دنبال آن بين
  

هنگام رنسانس، به .  بايد منتظر قرن شانزدهم بود تا مجدداً نظرات موافق صلح پديدار شوند
 گفت هر انساني وظيفه دارد كه همة مساعي  منتشر شد١۵١٠اراسموس در كتابي كه به سال 
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همانند اين آراء موافق را بعدها از جمله نزد بعضي .  به جنگ بكار برددادن  خود را براي پايان
ها، و  چنين نزد منونيست توان يافت و هم مي (Adventists) ها  اَدوِنتيستهاي پرتستان چون فرقه

  .  (Quakers) كرهايخصوصاً نزد كو
  

 كه در (De Sully)دوك دوسولي .  دهم شاهد چند طرح مقدماتي براي صلح اروپاستقرن هف
، ١۶٩٣در سال  (William Penn)زمان هانري چهارم مقام مهم اداري داشت، و نيز ويليام پن 

 در سال (Emeric Cruçe)امريك كروچه .  دة اروپا نوشتنداي در بارة صلح كنوني و آين رساله
ها و امكانات برقراري صلح عمومي و آزادي تجارت در سراسر   باب فرصت گفتاري در١۶٢٣

  .جهان عرضه كرد
  

در اين قرن بود كه .  قرن هجدهم هم قرن پيشنهاد برخي طرحهاي خيالي مهم جهت صلح بود
، نه به خاطر عوامل و مالحظات مذهبي، بلكه به خاطر برقراري تعادل در اروپا، "آبه دو سن پير"

كرد كه  اين طرح شاهان وقت را دعوت مي.  )١٧١٣( را تهيه و ارائه كرد " جاويدانصلح"طرح 
  .اتّحادي مقدس براي حفظ حدود و ثغور ممالك اروپا قبول و تأسيس كنند

  
 طرحي براي صلح ابد ارائه "آبه دو سن پير" با استفاده از طرح ،١٧۶١ژاك روسو، در سال  ژان
 تنظيم كرد و اظهار داشت كه با ١٧٩۵لح ابدي در سال كانت نيز يك طرح فلسفي ص.  كرد

دادن كافي به مذاكرات ديپلماتيك در  ها و انعكاس توسعة روابط تجاري و از راه تقويت تقواي ملّت
در همان زمان بود كه انقالب فرانسه دورة .  توان جنگ را از ميان برداشت نزد مردم مي

  .دهاي ملّي و ايدئولوژيك را مفتوح كر جنگ
  

خواه  هاي صلح ممالك انگلوساكسون نخستين جمعيتدر .  رسيم باالخره به قرن نوزدهم مي
انجمن "، و ١٨١۶ در انگلستان در سال (Peace Society) "انجمن صلح"تأسيس شد، يعني 

  .١٨٢٨ در امريكا در سال (American Peace Society) "آمريكائي صلح
  

 جمعيت ١٨۶٧ويانة ناپلئون سوم، باالخره در سال در فرانسه، در مقابل سياست ماجراج
تشكيل  (La ligue internationale de la paix et de la liberté)المللي صلح و آزادي  بين
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كرد و جنگ  در همين دوران مكتب سوسياليسم كارگران سراسر جهان را به اتّحاد دعوت مي.  شد
  .نمود هاي ملّي مي طبقاتي را جايگزين جنگ

  
 منظور   ژرمني سرايت كرد و بدين  به ممالك خواهي پايان قرن نوزدهم  نهضت صلحدر 

رن بالمللي در  بوجود آمد و مركزي بين) ١٨٩٢(و در آلمان ) ١٨٩١(هائي در  اطريش  سازمان
و باالخره جائزة صلح نوبل در سال ) ١٨٩١ (المللي صلح ايجاد شد سوئيس به نام دفتر بين

، به ابتكار نيكالي دوم، امپراطور ١٨٩٩  سه سال بعد، يعني در سال . برقرار گرديد١٨٩۶
المللي پايدار كه  اميد به تشكيل يك مجمع بين.  روسيه، اولين كنفرانس صلح الهه تشكيل شد

هاي  وجود آورد محرّك تشكيل دو كنفرانس الهه در ساله بتواند نظامي قانوني براي جهان ب
  ٢ . شد١٩٠٧ و ١٨٩٩

  
جرمي بنتام، جيمز .  از قرن نوزدهم است، به چند متفكّر ديگر نيز بايد اشارت كردچون سخن 

، بنيادهاي نظري و دندرك جوئي دفاع مي ميل، و استوارت ميل، كه همه از مكتب فلسفي نفع
 يهاي طرفدار صلح بوجود آوردند، زيرا به اعتقاد آنان جنگ مزاحمت فلسفي را براي جنبش
اي  و سربازان حرفه) ها اريستوكرات( زمان است، كه فقط به نفع اشراف غيرمنطبق با مقتضيات

 نفرت طبقات كاسب و تاجر را نسبت به (Richard Cobdens)ريچارد كوبدنز .  شود تمام مي
و در همان سال نيز هربرت اسپنسر مخالفت خود را با جنگ اعالم ) ١٨۵١(جنگ اعالم كرد 

ركز قدرت در دست دولتيان است، بايد از قدرت دولت نمود و گفت جنگ معلول افراط در تم
  .كاست و آزادي مردم را به آنان بازگرداند، و بدين ترتيب علل و عوامل جنگ را امحاء كرد

  
ها، و به خصوص ژان ژورس در فرانسه،  هاي قبل از جنگ اول جهاني سوسياليست در سال

ها خواه و  اي از سوسياليست عده ١٩١۴معذلك، در سال .  خواهي شدند قدم جنبش صلح پيش
 و روزا (C. Liebknecht)ناخواه به سوي جنگ كشيده شدند و فقط كارل ليبكنخت 

خواهانه با زمان خود را پذيرا  ، همانند لنين، برخوردي صلح١٩١۴لوكزامبورگ در پايان سال 
مود كردند، و خواهان فرانسه جنگ با امپرياليسم آلمان را جنگي موجه وان   حتي صلح.شدند

 به نفع صلح عرضه كرد با ١٩١٧ در سال (Benoît XV)ابتكاري كه پاپ بنواي پانزدهم 
  . مواجه شد(Allies) متّفقيناعتراضات شديد در صف 
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 تشكيل شد، كه هدف اصلي آن حفظ "جمعيت اتّفاق ملل"دانيم كه بعد از جنگ جهاني اول  مي

 يك محكمة دائمي ١٩٢٠لذا در سال .  حكميت بودالمللي از طريق  صلح و حلّ منازعات بين
دادگستري تأسيس شد و اريستيد برياند قهرمان سازش مجدد ميان آلمان و فرانسه گرديد، و 

 اعالم هاي مهم دنيا به طور رسمي طرّاح اين فكر شد كه يك پيمان جديد تهيه شود و همة دولت
  .نظر خواهند كرد كنند كه از جنگ بالكلّ صرف

  
طلبان مطلق كساني بودند  صلح.  نگ جهاني اول بدي جنگ را در ذهن آزادانديشان محرز كردج

 بودند، (just)ن مشروط صلح، كساني كه موافق با جنگ مشروع راااكسلي، و طرفدهچون الدوس 
يعني جنگي كه تحت نظر جمعيت اتّفاق ملل صورت گيرد، از قبيل لرد سسيل، چلوود، ژيلبر 

اي هم گفتند كه تأسيس يك فدراسيون جهاني الزم است تا صلح ابدي  عده.   بيكرمورِي و نوئل
جان ديوئي بر آن بود كه جنگ را بايد غيرقانوني اعالم كرد و .  را بتوان تأمين و تضمين نمود

  .مسئوالن را به عنوان مجرم تعقيب نمود
  

امنيت اين سؤال را مطرح  هاي بزرگ در شوراي جنگ جهاني دوم و عدم امكان توافق همة قدرت
  پذير است؟ كرد كه آيا هدف امضاءكنندگان جنگ تحقّق

  
.  ها اكتفا كردند اي به طرفداري از تعادل تسليحاتي و تعادل در قدرت نظامي ميان دولت ناچار عده

تواند  برتراند راسل، فيلسوف معروف، بر آن بود كه خود اعتقاد به بيهودگي يك جنگ اتمي مي
جائي ديگر نوشته در .  ديد تشكيل يك دولت جهاني نمياي جز  او نيز چاره.  لح شودموجب ص

  .است كه يك جنگ تازه بهتر است از قبول يك امپراطوري جهاني كمونيست
  
توان گفت كه عوامل متعددي مساعد انديشة صلح بوده و هستند، از جمله وجود فكر صلح در  مي

حيت نخستين، و يا در برخي فرق مذهبي مانند كويكرها برخي اديان چون آئين بودائي و مسي
(Quakers)ا هومانيسم كه نهضت رومانتيسم اوائل قرن نوزدهم آن را يدوستي  ، و نيز انسان

طلبي با  البته صلح.  تقويت كرد، و باالخره مالحظات اقتصادي، يعني توجه به زيانهاي جنگ
  .ديشة صلح جهاني نيز بستگي داردالمللي، خلع سالح، و ان هاي حكميت بين نهضت
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اين گونه مالحظات موجب آن شد كه در قرن نوزدهم متفكّرين و اصحاب سياست براي ترويج 

، يعني در آستانة ظهور حضرت ١٨۴٣اولين كنگرة صلح جهاني در سال .  صلح به فعاليت افتادند
ن و برقراري جائزة نوبل صلح المللي در بر از تأسيس دفتر صلح بين.  باب، در لندن تشكيل شد

در قرن بعد، صدها انجمن طرفدار صلح بوجود آمد، كه يكي از آنها همين .  ايم قبالً سخن گفته
 در (Central Organization for a Durable Peace)سازمان مركزي براي صلح بادوام "

ناب احمد يزداني چنانكه در شرح احوال ج.  الهه بود، كه مخاطب حضرت عبدالبهاء قرار گرفت
 ميالدي، يعني يك سنه ١٩١۵در سال ": )٣۵٨-٣۵٧صص(، آمده ٩، ج"مصابيح هدايت"در 

زمين در اروپا براي پيدا كردن راه  الملل اول، جمعي از خيرخواهان مغرب پس از آغاز جنگ بين
 خود را  تشكيل دادند، و مرامنامةجمعيت صلح عمومي بادوامصلح گرد هم آمدند و انجمني به نام 
  در ارتباط با همين مرامنامه بود كه پس از خاتمة جنگ ".به السنة مختلفه در عالم منتشر كردند

، لوح اول الهه از قلم حضرت ١٩١٩جهاني اول و تشرّف جناب يزداني به حضور مبارك در سنة 
  .عبدالبهاء، به شرحي كه خواهد آمد، صادر شد

  
  ل مباركسوابق انديشة صلح عمومي در آثار جما

گفتيم كه آثار مباركة حضرت عبدالبهاء در مورد صلح عمومي بسيار متعدد است و به دو لوح الهه 
 اصلي اغلب زمينةشود، بلكه  ، آمده محدود نمي١و نمونة مكاتيبي كه در منتخباتي از مكاتيب، ج

شأ آنها را در خطابات مبارك در اروپا و آمريكا همين قضية صلح عمومي است، و البته مأخذ و من
حتي .  اند  بايد جست، كه حضرت عبدالبهاء به تبيين و تشريح آنها پرداخته ̍آثار جمال اقدس ابهي

، كه به دستور جمال مبارك تحرير شده، قضية صلح عمومي و اجتماع ١٨٧۵ در رسالة مدنيهدر 
در زمان .  سران عالم به اين منظور، كه نشانة ظهور تمدن حقيقي است، مطرح گرديده است
حضرت .  جمال مبارك نظرية تنازع بقا و بقاي انسب و داروينيسم اجتماعي عنوان شده بود

آثار نفاق در ": فرمايند المثل در لوح مقصود مي في.  فرمايند بهاءاللّه نظرية مخالف را مطرح مي
همين لوح است كه   و در ".اند آفاق موجود و مشهود، مع آن كه كلّ براي اتّحاد و اتّفاق خلق شده

البد "شوند كه   آورده بودند يادآور ميرسالة مدنيهآنچه را حضرت عبدالبهاء به دستور مبارك در 
بر اين است مجمع بزرگي در ارض برپا شود و ملوك و سالطين در آن مجمع مفاوضه در صلح 

ث شوند، و اكبر نمايند، و آن اين است كه دول عظيمه براي آسايش عالم به صلح محكم متشب
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اين صورت عالم محتاج مهمات در .  اگر ملكي بر ملكي برخيزد جميع متّفقاً بر منع قيام نمايند
اين است .  حربيه و صفوف عسكريه نبوده و نيست االّ علي قدر يحفظون به ممالكهم و بلدائهم

 كه غالب اي است، براي اين العاده  لوح مقصود لوح فوق٣ ".سبب آسايش دولت و رعيت ومملكت
عالم يك وطن محسوب است و "متضمنات صلح عمومي در آن مذكور است، از جمله آن كه 

امروز "؛ از جمله لزوم اجراي عدل؛ از جمله مفهوم شهروندي جهاني "االرض اهل آن علي من
؛ از جمله لزوم احترام دين "االرض قيام نمايد علي انسان كسي است كه به خدمت جميع من

؛ از جمله مشورت "اللّه از براي حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبت و الفت عالم است  مذهباللّه و دين"
جمله در  علماء و امراي ارض تا متّحداً بر اصالح عالم قيام نمايند؛ از جمله اعتدال در امور من

 چه كه اسبابي كه حال موجود"حريت و تمدن؛ از جمله رفتن به دنبال نظامي نوين مناسب حال 
؛ از جمله تأكيد در مورد خرد و حكمت كه آسمانش به دو آفتاب "آيد است به نظر موافق نمي

؛ از جمله توجه به علوم نافعه؛ از (Virtue) و پرهيزكاري (Tolerance)روشن است، بردباري 
براستي در يك لوح واحد اين همه مضامين عمده .  الخ... جمله اتّحاد خط و لسان عمومي؛ 

  .اي است  متضمنات و لوازم صلح عمومي را گنجاندن معجزهمربوط به
  

حاوي انديشه و طرح صلح عمومي  ) به بعد١٨٧٣(اكثر الواح نازله بعد از كتاب مستطاب اقدس 
هاي  چنين الواح خطاب به ملوك، خاصه لوح ملكه ويكتوريا، كه بحث آنها در سال است، و هم

در لوح بشارات از صلح .   و تكرارش مورد نداردقبل در همين سفينة عرفان صورت گرفته است
چنين در لوح اشراقات و نيز در لوح دنيا، و هم سالطين و هم مجمع ملوك  اكبر سخن رفته، و هم

الحقيقه تحقّق صلح و وحدت عالم  اند، و في العدل را به اجراي آن دعوت فرموده و هم وزراي بيت
  ۴.انسان اعظم هدف آئين جديد اعالم شده است

  
بر راقم اين سطور روشن نيست كه دقيقاً از چه زمان موضوع صلح جهاني در بيانات جمال قدم 

انديشة وحدت عالم انساني را در آثار عرفاني آن حضرت .  انعكاس روشن و صريح پيدا كرده است
توان يافت، اما محتمل است كه موضوع صلح با شروع خطابات آن حضرت به ملوك  از ابتداء مي

  . رؤسا در ادرنه و عكّا عنوان شده باشدو
  



  لوح الهه و الواح ديگر مربوط به صلح عمومي                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

217 

  تاريخچة صدور لوح الهه
هاي مختلف و  پيش از اين اشارت رفت كه از نيمة قرن نوزدهم عالقة به صلح در جمعيت

دوستان، قوياً آشكار شده و ابتكاراتي نيز  ها و انسان هاي گوناگون، از جمله نزد سوسياليست نهضت
د، و البته نام الهه با تشكيل اولين كنفرانس صلح به دعوت در اين زمينه صورت گرفته بو
  .نيكالي دوم بلندآوازه شده بود

  
تكراراً ميگوئيم در چنين شرائطي بود كه سازمان مركزي صلح بادوام، يا به تعبير ديگر جمعيت 

 بوجود آمد و مرامنامة خود را به زبانهاي مختلف در عالم ١٩١۵صلح عمومي بادوام، در سال 
  نتشر كرد، و از جمله ترجمة فارسي آنم

 "مصابيح هدايت"ؤلّف توان از زبان م باقي داستان را مي.  در روزنامة ايران در طهران درج شد
پس مقالة ... روزنامة مزبور از نظر يزداني هم گذشت ": )به تلخيص( شنيد )٣۵٨-٣۵٧صص ، ٩ج(

بعد .  اصدق هم آن را پسنديد و جناب ابنمفصلي خطاب به آن گروه، در معرّفي امراللّه بنگاشت 
زاده آن مقاله را به فرانسه ترجمه كردند، و در آخر پيشنهاد  يزداني و دكتر ابراهيم خان شفيع

به حضرت عبدالبهاء مراجعه خواهيد  ل براي تحقّق صلح مينماي كامه اگر را اساساًكردند كه
اي در اين خصوص به  آن جمع هم عريضه.  مقاله را براي انجمن مذكور ارسال داشتند.  نمائيد

محضر مبارك نوشتند، ولي چون هنوز ايام جنگ بود و راه فلسطين مسدود، عريضة خود را به 
 كه شعلة حرب عمومي فرو ١٩١٨ باقي ماند، تا سال آنهانزد  طهران براي يزداني فرستادند و

از پس .  ور مبارك فرستاداصدق آن عريضه را با شرحي در مورد آن حض آنگاه ابن.  نشست
 يزداني به ١٩١٩اصدق و يزداني را به حيفا طلبيدند، و در سنة   ابن̍الوري وصول، حضرت مولي
اصدق به هلند  يك ماهي در حضور مبارك بود، و بعد او را به همراه ابن.  حضور مبارك رسيد

دند فقط رئيس و معاون و   وقتي به آن جمعيت رسي.]الهه[ فرستادند، همراه ترجمة انگليسي لوح
منشي باقي مانده بودند و بقيه مجمع را ترك كرده بودند و ديگر فعاليت نداشتند، زيرا جنگ به 

پس از چند روز ... كرد كه مقصودشان به حصول پيوسته  پايان رسيده بود و آن جمعيت تصور مي
ز آنها براي ترويج ديانت خود جوابي عرض كردند كه در آن به غلط تصور نموده بودند بهائيان ا

نامة انجمن الهه را به حضور مبارك اصدق  خواهند، كه در نتيجه يزداني و ابن كمك مي
كه اين [نفري جمعيت مذكور تسليم داشتند  فرستادند، و وقتي لوح دوم رسيد باز آن را به كميتة سه

اصدق و يزداني ترجمة انگليسي    ابن].ت آمده اس۴ و نيز در مكاتيب جلد ٩لوح دوم در همان مصابيح جلد 
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.  ها توزيع كردند مندان مجمع اسپرانتيست اي به طبع رساندند و به عالقه در جزوهلوح مبارك را 
  ".مراجعت به ارض اقدس باز يزداني يك ماه مشرّف بوددر 
  

 او، ١٩٢٠ جون ١۴لوحي ديگر از حضرت عبدالبهاء خطاب به احمد يزداني، در پاسخ نامة مورخ 
، ٣مكاتيب، ج ( ".از سستي و سردي مجلس الهاي محزون نگرديد": فرمايند هست كه در آن مي

  )۴۴٨-۴۴٧صص
  

چنين هشدار آن  اين لوح مبارك گواه آگاهي حضرت عبدالبهاء بر احوال جمعيت مذكور و هم
 اعضاي حضرت در بارة جنگ دوم جهاني و ضمناً حاوي دستوراتي است در مورد نحوة مذاكره با

  :موجه خواهد بودجمعيت صلح عمومي بادوام كه نقل عين آن در اينجا 
 رسيد و نامة بعضي از ١٩٢٠ جون ١۴ نامة مورخ به – اي بندة آستان بهاءاللّه – ̍هواالبهي"

معلوم است كه ... به ايشان تسليم نمائيد .  اعضاي مجلس صلح نيز رسيد، و جوابي مرقوم گرديد
باري ...  كه شهرت دارد نيست، آن طور كه بايد و شايد ترتيب و تنظيم ندارد اين جمعيت چنان

بايد به درجة  ... اند بسيار خطير است هر قسم ميخواهد باشد، ولي امري را كه تشبث نموده
به اعضاي محترم ... ذ باشد اش بر دول و ملل ناف مجلس الهاي قوت و نفوذ داشته باشد كه كلمه

قطعاً اشاره به كنفرانس صلح الهاي است كه [بت اشاره كنيد كه مجلس الهاي در مقام صح... 
پيش از حرب رئيسش .]  به ابتكار نيكالي دوم تشكيل شد١٩٠٧ و ١٨٩٩هاي  در سال

-١٩١۴[با وجود اين، مانع از اين حرب مهيب .  امپراطور روس بود و اعضايش اعظم رجال
 و قطعاً در مستقبل حربي شديدتر يقيناً واقع گردد حال چگونه خواهد شد، زيرا.  نگشت] ١٩١٨

مجلس الهاي چه خواهد كرد؟  ولي اساس حضرت بهاءاللّه روزبروز در .  در اين شبهه نيست
از سستي و ... با مجلس صلح عمومي الهاي مدارا و بقدر امكان آميزش نمائيد ... انتشار است 

  "... نمائيد توكّل بر خدا.  سردي مجلس الهاي محزون مگرديد
  

  مباركلوح مين دو امض
ناگفته نماند كه لوح اول الهاي نمونة درخشاني از طرز صحيح معرّفي امر مبارك از طريق تأكيد 

دادن همة تعاليم اين ظهور عظيم با آن است، كه در اين جا خالصة آن با  بر قضية صلح و ارتباط
  :آيد نقل عين بيانات مبارك مي
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 هزار ستايش است، زيرا خدمت به عالم  مقصد شما سزاوار-١
  .نمائيد انساني مي

 اين حرب اخير بر عالم و عالميان ثابت كرد كه حرب -٢
ويراني است، حرب ممات است، حرب درندگي است و 

  .خونخواري
 حرب از مقتضاي عالم طبيعت است، و صلح از اساس دين -٣

  .الهي
هر .  يست اليوم در عالم انساني اعظم از صلح عمومي ن-۴

  .دهد منصفي بر اين شهادت مي
 صلح عمومي امري است عظيم، ولي وحدت وجدان الزم -۵

  .است كه اساس اين امر عظيم گردد
 لهذا حضرت بهاءاللّه پنجاه سال پيش بيان صلح عمومي -۶

اين امر عظيم، يعني صلح عمومي را به جميع ملوك ... فرمود 
  .ن خويش تأسيس فرمودمرقوم فرمود، و در شرق در بين دوستا

 تعاليم حضرت بهاءاللّه منحصر در تأسيس صلح عمومي -٧
  .نمود نبود، تعاليم كثيره بود كه معاونت و تأييد صلح عمومي مي

  
  :دهند بعد، حضرت عبدالبهاء در ارتباط با قضية صلح اين تعاليم را شرح مي

 دين -۴ت و الفت باشد؛  دين بايد سبب محب-٣ وحدت عالم انساني؛ -٢ تحرّي حقيقت؛ -١
 - ۶ ترك تعصبات ديني، جنسي، سياسي، اقتصادي، وطني؛ -۵بايد مطابق علم و عقل باشد؛ 

 هر چند مدنيت مادي از وسائط ترقّي عالم انساني -٨ وحدت نساء و رجال؛ -٧ايجاد لسان واحد؛ 
 -٩حصول نيابد؛ اي كه سعادت بشريه است  است، ولي تا منضم به مدنيت الهيه نشود، نتيجه

  .تعليم عدل و حق
  

  :گردند كه و بعد مجدداً به تشريح نظر بهائي در بارة استقرار صلح عمومي باز مي
 اين تعاليم متعدده بايد منضم به مسألة صلح عمومي گردد و -١

  .ممزوج به آن شود تا آن كه نتيجه بخشد
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 بايد دائرة صلح عمومي چنان ترتيب داده شود كه جميع -٢
  .رق عالم و اديان آرزوي خويش را در آن بيابندف
 اساس اصلي جميع اديان الهي كه تعلّق به فضائل عالم -٣

انساني دارد و سبب سعادت عالم بشريه است در تعليمات 
  .حضرت بهاءاللّه به نحو اكمل موجود

 و اين تعاليم قوة جامعه است در ميان جميع بشر و -۴
  .االجراء قابل
 ̍يفرمايند كه بايد هيئت محكمة كبر للّه مي حضرت بهاءا-۵

جمعيت امم هر چند تشكيل شد، ولي از عهدة . تشكيل شود
  .صلح عمومي برنيامد

 كه حضرت بهاءاللّه بيان فرموده اين ̍ اما محكمة كبري-۶
  .وظيفة مقدسه را به نهايت قدرت و قوت ايفا خواهد كرد

نمايد كه مراد  پردازند، و چنين مي اعضاي آن مي و نحوة انتخاب ̍بعد به تشريح محكمة كبري
شود  المللي است، و نمي  ادارة همة امور عالم و حلّ و فصل مسائل بينهيكل مبارك هيئتي براي
  .يا نوعي شوراي امنيت تحويل و تنزيل كرد) براي حكميت(المللي  آن را به نوعي دادگاه بين

  
عبارات ( صادر شده، چنين است ١٩٢٠) ژوئية(موز مضامين عمدة لوح دوم الهه، كه به تاريخ ت

  :)عيناً از لوح مبارك مأخوذ است
امروز اهم مسائل از مهام امور در عالم انساني مسألة صلح  -١

  .عمومي است و اعظم وسيلة حيات عالم انساني
اين جنگ مهيب اخير ثابت نمود كه ادوات حربية جديده  -٢

  .فوق طاقت عالم انساني است
هذا صلح عمومي در اين عصر نظير آفتاب است كه سبب ل -٣

  .حيات جميع كائنات است
جوئي ما منبعث از افكار نيست، بلكه امري است  صلح -۴

  .اعتقادي و ديني



  لوح الهه و الواح ديگر مربوط به صلح عمومي                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

221 

شود، قوة تنفيذيه  در اين قضيه به دانستن كفايت نمي -۵
  .خواهد تا در جميع عالم جاري گردد مي
يذيه در اين امر عظيم نفوذ ما را اعتقاد چنين كه قوة تنف -۶

  .القدس است  و تأييدات روحکلمةالّله
بايد وحدت عالم انساني را تأسيس نمود تا بنيان صلح  -٧

  .عمومي برپا گردد
  

  نظرات اساسي حضرت عبدالبهاء در مورد صلح عمومي
 فرهنگي مطرح – اجتماعي – حضرت عبدالبهاء صلح را در قالب وسيعتر اقتصادي -١
  .ندفرماي مي
  .كند  به نظر آن حضرت، صلح سياسي كه توسط جمعيت اتّفاق ملل به وجود آمد كفايت نمي-٢
  .اتّحاد وجدانها و عقول ضرورت دارد.   صلحي كه نوع بشر تأسيس كند موقّت است-٣
  .پذير است  و اين اتّحاد به مدد كلمة الهي تحقّق-۴
، زيرا همة آرزوهاي امم و ملل در آن منعكس  تعاليم بهائي قوة جامعه در ميان جمع بشر است-۵

  .است
خواهند تأسيس فرمايند منضم به تعاليم ديگري هم   و ضمناً صلحي كه حضرت بهاءاللّه مي-۶

  .كنند و از شرائط و لوازم آن محسوبند هست كه معاونت و تأييد صلح عمومي را مي
الحصول   و در آن صورت قطعي قضية صلح را در قالب وحدت عالم انساني بايد مطرح كرد،-٧

  .است
ها،  ها و دولت شد بايد منتخب عموم ملّتالمللي با  اعضاي هيئتي كه مسئول تأمين صلح بين-٨

  . بايد جميع دول و ملل باشند̍هر دو، باشد، و ظهير اين محكمة كبري
 مندرج و  و باالخره رد اين نظريه كه جنگ در سرشت و طبيعت انسان يا جامعه يا تاريخ بشر-٩

  .الحصول است مندمج است، و استنتاج به آنكه صلح عمومي ممكن
اين نكتة اخير كه جنگ در سرشت انسان مخمر نيست، بحثي است كه در چند دهة قبل در 

 Violence) "خشونت و علل آن"يونسكو مطرح بود و منجر به انتشار كتابي شد تحت عنوان 
et ses causes)شناسي مطرح  شناسي، و جامعه شناسي، روان ولوژي، مردم، و در آن نظر علماي بي
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خواهي را در  جوئي و پرخاشگري، و در نتيجه جنگ شده كه ذاتي و نهادي بودن خشونت و ستيزه
  .كند وجود انسان تأييد نمي

  
اما از كساني كه در قرن نوزدهم و قرن بيستم جنگ و خشونت را جزئي از طبيعت بشر 

  :غريزة مبارزه بودند اين اشخاص را ميتوان نام برددانستند و قائل به  مي
قوانين طبيعت، چون تنازع بقا، را بر جامعة انساني تعميم و هاي اجتماعي كه   داروينيست-١

  .كردند تطبيق مي
 و  كينه و دشمني،ها را منشأ  كه تفاوت نژادي ميان گروه)١٩٠٩وفات ( كومپلوويچ لهستاني -٢

به ( "نزاع ميان نژادها"كتاب او به .  شمرد ادها را احترازناپذير، ميمنازعة ميان نژدر نتيجه 
  .توان مراجعه كرد مي) ١٨٨٣فرانسوي 

ها   بر آن بود كه تاريخ را جنگ و نزاع ميان انسان)١٨۵۴متولد ( ايطاليائي Vaccaro واكارو -٣
  .تشكيل داده است

ن تنازع ميان جوامع انساني بنياد  بر آن بود كه قانو)١٩١٢وفات ( روسي Novicov نوويكف -۴
 امروزه جايگزين نزاع فيزيكي و ،گفت نزاع ميان افكار در عين حال مي.  سازمان جامعه است
  .جسماني شده است

 قائل به غريزة نبرد Bovet فرويد غريزة كين را در مقابل غريزة عشق قرار داد، و پيِر بووه -۵
 پرخاشگري مخمر در ذات بشر است J. Dollard دالرد دانيم كه در نظرية معروف جان بود، و مي

  .و نتيجة خود بخود حرمان و ناكامي
  

و فرمايند  حضرت عبدالبهاء صريحاً نظرية تنازع بقا در تعميم و شمولش را به عالم انساني رد مي
  :گويند مي

  "حرب از مقتضاي عالم طبيعت است و صلح از اساس دين الهي؛" -
الملل در اين جهان و سبب رضايت   و صلح تعاون و تعاضد بينحرب منازعة بقا است" -

 "آسماني؛حق در جهان 
تا انسان والدت ثانويه از عالم طبيعت ننمايد يعني .  عالم طبيعت عالم حيواني است" -

تعاليم الهي اين حيوان را انسان .  منسلخ از عالم طبيعت نگردد، حيوان محض است
 ".نمايد مي
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*** 
 

  گانة ويلسون ل چهارده اصو– ١ضميمة 
از جمله الواح حضرت عبدالبهاء كه در آن به صلح عمومي اشارت رفته، و مربوط به دوران بعد از 

  :)٣٠٢، ص١منتخبات، ج(جنگ اول جهاني است، لوح ذيل است 
.  حضرت مستر ويلسن رئيس چهارده مبادي انتشار دادند كه اكثر آن در تعاليم بهاءاللّه موجود"

اميدوارم كه .  حال بدايت طلوع صبح صلح عمومي است.  وارم كه موفّق و مؤيد گردندلهذا اميد
آفتابش بتمامه بتابد و ظلمات حرب و ضرب و جدال را از بين بشر به نور الفت و وداد و اتّحاد 

  ".مبدل نمايد
 كه كدام يك تا آنجا كه اين بنده اطّالع دارد اين موضوع مورد بررسي محقّقان بهائي قرار نگرفته

  مطالب زير فقط .گانه با روح يا نص تعاليم مباركه موافق و منطبق بوده است از آن مواد چهارده
  .گام نخست در اين نوع بررسي است

  
چندي پرفسور اقتصاد .   درگذشت١٩٢۴ متولّد شد و در ١٨۵۶توماس وودرو ويلسن در 

، بعد از حدود يك سال فرمانداري ١٩١٢در سال .  سياسي و بعد رئيس دانشگاه پرينستون بود
 ١٩١۶نيوجرسي، به عنوان كانديداي حزب دموكرات، به رياست جمهوري آمريكا رسيد، و در 

حادثة بسيار .   در اين سمت باقي ماند١٩٢١نيز مجدداً به رياست جمهوري برگزيده شد و تا 
 ز طرفدارا ويلسن كه در آغالملل اول بود، و مهم حيات سياسي او ورود آمريكا در جنگ بين

وي .  )١٩١٧ (بيطرفي كشور خود بود باالخره ناگزير شد كه در كنار متّفقين به جنگ روي آورد
ها قرار داد و حتي تحقّق دموكراسي در كشور  شعار خود را جنگ براي حصول آزادي و حقوق ملّت

جاويدان در چهارده آلمان را هدف خود ساخت، و همين روحية جهاد براي دموكراسي و صلح 
به هنگام مذاكرات .   اعالم شد منعكس گرديده است١٩١٨ ژانوية ٨اصل ويلسوني كه در 

.  صلح، متّفقين، از جمله فرانسه، حاضر نشدند كه به آمريكا نقش داوري در اين مذاكرات بدهند
 خاطرش معذلك ويلسن موفّق شد كه تأسيس جمعيت اتّفاق ملل را كه بيش از همه چيز مطلوب

متأسفانه آمريكا بزودي سياست انزوا اختيار كرد و از عضويت جمعيت .  بود به كرسي قبول نشاند
معذلك جايزة صلح .  مزبور امتناع نمود، و به اين ترتيب سياست ويلسني به شكست منتهي شد
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قرار چهارده اصل، يا مادة اعالمية، ويلسن بدين .   به وي اعطاء گرديد١٩٢٠نوبل در دسامبر 
  :هستند

   احتراز از ديپلماسي پنهاني-١
   آزادي درياها-٢
  هاي گمركي  الغاء موانع و محدوديت-٣
   تقليل تسليحات-۴
  )اروپائيان(تر مستملكات، يعني مستعمرات   توزيع عادالنه-۵
  ها  تخلية سرزمين روسيه از جانب آلمان-۶
  ها  تخلية بلژيك از جانب آلمان-٧
   (Alsace et Lorraine)سترداد آلزاس و لورن  تخلية فرانسه و ا-٨
   اصالح و تصحيح سرحدات ايطاليا-٩
   مجاري –هاي اطريشي   رشد و نماي مستقل ملّت-١٠
  به دريا) صربستان(يافتن صربي   تخلية كشورهاي روماني و صربي و مونتنگرو و دست-١١
  ها و عبور آزاد در تنگهدر امپراطوري عثماني هاي غيرترك   رشد و نماي مستقل ملّت-١٢
  رسي به دريا  ايجاد يك كشور مستقل لهستان، با امكان دست-١٣
   ايجاد يك جمعيت يا مجمع اتّفاق ملل-١۴

، و محتمالً توجه حضرت ١٣ تا ۵ نظامي هستند، نظير مواد –برخي از اين اصول سياسي 
اند،  چون اشاره به اكثر فرمودهاما .   بوده است١۴ و ۴ تا ١عبدالبهاء در درجة اول به مواد 

توان گفت كه به استناد محكوميت غلبة كشوري بر كشور ديگر و استعمار، برخي از موارد  مي
 كه آزادي نسبي به ملل غيرترك ١٢ديگر هم با روح تعاليم بهائي سازگاري دارد، منجمله مادة 

ضي كشورها و رهائي آنها از يوغ ، يا موادي كه به استقالل بعدهد در داخل امپراطوري عثماني مي
  .شود سلطة بيگانه مي

  
   طرق وصول به صلح– ٢ضميمة 

بعد از جنگ جهاني دوم هم تالش براي برقراري صلح متوقّف نگرديد، بلكه شدت و وسعت 
 " تاكنون١٩۴۵المللي از سال  روابط بين"در كتاب  D. Collardكوالرد  .  بيشتري حاصل كرد
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ي مختلفي را كه براي وصول به صلح عمومي در نيمة دوم قرن بيستم برگزيده ها راه) به فرانسه(
  :ح صورت داده استشده به اين شر

 صلح از طريق محدود كردن دائرة كشورهاي اتمي و -١
هاي استراتژيك، نظير  مخالفت و ممانعت از به كار بردن سالح

  .اتم
  .ها  صلح از طريق اقداماتي در جهت محدود كردن سالح-٢
دادن به جنگ سرد بين دو بلوك   صلح از طريق پايان-٣
 هاي سال(آميز  زيستي مسالمت  و برقراري دورة همدرتقابر

١٩۶٩١١٩ –٣(.  
 صلح از راه توسعه و تحول روابط، خصوصاً تجاري و -۴

اقتصادي، ميان كشورهاي شمال و جنوب، هر چند انديشة نظم 
  .رموفّق از كار درآمدالمللي در عمل طرحي غي نوين اقتصاد بين

المللي و حصول   صلح از طريق ترويج احترام به حقوق بين-۵
  .امنيت جمعي

صلح از طريق ادارة جهاني محيط زيست و صيانت و  -۶
  .حمايت آن

بشر و احترام به حقوق داشتن حقوق   صلح از طريق حرمت-٧
  .ها ملل و اقليت

ح ابعاد متعدد دارد كه همه بايد در آن واحد كند كه اوالً صل نفس اين صورت حكايت از آن مي
مورد توجه و اقدام قرار گيرند؛ و ثانياً آنكه صلح سياسي با ترك مخاصمه به تنهائي كفايت 

در اين فهرست بعضي اقدامات مهم ديگر از قلم افتاده است، از جمله مبارزه با فقر .  كند نمي
هاست، از جمله تنظيم رشد جمعيت در  نظمي و بيها  مفرط و گرسنگي كه خود از عوامل ناآرامي

 ناسازگار نباشد، از جمله ايجاد مؤسساتي ممالك فقير به طوري كه با افزايش منابع و امكانات
  .آميز براي حل اختالفات فيمابين از طريق حكميت يا ديگر طُرُق مسالمت
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   لوح سالم عام– ٣ضميمة 
پس از مراجعت از سفرهاي اروپا و آمريكا، و در ايام  لوح مباركي است كه "صوت سالم عام"

  :عمدة آن به شرح زير استنكات .  الملل اول، نگاشته شده جنگ بين
سالة آن حضرت در غرب و انتشار تعاليم حضرت بهاءاللّه در   يادآوري اسفار سه-١

  .مسئلة جنگ و صلح
ي را دعوت به صلح  حضرت بهاءاللّه در الواح به ملوك و سالطين عالم انسان-٢

  .فرمودند و به صريح عبارات هشدار داد كه عالم انساني در خطر جنگي عظيم است
 حضرت عبدالبهاء نيز در سفرهاي خود عقالي غرب را به همين موضوع متذكّر -٣

  .فرمودند، ولكن نتيجه نبخشيد
  .رسد  حال فرياد و فغان همگان از جنگ به اوج آسمان مي-۴
  .فرمايند كه آبي بر اين آتش پرشعله بريزند لل را دعوت مي دول عالم و م-۵
اين جنگ جهانگير را به صلح و " فرمايند در پايان لوح مناجاتي است كه در آن مي -۶

  ".آشتي مبدل فرما
  

برده در اين مقاله به  معرفي اشخاص نام(ها  شناسنامة شخصيت – ۴ضميمة 
  )ترتيب ذكر آنها

 ميالدي كه قشون را تجديد و ۶۴١ و ۶١٠زانس در فاصلة  امپراطور بي–هراكليوس 
  دهي و تقويت كرد سازمان

  ، شاگرد سقراط.)م. ق٣۴٨ تا ۴٢٨ ( فيلسوف شهير يوناني–افالطون 
  ، صاحب تأليفات متعدد )م٢٢٢ تا حدود ١۶٠-١۵٠( نويسندة مسيحي رومي –ترتولين 

  )م۴٣٠ -٣۵۴ (ائي از آباء كليساي مسيحي، اصالً آفريق–سنت اگوستن 
  )م١٢٧۴-١٢٢٨( عالم علوم الهي و فيلسوف ايطاليائي –سن توما داكن 

  )م١۶١٧-١۵۴٨(ها بود   عالم الهي اسپانيائي كه بر طريقة ژزوئيست–فرانسيسكو سوارز 
  )م١۵٣۶-١۴۶٩ ( هومانيست هلندي–اراسموس 

مالي در زمان هانري  مرد سياسي فرانسوي، صاحب مقام و منصب عالي در امور –دوك دوسولي 
  )م١۶۴١-١۵۶٠(چهارم 
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، مؤسس ايالت پنسيلواني و شهر فيالدلفي در )م١٧١٨-١۶۴۴( كويكر انگليسي –ويليام پن 
  آمريكا

 كه محتمالً كشيش بود و )م١۶۴٨-١۵٩٠ ( نويسندة فرانسوي– (Cruçe)اِمريك كروچه 
   .المللي پيشĤهنگ انديشة داوري و حكميت بين

، آخرين امپراطور روسيه بود و جانشين پدرش، )١٩١٨-١٨۶٨( الكساندرويچ –نيكالي دوم 
هاي زمان خود پيشنهاد تقليل تسليحات و  به تمامي قدرت.  ١٨٩۴الكساندر سوم، در سال 

المللي به  كنفرانس صلح بيناولين .  تأسيس محكمة داوري اختالفات بين دول را عنوان كرد
  .)١٨٩٩( همت او در الهه برپا شد

، صاحب )١٧۴٣-١۶۵٨(دوست فرانسه   شارل ايرن كاستل خيرانديش و انسان–آبه دو سن پير 
  .)١٧٢٨ (اي از آن  و خالصه)١٧١٣(طرح صلح دائم 
  .، صاحب تأليفات متعدد)م١٧٧٨-١٧١٢ ( نويسنده و فيلسوف ژنوي–ژان ژاك روسو 

ي وسيعي در بارة نظرية  كه كارها)١٨٠۴-١٧٢۴ ( فيلسوف بزرگ آلمان– )امانوئل(كانت 
  . از اوست"نقد عقل عملي" و "نقد عقل محض"معرفت و اخالق به ثمر رساند و 

  .)م١٨۶۵-١٨٠۴( اقتصاددان و صاحب صنعت و مرد سياسي بريتانيائي –ريچارد كوبدنز 
  .، متأثّر از فلسفة نشو و ارتقاء دارويني)١٩٠٣-١٨٢٠( فيلسوف شهير انگليسي –هربرت اسپنسر 

جوي و با  ، مردي صلح)١٩١۴-١٨۵٩( مرد سياسي، فيلسوف، و مورخ فرانسوي –ژورس ژان 
  .سوسياليسمهاي شناختة  المللي و از چهره گرايش بين

  . و از مؤسسان حزب كمونيست آن كشور)١٩١٩-١٨٧١( سوسياليست آلماني –كارل ليبكنخت 
طرفي كليسا را  اني اول بيدر جنگ جهوششمين پاپ كه  وپنجاه  دويست–پاپ بنواي پانزدهم 

پيشنهادهاي او در مورد صلح مورد توجه مسئوالن ممالك غالب قرار .  )١٩٢٢-١٨۵۴(حفظ كرد 
  .نگرفت

، از مدافعان پرحرارت صلح و همكاري )١٩٣٢-١٨۶٢( مرد سياسي فرانسه –آريستيد برياند 
  .المللي بين

هاي فعال را وارد تعليم   كه روش)١٩۵٢-١٨۵٩( فيلسوف و عالم تربيت در آمريكا –جان ديوئي 
  .و تربيت كرد

  .)١٩٧٠-١٨٧٢ (دان و فيلسوف بريطانيائي  رياضي–برتراند راسل 
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 به )١۶٩١-١۶٢۴( )Fox(اي مسيحي كه توسط جرج فكس   فرقه– )Quakers(كويكرها 
 مهاجرت اي از آنها به آمريكا اين فرقه فاقد كشيش است و به علّت تضييقات عده.  وجود آمد

 نفوذ بسياري حاصل ١٨ و ١٧ و در آنجا، به علّت وجود ويليام پن، در قرون )١۶۵۴از (كردند 
  . كردند و تأثير نهادند

  
   جلد چهارم– مكاتيب عبدالبهاء چند لوح ديگر در – ۵ضميمة 

در جلد چهارم مكاتيب حضرت عبدالبهاء چندين لوح مبارك در موضوع صلح عمومي انتشار يافته 
  :اين الواح عبارتند از.   متأسفانه مخاطب و سال صدور آنها تصريح نگرديده استكه
  )۴۵-٣۵صص( " ...جوي محترم  اي حقيقت" لوح خطاب به -١
  )١١٨ -۴١١صص ("... جهان را ظلمت غفلت احاطه نموده –اي ياران دل و جان " لوح -٢
 "... عظيم است  كنفرانس صلح ملل اعظم نتائج اين قرن–شخص محترما " لوح -٣
 )٢١۶-١۶٠صص(

 
  ها يادداشت

وقتي در قطب عالم علَم افرازد بلي تمدن حقيقي ": فرمايند  مي)٧۶-٧۵صص(نيه د م رسالةدر -١
 صلح عمومي را در ميدان مشورت ةقدم پيش نهاده مسئل... كه چند ملوك بزرگوار بلندهمت 

  ".گذارند
اي تحت عنوان  مين رجوع شود به مقالهز غربمخواهي در   صلحةيخچردر مورد تا -٢

Pacifisme دانشنامة تاريخ در Mourre ١٩٩۶سال  ( مجلّد۵ به زبان فرانسه در(.  
جناب اديب طاهرزاده آن لوح را .  در مورد تاريخ نزول لوح مقصود اطّالعي دقيق بدست نيامد -٣

 سال اخير حيات حضرت ١۵اند، يعني   آورده١٨٩٢ تا ١٨٧٧در شمار الواح نازله در سالهاي 
  .بهاءاللّه

  .٩۵-٨۵سفينة عرفان، دفتر پنجم، صص . ك. ر-۴




