
همه انســانها را از طینت واحده مي داند؛ اما برای 
حق طلبــی، حق جویی و توجه بــه فضیلت های 
انسانی ارزش قائل است و میان انسان ها بر اساس 

توجه آن ها به این معیارها تفاوت قائل است.
وجــود جهاني متحد که آحاد آن همدل و همیار 
و همراه باشــند، درصورتی مــورد عالقه مؤمنین 
اســت که بر اســاس تعالیم دین و در مسیر خدا 

حرکت کند.
بهائیتــي که مدعــي وحدت عالم انســاني 

اســت، حكم به شدت بدوي طرد روحاني 
را چگونه توجیــه مي کند؟ طرد در بهائیت 

آنچنان وحشــیانه است که از طاعوني شمردن 
فرد هم ســخت تر به حســاب مي آید که در 

صورت طرد شــدن فرد، نزدیک ترین افراد به او 
مثل پدر و مادر و فرزند و همســر حق گفتگو و 
ارتبــاط با وی را ندارند وشــاید بتوان طرد را از 
مرگ هم ســخت تر و ناراحت کننده تر دانست. 
جالب اســت بدانیم طرد روحاني گاهي با دالیلي 
بســیار پیش پا افتاده اتفاق افتاده است. به عنوان 

مثال  ســفر بهائیان به اســرائیل براي زیارت باید 
دقیقا توسط تشــكیالت برنامه ریزي شود و یک 
بهایي حق ندارد بدون اجازه آنها به اســرائیل سفر 

کند واال طرد خواهد شد.
پرســش پایاني در این باره این است که چرا هم 
اکنــون در اثر تعلیمات به اصطــالح الهي بهائیت 
و وجود شــعار وحدت عالم انســاني، گروه هاي 

متعددي از بهائیت جدا شــده و تحت عناوین: 
بهائیــان ســابق، بهائیان واقعــي، بهائیان طرد 

شده، بهائیان همجنس گرا و بهائیان اصالح 
طلب، بدون هیــچ گونه وحدت و تفاهمي 

در حوزه هاي مورد عالقه خود مشغول فعالیت 
هستند؟



مبینید، همه بار یک دار و برگ یک شاخسارید.«)))
 عبدالبهــاء در تبیین وحدت عالم انســانی می 
گوید: »جفاکار را مانند وفــادار به نهایت محبت 
رفتار کنیــد و گرگان خونخــوار را مانند غزاالن 
ختن و ختامشــک معّطر به مشام رسانید.«)))  اینک 

بهائیت باید توضیح دهد که:
به صورت واضح مقصود از وحدت عالم انساني 

چیست؟ 
راه کار و مكانیزم دست یابي به این وحدت 

کدام است؟
ایجــاد وحدت مــورد نظر،  در صورت 

رهبــران و متصدیان اداره جهان متحد با توجه 
به وجود آراء متعدد و متشتت چگونه انتخاب 

خواهند شد تا حقوق اقلیت ها نیز رعایت شود؟
اگر مراد از وحدت عالم انســاني این است که 
نفرت، تجاوز و تعصبات  ســوءظن، حســادت، 
فردي را کنار بگذاریم و در یک جمله سعي کنیم 

همگي انسان هاي خوبي باشــیم که موضوع تازه 
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اي نیســت؛ بلكه همه ادیان الهي این را گفته اند. 
اگر مقصود احتــرام متقابل ملتها بــه همدیگر و 
رعایت حقوق جوامع توســط یكدیگر است، در 
بهائیت این موضوع مصداق ندارد. به عنوان نمونه 
عبدالبهاء در یكي از ســخنرانیهاي خود، در مقام 
تعریف و تمجید از ســیاهان آمریكایي و مقایسه 
آنان با ســیاهان آفریقایي، ســیاه پوستان را مورد 

اهانــت قرار داده و آنها را گاوهایي به صورت 
انسان مي داند. وي مي گوید:

»مثال چــه فرق اســت ميان 
ســياهان افريک و ســياهان 

امريــک، اينها خلق اهلل البقر علي 
صوره البشــرند،  آنان متمدن و 

با هوش و ...«)))
وحدت عالم انســانی بدون توجه به تفاوت های 
فكری، عقیدتی و نحوه تعامالت اجتماعی اساســا 
مورد قبول اسالم نیســت، بلكه با خرد و وجدان 
آدمیان کامال  مغایرت دارد. اســالم اگرچه با عدم 

فرق گذاشــتن بین سیاه و ســفید، غنی و نیازمند، 
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وحدت عالم انسانی 
عبدالبهــاء در ســفرتبلیغي خود بــه اروپا و 
امریكا، در مجامع، کلیساها وکنائس مختلف به 
سخنراني پرداخته و به عنوان تبیین کننده آثار 
بهاءاهلل اصولي را در )) ســرفصل به عنوان 

تعالیــم بهائیت معرفي کرد و مدعی شــد که 
این تعالیــم بدیع و بكر و منبعث از آورده های 

بهاءاهلل است. یكي از تعالیم دوازده گانه بهائیان 
وحدت عالم انســانی است. شوقي افندي وحدت 
عالم انســاني را در رأس تمام تعالیم بهائي معرفي 

کرده است.
 بهــاءاهلل می گویــد: »ای اهل عالم، ســرا پردۀ 
یگانگی بلند شــد، به چشــم بیگانگان یكدیگر را 


