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 ای از ترجمه
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 1992دسامبر    10

تألیفات بازنگری  گذاری  ، با سیاست گران بهائی از جمله خود شماپژوهش آگاهند که برخی بیت العدل اعظم

تشخیص داده  اید ذکر نموده شما ت این مشکالت را مواردی متفاوت از آنچهعلّ معهد اعلی  اّمادارند.  مشکالتی 

 :دانندهای اصلی این مشکل می ریشه را زیر نکات

ن.  یک گرایش چنین بوده است  پژوهشگران بهائی از امر مبارک و تعالیم آاز  بعضیمحدود  بسیار کم و درک .1

درک  که آثار نادیده گرفته شود در حالی تروسیع فهم و   مخصوصی اخذ شودهای محدود  در زمینه که تخّصص 

مورد   های خاّص رشته در  شانبینش موجب تنویر بلکه  خواهد ساخترا غنی  ان نه تنها روح آن تعالیم

 . خواهد شدنیز  شانه مطالع

 

حضرت بهاءاهلل  فرض است که آییناین پیشمتأثّر از  قویًّا که امر مبارک و نظم اداری نسبت به  ینگرشداشتن  .2

هایی است که در اغلب موارد از خصوصیّات آن ادیان گرایش  باشد، مبتال بهمیها مانند سایر ادیان و سازمان ه

 با همان بدگمانیامری .  مؤّسسات دارد در بر  را غیر اخالقی ش مالحظات هایو انگیزه ،استها و سازمان 

تا  ،درک توانایی  عدم طرز فکری موجب.  چنین شودمی  نگریستهتی های" سنّ "سازمانبه  که شوندمی  نگریسته

 .دارندآن  ۀارائ در سعی  که بیت العدل اعظم گرددمی نکاتی  ،چه رسد به قبول

 

 طرفانه واست نگرشی بی  قادرمتداول دانشگاهی    مجّهز به تعلیماتفرد   اینکه فقط یکفرضی مبتنی بر پیش .3

 ناچیز شمردن سؤاالت مطرح شده توّسط افراد   بهفرضی که ، پیشنکات مورد نظر داشته باشد  درک درستی از

 . انجامدمیشرایط الزم"  فاقد"

 

زیر سؤال بردن    معتقدندگرانی که پژوهش ز طرفابهائی  آیینهای استیناف در  فرایند  استفاده از قصور در .4

د.  طبیعی است که  شباه می غیر صحیح و ناموجّ کاری تألیفات بهائی  های بازنگری  شان توّسط هیئت ت اجنوشت

 حدّ یا به  و  شوندمیدر نظرات خود دچار اشتباهاتی گاه ها گه اعضای این هیئت  ،اهلل توسعۀ امر در مرحلۀ کنونی  

بین مؤلّف  از طریق گفتگو  یی الزم استها نظرنقطهمانند.  چنین اشتباهات و  مینامعقولی از درک مطالب باز  
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تواند به محفل می مؤلّف بخش نباشد ها رضایت بازنگری برطرف گردد.  اگر نتیجۀ این گفتگو اعضای هیئت و

تواند استیناف خود را به بیت العدل اعظم مشکل را حّل نکند می آن همو اگر دهد روحانی ملّی استیناف 

 . تقدیم نماید

 

گران نتوانند فرایند بازنگری را برای همکاران غیر بهائی شود که پژوهشسبب می   به نوبۀ خود های فوقگرایش .5

 نمایند که در یک محیط دانشگاهی قابل قبول باشد.  توجیه به نحوی خود

عمال می  به مانند چاپ" "اجازۀ روشیک پیشنهاد شما مبنی بر اینکه  شود آنچه در کلیسای کاتولیک ا 

  روش ند مشکالتی که اینفرمود رمقرّ رسید.   بیت العدل اعظم به لحاظ بازنگری خواهد بود،ارجح از سیستم فعلی 

 برای شما توضیح دهیم. را راه خواهد داشت مبه ه

کلیسای   بهائی همانند گرایش کرد که گرایشاننده ایجاد خواهد را در خو تصّور نادرست این  از همه اّول

  ممنوعه و  نوشتجات"فهرست" تداعی این تخیّل خواهد شد که در دیانت بهائی هم یک  موجب است وکاتولیک 

 .وجود دارد توانید تصّور کنیدشک می کلّیّۀ مسائل وابستۀ دیگر که شما بدون

هایی که :  کتاب وجود دارد مطبوعات بهائینوع دو تقویت خواهد کرد که را این مفهوم نادرست  اینکهدوم 

موجب   باشد و بدین ترتیبشخصی افراد بهائی می آزاد  گر عقایدت "رسمی" است و تألیفاتی که بیانحاوی نظرا

آثار حضرت اعلی،  بین آثار مختلف وجود دارد:  بهائی آیینکه از دیدگاه  شودای میتفاوت اساسی  پنهان شدن

 حضرت بهاءاهلل، حض
ّ
 با  گیهم، العدل اعظمامراهلل و تصمیمات بیت رت عبدالبهاء، توقیعات حضرت ولی

 وجه هیچ ند ولی به معقول اگرچه به نوبۀ خودکه از طرف دیگر  بهائیتألیفات  سایر و طرفاز یک ، مرجعیّت

است   ضمانتیا بلکه تنه صحیح بودن مندرجات آن نیستکتابی از مرحلۀ بازنگری دلیل عبور .  ندارندمرجعیّتی 

را به نحو جّدی مخدوش  شاحکام یا دیانت بهائی و به نظر آن محفل،کتاب آن  برای محفل ملّی مربوطه که

 نماید.نمی

بهائی یک امر موّقتی و   آیینکه فرایند بازنگری در  خواهد ساخت پنهان سّوم آنکه این حقیقت مهم را 

به طور را الهی پیام   ان نیزاگر کتب منتشره توّسط بهائی ای کهاهلل است، مرحله منحصر به مرحلۀ کنونی توسعۀ امر

 گردد.مردم   شدیدتواند سبب گمراهی د می نمخدوش نمایجّدی 

ر مقالۀ منتشر شده توّسط  د عمده اشتباهات بعد از مالحظۀ یک محفل روحانی ملّی  اید کهنموده پیشنهاد 

ای نگاشته آن تواند از دارالتّحقیق بخواهد که "برای نشریّۀ مورد نظر نامهمی  علمی ۀنشریّ یک فردی بهائی در  

آن نشریّه تمایل زیادی به  ویراستارانو اینکه بیان کند،  ورقیذکر شواهد الزم از نصوص در پارا با  های نادرست

گونه   گران بهائی از داشتن چنین موقعیّتی برای بحث آزاد در اینپژوهش و هند داشتهایی خوادریافت چنین نامه
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.  مؤّسسات بهائی به  باشدمی  تبعیض و دخالت جدیدینوع این پیشنهاد آغازگر   1".موارد استقبال خواهند نمود

  هبمایل نیستند نه تنها زیرا  کنندمکاتبه می های آنها در بارۀ امر الهی نوشتهبرای تصحیح  مختلف نشریّات با ندرت

  اشتباهاتی نویسند بلکه تصحیح چنینمطالبی می  امر مبارککه در مورد  بپردازند نویسندگانیترویج مباحثۀ علنی با 

 سال آن می کوشش وقت و  ندرت به صرفبه 
ّ
منان  ، از دشانهای آینده تعداد زیادی از غیر بهائی ارزد.  طی

  مؤّسساتبرای راهی منتشر خواهند نمود.   بهائیآیین ، مقاالتی در مورد اهلل داران پرشور امرسرسخت گرفته تا طرف

.  پس چگونه  دنکتبًا تصحیح نمای شده را منتشر شمار  بی  د اشتباهات  نکه بتوان به هیچ وجه موجود نیست بهائی

 ؟ نمودنویسندگان بهائی را توجیه  َکتبی اشتباهات فقطتصحیح  توانمی

را به عنوان راهی مورد بررسی قرار دهید که از طریق زیر  هایگامکه شما  نمایندم توصیه می العدل اعظبیت 

شان تصّور  ألیفات تبازنگری رفع نمایند که برخی از افراد علّت آن را  ی رامشکالتتوانند بهائی می   گرانپژوهشآن 

 :کنندمی

اقدامی حضرت عبدالبهاء  توّسط یک سیستم موّقت بازنگری برقرار کردن که اینبدون قید و شرط پذیرش  •

  صحیح بوده است
ّ
ملغی   هنوز را  که این سیستممبنی بر این امراهلل و بیت العدل اعظمو تصمیمات حضرت ولی

 . باشدمیاند مطابق با ارادۀ الهی ننموده

 

منابع   از سرچشمه گرفته اشتباهات و شده توّسط بهائیان  پخشاساسی میان اشتباهات  یتفاوت و قبول تشخیص •

 بلکه کوششی بهائی نیست آیینغیر بهائی.  سیستم بازنگری برای جلوگیری از اشتباهات و یا حمالت علیه 

 .خود  نوشتجاتدر  ط بهائیان توسّ  اشتباهاتاین از انتشار  ممانعت برای است

 

با مفهوم  آن ۀارائ  تالش در راه وگذاری سیاست ت واقعی این  درک حکمت و ماهیّ ه سعی و کوشش در را •

 . خوددانشگاهی به همکاران صحیحش 

 

نه با تحقیر نسبت به  بنگرند اعتماد و محبّت ۀبه دید گران بهائی به دوستان بهائی خودپژوهششایسته است که  •

کیشان خود هم گران بهائی پژوهششایسته است که شان.  های انگیزهگمانی نسبت به بد نه با و  مدارک تحصیلی

از ایشان خواسته   بهائیهای آیین گذاریکه سیاست  سعی در انجام خدمتی دارندکه ببینند  صادقی را بهائیان

ظر بدون درنگ و آزادانه گفتگو نمایند.  اگر به ن  کنندمی با مسئولین بازنگری در بارۀ نکاتی که مطرح  و است

نمودن موضوع به بیت العدل دهد برای روشن رسد که محفل ملّی اجازۀ چنین مباحثات آزادی را نمی می

 مشکالتی داشته و  که در برخی موارد فرایند بازنگریهستند  کامًال آگاه  معهد اعلی.  اعظم استیناف نمایند

 

 ترجمه قسمتی از نامۀ دریافت شده  1
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گران با این فرایند همکاری کنند و به  وهشوقتی برطرف خواهد شد که پژکارآیی الزم را ندارد.  این گونه نواقص 

 رآیی آن را مورد سؤال قرار دهند.جای ترویج جّوی از خصومت و بدگمانی متقابل، آزادانه کا

 

توضیح   رود کهانتظار می  بهائیدانشگاهیان از ، شودغیر بهائی مطرح قین محقّ  از طرف بازنگری مسئلۀ اگر •

و است  تایانهم بازنگری وجه مشابهی از بهائی بازنگری ،انت بهائیدی ۀآغازین توسع ۀکه در این مرحل دهند

با افرادی را  توانزمان تنها در میان بهائیان می  مقطع از  در اینکه  زیرا کنند استقبال میاز آن   بهائیمحّققین 

 خواهندمی که  مهّمی راتا بتوانند نظرات  یافتبه حّد کافی گسترده و عمیق از دیانت بهائی و تعالیم آن  درکی

باید قادر گران پژوهش هاین مطالب البتّ  ۀبیان صادقان برای  ارائه دهند. گیرنددر نظر  خود قبل از انتشار تألیفات

 .بوده باشند کر الذّ فوق  هایبه پذیرش دیگر گام

توانند شما "می   ۀکه به گفت ایدذکر کرده  رابهائی  انپزشکمانند صی  های تخّص زمینه دیگر در  احبّا موقعیّت

بهائیان    ۀیّ .  کلّ چنین نیستموضوع   2".بهائی دنبال کنند  مؤّسساتخود را به عنوان یک بهائی و بدون دخالت شغل 

  خانواده و تنظیمبهائی هستند.  طرفداری از سقط جنین به عنوان روشی برای  وازینقوانین و م رعایتف به موظّ 

پزشک بهائی  قابل قبول نخواهد بود و یا یک روان  واضحًا یک پزشک بهائیتوّسط  سیس کلینیک به این منظورأت

 روابط جنسی قبل از ازدواج باشد.مدافع  علنًا تواندنمی

لو یجد احد حالوة البیان الّذی ظهر من فم مشیّة  " ،فرمایندمی  را مخاطب قرار داده حضرت بهاءاهلل کل

" و نیز لطافرض کلّها لیثبت امرًا من اوامره المشرقة من افق العنایة واألئن األاالّرحمن لینفق ما عنده ولو یکون خز

حکام بین الّسهام الثبات األاّن الّذی وجد عرف الّرحمن وعرف مطلع هذا البیان انّه یستقبل بعینیه " ،فرمایندمی

 ".ناماأل

د که  نمتذّکر شویم که معهد اعلی با این گفتۀ شما کامًال موافق مقّرر فرمودند در خاتمه، بیت العدل اعظم

   است.به دیانت بهائی حائز اهّمیّت بسیار  ،ایکفایت در هر زمینهجلب همۀ افراد با  براستیو  متفّکرین،جلب 

 گرفتن اّما نه از طریق نادیده  تأثیرگذار بارزی در این فرایند باشندتوانند هستند می  متفّکرین از بهائیانی که خود

ه عنوان گر ساختن نظم اداری باز طریق جلوه نه  و فرض گردیدهاساسی  ایمان و سلوک که بر همۀ احبّا   موازین

 . است آزادی اندیشه و بیان که مانعمقّرراتی 

 

 

 ترجمه قسمتی از نامۀ دریافت شده  2
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  العدل اعظمهایی از نامۀ داراالنشاء بیت قسمت 

 خطاب به یکی از احبّا
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 1993اکتبر    5

ای این بهائیان از هر شغل و حرفه همۀ قبل از انتشار،  گذاری رایج برای بازبینی  تألیفاتسیاست  در خصوص

مان با هدف نیل به مقصد حضرت بهاءاهلل برای عالم  دارند که در مقتضیات تالش همگانی بر عهدهرا   وظیفۀ خطیر

تر این ظهور و  درک عمیق  نیل به خود جهتاستفاده از منابع عقالنی  مساعی برایانسانی تأّمل نمایند، از جمله 

گیری این مسیری كه مؤّسس ظهور الهی بدین منظور به كار بردن اصول آن.  جامعۀ بهائی برای پی تالش برای 

 اند.كه آن حضرت تأسیس فرموده  نمایدصریحًا و مؤّکدًا مقّرر فرموده از طریق مؤّسساتی عمل می 

و اختیار  عمل    ی جداگانهز این فرایند  ارگانیک نیست و معیارهافّعالیّت جدا ا یک مجهودات پژوهشی

گران بهائی در بارۀ از پژوهش  از مشکالتی كه برخی  بخشیبیت العدل اعظم معتقدند كه   خارج از آن را ندارد.

های  فّعالیّتدر كه این قبیل دوستان خود را گیرد تواند از این نکته سرچشمه مسئلۀ بازبینی قبل از انتشار دارند می 

آزادانه و با همان استقالل روحانی كه  بتوانند بینند که کنندۀ تمام عیار در این فرایند نمی مشارکت شان پژوهشگرانه

.  آنچه جامعۀ بهائی به آن اشتغال دارد همانا ارائۀ خلقی جدید در عالم عمل نماینددر سایر امور زندگی دارند 

پژوهان خود  صمیمانۀ دانش  یاری رک نیازی شدید به مساعدت بی قید و شرط ومنظور امر مبا به اینشهود است و 

های دیگر  مجهودات بهائی، اند که به مانند همۀ زمینه دارد.  بیت العدل اعظم سعی در یادآوری این نکته نموده 

نهفته است و در آثار ، شرایطی که در ماهیّت این فرایند پذیردانجام این مساعدت تحت شرایط خاّصی صورت 

 الهی تصریح گردیده است. 

مؤّسسات  از شود بلکهالزامات البتّه در معیارهای رایج مؤّسسات دانشگاهی غرب منعکس نمی  گونه این

که با تمام قلب، خرد، و ارادۀ خویش حّد اکثر کوشش را مبذول   شوددعوت می پژوهان بهائی هر دو بهائی و دانش 

که مقتضای امر حضرت بهاءاهلل است ایجاد   پژوهیدانش راهنمایی برایبرای فّعالیّت و  ییدجدهای دارند تا الگو

نمایند.  بیت العدل اعظم معتقدند که اگر شما افکار خود را به این هدف معطوف نمایید به بهترین وجه به منافع  

جود چه علمی، سیاسی، اجتماعی و  های موو الزامات سیستم  هاروشتأکید بر فقط اهلل خدمت خواهید نمود.    امر

های جامعۀ انسانی ارائه نداده و یا  ای برای نابسامانیکنندهگونه پاسخ قانع  یا اقتصادی که به وضوح تا کنون هیچ

 باشد.خود نیست، عمًال کمکی مفید در این راستا نمی  ناکارآمدیآمادۀ قبول پیامدهای ناشی از  
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گرایی خود، به  ت شویم که برای اثبات اّدعای عینیّ ای  مقّررات دانشگاهیوقتی ما به سادگی تسلیم آن 

شود، هم به خود و هم  ای توّسط متفّکرین برجسته زیر سؤال برده میفرضیّاتی متوّسل شده است که به طور فزاینده

ت مؤّسساتی را که  .  در حالی که دانشگاهیان غیر بهائی ممکن اسآوریمشدید وارد می ای به دیانت بهائی صدمه 

توّجهی و تنها به عنوان یكی دیگر از "مؤّسسات مذهبی" پنداشته، از اند با بیحضرت بهاءاهلل تأسیس فرموده 

تحقیقی جّدی در مورد حقایق این ظهور الهی سر باز زنند ولی برای فرد بهائی طبعًا غیر ممکن است که به دنبال 

 آنان در این مسیر تهی قدم نهد. 

تواند در نظر برخی دانشگاهیان غیر گذاری بازبینی تألیفات می دل اعظم آگاهند که استمرار سیاست بیت الع

.  در شرایطی که نشر تألیفات از اهّمیّت خاّصی برای پیشرفت و  آورد ای بر نام نیک دیانت بهائی واردبهائی خدشه 

ّعالیّت شود و یا آن را به تأخیر اندازد باید موجب  برخوردار است، هر نوع الزاماتی که مانع این ف امر مبارک شناسایی

 چشم براهای که مشتاق پیشرفت او و پژوه بلکه برای مؤّسسات جامعه بسی نگرانی باشد نه تنها برای شخص دانش 

ای نیست که بسیاری از احبّا در کوشش برای  است.  اّما آیا این دقیقًا همان تنگنای روحانی اوهای مؤثّر مساعدت 

اند؟  در بسیاری از مواقع، به خصوص در اقالیم در حال توسعه،  مت به اهداف امر حضرت بهاءاهلل با آن مواجهخد

ای با تعالیم و مقصد حضرت  پوشیدند زیرا چنین گزینهمشاغل مهّم سیاسی چشم می  از فرصت احبّای باقابلیّت باید 

توانستند به آسانی موّجه پندارند.  د خدمت به عموم می بهاءاهلل هماهنگ نبود، مشاغلی که ارزش آن را به استنا

ای و هم عالیق موّجه خانوادگی خود را كنار گذاشتند تا بتوانند به بسیارند مؤمنینی که هم حیات حرفه همچنین 

 مناطق نامساعد جهان مهاجرت کنند. 

های پژوهشی جدیدی  روشبحران تمّدن کنونی در بسیاری از نقاط دنیا واضحًا متفّکرین را به جستجوی  

های روحانی، اخالقی، فرهنگی و اجتماعی که تا به حال با آن رو به  هایی که بتواند با پدیده واداشته است، روش

رو نشده بودند سازگاری نشان دهد.  هیچ بخشی از جامعۀ بشری همانند جامعۀ بهائی برای پیشروی در این 

انی که به کمک امر حضرت بهاءاهلل مستمّرًا در حال رهایی یافتن از به  در مقام اجتماع کسز نیست.  ها مجهّ کوشش 

شان شکل گرفته، جامعۀ بهائی رویکردی یکتا  هایی هستند که در آن عادات فکری جاذبۀ" فرهنگ   ۀاصطالح "قوّ 

به دّقت و   ای بیش از پیش مؤثّر برای تقلیب اجتماعی بایداین رویکرد به عنوان وسیله   برای کشف واقعیّت دارد.

فرصت   موقعیّت خواهان آن است که این پژوهیالگوی جدید دانشیک شّدت تمام پرورش یابد.  فراهم نمودن 

ای هستند، مند از مواهب دوگانه نماید که بهره بهایی را برای خدمت و موّفقیّت به آن دسته از بهائیانی اعطا می گران

تواند  هایی که اجتماع معاصر میآورددیده در بهترین دستی تعلیم ایمان روحانی و هم استعداد عقالن هم نعمت 

 عرضه نماید. 

نیز دعوت  طور که از دیگر احبّا همان نمایند،گران بهائی دعوت از پژوهشتوانند بیت العدل اعظم تنها می 

پاسخ  ،دانندکن می تا به این وظیفۀ خطیر تاریخی به هر طریق و به هر اندازه که هر یک شخصًا آن را مم کنندمی

پژوهی بهائی نیز دهند.  معهد اعلی مطمئن هستند که همانند همۀ دیگر میادین خدمات بهائی، در زمینۀ دانش
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منابع ضروری به تدریج آماده خواهد شد و الگوهای مورد نیاز  تحقیق و مطالعه در اثر فرایند مشورت بهبود خواهد 

مدت آوازۀ امر مبارک را در مقابل هر نوع سوء تفاهمات و  قیّتی در درازیافت.  معهد اعلی معتقدند که چنین موفّ 

پژوهان بهائی در  حال دانش العمل مثبتی که تا به انتقادات احتمالی فعلی به خوبی محافظه خواهد نمود.  عکس

 باشد.گرمی عمیق بیت العدل اعظم می اند براستی باعث دل ها ارائه داده بسیاری از حوزه 
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موجود در   بهائی برای دسترسی روزافزون به منابع مهمّ مطمئن باشید که بیت العدل اعظم نیاز پژوهشگران 

الحقیقه تصّور آن مشکل است  آرشیو مانند متون اصلی اسناد تاریخی چون "مطالع االنوار" را مورد نظر دارند.  فی 

 امر الهی و دفاع از مصالح آن نقشی حیاتی به عهده دارند بدون چنین ۀاهلل که در اشاع که چطور این خادمان امر

بتوانند به اجرای وظایف خود نائل گردند.  اهّمیّت جّوی عمومًا آزاد در بارۀ آثار مقّدسۀ بهائی و منابع منابعی  

 روشن و تأکید بر آن لزومی ندارد. معهد اعلی اش برای پیشبرد مصالح امری برای تاریخی

نابع انسانی و مکان و تسهیالت  برای پاسخ مقتضی به این نیاز، مرکز جهانی بهائی در حال حاضر با کمبود م

جزو   کهدایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح بنای تحقیقی الزم رو به رو است.  همۀ ما مشتاقانه در انتظار روزی هستیم که 

بتواند تسهیالت آرشیوی و تحقیقی که مورد نیاز فوری امر  مان است ریزی شده و در دست ساختقوس طرح ابنیۀ 

های واصله راجع به دسترسی به منابع اصلی بهائی اگر شما از این منظر به پرسش   .را فراهم آورد مبارک است

 اید تا حّد زیادی رفع نمایید.با آن مواجه ای را که شده توصیف  شبهاتخواهید توانست بنگرید، 

ن آرشیو مرکز  پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی دوستان مبنی بر اینکه بهترین راه در شرایط فعلی گشود 

بینانه نیست.  اگر توان و توّجه ادارۀ آرشیو، کتابخانه و باشد واقع گران بهائی  واجد شرایط میجهانی بر روی پژوهش

دانند دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح به استقبال از محّققین متعّددی که استفاده از این تسهیالت را حّق خود می

ت از وظایف حیاتی بیت العدل اعظم از جمله حفاظت، معطوف گردد، به کارهای ضروری این دوایر که حمای

اهلل غیر  ای لطمه خواهد خورد که در این مرحله از توسعۀ امربندی، ترجمه، تعلیق و انتشار آثار است به درجه رده

مند به  تحقیق معمول است، پژوهشگرانی که عالق هایینه گونه که غالبًا در بسیاری از زمقابل قبول است.  همان 

 باشند باید تا حّدی صبر و حوصله از خود نشان دهند. می حقیق در مورد دیانت بهائی ت
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  با فرمایند که بهترین راه برای بررسی مسائل مذکور در نامۀ شما ممکن استمی  توصیهبیت العدل اعظم 

پژوهانه  دانشمجهودات در بارۀ ارتباط بین ظهور حضرت بهاءاهلل و دانش حاصله از بهائی توّجه به نصوص مبارکۀ 

 فرمایند:می  حضرت بهاءاهلل  باشد.

مظلوم در جمیع ایّام من غیر ستر و حجاب امام وجوه اهل عالم نطق فرمود آنچه را که مفتاح   … این

 .غنااست از برای ابواب علوم و فنون و دانش و آسایش و ثروت و  

  کسانی . سازدرا منّور می  مجهودات بشری و مطالعات علمیهای تمامی عرصه بهائی  آثاربدیهی است که 

را دارند که بر همۀ آثار و تعالیمی دسترسی به  سعادتاند ز شدهئکه به موهبت شناسایی مقام حضرت بهاءاهلل فا

  بردپیشکنند برای می اثر غور در آثار مقّدسه کسب  ه درکموّظفند درکی را افکند و جوانب فکری و پژوهشی پرتو می

 .به کار برنداهلل  منافع امر

گیری تحصیالت دانشگاهی تشویق به پی  مکّررًارا دارند   اقدام  مبادرت به این  اتاحبّایی که قابلیّت و امکان

به بلکه  شوند مجّهز میخدمات مورد نیاز امر الهی اشتغال به نه تنها برای  ۀ آنبه وسیل تحصیالتی کهاند، شده 

یابند.  به عالوه، به این نکته نیز دست میاز معانی و مفاهیم مندرج در تعالیم بهائی  ابزاری برای بینشی شگرف

شان را  موضوعات تحقیق دانشگاهیامر حضرت بهاءاهلل  از ی درک عمیق و خرد حاصله از که بینششوند واقف می 

 نماید.ی روشن م

 مراجعه به 
ّ
از  به زبان انگلیسی ای.  در نامه استامراهلل در این مورد سودمند تعدادی از بیانات حضرت ولی

دانشگاهی را در موضوعی مربوط به تعالیم امر به   ۀبه یکی از احبّا که تحصیالت عالیخطاب طرف هیکل مبارک 

 : چنین نگاشته شده است پایان رسانده بود

 لیو تحل قی تحق سوی به و َمَثل واالی شما پیروی کنند  از  یبهائ انیدانشجو یّۀکلّ  که استچنان  دیام

هوشمند و فکور   جوان هرمرتبط سازند.     علم و فلسفه مدرن یهاجنبه بارا  رفته آن امر مبارک یمباد
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ت در آن  زیرا جوهر واقعی اصل تحّری حقیق  همیشه به این نحو به امر مبارک ناظر باشد دیبا یبهائ

 . نهفته است

  که از ی به زبان انگلیسیپاسخدر به اّطالع هیکل مبارک رسید  علوم وقتی که خبر تسجیل یک دانشمند

 چنین بیان شده است: بودتقریر یافته طرف ایشان 

تواند ارائه یک ذهن علمی  پرورش یافته می  که معقولی داریم و سلیم نیاز مبرم به آن عنصر تفّکر ما

امکانات عظیمی در امر تبلیغ  با ایمان عمیق توأم گردد یعقالن یقوا  نیچنکه  یهنگام   .نماید

 .ایجاد خواهد شد

 منشی هیکل مبارک در موقعیّت دیگری چنین نوشته است: 

 
ّ
الیان متوالی، چه به احبّایی که از هیکل مبارک کسب راهنمایی س حضرت شوقی افندی طی

شناسی  های تاریخ، اقتصاد، جامعهاند که احبّا در رشته، توصیه فرموده و چه به طور عمومی  کردندمی

لع باشند و بتوانند آنها را با امروز مّط عرضه شدۀ  ها و افکار مترّقیو غیره تحصیل کنند تا از جنبش

خواهند این است که بیشتر تحصیل  تعالیم بهائی ارتباط دهند.  آنچه که هیکل مبارک از احبّا می

ها بیشتر باشد بهتر است.   چه در سایر زمینه  و علمی ه کمتر.  هر قدر معلومات عمومی آنها چهکنند ن

مطالعه  با تعّمق بیشتری را بهائی   فرمایند که احبّا تعالیممرتّبًا توصیه می  هیکل مبارک همچنین

 د. )ترجمه(نماین

زمان خود برای ادامۀ تحصیالت و مطالعۀ عمیق تعالیم بهائی احبّا موّظفند که دقیقًا در  هممجهودات  در 

های دیگر باید با آن گیرینظر داشته باشند که ظهور حضرت بهاءاهلل معیار حقیقتی است که همۀ نظرات و نتیجه 

شند و همیشه این فرمودۀ جمال مبارک  با  متواضعشان یهاشود که در مورد موّفقیّت توصیه می آنانسنجیده شود.  به 

 را مّد نظر داشته باشند:

نمود و قلب را از همۀ تعلّقات مقّدس فرمود تا  کپس باید صدر را از جمیع آنچه شنیده شده پا 

 .الهامات غیبی شود و خزینۀ اسرار علوم ربّانی گردد کمحّل ادرا

سودمند  پژوهی بهائی"برای واژۀ "دانش کننده محدود یاربس اهلل، ارائۀ تعریفی ۀ توسعۀ امردر این مرحلۀ اّولیّ 

ای که اخیرًا از طرف بیت العدل اعظم خطاب به یک انجمن مطالعات بهائی نوشته شده  نخواهد بود.  در نامه 

 چنین بیان شده است:

یا  پژوهی بهائی باید به خود بگیرد نمایند که شکلی را که دانشبیت العدل اعظم به شما توصیه می 

کنید بلکه باید نتوصیف  یمحدود بسیار پژوهان باید داشته باشند به طوررویکردی را که دانش
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ایجاد  هافّعالیّت احترام نسبت به دامنۀ وسیعی از رویکردها و  محیطی ازخود انجمن در  تابکوشید 

بعضی دیگر مایل  .  بدون شک بهائیانی خواهند بود که مایلند به تنهایی کار کنند در حالی که نمایید

به مشورت و همکاری با افرادی هستند که عالیق مشابهی دارند.  هدف شما باید این باشد که  

شان به  پژوهانی را که عالقۀ اصلی محیطی از احترام متقابل و بردباری ترویج دهید که هم دانش 

مرتبط   نکه عالقۀ آنا د شامل شو پژوهانی را گیرد و هم آن دانش  برمسائل مربوط به الهیّات است در 

 باشد. علوم و هنر میدر مورد های حاصله از تعالیم بهائی با افکار معاصر ساختن بصیرت 

  که در عین حالکنند پژوهان بهائی دنبال میع مشابهی باید مشّخصۀ مجهوداتی باشد که دانش تنوّ 

.  مسیر اتّفاقات جهانی،  در بر گیردهای شخصی و هم احتیاجات امر مبارک را ها و مهارت هم عالقه 

ص  های جالب و مفیدی را مشخّ کار تبلیغ همگی زمینه گسترشفکری و  جدید هایگرایش  توسعۀ

همین ترتیب   شان را به آنها معطوف دارند.  بهتوانند توّجه می  البتّه پژوهان بهائیسازند که دانشمی

سازمان ملل متّحد و سایر   نهادهایهای جامعۀ جهانی بهائی در ارتباطش با گسترش فّعالیّت 

توانند از آن پژوهان می آورند که دانش های قابل توّجهی به وجود می المللی فرصت مؤّسسات بین 

عۀ آن در بین اهلل و اشا ای جهت افزایش اعتبار امرنهایت ارزنده های مستقیم و بیطریق کمک 

از مجهولیّت، جامعۀ بهائی هم از داخل  با خروج مستمرّ ارائه دهند.   اجتماع  مستعدّ طبقات متنّفذ و 

شان بدنام کردن و غلط نشان و هم از خارج مورد حمالت دشمنانی قرار خواهد گرفت که هدف

وانش را متزلزل سازند؛ باشد به امید اینکه طرفداران آن را مأیوس و ایمان پیردادن تعالیم آن می

گیرانه و در  شان به اقدامات پیش های اهلل از طریق کمک توانند در دفاع از امرپژوهان بهائی می دانش

  .، نقشی حیاتی بازی کنندشدهجواب اتّهامات افتراآمیز منتشر  

که به الهیّات و  فراهم سازد برای کسانی ای عرصه پژوهی بهائی نه تنها باید به این ترتیب دامنۀ دانش 

که مایلند تعالیم بهائی را با مواضیع رشتۀ دانشگاهی یا افرادی عالقمندند بلکه برای  اهلل های تاریخی امرریشه

ت مدارک رسمی دانشگاهی نداشته باشند اّما از  احبّایی که ممکن اس برای ای خود مرتبط سازند و همچنینحرفه

 باشد.دیگران می مورد عالقۀ اند که هایی کسب کردهطریق مطالعۀ هوشمندانۀ تعالیم امری بصیرت

تواند جز از طریق غیر مستقیم ارتباطی با مواضیع بهائی  اید که آیا فیزیک میچون این سؤال را مطرح کرده 

یک متفّکر علمی مشهور و غیر بهائی در مورد ارتباط بین تعالیم بهائی و  زیر از داشته باشد بهتر است به اظهار نظر 

 های اخیر در علوم فیزیکی توّجه نمایید:پیشرفت 

تواند شکوفا  مان فقط در صورتی می توانیم دوام بیاوریم و تمّدندوران، ما تنها در صورتی می  در این

و  اعالن نموده  های جدیدی را که دیانت بهائیمان را از نو جهت دهیم و بینششود که خرد متداول

 )ترجمه(  اند کسب نماییم.به وسیلۀ جدیدترین اکتشافات علوم تجربی نیز تأیید شده حال
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وحدت و یگانگی است   شود  استقرار صلح تواند موجبی که می طایترین شرکه مهم  گویندبهائیان می 

وحدت خانواده، وحدت ملل و وحدت جریانات عظیم فکری و پژوهشی که ما آنها را علم و دین   —

از  است و صّحت آن  این تکامل فکریاست.   اتّحادچنین  ی برایمستلزم  ه،نامیم.  بلوغ به نوبمی

 non-equilibrium) از ترمودینامیک غیر متعادل برخاسته های علمی جدید طریق تئوری 

thermodynamics)های تحّرکی، تئوری مربوط به دستگاه  (dynamical systems theory) ،

بر تجّسسات   ها.  این تئوری شود و سایر علوم پیچیدۀ مربوطه نشان داده می  (cybernetics) سیبرنتیکی

 ، تئوری تکاملی اّولیّه در پالیوبیولوژی( physical cosmology) در زمینۀ فضاشناسی فیزیکیتجربی 

(paleobiological macroevolutionary) باشند.نگاری متّکی می و روندهای جدید در تاریخ 

 )ترجمه( 

پژوهان بهائی" با معنایی  پژوهی بهائی" و "دانشهای "دانش استفاده از واژه از بیت العدل اعظم مایلند 

که   آنانیو  شوندطبقه پذیرفته می  به این برای ورودکه گردد می  افرادی  مرزی بیندر عمل باعث ایجاد انحصاری که 

با   سنجشآنچه در  چه بسا ها نسبی هستند و.  واضح است که این واژهنماینداجتناب  یابنداجازۀ ورود نمی

با   در مقایسهبه حساب آید،  فردپژوهانۀ پرارزش بهائی یک ممکن است یک تالش دانش  های اطرافیانفّعالیّت 

  یک جلوه کند.  بیت العدل اعظم خواهان ایجاد تاهّمیّ بیناچیز و  اربسی احیانًاآوردهای فضالی برجستۀ امر دست 

شود و محترم شمرده می  موّفقیّت ای که در آن، جامعه کنندمی گر را تشویق یکدی اعضابهائی هستند که در آن   ۀجامع

حضرت بهاءاهلل بدست آورد و به   امر مبارک تری ازکوشد تا درک عمیقخود می  فرد به طریقهر  کههمگی واقفند  

 کمک کند. آیین بهائی پیشبرد 
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 ای از ترجمه

 العدل اعظماز نامۀ داراالنشاء بیت  هاییقسمت 

 خطاب به یکی از احبّا

 ( المللی ترجمه به زبان فارسیهیئت بین)

 

 

 1995  مه  19

ا در میان احبّ  سریع و مفّصلارتباطات الکترونیکی برای انجام مشورت  تکنولوژی   فراهم شده توّسط فرصت

 ای جلوهنمایانگر   بدون شک این فرصت ت فراوان است. یّ حائز اهمّ 
ّ
امراهلل دیگر از پیشرفتی است که حضرت ولی

ابداع گردد که با  سیستم مخابرات و ارتباطات جهانی  یکایند که "فرممی  نموده بینیمشتاقانه ظهور آن را پیش 

 ( ترجمه) "انگیز و نظمی کامل به کار افتاده، فارغ از موانع و قیود ملّی جمیع کرۀ ارض را در بر گیرد.سرعتی حیرت 

کاربرد آن   ۀبه خوبی مستحضرید به نحو همانطور که  هثیر این تکنولوژی در پیشبرد امر الهی البتّ أمیزان ت

را ملزم به رعایت همان موازین  آنان ا،ای برای تبادل نظر در بین احبّ وسیله  استفاده از آن به عنوان بستگی دارد. 

افرادی که از این وسیله همچنین دیگری است.     ۀهر گونه مباحث  ۀنماید که الزممی  یصداقتو اعتدال، ادب، 

ل اعظم متوّجه انزجار در این رابطه، بیت العد   یکدیگر اجتناب ورزند.تحقیر عقاید  باید ازنیز  نماینداستفاده می 

گرایان" و آلودی مانند "سنّتکننده و غرضهای گمراهگرایشی آشکار در به کار بردن برچسب   ازمنطقی شما 

این عادت فکری   احتمالی مداومتمیزان    گردد.اند که موجب شکاف در جامعۀ بهائی میخواهان" شده"آزادی

، نمایانگر بینش و درکی نابالغ و نارسا از بهائی انتقال یافته غیر اجتماعاز که واضحًا  انداز در جامعۀ بهائیتفرقه

اتّفاق افتاده، گذشته   اجتماعاتبهائیان به این طرز فکر ادامه دهند، همچنان که به وضوح در اگر    زندگی است.

 . عالمانه، هیچ ثمری نخواهد داشتترین مجهودات ارزشحتّی پر

اعتقادات و آداب دیانت خود، مباحثات   ۀهمانند هر نوع مطالعه و تحقیق  بهائیان در بارتر، از همه مهم 

اهلل و احبّا خواهد بود که در چارچوب تعالیم بهائی و حقایق مندرج در آن   الکترونیکی نیز فقط هنگامی به نفع امر

تناقضی  منطقًا با  ر آنمعتبر مودوعه دات بدون توّجه به هدای ،مر الهیلیم ا اتع در بارۀ  مبادرت به بحثانجام شود.  

 اید، بدیهی است سعی درنکتۀ اّول که در نامۀ خود به آن اشاره کرده خصوص در    بود. خواهدآشکار همراه 

در  عدم هماهنگی  پژوهشی مهم وهای منجّر به شکست الهی  ظهور  مظهر مرجعیّت  جامعیّت   یّت برمحدود تحمیل

معیار آن است که قیّت آن دقیقًا بستگی به روح وحدت و اعتماد متقابل دارد.  خواهد شد که موفّ هایی کوشش 

 :اندفرموده را روشن   به شخصه آن حضرت بهاءاهلل 
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جوهر توحید آنکه مطلع ظهور حّق را با غیب منیع الیدرک یک دانی به این معنی که افعال 

 ة. و ذکر و اشار و اعمال و اوامر و نواهی او را از او دانی من غیر فصل و وصل 

 توافق   در مورد
ّ
سازد روشن می  بسیارامراهلل این نکته را علم و دین، آثار طلعات مقّدسه و تبیینات حضرت ولی

تمّدن یک  ، ایجاد کندعمل می  در میان مردم دنیا خمیرمایهبه منزلۀ  ، از جمله جامعۀ بهائی کهکه وظیفۀ نوع بشر

یک چنین تمّدنی   حیطۀ عمل گیرد.  ماهیّت وبر  در ماّدی عالم وجود راهم بعد روحانی و هم بعد جهانی است که 

بین حقایق و  فزایندهعظیم متّکی بر تعامل  مشروعبه مراتب فراتر از درک و تصّور نسل کنونی است.  اجرای این 

وجود  مل مستلزم این است که این تعا.  خواهد بودهای حاصله از تحقیقات علمی و بینشاکتشافات اصول دین و 

  همچنین مستلزم آنست  .بدانیمناپذیر فرایند کشف حقیقت های طبیعی و اجتنابیکی از خصیصهرا  مبهم  مسائل

  ننماییم. محدودم فرض شده، مسلّ   توسعۀ آندر مسیر که  یرویکردیا  و که علم را به هیچ مکتب فکری خاّص 

ان زیرا آن بر عهده گرفتن رهبری مدبّرانه در این مجهودات است ه رو هستندچالشی که اندیشمندان بهائی با آن رو ب

 برخوردارند. پژوهش علمیاز مزایای   و هم از بینش پرارزش امر الهی که هم هستند

مستلزم رعایت انضباط بیشتری در  به نحوی حتّی الکترونیکی  هایه رساننسبی بودن  غیر شخصیسهولت و 

های اجتماعی موجب تقویت روح وحدت  ارتباط مستقیم شخصی و معاشرت باشد که فرصت مواردی می مقایسه با 

آثار امری مربوطه   ه و گفتگو در بارۀبا ارائ ند بدون شک مایل بهائیاناین روح وحدت،   در طلب . شودمی  و یگانگی

نفس این مراجعه به آثار سبب خواهد شد که توّجه مجّددًا به چارچوب   د.به فرایندهای مشورتی کمک نماین

 گردد. معطوفاعتقادات بهائی 
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 ای از ترجمه

 العدل اعظمهایی از نامۀ داراالنشاء بیت قسمت 

 خطاب به یکی از احبّا

 ( المللی ترجمه به زبان فارسیبینهیئت )

 

 

 1996مارس    14

بهائی" در رابطه با   پژوهاندانشبهائیان" و "عاّمۀ برای ایجاد تمایز بین " های مبذولهتالش از اینکه 

اید.  نگرانی شما کامًال بجا گردد ابراز ناراحتی کرده می در بین احبّا  اختالفسبب ایجاد  معموًالمطالعات امری  

  مندرجبهائی  ۀبنیادین از الگوی جامع برداشتیامر مبارک نمایانگر سوء  پژوهش درچنین طرز فکری در مورد   است.

 باشد. در تعالیم الهی می

توصیف  در و  کسب دانش بر همگان فرض شده است فرمایند که ، حضرت بهاءاهلل می مّطلعیدهمانطور که 

"  افرادی که اکتسابات .از برای صعود ستاز برای وجود" و "مرقات ست"به منزلۀ جناح ایند کهفرمدانش می 

ن داشته باشند سزاوار قدرشناسی و در پیشبرد تمدّ   مهّمیدهد که سهم شان در این زمینه به آنها امکان می عالیه

 . باشندمی  اجتماعسپاس 

صی در مطالعۀ ظهور های تخّص سی و سایر رشته شناحقوق، زبان ،یا اجتماعی طبیعییک فرد در علوم  تبّحر

هایی باید مورد قدردانی فراوان قرار چنین کمک  ر است ومؤثّ  بررسیدر روشن ساختن مسائل مورد  اغلب، الهی

تواند در این راستا هایی است که می .  رشتۀ مطالعات خاورمیانه که در نامۀ شما ذکر شده بود یکی از رشته گیرد

ها به افراد شاغل در آن رشتهتواند های متعّدد پژوهشی نمی از رشته  ایرشته در هیچ ا تخّصص  کمک نماید.  امّ 

 . تفویض کند حقیقت رااز   یکرانبیمنبع  و مقتضیات چنین مفاهیم بررسی جمعی در راه کوششنقش مرجعیّت در 

  ۀهم که در اندموده به کلّی منسوخ فرای را ه دعوت به کسب دانش، خصیص به موازاتحضرت بهاءاهلل 

 ،ها در مسیحیّت و علما در اسالمای خاّص از مردم مثل کشیش طبقه  موجود است و بر اساس آن ادیان گذشته

 شوند نکیشاهم  مذهبیرسوم   مسائل و انجام درک برایمرجعیّت توانستند صاحب 
ّ
ای امراهلل در نامه .  حضرت ولی

از تاریخ  مهمبه محفل روحانی استانبول نوشته شده، اهّمیّت این انفصال  آن حضرتبه زبان فارسی که از طرف 

 فرمایند: گذشتۀ ادیان را مؤّکدًا تصریح می
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افراد را ولو اعلم هلل قلم اعلی این استبداد رأی افراد علما و عقال را از میان بردند و قول  ولی الحمد

امور را به مراكز منصوصه و محافل مخصوصه راجع  و علما و افضل فضال باشد میزان نفرمودند

 .نمودند

حضرت   .توصیف شده است به ظلمة اللّیل"دور بهائی از قلم مؤّسس اعظمش به عنوان "هذا یوم لن یعقّ 

 استمرارکه در طول این دور اند لهی را مهیّا فرمودهاستوار هدایت ا منبع خویش یک  میثاقعهد و  از طریق  بهاءاهلل

اهلل به عهدۀ   حفظ تمامیّت کالم الهی و انتشار پیام امر  وظیفۀ ادارۀ امور جامعه و .  اختیار و مرجعیّتخواهد داشت

طلبیده نا  اتانتخابات آزاد یا انتصاب تنها از طریقباشد محّول گردیده است.  نظم اداری که زادۀ عهد و میثاق می 

 اهلل چه در تبلیغ امر ای نیست،حرفه شوند.  هیچ می  برگزیدههای خود تمَ س   بهاین نظم  است که اعضای مؤّسسات  

 خواهان آن باشد.  این بیانات   به نحوی صحیحیا   و بتواند برای آن تعلیم بیند فردکه   امری، و چه در امور اداری

 کند:د صدق میهشداردهندۀ جمال مبارک مخصوصًا در این مور

 برتری و بهتری که به میان آمد عالم خراب شد و ویران مشاهده گشت. 

انسان عزیز است چه که در کّل آیت حّق موجود ولکن خود را اعلم و ارجح و افضل و اتقی و ارفع  

 .دیدن خطائیست کبیر

 بنا بر این باشد.  اساسی برای نیل به اهداف متنّوع جامعه می فّعالیّتی  اندر بین بهائینوع یادگیری ترویج هر 

های مؤّسسات آموزشی، تشکیل گروه  و ها، دانشگاه بهائی مدارس عملیّاتتشویق افراد احبّا به کسب دانش، 

های  نمونهنوع بشر، همگی  مشکالتبا   بهائیاصول   ارتباط مخصوصهای اجرایی تیم های و فّعالیّت مطالعه

شان و از سوی دیگر محافل ملّی و محلّی باید به آنها بپردازند.  که از یک سو مشاورین و معاونین هایی استت فّعالیّ 

به نحو قابل هایشان کوشش  کهکنند مشاهده می های مبرم مؤّسسات بهائی در همه جا  در ایفای این مسئولیّت

ه  مندانه، خصایص اخالقی و بپژوهشهای لیّت که فّعا شودمی تقویت  های احبّاییاز طریق مساعدت ای مالحظه 

 سازد.به امر مبارک آنان را برای خدمت مهیّا می  شانتمّسکخصوص 

بر دوش مشاورین قرار دارد زیرا وظیفۀ کمک به شکوفا ساختن استعدادهای   مطلبمسئولیّت خاّصی در این 

 ندشوند موّظفهای مشّخصی منصوب می دوره افراد احبّا به آنان محّول شده است.  اعضای این مؤّسسه که برای 

اهلل محّول شده   وصایای حضرت عبدالبهاء به ایادی امر  مبارکۀکه در الواح را اهلل  امور مربوط به صیانت و ترویج امر

تعلیم علوم و تحسین اخالق  واهلل و تربیت نفوس  نشر نفحات" مشاورینوظیفۀ  ترتیب بدین.  استمرار دهنداست، 

"  .شكار باشدآاز اطوار و احوال و كردار و گفتار باید تقوای الهی ظاهر و ست.  عموم و تقدیس و تنزیه در جمیع شئون

مشاورین حّق تبیین ندارند، حّقی که از طریق عهد و میثاق صرفًا به حضرت عبدالبهاء و   ،اهلل همانند ایادی امر

 
ّ
ای  حرفه حیاتدر اهلل  امرفویض شده است.  اگرچه بعضی از مشاورین مانند بعضی از ایادی امراهلل تحضرت ولی

ها شان متّکی به این گونه مهارت انجام وظایف  اند ولیصی را گذرانده مختلف دانشگاهی یا تخّص های دوره خود 
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تمام ابعادش، کامًال شریک تشویق احبّا به کسب دانش در  اساسیدر همه جا در وظیفۀ  آنان همگیباشد.  نمی

، یعنی صیانت  را دارندآن  یّتعضو افتخارای که به مؤّسسه  تفویض شده در مسئولیّت همگیهستند.  همچنین 

  عبدالبهاءباشند، امری که هم حضرت اهلل در برابر دشمنان خارجی و داخلی سهیم می  امر
ّ
امراهلل و هم حضرت ولی

 . برای آن اهّمیّت خاّصی قائل بودند

 



 

 

7 

 ای از ترجمه

 العدل اعظمهایی از نامۀ داراالنشاء بیت قسمت 

 خطاب به یکی از احبّا

 ( المللی ترجمه به زبان فارسیهیئت بین)
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اید و یا شرح و بسط های احبّایی که به آنان اشاره نموده فّعالیّتمنظور از این نامه بررسی مفّصل اظهارات و 

 این سالیان از مؤّسسات امری دریافت کرده پاسخ
ّ
اند نیست.  بلکه بیت العدل اعظم امیدوارند که  هایی که آنان طی

سؤاالتی که  با بررسی این مسئله در رابطه با جوانبی از معتقدات آیین بهائی، شما بتوانید به پاسخ بعضی از

 دست یابید. است  تان را به خود مشغول داشتهذهن

در کنه اهداف دیانت بهائی، استقرار عدالت و اتّحاد در جهان، برانداختن تعّصب و دشمنی از میان مردم، 

جمیع نفوس به سطح جدیدی از روحانیّت و   یبیداری حّس شفقت و تفاهم در قلوب تمامی مردان و زنان، و ارتقا

.  مسیری که حضرت بهاءاهلل برای نیل به این اهداف مقّرر بخش ظهور امر الهی جای داردسلوک به قّوۀ حیات

ای مطلوب است.  برای این تحّول زمان تهذیب رفتار نفوس و ساختن جامعه و هم هدوگان ۀاند همانا وظیففرموده 

حضرت نه تنها احکام، تعالیم، اصول و حقایقی متناسب با احتیاجات این زمان را نازل  دوگانه و متقابل، آن

اجتماع جهانی  یک اند که قادر است به ساختار  اند بلکه هستۀ مرکزی و الگوی مؤّسساتی را تأسیس نمودهفرموده 

 موعود تکامل یابد.

عای آنان بر این است که کامًال مطیع  تید ادّ شان هسنکتۀ مرکزی استنباط شما از اظهارات احبّایی که نگران 

 و منقاد  روح عهد و میثاق و مؤّسسات امری هستند؛ صرفًا عدم موافقت خود را با بعضی از تصمیمات و خّط 

عادالنه و نادرست   دارند؛ اعتراض آنها فقط علیه آنچه که به نظرشان اعمالی غیرهای این مؤّسسات ابراز میمشی 

از  باشد؛ و برای جلوگیری از آنچه که سوء استفاده می ، ز مقام برجستۀ تشکیالتی استئافراد حا از جانب بعضی از

ها، بعضی از اصول مهّم دیانت  نمایند.  اّما این گفته رسد تعدیالتی در مقّررات بهائی پیشنهاد میقدرت به نظر می

اختالف نظرها را فراهم نموده و برای حّل  یا ها و مجاری  الزم برای ابراز این گونه شکایاتبهائی را که روش

 گیرد.نادیده می  را اندمشکالت و در عین حال حفظ وحدت جامعه طرح شده 

 سال 
ّ
به جای اینکه اعتراضات خود را علیه   ۀ امریکامتمادی، چند نفر از احبّا در ایاالت متّحد هایطی

تنها به مجاری و دفاتر متعّدد تعیین  انگاشتندی می آنچه سوء استفاده از قدرت از جانب بعضی از تشکیالت امر 

های  اند و با تهمت ارسال دارند، به طور آشکارا و پنهانی به مؤّسسات امری حمله کرده یمنظوربرای چنین شده 
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اند که تمام ساختار اداری را نه فقط در طرز عمل بلکه حتّی در قالب و عدالتی را به حّدی تعمیم داده خاّص بی

اساس به  اند.  یک پیامد این سیل مداوم انتقادات منفی، تبدیل تدریجی اتّهامات بی به فساد متّهم نموده  اومحت

 شان بوده است.عنوان "حقایقی" پذیرفته شده در اذهان بعضی از شنوندگان

یک گروه ای شکل ها و حمایت متقابل از همدیگر، این دوستان به نحو فزایندهگونه فّعالیّت  از طریق این

وسیله تغییراتی در  بدین ای در جامعه برانگیزند و کوشند تا نارضایتی گسترده اند که می بهائی مخالف را به خود گرفته 

سازند.  چنین فّعالیّتی  ساختار و اصول نظم اداری بهائی ایجاد کرده آن را با عقاید شخصی خود بیشتر هماهنگ 

حزبی سیاسی دارد، فّعالیّتی که در اکثر جوامع مورد قبول و حتّی مورد   گیری یک برنامۀ مشابهت نزدیکی با پی

دهد حال  باشد.  این عمل، جّوی از مجادله را ترویج میتحسین است اّما با روح دیانت بهائی کامًال در تضاّد می 

 اند "نزاع و جدال را نهی فرمود نهیًا عظیما فی الکتاب"آنکه حضرت بهاءاهلل تصریح فرموده 

شامل   ایم قوانین، احکام، دستورات و نصایحی که همۀ ما به عنوان بهائی اطاعت از آن را پذیرفته 

های گوناگون این رویکرد به  باشد.  شما بدون شک با جنبه می آن اجرای  گیری ورویکردی مشّخص برای تصمیم

به مدنیّت مورد نظر حضرت بهاءاهلل   صولو خوبی آشنا هستید، رویکردی استوار بر اساس این اعتقاد مبرم که تنها راه

گیرد، انتظار باشد.  تأکید بر اتّحاد به حّدی شدید است که مثًال وقتی یک محفل تصمیمی می وحدت و اتّحاد می

رود که همه با جان و دل از آن تصمیم حمایت کنند و با نهایت اطمینان به این تضمین حضرت عبدالبهاء  می

ایند "چون اتّحاد است عاقبت حقیقت منکشف گردد و خطا بدل به صواب شود."  مکّمل  فرممتّکی باشند که می

این اصل  وحدت، رهنمودهای مربوطۀ دیگری از قبیل نحوۀ بیان انتقاد، نحوۀ تصحیح اشتباه اعضای جامعه،  

 باشد. اهلل می نحوۀ اجرای اصل عدالت و قبول استیناف، و نحوۀ حفظ شأن افراد، مؤّسسات و امر

شوند.  آنان به زمان بهائیان در عین پیروی از این تعالیم، واقفند که افراد با قبول امر الهی مظهر کماالت نمی 

اجتماعاتی که در   های ساختاری و رفتاری  فرض خود و از پیش نیاز دارند تا رشد روحانی یابند، از نقایص شخصی

دهد.  مؤّسسات امری که احبّا  ان به دنیا را تحت تأثیر قرار می شاند رها شوند، اجتماعاتی که نگرشآن پرورش یافته 

 
ّ
امراهلل، و تحت با اطاعت از حکم حضرت بهاءاهلل، طبق الگوی مقّررۀ حضرت عبدالبهاء، تبیینات حضرت ولی

ه  ب این مؤّسسات هستند و معدود نیست مواردی که هنوز در مرحلۀ جنینی  اندهدایات بیت العدل اعظم بنا نموده

همچنین این امکان وجود دارد که بعضی افراد از موقعیّت    .رسندنمی نمایدآلی که برای رسیدن به آن جهد می ایده

اند سوء استفاده نمایند.  حضرت  و مقامی که از طریق انتخاب یا انتصاب در ساختار نظم اداری به آن حائز شده

 
ّ
فرمودند که هم نسبت به یکدیگر و هم نسبت به محافل میوصیه  امراهلل به کّرات در توقیعات خویش به احبّا تولی

سات و چه از جانب افراد، نه حضرت صبور و بردبار باشند، اّما در موارد اشتباهات جّدی چه از طرف مؤسّ 

 
ّ
اند.  نظم اداری بهائی به منظور امراهلل و نه بیت العدل اعظم در اتّخاذ اقدامات اصالحی درنگ ننموده ولی

سازد تا با وجود   ریزی شده است که احبّا را قادرچنین نقایص بشری تمهیداتی دارد و به نحوی طرح ارویی با اینروی
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بنیان را بالکل  است که نظم بدیع جهانی حضرت بهاءاهلل را بدون اختالف بنا نهند، زیرا اختالف  شانهمۀ نقایص 

 منهدم خواهد ساخت. 

امور جهانی   ادارۀغامضه، توضیح مسائل مبهمه، حّل اختالفات، عالوه بر تشریع احکام، حّل مشکالت 

اهلل از تأثیرات  اهلل و هدایت اجرای نقشۀ الهی، یکی از وظایف بیت العدل اعظم حفظ افراد احبّا و هیکل امر امر

و چه در  باشد.  اغلب اوقات این نقایص، چه در رفتار افرادمضّرۀ مؤّسسات معیوب و افراد نابخرد یا بدخواه می 

به وسیلۀ محافل محلّی و ملّی یا مشاورین و اعضای هیئت توان آنها را می  و بوده مؤّسسات، نسبتًا جزئیعملکرد 

 بهائی  شود و مرکز جهانیشان حّل و فصل نمود.  اّما در بعضی موارد موقعیّت بسیار خطیر می معاونت و مساعدین

 .گرددمجبور به مداخله می 

واقع به بعضی از جوانب  در، 1994 هم 19ر به فکر ایاالت متّحده هستید.  نامۀ موّرخ  شما مستقیمًا بیشت

نوشته شده   هدایتدر پاسخ به تقاضای محفل ملّی شما برای زیرا که پردازد طرز کار محفل روحانی ملّی شما می 

متوّجه   آن نامه دقیق ۀبا مطالع صرفًا یکی از مسائلی است که جامعۀ بهائی امریکا با آن رو به رو است.  ، اگرچهبود

باشد.  در واقع این نامه  خواهید شد که نامه خواهان یک سلسله اصالحات در اعمال افراد و تمامی جامعه می 

  ۀ شدید شدهبه آنها اشاره شده بود و در آن به احبّا توصی 1988دسامبر  29که در نامۀ موّرخ  دهدنکاتی را تذّکر می

 قرار دهند.  مجّدد کارکرد جامعه را مورد تفّکر و تعّمق ۀشده در بارۀ نحوکه نظریّات پذیرفته 

رسد که کوشش مؤّسسات و بعضی از احبّا در توضیح این مطالب از طرف دوستان  متأّسفانه به نظر می

های بیت العدل اعظم را اعالم کردند اّما سپس با  الّذکر رد شده است.  معدودی از آنان مؤّدبانه وصول مرقومه سابق

معهد اعلی علنًا با هدایات  چند نفراند.  اعتنایی به نکات اساسی ذکر شده، همچنان به راه خود ادامه داده بی

عدالت و حقوق افراد در جامعه به مراتب گذشته و به  عالقۀ خالصانه به حفظ   یکاند.  بحث از  مخالفت ورزیده

اهلل و حمله به اساس عهد و میثاق کشیده شده است، میثاقی که   ترین عقاید امربرانگیختن اختالف در مورد بنیادی 

 قرون و اعصار  اصلی خود راحقیقت  ی است که امر الهی خلوصتنها ضامن
ّ
 .حفظ خواهد نمودطی

کیشان خود ادامه به تضعیف ایمان هم  همیشهاین است که آیا احبّا باید مجاز باشند که نکتۀ مورد توّجه لذا 

قرار حمله  را علنًا مورد نظم اداری حضرت بهاءاهلل  طرز عملو  تئوریج کنند، و دهند، در درون جامعه ایجاد تشنّ 

 .دهند

فرمایند "انّا نصّدقها فی بعض المقامات دون  حضرت بهاءاهلل در کتاب مستطاب اقدس در مورد آزادی می 

باشد.  در این انتقاد می  ۀو مجاری ارائ هاروش  محدود است آزادی در جامعۀ بهائی ی که"  یکی از موارد.اآلخر

 
ّ
امراهلل به افراد احبّا نوشته شده به  رابطه، مجموعۀ مختصری شامل منتخباتی از توقیعاتی که از طرف حضرت ولی

 گردد: گردد.  از این هدایات، اصول ذیل به وضوح استنباط میارسال میضمیمه 
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"نه   جمال اقدس ابهیاهّمیّت اتّحاد هم به عنوان هدف و هم به عنوان وسیلۀ استقرار پیام حضرت بهاءاهلل.   •

مقّرر  اند بلکه نظامی را نیز برای استقرار و تداوم هدف مورد نظر خود تنها اصول خاّصی را توصیه فرموده 

 " )ترجمه( ضروری است. تحّقق هدف وحدت عالم انسانی" و تمّسک احبّا به هر دو برای "اندنموده

 

هایشان را ابراز دارند.  وقتی که " و توصیهشان ارائه دهندکامًال مختارند که انتقادات خود را به محافلاحبّا " •

یا اعضای مؤّسسات  مشیراجع به خّط  شان "تهایشان را به ضمیمۀ نظرا آنان انتقادات، پیشنهادات و توصیه 

 " )ترجمه( یا تصمیم آن محفل را بپذیرند از صمیم قلب توصیه "" به محافل ارسال داشتند، باید انتخابی

 

تفاوت آشکاری است از یک سو بین نهی  از غیبت که شامل اظهارات نامطلوب در مورد افراد یا مؤّسسات نزد   •

گذاشتن  میان   باشد، و از سوی دیگر، تشویق به درصورت خصوصی چه در مأل عام می سایر افراد چه به 

های  نگرانی خویش با یک محفل روحانی محلّی یا ملّی )و حاال همچنین با مشاورین و اعضای هیئت

انتقاد "روزه فراهم ساختن فرصتی برای معاونت(.  به این ترتیب، اگرچه یکی از وظایف اصلی ضیافت نوزده 

باشد، اّما شکایات در " )ترجمه( می صریح و سازنده و مشورت در بارۀ اوضاع امور داخلی جامعۀ محلّی بهائی

مورد رفتار یکی از اعضای محفل باید مستقیمًا و به طور محرمانه با خود محفل در میان گذارده شود نه نزد سایر 

 روزه مطرح گردد. افراد؛ و حتّی نباید در ضیافت نوزده

 

" )ترجمه( از  مخالفت دائم و انتقاد مستمرّ شود، انتقاد مخّرب مانند "حالی که ارائۀ انتقاد سازنده تشویق می در  •

افرادی که هنوز عضو جامعه موجب دوری و گشته تصمیمات محافل روحانی، مانع گسترش سریع امر الهی 

ن است موجب تضعیف اختیارات های منفی که ممکاز هر نوع انتقاد و بحث گردد.  در حقیقت " نیستند می 

اهلل خود در خطر خواهد  صورت نظم امرنفس محفل روحانی گردد باید اکیدًا خودداری شود، زیرا در غیر این 

انتقاد خشن و مغرضانه براستی یک  ." )ترجمه(  "افتاد و آشفتگی و اختالف بر جامعه غلبه خواهد یافت

احکام بهائی در مورد ابدای " و قصور در پیروی از "بهاءاهلل عدم ایمان به نظام حضرت" که از "مصیبت است

 گردد." )ترجمه( ناشی می رأی، شرکت در انتخابات، خدمت و اطاعت از تصمیمات محفل روحانی 

بهائی، و اینکه محافل روحانی چگونه باید عدالت را   ۀبیان انتقاد و طرز برخورد با آن در جامع ۀنحو ۀمسئل

تر است و در گفتمان اجتماعی باید طبیعت ثانوی  نمایند، البتّه عناصری از مفاهیمی بس عظیم در مورد افراد اجرا

بهائیان گردد.  جامعۀ بهائی اجتماعی است متشّکل از افرادی که با قبول دعوی حضرت بهاءاهلل به عنوان مظهر  

رفتار شخصی و اجتماعی را برقرار  اند تا الگوهای خاّصی ازالهی برای این عصر، به میل خود گرد هم آمده ظهور 

های دیانت بهائی شریکند و از سازند و مؤّسساتی برای ترویج این الگوها بنا نهند.  بسیارند افرادی که در آرمان

گیرند، در حالی که با بعضی خصوصیّات آن موافق نیستند؛ اّما کسانی که عمًال وارد جامعۀ  تعالیم آن الهام می

اند که از تعالیم امر به طور کامل پیروی نمایند، با علم به اینکه اگر در  به ارادۀ خویش پذیرفته  هدانآزاشوند بهائی می 
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حین پیاده کردن تعالیم تردید یا عدم توافقی بروز نماید، طبق حکم صریح آثار نازله، داور نهایی بیت العدل اعظم  

 است. 

کنند به هدایاتی که هودات احساس عدم توافق می مج ایی که در ایناینست که احبّ  معهد اعلیدعای قلبی 

و به خاطر   خواهند نمود، تعالیم الهی را مجّددًا مطالعه  خواهند داشتنمایند اعتماد معهد اعلی برایشان فراهم می 

 محبوب امرخواهند کردخود را نسبت به یکدیگر تقویت  ۀجمال مبارک عالق
ّ
اهلل   .  همچنان که منشی حضرت ولی

بدون روح محبّت حقیقی به حضرت  اند "از طرف هیکل مبارک به یکی از احبّا نوشته  1949اکتبر  25 در تاریخ

جّم تواند مؤّسسات آن و نیز محبّت احبّا نسبت به یکدیگر، امر الهی هرگز نمیبه بهاءاهلل، به امر آن حضرت و 

" را در ظّل خود وارد سازد.  زیرا دنیا طالب موعظه و مقّررات نیست بلکه خواهان محبّت و عمل است.غفیری 

م حضرت بهاءاهلل بسی  تر، نیاز مردم جهان به پیاکه امر الهی آغاز نموده بسی عظیم  )ترجمه(  این مجهودات جهانی

تر از آن است که به پیروان تر و پیشرفت حوادث بسی سریع کند بسی شدید تر، خطراتی که نوع بشر را تهدید می فوری 

شان را در اختالفات بیهوده تلف نمایند.  اکنون، بیش از هر زمان، وقت  یهااسم اعظم اجازه دهد که وقت و کوشش 

ای از جهان  ر و کوشش و وقت فداکاری و قیام احبّا به خدمت در هر گوشه محبّت بین دوستان، وقت وحدت فک

 است. 

کنند و به شما توصیه  شما را نسبت به عملکرد صحیح جامعۀ بهائی درک می  نگرانیبیت العدل اعظم 

ها یا لسفه اید در پرتو نفس تعالیم الهی بنگرید، و آن را با معیارهای سایر فنمایند که به مسائلی که ذکر کرده می

شان از بسیاری جهات با نظم الهی جمال اقدس ابهی متفاوت است، های مدنی، که مفروضات اساسی نظام

 نسنجید.
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 ای از ترجمه

 العدل اعظمهایی از نامۀ داراالنشاء بیت قسمت 

 از احبّاخطاب به یکی 

 ( المللی ترجمه به زبان فارسیهیئت بین)
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اید، سؤاالتی ناشی از یک محاورۀ الکترونیکی بین شما و یکی دیگر از سؤاالتی که مطرح کرده

 شما در طرح العدل اعظم صمیمانه از حسن نیّتکنندگان گروه بحث، حائز نهایت اهّمیّت است و بیت شرکت 

 د.ننمایها قدردانی می پرسش این

د یا نه و نشود:  اّول اینکه آیا بیت العدل اعظم حّق تبیین دارمسائل مطرح شده به نظر به دو نکته منتهی می

این مسائل با  وقتی؟  زیر سؤال بردکس حّق دارد مرجعیّت یا اقدامات بیت العدل اعظم را دوم اینکه آیا هیچ 

  متحّریاّما اگر شود نکات حاصل می ، روشن شدن بررسی شودنای همۀ تعالیم بهائی درکی از وحدت به عنوان زیرب

 نماید. پایان بروز میاعتمادی و مجادله باشد، آن وقت مشکالت بی تحت تأثیر روحیّۀ بی

  1969دسامبر  7و  1966مه  27، 1965مارس  9، نامۀ بیت العدل اعظم به تاریخنکات فوق در سه 

ها را عمیقًا مطالعه نکرده و به مفاهیم رسد که بسیاری از احبّا این نامه منظور گردیده است.  متأّسفانه به نظر می 

 اند.  نبردهمندرج در آن پی
ّ
یین  اند که حّق تبقبًال در توقیع "دور بهائی" صریحًا مشّخص فرموده  امراهللحضرت ولی

 
ّ
اهلل اختصاص دارد.  نه بیت العدل اعظم و نه هیچ مؤّسسه، شخص یا گروه   امرتعالیم بهائی صرفًا و منحصرًا به ولی

   ۀتواند این وظیفه را به عهده گیرد.  اینکه بیت العدل اعظم هرگز به حیطدیگری، می 
ّ
اهلل  امرعملی که به ولی

خود بیت العدل اعظم، بلکه در بیان حضرت  عمل ها و وشتهمنحصر شده تعّدی نخواهند کرد، نه فقط در ن

 
ّ
تواند به قلمرو مقّدس و امراهلل در همان سند  مذکور نشان داده شده است:  "هیچ یک از این دو مؤّسسه نمی ولی

  و این موضوع با این حقیقت که بیت العدل مقّرر دیگری تعّدی نماید و هرگز نیز تعّدی نخواهد کرد." )ترجمه( 

  
ّ
ض از حضرت اعلی روحی لهما  ئاهلل "در تحت حفظ و صیانت جمال ابهی و حراست و عصمت فا امراعظم و ولی

 گردد.الفداست" تضمین می 

  1965مارس  9در نامۀ موّرخ معهد اعلی 
ّ
امراهلل و توضیحات بیت اظهار داشتند "بین تبیینات حضرت ولی

اختالف واقع یا مسائل  … در آنچه’اس نصوص مبارکه باید العدل اعظم که در حین انجام وظایف خود بر اس

با مشاهدۀ نحوۀ کار بیت العدل    ". فرقی بسیار مهم موجود است ‘مبهمه و یا مسائل غیر منصوصه مذاكره نمایند

 اعظم و در هنگام ضرورت با مراجعه به آن معهد برای هدایت، احبّا این تفاوت را درک خواهند نمود. 
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ناپذیر است.  این موضوع در موارد متعّددی در آثار اهید، مرجعیّت بیت العدل اعظم چالش همانطور که آگ

الّذکر از الواح مبارکۀ وصایا، حضرت عبدالبهاء در مورد حضرت  مبارکه تصریح شده است.  در همان قسمت فوق

 
ّ
 است من خالفه و خالفهم فقد  اهلل فرمایند که "آنچه قرار دهند من عندامراهلل و بیت العدل اعظم اضافه می ولی

اهلل و من جادله فقد  اهلل و من نازعهم فقد نازع اهلل و من عارضه فقد عارض اهلل و من عصاهم فقد عصی خالف

اهلل و من انحاز و افترق و اعتزل عنه فقد اعتزل و اجتنب و   اهلل و من انكره فقد انكر اهلل و من جحده فقد جحد جادل

 اهلل." ابتعد عن

آن، در انتهای الواح وصایا، ضمن هشدار از خطر نقض عهد و میثاق، حضرت عبدالبهاء وه بر  عال

ئی كند و علم مخالفت فرمایند "این كلمات را مبادا كسی تأویل نماید و مانند بعد از صعود هر ناقض ناكثی بهانه می

اعتقاد مخصوصی نه باید كل اقتباس از مركز رأیی كند و باب اجتهاد باز نماید نفسی را حّق رأیی و برافرازد و خود

 امر و بیت عدل نمایند و ما عداهما كّل مخالف فی ضالل مبین."

همچنان که شما و طرف مورد مکاتبه  ،طبیعی است که احبّا در بارۀ این قبیل مطالب بین خود گفتگو نمایند

توانند درک عمیقی نسبت به تعالیم ونه می اید، در غیر این صورت چگدر گروه بحث اینترنتی خود به آن پرداخته

بحث   ۀمبارکه پیدا کنند؟  اّما احبّا باید متوّجه باشند که راه حّل اختالف نظرها در مورد چنین مسائل اساسی ادام 

و  اید، رجوع به بیت العدل اعظم است.  مباحثات طوالنی، الینحلّ نیست بلکه همانطور که شما عمل کرده 

 ای جز پریشانی فکر و نفاق ندارد. ن مسائل اساسی نتیجه عمومی در مورد ای

 امرای را مطرح کردهبعضی افراد نظریّه
ّ
است   گردیده تفویضاهلل  اند که به جای وظیفۀ تبیین که به ولی

و یا  بهائیانبیت العدل اعظم ایجاد گردد، یا با آرای عمومی تمام  تصمیماتبایست طریقی برای بازبینی می

باشند.  طرح اّول در تضاّد کامل با  مان بهائی، مرّجحًا آنانی که دارای مدارک دانشگاهی میتی از عال  توّسط هیئ

 بیان 
ّ
نه مسئول موّکلین خویشند و نه تابع عواطف  فرمایند اعضای بیت العدل اعظم "است که می  امراهللحضرت ولی

بین  خود"و آرای عمومیّه و نه حتّی عقاید جمهور مؤمنین و یا  از حکم و ندای وجدان خویش تبعیّت  بلکه " منتخ 

نمایند و خود را موّظف دانند که با اوضاع و احوال جامعه آشنایی کامل حاصل کنند و قضایای محّوله را بدون شائبۀ  

لهمهم  انّه ی’غرض غور و بررسی نمایند ولیکن اخذ تصمیم بدون قید و شرط را حّق مسلّم خود دانند.  بیان مبارک 

 امر ،"  در مورد طرح دوموعدۀ قاطع حضرت بهاءاهلل است. ‘ما یشاء
ّ
 باشد.اهلل می  این به منزلۀ غصب مقام ولی

 دانش
ّ
امور جاری و مشاورات خود پیوسته   پژوهی در امر الهی مقام واالیی دارد و بیت العدل اعظم در طی

دانید دانشمندان و متخّصصین  هند.  اّما همانطور که می دنظریّات دانشمندان و متخّصصین را مورد مالحظه قرار می 

 ای نامه گونه حاکمیّتی بر مؤّسسات امری ندارند.  در  هیچ
ّ
 1927مارس  14امراهلل موّرخ از طرف حضرت ولی

خطاب به محفل روحانی بهائیان استانبول خاطرنشان شده است که "در امم ماضیه … همیشه نفوسی که خود را  

هلل قلم اعلی این استبداد رأی افراد علما و عقال را از  دانستند سبب اختالف گشتند ولی الحمد میافضل از کلّ 
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میان بردند و قول افراد را ولو اعلم علما و افضل فضال باشد میزان نفرمودند و امور را به مراکز منصوصه و محافل  

باالطالق مرکز قرار ندادند بل جمیع   یّۀ ممالکمخصوصه راجع نمودند حتّی هیچ محفلی را در امور کلّیّۀ عموم

محافل مقّدسه را در ظّل یک بیت العدل و مرکز اعظم الهی خواندند تا مرکز مرکز واحد باشد و جمیع در ظّل محور  

 ".منصوص مخصوص حکم یک نفس یابند و از انشقاق و تفرقه محفوظ مانند

پژوهان" قه از احبّا به عنوان "مسئولین امور اداری" و "دانشدر ایّام اخیر اظهار نظرهایی داّل بر وجود دو طب

کنند که وقوف بر نادرستی چنین مفهومی حائز اهّمیّت است.  در  ابراز شده است.  بیت العدل اعظم احساس می

ز طریق ای از مؤمنین به عنوان "مسئولین امور اداری" وجود ندارد.  افراد بهائی یا انظم اداری بهائی طبقه ماهیّت 

جمله  ای مختلف دارند از آنان سوابق حرفه ؛ شوندانتخاب یا انتصاب برای خدمت در مقامات اداری برگزیده می

همان جریان طبیعی برای ورود و خروج افراد به جرگۀ خدمات اداری وجود دارد.   یک  دانشگاهیان.  به عالوه، 

کند.  بدیهی است که بعضی  شوند نیز صدق می انده می در مورد اعضای مؤّسسات نظم اداری که "علما" خو جریان

وجه گروه متمایزی را در ساختار امر الهی پژوهان" به هیچ  اند " و برخی دیگر نیستند اّما "دانشپژوهبهائیان "دانش 

 دهند.تشکیل نمی 

 آن مرجع ن اساسیدر قانو معهد اعلی برای  مذکورهای مانده در بارۀ مرجعیّت وظایف و مسئولیّت سؤال باقی  

حضرت  بر اساس بیانات مصّرحه در نصوص مبارکه و در توقیعات   ی استتدوینات تمهیدات عبارت از است.  این

 
ّ
 .امراهللولی

که مساعی شما به احبّا کمک نماید تا بر سوء   نمایندمی بیت العدل اعظم مطمئنًّا در اعتاب مقّدسه دعا 

 شان گردد. و تأییدات الهی شامل حالق آیند، دید روشنی نسبت به امر مبارک پیدا کنند یتفاهمات خود فا
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 ای از ترجمه

 العدل اعظمداراالنشاء بیت هایی از نامۀ قسمت 

 خطاب به یکی از احبّا

 ( المللی ترجمه به زبان فارسیهیئت بین)
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بهائی در غلبه بر شرایطی که به خودی خود ناسالم   ۀشما برای موّفقیّت جامع ۀصراحت در ابراز نظر و آرزوی صمیمان

دانشگاهی را دارد، درخور تقدیر است.  بیت   ۀی از جامعیهاسوء تفاهم در بخش  به وجود آمدنبوده و احتمال  

العدل اعظم البتّه از بروز مشکالتی در این زمینه آگاهند و این فرصت را برای آشنا ساختن شما با افکار و دیدگاه  

 ۀکه به عقید مربوطی را پیشنهاد هر توانید، می این نظرات بررسیپس از ، شمارند.  در پاسخاعلی مغتنم می معهد 

 ارسال نمایید. ،های مورد نظرتان کمک کندممکن است به کاهش تنش شما

را   های عقالنی و روحانی که امروزه جامعۀ بشریبیت العدل اعظم معتقدند که بهتر است مشکل در بستر بحران

پژوهی و تجربیّات شغلی شما را نسبت به مقتضیات مطالعۀ دین و تعلیم در دانش  . مطرح شودمبتال ساخته، 

نوع در جهان غرب بر هر  گرایانه در بارۀ ماهیّت انسان و فرایندهای تمّدن، که الاقلّ های صرفًا ماّدی فرض پیش

 قرن حاضر برای مطالعه و تحقیق فّعالیّت پژوهشی تحمیل شده ا
ّ
ست، هشیار نموده است.  الگوی دیگری نیز طی

های  ورزد که درک همۀ پدیده می اصراراین الگو  دیان به تدریج در فرهنگ رایج دانشگاهی مستقّر شده است. ا

  و — عالم وجود روحانی و اخالقی باید با به کار بردن یک وسیلۀ تحقیقی صورت گیرد که به منظور کاوش در بارۀ

  در و مدخلیّت خداوند در حیات انسان وبدون در نظر گرفتن مسائل مربوط به رابطۀ دائمی خداوند با مخلوق خود 

در حالی که از دیدگاه دیانت بهائی دقیقًا همین مدخلیّت خداوند است که موضوع  طرح شده است.   — تاریخ بشر

 باشد.مورد مطالعه می مطلب که به ظاهر  ی، موضوعاصلی تعالیم مؤّسسین ادیان الهی است

های آموخته شده باقی بماند، به صورت عقایدی  پردازیبایست در حّد نظریّه در اثر این اصرار، افکاری که می

آور ف همان اندازه تأسّ ه  های متفاوت از واقعیّت نیز بآمده است.  عدم مدارا نسبت به برداشت  ُصلب و الیتغیّر در

باشد.  با توّجه به سوابق تاریخی، پیدایش این پدیده قابل درک  های ابراز این نوع عقاید می از ویژگیاست و اغلب 

درازمّدت سران و نخبگان دینی بر  ۀهای دینی در گذشته، توأم با سیطراست.  عدم تساهل و تسامح  اغلب سازمان 

ست داشته باشد.  اّما از دیدگاه دیانت بهائی  توانای جز برانگیختن واکنشی شدید و منفی نمیعلوم، نتیجه ۀعرص

 غیر قابل قبول است.  و گرایی محسوب شدهتعّصب به هر شکلی که نمایان شود واپس 
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است که امر مبارک باید   دنه چندان مساع یای از مواردخور اظهار نظر نیست؛ تنها نمونه درچنین شرایطی معموًال 

به یادگیری از ابتدای امر یکی از خصوصیّات ضروری حیات و معتقدات امورش بپردازد.  تعّهد  ۀدر آن به ادام

های پژوهش نتواند جامعه را از احترام کاملی که  یک از سنّتشود که نواقص موجود در هر بهائی بوده و سبب می 

 دارد.باز استمجهودات گیری از این قبیل هها و یا از حّد اکثر بهرت هر یک از آن سنّ  سزاوار

گرا که مغایر با اصل ماهیّت امر  های ماّدی ها و نگرشروش سعی شود  کهناشی خواهد شد  ییمشکالت از آنجا

از ما نیست   اش تحمیل گردد.  امر بهائی متعلّق به هیچ یکالهی است بر مطالعات خود جامعۀ بهائی در آثار مبارکه 

ظهور اعظم اوست در نهایت   ۀبلکه به حضرت بهاءاهلل تعلّق دارد.  آن حضرت از طریق عهد و میثاق که وجه ممیّز

ای را به ارادۀ خود جهت حفظ صّحت و صیانت پیام مقّدسش و هدایت نوع بشر به اجرای صراحت وسیله 

تواند وجدانًا مّدعی شود که مشغول مطالعۀ  پذیرد، او نمیدستوراتش تجویز فرموده است.  اگر فردی تعالیم بهائی را ب

امر بهائی است ولی در عین حال مرکزیّت عهد و میثاق حضرت بهاءاهلل را در تمام جوانب دیانت آن حضرت 

 گیرد.نادیده  

رد رسیدگی  اید باید در بستر مطالب فوق موخود ابراز داشته ۀهایی که در نامبیت العدل اعظم معتقدند که نگرانی

شان مسائل اساسی را هنوز به طور کامل برای خود تحصیالت  ۀغم رشترقرار گیرد.  چه بسا بهائیانی باشند که علی

اند.  در چنین مواقعی فرد با این خطر احتمالی مواجه است که خود را در ورطۀ تفاوت نظر نه تنها با حّل نکرده 

  لکه بامؤّسسات امری از جمله نفس بیت العدل اعظم ب
ّ
امراهلل بیابد.  تبیینات روشن حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی

در این قبیل موارد، مشاورین و محافل روحانی البتّه تا جایی که بتوانند کمک خواهند کرد.  احبّای مّطلعی مانند 

شخصی و وجدانی  ای مساعدت نمایند ولی ایمان برای بهائیان یک امر توانند به نحو قابل مالحظه خود شما نیز می

اهلل پایدار بماند، جامعۀ بهائی به این   تواند در تعّهدش به امر است.  اگر شخصی به این نتیجه برسد که دیگر نمی

 گذارد. تصمیم احترام می

است   ینیست بلکه منظور ارائۀ پاسخ صادقانه به مطالب شما  اتیّ و گفتگو در بارۀ نظر ث منظور از بیان این نکات بح

اید متفاوت  ذکر کرده  شمااند توضیحات آن معهد را در بارۀ چند نکته که با آنچه لعدل اعظم مقّرر فرمودهکه بیت ا

شود که تمام  تان برسانیم.  این نکات عمدتًا مربوط به رفتار گروه بسیار کوچکی از احبّا میاست به اّطالع 

های غلط  ترویج برداشت به گرانه د کرده پرخاشرا ر ایشانو توّسل به با  مؤّسسات اداری برای مشورت های کوشش 

به مقصود  رسیدنساله دارد و برای  چندین  ۀسابقها کوشش اند.  این خود از تعالیم الهی در بین احبّا ادامه داده 

 اند.گرفته کارهای اینترنتی را به های بهائی و اخیرًا گروهها و انجمنخود، طیف وسیعی از فّعالیّت 

طور که مّطلع هستید شامل آن ری جامعۀ بهائی نبوده اگرچه همانهایی محدود به دخالت در امور ادافّعالیّت چنین 

تر، کوشش دائمی برای ایجاد شبهه در اذهان احبّا در مورد صّحت تبیینات نیز بوده است.  مشکل  بسی بزرگ

 
ّ
مرجعیّت مؤّسسات امری و تحریف ماهیّت  امراهلل از آیات الهی به قصد تضعیف حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی

تعداد   ۀت ظاهرًا غیر حکیماناساسی پیام حضرت بهاءاهلل بوده است.  این کمپین با اتّکا بر اظهار نظرها و مداخال
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کوشد تا از تعمیم مفاهیم و مقتضیات عهد و میثاق الهی در  ناپذیر، گستاخانه می کمی از احبّا با افکاری انعطاف

 آورد. ی ممانعت به عمل مذاکرات جار 

و در   پژوهی جلوه دهدکنندۀ دانش همراه با تالشی عامدانه سعی دارد مؤّسسات بهائی را سرکوبها کوشش این 

اید کند.  شما خود واقف  آغازگفتمان بهائی بحثی داغ در بارۀ حقوق فردی که از جّو سیاسی به عاریت گرفته شده 

باشند بلکه از بدو تأسیس امر مبارک به کسب علوم در  تحّری حقیقت موّظف می که بهائیان نه تنها به اجرای اصل 

اند.  اگر فردی صمیمانه به پیشرفت فکری جامعۀ بهائی عالقمند باشد، ها و تعالی در آن تشویق شده تمام زمینه 

اد و موجب  پژوهش را با محصور کردن آن در اغراض شخصی و مقاصد ایدئولوژیک مورد مصالحه قرار نخواهد د

 کاهش نفوذ آن نخواهد شد. 

کوشند تا این مجادالت را به راه  که افرادی که می  داد شما این حقیقت را مورد مالحظۀ دقیق قرار خواهید همچنین 

پژوهان بهائی ، اّما به هیچ وجه نمایندۀ افکار اکثریّت دانشگاهیان و دیگر دانش، هرچند پرهیاهو هستند اندازند

انگیز در مباحثات  یک یا دو لیست اینترنتی که به نظر بیت العدل اعظم  تأّسف  ی، یک خصیصۀنیستند.  براست

نهایت مؤثّر و مفید واقع شوند  توانستند بی رسیده است این است که تعدادی از احبّای فرهیختۀ واجد شرایط که می 

آلود هایی غرضگیری  سرسختانۀ برنامه پی باالخره مجبور به ترک مشارکت در این مباحثات گردیدند زیرا آن را صرفًا

 مشاهده کردند. 

کنند  نمایند که عمیقًا تعّمق فرمایید که کسانی که این نحوۀ عمل را دنبال میبیت العدل اعظم به شما توصیه می 

معیاری  طرفانه و خودشان را قربانیان استبداد نشان دهند.  کوشند از هر طریق ممکن اقدامات خود را تحقیقی بیمی

پژوهی بهائی باشد در این بیان جمال قدم به وضوح برای دانش  هایکوشش  ثمرات ۀکه باید راهنمای ما در ارائ

 ما روشن گردیده است:  ۀهم

نوشته تلقاء وجه عرض شد.  هذا ما نّزل  ئیو اینکه مرقوم داشته بودید یکی از دوستان رساله

شود باید به کمال دّقت مالحظه نمود تا سبب اختالف واقع نشود  فی الجواب.  الیوم آنچه نوشته می

و محّل ایراد قوم نگردد.  آنچه الیوم دوستان حّق به آن متکلّمند بر مسمع اهل ارضست.  در لوح 

اهلل المهیمن   دودة الینا لیستمعوا ما یعترضون به علیحکمت این کلمه نازل اّن آذان المعرضین مم

شود از حکمت خارج نشود و در کلمات  القیّوم.  این فقره خالی از اهّمیّت نیست باید آنچه نوشته می 

ز گردند.  از قبل ذکر ئطبیعت شیر مستور باشد تا اطفال روزگار به آن تربیت شوند و به مقام بلوغ فا

سموم  ۀربیع است عالم قلوب از او تازه و خّرم شود و کلمۀ دیگر بمثاب ۀکلمه بمثابنمودیم که یک 

ازهار و اوراد را بسوزاند.  انشاءاهلل مؤلّفین از دوستان حّق باید بنویسند آنچه را که نفوس منصفه 

 بپذیرند و نزد قوم محّل ایراد واقع نشود. 
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ینترنتی در مورد امر بهائی و تعالیم آن برای احبّایی که از آن مّطلع  نیست که این سوء استفاده از بحث ا جای تعّجب 

گردد، شامل انتقادات گشتند بسیار ناراحت کننده بوده است.  اینکه پاسخ، به طوری که از نامۀ شما استنباط می 

دًا جای تعّجب  آور است اّما مجدّ ه تأّسفهای غیر منصفانه بوده است، البتّ تند، اظهار نظرهای نامناسب و تهمت 

شود.  شما باید اطمینان داشته باشید که بیت العدل اعظم  جویی موجب بروز نزاع و جدال می نیست زیرا که ستیزه

اجازه نخواهند داد فضایی از عدم مدارا، صرف نظر از اینکه از چه منبعی سرچشمه بگیرد، در جامعۀ بهائی نضج  

های بسیار وسیعی که شبکۀ ارتباطی به تشویق استفاده از فرصت چنان هم گیرد.  به عالوه، بیت العدل اعظم

دهد، ادامه خواهند های دیانت بهائی ارائه می انگیزی برای بحث در بارۀ مفاهیم و آرماناینترنت به نحو شگفت 

 داد.

اند دیده های مختلف دانشگاهی تعلیم در خاتمه، یادآوری این نکته بدون شک مفید است که بهائیانی که در رشته

بهائی نیستند.  در عین حالی که مؤّسسات امری به طور مداوم از مشاوره با طیف  ۀگروه مجّزایی در درون جامع

گوی  تواند اّدعا کند که سخنگیرند، به وضوح هیچ گروهی از دانشگاهیان نمی وسیعی از متخّصصان بهائی بهره می 

ای به امور امر های ارزندهسازد که کمک ی فرد را قادر می پژوهپژوهان بهائی است.  تحصیالت دانشهمۀ دانش 

.  بیت العدل اعظم اطمینان سازدنمی مبارک ارائه دهد اّما صاحبان این مدارک را از هیئت کلّی مؤمنین مجّزا 

دارند که با شکیبایی، انضباط شخصی و وحدت ایمان، دانشگاهیان بهائی قادر خواهند بود تا به ایجاد تدریجی 

 ای خواهان آنند کمک نمایند.المللی به نحو فزایندهلگوهای جامعی از پژوهشگری که متفّکرین جامعۀ بین ا
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که برای تحقیق، درک و  هایی استروش  مربوط به اّولین آناست.   شامل چند مطلبشما  … ایمیل موّرخ 

از  متأثّرآنها را  بیت العدل اعظم ها کهنیز در بارۀ عناصر این روششود و کار برده میه وقایع تاریخی ب درج

حقیقت باشد و پژوهشگران بهائی  اثبات باید  هایی بدون شکزمینههدف پژوهش در چنین    دانند.می گراییی مادّ 

د که  ننمایمی  قبولبیت العدل اعظم  مضافًاالبتّه باید حّد اعالی امانت، درستی و صداقت را ملحوظ دارند.  

  برخی معهد اعلی، وجود این.  با ری پایدار دارندای منطقی و اعتباای که پایهیافته تحقیقی تدوینهای روش بسیارند 

د که  ننمایزیرا مشاهده می دهند مورد سؤال قرار میرا  دانشگاهی  های متداول روشهای بعضی از فرض پیشاز 

 .دهدرا ارائه می از واقعیّت  تحریف شدهتصویری 

  موجب محدود شدن و تاریخ  هایی مثل دیندر رشته  پژوهشگرانبعضی از  رسد که تعلیم چنین به نظر می

های عناصر رویکردی  کنندۀ پایهتفاوت ساخته است که فرهنگ عامل تعیینشده و آنان را به این نکته بی  شانبینش

امر بهائی اهّمیّتی  نقطه نظر عواملی را که از  شود کهسبب می  تفاوتی نتیجتًابی ایناند.  است که آن را آموخته 

به طور سیستماتیک حذف شود و اگر  ظهور الهی هایی، اگر شواهدرشته ن یدر چن . نادیده بگیرنددارد  بنیادین

 .شودممکن می  غیر  حقیقتوجود گردد، کشف  نسبت به عالم بینشی جبرگرا به محدود  گفتمان

از   اند که تنها راه وصول به درکی صحیحاینترنت تلویحًا بیان کرده  در گامان این مباحثبعضی از پیش 

در  هایی است کهروش گرانۀ سختکار بستن ه ب  وقایع تاریخی و منظور آثار مقّدسه و اسناد تاریخی  امر الهی

که   شخصی را هر اند کهتا به حّدی پیش رفته  .  این افراداست تعیین شده به نحوی محدودگرا یچارچوبی مادّ 

 سازند.می  متّهمآشکار نمودن حقیقت  در کردن و نهها پیشنهاد کند به سعی در پنهان این روش تغییری در

وفاداری تحت تأثیر آنچه آن را  هستند کهبهائیانی  ه در یک جنبۀ افراطی دیگر،ک ندبیت العدل اعظم واقف

شوند.   متمّسک میاست  مبارکهمنظور نصوص آنان  به گمانکه آنچه   ۀکورکوران قبول  دانند بهمی به حضرت بهاءاهلل

ای است از قصوری به همان نسبت جّدی در درک اهّمیّت بنیادی اصل بهائی تطابق ایمان و  یّت نشانهاین محدود

درک  شخصی از بعضی جوانب ظهور الهی را مافوق كلّیّت  آن قرار  این است که فکریطرز  چنینخطر عقل.  
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دهد که  انه به دست کسانی می و به ،گرددآثار مقّدسه می  از غیر منطقی و متناقض دهد، منجّر به استفادۀمی

 کنند.وفاداری به عهد و میثاق را به غلط "بنیادگرایی" توصیف می

ناقص از تعالیم الهی  استنباطی  و در مواردی متفاوت که آحاد احبّا نظرات و اظهارات نیست تعّجبجای 

ضمیر   درالهی مقّدر است   ظهور این کهنیست مگر شاهدی بر وسعت تغییری   اینباشند و آنها را ابراز دارند؛  داشته

های  احبّا که بصیرت در بین عاری از غرضو  فکر باز با مدارا و و با صبری گفتگوبا گسترش .  نماید ایجاد تبشریّ 

اّما پافشاری سرسختانه در نظرات   شدن در ادراک باید حاصل گردد.  قیعممتفاوت نسبت به تعالیم بهائی دارند، 

که نه تنها برای روح معاشرت و همکاری بهائی بلکه برای تحّری حقیقت  کشیده شود تواند به مشاجره شخصی می 

 باشد.نیز مضر می 

بسته است  دل  خود غلط به دیدگاهچنان شرایطی نیز وجود دارد که در آن فردی آن اختالف، فرای مشاجره و  

  اجازه داده شود گونه رفتار .  اگر اینشودامر الهی محسوب می  اساسیدر تغییر ماهیّت و بمنزلۀ کوشش که پافشاری ا

های  بروز فرقه سببهمانند ادیان گذشته   موجد اختالل در جامعۀ بهائی گشتهتواند می یابدادامه بدون رسیدگی  که

سلوک و  عناصر و مبانی    كند.  امر مبارکممانعت می   از بروز فرقه حضرت بهاءاهلل .  اّما عهد و میثاقگرددشمار بی

  اهلل و حفظ تمامیّت تعالیم   امر صیانت بیت العدل اعظم است که به منظور نهایتًا بر عهدۀ و  نمایدتعیین میرفتار را 

 الهی از احبّا بخواهند که به معیارهای مقّرره متمّسک شوند. 

روش علمی جدید برای دانشگاهیان بهائی که مطالعۀ   کدانند که ی بیت العدل اعظم خود را ملزم نمی

این تمرکز بلکه بر تجویز نمایند دهند، ای خویش قرار می حرفه  هایفّعالیّت و تعالیم و تاریخ آن را موضوع  اهلل امر

مؤّکدًا از آنان و زد کنند را به این دوستان گوش رویکردها از دیدگاه دیانت بهائی  بعضیاند که نارسایی نموده

مظهر ظهور الهی  به کار برند:  اینکه  اندرا که به عنوان یک بهائی پذیرفته اهیمیمف خواهند كه در تحقیقات خودمی

وع بشر  ن دارد؛ مأموریّت پیامبران ارتقای هر فرد بشری فوق بصیرت به مراتب بصیرتیمتعلّق به عوالمی واالتر است و 

است که در آن ظهور   اجتماعی  رایج در سنن و مفاهیم ؛ ادراک او فراتر ازاست اررفت به سطحی جدید از دانش و

 فرمایند:چنانچه حضرت بهاءاهلل در کلمات مکنونه می .  نمایدمی

من لسان القدرة و كتبته   کلت علیما نزّ  رحمتی و جمالی كلّ  وروحی و عنایتی ثمّ   !یا ابن الجمال

 .نی و لحنیأعلی ش ال  کو لحن کلناه علی قدر نزّ  ة قدقلم القوّ ب

مقیّد نیست که   او انماید امّ استفاده می   کشور محّل تولّدشخود از زبان و فرهنگ  آثاراگرچه مظهر ظهور برای ابالغ 

او پیامش را به  ؛کار رفته استفاده نمایده ب معاصرینشو یا  پیشینیان توّسطبا همان معانی و اشاراتی که  را الفاظ

وظیفۀ و هم در قرون آینده قادر به درک آن باشند.  این   حاضر که مخاطبینش هم در حالنماید می نوعی اعالم

آنان را  ی پژوهشی را به دّقت و استادانه توضیح و تشریح نمایند که هاپژوهشگران بهائی است که به مرور زمان روش 
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فوق  نه مااّما خطیر ای است وظیفه این  . کارشان را انجام دهندفهم  درک و بر اساس این  تا خواهد ساختقادر 

 متبحّرند.خود  های علمی و هم در رشته  دارندتعالیم الهی  درک عمیقی از توانایی بهائیانی که هم

اید.  همانطور که به خوبی  خود مطرح کرده  …مرقومۀ موّرخ پردازیم که در به نکات خاّصی می  حال

این نه تنها حّق بلكه مسئولیّت هر فرد بهائی است كه حقیقت را برای خود شخصًا جستجو نماید.  این  دانیدمی

ت بهاءاهلل است که حضر یاجتماعتقلیب زای های ضروری بلوغ نوع انسان و جزء الیتجّ از ویژگی اصل یکی

شود که به بقیّۀ   پژوهشی مربوط می های صرفًااین اصل به همان اندازه به فّعالیّت .  خوانندمی جهانیان را به آن فرا

ای است که از این استفادهمسئول  یاله شگاهیدر پ تًاینها  انسانیهر   . داردارتباط  روحانی و عقالنیزندگی  امور

 . سرکوب گرددسات مؤسّ  یاو  دیگر از جانب افراد دی؛ وجدان هرگز نبانمایدمی  امکانات

همۀ  اگرچه  ،نامهالیتغیّر نیست.  یکی از معانی ارائه شده در لغت  ماهیّت مطلقبا این حال وجدان یک 

حّس تشخیص صحیح و  " کندیان می را چنین بمفهوم کلّی آن  ،گرددواژۀ "وجدان" را شامل نمی  موارد استفادۀ

داوری  نیّت فرد  و  اعمال یفیّت اخالقی  که بر ک ؛ قّوه و یا اصلیغلط در رابطه با اموری که شخص مسئول آن است

 ."کندپذیرد و نادرست را رد می کند، درست را می می

به استنباط شخص از مفهوم درست و غلط دارد.  وجدان یک  بستگی این نحوۀ کارکرد وجدان  ر ب بنا

 دیگری شخص و عدالت باشد در حالی که وجدان یقتطرفانۀ حقبر جستجوی بی مبتنی شخص ممکن است 

که محصول محیط  هایی باشدممنوعیّتو  مبادی  و عمل بر طبق معیارها تمایلی نسنجیده برایممکن است بر  

  تواندمییا  باشد برای اخالق نیک و صفات پسندیدهتواند حفاظی وجدان می .  بدین ترتیب،اجتماعی اوست

 آموخته است.  جتماعیسای اقواعد نار از و یا از اجداد نمایانگر انبوهی از تعّصباتی باشد که شخص

وجدان خویش در پرتو انوار  پرورشهمانا  های رشد روحانی و عقالنی اوداند که یکی از جنبهفرد بهائی می 

خروج العبد عن "هایی از اصول روحانی و اخالقی، انسان را به گنجینه  ۀارائ ظهوری که عالوه براست، ظهور الهی 

د.   دهمی هشدارالوهم و التّقلید و التّفّرس فی مظاهر الّصنع بنظر التّوحید و المشاهدة فی کّل األمور بالبصر الحدید" 

باشد.  فرد بهائی قلبی و عقلی از اوضاع جهان می نۀبینامستلزم یک بررسی روشن و توسعه   فرایند رشدبنا بر این 

ریشه در امر الهی  بر رعایت اصول مشّخصی که ای است مبتنیزندگی مندانهافتزندگی شر یک که  اذعان دارد 

این   رعایتکه برای .  او واقف است شمردمی و اساسی آن اصول را برای رفاه فرد و جامعه هر دو الزم او و  دارد

فرایض وجدانی مواردی هست که تسلیم داوطلبانۀ نداهای وجدان شخصی در مقابل رأی اکثریّت از جمله اصول، 

 اکثریّت حاصله از مشورت در یک محفل روحانی. تصمیم صمیمانۀپذیرفتن  مانند گرددمحسوب می 

  اغلباید که شاید "دانشگاهیان بهائی حکمت اظهار داشته راجع بهبحث  در خود…   موّرخ ایمیلدر 

بیت العدل اعظم تأیید    ت است." رعایت حکمت نمایانگر قصور در محبّ  قصور دراند که تا حّد زیادی متوّجه نشده 

باشد.  این نیز به نوبۀ خود نه  می  حّساس وجدانیک داشتن محبّت و پرورش   مستلزم  د که رعایت حکمتننمایمی
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خویش را نیز ایجاب اعمال بلکه بذل توّجه به اثرات گفتار و  استبه حّد اعالی صداقت  یبندپای فقط مستلزم

 نماید. می

  که نماید هدایت به درک این حقیقت نۀ حقیقت باید او رااگیری تحّری آزادی در پی وظیفۀ یک فرد بهائ

که عقاید و  او را قادر سازدباید و ، باشدمی انسجامی منطقی  باکامل، ارگانیک و  ۀمجموع یک تعالیم الهی

که آن را  تمّسک به عهد و میثاقی  این توانمندی را بدهد تا بداند کهاو  به بایدو  آزمایش کند،را  یشهای خوانگیزه

پیروی  نه ا شده و آزاد انتخابنه اآزادکه  است یک گزینشی وجدانیتقلید کورکورانه نیست بلکه  قبول نموده همانا 

 شود. می

هایی را که حامی آزادی وجدان برای شهروندان خود حضرت عبدالبهاء در بسیاری از بیانات خود حکومت 

به آزادی در انتخاب دین اشاره   گرددمالحظه می یانات چنانچه از فحوای کالم مبارک ستایند.  این بهستند می 

حضرت عبدالبهاء   ،ایدخود اشاره کرده…   موّرخ ایمیلدر  از آن قسمتیبیانی که شما به  .  در نسخۀ اصل  نمایدمی

 فرمایند: آزادی می ازرا زیر   تجزیه و تحلیل

ت که به ذات باری مخصوص است و او است  یک آزادی الهی اس آزادی سه قسم است

ها است  تواند نمود در هیچ شأنی از شئون.  یک آزادی اروپایی کسی او را مجبور نمی . مختار مطلق

این حّریّت طبیعی است و   . کند به شرطی که به دیگری ضرر نرساندخواهد میچه می  که انسان هر

به چه آزادی زندگانی ببینید است این طیور را این شأن حیوان  . اعظم درجۀ آن در عالم حیوان 

اّما آزادی  . شود بلکه نظام مانع آزادی استچه بکند به قدر حیوان آزاد نمی نمایند انسان هرمی

این حّریّت عالم انسانی است که قطع عالقۀ قلبی از جمیع   . سّوم در تحت سنن و احکام الهیّه است

کند قلبش  هر قدر انسان وجدانش ترّقی می  . شودان آسوده میکند از جمیع مشّقات و احزاشیا می 

اهلل حّریّت افکار هست زیرا حاکم بر وجدان نیست غیر از  در دین . شود و روحش مستبشرترآزادتر می

از قانون الهی   . اهلل حّریّت اعمال نیست در دین .  ای که خارج از آداب نباشدخدا اّما به درجه

تواند انسان تجاوز نماید ولو ضرری به غیر نرساند چه مقصود از قانون الهی تربیت غیر و خود  نمی

اهلل باشد و انسان   باید در قلوب خشیة . است چه عنداهلل ضرر خود و غیر یکسان و هر دو مذموم است

در قانون است در دین نیست اّما  لذا حّریّت اعمالی که  . به آنچه عنداهلل مذموم است مرتکب نشود

 اهلل و رضای الهی باشد. حّریّت افکار باید از حّد ادب تجاوز نکند و اعمال نیز مقرون به خشیة

  در احکامد بهائی افراآموزش 
ّ
امراهلل در توقیع  الهی یکی از وظایف محافل روحانی است.  حضرت ولی

 فرمایند:بیانی به زبان انگلیسی می در  ملّی خطاب به یک محفل روحانی 1951  سمار 1موّرخ 

، حقایق اساسی این امر اعظم ازآنان ا، درک روزافزون تقویت حیات روحانی فرد فرد احبّ تحکیم و 

  ن منصوص احکامو مبیّ شارع  که  یو درک اصول عهد و میثاقامر الهی  اداریتعلیم فرایندهای نظم 
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و   و توسعهی که مسئول تهذیب اخالق، ملّ  امنایهیئت   اعالی مقصدباید اند تأسیس فرموده  هر یک

 د.باشند گردتحکیم این جوامع می 

روحانی، وجدانی و اخالقی  حیاتبرای پیشبرد  الهیای که به مؤّسسات انتخابی امر چنین است وظیفهاین

دهد  فرد اجازه میکه به   معتقد است آزادی وجدان بهبهائی   به موازات این، آیین افراد احبّا محّول گردیده است. 

 وجدانًا  هیچ فردی نباید مجبور به بهائی شدن گردد و یا بهائی بماند در حالی که  :تا از دین انتخابی خود پیروی کند

از دیانت حضرت   اندخود تصمیم گرفتهخود بهائیان یعنی کسانی که افکار   در مورد اّما   باشد.  و ترک آنمایل به 

چیست مگر  اندیشد و افکارشچگونه می یک فرد بهائیکه این نیست مؤّسسات اشتغال   ،پیروی نمایندبهاءاهلل 

 باشد.اهلل  مغایر اصول بنیادی و منافع حیاتی امردر اعمالی ابراز گردد که آنکه آن افکار  

اجتماع  که بپذیریمآزادی کالم است باید محدود ساختن  نوعی تمایزهاگونه   اینداشتن  که اّدعایی  در مورد

برای حفظ خود و شهروندان  تبدیل به کردار شود و تواندبه این نکته آگاه است که گفتار می  پیشها مّدت از  مدنی

  قوانینتوان به از جمله می  هایی برداشته استاز لحاظ اجتماعی مخّرب باشد قدم  تواندی که می خود در برابر رفتار

 اشاره کرد.  انگیزی و ترویج نفرتفتنه  ای رویارویی بابر مدّون

های "مسائل مربوط به بدعت  مقوله  مجموعۀ  از توضیحات فوق مطمئنًّا برای شما روشن خواهد شد که

، کنیدمی گرایی بر جامعۀ بهائی" که شما به آن اشاره بایست متوّقف گردد" و "تحمیل سنّتمیبنا بر این عقیدتی که 

بهائی   مقّرر در آیین ترو پیچیده ترهای جامع همبستگی   شده و با گرفتهاز مطالعۀ مسیحیّت اساسًا که  ت اس مفاهیمی

 باشد.غیر قابل انطباق می 

است که مشکالت   حائز اهّمیّتبهائی اشتغال دارند  آییندر بارۀ پژوهی انش دکه به  بهائیانیهمۀ برای 

های  قرار دهند و در عین حال اجازه ندهند که حمالت و تهمت رسیدگیمورد  موجودندبدون شک  ک را کهتئوری

بحث  .  افکار آنان را منحرف سازد شودگاه به وسیلۀ افراد بدخواه وارد مباحثات می ای که گهقانهو غیر محقّ مزّورانه 

حتّی عدم موافقت   و سازنداعّم از بهائی و غیر بهائی که مسائل بغرنجی را صادقانه مطرح می  اشخاصیبا  و گفتگو

 اب پایداریاّما ادامۀ بحث با کسانی که دشمنی  گر باشد. و روشن تواند مفید می شخص غیر بهائی با تعالیم امری 

تواند می  ثمر بودهبیدهند معموًال  مقاومت نشان می ،ای جز عقاید خوددارند و در مقابل هر عقیده دیانت بهائی  

 باشد.  و حتّی از لحاظ روحانی فرسایندهبار مشّقت دارند برای بهائیانی که در آن شرکت  

بوده است   چندین مکاتبه مورد بحث در مشکلی که موجب نگرانی بیت العدل اعظم گردید و موضوع

ای که برای بسیاری از دسیسه  بود،های بحث اینترنتی سیستماتیک گفتمان بهائی در بعضی از گروهانحراف 

توانست  اّولین قربانی آن می انجامید به موّفقیّت می ای آشکار گردیده و اگر و فزایندهکنندگان بهائی به نحشرکت 

  ای که درمشاجره موجب شدبهائی باشد.  عاملی که پژوهی دانش نفس 
ّ
جریان  با تب و تاب دو دهۀ گذشته  طی

بهائی بودند ولی گرچه اسمًا  ابود که  افرادیمشارکت  داشت شّدت گرفته موجب غلیان آن در اینترنت شود
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ه این بود.  ب هابرنامهبرای پیشبرد این استفاده از دیانت بهائی  قصدشان پروراندند وخود را در سر می های برنامه

این رفتار با اقدامات و اظهارات برخی از این نفوس   اهلل را تغییر دهند. های اساسی امرمنظور کوشیدند که ویژگی 

، زبان از با استفاده این افراد کوشیدند که ای تأیید شده است.  گیری از جامعۀ بهائی به طور فزایندهبعد از کناره 

  ، مشروعی که در اصلاعطا کنندمرجعیّتی جعلی  مشروع شخصی یک به پژوهشیهای و اعتبار فّعالیّت  هاموقعیّت 

نظر از   صرف ،گرا داشتماهیّتی آرمان  ن ف اّولیّۀ آنااهداحتّی اگر  داشتی خودخواهانه ئماهیّتی عقیدتی و منش

که   گشت یثاقیم عهد و هیعل ایل به حملهبود، عمًال مبدّ اّطالعی ناشی از بی  مفهومش چقدر نادرست واینکه 

به    .یابد تکاملمبرمش در آن به نحوی که ارادۀ او است  امرتا  اندنهاده حضرت بهاءاهلل به عنوان حصن حصینی بنا 

آسیبی که به وسیلۀ   ندهمان ،بود که با تضعیف مقام حضرت بهاءاهللمسئولین این  منظور بعضی از که رسیدنظر می 

به   با ایجاد شبهه در مورد مرجعیّت تفویض شده، و به مظاهر ظهورات قبلی وارد شده بودمشابه مردمانی با تمایالت 

 
ّ
فرایندهای اداری پارچگی یک  در بارۀتردید ابراز و با  ،امراهلل و بیت العدل اعظمحضرت عبدالبهاء، حضرت ولی

ظهور الهی نیست بلکه  یک را قانع سازند که دیانت بهائی در واقع اّطالعبیبتوانند تعدادی از پیروان  ،بهائی

 طلب قرار گرفته است.ی افرادی جاه بردارسیاسی است که مورد بهره -نوعی سیستم اجتماعی

که این افراد با اظهارات   کامًال نشان داده باشدشما  هبباید شما با رفتار همین اشخاص  خود آشنایی

حضرت بهاءاهلل که مدعی  احترام به آنند و نیز به نسبت به تعالیم  یحرمتی و خشونت بی خصوصی و علنی خود چه 

.   کنیمروش را از منش و روحیّه جدا توانیم دارند.  ما نمی پژوهی که اّدعای خدمت به آن را دارند، روا میامر دانش

عالم   "طبیب حاذقند جسم معلول ،اندرا چنین تعیین فرموده م ربّانی"در رسالۀ مدنیّه معیار "عال  حضرت عبدالبهاء 

 ".بنی آدم را ۀرا و تریاق فاروق اعظمند هیئت مسموم

ولکن پروردگار عالمیان از برای هر شیء عالئم و آثاری خلق فرموده و محک و امتحانی مقّرر 

را کماالت معنویّه و ظاهریّه الزم و حسن اخالق و نورانیّت فطرت و صدق نیّت و   یم ربّانعال   . داشته

و   . اهلل قلبی واجب فطانت و ذکاوت و فراست و نهی و عقل و حجی و زهد و تقوای حقیقی و خشیة

 . نور هرچند بلند و قطور باشد حکم اعجاز نخل خاویه و خشب مسنّده داشتهااّل شمع بی 

 


